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 املزججى و الواقع بين :املجخمع جىميت و املزأة

 لبىان طزابلس ،اللبىاهيت الجامعت  –التربيت كليت في.م.أ ،حّمودة الشعزاوي ربى .د

  

ا
ّ
ت الؿاْاث خشذ نلى منؿلٓاتها في جشج٘ض الخنمُت ٗانذ إلا  ًطبذ دالشحاٛ، النعاء بحو جمُحز ددون اإلاجخمو في اإلاوحودة البشٍش

ن اإلاجخمو جنمُت في دبذدسىا باإلاشؤة الاىخمام
ًا
ن حضءا

ًا
 مواإلاجذ نطِ ٌشٙلن النعاء ؤو رلٚ ، راتها، الخنمُت نملُت في ؤظاظُا

 ؤلِ 1028751 ًبلٌ ؤنه" ؤلاظالمي الهالم بلذاو في العٙاو لهذد الذًمويشافي الواْو ٌشحر .ؤلانخاحُت ؾاْخه نطِ دبالخالي

ن الهذد ىزا نطِ اإلاشؤة دجبلٌ ،2000 نام نعمت
ًا
با   1."نعـمت ؤلـِ 514.751 ليخوا ؤي جٍٓش

شث ْذ د
ّ
خ نبر اإلاشؤة ظؿ ن الخاٍس

ًا
اغُت مل٘ت ٗانذ خُث اإلاجاالث، حمُو في نوسن من ؤظؿشا نانت دشانشة ْد ٓيهت دؤدًبت َد  َد

ت دمداسبت ت لؤلخادًث دساٍد ُت النبٍو . الشٍش

 أسئلتها و الدراست إشكاليت

 ناجٓها نلى جٓو التي ألام َهي ؤظشتها، دؤَشاد بُتها سناًت في ؾاْاتها بٙل دحعاىم دج٘ذح ج٘ذ اإلاجخمهاث في اإلاشؤة صالذ ما 

 بناء في الشحل حشإس التي الهاملت دهي  جهاْخطادًا دجوحه البِذ جذًش حياٛ الضدحت دهي الٓادمت، ألاحُاٛ جشبُت معادلُت

.  البلذ اْخطاد

ِ الذدسن بهزا الُٓام نلى إلاشؤةا ْذسة دل٘ن  دجمخهها اإلاجخمو، في دددسىا بُٓمتها دالانتراٍ بليها اإلاجخمو نكشة نونُت نلى جخْو

ها ت دنلم دجإىُل جثُِٓ من نالخه ما دخاضت بدْٓو ها، دجوظُو شخطُتها لخنمُت دمهَش  البدث، بشٙالُت ج٘من دىنا مذاٖس

ائو د الحٓائٔ َةصاء ن اإلاشؤة اْخذاس ؤزبدذ التي الْو
ًا
ا ن ٍَ٘ش

ًا
 بمٙانُاتها د ْذساتها الظدثماس اإلااّظت الاْخطادًت الحاحت د داحخمانُا

ن نلحل ناتهاببذا د
ًا
ن مننها

ًا
ة بذامب ؾمغ في خُُا

ًا
ن َُه الابذام باث نطش في اإلاشؤ

ًا
ن مؿلبا

ًا
.     ؤّدلُا

:  عّدة أسئلت الذهن إلى يدبادر الطزح هذا إساء

ت اإلاشؤة ؾاْت حعدثمش ىل  ؟ اإلاجخمو جنمُت في لزىنُتا د الٍُ٘ش

 ؟ اإلاشؤة ننذ الانجاب د الهمل بحو الهالْت جخجلى ُِٖ

 ؟ اإلااظعاث في الهلُا اإلانطب انخالء للنعاء ًدعجى ال لم

 ؟ اإلاشؤة لهمل الاْخطادًت الهذدون هي ما

                                                           
  https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/E -jJS6-vpVc.(تنمية اجملتمعيف  ادلرأةدور  -   20/   / 15)    

https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/E
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ٔ الدراست خطت حاءث ألاظئلت ىزو نلى دلئلحابت :  الخالي َد

 . الشحل د اإلاشؤة ننذ الخُ٘حر -1

ت الؿاْت -2  . الواْو ؤسع نلى للمشؤة الزىنُت د الٍُ٘ش

 . ؤلانجاب د اإلاشؤة نمل -3

ٗاث نالم في الُٓادًت اإلاناضب اإلاشؤة انخالء نذم -4  . الشش

 . اإلاشؤة لهمل الاْخطادًت الهذدون -5

  الدراست مىهجيت

 . الواْو ؤسع نلى جدلُلها د البُاناث د اإلاهلوماث حمو بلى نمذث خُث الخدلُلي الوضُي اإلاننج نلى الذساظت ْامذ

 الدراست مصطلحاث

:  الخنمُت

ش ٌهٍش ت للخنمُت اإلاخدذة ألامم جٍٓش ادة نملُت بإنها الخنمُت 1997 لهام البشٍش  ما دمعخوون الناط نلى اإلاؿشدخت الخُاساث ٍص

 ، الصحُت ، آلامنت الحُاة جإمحو دساظدنا في بالخنمُت داإلآطود . .2 ةزابذ ؤد نهائُت لِعذ الخُاساث دىزو ء،سخا من ًدٓٓونه

مت اث خُل مو الٍ٘ش ت د الهلم دجٓذًش الحشٍّ .   الابذام د اإلاهَش

:  اإلاجخمو جنمُت

 ألاخواٛ لخدعحو دالحٙومت اإلاواؾنحو حهود جوخُذ بها ًم٘ن التي الهملُاث بإنها اإلاجخمو جنمُت اإلاخدذة ألامم نّشَذ

 ْذس بإْصخى جٓذمه في داإلاعاىمت اإلاجخمو في الانذماج نلى دإلاعانذتها اإلاجخمهاث في دالثٓاَُت دالاحخمانُت الاْخطادًت

ٛن ليبالخا حعخدبو اإلاجنمو جنمبت بو 3. معخؿام ن مجخمو نلى الحطو ٍّق .   ؤدحهه بٙاَت سا

ٛن خحو ت،  الهوانب دساظت نلُنا دحب اإلاجخمهُت الخنمُت د اإلاشؤة ندناد نزٓافياٛ الٍُ٘ش
ًا
 داخل ، ْخطادًتالاد  حخمانُتالا ، ة

ّن بالخالي ٌعخلضم ىزا د ، خاسحهاد ألاظشة ت اإلاشؤة ؾاْت بلى الخؿش ٛن ىانمل، الزىنُت د الٍُ٘ش  ؤلانجاب دىو اإلاجخمو بناء في ألاد

.  منه الاْخطادًت الهذدون د الهلُا اإلاناضب انخالئها بمٙانُتد اإلااظعاث في نملها زّمن دمن

 الزجل و املزأة عىد الخفكير  -1

 حعلُـ د ، للشحل نعبت لذيها الذماى دبمٙانُاث دقائِ َهم في بذاًت البدث من بذ ال ، اإلاشؤة نن الحذًث ننذ
شِ ما لىم الػوء

ُ
ذساتهما مهاساتهما جٓبل نلى إلاعانذتهما منهما ٗل ننذ الذماى نمل ُُُٖت في اخخالٍ من اٖد  الؿبُهُت ْد

ٍو د الؿبُعي غهُهما دحبر ن البُولوحُت للؿبُهت اإلاناظبت ألادداس ننذ الْو  ال ٖثحرة ؤلاخخالَاث بو دالحُٓٓت. . منهما لٙلٍق

                                                           
2 https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/E-jJS6-vpVc ( 5 /   /20  -  دور ادلرأة يف تنمية اجملتمع.) 
  https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/E-jJS6-vpVc ( 5 /   /20  -  دور ادلرأة يف تنمية اجملتمع..) 

https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/E-jJS6-vpVc
https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/E-jJS6-vpVc
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بها دجم ، ؤظاظُت جبذد التي جلٚ اخخُاس جم لزا خطشىا، لنا ٌعو ٔ جبٍو  اخخالَاث, ىشمونُت اخخالَاث,  جؿوسٍت اخخالَاث َد

.  الانُهاالث مهالهت في داخخالَاث دقُُُت

 :جطوريت اخخالفاث

ّن ٖخابُت بمهاساث سؤةالم جخمخو ىنا دمن.  4الطبُت دماى ْبل الُخُاث دماى ًنطج  ؤٖبر اظدُهاب دبذسحت ،سحلاٛ جُو
 ألالُاف امتهاو في ٖبحرة بمخهت حشهش ال ؤنها الا, ب٘ثحر سحلاٛ من ؤٖثر ٗلماث حعخخذم َهي للخهبحر اللًت جمتهن هي .الٓشاءة في

.  5 اإلاشب٘ت الٓانونُت

 في ؤَػل ًجهلهم دىزا, ؤٖثر الزٗوسن لذو ألاًمن الذماى نطِ في اإلادذدة اإلاناؾٔ بهؼ ندو ًٙوون اإلآابل في 
ن ألاىذاٍ، دجدذًذ الخشائـ دساظت الهًشاَُا، اإلاُٙانُٙي، الخطمُم الُٓاط، مثل الُشايُت اإلآذسة

