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املرأة املاكثة في البيت في الجزائر :قدرات منسية؟!
ّ
خالد منه* ومنذرلعساس ي

**

ملخص تنفيذي
اهتمّتّالدراساتّاملتعلقةّباقتصادّالعملّبمحدداتّمساهمةّواختيارّنوعّالشغلّمنّقبلّالنساءّفيّسوقّالعملّمهملةّ
بذلكّواقعّفئةّثانويةّلمّتندمجّفيّسوقّالعملّالتقليديّ،واملتعلقّأساساّّبالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّ،بالرغمّمنّأهميتهاّ
الاحصائيةّ.وفيّالواقعّ،يّسجلّمنّأصلّخمس ّنساءّفيّسنّالعملّثالثّمنهنّماكثاتّفيّالبيتّ.ويمكنّأنّنعزوّهذاّ
الواقعّإلىّعدمّتوافرّالبياناتّالدقيقةّحولّهذهّالفئةّمنّالنساءّ.ونحاولّفيّهذاّاملقالّدراسة واقعّهذهّالفئةّ"النساءّ
املاكثاتّفيّالبيت"ّانطالقاّمنّالبياناتّاملستمدةّمنّمسحّجديدّفيّالجزائرّأدمجّفيهّجزءّخاصّيتعلقّبنشاطاتّاملرأةّ
ّتحول ّتتعلق ّبسلوكيات ّهؤالء ّالنسوة ّداخل ّالبيتّ
املاكثة ّفي ّالبيت ّفي ّالوسط ّالحضريّّ .وقد ّلوحظ ّعدة ّمؤشرات ّ
وخارجهّ.فعلىّسبيلّاملثالّ،اتضحّزيادةّمساهمةّالنساءّفيّمساعدةّأوالدهنّعلىّالقيامّبالواجباتّاملدرسيةّاملنزليةّ،فيّ
حينّقلّاهتمامهنّبأوالدّالاخوةّوألاحفادّ.كماّأنّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّتجدن ّمتسعا ّللقراءةّوالكتابةّواستعمالّ
واملالحظّأيضا ّمنّخاللّنتائجّاملسحّزيادةّتواجدّ
الانترنتّ.وتساهمّهؤالءّالنسوةّفيّكثيرّمن ّالنشاطات ّخارجّاملنزلّّ ّ .
النساءّفيّالفضاءّالعموميّ.
الكلمات املفتاحيةّّ:قوةّالعملّ،النساءّ،النشاطّ،النشاطّغيرّالسوقيّ،النساءّاملاكثاتّفيّالبيتّ،الجزائرّ.
ّ
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Executive Abstract
The most research in labor economics field have focused on the determinants of the
participation and the occupational choice of women in the labor market ignoring the behavior
of a sub-population which remained outside of the traditional labor market, these are
housewives despite their statistical weight. Indeed, three out of five women of working age
are housewives. This disinterest is probably due to lack of data concerning these subpopulation. In this article, we focus on the study of this population "housewives" from an
original investigation, which included a special section on the activities of housewives.
Several mutation indices were observed on the behavior of these housewives inside and
outside the household. For example, it appears they assist more their children in homework.
However, they occupy less nephews and grandchildren. They read, write and use the internet.
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Housewives participate in all the spots outside the household. In the case of certain activities,
the proportions are relatively large. Other observed result, they invest more public space.

