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 .احلمد والشكر أوال وأخريا هلل عز وجل على جزيل نفضله وكثري نعمه إذ وفقنا جلمع هذه املادة، ويسر لنا العمل فيها

أتقند  االشنكر اجلزينل إل كنل من  دند  يند املسناعدة من  دريني أو من  اعيند،   " وال تنسناا الفضنل ايننك  "ومن  انا  
أخص االذكر األستاذ املشرف على هذا البحنث الندكتار اناة رة يناةذ النذل تفضنل ,إخراج هذا البحث إل النار و

 .الدكتارة مناد يرية اليت مل تبخل اتاجيهاهتا القيمة اقراءة املادة ومراجعتها، وإاداء املالةظات وكذا األساتذة

 .ن وكما ياجه الشكر ألساتذة املنادشة الشكر اجلزيل هل  مبنادشة هذه املذكرة

 .وكل القائمني على مكتبة دس  عل  االجتماع الذي  يسرو علينا احلصال على املراجع
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 .إل كل م  صديقايت زايدة، زيني، فاطمة، ةارية، زهية 

 .وإل كل م  مد يل يد العان إلمتا  هذا البحث
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 الملخص 

ومعرفة أه  النتائج اليت ينؤول إليهنا عمنل املنرأة سعت هذه الدراسة إل التعرف على وادع املرأة الريفية   جمال الفالةة، 
الفصنل التمهيندل وفصنلني : الريفية   هذا اجملال، وكذلك معاناهتا واةتياجاهتا وتناولت   هذه الدراسنة ثالثنة فصنال 

له اسنبي األول خصاصيات اجملتمع الريفذ، والثاين القطاع الفالةذ   اجلزائر، أما الفصل امليداين مل أتطرق : نظريني 
جائحة كارونا والظروف الصعبة النيت رنر  نا ا ن، وكنذلك البعند الكبنري عن  اجلامعنات واملكتبنات ودلنة الكتني، أتعنذر 
هلنننذا األمنننر، و  هنننذه الدراسنننة اسنننتعملت املننننهج الاصنننفذ نظنننرا لطبيعنننة املاضننناع واألهنننداف، مسنننتخدمة انننذلك تقنينننة 

ها على عينة م  رينف منطقنة عشعاشنة والينة مسنتياة عيننة انري عشناائية املقاالة واملالةظة، والدراسة اليت كنت سأطبق
  مجنع املعلامنات الكافينة ةنال هنذا املاضناع، ودند ركنزت علنى اجلانني النظنرل أكثنر نظنرا للظنروف ( عينة كنرة النثلج)

 .اليت متحارت ةال عمل املرأة الريفية   اجملال الفالةذ 

( النظريننة املاركسننية ن النظريننة الاظيفيننة ن نظريننة املسنناواة اننني اجلنسننني)النظريننات املفسننرة لعمننل املننرأة  اسننتعملت فيننه اهنن 
والننيت اسننتنت ت منن  خاللننه اننأن املننرأة الريفيننة مل تعنند تقتصننر اليننا  علننى اجملننال املنننزيل فقنن ، واننأن لننديها أنشننطة أخننرى 

زان املننرأة الريفيننة عنن  نظريهتننا منن  اجملتمعننات األخننرى وأرننا تسنناه  متعنندد، وأن املكانننات الثقافيننة واالجتماعيننة مهننا مننا ميينن
ادورها الفعال والفعلذ   تنمية حميطها األسرل والنذل يننعكع علنى احملني  االجتمناعذ، وأءنا جنزء ال يسنتهان انه من  

 .البشرية   أسااق العمل

 .ريفية، املرأة الريفية العاملة، الريف، الفالةة وأه  املفاهي  اليت وجدهتا مناسبة هلذا املاضاع هذ العمل، املرأة ال
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 مقدمة عامة 

وهننننننذ تناضننننننل منننننن  أجننننننل ترديننننننة ةياهتننننننا وتسنننننناية وضننننننعيتها، واسننننننتطاعت فعننننننال أن  1102إن املننننننرأة اجلزائريننننننة منننننننذ 

تننننننه  عننننن  جننننندارهتا   مجينننننع املينننننادي ، فقننننند حتنننننررت مننننن  عننننندة ديننننناد خاصنننننة   املننننندن الكننننننى، هنننننذه القيننننناد النننننيت 

ال ميكننننننن  إافالنننننننه أو التقلينننننننل مننننننن  تعردنننننننل طماةاهتنننننننا وهنننننننذا ملعنننننننل الننننننندور النننننننذل تقنننننننا  املنننننننرأة   انننننننناء اجملتمنننننننع دورا 

خطارتننننننه، ولكنننننن  دنننننندرهتا علننننننى القيننننننا   ننننننذا النننننندور تتادننننننف علننننننى ناعيننننننة نظننننننرة اجملتمننننننع إليهننننننا واالعننننننرتاف اقيمتهننننننا 

ودورهننننننا فيننننننه ومتتعهننننننا لقادهننننننا وخاصننننننة مننننننا نالتننننننه منننننن  تثقيننننننف وتأهيننننننل وعلنننننن  ومعرفننننننة لتنميننننننة شخصننننننيتها وتاسننننننيع 

ا اجتننننناه أسنننننرهتا وعلنننننى دخنننننال ميننننندان العمنننننل واملشننننناركة   جمنننننال اخلدمنننننة منننننداركها، ومننننن  ق ميكنهنننننا القينننننا  مبسنننننؤولياهت

العامنننننة وذلنننننك يرجنننننع إل العاامنننننل االجتماعينننننة، ةينننننث أصنننننبحت دضنننننية املنننننرأة الينننننا  تشنننننيل البنننننال ألءنننننا ادتحمنننننت 

الشننننننيل وسننننننعت الكتسننننننا  القننننننندرات واملهننننننارات الننننننيت متكنهنننننننا منننننن  حتمننننننل املسنننننننؤولية دون تبعيننننننة ملقاومننننننة ظنننننننروف 

ل الصنننننننعااات وهكنننننننذا حتننننننندد دورهنننننننا االجتمننننننناعذ واالدتصنننننننادل، ففنننننننذ الادنننننننت النننننننذل تلتفنننننننت فينننننننه احليننننننناة وتصننننننند

األنظنننننار إل املنننننرأة احلضنننننرية وتركنننننز العناينننننة  نننننا، تعمنننننل املنننننرأة الريفينننننة لتزيننننند وضنننننعيتها صنننننعااة وتعقيننننندا، ففنننننذ أواخنننننر 

نننننننا انننننناملرأة الريفيننننننة التسننننننعينات فقنننننن  انننننندأت تلتفننننننت إليهننننننا وتننننننذكرها وسننننننائل اإلعننننننال    كننننننل عينننننند هلننننننا، فنننننن ذا فكر 

فسننننننتذهي مباشننننننرة إل عالدتهننننننا االقطنننننناع الفالةننننننذ، وكأنننننننه لننننننيع هلننننننا احلننننننق   التعلنننننني  والردننننننذ أو اإلاننننننداع فننننننرا  

مشنننننناركتها   األعمنننننننال كافننننننة اننننننندون اسننننننتثناء واننننننندون أجننننننر فهنننننننذ ال ينظننننننر هلنننننننا نظننننننرة املسننننننناواة مننننننع الرجنننننننل، فننننننن ذا 

تمننننع املسنننننتيارذ، ألدركنننننا اجلااننننني املتخفينننننة منننن  رنننن  عيشنننننها، ةاولنننننا التقننننر  أكثنننننر منننن  ةينننناة املنننننرأة الريفيننننة   اجمل

فلهننننننا ثقافتهننننننا اخلاصنننننننة الننننننيت تعنننننننن عنننننن  جمماعننننننة مننننننن  القنننننني  واالجتاهنننننننات وا راء وأرنننننناط السننننننلا  النننننننيت متتننننننزج منننننننع 

 احلضنننننارات والثقافنننننات األخنننننرى   اجملتمنننننع، و  لثننننننا هنننننذا الاننننند أن ننظنننننر إل وادنننننع املنننننرأة الريفينننننة العاملنننننة   جمنننننال

الفالةنننننة، وكنننننذا أهننننن  النتنننننائج النننننيت ينننننؤول إليهنننننا عمنننننل هنننننذه املنننننرأة   اجملنننننال الفالةنننننذ، وهلنننننذا الينننننر    إ ننننناز هنننننذه 

املننننننذكرة الننننننيت هتنننننندف إل الكشننننننف عنننننن  وادننننننع املننننننرأة الريفيننننننة   جمننننننال الفالةننننننة، ومعرفننننننة أهنننننن  العاامننننننل الننننننيت أدت 

ة إل ثالثنننننة فصنننننال نظنننننرا للظنننننروف النننننيت مررننننننا  نننننا اننننناملرأة الريفينننننة لال نننننراط   هنننننذا العمنننننل، ودننننند   تقسننننني  املنننننذكر 



 

 

 ب

اسننننننبي جائحننننننة كارونننننننا مل نسننننننتطع أن  ننننننرل اجلاننننننني امليننننننداين فقنننننند انننننندأت االفصننننننل األول التمهينننننندل ودنننننند  ننننننل 

علننننننننى إشنننننننننكالية الدراسنننننننننة النننننننننيت أننننننننننا اصنننننننننددها، أمهيننننننننة الدراسنننننننننة، أهننننننننندافها، أسنننننننننبا  اختينننننننننار املاضننننننننناع، املننننننننننهج 

 .تصر للدراسات السااقة   اجملال وكذا حتديد املفاهي املستخد ، صعااات الدراسة، وعر  خم

ق كنننننننان الفصنننننننل األول والنننننننذل خصصنننننننته خلصاصنننننننيات اجملتمنننننننع الريفنننننننذ واملنننننننرأة الريفينننننننة والنننننننذل تضنننننننم  كنننننننال مننننننن  

تعريننننننننف هننننننننذي  األخننننننننريي ، ق تطردننننننننت إل الاضننننننننع االجتمنننننننناعذ للمننننننننرأة الريفيننننننننة، وصنننننننناال إل النظريننننننننات املفسننننننننرة 

دور املنننننننرأة الريفيننننننة   النشنننننناط الزراعنننننننذ، و  األخننننننري تعرضنننننننت إل مشنننننناركتها   العمنننننننل  لعمننننننل املننننننرأة، منننننننع حتدينننننند

 .والتنمية

أمننننننا الفصننننننل الثنننننناين فقنننننند تعرضننننننت فيننننننه إل القطنننننناع الفالةننننننذ منننننن  مفهامننننننه ق إل مقاماتننننننه   اجلزائننننننر انتقنننننناال إل 

 .العاامل املؤثرة   هذا القطاع

زائنننننننننر تناولنننننننننت فينننننننننه، وادنننننننننع القطننننننننناع الفالةنننننننننذ   اجلزائنننننننننر، وأهننننننننن  ق التطنننننننننار التنننننننننارخيذ للقطننننننننناع الفالةنننننننننذ   اجل

اإلصنننننالةات النننننيت عرفهنننننا، منننننع حتديننننند دوره   حتقينننننق التنمينننننة االدتصنننننادية   اجلزائنننننر، وكنننننذلك أهننننن  العاامنننننل النننننيت 

ملننننني تاافرهنننننا   هنننننذا القطننننناع وصننننناال إل املشننننناكل واملعادنننننات النننننيت تعردنننننل هنننننذا القطننننناع، و خنننننر منننننا أخنننننت  انننننه   

 .ذكرة ادرتاةات وتاصيات   اجملال ق اخلامتة الرئيسية هذه امل
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 : إشكالية الدراسة  -10

تعمننننننل املننننننرأة دائمننننننا أيننننننا كننننننان مادعهننننننا، ولكنننننن  خيتلننننننف هننننننذا العمننننننل انننننناختالف الظننننننروف االدتصننننننادية واالجتماعيننننننة 

احمليطننننننننة  ننننننننا، فنننننننناجملتمع اجلزائننننننننرل كيننننننننريه منننننننن  اجملتمعننننننننات شننننننننهد هننننننننا ا خننننننننر مجلننننننننة منننننننن  التيننننننننريات االدتصننننننننادية 

ملنننننرأة الريفينننننة، ةينننننث أصنننننبحت واالجتماعينننننة، واداخلنننننه القرينننننة اجلزائرينننننة، ةينننننث تنننننأثرت أوضننننناع كثنننننرية، منهنننننا عمنننننل ا

تتنننننننال مهنننننننا  صنننننننعبة، وهنننننننذا منننننننا ميكننننننن  اعتبننننننناره حتننننننناال كبنننننننريا للم تمنننننننع اجلزائنننننننرل خاصنننننننة اجملتمنننننننع الريفنننننننذ، ومنننننننع 

خصاصنننننية وينننننات القطننننناع الزراعنننننذ، والنننننذل يتسننننن  العمنننننل فينننننه ااملايينننننة، ومنننننا يسننننناده مننننن  ثقافنننننة متينننننل إل متيينننننز 

الريفيننننة وجعلهننننا منننن  الشننننرائح األكثننننر فقننننرا، فرتتنننني عنننن  ذلننننك  الرجننننل عنننن  املننننرأة، سنننناه  كننننل ذلننننك   هتمنننني  املننننرأة

صننننعااة احلصننننال علننننى االةتياجننننات األساسننننية للمعيشننننة ومننننا نننننتج عنننن  ذلننننك منننن  اضننننطرارها للعمننننل كننننأجرية لنننندى 

الينننننننري اننننننندال مننننننن  العمنننننننل حلسنننننننا ا وحلسنننننننا  أسنننننننرهتا، علمنننننننا انننننننأن املنننننننرأة الريفينننننننة متعنننننننددة األدوار مبمارسنننننننة اعننننننن  

وإل اننننننري ذلننننننك، ولكنننننن  أالنننننني هننننننذه األدوار اننننننري منظننننننارة  ننننننا ....ايننننننة احلياانننننننات واحلننننننرفاألنشننننننطة الزراعيننننننة وتر 

يسنننننننننتدعذ ضنننننننننرورة االهتمنننننننننا  اننننننننناملرأة الريفينننننننننة، ألن هنننننننننذه األخنننننننننرية تعننننننننند الينننننننننا  مسنننننننننامهتها وشنننننننننراكتها   التنمينننننننننة 

ة عشعاشننننننة نراهننننننا االدتصننننننادية أمننننننرا ةتميننننننا   تطنننننناير اجملتمننننننع والردننننننذ اننننننه، واملننننننرأة الريفيننننننة   مدينننننننة مسننننننتياة منطقنننننن

اأءنننننا ال تنننننزال تكنننننافح وتعمنننننل اكنننننل دننننندراهتا وإمكانياهتنننننا حتنننننت أل ظنننننروف وعننننندة عاامنننننل تننننندفعها للعمنننننل   هنننننذا 

 .اجملال وعلى هذا األساس نطرح التساؤل الرئيسذ 

 ؟ما هو واقع المرأة الريفية العاملة في مجال الفالحة ( 0

 ؟يفية في مجال الفالحة ما هي النتائج التي يؤول إليها عمل المرأة الر ( 2
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 : أهمية الدراسة  -12

العمنننننل علنننننى مجنننننع املنننننادة العلمينننننة املتعلقنننننة ااملاضننننناع وتنننننأطريه فنننننالتطرق هلنننننذا املاضننننناع جعلننننننا نعنننننرج علنننننى عننننندة ( 1

علننننن  االجتمننننناع، علننننن  اجتمننننناع الرينننننف، علننننن  االدتصننننناد، علننننن  اجتمننننناع : علنننننا  رئيسنننننية وأخنننننرى فرعينننننة ننننننذكر منهنننننا 

 .اجتماع املرأة، عل  اجتماع التنمية  التنظي  والعمل، عل 

حماولننننة دراسننننة املننننرأة املهمشننننة اجتماعيننننا وادتصنننناديا رانننن  النننندور الننننذل تقننننا  اننننه   احلينننناة العامننننة، وتبيننننان منننندى ( 2

 .املسامهة اليت تقا   ا املرأة الريفية   التنمية االجتماعية واالدتصادية 

 .يفية إاراز أه  املعادات اليت تااجه املرأة الر ( 3

 .التعرف على مدى ددرة املرأة الريفية على املخاطرة واملبادرة   عملها الفالةذ الشاق ( 0

دننننند تفيننننند هنننننذه الدراسنننننة املنننننرأة الريفينننننة العاملنننننة   معرفننننننة املشننننناكل األسنننننرية املختلفنننننة النننننيت تننننننتج عننننن  خروجهننننننا ( 0

للعمننننل وكيفيننننة عالجهننننا لكننننان النتننننائج الننننيت ترتتنننني عنننن  هننننذه املشنننناكل ال تعنننناد علننننى املننننرأة وةنننندها اننننل تعنننناد علننننى 

 .األسرة ككل 

 : أسباب اختيار الدراسة  -10

 : األسباب الذاتية _ 

 .تضامنا مع هذه الفئة، كاين طالبة ااةثة أنتمذ إل هذا اجملال الساسيالاجذ*

 .معايشيت لاادع املرأة الريفية كاين راذج منها دفعين الفضال إل التعرف على وضعيتها ومعاناهتا * 
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 : األسباب الموضوعية _ 

 .جلسمانية والنفسية واالجتماعية الكشف ع  وادع هذه الفئة وإظهار معاناهتا ا*

 .إاراز التفاوتات اني مكانة املرأة والرجل وعمليات االستيالل اليت تتعر  هلا * 

 : أهداف الدراسة  -10

 .الكشف ع  وادع املرأة الريفية   جمال الفالةة  -1

 . التعرف على أه  النتائج اليت يؤول إليها عمل املرأة الريفية   جمال الفالةة -2

 .مجع ايانات دديقة ع  معاناة املرأة الريفية لال راط   هذا اجملال الفالةذ  -3

 : صعوبات الدراسة  -10

مننننن  البنننننديهذ أننننننه ال ياجننننند لنننننث خنننننال مننننن  الصنننننعااات النننننيت تعردلنننننه، ولثننننننا كنننننأل لنننننث علمنننننذ واجهتنننننه العديننننند 

 : م  الصعااات ناجزها فيما يلذ 

 . ذه السنة اسبي جائحة كارونا الظروف الصعبة اليت مررنا  ا ه_ 

 .البعد الكبري ع  اجلامعات واملكتبات _ 

 .صعااة احلصال على املراجع واملصادر وعمامية املعلامات اليت  دها   االنرتنت _ 

 .االلتزا  االبيت اسبي تفشذ وااء كارونا وهذا ما جعلنا نستيين ع  اجلاني امليداين _ 
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 : الدراسات السابقة  -10

ملننننننا كننننننان الننننننرتاك  منننننن  أاننننننرز خصننننننائص العلنننننن ، مبعننننننا أن املعرفننننننة العلميننننننة الالةقننننننة علننننننى املعرفننننننة السننننننااقة، كانننننننت 

الدراسنننننات السنننننااقة   البحنننننال األكادميينننننة مننننن  النقننننناط املهمنننننة   أل لنننننث ةينننننث أءنننننا خننننننة سنننننااقة تتنننننافر علنننننى 

 .احلد األدىن م  شروط البحث 

 .ت السااقة واملشا ة ملاضاعنا و  هذا اإلطار حتصلنا على اع  الدراسا

املننننننرأة الريفيننننننة العاملننننننة االزراعننننننة ومتكينهننننننا زراعيننننننا   ظننننننل حتننننننديات التنميننننننة مبننننننا اعنننننند عننننننا   :الدراسةةةةةةة األولةةةةةة  *

انننننبع  دنننننرى حمافظنننننة املنينننننا ن مصننننندر، للسنننننيد مرفنننننت صنننننددى عبننننند الاهنننننا ، دسننننن  لنننننال ترشنننننيد املنننننرأة  2110

