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 !؟منسية قدرات: املرأة املاكثة في البيت في الجزائر 

  **منذر لعساس يو  *خالد مّنه

 تنفيذي  ملخص

لّمنّقبلّالنساءّفيّسوقّالعملّمهملةّبمحدداتّمساهمةّواختيارّنوعّالشغّتّالدراساتّاملتعلقةّباقتصادّالعملاهتمّ 

الرغمّمنّأهميتهاّبّ،بالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّقّأساساّ بذلكّواقعّفئةّثانويةّلمّتندمجّفيّسوقّالعملّالتقليدي،ّواملتعل

ّالاحصائية ّيّ . ّالواقع، ّالبيتّسجلّمنّأصلّخمسوفي ّفيّسنّالعملّثالثّمنهنّماكثاتّفي ّنساء ويمكنّأنّنعزوّهذاّ.

النساءّ"فئةّلهذهّاواقعّ ونحاولّفيّهذاّاملقالّدراسة.ّالواقعّإلىّعدمّتوافرّالبياناتّالدقيقةّحولّهذهّالفئةّمنّالنساء

ّمنّالبياناتّاملستمدةّمنّمسحّجديدّ"ّاملاكثاتّفيّالبيت أدمجّفيهّجزءّخاصّيتعلقّبنشاطاتّاملرأةّفيّالجزائرّانطالقا 

ّالبيت ّفي ّالوسطّالحضرّيّاملاكثة ّفي ّمؤشراتّتحوّ . ّلوحظّعدة ّالبيتّوقد ّداخل ّالنسوة ّبسلوكياتّهؤالء ّتتعلق ل

دةّمساهمةّالنساءّفيّمساعدةّأوالدهنّعلىّالقيامّبالواجباتّاملدرسيةّاملنزلية،ّفيّفعلىّسبيلّاملثال،ّاتضحّزيا.ّوخارجه

ّوألاحفاد ّالبيتّتجدّ.حينّقلّاهتمامهنّبأوالدّالاخوة ّاملاكثاتّفي ّأنّالنساء ّواستعمالّّنكما ّوالكتابة ّللقراءة متسعا 

ّالانترنت .ّ ّفي ّالنسوة ّتواجدّواملاّلّ.خارجّاملنزّلّالنشاطاتّكثيرّمنوتساهمّهؤالء ّمنّخاللّنتائجّاملسحّزيادة حظّأيضا 

ّ.النساءّفيّالفضاءّالعمومي

ّ.قوةّالعمل،ّالنساء،ّالنشاط،ّالنشاطّغيرّالسوقي،ّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيت،ّالجزائر:ّّالكلمات املفتاحية
ّ
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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 sub-

population. 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. 

ّ
ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

 

ــــة   مقدمــ

ّثالثيةتعبّ  ّفترةّبصدقّووا2ّالجزائريّدمحمّديبّللكاتب1ّالجزائرّر ان ّالبيتّإب  ّفي ّاملاكثة ّالجزائرية ّاملرأة ّواقع ّعن قعية

ّ ّرواياته ّبطلة ّوذلكّمنّخاللّشخصية ّالفرنس ي ّعيني3ّاللة"الاحتالل ّتّ ". ّكانتّأرملة ّلقمةّلقد ّإيجاد ّمنّأجل جاهد

املرأةّاملاكثةّّتقومّبهتّاّكانعطيّهذهّالرواياتّالثالثّنظرة،ّوإنّكانتّأدبية،ّعمّ وتّ .ّدةعقلعيشّألبنائهاّالثالثةّوأمهاّاملا

فيّّ،وربماّتتمتهنّبعضّالحرفّاملنزلية.ّفيّالبيتّفيّتلكّالفترة،ّوالتيّكانتّتنحصرّفيّتربيةّألاوالدّوالاعتناءّبالزوجّوالبيت

ّ.ّحالةّماّإذاّدعتهاّالضرورةّذلك،ّوخاصةّفيّغيابّمعيلّلألسرة

غيرّّ.4ّدونّالقدرةّعلىّالتغييرّبالنظرّلعدةّعواملّيطولّشرحهالقدّكانّقدرّاملرأةّفيّتلكّالفترةّأنّتعيشّتلكّالظروفّّ

ّهذاّلمّيمنعها اّوهي،5ّبالجزائرّالعاصمة1910ّديسمبر11ّّمظاهراتّمنّاملشاركةّفيّّأنَّ تّالنادرةّالتيّخرجتّإحدىّاملر 

ّمنّالتعليمّلكنكّقسلمّتكنّتلكّاملرأةّتمل.ّاملاكثةّفيّالبيتّإلىّالشارعّللمطالبةّباالستقاللّفيهاّاملرأة ّكبيرا  الواقعّّطا 

ّالثورة الّفي ّساهمتّبشكلّفع  ّّأثبتّأنها ومعّالاستقاللّلمّيكنّباإلمكانّأنّتواصلّاملرأةّّ.6(1911-1991)التحريرية

ّوفيّظروفّاستثنائية.ّذاتهاّاملسيرة بالنظرّّشكلّكافبّلدراساتّألاكاديميةّلمّتهتمّبهااحتىّ.ّلقدّكانّخروجهاّاستثنائيا 

قدرّاملرأةّاملاكثةّفيّّبأنّالشائعّآنذاكّمنّالقوّلّانطالقاّ ّالقيامّبهذهّالبحوثّالباحثينّعدمّاهتمامابّالاحصائياتّّولغي

ّفيّالبيت ّتنحصر ّبأدوار ّالّغيرّالالتزام ّبالبيتّوألاوالد ّالكاتب .الاعتناء ّيمنع ّلم ّّلكنّهذا ّسياق7فاروقّبنّعيطة ّفي

ّالذي ّالتحقير ّعن ّ حديثه ّاكانت ّتعانيه ّمنملرأة ّللرجل ّبالنسبة ّالعمل ّمليدان ّالولوج ّمحاولتها ضرورةّلّالدعوةّعند

،.ّخروجهاّمنّاملنزّل ّّوقدمّتفسيرا  ّّ،منّألافكارّآنذاكّقّمعّماّكانّسائداّ يتس  البحثّعنّهذاّالخروجّيمكنّتبريرهّبّمنّأنَّ

ّ.ّكضمانّالستقالليةّاملرأةّالعملّاملأجوّر
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مّبالتمايزّالاجتماعيّبينّاملرأةّوالرجلّ.ّاملاكثةّفيّالبيتّمنّزواياّعدةّكثرّفيّموضوعّاملرأة8ّابتّ وخاضّك ّ فمنهمّمنّاهت 

ّبه ّالذيّيقوم ّللدور ّبالنسبة ّكلّمنهما 9ووضعية

ّالبيتّّ. ّفي ّاملاكثة ّاملرأة ّبواقع ّحينّلجـأتّدراساتّأخرىّلالهتمام في

قتّدراسةّأخرىّإلىّمفهومّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّعلىّوتطّر10ّ.وكيفيةّتقسيمّوقتهاّبينّألاعباءّاملنزليةّواهتمامهاّبنفسها

ّواقعّاجتماعيّمخفيّمنّوجهةّنظرّالعلومّالاجتماعية 11ّأنها  يتعلقّبالنساءّماوفيّ.
تّمجملّالدراسات،ّاهتم ّّعموماّ 

12بالخصوصّوشملتّهذهّالدراساتّالبلدانّاملتقدمة.ّوالتجريبيةّمنهاّخاصة،ّبالعالقةّبينّعرضّالعملّوالخصوبة

. 

ّّو ةّألاعمالّالتيّاهتمتّباقتصادّالعملّعملتّعلىّدراسةّمحدداتّاملساهمةّفيّسوقّالعملّواختيارّالوضعيّيظهرّأنَّ

ّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّشريحةّ،ّوهيخارجّسوقّالعملّبقيت،ّةمهم ّاملهنيةّمغفلةّفيّذلكّفئةّ ويمكنّأنّنعزوّقلةّ.

ّبهذه ّاملتعلقة ّنقصّاملعطيات ّإلى ّهذا ّّغيرّالفئةّالاهتمام ّأن ّال ّهذاّّيعفيناهذا ّالدرسّوالتمحيصّفي ّضرورة من

ّاملوضوع ّالجزائرو. ّّفي ّالديوانّالوطني ّتمضيةّّببعضّاملسوحّمنّبينها13ّلإلحصائياتيقوم ّحولّكيفية ّالوطني املسح

بماّفيهنّاملعلوماتّحولّكيفيةّتمضيةّالوقتّفيّالجزائرّمنّقبلّالسكان،ّّبعضّيتيح1011ّ14ّالوقتّفيّالجزائرّسنة

ّالبيت ّفي ّاملاكثات ّالنساء .ّ ّغير ّّأنَّ ّال ّاملسح ّعنيّ هذا ّدقيقة ّمعلومات ّالبيتّوعالقتهاّّعطينا ّفي ّاملرأة ّتعليم مستوى

ّأوّلصالحّآلاخرين ّلنفسها ّتقومّبها ّباألنشطةّالتي ألخرى حول التشغيل، والنشاط، والبطالة معرفة وتتيحّاملسوحّا.