Keywords: Labor, Women, Inactivity, Nn-market Activity, Housewives, Algeria.
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مقدم ـ ــة
تعبّر ّثالثية ّالجزائرّ 1للكاتب ّالجزائري ّدمحم ّديبّ 2بصدق ّوواقعية ّعن ّواقع ّاملرأة ّالجزائرية ّاملاكثة ّفي ّالبيت ّإبان ّفترةّ
الاحتالل ّالفرنس ي ّوذلك ّمن ّخالل ّشخصية ّبطلة ّرواياته ّ"اللةّ 3عيني"ّ .لقد ّكانت ّأرملة ّتّجاهد ّمن ّأجل ّإيجاد ّلقمةّ
العيشّألبنائهاّالثالثةّوأمهاّاملقعدةّ.وتّعطيّهذهّالرواياتّالثالثّنظرةّ،وإنّكانتّأدبيةّ،عمّاّكانتّتقومّبهّاملرأةّاملاكثةّ
فيّالبيتّفيّتلكّالفترةّ،والتيّكانتّتنحصرّفيّتربيةّألاوالدّوالاعتناءّبالزوجّوالبيتّ.وربماّتتمتهنّبعضّالحرفّاملنزليةّ،فيّ
حالةّماّإذاّدعتهاّالضرورةّذلكّ،وخاصةّفيّغيابّمعيلّلألسرةّّ.
ّلقدّكانّقدرّاملرأةّفيّتلكّالفترةّأنّتعيشّتلكّالظروفّدونّالقدرةّعلىّالتغييرّبالنظرّلعدةّعواملّيطولّشرحهاّّ.4غيرّ
َّ
أنّهذاّلمّيمنعهاّمنّاملشاركةّفيّمظاهراتّّ11ديسمبرّّ1910بالجزائرّالعاصمةّ،5وهيّإحدىّاملراتّالنادرةّالتيّخرجتّ
فيهاّاملرأة ّاملاكثةّفيّالبيتّإلىّالشارعّللمطالبةّباالستقاللّ.لمّتكنّتلكّاملرأةّتملكّقسطا ّكبيرا ّمنّالتعليمّلكن ّالواقعّ
أثبتّأنهاّساهمتّبشكلّفعالّفيّالثورة ّالتحريريةّ(ّ .6)1911-1991ومعّالاستقاللّلمّيكنّباإلمكانّأنّتواصلّاملرأةّ
املسيرةّذاتهاّ.لقدّكانّخروجهاّاستثنائياّوفيّظروفّاستثنائيةّ.حتىّالدراساتّألاكاديميةّلمّتهتمّبهاّبشكلّكافّبالنظرّ
لغيابّالاحصائياتّ ّوعدمّاهتمامّالباحثينّالقيامّبهذهّالبحوثّانطالقاّّمنّالقولّّالشائعّآنذاكّبأنّقدرّاملرأةّاملاكثةّفيّ
البيت ّالالتزام ّبأدوار ّتنحصر ّفي ّالاعتناء ّبالبيت ّوألاوالد ّال ّغير .لكن ّهذا ّلم ّيمنعّالكاتب ّفاروق ّبن ّعيطة ّ7في ّسياقّ
حديثه ّعن ّالتحقير ّالذي كانت ّتعانيه ّاملرأة ّعند ّمحاولتها ّالولوج ّمليدان ّالعمل ّبالنسبة ّللرجل ّمن ّالدعوة ّلضرورةّ
منّأنّهذاّالخروجّيمكنّتبريرهّبالبحثّعنّ
َّ ّ
خروجهاّمنّاملنزلّّ.وقدمّتفسيراّ،يتسّقّمعّماّكانّسائداّّمنّألافكارّآنذاكّ،
العملّاملأجورّّكضمانّالستقالليةّاملرأةّّ.
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وخاضّكّتّابّ 8كثرّفيّموضوعّاملرأة ّاملاكثةّفيّالبيتّمنّزواياّعدةّ.فمنهمّمنّاهتمّبالتمايزّالاجتماعيّبينّاملرأةّوالرجلّ
ووضعيةّكلّمنهماّبالنسبةّللدورّالذيّيقومّبهّ .9فيّحينّلجـأتّدراساتّأخرى ّلالهتمامّبواقعّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّ
وتطرقتّدراسةّأخرىّإلىّمفهومّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّعلىّ
وكيفيةّتقسيمّوقتهاّبينّألاعباءّاملنزليةّواهتمامهاّبنفسهاّ ّ 10.
أنهاّواقعّاجتماعيّمخفيّمنّوجهةّنظرّالعلومّالاجتماعيةّ ّ.11وفيما ّيتعلقّبالنساء عموماّ ّاهتمّتّمجملّالدراساتّ،
والتجريبيةّمنهاّخاصةّ،بالعالقةّبينّعرضّالعملّوالخصوبةّ.وشملتّهذهّالدراساتّالبلدانّاملتقدمةّبالخصوص.12
يظهرّأن ّألاعمالّالتيّاهتمتّباقتصادّالعملّعملتّعلىّدراسةّمحدداتّاملساهمةّفيّسوق ّالعملّواختيارّالوضعيةّ
َّ ّ
ّو
املهنيةّمغفلةّفيّذلكّفئةّمهمّةّ،بقيت ّخارجّسوق ّالعملّ،وهي ّشريحة ّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّ.ويمكنّأنّنعزوّقلةّ
الاهتمام ّهذا ّإلى ّنقص ّاملعطيات ّاملتعلقة ّبهذه ّالفئة ّغير ّأن ّهذا ّال ّيعفينا ّمن ّضرورة ّالدرس ّوالتمحيص ّفي ّهذاّ
املوضوعّ.وفيّالجزائر ّيقومّالديوانّالوطنيّلإلحصائياتّ 13ببعضّاملسوحّمنّبينها ّاملسحّالوطنيّحول ّكيفيةّتمضيةّ
الوقتّفيّالجزائرّسنة ّ14ّ 1011يتيح ّبعض ّاملعلوماتّحول ّكيفيةّتمضيةّالوقتّفيّالجزائرّمنّقبلّالسكانّ،بماّفيهنّ
أن ّهذا ّاملسح ّال ّيّعطينا ّمعلومات ّدقيقة ّعن ّمستوى ّتعليم ّاملرأة ّفي ّالبيت ّوعالقتهاّ
النساء ّاملاكثات ّفي ّالبيتّ .غير ّ َّ ّ
باألنشطةّالتيّتقومّبهاّلنفسهاّأوّلصالحّآلاخرينّ.وتتيحّاملسوحّاألخرى حول التشغيل ،والنشاط ،والبطالة معرفة
معدل النشاط ،والبطالة لدى الجنسينّّّّ.15
نحاول ّفيّهذاّاملقالّ،التطرق ّإلىّواقع ّهذهّالفئة ّالتيّندعوهاّ"املرأةّاملاكثةّفيّالبيت" انطالقا ّمنّتحليلّنتائجّمسحّ
املمولّمنّقبلّوزارةّالتعليمّالعاليّوالبحثّالعلميّ
جديدّقمناّبإجرائهّفيّإطارّالبرنامجّالوطنيّللبحثّّ(ّ ّ16)1012-1011
فيّالجزائرّ.وشملّهذاّاملسحّعيّنة ّتمثيليةّتتكونّ ّمن ّّ 1000عائلةّموزعةّعلىّثمانية ّوالياتّ(محافظات)ّ ،أدرجّفيهّ
ملحقّخاصّبنشاطاتّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيت ّفيّالوسطّالحضريّ ّفيّالجزائرّ .وكانّالدافعّمنّوراءّاختيارناّللموضوعّ
كماّأن ّأهميةّهذهّ
َّ ّ
باألساسّنقص ّالبحوثّحول ّاملرأةّاملاكثةّبالبيتّسواءّفيّالجزائرّأوّربما ّالبلدانّالعربيةّألاخرىّّ.
الفئة ّمنّاملجتمع ّ(خاصة ّمنّالجانب ّالاحصائي) ّفي ّالجزائرّكان ّدافعا ّآخر ّملعالجة ّهذا ّاملوضوعّ .وحسب ّمعطياتّ
فإنّحواليّّ%11منّالنساءّالبالغاتّوالالئيّيبلغنّّ19سنةّفماّفوقّهنّماكثاتّفيّالبيتّ
الديوانّالوطنيّلإلحصائياتّ َّ ّ17
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(ّ%95فيّالوسطّالحضريّ)ّ.وهذاّماّيسمحّلناّبالقولّبأنّمنّأصلّّ9نساءّثالثّّهنّماكثاتّفيّالبيتَّ ّ.
إنّّهذهّالنسبةّ
املرتفعة ّمن ّالنساء ّاملاكثات ّفي ّالبيت ّيقابله ّعدمّاهتمام ّكاف ّعلىّالصعيد ّالبحثي ّوألاكاديمي ّبهذه ّالفئةّ .ويبدو ّأنّ
طبيعةّالعملّالتيّتقومّبهّ،منّتربيةّألاو ّالدّوالاعتناءّبالبيتّوالزوجّ،وهيّأعمالّالّتتقاض ىّعليهّأجراّ،علىّالرغمّمنّ
أنّتستهلكّمعظمّوقتّاملرأةّ،كانّسببا ّآخر ّللتطرق ّللموضوعّ.وبالتاليّيحقّلناّأنّنتساءلّعنّتطورّ ّواقعّاملرأةّاملاكثةّ
فيّالبيتّفيّالجزائرّ،وماّهيّالتغيّراتّالتيّطرأتّعلىّطبيعةّألاعمالّالتيّتقومّبهاّفيّبيتهاّوخارجه؟ّّ
كما ّنسعى ّمن ّخالل ّهذا ّالبحث ّإلى ّإلاجابة ّعن ّأسئلة ّمن ّقبيل ّكم ّيبلغ ّعدد ّالنساء ّاملاكثات ّفي ّالبيت؟ ّوما ّهيّ
خصائصهن؟ّوماّهيّألاشغالّالتيّتقمنّبهاّلصالحهنّوألعضاءّالعائلةّآلاخرينّسواءّداخلّاملنزلّأوّخارجه؟ّ ّوهلّتوجدّ
نشاطاتّتقمنّبهاّموجهةّللسوقّ؟ّّ
وننطلقّفيّهذاّاملقالّمنّفرضيةّأنّتعميمّالتعليمّاملجانيّفيّالجزائرّأتاحّالفرصةّللنساء ّتعزيزّمهاراتهنّفيّالبيتّدونّ
أنّيساهمّذلكّفيّتعزيزّفرصهنّفيّالحصولّعلىّمنصبّعملّدائمّ ّّ.ولهذاّنالحظّارتفاعّعددّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّ
املتعلمات ّ(ّ %15لديهن ّمستوى ّمتوسطّ،وّ %19مستوى ّثانويّ،وّ %9جامعيات) ّماّأدّىّإلىّبروزّنشاطاتّجديدةّلمّ
تكنّتق ّومّبهاّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّسابقاّّ.وباإلمكانّاعتبارهنّمّعينا ّيمكنّاستغاللهّفيّامليدانّالاقتصاديّلوّوجدنّ
الفرصةّللمواءمةّبينّالواجباتّاملنزليةّوالحياةّاملهنيةّ.
سنعمدّفيّمقامّأ ّول ّإلىّالتطرق ّلبعضّاملفاهيم ّاملتعلقةّباملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّ.ومنّثّمّنقومّبتقديمّاملعطياتّالتيّ
اعتمدناهاّفيّاملقالّ.وفيّالجزءّالثالثّمنّهذاّاملقالّسنقومّبعرضّالنشاطات ّالتيّتقومّبهاّاملرأة ّاملاكثةّفيّالبيت ّفيّ
داخلّالبيتّوخارجهّوهذاّبالتركيزّعلىّمختلفّاملؤشراتّالتيّنعتقدّأنهاّتوحيّبوجودّتغيرّفيّنشاطاتّهذهّاملرأةّ.وفيّ
ألاخيرّنختمّبخالصةّللمقالّ.
أوالّّ.املرأةّاملاكثةّفيّالبيتّخيارّشخص يّأمّواقعّمفروض؟ّّ
تعرفّالندوةّالدوليةّلالحصائييّّالعملّّ18ألاشخاصّغيرّالنشطينّباألشخاصّفيّسنّالعملّ(ّ19سنةّفماّفوقّ)ّوالذينّ
الّيعملونّوالّهمّفيّوضعّالبطالةّ.بعبارةّأخرىّيتعلقّألامرّبأشخاصّالّيقومونّبأيّنشاطّسوقيّوالّيبحثونّعنّعملّ.
ويظهرّمنّهذاّالجملةّتعبيرّ"الّيبحثون ّعنّعمل"ّفيّتعريفّالنساءّغيرّالنشطاتّ.غيرّأنّاملالحظّأنّعديدّالنسوةّ
املاكثاتّفيّالبيتّيقمنّبأعمالّالّتعتبرّسوقيةّولكنهاّتعتبرّمنّصميمّعملّاملرأةّكاالعتناءّبالبيتّوتربيةّألاوالدّ.وفيّ
الغالبّألاعمّالّتشيرّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّإلىّالعملّالذيّتقمنّبهّفيّالبيتّعلىّأنهّعملّقائمّبذاتهّوهذاّراجعّ
هذاّالتعريفّيطرحّبعضّإلاشكاالتّ.فإذاّ
ّ
غيرّأن ّ