مركننننننز البحننننننال الزراعيننننننة، ولقنننننند اسننننننتهدفت الدراسننننننة  –ميننننننة الريفيننننننة الريفيننننننة مبعهنننننند لننننننال اإلرشنننننناد الزراعننننننذ والتن

التعننننننرف علنننننننى أرنننننناط التمكنننننننني الزراعننننننذ للمنننننننرأة الريفينننننننة العاملننننننة االزراعنننننننة اقننننننرى الدراسنننننننة، والتعننننننرف علنننننننى طبيعنننننننة 

علنننننى  العالدنننننة انننننني املتينننننريات املسنننننتقلة املدروسنننننة والدرجنننننة الكلينننننة لتمكنننننني املنننننرأة الريفينننننة العاملنننننة االزراعنننننة، والتعنننننرف

جااننننننني القنننننناة والضننننننعف والفننننننرص والتحننننننديات للتمكننننننني الزراعننننننذ للمننننننرأة الريفيننننننة، ولقنننننند   اختيننننننار أراعننننننة مراكننننننز 

مبركنننننز العننننندوة ، ( البسنننننقلان)مبركنننننز مياانننننة ، ودرينننننة ( أو اشنننننت)ودرينننننة مننننن  كنننننل مركنننننز اطريقنننننة عشننننناائية وهنننننذ درينننننة 

و  حتديننننند عينننننننة البحنننننث اسنننننتخدا  كسننننننر مبركنننننز ينننننالاط، ( انننننين خالنننننند)مبركننننننز مطنننننال، ودرينننننة ( انننننين عمنننننار)ودرينننننة 

امننننننرأة ريفيننننننة عاملننننننة االزراعننننننة وةننننننائزة و  مجننننننع البيانننننننات ااسننننننتخدا  اسننننننتمارة اسننننننتبيان  381املعاينننننننة فننننننبلي  العينننننننة 

، واختينننننننار Z-SCOREااملقاالنننننننة الشخصنننننننية، و  اسنننننننتخدا  التكنننننننرارات والنسننننننني املئاينننننننة، والدرجنننننننة املعيارينننننننة 

 : لت الدراسة إل عدد م  النتائج م  أمهها ما يلذ معامل االرتباط البسي  ودد تاص

مننننننن  املبحاثنننننننات تقعننننننن    فئنننننننة رننننننن  التمكنننننننني الزراعنننننننذ املننننننننخف  للمنننننننرأة الريفينننننننة العاملنننننننة االزراعنننننننة  00.1٪ -1

 .م  املبحاثات تقع    فئة ر  التمكني الزراعذ العايل  ٪0اقرى الدراسة مقاال 
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مننننن  املبحاثنننننات   املسنننننتاى املتاسننننن  مننننن  مؤشنننننر  ٪00للمنننننرأة الريفينننننة تقنننننع وفقنننننا ملؤشنننننرات التمكنننننني الزراعنننننذ  -2

منننننن   ٪01منننننن  املبحاثننننننات تقعنننننن    املسننننننتاى املنننننننخف  منننننن  مؤشننننننر اسننننننتهال  املنننننناارد، و  ٪00اإلنتنننننناج، مقااننننننل 

تقعنننننن    املسننننننتاى  منننننن  املبحاثننننننات ٪01املبحاثننننننات تقعنننننن    املسننننننتاى املنننننننخف  منننننن  مؤشننننننر النننننندخل، مقااننننننل 

 .املرتفع م  ضي  ودت العمل 

وجننننناد عالدنننننة معناينننننة طردينننننة انننننني عمنننننر املبحاثنننننة وعننننندد مصنننننادر املعلامنننننات الزراعينننننة وة ننننن  احلينننننازة الزراعينننننة  -3

 .ومدة اخلنة   العمل الزراعذ، والدرجة الكلية للتمكني الزراعذ للمرأة الريفية العاملة االزراعة 

 : تعقيب 

دراسنننننة متميننننننزة كاءنننننا دننننندمت نتنننننائج ميدانيننننننة عننننن  املنننننرأة الريفينننننة العاملننننننة االزراعنننننة ومتكينهنننننا زراعيننننننا   تعتنننننن هنننننذه ال

ااإلضنننننننافة إل متعنهنننننننا   اجلانننننننني النظنننننننرل هلنننننننذا املاضننننننناع والنننننننذل  2110ظنننننننل حتنننننننديات التنمينننننننة ملنننننننا اعننننننند عنننننننا  

الساسننننننيالاجية والننننننيت سنننننناعدين   هننننننذا البحننننننث علننننننى تاجيننننننه القننننننراءات إال أن هننننننذه الدراسننننننة مل تاضننننننح الظننننننروف 

امتهنتهننننننا املننننننرأة الريفيننننننة   القطنننننناع الفالةننننننذ وأهنننننن  العاامننننننل الننننننيت دفعتهننننننا لال ننننننراط   هننننننذا اجملننننننال وكننننننذلك أهنننننن  

 .النتائج املتالدة ع  ذلك 

 .وهذا ما سأةاول تسلي  الضاء عليه   هذه الدراسة   والية مستياة االطبع 

رأة الريفينننننننة   تنمينننننننة اجملتمنننننننع احمللنننننننذ، دراسنننننننة ميدانينننننننة ارينننننننف حتنننننننت عنننننننناان مسنننننننامهة املننننننن :الدراسةةةةةةةة الثانيةةةةةةةة *

جامعنننننننننة أا اكننننننننر القايننننننننند تلمسنننننننننان، منننننننننذكرة لنينننننننننل شنننننننننهادة  2110تلمسننننننننان، للباةثنننننننننة الحننننننننناج مليكنننننننننة، سننننننننننة 

املاجسننننتري، ةيننننث عاجلننننت الدراسننننة تسنننناؤل رئيسننننذ مفنننناده هننننل تسنننناه  املننننرأة الريفيننننة   التنميننننة وفننننق املنننننا  الننننذل 

سسننننننناته ونظمنننننننه، ثقافتنننننننه واراجمنننننننه واسنننننننرتاتي ياته التنماينننننننة إلظهنننننننار مهاراهتنننننننا وكفاءهتنننننننا لتحقينننننننق يتيحنننننننه اجملتمنننننننع مبؤ 
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إضنننننننافات انننننننري مسنننننننبادة   اجملننننننناالت االدتصنننننننادية، العلمينننننننة السياسنننننننية، الثقافينننننننة واحلياتينننننننة عامنننننننة وتصنننننننبح انننننننذلك 

 طادة منت ة ومسامهة فعالة   تنمية اجملتمع احمللذ ؟ 

سننننننة املنننننننهج الت ننننننريمل ألءننننننا اصنننننندد دراسننننننة املننننننرأة كمتيننننننري داخننننننل نسننننننق متكامننننننل واسننننننتخدمت الباةثننننننة هننننننذه الدرا

وهننننننا اجملتمننننننع والتنميننننننة وللاصننننننال إل النتننننننائج اسننننننتعملت املالةظننننننة الدديقننننننة ااملعايشننننننة واملقاالننننننة جملتمننننننع الدراسننننننة   

امليننننننداين منننننننظ  معرفنننننة وضننننننع املننننننرأة الريفينننننة االجتمنننننناعذ واالدتصننننننادل وتقنينننننة االسننننننتمارة واالسننننننتبيان ليكنننننان العمننننننل 

يبحنننننث مؤشنننننرات حمننننننددة، وكاننننننت عينننننننة الدراسنننننة علننننننى طريقنننننة جتمنننننع اننننننني العشننننناائية واملقصننننننادة حلننننناالت يفننننننرت  

 أءا متثل الاادع وم  خالل هذه الدراسة تاصلت إل العديد م  النتائج م  اينها 

السننننننلعذ، وأن مسننننننامهتها  نننننند اأءننننننا تسنننننناه  اقنننننناة   االدتصنننننناد الريننننننذ واننننننري الريننننننذ ااإلنتنننننناج السننننننلعذ واننننننري ( 1

  التنمينننننة االجتماعينننننة تنننننأيت عننننن  طرينننننق تراينننننة األطفنننننال الرعاينننننة الصنننننحية، تنننننافري اةتياجنننننات األسنننننرة ومسنننننامهتها   

ترسننننننين النننننندي    نفنننننناس األطفننننننال، احلفننننننام علننننننى الننننننرتال الثقننننننا ، تاريننننننث القنننننني  : التنميننننننة الثقافيننننننة عنننننن  طريننننننق 

العمنننننل اناعينننننة اإلنتننننناج : امهتها   التنمينننننة االدتصنننننادية عننننن  طرينننننق والعنننننادات والتقاليننننند عنننننن األجينننننال، وكنننننذلك مسننننن

، تنننننننافري (البقنننننننر، الينننننننن ، املننننننناعز، الننننننندجاج، األرانننننننني)االدتصنننننننادل واإلنتننننننناج اخلننننننندمايت، تراينننننننة احليااننننننننات والرعنننننننذ 

 .عمل لنفسها واذلك دخل فردل لرفع وحتسني مستااها املعيشذ

 تعقيب 

 أعطننننننى جانبننننننا كبننننننريا منننننن  املاضنننننناعية والاادعيننننننة، كمننننننا دنننننند  صننننننارة جنننننناءت هننننننذه الدراسننننننة   شننننننكل حتقيننننننق ميننننننداين

واضننننننحة عنننننن   يننننننزات املننننننرأة الريفيننننننة وعنننننن  الصننننننعااات الننننننيت تعننننننرت  طريقهننننننا   مسننننننارها املهننننننين، مننننننع هننننننذا ركننننننزت 

أكثننننننر علننننننى اجلاننننننني الثقننننننا  واالدتصننننننادل واالجتمنننننناعذ للمننننننرأة الريفيننننننة، و ننننننذا سنننننننحاول منننننن  خننننننالل دراسننننننتنا أن 

ئج النننننيت ينننننؤول إليهنننننا عمنننننل املنننننرأة الريفينننننة   جمنننننال الفالةنننننة، والظنننننروف النننننيت تعايشنننننها هنننننذه املنننننراة نضنننننيف أهننننن  النتنننننا

 .الريفية والتعمق   فه  هذه الظاهرة 
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 : تحديد المفاهيم   -10

 المرأة الريفية  -

 املنننننرأة الريفينننننة هنننننذ املنننننرأة املقيمنننننة   الرينننننف، ةينننننث يتميننننننز هنننننذا األخنننننري اعننننندة خصنننننائص  تلنننننف الننننننم  احلضننننننرل

النننننيت تضنننننفذ عننننن  املنننننرأة الريفينننننة خصنننننائص وينننننات متيزهنننننا عننننن  املنننننرأة احلضنننننرية، فننننناملرأة الريفينننننة هنننننذ املنننننرأة النننننيت ملننننني 

عليهننننا القيننننا  ااألعمنننننال املنزليننننة منننن  كننننننع وتنظيننننف وجلنننني امليننننناه وخبننننز وطهننننذ الطعنننننا  وترايننننة األطفننننال ورعنننننايته  

الريفيننننننة ال جتنننننند ةظننننننا كبننننننريا منننننن  الراةننننننة نظننننننرا إل اننننننري ذلننننننك منننننن  األعمننننننال ذات الطننننننااع الريفننننننذ، كمننننننا أن املننننننرأة 

لتعننننندد أنشنننننطتها وكثنننننرة األعبننننناء امللقننننناة علنننننى كاهلهنننننا، اينمنننننا  ننننند الرجنننننل لنننننه ةننننن  أوسنننننع مننننن  الراةنننننة واالسنننننتمتاع 

 .1و ارسة السيادة على ةسا  اادذ أفراد األسرة

ار سنننننننااء   املننننننننزل أو   هنننننننذ املنننننننرأة النننننننيت جنننننننل أعماهلنننننننا   الزراعنننننننة واملننننننننزل، كاءنننننننا متعنننننننددة األدو  :إجرائيةةةةةةةا -

احلقننننننال الزراعيننننننة وهننننننذ األنثننننننى الننننننيت تقنننننني  االبلننننننديات والنننننندواوير والننننننيت ترتكننننننز اشننننننكل كبننننننري علننننننى املنننننناارد الطبيعيننننننة 

 .والزراعية لكسي عيشها

 :  العاملةمفهوم المرأة الريفية 

عمنننننال   الزراعنننننة سننننننة وتقننننني    الرينننننف ومتنننننارس  00_  10هنننننذ كنننننل أنثنننننى   الفئنننننة العمرينننننة النننننيت تقنننننع منننننا انننننني 

والصننننننننناعة أو الت ننننننننارة أو اخلنننننننندمات داخننننننننل القريننننننننة أو خارجهننننننننا داخننننننننل الاةنننننننندة املعيشننننننننية أو خارجهننننننننا اننننننننأجر أو 

اننننندون أجنننننر أو كالمهنننننا، حلسنننننا ا أو حلسنننننا  الينننننري سنننننااء كنننننان هنننننذا العمنننننل منت نننننا للسنننننلع أو اخلننننندمات   القطننننناع 

 2امة، وسااء كان عمال دائما أو مؤدتا أو مايياالريذ، واري الريذ أو اخلاص أو االستثمارل أو   احلك

 
                                                           

 .811،ص7،8811اإلسكندرية،دارالمعرفةالجامعية،طعلياءشكري،المرأةفيالريفوالحضر،1
 .81ص.دط8818عليفؤادأحمد،علماالجتماعالريفي،دارالنهضةالعربيةللطباعةوالنشر،بيروت،2
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 .هذ املرأة املقيمة االريف اليت تعمل اأجر أو ادون أجر داخل الاةدة املعيشية أو خارجها :إجرائيا 

 : مفهوم الريف -

، وتعنننننننين RUSوهنننننننذ مشنننننننتقة مننننننن  كلمنننننننة  RURALإن األصنننننننال األول لكلمنننننننة الرينننننننف تشنننننننري إل كلمنننننننة _ 

الننننننذل تمننننننل صننننننفتني متشننننننا تني  Ruris  الليننننننة اليانانيننننننة، أن هننننننذا املاصنننننناف أعطننننننى املضنننننناف إليننننننه فأصننننننبح 

Suralis Rustitus  1هاتان الصفتان مها السمة الريفية 

وإن مفهنننننننا  الرينننننننف ةسننننننني دوركنننننننامت، فننننننناجملتمع الريفنننننننذ يتسننننننن  اعالدنننننننة متاسنننننننك ميكانيكينننننننة يتعامنننننننل أفنننننننراد تلقائينننننننا 

 .2ضه  ميكانيكيا ويست يبان لبع

هننننننا املنطقننننننة الننننننيت ال تتااجنننننند   املنننننندن أو   املننننننناطق الصننننننناعية، ةيننننننث يننننننت  اسننننننتخدا  األر  فيهننننننا  :إجرائيةةةةةةا 

ليننننننر  الزراعننننننة فقنننننن ، وهننننننا يتميننننننز ااملننننننناظر اخلالاننننننة الطبيعيننننننة، وهننننننا منطقننننننة معزولننننننة وهادئننننننة اشننننننكل عننننننا ، وهننننننا 

 .تتال على أدل كثافة سكانية مقارنة ااحلضر 

 (.الزراعة: )لفالحة مفهوم ا

أل العناينننننننة  CULTUREأل احلقنننننننل أو الرتانننننننة وكلمنننننننة  AGREإن كلمنننننننة الزراعنننننننة مشنننننننتقة مننننننن  كلمنننننننة _ 

 .والرعاية، والفالح م  ةيث اللية ها اخلري والن اح والتافيق 

أمنننننننا مننننننن  ةينننننننث مننننننندلال الكلمنننننننة العنننننننا  فهنننننننذ تلنننننننك اجملماعنننننننات التارخيينننننننة املتمينننننننزة تنننننننرتب  اعالدنننننننات طبيعيننننننننة _ 

واجتماعيننننننة مننننننع األر ، وطاملننننننا حتننننننررت هننننننذه اجملماعننننننات منننننن  العالدننننننات املرتبطننننننة انننننناألر  انطلقننننننت   صننننننراعات 

ا هنننننا احلصنننننال علنننننى ضنننننم  عالدنننننات زراعينننننة، فعنننننندما نقنننننال احلنننننرو  الفالةينننننة والثنننننارات الفالةينننننة كنننننان أساسنننننه

                                                           
نة،عبدالحميدبوقصاص،النماذجالريفيةوالحضريةلمجتمعاتالعالمالثالث،رسالةتصوراتدولة،جامعةمنتوريقسنطي1

 .77،ص8888–8881معهدعلماالجتماع،السنةالجامعية
 .5007–5001أحمدرشوانحسينعبدالحميد،علماجتماعريفياإلسكندرية،مؤسسةشبابالجامعة،2
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األر ، انننننننري أن هنننننننذا التعرينننننننف ال يعكنننننننع أو ال يفسنننننننر لننننننننا اقنننننننة النشننننننناطات الزراعينننننننة احلديثنننننننة ةينننننننث أصنننننننبحت 

تقتصننننر فقننننن  علنننننى العملينننننات اخلاصنننننة ارعاينننننة الرتانننننة واألر ، اننننل هتنننننت  أيضنننننا انشننننناطات أخنننننرى كرعاينننننة احليااننننننات 

 1ويةوحتسني النبات ومستلزمات الزراعة م   الت وأيدة واذور وأد

 : إجرائيا 

تعتنننننن الفالةنننننة ةقنننننال واسنننننعا مننننن  األنشنننننطة الزراعينننننة النننننيت متنننننارس فيهنننننا املنننننرأة الريفينننننة نشننننناطاهتا مننننن  أجنننننل العننننني  _ 

 .والتنمية 

 .يشري هذا املصطلح مبعناه العا  إل أل نشاط أو جهد ماجه حنا إ از هدف معني  :مفهوم العمل 

النننننننذل مينننننننزج انننننننني املهنننننننارة العقلينننننننة واحلركينننننننة والنننننننذل يبذلنننننننه اإلنسنننننننان لتلبينننننننة ةاجاتنننننننه  أو هنننننننا اجلهننننننند اإلاتكنننننننارل_ 

 2املختلفة لتحسني وضعه املادل واالجتماعذ

نشننننننناط روتينننننننين تقنننننننا  انننننننه املنننننننرأة الريفينننننننة، لتحسنننننننني مسنننننننتااها املعيشنننننننذ مننننننن  طنننننننبن ونشننننننناطات زراعينننننننة  :إجرائيةةةةةةةا 

 .خمتلفة

 : منهجية الدراسة  -10 

 : المنهج المستخدم *

تسننننننتدعذ كننننننل دراسننننننة منننننننهج معننننننني وخنننننناص دون اننننننريه، وذلننننننك لطبيعننننننة املاضنننننناع واألهننننننداف املسننننننتاةاة منننننننه، * 

ااإلضنننننننافة إل إمكانينننننننات الباةنننننننث واألدوات املسنننننننتخدمة والادنننننننت احملننننننندد للدراسنننننننة فالباةنننننننث النننننننذل حنننننننن  اصننننننندد 

ا علنننننننى املننننننننهج دراسنننننننته حنننننننناول مننننننن  خاللنننننننه التقصنننننننذ وكشنننننننف اعننننننن  املتينننننننريات املتعلقنننننننة ااملاضننننننناع، لنننننننذا اعتمننننننندن
                                                           

مذكرة)5007_5000دراسةحالةالمخططالوطنيللتنميةالفالحية_خديجةعياش،سياسةالتنميةالفالحيةفيالجزائر1

 .81-87،ص(5088ماجستيرفيالعلومالسياسيةمنشور،جامعةالجزائر،
.18،ص5007محمدعاطفغيث،قاموسعلماالجتماع،دارالمعرفةالجامعية،اإلسكندرية،2
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الاصننننننفذ، الننننننذل هننننننا أنسننننننني منننننننهج هلننننننذا البحننننننث عاانبنننننننه النظريننننننة وامليدانيننننننة لتحقيننننننق اهلننننننندف، فهننننننا يعنننننند مننننننن  

