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 الملخص
تسعى الدراسة الراهنة إلى التوصل لهدف رئيسى مإداه تمديم صورة عامة 

لظاهرة االستبعاد االجتماعى للمرأة المعيلة فى لطاع العمل غير الرسمى فى  وحميمية
مجتمعنا المصرى من خالل تشخيص األوضاع االجتماعية وااللتصادية لهذه 
الشريحة والمشكالت التى تواجهها، وكذلن التعرف على المالمح المستمبلية المتولعة 

 لهذه الظاهرة.
لوصفية التى تسعى إلى إعطاء صورة تعد هذه الدراسة من الدراسات ا

وصفية تحليلية لمضية االستبعاد االجتماعى للمرأة المعيلة. وذلن على عينة عمدية 
مفردة من نساء معيالت فى منطمة سوق باكوس فى مدينة اإلسكندرية  05حجمها 

كمجال للعمل فى المطاع غير الرسمى، وذلن باستخدام استمارة الممابلة كؤداة رئيسية 
 جمع البيانات.ل

ولد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها تدنى أوضاع المرأة التى 
تلتحك بهذا النوع من العمل بحثا عن لممة العيش وخاصة فى ظل زيادة الفمر 

 والحرمان المادى وهذا يمثل عملية منظمة لالستبعاد االجتماعى.
العادلة من ولذا توصى الدراسة بضمان حصول المستبعدين على حصتهم 

االحتياجات الضرورية من رعاية غذائية وصحية وتعليم وتؤمين اجتماعى لتدعيم 
 دور التنمية فى مصر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 جامعة المنوفية –كلية اآلداب  - أستاذ علم االجتماع المساعد  *
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Social Exclusion of Women Working in the Informal Labour 
Sector in the Egyptian Society: A Sociological Study   

 

Enas Mohamed Fathy Ghazal  

 

Abstract 

 

The current study seeks to reach a major aim to offer a general 

and factual image to the phenomenon of the social exclusion of the 

woman who is responsible for bringing up children in the field of in 

formal work sector in our Egyptian society through analayising the 

social and economic position for this section and the problems which 

face it, moreover to identify the future characteristics of this 

phenomenon . 

This study is considered one of the descriptive studies which 

seeks to give a descriptive and analysis image the case to the social 

exclusion for the women who is responsible for children this is based 

on a column sample contains 50 women who are responsible for 

young children in Bakous District in Alexandria as a field of the 

informal sector this by using an application as a major for collecting 

information. 

The recent study has reached some results as, the low position 

of the woman who joins this kind of work searching for a living 

especially there is poverty and lack of money. This represents a 

systematic process for the social exclusion. 

So this study recommend by guaranteeing that the social 

exclusion get their fair necessary rights depending on a food, health, 

educational, welfare and the social insurance to support the developed 

efforts in Egypt. 
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 :  ممدمة
أكد علماء االجتماع الرواد أن المرأة تمثل نصفف المجتمفع، ولفذا فمفد جفاءت 
المرأة فى بإرة االهتمام لدى علمفاء االجتمفاع منفذ أن تؤسفس ففروع لهفذا العلفم، ومفع 
مرور الولت احتل علم اجتماع المرأة مكانة متميزة بفين ففروع علفم االجتمفاع وظلفت 

لبفل أن تتراجفع أمفام ظهفور اهتمامفات أخفرى للعلفم  هذه المكانة مستمرة لفترة طويلفة
جعلففت مففن موضففوع المففرأة واألسففرة بوجففً عففام موضففوعا  هامشففيا  إذا مففا لففورن 
بموضوعات أخرى مثل المجتمع المدنى والبطالة والريف والحضر والحداثة وما بعفد 

ر ففى الحداثة والعولمة، وربما يكفون هفذا التيفار البالفب علفى المسفتوى العفالمى لفد أثف
اهتمام الباحثين االجتماعيين بالمرأة ففى مصفرف فمفد اهفتم علمفاء االجتمفاع ففى مصفر 
بموضوع المرأة وكذلن باألسرة بوجً عام، وكان علم اجتماع األسرة وخاصة لضفايا 
المرأة موضوعا  محوريا  لعدد من الدراسفات، ولكفن لفوحظ مفع مفرور الولفت تنفالص 

ا يدل على تهميش المضايا المتعلمة بالمرأة، ولمفد هذا العدد من البحوث والدراسات مم
أدت ظففاهرة العولمففة وخاصففة فففى جانبهففا االلتصففادى إلففى هيمنففة النظففام الرأسففمالى 
كنظام عالمى بكل ليمً والذى عمفل علفى تركيفز النشفاط االلتصفادى ففى يفد المفادرين 

. )اعتمففاد   وبالتففالى اسففتبعاد األغلبيففة الفميففرة أو إلصففائهم عففن كافففة نففواحى الحيففاة
 (. 013، 5114عالم، 

من هنا يعتبر العلماء أن النظام االلتصادى فى ظل العولمة سوف يإدى إلفى 
تنمية الفوارق بين الطبمات وتعميك الفمر، وفى هذا الصدد يفرى هنتنجتفون ففى مإلففً 
"صراع الحضارات" أن العولمة عملت علفى زيفادة تمفدم الفدول البنيفة وزيفادة تخلفف 

الفميففرة ومففن ثففم ينشففؤ صففراع الحضففارات بففين دول العففالم المتمففدم ودول العففالم الفدول 
الثالففث حيففث أدت العولمففة إلففى زيففادة التفففاوت الطبمففى وعففدم المسففاواة االجتماعيففة 

، 5105وكذلن السياسية ومن ثم زيفادة التفكفن االجتمفاعى )ميشفيل تشوسودرفيسفكى، 
ة الفميففرة، ولففد أكففدت العديففد مففن ( ولففد انعكففس كففل ذلففن علففى المففرأة وخاصففة المففرأ8

اإلحصائيات أن أكثر من ثلثى الفمراء على مستوى العالم مفن النسفاء علفى الفرغم مفن 
أنهن يممفن بفؤدوار ومهفام إنتاجيفة علفى مسفتوى الوحفدة المعيشفية وخارجهفا. )التنميفة 

 (5118البشرية، 
علفى ولذا حظيت ظاهرة االسفتبعاد االجتمفاعى للفمفراء بوجفً عفام والتعفرف 

أحوالهم باهتمام عفالمى، ولعفل التركيفز علفيهم يفؤتى مفن كفونهم يمثلفون األغلبيفة التفى 
تشكل لوة كبيرة فى العالم اليوم وخاصة فى دول العالم الثالث ومن بينها مصر، وهنفا 
يمكن المول أن التبييفر ففى المجفال االجتمفاعى وااللتصفادى والثمفافى والسياسفى أخفذ 

التمليدية التى كانت سائدة لمرون مضتف فلمد عانفت معظفم صورة ثورة على األشكال 
دول العالم الثالث ومنها مجتمعنفا المصفرى ولعمفود طويلفة مفن كاففة أشفكال ومظفاهر 
االسففتبعاد االجتمففاعى، واليففوم هنففان العديففد مففن هففذه المجتمعففات الزالففت تعففانى مففن 

ن المشفاركة السياسفية ظاهرة االستبعاد، ولد يختلف شكل هذا االستبعادف فاالسفتبعاد مف
والحرمان من الموارد االلتصادية وعدم العدالة والالمساواة فى توزيفع ففرص العفيش 
على جميع أبناء المجتمع تعد مإشرات لوجود االستبعاد االجتماعى، هذا عفالوة علفى 



(5102 يونية - ابريل) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 إيناس محمد فتحى غزال  

 

  01 

الفمر والحرمان المادى الذى يعده الكثيرون أحد مظفاهر االسفتبعاد االجتمفاعى. )جفان 
 (79، 5110الوبخا، سيراوجى ن

ويعد االستبعاد االجتماعى أحد أهم أسباب ثورات الربيفع العربفى، فالشفعوب 
العربية أكثر شعوب األرض معاناة من االستبعاد االجتماعى، وتختلفف هفذه المظفاهر 

 من دولة ألخرى وتتشابً معها فى أحيان كثيرة.
عاد االجتمفاعى وربما يرى البعض أنً ال حاجة لنا إلفى ليفاس مظفاهر االسفتب

إذ يكفى التجول وال سيما فى أنحفاء الريفف وففى الصفعيد والفدلتا بفل وبعفض األحيفان 
فى الماهرة واإلسكندرية والمنفاطك العشفوائية ففى مجتمعنفا المصفرى ليتبفين لنفا حجفم 
الحرمففان والمعانففاة اإلنسففانية والتهمففيش لماليففين البشففر والففذى نففتج مففن جففراء هففذا 

ننظففر إلفى ماليففين األطفففال وكفذلن النسففاء المهمشففات الالتففى ال االسفتبعاد، ويكفففى أن 
تحصففى همففومهن ويفترشففن الشففوارع والطرلففات ويتسففولن ليتضففح حجففم الهففوة فففى 

 المساواة والعدالة االجتماعية.
وفى هفذا الصفدد يمكننفا المفول أن وضفع المفرأة أكثفر حرجفا  مفن الرجفل مفن 

ألمفر إلفى الحففد الفذى جعفل شففارمز حيفث تؤثرهفا بففالتبيرات االلتصفادية، ولفد وصففل ا
Charmes  يمول أن "للفمر المعاصر وجفً امفرأةف ففالفمر يكفاد يكفون أكثفر اتجاهفا  إلفى
نتيجففة لتؤنيففث بعففض مجففاالت وفففرص العمففل  Feminization of Povertyالتؤنيففث 

المتدنى، األمر الذى يشكل بدوره فجوة كبيرة تفصل بين سكان المجتمفع والتفى تجعفل 
منً عاجزة عن الوفاء باحتياجاتها األساسية وتعانى أشد الحرمان من أبسفط  فئة كبيرة

ممومات الحياة، وفئة أخرى تستؤثر بمعظفم الففائض االجتمفاعى وااللتصفادى وتهفيمن 
علفففى مفففوارد الثفففروة ففففى المجتمفففع، وتحفففرص علفففى توجيفففً هفففذه المفففوارد لتفففدعيم 

 (52، 5117مصالحها". )سحر حسان بربرى، 
تشير اإلحصاءيات إلفى أن مفن يسفتحمون الفدعم مفن الفمفراء  وفى هذا الصدد

% تحفت خفط الفمفر 21% مفنهم 91-11فى مجتمعنا المصرى تتراوح نسبتهم ما بين 
(، كذلن تشير التمارير إلى تضخم 5104- 5105الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، )

% فمفط والفذين 51نحفو ثروات الطبمة البنية فى مصر والذى يمثل أعضاإها األلليفة 
% وهففم األغلبيففة الففذين يمتلكففون 81% مففن ثففروات مصففر، فففى ممابففل 81يمتلكففون 

 (.5100 -5101الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، )% فمط من الثروات 51
وفى ظل هذه الفجوة ال تجد المرأة وخاصة المفرأة المعيلفة تحفت وطفؤة الفمفر 

ى وإن زاولفت أنشفطة متدنيفة حميفرة تفدر عائفدا سوى اللجوء إلى البحث عن عمل حتف
ماليا هزيال  يصل إلى حد الكفاف ألنً ليس أمامهفا سفوى المبفول بسفبب ارتففاع األميفة 

 وللة اإلمكانات المادية وانعدام المهارات والخبرات لديها.

 مشكلة الدراسة:
ة لمد شهدت مصر فى بداية النصف الثانى من المرن العشفرين تحفوالت اجتماعيف
وسياسية انعكست علفى الوالفع االلتصفادى للطبمفات الفميفرة بصفورة كبيفرة حيفث انحفازت 
سياسة الدولة انحيفازا  ملحوظفا  نحفو الطبمفات الفميفرة المهمشفة، ولمفد تمثفل ذلفن ففى العديفد 
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مففن السياسففات التففى يبففرز مففن بينهففا لففوانين اإلصففالح الزراعففى المتعففددة وإنشففاء وزارة 
إيجففاد فففرص العمففل والتعيففين لكففل طالففب عمففل وغيففر ذلففن مففن للمففوى العاملففة عنيففت ب

للطبمتففين الوسففطى والففدنيا )أمففال عبففد الحميففد  ،  0725المكتسففبات التففى حممتهففا ثففورة 
(. ونتيجة لظروف خارجية وداخلية بدأت الدولفة مضفطرة تتراجفع عفن هفذه 075، 5114

صفة خاصفة انخففاض ففرص السياسات مما كان لً األثر األكبر على الطبمات المهمشة وب
 العمل وانعدامها فى معظم األحيان أمام أبناء هذه الطبمة.

لذا يمثل موضوع االستبعاد االجتماعى واحدا  مفن الموضفوعات التفى ينببفى 
أن يتصدى لها علم االجتماع، غير أن ذلن االهتمام لم يمتصفر علفى فحفص االسفتبعاد 

أوضفاع المسفتبعدين بوصففهم جماعفة باعتباره حالة، كمفا أنفً لفم ينحصفر ففى دراسفة 
وإنما تعدى ذلن وتجاوزه وبخاصة خالل العمفود الثالثفة األخيفرة مفن المفرن العشفرين 
إلى تحليل ما يمكن وصفً باالستبعاد من حيث كونً عملية تفضى إلى تفداعيات بالبفة 

 التعميد.
هم وعلى الرغم من تزايد المستبعدين وتزايد همومهم إال أن االهتمفام بمضفايا

يمترن دوما  بالبناء االجتمفاعى أو مجمفل السفياق التفاريخى واالجتمفاعى وااللتصفادى 
والثمففافى، هففذا فضففال  عففن أن أيديولوجيففة المجتمففع هففى المسففئولة إلففى حففد كبيففر عففن 
استبعاد هذه الفئات الفميرة المحرومة وتهمفيش دورهفم ففى المجتمفع، وحتفى يمكفن لنفا 

ظففاهرة وحتففى نتعامففل مففع إشففكالياتها وتففداعيتها الوصففول إلففى تحليففل والعففى لهففذه ال
 وصوال  إلدران حميمى لها.