َّ ّ
للنظرةّالتيّتحملنهاّتجاهّالعملّوالذيّيقض يّبالضرورةّتقاض يّأجرّ .
كانّعدمّالنشاط ّمفهوما ّبالنسبةّلألطفالّواملسنينّ،فيبقىّألامرّغيرّمتسّقّبالنسبةّملرأةّماكثةّفيّالبيتّتقومّبكلّ
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ألاشغالّاملنزليةّالتيّيمكنّأنّتصلّإلىّّ 00ساعةّفيّألاسبوعّ ّ .19وفيّالجزائرّيعتمدّالديوانّالوطنيّلإلحصائياتّعلىّ
تعريفّاملكتبّالدوليّللعملّفيّتعريفهّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّّ.
ّويدرسّغالبيةّعلماءّالاجتماعّاملرأةّمنّزاويةّتأثيرّعملها ّعلىّحياتهاّ،بعبارةّأخرى ّكيفّتوفّقّاملرأةّبينّعملهاّخارجّ
أنّالعملّالذيّتقومّبهّاملرأةّماّهوّفيّالحقيقةّإالّتجسيدّالستقالليتهاّاملادية.
البيتّوداخلهّ.كماّي ّرونّ َّ ّ
قامتّكارولينّماوزرّ 20بوضعّنظريةّسمتهاّ"الدورّالثالثي"ّشرحتّفيهاّالتمايزّفيّنوعّألادوارّبينّاملرأةّوالرجلّ.وحسبّ
هذهّالنظريةّيمكنّتلخيصّهذاّالتمايزّبين ّالجنسينّفيّطبيعةّألادوارّالتيّتقومّبهاّكلّمنّاملرأةّوالرجلّفيماّيتعلقّ
بإعادةّإلانتاجّ،وإلانتاجّواملجتمعّ.ويكمنّدورّاملرأةّفيّإعادةّالانتاجّفيّطبيعتهاّالبيولوجيةّالتيّتسمحّبالحفاظّعلىّقوةّ
العمل ّ(الانجاب)ّ ،والحفاظ ّعلى ّالنظام ّالاجتماعيّ ،في ّحين ّيتمثّل ّدور ّالرجل ّفي ّكونه ّممثالّ ّللسلطة ّداخل ّالعائلةّ
والحاميّ.أما ّفيّقطاعّإلانتاجّ ،فعادةّماّتنشطّاملرأةّفيّالقطاع ّألاساس يّ(الفالحة)ّأوّكعامالتّثانويات؛ ّفيّحينّيقومّ
الرجلّبدورّإلانتاجّوكذاّالعملّ.أماّمنّالناحيةّاملجتمعيةّفتمارسّاملرأةّدورّالضامنّلرأسّاملالّالاجتماعيّفيّحينّيمثلّ
الرجلّالسلطةّاملجتمعيةّ.
ّوعندّالتطرقّإلىّحالةّعدمّنشاطّاملرأةّعادةّماّنلجأّإلىّاملتغيراتّاملتعلقةّبالشهادةّاملتحصلّعليهاّ،وعمرّاملرأةّ،وعددّ
ألاطفالّ،وأجرّالزوجّ،والتيّيمكنّأنّتؤثّرّفيّقرارّالخروجّمنّسوقّالعملّّ.
ّوتشيرّالدراساتّ 21إلىّأنهّكلماّكانتّالشهادةّاملكتسبةّمنّقبلّاملرأةّمتدنيةّكانّذلكّمدعاةّلخروجّاملرأةّمنّسوقّ
العملّّ.والحظّلولوفييّ22أنّاحتمالّبقاءّزوجّوحيدّالعملّ(املرأةّالّتعمل)ّينخفضّمنّّ%15فيّحالةّماّإذاّكانتّاملرأةّ
كماّأنّاملرأةّالعديمةّأوّقليلةّالتأهيلّتكونّفيّالغالبّ
َّ ّ
الّتملكّتأهيالّّإلىّّ%0فيّحالةّإذاّماّإذاّكانت تملكّتكويناّّعالياّّ.
ماكثةّفيّالبيت.
كماّأن ّللخروجّمن ّسوق ّالعملّ ،بالنسبة ّللمرأةّ ،آثار ّعلى ّمكانتهاّالاجتماعية ّوهويتهاّ .وكماّأشار ّإليه ّكل ّمن ّبودلوّ
َّ ّ
وغوالك 23فاألشخاص ّفي ّمجتمعاتنا ّالحديثة ّيعرفون ّأنفسهم ّبوظيفتهم ّلغاية ّأن ّأصبحت ّالوظيفة ّهي ّعنوانّ
الشخصّ.وبالتاليّتصبحّوضعيةّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّمحلّاشكالّبحيثّتصنفهاّالاحصائياتّبالشخصّغيرّالنشطّ
علىّالرغمّمنّأنهاّتقومّبأعباءّاملنزل ّكاملةّ.وهذاّماّدعاّإحدىّالباحثات 24إلىّاعتبارّوضعيةّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّ
بال ّوضعية ّ"املخالفة" ّللحالة ّالطبيعيةّ .واتخاذ ّقرار ّالانسحاب ّمن ّسوق ّالعمل ّيحمل ّفي ّطياته ّمخاطر ّجمّة ّتتعلقّ
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أساساّ بالطالقّوالانفصالّوصعوبةّالعودةّإلىّسوق ّالعملّفيّحالةّبلوغّسنّألاربعين .25وحسبّاحصائياتّفيّالدولّ
ألاوروبيةّ ،تبلغ ّنسبة ّالنساء ّالالئي ّيبلغن ّما ّبين ّّ 99-19سنة ّوقررن ّاملكوث ّفي ّالبيت ّلسبب ّأو ّآلخر ّبحوالي ّّ 19إلىّ
ّاملنزليةّ .ويّتفق ّأنه ّفي ّبعض ّألاحيان ّتقوم ّاملرأةّ
 26.%10وعادة ّما ّتحاول ّاملرأة ّالتوفيق ّبينّوضعيتها ّاملهنية ّوالتزاماتها ّ
باختيارّالبيتّعلىّاملسارّاملنهيّالواعدّ،أوّتنسحبّلبعضّالوقتّمنّسوقّالعملّلالعتناءّباملنزلّوألاوالدّ.وكلماّكانّعددّ
ألاوالدّكبيراّكلماّكانّذلكّمدعاةّللمرأةّأنّتفكرّفيّالتخليّعنّ ّوظيفتهاّنهائياّلصالحّتربيةّألاوالدّ.
ّوعندما ّتقرر ّاملرأة ّالانسحاب ّمن ّسوق ّالعمل ّفهي ّتعمل ّذلك ّمضطرة ّبالنظر ّلعدم ّامكانية ّاملرأة ّالتوفيق ّبينّ
الالتزاماتّاملهنيةّوألاعباءّاملنزلية ّالكبيرةّ.ويمكنّأنّنعزوّ ّذلك بأنّاملرأة ّتفكر ّباملوازنةّبينّبقائهاّفيّمنصبّالعملّأوّ
التخليّعنهّ ّواملنفعةّالتيّتجنيهاّمنّوراءّهذاّالاختيارّ.وعادةّماّتقومّاملرأةّاملحدودةّالتعليمّأوّالتيّتعملّوفقّأوقاتّ
شيرّإلىّأنّ
َّ ّ
غيرّأنّبعضّالدراساتّتّ
َّ ّ
عملّغيرّمناسبةّباالنسحابّمنّسوقّالعملّإذاّماّوجدتّالظروفّسانحةّلذلكّ.
النساءّاملتعلماتّتعليماّّجيداّ،خاصةّفيّالوالياتّاملتحدةّ،وفرنساّ،وبلجيكاّيلجأنّإلىّخيارّالانسحابّمنّسوقّالعملّ،
ولوّمؤقتاّّ،وبالتاليّيصبحنّفيّوضعيةّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيت.27
ثانيا .مصدرالبيانات
قمناّباستغاللّعديدّاملسوحّمنهاّاملتاحةّوالتيّيصدرهاّالديوانّالوطنيّلإلحصائياتّومسحّخاصّقمناّبإجرائهّّفيّسنةّ
ّ.1011بالنسبةّللمسوحّال ّوطنيةّ،يصدرّالديوانّاملسحّالوطني ّللنشاطّالاقتصاديّ،والشغلّوالبطالةّفيّسبتمبرّمنّ
كل ّسنة ّويتضمن ّمعلومات ّعن ّتطور ّمؤشرات ّسوق ّالعمل ّفي ّالجزائر ّبالنسبة ّللجنسينّ .وفي ّسنة ّّ ،1011أصدرّ
الديوانّمسحاّخاصاّّحولّكيفيةّتمضيةّالوقتّبالنسبةّللجنسينّفيّالجزائرّشامالّبذلكّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّّّ.
التغيراتّالطارئةّعلىّالعائلةّفيّ
ولغايةّمعرفةّالنشاطاتّالتيّتقومّبهاّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّقمناّبإجراءّمسحّحول ّ" ّ
الوسطّالحضريّ"ّفيّإطارّالبرنامجّالوطنيّللبحثّ،خصصناّجزءاّهاماّمنهّلنشاطّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّخارجّوداخلهّّ،
لصالحهاّ(املمارساتّالثقافية) ّوألفرادّالعائلةّ.وتمّإجراءّاملسحّعلىّعينةّتمثيليةّمتكونةّمنّّ 1000عائلةّموزعةّعبرّ
الترابّالوطنيّ(الجزائرّالعاصمةّ،البليدةّ،بجايةّ،قاملةّ،وهرانّ،عنابةّ،معسكرّ،بوسعادةّ،قسنطينةّ،مستغانم)ّ.28
والّتمنحّاملسوحّالوطنيةّمعلوماتّكافيةّعنّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّماّعداّبعضّالخصائصّالتيّتطبعهاّمثلّالوضعيةّ
الاجتماعيةّ،والعمرّ،واملستوىّالدراس يّ.والّتسمحّلناّهذهّاملسوحّتحديدّالنشاطاتّغيرّالسّوقيةّداخلّوخارجّاملنزلّّّ.
ّ
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ّ
ثالثا .سمات املرأة املاكثة في البيت في الجزائر
ّ
يضمن الدستور الجزائري
املعدل سنة  6102املساواة أمام القانون للجنسين ،ويحث الدولة ّعلى ّترقية ّالحقوقّ
السياسيةّللمرأةّبتوسيعّحظوظّتمثيلهاّفي ّاملجالسّاملنتخبةّ ّ.وحتىّقانون ّألاسرةّاملعدّلّسنةّّ 1009عدلّاملادةّّ2919
منهّبحيثّألزمّالزوجينّالاحترامّاملتبادلّ،والتشاورّفيّكيفيةّتسييرّشؤونّاملن ّزلّّ،وتنظيمّالوالداتّ.وإنّبدتّالقوانينّ
فيّصالحّاملرأةّ ،لكنّالواقعّالّيزالّيثبتّأنّالعقلياتّالقديمةّاملستندةّلعقليةّذكوريةّطاغيةّهيّاملهيمنةّ.نحاول ّفيّ
الفقرةّاملواليةّدراسةّعددّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّ،ونشاط املرأة املاكثة في البيت داخل املنزل وخارجه لصالحها
(املمارسات الثقافية) ولصالح آلاخرين.
ّ.ّ0كم يبلغ عددهن ؟
تبلغ ّنسبةّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيت ّفيّالجزائرّحواليّّ %52منّمجملّالنساءّالنشطاتّ،فيّحينّصرحتّالبقيةّ(ّ)%10
بأنهنّنشطاتّ،حيثّبلغتّنسبةّالعامالتّمنهنّّ%11وّ%2عاطالتّعنّالعملّّ.وفيّاملغربّتبلغّنسبةّالنساءّالنشطاتّ
مثيلتهاّفيّالجزائرّ(ّ )%1071وّ %12فيّتونسّ ّ .30وتّعتبرّهذهّالنسبّمنخفضة ّللغايةّإذاّماّقارناهاّبالنسبّاملسجلةّفيّ
الدولّألاوروبيةّ.31ففيّالدانماركّيتسّمّمفهومّدولةّالرفاهّبالشموليةّحيثّيقض يّبعدمّتركّالحريةّلألشخاصّالختيارّ
وضعيتهمّفيّسوقّالعملّ.وبالتاليّالّيمكنّللنساءّأنّتخترنّاملكوثّفيّالبيتّوالاعتمادّعلىّالزوجّكمعيلّلألسرةّ،بلّعلىّ
كل ّفرد ّأن ّيتحمل ّمسؤوليتهّالاقتصادية ّفردياّّ .وهذا ّما ّيفسر ّنسبة ّشغل ّالجنسينّاملرتفعة ّفي ّهذاّالبلد ّ(ّ%5171
بالنسبةّللرجالّ،وّ%0271بالنسبةّللنساء)ّ 32ّ.
الجدولّرقمّّ.1تطورّعددّالنساءّحسبّالوضعيةّالفرديةّفيّسوقّالعملّ(باآلالف)(ّ)1019-1009