ّّّّ.15نمعدل النشاط، والبطالة لدى الجنسي

ّاملقال ّهذا ّنحاولّفي ّواقع، ّالفئةّالتطرقّإلى ّّهذه ّندعوها ّالبيت"التي ّفي ّاملاكثة ّمنّ "املرأة مسحّتحليلّنتائجّانطالقا 
لّمنّقبلّوزارةّالتعليمّالعاليّوالبحثّالعلميّاملموّ 16ّ(1012-1011)هّفيّإطارّالبرنامجّالوطنيّللبحثّّئإجرابّقمناجديدّ

ّالجزائر ّفي ّامل. ّعيّ وشملّهذا ّتتكوّنّنةسح 1000ّّّمنّتمثيلية ّعلى ّموزعة أدرجّفيهّّ،(محافظات)والياتّّثمانيةعائلة
ّالبيت ّاملاكثةّفي ّللموضوعّّ.فيّالجزائرّفيّالوسطّالحضرّيّملحقّخاصّبنشاطاتّاملرأة وكانّالدافعّمنّوراءّاختيارنا

ّالبلدانّالعربيةّألاخرّىّربماالبحوثّحولّاملرأةّاملاكثةّبالبيتّسواءّفيّالجزائرّأوّّنقصباألساسّ .ّ أهميةّهذهّّكماّأنَّ
ّ ّمنّاملجتمع ّمنّالجانبّالاحصائي)الفئة ّخاصة ّاملوضوع( ّهذا ّملعالجة ّآخر ّكانّدافعا  ّالجزائر ّفي وحسبّمعطياتّ.

17ّّلإلحصائياتالديوانّالوطنيّ سنةّفماّفوقّهنّماكثاتّفيّالبيت19ّّوالالئيّيبلغنّمنّالنساءّالبالغاتّ%11ّحواليّّفإنَّ
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ّّ.ماكثاتّفيّالبيتهنّّنساءّثالث9ّّمنّأصلّوهذاّماّيسمحّلناّبالقولّبأنّ(.ّفيّالوسطّالحضرّي95ّ%) هذهّالنسبةّّإنَّ
ّالفئة ّبهذه ّوألاكاديمي ّالبحثي ّالصعيد ّكافّعلى ّاهتمام ّعدم ّالبيتّيقابله ّاملاكثاتّفي ّمنّالنساء ّاملرتفعة ّأنّ. ويبدو

،ّعلىّالرغمّمنّطبيعةّالعملّالتيّتقومّبه،ّمنّتربيةّألاواّل دّوالاعتناءّبالبيتّوالزوج،ّوهيّأعمالّالّتتقاض ىّعليهّأجرا 
ّآخر واقعّاملرأةّاملاكثةّّتطوّرّلّعنوبالتاليّيحقّلناّأنّنتساءّ.للتطرقّللموضوعّأنّتستهلكّمعظمّوقتّاملرأة،ّكانّسببا 

ّقومّبهاّفيّبيتهاّوخارجه؟ّراتّالتيّطرأتّعلىّطبيعةّألاعمالّالتيّتفيّالبيتّفيّالجزائر،ّوماّهيّالتغيّ 
ّ ّقبيل ّمن ّأسئلة ّعن ّإلاجابة ّإلى ّالبحث ّهذا ّخالل ّمن ّنسعى ّعدكما ّيبلغ ّالبيكم ّفي ّاملاكثات ّالنساء ّهيّتد ّوما ؟

هلّتوجدّّووألعضاءّالعائلةّآلاخرينّسواءّداخلّاملنزلّأوّخارجه؟ّّلصالحهنبهاّّنمخصائصهن؟ّوماّهيّألاشغالّالتيّتق

وّقللّموجهةّتقمنّبهاّنشاطات ّ؟ّس 

تعزيزّمهاراتهنّفيّالبيتّدونّّفيّالجزائرّأتاحّالفرصةّللنساءّاملجانيّوننطلقّفيّهذاّاملقالّمنّفرضيةّأنّتعميمّالتعليم

لهذاّنالحظّارتفاعّعددّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّّوّ.ّدائمّفرصهنّفيّالحصولّعلىّمنصبّعملفيّتعزيزّّذلكّأنّيساهم

ّأدّ ّ(جامعياتّ%9مستوىّثانوي،ّوّ%19وسط،ّومستوىّمتّلديهنّ%15)ّاملتعلمات ىّإلىّبروزّنشاطاتّجديدةّلمّما

ّاّوتكنّتق ّملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّسابقاّ مّبها ّيمكنّاستغاللهّفيّامليدانّالاقتصاديّلوّوجدنّوباإلمكانّاعتبارهنّم ّ. عينا 

 .ّللمواءمةّبينّالواجباتّاملنزليةّوالحياةّاملهنيةّالفرصة

ّأّو ّمقام ّالتطرقّلبعضّاملفاهيمسنعمدّفي ّالبيتّلّإلى ّفي ّاملاكثة ّاملتعلقةّباملرأة مّنقومّبتقديمّاملعطياتّالتيّومنّثّ .

ّفيّاملقال ّاعتمدناها ّاملقالّسنقومّبعرضّوفيّالجزءّا. ّاملرأةّالنشاطاتلثالثّمنّهذا فيّّاملاكثةّفيّالبيتّالتيّتقومّبها

ّبا ّتيّنعتقدّأنهاّتوحيّبوجودّتغيرّفيّنشاطاتّهذهّاملرأةراتّالؤشاملمختلفّلتركيزّعلىّداخلّالبيتّوخارجهّوهذا وفيّ.

 .ّألاخيرّنختمّبخالصةّللمقال

ّّ؟أمّواقعّمفروضّشخص يّخياراملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّ.ّأوالّ 

ف والذينّ(ّسنةّفماّفوّق19ّ)األشخاصّفيّسنّالعملّبّالنشطينّغيرّألاشخاص18ّّالندوةّالدوليةّلالحصائييّّالعملّتعر 

.ّبعبارةّأخرىّيتعلقّألامرّبأشخاصّالّيقومونّبأيّنشاطّسوقيّوالّيبحثونّعنّعمل.ّعملونّوالّهمّفيّوضعّالبطالةالّي

ّفيّتعريفّالنساءّغيرّالنشطات"ّالّيبحثونّعنّعمل"ويظهرّمنّهذاّالجملةّتعبيرّ غيرّأنّاملالحظّأنّعديدّالنسوةّ.

ّتعتبرّمنّصميمّعملّاملرأةّكاالعتناءّبالبيتّوتربيةّألاوالداملاكثاتّفيّالبيتّيقمنّبأعمالّالّتعتبرّسوقيةّولكن ّها وفيّ.

ّراجعّ الغالبّألاعمّالّتشيرّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّإلىّالعملّالذيّتقمنّبهّفيّالبيتّعلىّأنهّعملّقائمّبذاتهّوهذا

ّّ.والذيّيقض يّبالضرورةّتقاض يّأجرللنظرةّالتيّتحملنهاّتجاهّالعملّ فإذاّ.ّيفّيطرحّبعضّإلاشكاالتهذاّالتعّرّغيرّأنَّ

ّبالنسبةّلألطفالّواملسنينّكانّعدمّالنشاط ّمفهوما  ّفيبقىّألامرّغيرّمتس  ّالبيتّتقومّبكلّ، ّفي ّماكثة قّبالنسبةّملرأة
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ّ ّيمكنّأنّتصلّإلى ّلإلحصائياتّعلىّّّ.19ساعةّفيّألاسبوع00ّألاشغالّاملنزليةّالتي ّالجزائرّيعتمدّالديوانّالوطني وفي

ّ.ّبّالدوليّللعملّفيّتعريفهّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتتعريفّاملكت

ّعلماءّالاجتماعّّو ّعملهايدرسّغالبية ّتأثير ّمنّزاوية ّأخرىّكيفّتوفّ علىّحياتهاّاملرأة ّبعبارة ّبينّعملها، خارجّّقّاملرأة

ّّونكماّيّر.ّالبيتّوداخله  .املاديةّتجسيدّالستقالليتهاّإالّالذيّتقومّبهّاملرأةّماّهوّفيّالحقيقةالعملّّأنَّ

وحسبّ.ّشرحتّفيهاّالتمايزّفيّنوعّألادوارّبينّاملرأةّوالرجل"ّالدورّالثالثي"بوضعّنظريةّسمتها20ّّقامتّكارولينّماوزر

ّالتمايزّبين ّيتعلقّالجنسينّفيّطبيعةّألادوارّالتيّتّهذهّالنظريةّيمكنّتلخيصّهذا قومّبهاّكلّمنّاملرأةّوالرجلّفيما

ويكمنّدورّاملرأةّفيّإعادةّالانتاجّفيّطبيعتهاّالبيولوجيةّالتيّتسمحّبالحفاظّعلىّقوةّ.ّملجتمعبإعادةّإلانتاج،ّوإلانتاجّوا

ّ ّيتمثّ ّ،(الانجاب)العمل ّحين ّفي ّالاجتماعي، ّالنظام ّممثالّ والحفاظّعلى ّكونه ّفي ّالرجل ّدور ّالعائلةّّل ّداخل للسلطة

ّّ،فيّقطاعّإلانتاجّأماّ.والحامي ّتنشطّاملرأة ّما ّّفيّالقطاعفعادة ّالفالحة)ألاساس ي فيّحينّيقومّّ؛أوّكعامالتّثانويات(