ًا
 مهاسة ؤٖثر ؤنهم نن َػال

 الاظخنخاجي الى اد الاظخذاللي اإلانؿٔ انخماد بلى الزٗوسن ًمُل"  و. اإلاشاٗل لحل الهٓلي الخطوسن خالٛ من ألاشُاء جدٍشٚ في
. 6"الانار من ؤٖثر

 :هزموهيت اخخالفاث

 لذو دالبردحعتردو الاظتردححو نعبت َخًلب دؤلانار الزٗوسن من ٗل بحو بذدسىا الهشموناث نعب جدباًن     

ن معادٛ َالبردحعتردو. الزٗوسن لذو الدعخوظتردو نعبت حًلب خحو في, ؤلانار
ًا
 بِنما, ؤلانار ننذ دالخألِ النمو نن مثال

... 7. دالهذدانُت الهنسخي الذاَو نن ٛاإلاعادن دىو النمو ىشموون الزٗوسن ننذ الدعخوظتردو ًمثل

 بر ،8 الطبي نن مشاث نشش مػانُت لذيها اللمغ َداظت بالهلذ، لالجطاٛ خاضت بمعخٓبالث الُخاة دجخمحز     

.  L ocytacime et la prolactine 9 دالهناّ لالجطاٛ ىشموناث لذيها

 .وظيفيت اخخالفاث

ن رٗوسناٛ ٌعخخذم بر دؤلانار، الزٗوسن بحو بهُذ خذ بلى الذم دنشاؾاث خالًاو مو الذماى حهامل ًخخلِ     
ًا
 من حضءا

ن نثىألا حعخخذم خحو في الهٓل
ًا
. 11الناشـ رٖشاٛ دماى بٓذس َّهاٛ العاٖن ألانثى دماى د. 10 دألاٌعش ألاًمن الشٔ من ٖال

ذ ن ؤو الب ، الُ٘اءة بنُغ ٌهمل دألانثى لزٖشا دماى ؤو الى اإلادٓٓوون خلظ ْد
ًا
ٛن منهما ٖال  بشٙل اإلاهلوماث ًدناد

.   الخهلم في الحُُٓٓت ألاَػلُت ًمنده دىزا ٖثحرة، مناؾٔ في بمٙانُاجه إلاهكم ألانثى دماى اظخخذام نلى ًذٛ دىزا, 12 مًاًش

                                                           
 .      0 م ص  2008غوريان ، مايكل ، الصبية والفتيات يتعلمون بشكل خمتلف مكتبة العبيكان ، السعودية ،   
. 82ادلرجع نفسو، ص 5
 . .    5 ادلاحل، حسان، ثقافة االختالف واالبتعاد أم ثقافة احلب واالقرتاب ، شارع العابد ، دمشق ص   
.       5ادلرجع نفسو، ص   

8
Ginger, serge .la psychotherapie et les femmes , conference cerveau feminin cerveau masculin , la bibliotheque  de 

psychologies et de psychoressources, Internet Google 20- 10-2010   
9
  La difference entre le  cerveau de lafemme et de l homme , questions reponses, yahoo 19, dec 2006   

10
 Cahill, Larry, his brain her brain , in scientific American, may, 2005   

.    5أ غوريان، مايكل،الصبية والفتيات يتعلمون بشكل خمتلف، مرجع سابق، ص  
 .     م ، ص  2005،   ط ،روبنسون ، ماجي ، التفكرياألمثل ، مكتبة جرير ، الرياض  2 



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

8 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ّنٍ الى ؤلانار د الزٗوسن ًلهإ ّن وؤ يحر, الهماعي دالهمل الخهلُم س ّن من جنكُمإ ؤٖثر رٗوسناٛ َش ض خُث ؤلانارا َش  ًٖش

.   الهذٍ ندو الاججاو نلى رٗوسناٛ

دباًن ٖما  ٌعخؿُو بِنما. 13ؤَػل بزاٖشة جخمخو نام بشٙل نثىَاأل,  دالانثى الزٖش من ٗل بحو الزاٖشة معخوون ٍد

.  14 دمترابـ مُهوم شٙل غمن اإلاهلوماث جنكُم خاٛ في بزلٚ الُٓام سحلاٛ

.   الاهفعاالث الجتمع في اخخالفاث

ش في سؤةالم ننذ الذماى حضءي بحو الدعادين ٌعانذ"   . اإلاشانش نن دالخهبحر 15" الخواضل ْذسة جؿٍو

ُٓت لؤلموسن خعاظت هي    ِ دىو ، ٖثحرة دسحاث راث مهاني الاخذار جدمل اإلاُخاَحًز ٛن ننذ ًخْو  َهو,  بلُه جلور هي ، دسحت ؤد
م٘ن.      16 بًاىا مخمل٘ت الؿُولت اشاساث جبذد دىنا الحماًت ؾلب ننذ مالرىا ه ٍد  في العهُذة يحر سؤةالم ؤو بلى الخنٍو

حز في ضهوبت ججذ نالْاتها حز في ضهوبت ًجذ نمله في العهُذ يحر سحلاٛ ؤو خحو في, نملها في التٖر . 17 نالْاجه في التٖر

ٛن خذًث الى ىنا باالشاسة حذًش         م الشظو  ٗل دماى بحو الاخخالٍ معإلت الى حهشع خُث دظلم نلُه هللا ضلى مدمذ الٍ٘ش

ذ د. *" ددًن نٓل ناْطاث النعاء:"  دالانثى الزٖش من نخذي الهلم ًٖا
ًا
.  18"الانثى دماى من% 10 ؤٖبر الزٖش دماى ؤو زا

ن ىنإ ؤو ٌهجي ال دألانثى الزٖش دماى بحو الحاضل الخباًن بو
ًا
ن حنعا

ًا
ا ن ؤو ٌهجي دانما ، آلاخش من ؤَػل ؤد مخُْو

ًا
 ٖال

هالهها اإلاهلوماث مو ًخهامل منهما . مًاًش بشٙل َد

 ، مخباًن بشٙل ًُ٘شاو سؤةدالم الشحل ؤو باالنخباس ًاخز دؤو ، الهملُت الحُاة في الخباًن ىزا ًشاعى ؤو برو بذ َال   

.   دالعلٕو الهاؾُي دالخهبحر دالخُ٘حر الخطوسن معخوون نلى ٖبرون اخخالَاث بلى بالخالي ًٓود مما

ُشع ةسؤدالم الشحل بحو الاخخالَاث للهُاو داضح بشٙل ًبرص مهلوماث من جٓذم ما بو  الهذٛ نن ال٘الم نلُنا ٍد
 نلُائه في هللا د ، ىنا داسدة يحر معإلت دىزو ،  بُنهما الخمازل جُشع ازنحو بحو اإلاعاداةٍ داةاإلاعا نن لِغ د الهنعحو بحو

ٛن . 19 ججنبها نعخؿُو ال التي البُولوحُت ؾبُهخه بذاًت َشغتها خطائظ منهما َلٙل".  ٗاألنثى الزٖش دلِغ"  ًٓو

                                                           
   2006-9-5منتديات الساخر ، اختالفات الدماغ بني الذكور واالناث ، موقع على االنرتنت    
 . 5غوريان ، مايكل ، الصبية والفتيات يتعلمون بشكل خمتلف ، مرجع سابق ، ص     
 م  200-0 -22  –29 جريدة السفري ، العدد  –وكالة رويرتز  5 

16
 Qelles sont les differences dans la maniere de pensee entre l,homme et la femme ? psychoechange , reflexions 

pyychologiques sur les experiences personelles , internet Google 18-10-2010 
17

Moi aussi moi plus ,1001 differences homme femme presentation de livre – par yvon dollar , psychologue – 

sexologue Québec , Canada , edition option santé internet Google 20-10-2010 .  
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 .فكيف تغلب ناقصة العقل رجالً أكياً جداً ؟؟ " إن ادلرأة ختتلف عن الرجل يف تركيبو العقل أي أن تركيبة الدماغ ىي غري عند الرجل 
.     علمون بشكل خمتلف ، مرجع سابق ، غوريان ، مايكل ، الصبية والفتيان يت 8 
1 
 .ْٔزا ٌغررثع تانرانً أفضهٍح إفشاد عًهٍح انرعهى نكم يٍ انجُغٍٍ فً انًذسعح  

حٍاج طٍثح ٔنُجضٌُٓى أجشْى تأحغٍ يا كإَا  يٍ عًم صانحاً يٍ ركش أٔ أَثى ْٕٔ يؤيٍ فهُحٍٍُّ } : إر ٌقٕل فً انجضاء تٍٍ انجُغٍٍ  ٌعذلإٌ هللا  )

{نٌٕ ٌعى
1 

 (...، فانًشأج شقٍقح انشجم، نٓا يثم حقٕقّ داخم األعشج ٔخاسجٓا "إًَا انُغاء شقائق انشجال": ، ٔانحذٌث انششٌف ٌقٕل 
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ذ  شد حامهت ؤحشتها خذًثت دساظاث ؤزبدذ ْد ن جدٓٔ اإلاخخلؿت باإلاذسظت مٓاسنت ؤلانار مذسظت ؤو ىاَس
ًا
ت ؤىذاَا  ؤنلى جشبٍو