عددّالنساءّالعامالتّ

201 201 201
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
5
4
3
193 172 190
4
2
4 1778 1561 1474 1447 1428 1347 1497 1174

عددّالنساءّالعاطالتّعنّ
العملّ

384 355 371 365 324 348 320 302 303 253 250
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231 100 227
عددّالنساءّالنشطاتّ
7
5
5 2142 1885 1822 1767 1730 1650 1749 1423
16,6 17,1 16,3 17 17,2 19,1 18,1 17,4 18,3 14,4 17,5
معدلّالبطالةّ()%
16,4 14,9 16,1 16,6 15,8 14,2 13,9 14,1 13,6 14,8 12,4
معدلّالنشاطّ()%
13,6 1179 13,9 1271 11,8 11,5 11,4 11,6 11,1 12,6 10,2
معدلّالشغلّ()%
املصدرّ:الديوانّالوطنيّلإلحصائياتّ.املسحّالوطنيّللنشاطّالاقتصاديّ،والتشغيلّ،والبطالةّ.سبتمبرّّ،1019صّ.11.

وعلىّالرغمّمنّالجهودّالحكوميةّاملبذولة ّلتعميمّالتعليمّبماّفيهن ّالفتياتّ،33وبالتاليّإتاحةّالفرصةّأمامهنّإليجادّ
إالّأنّالواقعّيشيرّإلىّغيرّذلكّ.وتّظهرّهذهّألارقامّالحجمّاملهّمّللنساءّالالئيّصرحنّبأنهنّ
منصبّشغلّدائمّ(مستقر)ّ َّ ّ،
غيرّنشطاتّوخاصةّأولئكّالنسوةّاملاكثاتّفيّالبيتّفيّسنّالعملّّ.
ّ
الشكل رقم  .0تطور نسبة النساء املاكثات في البيت مقارنة بالنساء غير النشطات ()6102-6110
80
78
76
74
72
70
68
66
2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

املصدر :أعّدّهذاّالشكلّانطالقاّ ّمنّمعطياتّاملسوحّالوطنيةّحول ّالتشغيلّ،الديوانّالوطنيّلإلحصائياتّ،الجزائرّ
(ّّ.)1012-ّ1001
ّ
يّوضّحّتحليلّتطورّنسبةّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّبالنسبةّللنساءّغيرّالنشطاتّانخفاضاّ ّبينّسنتيّّ 1001وّ،ّ 1005
ّوعاودتّهذهّالنسبةّالارتفاعّمنذّسنةّّ.ّ1009وبلغتّهذهّالنسبةّفيّسنةّّ1011حواليّّ،%01وهذاّماّيعنيّأنّأكثرّمنّ
سبعّنسوةّمنّأصلّعشرةّغيرّنشطاتّ،فيّحينّبلغتّهذهّالنسبةّّ%00فيّسنةّّّ.1009
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تظهرّاملسوحّالوطنيةّحسبّالوضعيةّالاجتماعيةّأنّفئةّالنساءّاملتزوجاتّتمثلّالفئةّألاكبرّمنّالنساءّاملاكثاتّفيّ
البيتّبمعدلّيقاربّّ.%1971

الشكل رقم  .6توزيع النساء املاكثات في البيت حسب الوضعية الاجتماعية

ّ
املصدرّ :أعدّهذاّالشكلّانطالقا ّمنّمعطياتّاملسوحّالوطنيةّحول ّالتشغيلّ،الديوانّالوطنيّلإلحصائياتّ،الجزائرّ
(ّّ.)1012-ّ1001
ّ

أن ّنسبةّالنساءّاملاكثات ّفيّالبيتّاملتزوجاتّارتفعتّبحواليّّ 9نقاطّبينّسنتيّّ 1001وّ.1012ويمكنّ
تجدرّإلاشارةّإلى ّ َّ ّ
أنّنفسر ّذلكّبأنّالزواجّ(ألاعباءّالعائلية) ّيمثلّعائقا ّفيّوجهّمساهمةّاملرأةّفيّسوق ّالعمل ّفضالّعنّارتفاعّمعدلّ
كماّأنّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّالّتعتبرّ
َّ ّ
الزواجّفيّالعقدّألاخيرّبفعلّتحسنّألاوضاعّالاقتصاديةّوالاجتماعيةّللعائالتّ.
ويظهرّأنّ
َّ ّ
أنفسهنّبدون ّعملّبفعلّأنهنّيقمنّبأشغالّالبيتّوالاعتناءّباألوالدّوالزوجّوالتيّتعتبرّعمالّفيّحدّذاتهّ.

الاختيارّبينّالزواجّوالعملّوالبقاءّعزباءّبالنسبةّللمرأةّيذهبّلصالحّألاو ّلّ.فقدّأظهرّالقدس يّ ،34وهذا ّباالعتمادّعلىّ
قاعدة ّمعطيات ّلنساء ّمن ّأربعة ّبلدان ّعربية ّ(عّمانّ ،والكويتّ ،وألاردنّ ،وفلسطين)ّ ،عالقة ّوطيدة ّبين ّالخصوبةّ
كماّأنّلوجودّأطفالّفيّسنّمبكرةّتأثيرّسلبيّعلىّنسبةّمساهمةّالنساءّفيّقوةّ
َّ ّ
ومساهمةّاملرأةّاملتزوجةّفيّقوةّالعملّ.
العملّ.وليستّالخصوبةّوحدهاّهيّالسببّالرئيسّفيّهذهّالنتيجةّلكنّيساهمّغيابّخدماتّاجتماعيةّفعّالةّ(دورّ
الحضانةّ ّ،والنقلّاملدرس يّ ّ،واملطاعمّاملدرسية)ّفيّهذهّالنتيجة.
الجدول رقم .6توزيع النساء غيرالنشطات الالئي عملن من قبل حسب وضعيتهن الاجتماعية

عازباتّ

2004
**
بداية النشاط* نهاية النشاط
()%
()%
53,9
84,9
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2006
بداية النشاط نهاية النشاط
()%
()%
50,8
86,5

47
11,4
43,8
13,7
متزوجاتّ
2,2
2,2
2,4
مطلقات/أراملّ 1,7
100
100
100
100
املجموع
املصدرّ :أعدّهذاّالجدولّ ّانطالقا ّمنّمعطياتّاملسوحّالوطنيةّحول ّالتشغيلّ،الديوانّالوطنيّلإلحصائياتّ،الجزائرّ
(ّّ.)1001-ّ1001
(*)ّبدايةّالنشاطّاملنهيّ(الوظيفي)ّ
(**)ّنهايةّالنشاطّاملنهيّ(الوظيفي)ّ