فيّحينّيمثلّّأماّمنّالناحيةّاملجتمعيةّفتمارسّاملرأةّدورّالضامنّلرأسّاملالّالاجتماعي.ّالرجلّبدورّإلانتاجّوكذاّالعمل

 .ّيةعمالرجلّالسلطةّاملجت

راتّماّّعادةّنشاطّاملرأةوعندّالتطرقّإلىّحالةّعدمّّ ،ّوعمرّاملرأة،ّوعددّاملتحصلّعليهاّاملتعلقةّبالشهادةنلجأّإلىّاملتغي 

ّ.ّقرارّالخروجّمنّسوقّالعملّفيرّوالتيّيمكنّأنّتؤثّ ّ،ألاطفال،ّوأجرّالزوج

ّاملكتسبةّمنّقبلّاملرأةّمتدنيةّكانّذلكّمد21ّتشيرّالدراساتّو ّكانتّالشهادة ّأنهّكلما ّمنّسوقّإلى عاةّلخروجّاملرأة

فيّحالةّماّإذاّكانتّاملرأةّّ%15ينخفضّمنّ(ّاملرأةّالّتعمل)بقاءّزوجّوحيدّالعملّّتمالأنّاح22ّوالحظّلولوفييّّ.العمل
 فيّحالةّإذاّماّإذاّكانتّ%0إلىّّالّتملكّتأهيالّ 

ّ.ّعالياّ ّتملكّتكويناّ  املرأةّالعديمةّأوّقليلةّالتأهيلّتكونّفيّالغالبّّكماّأنَّ

 .ماكثةّفيّالبيت

ّ ّأنَّ ّّكما ّللمرأةبالنللخروجّمنّسوقّالعمل، ّسبة ّوهويتها، ّالاجتماعية ّمكانتها ّعلى ّآثار ّكلّمنّبودلوّ. ّإليه ّأشار وكما

23وغوالك

ّعنوانّ  ّهي ّالوظيفة ّأصبحت ّأن ّلغاية ّبوظيفتهم ّأنفسهم فون ّيعر  ّالحديثة ّمجتمعاتنا ّفي فاألشخاص

لشخصّغيرّالنشطّوبالتاليّتصبحّوضعيةّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّمحلّاشكالّبحيثّتصنفهاّالاحصائياتّباّ.الشخص

ّاملنزلّكاملة ّبأعباء ّتقوم ّالرغمّمنّأنها ّعلى ّإحدىّالباحثات. ّدعا ّما 24وهذا

ّالبيتّ  ّفي ّاملاكثة ّاملرأة ّوضعية ّاعتبار إلى

ّبالّو ّاملخالفة"ضعية ّالطبيعية" ّللحالة ّجم ّ. ّمخاطر ّطياته ّفي ّيحمل ّالعمل ّالانسحابّمنّسوق ّقرار ّتتعلقّواتخاذ ة
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وحسبّاحصائياتّفيّالدولّ .25عوبةّالعودةّإلىّسوقّالعملّفيّحالةّبلوغّسنّألاربعينبالطالقّوالانفصالّوص أساساّ 

ّالنساءّ،ألاوروبية ّنسبة ّّتبلغ ّبين ّما ّيبلغن 99ّّ-19الالئي ّسنة ّبحوالي ّآلخر ّالبيتّلسببّأو ّفي ّاملكوث إلى19ّّوقررن

10%. 
ّبين26 ّالتوفيق ّاملرأة ّتحاول ّما ّاملنّزّوعادة ّوالتزاماتها ّاملهنية ّليةوضعيتها ّتقومويّ . ّبعضّألاحيان ّفي ّأنه ّاملرأةّتفق

وكلماّكانّعددّّ.باختيارّالبيتّعلىّاملسارّاملنهيّالواعد،ّأوّتنسحبّلبعضّالوقتّمنّسوقّالعملّلالعتناءّباملنزلّوألاوالد

ّكلماّكانّذلكّمدعا ّظيفتهاّةّللمرأةّأنّتفكرّفيّالتخليّعنّّوألاوالدّكبيرا  ّ.لصالحّتربيةّألاوالدنهائيا 

ّبينّّ ّالتوفيق ّاملرأة ّامكانية ّلعدم ّبالنظر ّمضطرة ّذلك ّتعمل ّفهي ّالعمل ّسوق ّمن ّالانسحاب ّاملرأة ّتقرر وعندما

ّاملنزلية ّالكبيرةّالالتزاماتّاملهنيةّوألاعباء ّفيّمنصبّالعملّأوّّتفكرّبأنّاملرأة ذلكّأنّنعزّوويمكنّ. باملوازنةّبينّبقائها

ّءّهذاّالاختياراملنفعةّالتيّتجنيهاّمنّوراّوالتخليّعنهّ وعادةّماّتقومّاملرأةّاملحدودةّالتعليمّأوّالتيّتعملّوفقّأوقاتّ.

ّ.ّعملّغيرّمناسبةّباالنسحابّمنّسوقّالعملّإذاّماّوجدتّالظروفّسانحةّلذلك ّبعضّالدراساتّتّ ّغيرّأنَّ ّشيرّإلىّأنَّ
،ّخاصةّفيّالوالياتّاملتحدة،ّوفرنسا،ّوبلجيكاّالنساءّاملتعلماتّتعليماّ  يلجأنّإلىّخيارّالانسحابّمنّسوقّالعمل،ّّجيدا 

27،ّوبالتاليّيصبحنّفيّوضعيةّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتولوّمؤقتاّ 

. 

 مصدر البيانات. ثانيا  

فيّسنةّّّمنهاّاملتاحةّوالتيّيصدرهاّالديوانّالوطنيّلإلحصائياتّومسحّخاصّقمناّبإجرائهّقمناّباستغاللّعديدّاملسوح

1011ّ للنشاطّالاقتصادي،ّوالشغلّوالبطالةّفيّسبتمبرّمنّّاملسحّالوطنيطنية،ّيصدرّالديوانّبالنسبةّللمسوحّالّو.

ّللجنسين ّبالنسبة ّالجزائر ّفي ّالعمل ّمؤشراتّسوق ّتطور ّعن ّمعلومات ّويتضمن ّسنة ّكل .ّ ّسنة أصدرّّ،1011وفي
ّخاصاّ  ّبذلكّالّالديوانّمسحا  ّّ.ّنساءّاملاكثاتّفيّالبيتحولّكيفيةّتمضيةّالوقتّبالنسبةّللجنسينّفيّالجزائرّشامال 

ّبإجراءّمسحّحولّ ّالبيتّقمنا ّاملاكثةّفي ّاملرأة ّتقومّبها اتّالطارئةّعلىّالعائلةّفيّالتغيّر"ولغايةّمعرفةّالنشاطاتّالتي

ّمنهّلنشاطّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّخارجّوداخلّ،فيّإطارّالبرنامجّالوطنيّللبحث"ّالحضرّيّوسطال ّهاما  ّه،ّخصصناّجزءا 

ّوألفرادّالعائلةّ(املمارساتّالثقافية)اّصالحهل عائلةّموزعةّعبر1000ّّوتمّإجراءّاملسحّعلىّعينةّتمثيليةّمتكونةّمنّ.

ّ.28(الجزائرّالعاصمة،ّالبليدة،ّبجاية،ّقاملة،ّوهران،ّعنابة،ّمعسكر،ّبوسعادة،ّقسنطينة،ّمستغانم)الترابّالوطنيّ

املاكثةّفيّالبيتّماّعداّبعضّالخصائصّالتيّتطبعهاّمثلّالوضعيةّّاملرأةّعنمعلوماتّكافيةّوالّتمنحّاملسوحّالوطنيةّ

ّوالّتسمحّلناّهذهّاملسوحّتحديدّالنشاطاتّ.ّالاجتماعية،ّوالعمر،ّواملستوىّالدراس ي ّ.ّوقيةّداخلّوخارجّاملنزّلغيرّالس 

ّ
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ّ

 املرأة املاكثة في البيت في الجزائر  سمات. ثالثا  

ّالحقوقّاملساواة أمام القانون للجنسين، ويحث  6102يضمن الدستور الجزائري املعّدل سنة  ّترقية ّعلى الدولة

ّ املنتخبةاملجالسّّ السياسيةّللمرأةّبتوسيعّحظوظّتمثيلهاّفي .ّّ لّاملادة1009ّّلّسنةّوحتىّقانونّألاسرةّاملعد  1929ّعد 

وإنّبدتّالقوانينّ.ّوتنظيمّالوالدات،ّّللتشاورّفيّكيفيةّتسييرّشؤونّاملنّزبحيثّألزمّالزوجينّالاحترامّاملتبادل،ّوامنهّ

ّلعقليةّذكوريةّطاغيةّّفيّصالحّاملرأة، ّاملهيمنةلكنّالواقعّالّيزالّيثبتّأنّالعقلياتّالقديمةّاملستندة ّهي نحاولّفيّ.

