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عالقة التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية ببعض قضايا المرأة فى 
 المجتمع المصرى

 لبائعات بسوق مدينة دكرنسدراسة ميدانية 

 د. هدى محمود الطلحاوى

تواجه المرأة فى سوق العمل غير الرسمى وفى ظل التحووت  اتجتمعييو    
واتقتصعدي  والسيعسي  العديد من التحديع  الععلمي  واإلقليمي  والمحلي  التوى تسوتل     

دة المورأة   فلدود أد  يولمو     اتخعذ جميع اإلجورااا  والتودارير التوى مون اوعساع مسوعس      
اتقتصعد إلى ظاور مع يسمى رظعهرة تأسيث الفدر   تلك الظعهرة التى كوع  مون أهو     
أسبعب استشعرهع رروز وت ايد أيداد األسر التى ترأساع سسعا فى ريئ  يعوزهوع الودي    
اتجتمعيى لألماع  واألطفوع  ويود  التفوعفا دااول األسورة الوااودة واتسحيوعز  ود         

عث   سعهيك ين السيعسع  اتقتصعدي  الليبراليو  الدديودة   رموع فوى ذلوك سيعسوع        اإلس
إيووعدة الايفلوو  الرأسوومعلي  والتحووو  سحووو اقتصووعد السوووق س ايووث ظاوور  دراسووع       
متعددة تتنعو  المرأة والتنمي  من منطلق أ  النسعا يمثلن أفدور الفديورا    ولدود أد     

تأسيوث الفدور   وذلوك لعود  تووافر السوبل       هذا المنحوى يلوى اويوا موع يسومى رظوعهرة       
الفعفيوو  لحصووولان يلووى الموووارد اتقتصووعدي  النزموو  لتحسووين مسووتو  معيشووتان       
ومعيش  أسرين س وايث ت داد سفدع  المعيش  دو  أ  ت داد الموارد المتعا  للمرأة 

 لمواجا  األيبعا اتجتمعيي  س

رصورة  –دهع ُيعطل وُيعد العنف  د المرأة افًن من أافع  التميي    
قودرتاع يلوى التمتوع رحدوقاوع واريعتاوع   أو يلبياوع روهوف  مظاورًا مون           –جدي  

مظعهر اتاتن  التعريخى فى ينقع  الدو  رين الرجل والمرأة وإاد  اآلليع  
 اتجتمعيي  إلاضعياع للسيطرة س

سوه  لإلسسعسي  جمعوعا وذلوك أل   ورذلك ُيعد العنف  د المرأة تاديدًا مبعارًا 
أهوووبحل يلياوووع ياووودد امووون واسوووتدرار األوطوووع    كموووع يظاووور الصوووورة التوووى    

 المدتمعع  من العنف والتاور الإلسسعسى س

لعولمو  لليوع  السووق وموع سوت       ومع ت ايد ظوعهرة العمول الماقول ستيدو       
يناع مفن اعت  البطعل  الععررة   مموع اسوتديى تبيور األدوار أو تبوعد  األدوار     

أة فووى األسوورة س فظووعهرة التامووية الدعحموو  آل  تحوول تووأ ير      رووين الرجوول والموور  
الليبرالي  اتقتصعدي  الععلمي  هى واقع المدتمع المععهور اعليوًع وستوعح  تحوديع      
العولم  من رطعلو  هيفليو  إلوى استشوعر أاوفع  جديودة للفدور والحرموع  والتاموية          

 للمراة ويد  التمفين اتقتصعد  لاع س

  يعنوى رعسوتعرا    1ففرة تدودي  هوذا البحوث ا     ومن هذا المنطلق ساضل 
ومنعقش  مسأل  تودسى فورا الحيوعة أموع  النسوعا المصوريع  الفديورا    رموع يفر وه          

 هذا التنعو  من مععيير وماارا  اجتمعيي  متنوي  تفيد فى هذا المدع  س
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The Relation Between the Political, Social and Economic 

Transitions and The Woman Cases in  

The Egyptian Society 

" A Field Study to A Sample of Saleswomen In Dikirnis 

City Market" 

By: Dr. Huda Mahmoud El-Talhawy 

 The woman in the informal work Market and through 

the political social and economic transition faces a lot of 

local, national and global challenges which require taking all 

plans and procedures which in turn support the woman. The 

economic globalization led o coming out whiag's called "the 

phenomenon of poverty femaling", this phenomenon was one 

of the most important reasons its spread is the increasing the 

number of the families which are headed by women, in an 

environment lacks the social supporting formothers children   

and inbalance inside the one family, standing against 

females, regardless the new Liberian economic policies, 

including policies of capitalism forming and the transition 

towards the market economy. Nany studies dealt the woman 

and development through the women who represent the 

poorest of the poor. This led to spreading the phenomenon of 

what's called "Femaling the poverty", and this is because 

lack, of the sufficient ways for getting the necessary 

economic resources for improving their standard of living 

and the own families. Where the living expenses increase 

without increasing in the available resources for woman to 

face the social burdens. 

 "Violence against woman" is regarded a form from 

forms of discrimination delays seriously her ability to enjoy 

her rights and freedom or cancel her as a form from forms of 

the historical inbalance in strength relation between man and 
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woman and one of the social techniques for yielding her to 

control. 

 This, violence against woman is considered a direct 

threat for all humanity because it threatens security and 

stability of countries. It also reveals the shape which societies 

has became from violence and human rash. With the increase 

in the phenomenon of temporary work as a result of 

gloplizatioon of market techniques and what resulted in from 

cases of unemployment and which led to changing roles or 

exchanging them between man and woman in the family. 

Also the phenomenon of margning the list under the effect of 

the global economic liberals is beadily of the present society 

and outcome of globalization challenges from unemployment 

to spread of new phases of poverty and not margning the 

woman economically. From this way, the idea of introducing 

this research arose which means showing and discussing the 

problem of lack of life opportunities.  
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 : مقدمة

الدوووو   تأديووو تفشوووف أدريوووع  سوسووويولوجيع العمووول أهميووو  الووودور الوووذ   
اتقتصوعدي  واتجتمعييو  والثدعفيوو  فوى تشوفيل الدووو  الععملو  وأسمعطاوع واعهوو        
تنوياع وفدًع للعمل الداح    والماقل وج اًا من الوقل   وكل الوقل   أو وجوود  

رعض أسمعط العمعل  يلى  ى سموفيمعل  رن وظيف  س وتاد  تلك الدو  دورًا لى 
 اسعب البعض اآلار س

ويثعر فى األدريع  المععهورة قضوي  هعمو  فوى تنوعو  و وع المورأة فوى         
سوووق العموول  أت وهووى ا  يوون الحفوو  يلووى مشووعرك  العمعلوو  النسووعحي  فووى سوووق   
ل رالعمل   ت يت  ج افًع ين طريق اسعب سسب  المشعرك  مرتفع  أو منخفض    

ى منظور يمفن من فا  طبيع  هوذ  المشوعرك  س وإذا كوع  المنظوور     من الما  تبن
األسثو  يرك  يلى سيطرة الذكور يلى رعض األيمع    وإيعدة ترتيب النوا   

فوو   المنظووور الحووديث يركوو  يلووى كثيوور موون الدضووعيع         وتنظووي  سوووق العموول   
 سوووووق العموووول س ىالمتصوووول  رعلعموووول وفاوووو  المواقووووع التووووى تشووووبلاع الموووورأة فوووو   

(Jacqueline Oreilly & Colette Fagan, 1993: 370 – 377)   وفوى
ظل التحوت  الععلمي  المدتمعي  تتنعمى العمعل  الماقت  يعم    والنسعحي  اعه  
  كمطلب من متطلبع  اتقتصعد الععلمى الدديد   وكنتعج لظروف إيعدة الايفل  

  يون طبيوق سيعسو     اتقتصعدي  س إذ يشاد مدتمعنوع العديود مون التحووت  النعجمو     
اإلهوونا اتقتصووعد    والتفيووف الايفلووى والخصخصوو    وتفعيوول دور الدطووعا   

 الخعا س 

 اإلهونا معدت  الفدر والبطعل    مع تطبيق سيعسو    ومن منطلق ت ايد
 اإلسفووعقاتقتصووعد,   وذلووك لمووع ترتووب يلووى تطبيووق هووذ  السيعسوو  موون افووض       

عهووو  النسوووعاك مموووع كوووعسوا الحفووووم    وارموووع  ذو, الوووداو  المنخفضووو   وا
يحصلو  يليوه مون ديو  وامعيو  سوواا كوع  ديو  مبعاور للبوذاا   أو ديو  غيور            

 مبعارس 

إ  تنعو  هذ  المظعهر المتصل  راشعا  و ع المورأة المصوري  الفديورة    
هووو مطلووب أسعسووى فووى دراسووع  ورحوووث الموورأة العرريوو  روجووه يووع    والموورأة    

دة يوون مظلوو  المشووعرك  رفعيليوو  فووى المصووري  روجووه اووعا والتووى مووع توو ا  رعيوو
اركوو  التبييوور اتجتمووعيى   فضووًن يوون وقوياووع تحوول سوولط  اإلدرا  الخووعط    

 للرجل لطبيع  دورهع اإلستعجى ومستو  مسعهمتاع فى يملي  التنمي  س

لحووووق رووووعلمرأة رعيتبعرهووووع اووووريك للرجوووول فوووو  الحيووووعة اتجتمعييوووو       و
تفوعق  مشوفل  البطعلو  روين اإلسوعث         مثول العديد من اآل عر السلبي   –واتقتصعدي  
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وتوودسى مسووتو  الوودال الووذ, تحصوول يليووه غعلبيوو  النسووعا   وزيووعدة سسووب  النسووعا  
المعين  والععمن    اتى أ  مفاو  الفدر ارتبط رعلمرأة واستشور مفاوو  تأسيوث    

 ك س  40ا  1994الفدر   ي ة هيع    

تجتمعييوو  أ  التبيوورا  التوو  طوورأ  يلووى مضوومو  واووفل األدوار ا   و
للمرأة المصري  لاع اصوهويتاع فو  إطوعر السيعسو  الععمو  للمدتموع وتراكمعتوه        
اتجتمعييوو  والثدعفيوو  والففريوو  يلووى امتووداد مرااوول تووعرين مصوور الحووديث منووذ     
ردايع  الدر  التعسع يشر والت  أد  إلى اصوهي  قضي  المرأة   ومشعركتاع 

 ك س 555 – 554ا 1999تمعيي  والسيعسي    سسم  البطريق  اتج

تحوووت  يوودة واآل  وسحوون فوو  ألفيوو  جديوودة والمدتمووع المصوور, يشوواد  
رتأ يراتاوع كعفو     ردأ  تمعرس فععليتاع منذ أكثر من يدد من ال موع  وتفوعد تلحوق   

 س قطعيع  المدتمع

ومن هذا المنطلق ساضل ففرة تددي  هذا البحوث الوذ  يفوى رعسوتعرا      
فو  سووق    موع  النسوعا المصوريع  الفديورا     ومنعقش  مسوأل  تودسى فورا الحيوعة أ    

العمووول غيووور الرسوووم  لفووو  تفشوووف يووون مووود  تأ رهوووع روووعلتحوت  اتجتمعييووو   
 واتقتصعدي  والسيعسي  الت  يتعر  لاع المدتمع المصر, س 

 :  الدراسة إشكالية

تتمثول المشووفل  البحثيو  للدراسوو  الراهنو  فوو  محعولو  التعوورف يلوى أهوو       
ع الموورأة المصووري  مثوول الفدوور والبطعلوو  وسوووق العموول   المشووعكل التوو  تعووعس  مناوو 

وغيرهع من المشعكل الت  تدف يدب  ف  طريق كثيور مون النسوعا   واعهو  فو       
يعسوووي  التووو  اوووادهع المدتموووع    ظووول التحووووت  اتجتمعييووو  واتقتصوووعدي  والس   

 س المصر,

فظعهرة التامية الدعحم  اآل  تحل تأ ير الليبرالي  اتقتصعدي  الععلمي  
  واقع المدتمع المععهر وستعج تحديع  العولم  من رطعل  هيفلي  إلوى استشوعر   ه

أافع  جديدة للفدر والحرمع  والتامية واعه  رين النسعا   مموع كوع  لوه أكبور     
 األ ر فى ظاور العنف رفل هورة س 

والفدوور والبطعلوو  والعنووف سسسسس الوون موون الظووواهر اتجتمعييوو  التوو  تعوود   
ل اجتمعي    وهو دليل يلى أ  المدتمع قد فشل ف  توفير ماارًا إلى وجود ال

الحد األدسى من متطلبع  العية لدطعا هع  ف  المدتمع وه  النسعا   فعلى طو  
تعرين مصر   سعيد  ظوروف تعريخيو    وطبيعيو  البيئو  اتجتمعييو  الدعحمو          

عيي  يلى وجود وسعحل اقتصعدي  وغير اقتصعدي  تستن ف من انلاع قو  اجتم
معين  الدعسب األكبر من الثروة اتجتمعيي    ف  اين ت يبدى للدطعيع  الفبيرة 
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من السفع  موع يففو  لتحديوق الحود األدسوى مون  وروريع  الحيوعة   وكعسول هوذ            
الدووو  اتجتمعييوو  تتمثوول فوو  الدولوو  وموون يسوويطرو  يلياووع أو موون يمووثلا  فوو      

مصووعلحا    وكبووعر الموون   الطبدووع  اتجتمعييوو  هووفوة الحفوو    وموون يخوودمو  
ومن إليا  س أمع الدطعيع  المستن ف  فأغلبا  مون النسوعا   والمورأة المعيلو  سسسسس     

ع أايعسووًع أمووع  الفثيوور موون   الوون   ورصووف  اعهوو   ووعف فوورا العموول واسعووداما   
 سالنسعا

 ومن هنا تبرز إشكالية هذه الدراسة من خالل :  

المرأة المصري  رشفل يع     التعرف يلى أه  المشعكل الت  تععس  مناع
الو  جوهري  لمشعكل النسعا إ عف  إلوى أ  دراسو     إيدعد تيسيرودور ذلك ف  

المرأة ومععسعتاع ف  الحيعة سوواا مون النعايو  اتجتمعييو  واتقتصوعدي  والثدعفيو        
والسيعسي  سوف تدعل من الساول  يلى هنعا الدرار التعرف يلوى مشوعكلا      

  لاووع ممووع يعووود يلووى المدتمووع رووعلنفع فوو  تحديووق مشووعرك    لوو  إيدووعد الووووومحع
 المرأة ف  المدتمع رشفل فعع س 

هن إلى تدودي  هوورة يعمو     ااسطنقع من هذا المنظور يسعى البحث الرو
واديد  لظعهرة اجتمعيي  تعتبر من أاطر ظوعهرا  المدتموع وأكثرهوع اسعسوي      

للنسوعا   وذلوك فو  ظول     وأهمي    وه  ظواهر البطعل  والفدور والعنوف واعهو     
التحوت  السيعسي  واتقتصوعدي  واتجتمعييو  فو  محعولو  لإلسواع  فو  التعورف        
يلى أه  المصعابع  اتجتمعيي  والمشفن  التو  تواجااوع النسوعا فو  مصور        
وإطنل  تسعيد فو  تحديود الدماوور الحديدو  الوذ, يمفون أ  توجوه إليوه البورام           

 اإلسمعحي  س 

   أهداف الدراسة :

يوًع فو    سواعمًع إيدعر إإذا ايتبرسع أ  كل دراس  يلمي  فو  مدوع  موع تسوا      
فعندحوذ يفوو  الاودف األو       مبريدي  ف  هذا المدع  ألتراك  المعرف  النظري  وا

لاووذ  الدراسوو  متمووثًن فوو  إ ووعف  فوورا موون أهوو  فووروا يلوو  اتجتمووعا وهووو يلوو   
عديد من الظواهر اتجتمعيي  اتجتمعا اتقتصعد, الذ, هعر مطعلبًع رعلتصد, لل

  والت  ت تخلو من رعد اقتصعد, فعع  مثلمع هو الحع  ف  دراستنع الراهن  الت  
 سسس الن س والتاميةتتنعو  المرأة واعه  الت  تععس  من الفدر والبطعل  والعنف 

إلوى إيطوعا هوورة وهوفي      الدراسو   أمع يلى المستو  الميوداس  تسوعى   
 نومود  قودرتا     وهو  النسوعا      ف  المدتمع المصور,  سفعسياو  ايعة اراحح 

اعجعتا  األسعسي  وذلك مون اون  تحديوق هودف رحوي  وهوو رهود         إابعايلى 
التحوت  اتجتمعيي  واتقتصعدي  والسيعسي  الت  تعر  لاع المدتمع المصر, 
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لوذا تثعود هوذ  الدراسو  مون       وتأ يرهع يلى المرأة ف  سوق العمل غيور الرسوم  س  
النسعحي  فى سوق العمل غير الرسمى العمعل   يلىسع  التى هورل هدفاع الدرا

من أجل الفشف ين تأ ير العديد من التحووت  البنعحيو  يلوى تنوعمى هوذ  العمعلو        
 وذلك من ان  مع يلى اواصعحص العمعل  النسعحي  