تؤكّدّاملعطيات ّالحالية ّحول ّتوزيعّالنساءّغيرّالنشطاتّالالئيّعملنّمنّقبلّحسبّوضعيتهنّالاجتماعيةّالفرضيةّ
التي ّطرحناها ّآنفا ّاملتعلقة ّبالعالقة ّبين ّالوضعية ّالاجتماعية ّواملساهمة ّفي ّقوة ّالعملّ .ويظهر ّأن ّالتغيّر ّفي ّالحالةّ
الاجتماعيةّمنّعزباءّإلىّمتزوجةّتتعلقّبالتغيراتّاملشاهدةّفيّالوضعيةّاملهنيةّمنّامرأةّنشطةّإلىّامرأةّغيرّنشطةّ.
وحسبّمعطياتّاملسحّالوطنيّللعملّفيّسنةّّ ّ،1001ومنّمجملّالنساءّالالئيّشغلنّوظيفةّفيّالسابقّ،بلغتّالنساءّ
العازباتّّ%51منهنّفيّحينّبلغتّنسبةّاملتزوجاتّّّ.%1270وفيّنهايةّالنشاطّالوظيفيّ(املنهي)ّ،تمّطرحّالسؤالّاملتعلقّ
بالنشاطّالذيّيقمنّبهّعلىّنفسّالنسوةّ،فتراوحتّالاجاباتّمنّّ%91عازباتّمنّأصلّّ%51عندّبدايةّالنشاطّوأكثرّ
فيّبدايةّالنشاطّ،وهذاّماّيدلّعلىّأن ّالزواجّ(ألاعباءّالعائلية)ّتؤثّرّعلىّخروجّ
َّ ّ
منّّ%12متزوجاتّمنّأصلّّ%1270
املرأةّمنّسوقّالعملّ.ويبدوّأنّهذاّالتأثيرّبدأّبالتعاظمّفيّقرارّاملرأةّالانسحابّمنّسوقّالعملّحسبّمعطياتّمسحّ
التشغيل ّسنة ّّ .1001ومن ّاملفيد ّدراسة ّهل ّأن ّهؤالء ّالنسوة ّتعاودن ّالرجوع ّلعمل ّأجير ّبعد ّسنوات ّمن ّإنجابهنّ
أمّأن ّانسحابهن ّمنّسوق ّالعمل ّكان ّبصفة ّنهائية؟ ّوعادة ّما ّتعتبر ّالنساء ّالعمل ّكمرحلة ّما ّقبلّ
ألاطفال ّوتربيتهم ّ َّ ّ
الزواجّّ،وألاجرّالالئيّتقاضينه ّماّهوّفيّالحقيقةّإالّسبيلّلتمويلّمصاريفّالزواجّ.35ولغايةّالاجابةّعنّهذاّالسؤالّ
منّالضروري ّتوافرّمعطياتّمنّطبيعةّ)ّ (Panel Dataأوّمسوحّتمتد ّعلىّعدةّسنواتّ ،تتيحّلنا ّمراقبةّسلوكّالنساءّ
فيّسوق ّالعملّبعدّوالدةّالطفلّألاولّّ ّ.ولغايةّآلان ّالّتقومّمصالحّالاحصاءّفيّالجزائرّبهذاّالنوعّمنّاملسوحّوبالتاليّ
يصبحّمنّالصعبّالاجابةّعلىّهذاّالنوعّمنّألاسئلةّّ.
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الشكل رقم  .2توزيع النساء املاكثات في البيت حسب املستوى الدراس ي

املصدرّ :أعدّهذاّالشكلّانطالقا ّمنّمعطياتّاملسوحّالوطنيةّحول ّالتشغيلّ،الديوانّالوطنيّلإلحصائياتّ،الجزائرّ
(ّّ.)1012-ّ1001
ّ
يّظهرّتوزيعّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّحسبّاملستوى ّالدراس يّارتفاعّالنساءّاملتعلماتّواملتكوناتّالالئيّفضلنّالبقاءّ
خارجّسوقّالعملّ.36ومعّدمقرطةّالتعليمّ،لمّيعدّالحصولّعلىّشهادةّجامعيةّضماناّللحصولّعلىّمنصبّعملّدائمّ.
ويرجعّهذاّإلىّالصعوباتّالتيّتالقيهاّاملرأةّاملتعلمةّللحصولّعلىّمنصبّعملّيوافقّمؤهالتهاّ.ويمكنّأنّنسوقّتفسيراّ
آخرّلتزايدّأعدادّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّهوّتفضيلّالنساءّاملتعلماتّالعملّفيّالقطاعّالعموميّ(سواءّأكانّإدارةّأمّ
مؤسسات ّعمومية) ّوهذا ّلعدة ّعوامل ّتتعلق ّأساسا ّباألمان ّالوظيفيّ ،والدواعي ّالثقافية ّوالاجتماعيةّ .37وتتلخصّ
استراتيجيةّالنساءّاملتعلماتّباالنسحابّظرفياّمنّسوق ّالعملّلحينّالحصول ّعلىّوظيفةّفيّالقطاعّالعموميّ.ومعّ
مرورّالزمنّ،وإذاّلمّتجدّاملرأةّاملتعلمةّمنصبّشغلّقارّفيّالقطاعّالعمومي ّيمكنّأن ّتقررّالانسحابّنهائيا ّمنّسوقّ
العملّّ.
 .6نشاط املرأة املاكثة في البيت داخل املنزل وخارجه
نحاول ّفيّهذهّالفقرةّدراسةّنشاطّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّوهذاّبالتطرق ّلنشاطها ّداخلّاملنزل ّوخارجه ّوهذاّباالعتمادّ
غيراتّالطارئةّعلىّالعائلةّفيّالوسطّالحضريّسنةّّ.1011
علىّنتائجّاملسحّالذيّقمناّبإجرائهّحولّالت ّ
 .0.6نشاط املرأة املاكثة في البيت داخل املنزل لفائدة آلاخرين
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ّأن ّّ %10من ّالنساء ّصرحن ّأنهن ّال ّيقمن ّبـأي ّعمل ّداخلّاملنزل ّفيّحينّأن ّّ%10منهن ّيقمنّ
ّيسترعيّالانتباهّهو َّ ّ
ما ّ
بأشغالّماّبينّّ0إلىّّ5أنشطةّداخلّاملنزلّلصالحّألاعضاءّآلاخرينّفيّالعائلةّّ.
وما ّعدا ّألانشطة ّالتقليدية ّالتي ّتقوم ّبها ّالنسوة ّداخل ّبيوتهن ّمثل ّالطبخ ّ(ّ ّ ،)%0579وتنظيف ّاملنزل ّ(ّ ّ ،)%0079وكيّ
املالبسّ(ّ ّ،)%0171وغسلها ّ(ّ)%0175والتيّتتميزّبارتفاعّنسبتهاّ،صرحتّأكثرّمنّّ%90منّالنساءّاملستجوباتّبأنهنّ
أن ّما ّنسبتهمّّ ّ%20منّعينةّ
يقمنّبتحضيرّالحلوى ّ(ّ ّ)%1171والخبز ّالتقليدي ّ(ّ .38)%9070ووجدتّباحثةّجزائريةّ َّ ّّ 39
دراستهاّمنّمجموعّالذكورّ ّصرح ّوا ّبأنهمّيقومون ّأحياناّ ّباألشغالّاملنزليةّ،ودوافعهمّفيّذلكّتتمثلّأساساّ ّفيّشعورهمّ
منّبينّهؤالءّمنّالّإخوةّإناثّلهمّ،أوّأن ّأخواتهمّتعملنّ،أوّأنّأمهاتهمّتعانينّاملرضّ،
َّ ّ
أخالقيّتجاهّألامّ،ألن ّ
َّ ّ
بالتزام ّ
فالدافع ّهو ّالحالة ّالاضطراريةّ .ومن ّهنا ّتبين ّأن ّمعظم ّاملبح ّوثين ّمنساقون ّللثقافة ّالتقليدية ّالتي ّتجعل ّ ّمن ّهذهّ
ويمكنّاعتبارّالنشاطاتّآلاتيةّكأحدّمعاييرّالتغيّرّالطارئ ّعلىّالعائلة؛ّحيثّصرحتّّ%11منّ
ألاشغالّعمالّ ّأنثوياّ ّ .
النساء ّاملستجوبات ّأنهن ّتقمن ّبمساعدة ّأبنائهن ّفي ّتحضير ّالواجبات ّاملدرسيةّ .وهي ّظاهرة ّغير ّمـألوفة ّبالنظر ّإلىّ
كماّأنّالطلبّعلىّالتعليمّالتحضيريّلألطفالّ40لمّيعدّمحصوراّفقطّعندّ
َّ ّ
محدوديةّتعليمّالنساءّفيّألاجيالّالسابقةّ.
املرأةّالعاملةّبلّحتىّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّترسلّأوالدهاّإلىّهذاّالنوعّمنّالتعليمّ.41أماّاملالحظةّالثانيةّفتتعلقّبأشغالّ
الترميمّوالصيانةّداخلّاملنزلّوالتيّكانتّلوقتّليسّبالبعيدّحكراّعلىّالرجالّفقطّ.فقدّأظهرّاملسحّأنّحواليّ%11منّ
النساءّاملستجوبات ّاملاكثات ّفي ّالبيت ّقمن ّبهذه ّألاعمالّ .42واملالحظة ّألاخرىّّ ّ ،واملثيرة ّلالهتمام ّأيضاّّ ،تتعلق ّبضعفّ
نسبةّالنساءّالتيّتقمنّبالعنايةّوتربيةّأبناءّألاخّأوّألاختّأوّألاحفادّ.ففقطّّ%9منّالنساءّاملستجوباتّصرحنّأنهنّ
يعتنينّبأفرادّالعائلةّآلاخرينّ.ويمكنّأنّنعزوّّهذهّالنتيجةّإلىّالتغيرّفيّأدوارّاملرأةّفيّاملحيطّالحضريّّفيّالسابقّوعماّ
هيّعليهّآلانّ.ولكنّيمكنّأنّنضيفّإليهّظاهرةّالعائلةّالنوويةّوالتيّتتكونّفقطّمنّألابّوألامّوألاطفالّنتيجةّلعواملّ
عدة ّمن ّأهمها ّاضطرار ّألابناء ّللعمل ّبعيدا ّعن ّمقر ّالعائلة ّبالنظر ّإلى ّعدم ّتوافر ّمناصب ّعمل ّكافية ّفي ّاملنطقةّ
ألاصليةّ،وتفضيلّكثيرّمنّألابناءّالعيشّفيّمنزلّمنفردّبعيداّعنّالعائلةّالكبيرةّبالنظرّإلىّاملشاكلّالتيّيمكنّأنّتنجرّ
عنّالاحتكاكّاملستمرّبينّالعائلةّالصغيرةّلالبن ّوالعائلةّالكبيرةّ ّ .43ونفسّاملالحظةّتنطبقّعلىّالاهتمامّبالوالدينّأوّ
الجدّينّحيثّلمّتتعدّهذهّالنسبةّّ%1منّمجملّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّمنّالنساءّاملستجوباتّّ.
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الشكل رقم  .4توزيع ألاعمال املنزلية الي تقوم بها املرأة املاكثة في البيت