املننننننناهج احملببننننننة للبنننننناةثني وخصاصننننننا للمبتنننننندئني، ةيننننننث يسننننننتند علننننننى وصننننننف الظننننننااهر كمننننننا هننننننذ، وهننننننا مكمننننننل 

 1احلاضرللمنهج االسرتدادل التارخيذ الذل يصف الظااهر   تطارها م  املاضذ ةىت 

كمنننننننا ال يقنننننننف عنننننننند جمنننننننرد مجنننننننع البياننننننننات واحلقنننننننائق انننننننل يتعنننننننداه إل تصننننننننيف هنننننننذه احلقنننننننائق وتلنننننننك البياننننننننات   -

وحتليلهننننننا وتفسننننننريها وداللتهننننننا وحتدينننننندها للصننننننارة الننننننيت هننننننذ عليهننننننا كمننننننا وكيفننننننا  نننننندف الاصننننننال إل نتننننننائج ءائيننننننة 

 .2ميك  تعميمها

مننننن  طنننننرق التحلينننننل والتفسنننننري اشنننننكل علمنننننذ مننننننظ  هنننننا طريقنننننة : للمننننننهج الاصنننننفذ عننننندة تعننننناريف مننننن  أمههنننننا _ 

 .3م  أجل الاصال إل أارا  حمددة لاضعية اجتماعية أو مشكلة أو سكان معينني

فاهلنننننندف منننننننه مجننننننع املعلامننننننات املتصننننننلة اظنننننناهرة ماجننننننادة أصننننننال   اجملتمننننننع كننننننذلك يعتننننننن اليننننننر  األساسننننننذ منننننن  

ى ةقيقنننننة عمنننننل املنننننرأة الريفينننننة   اجملنننننال اسنننننتخدا  هنننننذا املننننننهج االتحديننننند مننننن  أجنننننل كشنننننف ووصنننننف والتعنننننرف علننننن

 .الفالةذ والنتائج املتالدة عنه داخل األسرة 

و  هنننننذه الدراسنننننة كننننننت سأسنننننتعمل هنننننذا املننننننهج، لكننننن  اسنننننبي جائحنننننة كاروننننننا والتزامننننننا االبينننننت مل نتطنننننرق إلينننننه 

 .  اجلاني امليداين نعتذر هلذا األمر 

 : عينة الدراسة 

إن العيننننننة هنننننذ جمماعنننننة النننننناس النننننيت   اختيارهنننننا لتكنننننان ضنننننم  الدراسنننننة وهنننننذ تفيننننند   متثينننننل أكنننننن دننننندر  كننننن  _ 

منننن  جمتمننننع الدراسننننة فكمننننا نعلنننن  أن مجيننننع البيانننننات دنننند يتطلنننني منننننا أن ننننننزل للمينننندان و مننننع منننن  مجيننننع مفننننردات 

ألءنننننننا هلنننننننا شنننننننروط وضننننننننااا  اجملتمنننننننع النننننننذل نننننننناد أن نعمنننننننل علينننننننه الدراسنننننننة، لنننننننذلك كثنننننننريا منننننننا نسنننننننتخد  العيننننننننة 
                                                           

 .8،ص8،8811غازيعناية،منهجيةالبحثالعلميعندالمسلمين،دارالحث،الجزائر،ط1
 .885،ص7،ط5008ذوقاتعبيداتوآخرون،البحثالعلميمفهومهوأدواتهوأساليبه،دارالفكر،األردن،2
 .800،ص5008محمدشفيق،البحثالعلمي،المكتبةالجامعية،مصر،3



 

 

12 

وأصننننننناف، والعينننننننة دنننننند تكننننننان الفننننننرد أو األسننننننرة أو القبيلننننننة أو املصنننننننع أو الشننننننركة أو مننننننا إل ذلننننننك، وتعننننننرف العينننننننة 

 : اأءا 

منننن  أهنننن  اخلطنننناات املنه يننننة   البحننننال االجتماعيننننة مرةلننننة تعيننننني العينننننة، وهننننذ عبننننارة عنننن  جمماعننننة أفننننراد خمتننننارة 

البحننننننث، وذلننننننك السننننننتحالة دراسننننننة اجملتمننننننع كلننننننه، اشننننننرط أن تكننننننان هننننننذه  منننننن  اننننننني داعنننننندة أوسننننننع تسننننننمى جمتمننننننع

 .1العينة  ثلة خلصائص جمتمع البحث

وألن مرةلننننننننة اختيننننننننار العينننننننننة تتادننننننننف عليهننننننننا نتننننننننائج الدراسننننننننة ملاضنننننننناعنا، ولتعننننننننذر االتصننننننننال االنسنننننننناء الريفيننننننننات 

علامنننننننات الكافينننننننة عننننننننه  املتااجننننننندات   األريننننننناف ااالينننننننة مسنننننننتياة واالضنننننننب  منطقنننننننة عشعاشنننننننة، وعننننننند  تنننننننافر امل

 .عمدت إل اختيار كرة الثلج

وهننننننذ ننننننناع منننننن  العينننننننات اننننننري العشنننننناائية جلمننننننع املعلامننننننات، تسننننننتخد  ملننننننا يتعننننننذر علننننننى  :عينةةةةةةة ثةةةةةةرة الةةةةةةثلج *

الباةننننث معرفننننة مجهننننار البحننننث، ليننننث يكننننان عنننندد مفننننردات هننننذا اجلمهننننار دليننننل وصننننعي الاصننننل إليننننه، فيبحننننث 

فنننننننردي  يسنننننننتطيع معرفنننننننة  خنننننننري  لت انسنننننننه    الصنننننننفة املنننننننراد دراسنننننننتها، عننننننن  فنننننننرد أو اثننننننننني ق اااسنننننننطة هنننننننذي  ال

، وتسنننننتخد  فقننننن  عنننننندما يكنننننان عناصنننننر العيننننننة املسننننننتهدفة 2واااسنننننطة األفنننننراد اجلننننندد ميكننننن  مجنننننع  خنننننري  وهكنننننذا

منخننننننرطني   شننننننبكة مننننننا مننننننع اننننننريه   نننننن  تملننننننان نفننننننع اخلننننننااص ماضننننننع الدراسننننننة وتتمثننننننل طريننننننق احلننننننال علننننننى 

عننننات اننننالتعرف علننننى عضننننا منننننه  واعنننند إجننننراء الدراسننننة معننننه واطمئنانننننه انننناألمر يطلنننني مننننننه العينننننة     هننننذه اجلما

لباةنننننث مسننننناعدته   تاصنننننيله انننننأفراد مننننن  مجاعتنننننه تملنننننان نفنننننع اخلنننننااص، ةينننننث ينننننت  االتصنننننال  ننننن  وتيطينننننته  

االدراسننننة، ق يطلنننني مننننن  كننننل مننننننه  إيصنننناله اننننذخري  والعمنننننل علننننى االتصنننننال  نننن  وهكننننذا ةنننننىت ال تبقننننى أل أفنننننراد 

 .منه  إال ويكان دد   استيعااه   العينة 

                                                           
 .811،ص8888فضيلدليو،أسسمنهجيةفيالعلوماالجتماعية،منشوراتجامعةمنتوري،قسنطينة،1
 .18،ص5007،الجزائر،8فيروززرارقةوآخرون،سلسلةالبحوثاالجتماعيةفيمنهجيةالبحثاالجتماعي،ط2
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اعنننننند ذلننننننك يننننننت  التعننننننرف علننننننى شننننننخص  خننننننر منننننن  املسننننننتهدفني االدراسننننننة  نننننن  خيتلفننننننان عنننننن  أولئننننننك   اعنننننن  _ 

ينننننات اخللفينننننة االجتماعينننننة وتبننننندأ اعننننندها نفنننننع العملينننننة السنننننااقة ةنننننىت ينننننأيت الباةنننننث علنننننى كنننننل أفنننننراد اجملماعنننننة، 

  كاءننننا تبننننندأ مبفننننردة واةنننندة عننننن  طريننننق تبننننين العيننننننة، ويتضنننناعف ة مهنننننا وتننننأيت تسننننمية العيننننننة عينننننة كننننرة النننننثلج منننن

 .مثل كرة الثلج ةيث تبدأ صيرية ق تكن وتكن ةىت تيدوا هائلة احل   

نسنننننناء ريفيننننننات، ليننننننث كلمننننننا وجنننننندت امننننننرأة ريفيننننننة تتننننننافر  11وأنننننننا   دراسننننننيت كنننننننت سأةصننننننر عينننننننة البحننننننث   

ا إذا كانننننننت تعننننننرف نسنننننناء أخريننننننات وهكننننننذا ةننننننىت أتاصننننننل إل فيهننننننا املااصننننننفات احملننننننددة، كنننننننت سأسننننننأهلا عنننننن  منننننن

 ( .عشعاشة)نساء واالطبع م  نفع منطقة  11

 : أداة الدراسة 

إن طبيعنننننة املاضننننناع والظننننناهرة   ةننننند ذاهتنننننا تفنننننر  نننننناع املننننننهج وهنننننذ كنننننذلك تفنننننر  نننننناع األداة املسننننننتخدمة، _ 

حلقنننننائق مننننن  امليننننندان، ومبنننننا أن ماضننننناع نظنننننرا الخنننننتالف مزاينننننا كنننننل أداة، وكنننننل هنننننذا ملسننننناعدة الباةنننننث علنننننى مجنننننع ا

الدراسننننة هننننا ةننننال عمننننل املننننرأة الريفيننننة   القطنننناع الفالةننننذ ومعرفننننة أهنننن  الظننننروف الننننيت تااجههننننا فقنننند فننننر  علينننننا 

 .استعمال أدوات مجع البيانات التالية 

ةينننننان وتعنننننرف علنننننى أءنننننا تقنينننننة مباشنننننرة تسنننننتعمل اينننننر  مسننننناءلة األفنننننراد اكيفينننننة منعزلنننننة، و  أ: المقابلةةةةةة  -0

أخنننننننرى مسننننننناءلة مجاعنننننننات مننننننن  أجنننننننل اسنننننننت اا   اطريقنننننننة نصنننننننف ماجهنننننننة، وتسنننننننمح املقاالنننننننة مبالةظنننننننة التعنننننننااري 

واإلميننننناءات النننننيت تعنننننن عننننن  مادنننننف ال يريننننند املسنننننت ا  التصنننننريح انننننه   تقنينننننة أخنننننرى كاالسنننننتمارة، واالتنننننايل تفنننننتح 

رونننننننة، وذلننننننك منننننن  خننننننالل البننننننا   فنننننناق جدينننننندة   التحليننننننل، كمننننننا تتننننننيح للباةننننننث الفرصننننننة اننننننأن يكننننننان أكثننننننر م

 .1إعادة صيااة السؤال إن مل يتمك  املبحال م  فهمه االصارة املطلااة

                                                           
،دارالقصبةللنشر،8موريسأنجرس،منهجيةالبحثالعلميفيالعلوماإلنسانية،ترجمةبوزيدصحراويوآخرون،ط1

 .888،ص5002
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يعتمننننننند كنننننننل البحنننننننث   العلنننننننا  االجتماعينننننننة علنننننننى املالةظنننننننة، فهنننننننذ العملينننننننة النشنننننننطة النننننننيت : المالحظةةةةةةةة  -2

عتننننن هننننذا يسننننتخد  فيهننننا الباةننننث عقلننننه لتفسننننري مننننا يننننرى ومننننا يسننننمع، واملالةظننننة ناعننننان اسننننيطة وعلميننننة، ةيننننث ي

الننننننننناع امتنننننننندادا طبيعيننننننننا للمالةظننننننننة البسننننننننيطة إذ يصننننننننم  طبقننننننننا خلطننننننننة ماضنننننننناعية وهتنننننننندف املالةظننننننننة العلميننننننننة إل 

حتقينننننق فنننننر  علمنننننذ حمننننندد، كمنننننا تاجنننننه للكشنننننف عننننن  تفاصنننننيل الظنننننااهر والعالدنننننات النننننيت تتااجننننند اينهنننننا اطريقنننننة 

ظننننننننة العلميننننننننة   الدراسننننننننات ضننننننننمنية اننننننننري ظنننننننناهرة أو اينهننننننننا واننننننننني الظننننننننااهر األخننننننننرى، ووينشننننننننر اسننننننننتخدا  املالة

، فلهنننننذا نعتنننننذر عننننن  اسنننننتيناءنا لل انننننني 1امليدانينننننة أو دراسنننننات احلننننناالت كمنننننا هنننننا احلنننننال االنسنننننبة هلنننننذه الدراسنننننة 

 .امليداين اسبي جائحة كارونا

 : مجاالت الدراسة *

ديسنننننننمن  21لقننننننند اننننننندأت العمنننننننل   هنننننننذه الدراسنننننننة مننننننن  ينننننننا  املاافقنننننننة علنننننننى املاضننننننناع  :المجةةةةةةةال الزمنةةةةةةةي 

 .2121جايلية  11إل  2111

انننننالنظر إل طبيعنننننة البحنننننث النننننذل يعنننننين ادراسنننننة جمتمنننننع ريفنننننذ   اختينننننار مبننننندئيا واطريقنننننة  :المجةةةةةال المكةةةةةاني 

 .دصدية منطقة عشعاشة

 .كل  م  مقر الاالية  81على اعد  واليت تقع   اجلهة الشردية الشمالية لاالية مستياة

 

 

 

 
                                                           

 .880،ص8880البحوثالعلمية،المكتبةاألكاديمية،القاهرة،مصر،محمدمحمدالهادي،أساليبإعدادوتوثيق1
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 .الفصل الثاني خصوصيات المجتمع الريفي والمرأة الريفية 

 .مقدمة الفصل _ 

 .تعريف اجملتمع الريفذ  -11

 .أه  خصاصيات اجملتمع الريفذ  -12

 .الريفية تعريف املرأة  -13

 .الاضع االجتماعذ للمرأة الريفية  -10

 .النظريات املفسرة لعمل املرأة  -10

 .دور املرأة الريفية   النشاط الزراعذ  -10

 .مشاركة املرأة الريفية   العمل والتنمية  -10

 .خامتة الفصل 
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 : مقدمة الفصل 

أصننننننبحت املننننننرأة الريفيننننننة تسنننننناه  اشننننننكل أساسننننننذ   األنشننننننطة الزراعيننننننة واالدتصننننننادية الريفيننننننة   البلننننننديات الناميننننننة، 

وخيتلنننننننف دورهنننننننا اختالفنننننننا كبنننننننريا انننننننني منطقنننننننة وأخنننننننرى نتي نننننننة التينننننننريات االجتماعينننننننة واالدتصنننننننادية النننننننيت حتننننننندل   

ع طردنننننا وأسننننناليي معيننننننة لكسننننني العننننني ، فهنننننذ دطننننناع الزراعنننننة وكثنننننريا منننننا تتكفنننننل املنننننرأة الريفينننننة ا عالنننننة أسنننننرهتا، وتتبننننن

تعمنننننننننل كمزارعنننننننننة   مزرعتهنننننننننا اخلاصنننننننننة، أو دون مقاانننننننننل   مزرعنننننننننة أسنننننننننرهتا، أو انننننننننأجر أو اننننننننندون أجنننننننننر   منننننننننزارع 

املؤسسنننننننات الريفينننننننة، ويتمثنننننننل دورهنننننننا   إنتننننننناج احملاصنننننننيل الزراعينننننننة، وجتهينننننننز الطعنننننننا  والعناينننننننة ااحليااننننننننات والعمنننننننل 

 .ءا أصبحت ا ن جزء ال يستهان اه م  البشرية   أسااق العملاالت ارة والتسايق إخل، كما أ
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 : تعريف المجتمع الريفي ( 0

لطاملننننننننا عننننننننرف اجملتمننننننننع الريفننننننننذ اأنننننننننه تنظنننننننني  اجتمنننننننناعذ يتميننننننننز انننننننننم  معيشننننننننذ يقننننننننا  أساسننننننننا علننننننننى النشنننننننناط  -

منننننن  زراعننننننة وترايننننننة ةينننننناان أليننننننف جاننننننني متيننننننزه االصننننننناعات التقليديننننننة كنننننناليزل والنسننننننيج، ودنننننند أشننننننار  :الفالحةةةةةةي

ااننننن  خلننننندون إل مننننن  ينتحنننننل العلننننن  مننننن  اليراسنننننة والزراعنننننة   مقدمتنننننه   الفصنننننل الثننننناين مننننن  البنننننا  اخلنننننامع عننننن  

تصنننننرفة انننننني النننننناس وجننننناد املعننننناو وأصننننننافه ومذاهبنننننه، وذكنننننر أننننننه يكنننننان مننننن  احليننننناان النننننداج  ااسنننننتخدا  فضننننناله امل

  منننننننافعه  كنننننناللو منننننن  األنعننننننا  واحلريننننننر منننننن  دودة والعسننننننل منننننن  حنلننننننة أو يكننننننان منننننن  النبننننننات   الننننننزرع والشنننننن ر 

االقينننننا  علينننننه وإعنننننداده السنننننتخراج الرتنننننه ويسنننننمى هنننننذا كلنننننه فالةنننننا، وأضننننناف أيضنننننا   وصنننننفه للفالةنننننة علنننننى أءنننننا 

إل  د  أانننننا البشنننننرية، وأننننننه معلمهنننننا والقنننننائ  عليهنننننا  اسنننننيطة فطرينننننة ال حتتننننناج إل نظنننننر وعلننننن ، وهلنننننذا تنسننننني اخلليقنننننة

وهننننننا يقصننننند ابسنننننناطتها تفاعنننننل اإلنسننننننان املباشننننننر  1إشنننننارة منننننننه إل أءنننننا أدنننننند  وجننننناه املعنننننناو وأنسننننننبها إل الطبيعنننننة 

منننننع البيئننننننة الطبيعيننننننة منننننن  خننننننالل اسننننننتيالله ملااردهننننننا، فنننننننم  التااصننننننل مننننننع البيئننننننة هننننننا املسننننننؤول عنننننن  حتدينننننند النننننننظ  

ئدة، وأسننننننننننلا  احلينننننننننناة وعلننننننننننى أسنننننننننناس ذلننننننننننك   تصنننننننننننيف اجملتمعننننننننننات البشننننننننننرية   التفكننننننننننري االجتماعيننننننننننة السننننننننننا

 : االجتماعذ إل 

 .تقا  على الرعذ ، والرتةال، وتراية املاشية، واألنعا ، واإلال، ايئتها   الصحراء : جمتمعات ادول  -

 .تقا  على النشاط الزراعذ : جمتمعات ريفية  -

 لعمران م  منظار اا  خلدون تتميز اا: جمتمعات ةضرية  -

املديننننننننة، النننننننيت / وجنننننننرت العنننننننادة أن يسنننننننتخد    علننننننن  االجتمننننننناع املعاصنننننننر ازدواجينننننننة الرينننننننف واحلضنننننننر أو الرينننننننف 

يظهننننننر فيهننننننا تصنننننننيف اجملتمعننننننات علننننننى أسنننننناس مبنننننندأ املقاالننننننة، فن نننننند كننننننل جمتمننننننع تنننننندد علننننننى أسنننننناس االخننننننتالف 

يفيننننننة احلضنننننرية النننننيت تصننننننف طبقنننننا ملتينننننريات عننننندة دنننننند النننننذل ميينننننز االنسنننننبة لسخنننننر، أل علنننننى أسننننناس الفرودنننننات الر 
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علنننننى أسننننناس الكثافنننننة السنننننكانية، وادتصنننننادل ةينننننث اعتنننننن سننننناروكني وزمرمنننننان أن  ألتكنننننان ذات أسننننناس دميينننننرا  