.   الؿالباث لذو دالؿموح بالنُغ الثٓت دجٓوين الحُاة لنونُت ؤَػل ددسحت الزاجُت الُٓم من ؤنلى ددسحت

ٗادًمُت الناخُت من ؤما      اغُاث ، دالٓشاءة الهلوم في َػلؤ إلاعخوون جدُٓٓهن نلى ساظاثالذ دثؤٕ َٓذ البدخت ألا  الٍش

ؿانُا الًشبُت ؤإلاانُا في دألابدار الذساظاث من اخشون مجمونت دحشحر.  دالخ٘نولوحُا ٗاء معخوون انخُاع الى دبٍش  في الز

.  20اإلاخخلؿت اإلاذاسط

ٛن من ٖثحر جدبو د  معخوون نلى الظُما دالبناث ألادالد من ٗل لخهلُم مخخلُحو دساظُحو مننهحو الُوم الهالم دد

ن ؤو الهالمي الطهُذ نلى نملذ التي الذساظاث دلذ َٓذ. دالهالي الثانوين الخهلُم
ًا
 مننهحو حعخخذم ددلت دخمعحو ظبها

ن ؤو خحو في الابخذائُت اإلاشخلت بهذ ما معخوون نلى دالبناث البنحو من لٙل مخخلُحو دساظُحو
ًا
 حعخخذم ددلت دخمعحو ظخا

ن
ًا
ن مننها

ًا
ن دساظُا

ًا
.  21للهنعحو موخذا

نلنذا بلهُٙا في ت باإلاذاسط ملحٓت ؤْعام ؤد مذاسط جوحذ ؤإلاانُا ؤد َد ن جٓذم الثانٍو
ًا
 دفي. للبناث مخخططت دسدظا

عشا ن ؤلابشة ؤنماٛ البناث جخهلم ظَو
ًا
اغُاث ؤخشون موغوناث من بذال ٛن بهؼ دفي. الشظم ؤد ٗالٍش  دالنمعا ؤإلاانُا ىامن الذد

عشا ن ألادالد ًذسط دالهنذ دظَو
ًا
اغُاث مٓشساث في العاناث من ؤٖبر نذدا ٛن من ٖثحر دفي. البناث من ؤٖثر الٍش  جٙوون الذد

.   22ألادالد نلى مٓطوسة داإلاهادو الخشب دؤنماٛ البناث نلى مٓطوسة ؤلابشة ؤنماٛ

 آلاخش نن مخخلِ منهما َٙل ، اإلاشؤة د الشحل بحو ٍالخال لِغ د الاخخالٍ ؾبُهت بلى شاسةؤلا من بذ ال ىنا د

ذ.  النهاس مو اللُل جٙامل مهه مخٙامل ٛن ، النهاس د باللُل ألانثى د الزٖش رٖش حّلن د نّضن هللا ْشون ْد م ٖخابه في حهالى ًٓو  :الٍ٘ش
ن ثًإ لم ْتراوالا ىزا بو ،" ألانثى د الزٖش خلٔ ما د ججلى برا النهاس د ًٌصخى برا اللُل د"

ًا
ّٛن بنما د نبثا  الهالْت حشابه نلى لُذ

  .الحُاة في ددسو منهما لٙل جخطُظ ظش ىزا د ًخٙامالو الضدج د الضدحت َةو النهاس ً٘مل اللُل ؤو َ٘ما ،الازنحو بحو
ٛن بمعادلُت الُٓام حهجي التي بالٓوامت الشحل َاخخظ ت لِعذ د اإلاجز  اإلاشؤة اخخطذ د ، البهؼ ًخطوسىا ٖما العلؿٍو

ّن مجمونها في هي ؤخشون جبهاث من ٌعخدبهها ما د التربُت ، الاسغام ، الانجاب ، الضدج ظ٘ن:   ٖثحرة ئدلُاثبمغ  خمل جُو

...  بإماو الٓاَلت حعحر لٙي ألادداس جٓاظم من بذ ال . الضدج

ه لشبما د الشحل ؾاْت نن جٓل ال ىائلت رىنُت ؾاْت للمشؤة برو  اخخُاسىا في ً٘من ألامثل الوغو ل٘ن د ، جُْو
ت ؾبُهتها د البُولوحُت ْذساتها مو ًخوأَ الزي الهمل د الاخخططاص  اظدثماس ؤنلى ونل بالخالي  اإلاجخمو لُدطل ، ألانثٍو

ت إلاشؤةا لؿاْت اْخطادي د احخماعي ، زٓافي  . الٍُ٘ش

 

 

                                                           
  Google 2 / 0/20 0اذلبدان ، حممد بن عبداهلل ، قراءة يف كتاب االختالط واثره يف التعليم ، االنرتنت  20
 00 التعليم و اقتصادياتو ، عاو الكتب ، القاىرة ،ص، ختطيط 998 : حممد منري ،مرسي  2
 .ادلرجع نفسو  22
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 الوافع أرض على للمزأة والذهىيت كزيتالف الطاقت -2

جي يالبُت آلاو النعاء جمثل  جٙاد) .  (OECD)" دالخنمُت الاْخطادي الخهادون منكمت" بلذاو في %(54) الهامهاث خٍش
ت دىّنن ،(النامُت البلذاو من ٖثحر في نُعها النعبت جٙوون (. دالذٖخوساو اإلااحعخحر) الهلُا الشهاداث نلى ًدطلوون ممن ألاٖثًر

ّن ألابدار دجكهش ٗادًمي معخوون ٗل نلى داإلاوغوناث اإلاواد في البناث جُو ن ؤ
ًا
با .  جٍٓش

ن
ًا
ّن بلى دنكشا ، النعاء جُو

ًا
ٗاث بلى دانػمامهن حهلُمُا  ؤلامٙاناث اظخًالٛ نذم ؤو العلُم اإلانؿٔ من ًبذد نذة، شش

ذ في للمشؤة الٙاملت ادة بلى ًادي بنما اإلاواىب، نٓظ من ألانماٛ َُه حهاني ْد .  دالنجاح ألاسباح نعب جٓلُل ؤد الخعائش، ٍص

ت ٗاجالِعذ" ماظعت ؤحشجه بدث في ُ٘ت الاظدشاٍس  وم الٓائذاث بحو الهامهت الشابؿت َُه جُدطذ ،"ألامٍش
ٗاث دؤداء النعاء ٗاث مجمونت ؤو دحذث الخمعمئت،" َوسحشن مجلت" الئدت شش  النعاء جمثُل مهذٛ َيها ًشجُو التي الشش

ّن في ذ الهلُا بداستها َش .  23النعاء جمثُل مهذٛ َيها انخُؼ التي جلٚ نلى ألاداء في جُْو

ٛن ،2007 نام اإلااظعت ؤحشجه آخش بدث البدث، ىزا جبو ٗاث بداساث مجالغ جناد  ؤو َوحذ ،(مئت الخمغ) الشش
ٗاث ُاءة سبدُت ؤٖثر ٗانذ اإلاذًشاث من نعبت ؤنلى جػم التي الشش  نعبت ؤْل غمذ التي جلٚ من الوظؿي اإلاهذٛ في ٖد

.  24منهن

ٛن بو  دنخائج ضخمت جبهاث ؤَشصث اْخطادًت زوسة شٙل نلى 20 الـ الٓشون في الهمل نالم بلى الهماعي النعاء دضو
ن النعاء جادي .اإلاخٓذمت البلذاو في. ىائلت

ًا
ن ددسا

ًا
ٛن في مدوسٍا ّن خلو  الٓوون شُخوخت نن الناحمت للخدذًاث الهمل ظو

 متزاًذ ندو نلى الاْخطادي النعاء بظهام ٌهذ النامُت، البلذاو في. اإلاهاساث دنٓظ دالدة،اٛ مهذالث دانخُاع الهاملت،
. اإلاعخذامت الخنمُت مُخاح

ن ؤٖثر دهي الخذام، ؤد الًش جدب ال ألنها الهادي حلالش من ؤٖثر ماىلت" داإلاشؤة
ًا
 اإلاذو، البهُذة بالنخائج اىخماما

ش لها ُظمذ دبرا جُت بطوسة ْذساتها بخؿٍو .  25"ألاخواٛ ؤيلب في النخائج ؤَػل جدٓٔ َعٍو الدصهُو، دجلٓذ جذٍس

 لخدُٓٔ جمُ٘نها بلى لحاحتا دنلى للمشؤة الاْخطادًت ألاىمُت نلى الذدلي ؤلاحمام ىزا مثل ْبل من ًدذر لم

. ٗاملت بمٙانُاتها

ش ،"الهالمي الاْخطادي اإلانخذو" ؤضذس َٓذ ن 125 سجب الزي ،2005 ظنت الهاإلاُت الهنذس َجوة جٍٓش
ًا
ن بلذا