 وتحاول الدراسة أن تجيب على تساإل رئيسى مإداه:
كيفففف يمكفففن اسفففتبعاد المفففرأة المعيلفففة وإلصفففائها عفففن المشفففهد االجتمفففاعى 
وااللتصادى والثمافى فى المجتمع؟ وكيف تتعايش هذه المفرأة مفع األوضفاع المتدنيفة؟ 

 ذى تنتظر تحميمً من مجتمعها؟وما ال

 األهمية ومبررات اختيار موضوع الدراسة:
تركففز معظففم البحففوث والدراسففات علففى دراسففة المففرأة مففن الطبمففات المتوسففطة  -0

والعليا، باإلضافة إلى أن تلفن الدراسفات التفى تتنفاول لضفايا المفرأة تركفز علفى 
علفيم والعنفف ضفد موضوعات أخرى مثل االختيفار للفزواو وتنظفيم األسفرة والت

المرأة والطالق.. إلخ. ولفم تتجفً تلفن البحفوث والدراسفات إلفى االهتمفام بفالمرأة 
وخاصة الفميرة المحرومة مفن أبسفط حمولهفا االجتماعيفة وااللتصفادية والثمافيفة 

 والسياسية.

تتناول الدراسة لضية االستبعاد االجتماعى لشفريحة مهمفة مفن شفرائح لطفاع المفرأة  -5

المعيلة الفميرة فى لطفاع العمفل غيفر الرسفمى ففى الحضفر، حيفث تمثفل  وهى المرأة
% وهففى 81.4المففرأة المعيلففة وخاصففة مففن األرامففل والمطلمففات فففى الحضففر نحففو 

نسبة ال يستهان بهفا وخاصفة ففى الفتفرة الراهنفة التفى يتزايفد فيهفا أعفداد المسفتبعدين 
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يرهففا الفعلففى علففى ( وكففذلن انطاللففا  مففن تؤث55، 5113مففن النسففاء )حسففنين كشففن، 

مستوى األسرة والمجتمع وهو مطلب رئيسى فى دراسفات وبحفوث المفرأة وخاصفة 
الفميرة التى ال تفزال مسفتبعدة مفن ففرص المشفاركة ففى كاففة المجفاالت االجتماعيفة 

 وااللتصادية وبفاعلية فى عملية التنمية فى المجتمع.

دنيا فى مجتمعنفا المصفرى إن هذه المرأة المستبعدة وخاصة من نساء الطبمات ال -4

تحامففل عليهفففا البفففاحثون والعلمفففاء فمفففد تناولوهففا مفففن منطلفففك تعريففففات تمليديفففة 
وعالجوا لضاياها كجزء من لضفايا المفرأة البربيفة ولفدموا تفسفيراتهم معتمفدين 
على نظريات غربية تركز على المستوى التعليمى، وكذلن الثمافى دون مراعفاة 

 جتماعية وااللتصادية والثمافية المتميزة.لخصوصية مجتمعنا المصرى اال

إن البحث فى أوضاع المرأة المعيلة وخاصة من نسفاء الطبمفات الفدنيا ودورهفن  -3

ففففى المجتمفففع ال يكفففون بفففؤن حفففال مفففن األحفففوال دراسفففة منفصفففلة عفففن السفففياق 
االجتمفففاعى حيفففث البفففد مفففن ربفففط تلفففن المضفففية بالبنفففاء االجتمفففاعى أو مجمفففل 

 المإثرة فى أدوار المرأة المعيلة فى المجتمع الحضرى. المتبيرات االجتماعية

علففى الففرغم مففن إلصففاء المففرأة وخاصففة مففن نسففاء الطبمففات الففدنيا عففن الحيففاة  -2

االلتصادية واالجتماعية والسياسية فى المجتمع، إال أن اتسفاع هفذه الظفاهرة ففى 
هففذا الولففت  الففراهن كتففب لهففا أهميففة االهتمففام بدراسففتها والكشففف عنهففا، وفففى 

% مفن مجمفوع 09.4الصدد تشير اإلحصائيات التى تتناول هذه المضية إلى أن 

األسر المصرية ترأسها سيدات ومعظمهن فميرات وتتفاوت نسفبة هفإالء النسفاء 
% والفوادى 5.3بين مختلف المحافظفات فؤللهفا محافظفة البحفر األحمفر ويمفثلن 

% 59.5يس % والسفففو57% وأعالهفففا ففففى محافظفففة اإلسفففكندرية 2.8الجديفففد 
% )الجهفففاز المركفففزى للتعبئفففة العامفففة 53.5% ثفففم بورسفففعيد 52.5وسفففوهاو 
(، ورغم ذلن تتحمل هإالء السيدات المسئوليات الملماة علفى 5118واإلحصاء، 

عففاتمهن علففى الففرغم مففن لسففوة ظففروفهن االجتماعيففة وااللتصففادية والتربويففة 
عى بالشفكل الفذى والصحية، ممفا يفدل علفى ارتففاع مإشفرات االسفتبعاد االجتمفا

 يشكل معً ظاهرة اجتماعية خطيرة فى المجتمع يستلزم دراستها.

 أهداف الدراسة: 
 تسعى الدراسة الراهنة إلى التوصل لهدف رئيسى مإداه: 

تمديم صورة عامة وحميمية لظاهرة اجتماعية تعد من أخطر الظواهر الموجودة 
عاد االجتماعى للمرأة المعيلة فى مجتمعنا المصرى وأكثرها أهمية وهى ظاهرة االستب

وذلن من خالل تشخيص األوضاع االجتماعية وااللتصادية لهذه الشريحة وأهم 
المصاحبات االجتماعية لهذه الشريحة والمشكالت التى تواجهها، وينبثك من هذا الهدف 
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 السابك األهداف الفرعية التالية: 

ثمافية للمرأة المعيلة فى التعرف على الخصائص االجتماعية وااللتصادية وال -0
 لطاع العمل غير الرسمى فى الحضر. 

الكشف عن األسباب التى تدفع المرأة المعيلة إلى االلتحاق بالعمل فى هذا  -5
 المطاع. 

 إظهار مدى لدرة المرأة على تلبية االحتياجات األساسية ألعضاء أسرتها.  -4

 ة فى هذا المطاع. الكشف عن أهم المشكالت التى تعانى منها المرأ -3

التعرف على المالمح المستمبلية المتولعة لظاهرة االستبعاد االجتماعى للمرأة فى  -2
 . هذا المطاع

 تساؤالت الدراسة: 

ما الخصائص االجتماعية وااللتصادية والثمافية للمرأة فى لطاع العمل غير الرسمى  -0
 فى الحضر؟

 إلى االلتحاق بالعمل فى هذا المطاع؟  ما األسباب الحميمية التى تدفع المرأة -5

 ما مدى لدرة المرأة على تلبية االحتياجات األساسية لألسرة؟  -4

 ما أهم المشكالت التى تعانى منها المرأة فى هذا المطاع؟  -3

ما المالمح المستمبلية المتولعة لظاهرة االستبعاد االجتماعى للمرأة فى هذا  -2
 المطاع؟ 

 مفاهيم الدراسة: 

 االستبعاد االجتماعى:  -1
يمكففن المففول بدايففة أن هنففان إشففكالية فففى صففياغة مفهففوم شففامل جففامع مففانع 
لالستبعاد االجتمفاعى بفاعتراف رواد الكتابفة عفن مشفكلة االسفتبعاد االجتمفاعى وذلفن 

 فى ضوء خصائص وخصوصية المجتمع. 

التفى بفدأت  لذا يعد االستبعاد االجتماعى أحد المففاهيم السوسفيولوجية الحديثفة
فى االنتشار منذ تسعينيات المفرن العشفرين مفع تففالم األزمفة االجتماعيفة والفذى يعبفر 
عن أوضاع الفئات االجتماعيفة التفى ال تشفارن ففى األنشفطة األساسفية للمجتمفع الفذى 
تعيش فيً وبالتالى تحرم من االندماو داخل نسيج المجتمفع المحفيط بهفا )أحمفد مجفدى 

 ( 020، 5111حجازى، 

ولد ظهر المفهوم أول ما ظهر فى فرنسا لإلشارة إلى األفراد الفذين تخطفاهم 
النظام البسماركى للضمان االجتماعى وكان المستبعدين اجتماعيا هم الفذين اسفتبعدتهم 

 ( 01، 5119الدولة بصورة رسمية. )جون هيلز وآخرون، 

فى بدايفة ثم استخدم هذا المفهوم على نطاق واسع فى دول االتحاد األوروبى 



(5102 يونية - ابريل) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 إيناس محمد فتحى غزال  

 

  51 

التسعينيات من المرن الماضى للتعبير عفن أوضفاع الفمفراء وانتهفاء بمفا طفوره علمفاء 
وحففدة تحليففل االسففتبعاد االجتمففاعى بففانجلترا مففن تحلففيالت ومإشففرات لتوضففيح هففذا 

 المفهوم. 
ويعفد مفاكس فيبفر أول مفن عفرف مفهفوم االسفتبعاد االجتمفاعى بوصففً أحفد 

 أشكال االنبالق االجتماعى. 
يل األمريكيون إلى استخدام مصفطلحات أخفرى غيفر مصفطلح االسفتبعاد ويم

االجتمفاعى ومنهفا علففى سفبيل المثفال الجيتففو أو التهمفيش أو الطبمفة الففدنيا وهفم سففكان 
األحياء العشوائية المنعزلة الذين يتؤلفون من أجيال عديدة من البشر الذين ينتمون إلفى 

لمفون فيهفا خفدمات الرعايفة االجتماعيفة ألليات ويعيشون فى أحيفاء ممصفورة علفيهم يت
ولففد حيففل بيففنهم وبففين االتصففال بؤغلبيففة المجتمففع كمففا أنهففم يمثلففون خطففرا علففى هففذا 

 المجتمع. 
ويففرى بففايرن أن المسففتبعدون هففم الففذين لففيس لهففم طبمففة دنيففا دائمففا بففل هففم 

 (05باألحرى جيش احتياطى للعمل. )المرجع السابك، 

ن المستبعد اجتماعيا بؤنً الفذى ال يشفارن ويعرف جون هيلز وآخرون اإلنسا
فى األنشطة األساسية للمجتمع الفذى يعفيش فيفً، كمفا يعفرف انتفونى جيفدنز االسفتبعاد 

 االجتماعى من خالل مفهومين رئيسيين: 
األول: ويتمثل فى المهمشفون ويمصفد بهفم علفى حفد تعبيفره الفذين لفم تفتح لهفم فرصفة 

 ( 04ى. )المرجع السابك، االندماو ويمبعون فى الماع االجتماع

أما األخر فهو نخبة المجتمع أو من أطلك عليهم جماعات الصففوة أصفحاب االسفتبعاد 
حيففث تنسففحب الجماعففات الثريففة مففن الففنظم العامففة وأحيانففا مففن التسففلط األكبففر علففى 
ممارسففات الحيففاة اليوميففة، إذ يختففار أعضففاإها أن يعيشففوا بمعففزل عففن بميففة أعضففاء 

جماعفففات المحظوظفففة اجتماعيفففا تعفففيش داخفففل مجتمعفففات محاطفففة المجتمفففع وبفففدأت ال
باألسوار وتنسحب من نظم التعليم العام والصحة العامة ... الخاصة بالمجتمع الكبيفر، 
وهذه الجماعات المحظوظفة اجتماعيفا اسفتبعدت نفسفها بإرادتهفا، أمفا المسفتبعدون مفن 

 الفمراء فمد اختصهم المجتمع وفرض عليهم االستبعاد. 
ولد حددت منظمة األمم المتحدة مظاهر االستبعاد االجتمفاعى مفن خفالل هذا 

االفتمار إلى الدخل والمفوارد لضفمان سفبل العفيش المسفتدامة والجفوع، وسفوء التبذيفة 
وسففوء الصففحة وللففة أو انعففدام فففرص الحصففول علففى التعلففيم وغيرهففا مففن الخففدمات 

األمفراض والتشفرد والسفكن  األساسية وزيادة معدالت االعتالل والوفيات الناجمة عن
غير المالئم والتمييز وعدم المشاركة فى صنع المرار ففى الحيفاة المدنيفة واالجتماعيفة 

 ( 8، 0779والثمافية. )عايدة فإاد، 

ويبد وأن االستبعاد لد حل محل االسفتبالل الفذى يعفد أحفد األسفباب الرئيسفية 
ر بينً وبفين الفمفرف ففاألول يتعلفك للفمر بيد أن تحديد معنى االستبعاد يتطلب تمييزا أكث
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بالحرمان من حمفوق تفدخل ففى صفلب التعالفد االجتمفاعى والحرمفان، كفذلن مفن حفك 
المشفففاركة ففففى اتخفففاذ المفففرار وصفففناعة المصفففير، فهفففو يحفففول دون تمتفففع األففففراد 
والجماعات بالمشاركة االلتصادية والسياسية والثمافية الكاملة بما يفرز أشخاص غيفر 

 جتمعهم. مندمجون فى م
أما األخر فيرتبط عموما بسوء السياسات وبالمرارات التفى تتخفذ تحفت تفؤثير 

 ( 04جماعات الضبط. )جون هيلز، مرجع سابك، 

 ولد وضع بيرذ شاروت أربعة محددات رئيسية لالستبعاد االجتماعى وهى: 
عدم المفدرة علفى االسفتهالن )عفدم الفتمكن مفن شفراء السفلع والخفدمات وامفتالن  -أ

مخصصفات معفاش....  –كن وعدم وجود نظام توفير مثفل امفتالن مفدخرات مس
 الخ. 