مد  تأ ير التحوت  البنعحي  " اتجتمعيي    السيعسي  " يلوى المورأة فوى     
 لعمل غير الرسمى سسوق ا

 تأ ير التحوت  المدتمعي  يلى ظعهرة تأسيث الفدر س 

معرفوو  أسووبعب العنووف الووذ  تتعوور  لووه الموورأة فووى سوووق العموول غيوور      
 الرسمى س

تسوعى   يون أهوداف  وف   وا مع ت  طراه فو  ااوفعلي  الدراسو  فضوًن     
ع تووأ ير ا موو محتوووا الدراسوو  إلووى تحديداووع   أ ووعر  الدراسوو  تسووع ًت أسعسوويًع  هووذ  

 التحوت  البنعحي  يلى المرأة فى سوق العمل س

 تسع ت  هى اف   وا هذا التسع   العع    طرال الدراس  

السيعسووي  ك  –اتقتصووعدي   –مووع تووأ ير التحوووت  البنعحيوو    اتجتمعييوو     
 يلى المرأة ف  سوق العمل غير الرسم  ؟ 

 ر ؟ هل أ ر  التحوت  المدتمعي  يلى ظعهرة تأسيث الفد 

 مع ه  أسبعب العنف  د المرأة ؟  

 مفاهيم الدراسة : 

 :  التحول

ك لإلاووعرة إلووى التبيوور السووريع   Conversionيسووتخد  مفاووو   التحووو   

والمفعج  الذ, يطرأ يلوى وجاو  سظور اوخص معوين فو  الحيوعة   وقود يتضومن          
التحووو  تبيوورا  فوو  المعتدوودا  أو التواجوود مووع جمعيوو  معينوو  وفوو  اصووعحص      

 ممع يوا ر يلوى   ومشعير  إلسسع    ألسه يدفعه إلى إيعدة تنظي  أففعر  اخصي  ا
محمد رعلتحويل وجاع  النظر السيعسي  أو اتقتصعدي  أو اتجتمعيي  أو الفلسفي  

 ك س 91ا  1992غيث   

لدد أ عر  ففرة التحو  والتبير اتجتموعي  كثيورًا مون الدود  والندوع       و
مًع ف  اعل  تبيور   ايوث تختلوف درجو  التبيور      رين يلمعا اتجتمعا فعلمدتمع داح

من  مدتمع ألار وقد ااتلف العلمعا ف  تعريفا  لمفاو  التحو  فمنا  من ذهب 
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التطوور   يبود    يرفوه رمعنوى  من إلى أسه يواز, مفاو  التبير اتجتمعي  ومنا  
 ك س27ا  1987  البعسط يبد المعط 

هووو يبووعرة يوون  ولدوود ذهووب محموود يووعطف غيووث إلووى أ  مفاووو  التحووو 
مسووتخدم  يووعدة تشووفيل الدوي  السووعحدة والمفووعهي  ال إيمليو  يعموول فياووع التبيور يلووى   

  وكذلك تشفيل أسموعط جديودة للسولو    وهو  يمليو       رعيتبعرهع إطعرا  مرجعي 
دووعت  مختلفوو  و مسووتويع    يمفوون مناظتاووع فوو  مرااوول تعريخيوو  متبعينوو  وم     

 ك س216ا  1985حمد غيث ممبعيرة  

 لتحول الديمقراطي : مفهوم ا

لدد اضع مفاو  التحو  الديمدراط  رعيتبعر  أاد المفعهي  الحديث  يلى 
السعا  الففري  لمحعوت  منسد  للتأهيل المفعهيمى   تبد  مون اون  اتهتموع     

 المتنعم  لمختلف األدريع  راذا المو وا س 

ولدوود يوورف " اووميتر " التحووو  الووديمدراط  يلووى أسووه يمليوو  تطبيووق        
الدوايود الديمدراطيو  سوواا فو  ماسسوع  لو  تطبوق فياوع مون قبول أو امتوداد هووذ             
الدوايوود لتشوومل أفووراد أو مو ووويع  لوون تشووملا  موون قبوول   أل  هنووع  يمليووع   

يت  اتخعذهع للتحوو  روين سظوع  غيور ديمدراطو  إلوى سظوع  ديمدراطو           وإجرااا 
فياوع  ونث قوو  ذا      مستدر   ويعرفاع " رستو " رأساع يملي  اتخعذ قرار يسعه 

دوافع مختلف    وه  النظع  والمععر   الداالي  والدو  الخعرجي  ويحوعو  كول   
للطورف المتبيور    طرف إ ععف األطراف األار  وتحدد النتيد  الناعحي  تادوعً 

 ك س53 – 51ا  2007 ر  فيليب اميتف  هذا الصراا  

ديمدراطي  إلوى   يملي  اتستدع  من أسظم  غير هوالتحو  الديمدراط   و
أسظم  ديمدراطي    تت  فياع ال أزم  الشريي  والمشعرك  والاوي  والتنمي  س أ, 
استاعا الديمدراطي  كأسلوب لممعرسو  األسشوط  السيعسوي    فوعلتحو  الوديمدراط       
يعن  التبير جذريع لعنقوع  السولط  فو  المدوع  السيعسو  وينقوع  الراتوب فو          

 ك س23 – 20ا 1986ع     سعمي  إم الحدل اتجتمعي 

 : إجرائيًا التحول الديمقراطي و

هو تبيور سوعت  يون إدارة مدصوودة ويفوو  فيوه العنصور البشور, هوو الدوعح            
الخعهو ك فو  ردايو  المنشوأ يلوى       –رعملي  التبير ايث تدو  فيوه الماسسوع   الععمو     

الاودف   تطبيق قوايد الديمدراطي  وستيدو  لبيوعب الرقعرو  تحييود هوذ  الماسسوع  يون       
  وتووأت  يمليوو  التحووو  الووديمدراط  فياووع ستيدوو   ووورة تحوودث أجلووهالووذ, أسشووأ  موون 

دااووول هوووذ  الماسسووو    وووورة يعمووو ك ستيدووو  لتووورد, الخووودمع  واستشوووعر الراوووعو,   
 والمحسوري  ومع إلى غير ذلك ورعلتعل  تحدث يملي  التحو  الديمدراط  س 
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 التحول االجتماعي : 

ع الحيعة اتجتمعيي  فاو سبيل ردعحاع وسموهع   وه  اعهي  أسعسي  تتمي  را
ورووه يتايووأ لاووع التوافووق مووع الواقووع ويتحدووق التووواز  واتسووتدرار اتجتمووعي    ويوون  
طريدوو  تواجووه الدمعيووع  متطلبووع  أفرادهووع واعجووعتا  المتدووددة لووذلك ياكوود يلمووعا    

ر دتت  اتجتمعا يلى أ  التحوت  اتجتمعيي  المفعجئ  فو  ايوعة الشوعوب   تعتبو    
مشوووه  وغيوور طبيعيوو  إذا لوو  ترافداووع وتتوو امن معاووع تحوووت  طبيعيوو  فوو  البنووى          
اتقتصعدي  والثدعفي  والديني  والسيعسوي  وأ  جميوع أاوفع  التميو  تونعف  سولبًع يلوى        
سيرة تلك التحوت  وتحو  رصورة درامعتيفي  إلى فو ى استدن  واسحدار اطير 

واسين الضوعرط  لحركو  المدتموع  مشويرًا إلوى أهميو        ف  مدموي  الدي  والسلو  والدو 
  إلوى مرااول المعرفو     البنعا التحت  ويد  المبوعمرة والدفو  واورق المرااول لنستدوع     

 ك س15ا  2015وتداييتاع  اسع  يو    

" التحوت  اتجتمعيي  ا فيصد راع ك 7ا  2012 أامد اوق    كمع يرف 
  " محمد يلى " إلى سظع  الدماوري  رعود  تحو  المدتمع من سظع  الملفي  فى مرال

الثورة وفى فترة اتسفتعا وسويطرة الطبدو  الوسوطى يلوى مدعليود الحفو  فو  المدتموع         
للعديد من الدرارا  الت  كع  المدصوود مناوع إساوعا قووة الطبدو        وإهدارهعالمصر, 

رايو   العليع المتمثل  ف  كبعر من  األرا     وذلك من ان  قواسين اإلهنا ال 
 س والت  كع  الادف مناع تدمير الدوة اتقتصعدي  لاذ  الطبد 

وهوو  تعنوو  ذلووك النظووع  الووذ, تفووو  الحريوو  فيووه هوو  الديموو  العظمووى        
واألسعسي  رموع يحدوق السويعدة الفعليو  للشوعب الوذ, يحفو  سفسوه رنفسوه مون اون             

ع وجوود  ااترا  كعف  الحدوق ف  الففر والتنظي  والتعبير ين الورأ, للدميوع   مو   
ماسسع  سيعسي  فععلو    يلوى رأسواع الماسسوع  التشوريعي  المنتخبو  والدضوعا        
المستدل والحفوم  الخع ع  للمسعال  الدسوتوري  والشوعبي  واألاو اب السيعسوي      

 ك س3ا 2004رمختلف تنويعتاع الففري  واأليديولوجي    و يد  اإلسفندري  

 : إجرائيًا  لتحول االجتماعي وا

م  من ينمع  المدتمع تتمي  راع الحيعة اتجتمعيي  وراع سم  وين هو
تعبير ين تبير سووي  فو    يتحدق التواز  واتستدرار اتجتمعي    ففلم  تحو  

  أ, استدعله من اعل  إلى أار    ويليه ف   التحو  اتجتمعي  هو تبيور  الش ا
ث التحوو   ف  رنى وهيعكل وسظ  المدتمع إمع لألاسن واألسووأ   فويمفن أ  يحود   

داال المدتمع ستيد  تبير أففعر وقي  وسلوكيع  المدتمع ورعلتعل  تحودث يمليو    
التحو  اتجتموعي  تدود  ويمفون أ  يفوو  التحوو  تعرعوًع لثوورة ورعلتوعل  يونعف           

 سلبًع يلى رنى وأسظم  وهيعكل المدتمع س 
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ويأاذ التحو  سويًع من أافع  الصراا واسحدار مدموي  الدي  والسلو  
 الدواسين الضعرط  لتحركع  المدتمع س و

 التحول السياسي كسلوك : 

هووو اتستدووع  موون موقووع اجتمووعي  أو سيعسوو  أو أيووديولوج  إلووى أاوور        
كعتستدوع  مون أقصوى اليموين إلوى أقصووى اليسوعر   ومون الفدور إلوى البنوى وتبيوور           

ممع   الوتا إلى الخعا أو الح ب   وكل ذلك يدر, وفق اركي  غير مضبوط
 ك س1997ا  2000ح مدع  لفل اتاتمعت   محمد الدعرر,   يفت

اتستدووع  موون و ووع غيوور ديمدراطوو  إلووى و ووع ديمدراطوو    كمووع   وهووو
تعريفه ف  معد  العبعرا  السيعسي  الحديث  يلى أسه ا رغب  سحوو التحوو     يمفن

" تحو  من النظ   هعستدتو التدريد  إلى الديمدراطي  س وهو اسب " هعمويل 
ي  غيوور الديمدراطيوو  إلووى سظوو  أاوور  ديمدراطيوو    أسصووعف الررعنوو         السيعسوو
 ك س 58ا  1995

 التحول السياسي كأسلوب : 

هووو يبووعرة يوون  ووورة سيعسووي  ريضووعا   والثووورة البيضووعا هووو مصووطلح  
يطلوق لوهوف التبيور الدوذر, فو  قمو  الاور  السيعسو  واتجتموعي  مون اون             

  روسووعحل سوولمي    رلخيوورة محموود   إاووداث اسدوونب سيعسوو  فوو  مواقووع المسوواولي 
 س ك 3ا  2006

ورعلرغ  من وجود تععريف متعددة للتحو  السيعس  يرك  الوبعض مناوع   
يلى السلو  والبعض األاور يركو  يلوى األسولوب كوع  سوليمًع أ  ينيفوًع   يمفون         

 ولليوع  التحو  السيعس  هو استدع  سوي  فو  طبيعو  النظوع  السيعسو      رأ  الدو  
يوون مبووعدرة تدووو  راووع جمعيووع  لاووع مصوولح  فوو  التبييوور   سووواا     يملووه   سووعج 

رلدوحاووع إلووى اسدوونب رعسووتعمع  الدوووة  التحووو  العنيووفك أو رعسووتعمع  الطوورق         
والوسعحل السلمي   التحو  السلم  ك ويخضوع السيعسو  لتوأ يرا  توداال يوامول      

 ك س 17داالي  واعرجي    اسع  الدين العد    مرجع سعرق ا 

 : إجرائيًا  لسياسي لتحول اوا

هو ذلك التبير الذ, يحدث داال الداعز السولطو, للدولو    إموع رعسايوعر     
هذا الداعز ين طريق  ورة   أو تول  سظع  سلطو, أار يون طريوق استخعروع     
تشريعي  ويطلق يليه تحو  كل    أ  تبيير رعض األسظمو  والدوواسين أو تعوديل    

عسو  ج حو    ويحودث هوذا التبييور      رعض مواد الدسوتور ويطلوق يليوه تحوو  سي    
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ستيد  وجود الل دااول األسظمو  أو وجوود تبيورا  فو  الدوعسو  وموواد الدسوتور         
 س األار  يدب تعديلاع أو وجود تبيرا  ف  أسظم  الدو 

 الفقر : مفهوم 

يختلف مفاو  الفدر رعاتنف المدتمعع  والثدعفع  واألزمنو    غيور أسوه    
مون الحرموع  الموعد,   ولوو سظرسوع إلوى مفاوو  "         من المتفق يليه أ  الفدر اعلو  

الفدر " سندد أسه مون المفوعهي  المتبعينو  والمتداالو  فو  تعريفاوع سظورا ترتبعطوه         
  فضووًن يوون البيعسووع  الفيفيوو      واإلاصووعحي رمدمويوو  موون المااوورا  الفميوو     

المصعاب  لوهف وتشخيص اعت  الفدر   وررغ  تنوا وتعدد تعريفوع  الفدور   
أساع تشير جميعًع إلوى مسوتو  مونخفض للفدوراا يفو  رعتاتيعجوع  الصوحي           إت 

والمعنويوو  لألفووراد ايووث أسووبعب الوورزق والممتلفووع  غيوور مسووتدرة   وموسوومي      
وغير كعفي    كموع أ  األموعكن التو  يدطناوع الفدوراا منع لو  واطورة وت تصولاع         

ع  اتجتمعييوو  الخوودمع  هووذا يوونوة يلووى أ  التمييوو  والعوو   همووع سوومتع العنقوو  
للفدوووراا   كموووع أ  الدووودرا  محووودودة رسوووبب اتفتدوووعر إلوووى المعلوموووع  والتعلوووي   

 ك س 2ا 2002والماعرا  والثد    ديبعسع رايع  ورورر  تشعمبرز   

أ  الفدر يعبر ين رعض الماارا  اتقتصعدي  كعسخفوع  معود     ورغ 
لتو  توهوف رخوط    الدال والثروة أو تودس  المسوتو  اتقتصوعد, واتجتموعي  وا    

 أاووعرةالفدوور هووو ستووعج لبنيوو  اجتمعييوو  واقتصووعدي  مشوووهه   وهووو    فوو   –الفدوور 
ومظاوور موون مظووعهر التفووعو  اتجتمووعي  والنمسووعواة اتجتمعييوو    والتوو  يعوود  

رازاتاع   وف  هذا السيعق ياكود " يبدالبعسوط يبود المعطو  " يلوى      إفالفدر أررز 
موون طعرعوو  وجووود التمووعي ا     إستووعج وب أ  الفدوور اعلوو  رنعحيوو    منزموو  ألسوول  

دو س يو الخعه  التو  توأت  مون الملفيو  الخعهو  والتمييو  روين أسموعط العمول إلوى           
ورعلتعل  ف سه مون المميو  هنوع أ  سشوخص مشوفل  الفدور يلوى أسوعس أساوع مشوفل            
رلدا  فديرة   ايث أاعر  العديد من الدراسع  يلى أسوه مون العوامول األسعسوي      

الوق الفدور والعموول يلوى اسوتمراريته فوو  رعوض الودو  اوون         التو  سوعهمل فوو   
السوونوا  األايوورة   السيعسووع  اتقتصووعدي    واعهوو  تلووك المتعلدوو  رعإلهوونا     
اتقتصووعد, والتوو  أد  إلووى تعميووق الفدوور وسوووا توزيووع الووداو  أو الثووروا          
والتدهور البيئ    والضبط السفعس  وتامية دور رعض الفئع  كوعلمرأة   يو ة   

 ك س   221 – 220ا  2003    هيع

والفدر ف  تعريف أار رمثعر  أليو  تخلوق اعلو  مون الوذ  المورتبط رعلحرموع         
وفددا  الددرة والفرام  وايث اترتبعط اتيدعر  الدوو, روين النمسوعواة اتقتصوعدي      