ًا
ٓا  َد

تها دصحتها، اإلاشؤة، حهلُم في ٌسهلها التي لذسحاجه  الاْخطادي الخهادون منكمت" ؤما. العُاظُت دالهملُت الاْخطاد في دمشاٖس

ت اإلاعاداة" ؤو ؤنلنذ َٓذ ،"دالخنمُت ل اإلاذو نلى الاْخطادًت الخنمُت جٓوين الهنذٍس ن ؤنشإث ،2007 نام دفي". الؿٍو
ًا
ها  مْو

حز بالوين نلى للهنذس  نمله ًم٘ن الزي دما الاْخطادًت، الخنمُت ًخّظن َُما" اإلاعاداة نذم خاالث مػامحو" نلى للتٖر
ش ت الهمل خؿت الذدلي اإلاطٍش ؤؾلٔ راجه، العُاّ دفي. دالدعادين الخٙاَا ظُاظاث لخؿٍو   26.الهنذٍس

                                                           
  200كاتليست،    2
 52- 5-50:، ص   ط، الدار العربية يف العلوم ناشرون، دور ادلرأة يف اإلقتصاد،  0 20:كوكس واليسون ميتالند-افيغاه ويتنربغ   2
 95-92- 9:ص ،اادلرجع نفسو  25
26
.  2007عاو  يٕقع انًصشف انذٔنً عهى انٌٕة 
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 مالًحو زمانُت شًلن النعاء ؤو بلى الاحخمانُت، دالشادو لالظخخذام، ألادسدبي اإلاُوع ،"شبُذال َالدًمحر" ٌشحر

جي من %59 نعبت ًمثلن النعاء وؤد ،2000 نام منز ألادسدبي الاجداد في ؤجُدذ دقُُت  جواحه جضاٛ ال ل٘نها. الهامهاث خٍش
.  27ٗاملت بمٙانُاتها جدُٓٔ حهُٔ ًشةٖث نٓباث

ٗاث، لذو ؤغحى جٓذم مّما  ْمت نلى الهنذس ْػُت دغو بلى جذَهها اْخطادًت بوانث البلذاو، لذو مثلما الشش

اتها ظلم :   الذداَو ىزو ؤدلى. ؤدلٍو

 الهالم، في اإلاؿلوبت العلو ؤىم من اإلاوىبت ؤضبدذ بر اإلاوىوبحو، اإلاوقُحو نلى الحادة اإلاناَعت ىو ألاوو  الدافع
ن اإلاواىب دظخكل. خؿحرة مشاٗل ٌعبب دنٓطها

ًا
ٓا اسد" إلاجلت َد ُُو بحزنِغ ىاَس  جدناَغ ما دهي نذسة، ىادؤٖثر اإلاواسد ؤىم" ٍس

ٗاث ٛن الشش .  بعببها دجنجح نليها دحهخمذ نليها للحطو

 جدعم التي الخجاسين الهمل بِئت َُي. دالصحُذ اإلاناظب الُٓادة ٍَشٔ امخالٕ ىو بالهنذس، لالىخمام الثاوي الدافع
و بلى دالحاحت باإلاُاحأث الُوم ذ. مخنوم دبداسة ُْادة ٍَشٔ بلى جدخاج دالخهذد، دالخنوم الخْو ُت دساظت دحذث ْد  ؤو ؤمحٖر

ٗاث ذ الهلُا، ابداسجه ٍَشٔ في النعاء من نعبت ؤنلى جػم التي الشش .  نعبت ؤدنى جػم التي جلٚ نلى ٖبحر بشٙل ألاداء في جُْو

ّن نطِ ًمثلن النعاء ؤو َهو ،الثالث الدافع ؤما ذ دمن. دؤٖثر العو ٔ ؤو اإلاٖا  النعاء، ٌعتهذٍ الزي الدعٍو

ٔ نن مخخلِ دت لهزو الاظخجابت دألحل. للشحاٛ اإلاوحه الدعٍو هم اإلاعتهل٘حو من الشٍش هاتها َد  من البّذن خاتها،دؾمو جْو

 ْشاساث من% 80 نعبت ًخخزو النعاء ؤو اإلاخدذة الوالًاث في ألابدار جكهش.  الضبائن مو الهالْاث في ببذاعي ابخٙاسين نمل
ن ْذسة ألاٖثر ظخٙوون النعائُت ؤلاداسة َةو دبالؿبو،.  الاظتهالُٖت العلو ششاء

ًا
.  28اإلاجاٛ ىزا في دنجاخا

ٛن ت في الخنُُزًحو ًناإلاذًش ٖبحر ،"يطن ٗاسلوط" ًٓو نو" شٖش ن حعخجُب ال نِعاو بو": دنِعاو ٍس
ًا
 لحاحاث حُذا

هاث ػُِ. صبائنها مهكم دجْو  الزي ،"للمشؤة داَوط" ماجمش خػشون الهالم نعاء ؤْوون من خمعمائت ؤمام له خؿبت في ٍد

ُل مذًنت في نٓذ ن جماسط اإلاشؤة بو: 29َشنعا في دَد
ًا
ن جإزحرا

ًا
ت دؤحشث. الُاباو في ظُاساثاٛ ششاء نملُاث زلثي في َانال  شٖش

زلٚ. الهشع ضاالث في بائهاث دحود ًُػلن الضبوناث من %80 ؤو ٖشُذ لآلساء اظخؿالناث" نِعاو"  من %50 سؤي ٗاو ٖد
ذ ال نعبت اإلاشؤة جمثل يطن، العُذ ٌهتٍر مثلما الُوم، ل٘ن. الزٗوسن الضبائن ّن من %10 نلى جٍض  الُاباو، في اإلابُهاث َش

ٗاث مذًشين من% 1،9 دنعبت .  30للعُاساث اإلاطنهت الُابانُت الشش

ت معخوون ؤدنى الهشبي الهالم ٌسهل (. %56 البالٌ الهالمي الوظؿي باإلاهذٛ مٓاسنت %33) اإلاشؤة نمل في مشاٖس
ت ن دمنخجت مواؾنت بوضُها دجمُ٘نها للمشؤة الٙاملت اإلاشاٖس

ًا
، دؤما

ًا
 الهشبُت البلذاو بلى بالنعبت ْوة مطذس مثالوسخي دؤخخا

ذ جدُٓٔ الهشبي للهالم دظُنخجاو ت، الخنمُت من ؤنلى دمهذالث دالشخاء، الاصدىاس من مٍض ٛن ٖما البشٍش " دسدَش ٖماٛ" ًٓو
 ْذ الهشبُاث ظاءالن من ْلت ؤو نن٘ش ؤو ًم٘ن ال ؤنه بلى ؤلِاشاسة من بّذن ال ىنا. 31اإلاخدذة لؤلمم الخابو الخنمُت بشنامج مذًش

                                                           
 25- 2:ص ، مرجع سابق،دور ادلرأة يف اإلقتصاد، كوكس واليسون ميتالند-افيغاه ويتنربغ  2
 0 -29-28:ص ،ادلرجع نفسو  28
  200منتدى ادلرأة، موقع   29
  2:مرجع سابق، ص ،دور ادلرأة يف اإلقتصاد، ميتالندكوكس واليسون -افيغاه ويتنربغ 0 
  200برنامج التنمية،     
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 حوانب ٌشمل دلم حضئُا قل الخدشسن ىزا وؤ الا, الشحل ظُؿشة من اْخطادًا وًخدشسن ؤو بإحش الهمل ؾٍشٔ نن اظخؿهن

ت دالعُاظُت الاحخمانُت الاخشون الحُاة . 32دالاخالُْت دالنُعُت دالٍُ٘ش

 وإلاهجاب املزأة عمل -3

ن الخدذًاث ؤٖثر من
ًا
 الاظخٓالت بلى بالهمل الالخداّ من ظنواث بهذ ًخجهن النعاء وؤ اإلاشؤة، قُِجو ضهُذ نلى اندشاسا

ن ؤد لؤلظشة للخُشى
ًا
ُٔ اإلاجاٛ ًدُذ نمل نن بدثا ن ىنإ ل٘ن .ألاظشةد الهمل التزاماث بحو للخَو

ًا
ن ؤخشون ؤظبابا

ًا
 الهمل، لتٕر ؤًػا

.  دزٓاَخه الهمل ببِئت لٔجخو

ذ ٛن في اظخؿالنُت دساظت في النعاء مهكم ثرٖش ْد هن ؤظباب ؤو الًشب دد  الهُٙلُت البنُت بخًُحر جخهلٔ للهمل جٖش

ٛن دنذم اإلااظعُت، ُت بلى الوضو  ْلُلت نعبت ٗانذ َُما. الهمل في الاظخمخام دنذم حذًذ، شخيء حهلم دنذم اإلاؿلوبت، التْر
ن ْذ %(4 من ؤْل) نعاءاٛ من ت ظبابأل الهمل جٖش .  33ؤظٍش