ي" ّّ .الجزائرّ
التغيرات ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالوسط ّالحضر ّ
املصدرّ :أعد ّهذا ّالشكل ّانطالقا ّمن ّمعطيات ّمسح ّ" ّ
(ّ.)2012
ويّمكنّأنّنّعددّتوليفةّبالنشاطاتّاملنزليةّالتيّتقومّبهاّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّداخلّمنرلهاّ(لحواليّأكثرّمنّّ%11منّ
النساءّاملستجوبات)ّكماّيليّ:أّ.تنظيفّاملنزلّ،بّ.غسلّاملالبسّ.ّ،الطبخّ،د.كيّاملالبسّ،هّ.تحضيرّالحلوىّ،وّ.تحضيرّ
كسرةّالخبزّ،ز.تربيةّألابناءّ،ح.مساعدةّألابناءّبالقيامّبالواجباتّاملدرسيةّ.وهناّنالحظّبعضّألاعمالّالتيّتقومّبهاّاملرأةّ
املاكثةّفيّالبيتّلصالحّألابناءّوأفرادّالعائلةّالنوويةّفقطّ.وهذاّماّيمنحنا ّنظرةّعنّّالعائلة ّفيّإطارّالقيامّبالنشاطاتّ
التيّتضطلعّبهاّاملرأةّفيّسياقّتقسيمّالعملّعلىّأساسّالجنسّفيّالعائالتّالجزائريةّالتيّتسكنّاملناطقّالحضريةّّ.
ويمنحّمسحّتمضيةّالوقتّفيّالجزائرّ44بعضّاملعلوماتّحولّنسبةّمساهمةّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّفيّألاعمالّداخلّ
املنز ّلّ ّ .ويأتيّعلىّرأسّهذهّألاعمالّالطبخّ(ّ ّ،)%9272وأعمالّمنزليةّأخرى ّ(ّ،)%5179والتسوق ّوتسييرّشؤونّألاسرةّ
(ّ،)%979وأعمالّالترميمّ(ّ،)%071والاعتناءّبالحيواناتّألاليفة ّ(ّ .)%071وتؤيدّنتائجّهذاّاملسحّالنتائجّالتيّتوصلناّإليهاّ
َّ
الحظّأن ّالتسوق ّوتسييرّشؤونّألاسرةّالّيحظىّإالّبحواليّّ %1منّمجملّالوقتّاملخصصّللنشاطاتّ
وي
لحدّكبيرّ ّ .
داخلّالبيتّمنّقبلّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّ.وإنّكانّهذاّاملسحّالّيعطيناّمعلوماتّدقيقةّ،حولّطبيعةّاملرأةّاملاكثةّفيّ
البيتّ(وسطّحضريّأوّريفي)ّأوّعنّمستوىّالتعليمّ ،عنّتلكّالتيّأوردناهاّآنفا ّحول ّنشاطاتّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّ،
غيرّأنهّيسمحّلناّبالقولّبأنّتسييرّشؤونّاملنزلّوالتسوقّالّيزالانّمنّمهامّربّألاسرةّالرجلّّ.
ّ
ّ
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 .6.6املمارسات الثقافية للمرأة املاكثة في البيت
عندّمعاينتناّللنتائجّالواردةّفيّالشكلّرقمّّ9يتضّحّمنّأجوبةّعيّنةّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّأنّأكثرّمنّّ%11منّهؤالءّ
النسوةّصرحنّبأنهنّالّيقمنّبأيّنشاطّعلىّالاطالقّداخلّاملنزلّ ّيمكنّأنّنعتبرهّممارساتّثقافيةّفيّحينّتبلغّنسبةّ
النساءّالالئيّّيقمنّبنشاطينّأوّثالثةّحواليّّّّ.%92
وعند ّسؤالهن ّعن ّنوعية ّالنشاطات ّالتي ّتقمن ّبها ّأجابت ّّ %01منهن ّبأنهن ّيشاهدن ّالتلفزيونّ ،والاستماع ّلإلذاعةّ
(ّ .)%1972ومن ّضمن ّالنشاطات ّالتي ّيمكن ّأن ّنعدها ّمؤشرا ّعلى ّالتغير ّالاجتماعي ّيمكن ّايراد ّالقراءةّ ،والكتابةّ،
واستعمال ّالانترنت ّوالتي ّبلغت ّنسباّ ّغير ّقليلة ّ(ّ ،%1171وّ ،%1171وّ %1171على ّالتوالي)ّ .ومن ّبين ّالتوليفات ّاملهمةّ
للنشاطات ّالتي ّتقوم ّبها ّاملرأة ّاملاكثة ّفي ّالبيت ّنجد ّمشاهدة ّالتلفزيون ّوالاستماع ّلإلذاعة ّ(ّ .)%11وتعبّر ّبعض ّهذهّ
النشاطاتّعنّالنتيجةّالطبيعيةّالرتفاعّمستوىّالتكوينّوالتأهيلّلدىّهؤالءّالنسوةّّ.

الشكل رقم  .5توزيع املمارسات الثقافية التي تقوم بها النساء املاكثات في البيت.

ي" ّّ .الجزائرّ
املصدرّ :أعد ّهذا ّالشكل ّانطالقا ّمن ّمعطيات ّمسح ّ"التغيرات ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالوسط ّالحضر ّ
(ّّ.)2012
ّ
 .2.6النشاطات التي تقوم بها املرأة املاكثة في البيت خارج املنزل لصالح آلاخرين
يّوضّحّتحليلّاملسحّ ،منّخاللّالشكلّرقمَّّ ّ ،1
أن ّحواليّّ %10منّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّالّيقمنّبأيّنشاطّخارجّ
املنزل ّفيّحينّتقومّحواليّّ%19بالتسوق ّكنشاطّوحيدّتقمن ّبهّخارجهّ.ويظهرّفيّمرحلةّملءّاستبيانّاملسح ّوعيّاملرأةّ
بأهميةّالنشاطاتّالتيّتقومّبهاّخارجّاملنزلّّ.واتضّح ّجلياّ ّمنّهذهّاملقاربةّأنّنسبةّالنساءّاللواتيّيرتدنّالفضاءاتّ
العموميةّغيرّقليلة ّماّيمثل ّفيّحدّذاتهّإعادةّالنظرّفيّالذهنياتّالقديمةّوالتيّكانتّمرتبطةّبشكلّأساس يّبتقسيمّ
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الفضاءّحسبّالجنسّ.فغالباّ ّماّكانّالفضاءّالعموميّحكرا ّعلىّالرجالّدون ّالنساءّ.لكنّمعّاملعطياتّالجديدةّالتيّ
أفرزهاّهذاّاملسحّ،يمكنناّالقولّأنّهذهّالنظرةّبدأتّبالتداعيّّ.
تؤكدّنتائجّتحليلّاملسحّأنّ ّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّيساهمنّفيّعديدّالنشاطاتّخارجّاملنزلّّ .ومنّبينّهذهّالنشاطاتّ
منّتحتلّمرتبةّكبيرةّبالنسبةّملجملّالنشاطاتّالالئيّتقمنّبهاّعلىّغرارّالتسوق ّ(ّ،)%9179وانجازّاملهماتّ(ّ،)%1270
واصطحابّألاطفالّللطبيبّ(ّ.)%1075أماّبالنسبةّللفئةّالثانيةّمنّالنشاطاتّالتيّتقومّبهاّاملرأةّخارجّاملنزلّ،والتيّ
تبقىّبدورهاّمهمةّ ،فيمكنّأنّنوردّمرافقةّألاوالدّللمدرسةّ(ّ،)%2179وتخليصّالفواتيرّ(ّ،)%2171والقيامّباملعامالتّ
الاداريةّ(ّ.)%1971وكلّهذهّاملؤشراتّ ،وخاصةّتلكّاملتعلقةّبالسوق ّواملعامالتّإلاداريةّ ّ ،تبرزّمدىّالتغير ّالطارئ ّعلىّ
نشاطّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّخارجّاملنزلّّّ.
الشكل رقم .2توزيع النشاطات التي تقوم بها النساء املاكثات في البيت خارج املنزل لصالح آلاخرين