املهننننننننة هنننننننذ املعينننننننار الرئيسنننننننذ للفرودنننننننات الريفينننننننة احلضنننننننرية فيتمينننننننز الرينننننننف االزراعنننننننة واحلضنننننننر االت نننننننارة والصنننننننناعة 

 .والنشاط اخلدمايت 

  مؤلفنننننننه تقسننننننني   أل علنننننننى أسننننننناس طبيعنننننننة العالدنننننننات االجتماعينننننننة ةينننننننث مينننننننز اميينننننننل دور كنننننننامت :ئقةةةةةةةي وعال

العمنننننل االجتمننننناعذ انننننني نننننناعني مننننن  احليننننناة االجتماعينننننة، انننننني احليننننناة الريفينننننة واحليننننناة احلضنننننرية مننننن  خنننننالل التضنننننام  

االجتمنننننناعذ، واعتننننننن أن النننننننم  األول منننننن  التضننننننام  يسنننننناد اجملتمعننننننات البدائيننننننة والقدميننننننة، أمننننننا النننننننم  الثنننننناين فهننننننا 

 .1ياجد   اجملتمعات احلديثة واملتقدمة 

 : خصوصيات المجتمع الريفي ( 2

مننننن  الصنننننعي حتديننننند ينننننات عامنننننة يتمينننننز  نننننا اجملتمنننننع الريفنننننذ عننننن  انننننريه مننننن  اجملتمعنننننات، فهننننننا  أمنننننار مشنننننرتكة _ 

جتمنننننننننع انننننننننني أهنننننننننل الرينننننننننف وأهنننننننننل احلضنننننننننر، كالننننننننندي ، واللينننننننننة، والنننننننننرتال، والقننننننننني  واريهنننننننننا، إال أن هننننننننننا  اعننننننننن  

 : أارزها اخلصائص اليت متيز جمتمع الريف ع  اريه م  اجملتمعات 

البيئننننننة االجتماعيننننننة وجتانسننننننها، فنننننناجملتمع الريفننننننذ اشننننننكل عننننننا  صننننننيري، واسنننننني    انيتننننننه والعالدننننننات فيننننننه تقننننننا  _ 

 .على القرااة وجتاوز ةيز املكان، وتكان مت انسة، ومستقرة   اليالي، ومعزولة نسبيا ك ماعة 

ين، ودلننننننة كثافتنننننه واالبنننننا منننننا تكننننننان املكنننننان السنننننكاين واألسنننننرل، ويتمينننننز اجملتمننننننع الريفنننننذ اصنننننير ة منننننه السنننننكا_ 

 .األسرة كبرية احل  ، وذات عالدة متشعبة وداية 

البيئننننننة الزراعيننننننة ةيننننننث يعتمنننننند اجملتمننننننع الريفننننننذ اشننننننكل عننننننا    ادتصنننننناده علننننننى الزراعننننننة، ويعتنهننننننا املهنننننننة االعلننننننى _ 

 .ديمة   اجملتمع، كما وتسيطر البيئة على اجملتمع كالشمع واهلااء واملطر واريها
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التعلننننننني  والبطالنننننننة، ةينننننننث تنتشنننننننر األمينننننننة كثنننننننريا   اجملتمنننننننع الريفنننننننذ، و تلنننننننف نسنننننننبة التعلننننننني  منننننننا انننننننني النننننننذكار _ 

 .واإلنال، إضافة إل انتشار البطالة، والذل م  أسبااه االعتماد على الزراعة واليت االبا ما تكان مايية

 .ة العليا عليهما النظا  السياسذ واإلدارل تسادمها البدائية، وسيطرة أفراد الطبق_ 

 .تشكل العادات والتقاليد، واألعراف داعد أساسية   أفعال األفراد _ 

 .البنية الطبقية أةيانا ما تكان متاارثة ومرتبطة مبلكية األر  _ 

 . 1التييري االجتماعذ يكان اطيئا، ويعاد ذلك إل طبيعة السكان احملافظة_ 

 : تعريف المرأة الريفية 

إن املنننننرأة   املعتقنننننند الشنننننعمل هنننننذ األنثنننننى للرجنننننل ويتضنننننم  هنننننذا املفهننننننا  :  لثقافةةةةةة العامةةةةةةالمةةةةةرأة فةةةةةي ا_ 0

 .التقليدل م  ناةية احملتاى اإليديالاجذ على عدة أاعاد ساسيالاجية 

تعننننننرف علننننننى أسنننننناس اجلنننننننع، و  الفلننننننك الرجننننننايل وةياهتننننننا دون الرجننننننل ال ديمننننننة هلننننننا، ألءننننننا تكتسنننننني ديمتهننننننا / أ

 .االجتماعية م  خالله

أءنننننا ضنننننعيفة اجلسننننند والنننننروح ونادصنننننة عقنننننل وديننننن   نننننا يننننننز تبعيتهنننننا للرجنننننل، فاألناثنننننة تعنننننين الضنننننعف واخلضننننناع /  

 .واالستسال  لسيطرة الرجل

ومننننننن  الظنننننننااهر امللفتنننننننة لالنتبننننننناه   الرينننننننف اجلزائنننننننرل، نعنننننننت املنننننننرأة االبينننننننت كنننننننأن يقنننننننال النننننننزوج الننننننندار تننننننناعذ أو _ 

والتشننننننبيه داللننننننة ساسننننننيالاجية تقننننننا  أساسننننننا علننننننى تقسنننننني  العمننننننل  خيمننننننيت داللننننننة علننننننى زوجتننننننه، إن هننننننذا االدننننننرتان
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وتازينننننع األدوار   عنننننامل منننننزدوج، فالعنننننامل العنننننا  هنننننا خمصنننننص للرجنننننال والعنننننامل اخلننننناص داخنننننل البينننننت هنننننا خمصنننننص 

 .1للنساء ميارس  فيه مهامه  املنزلية شديدة التناع م  اإل ا  والطهذ وتنشئة األطفال

 .ف املرأة   عل  االجتماع استنادا إل اجملتمع كالما راجع إل أساسنيتعري: أما   عل  االجتماع _ 

 .مكانتها   البناء االجتماعذ _ 

 .أدوارها االجتماعية _ 

فنننننناملرأة حتتننننننل وضننننننعا اجتماعيننننننا خمتلفننننننا   اجملتمننننننع العننننننرا خاصننننننة املنننننننظ  عالئقيننننننا  :عةةةةةةا المكانةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة *

سننننناد هنننننذا االعتقننننناد وظنننننل تدعيمنننننه ثقافينننننا   اجملتمعنننننات املختلفنننننة  علنننننى أسننننناس سنننننيادة النننننذكار علنننننى اإلننننننال ودننننند

 .ةىت أصبح على انه ها تقسي  الطبيعذ الذل يتاافق مع التكاي  البيالاجذ 

فهننننذ راننننة البيننننت واملعيلننننة الننننيت تكننننان مسننننؤولة عنننن  رعايننننة اسننننرهتا وهكننننذا تكننننان املننننرأة   :عةةةةا الةةةةدور االجتمةةةةاعي * 

 .كمفها  يتحدد وفق متيريي 

 .أساسه األنثى ك نع: يري البيالاجذ املت_ 

ويتمثنننننننننل   النننننننننناع االجتمننننننننناعذ األدوار واملكاننننننننننة االجتماعينننننننننة إال أن النزعنننننننننة البيالاجينننننننننة : املتينننننننننري االجتمننننننننناعذ _ 

 .2هذ اليت تطيى إذ ينظر إليها م  ةيث كائ  ايالاجذ   املقا  األول وكائ  اجتماعذ   املقا  الثاين 

 .يفية م  هذ أيضا املرأة الر _ 

 .تلقائيا   اجملتمع : هذ ناع اشرل يتميز _ 
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النننننذل يتضننننننم  وادعنننننا وةاجاهتننننننا النفسنننننية املثقلننننننة وهنننننذ اننننننذلك يقنننننال علننننننذ ةننننند دننننننال :  وببنائهةةةةةا السةةةةةةيكولوجي*

 .عباس حمماد العقاد الذل ملعل منها كائنا تااعا خلق لالست ااة ال لالستبداد 

ق االجتمننننننناعذ تقلينننننننندل حتنننننننايل انتقنننننننائذ   ظنننننننل احلداثنننننننة والننننننننذل انتمائهنننننننا إل السنننننننيا :وببنائهةةةةةةةا االجتمةةةةةةةاعي * 

تنسننننننج   إطننننننار عالدتهننننننا التفاعليننننننة مننننننع ا خننننننري ، والننننننذل حتنننننندد أدوارهننننننا االجتماعيننننننة الننننننيت مل تعنننننند تقتصننننننر اليننننننا  

 .على اجملال املنزيل 

احلشنننننمة والطاعنننننة ا( الدينينننننة واألخالدينننننة وعاداهتنننننا)النننننذل يشنننننتمل علنننننى ديمتهنننننا االجتماعينننننة  :وببنائهةةةةةا الثقةةةةةافي * 

أمنننننننا علنننننننى مسنننننننتاى القننننننني  اإلدراكينننننننة فمننننننن  يتمينننننننزن االقلنننننننة االهتمنننننننا  دون أن يكنننننننان املسنننننننتاى التعليمنننننننذ تنننننننأثري   

 .ذلك، وهذ ديمة سلبية   تس يلها ميدانيا   ةني مل تعد كثرة اإل ا  اليت لطاملا وصف  م  ميزاهت  

لرجنننننل فنننن ن املكاننننننات الثقافيننننة واالجتماعينننننة مهننننا منننننا ميينننننزان وإذا كننننان املكنننننان البيالنننناجذ هنننننا مننننا ميينننننز املننننرأة عننننن  ا -

 1.املرأة الريفية عند نظريهتا م  اجملتمعات األخرى 

ملنننندر انننننا وحننننن  نتننننناول دضننننية املننننرأة الريفيننننة ووادعهننننا االجتمنننناعذ، علينننننا : الوضةةةةع االجتمةةةةاعي للمةةةةرأة الريفيةةةةة _ 

عينننننة نتي نننننة للتطنننننارات التحديثينننننة النننننيت تعرضنننننت إليهنننننا أن نشنننننري إل أهننننن  التينننننريات النننننيت ةننننندثت   ةياتننننننا االجتما

 .شأءا شأن اجملتمع اأكمله

وسننننننركز علنننننى تلنننننك التحننننناالت النننننيت ةننننندثت   جمنننننال التعلننننني ، الصنننننحة والعمنننننل كمؤشنننننرات اجتماعينننننة كنننننان هلنننننا _ 

 .تأثري على احلياة االجتماعية 

االنسنننننننننننبة للتعلننننننننننني   ٪20.2للتعلننننننننننني  االاتننننننننننندائذ و االنسنننننننننننبة ٪22.0سننننننننننن ل ارتفننننننننننناع   نسنننننننننننبة : التعلننننننننننني  _ أ_

 .٪0االنسبة للتعلي  الثانال واالنسبة للتعلي  اجلامعذ  ٪10.0املتاس  

                                                           
 .805محمدعاطفغيث،مرجعسبقذكره،ص1
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تظهنننننننر مؤشنننننننرات اخلاصنننننننة االصنننننننحة األهننننننن  علنننننننى أن هننننننننا  حتسننننننن  ملحنننننننام   أوضننننننناع املنننننننرأة : الصنننننننحة  - -

  إطننننننار االسننننننتفادة منننننن  اخلنننننندمات الصننننننحية للمؤسسننننننات مننننننع حتسنننننن     ٪11عمامننننننا، ةيننننننث تت نننننناوز الصننننننحة 

، 2110_  1118منننننننننننا انننننننننننني  ٪00.0إل  ٪01.0معننننننننننندل األمنننننننننننل   احليننننننننننناة اعننننننننننند الننننننننننناالدة وانتقالنننننننننننه مننننننننننن  

 .1وتنعكع هذه األردا  مدى تراجع أه  املشكالت اليت كانت   مقدمة األسبا  وفيات األمامة 

العمنننننننننل نشننننننننناط روتينننننننننين لننننننننندى املنننننننننرأة الريفينننننننننة يكنننننننننان للطبقنننننننننة  أصنننننننننبحت عملينننننننننة البحنننننننننث عننننننننن : العمنننننننننل _ ج_

االجتماعيننننننة واملسننننننتاى التعليمننننننذ ، الاضننننننعية االجتماعيننننننة تننننننأثريا   ذلننننننك ونشننننننري   هننننننذا الصنننننندد أن عمننننننل املننننننرأة 

مل يقتصنننننر علنننننى العمنننننل املننننننزيل فقننننن  ةرينننننة اينننننت أو العمنننننل الفالةنننننذ، ةينننننث الينننننت نسنننننبة اليننننند العاملنننننة النسنننننائية 

، لريتفنننننننع   دطنننننناع اخلننننننندمات احلكامينننننننة الننننننذل شنننننننيل نطنننننناق واسنننننننع مننننننن  2110سنننننننة  ٪18ة النشننننننيطة االفالةننننننن

دننننناة دطننننناع اخلننننندمات احلكامينننننة النننننذل شنننننيل نطننننناق واسنننننع مننننن  دننننناة العمالنننننة النسنننننائية   جمنننننال الرتاينننننة والتعلننننني  انننننن 

 . 2111  ميدان الصحة سنة  ٪00و  01.2

العلمينننننة ف نننننننا  نننننده  يشنننننتيل    أةننننند املهننننن  التاليننننننة  أمنننننا االنسنننننبة للنسننننناء الريفينننننات الننننناليت يفتقنننننرن املنننننؤهالت_ 

العمنننننننل انننننننالبيات، اائعنننننننات منتاجنننننننات اخلياطنننننننة، صنننننننناعة احللاينننننننات وحتضنننننننري األاذينننننننة كننننننناخلبز التقليننننننندل الطنننننننرز، 

وأمننننننا هننننننذا التحسنننننن  الننننننذل تظهننننننر األردننننننا   2ةالدننننننة، صننننننناعة الفخننننننار، صننننننناعة تقليديننننننة واننننننري ذلننننننك منننننن  ةننننننرف 

 : للمرأة الريفية أن تتساءل  على مستاى األوضاع االجتماعية

 هل استطاع مظاهر االنفتاح أن حتس  م  املركز االجتماعذ للمرأة ؟_ 

 وهل متكنت عملية التحديث املادل م  ترديتها اجتماعيا ؟_ 

 

                                                           
،ص8،8818ساميةحسنالساعاتي،علماجتماعالمرأةرؤيةمعاصرةألهمقضاياها،القاهرة،دارالفكرالعربي،ط1

71_78. 
 .871،ص8،8881سكندرية،دارالمعرفةالجامعية،طعلياءشكري،المرأةفيالريفوالحضر،اإل2
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 : أهم النظريات المفسرة لعمل المرأة 

ن مننننن  منادشننننة العمننننل املننننننزيل يعتننننن املاركسننننيان مننننن  دعنننناة ةقنننناق املنننننرأة فننننيه  ينتقلننننا  :النظريةةةةة المارثسةةةةةية ( 0

إل حتلينننننل وضنننننع النسننننناء ااعتبننننناره  جيشنننننا اةتياطينننننا للعمنننننل، ففنننننذ ضننننناء املادينننننة التارخيينننننة واملادينننننة اجلدلينننننة أعطنننننى 

اهتمامنننننا خاصنننننا اقضنننننية اضنننننطهاد املنننننرأة، وأكننننندوا خضننننناعها ودهرهنننننا نتي نننننة " انننننري"و " مننننناركع و أ لنننننر"كنننننل مننننن  

تفسننننننننريا شننننننننامال للعاامننننننننل الننننننننيت "  ا لننننننننر"اإلنسننننننننانية فقنننننننند فسننننننننر للتطننننننننار االدتصننننننننادل الننننننننيت مننننننننرت اننننننننه اجملتمعننننننننات 

: سننننناعدت علنننننى التميينننننز انننننني اجلنسنننننني ااعتمننننناده فكنننننريت االسنننننتيالل الطبقنننننذ ونشنننننأة امللكينننننة اخلاصنننننة وهنننننا يقنننننال 

إن أول تنننننننافر وأول عننننننداء طبقننننننذ ظهننننننر   التننننننارين كننننننان متطااقننننننا مننننننع تطننننننار العننننننداء اننننننني الرجننننننل واملننننننرأة   ظننننننل "

مؤكننننندا الننننندور احلاسننننن  للمنننننرأة   " ةنننننادل وأن أول ظلننننن  طبقنننننذ كنننننان مصننننناةبا لظلننننن  الرجنننننل للمنننننرأةنظنننننا  النننننزواج األ

العملينننننة اإلنتاجيننننننة   ظننننننل النظنننننا  العشننننننائرل الننننننذل أكسننننننبها مكاننننننة أفضننننننل منننننن  الرجنننننل وييننننننت هننننننذه اجملتمعننننننات 

ث شننننننننهد ااألمامنننننننة، وإن تطنننننننار دننننننناى اإلنتننننننناج ونشنننننننأة نظنننننننا  تقسننننننني  العمنننننننل دننننننند أدى إل تننننننندين مكانتهنننننننا، ليننننننن

التنننننارين اإلنسننننناين أو شنننننكل مننننن  أشنننننكال اجملتمعنننننات الطبقينننننة   اجملتمنننننع العبنننننادل، واظهنننننار اإلدطاعينننننة والرأيالينننننة 

تطنننننارت عالدنننننات اإلنتننننناج القائمنننننة علنننننى االسنننننتيالل، ظهنننننر النظنننننا  األانننننال  مقاانننننل احنطننننناط مكاننننننة املنننننرأة وحتالنننننت 

 .1نتها اإلنتاجية واإلنسانية   احلدود البيالاجية إل جمرد سلعة وأداة للمتعة واملنفعة واحنصار دورها ومكا

خيضنننننع املنننننرأة للعالدنننننة اننننني  املسنننننتيقل واملسنننننتي ل، و  هنننننذا السنننننياق  وتأسنننننيا علنننننى منننننا سنننننبق فننننن ن املننننننهج املاركسنننننذ_ 

مشنننننكلة املنننننرأة اراطهنننننا االنضنننننال الطبقنننننذ وانننننالتحال الثنننننارل وخينننننص مننننناركع فكنننننرة متننننناع  لقننننند أعلننننن  مننننناركع وا لنننننز

النسننننناء النننننيت تننننندي   نننننا الشنننننياعية األمنينننننة، وأوضنننننح ا لنننننز أن النسننننناء واألطفنننننال هننننن  ضنننننحايا الرأيالينننننة فأصنننننحا  

 البينننننان املينننننازل يفضنننننلان النسننننناء علنننننى الرجنننننال ألءننننن  يعملننننن  أكثنننننر واأدنننننل أجنننننر وهنننننا منننننا أكنننننده مننننناركع وا لنننننز  

                                                           
،تصدرعنالمجلسالقوميللثقافة8811فاتحةحقيقي،موقفعلماجتماعمنقضاياالمرأة،مجلةالوحدةدونعدد،1

 .17–17العربية،باريس،ص
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رأس "إن اجملتمننننننع الطبقننننننذ وةننننننده الننننننذل تننننننرر املننننننرأة منننننن  االسننننننتيالل كمننننننا جنننننناء   : الشننننننياعذ ةيننننننث جنننننناء فيننننننه 

 .1فاملسامهة   اإلنتاج والتحرر م  االستيالل الرأيايل مها املرةلتان األساسيتان لتحرر املرأة " املال

 : النظرية الوظيفية ( 2

جملتمنننننع الااةننننند ينننننؤدون وظنننننائف خمتلفنننننة، أل أن كنننننل فنننننرد يقنننننا  ااظيفنننننة جننننند تنننننرى هنننننذه النظرينننننة أن األفنننننراد   ا_ 