 ًشجح اإلااغُت، الٓلُلت الهٓود مّحز الزي اإلاوالُذ، مهذالث انخُاع" ؤو من" دالخنمُت الاْخطادي الخهادون منكمت" خزسث
 بلى الاسجٓاء من ألادسدبي الاجداد ًخم٘ن لن باإلنجاب، مواؾنيها بْنام من ؤدسدبا جخم٘ن لم دبرا الٍٓشب اإلاعخٓبل في ٌعخمش ؤو

ٛن ظبُل في ًٓاجل دىو اإلاؿاٍ به دظُنخهي موخذة، اْخطادًت مجمونت ذ نلى الحطو   34".ألاَشاد من مٍض

ًلذ
ُ

ام بهاحغ ؤلانالم دظائل ش هذ الوالدة، مهذالث ؤْس  النطِ بلى حمُهها ألادسدبُت البلذاو ظٙاو نذد ًنخُؼ ؤو دجْو

ٛن ن ًمثل ؤال ًجب الوالداث مهذالث انخُاع ل٘ن. نلُه هي ما نلى الحالت اظخمشث برا ،2050 نام بدلو
ًا
ن ْذسا

ًا
 دًمويشاَُا

ن
ًا
ذ، اإلاخدذة الوالًاث مثل للوالداث، مهذالث ؤنلى حشهذ التي اإلاخٓذمت البلذاو بهؼ بو خُث. مدخوما  لذيها دالعٍو

اث .  35 دالُاباو بًؿالُا مثل للوالداث، مهذالث ؤدنى حشهذ التي بخلٚ مٓاسنت الهامالث النعاء من ؤنلى معخٍو

 َشص مثل مجاالث في لؤلظشة ْتالطذي العُاظاث جدبجى التي البلذاو ؤو الواضح من: "ألادسدبي الاجداد بدعب
ت، الهمل ن جخمخو ألاحوس، في داإلاعاداة ،(دالشحاٛ للنعاء) ألامومت دبحاصاث اإلادعاٍد

ًا
 ؤٖبر دنذد ؤنلى، دالداث بمهذالث نموما

ن دحهذ. الهامالث النعاء من
ًا
.  36" دالنمو بالوقائِ ًخهلٔ ما في ؤداءًان البلذاو ؤَػل من ؤًػا

 الهمل بحو ًجمهن الالحي النعاء من نعبت دؤنلى( %2،0) ألادسدبي الاجداد في الوالداث مهذالث بإنلى َشنعا جخمخو
حزىم مشهوسدون دالُشنعُوون. مإحوسة ؤنماٛ في ٌهملن الًشبُاث ألامهاث من %(67), دألامومت ت اللٓاءاث نلى بتٖر  ألاظٍش

ٛن ن الؿهام دحباث ألاظشة ؤَشاد دجناد
ًا
 نجذ بل مخػادجحو ْوجحو حهذاو ال بر دألاظشة، ىنتالم بحو لالخخُاس مجاٛ زمت دلِغ. مها

ن
ًا
ن خ٘ما

ًا
ن احخمانُا

ًا
ن الحٙومت جذنم. حهمل ال التي اإلاشؤة نلى اإلاِعوسة ألادظاؽ في ظلبُا  مخنونت مجمونت نبر الهاملحو ألابٍو

ت، الشناًت : الؿشائٔ من بُت، دؤلانُاءاث النهاٍس  في الذدام بهذ ًزللخالم اإلاخططت دالنوادي ألامومت، دبحاصاث الػٍش
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ههذ. ألاؾُاٛ حلِعاث لخذٍسب اإلاالي دالذنم اإلاذسظت،  ممخاصة مذاسط بلى الثالثت ظن منز بإؾُالهما اؾمئناو بٙل ألابواو َد

ن بالزنب ٌشهشاو دال الذدلت، دجمولها ٗامل بذدام
ًا
.  37ؤبذا

%. 1،3 ًخجادصن ال الحالي الخطوبت َٛمهذ. ألادسدبي الاجداد في الوالداث مهذالث في نعبت ؤْل َدشهذ ؤإلاانُا ؤما
، في البٓاء نلى ألامهاث حصهُو بلى ؤإلاانُا ظهذ لزلٚ ش لم ل٘نها ألاؾُاٛ، دسناًت إلنجاب نالداث دمندن اإلاجٛز  آلاو ختى جَو

.  38دألامومت الهمل بحو الهمو لدعهُل دالخهلُم، ألاؾُاٛ، سناًت دخذماث الخدخُت، البنُت

ذ ل ؤنجُال" ًتألاإلااو اإلاعدشاسة انتَر  الالحي ألاإلاانُاث، النعاء من% 40 نعبت ؤو بلى ٌشحر الزي الوغو باو" محٗر
، ًنجبو لم حامهُت شهاداث ًدملن

ًا
ٗاث بداسة مجالغ نن النعاء يُاب مثل مثله ٌعخمش، ؤو ًم٘ن ال ؤؾُاال : البالد في الشش

ن ؤو ؤنخٓذ ال"
ًا
ذا  بحو دالاحعاّ َٔالخوا دغماو ألاؾُاٛ سناًت مشاٖض جواَش بهذ بال ؤظشة، بناء نذم في وبًشى ءالنعا من مٍض

.  39(2007) "دألاظشة اإلاهنت

ن ٗله ىزا ًخخلِ
ًا
ن اخخالَا

ًا
ي النمورج نن ٖبحرا ٗاث غمذ.  ألامحٗر ُ٘ت الشش  لهن دظمدذ اللهبت، بلى النعاء ألامٍش

ن ألاْل الثٓاَاث في مشجُهت َخبذد الخٙالُِ، ؤما. العلم باسجٓاء
ًا
 الذساظاث بخذو ؤدحذث خُث. الحُاة ىو لهملا بإو اْخنانا

 حًاًش ىزا دفي. متزدحاث لعن منهن% 43 نعبت ؤو خحو في ؤؾُاٛ، لذيهن لِغ$  ؤلِ 100 من ؤٖثر ً٘عبو الالحي من% 49 ؤو

.  40(دؤؾُاٛ صدحاث لهم) نُعها الُئت في الشحاٛ مو الَذ

ٛن ض مذًشة ،"َُنُٙوم ظوصاو" ألاظخارة جٓو ت ألانماٛ في للٓائذاث الذدلي اإلاٖش  بو: "ٖشانُُلذ لهامهت الخابو الخجاٍس

حز ٛن اظدبهاد في جخمثل ؤىمُت، ؤٖثر نٓؿت ًخجاىل الهمل نن دالانٓؿام دؤلاحاصاث ألامومت نلى التٖر ن النعاء دنض
ًا
.  41"يالبا

  –ٗله الهالم في بلذاو ؤسبهت من دداخذ  –الوخُذ اإلاخٓذم البلذ هي اإلاخدذة الوالًاث ؤو بلى ؤلاشاسة من البّذن دىنا

ٗاث ؤو رلٚ بلى بغاَت. ألاحش مذَونت ؤمومت بحاصة اإلاشؤة ًمنذ ال الزي ت الحش ُت النعٍو ض لم ألامحٖر  ؤد ألاؾُاٛ نلى جٖش
ذ الضداج، ٛن الهذٛ دجٖش ن ً٘دسح ؤلاحهاع خو

ًا
 البلذاو في الهاملحو دألامهاث آلاباء ؤدىشذ التي اإلاناْشاث، من نٓودا

.  42ألاخشون

ن ؤدظو دالعُاظاث اإلاواِْ في الخنوم ًبذد
ًا
: آظُا في  نؿاْا

شث َلؿاإلاا. الهمل مٙاو في للنعاء الخاضت الاخخُاحاث جلبُت بلى جشمي بًجابُت جذابحر جوحذ الُُلُبحو َُي  جَو
ن الشحاٛ ًمنذ خُث ألابوة بةحاصة اإلاخهلٔ دالٓانوون ألامومت خماًت للنعاء

ًا
 خحو دفي. وصدحاجه جلذ ننذما ألابوة بحاصة ؤًػا

ت مناضب ٌشًلن الالحي النعاء من نعبت بإنلى الُُلُبحو جُاخش  بخذو حشهذ الُاباو َةو ،(2003 نام% 56) الهالم في بداٍس
ن ألاْل اإلاطذس" ًمثلن الُاباو في َالنعاء دبالخالي%( 9) النعب ؤدنى

ًا
 دالداث مهذٛ الُاباو حشهذ". داظخُادة اظدثماسا
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ن
ًا
ن منخُػا

ًا
و الُابانُت الحٙومت خادلذ ددلٔ(. 1،29) حذا  دجشبُت سناًت بناناث من: شخيء ٗل جٓذًم نبر الخطوبت مهذٛ َس

ن ألاظالُب، ىزو من ؤي َانلُت جثبذ لم ل٘ن... الهذاًا بلى ألاؾُاٛ
ًا
ٓا ش َد  الٓوة مطذس: اإلاشؤة اْخطاد" بهنواو للمطٍش لخٍٓش

.  43"الُاباو في اإلاخبإ

الخل  جشجبـ دنوامل الاحخمانُت الهوامل بلى ًشحو درلٚ الاظالمُت، البلذاو في اإلاشؤة خطوبت مهذالث اسجُام ٍد