املصدرّ :أعد ّهذا ّالشكل ّانطالقا ّمن ّمعطيات ّمسح ّ"التغيرات ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالوسط ّالحضريّ" ّّ .الجزائرّ
(ّّ.)2012
 .4.2النشاطات التي تقوم بها املرأة املاكثة في البيت خارج املنزل لصالحها
عمدناّلوضعّهذاّالتقسيمّالخاصّفيّهذهّالفقرةّ،واملتعلقّبنشاطّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّخارجّاملنزلّلصالحهاّالعتقادناّ
أنّهذهّالنشاطاتّتمثلّفيّالحقيقةّمحاولةّمنّاملرأةّلتحقيقّذاتهاّوماّتصبوّإليهّعنّطريقّممارسةّنشاطاتّمستقلةّ
عنّاملنزل ّولصالحهاّ.وعندّاستجوابناّلهؤالءّالنسوةّعنّالنشاطاتّالتيّيقمنّبهاّخارجّاملنزل ّصرحتّّ %90منهنّبأنهنّ
بزيارةّألاصدقاءّ،وّ %2179ذهبن ّعندّالحالقة ّ(املزينة)ّ،وّ%20رافقن ّالزوجّ،وّ%1970
ّ
تذهبنّللحمامّ،وّ%2171قمن ّ
خرجنّفيّنزهةّمعّألاصدقاءّّ.
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وعلىّالرغمّمنّتوفرّالحماماتّواملاءّداخلّاملنازلّفيّاملناطقّالحضريةّ،يبقىّالحمامّالشعبيّمحافظاّعلىّمكانتهّ،ليسّ
فقطّكمكانّللنظافةّوالطهارةّ،بلّأيضاّّكمركزّللتبادلّواللقاءّالاجتماعيّبامتيازّ.وعددّالهاديّبوّوشمةّ45سبعّوظائفّ
للحمام ّمن ّضمنها ّوظيفة ّصحيةّ ،ووظيفة ّجسدية ّوسيكولوجيةّ ،ووظيفة ّاجتماعية ّاستراتيجيةّ ،ووظيفة ّثقافيةّ
وحضاريةّ ،ووظيفة ّدينيةّ ،ووظيفة ّاقتصادية ّوخدماتيةّ ،ووظيفة ّسياسيةّ .وتتضّح ّالوظيفة ّالاجتماعية ّمن ّخاللّ
النشاطاتّالتيّتقومّبهاّداخلّالحمامّمنّعقدّالصداقاتّ،والعالقاتّالاجتماعيةّ .وإلىّوقتّليسّببعيدّكانّالحمامّ
الشعبيّمكانا ّمثاليا ّللمرأةّالتيّتبحثّعنّزوجةّلولدهاّ.فكثيرّمنّالفتياتّوالنسوةّيرتدنهّ،ماّيخلقّفرصةّللتالقيّبينّ
الباحثاتّعنّزوجّاملستقبلّ،وألامهاتّالراغباتّفيّتزويجّأوالدهنّ.
وتختلفّهذهّالنشاطاتّالتيّتمارسهاّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّفيّالجزائرّعنّتلكّالتيّتمارسهاّاملرأةّفيّالبلدانّالصناعيةّ.
فقدّالحظتّآنّماري ّديوّوآخرون 46أنّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّفيّبلجيكا ّتقومّبنشاطاتّخارجيةّتتمثلّأساسا ّفيّالعملّ
غيرّاملنظمّاملؤقتّأوّالظرفيّولكنّفيّحدودّدنياّ ّ،والعودةّإلىّسوقّالعملّاملنظمّوالخروجّمنهّبشكلّدوريّ،والانخراطّ
فيّألاعمالّالخيريةّوالتطوعيةّ،والقيامّباألعمالّالفنيةّ،ومواصلةّالتكوينّ.
الشكل رقم ّّ.7توزيعّالنشاطاتّالتيّتقومّبهاّالنساء املاكثات في البيت خارج املنزل لصالحها

املصدرّ :أعد ّهذا ّالشكل ّانطالقا ّمن ّمعطيات ّمسح ّ"التغيرات ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالوسط ّالحضريّ" ّّ .الجزائرّ
(ّ.)2012
ولوحظّمنّخاللّاملسحّظهورّنشاطّيعبّر ّبشكلّجيدّعنّالفكرةّالتيّأوردناهاّمنّقبلّواملتعلقةّببحثّاملرأةّعنّذاتهاّ
ّألاصدقاءّ .فإلى ّوقت ّقريب ّلم ّتكن ّمعارف ّاملرأة ّاملاكثة ّفي ّالبيت ّتخرج ّعن ّنطاق ّالعائلةّ
وهما ّالذهاب ّ ّوالخروج ّمع ّ
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والجيرانّ .ولكن ّمع ّانتشار ّالتعليم ّوخروج ّاملرأة ّللفضاء ّالخارجي ّمكنها ّمن ّاكتساب ّصداقات ّجديدة ّخارج ّالنطاقّ
اقعّأنّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّ،التيّمنّ
َّ ّ
التقليديّالذيّكانتّتتمّفيهّهذهّالعالقاتّ.ويمكنناّأنّنستشفّهذاّالتغييرّمنّ ّو
املفروضّأنّتظلّفيّاملنزلّّ،بدأتّ"بارتياد"ّالفضاءاتّالعموميةّومقابلةّألاصدقاءّ.
وال ّتقتصر ّمعالم ّالتغيير ّعلى ّهذين ّالنشاطين ّفقطّ ،فيمكننا ّإيراد ّبعض ّألانشطة ّالتي ّلم ّتكن ّمألوفة ّلدى ّاملرأةّ
املاكثاتّفيّالبيتّعلىّغرارّالذهابّللمسجدّّ(ّ)%11وحضورّالفعالياتّالثقافيةّ(ّ.)%10
ّوعلىّالرغمّمنّوجودّهذهّالنشاطاتّبشكلّضعيفّنسبياّّمقارنةّبالنشاطاتّألاخرىّلكنهاّمؤشراتّجديةّتمنحناّفكرةّ
عن ّالتغيرّفيّنمط ّحياة ّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّحالياّ ّواختالفهّبشكلّبينّعماّكانّعليهّمنّقبلّ.وتتمثّلّالنتيجةّألاخرىّ
املثيرةّلالهتمامّفيّتصريحّّ%10منّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّبـعدمّقيامهنّبأيّنشاطّخارجّاملنزلّلصالحهنّ.كماّصرحتّ
ّ%19بأنهنّيذهبنّفقطّللحمامّوّ%ّ571صرحنّبذهابهنّللحمامّوالخروجّمعّألاصدقاءّّ.
وإلىّوقتّليسّبالبعيدّلمّيكنّارتيادّاملساجدّمنّالنشاطاتّاملألوفةّلدىّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّ .لكنّمعّاملدّالاسالميّ
الذي ّشهدته ّالجزائر ّمنذ ّمنتصف ّالثمانينيات ّمن ّالقرن ّاملاض يّ ،واعتماد ّوزارة ّالشؤون ّالدينية ّوألاوقاف ّعلىّ
املرشداتّالدينياتّللتعاملّمعّالنسوةّالالئيّيرتدنّاملساجدّ،أصبحتّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّتجدّمنّتحاوره ّوتسألهّ
عنّأمورّالدنياّوالدينّفيّاملساجدّ.
 .5.2النشاطات املوجهة ّ
للسوق
يظهرّأنّ
َّ ّ
الّيبدوّأنّالنشاطاتّاملوجهةّللسوقّتحظىّباهتمامّكبيرّلدىّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّ،فمنّخاللّالشكلّرقمّّ5
حواليّّ%01منّالنساءّاملستجوباتّصرحنّبأنهنّالّيقمنّبأيّنشاطّموجهّللسّوقّّذيّبدلّماليّ.وانحصرتّالنشاطاتّ
املوجهةّللسوقّالتيّتقومّبهاّاملرأةّداخلّمنزلهاّفيّطهيّالطعامّلآلخرينّ(ّ)%1571وتحضيرّكسرةّالخبزّ(الخبزّالتقليدي)ّ
(ّ.)%1071
أما ّبالنسبة ّللنشاطاتّألاخرى ّفال ّتتعدى ّفي ّمجملها ّنسبة ّّ %1من ّمجملّالنساءّاملستجوباتّ .ونجد ّفي ّهذا ّالصددّ
أشغال ّالطرز ّوالحياكة ّوالرسم ّعلى ّالحرير ّ(ّ ،)%970وتحضير ّالحلوى ّ(ّ ،)%172وإعداد ّالعجائن ّالتقليدية ّ(ّ،)%172
أنّالتوليفةّألاكثرّتمثيالّّلنشاطاتّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّاملوجهةّ
وتحضيرّالقطائفّالجزائريةّ(الكنافة)ّ(ّ.)%179ويظهرّ َّ ّ
للسوق ّتتمثلّفيّالطبخّوإعدادّكسرةّالخبزّبنسبةّتتراوحّبـّ.%1072ويجبّالتذكيرّأنّهذهّالنشاطاتّ"السوقية"ّكانتّ
موجودةّمنذّالقديمّلكنّدونّإعطاءّالطابعّالسوقيّلها.
إن ّارتفاع ّمستوى ّالتعليم ّفي ّصفوف ّاملرأة ّاملاكثة ّفي ّالبيت ّ(ّ %15مستوى ّمتوسطّ ،وّ %19مستوى ّثانويّ ،وّ%9
َّ ّ
جامعيات) ّيمكن ّأن ّيفتح ّلهاّآفاقا ّأخرى ّغير ّتلك ّاملتعلقة ّباملطبخ ّوالاعتناء ّباملنزل ّوألاوالدّ.ومع ّالتقدم ّالحاصل ّفيّ
التكنولوجياتّالحديثةّلالتصالّيمكنّلهؤالءّالنسوةّالانخراطّفيّألاعمالّ،تدرّعليهنّدخالّ،يتواءمّمعّمؤهالتهنّ.غيرّ
أن ّطبيعة ّالاقتصاد ّالجزائري ّاملعتمد ّاعتمادا ّشبه ّكلي ّعلى ّالنفط ّ(ّ %95من ّالصادراتّ ،وّ %10من ّإلايراداتّ
َّ ّ
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الحكوميةّ ،وّ %15منّالناتجّاملحليّإلاجمالي)ّاملتأثرّبالتقلباتّالظرفية ّألسعاره ّالّيمكنّ،فيّالوقتّالراهنّ ،أنّيوفرّ
وظائفّتستجيبّلخصائصّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّ،كالعملّعنّبعدّ،علىّسبيلّاملثالّ.
ّالشكل رقم ّّ.8توزيعّالنشاطات املوجهة ّ
للسوق التي تقوم بها النساء املاكثات في البيت.