هامنننننة، داخننننننل النسنننننق االجتمنننننناعذ، وذلنننننك خلدمننننننة املصنننننلحة العامننننننة للم تمنننننع ولقنننننند ا نننننذت هننننننذه الاظيفنننننة عنننننندة 

 : أوجه متباينة فيما اينها نذكر منها ما يلذ 

 :الوظيفة المطلقة / أ

سسننننننة، تقننننننا  ااظيفننننننة ضننننننرورية ومهمننننننة إزاء اجملتمننننننع وال يسننننننتطيع الننننننذل يننننننرى أن كننننننل مؤ " منننننناليتا فسننننننكذ"وميثلهنننننا  

 .أل عضا القيا  ااظيفة أخرى اري وظيفته

وظيفننننننة املننننننرأة األساسننننننية واخلاصننننننة  ننننننا داخننننننل النسننننننق األسننننننرل يتمثننننننل أساسننننننا   السننننننهر علننننننى راةننننننة : فمننننننثال _ 

 .2على واجبات األاناء  الزوج وتراية األاناء ورعايته  ااعتبارها األكثر فعالية م  األ    اإلشراف

كمنننننا ال يعنننننر  أل أةننننند عننننن  دور األ    جمنننننال تراينننننة أطفاهلنننننا، والسنننننهر علنننننى تلبينننننة ةاجننننناهت  اليامينننننة وهكنننننذا _ 

تبقنننننى األ  الاةينننننندة املسننننننؤولة علننننننى االعتنننننناء اأطفاهلننننننا ومصنننننندر األمنننننن  واحلنننننننان لننننندى الصننننننيري وهلننننننا وظيفننننننة مطلقننننننة 

 .جتاه هذا األخري 

 

 

                                                           
.850،ص8815بيروت،لبنان،خليلأحمدخليل،المرأةالعربيةوقضاياالتغيير،دارالطليعةالجديدة،1
 .888،ص8882مصر،8محمدسميرحسانين،التربيةاألسرية،مكتبةاألشوال،ط2
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 : الوظيفة النسبية / ب

أننننننه ال ينبينننننذ للباةنننننث أن يفنننننرت  أن عنصنننننرا أو انننننناءا واةننننندا فقننننن  ميكننننن  أن ينننننؤدل " : روانننننرت مريتنننننان "ينننننرى _ 

وظيفنننننة معينننننننة، انننننل علننننننى العلمننننناء االجتمنننننناعيني أن يقبلننننناا احلقيقننننننة النننننيت تننننننذهي إل البنننننناءات االجتماعيننننننة البديلننننننة 

لعنصننننننر ذاهتننننننا ميكنننننن  أن تننننننؤدل منننننن  إرننننننا تننننننؤدل وظننننننائف ضننننننرورية السننننننتمرار اجلماعننننننات، كمننننننا يقننننننرأ أيضننننننا اننننننأن ا

 .1خالل عناصر عديدة واديلة

وعلينننننه فننننن ن املنننننرأة العاملنننننة ميكننننن  هلنننننا أن تقنننننا  ااظنننننائف متعنننننددة، فهنننننذ إذن تعمنننننل خنننننارج املننننننزل وداخنننننل األسنننننرة _ 

 .أال وهذ اإلشراف على رعاية األاناء وتداري شؤون املنزل

ؤسسننننننات االجتماعيننننننة أو األعضنننننناء املختلفننننننني، مننننننثال كمنننننا ميكنننننن  أن تكننننننان ترايننننننة األاننننننناء، وظيفننننننة جمماعنننننة منننننن  امل

 . د الروضة تساعد األ  العاملة   الرتاية واالهتما  اطفلها دبل دخاله املدرسة 

 : البنائية الوظيفية / ج

منننن  متزعمننننذ هننننذا االجتنننناه الننننذل ةنننناول أن يفسننننر أمهيننننة تقسنننني  العمننننل اننننني اجلنسننننني ليننننث خيننننتص  يعتننننن اارسننننانز

الرجننننننل االعمننننننل واإلنتنننننناج و ارسننننننة كافننننننة األنشننننننطة االدتصننننننادية واالجتماعيننننننة والسياسننننننية   اجملتمننننننع اينمننننننا يقتصننننننر 

كننننننل، كمنننننا الةنننننن  أثننننننر دور املنننننرأة علننننننى الاظيفنننننة العائليننننننة لتحقينننننق دنننننندر مننننن  التنننننناازن داخنننننل النسننننننق االجتمننننناعذ ك

النظرينننننة الاظيفينننننة علنننننى املنننننرأة األمريكينننننة النننننيت وجننننندت نفسنننننها تعننننني    خضننننن  اجملتمنننننع االسنننننتهالكذ، فحررهنننننا مننننن  

األعبننننننناء املنزلينننننننة، وأشنننننننعرها اعننننننند  االطمئننننننننان النفسنننننننذ، خاصنننننننة تلنننننننك النننننننيت تنتمنننننننذ للطبقنننننننة العلينننننننا النننننننيت وصنننننننفها 

 .  نظريته اطبقة الفراغ" فليبني"

 

                                                           
،النظريةالمعاصرةفيعلماالجتماع،ترجمةمحمودعودةابراهيمعثمان،دراسةنقدية،دارالمعرفةارقبحزالتن1

 .57،ص8881الجامعية،الكويت،
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يفذ يقننننننا  علننننننى افننننننرتا  أن دور املننننننرأة ينحصننننننر   إطننننننار األسننننننرة ااعتبارهننننننا زوجننننننة وراننننننة ايننننننت، فنننننناملنظار النننننناظ_ 

 .1فها يؤكد على وضعها التبعذ للرجل 

وعلينننننه فننننن ن النظرينننننة الاظيفينننننة تؤكننننند تبعينننننة املنننننرأة واحنصنننننار وظيفتهنننننا   إطنننننار أسنننننرهتا لتحقينننننق االسنننننتقرار والتننننناازن _ 

 .للنسق االجتماعذ للم تمع ككل 

 : نظرية المساواة بيا الجنسيا / 0

تننننننرى هننننننذه النظريننننننة عنننننن  سننننننيطرة الننننننذكار   ظنننننناهرة التقسنننننني  اجلنسننننننذ للعمننننننل فهننننننذ تبحننننننث   أصننننننل التفنننننناوت _ 

اجلنسننننننذ فاشنننننننتيال الرجننننننل االصنننننننيد واملنننننننرأة اننننننالقطف أدى إل سنننننننيطرة الرجنننننننل علننننننى زمنننننننا  األمنننننننار نظننننننرا ملنننننننا أيتنننننننه 

ااإلضننننننافة إل " صننننننيد واسنننننناطة األعمننننننال الننننننيت تقننننننا   ننننننا املننننننرأةالتعقنننننند التكنالنننننناجذ لعمليننننننة ال"اعنننننن  البحننننننال   

اسننننننتقرار النسنننننناء نسننننننبيا   مكننننننان واةنننننند كنننننناء  يقمنننننن  لمننننننل األطفننننننال ورعننننننايته ، انطالدننننننا منننننن  نقنننننندها لنظريننننننة 

احلتميننننننة البيالاجيننننننة والنظريننننننة االجتماعيننننننة، ذات الطننننننااع التطننننننارل الننننننيت تننننننرى   التقسنننننني  اجلنسننننننذ عنصننننننر مركننننننزل 

ز، ومتتننننند جنننننذورها عنننننن مراةنننننل التطنننننار اإلنسننننناين، ولقننننند لقينننننت هنننننذه النظرينننننة رواجنننننا كبنننننريا   الينننننر    هنننننذا التمييننننن

 ثلننننننة اعننننننندة ةركننننننات مثنننننننل ةركننننننة حترينننننننر املننننننرأة، احلركنننننننة النسنننننناية، ةركنننننننة ترفيننننننه املنننننننرأة، وهننننننذ ةركنننننننات ذات طنننننننااع 

دأ املسننننننناواة انننننننني اجتمننننننناعذ سياسنننننننذ فئنننننننال تطالننننننني اتيينننننننري عنننننننا  وشنننننننامل لاضنننننننعية املنننننننرأة   اجملتمنننننننع، وتبننننننننت مبننننننن

الرجننننننننل واملننننننننرأة، ألءننننننننا تااجننننننننه احلينننننننناة االجتماعيننننننننة كالرجننننننننل وااسننننننننتطاعتها احلصننننننننال علننننننننى مااردهننننننننا االدتصننننننننادية، 

 .2وكذلك استعمال ماانع احلمل ومشاركة الزوج   رعاية األاناء واألعمال املنزلية 

مصنننننننطفى "نهننننننا مننننننا كتبننننننه النننننندكتار انتقنننننندت هننننننذه النظريننننننة منننننن  دبننننننل اجملتمعننننننات اليراينننننننة والعرايننننننة اإلسننننننالمية وم_ 

فيمنننننا خينننننص املنننننرأة هننننننا  فكنننننرة ملننننني الادننننناف ضننننندها اشننننندة، ألن املنننننرأة اجلزائرينننننة مل تكننننن  "  دالنننننه " ااتفنشنننننت 

                                                           
 .80مرجعسبقذكره،صارقبحزالتن،1
فاتحةحقيقيوآخرون،الدراساتاالجتماعيةعنالمرأةفيالعالمالعربي،المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشراليونسكو،2

 .58بيروت،لبان،دونتاريخ،ص



 

 

27 

شننننننبيهة أل  الرجننننننل اخلادمننننننة للعائلننننننة، أو ماضنننننناع لل نننننننع   ينننننند الرجننننننل اننننننال ر ننننننة، كننننننل هننننننذه املالمننننننح أدخلهننننننا 

 "  1118_  1110لقرن ءاية احلر  الكانية التيار األنثال اأداياته إاتداءا م  منتصف ا

مننننن  خنننننالل هنننننذا الطنننننرح يتبنننننني أن هننننننا  اخنننننتالف كبنننننري   النننننرؤى ةنننننال املنننننرأة ووظيفتهنننننا داخنننننل اجملتمنننننع يرجنننننع _ 

ذلنننننك إل طبيعنننننة اجملتمعنننننات ومنننننا حتملنننننه مننننن  أفكنننننار ومعتقننننندات ةنننننال املنننننرأة نفسنننننها وأدوارهنننننا النننننيت  تلنننننف كنننننذلك 

 .م  جمتمع  خر

 : يفية في النشاط الزراعي دور المرأة الر 

تشنننننننري الدراسنننننننات إل أكثنننننننر مننننننن  نصنننننننف العمالنننننننة الالزمنننننننة إلنتننننننناج الينننننننذاء املسنننننننتهلك   دول العنننننننامل عائننننننند إل _ 

النسننننناء الريفينننننات مقاانننننل النصنننننف   الننننندول العراينننننة، واشنننننكل عنننننا  تسننننناه  املنننننرأة الريفينننننة   إنتننننناج الينننننذاء انسننننني 

الالتينينننننننة، وانننننننالرا  مننننننن  أمهينننننننة النسننننننناء الريفينننننننات   حتقينننننننق اإلنتننننننناج    املائنننننننة   أمريكنننننننا 81_  01تنننننننرتاوح انننننننني 

 .1الزراعذ إال أء  يعانني م  عد  املساواة مع الرجل 

ويرجننننننع ذلننننننك إل العدينننننند منننننن  العاامننننننل   مقنننننندمتها ضننننننعف ةقنننننناق املننننننرأة جتنننننناه متلننننننك األر ، وصننننننعااة ةصنننننناهلا 

 هيننننننزات والتقنيننننننات املناسننننننبة للمننننننرأة الريفيننننننة، وحمدوديننننننة علننننننى املنننننناارد ذات امللكيننننننة العامننننننة، والقصننننننار   تننننننأمني الت

االتصنننننال ااإلرشننننناد الزراعنننننذ، والقصنننننار   التماينننننل الزراعنننننذ إضنننننافة إل مسنننننتايات التعلننننني  املنخفضنننننة انننننني أوسننننناط 

النسننننناء الريفينننننات، ودننننند ايننننننت الدراسنننننات أننننننه   ةنننننال تنننننافري املتطلبنننننات واإلمكانينننننات املناسنننننبة هلننننن  فننننن ن ا نننننازاهت  

 .تعادلة لتلك اليت ين زها الرجال، أو دد تكان أفضل   ةالة ةصاهل  على التعلي  االاتدائذ تكان م

ودنننننننند شننننننننهدت أوضنننننننناع املننننننننرأة الريفيننننننننة   النننننننندول العرايننننننننة خننننننننالل السننننننننناات اخلمننننننننع املاضننننننننية حتسنننننننننا ملماسننننننننا   

النننننننننااةذ التعليمينننننننننة والصننننننننحية، كمنننننننننا رصنننننننندت التقنننننننننارير تطنننننننننارات إملاايننننننننة   زينننننننننادة مشنننننننناركة املنننننننننرأة   النشننننننننناط 

                                                           
،العائلةالجزائرية،التطوروالخصائصالحديثة،ترجمةدمريأحمد،ديوانالمطبوعاتالجامعيةمصطفىبوتفنوشت1

 .870،ص8812الجزائر،
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للنسننننننناء إذ يقتصنننننننر ذلنننننننك االدتصنننننننادل، ومؤسسنننننننات اجملتمنننننننع املننننننندين إال أن هننننننننا  دصنننننننارا   املسننننننناعدات املقدمنننننننة 

علننننننى النشنننننناطات النسنننننناية املتعلقننننننة اننننننالتطريز والتصنننننننيع البسنننننني  للمنت ننننننات النباتيننننننة واحلياانيننننننة والنننننننااةذ الصننننننحية 

األولينننننة، علنننننى النننننرا  مننننن  أمهينننننة هنننننذه األنشنننننطة، إال أن دورهنننننا سنننننيكان ذو أمهينننننة أكنننننن عنننننند إدمننننناج املنننننرأة الريفينننننة 

 .1علها شريكا فعاال   عملية التنمية الزراعية والريفية وج

 : مشاركة املرأة الريفية   العمل والتنمية 

ظلننننننت املننننننرأة عننننننندنا منننننننذ القنننننندمت تننننننرا  مصننننننريها ووجادهننننننا مبصننننننري األر  اجلزائريننننننة، ومل تقتصننننننر ذلننننننك علننننننى فننننننرتة *

 معيننننة منننن  التننننارين مثننننل التقلبننننات الزمنيننننة أو األةنننندال الثاريننننة ولكنهننننا تعلقننننت اننننه علننننى مننننر تتننننااع الفصننننال وتنننناايل

األعمننننننننال الياميننننننننة الرتيبننننننننة   احلقننننننننال، وعملننننننننت املننننننننرأة اجلزائريننننننننة جنبننننننننا إل جننننننننني مننننننننع أخيهننننننننا الرجننننننننل   ةننننننننرل 

األر  واننننننننذر الننننننننزرع منننننننن  شننننننننااط  البحننننننننر إل ني نننننننناد الصننننننننحراء، دون أن هتمننننننننل ترايننننننننة وتعلنننننننني  أاناءهننننننننا وتلبيننننننننة 

زراعينننننننة للنننننننبالد، و  ةاجننننننناهت  الضنننننننرورية كمنننننننا شننننننناركت اكنننننننل نشننننننناط    نننننننالت احلصننننننناد عنننننننن كافنننننننة املنننننننناطق ال

العهنننننند االشننننننرتاكذ وعلننننننى مسننننننتاى كافننننننة سننننننهال متي ننننننة ووهننننننران وعنااننننننة، تقننننننا  املننننننرأة عمننننننع البننننننااكري واحلنننننناام  

ودطنننننف العنننننني وجنننننين القطننننن  ومل يعننننند نشننننناطها   الادنننننت احلاضنننننر مقتصنننننر علنننننى املهنننننا  التقليدينننننة   الفالةنننننة انننننل 

زائريننننننننة، فيظننننننننل التعاضننننننننديات والاةنننننننندات اإلنتاجيننننننننة تعننننننننداها إل األسننننننننلا  العصننننننننرل الننننننننذل ااتكرتننننننننه الفالةننننننننة اجل

والتسننننننننايقية انتقلننننننننت املننننننننرأة اجلزائريننننننننة منننننننن  جمننننننننرد فالةننننننننة اسننننننننيطة إل عاملننننننننة زراعيننننننننة منننننننناهرة، وأكثننننننننر منننننننن  ذلننننننننك 

اسننننننتطاعت أن تردننننننى إل ميننننننادي  التخصننننننص والتكنننننناي  املهننننننين، وأصننننننبح دورهننننننا يسنننننناير اكننننننل فخننننننر واعتننننننزاز تطننننننار 

  احلقنننننال ارهننننننت املنننننرأة علنننننى ضنننننرورة وجادهنننننا لكنننننذ تسنننننتطيع اجلزائنننننر إثبنننننات  الننننبالد وتقننننندمها، ففنننننذ املعامنننننل كمنننننا

 .شخصيتها الدولية

 

                                                           
 .878مصطفىبوتفنوشت،مرجعسيقذكره،ص1
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كمنننننا أثبتنننننت عنننننالء املنننننرأة الريفينننننة النننننيت ةصنننننلت علنننننى وظنننننائف دائمنننننة خنننننارج املننننننزل   مشنننننروعات التنمينننننة مننننن  _ 

خنننننل أسنننننرها فمعنننننا عمنننننل فالةنننننذ أو   املنننننزارع وتراينننننة الننننندواج  إل انننننريه مننننن  األعمنننننال، وةققنننننت مكاننننننة أعلنننننى دا

 .1هذا زياة اإلسها  االدتصادل للمرأة الريفية   القطاع اإلنتاجذ 

 : وميك  تلخيص دور املرأة   املناطق الريفية   شكلني 

تقننننننا  اننننننه خاصننننننة فئننننننة النسنننننناء املتقنننننندمني   السنننننن  ويننننننندرج   األعمننننننال ذات الشننننننكل : العمةةةةةةل التقليةةةةةةد  _ 0

لنننننى اسنننننتيالل مننننناارد البيئنننننة ااالعتمننننناد علنننننى اخلننننننات املتاارثنننننة وننننننذكر منهنننننا التقليننننندل مننننن  أشنننننكال املعيشنننننة وتقنننننا  ع

صنننننننننناعة النسنننننننننيج، احللفننننننننناء، السننننننننن اد، التطرينننننننننز واخلياطنننننننننة، أمنننننننننا الصنننننننننناعات اليذائينننننننننة كاأللبنننننننننان، الننننننننندواج ، : 

األرانننننننني، النحنننننننل وتراينننننننة احليااننننننننات أمنننننننا اجلانننننننني الزراعنننننننذ، ك منننننننع الزيتنننننننان، وصنننننننناعة الزينننننننت، دطنننننننف العنننننننني 

 .، اخلضر، إل جاني الرعذوالتمار

 : ويقا  اه اجليل اجلديد م  النساء ويتمثل   : العمل غير التقليد  _ 2

 .اجمللع الشعمل البلدل، مرادبة التعلي ، إدارة املراكز الصحية واملستشفيات: اإلدارة احمللية _ 

 .التعلي ، التكاي  املهين، الطي وما يتعلق اه : العمل التقين _ 

 .ات ذات رؤوس األماال العمامية كتعاونيات اإلنتاج التسايق وأمال  الدولة املنظم_ 

 .العمل   املؤسسات احمللية والعمامية واخلاصة _ 
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ومننننن  هنننننذا  لنننننص أن املنننننرأة شنننننأءا شنننننأن الرجنننننل سنننننااء اسنننننااء وهنننننذ ليسنننننت مقالنننننة عامنننننة مطلقنننننة، انننننل هنننننذ مرتبطنننننة 

 .1مد ديمتها ومعناها م  سياق اجتماعذ تارخيذ اانتمائها االجتماعذ، واالدتصادل والفكرل وتست