روعلندص والدوسيو    وايوث     واإلاسوعس من سعاي  ورين الضوعف والتخوعذ  السيعسو     
الفوورد ومشووعركته فوو  الحيووعة اتجتمعييوو     إستعجيوو عر سوولبي  يلووى  يتوور  ذلووك كلووه أ وو  
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يو  والسيعسوي  المرتبطو     واتقتصعدي  فياد, رم يد من النتعح  اتقتصوعدي  واتجتمعي 
 ك س192ا  1988محروس اليف    رعلتخلف  

و م  أسواا أار  من الفدر ه  الفدر المعد,   و فدر المشعرك    وفدور  
معيو    ويمفون أيضوًع تشوخيص أسوواا أاور  مون الفدور تبعوًع          اتستدنلي  وفدر الح

فدوور داحوو   محموود لموود  ديمومتووه   وأهمووه فدوور هوودم  ماقوول   وفدوور موسووم  و 
 كس1ا  1996  رعقر

ويشير المفاو  اتقتصعد, التدليد, للفدر إلى اسعودا  الودال أو اسخفع وه    
يعن  أ  الدال ردرج  تحو  دو  قدرته يلى تحديق اتاتيعجع  األسعسي    ممع 

هو الماار المبعار المحسوس لديعس الفدر والتعبير ينوه   سفيسو  أروو السوعود       
 ك س5ا  1996

  إلى أ  الفدر  1996ويذهب تدرير التنمي  البشري  لمصر الصعدر ف  
كمع هو متعدد األرععد   يمفون التعبيور ينوه مون اون  مفاوومين للفدور وهموع فدور          

كفعي  الموارد لتأمين الحد األدسى لمستو  المعيش   الدال الذ, ينصرف إلى يد 
المنعسب اجتمعييًع وفدر الددرة الذ, ينصرف إلى تدس  مستو  اإلسسع  إلوى اود   
يمنعه من المشعرك  ف  يملي  التنمي  وف  جن   معرهع   تدرير التنميو  البشوري    

 ك  س18 -17ا  1996  

يبد البعسط يبد المعطو   وتأسيسًع يلى مع سبق تتفق البعاث  مع تعريف 
فوو  أ  الفدوور ظووعهرة واعلوو  رنعحيوو  مدمعوو  لحصووعد تفعيوول أسمووعط توزيووع الثووروة   
والسوولط    وأ  الفدووراا هوو  موون ارموووا رنعحيووًع و تعريخيووًع موون فوورا يعدلوو  فوو    
التملك و من فرا المشعرك  ف  هنعي  واتخعذ الدرارا   ذا  الصل  رأاوداث  

  الععمو  والدطعييو  يلوى مسوتو  المدتموع      تبيرا  أسعسوي  فو  مدمول السيعسوع    
المحدد س ورعد هذا تأت  فرهتا  الضعحع  رين التعلوي  والعمول والودال والصوح      

أو  –والسفن   ومع إلياوع مون مااورا  فو  مو وع التوعرع للمتبيورا  األسعسوي          
كمع اعا ف  أدريع  العلو  اتجتمعيي    يبد البعسوط يبود المعطو        –المستدل  
 ك س3-2ا 2001

 :  Empowermentالتمكين  

التو  يدوب أ     Choicesهو مفاو  يتضومن قودرًا كبيورًا مون الخيوعرا       
تمعرساع المرأة سواا فيمع يطلق روعلفرا اتقتصوعدي  التو  تتمثول فو  الحصوو        
يلى تمويل   أو أ  تعمل سواا ف  سوق العمل الرسم  أو غير الرسم    وف  

والتعلوي  للمورأة سوياديع  إلوى تحسوين قودرا        سف  الوقل ف   الخدمع  الصوحي   
 س  (Mehre,1997:138)  المرأة تتخعذ هذ  اتاتيعرا  أو الدرارا
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مفاوموًع اوعمًن للتمفوين   رأسوه      ك1996وزمون      Fawcallوقد طوور  
يملي  التأ ير ف  األاداث والمحصن  أو الععحد اتجتمعي  واتقتصعد, ك ذا  

والمدتمووع س " والتمفووين " أيضووًع هووو العمليوو  التوو  موون   األهميوو  للفوورد والدمعيوو 
أ  مصوطلح   Bandureانلاع يودر  الفورد أسوه يوتحف  فو  مسوعر ايعتوه ويور          

وهووو مدعروول للددريوو    Self–Efficacyالتمفووين يشووبه مصووطلح الفععليوو  الذاتيوو    
Fatalism     إذ أ  الشخص المتمفن يتععمل مع ريئته رفعيلي  ولي  رشفل سلب

أسه يتفعيل مع األاداث وكأسه متحف  فياع وليسول مفرو و  يليوه أو مدودرة     كمع 
 س (Bandura , 1997: 191 )له  

رأساع يمليو  رنوعا    Woman's Empowermentويعرف تمفين المرأة 
وأ  تنموى    Self – Reliantقودرة المورأة يلوى أ  تفوو  معتمودة يلوى ذاتاوع        

اتستدن  الوذات  اقتصوعديع والدودرة    و Inner Strengthاعورهع رعلدوة الداالي  
والديوعدة وتبييور السولو  واتتدعهوع  والخوروج مون        واإلدارةيلى اتخوعذ الدورار   

 داحرة التامية اتجتمعي  س

وتدو  ملك زغلو  ف  تعريف التمفين أسه قدرة النسعا يلى الوتحف  فو    
  مسووعر ايووعتان روجووه يووع    ويلووى ويوويان رحدوووقان  السيعسووي  واتجتمعييوو       

واتقتصووعدي ك وممعرسووتاع روجووه اووعا وقوودرة الموورأة يلووى العموول الدمووعي          
  إلى ادوقاع من ادمع  ومووارد مون اون  مشوروا موع سسسسسس ويورتبط       وللوه

هووذا المفاووو  رعلمشووروا التنمووو, الشووعمل الووذ, يووديو إلووى المشووعرك  السيعسووي       
المدتموع األوسوع   واتقتصعدي  وَيمفن المرأة مون المشوعرك  الفععلو  فو  األسورة و     

 ك س272ا  1996 ملك زغلو    

 :  إجرائيًا لتمكينوا

 أ  تمفين المرأة لوي  روأ  تعمول أو تشوعر  فو  النشوعط اتقتصوعد,       هو 
التو  مون انلاوع تسوا       واإلستعجيو  فو  مدمول العنقوع  اتجتمعييو       وإسموع  فدط  

ى التديووي  اقتصووعديًع واجتمعييووًع فوو  رفعهيوو  أسوورتاع وتدوود  مدتمعاووعس إ ووعف  إلوو      
وفور    اآلاورين التبيير ف  سولو     إاداثواتيتراف المدتمع  رددرتاع يلى 

 ايعرتاع يلى المدتمع س 

 التهميش : 

تبنى مصطلح التامية رعض كتعب أمريفع النتينيو  الراديفوعليين  الوذين    
يحللو  مو ووا التاموية فو   ووا سظريو  التبعيو    واللوذين يتوقعوو  ينقو           

ميووو  اتقتصوووعدي  فووو  ظووول النظوووع  الرأسووومعل  وتدلوووص النشوووعط  يفسوووي  روووين التن
للمورأة واسوتبععدهع مون سووق العمول س ويورتبط تاموية المورأة رظوعهرة           اإلستعج 

 ك س88 ا 2000 التامية ف  مدتمعع  الععل  الثعلث  محيع زتيو  
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ويعتبر التامية ظعهرة ت ينج لاع فو  ظول تنميو  رأسومعلي  تعرعو  تفصول       
ووجود ظعهرة الفصل المان  رين الدنسيين ايوث   اإلستعج وإيعدة ستعجاإلرين أسشط  

تصووبح الموورأة قوووة العموول اتاتيعطيوو  التوو  تفووو  يلووى اسووتعداد داحمووًع للمشووعرك  فوو   
اتستعج الرأسمعل  رأقل األجور وف  ظل ظروف يمول غيور منحمو    وايوث يسوود      

شوفل  فو  الوظوعحف الودسيع   ر   الففر األرو, الذ, ينت  ينه ترك  النسوعا فو  المنو   و   
 ك س91-90ا  مرجع سعرق  متدطع غير منتظ   محيع زتيو 

أمع ين ماارا  تامية المرأة الععمل  فيمفن التعرف يلياع مون تحليول   
 اإلاصعاا  الرسمي  مرك ين يلى الماارا  التعلي  ا

 اسخفع  معد  مسعهم  المرأة ف  النشعط اتقتصعد, رصف  يعم  س 

 المرأة الععمل  ف  الدطعا الرأسمعل  ساسخفع  سصيب  

 ترك  المرأة ف  الدطعا غير الرسم  وف  مدع  الخدمع  س 

 الفصل المان    وتركي  النسعا ف  أقل مفعسه س 

 الفدوة النويي  ف  سوق العمل س 

 التفعو  ف  الفسب رين الذكور واإلسعث س 
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 والتهميش إجرائيًا :

ديوق ذاتاوع  اجتمعييوًع واقتصووعديًع    تح هوو إدرا  المورأة رعود  قودرتاع يلوى     
فسويفو  و وعاع مامشوًع فو  كول مون        واآلارينوسيعسيًع ك التأ ير يلى المدتمع 

مموع يفوو  لوه أ وعر  السولبي  يلوى المورأة وأسورتاع مون ايوث              األسرة والمدتمع
اسخفووع  الوودال ومسووتو  المعيشوو  ويوود  تعلووي  األرنووعا اعهوو  البنووع    ويوود     

والريعيوو  الصووحي  وغيرهووع موون جميووع الخوودمع  التوو      م  توووفير التبذيوو  السوولي 
 تسعى إلى تحديداع ررام  التنمي  منذ رداي  الخمسينع  س 

 العنف :  ماهية

و ع الوبعض تعريفوًع يعموًع للعنوف ويدصود روه رد فعول يوعلم  رواسوط           
ويسبب لاو   ورر أو    اآلارينأاد األفراد أو موجه مبعارة  د الفرد واألفراد 

 س ) (Rebert Parky , 1993:177 أذ  ردس 

معوًع أيضوًع    ىنًع الضورر الموعد, والنفسو   ويعرفه " يدل  السمر," متضوم 
 لاورين وكذلك أافعله رأسه أ, سلو  يصدر من فرد أو جمعي  تدع  فرد أار أو 

لفظيووًع   ايدعريوًع أو سوولبيًع   مبعاوورًا أو غيور مبعاوورًا ستيدوو  الشووعور    أ معديوًع كووع   
أو للدفعا ين النف  أو الممتلفع  أو الرغب  ف  اتستدع  من  طاإلابعرعلبضب أو 

أذ  رودس  أو   إلحوعق   أو للحصوو  يلوى مفعسوب معينو    ترتوب يليوه        اآلارين
 سك 405ا  2000 يدل  السمر,  معد, رصورة متعمدة رعلطرف األار

ممع سبق يتضح لنع أ  تلك التعريفع  اتفدل ف  مضوموساع يلوى ايتبوعر    
  وقد يفوو  هوذا األذ  رودسيًع أو     رعآلارينتخدا  الدوة إليدعا األذ  العنف هو اس

سفسيًع أو كليامع   كمع اتفدل يلى أ  للعنف دوافع  والعنوف يحودث  ورر جود,     
  ذلك أل  سلو  الضرر أيضًع  اطير متاورًا فيمع يحدث  رر مدتمع  اطير

 س  فسي  واجتمعيي  واقتصعدي  وريئي سستعج لعوامل 

  : البنائية وأثرها على المرأة التحوالت

ع  مون الدور  المع و    أزموع      نيو ااد  البند النعمي  منوذ مطلوع  معسي  
اقتصووعدي  واجتمعييوو  وسيعسووي    رسووبب التووأ يرا  السوولبي  لألزموو  اتقتصووعدي      
الععلميووو    واكوووب ذلوووك مشوووفن  اقتصوووعدي  مستعصوووي    مناوووع تفوووعق  البطعلووو        

طبديوو    وتوودهور مسووتو  المعيشوو  واوون  تلووك    والتضووخ    واتسووعا الفووروق ال 
الفترة روجول الماسسوع  الدوليو  لففورة أ  السوبيل المتوعا أموع  تلوك الودو  لسود           
مواردهع المحلي    هو اتسوتثمعرا  األجنبيو    والوق منوعت اسوتثمعر, مووا          

السوق أو مع يطلوق يليوه هوندوق الندود الودول  والبنوك الودول          لليع يعتمد يلى 
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 إيوعدة عا والتعمير   رورام  التثبيول و التفيوف الايفلو    وهو  تعمول يلوى        لإلسش
 اإلهونا تشفيل الوظيف  اتقتصعدي  واتجتمعيي  للدول    إذ ًأهبح الاودف هوو   

السعري   اآللي  وإطنق  والتشبيل    واإلستعجاتقتصعد, ف  مدعت  اتستثمعر 
 ك س 471ا  2000  معيشع   كأداة أسعسي  لتيسير الحيعة اتقتصعدي    جورد

وقوود اوواد المدتمووع المصوور, فوو  مرالوو  اتسفتووعا اتقتصووعد, سيعسوو        
إهناي  تناض يلى ففر رأسمعل  يدو  يلى تشديع الدطعا الخوعا والتركيو    
يلوووى اسوووتراتيدي  تنمويووو  للدطعيوووع  المرتبطووو  رعلتدوووعرة الخعرجيووو    وت ايووود    

سدوود, أجنبوو  سووريع س وتبنووى  اتيتمووعد يلووى الدوورو  الخعرجيوو  إلاووداث توودفق  
سيعسوووع  التفيوووف الايفلووو  مووون أجووول تحديوووق التوووواز  روووين المووووارد المتعاووو         

 سك  348 - 347ا  2000وااتيعجع  السفع    ايتمعد ين    

سيعسو  التفيوف الايفلو  فو  مصور         إطوعر وقد رورز  الخصخصو  فو     
ط دور الدطوعا  والت  تعن  ريع اركع  الدطعا العع  الت  تملفاوع الدولو    وتنشوي   

توجيوه   إيوعدة أو تملك األهو  المملوك  للدول    رحيث تحدث  إدارةالخعا ف  
اتقتصعد الوطن  رفيفي  تسمح لدو  السوق أ  تاد, دورهوع وتطورا تأ يرهوع      

 السوق س  ولليع أ, قبو  قواسين 

 اإلستعجيوو وقوود اتداوول الدولوو  إلووى الخصخصوو  للووتخلص موون الواوودا     
والدضعا يلوى السولبي  التو      اإلستعجا العع    كذلك لتحديق قي  الخعسرة ف  الدطع

 أهعرل المدتمع المصر,   كعلتواكل والمحسوري  والفسعد اإلدار, وأافعله س 

ومع هذا ف   للخصخص  كثير من المثعلوب مناوع ا أ  النموو اتقتصوعد,     
 ت يووت  رسووري  وااوودة   ايووث تتعمووق  نعحيوو  اتقتصووعد الوووطن  فوو  ظوول سيعسوو    
التصووحيح الايفلوو  رووين قطعيووع  وأسشووط  واسووع  مصووعر  رووعلركود واتسفمووع      
وقطعيع  ف  اعل  ازدهوعر   تواد, هوذ  الحعلو  إلوى الركوود والتضوخ  واستشوعر         

 ك س                                           256ا  2001البطعل  والفدر واعه  رين النسعا محمود يبد الفضيل   

اووع  النسووعا رمعوو   يوون السوويعق المدتمعوو  الفلوو    وت  وت يمفوون فاوو    
غنى ين هذا الفا  إذا أريد لداود النسعا أ  توندح س إذ يتأسو  إ وععف النسوعا     

 سي  تيلى ريئ  مدتمعي  غير موا

ويعد الفدر يعمًن مامًع ف  ريئ  تامية النسعا واعه  الريفيع    فعلفدر  
ة يعم    وردرج  أيلى ف  اعل  النسعا هنو لدل  الحيل    وهو يفعق  من التامي

ر أسبعب الفدر ف  ريئ  التشفيلي  اتجتمعيي  المصوري   حصنواعه  الريفيع  وت
س غير أ  أسبعب الفدر قد توديمل مواارًا رسوبب تبيورا  جوهريو  فو  السيعسو         
اتجتمعييوو  موون اوون  إيووعدة تشووفيل المدتمووع المصوور, يلووى الوونمط الرأسوومعل   
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لفدووراا  ويووروج لووه تحوول المسووميع    اعر  األغنيووعا ويععقووب  الطليووق   الووذ, يحوو 
ك وستيدوو  لووذلك فدوود   التصووحيح الايفلوو   –اإلهوونا اتقتصووعد,  البراقوو  مثوول    

استشر  الفدر س ورسبب  وعفا  اتجتموعي    يتوقوع أ  تلدوى النسوعا واألطفوع        
 إفدعرًا أاد من رعق  فئع  المدتمع س 

قل  ايلتا  س فاذ  غعي  ت تتحدق إت ولي  ف  طعق  األفراد التبلب يلى  
موون اوون  الفعوول الدمعوو  س والواقووع أ  األسووعليب الحعليوو  لمواجاوو  الفدوور تبوودو      

إلوى اتجتاوعد والبورااة    الو وع الورهن مون قلو  الحيلو        نوكأساع تعمل يلوى تودوي  
 س  المتصل  وإدرا  التحف  فى األمور

