
منظمات األعمال المعاصرة من منظور  -المؤتمر العلمي الدولي السابع استمارة مشاركة في 
 إسالمي

 االقتصاد االسالميالثالث محور ال

 .المرأة والتنمية االقتصادية

 

 

 

 إعداد: الدكتورة: فيروز زرارقة

 قسم: علم االجتماع

 كلية: اآلداب و العلوم االجتماعية

 سطيف -جامعة فرحات عباس

 الجزائر.

 

 

 



 ملــخــص
 األفراد، على كان ايجابيا الماضي القرن من األخيرة العشرية خالل الجزائري المجتمع عرفه الذي إن التفتح

 لدى التعليم للعمل، فانتشار خروجها و المرأة بأهمية تعليم توعيتهم و اآلباء بعض تفتح في ساهم ألنه المرأة بشأن خاصة

 المجتمع، كما أن للتغيرات لدى الوعي درجة و الثقافي العام المستوي رفع في ساهم لمجتمعا فئات مختلف في الجنسين

 القيم نظام في للمرأة االجتماعية الصورة إلى العمل جعلت الخروج و التعليم و التربية بفضل المرأة عرفتها التي السريعة

 نفس في يساهم ما هو و األهل، من ثقافة و فاعلية أكثر جديدا جيال خلق أهميتها، فالتعليم اإللزامي بعض تفقد التقليدي

 التقليدي المجتمع المرأة في دور كان فإن االجتماعية،  األدوار و العالقات تغيير في األسرة، داخل الهوة في تعميق الوقت

 و الموظفة اليوم فإنها أم،  و بيت و ربة كزوجة التقليدية أعمالها إلى فباإلضافة أدوار، بعدة تقوم اليوم واضح، فإن المرأة 
  والطبيبة...الخ المحامية

 تنمو بقدر ما يتعاظم الدور هذا و لألسرة والمجتمع  االجتماعية الحياة صنع في فاعال دورا للمرأة ومنه أصبح

 و الرجال األفراد تعامل كيفية و داخل المجتمع، الحاصلة التطورات و المستجدات على انفتاحها و إطالعها و ثقافتها درجة
 .معها السواء على النساء

انطالقا مما سبق نحاول من خالل هذه المداخلة تحليل واقع عمل المرأة الجزائرية ومدى مساهمتها في التنمية 
 وكعاملة. ةثقافية تحد من حريتها وحقوقها كامرأ -االقتصادية واالجتماعية في ظل قيود سوسيو

Summary 

 

Algerian society knew an openness during the last decade of the last century that  had a positive impact on 

individuals, especially on women because it helped some parents to understand and aware of the importance 

of women's education and  their right to go out for work, the spread of education for both sexes in  the 

different groups in society contributed to raise the general level of culture and the degree of awareness 

among the society, in addition the rapid changes that have defined women through education and  work has 

made the social image of women lose some of its importance in the traditional value system, compulsory 

education create a new generation more efficient and  cultured than their families, which contributes in the 

same  time in deepening the divide within the family, and in changing the relations and social roles, if the 

role of women in traditional society was clear, women today have several roles: in addition to its traditional  

roles as wives and housewives, mothers, she has another role today as employee, a lawyer and doctor ... etc. 

            so women's have an  active role in social life of the family and  in society,  this role is growing as the 

grows of the degree of its culture and the openness to new developments within the community, and how the 

individuals deal  with her men and women. 

        We are trying through this intervention to analyze the reality of Algerian workers women and their 

contribution to economic and social development under the restrictions of a socio - cultural challenge of their 

freedom and their rights as workers women. 

 