فهننننذ تقضننننذ عنننندد ال يسننننتهان اننننه منننن  السنننناعات   تنفيننننذ مهننننا  ضننننرورية، ألءننننا حتمننننل القسنننن  األكننننن منننن  تنشننننئة 

األطفنننننال االجتماعينننننة مننننننذ سننننن  مبكنننننرة ااإلضنننننافة إل دورهنننننا البنننننارز   ادتصننننناديات األسنننننرة، فهنننننذ عاملنننننة مشنننننرفة، 

بيننننننت   ةالننننننة مسننننننتدمية وثااتننننننة منننننن  االكتفنننننناء الننننننذايت   معمننننننل انننننندائذ تقلينننننندل ومنننننندارة ومسننننننؤولة عنننننن  جعننننننل ال

إخل إل جاننننننني عملهنننننننا .....جتننننننرل فيننننننه صننننننناعة األاذينننننننة، املالاننننننع، اليسننننننيل، التنظيننننننف، جلننننننني املنننننناء، احلطنننننني 

خننننننارج املنننننننزل أل   احلقننننننال مثننننننل السننننننقذ، جننننننين الثمننننننار وترايننننننة املااشننننننذ واالعتننننننناء  ننننننا كننننننل هننننننذا ال يقنننننناس أمننننننا  

رهنننننا الفعلنننننذ والفعنننننال   احلفنننننام علنننننى النننننرتال الثقنننننا  والصنننننناعة التقليدينننننة وهنننننذ انننننذلك أيضنننننا تسننننناه    تنمينننننة دو 

 .حميطها األسرل أل تنمية ذاتية واليت تنعكع ادورها على احملي  االجتماعذ 
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 : خاتمة الفصل 

منننننن  خننننننالل مننننننا عرضننننننناه نسننننننتنتج اننننننأن املننننننرأة الريفيننننننة تقننننننا  انننننندور فعننننننال   اجملننننننال االدتصننننننادل    ارسننننننة اعنننننن  

األنشنننننطة الزراعينننننة، كمنننننا أءنننننا تسننننناه  اشنننننكل كبنننننري   التنمينننننة الريفينننننة الزراعينننننة، فهنننننذ تقضنننننذ عننننندد ال يسنننننتهان انننننه 

ال االجتماعيننننة منننننذ سنننن  مبكننننرة، منننن  السنننناعات   مهننننا  ضننننرورية، ألءننننا حتمننننل القسنننن  األكننننن منننن  تنشننننئة األطفنننن

ااإلضننننننافة إل دورهننننننا البننننننارز   ادتصنننننناديات األسننننننرة، فهننننننذ عاملننننننة ومنننننندارة، ومسننننننؤولة عنننننن  جعننننننل البيننننننت   ةالننننننة 

مسنننننتدمية وثااتنننننة مننننن  االكتفننننناء النننننذايت   معمنننننل اننننندائذ تقليننننندل ملنننننرل فينننننه صنننننناعة األاذينننننة، فهنننننذ اننننندورها الفعنننننال 

 .  ثقا  وتنمية حميطها األسرل والفعلذ تساه    احلفام على الرتال ال
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 .القطاع الفالحي في الجزائر  : الفصل الثالث 

 .مقدمة الفصل 

 .مفها  الفالةة _ 11

 .مقامات القطاع الفالةذ   اجلزائر _ 12

 .العاامل املؤثرة   القطاع الفالةذ _ 13

 .التطار التارخيذ للقطاع الفالةذ   اجلزائر _ 10

 .وادع القطاع الفالةذ   اجلزائر _ 1

 .أه  اإلصالةات اليت عرفها القطاع الفالةذ _ 2

 .نظا  التسيري الذايت _ أ    

 .الثارة الزراعية _      

 .نظا  إعادة اهليكلة الزراعية _ ج    

 .دور القطاع الفالةذ اجلزائرل   حتقيق التنمية االدتصادية _ 10

 .اع الفالةذ   اجلزائر مشاكل ومعادات القط_ 10

 .العاامل الااجي تاافرها لتنمية القطاع الفالةذ _ 10

 .خامتة الفصل 
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 : مقدمة الفصل 

يعتننننننن القطنننننناع الفالةننننننذ العصنننننني احلسنننننناس   ادتصنننننناديات النننننندان العننننننامل، فاألمننننننة الننننننيت هتننننننت  اقطاعهننننننا الفالةننننننذ 

إلنتنننننناج الفالةننننننذ، هننننننذ أمننننننة جننننننديرة تضننننننم  العنننننني  الكننننننرمت لشننننننعبها، منننننن  خننننننالل حتقيننننننق أدصننننننى مننننننا ميكنننننن  منننننن  ا

انننننننناالةرتا ، ألءننننننننا أمننننننننة تنطلننننننننق منننننننن  االهتمننننننننا  مبتطلبننننننننات الشننننننننعي وضننننننننرورة حتقيننننننننق مسننننننننتاى معننننننننني منننننننن  األمنننننننن  

الينننننننذائذ، ميكننننننن  القنننننننال أننننننننه مهمنننننننا كاننننننننت خلفينننننننات اإلسنننننننرتاتي ية التنماينننننننة املتبعنننننننة فمننننننن  املفنننننننرو  أن تضنننننننى 

يننننننؤثر   القطاعننننننات األخننننننرى ادرجننننننة كبننننننرية، إضننننننافة إل  القطنننننناع الفالةننننننذ اأمهيننننننة معتنننننننة ااعتبنننننناره القطنننننناع الننننننذل

 .تأثره ها االتيريات اليت حتصل   القطاعات األخرى 
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يشننننننمل مفهننننننا  الفالةننننننة العدينننننند منننننن  األنشننننننطة الننننننيت ميارسننننننها اييننننننة حتقيننننننق : مفهةةةةةةوم مجةةةةةةال الفالحةةةةةةة ( 0

 . العي  الكرمت، واملسامهة   حتقيق التنمية االدتصادية واالجتماعية

تاجننننند العديننننند مننننن  احملننننناوالت اخلاصنننننة ا ملننننناد تعرينننننف ماةننننند االفالةنننننة، لينننننث   تعريفهنننننا  :تعريةةةةةف الفالحةةةةةة 

علننننى أءننننا مجيننننع األنشننننطة املنت ننننة الننننيت يقننننا   ننننا الفالةننننان أو املزارعننننان للنهننننا  اعمليننننة اإلنتنننناج النبننننايت احليننننااين، 

وصننننناعة وإنتنننناج " فنننن علنننن  و "وذلننننك دصنننند ضننننمان العنننني  الكننننرمت لحنسننننان، كمننننا تعننننرف الفالةننننة أيضننننا علننننى أءننننا 

 .احملاصيل النباتية واحلياانية النافعة لحنسان 

 .ألءا تعتمد وتقا  على إجراءات ودااعد معينة : عل  

 .1ألءا دائمة اشكل أساسذ على مهارات الفالح وددرته على اإلاداع واالاتكار   هذا اجملال : ف  

 : مقومات القطاع الفالحي في الجزائر ( 2

يعتننننن القطنننناع الفالةننننذ أةنننند أهنننن  القطاعننننات اإلسننننرتاتي ية   اجلزائننننر، وذلننننك نظننننرا ملننننا يتننننافر عليننننه منننن  مقامننننات 

 طبيعية واشرية تؤهله ألن يكان عصبا ةساسا للتنمية االدتصادية واالجتماعية للبالد م  أمهها 

الطبيعننننننننة وتتمثننننننننل ااختصننننننننار   واملقصنننننننناد  ننننننننا اهليئننننننننات الننننننننيت منحهننننننننا اهلل لحنسننننننننان    :المةةةةةةةةوارد الطبيعيةةةةةةةةة / أ

منننننن  إمجننننننايل املسنننننناةة الكليننننننة  10.0األراضننننننذ الزراعيننننننة، وتشننننننكل األراضننننننذ الزراعيننننننة   اجلزائننننننر مننننننا اننننننني  10.8٪

، واجلزائنننننننر اننننننذلك متلننننننك أراضنننننننذ صنننننناحلة للزراعننننننة، ميكنهنننننننا منننننن  تلبيننننننة اةتياجاهتنننننننا ²كلنننننن   2381001املقنننننندرة   

 .2ليذائية األساسية وحتقيق االكتفاء الذايت   العديد م  املااد ا
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إن اتسننننناع مسننننناح النننننرتا  الننننناطين وتنننننناع املننننننا  تننننننتج عننننننه اخنننننتالف كبنننننري   كمينننننة امليننننناه  :المةةةةةوارد المائيةةةةةة / ب

 13، منهننننننننا  ³ملينننننننار   21ومصنننننننادرها انننننننني القسنننننننمني الشنننننننمايل واجلنننننننناا، وتقننننننندر املننننننناارد املائينننننننة   اجلزائنننننننر   

 ³ملينننننننار   2منهنننننننا )مننننننن  املننننننناارد املائينننننننة اجلافينننننننة  ³ملينننننننار   0ال، مننننننن  املننننننناارد املائينننننننة السنننننننطحية االشنننننننم ³ملينننننننار  

 .1م  هذه املاارد املائية داالة للت ديد  ٪00وأن (   اجلنا   ³مليار   0االشمال و 

يعتننننننننن العنصننننننننر البشننننننننرل احملننننننننر  األساسننننننننذ ملختلننننننننف القطاعننننننننات اإلنتاجيننننننننة، وخاصننننننننة  :المةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةرية / ج

فهنننننننا العنصنننننننر النننننننذل ا مكاننننننننه حتقينننننننق الشنننننننروط املالئمنننننننة لتحقينننننننق االسنننننننتيالل األمثنننننننل  االنسنننننننبة للقطننننننناع الفالةنننننننذ

للمننننناارد واإلمكاننننننات املتنننننافرة، وتعننننند اجلزائنننننر مننننن  الننننندول النننننيت تعتمننننند أساسنننننا   إنتاجهنننننا الفالةنننننذ علنننننى العنصننننننر 

ة أو تعنننننذر البشنننننرل نظنننننرا ألن معظننننن  العملينننننات الفالةينننننة مازالنننننت تن نننننز يننننندويا، وذلنننننك يعننننناد لقلنننننة املعننننندات الالزمننننن

 .2اع  العمليات،  ا جعل هذا القطاع يساه  اشكل فعال   سياسة التشييل ااجلزائر 

 : الموارد النباتية والحيوانية / د

يعتنننننننن اإلنتنننننننناج النبنننننننايت مننننننن  أهننننننن  مصننننننننادر اإلنتننننننناج الفالةنننننننذ، ملنننننننا لننننننننه مننننننن  أمهينننننننة   تننننننننافري : املننننننناارد النباتينننننننة ( أ

عمليننننننة الصننننننعبة منننننن  خننننننالل عائنننننندات الصننننننادرات   السننننننلع اليذائيننننننة، أو االةتياجننننننات اليذائيننننننة للسننننننكان تننننننافري ال

مننننن  خنننننالل تنننننافري سنننننلع حملينننننة حتننننند مننننن  ة ننننن  النننننااردات اليذائينننننة، ااإلضنننننافة إل إمكانينننننة اسنننننتخدامها كمننننندخالت 

وسنننننيطة للعديننننند مننننن  الصنننننناعات التحايلينننننة، ولقننننند عملنننننت اجلزائنننننر مننننن  خنننننالل اراجمهنننننا املختلفنننننة علنننننى تطننننناير هنننننذا 

 .صة فيما يتعلق ا نتاج احلبا ، البقاليات اجلافة، احلمضيات والكرو  اإلنتاج وخا

 

                                                           
 .18رجعالسابق،صنفسالم1
 .11محمدالسويدي،نفسالمرجع،ص2



 

 

36 

تتصنننننننف تراينننننننة احليااننننننننات   اجلزائنننننننر انننننننالتناع، ةينننننننث  ننننننند النظنننننننا  التقليننننننندل النننننننذل  :المةةةةةةةوارد الحيوانيةةةةةةةة ( ب

يننننننننتالء  مننننننننع احلينننننننننازات الفالةيننننننننة الصنننننننننيرية والااسننننننننعة واالنتشننننننننار، إل جانننننننننني النننننننننظ  احلديثنننننننننة للرتايننننننننة واإلنتننننننننناج 

املكثنننننننف، النننننننذل يتسننننننننع ويتطنننننننار اشنننننننكل ملحننننننننام وتقنننننننق نتنننننننائج اننننننننارزة أدت إل  فننننننني  الع نننننننز   املنت ننننننننات 

اليذائيننننننة منننننن  اللحننننننا  احلمننننننراء والبيضنننننناء، ااإلضننننننافة إل تننننننافري فننننننرص التشننننننييل و فنننننني  البطالننننننة املاييننننننة واملقنعننننننة، 

تشننننننن ع وتننننننندع  القطننننننناع  ولقننننننند جننننننناء هنننننننذا التطنننننننار   اإلنتننننننناج احلينننننننااين افضنننننننل سياسنننننننة الدولنننننننة النننننننيت أصنننننننبحت

اخلنننننناص، وتننننننافري كنننننننل اإلمكانيننننننات املادينننننننة واملعنايننننننة للفالةننننننني، ااإلضنننننننافة إل دعنننننن  الشنننننننبا  وخاصننننننة أصنننننننحا  

املنننننننؤهالت العلمينننننننة املتعلقنننننننة االفالةنننننننة   االسنننننننتثمار   هنننننننذا القطننننننناع وخاصنننننننة   جمنننننننال تراينننننننة النحنننننننل واألاننننننننا  

 1.ةذ   هذا اجملالواألاقار، وتقدمت الرعاية البيطرية واإلرشاد الفال

 : العوامل المؤثرة في القطاع الفالحي / 0

 .اختلفت العاامل املؤثرة   ديا  القطاع الفالةذ، فمنها ما ينسي إل الطبيعة ومنها ما ينسي إل البشر 

تشننننننننكل العاامننننننننل الطبيعيننننننننة نظامننننننننا ايئيننننننننا يننننننننؤثر   النظننننننننا  الزراعننننننننذ، وهننننننننذا يؤيننننننننده  :العوامةةةةةةةةل الطبيعيةةةةةةةةة _ 0_

ان اجلننننننندد أصنننننننحا  نظرينننننننة اإلمكاننننننننات البيئينننننننة مننننننن  أن البيئنننننننة هنننننننذ النننننننيت حتننننننندد النشننننننناط االدتصنننننننادل   احلتميننننننن

 .العامل

 : وأهم هذه العوامل _ 

ينننننؤثر املادنننننع   اإلنتننننناج اصنننننارة كبنننننرية، فعلنننننى سنننننبيل املثنننننال تقنننننع أسنننننرتاليا ونيازيلنننننندا   أدصنننننا الشنننننرق،  :الموقةةةةةع _

كلننننننن  عنننننن  األسننننننااق النننننننيت تسننننننتارد منت اهتنننننننا   اننننننر  أورواننننننا، هلنننننننذا  صصنننننننا   إنتننننننناج   18111وتبعنننننند ةنننننناايل 

خفيفننننننة الننننننازن صننننننيرية سننننننلع ال تتلننننننف أثننننننناء نقلهننننننا عننننننن مسننننننافات طايلننننننة، كمننننننا أن هننننننذه السننننننلع الانننننند وأن تكننننننان 

كمننننننا ملنننننني أن تكننننننان هننننننذه / احل نننننن  ةننننننىت تتفننننننادى حتمننننننل التكلفننننننة العاليننننننة للنقننننننل عننننننن هننننننذه املسننننننافات الطايلننننننة
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السننننننلع ذات ديمننننننة مرتفعننننننة ةننننننىت تسننننننتطيع حتمننننننل التكلفننننننة العاليننننننة للنقننننننل عننننننن إنتنننننناج الصنننننناف الننننننذل ينطبننننننق عليننننننه 

بننننننرية أضننننننافت النننننندولتان اللحننننننا  املت منننننند حتننننننت اخلصننننننائص السننننننااقة واالتقنننننند  التكنالنننننناجذ واخننننننرتاع املننننننندات الك

مئاينننننننة ودننننننند سننننننناعد هنننننننذا التقننننننند  التكنالننننننناجذ األرجنتنننننننني الننننننندخال إل الت نننننننارة الدولينننننننة للم مننننننندات  12ةنننننننرارة 

 .أيضا

يعتننننن املنننننا  أةنننند العاامننننل اهلامننننة الننننيت تننننؤثر   اإلنتنننناج الزراعننننذ مباشننننرة، ملننننا هلننننا منننن  عناصننننر متعننننددة  :المنةةةةا  _ 

  عالدنننننات تنننننؤدل إل تسنننننيري عملينننننة اإلنتننننناج وأهننننن  هنننننذه العناصنننننر الضننننناء، احلنننننرارة، الرطاانننننة،  تتفاعنننننل منننننع اعضنننننها

والنننننندى والثلننننناج والتبخنننننر والضننننني  اجلنننننال، الريننننناح، ولكنننننل عنصنننننر مننننن  هنننننذه العناصنننننر لنننننه تنننننأثريه اخلننننناص اشنننننكل 

 .يفاق عناصر املنا  األخرى 

ذ الطبقننننننة الرديقننننننة الننننننيت تيلننننننف سننننننطح القشننننننرة الرتاننننننة هننننننذ العنصننننننر األساسننننننذ   النظننننننا  البيئننننننذ، فهنننننن :التربةةةةةةة _ 

 .القشرة النبات ارس جذوره فيه 

اجلبننننننال، السننننننهال، : لننننننا نظننننننرت إل خريطننننننة السننننننطح سننننننت د املعننننننامل التضاريسننننننية التاليننننننة  :أشةةةةةةكال السةةةةةةط  _ 

اهلضنننننننا ، الادينننننننان، الكثبنننننننان الرملينننننننة واألةننننننناا ، كنننننننذلك تنننننننؤثر املرتفعنننننننات علنننننننى الزراعنننننننة مننننننن  ةينننننننث االمتنننننننداد  

طلننننننع   اجلزائننننننر أو فلسننننننطني وهننننننا مننننننا نطلننننننق عليننننننه ظننننننل املطننننننر، أو جبننننننال األلنننننني   أورواننننننا مننننننا اننننننني ك بننننننال أ

 .1مااجهة للشمع ومعاكسة هلا، وأخري استخلص أن املناطق الاعرة مناطق طاردة للسكان 

تشنننننكل العاامنننننل البشنننننرية نظامنننننا متكنننننامال ينننننؤثر   النظنننننا  الزراعنننننذ مننننن  خنننننالل تفاعنننننل  :العوامةةةةةل البشةةةةةرية _ 2_

 : العناصر مع اعضها البع  وأه  هذه العاامل 

يبلنننند عنننندد سننننكان العننننامل اليننننا  أكثننننر منننن  سننننبعة مليننننارات نسننننمة، وهننننذا زاد منننن  حتمننننل  :العوامةةةةل االجتماعيةةةةة _ 

الطبيعنننننة لسننننند اةتياجننننناهت  اليذائينننننة، األمنننننر النننننذل أجهننننند الرتانننننة اشنننننكل كبنننننري، ولنننننا اسنننننتثمرت الزينننننادة العاملينننننة علنننننى 
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اعننننة   العننننامل مننننا مل جنننند العننننامل احللننننال املناسننننبة لننننذلك، ولننننا نظرنننننا إل القنننناى العاملننننة   مننننا هننننذ عليننننه سننننتحل اجمل

منننننن  جممنننننناع السننننننكان،  ٪01هننننننؤالء السننننننكان  ننننننده  فننننننريقني دول متقدمننننننة تبلنننننند نسننننننبة العمالننننننة  ننننننا أكثننننننر منننننن  