عففدم المففدرة علففى المشففاركة فففى األنشففطة االلتصففادية واالجتماعيففة )عففدم إتاحففة  -ب
 الخدمات العامة(.  –التدريب  –التعليم  –مستوى الدخل  –فرص العمل 

المشفاركة ففى عمليفة عدم المفدرة علفى المشفاركة ففى الحيفاة السياسفية مفن خفالل  -و
 صنع المرار على المستوى المحلى والوطنى. 

عدم التفاعفل االجتمفاعى )افتمفار التكامفل األسفرى والحمايفة والتضفامن والتكاففل  -د
 على مستوى المجتمع ككل(. 

حيث يالحظ من االستبعاد وجود تمزق فى العمد االجتماعى الذى تمفوم عليفً 
ياسفات االجتماعيفة وغيفاب شفبكة المإسسفات دولة الرخفاء وضفعف أو غيفاب ففى الس

المادرة على تعزيز التمفدم االجتمفاعى. وبنفاء علفى مفا سفبك المسفتبعدون ففى المجتمفع 
يجدون أنفسهم عالمين غالبفا داخفل مصفعد معطفل، ويحفاولون أن يطرلفوا أبوابفً بمفوة 
وبعففد فتففرة أخففرى سففيمدمون علففى تحطففيم األبففواب مففن دون أن يففتمكن أحففد ردعهففم، 

ظرة إلى والع المجتمع المصرى فى الولفت الفراهن نجفد أن مفا سفبك اإلشفارة إليفً وبن
يتمثل فى المجتمع حيفث يالحفظ أن لطاعفا كبيفرا ففى المجتمفع يعفد نموذجفا لالسفتبعاد 

والفذى  5100بؤشكالً المتعددة، ويإكد على ذلن تمريفر التنميفة البشفرية الصفادر عفام 
 ( 5100)تمرير التنمية البشرية، ت خط الفمر. % من السكان يعيشون تح07يشير إلى أن 

وعلى هذا فإن االستبعاد االجتماعى هو الذى يفرق بفين البشفر بفل وبفين كفل 
المخلولات وحتى الجماد فكلنا ندور فى حلمة االستبعاد المفرغة، ويبدو أن الفلتفان مفن 

 هذه الحلمة هو أمر معمد على األلل فى ولتنا الراهن. 
السففابك تعريفففا إجرائيففا لالسففتبعاد االجتمففاعى بؤنففً  نسففتخلص مففن العففرض

ظففاهرة اجتماعيففة معمففدة ال يمكففن دراسففتها بمعففزل عففن البنففاء االجتمففاعى أو مجمففل 
السياق التاريخى، والذى يعبر عن عدم المسفاواة الناجمفة عفن الفرلفة االجتماعيفة بفين 

االجتماعيففة أفففراد المجتمففع الواحففد وذلففن مففن خففالل الحرمففان مففن التمتففع بففالحموق 
 وااللتصادية والسياسية والثمافية والصحية. 
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 المرأة المعيلة:  -2
تنتشر ظاهرة المرأة وخاصة المعيلفة ففى العديفد مفن دول العفالم فهفذه النسفبة 

%، 51: 02فى ازدياد، حيفث تصفل نسفبة النسفاء المعفيالت ففى أوروبفا وأمريكفا مفن 
ووفما إلحصائيات األمفم المتحفدة %، 41وفى جنوب أسيا والدول األفريمية تصل إلى 

% مفن أسفر العفالم. )محمفود 7.35فإن نسبة هإالء النساء فى العالم كلفً تبلفح حفوالى 
 (  21، 5112عبد الفضيل، 

وتمثففل المففرأة المعيلففة العائففل الرئيسففى لألسففرة، وعلففى الففرغم مففن أن هففذا 
ت فففى التعريففف ال ينطففوى علففى معيففار واضففح ومحففدد يففرتبط مففثال باتخففاذ المففرارا

األسرة، أو أنها تمثل الشخص المسئول عفن إعالفة األسفرة ماديفا أو الشفخص صفاحب 
 النفوذ. 

وعلى الفرغم مفن عفدم وجفود تعريفف واضفح ومتففك عليفً لمصفطلح المفرأة 
المعيلة إال أنً يمكن أن يحدد بؤنً النساء الالتى يترأسن أسر أو المسفئوالت ماديفا عفن 

يا األسرة نيابة عن المسئول الرئيسى عفن األسفرة أسرهن أو هن اللواتى تدرن التصاد
 وهو الرجل البائب. 

ويشفير الففبعض إلفى أن النسففاء المعففيالت هفن النسففاء الالتفى يتففولين مسففئولية 
اإلنفاق الكلفى علفى أسفرهن والالتفى يعفانين نسفبة كبيفرة مفنهن مفن الفمفر وال شفن أن 

وذلففن  –وضففحنا سففابما كمففا أ –معانففاة المففرأة مففن الفمففر أكثففر مففن معانففاة الرجففل 
لتراكمات تاريخية والتصادية وثمافيفة وسياسفية جعلفت البفدائل المتاحفة لتكيفف الرجفل 
مع الفمر وتجاوز بعض الذكور لفً أكثفر اتسفاعا واحتمفاال مفن بفدائل المفرأة وفرصفها 

 ( 030، 5111)سهير لطفى وآخرون، 

الل فتفرة ويميل الخطاب نحو النساء المعيالت أو المسئوالت عفن أسفرهن خف
الثمانينيات والتسعينيات بشكل عام إلى اعتبار أن هذه الفئة الخاصة مفن السفكان تمثفل 
إشكالية من حيث العاللة المفترضة بفين مسفئولية المفرأة المعيلفة عفن األسفرة والفمفرف 
فلمد أوضحت التحليالت اإلحصائية المعنية بالمرأة فى أنحاء مختلفة من العالم، والتفى 

عمفففود مفففن السفففبعينيات وحتفففى األلفيفففة أن العاللفففة األلفففوى بفففين النفففوع شفففملت ثالثفففة 
االجتماعى والفمر توجد فى األسر التى تكفون فيهفا المفرأة هفى المسفئول الوحيفد، وأن 

  (5110)المجلس المومى للمرأة، المرأة المعيلة ألسرتها برزت كمإشر مبكر لفمر المرأة 
لمفرأة المعيلفة بؤنهفا المفرأة التفى نستخلص من الطرح السابك تعريفا إجرائيا ل

لففديها ظففروف أسففرية واجتماعيففة والتصففادية ونفسففية لاسففية أدت إلففى انفصففالها عففن 
الزوو، ومفن ثفم صفبرت علفى تفولى رعايفة أسفرتها وأوالدهفا رغفم صفبر سفنها ممفا 
جعلها تتحمل بمفردها عبء اإلنففاق الكلفى لممابلفة احتياجفات أسفرتها المتعفددة، وتلفن 

ن فى مناطك عشوائية فميرة، وتتضفمن هفذه الفئفة األرملفة والمطلمفة وغيفر المرأة تسك
المتزوجة والمهجورة أو المتزوجة من رجل مسجون أو مفن رجفل مفريض أو مسفن، 
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حيففث تففدفعها هففذه الظففروف إلففى العمففل فففى المطففاع غيففر الرسففمى ألنففً يمثففل المجففال 
األسفرة أو المشفاركة ففى األكثر تمبال لظروفها وأنً يفوفر لهفا دخفال ضفروريا إلعالفة 

هذه اإلعالة ولد يكون عملها فرديا ذاتيا أو من خالل األسرة أو لدى البير، كما يعمفل 
بعضهن فى أماكن محدودة أو وحدة محددة مثل العامالت فى المنازل والبعض اآلخر 
لفففيس لعملففففً مكفففان محففففدد مثفففل البائعففففات الجفففائالت وبائعففففات الجرائفففد، وبائعففففات 

كهففة وبائعففات السففمن فففى األسففواق ولهففذا الشففريحة أسففلوب خففاص الخضففروات والفا
 تتكيف بً مع ضبوط الحياة ومتطلباتها الضرورية. 

 لطاع العمل غير الرسمى:  -3
تعد مشفكلة التعريفف بالمففاهيم التفى نحفن بصفددها وتحديفدها مفن المشفكالت 

طفاع العمفل التى تكتنفها صفعوبات هائلفة ففى العلفوم االجتماعيفة، وال شفن أن تنفاول ل
غيففر الرسففمى بففالتعريف يصففاحبً العديففد مففن الصففعوبات التففى تكمففن فففى محففاوالت 
تعريف أى مفهوم اجتماعى والتصادى تلن المتمثلة فى اخفتالف الفرإى واالنطاللفات 
الفكرية واأليديولوجية لكفل باحفث حفول هفذا المفهفوم، وعليفً نالحفظ أن المطفاع غيفر 

يفات التى ال تعكفس مولفف البفاحثين مفن المضفايا من التعر  Informal sectorالرسمى 
المجتمعية المختلفة فحسب وإنما تعكس أيضا مجاالت اهتمام المتخصصين فى العلفوم 
االجتماعية على اختالف فروعها فال يوجد حتى اآلن تعريف متفك عليً حفول مفهفوم 
علفى المطاع غير الرسمى، وتكفاد كفل دراسفة تسفتمل بتعريفف خفاص بهفا تحفدده بنفاء 

الهففدف مففن إجراءهففاف ولففذا فففالتراث النظففرى يضففم كمففا هففائال مففن المفففاهيم المترادفففة 
 ( 3، 0773للمطاع غير الرسمى. )أميرة مشهور وعالية المهدى، 

ومع أن االهتمفام العفالمى بدراسفة المطفاع غيفر الرسفمى بفدأ منفذ السفبعينيات 
سفيالن  –ى كولومبيفا وذلن من خالل ما صاغتً المنظمات الدولية ففى ثمفانى دول هف

الفلبين، السفودان، الفدومينكان، مصفر فمفد كانفت بدايتفً ففى مصفر  –إيران  –كينيا  –
 بعد هذا التاريخ بعمد من الزمن على األلل. 

وتإكففد الدراسففات واإلحصففائيات أن العمففل فففى المطففاع غيففر الرسففمى يمثففل 
مفى ففى هفذه العمالفة % من حجم العمالة فى دول العفالم الثالفث، وأن البالبيفة العظ81

 ( 44، 5110من النساء. )سمير رضوان، 

 ولد لام الباحثون بمحاوالت تعريف المطاع غير الرسمى نذكر من بينها:
محاولة كيث هارت فى دراسفتً حفول ففرص الفدخل غيفر الرسفمى والعمالفة 

التمييز بين المطاع غير الرسمى والرسمى على أسفاس  0794الحضرية فى غانا عام 

عاللففة العمففلف فهفى فففى المطففاع غيفر الرسففمى تعتمففد علفى العمالففة أو التشففبيل معيفار 
المؤجور، بينما تعتمد فى المطاع الرسمى على أساس منظم ودائم لً عوائد محفددة ففى 
ممابففل أن عائففد الففدخل فففى المطففاع غيففر الرسففمى ال يكففون محففددا ولففيس لففً صفففة 

 ( 54، 5110االستمرارية. )  ياسر الخواجة، 
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على أن للمطاع غيفر  0792ذكر تمرير بيلنفيلد فى دراستً عن تنزانيا عام وي

الرسفففمى خصفففائص أساسفففية ففففى ممفففدمتها صفففبر حجفففم المنشفففؤة، وللفففة عفففدد العمفففال 
واالعتماد على الموارد العائلية واالعتماد على المهارات المكتبية بعيدا عن مإسسفات 

لتمنيفة البسففيطة والتمليديفة. )مختففار التعلفيم والتففدريب الرسفمية وأخيففرا االعتمفاد علففى ا
 ( 51، 5111زيتون، 

ولففد وضففع سففيزورامان تعريفففا للمطففاع غيففر الرسففمى حففاول أن يجمففع فيففً 
معظم خصائص هذا المطاع والتى حصرها فى: استخدام ماال يزيد عفن عشفرة عمفال 

النشفاط، واستخدام عمالة عائلية، وعدم االلتزام بالمواعد اإلدارية، والمانونية لممارسفة 
ومن ثم يميّم النشاط فيً على أسفاس غيفر رسفمى، وعفدم االلتفزام بمواعيفد عمفل ثابتفة 

 (K ojma, yu. 2001, p.7)وانخفاض المستوى التعليمى للعاملين فى هذا المطاع. 

ولمد تزايد االهتمام وكثر الجدل وخاصفة ففى السفنوات األخيفرة حفول مفهفوم 
والمجففاالت التففى يتضففمنها، ولففد عففرف هففذا المطففاع غيففر الرسففمى، وأهففم اإلمكانففات 

المطاع أيضا بمسميات أخرى مثل االلتصاد غير الرسمى وااللتصاد الثانى، والتصفاد 
الظفففل والطريفففك اآلخفففر، وااللتصفففاد العفففادى... وغيرهفففا مفففن المسفففميات المختلففففة. 

(Michoel, R. CARLA, c, 1996, 15) 
 الخصائص التالية: وبناء على ما سبك فالمطاع غير الرسمى يتميز ب

 أنً نشاط التصادى يموم على نمط من الملكية العائلية أو المرابة بشكل أساسى.  -أ
 أنً نشاط التصادى صبير الحجم، ولذلن فهو يعتمد على كثافة العمل.  -ب
أن الففدافع األساسففى لاللتحففاق بهففذا المطففاع هففو تحميففك الكفففاف أكثففر مففن تحميففك  -و

 رورية للبماء مما أدى إلى تصنيفً كمطاع للفمراء. الربح عن طريك بيع سلع ض
يتسم المطاع غير الرسمى بالمرونة من حيث مزاولة النشاط فى أى مكفان )ففوق  -د

فى الشارع( وكذلن ففى مواعيفد العمفل )ففى  –التجول فى الطرلات  –الرصيف 
 أى ولت من اليوم أو فى المواسم(. 