ن العٙاو من اإلاتزاًذ الحهم دىزا البلذاو، لهزو الثٓافي بالترار
ًا
ن ًؿشح دنعاء سحاال

ًا
 ىزو بها جٓوم التى ألادداس ما:  ظاالا

ت الهموم  من لها ًيهئ بما ألادداس ىزو جشجبـ مذو ؤي دبلى ؟ معخٓبلها دفي ؤلاظالمُت اإلاجخمهاث خاغش في النعاء من البشٍش
ٛن ختى الحُاة إلاواحهت ددظائله ؤلانذاد َشص  ؟بالُهل مازشة ْوة بلى باإلمٙانُت دانذ ددسن من جخدو

 الشزكاث؟ عالم في القياديت املىاصب رأةالم حعخلي ال ملا -4

 الصحُذ مٙانها اإلاشؤة جدخل ظٍو الخهلُم، في اإلاعاداة جخدٓٔ ننذما ؤنه انخٓاد ظاد العنحو، من نٓذ صىاء ْبل

و ىزا ؤو ًبذد. الهمل نالم في داإلاناظب ن ٗاو الخْو
ًا
ن بٓحو خُث. خاؾئا

ًا
 الاْخطادًت الٓؿاناث بهؼ من معدبهذاث يالبا

ت اإلاشاٖض دمن ٗاث في الهلُا ؤلاداٍس ضث. الشش ن دنملن دالػُاَت، دالخهلُم الصحُت الشناًت: مثل مجاالث في ؤنمالهن َتٖر
ًا
 يالبا

ؿانُا في. الشحاٛ ؤحش من ؤْل بإحش حضئي بذدام ن بٍش
ًا
 جبلٌ دالنعاء الشحاٛ بحو ألاحوسن َجوة الشظمُت البُاناث جكهش: مثال

. الهام الٓؿام في% 13،3 بنعبت مٓاسنت الخاص، الٓؿام في% 22،5

 خاص بوحه منخُؼ النعاء جمثُل الخناَعُت، دالٓذسة الاْخطادي للنمو ألاىمُت الحاظمت اإلاجاالث بهؼ في

 ؤنداء مخخلِ في الباخثحو من النعاء نعبت ؤو" الُونعٙو منكمت" ؤحشتها دساظت ؤقهشث. دالخنمُت الهلمُت ألابدار مثل
ذ ال الهالم %.  27 نلى جٍض

ن اإلاشؤة حًُب
ًا
ٗاث نالم ٍي الُٓادة دمشاجب ضٍُو نن نموما  في مدطوسة جبٓى النعاء من العاخٓت دألايلبُت. الشش

ت اإلاشاجب ٙا، في ختى. ددنها ؤد اإلاخوظؿت ؤلاداٍس ت الهاملت الٓوون في النعاء نعبت جٓاسب خُث ؤمٍش ُتهن% 40 ؤلاداٍس  بلى دجْش
ن قّلن الحُُٓٓت العلؿت مناضب

ًا
ن بؿُئا

ًا
ٗا في ؤحٍشذ دساظت دجكهش. حذا ٛن بذء من ْشون بوس بهذ 2000 نام ؤمحر  بلى اإلاشؤة دضو

ت، اإلاناضب ٗاث نطِ ؤو ؤلاداٍس ُ٘ت الشش ت اإلاناضب في داخذة امشؤة جػم ال ال٘برون ألالِ ألامٍش . 44الهلُا الخنُُزًت ؤلاداٍس

 اإلاشؤة دشٓذ ،(حشُلي بلى َنلنذا بلى ؤإلاانُا في) الهالم بلذاو شتى في العُاظُت اإلاناضب ؤنلى في النعاء انخخبذ 

ٓها خ في ألادلى اإلاشة اإلاخدذة دالوالًاث َشنعا، في الشئاظُت الانخخابُت اإلاهإس داحهت بلى ؾٍش .  الخاٍس

ن آلاو ختى جدٓٔ لم َشنعا ل٘ن
ًا
ن اختراْا

ًا
ام ؤو من الشيم نلى الُٓادة، في اإلاشؤة ضهُذ نلى مهما  ال بر. جضداد ألاْس

ُهت ُْادًت مناضب ٌشًلن الالحي اإلاذًشاث نعبت جخجادصن  بلذاو في الهلُا هي اإلاذًشاث الُشنعُاث النعاء دنعبت ،%(7) نن َس

.  45%26 ادصنجخج َال ؤإلاانُا، في اإلاذًشاث نعبت ؤما. دلُخوانُا الجُُا باظخثناء%( 38) ألادسدبي الاجداد

شنعا، بظبانُا، مثل بلذاو في الحٙوماث نطِ النعاء دجمثل نلنذا، َد ذ َد ٗاث منهن ْلت دجذًش. دالعٍو  ٖبرون شش

هذ". ٗو بُبسخي" مثل ن اإلاشؤة جم٘حو نلى داَهت شهادة النعائُت الذدلُت للماجمشاث اإلاخهاقم النُور َد
ًا
ن ظُاظُا

ًا
. داْخطادًا
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ٗاث في ُْادًت مناضب منهن ْلُلت ْلت دونط جدخل لم رلٚ، من الشيم نلى دل٘ن ي بنذسا" ُنُنذ دخحو. ال٘برون الشش  في" نَو

ت ٗاث ًذسون الالحي النعاء نذد صاد ،2006 نام بُبسخي شٖش .  46َٓـ امشؤة 11 بلى 10من مئت الخمغ" َوسحشن" مجلت الئدت شش

ت اإلاناضب في ؤَػل حنذسين جواصون إلْامت اإلاهُٓت ال٘برون الحواحض من ٗاث في الهلُا ؤلاداٍس ٛن في الشش ت ،الًشب دد
ّ
 ْل

ت ألانماٛ ٗلُاث في الؿالباث نذد ّن بٙلُاث مٓاسنت( الؿالب مجموم من %30-20) اإلااغُت الهٓود مذو نلى اإلاشمْو  ؤد الحٓو

ن الهذد ًدعادون خُث الؿب
ًا
با حو من ًخؿلب البرنامج ؤو ىو به، الاظدشهاد حشون الزي العبب. جٍٓش  ظنواث نذة خبرة اإلاشاٖس

نُاث ؤداخش في ًٙونوا ؤو ٌعخذعي مما الهمل، من  ٗوونث ؤو ًشجح مشخلت دىزو الاندعاب بؿلب الخٓذم ننذ الهمش من الهشٍش
ن البذء مثل الؿالبت، ًخّظن َُما ؤشذىا نلى الصخطُت اإلاؿالب .    47ؤظشة بخٍٙو

ل ؤنجُال" ألاإلاانُت اإلاعدشاسة دؤشاسث ذة الهلُا، الوقائِ في اإلاشؤة جمثُل معخوون جذني بلى" محٗر  غشدسة مٖا

ؿانُا، دفي. ةدًنامي الهالم اْخطاداث ؤٖثر من اْخطادىا حهل نلى ؤدسدبا إلاعانذة الخلل، ىزا جصحُذ  ىُئت، رٖشث بٍش
ؿانُا بمٓذدسن ؤو دالهمل، اإلاشؤة لٓػُت للخطذي الحٙومت نُنتها  الناجج من %2 ؤد  -اظترلُجي حنُه ملُاس 23 ج٘عب و بٍش

.  48اإلاشؤة مهاساث اظخًالٛ جدعحو نبر  –ؤلاحمالي اإلادلي

ٛن  ًش داني ًٓو  بو: "الاْخطادي دؤلاداسة الُٓش مٙاَدت لشادو الذدلي النبٚ سئِغ نائب ،Danny Leipziger لُبٌز

ن اإلاشؤة جمُ٘ن
ًا
ت ْػُت بل نعائُت، ْػُت لِغ اْخطادًا  النمو من جدّذن للمشؤة الاْخطادًت الُشضت في الاظدثماس َٓلت. جنمٍو

 49".الُٓش مٙاَدت في الخٓذم دجبؿئ الاْخطادي،

ّنالش في ،"بشددٖشن موبُل اٖعوون" لذو الشئِغ نائب" بُبر ٗاحي" دؤٖذث  بهؼ ىنإ بإو دسدظُا ألادظـ س

ش بلى بداحت صالذ ما التي الهوانب ِ: مثل دالهمل الخؿٍو  ؤقهشث: "ْائلت دؤغاَذ. الهمل مواْو في اإلاشؤة من الاحخماعي اإلاْو
 من ب٘ثحر ؤْل نادة ًٙوون الاحخمام ْانت في مٓترخاتها جٓذم ننذما اإلاشؤة نلُه جدطل ؤو ًم٘ن الزي الذنم ؤو الذساظاث

  50."راجه اإلآترح ْذم لو َُما الشحل نلُه ًدطل الزي الذنم

ن
ًا
 خؿـ بلى دجشحمتها باالنخباس، اإلاشؤة آساء ؤخز غماو نلى الهمل معادلُت نلُنا جٓو الحُٓٓت، ىزو من دانؿالْا