 .1م  اجملماع  ٪20اينما   الدول النامية تبلد النسبة 

يلعننننني التقننننند  التكنالننننناجذ دورا كبنننننريا   اسنننننتيالل املننننناارد، فأوروانننننا ال تيطنننننذ الياانننننات  :التقةةةةةدم التكنولةةةةةوجي _ 

منننننن  مسنننننناةتها، ولكنننننن  ياجنننننند  ننننننا أعلننننننى مسننننننتاى إلنتنننننناج األخشننننننا  االنسننننننبة للفننننننرد   العننننننامل  ٪1فيهننننننا سنننننناى 

 .لاجذنظرا لنشاط وتقد  السكان كذلك ما ازدهرت جانمل األطلسذ   أورواا وأمريكا إال االتقد  التكنا 

مرتننننننني انننننننال شنننننننك   العنننننننادات والتقاليننننننند والتعلننننننني  والقننننننندرة علنننننننى إجنننننننراء  :المسةةةةةةةتور الحلةةةةةةةار  والمةةةةةةةاد  _ 

البحننننننال العلميننننننة لتطنننننناير وتنميننننننة الزراعننننننة، علننننننى سننننننبيل املثننننننال مل تتيننننننري تقالينننننند الفننننننالح اهلننننننندل واإلفريقننننننذ منننننننذ 

ل تعنننننديل انننننل ةنننننافظاا علينننننه دون أل  الف السننننننني، فقننننند ورثنننننه مننننننه  الزراعنننننذ مننننن  أسنننننالفه ، ومل يننننندخلاا علينننننه أ

تطننننننناير، علننننننننى العكنننننننع منننننننن  ذلنننننننك  نننننننند الفنننننننالح   النننننننندول املتقدمنننننننة  ننننننننده يسنننننننتخد  التكنالاجيننننننننا واألسنننننننناليي 

العلميننننننة   الزراعننننننة، هلننننننذا  نننننند أن الننننننة الفنننننندان منننننن  اإلنتنننننناج تفنننننناق عنننننندة أضننننننعاف مننننننا ينت ننننننه الفنننننندان   النننننندول 

 .املتخلفة

دتصنننننننادل، كمننننننا أن هنننننننذه العاامنننننننل تتننننننأثر االنظنننننننا  السياسنننننننذ السنننننننائد فكننننننل هنننننننذه العاامنننننننل تننننننؤثر   النشننننننناط اال_ 

 2( رأيايل_ اشرتاكذ )والنظا  االدتصادل املعمال اه 
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 : التطور التاريخي للقطاع الفالحي في الجزائر / 0

يعنننننند القطنننننناع الفالةننننننذ العصنننننني احلسنننننناس   ادتصنننننناديات النننننندان  :واقةةةةةةع القطةةةةةةاع الفالحةةةةةةي فةةةةةةي الجزائةةةةةةر ( 0

لدولننننة الننننيت هتننننت  اقطاعهننننا الزراعننننذ لتضننننم  العنننني  الكننننرمت لشننننعبها، منننن  خننننالل حتقيننننق أدصننننى مننننا ميكنننن  العننننامل، فا

مننننن  اإلنتننننناج الفالةنننننذ، هنننننذ أمنننننة جنننننديرة اننننناإلةرتا  ألءنننننا تنطلنننننق مننننن  االهتمنننننا  مبتطلبنننننات الشنننننعي وضنننننرورة حتقينننننق 

لتنماينننننة املتبعنننننة، فمننننن  مسنننننتاى معنننننني مننننن  األمننننن  الينننننذائذ وميكننننن  القنننننال أننننننه مهمنننننا كاننننننت خلفينننننات اإلسنننننرتاتي ية ا

املفنننننرو  أن تضنننننى القطننننناع الفالةنننننذ اأمهينننننة معتننننننة ااعتبننننناره القطننننناع النننننذل ينننننؤثر   القطاعنننننات األخنننننرى ادرجنننننة  

 .كبرية، إضافة إل تأثره االتيريات اليت حتصل   القطاعات األخرى 

احملاصننننننيل الزراعيننننننة   اجلزائننننننر إذ تشننننننكل الفالةننننننة   اجلزائننننننر دطاعننننننا اسننننننرتاتي يا   االدتصنننننناد النننننناطين، ومنننننن  أهنننننن  

منننننن  املسنننننناةة الزراعيننننننة، كمننننننا تنننننننتج اجلزائننننننر  ٪00الننننننيت تيطننننننذ هننننننذه الفالةننننننة نسننننننبة ( القمننننننح، الشننننننعري)احلبننننننا  

احلمضنننننيات والكنننننرو  واخلضنننننر والبقنننننال، إال أن اإلنتننننناج الفالةنننننذ   اجلزائنننننر يتنننننأثر تنننننأثريا كبنننننريا ااملتقلبنننننات املناخينننننة 

رى، وعمامنننننننا فننننننن ن اإلنتننننننناج الزراعنننننننذ وخاصنننننننة احلبنننننننا  ال ييطنننننننذ متطلبنننننننات  نننننننا ملعلنننننننه يتقلننننننني مننننننن  سننننننننة إل أخننننننن

 .1االستهال  احمللذ الذل يستاجي اسرتاد كميات كبرية 

 : أهم اإلصالحات التي عرفها القطاع الفالحي ( 2

جمماعننننننة اإلجننننننراءات التشننننننريعية والتنفيذيننننننة الننننننيت تقننننننا   ننننننا السننننننلطات العامننننننة : "يعننننننرف اإلصننننننالح الزراعننننننذ اأنننننننه _ 

إلةنننننندال تيننننننريات إملاايننننننة   احلقنننننناق املتعلقننننننة انننننناألر  الزراعيننننننة، منننننن  ةيننننننث ملكيتهننننننا وةيازهتننننننا والتصننننننرف  ننننننا، 

ان تازينننننننع أكثنننننننر عمالنننننننة   الثنننننننروة لينننننننن   عننننننن  هنننننننذه التينننننننريات إليننننننناء اةتكنننننننار األر  الزراعينننننننة أو تقليصنننننننه وضنننننننم

، العدينننننننند منننننننن  اإلصننننننننالةات 2110، ولقنننننننند عرفننننننننت اجلزائننننننننر منننننننننذ االسننننننننتقالل النننننننناطين ةننننننننىت عننننننننا  " والنننننننندخال

والتينننننريات مسننننننت اصننننننفة خاصننننننة هياكننننننل التنظنننننني  واسنننننتخدا  عناصننننننر اإلنتنننننناج الفالةننننننذ، ويتمثننننننل هننننننذا اإلصننننننالح 
                                                           

،ص51،جامعةالجزائر،05/5008باشيأحمد،القطاعالفالحيبينالواقعومتطلباتاإلصالح،مجلةالباحث،عدد1

808.



 

 

40 

تنمينننننة االدتصنننننادية واالجتماعينننننة وتتمثنننننل أهننننن  هنننننذه أساسنننننا   تنظننننني  ملكينننننة األراضنننننذ، وانعكاسننننناهتا علنننننى حمننننني  ال

 : اإلصالةات   

، والنننننننيت كاننننننننت هتننننننندف إل تنظننننننني  1103مباجننننننني مراسننننننني  منننننننارس وأكتننننننناار : نظةةةةةةةام التسةةةةةةةيير الةةةةةةةذاتي ( 0

األراضننننننذ الزراعيننننننة وكيفيننننننة اسننننننتيالهلا وإضننننننفاء الشننننننرعية القانانيننننننة لالسننننننتيالء اجلمنننننناعذ منننننن  دبننننننل الفالةننننننني علننننننى 

الننننننننيت تركهننننننننا املعمننننننننرون، ق إنشنننننننناء نظننننننننا  التسننننننننيري الننننننننذايت، وتننننننننأمي  األراضننننننننذ الفالةيننننننننة ةننننننننىت األراضننننننننذ الشنننننننناارة 

 .1تنعكع كل مياالت وأهداف الفالةني 

إن الثننننننارة الزراعيننننننة ضننننننرورة ادتضننننننتها ةالننننننة عنننننند  املسنننننناواة   تازيننننننع األراضننننننذ الفالةيننننننة : الثةةةةةةورة الزراعيةةةةةةة ( 2

ي ا فننننننا  مسننننننتاى املعيشننننننة وعنننننند  دنننننندرهتا علننننننى حتننننننديث وانعنننننندا  األر  االنسننننننبة للكثننننننري منننننن  الفالةننننننني اسننننننب

 .األساليي الزراعية املختلفة 

 10الصننننننادر    10جننننناء اننننننناءا علنننننى صنننننندور منشنننننار رئاسننننننذ ردننننن   :نظةةةةةام إعةةةةةةادة الملكيةةةةةةة الزراعيةةةةةةة ( 0

املتعلنننننننق اتعاونينننننننات دننننننندماء اجملاهننننننندي ، النننننننذل مننننننن  خاللنننننننه   وضنننننننع األطنننننننر واألدوات والكيفينننننننات  1181منننننننارس 

 .ي  املزارع على أسع ادتصادية وخاصة كيفية استيالل األر  والعقار دصد تنظ

 : نظام خاص بمن  الملكية العقارية في إطار عملية االستصالح ( 0

املتضنننننننننم  مننننننننننح امللكينننننننننة العقارينننننننننة، جننننننننناء  13/18/1183املنننننننننؤر     18_  83: انننننننننناءا علنننننننننى القنننننننننانان ردننننننننن  

 .الصاحلة للزراعة  ليحرز تقدما  دف زيادة ثارة األراضذ الزراعية

 

                                                           
ديوانالمطبوعاتالجامعيةالجزائرية،(10_75)،التجربةالجزائريةفيالتنميةوالتخطيطعبداللطيفبنأشنمو1
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نظةةةةةةام المسةةةةةةتثمرات الزراعيةةةةةةة الناجمةةةةةةة عةةةةةةا هيكلةةةةةةة أراضةةةةةةي التسةةةةةةيير الةةةةةةذاتي وتعاونيةةةةةةات ( 0

 : قدماء المجاهديا 

ألنننننننف  22هكتنننننننار لنحنننننننا  00011صننننننندر دنننننننانان إعنننننننادة األمنننننننال  املؤ نننننننة، ةينننننننث   إرجننننننناع  1111و  سننننننننة 

زراعننننننذ واسننننننت ااة لنننننننداء الفالةننننننني و ثلننننننيه  مالننننننك سننننننااق، وأمننننننا  ا ثننننننار السننننننلبية الننننننيت أةنننننندثها إلينننننناء النننننندع  ال

دننننننررت الدولننننننة العننننننادة لسياسننننننة النننننندع  املباشننننننر للفالةننننننني املنت ننننننني عننننننا  النننننندع  لل ميننننننع، وذلننننننك منننننن  خننننننالل 

مجلنننننة مننننن  اإلجنننننراءات والتننننندااري  لنننننت  فننننني  نسننننني الفاائننننند علنننننى القنننننرو  وإنشننننناء صنننننناديق متخصصنننننة للننننندع  

إعفننننننناءات جبائينننننننة وشنننننننبه )منننننننع تقننننننندمت إعاننننننننات ( اج الزراعنننننننذوصنننننننناديق متخصصنننننننة تبعنننننننا لنشننننننناطات فنننننننروع اإلنتننننننن)

 .1(جبائية للفالةني

 : دور القطاع الفالحي الجزائر  في تحقيق التنمية االقتصادية ( 0

منننننن  القطاعننننننات االدتصننننننادية اهلامننننننة   اجلزائننننننر، منننننن  ةيننننننث مسننننننامهته   الننننننناتج احمللننننننذ  يعنننننند القطنننننناع الفالةننننننذ_ 

 : اإلمجايل الصادرات والااردات، وملا يستاعبه م  ة   القاى العاملة اإلمجالية، وها ما نتناوله فيما يلذ 

 : المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي _ 

مسننننننامهته   الننننننناتج احمللننننننذ اإلمجننننننايل و  الرفننننننع منننننن  متاسنننننن   تتننننننل القطنننننناع الفالةننننننذ أمهيننننننة االيننننننة منننننن  ةيننننننث_ 

 .نصيي الفرد م  هذا الناتج الذل يعد م  أه  املؤشرات اليت تاضح النما االدتصادل للبالد 

 

 

                                                           
،ص8887عليمانع،جنوحاألحداثوالتغيراالجتماعيفيالجزائرالمعاصر،ديوانالمطبوعاتالجامعيةالجزائرية،1
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 : المساهمة في ترقية التجارة الخارجية للمنتجات الفالحية _ 

ارة املنت نننننات الفالةينننننة،  نننننا ننننننتج عننننننه حتسنننننني تبننننننت اجلزائنننننر   سياسنننننتها اإلصنننننالةية حتينننننز الت نننننارة ومنهنننننا جتننننن_ 

 .مشاركة القطاع الفالةذ   الت ارة اخلارجية ع  طريق عمليات تصدير واسترياد هذه املنت ات 

 : المساهمة في ترقية الصادرات _ 

  ترديننننننة الصننننننادرات مؤشننننننرا  خننننننرا منننننن  املؤشننننننرات املهمننننننة للداللننننننة علننننننى أمهيننننننة  تعنننننند مسننننننامهة القطنننننناع الفالةننننننذ_ 

 .القطاع الفالةذ   تنمية االدتصاد الاطين 

 : المساهمة في ترقية الواردات _ 

إن زيننننننننادة كميننننننننة اإلنتنننننننناج الفالةننننننننذ يننننننننؤدل إل تيطيننننننننة الطلنننننننني املتزاينننننننند و فنننننننني  ة نننننننن  الننننننننااردات، اننننننننري أن _ 

 .1ليذائية   األسااق العاملية، نتج عنه زيادة   ديمة الااردات م  هذه السلعارتفاع أسعار معظ  السلع ا

 : مشاثل ومعوقات القطاع الفالحي في الجزائر ( 0

راننننن  اإلجنننننراءات والقننننناانني والننننننامج النننننيت وضنننننعتها اجلزائنننننر للنهنننننا   نننننذا القطننننناع إال أءنننننا مل تصنننننل إل األهنننننداف 

 : ا املرجاة منها اسبي عدة مشاكل م  اينه

 : مشاثل ومعوقات تتعلق بالموارد الطبيعية _ 0

التقلننننننننيص العمنننننننندل منننننننن  طننننننننرف اإلنسننننننننان وهننننننننذ تشننننننننمل جمماعننننننننة أعمننننننننال التحريننننننننف والبننننننننناء علننننننننى األراضننننننننذ _ 

 .الفالةية، ةيث أدت هذه العملية إل فقدان مساةة كبرية م  جادة األراضذ الزراعية 

                                                           
 .18،ص5007،اقتصادياتالتجارةالدولية،داراألديب،الجزائر،بلقاسمزياري1
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فقننننندان األراضنننننذ اسنننننبي متطلبنننننات الزراعنننننة ةينننننث تسننننناه  الزراعنننننة نفسنننننها   فقننننندان دننننندر مهننننن  مننننن  االراضنننننذ _ 

الزراعينننننة ولعنننننل أهننننن  األسنننننبا  ذلنننننك هنننننا انتشنننننار ظننننناهرة تفكنننننك امللكينننننات واحلينننننازات  نننننا أدى إل فقننننندان الكثنننننري 

 .م  مساةات األراضذ الزراعية 

ارتفنننننننناع مسننننننننتاى املينننننننناه اجلافيننننننننة إل دننننننننر  سننننننننطح األر     انتشننننننننار األراضننننننننذ املتننننننننأثرة انننننننناألمالح يننننننننؤدل إل_ 

الكثنننننننري مننننننن  األةينننننننان إل تنننننننراك  األمنننننننالح واعننننننن  املخلفنننننننات الضنننننننارة  نننننننا ينننننننؤثر علنننننننى خصنننننننائص الرتانننننننة وعلنننننننى 

 .النباتات اليت تنما فادها 

منننننننن  مسنننننننناةة اجلزائننننننننر  ٪82.0التصننننننننحر تعنننننننند هننننننننذه الظنننننننناهرة ظنننننننناهرة خطننننننننرية   اجلزائننننننننر ةيننننننننث أنننننننننه ةنننننننناايل _ 

 .1مهدد االتصحر  ٪1.0و  متصحرة

 : مشاثل ومعوقات تتعلق بالموارد البشرية _ 2

علنننننى النننننرا  مننننن  وفنننننرة املننننناارد البشنننننرية الرتباطهنننننا ااألعنننننداد املتزايننننندة للسنننننكان : نقنننننص العمالنننننة الزراعينننننة املدرانننننة _ 

ت تااجههننننننا إال أن هننننننذه االعتبننننننارات تتعلننننننق ااجتاهننننننات التعلنننننني  والتنننننندريي فنننننن ن املشننننننروعات االسننننننتثمارية مننننننا عنننننناد

نقنننننص العمالنننننة ذات اخلننننننة واملهنننننارة املدرانننننة علنننننى اسنننننتخدا  األسننننناليي التكنالاجينننننة احلديثنننننة   اإلنتننننناج وعنننننادة منننننا 

 .تكان إةدى أولايات األهداف ألل مشروع استثمارل

ال  فننننننى علننننننى املختصننننننني  ننننننذا الشننننننأن أن النننننننامج التدريبيننننننة املتبعننننننة تبقننننننة منقاصننننننة : ضننننننعف النننننننامج التدريبيننننننة _ 

 .  جماهلا ليث ال تافر   أالي األةيان التكاي  الالز  االنسبة لحطارات املتكانة 
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انتشننننننار األميننننننة وا فننننننا  املسننننننتاى التعليمننننننذ، ال خننننننالف أن ظنننننناهرة األميننننننة هننننننذ القاسنننننن  املشننننننرت  األكننننننن اننننننني  _ 

يننننننع اجملنننننناالت كننننننل النننننندول الناميننننننة وهننننننذ اخلطننننننر النننننندائ  الننننننذل يعردننننننل كننننننل مسنننننناعذ التنميننننننة اكننننننل أنااعهننننننا و  مج

 .1والقطاعات 

 : مشاثل أخرر 

هننننننا عبننننننارة عنننننن  انتقننننننال السننننننلعة الزراعيننننننة منننننن  املنننننننتج إل املسننننننتهلك وتبادهلننننننا وهنننننننا  عنننننندة : مشنننننناكل التسننننننايق _ 

مشننننناكل حتنننننال دون وصننننناله إل املسنننننتاى املطلنننننا  فهننننننذا يعنننننرف اتننننندين   ناعينننننة املنت نننننات الزراعينننننة املعروضننننننة   

 .دمات التسايقية املتافرة   جمال البحال التسايقية ودراسة األسااق األسااق، ونقص كبري   اخل

تتصننننننف الصننننننادرات الزراعيننننننة اجلزائريننننننة اصننننننفة العشنننننناائية ااإلضننننننافة إل تذاننننننذ  : مشنننننناكل متعلقننننننة االصننننننادرات _ 

مننننن  اإلنتننننناج نتي نننننة اعتمننننناد معظننننن  الزراعنننننة علنننننى األمطنننننار  نننننا ينننننؤدل إل تقلننننني   كمينننننة السنننننلعة الزراعينننننة املصننننندرة 

 .سنة إل أخرى 

 : العوامل الواجب توافرها لتنمية القطاع الفالحي ( 0

إن تطننننننار القطنننننناع الفالةننننننذ الزراعننننننذ ومتكنننننننه منننننن  االضننننننطالع ااملهننننننا  املناطننننننة اننننننه يتطلنننننني تننننننافر جمماعننننننة منننننن  _ 

 : العاامل اليت نلخصها   العناصر التالية 

 .ضرورة خلق وتاسيع البنا  الريفية وتعاونيات القر  م  شأءا أن حتقق ميزتني _ 1

تنننننافري املعلامنننننات الضنننننرورية للبننننننا  وتعاونينننننات القنننننر  علنننننى ظنننننروف وإمكانينننننات الفالةنننننني  :الميةةةةةزة األولةةةةة  _ أ