مليفون ونصفف شفخص يعملفون وتشير اإلحصائيات إلى أن هنفان أكثفر مفن 
مليفون  01كباعة جائلين حيث يبيعون مختلفف السفلع والمنتجفات ويخفدمون أكثفر مفن 

مواطن من محدودى الدخل، وتصل نسفبة النسفاء الالتفى تعملفن ففى هفذا المطفاع نحفو 
 World% وأغلبهن من األميات الالتفى تممفن بإعالفة أنفسفهن وأسفرهن )41أكثر من 

Bank, 2001-2002 وصف العاملون فى هذا المطفاع باألرزليفة الفذين اسفتطاعوا ( ولد
أن ينملففوا نشففاطهم مففن األرض ليشففكلوا حركففة عالميففة منظمففة تففدافع عففن حمففولهم 

 االلتصادية واالجتماعية التى مازال البعض ال يعترف بها. 
وبنفاء علفى مففا سفبك يمكفن تعريففف لطفاع العمفل غيففر الرسفمى إجرائيفا بؤنففً 

تمفع التاريخيفة واالجتماعيفة وااللتصفادية والثمافيفة التفى تسفاهم انعكاس ألوضاع المج
جميعا فى تشكيل سماتً والذى يشمل وحدات إنتاجية سفلعية وخدميفة ويتسفم بالبسفاطة 
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وال يتطلب مهارة أو خبرة عالية وال تحتاو مزاولتً إلى رأس مال كبيفر، وال يخضفع 
ت، باإلضففافة إلففى عففدم وجففود لمواعففد العمففل والتؤمينففات ولففيس لففً مولففع أو مكففان ثابفف

أولففات أو سففاعات ثابتففة للعمففل لففذا تكثففر نسففبة النسففاء الفميففرات العففامالت فففى هففذا 
 المطاع. 

 نظرية الدراسة: 
علففى الففرغم مففن تعففدد وتبففاين المففداخل النظريففة التففى تناولففت بالتحليففل والتفسففير 

العمفل والتفى انبثمفت  مختلف المضايا المرتبطة بالمرأة وخاصة فيما يتعلك بالتحالهفا بسفوق
معظمها من الحركات النسائية التى ظهرت مع بداية المرن التاسع عشفر والتطفورات التفى 
لحمت بها حتى المفرن العشفرين وخاصفة ففى فتفرة السفتينيات منفً منهفا علفى سفبيل المثفال 
مدخل أدوار النوع والمدخل الفذى يركفز علفى أدوار العمفل واالتجفاه النسفوى والتبفاين ففى 

 هن بين الرجال والنساء. الم
ويعففد االتجففاه التكييفففى الففذى يدعمففً "ديففرن اليففدر" فففى أحففد مإلفاتففً لضففايا 

أحففد االتجاهففات النظريففة األكثففر مالئمففة  5111التنظيففر فففى البحففث االجتمففاعى عففام 

لموضوع الدراسة الراهن والذى ال يرتكز على بعد واحد فمفط وإنمفا علفى أبعفاد متعفددة 
البنية االجتماعيفة للمجتمفع ككفل، أو الوسفط االجتمفاعى المحفيط بوجفً منبثمة من طبيعة 

عام، وبما أن ظاهرة االستبعاد االجتماعى موضوع الدراسة الفراهن تمفس أعفداد كبيفرة 
مفففن النففففاس فهفففى ذات طبيعففففة مركبفففة يتففففداخل فيهفففا جميففففع الجوانفففب، االجتماعيففففة، 

ا. أى يتففداخل فيهففا كففل شفف . وااللتصففادية، والثمافيففة والتعليميففة والصففحية ... وغيرهفف
 (  544، 5111)ديرن اليدر، 

وفى هذا الصدد يرى جيدنز أن االستبعاد االجتمفاعى لفئفة معينفة يتشفكل مفن 
خالل ظروفها االجتماعية وااللتصادية فى ظل خدمات التعليم والصفحة لألففراد وففى 

ها مفن لبفل ظل انسحاب الدولة بشكل أو بآخر من هذه المجفاالت وارتففاع تكلففة تمفديم
المطففاع الخففاص، وفففى حالففة اسففتمرار هففذا التراجففع سففوف تتعففاظم ظففاهرة االسففتبعاد 

 االجتماعى. 
كمففا يففرى جففون هيلففز أن االسففتبعاد االجتمففاعى يمثففل انتهاكففا لميمففة العدالففة 
االجتماعية، باإلضافة إلى أنفً يسفاهم ففى خلفك ففرص مهنيفة وتعليميفة غيفر متكافئفة، 

حففاجزا يحففول دون تكففافإ الفففرص التعليميففة والصففحية حيففث أنففً يعففد فففى حففد ذاتففً 
 (  51والتوظيف وحتى على الصعيد السياسى. )جون هليز، مرجع سابك، 

وهنا نستطيع المول أن االستبعاد االجتماعى لشريحة مفا ففى المجتمفع يتشفكل 
من حصاد بنية اجتماعية والتصادية وثمافية ... متدنيةف فهو حرمان مسفتمر علفى حفد 

يففدنز ولففيس شفؤنا عارضففا بففل أزمفة متعففددة األبعففاد والمكونفات تنطففوى علففى تعبيفر ج
حرمففان مففن التعلففيم والثمافففة ومففن أسففاليب التنشففئة االجتماعيففة السففليمة ومففن الرعايففة 
الصحية ومن المشفاركة ففى مجفاالت العمفل واإلنتفاو ومفن االسفتهالن الحميمفى الفذى 
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كة فى االهتمام بالشؤن العفام ممفا يشفكل تتطلع إليً األغلبية التى ال تملن، ومن المشار
تكيففا وانفدماجا مفع األوضففاع المترديفة، ويعفد هفذا ثمافففة أو أسفلوب حيفاة يتوارثفً كففل 
جيل مفن الجيفل السفابك عفن طريفك عمليفات التنشفئة االجتماعيفة داخفل األسفرة والتفى 

وسفط تحول دون التبيير، وكذلن دون الخروو من حلمة اإللصاء والتهميش، لذا يعد ال
االجتماعى المحيط أو البنية االجتماعية وااللتصادية المترديفة هفى المسفئول الرئيسفى 
عففن فمففر وإلصففاء وتهمففيش هففذه الشففرائح المعدمففة الففذين يكففدون فففى الحيففاة لففدر مففا 

 (Horgan, Gonetti 2001, p. 8)يستطيعون من أجل الحصول على لممة العيش. 

لع مجتمعنا المصفرى الفراهن يمكننفا وبتحليل االتجاه النظرى السابك على وا
المول أنفً علفى الفرغم مفن أن المفرأة هفى نصفف المجتمفع إال أنهفا ال تلمفى ففى معظفم 
المجتمعات العربية وخاصة فى مصر حفظ الرجفل مفن المكانفة االجتماعيفة والثمافيفة، 
وتعففانى مففن مشففكالت متعففددة علففى كافففة المسففتويات علففى الففرغم مففن المنففاداة بحريففة 

وتمكينها على جميع األصعدة فى المجتمع، كما أنها تعانى من حالة التردى فى المرأة 
معظم أوضاعها وخاصة المفرأة الفميفرة وهفذه المشفكالت ناتجفة عفن عفدم التكفافإ ففى 
توزيع الموة، كما أنها تفتمر إلى التعليم والخبرة، والمعارف، وتعانى أيضا من تنفالض 

مجتمع وبين ما تكتسفبً مفن ثماففة، ويرجفع ذلفن معرفى بين ما هو سائد ومنتشر فى ال
إلففى أن التنشففئة االجتماعيففة فففى المجتمففع تففؤتى فففى منظومففة الثمافففة التففى تعتمففد علففى 
مفففاهيم الفصففل النففوعى فففى األدوار بففين الففذكور واإلنففاث منففذ الطفولففة، ويرجففع ذلففن 

كييفهففا أيضففا إلففى المففوروث الثمففافى الففذى أدى إلففى لناعففة المففرأة وخاصففة الفميففرة وت
بوضعها المتدنى وضعف نشاطاتها العامة وبحثها عن لممة العفيش الفذى يمثفل الشفبل 

 الشاغل بالنسبة لها ولمن تعولً من أسرتها. 

 اإلطار المنهجى للدراسة: 
وبناء على الطرح النظرى السفابك يتحفدد اإلطفار المنهجفى للدراسفة الراهنفة 

تففى تسففعى إلففى إ   عطففاء صففورة حيففث تعففد هففذه الدراسففة مففن الدراسففات الوصفففية ال
وصفففية تحليليففة لمضففية االسففتبعاد االجتمففاعى لحيففاة شففريحة متزايففدة فففى الخريطففة 
السكانية فى مصر، وهى المرأة المعيلفة الفميفرة وخاصفة ففى الحضفر، حيفث يعفد هفذا 
األسففلوب مففن أنسففب األسففاليب لدراسففة هففذه المضففية، وذلففن مففن خففالل التعففرف علففى 

وااللتصادية والثمافية، وكذلن الكشف عن أوجفً االسفتبعاد التفى األوضاع االجتماعية 
 تعانى منها هذه الشريحة. 

ولمد ولع االختيار العمدى على مدينة اإلسكندرية ألنها تمثل ثفانى محافظفات 
المجتمففع المصففرى، وهففى مدينففة كبيففرة وتحمففل السففمات اإليكولوجيففة واالجتماعيففة 

لحضر، كما أنها تتميز باالنفتفاح ففى كاففة مجفاالت وااللتصادية والثمافية المميزة فى ا
( باإلضففافة إلففى أن مدينففة اإلسففكندرية هففى مدينففة 51، 5113التنميففة )أحمففد بيففومى، 

الباحثة وهى بذلن تدرن عن لرب ظروفها ومشكالتها ومفا يحفدث فيهفا مفن تففاعالت 



                                                      االستبعاد االجتماعى للمرأة العاملة فى لطاع العمل غير الرسمى فى المجتمع المصرى
 

 

 59 (5102 يونية – ابريل) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 وتبيرات. 

)وبالتحديفد  ()وسولد ولع االختيار على المرأة المعيلة الفميرة فى منطمة باك

سوق باكوس( وهى إحدى المناطك التابع لحى شرق بمدينة اإلسكندرية كمجال للعمل 
فففى المطففاع غيففر الرسففمى وذلففن السففتخالص عينففة البحففث فففى المطففاع الحضففرى، 
ويرجع ذلن االختيار ألن هفذه المنطمفة لفم يسفبك دراسفتها مفن لبفل، باإلضفافة إلفى أن 

 ع العمل غير الرسمى يتركز عملهن فى هذه المنطمة. أغلب النساء المعيالت فى لطا
( مفردة وهفذا يكففى لبيفان المإشفرات التفى 21اختيرت عينة عمدية حجمها )

تسففهم فففى تبطيففة موضففوع هففذه الدراسففة التففى ال تهففدف التعمففيم بمففدر التعففرف علففى 
ة الظاهرة، وهفذا مفا يجعلنفا نإكفد منفذ البدايفة علفى أن نتفائج هفذه الدراسفة تظفل محفدد

 بمحدودية العينة. 
كما اعتمدت الدراسة على اسفتخدام مإشفر الفدخل الفعلفى لألسفرة ليعبفر عفن 
الوالع اإلجتماعى االلتصادى لألسرة والتى تعولها المرأة المعيلة فى منطمفة الدراسفة، 
حيث أن الدخل هو الذى يحفدد مسفتوى األنففاق التمريبفى لألسفرة، ومفن ثفم يفنفض بنفا 

 المعيشى )المستوى االجتماعى االلتصادى(. إلى تحديد مستواها 
اعتمففدت الدراسففة أيضففا علففى اسففتمارة الممابلففة كففؤداة رئيسففية لجمففع البيانففات 
والتى صيبت بلبة ولهجة النساء، وحتى تتالءم مع الوضع العفام لهفذه الشفريحة، ولفد 
خضعت االستمارة لإلجراءات المنهجية المتعددة، حيث طبك عليهفا اختبفارى الصفدق 

الثبففات للتوصففل إلففى ألففرب المفففاهيم وأدلهففا وأشففملها وأكثرهففا تعبيففرا، ولففد سففعت و
الدراسة إلى المزاوجة بين كل من التحليلين الكيفى والكمفى وذلفن مفن خفالل البيانفات 
المستماة من استمارة البحث، وكذلن من المالحظات الميدانية ومن الممابالت المتعممفة 

ت عففن هففذه الشففريحة مففن النسففاء المعففيالت فففى الموجهففة وذلففن للحصففول علففى بيانففا
 منطمة الدراسة.

ولد اعتمدت الدراسفة علفى المالحظفة لدراسفة سفلون النسفاء المعفيالت، كمفا 
اعتمدت على الممابلة لدراسة آراء واتجاهات هذه الشريحة تلن الممابلفة التفى تعفد مفن 

روسففكوب مففن أنسففب المصففادر وأكثرهففا مالئمففة والتففى شففبهها مانففديل شففرمان بالميك
 ( Lyon, E & Trost I., 1981, P. 443)حيث كونها أداة للكشف عن أعماق الظاهر البحثية. 