لصالحها نشاط املرأة املاكثة في البيت داخل املنزل وخارجه  وعددّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيت،ّالفقرةّاملواليةّدراسةّ

 .ولصالح آلاخرين( املمارسات الثقافية)

 كم يبلغ عددهن  ؟.0ّّ

%(10ّ)صرحتّالبقيةّفيّحينّمنّمجملّالنساءّالنشطات،ّّ%52حواليّفيّالجزائرّّنسبةّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّتبلغ

النشطاتّّوفيّاملغربّتبلغّنسبةّالنساءّ.ّعاطالتّعنّالعمل%2ّو%11ّبأنهنّنشطات،ّحيثّبلغتّنسبةّالعامالتّمنهنّ

ّفيّالجزائرّ ّبالنسبّاملسجلةّفيّّهذهّالنسبّمنخفضةعتبرّوتّ ّّ.30فيّتونسّ%12وّ(%1071)مثيلتها ّقارناها للغايةّإذاّما

ّففيّالدانماركّ.31ّالدولّألاوروبية مّمفهومّدولةّالرفاهّبالشموليةّحيثّيقض يّبعدمّتركّالحريةّلألشخاصّالختيارّيتس 

ّيمكنّللنساءّأنّتخترنّاملكوثّفيّالبيتّوالاعتمادّعلىّالزوجّكمعيلّلألسرة،ّبلّعلىّوبالتاليّال.ّوضعيتهمّفيّسوقّالعمل
ّفردياّ  ّأنّيتحملّمسؤوليتهّالاقتصادية ّكلّفرد ّالجنسينّاملرتفعة. ّشغل ّنسبة ر ّيفس  ّما ّّوهذا ّالبلد ّهذا ّ%5171)في

32(.ّبالنسبةّللنساءّ%0271بالنسبةّللرجال،ّو

 ّ

ّ(1019-1009)(باآلالف)حسبّالوضعيةّالفرديةّفيّسوقّالعملّّتطورّعددّالنساء.1ّالجدولّرقمّ

201

5 

201

4 

201

3 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

  

193

4 

172

2 

190

4 1778 1561 1474 1447 1428 1347 1497 1174 
 عددّالنساءّالعامالتّ

384 355 371 365 324 348 320 302 303 253 250 

ّعددّالنساءّالعاطالتّعن
 العملّ
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231

7 

100
5 

227

5 2142 1885 1822 1767 1730 1650 1749 1423 
 عددّالنساءّالنشطاتّ

 (%)معدلّالبطالةّ 17,5 14,4 18,3 17,4 18,1 19,1 17,2 17 16,3 17,1 16,6

 (%)معدلّالنشاطّ 12,4 14,8 13,6 14,1 13,9 14,2 15,8 16,6 16,1 14,9 16,4

 (%)معدلّالشغلّ 10,2 12,6 11,1 11,6 11,4 11,5 11,8 1271  13,9 1179 13,6

ّ.11.،ّص1019سبتمبرّ.ّ،ّوالتشغيل،ّوالبطالةاملسحّالوطنيّللنشاطّالاقتصادي.ّالديوانّالوطنيّلإلحصائياتّ:املصدر

 

 

ّاملبذولة ّالحكومية ّالرغمّمنّالجهود ّفيهنّوعلى ّالتعليمّبما ّأمامهنّإلي33الفتياتّلتعميم ّالفرصة ّإتاحة ّوبالتالي جادّ،

ّّ،(مستقر)منصبّشغلّدائمّ مّللنساءّالالئيّصرحنّبأنهنّظهرّهذهّألارقامّالحجمّاملهّ وتّ .ّالواقعّيشيرّإلىّغيرّذلكّإالّأنَّ

ّ.ّغيرّنشطاتّوخاصةّأولئكّالنسوةّاملاكثاتّفيّالبيتّفيّسنّالعمل

ّ

 

 (6102-6110) النشطات غيرالنساء املاكثات في البيت مقارنة بالنساء  نسبة تطور . 0الشكل رقم 

 
ّالشكلّانطالقاّ أعّ : املصدر ،ّالجزائرّلإلحصائياتمنّمعطياتّاملسوحّالوطنيةّحولّالتشغيل،ّالديوانّالوطنيّّدّهذا

(1001ّ-1012ّ.)ّ

ّ
ّيّ  ،1005ّّو1001ّبينّسنتيّّنسبةّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّبالنسبةّللنساءّغيرّالنشطاتّانخفاضاّ تطورّحّتحليلّوض 

،ّوهذاّماّيعنيّأنّأكثرّمنّ%01حوالي1011ّّفيّسنةّهذهّالنسبةّّوبلغت.1009ّّبةّالارتفاعّمنذّسنةّعاودتّهذهّالنسّو

ّ.1009ّفيّسنةّ%00ّسبعّنسوةّمنّأصلّعشرةّغيرّنشطات،ّفيّحينّبلغتّهذهّالنسبةّ
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تّتمثلّالفئةّألاكبرّمنّالنساءّاملاكثاتّفيّتظهرّاملسوحّالوطنيةّحسبّالوضعيةّالاجتماعيةّأنّفئةّالنساءّاملتزوجا

ّ%.1971البيتّبمعدلّيقاربّ

 

 

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

ّ
ّمنّمعطياتّاملسوحّالوطنيةّحولّالتشغيل،ّالديوانّالوطنيّلإلحصائيات،ّالجزائرّّ:املصدر ّالشكلّانطالقا  دّهذا أع 

(1001ّ-1012ّ.)ّ

ّ

ّّإلاشارةّإلىتجدرّ ويمكنّ.1012ّو1001ّنّسنتيّنقاطّبي9ّفيّالبيتّاملتزوجاتّارتفعتّبحواليّّاتنسبةّالنساءّاملاكثّأنَّ

ّفيّوجهّمساهمةّاملرأةّفيّسوقّالعملّ(ألاعباءّالعائلية)أنّالزواجّبذلكّّفسرأنّن فضالّعنّارتفاعّمعدلّّيمثلّعائقا 

ّ.ّتحسنّألاوضاعّالاقتصاديةّوالاجتماعيةّللعائالتالزواجّفيّالعقدّألاخيرّبفعلّ النساءّاملاكثاتّفيّالبيتّالّتعتبرّّكماّأنَّ

ّتعتبرّعمالّفيّحدّذاته ّوالزوجّوالتي ّباألوالد ّأنفسهنّبدونّعملّبفعلّأنهنّيقمنّبأشغالّالبيتّوالاعتناء .ّ ّويظهرّأنَّ

باالعتمادّعلىّّوهذاّ،34ظهرّالقدس يفقدّأ.ّذهبّلصالحّألاوّلبالنسبةّللمرأةّيينّالزواجّوالعملّوالبقاءّعزباءّالاختيارّب

ّبلدانق ّأربعة ّمن ّلنساء ّمعطيات ّّاعدة ّوفلسطينعّ )عربية ّوألاردن، ّوالكويت، ّالخصوبةّّ،(مان، ّبين ّوطيدة عالقة

ّ.ّفيّقوةّالعملّاملتزوجةّومساهمةّاملرأة ءّفيّقوةّاتأثيرّسلبيّعلىّنسبةّمساهمةّالنسلوجودّأطفالّفيّسنّمبكرةّّكماّأنَّ

ّالعمل ّهيّالسببّالرئيسّفيّهذهّالنتيجةّلكنّيساهمّغيابّخدماتّاجتماعيةّفعّ وليستّالخصوبةّوح. دورّ)الةّدها

 .فيّهذهّالنتيجة(ّاملطاعمّاملدرسيةّوالنقلّاملدرس ي،ّّوالحضانة،ّ

 توزيع النساء غير النشطات الالئي عملن من قبل حسب وضعيتهن الاجتماعية. 6الجدول رقم

2006 2004 

نهاية النشاط 
)%( 

بداية النشاط 
)%( 

 **نهاية النشاط
)%( 

 *بداية النشاط
)%(   

 عازباتّ 84,9 53,9 86,5 50,8
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 متزوجاتّ 13,7 43,8 11,4 47

 أراملّ/مطلقات 1,7 2,4 2,2 2,2

 املجموع  100 100 100 100

دّهذاّالجدوّلّ:املصدر ّمنّمعطياتّاملسوحّالوطنيةّحولّّأع  التشغيل،ّالديوانّالوطنيّلإلحصائيات،ّالجزائرّانطالقا 

(1001ّ-1001ّ.)ّ
ّ(الوظيفي)بدايةّالنشاطّاملنهيّ)*(ّ

ّ(الوظيفي)نهايةّالنشاطّاملنهيّ)**(ّ

حولّتوزيعّالنساءّغيرّالنشطاتّالالئيّعملنّمنّقبلّحسبّوضعيتهنّالاجتماعيةّالفرضيةّّالحاليةّدّاملعطياتتؤك ّ

ّاملتعلق ّآنفا  ّطرحناها ّالعملالتي ّقوة ّفي ّواملساهمة ّالاجتماعية ّالوضعية ّبين ّبالعالقة ّالتغيّ ّ.ة ّأن ّويظهر ّالحالةّر في

ّفيّالوضعيةّاملهنيةّمنّامرأةّنشطةّإلىّامرأةّغيرّنشطة ّإلىّمتزوجةّتتعلقّبالتغيراتّاملشاهدة .ّالاجتماعيةّمنّعزباء

الئيّشغلنّوظيفةّفيّالسابق،ّبلغتّالنساءّمنّمجملّالنساءّالّو،1001ّوحسبّمعطياتّاملسحّالوطنيّللعملّفيّسنةّ

رحّالسؤالّاملتعلقّ،ّتمّط(املنهي)الوظيفيّّوفيّنهايةّالنشاطّ%.1270ّمنهنّفيّحينّبلغتّنسبةّاملتزوجاتّ%51ّالعازباتّ