السووق وموع سوت      يوع  للومع ت ايد ظوعهرة العمول الماقول ستيدو  لعولمو        
ألدوار أو تبوعد  األدوار  ايناع من اعت   البطعل  العوعررة   مموع اسوتديى تبيور     

رين الرجل والمرأة ف  األسرة ف  اعل  يمل ال وجين أو اسشبع  الشريك رعلعمل 
واستشر  ظعهرة النسعا المعين  لألسرة ف  المدتمع الريف  واعه  رعد زيعدة 

تصوعدي  الععلميو  هو  واقوع المدتموع المععهور اعليوًع   وستوعج         تأ ير الليبرالي  اتق
تحووديع  العولموو  موون رطعلوو  هيفليوو  إلووى استشووعر أاووفع  جديوودة للفدوور والحرمووع     
والتامووية واسايووعر الووروارط اتجتمعييوو  واألسووري    والتففووك األسوور,   غيووعب   

يفوو  يعحوول األسوورة واستشووعر ظووعهرة النسووعا المعووين  لألسوورة فوو  المدتمووع الر      
 كس 31ا  1996 محمود يبدالفضيل   

وت ايد  هذ  النسب  ف  األسرة الحديثو  ايوث تفوو  األ  هوبيرة السون       
ويديمووو  الخبووورة   كموووع تعوووعس  هوووذ  األسووورة فووو  البعلوووب مووون اسخفوووع  الووودال  
والمستو  المعيشو  والمسوتو  التعليمو  لوأل    وهوذا رودور  يواد, إلوى مشوعكل          

نود اسشوبع  األ  أو ال وجو  روأمور ايعتيو  كثيورة       اقتصعدي  واجتمعيي  واعهو  ي 
تتعلق ردضوعا اعجوع  األسورة وريعيو  األرنوعا تعليميوًع وهوحيًع   وأايعسوع العمول          
اوووعرج المنووو   رعإل وووعف  إلوووى المشوووعكل النفسوووي  والمشوووعكل المرتبطووو  رعلتففوووك 
األسر,   ومشفن  الضعف الدراس  لد  األرنعا هذا رعإل عف  إلى المشوفن   

تبط  رعلسلوكيع  واتسحراف ستيد  لبيعب السولط  الضوعرط  ممثلو  فو  رب     المر
 سل المساولي  اقتصعديًع وتررويًع األسرة   وو ع المرأة غير الععد, ستيد  تحمي

ويتبلور يمل النسعا وتأ ير  يلى مفعس  المورأة مون اون  تدسوي  هوعدر      
من ظروف يمل النسعا للعمل رين الرجع  والنسعا   تديمه قي   دعفي  قوي  تحط 

  ايوووث تدتووور  المشوووعرك  فووو  النشوووعط اتقتصوووعد, يوووعدة رعسخفوووع  المسوووتو    
المعيشوو    فوو  سوويعق  دووعف  واقتصووعد, وتشووير ستووعح  البحوووث إلووى أ  البعلبيوو     

ي  ا طرار ظروفالعظمى من النسعا الععمن  ف  المنعطق الفديرة تعملن وفق 
الوفعا رعلحعجع  األسعسي  ألسرهن    ردافع الحعج  المعدي  ورفر  المسعيدة ف 
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وت يتمتع هاتا النسعا واعه  الريفيع  منان رعأليموع  المتميو ة التو  تشوبلاع     
يعدة رسبب  وعف إيودادهن لسووق العمول وتاميشوان اتجتموعي  س وت يترتوب        

 سيلى كسبان من العمل رعلضرورة تدوي  هاتا النسعا ف  محيطان األسر, 

عمل المصر, واستشعر هفوف البطعلو  فو  سويعق    وسظرًا لضيق سوق ال
الركود اتقتصعد, دفعل النسعا الريفيع   منًع رعهظ لألزم  اتقتصعدي    فترتفع 

أل وععف مسوتواهع روين الوذكور   وتت ايود معودت         اإلسوعث معدت  البطعل  روين  
رطعلوو  النسووعا روووتيرة أسوورا وتوود  الشووواهد يلووى أ  النسووعا الريفيووع  أو  موون     

ٌيسوووتخدمو  ينووود التشوووبيل    بن يووونا  ينووود تدلووويص العمعلووو    وأاووور مووون    يسوووت
 ك س   14ا 2001التحرير الناعح  للمرأة ف  العدو    الدديد 

كمع تشير تدرير التنمي  البشري  إلى ارتفعا معود  البطعلو    وفدوًع لتعوداد     
ور   رين الحعهلين يلى التعلي  الثعسو, والدعمع    وتبلغ النسب  رين الذك1996

٪   فوق الثعسو, 45٪   14.2واإلسعث يلى التوال  يلى النحو التعل  ا الثعسو, 
/ 98٪   معاوووود التخطوووويط الدوووووم       14٪    6.9٪   الدووووعمع   ٪35    8

 ك س101ا 1999

من العوعطلين فو     ٪77إلى أ   1999ويشير تدرير األم  المتحدة لعع   
  ٪83إذ أ   د وأغلوووووووبا  روووووووين اإلسوووووووعث    مصووووووور مووووووون الخوووووووريدين الدووووووود   
  ٪55ن يموووول لاوووون ألو  موووورة مدعروووول    ـموووون اإلسووووعث العووووعطن  يبحووووثن يوووو    

 س  (United Nation,1999 : 112)من الذكور 

وهفذا كع  لسيعسوع  إيوعدة الايفلو  اتقتصوعدي  توداييع  اسعفسول يلوى        
توعا أموعما      البطعل  وت يفو  أمع  الععطلين سو  البحث ين أي  فرا يمل ُت

شفل ماقول أو يتوأرجحو  روين أكثور مون يمول يعملوو  فتورا          اتى ولو كعسل ر
ويتعطلو  فترا  أار  وللفدور رعود أسثوو,   ايوث أ  سسوب  األسور التو  تعيلاوع         
المرأة أكبر من الرجول إذ رلبول فو  يينو  المسوح الوديموغراف    الصوح  العوع          

روين يينو  األسور     ٪11جمعل  العين    رينمع رلبول  إمن   ٪12.6  سسب   1995
التوو  اووملتاع مووع تدوووي  اعلوو  الفدوور الووذ, سفووذ لحسووعب تدريوور التنميوو  البشووري        

لبيور   ٪10مدعرول   ٪14وكعسل األسر الت  تعيلاع اإلسعث أيلى سسبيع رين الفدراا 
الفدراا   وتفشف توزيع األسر الفديرة   تبعًع للودال أ  الفدور أكثور استشوعران روين      

لحضوور والريووف   ممووع يعنوو  هشعاوو    فوو  كوول موون ا  اإلسووعثاألسوور التوو  تعيلاووع  
 ك س83ا  1996أو عا النسعا وتأسيث الفدر   معاد التخطيط الدوم  
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وفووو   ووووا توووداييع  إيوووعدة الايفلووو  اتقتصوووعدي  تصوووبح العمعلووو  هووو   
الضحي    واعه  العمعل  النسعحي    إذ يظار ينف  د المرأة ف  سووق العمول   

 يأت  يلى اسعب المرأة س   وزيعدة التميي  والتامية فتدليص العمعل 

الحوور   أ, فوو   اإلستووعجيعملوون فوو  منووعطق  اآلتوو إ ووعف  إلووى أ  النسووعا 
األسشط  الموجا  للتصودير والصونعيع  ال راييو  والتفميليو  إلوى جعسوب العمول        
فوو  الحدوووو  والمووو ارا   كمووع جوووذرل الصووونعيع  التدميعيوو    مثووول السووويعرا     

العمعل  النسعحي    وهذ  األيمع  ذا    فتروسيع  وتصنيع الحلو  والتطري واتل
دال النسوعا رأيوداد مت ايودة إلوى     تو س فمنخفضو  ورون تععقودا  أو  ومعسع       أجور

سوووق العموول   ولفووون األيمووع  المتعاووو  لاووع قليلوو  وروووأجر  ووئيل   وتسوووتن ف       
جاودهن   واعلي  من الضمعسع    وقد تفو  مضورة رعلصوح    ويواد  تركيو      

أليمووع  ذا  األجووور المتدسيوو  إلووى تأسيووث الفدوور  اووريف     العمعلوو  النسووعحي  فوو  ا 
 ك  س250   249ا 1999     احعت

 التحوالت المجتمعية وتأنيث الفقر : 

وتعوودد هويعتووه يعطووى    رغوو  أ  العووعل  يلووى ااووتنف مشووعرره الثدعفيوو   
تحوديع   المورأة  اإلسسعسي س وتواجوه   تسيمع ادوقاعردضعيًع المرأة  اهتمعمًع ملحوظًع

لف  اقتصعدي    اجتمعييو  سيعسوي    رسوب إيوعدة التفيوف الايفلو    وتدلويص        مخت
الموورأة التنعفسوووي    رسووبب اسخفوووع     تاعدور الدطووعا الحفوووم    و وووعف قوودر   

ماعراتاع   ومحدودي  مسوتواهع التعليمو  والتودريب  مون سعايو    والمود الرجعو         
الي    سعاي  أار   لبيل من ل التى تاكد يودتاعتدليدي  ال اطواتاعالذ, يفرس 

 ك س  20ا  2000

ورمووع أ  و ووع الموورأة المصووري  واعهوو  الريفيوو  يوورتبط ارتبعطووًع و يدووًع  
رعلايفل اتقتصعد, وروعلتطور اتجتموعي    وروعلتبير السيعسو  ورعلمنوعت الثدوعف        
للمدتمع   ف   يملي  تطور وتنمي  و ع المرأة ودورهع فو  سووق العمول تسوير     

نب مع يملي  تبير وتطور وتنمي  المدتمع اقتصعديًع وسيعسويًع  مواكب  جنبًع إلى ج
واجتمعييووًع و دعفيووًع وففريووًع سسسسس الوون   يلووى ايتبووعر أ  هنووع  ينقوو  رووين الموورأة  
الريفيووو  والمدتموووع ذا  طبيعووو  رنعحيووو  تعريخيووو    فوووعلمرأة الريفيووو  تووواد  دورًا   

األسري  وغير المأجورة ف  كل المدتمعع  س إ عف  إلى أسشطتاع  مامًعاقتصعديًع 
حسن األاووا  اتقتصوعدي  لألسورة      يأ  مسعهم  المرأة ف  األيمع  المن لي   إْذ

ممع يترتب يليه ف  كثير من األسر اسخفع  معد  التحوعق الفتيوع  رعلمودارس      
إ عف  إلى تسرران ف  مرال  التعلي  اإلل ام   وارتفعا سسب  األمي  ريونان إلوى   

  كفعاة التعلي  وارتفعا تفلفته الفعلي   األهليو  المصوري      جعسب اسخفع  مستو
 ك س25ا 1994
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رعإل عف  إلى استشعر الععدا  السيئ  وسيعدة التدعليد المتوازسو  التو  تدلول    
من تعلي  الفتعة رعلنظر إلى الدور الذ, ادد  لاع المدتموع وقصور  يلوى وظيفتاوع     

لمسوواول  يوون إدارة المنوو     دااوول األسوورة ك وجوو  وأ  فحسووب فاوو  ا   التدليديوو  
وتدرير ائوسه الداالي  من سعاي  تدرير ادمعته   وتنظي  اقتصعديعته   والناوو   

  ومون  للحيعة المدتمعي   وأيداده رمستو  المعيش    وريعي  وترري  األطفع    
   ولاوورو اع فوو  يمليووع  التنميوو  مشووعرك  محوودودة  اووفر,     ت وو  فوو   مشووعرك  

 ك س21ا  1988

التحوت  اتقتصعدي  والسيعسي  إلى ظاور مع يسومى رظوعهرة   ولدد أد  
تأسيث الفدر   تلك الظعهرة الت  كع  من أه  أسبعب استشعرهع رروز وزيعدة أيداد 
األسر الت  ترأساع سسعا ف  ريئو  يعوزهوع الودي  اتجتموعي  لألماوع  واألطفوع        

عهيك ين السيعسع    س اإلسعثويد  التفعفا داال األسرة الواادة واتسحيعز  د 
الايفلوو  الرأسوومعلي   إيووعدة  رمووع فوو  ذلووك سيعسووع   الدديوودة الليبراليوو اتقتصووعدي  

وتشير العديد من الدراسع  إلوى الت ايود المسوتمر       والتحو  سحو اقتصعد السوق
ف  أيداد األسر الت  ترأساع سسعا   وه  تفو  أقرب للفدر من تلك الت  يتحمل 

 ك  س 19ا 2002  سعدي  فرج    إلسفعقاالرجع  فياع مساولي  

يمفوون التمييوو  رووين األسوور التوو  ترأسوواع سسووعا فوو  الريووف    وموون  وو  ف سووه
  الفدور أكثور كثعفو  يلوى األسور      إواألسر الت  ترأساع سسعا ف  الحضور   ايوث   

الت  ترأساع سسعا ف  الريف ستيد  لخلل تعريخ  ف  توزيع الفورا اتقتصوعدي    
والحضر س وهو مع أكدته تعريخيع تيعرا  الادرة الريفي   واتجتمعيي  رين الريف

الحضري    الت  تود  يلوى فدور قودرا  المدتمعوع  المحليو  الريفيو  لعود  تنويوع          
فرا وايعرا  كثير من اراححاع اتجتمعيي    ويدي  ذلك يدد من الماارا  

 هووذ  وأهوو  أو وس يوو  التوو  تحوودد منمووح الريووف المصوور, اتقتصووعدي  واتجتمعي
المنمووح المتووعا موون األرا وو  ال راييوو    فمتوسووط سصوويب الفوورد الريفوو  موون     

موون موون   ٪70  ومووع يدوورب موون  رسوويط فووى أغلووب األسووراألرا وو  ال راييوو  
األرا   ال رايي  ت تتدعوز ملفي  الوااد منا  فوداً  وااودًا  يبود البعسوط يبود      

د فدور  ا و  ت ايو  وياد, التوزيع غيور المتفوعف  لاوذ  األر    ك 8ا 2001المعط   
 النسعا  س  ترأساعسيمع األسر الت  األسر ف  الريف المصر, وت

وتأت  الدي  الثدعفي  الدروي  السعحدة لتعو ز مون فدووة النووا لبيور هوعلح       
اإلسعث   ولاذا تفو  أمع  المرأة المعيل  ف  الحضر فرهًع أكثر من سظيرتاع ف  

ة لحضري  المعيل  ت تخلو من قسوالريف س ورغ  أ  ااتيعرا  المرأة الريفي  وا
  أكثوور سسووبيًع للموورأة الريفيوو  المعيلوو    تدريوور  وموورارة   فدوود كعسوول تلووك الموورارة 

 ك س103-102ا  1996التنمي  البشري     
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ويعوووود ازديوووعد تعوووداد الفدوووراا مووون النسوووعا إلوووى الظوووروف اتجتمعييووو     
 و  يلويان   وقلو     والسيعسي  واتقتصعدي  فان يععسين من جمود األدوار المفرو

فرا التعلي    سدص الموارد   والتمتع رعلخدمع  المتعا    كمع يعود أيضًع إلوى  
و ووع الموورأة فوو  سوووق العموول   والحووواج  التوو  تحووو  ريناووع ورووين التملووك          
وفرا العمل والدال   واتحتمع  والتدريب   وايث توجد فورا العمول كثيورًا    

ر   وف  أغلب األاوا  ف  ظوروف يمول   مع تو ع النسعا ف  أدسى فئع  األجو
رعألمووع  والحمعيوو  الدعسوسيوو    المدلوو  الدوووم  للموورأة       اإلاسووعست تايوو  لاوون  

 ك س 202ا  2001 

ومع أ  الفديرا  من النسعا أكثر من الفدراا من الرجوع   تأسيوث الفدورك    
لى الرجوع  الفدوراا     فعلمناظ أ  الحيعة أكثر قسوة يلى النسعا الفديرا  مناع ي

فأيبعا النسعا تتضعيف رن ساعي  فيمع يتعلق رصح  األطفع  والتنشوئ  سسسسسسسالون   
  وهن أقل تعليمًع   ومع هذا يتحملن أكثر المسئوليع  جسعم    أامد ادوعز,    

 ك س 151ا  2000

ت اك أ  ظعهرة تأسيث الفدر ليسل ف  معظ  األاوا  اسعفعسًع لموقف و
لمدتمووع   روول أساووع تمثوول اسحرافووًع يوون سمووط العنقووع  اتقتصووعدي         متعموود فوو  ا 

واتجتمعيي  رين الذكور واإلسعث ف  المدتمع المصر, كمع يحدد  دستور الدول  
وتشريععتاع والدي  الديني  السعحدة فياع   وإ  كع  ذلك ت يمنع من أ  رعوض هوذ    

رعض الشراحح اتجتمعيي   المظعهر و يد  الصل  ردي  وتدعليد اجتمعيي  سعحدة رين
  ومضوومو  ذلووك أ  وقووع العووبا األكبوور للفدوور يلووى النسووعا لووه ينقوو  مبعاوورة     
رمسوووئوليتاع المرتبطووو  رفووووسان إسع وووًع ورعوووض التدعليووود والسووولوكيع  اتجتمعييووو    
والتدليوول موون قيموو  مسووعهمتان فوو  يمليوو  التنميوو    وكووذلك يوود  كفعيوو  الفوورا      

  و الصوح  والتبذيو  المنعسوب    وظوروف العمول      المتعا  لاع للوهو  إلى التعلوي 
المنحموو    ويترتووب يلووى ذلووك ارتفووعا معوودت  األميوو  ووفيووع  األماووع  وسوووا  
التبذي  رين النسعا   رعإل وعف  إلوى زيوعدة يودد النسوعا النتو  يعملون فو  الدطوعا          
غير المنتظ    وكموع أ  العمول غيور الموأجور هوو العوعدة مون سصويب النسوعا فو            

 س ك 96  يلى اتسعيه   تدرير التنمي  البشري    مرجع سعرق  الععل

كمووع أكوود  رعووض الدراسووع  الوودور الووذ, يلعبووه ارتفووعا تفووعليف الحيووعة     
والمعيشي  والفدر   ف  دفع النسعا إلى سوق العمل   وترك  أيمعلان ف  أسشط  

ويعملن رشوفل ماقول   ¸  Female Nichesهعمشي  يمفن أ  سطلق يلياع أسثوي  
كمع أ  قصور الماسسع  اتجتمعيي  ف  تددي  العوو  الفوعف  للفدوراا   يحمول       

المرأة العبا األكبر ف  المسواولي  األسوري    فتودال سووق العمول وتتفعيول موع        
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 & Evelyne Huber )متطلبعته وتصبح مفوسوًع مون مفوسوع  العمعلو  الماقتو       

John D. Stephens , 2000:323,324) . 