( امفرأة معيلفة 21ولذلن تم إجراء ممابالت متعممفة علفى عينفة عمديفة مكونفة مفن )

مففن بائعففات الخضففار والفاكهففة وأصففحاب األكشففان الصففبيرة لبيففع الخففردوات مففن جرائففد 
بففاكوس، ولففد تففم تحديففد هففذه الشففرائح بعففد عففدة زيففارات ميدانيففة وحلويففات فففى سففوق منطمففة 
 أجريت فى منطمة الدراسة. 

                                      
()  وهفى منطمففة بهفا عففدد كبيفر مففن السففكان وتشفتهر بسففوق بفاكوس لبيففع السفمن والخضففار وهففى

مفن المنفاطك المجفاورة مثفل جلفيم وزيزنيفا شفماال  وفلمفنج والضفاهرية  منطمة تتداخل مفع عفدد
 غربا. 



(5102 يونية - ابريل) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 إيناس محمد فتحى غزال  

 

  58 

وفففى هففذا الصففدد ينببففى أن نشففير إلففى أن بعففض المتخصصففين فففى منففاهج 
البحث لد أوضحوا أنً ليس هنان ما يمنع من اختيار عينة عمدية طالمفا كانفت طبيعفة 

على حياد الدراسفة وموضفوعيتها الموضوع المدروس تتطلب ذلن، وأن ذلن ال يإثر 
( وذلفففن للحصفففول علفففى بيانفففات تتعلفففك بالسفففمات 459، 5113)غريفففب سفففيد أحمفففد، 

اإليكولوجيفففة واالجتماعيفففة وااللتصفففادية والثمافيفففة التفففى تميفففز هفففذه الشفففريحة ومفففدى 
المعانففاة التففى تتعففرض لهففا المففرأة والففدوافع التففى تففدفعها إلففى هففذا النففوع مففن العمففل 

تى لد تطرأ علفى هفذه الشفريحة، وكيفيفة النظفر إلفى مشفاكلها ومفدى ومظاهر التبير ال
 طموحها. 

 منالشة نتائج الدراسة: 
 تضمنت استمارة الممابلة خمس محاور رئيسية تتمثل فيما يلى: 

الخصائص االجتماعية وااللتصادية والتعليمية والثمافيفة الخاصفة بفالمرأة المعيلفة  -أ
 فى منطمة سوق باكوس. 

الحميمية التى تدفع المرأة المعيلة إلى االلتحاق بالعمل غيفر الرسفمى ففى  األسباب -ب
 منطمة سوق باكوس. 

 مدى لدرة المرأة المعيلة على إشباع االحتياجات األساسية ألعضاء أسرتها.  -و
 أهم المشكالت التى تعانى منها المرأة المعيلة فى منطمة سوق باكوس.  -د
عفة لظفاهرة االسفتبعاد االجتمفاعى بالنسفبة للمفرأة المعيلفة المالمفح المسفتمبلية المتول-هـ

 ومدى تطلعاتها فى منطمة الدراسة. 

وفيمااا يتعلااك بااالمحور األول وهااو الخاااص بالخصااائص االجتماعيااة وااللتصاااادية 
 والتعليمية والثمافية الخاص بالمرأة المعيلة فى منطمة سوق باكوس. 

مففة أو الوسففط االجتمففاعى ونمصففد بهففذا المحففور الكشففف عففن الظففروف العا
 المحيط التى تعيش فى ظلً المرأة المعيلة فى منطمة الدراسة. 

فبالنسبة ألعمار عينة الدراسة: كشففت النتفائج مفن خفالل الزيفارات الميدانيفة 
عامفا، وتمثفل  21إلفى أكثفر مفن  52أن أعمار عينة الدراسة تتراوح مفا بفين ألفل مفن 

 21ل ذلفن تفنخفض النسفبة ففى الفئفة العمريفة % من إجمالى حجم العينة، ففى ممابف48
عامففا وتمثففل  52%، كمفا تففنخفض فففى الفئفة العمريففة ألففل مفن 03عامفا فففؤكثر وتمثففل 

 % من إجمالى حجم العينة. 8

وهفففذا يعكفففس حميمفففة واضفففحة تتمثفففل ففففى أن البالبيفففة العظمفففى مفففن النسفففاء 
تففى يففتحملن المعففيالت فففى منطمففة سففوق بففاكوس يمعففن فففى الفئففة العمريففة المنتجففة الال

 العمل الشاق لمواجهة أعباء أسرهن الالتى تعولهن. 
وتختلففف هففذه النتيجففة مففع نتففائج الدراسففة التففى لففام بهففا سففيد جففاب   السففيد 
بعنففوان: األوضففاع االجتماعيففة وااللتصففادية لألسففر التففى ترأسففها نسففاء فففى المريففة 
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مفن خمسفين أللفل والتفى أسففرت نتائجهفا عفن أن الفئفة العمريفة  5114المصرية عام 
، 5114% )سفيد جفاب   السفيد، 32من ستين عامفا تمثفل أعلفى النسفب حيفث بلبفت 

( كما تختلف مع دراسة هدى بدران وآخرون بعنوان: نسفاء مسفئوالت عفن أسفر 048
والتى كشفت نتائجها عن أن متوسط عمر المرأة التى ترأس أسرة حفوالى  0773عام 
 (  01، 0773عاما. )هدى بدران وآخرون،  22

وبالنسبة للمستوى التعليمفى لعينفة الدراسفة فمفد أظهفرت الممفابالت أن األميفة 
%، 23هى السمة البالبة بالنسبة للمرأة فى هذا المطاع فى منطمة سوق باكوس مثلفت 

%، فى ممابل انخفاض نسبة الحاصالت علفى مإهفل 38يليها المرأة التى تمرأ وتكتب 
هففذه النتيجففة مففع نتففائج دراسففة حسففنين كشففن % فمففط. وتتفففك 08دون المتوسففط إلففى 

 –بعنففوان: اآلثففار االلتصففادية واالجتماعيففة لعمففل المففرأة فففى المطففاع غيففر الرسففمى 
والتففى كشفففت عففن ارتفففاع نسففبة األميففة بففين  0778المشففكالت وآليففات التففدخل عففام 

 ( 00، 0778%. )حسنين كشن، 11.9اإلناث حيث بلبت 

لرإوف الضبع بعنوان: أحوال الفمراء ففى وكذلن تتفك مع نتائج دراسة عبد ا
والتفى أسففرت عفن  5114دراسفة ميدانيفة بمحافظفة سفوهاو عفام  –الريف والحضفر 

ارتفففاع نسففبة األميففة وخاصففة لففدى البالبيففة العظمففى مففن نسففاء العينففة حيففث مثلففت فففى 
%. 21.0% بينمففا فففى المطففاع الحضففرى مففن محافظففة سففوهاو 94.1المطفاع الريفففى 
 ( 001: 5114ضبع، )عبد الرإوف ال

وفيما يتعلك بالحالة الزواجية فلمد كشف النتائج من خالل الممابالت مع عينفة 
الدراسة أن الحالة الزواجية توزعت على المرأة األرملفة التفى احتلفت المرتبفة األولفى 

%، يليهففا النسففاء 35بالنسففبة للنسففاء المعففيالت فففى منطمففة سففوق بففاكوس حيففث مثلففت 
%، وأخيفرا المطلمفات الالتفى يعفولن أسفر 45رضفى ويمفثلن المتزوجات من رجال م

51  .% 

وتفدل هفذه النتفائج علفى أن المفرأة األرملفة التفى فمفدت زوجهفا أصفبحت هففى 
المسئول الرئيسى عن مواجهة أعباء األسرة، كمفا أن المفرأة المتزوجفة بسفبب مفرض 

واجهفة زوجها وعجزه عن الوفاء بمتطلبات األسرة أصبحت هى العائفل الوحيفد ففى م
 احتياجات أسرتها. 

وتختلف هذه النتيجة مفع نتفائج الدراسفة التفى لامفت بهفا عفزة صفيام بعنفوان: 
دراسفة ميدانيفة لعينفة مفن النسفاء  –النساء الفميرات وهشاشة فرص الحيفاة ففى مصفر 

( والتفى أسففرت عفن ارتففاع فئفة النسفاء المتزوجفات 5114الفميرات فى حفى شفعبى )
 (  542، 5114% )عزة صيام، 80.3التى بلبت فى المطاع غير الرسمى و

% بائعفات خضفار مفن طمفاطم 85وبالنسبة لنوع المهنة: أظهرت النتائج أن 
% صاحبات أكشان صفبيرة لبيفع 08وبطاطس وخيار وبمية الخضروات األخرى، و 

 بعض الخردوات من بسكويت وشيكوالتة وجرائد وغيرها. 
لشفففهرى أحفففد المحفففددات أو وبالنسفففبة للفففدخل الشفففهرى: حيفففث يعفففد الفففدخل ا
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المإشرات الرئيسية فى فهم أبعاد الوالع االجتماعى أو الوسط االجتماعى الذى تعفيش 
فى ظلً المرأة المعيلة، والفذى يوضفح مسفتوى أنفالهفا، وففى ذلفن أظهفرت النتفائج أن 

% 58جنيفً ففؤكثر شفهريا، ثفم  521% من عينة الدراسفة يتفراوح دخلهفن حفوالى 33
جنيفً  411فؤكثر، ثم تنخفض النسفبة لمفن يتفراوح دخلهفن الشفهرى  021لمن يتراوح 

%، ولد عبرت إحدى المبحوثات عن ذلن بمولها "نعمل 08فؤكثر حيث بلبت نسبتهن 

أيً الدخل مابيكفيش أى حاجة خالص واألسفعار عمالفة بتزيفد حنصفرف علفى أيفً وال 
ثانيفة: "إحنفا غالبفة أيً. التزاماتنفا كتيفرة ومطالفب البيفت مابتخلصفش". وتمفول امفرأة 

 دخلنا بسيط أوى ومش بيكفى أى حاجة". 
وتفدل هفذه النتففائج علفى انخفففاض ملحفوظ ففى دخففول معظفم نسففاء العينفة فففى 
منطمة سوق بفاكوس ممفا يفإثر علفى حرمفانهن مفن الحصفول علفى السفلع والمنتجفات 

 األساسية وخاصة بعد ارتفاع األسعار وزيادة معدالت التضخم. 
التففى تإكففد  5118جففة مففع نتففائج تمريفر التنميففة البشففرية لعففام وتتففك هففذه النتي

على انخففاض الفدخول التفى تكتسفبها األسفر التفى تعولهفا اإلنفاث بالممارنفة بتلفن التفى 
 (  5118تكتسبها األسر التى يعولها الذكور. )البنن الدولى، 

ممففا يففدل علففى أن دخففل المففرأة مففن هففذه األعمففال مففنخفض بدرجففة ملحوظففة 
معً انتشال األسرة ككل من الفمر، حيث يعد المطفاع غيفر الرسفمى ففى بحيث يصعب 

الحضففر أحففد األسففاليب التففى تتبعهففا المففرأة المعيلففة فففى محاولففة لتكيفهففا مففع األوضففاع 
 المتدنية وانخفاض مستوى المعيشة. 

أوضحت النتائج ومن خالل الممابالت مفع المبحوثفات مفن العينفة ففى منطمفة 
%، يليهففا 31أكثففر مففن ثالثففة أبنففاء حيففث بلبففت نسففبتهن سففوق بففاكوس أن مففن أنجففبن 

%، وتنخفض النسبة للنساء الالتفى لفديهن خمفس أبنفاء 53أبناء فؤكثر  3الالتى أنجبن 
% وتتفك هذه النتيجة مع نتائج دراسة نادية حليم سفليمان بعنفوان: الفمفر 01فؤكثر إلى 

الطففالق مففع وجففود  والتففى توضففح أن الترمفل أو 0772والنسفاء المعففيالت ألسففر عفام 

أطفففال يففدفعان المففرأة إلففى سففوق العمففل تحففت ضففبط الحاجففة الماديففة الشففديدة، وعلففى 
الرغم من إدران المرأة الفميرة ففى المطفاع غيفر الرسفمى أنفً كلمفا ازداد عفدد األففواه 

 ( 510، 0772. )نادية حليم سليمان، التى البد من إطعامها كلما ازداد احتمال تفالم فمرها

تعلك بالسكن: حيث يعد السفكن حاجفة ضفرورية ليسفكن فيفً اإلنسفان، وفيما ي
ويؤوى إليً بعد عناء العمل، وهو أحفد المإشفرات الهامفة والدالفة علفى نوعيفة الحيفاة، 

% مفن النسفاء المعفيالت يسفّكن 81ولد أظهرت نتائج الممابالت مع عينة الدراسفة أن 
  % يسّكن فى مسكن مشترن.31فى مسكن مستمل فى ممابل 

ولففد أوضففحت معظففم عينففة الدراسففة مففن المبحوثففات بعففدم سففالمة المرافففك 
 األساسية وخاصة المتعلمة بالمياه والكهرباء. 