عندّبدايةّالنشاطّوأكثرّ%51ّعازباتّمنّأصلّ%91ّفتراوحتّالاجاباتّمنّّيقمنّبهّعلىّنفسّالنسوة،ّذيبالنشاطّال

ّ%1270ّمتزوجاتّمنّأصلّ%12ّمنّ رّعلىّخروجّتؤثّ (ّألاعباءّالعائلية)الزواجّّفيّبدايةّالنشاط،ّوهذاّماّيدلّعلىّأنَّ

ّويبدوّأنّهذاّالتأثيرّبدأّبالتعاظمّفيّقرارّاملرأةّالانسحابّمنّسوقّالعملّحسبّمعطياتّمسح.ّاملرأةّمنّسوقّالعمل

ّّالتشغيل ّّ.1001سنة ّهؤالء ّأن ّهل ّدراسة ّاملفيد ّتعاودومن ّسنّنالنسوة ّبعد ّأجير ّلعمل ّالرجوع إنجابهنّواتّمن

ّّمألاطفالّوتربيته ّأنَّ ّنهائيةّأم ّقبلّ؟انسحابهنّمنّسوقّالعملّكانّبصفة ّما ّالعملّكمرحلة ّالنساء ّتعتبر ّما ّوعادة

هذاّالسؤالّولغايةّالاجابةّعنّ.35ّماّهوّفيّالحقيقةّإالّسبيلّلتمويلّمصاريفّالزواجّالزواجّ،ّوألاجرّالالئيّتقاضينه

مراقبةّسلوكّالنساءّّحّلناتيتّ،علىّعدةّسنواتّأوّمسوحّتمتدّ(Panel Data)منّالضروريّتوافرّمعطياتّمنّطبيعةّ

ّالطفلّألاوّل ّفيّسوقّالعملّبعدّوالدة ّالنوعّمنّاملسوحّوبالتاليّّلغايةّآلانّو. ّفيّالجزائرّبهذا الّتقومّمصالحّالاحصاء

ّ.ّنوعّمنّألاسئلةيصبحّمنّالصعبّالاجابةّعلىّهذاّال
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 توزيع النساء املاكثات في البيت حسب املستوى الدراس ي. 2الشكل رقم 

 
ّمنّمعطياتّاملسوحّالوطنيةّحولّالتشغيل،ّالديوانّالوطنيّلإلحصائيات،ّالجزائرّّ:املصدر ّالشكلّانطالقا  دّهذا أع 

(1001ّ-1012ّ.)ّ

ّ
دراس يّارتفاعّالنساءّاملتعلماتّواملتكوناتّالالئيّفضلنّالبقاءّظهرّتوزيعّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّحسبّاملستوىّاليّ 

ّللحصولّعلىّمنصبّعملّومعّدمقرطةّالتعليم،ّلمّيعدّالحصولّعلىّشهادةّجامعي.36ّخارجّسوقّالعمل .ّدائمةّضمانا 

ّويمكنّأ.ّيوافقّمؤهالتهاّويرجعّهذاّإلىّالصعوباتّالتيّتالقيهاّاملرأةّاملتعلمةّللحصولّعلىّمنصبّعمل نّنسوقّتفسيرا 

ّأمّإدارةسواءّأكانّ)هوّتفضيلّالنساءّاملتعلماتّالعملّفيّالقطاعّالعموميّآخرّلتزايدّأعدادّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّ

ّعمومية ّمؤسسات )ّ ّأساسا  ّتتعلق ّعوامل ّلعدة ّوالاجتماعيةاباألموهذا ّالثقافية ّوالدواعي ّالوظيفي، 37ّن وتتلخصّ.

ّاملتعلماتّب ّالقطاعّالعمومياالنسحابّاستراتيجيةّالنساء ّفي ّمنّسوقّالعملّلحينّالحصولّعلىّوظيفة ّظرفيا ومعّ.

ّمنّسوقّتقررّّيمكنّأنّمرورّالزمن،ّوإذاّلمّتجدّاملرأةّاملتعلمةّمنصبّشغلّقارّفيّالقطاعّالعمومي الانسحابّنهائيا 

ّ.ّالعمل

 

  املنزل وخارجه  نشاط املرأة املاكثة في البيت داخل .6

ّبالتطرقّنحاولّفيّهذهّالف ّباالعتمادّّوخارجهداخلّاملنزلّّهالنشاطقرةّدراسةّنشاطّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّوهذا وهذا

ّ.1011الحضريّسنةّاتّالطارئةّعلىّالعائلةّفيّالوسطّغيّرعلىّنتائجّاملسحّالذيّقمناّبإجرائهّحولّالت

 نشاط املرأة املاكثة في البيت داخل املنزل لفائدة آلاخرين . 0.6

                                                           



- 13 - 

 

ّيستّر ّما ّالانتباه ّعي ّأنَّ ّحينّأنّ%10ّّهو ّفي ّبـأيّعملّداخلّاملنزل ّصرحنّأنهنّالّيقمن منهنّيقمنّ%10ّمنّالنساء

ّ.ّأنشطةّداخلّاملنزلّلصالحّألاعضاءّآلاخرينّفيّالعائلة5ّإلى0ّّبأشغالّماّبينّ

ّ ّألانشطة ّعدا ّوما ّمثلّالطبخ ّبيوتهن ّداخل ّالنسوة ّبها ّتقوم ّالتي ّ%(0579)التقليدية ّّتنظيفّو، ّ%(0079)املنزل كيّّو،

ّ%(0171)املالبسّ 0175ّ)ّهاغسلّو، ّبارتفاعّنسبتها،ّصرحتّأكثرّمنّ%( ّتتميز ّاملستجوباتّبأنهنّ%90ّوالتي منّالنساء

39ّووجدتّباحثةّجزائريةّ.38%(9070)ّالتقليديّالخبزّو%(1171ّ)قمنّبتحضيرّالحلوىّي ّّ منّعينةّّ%20ّنسبتهمّّماّأنَّ

فيّشعورهمّّباألشغالّاملنزلية،ّودوافعهمّفيّذلكّتتمثلّأساساّ ّبأنهمّيقومونّأحياناّ ّاصرحّوّمنّمجموعّالذكوّردراستهاّ

ّّزامتبال ّّأخالقيّتجاهّألام،ّألنَّ أخواتهمّتعملن،ّأوّأنّأمهاتهمّتعانينّاملرض،ّّمنّبينّهؤالءّمنّالّإخوةّإناثّلهم،ّأوّأنَّ

ّالحالةّالاضطرارية ّهو ّفالدافع ّاملبحّو. نّأنّمعظم ّتبي  ّهنا ّومن ّتجعل ّالتي ّالتقليدية ّللثقافة ّّثينّمنساقون هذهّمن
منّ%11ّرّالطارئّعلىّالعائلة؛ّحيثّصرحتّالتغيّ معاييرّنّاعتبارّالنشاطاتّآلاتيةّكأحدّكويم ّّ. أنثوياّألاشغالّعمالّ 

ّاملستجوبات ّتحضيرّالنساء ّفي ّأبنائهن ّبمساعدة ّتقمن ّاملدرسيةّأنهن ّظاهرةّ.الواجبات ّّوهي ّإلىّبالنظّةمـألوفغير ر

ّّ.محدوديةّتعليمّالنساءّفيّألاجيالّالسابقة ّفقط40ّّالطلبّعلىّالتعليمّالتحضيريّلألطفالّكماّأنَّ ّعندلمّيعدّمحصورا 

أماّاملالحظةّالثانيةّفتتعلقّبأشغالّّ.41املرأةّالعاملةّبلّحتىّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّترسلّأوالدهاّإلىّهذاّالنوعّمنّالتعليم

ّعلىّالرجالّفقطالترميمّوالصيانةّداخ منّ%11ّفقدّأظهرّاملسحّأنّحوالي.ّلّاملنزلّوالتيّكانتّلوقتّليسّبالبعيدّحكرا 

ّاملست ّالبيتّقمنّبهذالنساء ّألاعمالجوباتّاملاكثاتّفي 42ّه ّلالهتمامّوّ،واملالحظةّألاخرّى. تتعلقّبضعفّّ،أيضاّ ّاملثيرة

نّمنّالنساءّاملستجوباتّصرحنّأنه%9ّففقطّ.ّأوّألاحفاداءّألاخّأوّألاختّنبساءّالتيّتقمنّبالعنايةّوتربيةّأنسبةّالن

فيّالسابقّوعماّّفيّاملحيطّالحضرّيّاملرأةّأدوارفيّهذهّالنتيجةّإلىّالتغيرّّويمكنّأنّنعزّو.ّيعتنينّبأفرادّالعائلةّآلاخرين

لّوألاطفالّنتيجةّلعوامولكنّيمكنّأنّنضيفّإليهّظاهرةّالعائلةّالنوويةّوالتيّتتكونّفقطّمنّألابّوألامّ.ّعليهّآلانّهي

ّأهمها ّمن ّمناّعدة ّتوافر ّعدم ّإلى ّبالنظر ّالعائلة ّمقر ّعن ّبعيدا  ّللعمل ّألابناء ّاملنطقةّاضطرار ّفي ّكافية صبّعمل

ّعنّالعائلةّالكبيرةّبالنظرّإلىّاملشاكلّالتيّيمكنّأنّتنجرّ ألاصلية،ّوتفضيلّكثيرّمنّألابناءّالعيشّفيّمنزلّمنفردّبعيدا 

ونفسّاملالحظةّتنطبقّعلىّالاهتمامّبالوالدينّأوّّّ.43والعائلةّالكبيرةّلالبنستمرّبينّالعائلةّالصغيرةّعنّالاحتكاكّامل

ّ.ّاملستجوباتّمنّالنساءّمنّمجملّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيت%1ّينّحيثّلمّتتعدّهذهّالنسبةّالجد ّ
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  لبيت توزيع ألاعمال املنزلية الي تقوم بها املرأة املاكثة في ا .4الشكل رقم 

 

ّّ:املصدر ّمعطياتّمسح ّمن ّانطالقا  ّالشكل ّهذا ّالالتغيّر"أعد ّفي ّالعائلة ّعلى ّالطارئة ّالحضرّيوسطّات .ّ الجزائرّ"

(2012ّ.) 

ّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّداخلّمنرلهاّمكنّأنّنّ ويّ  منّ%11ّلحواليّأكثرّمنّ)عددّتوليفةّبالنشاطاتّاملنزليةّالتيّتقومّبها

تحضيرّ.ّتحضيرّالحلوى،ّو.ّكيّاملالبس،ّه.الطبخ،ّد.ّغسلّاملالبس،ّ.ّتنظيفّاملنزل،ّب.ّأ:ّاّيليكم(ّالنساءّاملستجوبات

وهناّنالحظّبعضّألاعمالّالتيّتقومّبهاّاملرأةّ.ّمساعدةّألابناءّبالقيامّبالواجباتّاملدرسية.تربيةّألابناء،ّح.كسرةّالخبز،ّز

فيّإطارّالقيامّبالنشاطاتّّلعائلةنظرةّعنّّاّوهذاّماّيمنحنا.ّوويةّفقطاملاكثةّفيّالبيتّلصالحّألابناءّوأفرادّالعائلةّالن

ّ.ّالتيّتضطلعّبهاّاملرأةّفيّسياقّتقسيمّالعملّعلىّأساسّالجنسّفيّالعائالتّالجزائريةّالتيّتسكنّاملناطقّالحضرية

فيّألاعمالّداخلّّالبيتّالنساءّاملاكثاتّفينسبةّمساهمةّبعضّاملعلوماتّحول44ّّويمنحّمسحّتمضيةّالوقتّفيّالجزائر

ّرأسّهذهّألاعمالّالطبخّّّ.املنزّل ّّو(%9272)ويأتيّعلى ّوالتسوقّوتسييرّشؤونّألاسرةّ(%5179)أعمالّمنزليةّأخرىّ، ،

وتؤيدّنتائجّهذاّاملسحّالنتائجّالتيّتوصلناّإليهاّّ.(%071)ّ،ّوالاعتناءّبالحيواناتّألاليفة(%071)،ّوأعمالّالترميمّ(979%)

ّويّ ّ.لحدّكبير ّالتسوقّوتسييرّشؤونّألاسرةّالّيحظىّإالّبحوالي منّمجملّالوقتّاملخصصّللنشاطاتّّ%1الحظّأنَّ

،ّحولّطبيعةّاملرأةّاملاكثةّفيّوإنّكانّهذاّاملسحّالّيعطيناّمعلوماتّدقيقة.ّداخلّالبيتّمنّقبلّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيت

ّحولّنشاطاتّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيت،ّعنّتلكّّأوّعنّمستوىّالتعليم،(ّوسطّحضريّأوّريفي)البيتّ التيّأوردناهاّآنفا 

ّ.ّالرجلّغيرّأنهّيسمحّلناّبالقولّبأنّتسييرّشؤونّاملنزلّوالتسوقّالّيزالانّمنّمهامّربّألاسرة

ّ

ّ
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  اكثة في البيتلمرأة امللاملمارسات الثقافية  .6.6

9ّّالواردةّفيّالشكلّرقمّّعندّمعاينتناّللنتائج منّهؤالءّ%11ّلنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّأنّأكثرّمنّنةّاعيّ ّجوبةمنّأحّيتض 

فيّحينّتبلغّنسبةّيمكنّأنّنعتبرهّممارساتّثقافيةّّالنسوةّصرحنّبأنهنّالّيقمنّبأيّنشاطّعلىّالاطالقّداخلّاملنزّل

ّ%.92ّّحواليّثالثةّّأوّبنشاطينيقمنّّالنساءّالالئيّ

ّالت ّالنشاطات ّنوعية ّعن ّسؤالهن ّتقوعند ّّبهاّمني ّلإلذاعةّّ%01أجابت ّوالاستماع ّالتلفزيون، ّيشاهدن ّبأنهن منهن

(1972)%.ّّ ّيمكن ّالتي ّالنشاطات ّضمن ّالتومن ّعلى ّمؤشرا  ّنعدها ّوالكتابة،ّّغيرأن ّالقراءة، ّايراد ّيمكن الاجتماعي

ّبلغتّنسباّ واس ّقليلةّتعمالّالانترنتّوالتي ّو%1171)ّغير ّو1171%، ّالتوالي1171ّ%، ّعلى ّالتوليفاتّ(. ّبين مةّاملهومن

ّالبيتّ ّفي ّاملاكثة ّاملرأة ّبها ّتقوم ّللنشاطاتّالتي ّلإلذاعة ّالتلفزيونّوالاستماع ّمشاهدة 11ّ)نجد هذهّّبعضّروتعبّ %(.

ّ.ّالنتيجةّالطبيعيةّالرتفاعّمستوىّالتكوينّوالتأهيلّلدىّهؤالءّالنسوةّعنّالنشاطات

 

 

 . اء املاكثات في البيتالتي تقوم بها النسثقافية الارسات متوزيع امل  .5الشكل رقم 

 
ّاملصدر :ّ ّمعطياتّمسح ّمن ّانطالقا  ّالشكل ّهذا ّالالتغيرا"أعد ّفي ّالعائلة ّعلى ّالطارئة ّالحضرّيوسطّت .ّ الجزائرّ"

(2012ّ.)ّ

ّ

 النشاطات التي تقوم بها املرأة املاكثة في البيت خارج املنزل لصالح آلاخرين  .2.6

ّيّ  ّّ،1منّخاللّالشكلّرقمّّ،حّتحليلّاملسحوض  منّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّالّيقمنّبأيّنشاطّخارجّّ%10حواليّأنَّ

وعيّاملرأةّّملءّاستبيانّاملسحفيّمرحلةّويظهرّ.ّهبهّخارجّبالتسوقّكنشاطّوحيدّتقمنّ%19املنزلّفيّحينّتقومّحواليّ

ّخارجّاملنزّلبأهميةّالنشاطاتّ ّبها ّتقوم ّالتي .ّ ّّجلياّ ّحواتض  ّاملقاربة ّالنمنّهذه ّاللواتيّيرتدنّالفضاءاتّأنّنسبة ساء

بتقسيمّطةّبشكلّأساس يّالذهنياتّالقديمةّوالتيّكانتّمرتبفيّحدّذاتهّإعادةّالنظرّفيّّماّيمثلّالعموميةّغيرّقليلة
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ّالفضاءّحسبّالجنس ّعلىّالرجالّدونّالنساءّفغالباّ . ّماّكانّالفضاءّالعموميّحكرا  لكنّمعّاملعطياتّالجديدةّالتيّ.

ّ.ّيمكنناّالقولّأنّهذهّالنظرةّبدأتّبالتداعيّأفرزهاّهذاّاملسح،

ّ ومنّبينّهذهّالنشاطاتّّ.النساءّاملاكثاتّفيّالبيتّيساهمنّفيّعديدّالنشاطاتّخارجّاملنزّلّتؤكدّنتائجّتحليلّاملسحّأن 

،ّ%(1270)،ّوانجازّاملهماتّ%(9179)التسوقّمنّتحتلّمرتبةّكبيرةّبالنسبةّملجملّالنشاطاتّالالئيّتقمنّبهاّعلىّغرارّ

1075ّ)واصطحابّألاطفالّللطبيبّ ّوالتيّ%(. ّخارجّاملنزل، ّاملرأة ّتقومّبها ّللفئةّالثانيةّمنّالنشاطاتّالتي ّبالنسبة أما

،ّوالقيامّباملعامالتّ%(2171)،ّوتخليصّالفواتيرّ%(2179)فيمكنّأنّنوردّمرافقةّألاوالدّللمدرسةّّ،تبقىّبدورهاّمهمة

1971ّ)الاداريةّ ّالطارئّعلىّغيربرزّمدىّالتتّ ّ،إلاداريةوخاصةّتلكّاملتعلقةّبالسوقّواملعامالتّّ،راتوكلّهذهّاملؤش%(.