النسووعا المعووين    النتوو  يتخووذ  موون العموول الماقوول  وي يوود األموور مووع 
 أسوولورًع للتفيووف والبدووعا موون أجوول ريعيوو  أطفووعلان   ويدبوور الفدوور الموورأة المعيلوو   
يلووى الووداو  إلووى سوووق العموول دو  التدايوو  الفووعف  تكتسووعب الماووعرا  التوو     
تمفناوع موون اتسووتدرار فو  العموول   وتوواد, مشووفل  البطعلو  إلووى قبولاووع أ, يموول    
يتوافر أمعماع ومن هنع يصوبح العمول الماقول وسويل  إليوعدة الايفلو  اتقتصوعدي         

 . (Homa Hood Far, 1997: 593,594 )العمللسوق 

ولدود تودهور اوع  المورأة الفديورة فو  البيئتوين الريفيو  والحضوري  ستيدو            
 أاون  التدليود,   ولدود تو      اإلستوعج لفدداساع للدور الذ, كعسول تدوو  روه فو  يمليو       

سلع مسوتوردة محول السولع التدليديو  الصونع التو  كعسول تدوو  راوع المورأة الريفيو             
لوو  تسووتطع  "Modernity"والحضووري  الفديوورة   ويلووى الوورغ  موون أ  الحدا وو   

الدضعا   تمعمًع يلى التدليدي    إت أ  الت اوج رين مع هو تدليد, ومع هو مععهر 
تجتمعيي  الفديرة اعه  رعلنسب  ل  يفن رأ, اع  من األاوا  ف  هعلح الفئع  ا

 ك س 418ا 2003للمرأة الريفي    أامد مدد, ادعز,   

 العنف ضد المرأة :

من أررز الدضعيع الت  ابلل اهتمع  البعاثين الماتموين ردراسوع  المورأة    
قضووي  التمييوو   وود الموورأة   وقوود جووعا هووذا اتهتمووع  اسعفعسووًع تهتمووع  المدتمووع     

لذ, تبلور رتوقيع اتفعقيو  الدضوعا يلوى التمييو   ود المورأة       الدول  رتلك الدضعيع ا
ك فدود جوعا   1985 – 1975دود العوعلم  للمورأة     أ, فو  منتصوف الع   1979يع  

س مد  التدد  ف  فا  ات وطاعد الواقوع يلوى المورأة      ديفمالتوقيع يلى اتتفعقي  ل
عي  إلوى  رشفل اوعمل ويعمود إلوى جعسوب األدوار التشوري      إتتدعوز   إمفعسي ويد  

تبير السلو  والمفعهي  اعه  مع يتعلق مناع رعألدوا  التدليدي  والنمطي  لفل من 
 سك 1ا 1996  سبتمبر  اإلسسع الرجل والمرأة   مرك  الدعهرة لدراسع  ادوق 

وظار  العديد مون الدراسوع  اوو  و وع المورأة المصوري  فو   ووا         
 د المرأة ومناع دراس  " أمع   اتتفعقي  الدولي  للدضعا يلى كعف  أافع  التميي 

يبد الاعد, "   وقد ينيل هذ  الدراسع  ر يضعا مفاو  التميي   د المرأة وفدًع 
لمع جعا رعتتفعقي  س يلى أ  أ, تفرق  واستبععد أو تدييد يوت  يلوى أسوعس الدون      

والحريوع    اإلسسوع  اتيتوراف للمورأة رحدووق     إابوعط ويفو  من أ عر  توهين أو 
ف  الميوعدين السيعسوي  واتقتصوعدي  واتجتمعييو  والثدعفيو  والمدسيو  أو       األسعسي  

ميعدين أار  س أو توهين أو إابعط تمتعاع راذ  الحدوق أو ممعرستاع ت رصرف 
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النظر ين اعلتاع ال وجيو    ويلوى أسوعس المسوعواة ريناوع وروين الرجول    أموع          
 ك س 6ا  1996يبد الاعد,   

ى كعفو  أاوفع  التمييو     البوعب إللدوعا الضووا يلو     وقد فتحل هوذ  اتتفعقيو   
  وكع  هذا إيذاسًع رفتح مدع  جديد اهوطلح يلوى تسومي  روـ  المدوع       رسبب النوا

الخعاك أو و ع المرأة داال األسرة والذ, كعسل اتتفعقي  قد مسته فو  رعوض   
ك  و  مواتمر التمييو   ود     1993  اإلسسوع  موادهع وقد جوعا مواتمر فينيوع لحدووق     

ة ايث ل  تتعر  اتتفعقي  رشفل كوعف لدضوي  العنوف  ود المورأة ورصوف        المرأ
 اعه  العنف األسر,   الذ, ظل يتدعهل  لسنوا  طويل  س 

 –وُيعوود العنووف  وود الموورأة اووفًن موون أاووفع  التمييوو   وودهع   ُيعطوول      
قوودرتاع يلووى التمتووع رحدوقاووع واريعتاووع   أو يلبياووع روهووفه        –رصووورة جديوو   

اتاتن  التعريخ  ف  ينقع  الدوو  روين الرجول والمورأة       مظارًا من مظعهر 
وإلووى اآلليووع  اتجتمعييوو  إلاضووعياع للسوويطرة   لووذلك لوو  يتوقووف األموور ينوود       

المنعدد ف  سف  العع   –الععلم  المشعر إليه   وإسمع أيتبر  ماتمر فيينع  اإلين 
سعهوود رموو ,    1995جو اًا ت يتدوو أ موون اإليون  العووعلم  لحدوووق اإلسسوع      –

 ك س 1ا  2000ويعد  سلطع    

وت ايووود اتهتموووع  فووو  السووونوا  األايووورة ردراسووو  ظوووعهرة العنوووف التووو   
استشوور  فوو  ايعتنووع اتجتمعييوو  والسيعسووي  رشووفل ملحووو   فووعلعنف أهووبح سووم  
ممي ة لنمط التفعيل ف  الحيعة الععدي  لألفراد   وهذا التفعيل يفشف يون أاوفع    

يلوووى مسوووتويع  متبعينووو  روووداًا مووون األسووورة مووورورًا    يديووودة مووون العنوووف تتدلوووى 
رعلتفعين  الععدي  ف  األسواق والشوارا ووسعحل المواهن  واستاعا رعلتععمل 

 مع ماسسع  الدول  س 

والعنف  د المرأة ظعهرة يعلمي  ت تعرف المفوع  أو ال موع  أو الودين    
ركن ف  التدرا فا  ت تختص رعلشرق دو  البرب   رمعنى أ  سسعا الععل  يشت

من هذا الفأس س ولفن تختلف الظروف المحيط  رفل مدتمع س وير  يودد كبيور   
من البعاثين أ  ظعهرة ممعرسه العنف  ود المورأة ترجوع فو  أايوع  كثيورة إلوى        
مرالووو  الطفولووو  ايوووث التنشوووئ  اتجتمعييووو  غيووور الصوووحيح  رعلنسوووب  للوووذكور     

 لرووعاه الضوورب موون قبوول اصوهووًع اينمووع يوورو  أماووعتا  يتعر وون لإلهعسووع  و 
ألتفووه األسووبعب   األموور الووذ, يدعوول هوواتا األطفووع  الووذكور يمعرسووو  العنووف      

  وكلمع تدود   دا  ف  محيطا  اتجتمعي الطفول  مبفرًا  د الصبيرا  المتواج
السوون راوواتا األطفووع  تبدووى مسووأل  العنووف كعمنوو  فوو  ذواتاوو  وقعرلوو  لنسفدووعر       

(Mullen,2003 : 340)  س 
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فوو   العنوووف الممووعرس روووين الرجوول والمووورأة قوود يفوووو  تأكيووود     وموون  ووو   
لإلاسووعس رعلووذكورة والرجولوو    وقوود يفووو  السووبيل تاتيووعر وإرسووعا إاسووعس      
الرجل رعلدوة   والدوة ه  الددرة يلى فر  إرادة اخص مع   ويفتر  التحف  

سواا رطريد  اريي  أو غير اريي  رنعا يلى مع لديه من مصعدر  اآلارينف  
سوواا   اآلاورين ومعدي  وسفسي    أو هو  الدودرة يلوى الوتحف  فو  سولو         ي رجول

ررغبتا  أو رودو  رغبوتا    واألاوخعا األقويوعا هو  اللوذين يفر وو  إرادتاو          
 سك 194 -193ا  2003محمود    الفراعت   اآلارو اتى إذا كع  يدعوماع 

 وذلوووك ياووودد أمووون وُيعووود العنوووف  ووود المووورأة تاديووودًا لإلسسوووعسي  جمعوووعا 
معووع  موون   كمووع يظاوور الصووورة التوو  أهووبحل يلياووع المدت واسووتدرار األوطووع 

  ويعتدوود الووبعض أ  العنووف  وود الموورأة يرجووع إلووى     العنووف والتاووور الإلسسووعس  
اتيتدووعد رووأ  الموورأة تووعرع أو أ  ملفيتاووع اعهوو  فوو  المدتمعووع  المتخلفوو    إ       

سسووع  للظلوو  منيووين النسووعا يعووعسيين موون العنووف  ووده    وفوو  رفووض ادوووق اإل 
ذكوور  و  سوور, واسايووعر المثوول والدووي  العليووع  واتسووتبععد للموورأة وفوو  التففووك األ 

تدعرير منظم  الصوح  الععلميو  روأ  للعنوف  ود النسوعا يعتبور يبئوًع ت مبورر لوه           
يلى سظ  الريعي  الصحي  ايث يبدو أ  النسعا النت  يععسيين من العنف يحتدن 

رفثير مدعرس  رعلنسوعا النتو  لو  يتعر ون      إلى ادمع  ريعي  هحي  رفلف  أيلى
للعنف   ومن أمثل  هوذا العنوف ا العنوف المن لو  سوواا كوع  جسوديًع أو سفسويًع أو         
اغتصعب ال وج ل وجته رعإلكرا  أو الحرمع  اتقتصعد, للمورأة مون زوجاوع أو    
من أاد أفراد األسرة واستبن  راتب المورأة مون قبول الو وج فو  اعلو  يملاوع          

 اتيتراف رذمتاع المعلي  س ويد  

ومن هنع يعد العنف  د المرأة افًن من أافع  التميي   ودهع   يعطول   
رصورة جديو  قودرتاع يلوى التمتوع واريعتاوع   أو يلبياوع روهوفه مظاورًا مون           –

 اآلليع مظعهر اتاتن  التعريخ  ف  ينقع  الدو  رين الرجل والمرأة وإاد  
 ة اتجتمعيي  إلاضعياع للسيطر

 العنف األسري : 

وفوو  هووذا السوويعق موون الضوورور, ينوود دراسوو  العنووف األسوور, دراسوو      
الحرمووع  النفسوو  ويوود  الدوودرة يلووى تحديووق الووذا  وتأكيوودهع   وفوور  الوورأ,      
وممعرس  الدوة   كمع يحدث ف  المستويع  التعليمي  المنخفض  والبيئوع  الفديورة   

سرة   وف  سف  الوقل يد    وااتن  التواز  األسر,   وزيعدة طمواع  األ
الددرا  الفعلي  إلمفعسع  األسرة   وكلمع قلل الموارد األسعسي  لألسورة ت ايود    
أسبعب العنف والدسوة رين األفراد   وتفو  الضحعيع رين النسعا أكثر من الرجع  
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 وإدراكاوع   وتسيمع ال وجع  ومن هنع تتفق ففرة يد  اإلسعث أمع  قووة الرجول   
 فعل ف   اعلاع العد    وتدس  قيم  مع تملفه من هفع  إيدعري  س أساع مامع ت

ويحدث العنف األسر, ستيد  الصرايع  الت  تت  رين أيضعا األسرة   
  أو كوساوع أسورة ذا  تركيوب    مون أهو  أسوبعب العنوف     تسيمع يندمع يفو  الفدور  

  اجتمووعي  مختوول   وموون  وو  فوو   األطفووع  الووذين يوودركو  إيووذاحا  فوو  الطفولوو        
 يصبحو  ف  المستدبل أرعا ياذو  أوتده  س 

وهنوووع سخلوووص إلوووى أ  العنوووف اسوووتدعر  لضوووبوط رنعحيووو  فووو  األسووورة       
وإابعطع  سعتد  ين ااتنت  أسري  كعلحرموع  الموعد, والوذ, يعود أاود قسووة       
ألسه يواد, إلوى اإليوذاا الدسود, لل وجو  مون جعسوب الو وج الوذ, يفتدود المووارد            

قعووع  المعديوو  ومسووئوليعته تدووع  أفووراد أسوورته   فوو ذا كووع   المعليوو  التوو  تحدووق التو
ال وج غيور قوعدر يلوى مواجاو  توقعوع  الودور رسوبب اسخفوع  مسوتو  تعليموه           
ومفعسته الماني  أو داله   أو ألسه ذو مفعس  اجتمعيي  منخفض  ين زوجتوه فو     

مع  سيمعتخدا  العنف مع أفراد أسرته   تالضبوط واإلابعطع  قد تدفعه إلى اس
وجووود معووعيير تسوومح رووأ  تفووو  ال وجوو  هوودفًع مشوورويًع يصووب يليووه غضووبه      
وينف  ين اابعطعته   ومع تفرار العنوف تميول ال وجو  إلوى اعلو  تعتدود ينودهع        
رووعلعد  يوون مدعراوو  العنووف األسوور,   وتتحوودث مووع سفسوواع رعبووعرا  استسوون       

 ومععيش  للظروف ردت من التوجه لتبيرهع أو تعديلاع س

فو  العنف األسور, أاود أسموعط السولو  العودواس  الوذ, ينوت  يون         وقد ي
وجود قوة غير متفعفئ  رين المرأة والرجل   وه  الفعل الموجه إلى المرأة يلى 

ًع أو ارنوو    ويتسوو  روودرجع  وجووه الخصوووا سووواا أكعسوول زوجوو  أو أمووع أو أاتوو
متفعوتو  مون التمييوو  وات وطاعد والداوور والعدواسيو  النعجمو  يوون ينقوع  الدوووة       

ير المتفعفئ  رين المرأة والرجل ف  المدتمع واألسرة يلى السواا ومن    ف سه غ
من منظور الدوة سدد األاوخعا األقويوعا هو  الوذين يفر وو  ارادتاو  اتوى إذا        

و    ويند تطبيق هوذا المفاوو  يلوى العنوف  ود المورأة سدود        كع  يدعوماع األار
يلى أسعس النوا  Traditional Hirearchya Powerتسلسًن تدليدًا ف  الدوة 

والسن وتوزيع المصعدر المعلي  والشخصي    وغعلبًع مع يفوو  الرجول البوعلغ هوو     
يتوداا  الشخص الذ, لديه النصويب األكبور مون المصوعدر   وهوو أيضوًع الدوعح  رعت       

والعنف يلى ال وج  واألرنعا اآلارين   وهذا ردور  يرتبط ر يدعد قي  جديدة ف  
روأ  للدميوع الحوق فو  الحيوعة   ايوث يفوو          واإليمع الترري  والنظرة إلى الذا  

داع  المصعسع مثًن ويعد  السيعرا  والضو عا من ملو ع  البيئ    فو   الفدور   
الفراوعت  محموود     ا  مون الملو وع  الفبور      وإسعاة مععمل  المرأة وقارهع يعد

 ك س195مرجع سعرق ا
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 أسباب العنف ضد المرأة : 