ولففد عبففرت إحففدى المبحوثففات عففن ذلففن بمولهففا: "المطففرح يادوبففن أوضففتين 
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 مؤضينا بالعافية والمية والنور ممطوعيين معظم الولت". 
ا علشفان عفددنا كبيفرا أنفا وزوجفى وتمول امرأة ثانيفة: "المكفان مفش مؤضفيين

 وأربع أوالد وكل ده فى أوضتين بس". 
وتدل هذه النتائج على أن معظفم سفكن المبحوثفات يتسفم بملفة اإلمكانفات التفى 

 تشبع الحاجات األساسية لإلنسان. 
وتتفففك هففذه النتيجففة مففع نتففائج دراسففة سففيد جففاب   السففيد بعنففوان: النسففاء 

دراسففة اسففتطالعية لبائعففات األرصفففة بمدينففة  –لرسففمى الفميففرات فففى المطففاع غيففر ا
والتففى أسفففرت عففن أن الطففابع البالففب بمسففاكن المبحوثففات عبففارة عففن  5114طنطففا 

حجففرة للنففوم الجمففاعى وتخففزين وإعففداد وتنففاول الطعففام واسففتحمام اإلنسففان وغسففيل 
السفيد،  مالبسً ونشرها للتجفيف ومكان لمذاكرة األبناء الذين يدرسون. )سيد جاب  

5114 ،51  ) 

وفيما يتعلفك بالصفحة حيفث تعفد الصفحة أحفد الحمفوق األساسفية بالنسفبة لكفل 
إنسان، كما تعد أحد األبعاد الرئيسية الدالة على فعالية العمل، وبناء علفى ذلفن تكشفف 
النتففائج عففن ارتفففاع فففى نسففبة النسففاء الالتففى يعففانين مففن مففرض أو أكثففر مثففل السففكر 

، وذلن نتيجة اإلجهاد فى العمل أكثر من الالزم، ولد عبرت والضبط والملب وغيرها
أحد المبحوثات عن ذلن بمولها: "أعمل أيً باضطر أجفى علفى صفحتى، وعلفى نفسفى 

 علشان أوفى متطلبات البيت واألوالد". 
وتمفففول امفففرأة ثانيفففة: "عنفففدى سفففكر وضفففبط عفففالى ولكفففن الزم اشفففتبل ألن 

 رلبتى".  جوزى متوفى وأنا مسئولة عن كوم لحم فى
وتففدل هففذه النتففائج علففى حميمففة جوهريففة وهففى أن النسففاء الفميففرات مففن هففذه 
الشريحة هى ألل الفئات االجتماعية المدعومة فى نظام الرعاية االجتماعيفة، وال شفن 
أن النمص فى الرعاية الطبية والفنمص ففى الخفدمات يفإدى ففى النهايفة إلفى أن المفرأة 

 لنمص نتيجة زيادة أعباء الحياة وصعوبة المعيشة. المعيلة ألسرتها تدفع ثمن هذا ا
أمففا بالنسففبة للبعففد الثمففافى لعينففة الدراسففة فمففد لففوحظ مففن خففالل الممففابالت أن 
معظم النساء ال يمرأن الصحف، والنسبة الضئيلة مفنهن يطفالعن بعفض الصفحف مثفل 
صففة صففحيفة األخبففار وخاصففة أخبففار الحففوادث، أمففا بالنسففبة لمشففاهدة التليفزيففون وخا

األفففالم والمسلسففالت الممدمففة فهففن يسففتميين منهففا معظففم المعلومففات، وفففى الممابففل 
% عففن مشففاهدة البففرامج التففى تتحففدث عففن األحففداث والولففائع الجاريففة 35أعربففت 

 الخاصة بالمجتمع المصرى. 
وفى هذا تمول إحفدى المبحوثفات "بفاروح البيفت مهفدودة وتعبانفة مفن الولففة 

ان أكفى مطالب البيفت وإذا اتفرجفت ففى التليفزيفون علفى فى السوق طول النهار علش
 حاجة بالليل باتفرو على التمثليات واألفالم". 

وتمول امرأة ثانية: "ياريت كنا نعرف نمرأ ونكتب كنا ذاكرنا ألوالدنفا". ولفد 
أعربففت امففرأة ثالثففة عففن ذلففن بمولهففا "بففاعرف كففل حاجففة مففن التليفزيففون مففن خففالل 
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المسلسففالت زهمنففا مففن الكففالم فففى السياسففة احنففا عففاوزين البلففد الفرجففة علففى األفففالم و
 تتصلح وخالص". 

وتفففدل هفففذه النتفففائج علفففى أن صفففلة المبحوثفففات مفففن عينفففة الدراسفففة بالعفففالم 
الخارجى تؤتى من خالل التليفزيون حيفث تشفكل األففالم والمسلسفالت إحفدى الوسفائل 

نتفائج علفى انخففاض مسفتوى التى تستمى منهفا هفذه الشفريحة ثمافتهفا، كمفا تفدل هفذه ال
الوعى الثمافى بانخفاض وتفدنى المسفتوى التعليمفى وارتبفاط أسفلوب حيفاة المبحوثفات 

 بالبحث عن لممة العيش فمط. 
وتتففك هفذه النتيجففة مفع نتفائج دراسففة فيونفا بعنفوان: النسففاء ففى المطفاع غيففر 

ظففام والتففى أسفففرت عففن أن الن 0771إسففهامات التعلففيم والتففدريب عففام  –الرسففمى 

التعليمففى أخفففك بشففكل عففام فففى اعففداد المففرأة ورفففع مسففتوى وعيهففا الثمففافى وتنميففة 
مهاراتها للحصول على أجر أفضل ووظفائف هامفة ممفا دفعهفا لممارسفة أنشفطة ذات 

 (Fiona, L., 1996, P.18مستويات هشة. )

المحور الثانى: وهاو المتعلاك باألسابال الحميمياة التاى تادفع المارأة إلاى البحا  عان 
 عمل فى المطاع غير الرسمى فى منطمة سوق باكوس. 

وللكشف عن األسباب التى تدفع المرأة إلى هذا النفوع مفن العمفل فمفد كشففت 
النتففائج مففن خففالل الممففابالت مففع المبحوثففات عففن أن الفمففر وعففدم كفايففة الففدخل وتعففدد 

ففى هفذا متطلبات األسرة يعد أحد أهم األسباب التى تدفع المرأة إلى البحفث عفن عمفل 
 المطاع. 

ولففد عبففرت أحففدى المبحوثففات عففن ذلففن بمولهففا: "أعمففل أيففً العيشففة صففعبة، 
 ولكن كلً يهون علشان الوالد يتعلموا ومايطلعوش زى".

وتمول امرأة ثانية: "طب حؤاكل عيالى منين الزم اشتبل علشفان مفاأتحوجش 
 لحد". 

بل وأكفففى وتمففول امففرأة ثالثففة: "مالنففاش أى مففورد رزق تففانى غيففر أنففى اشففت
 متطلبات عيالى". 

ولد أعربت امرأة رابعة عن ذلن بمولها: "زوجى مريض بالملب واحتياجاتنفا 
كتيففرة ومفففيش حففد غيففرى ينفففع يشففتبل ألن عيففالى صففبيرين والحكومففة مففش عاملففة 

 تؤمينات على المرض إذا توفى زوجى". 
وهففذا يففدل علففى تففدنى أوضففاع المففرأة التففى تلتحففك بهففذا النففوع مففن العمففل 
وخاصة فى ظل زيادة الفمر والحرمان المادى وارتفاع معفدالت البطالفة، وهفذا النفوع 
من العمل وتردى أحولها المعيشية، وأن محاولة توفير دخل مفادى لألسفرة هفو الفدافع 
األساسى وراء عمل المرأة فى هذا المطاعف فهى مدفوعفة إلفى أى عمفل شفريف مهمفا 

 على من تعولً.  كان الثمن ألنها تعول وتحتاو لألنفاق
وبسإال المبحوثات عن مدى كفاية الفدخل لمتطلبفات المعيشفة األساسفيةف فمفد 
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أظهرت نتائج الممفابالت أن البالبيفة العظمفى مفن المبحوثفات يإكفدن علفى عفدم كفايفة 
% فمط يإكدن محاوالتهن تدبر أمفورهن وأمفور أسفرهن الالتفى 01الدخل، فى ممابل 

 .  يعلنهنَّ
بحوثات عن ذلن بمولها: "الدخل بسيط أوى حيجيب أيفً ولد عبرت إحدى الم

 وال إيً". 
وتمول امرأة ثانية: "باضطر ألعد أبيع الخضار فى السوق من صفباحية ربنفا 
من الساعة سابعة صباحا لحد لبل المبفرب علشفان أكففى احتياجفات عيفالى ومفع ذلفن 

 الفلوس مش بتكفى". 
ن جيرانففى علشففان أمشففى وتمففول امففرأة ثالثففة فففى ذلففن: "باضففطر اسففتلف مفف

أمورى"، ورابعة تمول: "أنا داخلة جمعيفة علشفان مصفاريف المدرسفة كتيفر وبرضفة 
 علشان تفن أزمة حاعمل أيً الزم أدبر أمورى وأمور عيالى". 

كمففا عبففرت نسففاء أخريففات عففن ذلففن حيففث تمففول أحففداهن: "زوجففى مففريض 
لفً، الحكومفة أصفلها عنده الملفب والفدواء بتاعفً غفالى باضفطر اسفتلف علشفان أجيبهو
 مش سؤلً فينا وال فى أى تؤمينات علشان تساعد الناس اللى زينا". 

وتمول امرأة ثانية: "زوجى متوفى ومصفاريف المفدارس كتيفر عليفا والعيفال 
مش منتظمين فى مرواح المدرسفة، وال ففى الدراسفة وأنفا عفوزاهم يتعلمفوا لكفن مفش 

 نى فى الكشن". عارفة أعمل أيً، ساعات كتيرة يمفوا يساعدو
وأعربت امرأة ثالثة عن ذلن بمولها: "لما الطلبات تكتر علّى باضطر أسفاعد 
فى البيوت بجانب بيع الخضفار ففى السفوق والنفاس اللفى باشفتبل عنفدهم كتفر خيفرهم 

 بيساعدونى وبيدونى اللى أنا عوزاه من فلوس وهدوم وأكل". 
العففيش ومحاولففة وتففدل هففذه النتففائج علففى أن الحصففول علففى المففال وكسففب 

تفوفير دخفل مففادى لألسفرة بسففبب مفرض الفزوو أو وفاتففً مفن أجففل الوففاء بمتطلبففات 
الحيففاة المعيشففية الضففرورية يعففد مففن أهففم الففدوافع التففى تففدفع المففرأة إلففى البحففث عففن 

 عمل، حتى ولو كان فى مهن هامشية ومتدنية ومرهمة طوال اليوم. 
سفعد الفدين إبفراهيم بعنفوان:  وتتفك هفذه النتيجفة مفع مفا توصفلت إليفً دراسفة
والتفى أسففرت عفن  0772تطور أوضاع المرأة المصرية من نيروبى إلفى بكفين عفام 

أن األسففر التففى تعولهففا النسففاء تعففد مففن أشففد األسففر فمففرا، وأللهففا لففدرة علففى الوفففاء 
 ( 09، 0772بالحاجات األساسية ألعضائها. )سعد الدين إبراهيم، 

 ى تعانى منها المرأة فى منطمة سوق باكوس. المحور الثال : المشكالت الت
يمكفففن المفففول أن معظفففم مشفففكالت مجتمعنفففا المصفففرى مفففن حيفففث مفففداها أو 
توزيعها أو ثباتها أو إيجفاد حلفول لهفا ال يتفؤتى إال بفالرجوع إلفى أعضفاء المجتمفع أيفا 

 كانت مكانتهم، وأيا كانت مهنتهم ومراكزهم فى البناء االجتماعى. 
ت المرأة ففى الحضفر بفالظروف العامفة أو باألوضفاع ولذلن ارتبطت مشكال
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االجتماعية وااللتصادية والصحية ... وغيرها السائد ففى مجتمعنفا بوجفً عفام، وبهفذه 
 الشريحة من هذا المجتمع بوجً خاص. 

ولد كشفت النتائج عفن أن هنفان مشفكالت متعفددة تعفانى منهفا هفذه الشفريحة 
 من النساء فى منطمة سوق باكوس. 

ذلففن تمففول إحففدى النسففاء: "مشففاكلنا كتيففرة حمولففن أيففً وال إيففً وأهمهففا وفففى 
 الفلوس مابتكفيش أى حاجة ومطالبنا بتزيد كل يوم". 

وتمول امرأة ثانية عن ذلن بمولها: "أهفم مشفكلة عنفدنا احنفا بيفاعين الخضفار 
 استبالل التجار لينا مش عاوزين يرحمونا وبتوع اإلزالة بيجوا يرموا حاجتنا".

ول امرأة ثالثة: "أنا شايلة الحمل والهم كلفً لوحفدى زوجفى عاطفل ومفش وتم
 ممدر تعبى وشماى طول اليوم، المهم عنده يضيع الفلوس على شرب السجاير". 