.  َدعب بليها الاظخمام ال نمل،

، راجُت نملُت الٓادة اإلاذًٍشن اخخُاس ؤو بلى بغاَت
ًا
ن حشهذ حذا

ًا
 للمذًٍشن اإلاشابهحو ادألاَش اخخُاس ندو اندُاصا

ن اإلاوحودًن الٓادة
ًا
ن ٌعدثجي للُٓادة رٗوسي نمورج ىُمنت بلى رلٚ ًادي ؤو اإلادخم دمن. خالُا

ًا
عدبهذىن النعاء من ٖثحرا .      َد

ن ْػُتاٛ ىزو حهلٔث
ًا
 ٗل في الخُي باإلاننج ٌعمى ما َهنإ. نليها الشحل جمُحز من نلُه ًترجب دما اإلاشؤة بخهلم ؤضال

ذ اإلاننج ىزا. شاٗلتها اخخالٍ نلى الخهلُمُت النكم .  اإلاشؤة نن الشحل جمُحز نلى ًٖا

                                                           
   :ص ، مرجع سابق ،دور ادلرأة يف اإلقتصاد، كوكس واليسون ميتالند-افيغاه ويتنربغ   
  5:ص ،دلرجع نفسو ا   
  2:ص ،دلرجع نفسو ا 8 
 . 200البنك الدويل  9 
 8 2:ص مرجع سابق ،،دور ادلرأة يف اإلقتصاد، واليسون ميتالندكوكس -افيغاه ويتنربغ 50
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لُوون 22 بلى ًطل مزىل مالي لٌبمب ًخد٘من اإلاخدذة الوالًاث في النعاء ؤو بلى" مونِخوسن داجا" ماظعت حشحر  جٍش

ن الهالم من نذًذة ؤخشون ؤحضاء في جضداد النعاء زشدة ،2010 نام ددالس
ًا
.  51ؤًػا

  لخولد مُخوخت الذنوة الُوم صالذ ما ، التزاًذ ىزا سيم
ًال
 جد٘م التي الضمشة ىزو ؤي ، "النخبت ؤىل" من لخطبذ رجال

 مجمونت زمت لِغ"  بر . شخظ آالٍ زمانُت خوالي لها نؿاّ ؤغُٔ في جٓاسب الُوم هي د بإموالها نلُه جدعلـ د الهالم

 العلؿت بنُت حهخبر باإلائت، 51 ؤلانار من ْاؾنُه نذد ًبلٌ نالم َُي. النعاء بٓذس النخبت ؾبٓت ؤنػاء غمن الخمثُل بخعت
ن الخواصون خخلتم الهاإلاُت

ًا
 52."النخبت ؾبٓت من َٓـ باإلائت 6،3 النعاء حشٙل خُث: حذا

 املزأة لعمل الاقخصاديت الجدوو      5- 

 الهشبُت البالد في ل٘ن. النعاء من ٗاو الهالمي اإلاعخوون نلى 1980 نام الهاملت الٓوون زلث ؤو بلى ؤلاخطائُت البُاناث حشحر

ٛن في الظُما ب٘ثحر رلٚ نن النعبت جٓل .  53الهمل ْوون من %5 خوالي بلى النعبت جطل التي الهشبُت الخلُج دد
ٛن دفي ض النامُت الذد  في الهامالث النعاء إلاهكم بالنعبت ؤنه ٌهجي دىزا. الضسانت ْؿام في الهاملت اإلاشؤة ؤنذاد زلثي خوالي ًتٖر

لت لعاناث ْاظُت قشدٍ في ٌهملن الٍشِ ذ دما. اإلاجزلُت بإنمالهن الُٓام بلى باإلغاَت ىزا. صىُذ دبإحش ؾٍو  ضهوبت من ًٍض
 الشحاٛ بها ًٓوم الضسانت مُذاو في الحذًثت الخ٘نولوحُا بدخاٛ ؤو الٍشِ في الضسانت في الهاملت للمشؤة بالنعبت الكشدٍ

ن
ًا
ن َةو الٍشِ في الهمل َشص دغُٔ اإلاشؤة حهلُم اندشاس دمو. للمشؤة الوغُهت ألانماٛ ٕدجتر. يالبا

ًا
ُُاث الُخُاث من ٖثحرا  الٍش

بت اإلاذو بلى ىاحشون ٛن مثل جناظبها التي الطناناث في للهمل الهاضمت ؤد الٍٓش ٙو ؤد دالنعُج الًض .  الخمٍشؼ ؤد التًر
ٙا َُي الخهلُم، مُذاو ىو اإلاشؤة لهمل اإلاخاخت اإلاجاالث ؤىّمن دلهّلن  مجاٛ ؤنه نلى الابخذائي الخهلُم بلى ًنكش دبنجلترا ؤمٍش

ذ ما ؤو" بلى ؤلاخطائُاث دحشحر اإلاهلمحو، ال اإلاهلماث .  54"ؤلانار من اإلاشخلت ىزو في اإلاهلمحو من %80 نن ًٍض

ٛن دفي(. الثلثحو من ًٓشب ما) ؤلانار من ىم الهام الخهلُم مهلمي من الهكمى الًالبُت ؤو نجذ َشنعا في  َُتؤلاظ٘نذًنا الذد

 دمو. الثانوين الخهلُم في الزٗوسن دغهِ الابخذائي، الخهلُم في الزٗوسن ؤغهاٍ ؤسبهت وًمثل وَه ؤلانار، من اإلاهلمحو مهكم
ٛنالذ دفي. الابخذائي الخهلُم في النطِ من ؤٖثر جدخل اإلاشؤة ؤو بال الشحاٛ، من اإلاهلمحو مهكم الُاباو مثل ددلت ؤو  الهشبُت د

شحو. الخهلُم مهنت لًحر ماىلت ٗانذ دلو ختى اإلاشؤة لهمل مجاٛ ؤىم الخهلُم مجاٛ ٌهخبر الخلُجُت  الكشدٍ بلى رلٚ ٍد
جاث حشًُل ٌهودد. البالد ىزو في الاحخمانُت  مدكوساث ؤباخذ غشدساث بلى بليهن الحاحت نذم سيم الخهلُم مجاٛ في الخٍش

. .اإلاهلمحو من الزٗوسن لىم الزٗوسن حهلُم ًٓخطش ٗاو خُث
 للبنحو ابخذائُت مذاسط ْؿش ددلت في ؤنشئذ اإلاهلماث من الضائذة ال٘بحرة ألانذاد غًوؽ دجدذ الشاىن، الوغو قل في ؤما 

نبغي. اإلاهلماث من بها الخذَسغ دىُئت بداستها ؤنػاء ٗل,  بالنمورحُت ظمُذ  النعاء زلثي من ًٓشب ما ؤو بلى نشحر ؤو ٍد
ٛن في الهامالث ن نشحر ؤو ًنبغي ٖما. الخذماث ْؿام في ٌهملن اإلاخٓذمت الًشبُت الذد

ًا
 اشخًالها خاٛ في ختى اإلاشؤة ؤو بلى  ؤًػا

. الهمل نُغ في الشحل بإحش ؤحشىا معاداة نذم من حهاني دنملها

                                                           
 .8 2،ص مرجع سابق،دور ادلرأة يف اإلقتصاد، كوكس واليسون ميتالند-افيغاه ويتنربغ   5
 0  ص ، 2، الطبقة اخلارقة ، شركة ادلطبوعات ، بريوت ط2 20:دايفيد روثكوبف،  52
  0 ،مرجع سابق ، صاقتصادياتوختطيط التعليم و ، حممد منري ،مرسي  5
 .ادلرجع نفسو  5
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 نلُه جإخز ال الزي اإلاشؤة نمل من َ٘ثحر خعابه، العهل من لِغ دالاْخطادًت الاحخمانُت الخنمُت في اإلاشؤة نمل بظهام بو
نؤحش
ًا
ٛن في ا  ؤلاظهام ىزا ُْمت خعاب العهل من دلِغ داإلاجخمو، ألاظشة خُاة في ٖبحرة ُْمت دله ىام ألاظشة، خذمت دفي اإلاجز

.  اْخطادًت بلًت

ٛن من ددلت 61 في البدور نخائج نلى انخمذث التي (1985) الحذًثت الهامت الذساظاث بخذو دل٘ن  مهذٛ ؤو دحذث,  الهالم دد
ّن اإلاشؤة حهلُم في الاظدثماس نائذ ٛن في الظُما الشحل ننذ نكحرو ًُو  لٙل بالنعبت ؤنه الذساظت ىزو دحذث َٓذ. النامُت الذد

اث ن %15 للمشؤة بالنعبت الاظدثماس نائذ مهذٛ ٗاو مجخمهت الخهلُم معخٍو
ًا
 ىزو دخلطذ. الشحل ننذ %11 بنعبت مٓاسنا

ٛن بلى دساظتاٛ .  الاحخمانُت الهذالت حانب بلى الُ٘اءة نوامل جبرسو اإلاشؤة حهلُم َشص جوظُو بإو الٓو
ٛن من ٖثحر في البدور نخائج ؤزبدذ  معخوون من ؤىمُت ؤٖثر ألامّن حهلُم معخوون ؤو العواء نلى منها دالنامُت اإلاخٓذمت الذد