هنع  أسبعب متعددة لد  مرتفبو  العنوف لإليتوداا يلوى زوجوعتا  يوأت        
فوو  مدوودمتاع يصوويع  األواموور   والشووك فوو  سوولوكاع   والعنووعد هووو أاوود أوجووه       

ر  واألكثوور أهميوو  إل ووعرة س أ, أ  العنصوور المشووتلعصوويع    والخنفووع  المعليوو ا
العنووف  وود ال وجوو  يفموون فوو  اووعور الرجوول رووأ  سوويعدته فوو  األسوورة أهووبحل 
مو ع التاديد   وهو مع يدفعه لممعرسو  العنوف كأاود أسوعليب الحمعيو  والضوبط       
داال األسرة وهذا مع أو حته ستعح  رحث العنف ف  األسرة المصوري   طريوف   

 سك10-7ا  2002اوق    

يمووعرس  وود األسثووى منووذ اروجاووع إلووى الحيووعة   ويلووى   والعنووف مووعزا  
امتوداد سوونوا  التنشوئ  األولووى س وتو داد أسووعليب الداور والمععملوو  المتشوددة كلمووع      

 تددمل ف  العمر وتفتحل منمحاع األسثوي  وتبلور  س 

وأو  هور هذا العنف التميي  الدعحر رين الوذكر واألسثوى دااول األسورة     
مع تأت  ف  المرتبو  الثعسيو  رعود الوذكر   وفدوًع لموع ترسومه         الواادة   فعألسثى داحمًع

الثدعفع  المورو   يبر األجيع    وهو تميي  لي  هينوًع أو يفويوًع أو معنويوًع فدوط     
ولفنه يتدلى ف  هور معدي  ملموس  تفرس يلى امتداد سنوا  العمر رعود ذلوك   

   يد  المسعواة رين الرجل والمرأة ف  فرا الحيعة س 

أه  مدعت  التميي  رين الذكر واألسثى العنعي  واتهتمع  والحرا ومن 
ف  الريعي  الصحي    وف  البذاا  –أكثر من األسثى  –األكبر الذ, يوجه للذكر 

  وف  التعلي  سسسسسسس الن  ويمفن تدسي  العنوف الواقوع يلوى المورأة إلوى األاوفع        
 واألسواا التعلي  ا 

ا الدسوووود,   ويتمثوووول فوووو  الضوووورب   الوووو واج  ا أ, اإليووووذا العنففففف المففففادي -
 المبفرسسسسس النس 

ا كعلسب والشت  واإلهمع  الععطف    ويد  مععملتاع  العنف النفسي والمعنوي -
 رأسلوب ماذب وهذا النوا من العنف يتبعين رشدة وفدع للبعد الطبد س 

وفًع   إيطعحاع مصردا ويتدلى ف  ارمعساع من العمل   أو يالعنف االقتصادي -
 مون اعهًع أو اتستينا يلى ممتلفعتاع رغمًع يناًع   أو يلى إيرادهوع الخوعا   

 س  ممتلفعتاع
الفره   إتعا ا يدمع إاراكاع ف  الدرارا  األسري    يد   العنف االجتماعي -

ت للتعبير ين رأياع أو رغبتاوع   ارمعساوع مون اوق اتيتورا  أو الورفض         
األسوعليب والصوور   وررموع يفوو  هوذا       الحدر يلى اريتاوع الشخصوي  رشوتى   

 ك  س247ا  2003النوا أاد وطأة ف  اراحح الطبد  العليع   يليعا افر,   
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أ  تلوك األسوواا تختلوف    إت وررغ  التميي  والتدسي  روين أسوواا العنوف      
ف  تدليعتاع وقوتاع   وأ عرهع رعاتنف الظروف اتقتصعدي  واألو وعا الطبديو    

عفي  س كمع أساع تمت ج ربعضاع البعض أايعسًع يلى سحو يدعل من   والخلفيع  الثد
 العسير الفصل ريناع ف  الموقف الوااد فصًن تعسفيًع س 

 موقف الشريعة من العنف ضد النساء : 

ل  تمنحه اراحع أاور    أيطل الشريع  اإلسنمي  للمرأة من الحدوق مع
و وع األسو  السوليم  لديوع        كمع سظ  الودين اإلسونم  العنقو  روين الو وجين و     

ك 19النسووعا /   ونينعِاووُروُهَن ِرووعْلمنْعُروِف  األسوورة المتمعسووف    وقووع  تعووعلىا  
فو  اوق المورأة أ  تطعماوع إذا      استوهوا رعلنسعا ايورًا ك وقولوه   ا   وقو  

أطعمل وتفسوهع إذا اكتسبل   وت تضرب الوجه   وت تدبيح وت تادر إت فو   
 البيل س 

وناَلووِذينن ُيووْاُذو ن اْلُمووْاِمِنينن  الووبعض يتدعهوول أهميتاووع قولووه تعووعلى ا أ  و
ك    58 األاو اب /   وناْلُمْاِمننعِ  ِربنْيِر منع اْكتنسنُبوا فندنِد اْاتنمنُلوا ُرْاتنعسًع ونِإْ مًع ُمِبينوًع  

 أ, الذين ياذو  المامنين والمامنع  ردو  أو رفعل من غير ذسب فعلو س 

العفوو  وكثر  سصوا الفتعب والسن  فو  ترسوين فضويل  التسوعمح     ولدد 
للدضعا يلى العنف فو  ديووة اثيثو  للموامنين وسويل  سعجحو  فو  تحديوق الرفوق          
والوود والتعوعو  التو  راوع سدضو  يلوى ظوعهرة   ومون األهميو  رمفوع  أ  يشوومل           
ررسووعم  رنووعا الحضووعرة  وورورة يوونج هووذ  الظووعهرة   رووداًا رعمليوو  الترريوو         
وتفوين  دعفو  سوعحدة للمدتموع تديوه هوذ  الظوعهرة السولبي    وتودفع روه إلوى األمون            
واتستدرار وإلى رنعا الحضعرة   يسى اهلل أ  ينا  هوذ  الظوعهرة مون مدتمعنوع     

 ك س4ا  2011 يل  جمع    

 االتجاهات النظرية النسوية وتفسيرًا أوضاع المرأة : 

ا   منوذ مرالتاوع الفنسويفي     افلل اتتدعهع  النظري  ف  يل  اتجتموع 
  وموع يسوود  مون ظوواهر اجتمعييو          اإلسسوعس  ع ر يو  تحليليو  للمدموع    ـلتدد  لن

وقووودمل المعركسوووي  ر يووو  المدتموووع ماسسووو  يلوووى اإليووونا مووون قيمووو  الععمووول   
 اتقتصعد,   ومن هنع جعا  تحلينتاع منطلد  من األسعس المعد, للحيعة س 

عميوو  الظووواهر اتجتمعييوو    محفوموو  موون   فتفسووير التووعرين ور يتووه لدين 
 وجا  سظرهع لتاكد يلوى أ  المنظومو  اتجتمعييو    إسموع تأسسول فو  إطوعر موع        

  فوعلمدتمع موع هوو إت سسوق كبيور يتفوو  مون أسسوعق         يعرف روعألدوار والوظوعحف  
فرييوو    فانووع  النسووق اتجتمووعي  والنسووق الثدووعف  واتقتصووعد, كوول موون هووذ       
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يستطيع المدتمع  ومن ان  هذ  الوظيف   ددة ف  المدتمعسسعق له وظيف  محاأل
 أ  يستمر ف  الوجودس 

وهفووذا جووعا  كعفوو  النظريووع  اتجتمعييوو  فوو  جميووع مراالاووع س سووواا    
الفنسيفي  أو المععهرة أو مع رعد الحدا     مع ه  إلى ر   تفسويري  للمدتموع   

ارسو  يودور اوو     ولموع كوع  مو ووا الد     ومع يحتويه مون ظوواهر اجتمعييو       
أو عا المرأة المصري   فدد ل   استعرا  التنعو  النظر, إلافعلي  المرأة ف  

 المدتمع س

  حوت يوجد ف  النظريع  اتجتمعيي  اعه  الفنسيفي  سصوا هري
  موووع اوتوووه هوووذ  إأو هووور محوووددة تتنوووعو  و ووع المووورأة فووو  المدتموووع   روول    

ععرا  سريع    فعلمعركيسي  يلوى  النظريع  من أففعر تخص المرأة ليسل إت ا
سووبيل المثووع    ينوودمع تعر ووول للموورأة   أكوود  أو وووعا الموورأة المتدينوو  فووو         
المدتمووع   هوونيع  الظووروف التوو  يخلداووع الففوور البرجووواز, الماسوو  فوو  ظوول   
سيطرة النظع  الرأسمعل    ومن    ف   المورأة فو  هوذ  الونظ  موع هو  إت إاود         

 تدل قسوة وت اسوتدن  يون طبدو  البروليتعريوع     أدواته   ه  تعية ف  ظروف ت
 ك س241ا 1990 إاسع  الطرارلس  

و وواًع مون اوديث كوعر       وررمع كع  اديث  إسدلو ك يون المورأة أكثور    
  فدود اوعو  " إسدلو  " أ  يدود  تفسويرا  معركسويًع معديوًعك لألسوبعب         معرك  سفسوه 

فعلتميي  روين الدنسوين   الت  أد  إلى تدس  و ع المرأة ف  المدتمع الرأسمعل    
ف  ظل هذا المدتمع ماسو  مون وجاو  سظور " إسدلو " يلوى يوامول اتسوتدن          
الطبد  المرتبط  رفلسف  المدتمع الرأسمعل  وسشأة الملفي  الخعه    مون هنوع تو     
إرجعا اسحسعر دور المرأة وتدس  مفعستاع إلى التطوور الحوعدث فو  قوو  اتستوعج      

    وهو رعلتعل  ماس  ف   وا يوامول ت تورتبط   وسشأة تدسي  العمل الرأسمعل
رعلدواسب البيولوجي    رل ه  يوامول اقتصوعدي  أكثور مناوع ريولوجيو   فرديور        

 س ك131- 192ا 1982اسدل  

 أما أصحاب الرؤية الوظيفية : 

أ  المن   هو المفع  الوايد الذ, يدب أ  يحو, سشعط المورأة   ف سا  يرو 
اووع األدسووى موون الرجوول   فووعلمرأة كووعحن  ووعيف موون النعايوو       ستيدوو  لتبعيتاووع ومفعست

الدسمي  وقعهر من النعاي  العدلي    لذا يدب أ  ينحصور دور المورأة فو  أداا دور    
 ك س113 -200ا 2002ال وج  رمفاوماع الخضوي  واألموم   سعمي  السوعيعت    

رهوع فو    للحديث ين المرأة سو  ف  مدوع  يملاوع دااول المنو   ودو     مدع وأسه ت 
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تنشئ  وريعي  أطفعلاوع والديوع  رواجبعتاوع األسوري  وأ  هوذا هوو دور المورأة الرحيسو          
 ك س66ا 1995مسعهمتاع ف  رنعا مدتمعاع  هفعا مراد  والوايد 

 االتجاهات النظرية في دراسة العنف : 

يوجوود العديوود موون اتتدعهووع   النظريوو  تنعولوول هووذا المو وووا واهتموول 
 ومناع ا رتفسير ظعهرة العنف 

 ظاهرة الصراع 

ومت ايد من جعسب يلمعا اتجتموعا   سعلل ففرة الصراا اهتمعمًع ملحوظًع
واألسثرولوجيووع اوون  العدووود الدليلوو  المع ووي  سووواا يلووى المسووتو  النظوور, أو    
اإلمبريد    فعلى المستو  النظر, سدود محوعوت  إلايوعا اتهتمعموع  رفتعروع       

ته يلى مع جعا فو  كتعروع  " زيمول "   كموع     " الذ, أقع  سظري Simmelزيمل "
ماارًا يدو  ردراسو  يتنوعو  فياوع الصوراا      "Dahrendorf"سدد " دار سدروف 

الطبد  ف  المدتمعع  الصنعيي  ومع أ  " دار سدروف " قد قصد ردراسته هوذ   
مراجعوو  أففووعر " مووعرك  " إت أسووه وافووق مووعرك   يلووى  وورورة ررووط مفاووو    

 ك س75اا  جو  ركس    دس  ا الطبد  رمفاو  الصر
أ  الصراا ربسعط  ل  يعد يلى أسعس الصراا الطبد  وأيمع  التوتر و

أو هوووعاب العمووول و الموظوووف   ولفووون يحووودث روووين        روووين المعلوووك والععمووول   
مدمويع  كثيرة أار  تشمل اآلروعا واألطفوع  واألزواج وال وجوع  والصوبعر     

معووقين   واألطبوعا والمر وى    ومتوسط  األيموعر والفبوعر والمعووقين وغيور ال    
 س  (Linda Lindsey, 1994:13)والذكور واإلسعث  

ويرك  أهحعب سظريو  الصوراا يلوى مسولم  أسعسوي  هو  ا أ  العنوف        
الووذ, يحوودث فوو  المدتمووع إسمووع هووو ميووراث تووعريخ  إ ووعف  إلووى مووع تعووعس  منووه    
األقليووع  موون يوود  الحصووو  يلووى سصوويب يعجوول موون الثووروة والدوووة   ومووعزا     

لفثيرو  يعيشو  تحل اط الفدر ممع يدعلا  يفنو  للدعسو  قليًن من اتاترا    ا
والمسلم  الت  يرك  يلياع ه  أ  العنف ستوعج للداور الوذ, يتعور  لوه النوعس         
روول أ   ووحعيع الداوور يسووتخدمو  غعلبووًع األسوولح  التوو  اسووتخدمل  ووده  و إساوو   

توودو  غعلبووًع فوو  وجووه تحوول  ووبط ات ووطراب واإلابووعط الووذين يعووعسو  منووه يح
أهدقعحا  وأهلا  وجيراسا  ردًت من األاخعا الذ, يداروسا    إجن  المو     

 ك س46 – 45ا 1999
إ  معظ  البعاثين الذين كتبوا ين الضورب يعتدودو  أ  الرجول العنيوف     
يمعرس الدوة والعنف لف  يسيطر ويتحف  ف  زوجته   وت يحددو  ف  سلوكا  

أ  ال وج الذ, يتعر    لذلك يستمرو  ف  هذ  الطريد  س وهذا إاسعسًع رعلدوة 
فو  الوتحف  فو  يملوه أو التععمول موع        رعلعد للصرايع  ف  مدع  يمله ويشعر 
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وأي  ينعهر أار  فو  البيئو  المحيطو  ف سوه ينودمع يعوود إلوى المنو              زمنحه
ج  الخوعر  اإلابوعط يحعو  تحويول   من منطلق أسهيمعرس الدوة يلى أفراد أسرته 

اتووى يعووية مت سووًع اعليووًع موون الصوورايع  والتوووترا        إلووى قوووة دااوول أسوورته    
 سالداالي  

وإذا كعسل سظري  الصراا ترك  يلى هراا األدوار ف ساع تركو  أيضوًع   
يلى الشعور الخعا رعلحرمع  رين مع يرغب فيه النعس   ومع يحصلو  يليوه    

اسعسوًع رعلحرموع  النسوب     إورين اسخفع  المسوتو  اتقتصوعد,   فوعلفدراا أكثور     
 سواا ف  المدتمعع  المتددم  أو المدتمعع  النعمي  س

 نظرية التفاعل الرمزي :   -

تركوو  هووذ  النظريوو  يلووى يمليووع  التفعيوول دااوول األسوورة ويعتبوورا أداا    
وأ  العنقووع  الوالديوو  مووع األرنووعا اوون  يمليوو      الوودور أسووعس يمليوو  التفعيوول  

 تتس  رعلتمعي  النوي  ف  األدوار سالتنشئ  اتجتمعيي  
وف  هذا الصدد يور  " تيرسور " أ  المدتموع يسوود  أسموعط مون التفعيول        
تاكوووود يلووووى ااووووتنف األدوار تبعووووًع للنوووووا وأ  الوالوووودين وجميووووع الماسسووووع  

لصوعلح الوذكور ايوث يوت       واإلسوعث اتجتمعيي  تدي  أسلوب التفرقو  روين الوذكور    
 ك س70 – 69ا  1997سثى  إجن  الم   لطفل  األالتفرق  رين الطفل الذكر وا

ورنعا يلى ذلك سدد أ  وادة الدراس  هنع تتمثول فو  العنقوع  الدينعميو      
رووين الوو وج وال وجوو  واألرنووعا وفدووًع لمصووطلحع  الحعجوو    وأسمووعط السوولو          

التفعيول روين   ويمليع  التفيف لذا ف   واودة الدراسو  هو  العنقوع  الثنعحيو   أ,      
أو العنقع  الثن ي  س وترك  هذ  النظريو  ينود دراسوتاع للعنوف يلوى       كاخصين

العنقع  السلبي  ومظعهر العنف رين ال وج وال وج  واألرنعا ومظعهر اتتصع  
الرموو , السوولب  رووين أفووراد األسوورة الوااوودة   كمووع ياووت  رتووأ ير مشووعهدة األرنووعا     

لمستدبل   سفو  المصودر   للعنف ف  األسرة ممع يا ر يلى ممعرستا  للعنف ف  ا
 ك س 30 – 29السعرق  