وعبرت رابعة عن ذلن بمولها: "مشاكلنا كتيرة أهمها مصاريف تعليم العيفال 
نففى علشففان والففدروس الخصوصففية غاليففة باضففطر اسففتلف أو أدخففل جمعيففة مففع جيرا

 أعلمهم". 
كمففا تمففول امففرأة خامسففة: "جففوزى تعبففان طففول النهففار يتعففارن مففع العيففال 
وخصوصا وأنا بره فى الشبل، ولما أرجع البيت يؤخذ منى الفلوس وينفزل يمعفد علفى 

 المهوة مع صحابً". 
وتكشف هذه النتائج عن حميمة جوهرية وهى أن هذه الشريحة من النساء فى 

رسمى فى منطمة سوق باكوس تعانى من مشكالت كثيرة ومتعفددة لطاع العمل غير ال
لففيس مففن مشففكالت التصففادية فمففط، وإنمففا مففن مشففكالت اجتماعيففة أيضففا مثففل مففرض 
الزوو أو عدم مباالتً واعتماده على عمل زوجتً فى إشباع احتياجاتفً األساسفية فمفط 

أسفرتً، ولفد مثل شرب السجائر والجلوس مع أصحابً على الممفاهى وإهمالفً لشفئون 
كشف ذلن عن وجود بعفض مظفاهر التفكفن األسفرى نظفرا لبيفاب هفذه الشفريحة مفن 

 النساء فترات طويلة خارو المنزل. 
كما تكشف هذه النتائج السابمة ولفد اتضفح ذلفن ففى شفكوى معظفم نسفاء هفذه 
الشريحة فى منطمة سوق بفاكوس مفن غفالء األسفعار وخاصفة نفمفات الفدواء، وكفذلن 

هففإالء النسففاء عففن تففدبير نفمففات الففدروس الخصوصففية الرتفاعهففا  التعلففيم، وعجففز
وخاصة على ميزانية البسفطاء مفن محفدودى الفدخل وأيضفا مفن متوسفطى الفدخل ففى 
المجتمع المصفرى وخاصفة ففى ولتنفا الفراهن، كمفا تتعفرض نسفاء هفذه الشفريحة مفن 
طة اسففتبالل التجففار الففذين يمففدونهن بففبعض السففلع الصففبيرة ومففن المطففاردة مففن شففر

 المرافك والطرلات. 
وتتفك هذه النتيجة مع نتائج دراسة عفزة عبفد المحسفن خليفل بعنفوان: النسفاء 

والتفى أسففرت عفن أن األسفرة الفميفرة التفى  5114ومواجهة االفتمفار ففى مصفر عفام 

تعولها النساء هى من أكثر األسر فمرا من حيفث متوسفط الفدخل أو نصفيب الففرد مفن 
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أو تدنى مواصفات السكن الذى يعيش فيً، وفى ضفوء هفذه الدخل أو مستوى المعيشة 
األوضففاع المتدنيففة يتزايففد حجففم المشففكالت التففى تعففانى منهففا هففذه األسففر. )عففزة عبففد 

 ( 3، 5114المحسن خليل، 

وتتفففك هففذه النتيجففة أيضففا مففع نتيجففة دراسففة امينففويلز إسففالم بعنففوان: علففم 
الففذين تنمصففهم مففوارد الففدخل  والتففى أوضففح فيهففا أن النففاس 5119اجتمففاع الفمففر عففام 

يفشلون فى االستثمار فى الجوانب األخرى مثل تعليم أبنائهم، باإلضافة إلى أن هإالء 
الفمففراء معرضففون للمففرض والرعايففة الصففحية السففيئة، وأنهففم يعيشففون فففى سلسففلة 
متشفابكة، ومعمففدة مففن المشففكالت وأنففً إذا سففيطرت المشففكالت فإنهففا ال تتففيح الفففرص 

ة شفبً كل مجموعة متراكمة من المشكالت التى تجعل أى استجابة فعالاألخرى بل تش
 (Islam, A., 2007, p. 9)مستحيلة. 

كما تتفك هذه النتيجة مع التوجً النظرى للدراسة حيفث أن ظفاهرة االسفتبعاد 
االجتماعى تمس أعداد كبيفرة مفن النفاس فهفى ذات طبيعفة مركبفة يتفداخل فيهفا جميفع 

اعية وااللتصادية والصحية والسفكنية... الفخ أى يتفداخل فيهفا الجوانب األخرى االجتم
كل ش ، وفى هذا الصدد يإكد جيدنز أن االستبعاد االجتماعى لفئفة معينفة يتشفكل مفن 
خالل ظروفها االجتماعية وااللتصادية المتدهورة، كما يإكد جون هيلفز أن االسفتبعاد 

باإلضافة إلى أنً يمثل حاجز يحفول  االجتماعى يمثل انتهاكا لميمة العدالة االجتماعية،
 ( 00)جون هيلز وآخرون، مرجع سابك، دون تحميك تكافإ الفرص فى جميع المجاالت. 

أمااا بالنساابة للمحااور الرابااع واألخياار وهااو المتعلااك بااالمالمت المسااتمبلية المتولعااة 
لظاهرة االستبعاد االجتماعى بالنسبة للمرأة المعيلة فى منطمة سوق بااكوس ومادى 

فمد كشفت النتائج عفن لتامفة المسفتمبل ولفد أتضفح ذلفن ففى صفعوبة التطلفع  تطلعاتها،
إلى مستمبل أفضل من وجهة نظفرهن حيفث تسفود ثماففة مفن فمفدان الثمفة بفالنفس، هفذا 
 فضال عن الشعور باليؤس واالحباط نتيجة الضعف، وللة الحيلة والرضا بالمدر. 

لحكومفة عمرهفا مفا سفؤلت وال حيث عبرت إحدى النساء عفن ذلفن بمولهفا: "ا
 حتسؤل فينا أصال". 

وتمول امرأة ثانية: "مالناش أى تؤمين صحى علشفان لمفا نمفرض نمفدر نمفف 
 على رجلينا من تانى ونشتبل". 

وتمففول امففرأة ثالثففة: "أتمنففى أن أسففيب شففبلى ده ألنففى تعبففت منففً ولففو كففان 
 لة". زوجى عايش ماكنتش أتبهدلت كده ولكن حاعمل أيً ما باليد حي

وتمول رابعفة: "الحكومفة بتهفتم بفس بالنفاس اللفى صفوتها عفالى وبتحمفك لهفم 
 مطالبهم رغم أنهم أحسن مننا كتير، أما أحنا فمالناش حد غير ربنا". 

كما عبرت امرأة خامسة عن ذلن بمولها: "العيشة صعبة ومفيش أى أمل ففى 
 للى زينا". بكره علشان وضعنا يتحسن طالما الحكومة مش سؤلً فى الناس ا

وتعبفففر هفففذه النتفففائج عفففن مفففدى التهمفففيش والشفففعور باإللصفففاء أو االسفففتبعاد 
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االجتماعى من لبل الدولفة لهفن، األمفر الفذى يجعفل معظمهفن يعتمفدن علفى مفا يمدمفً 
 لهن أهل الخير فى المنطمة فى شكل زكاة مال. 

باإلضفففافة إلفففى عفففدم وجفففود رعايفففة صفففحية أو تفففؤمين صفففحى لهفففن نظفففرا 
مراض نتيجة طبيعة عملهن المجهدة والماسية فى الشارع كبائعات علفى لتعرضهن لأل

األرصفة أو صاحبات أكشان صبيرة، وأن عملهن يمكن أن يسفتبرق سفاعات طويلفة 
يوميا ولذلن فهن فى حاجة إلى رعاية صحية رخيصة تتناسفب مفع مسفتوى أجفورهن 

 وعملهن غير الدائم. 
أو الحرمففان االجتمففاعى حيففث كمففا تكشففف األلففوال السففابمة عففن مففدى الفمففر 

ينظر إلى الحرمان على أنً عملية منظمة للتهميش واالستبعاد حيث البنية االجتماعيفة 
االلتصادية المشوهة، وهذا يعفد مظهفرا مفن مظفاهر التففاوت االجتمفاعى والالمسفاواه 
االجتماعيففة والتففى يعففد الفمففر أبففرز إفرازاتهففا ممففا يففإدى إلففى مزيففد مففن االسففتبعاد 

 اعى لهذه الشريحة من المجتمع. االجتم
وتففدل هففذه األلففوال السففابمة والتففى تففدل علففى النظففرة التشففاإمية علففى أن هففذا 
النوع من العمل الهامشفى لفم يكفن بنفاء علفى رغبفة النسفاء الالتفى يمفتهن هفذا العمفل، 
ولكنهن مجبرات على العمل نظرا لظروفهن االجتماعية وااللتصفادية الصفعبة وأنهفن 

ى تبيير والعهن ووالع أسفرهن نظفرا إلمكانيفاتهن المحفدودة، كمفا تكشفف ال يسعين إل
معظم هذه الممابالت عن االستسالم واليؤس من الحياة ومدى لتامفة المسفتمبل، ويرجفع 
ذلففن إلففى ارتفففاع أميففة المبحوثففات التففى تحففول دون تحميففك أى شفف  سففوى االستسففالم 

 للوالع المرير. 
اسة التفى لفام بهفا كفل مفن هفانس بييرمفارتن وتتفك هذه النتيجة مع نتائج الدر

واللفذان أوضفحا  0778وهارالد شومان فى مإلفهما بعنوان: فخ العولمة الصادر عفام 
% مففن السففكان الففذين يمكففنهم العمففل 51فيففً أنففً فففى المففرن الجديففد سففيكون هنففان 

% وهففى البالبيففة 81والحصففول علففى الففدخل والعففيش فففى رغففد وسففالم، فففى ممابففل 
م السكان الفائضين عن الحاجة وهم العاطلون الذين يرغبفون ففى الحصفول المتبمية فه

% يمثلفون الطبمفة الفدنيا 81على عمل، كما أشار المإلفان إلفى أن هفذه النسفبة الهائلفة 
وهذه الطبمة ستواجً بالتؤكيد بمشاكل كبيرة وهم مهددون بالبطالة ومن ثفم باالسفتبعاد. 

 (  532، 0778)هانس بييرمارتن وهارالد شومان، 
وبالنسففبة لتطلعففات هففذه الشففريحة مففن النسففاء فففى منطمففة سففوق بففاكوس فمففد 
أظهففرت البالبيففة العظمففى رغبففتهن فففى ضففرورة اهتمففام الحكومففة بهففن، ولففد عبففرت 
إحدى النساء عن ذلن بمولها: "ياريت يكون لنا نمابة علشان تجيب لنفا حمولنفا بفدل مفا 

 ع كالم مش كويس". احنا متبهدلين فى الشارع وبيطاردونا وبنسم
وتمول امرأة ثانية: "ياريت الحكومة تعمل أى حاجة لينا علشان تسفاعدنا ففى 

 األيام الصعبة اللى جاية". 
وعبرت امرأة ثالثة بمولها: "مالناش أى تؤمين اجتماعى يحمينا من بكره زى 

 الوظائف التانية". 
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شان لما نتعفب وتمول امرأة رابعة: "نفسى الحكومة تعمل لنا تؤمين صحى عل
 ناللى اللى يسعفنا". 

وعبففرت امففرأة خامسففة بمولهففا "أتمنففى أن تنظففر الحكومففة وتهففتم بصفففحتنا 
وبتعليم والدنا وتعمفل لنفا تفؤمين يسفاعدنا محفدش عفارف بكفره مخبفى لنفا أيفً وال حفد 

 عارف رزلً فين". 
وتفففدل هفففذه النتفففائج علفففى األحفففالم المتواضفففعة لهفففذه الشفففريحة والطموحفففات 

فهذه الشريحة من النسفاء محرومفات مفن أى تنظفيم نمفابى أو حمايفة لانونيفة  المحدودة
أو تؤمين اجتماعى وصحى، فالظروف المعيشية الماسية وارتفاع نسفبة األميفة وتفشفى 
الفسففاد السياسففى وااللتصففادى تضففع هففذا النففوع مففن المضففايا فففى مرتبففة االسففتبعاد 

 والتهميش من أجندة األولويات. 
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 خاتمة الدراسة:
لمد اتضح من الطرح السابك مدى االسفتبعاد االجتمفاعى الفذى لحفك بشفريحة 
النساء المسئوالت عن أسر فى لطاع العمل غير الرسفمى ففى منطمفة الدراسفة )سفوق 
باكوس( والذى نتج عنً تؤثيرات سفلبية متعفددة ففى أوضفاعهن وخاصفة ففى الحضفر، 

مفن أهفم المشفاكل االجتماعيفة وااللتصفادية والثمافيفة ويرجع ذلن إلى الفمفر الفذى يعفد 
والصحية الهامة التى تنتشر فى معظم أنحاء مجتمعنفا المصفرى والفذى أدى إلفى عفدم 
التكافإ وعدم تحميك العدالة االجتماعية ومن ثفم هيمنفة المفادرين مماليفد الحكفم ومعظفم 

ة وهفى مففن وجهففة األنظمفة فففى المجتمففع والتفى أسففماها انتففونى جيفدنز جماعففة الصفففو
نظره الجماعات المحظوظة التى تعيش داخفل مجتمعفات محاطفة باألسفوار ففى ممابفل 
تهمففيش جماعففات األغلبيففة مففن ممارسففات الحيففاة العامففة بمختلففف مجاالتهففا حتففى مففن 

 خالل تجمعاتهم السكنية العشوائية الفميرة. 
لفففذا حاولفففت الدراسفففة الكشفففف عفففن الخصفففائص االجتماعيفففة وااللتصفففادية 

لتعليمية والثمافية لهذه الشريحة من النساء فى لطاع العمل غير الرسمى ففى منطمفة وا
 سوق باكوس ولد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: 

 ( 32-41تتمثل البالبية العظمى من النساء المسئوالت عن أسر فى الفئفة العمريفة مفن )
النسفاء المعفيالت ففى % ممفا يفدل علفى أن البالبيفة العظمفى مفن 48عاما. حيث يمثلن 

منطمة سوق باكوس يمعن فى الفئة العمرية المنتجة التى تتحمفل مشفمة العمفل لمواجهفة 
ضفففبوط الحيفففاة المعيشفففية. وتعكفففس هفففذه النتيجفففة حميمفففة رئيسفففية وهفففى أن غالبيفففة 
المبحوثات من هذه الشريجة ال يمدمن علفى هفذا النفوع مفن العمفل إال ففى سفن متفؤخرة 

تماعيففة والتصففادية وصففحية لاسففية كالترمففل والطففالق وبعففد تعرضففهن لظففروف اج
 .  وعجز الزوو عن العمل والفمر المدلع... الخ

  ممفا 23البالبية العظمى من نسفاء هفذه الشفريحة أميفات حيفث بلبفت نسفبة أميفتهن .%
يكشف عن حجم التحديات التى تواجً هذه الشفريحة مفن النسفاء الالتفى يعملفن ففى هفذا 

فمط وراء سلبية المرأة فى التنميفة بفل تحولهفا إلفى عضفو غيفر  المطاعف فاألمية ال تمف
منتج فى المجتمع. وتتفك هفذه النتيجفة مفع التوجفً النظفرى للدراسفة "االتجفاه التكييففى" 
الففذى يإكففد علففى أن الوسففط االجتمففاعى المحففيط أو البنيففة االجتماعيففة وااللتصففادية 

هففذه الشففرائح المعدمففة.  المترديففة هففى المسففئول الرئيسففى عففن فمففر وإلصففاء وتهمففيش
 (  544)ديرن اليدر، مرجع سابك، 

فافتمففار المففرأة إلففى التعلففيم والثمافففة وإلففى الخبففرة، وضففعف نشففاطاتها العامففة 
وتكييفها مع أوضاعها المترديفة يحفول دون التبييفر، ويعفد هفذا ثماففة أو أسفلوب حيفاة 

 (  9، 5113يتوارثها كل جيل من الجيل السابك. )والء الجيرى، 
على الرغم من أننفا نعفيش ففى ظفل العصفر الرلمفى أو ظفل الثفورة العلميفة و

والتكنولوجية إال أن النتيجة السابمة تتفك أيضفا مفع نتفائج دراسفة سفارة لفوزا التفى مفر 
عليها ثالثة وعشرون عاما والتفى أكفدت علفى أن بفائعى الطعفام الجفائلين ففى الشفارع 

خل وهفم يتسفمون باألميفة وانعفدام بوجً عام كنشفاط غيفر رسفمى يمثلفون مصفدرا للفد
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 (Losa, S., 1991, P. 40المهارة وانخفاض المستوى التعليمى. )
  وبالنسبة للحالة الزواجية فمد اتضح من خالل الممفابالت أن النسفاء األرامفل يمفثلن

%ف مما يفدل علفى أن النسفاء األرامفل ففى منطمفة 35البالبية العظمى وذلن بنسبة 
ت عن مواجهة أعباء أسرهن أو هن العائفل الوحيفد ففى سوق باكوس هن المسئوال
 مواجهة متطلبات أسرهن. 