 .واليت تعتن كضمان للقرو  إل جاني مسامهتها   جلي مدخرات الفالةني 

                                                           
 .518فوزيةغربي،المرجعنفسه،ص1
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تنننننافري للقطننننناع الفالةنننننذ مصنننننادر للحصنننننال علنننننى القنننننرو  اشنننننكل مبسننننن  وعقنننننالين واعيننننند :  ةالميةةةةةزة الثانيةةةةة_ ب

 .1ع  كل اإلجراءات البريودراطية واإلدارية 

ضننننننننرورة خلننننننننق وتاسننننننننيع األسننننننننااق الريفيننننننننة لتمكننننننننني الفالةننننننننني منننننننن  تسننننننننايق فننننننننائ  إنتنننننننناجه  مننننننننع ضننننننننرورة _ 2

اء االةتكننننننار وهننننننذه العاامننننننل مجيعهننننننا منننننن  االهتمننننننا  اتحسننننننني و فنننننني  تكنننننناليف النقننننننل والتسننننننايق والتخننننننزي  وإلينننننن

 .شأءا أن ترفع اإلنتاجية الفالةية 

العمنننننل علنننننى حترينننننر أسنننننعار املنت نننننات الفالةينننننة وذلنننننك ألن مرةلنننننة التخطننننني  املركنننننزل ومنننننا عرفتنننننه مننننن  جتديننننند _ 3

دون املسنننننننتاى ألسننننننننعار املنت نننننننات الفالةيننننننننة دنننننننند أثنننننننر سننننننننلبا علنننننننى هننننننننذه األخننننننننرية ااعتبنننننننار أن أسننننننننعار املنت ننننننننات 

 .فالةية هلا تأثريات م  عدة نااةذ ال

فالعالدننننننة مننننننا اننننننني أسننننننعار املنت ننننننات الفالةيننننننة واألسنننننننعار الننننننيت يشننننننرتل  ننننننا الفالةننننننان مسننننننتلزماهت  اإلنتاجينننننننة _ أ

 . 2تؤثر اشكل مباشر على طبيعة وناعية وة   ما يستطيع هؤالء إنتاجه

راعنننننذ ألءنننننا تنننننؤثر اشنننننكل كبنننننري علنننننى أسنننننعار اينننننع املنت نننننات الفالةينننننة هنننننذ عامنننننل ملننننندد تكننننناليف القطننننناع الز _  

 .اإلنتاج الفالةذ

العمننننننننل علننننننننى حتفيننننننننز االدخننننننننار منننننننن  أجننننننننل خلننننننننق الننننننننرتاك  الرأيننننننننايل إل جاننننننننني حتننننننننديث أسننننننننلا  الفالةننننننننة _ 0

الصنننننحراوية والعمنننننل علنننننى رفنننننع نسنننننبة األراضنننننذ املسنننننقية منهنننننا، وذلنننننك مننننن  خنننننالل انننننناء السننننندود وخلنننننق الفالةنننننان 

فننننه انننندال منننن  اسننننتهالكه والعمننننل علننننى رانننن  اإلنتنننناج اننننالاادع االجتمنننناعذ منننن  حتقيننننق دخننننل ميكنننننه  منننن  إعننننادة تاظي

                                                           
1
الوليد،دراسةاقتصاديةوقياسيةللصادراتالصناعيةفيالجزائر،رسالةماجيستير،كليةالعلوماالقتصادية،قسومميساوي

 .87،ص5001جامعةمحمدخيضر،بسكرة،
 .87قسومميساوسالوليد،مرجعسابق،ص2
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ورانننننن  مراكننننننز التكنننننناي  اننننننالاادع الفالةننننننذ والعمننننننل علننننننى زيننننننادة االسننننننتثمارات املاليننننننة   الزراعننننننة املاجهننننننة ألاننننننرا  

 .1تافري مستلزمات اإلنتاج املادل واخلدمذ للزراعة 

هننننننذا مننننننن  خننننننالل تطنننننناير القطننننننناع الزراعننننننذ وتنايعنننننننه  العمننننننل علننننننى تردينننننننة الصننننننادرات خننننننارج احملرودنننننننات ويننننننأيت_ 0

لينننننننتمك  مننننننن  تنننننننأمني احلاجنننننننات الداخلينننننننة وتصننننننندير الفنننننننائ ، وهنننننننذا يسنننننننتلز  أن يلعننننننني دطننننننناع اخلننننننندمات دوره   

التنسنننننيق انننننني القطاعنننننات، فاسنننننائل املااصنننننالت منننننثال ضنننننرورية إليصنننننال اإلنتننننناج الزراعنننننذ للمصننننننع لينننننت  حتايلهنننننا إل 

 . 2رورل إليصال املااد االستهالكية للمستهلك احمللذسلع استهالكية مصنعة وأيضا ض
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 خاتمة الفصل 

اجلزائنننننننر اعننننننند  منننننننا نسنننننننتنت ه انننننننأن القطننننننناع الزراعنننننننذ اجلزائنننننننرل كنننننننان انننننننؤرة اإلصنننننننالةات االدتصنننننننادية النننننننيت شنننننننهدهتا

االسننننننتقالل، نظننننننرا ألمهيننننننة الزراعننننننة كمصنننننندر أساسننننننذ لليننننننذاء واملننننننااد األوليننننننة وكقطنننننناع يسننننننتاعي نسننننننبة عاليننننننة منننننن  

العمالننننننننة، فقنننننننند مننننننننر القطنننننننناع الزراعننننننننذ اعنننننننندة مراةننننننننل وصنننننننناال إل خمططننننننننات اإلنعنننننننناو االدتصننننننننادل ودعنننننننن  النمننننننننا 

طنننننناع الفالةننننننذ منننننننذ االسننننننتقالل إل وتاطينننننند النمننننننا االدتصننننننادل، ولقنننننند   إعطنننننناء نظننننننرة عامننننننة ةننننننال وضننننننعية الق

ااينننننة فنننننرتة األلفينننننات، والننننننيت اننننندأت مننننن  مرةلنننننة التسننننننيري النننننذايت النننننذل ظهنننننر اعنننننند االسنننننتقالل، والنننننذل ركنننننز علننننننى 

االشنننننننرتاكية   ميننننننندان اإلنتننننننناج ق ادتسنننننننا  النننننننناتج انننننننني األفننننننننراد ق تلينننننننه املراةنننننننل النننننننيت منننننننر  نننننننا واملشننننننناكل الننننننننذل 

سننننننبي املشنننننناكل الننننننيت عنننننناىن منهننننننا القطنننننناع   هننننننذه الفننننننرتة، جنننننناءت الثننننننارة تضننننننمنها هننننننذا القطنننننناع املسننننننري ذاتيننننننا، وا

الزراعينننننة كحنننننل للتذانننننذ  والتننننندهار احلاصننننننل   هنننننذه الفنننننرتة، ق ظهنننننرت إعننننننادة اهليكلنننننة نتي نننننة ملخلفنننننات التسننننننيري 

 .الذايت، والطماح إل تطاير القطاع الفالةذ 
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 .خاتمة عامة 

هنننننذه الدراسنننننة علنننننى أن أمهينننننة أل لنننننث علنننننذ ال تكمننننن  فيمنننننا ملننننني دننننند يكنننننان مننننن  الضنننننرورل أن نؤكننننند   خامتنننننة 

علينننننه مننننن  تسننننناؤالت فقننننن  اقنننننر منننننا ترجنننننع أيضنننننا إل منننننا يثنننننريه مننننن  تسننننناؤالت تصنننننلح أن تكنننننان انطالدنننننة لبحنننننال 

أخننننننرى   املسننننننتقبل، ومنننننن  خننننننالل هننننننذه الدراسننننننة ةاولنننننننا اإلجااننننننة علننننننى اعنننننن  التسنننننناؤالت الننننننيت أضننننننحت تطننننننرح 

 .اجلزائر اليا  متر مبرةلة انتقالية، وكان املرأة   اجلزائر هلا خصاصياهتانفسها على اساط البحث، خاصة و 

وتعنننننني علينننننننا أن نتطننننننرق لكننننننل الظننننننروف العاامننننننل الننننننيت سنننننناعدهتا علنننننى ادتحننننننا  جمننننننال الزراعننننننة، ودنننننند تبننننننني لنننننننا منننننن  

ا اجملننننننال، خننننننالل الدراسننننننة النظريننننننة أن املننننننرأة الريفيننننننة   اجلزائننننننر لننننننديها جننننننل اخلصننننننائص الننننننيت جتعلهننننننا تننننننن ح   هننننننذ

وتسننننناه  كنننننذلك مسنننننامهة إملااينننننة   احليننننناة االجتماعينننننة واالدتصنننننادية علنننننى السنننننااء، ودننننند ينننننح هلنننننا هنننننذا اتكنننننريع 

 اينننننننة إنسنننننننانياهتا وإثبنننننننات ذاهتنننننننا، و  الادنننننننت ذاتنننننننه متكننننننننت أن جتعنننننننل مننننننن  مبادرهتنننننننا ودننننننناة إرادهتنننننننا لنفسنننننننها مركنننننننزا 

حى مننننندركا لضنننننرورة مشننننناركة املنننننرأة   كنننننل اجملننننناالت، اجتماعينننننا داخنننننل اجملتمنننننع، ونظنننننرا هلنننننذا اجملتمنننننع اجلزائنننننرل أضننننن

وأن التطننننننار االدتصننننننادل مننننننرتب  اشننننننكل كبننننننري اتقنننننند  النسنننننناء، ألءنننننن  عامننننننل فعلننننننذ للتحننننننال، وهننننننذا أكنننننند لنننننننا أن 

املننننننرأة الريفيننننننة   اجلزائننننننر ميكنننننن  أن تكننننننان لننننننديها مسننننننتقبل زاهننننننر، وهنننننننا مل نننننننتكل  عنننننن  اجلاننننننني امليننننننداين للدراسننننننة 

لظننننروف الصننننعبة الننننيت رننننر  ننننا فأنننننا أعتننننذر هلننننذا األمننننر و اسننننتنت ته عنننن  وادننننع املننننرأة الريفيننننة اسننننبي جائحننننة كارونننننا وا

كنننننننان فقننننننن  نظنننننننرل ةسننننننني الكتننننننني واملراجنننننننع النننننننيت اسنننننننتعملتها   هنننننننذه الدراسنننننننة، و  األخنننننننري تبنننننننادرت اعننننننن  

أة   الريننننننف هننننننل  تلننننننف األوضنننننناع االجتماعيننننننة الثقافيننننننة االدتصننننننادية الننننننيت تعيشننننننها املننننننر : األسننننننئلة   أذهاننننننننا مثننننننل 

 .مع نظريهتا   املدينة ؟ وهل لذلك تأثري على مسامهتها   تنمية اجملتمع 
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 توصيات واقتراحات 

إجنننننننننننراء دراسنننننننننننات وألنننننننننننال ةنننننننننننال وضنننننننننننعية املنننننننننننرأة الريفينننننننننننة   كنننننننننننل القطاعنننننننننننات والقطاعنننننننننننات الفرعينننننننننننة _ ( 1

 .االجتماعية، مع إاراز املمارسات اجلديدة وتنميتها 

 .ةال الريفيات ةسي ناعها م  أجل اإلةاطة ااةتياجاهتا اخلاصة  تعميق الدراسات_ ( 2

إةننننندال اننننننك معطينننننات وطنننننين ةنننننال النسننننناء الريفينننننات اشنننننكل عنننننا ، ومتااعنننننة النسننننناء الريفينننننات العنننننامالت _ (3

 .اشكل خاص 

ة تعزيننننننز السياسننننننات االجتماعيننننننة واخلنننننندمات االجتماعيننننننة الننننننيت متكنننننن  املننننننرأة منننننن  التافيننننننق اننننننني احلينننننناة املهنينننننن_ ( 0

 .واحلياة العائلية 
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 قائمة المراجع والمصادر 

  الكتب_ 

أ نننننننند رشنننننننناان ةسننننننننني عبنننننننند احلمينننننننند، علنننننننن  االجتمنننننننناع الريفننننننننذ اإلسننننننننكندرية، مؤسسننننننننة شننننننننبا  اجلامعننننننننة، _ ( 1

2110 . 

ارفنننننننج رالننننننمل، النظريننننننة املعاصننننننرة   علنننننن  االجتمنننننناع، ترمجننننننة حممنننننناد عننننننادة، إاننننننراهي  عثمننننننان، دراسننننننة نقديننننننة _  (2

 .1118املعرفة اجلامعية، الكايت، دار 

 .2110اا  خلدون، مقدمة اا  خلدون، املكتبة العصرية اريوت، _ (3

 .2110القاس  زايرل، ادتصاديات الت ارة الدولية، دار األديي، اجلزائر ، _ (0

 .1110خليل أ د خليل ، املرأة العراية ودضايا التييري، دار الطليعة اجلديدة، اريوت، _ (0

، 0ذودننننننننننات عبينننننننننندات و خننننننننننرون، البحننننننننننث العلمننننننننننذ مفهامننننننننننه وأدواتننننننننننه وأسنننننننننناليبه، دار الفكننننننننننر، األردن، ط_ (0

2111. 

سننننننننامية ةسنننننننن  السنننننننناعال، علنننننننن  االجتمنننننننناع املننننننننرأة، رؤيننننننننة معاصننننننننرة ألهنننننننن  دضنننننننناياها ، دار الفكننننننننر العننننننننرا، _ (0

 .1181، 1القاهرة ، ط

ئنننننر، ديننننناان املطباعنننننات اجلامعينننننة، اجلزائنننننر، عمنننننر صننننندوق، تطنننننار التنظننننني  القننننناناين للقطننننناع الفالةنننننذ   اجلزا_ (8

1188. 

ديننننننننناان املطباعنننننننننات ( 81_  02)عبننننننننند اللطينننننننننف اننننننننن  أشنننننننننتما، الرتمجنننننننننة اجلزائرينننننننننة   التنمينننننننننة والتخطننننننننني  _ (1

 .1182اجلامعية اجلزائرية ، 
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علننننننننذ مننننننننانع، جننننننننناح األةنننننننندال والتييننننننننري االجتمنننننننناعذ   اجلزائننننننننر املعاصننننننننر، دينننننننناان املطباعننننننننات اجلامعيننننننننة _ (11

 .1110زائرية، اجل

 .1188، 0علياء شكرل، املرأة   الريف واحلضر، راد املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ط_ (11

 .1181علذ فؤاد أ د، عل  االجتماع، دار النهضة العراية للطباعة والنشر، اريوت ، _ (12

ط، .اجلامعينننننننننة، د عليننننننننناء شنننننننننكرل و خنننننننننرون، املنننننننننرأة واجملتمنننننننننع وجهنننننننننة نظنننننننننر علننننننننن  االجتمننننننننناع، دار املعرفنننننننننة_ (13

1118. 

 .1180،  1اازل عناية، منه ية البحث العلمذ عند املسلمني ، دار العث ، اجلزائر ، ط_ (10

فضنننننننننننيل دلينننننننننننا، أسنننننننننننع منه ينننننننننننة   العلنننننننننننا  االجتماعينننننننننننة، منشنننننننننننارات جامعنننننننننننة منتنننننننننننارل ، دسننننننننننننطينة ، _ (10

1111. 

، 1بحننننننث االجتمنننننناعذ، اجلزائننننننر ، طفننننننريوز زراردننننننة و خننننننرون، سلسننننننلة البحننننننال االجتماعيننننننة   منه يننننننة ال_ (10

2110. 

 .1111حممد السايدل، مقدمة   دراسة اجملتمع اجلزائرل، دياان املطباعات اجلامعية ن اجلزائر، _ (10

 .1181، 0حممد حمماد إاراهي  الدي ، اجليرافيا االدتصادية مكتبة األ لا املصرية، ط_ (18

لعلنننننننا  االنسنننننننانية، ترمجنننننننة اازيننننننند صنننننننحراول و خنننننننرون، دار مننننننناريع أ نننننننرس، منه ينننننننة البحنننننننث العلمنننننننذ   ا_ (11

 .2110،  1القصة للنشر، ط

 .1111حممد حممد اهلادل، أساليي إعداد وتاثيق البحال العلمية، املكتبة األكادميية، _ (21

 .2111حممد شفيق ، البحث العلمذ ، املكتبة اجلامعية ، مصر ، _ (21
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اجلزائريننننننننة، التطننننننننار واخلصننننننننائص احلديثننننننننة، ترمجننننننننة دمننننننننرل أ نننننننند ، دينننننننناان مصننننننننطفى ااتفناشننننننننت، العائلننننننننة _ (22

 .1180املطباعات اجلامعية، اجلزائر، 

 .1110، 1حممد ةسانني، الرتاية األسرية، مكتبة األشاال ، مصر ، ط_ (23

حممننننننند عننننننناطف اينننننننث ، علننننننن  االجتمننننننناع احلضنننننننرل، مننننننندخل نظنننننننرل، دار املعرفنننننننة اجلامعينننننننة، اإلسنننننننكندرية، _ (20

1180. 

حممنننننننند اجلنننننننناهرل، دراسننننننننات   علنننننننن  االجتمنننننننناع الريفننننننننذ واحلضننننننننرل، دار املعرفننننننننة اجلامعيننننننننة، اإلسننننننننكندرية، _ (20

1110. 

 .2110حممد عاطف ايث، داماس عل  االجتماع، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية ، _ (20

 الرسائل واألطروحات _

  اجلزائننننننننر دراسننننننننة ةالننننننننة املخطنننننننن  النننننننناطين للتنميننننننننة الفالةيننننننننة  خدملننننننننة عينننننننناو، سياسننننننننة التنميننننننننة الفالةيننننننننة_ (1

 .2111منشارة جامعة اجلزائر ، ( مذكرة ماجيستري   العلا  السياسية ) 2110_2111

عبننننند اجمليننننند اادصننننناص، النمننننناذج الريفينننننة واحلضنننننرية جملتمعنننننات العنننننامل الثالنننننث، رسنننننالة تصنننننارات دولنننننة جامعنننننة _ ( 2

 .1111_  1118جتماع، منتارل ، دسنطينة، معهد عل  اال

فازيننننننننة اننننننننرا، الزراعننننننننة اننننننننني االكتفنننننننناء والتبعيننننننننة، أطروةننننننننة دكتنننننننناراه دولننننننننة   العلننننننننا  االدتصننننننننادية، جامعننننننننة _ (3

 .2118/  2110دسنطينة، 

دسننننننا  ميسنننننناول الالينننننند ، دراسننننننة ادتصننننننادية ودساسننننننية للصننننننادرات الصننننننناعية   اجلزائننننننر، رسننننننالة ماجيسننننننتري ،  _ (0

 .2118جامعة حممد خيضر ، اسكرة،  كلية العلا  االدتصادية،
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 المجالت والمقاالت 

،  12/2113ااشنننننننذ أ ننننننند، القطننننننناع الفالةنننننننذ انننننننني الاادنننننننع ومتطلبنننننننات اإلصنننننننالح جملنننننننة الباةنننننننث ، عننننننندد _ (1

 .جامعة اجلزائر 

، تصنننننندر 1180فاحتننننننة ةقيقننننننذ، مادننننننف علنننننن  االجتمنننننناع منننننن  دضننننننايا املننننننرأة ، جملننننننة الاةنننننندة ، دون عنننننندد، _ (2

 .للثقافة العراية، ااريع  ع  اجمللع القامذ

فاحتنننننة ةقيقنننننذ و خننننننرون ، الدراسنننننات االجتماعيننننننة عننننن  املنننننرأة   العننننننامل العنننننرا، املؤسسننننننة العراينننننة للدراسننننننات _ (3

 .والنشر ، اليانسكا، اريوت، دون تارين
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