 اإلجراءات المنهجية للدراسة وأسلوب التناول :

 تشخيصووووًع لووووبعض األو ووووعا اتجتمعييوووو   تسووووتند الدراسوووو  روهووووفاع    
واتقتصعدي  للنسعا الفديرا  فى مدتمع محلوى  سووق دكورس ك رمدينو  دكورس       

ك لمحعولو  لرهود الواقوع    محعفظ  الدقالي    إلى المنا  التحليلى الوهوفى   وذلو  
المعع  لاذ  الفئ  من النسعا الفديرا  ومحعول  معرف  الضبوط اتقتصعدي  التى 
يععسو  مناع   وكذلك مد  تعر ان للعنف سواا فوى الحيوعة الخعهو  أو الععمو      

 وأسبعب هذا العنف س
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 أما عن أداتى جمع البيانات فى هذه الدراسة :

 ية المقننة )االستبيان( .استمارة المقابلة الفرد  -  1 

وقوود تضوومن اتسووتبيع  أررعوو  رنووود أسعسووي  يحووو  أولاووع مدمويوو  موون     
البيعسع  األولي  اوو   السون   الحعلو  ال وجيو    يودد األرنوعا   الحعلو  التعليميو          
متوسط الدالك   أمع البند الثوعسى فدود تضومن رعوض التسوع ت  التوى تسوعى إلوى         

قتصعدي  لعين  الدراس    ويحو  البند الثعلوث ا  التعرف يلى مدمل األو عا ات
مدمويوو  موون األسووئل  توودور اووو  أو ووعا العموول والتفسووب لاووذ  الشووريح  موون   
النسعا   ويشير البند الرارع إلى مدموي  من البيعسع  او  مد  تعور  النسوعا   

  وقد ت  ااتيعر استمعرة اتسوتبيع  يلوى مدمويو  كبيورة     للعنف  يين  الدراس ك 
لنسووعا العووعمن   رسوووق دكوورس ك فووى محعولوو  موون البعاثوو  رعموول الدراسوو    موون ا

الميداسيوو  المسووبد  وقوود توو  اسووتبععد رعووض الحووعت  لعوود  منامووتان مووع أغوورا   
ك امرأة   ت  ااتيعرهن رطريد  يشواحي  من اون   38البحث   ورذلك ت  تحديد  

فى هذا السووق تو    متعرع  البعاث  لسوق دكرس  وللبعحعع  الموجودا  رعستمرار 
 ااتيعر يين  الدراس  س

 التراث النظرى :  - 2

التى تنعولل المو ووا مون    والمراجعاستععسل الدراس  ربعض البحوث  
قريب أو رعيد   وتتضمن مع يتعلق رعلمرأة واألو عا اتقتصعدي  وسووق العمول   

عور   وأايورًا العنوف الوذ  تت      مرأة البسويط  لصور التامية لرمع يتعلق مناع و
 له كثير من النسعا فى سوق العمل س

 الدراسة الميدانية :

ا  ت  إجراا الدراس  الميداسي  فى محعفظ  الدقالي  وتحديدًا فى  يةالجغراف الحدود
 سوق مدين  دكرس ك   وقد رايل البعاث  التنوا رين النسوعا مون ايوث    

 السن   والخبرة   والتعلي  رددر المستطعا س

يتمثوول فووى يينوو  موون النسووعا البعحعووع  فووى  سوووق دكوورس ك     ا  يةالبشففر الحففدود
 ك سيدة س38ويددهن  

اتى  1/1/2017من أاار   نثا  استبرق جمع المعدة اوالى  يةالزمن الحدود
   س1/4/2017



  مؤمن الطلحاوى حممود هدى د/                                                                             2017يونيه -2ج –واحد والثالثون العدد ال –جملة كلية اآلداب 

  

 (1جدول )

 توزيع المبحوثات طبقًا للعمر

 ٪   فئع  السن

 ٪26.3 10 35إلى أقل من  25من 

 ٪39.5 15 45 أقل إلى 35من 

 ٪21.1 8 55أقل  إلى 45من

 ٪13.2 5 فأكثر 55من 

 ٪100 38 اإلجمعلى

ك رعض المعطيع  المتصل  رعلتوزيع العمر  يلى النحوو  1يبين جدو    
 التعلى ا 

ك سون  تبودو منخفضو     35أ  سسب  المبحو ع  فوى فئوع  السون أقول مون        
ن ٪ك مون يينو  البحوث   فوى اوي     26.3رعض الشىا ايوث وهولل النسوب  إلوى      

٪ك مون المدمووا   39.5ك سون  لتصول إلوى     45قول مون    أارتفعل سسب  مون يون   
ك سون  لتصول إلوى    55أقول   45الفلى للعين    رينمع ارتفعل فئوع  السون موع روين      

٪ك مون  13.2فوأكثرك سون  لتصول إلوى       55٪ك   رينمع اسخفضل سسب   21.11 
  الدراسوو  المبحو ووع  س وتو ووح قوورااة هووذا الدوودو  أ  النسووب  األكبوور موون يينوو  

ك سوون  وهووذا يو ووح موود  قوودرة  45إلووى أقوول موون  35تصوول أيمووعرهن مووع رووين  
ريمو   كهاتا النسعا يلى العطوعا والعمول الشوعق مون أجول الحصوو  يلوى ايوعة         

ضونى   ويلياوع   ايث أساع أكثر الفئع  العمري  قدرة يلوى تحمول مشوعق العمول المُ    
مور الشوبعب والعطوعا    ك سون  وهوو ي  35أقل من  25سسب  من تدع أيمعرهن رين  

 كبوعر وهون   سن ك 35وتحمل المسئولي       جعا  سسب  من تدل أيمعرهن ين  
السوون موون النسووعا والبنووع  يحووعولو  تحسووين أو ووعيا  اتقتصووعدي  موون اوون        

 مشروا هبير أو مان  رسيط  فى  سوق دكرس ك س

فوأكثرك   55وأايرًا جعا  أقل سسب  لعين  الدراس  تصل أيمعره  يلى   
٪ك وهى النسب  األقل رين المبحو ع  وذلك ستيد  لضعف قدرة 13.2ن  رلبل  س

وتو وح هوذ  البيعسوع  الداود الوذ        المبحو ع  يلى العمل الشعق فى هذ  السن س
تبذلووه الفثيوور موون النسووعا موون اجوول الحصووو  يلووى داوول يففووى األسوورة وتحسووين    

يور مون النسوعا    أو عيان اتقتصعدي  فى ظل يد  توافر فرا يمل منعسب  للفث
 واعه  غير المتعلمع  س
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 (2جدول )

 توزيع المبحوثات طبقًا حسب الحالة االجتماعية

 ٪   الحعل  اتجتمعيي 

 ٪15.8 6 ل  يسبق لاع ال واج

 ٪23.7 9 مت وج 

 ٪13.2 5 أرمل 

 ٪21.1 8 مطلد 

 ٪100 38 اإلجمعلى

بحو ووع  موون يتضووح موون الدوورااة األوليوو  للدوودو  السووعرق ارتفووعا فئوو  الم  
ك من المبحو ع    رينمع تلياع سسوب   ٪23.7النسعا المت وجع  ايث تبلغ النسب   
ك مون يينو  الدراسو    رينموع رلبول      ٪15.8من ل  يسبق لاع الو واج لتصول إلوى     

ك فوووى اوووين اسخفضووول سسوووب  األرامووول لتصووول إلوووى      ٪21.1سسوووب  المطلدوووع    
 ك س13.21٪ 

 وجع  رين يينو  الدراسو  ولفون    وتو ح هذ  البيعسع  ارتفعا سسب  المت 
رغ  هذا فاى تعمل من أجل تحسين ظروف أسرتاع والوقوف إلى جوار زوجاع 
وأوتدهووع   تلياووع سسووب  موون لوو  تتوو وج  وتعموول فووى يموول اووريف يسووعيدهع فووى     

ك مطلدوع  ويعملون مون أجول     ٪21.1المستدبل من اتيتمعد يلوى سفسواع   رينموع     
يوعج إلوى اآلاورين   ويمفون النظور إلياوع يلوى        توفير متطلبع  الحيعة ويود  اتات 

 أساع سمط من المرأة المعيل  فى العين  س
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 (3جدول )

 توزيع المبحوثات طبقًا لعدد األبناء

 ٪   يدد األرنعا

 ٪18.4 7 طفل

 ٪26.3 10 طفلين

 ٪39.5 15  ن   فأكثر

 ٪15.8 6 ت يوجد

 ٪100 38 اإلجمعلى

ألرنعا رعلنسوب  للمبحو وع  وجوعا  يلوى     تو ح قرااة هذا الددو  لعدد ا 
ك من ٪26.3ك من المبحو ع  ينده   ن   أوتد فأكثر   رينمع  ٪39.5التوالى  

ينودهع أوتد  سوواا أساوع لو      ك ت يوجود  ٪15.8طفلين تلياع سسوب    يين  الدراس  
  رينمووع اسخفضول سسووب  موون لوودياع طفوول وااوود  تتو وج   أو ت وجوول ولوو  تندووبك  

ك س وهفذا ااتلفل يين  الدراس  اوو  يودد األرنوعا ايوث أ      ٪18.4لتصل إلى  
النسب  األكبر لديان  ن   أرنعا فأكثر وهذا يو وح  دعفو  كثورة يودد األرنوعا لود        

يودد األرنوعا مون    سسب  كبيرة من المبحو ع    وهوذا يو وح ااوتنف  دعفو  كثورة      
لفى يعملوا معاوع   امرأة إلى أار  والبعلبي  العظمى تفضل يدد أكبر من األرنعا

ويسعيدوهع فى توفير متطلبع  الحيعة   ممع يدفع رااتا األرنعا إلى سوق العمول  
 فى وقل مبفر جدًا س

 (4جدول )

 توزيع المبحوثات طبقًا لحالة التعليمية

 ٪   الحعل  التعليمي 

 ٪31.6 12 أمي 

 ٪23.7 9 تدرأ وتفتب

 ٪15.8 6 ارتداحي 

 ٪15.8 6 إيدادي 

 ٪13.2 5 وسطماهل مت

 - - تعلي  يعلى

 ٪100 38 اإلجمعلى

ك قرااة تحليلي  للحعلو  التعليميو  لعينو  الدراسو  ايوث      4يدد  جدو  رق    
 من تدرأ وتفتبسسب  ك   تلياع ٪31.6األمي  رين المبحو ع  لتصل إلى  ارتفعل 
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 ك هووون الحعهووون  يلوووى اترتداحيووو  ٪15.8سسوووب       ووو ك ٪23.7لتصووول إلوووى  
وأايووورًا اسخفضووول سسوووب    تفوووى النسوووب  للحعهووون  يلوووى اإليداديووو        وأيضوووًع

ك موون المبحو ووع  س األموور ٪13.2الحعهوون  يلووى ماهوول متوسووط لتصوول إلووى  
الذ  يعف  رطبيع  الحع  تدسى أو عا التعلي  رين أفراد العين  ممن ينتموين إلوى   

 هذ  الفئ  من النسعا الفديرا  س

 (5جدول )

 مستوى الرضا عن تعليمهنتوزيع المبحوثات طبقًا ل

 ٪   مستو  الر ع

 ٪47.4 18 غير را ي 

 ٪31.6 12 را ي  إلى اد مع

 ٪21.1 8 را ي 

 ٪100 38 اإلجمعلى

ك يوون مسووتو  ر ووع   5علدوودو  رقوو    المعطيووع  اإلاصووعحي  ر يفشووف  
المبحو ووع  يوون تعلوويمان ورلبوول سسووب  موون قووعلوا  غيوور را ووي  يوون مسووتو         

هى النسب  األكبر من يين  الدراس    رينموع تلياوع سسوب     ك و٪47.4إلى  تعليماعك 
ك س ومون اون    ٪21.1ك  رينمع رلبل سسب  را ي   ٪31.6را ي  إلى اد مع  

المدووعرن  مووع يينوو  الدراسوو  أو ووحل هووذ  المدووعرن  أ  أهوو  األسووبعب التووى        
تدعلان غير را يع  ين مسوتواهن التعليموى   أ  يود  التعلوي  ت يمفونان مون       

و  يلى فرا يمل أفضل   وأيضًع أ عفل رعضان أ  يد  تعلويمان ت  الحص
ويود  التعلوي    يدعلن يسعهمن فى تعلي  أوتدهن   رعإل عف  أسا  قعلوا أ  الداول  

يدعلان غير قعدرا  يلى فا  مع يودور اوولان مون أاوداث ومواقوف كثيورة فوى        
 ع  سالحيعة س ممع يد  يلى أهمي  التعلي  و رورته رعلنسب  للمبحو 
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 (6جدول )

 توزيع المبحوثات طبقًا لمتغير الدخل الشهرى

 ٪   فئع  الدال

 ٪31.6 12 جنيه 500أقل من 

 ٪34.2 13 جنيه 800أقل من  600

 ٪21.1 8 جنيه 1100أقل من  900

 ٪13.2 5 جنيه فأكثر 1300

 ٪100 38 اإلجمعلى

دعحق اآلتي  تفشف المعطيع  اإلاصعحي  الواردة رعلددو  السعرق ين الح 
ك موون  ٪31.6جنيووه إلووى    500يوون   نارتفووعا سسووب  النسووعا اللووذين يدوول دالاوو     

ك   ٪34.2جنيوه إلوى     800المبحو ع    رينمع تصل سسب  من يدول دالاون يون    
جنيووه اوواريًع   رينمووع اسخفضوول  1100ك موون يدوول دالاوون يوون ٪22يلياووع سسووب   

مبحو وع  س والدتلو    ك مون ال ٪13.2فأكثر إلى   1300سسب  من رلغ دالان إلى 
الاعم  التى يمفن أ  سستنتداع من قرااة البيعسع  السوعرد  هوى اسخفوع  معودت      

 الداو  الشاري  لعين  الدراس  س

 (7جدول )

 توزيع المبحوثات طبقًا لنوع النشاط

 ٪   سوا النشعط

 ٪31.6 12 رعحع  متدول 

 ٪44.7 17 البيع الثعرل

 ٪23.7 9 أيمع  الدتل 

 ٪100 38 لىاإلجمع

يو ح الددو  السوعرق أسموعط النشوعط المانوى للمبحو وع  وجوعا  يلوى         
ك رعحعوو  متدولو    وأايوورًا  ٪31.6ك البيوع الثعروول   تلياوع    ٪44.7النحوو التووعلى   

ك أيمع  الدتل  س وهفذا جوعا  اسوتدعرع  المبحو وع  طبدوًع لنووا      ٪23.7سسب   
 النشط الممعرس س

تمعرسوه المبحو وع  وجوعا  النسوب  األكبور       وتختلف سويي  النشعط الذ  
من يين  الدراس  تمعرس البيع الثعرل لمع له من استدرار فى البيوع والشوراا إلوى    

كبيورة مون المبحو وع      لى  بع  الدال س وهذا مع تفضله سسب إاد مع   رعإل عف  
ت يتحملو  التندل من مفع  آلار س وهوذا يو وح مود      واعه  كبعر السن ممن
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ة اريح  كبيرة من النسعا مون توأ ير الظوروف اتقتصوعدي  الصوعب  يلويان       مععسع
 وهعور  الحصو  يلى موارد معلي  تففى لمتطلبع  الحيعة المت ايدة كل يو  س

 (8جدول )

 توزيع عينة الدراسة طبقًا لطبيعة ممارسة عملهن

 ٪   طبيع  ممعرس  العمل

 ٪65.8 25 يمل داح 

 ٪34.2 13 يمل ماقل

 ٪100 38 لىاإلجمع

ك أ  مبحو ع  هذ  الدراسو  يتووزين مون ايوث طبيعو       8ياكد الددو    
ك   تلياوع سسوب    ٪65.8العمل إلى سوويين رحيسوين   يمول داحو  ورلبول سسوبتان        

ك للعمل الماقل س وهذا يو ح أ  النسب  األكبر مون المبحو وع  لوديان    34.2٪ 
  يمل داح  مع ااتنف سويهس

  أ  النسوووب  األكبووور يتموووتعن رعمووول داحووو    وتو وووح قووورااة هوووذا الدووودو
ورعلتووعلى داوول مسووتدر و عروول إلووى اوود مووع   ممووع يسووعيدهن يلووى هووعور  الحيووعة  

   ومواجا  تفعليف المعيش  والتخفيف من ادة فدرهن ساتقتصعدي  

 (9جدول )

 مدى تلبية العمل الحتياجات المعيشة األساسية

 ٪   العمل وااتيعجع  المعيش  األسعسي  

 ٪21.1 8 لبىي

 ٪47.4 18 ت يلبى

 ٪31.6 12 يلبى إلى اد مع

 ٪100 38 اإلجمعلى

  أك ين أ  سسب  كبيرة من العين  قد كشوفن يون   9يفشف الددو  رق    
وكعسوول سسووبتا   هووذ  األسمووعط موون العموول ت تلبووى ااتيعجووع  معيشووتان األسعسووي  