ّ.ّنشاطّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّخارجّاملنزّل

  خارج املنزل لصالح آلاخرين  بيتاملاكثات في ال توزيع النشاطات التي تقوم بها النساء .2الشكل رقم 

 

ّاملصدر :ّ ّانطالقا  ّالشكل ّهذا ّأعد ّمعطياتّمسح ّالالتغيرا"من ّفي ّالعائلة ّعلى ّالطارئة ّالحضرّيوسطّت .ّ الجزائرّ"

(2012ّ.)ّ

 املاكثة في البيت خارج املنزل لصالحهاالنشاطات التي تقوم بها املرأة . 4.2

العتقادناّالتقسيمّالخاصّفيّهذهّالفقرة،ّواملتعلقّبنشاطّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّخارجّاملنزلّلصالحهاّّاعمدناّلوضعّهذ

أنّهذهّالنشاطاتّتمثلّفيّالحقيقةّمحاولةّمنّاملرأةّلتحقيقّذاتهاّوماّتصبوّإليهّعنّطريقّممارسةّنشاطاتّمستقلةّ

منهنّبأنهنّّ%90وعندّاستجوابناّلهؤالءّالنسوةّعنّالنشاطاتّالتيّيقمنّبهاّخارجّاملنزلّصرحتّ.ّعنّاملنزلّولصالحها

ّوبهتذ ّألّاّقمن%2171ّنّللحمام، ّوبزيارة نة)ّعندّالحالقةّذهبنّ%2179صدقاء، ّ(املزي  ّوّرافقن%20ّو، %1970ّالزوج،

ّ.ّألاصدقاءمعّخرجنّفيّنزهةّ
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ّعلىّمكانته،ّليسّ وعلىّالرغمّمنّتوفرّالحماماتّواملاءّداخلّاملنازلّفيّاملناطقّالحضرية،ّيبقىّالحمامّالشعبيّمحافظا 
دّالهاديّبوّوشمة.ّلّواللقاءّالاجتماعيّبامتيازكمركزّللتبادّفقطّكمكانّللنظافةّوالطهارة،ّبلّأيضاّ  ّسبعّوظائف45ّوعد 

ام ّّللحم  ّضمنها ّثقافيةّمن ّووظيفة ّاستراتيجية، ّاجتماعية ّووظيفة ّوسيكولوجية، ّجسدية ّووظيفة ّصحية، وظيفة

ّسياسية ّووظيفة ّوخدماتية، ّاقتصادية ّووظيفة ّدينية، ّووظيفة ّّ.وحضارية، ّوتتض  ّالاجتماعية ّالوظيفة ّخاللّح من

ّوالعالقاتّالاجتماعيةا ّداخلّالحمامّمنّعقدّالصداقات، ّتقومّبها وإلىّوقتّليسّببعيدّكانّالحمامّّ.لنشاطاتّالتي

ّللمرأةّالتيّتبحثّعنّزوجةّلولدها ّمثاليا  فكثيرّمنّالفتياتّوالنسوةّيرتدنه،ّماّيخلقّفرصةّللتالقيّبينّ.ّالشعبيّمكانا 

 .ّباتّفيّتزويجّأوالدهنالباحثاتّعنّزوجّاملستقبل،ّوألامهاتّالراغ

.ّوتختلفّهذهّالنشاطاتّالتيّتمارسهاّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّفيّالجزائرّعنّتلكّالتيّتمارسهاّاملرأةّفيّالبلدانّالصناعية

46فقدّالحظتّآنّماريّديوّوآخرون

ّفيّالعملّّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّفيّبلجيكاأنّ  تقومّبنشاطاتّخارجيةّتتمثلّأساسا 

العودةّإلىّسوقّالعملّاملنظمّوالخروجّمنهّبشكلّدوري،ّوالانخراطّّوظمّاملؤقتّأوّالظرفيّولكنّفيّحدودّدنيا،ّغيرّاملن

 .ّفيّألاعمالّالخيريةّوالتطوعية،ّوالقيامّباألعمالّالفنية،ّومواصلةّالتكوين

   الحهاخارج املنزل لص بيتاملاكثات في الالنساء توزيعّالنشاطاتّالتيّتقومّبهاّّّ.7الشكل رقم 

 

ّاملصدر :ّ ّمعطياتّمسح ّمن ّانطالقا  ّالشكل ّهذا د ّالالتغيرا"أع  ّفي ّالعائلة ّعلى ّالطارئة ّالحضرّيوسطّت .ّ الجزائرّ"

(2012ّ.) 

دّعنّالفكرةّالتيّأوردناهاّمنّقبلّواملتعلقةّببحثّاملرأةّعنّذاتهاّّرولوحظّمنّخاللّاملسحّظهورّنشاطّيعبّ  بشكلّجي 

ّالذهابّ ّألّاّووهما ّصدقاءالخروجّمع ّالعائلةّّفإلى. ّنطاق ّالبيتّتخرجّعن ّفي ّاملاكثة ّتكنّمعارفّاملرأة وقتّقريبّلم
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ّالّ.والجيران ّانتشار ّمع ّالخارجولكن ّللفضاء ّاملرأة ّوخروج ّمنّيتعليم ها ّالنطاقّّمكن  ّخارج اكتسابّصداقاتّجديدة

ّالتغييرّمنّّوّهذاّويمكنناّأنّنستشف.ّتتمّفيهّهذهّالعالقاتالتقليديّالذيّكانتّ منّّ،ّالتياملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّاقعّأنَّ

ّ.الفضاءاتّالعموميةّومقابلةّألاصدقاء"ّرتيادبا"بدأتّّ،املفروضّأنّتظلّفيّاملنزّل

ّمعالم ّتقتصر ّّوال ّلدى ّمألوفة ّتكن ّلم ّالتي ّبعضّألانشطة ّإيراد ّفيمكننا ّفقط، ّالنشاطين ّهذين ّعلى املرأةّالتغيير

ّ.(%10)ّالثقافيةوحضورّالفعالياتّّ(%11)ّللمسجدّاملاكثاتّفيّالبيتّعلىّغرارّالذهابّ

يةّتمنحنامقارنةّبالنشاطاتّألاخرىّلكنهاّمؤشراتّّالنشاطاتّبشكلّضعيفّنسبياّ ّوعلىّالرغمّمنّوجودّهذهّ ّفكرةّجد 

نّعماّكانّعليهّمنّقبلّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّحالياّ ّحياةّتغيرّفيّنمطالّعن يجةّألاخرىّلّالنتوتتمثّ .ّواختالفهّبشكلّبي 

كماّصرحتّ.ّمنّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّبـعدمّقيامهنّبأيّنشاطّخارجّاملنزلّلصالحهن%10ّاملثيرةّلالهتمامّفيّتصريحّ

ّ.ّصرحنّبذهابهنّللحمامّوالخروجّمعّألاصدقاء%571ّّبأنهنّيذهبنّفقطّللحمامّو19ّ%

لكنّمعّاملدّالاسالميّّ.لوفةّلدىّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتوإلىّوقتّليسّبالبعيدّلمّيكنّارتيادّاملساجدّمنّالنشاطاتّاملأ

ّ ّواعتماد ّاملاض ي، ّالقرن ّمن ّالثمانينيات ّمنتصف ّمنذ ّالجزائر ّشهدته ّعلىالذي ّوألاوقاف ّالدينية ّالشؤون ّوزارة

وتسألهّّأصبحتّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّتجدّمنّتحاوره،ّنّاملساجدرتدللتعاملّمعّالنسوةّالالئيّياملرشداتّالدينياتّ

 .ّعنّأمورّالدنياّوالدينّفيّاملساجد

 وق النشاطات املوجهة للّس . 5.2

5ّّفمنّخاللّالشكلّرقمّ،ّبيرّلدىّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتالّيبدوّأنّالنشاطاتّاملوجهةّللسوقّتحظىّباهتمامّك ّيظهرّأنَّ

ّبّصرحنّمنّالنساءّاملستجوباتّ%01حواليّ وانحصرتّالنشاطاتّّ.ذيّبدلّماليّوّقأنهنّالّيقمنّبأيّنشاطّموجهّللس 

ّ(الخبزّالتقليدي)ّوتحضيرّكسرةّالخبز%(1571ّ)ّلآلخرينّاملوجهةّللسوقّالتيّتقومّبهاّاملرأةّداخلّمنزلهاّفيّطهيّالطعام

(1071.)%ّ

ّللنشاطاتّألاخرىّفالّ ّبالنسبة ّّتتعدىأما ّمجملها ّفي ّاملستجوبات%1ّنسبة ّمنّمجملّالنساء ّالصددّ. ّهذا ّفي ونجد

ّأشغا ّالحرير ّعلى ّوالرسم ّوالحياكة ّالطرز ّّ،%(970)ل ّالحلوى ّ%(172)وتحضير ّالتقليدية ّالعجائن ّوإعداد ،(172)%ّ،

ّويظهرّ%(.179ّ(ّ)الكنافة)وتحضيرّالقطائفّالجزائريةّ لنشاطاتّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّاملوجهةّّةّألاكثرّتمثيالّ التوليفّأنَّ

وقّتتمثلّفيّالطبخّوإعدادّ 1072ّبنسبةّتتراوحّبـكسرةّالخبزّللس  وقية"ويجبّالتذكيرّأنّهذهّالنشاطاتّ%. كانتّ"ّالس 

 .موجودةّمنذّالقديمّلكنّدونّإعطاءّالطابعّالسوقيّلها

ّ ّّإنَّ ّالبيت ّفي ّاملاكثة ّاملرأة ّصفوف ّفي ّالتعليم ّمستوى ّوّ%15)ارتفاع ّمتوسط، ّوّ%19مستوى ّثانوي، ّ%9مستوى

ّأخرىّغيّ(جامعيات ّآفاقا  ّلها ّباملنزلّوألاوالديمكنّأنّيفتح ّباملطبخّوالاعتناء ّتلكّاملتعلقة ّر ّفيّ. ّالحاصل ّالتقدم ومع

ّالتكنولوجياتّالحديثةّلالتصالّيمكنّلهؤالءّالنسوةّالانخراطّفيّألاعمال،ّتدرّعليهنّدخال،ّيتواءمّمعّمؤهالتهن غيرّ.