  مففففن 33وفيمفففا يتعلفففك بالفففدخل الشفففهرى فمففففد أظهفففرت نتفففائج الممفففابالت أن %
جنيفً ففؤكثر، ولفد عبفر معظمهفن  521المبحوثات يتراوح دخلهن الشهرى حوالى 

يفث تمفول إحفدى عن عدم كفاية الدخل لمتطلبات المعيشة فى ظل زيادة األسفعار ح
السففيدات فففى ذلففن: "الففدخل مابيكفينففاش واألوالد مصففاريفهم كتيففرة ويبمففى نفسففى 
أشففترى لففيهم لحمففة أو سففمن ولففو مففرة واحففدة فففى األسففبوع لكففن مففابينفعش ألن 

 األسعار غالية أوى علينا". 
وهكففذا يبففدو واضففحا انخفففاض دخففول معظففم نسففاء العينففة فففى منطمففة سففوق 

نهن مففن الحصففول علففى السففلع والمنتجففات الضففرورية بففاكوس ممففا يففإثر علففى حرمففا
 وخاصة بعد ارتفاع األسعار وزيادة معدالت التضخم. 

الفمفر والمطفاع غيفر  –وتتفك هذه النتيجة مع دراسفة هفايزر بعنفوان: النسفاء 
نحففو إطففار عملففى تحليلففى والتففى أكففد فيهففا علففى أن دخففل المففرأة مففن هففذه  –الرسففمى 

ة كبيرة بحيث يصعب معفً انتشفال األسفرة ككفل مفن األعمال الهامشية منخفض بدرج
 (Heyzer. N. 1981. P. 10الفمر. )

  أنجففبن 31وبالنسففبة لعففدد األبنففاء: فمففد أوضففحت النتففائج أن معظففم المبحوثففات %
أكثر من ثالثة أبناء، وتنخفض النسبة للنساء الالتفى لفديهن خمفس أبنفاء ففؤكثر إلفى 

ناديففة حلففيم سففليمان بعنففوان: الفمففر % وتتفففك هففذه النتيجففة مففع نتففائج دراسففة 01
. وهففذا مففا يففدعم االفتففراض المائففل بففؤن الترمففل أو 0772والنسفاء المعففيالت ألسففر 

الطفالق مففع وجفود األطفففال يفدفعان المففرأة إلفى سففوق العمفل تحففت ضفبط الحاجففة 
 ( 515المالية الشديدة. )نادية حليم سليمان، مرجع سابك، 

 مفن المبحوثفات يسفكن ففى مسفكن 81أن  وفيما يتعلك بالسكن: أوضحت النتائج %
% يسكن فى مسفكن مشفترن، ولفد أكفدت معظفم المبحوثفات 31مستمل، فى ممابل 

 بساطة المسكن وللة المرافك وخاصة فيما يتعلك بالمياه والكهرباء. 
  أمففا بالنسففبة للصففحة: التففى تعففد أحففد الحمففوق األساسففية للمففواطن وإحففدى الحاجففات

ة لفدرة المفواطن علفى العمفل واإلنتفاو والمشفاركة، الضرورية لتوفير شروط تنميف
% يعفففانين مفففن أمفففراض مزمنفففة 88فمفففد أظهفففرت النتفففائج أن معظفففم المبحوثفففات 

كالضففبط والسففكر والملففب وغيرهففا نتيجففة اإلجهففاد فففى العمففل وهففى نتيجففة تففرتبط 
بؤوضففاعهن االجتماعيففة وااللتصففادية المتدنيففة ومحصففلة طبيعيففة لعمليففة االسففتبعاد 

هذه الشريحة من النساء فهن يعملن فى سوق كبير ال تتفوافر فيفً أيفة  التى تحاصر
اشتراطات صحية بل تحيط بهن فى الكثير من األحيان أكفوام الممامفة وعفدم تمفديم 
أية خدمات صحية لهن، مما يدل علفى عفدم وجفود تفؤمين صفحى لهفإالء البائعفات 
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هفن يفدفعن ثمفن هفذا الفميرات أو نمص فى الرعاية الصحية المتاحفة لهفن ممفا يجعل
 النمص. 

وتتفففك هففذه النتيجففة مففع نتففائج دراسففة سففيد جففاب   السففيد بعنففوان: األوضففاع 
والتفى  5114االجتماعية وااللتصادية لألسر التى ترأسها نسفاء ففى المريفة المصفرية عفام 

أظهرت عدم وجود أيفة رعايفة صفحية لرعايفة األسفر التفى ترأسفها نسفاء. )سفيد جفاب   
 (038جع سابك، السيد، مر

  أما فيما يتعلك بالبعد الثمافى فمد لفوحظ أن معظفم النسفاء ففى منطمفة سفوق بفاكوس
يسفففتمين ثمفففافتهن ومعفففرفتهن بالعفففالم الفففداخلى والخفففارجى مفففن خفففالل التليفزيفففون 
وخاصة فى مشاهدة األفالم والمسلسالت، مما يدل على تدعيم ثمافة الصفورة التفى 

وتوجً السلون وخاصفة بالنسفبة لهفذه الشفريحة أصبحت تشكل االتجاهات واآلراء 
من النساء مما يكشف عن ارتفاع نسفبة أميفتهن ومفن ثفم انخففاض مسفتوى الفوعى 

 الثمافى وتدنى المستوى التعليمى. 
  أما المحور الثانى وهو المتعلك بالكشف عن األسباب التى تدفع المرأة إلفى التحفاق

باكوس فمد كشفت النتائج عفن أن  بالعمل فى المطاع غير الرسمى فى منطمة سوق
الفمر وعدم وجود عائل وتعدد متطلبات األسرة وصعوبة الحيفاة المعيشفية يعفد مفن 
أهم األسباب التى تدفع المرأة إلى البحث عن لممة العفيش والمبفول بهفذا النفوع مفن 
العمل الهامشى، ولد عبرت إحدى النساء عن ذلن بمولها: "أنا جفوزى مفات وكفان 

ل طلباتنا كتيرة". وتمول أخرى: "جوزى عيان بالملب والسكر والضبط الزم اشتب
 وعندنا كوم لحم مين حيصرف عليهم". 

وتدل هذه النتائج على عفدم وجفود عائفل لألسفرة وضفيك ذات اليفد وصفعوبة 
المعيشة يعد من أهم األسباب التى تفدفع المفرأة إلفى العمفل لالسفترزاق وكسفب العفيش 

اسية للحياة المعيشية، وتتفك هذه النتيجة مع نتفائج دراسفة عفزة للوفاء بالمتطلبات األس
والتففى  5114عبففد المحسففن خليففل بعنففوان: النسففاء ومواجهففة االفتمففار فففى مصففر عففام 

أكدت على أن الطالق والترمل ومرض الزوو تعد أحد األسباب التى تدفع المرأة إلفى 
فع إلى االضفطرار للعمفل ففى مزاولة العمل حيث تعد هذه الشرائح أفمر الفمراء مما يد
 ( 1عزة عبد المحسن خليل، مرجع سابك، أعمال هامشية لمواجهة صعوبات الحياة المعيشية. )

  وفيمففا يتعلففك بالسففإال عففن مففدى كفايففة الففدخل لمتطلبففات المعيشففة األساسففية فمففد
% يإكففدن علففى عففدم 98أظهففرت النتففائج أن البالبيففة مففن نسففاء هففذه الشففريحة أى 

% فمفط أكفدن محفاولتهن تفدبير 01ى ظل ارتفاع األسعار، ففى حفين كفاية الدخل ف
أمورهن وأمور أسرهن إما بعمل جمعيات أو باالستدانة من البير، ممفا يفدل علفى 
أن فمفر المفرأة وانخفففاض دخلهفا يحفول دون إشففباع االحتياجفات األساسفية لألسففرة 

الفثمن  فتضطر المفرأة مفن هفذه الشفريحة إلفى مزاولفة أى عمفل شفريف مهمفا كفان
 ألنها تعول وتحتاو إلى اإلنفاق على من تعول. 

  وبالنسبة للمحور الثالث وهو المتعلك بالكشف عن أهم المشكالت التى تعفانى منهفا
المرأة فى هذا المطاع فى منطمة سفوق بفاكوس فمفد أظهفرت الممفابالت عفدم كفايفة 
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رتفففاع الففدخل لمتطلبففات المعيشففة وغففالء األسففعار، وكففذلن مصففاريف المففدارس وا
أسعار الدواء، وكذا الدروس الخصوصية، حيفث عبفرت إحفدى السفيدات عفن ذلفن 
بمولها: "مشفاكلنا كتيفرة حمولفن أيفً وال أيفً وأهمهفا الفلفوس مفا بتكففيش أى حاجفة 

 ومطالبنا بتزيد يوم عن يوم". 
وتمول امرأة ثانية: "مشاكلنا كتيفرة أهمهفا مصفاريف تعلفيم العيفال والفدروس 

باضطر اسفتلف أو أدخفل جمعيفة مفع جيرانفى علشفان أعلمهفم ومفا الخصوصية غالية 
 يطلعوش زيى". 

وتتفففك هففذه النتيجففة مففع نتففائج دراسففة: عففزة صففيام بعنففوان: النسففاء الفميففرات 
والتى كشفت عفن أن الفمفر هفو حالفة مفن  5114وهشاشة فرص الحياة فى مصر عام 

حتياجفات الضفرورية الحرمان المادى أو مسفتوى مفنخفض للفدخل، والفذى ال يففى باال
 ( 514عزة صيام، مرجع سابك، حيث أسباب الرزق غير مستمرة بل موسمية وغير كافية. )

  أمففا المحففور الرابففع واألخيففر والمتعلففك بففالمالمح المسففتمبلية المتولعففة مففن جففراء
ظففاهرة االسففتبعاد االجتمففاعى ومففدى تطلعففات المففرأة المعيلففة فففى منطمففة سففوق 

النظفرة التشفاإمية وصفعوبة الحصفول علفى مسفتمبل  باكوسف فمفد أظهفرت النتفائج
أفضل نتيجة الضعف وللة الحيلة والرضا بالمدر، كمفا كشففت النتفائج عفن مظفاهر 
التفففاوت والالمسففاواة االجتماعيففة التففى يعففد الفمففر أبففرز إفرازاتهففا ممففا يففإدى إلففى 

 مزيد من االستبعاد لهذه الشريحة من المجتمع. 
م سفيدات هفذه الشفريحة حيفث عبفرت إحفداهن ولد اتضح ذلن من تؤكيد معظف

 عن ذلن بمولها: "ملناش أى تؤمين اجتماعى يحمينا من بكرة زى الوظائف التانية". 
وتمول امرأة ثانية: "العيشة صعبة ومفيش أى أمفل ففى بكفره علشفان وضفعنا 

 يتحسن طالما الحكومة مش سؤلة فينا أصال". 
ساسية ال يتطلب فمط عهدا  جديفدا  وال شن أن عالو المشكالت االجتماعية األ

فففى التنميففة االلتصففادية فففى مجتمعنففا المصففرى الففذى أغلبيففة سففكانً فمففراء بففل يتطلففب 
أيضا  ضمان حصول المستبعدين على حصتهم العادلة من االحتياجات الضرورية من 
 رعاية غذائية، وصحية، وتعليم ومؤوى صحى وتؤمين اجتماعى لتدعيم هذه التنمية. 

نببى لتحميك مزيد من اإلنتاو واإلنتاجية تصفية االستبعاد والمسفتبعدين ولذا ي
من خالل تحميك المزيد من العدالة االجتماعية لضمان حصول الفمراء علفى األصفول 
اإلنتاجية ورأس المال والخدمات االجتماعية والسفيما للفئفات الكادحفة والمسفتبعدة ففى 

 راسة. المجتمع كؤمثال هذه الشريحة من عينة الد
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