التغيرات ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالوسط ّالحضريّ" ّّ .الجزائرّ
املصدرّ :أعد ّهذا ّالشكل ّانطالقا ّمن ّمعطيات ّمسح ّ" ّ
(ّ.)2012
جراء ّالانهيار ّالكبير ّألسعار ّالنفطّ ،خاصة ّمع ّتطبيقّ
لقد ّكان ّلألزمة ّالاقتصادية ّالتي ّضربت ّالجزائر ّمنذ ّّ ّ 1951
إجراءاتّالتعديلّالهيكليّ(ّ،)1995-1991أثرهّالكبيرّعلىّمستوى ّمعيشةّألاسرّالجزائريةّّ.فقدّصاحبّتطبيقّتدابيرّ
التعديلّالهيكليّإجراءاتّتقشفيةّطالتّألاسرّالجزائريةّأثرتّعلىّقدرتهاّالشرائيةّبشكلّكبيرّ ّ.وإنّكانّمنّاملفروضّ
أنّتقومّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّبمزيدّمنّالجهدّلتحسينّمداخيلّألاسرةّفإنّنتائجّاملسحّأثبتتّعكسّذلكّ.ويمكنناّ
ّأنّتاريخّإجراءّاملسحّ(ّ)1011رافقهّتحسنّفيّوضعيةّاملاليةّللجزائرّ.ورافقّهذاّالتحسنّارتفاعّمداخيلّألاسرّ
أنّنقول َّ ّ
خاللّالفترةّ(ّ،)1012-1000مماّأدىّإلىّ
ّ
منذّسنةّّ،1000قدرهّاملجلسّالاقتصاديّوالاجتماعيّبحواليّ( %11بالحجم)ّ
وبالتاليّفإن ّمساهمةّالنساءّ
َّ ّ
ارتفاعّاستهالكّألاسرّبحواليّّ %1سنوياّ،وهوّاملعدلّألاعلىّمنذّمنتصفّالثمانيناتّ.47
املاكثاتّفيّالبيتّفيّمداخيلّألاسرةّلمّيعداّملحاّمثلّماّكانّعليهّألامرّمنّقبلّ.
خاتمة
قمناّفيّهذاّاملقالّباستعراضّأهمّخصائصّفئةّلمّتنلّحظهاّمنّالدرسّوالتحليلّفيّالبلدانّالناميةّوخاصةّفيّالبالدّ
العربيةّوالتيّندعوهاّ"املرأةّاملاكثةّفيّالبيت"ّ.واتضحّمنّخاللّتحليلّمسحّ"التغيراتّالطارئةّعلىّالعائلةّفيّاملحيطّ
ي" ّبأن ّالنساء ّاملاكثات ّفي ّالبيت ّفي ّالجزائر ّتساهمن ّبقسط ّوافر ّفي ّمساعدة ّأوالدهن ّفي ّإعداد ّالوظائفّ
الحضر ّ
املدرسيةّ،وهذاّراجعّالرتفاعّمستوى ّتعليمّوتأهيلّهؤالءّالنسوةّاملمثالتّللجيلّالجديدّ.كماّأبانّالتحليلّعنّظاهرةّ
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أخرى ّتتمثلّفيّضعفّتكفلّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّبأوالدّألاخّأوّألاختّأوّباألحفادّ،وهذاّراجعّربماّإلىّإعادةّتعريفّ
ألادوارّداخلّألاسرةّالجزائريةّوالتيّتتجهّعلىّماّيبدوّلشكلّالعائلةّالنوويةّ.وبالنسبةّللممارساتّالثقافيةّالتيّتقومّبهاّ
ّ
املرأةّاملاكثةّفيّالبيتّوالتيّيمكنّاعتبارهاّكمؤشراتّعلىّالتغييرّيمكنّأنّّنجدّالقراءةّ،والكتابةّ،واستعمالّالانترنتّّ.
ويظهرّجلياّّ ،منّخالل ّهذا ّاملسحّ ،مساهمةّاملرأة ّاملاكثةّفيّالبيتّأيضا ّفيّالنشاطاتّخارجّاملنزل ّوالتيّتأخذّمساحاتّ
مهمةّبالنسبةّلبعضّالنشاطاتّعلىّغرارّالتبضعّفيّالسوقّ،والقيامّباملهماتّ،ومرافقةّألاوالدّلدىّالطبيبّ.كماّاحتلتّ
بعضّالنشاطاتّأهميةّنسبيةّمثلّمرافقةّألاطفالّإلىّاملدارسّ،وتخليصّالفواتيرّ ّ،وإجراءّاملعامالتّإلاداريةّ.وتعبّرّكلّ
هذهّالنشاطاتّعنّالتغييرّالعميقّالذيّطرأّعلىّدورّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّخارجّاملنزلّّّ.
وأضحتّاملرأةّاملاكثة ّفي ّالبيت ّترتاد ّتدريجياّ ّالفضاء ّالخارجيّ ،الذي ّكان ّحكرا ّعلىّالرجالّ ،وهذا ّبالقيام ّبنشاطاتّ
مختلفةّعلىّغرارّالخروجّفيّصحبةّألاصدقاءّّ.
غيرّأنّالنتيجةّاملهمةّوالتيّيمكنّاعتبارهاّكفشلّأوّعدمّكفاءةّالسياسات ّالعموميةّ 48املوجهة ّنحوّاملرأةّاملاكثةّفيّ
قّ.
البيتّلجعلهاّامرأةّمنتجةّواملتمثلةّفيّنسبةّّ %01منّالنساءّالالئيّصرحنّبأنهنّالّيقمنّبأيّنشاطّموجهّللسو ّ
وتظهرّالتوليفةّاملهمةّبينّالنشاطاتّالتيّتقومّبهاّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّفيّالطبخّوتحضيرّكسرةّالخبزّّ.
ّونشهدّإلعادةّنظرّللعالقاتّاملرتكزةّعلىّالجندرّفيّتقسيمّالعملّالقائمّعلىّالجنسّوأيضاّتقسيمّالفضاءّ.ويمكنّأنّ
نعزوّذلكّإلىّتعميمّالتعليمّعلىّكلّاملستوياتّماّساهمّفيّالرفعّمنّنسبةّالتعليمّوالتأهيلّلدى ّالنساءّاملاكثاتّفيّ
البيتّ ّ.وباتّواضحاّأنّعددّالنساءّاملؤهالتّتأهيالّعالياّ(جامعيات)ّولكنهنّماكثاتّفيّالبيتّ.والّيمكنّأنّنعزل ّهذهّ
املظاهرّعنّتلكّالتيّتسترعيّالانتباهّوخاصةّالنسوةّالالئيّصرحنّبـأنهنّيخرجنّمعّألاصدقاءّأوّيعتنينّبأناقتهنّوالتيّ
تعبرّفيّالحقيقةّعنّرغبةّاملرأةّ،حتىّولوّكانتّماكثةّفيّالبيتّ،فيّإثباتّذاتهاّ.وفيّألاخيرّ،يمكنّتوسعةّآفاقّهذاّالبحثّ
بدراسةّاملرأةّالريفيةّاملاكثةّفيّالبيتّفيّالجزائرّومقارنتهاّبأوضاعّهذهّاملرأةّفيّالبلدانّالعربيةّّ.

املراجع
ّ
باللغة العربية
بو وشمة الهاديّ " .
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