ّ ّّأنَّ ّالنفط ّعلى ّكلي ّشبه ّاعتمادا  ّاملعتمد ّالجزائري ّالاقتصاد ّالصّ%95)طبيعة ّومن ّإلايراداتّّ%10ادرات، من
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ّمنّالناتجّاملحليّإلاجماليّ%15وّالحكومية، ّبالتقلباتّالظرفية( ّالوقتّالراهنّألسعارهّاملتأثر ّفي أنّيوفرّّ،الّيمكن،

ّ.بيت،ّكالعملّعنّبعد،ّعلىّسبيلّاملثاللخصائصّاملرأةّاملاكثةّفيّالوظائفّتستجيبّ

  . التي تقوم بها النساء املاكثات في البيت وجهة للّسوق امل توزيعّالنشاطاتّّ.8الشكل رقم ّ

 

ّاملصدر :ّ ّمعطياتّمسح ّمن ّانطالقا  ّالشكل ّهذا د ّالالتغيّر"أع  ّفي ّالعائلة ّعلى ّالطارئة ّالحضرّيّوسطات .ّ الجزائرّ"

(2012.)ّ

ّ ّمنذ ّالجزائر ّضربت ّالتي ّالاقتصادية ّلألزمة ّكان ّالنفطجّر1951ّلقد ّألسعار ّالكبير ّالانهيار ّتطبياء ّمع ّخاصة قّ،

فقدّصاحبّتطبيقّتدابيرّ.ّّمستوىّمعيشةّألاسرّالجزائرية،ّأثرهّالكبيرّعلىّ(1995-1991)إجراءاتّالتعديلّالهيكليّ

إنّكانّمنّاملفروضّّو.ّأثرتّعلىّقدرتهاّالشرائيةّبشكلّكبيراتّتقشفيةّطالتّألاسرّالجزائريةّالتعديلّالهيكليّإجراء

ويمكنناّ.ّذلكّعكسألاسرةّفإنّنتائجّاملسحّأثبتتّّالجهدّلتحسينّمداخيلأنّتقومّالنساءّاملاكثاتّفيّالبيتّبمزيدّمنّ

ّ رتفاعّمداخيلّألاسرّاورافقّهذاّالتحسنّ.ّتحسنّفيّوضعيةّاملاليةّللجزائررافقهّ(1011ّ)تاريخّإجراءّاملسحّّأنّنقولّأنَّ

رهّاملجلسّالاقتصاديّوالاجتماعيّبحوالي1000ّمنذّسنةّ ىّإلىّ(1012-1000)ةّخاللّالفتّر(ّبالحجم) %11،ّقد  ،ّمماّأد 

ّ ّمنذّمنتصفّالثمانيناتّ%1ارتفاعّاستهالكّألاسرّبحوالي ّوهوّاملعدلّألاعلى ، 47ّسنويا  .ّ ّفإنَّ مساهمةّالنساءّّوبالتالي

ّمثلّماّكانّعليهّألامرّمنّقبل ّملحا  ّ.املاكثاتّفيّالبيتّفيّمداخيلّألاسرةّلمّيعدا 

 خاتمة 

خصائصّفئةّلمّتنلّحظهاّمنّالدرسّوالتحليلّفيّالبلدانّالناميةّوخاصةّفيّالبالدّقمناّفيّهذاّاملقالّباستعراضّأهمّ

ّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيت"العربيةّوالتيّندعوهاّ راتّالطارئةّعلىّالعائلةّفيّاملحيطّ"واتضحّمنّخاللّتحليلّمسحّ". التغي 

ّالحضرّي ّالبيت" ّفي ّاملاكثات ّالنساء ّالجزائرّبأن ّّفي ّفي ّوافر ّبقسط ّالوظائفّتساهمن ّإعداد ّفي ّأوالدهن مساعدة

التحليلّعنّظاهرةّكماّأبانّ.ّاملدرسية،ّوهذاّراجعّالرتفاعّمستوىّتعليمّوتأهيلّهؤالءّالنسوةّاملمثالتّللجيلّالجديد

                                                           



- 20 - 

 

ّإلىّإعادةّتعريفّأخرىّتتمثلّفيّض ّراجعّربما ّالبيتّبأوالدّألاخّأوّألاختّأوّباألحفاد،ّوهذا ّاملاكثةّفي عفّتكفلّاملرأة

التيّتقومّبهاّّممارساتّالثقافيةللوبالنسبةّ.ّعائلةّالنوويةتتجهّعلىّماّيبدوّلشكلّالدوارّداخلّألاسرةّالجزائريةّوالتيّألّا

ّ.ّواستعمالّالانترنتّ،والتيّيمكنّاعتبارهاّكمؤشراتّعلىّالتغييرّيمكنّأنّّنجدّالقراءة،ّوالكتابةّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيت

ّفيّالنشاطاتّخارجّاملنزلّوالتيّتأخذّمساحاتّّمساهمةّاملرأةّ،ملسحاّهذاّمنّخاللّ،لياّ ويظهرّج املاكثةّفيّالبيتّأيضا 

كماّاحتلتّ.ّمهمةّبالنسبةّلبعضّالنشاطاتّعلىّغرارّالتبضعّفيّالسوق،ّوالقيامّباملهمات،ّومرافقةّألاوالدّلدىّالطبيب

رّكلّوتعبّ .ّإجراءّاملعامالتّإلاداريةصّالفواتير،ّّوبعضّالنشاطاتّأهميةّنسبيةّمثلّمرافقةّألاطفالّإلىّاملدارس،ّوتخلي

ّ.ّهذهّالنشاطاتّعنّالتغييرّالعميقّالذيّطرأّعلىّدورّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّخارجّاملنزّل

ّالبيتّ ّفي ّاملاكثة ّالخارجيّتدريجياّ ّترتادوأضحتّاملرأة ّالرجالّ،الفضاء ّعلى ّبنشاطاتّّ،الذيّكانّحكرا  ّبالقيام وهذا

ّ.ّرارّالخروجّفيّصحبةّألاصدقاءمختلفةّعلىّغ

ّ ّاغيرّأنّالنتيجةّاملهمةّوالتي ّكفشلّأوّعدمّكفاءة ّاملاكثةّفيّّةاملوجه48ّالعموميةّلسياساتيمكنّاعتبارها نحوّاملرأة

ّنسبةّ ّمنتجةّواملتمثلةّفي ّامرأة ّالالئيّصرحنّبأنهنّّ%01البيتّلجعلها وّقمنّالنساء .ّالّيقمنّبأيّنشاطّموجهّللس 

ّ.ّومّبهاّاملرأةّاملاكثةّفيّالبيتّفيّالطبخّوتحضيرّكسرةّالخبزفةّاملهمةّبينّالنشاطاتّالتيّتقوتظهرّالتولي

ويمكنّأنّ.ّنشهدّإلعادةّنظرّللعالقاتّاملرتكزةّعلىّالجندرّفيّتقسيمّالعملّالقائمّعلىّالجنسّوأيضاّتقسيمّالفضاءّو

النساءّاملاكثاتّفيّّعّمنّنسبةّالتعليمّوالتأهيلّلدىنعزوّذلكّإلىّتعميمّالتعليمّعلىّكلّاملستوياتّماّساهمّفيّالرف

ّالبيت هذهّوالّيمكنّأنّنعزلّ.ّولكنهنّماكثاتّفيّالبيت(ّجامعيات)ؤهالتّتأهيالّعالياّباتّواضحاّأنّعددّالنساءّاملّو.

أناقتهنّوالتيّاملظاهرّعنّتلكّالتيّتسترعيّالانتباهّوخاصةّالنسوةّالالئيّصرحنّبـأنهنّيخرجنّمعّألاصدقاءّأوّيعتنينّب

رّفيّالحقيقةّعن يمكنّتوسعةّآفاقّهذاّالبحثّفيّألاخير،ّوّ.ماكثةّفيّالبيت،ّفيّإثباتّذاتهاّاملرأة،ّحتىّولوّكانتّرغبةّتعب 

ّ.ّالبلدانّالعربيةّاملاكثةّفيّالبيتّفيّالجزائرّومقارنتهاّبأوضاعّهذهّاملرأةّفيّبدراسةّاملرأةّالريفية
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ّلإلحصائيات ّالوطني ّالديوان ّالجزائر. ّفي ّالوقت ّتمضية ّحول ّالوطني ّاملسح ّالجزائر. ّتقرير، ّالوطنيّ: الديوان
 .1011لإلحصائيات،ّ

اثّ 1012ّمارسّّ-جانفي99ّّإنسانياتّعددّمجلةّّ".ّالتقليديةّوالثقافةّالعصريةالقيمّألاسريةّبينّالثقافةّ.ّ"ّحةفتيحر 
02ّ-92.ّص،(10مجلدّ)
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