 ؤزبدذ ٖما. باإلاذسظت الخداْهم ْبل ما مشخلت في الظُما لها ىمدبنذاد اإلاذسظت، في ألابناء جدطُل جدعحو في ألاب حهلُم
ن الذساظاث

ًا
ن ؤٖثر اإلاشؤة ؤو ؤًػا

ًا
 معخوون صاد ٗلما دؤنه لؤلؾُاٛ دالًزائي الطحي اإلاعخوون جدعحو خُث من الشحل من جإزحرا

ذ دىزا. ألاؾُاٛ ننذ الًزائي الطحي اإلاعخوون ىزا صاد اإلاشؤة حهلُم نث اإلاشؤة حهلُم ؤىمُت ًٖا
ًا
ن نلُما

ًا
اث ؤنلى نلى حُذا .  55اإلاعخٍو

ؿالب اء في نوبل حائضة نلى الحائض Dennis Gabor حابوسن دًنِغ ٍد ن بإو ،56 الناضج اإلاجخمو ٖخابه في 1971 نام الُحًز  جٍٙو
ت مادة الوالذًت التربُت خاة َتى ٗل نلى ًخدخم بحباٍس  لوعيا حهمُٔ ًجب دؤنه اإلاذسظت، جٕش ْبل دساظتها اإلاشاىٓت ظن في َد

.  ؤبنائهم إلظهاد ناجٓهم نلى اإلالٓاة بمعادلُاتهم
تها التي57 بالثااإلأ دفي  بثٓل ألام دعي نذم نلى الاحمام ٗاو58 الؿشابلسخي اإلاجخمو في الشظمُت اإلاذاسط مذًشاث مو ؤحٍش

ٛن داحبهاد ناجٓها نلى اإلالٓاة دلُتاإلاعا ٛن.  التربُت في اإلاخمثل ألاد ن ال ألامهاث بو: " اإلاذًشاث بخذو جٓو  د التربُت ؤىمُت ًذٖس
ن الهلمي معخواىن مهكمهن...   ؤؾُالهن نُعُت نلى انهٙاظاتها ن مخذوٍق

ًا
 ّونٌعخو د ألاظاسخي الخامغ الطِ ًخهذو ال حذا

ٛن الطِ في ختى ؤدالدىن حهلُم ؤحل من بمهلمت ".  ألاظاسخي الاد

 الخهلم َهذم. ؤنوزتها د ُٖانها مو ًخالءم بها الئٔ نمل اظدبهاد ألاْل نلى ؤد اإلاشؤة نمل في خوعاٛ نذم بالخالي ٌعخدبو دىزا
ذ الاحخماعي د دياالاْخظ اإلاشددد راث الهمل َشص من ال٘ثحر ةاإلاشؤ نلى ًُّوث ُّ .  اله

ذ نعبت ىاالء ٌشٙل ال د لولذىن التربوين د الذساسخي الوغو بمخابهت ًٓمن من ألامهاث من ْلت: " ؤخشون مذًشة جخابو د  نن جٍض
ن لها ًلٔ دلم التربُت ؤىمُت ًُٓه دلم الخهلُمي اإلاعخوون من ؤدنى بدذ ًخمخو لم إلان ؾبُهُت ندُجت دىزو % ".5

ًا
...   باال

ذ د  اإلاهلوماجُت شب٘ت اظخخذام لههت مهاثألا دعي نذم ؤؾُالنا جشبُت في جواحهنا التي اإلاخاؾش ؤىم"  ؤو نلى ؤخشون مذًشة جٖا
ن ال منهن ، الشإو ىزا في دانُت إلداسة الالصمت الثٓاَت ًمخل٘ن ال بنهن خُث  منهن ٖثحر د الواحعأب ؤد 3G مُهوم ىو ما ًذٖس

  ".  الانترنذ من حضء ؤنها ٌهحو ال
ت اللًت مثل ٖثحرة مهاساث في الخذني داْو ًُشع مخذو حهلُمي معخوون نن الخٙلم بو  من ىنالٚ ما د الانترنذ مهاسة د الانٙلحًز

ٛن ٖثحرة ملحٓاث اث في ؤدالدىّنن مواٖبت ددون جدو ... اإلاجخمو جؿوسن مجٍش

                                                           
  0 حممد منري ، ختطيط التعليم و اقتصادياتو،مرجع سابق ، ص،مرسي 55

56          Dennis Gabor  The Mature society1971, p113 
57
انرعهًٍٍح فً انشًال انغٍذج َٓال حاياذً ٔ أجشٌد ْزِ انًقاتالخ يع عد يذٌشاخ فً انًذاسط انشعًٍح فً طشاتهظ تانرعأٌ يع سئٍغح انًُطقح  

 .ععاد انًصشي ،َثٍهح ْٕشش ،أعًى دسٌٔش ، أيٍُح قصص ، َٓى األحذب ، صٌُة جثش : انًذٌشاخ ٍْ انغٍذاخ 
5 
 .ذجذس اإلشاسج ُْا إنى أٌ طالب انًذاسط انخاصح فً نثُاٌ ًٌثهٌٕ أكثش يٍ َصف طالب انًذاسط فً نثُاٌ ْٔزا عهى يذاس انراسٌخ  
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ن ًُشع للمشؤة الثٓافي اإلاشؤة دغو بو
ًا
ن داْها

ًا
ن د اْخطادًا

ًا
ن احخمانُا

ًا
شا  يؤ به نٓطذ ال اإلاشؤة نمل نن نخٙلم خحو َندن ، مٍش

ت ، ٖمشبُت ، ٖإم بها ًلُٔ نمل بنما ، نمل ن مجخمو بناء في ٖمشاٖس ٍّق ...  مخهلم سا
 

 الخاجمت

هت بؾاللت ىزو ٗانذ و نلى ظَش  ؤخشون مهمٓت دساظاث حعخوحب دالذساظت.  ؤحمو الهالم في اإلاجخمو في الخنمُت من اإلاشؤة مْو
ذ لخػحئ اإلاجاٛ ىزا في ٖثحرة ٛن اإلاٍض ٛن الزي د الهطش ىزا في  ؤحمو الهالم في ًلحٓها الزي الًبو د اإلاشؤة داْو خو  ددون ًدو

ن الاْخطادي د دالاحخماعي ْافيالث  بذدسىا الُٓام د ْذساتها اظدثماس
ّ
 شٙالهؤ جباًنذ د  نعبخه جُادجذ بو د موؤج الهالم في مها

.  خشون دؤ ددلت بحو
 
ذ د نهود النهاًت في د :  الخالُت النٓاؽ نلى نٖا

 ادة وب  ؤْصخى بلى حهلُمهن ًٙوون ؤو ًجب دبنما لخنمُت،ٛ راتها خّذن في ٗاَُت لِعذ بالخهلُم البناث الخداّ َشص ٍص
.  العواء نلى دللمجخمو لهن الُائذة لخخدٓٔ داظخهذاداتهن ْذساتهن به ظمذث ما

 ذ دؤنا ،بٓذساتها د بها جلُٔ بطوسة َانل ٖمشإس اإلاشؤة لخٓبل اإلاجخمو ظخهذادا دحوب  لِغ د اإلاجخمو نلى ىنا ؤٖئ
 الواْو ؤسع نلى اإلاجخمهُت اإلاماسظاث ؤو بال ، الهادٛ للمجخمو اإلاالئم الخنكُم ؤدحذ ْذ َالذًن ، الششائو نلى

 في ًندطش ال خُاجنا ؤدحه من ٖثحر نلى ؾغى الزي الزٗوسي اإلاجخمو د . الخنكُم ىزا د الهذٛ ىزا حشوو التي هي
ُت اإلاجخمهاث اد الاخطائُاث لنا ؤزبدخه ما ىزا د الحذًثت البلذاو مهكم في بنما د خعب د الشْش  اإلازٗوسة ئوالْو

ن
ًا
ن ؤسخم ناجنامجخم ٗانذ سبما بل.  آنُا

ًا
...  مجخمعي جشابـ د ؤظشين جٙاَل بٓاًا َيها ًضاٛ ال بر ، خاال

 ْذ الششم ؤو مو ، الشحل مو اإلاعاداة نن البدث د الًشب جدبو في نُعها ؤحهبذ د حهبذ ْذ الهشبُت اإلاشؤة بو 
 بجحاٍ ىو ننها هخطائظ في اإلاخخلِ الشحل مو َاإلاعاداة ، الهذٛ ىو د ؤال ، اإلاعاداة من ؤسقى ىو ما لها غمن

 بلُه بالنعبت ألامش ٖزلٚ د ، بها جلُٔ ال ؤد نليها الجٓوون بإنماٛ الُٓام جخّوله بخطائظ هللا خّطه َٓذ ، خٓها في
م بهِش بدٓها جؿالب د بالهذٛ جؿالب د خعاباتها جشاحو ؤو للمشؤة بذ ال لزا ،  خطائطها مو ًدناظب ٍٖش

ت ُٓت ألانثٍو  . اإلاجخمو بهما لحرقى الشحل د اإلاشؤة من ٗل نمل لُخٙامل ،، الْش
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