ى بووودالاووون يلك مووون المبحو وووع  أ  ٪31.6  رينموووع أاوووعر  سسوووب    ٪ك 47.4 
ى لمتطلبوع   بو ااتيعجعتان إلى اد مع   رينمع اسخفضل سسب  من قعلوا أ  الدال يل

ك س وهفووذا ااتلفوول أراا المبحو ووع  اووو  موود  ٪21.1الحيووعة وكعسوول سسووبتان  
ولفون النسوب  األكبور أكود  يلوى أ        تاتيعجع  المعيش  األسعسوي  س تلبي  الدال 
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األو ووعا اتقتصووعدي  الصووعب  التووى    الوودال ت يففووى متطلبووع  الحيووعة فووى ظوول   
 ولفن ظروف الحيعة أهعب س سعيشاع اليو    وأ  العمل فى السوق اعق جدًا

 (10جدول )

 مدى تأثير الظروف االقتصادية على عمل المرأة

 ٪   الظروف اتقتصعدي  والعمل

 ٪50 19 سع 

 ٪18.4 7 ت

 ٪31.6 12 أايعسًع

 ٪100 38 اإلجمعلى

لسوعرق إلوى مود  توأ ير الظوروف اتقتصوعدي  يلوى يمول         يشير الدودو  ا  
 سرأة ــالم

ك مووون ٪50وجوووعا  اسوووتدعرع  يينووو  الدراسووو  يلوووى النحوووو التوووعلى        
لاوع توأ ير كبيور يلوى     وأ  المبحو ع  أكدوا توأ ير الظوروف اتقتصوعدي  الصوعب      

يملان وأ  هذ  الظروف كعسل من أه  األسبعب التى دفعوتان إلوى سووق العمول     
ك لتعبوور يوون أسووه ٪31.6  العموول فووى السوووق   رينمووع جووعا  سسووب   رغوو  هووعور

أايعسووًع تووا ر الظووروف اتقتصووعدي  يلووى يملاوون وفووى أايعسووًع أاوور  ت تووا ر       
ك من يينو  الدراسو  س وهفوذا    ٪18.4واسخفضل سسب  من قعلوا  تك لتصل إلى  

سووب  وجووعا  الن ااتلفوول أراا يينوو  الدراسوو  اووو  تووأ ير الظووروف اتقتصووعدي  س
األكبوور تاكوود موود  تووأ ير الظووروف الصووعب  يلووى يموول الموورأة ممووع يوودفعاع إلووى    
البحث ين أ  يمول ماموع كوع  اوعق فوى سوبيل تووفير متطلبوع  الحيوعة وجوعا            
سسوب  مون المبحو ووع  تدوو  أ  الظووروف اتقتصوعدي  ت توا ر يلووى يمول المووراة       

معرة أفضوول موون وقتاووع واسووتث  وأساووع تعموول موون أجوول تحديووق الووذا  واتسووتفعدة      
 ساستثمعر
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 (11جدول )

 معاناة عينة الدراسة من مشكلة البطالة

 ٪   المبحو ع  والبطعل 

 ٪52.6 20 سع 

 ٪47.4 18 ت

 ٪100 38 اإلجمعلى

ك ين مشفل  اطيورة تعوعسى مناوع أغلوب النسوعا أت وهوى       11يفشف الددو    
سع  تعوعسى مون هوذ     ك من المبحو ع  تدو  ٪52.6مشفل  البطعل    ايث جعا  سسب   

المشفل  فى رعض األايع  أل  يملاع غير داح  وأايعسًع تظل فترة طويل  رودو  يمول     
ك أساون ت يعوعسين مون مشوفل      ٪47.4رينمع أكد  سسوب  كبيورة مون المبحو وع  اووالى       

النسووب  وهفووذا جووعا  اسووتدعرع   البطعلوو  أل  يملاوون داحوو  رعلسوووق منووذ فتوورة طويلوو  س 
الدراسوو  تاكوود موود  معوعستان موون مشووفل  البطعلوو  اعهوو  فووى رعووض  األكبور موون يينوو   

المواسو  واأليوع  ألسووه فوى أغلوب األايووع  يفوو  العمول رعلسوووق موسومى وغيور متوووفر         
لبعضان كل يو    لذلك ف   النسب  األكبر من النسعا يعنين مون الفدور و وعف الودال     

   ممع يعر ان ألزمع  اقتصعدي  رعستمرار س

 (12جدول )

 ينة الدراسة فى مشكلة الفقررأى ع

 ٪   المبحو ع  والفدر

 ٪31.6 12 الرجل

 ٪68.4 26 المرأة

 ٪100 38 اإلجمعلى

ك موود  مععسووعة الموورأة موون الفدوور   وجووعا  أراا   13تو ووح قوورااة الدوودو     
ك مووون النسوووعا يعوووعسين مووون الفدووور   رينموووع ٪68.4يينوو  الدراسووو  يلوووى النحوووو التوووعلى   

عسين موون الفدوور   وهووذا موون وجاوو  سظوور المبحو ووع  اووو      ك موون الرجووع  يعوو 31.6٪ 
وتو وح هوذ  النتوعح  أ  النسوب       مشفل  الفدر ومن فى الدنسين أكثر مععسعة مون الفدور س  

األكبوور موون يينوو  الدراسوو  تاكوود أ  النسووعا يعووعسين موون الفدوور أكثوور موون الرجووع  وذلووك    
فدور رصوورة كبيورة    رسبب قل  فرا العمل المتعا  للمرأة يف  الرجول لوذلك ينتشور ال   

 رين النسعا ممع يضطرهع إلى العمل فى أ  مفع  ولو رأجر  عيف س
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 (13جدول )

 أسباب العمل بالسوق

 ٪   دوافع العمل

 ٪26.3 10 الظروف اتقتصعدي  الصعب 

 ٪26.3 10 ارتفعا تفعليف المعيش 

 ٪15.8 6 لمسعيدة األسرة فى تفعليف المعيش 

 ٪31.6 12 كل مع سبق

 ٪100 38 لىاإلجمع

تفشف قورااة الدودو  يون األسوبعب المختلفو  رعلنسوب  للمبحو وع  للعمول          
ك من المبحو ع  تدورر روأ  الظوروف اتقتصوعدي      ٪26.3رعلسوق فدعا  سسب   

ك أ  ٪26.3الصووعب  هووى الععموول األسعسووى لعملاووع رعلسوووق   فووى اووين رأ         
نمووع موون قووعلوا  أساوون ارتفووعا تفووعليف المعيشوو  موون أهوو  أسووبعب العموول للموورأة   ري 

ك ٪15.8وكعسول سسوبتان    يعملن من اجل مسعيدة األسرة فى تفوعليف المعيشو ك   
مون يينوو  الدراسوو    رينمووع ارتفعوول سسووب  موون ااتووعروا كوول مووع سووبق موون يواموول  

ك موون المبحو ووع  س وهووذا ٪31.6راوون إلووى سوووق العموول رنسووب    لوأسووبعب دفعوو
عسى العديود مون الظوروف الصوعب      يو ح أ  النسب  األكبر مون يينو  الدراسو  تعو    

عمل رعلسوق رغ  هعور  هذا العمل   ويدد السوعيع  الفبيورة   ممع دفعان إلى ال
التى تدضياع المرأة رعلسوق والمشعق التى تتحملاع فى هذا العمل من أجول تووفير   

   ممع يفو  له أكبر األ ر يلى األسرة واألرنعا سمتطلبع  الحيعة 

 (14جدول )

 وثات عن عملهنمدى رضا المبح

 ٪   مستو  ر ع المبحو ين ين يملان

 ٪39.5 15 سع 

 ٪60.5 23 ت

 ٪100 38 اإلجمعلى

يو ح الددو  السعرق مد  ر ع يين  الدراس  ين يملان فوى السووق    
ك تاكد ر عهن ين هذا العمل   رينموع ارتفعول سسوب  مون     ٪39.5فدعا  سسب   

ع  وذلوك رسوبب هوعور  العمول فوى      ك من المبحو و ٪60.5قعلوا  تك لتصل إلى  
السوق   وأيضًع رسبب تعر ان للفثير من المضعيدع  فى السووق س وروذلك ُيعود    

هو الععمل األو  فى المسعهم  فى إاداث فدر النسعا ورعلتعلى  الععمل اتقتصعد 
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وهووذا مووع تو ووحه   العموول فووى أ  مانوو  مامووع كعسوول رسوويط  ورغوو  هووعورتاع س   
النسب  األكبر أكد  يد  ر عهن ين العمل رعلسوق  إجعرع  المبحو ع  ايث أ 

لمع فيه من هعور  ومشعق ورعض مظعهر العنف رصور مختلف  ولفون هوعور    
 لى العمل رأ  مان  سإضطرهع تالحيعة 

 (15جدول )

 مدى تعرض المبحوثات للعنف فى الصغر

 ٪   المبحو ع  والعنف

 ٪31.6 12 سع 

 ٪23.7 9 ت

 ٪44.7 17 أايعسًع

 ٪100 38 جمعلىاإل

تو ح قرااة هذا الددو  مود  تعور  المبحو وع  للعنوف منوذ الصوبر        
ك قعلوا  سع ك   رينمع ارتفعل سسب  ٪31.6وجعا  استدعرتا  يلى النحو التعلى  

ك   فوى اوين مون قوعلوا  أايعسوًعك رلبول سسوبتا         ٪23.7من قعلوا  تك لتصل إلى  
المبحو ع  او  مود  تعر وان   ك س وتو ح هذ  النسب ااتنف أراا 44.7٪ 

للعنف ولفن تبدى الحديد  الوا ح  أ  النسب  األكبر من النسعا يتعر ن للعنف 
وتفشف قرااة هذا الددو  أ  سسب   رفل هورة   مع ااتنف ال مع  والمفع  س

كبيرة من يين  الدراس  أكد  أسوه فوى كثيور مون األايوع  تتعور  البنول للعنوف         
المدتمع معزا  ينظور إلوى البنول سظورة اقول ويتععمول        رصور متعددة   وذلك أل 
 معاع رعنف أكثر من الولد س 

 (16جدول )

 المرأة والعنف فى المنزل

 ٪   المرأة والعنف

 ٪42.1 16 سع 

 ٪26.3 10 ت

 ٪31.6 12 أايعسًع

 ٪100 38 اإلجمعلى

كشفل الدراس  الميداسي  ين أ  أراا المبحو ع  او  تعر وان للعنوف    
ك يتعر ون للعنوف   ٪42.1المن   وجعا  استدعرتان يلوى النحوو التوعلى      داال
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ك يووود  تعر وووان للعنوووف   فوووى اوووين أ    ٪26.3فوووى المنووو     رينموووع أكووود    
ك من المبحو ع  قعلوا  أايعسًعك يتعر وو  للعنوف رصوور مختلفو  وهوذا      31.6٪ 

ن بر من يين  الدراس  تتعر  للعنف فى المن   سوواا مو  يو ح أ  النسب  األك
قبل ال وج أو األوتد أو فى ريل األب   وهذا يو ح أ  العنف موجود رصورة 
كبيرة فى البيو  المصري  مع ااتنف األو وعا اتقتصوعدي  واتجتمعييو  لفول     

  أسرة س

 (17جدول )

 مدى تعرض المبحوثات للعنف داخل السوق

 ٪   العنف داال السوق

 ٪34.2 13 سع 

 ٪21.1 8 ت

 ٪44.7 17 أايعسًع

 ٪100 38 اإلجمعلى

ين أراا المبحو ع  او  وجود العنف داال  ك17يو ح الددو  رق    
ك مون يينوو  الدراسو  قووعلوا   ٪34.2وق وجووعا  النتيدو  يلووى النحوو التووعلى    ـوـ الس

ك موون ٪21.1 سعوو ك يوجوود العنووف فووى السوووق رفوول هووور    رينمووع تلياووع سسووب     
رينموع اسخفضول سسوب  مون قوعلوا       ك يوجود ينوف فوى السووق      تالمبحو وع  قوعلوا    
ت يوجوود ينووف س وتو ووح هووذ  النسووب وجووود العنووف      ك٪44.7أايعسووًع لتصوول   

فوى   مختلفو  رصورة كبيرة فى السوق   ممع ياد  إلوى التعور  للعنوف رصوورة     
وهووذا يو ووح الحيووعة الصووعب  التووى   س السوووقايعتاووع سووواا دااوول المنوو   أو فووى  
 يرا  وأررعب المان البسيط  ستعيشاع الفثير من النسعا واعه  الفد
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 (18جدول )

 وجهة نظر المبحوثات فى أسباب العنف ضد المرأة

 ٪   المرأة والعنف

 ٪26.3 10 ظل  المدتمع لاع

 ٪21.1 8  عف و ع المرأة

 ٪15.8 6 يد  تددير اآلارين لاع

 ٪36.8 14 كل مع سبق

 ٪100 38 اإلجمعلى

وجا  سظر المبحو ع  او  أسبعب وأايرًا تفشف الدراس  الميداسي  ين  
ك تور  أ  ظلو    ٪26.3تعر ان للعنف وجعا  اسوتدعرتا  يلوى النحوو التوعلى      

ك أ   وعف  ٪21.1رينموع رأ     المدتمع لاع من أهو  أسوبعب تعر واع للعنوف س    
ك أ  ٪15.8و ع المرأة ياد  إلى تعر اع للعنف رصور اتى   رينمع أكد   

ثير من األايع  إلى  عف  دتاع رنفسواع مموع   يد  تددير اآلارين لاع ياد  فى ك
ياد  إلى كثرة تعر اع للعنف رع  هوورة مون الصوور   وفوى سفو  الوقول ت       
يسوووتطيع رد هوووذا العنوووف أو دفعوووه يناوووع   فتستسووول  لاوووذا العنوووف  رينموووع رأ        

ك من المبحو ع  أ  هنع  الفثير من العوامل واألسبعب تواد  إلوى هوذا    36.8٪ 
مووع سووبقك موون أسووبعب توواد  إلووى العنووف  وودهن رصووور   العنووف وااتووعروا  كوول

مختلف  س وفوى الناعيو  تودفع المورأة الفديورة والضوعيف   مون روعهظ فوى هوذ  الحيوعة            
 الصعب  التى تحيعهع كثير من سسعا المدتمع المصر  س

 (19جدول )

 للعالقة بين الفئات العمرية وقيمة معامل االرتباط 2يوضح قيمة كا

 لللمبحوثات ونوع العم

 الدتل  مستو  المعنوي  مععمل اترتبعط 2كع المتبيرا 

 الفئع  العمري 
 دال  0.001 0.548** 19.218

 سوا العمل

تشير ريعسع  الددو  السعرق إلى وجوود فوروق ذا  دتلو  إاصوعحي  روين      
وهو     19.218=  2س ايوث أ  قيمو  كوع    الفئع  العمري  للمبحو ع  وسوا العمل

الفئووع    ممووع ياكوود تووأ ير متبيوور    0.001نوود مسووتو  معنويوو   دالوو  إاصووعحي  ي 
 سالعمري  يلى متبير سوا العمل
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كمووع تشوووير ريعسوووع  الدوودو  السوووعرق إلوووى وجووود ينقووو  ارتبعطيووو  دالووو     
س ايوث أ   الفئوع  العمريو  للمبحو وع  ومتبيور سووا العمول       إاصعحي  رين متبيور  

د مسووتو  معنويووو   وهوو  دالوو  إاصووعحي  ينوو     0.548قيموو  مععموول اترتبووعط =    
 س 0.001

 (20جدول رقم )
 للعالقة بين الحالة التعليمية وقيمة معامل االرتباط 2يوضح قيمة كا

 للمبحوثات وطبيعة العمل

 الدتل  مستو  المعنوي  مععمل اترتبعط 2كع المتبيرا 

 الحعل  التعليمي 
 دال  0.001 0.467** 26.512

 طبيع  العمل

السعرق إلى وجوود فوروق ذا  دتلو  إاصوعحي  روين       تشير ريعسع  الددو 
  26.512=  2س ايووث أ  قيموو  كووع  الحعلوو  التعليميوو  للمبحو ووع  وطبيعوو  العموول     

الحعلو     ممع ياكد تأ ير متبيور   0.001وه  دال  إاصعحي  يند مستو  معنوي  
 سالتعليمي  للمبحو ع  يلى متبير طبيع  العمل

لوووى وجووود ينقووو  ارتبعطيووو  دالووو   كمووع تشوووير ريعسوووع  الدوودو  السوووعرق إ  
س ايوث أ  قيمو    الحعل  التعليمي  للمبحو وع  ومتبيور طبيعو  العمول     إاصعحي  رين 

 س 0.001وه  دال  إاصعحي  يند مستو  معنوي    0.467مععمل اترتبعط = 

 (21جدول رقم )

 للعالقة بين متوسط الدخل الشهري وقيمة معامل االرتباط 2يوضح قيمة كا

 عن العمل ومدى الرضا

 الدتل  مستو  المعنوي  مععمل اترتبعط 2كع المتبيرا 

 متوسط الدال الشار,
 دال  0.001 0.462** 25.618

 مد  الر ع ين العمل

تشير ريعسع  الددو  السعرق إلى وجوود فوروق ذا  دتلو  إاصوعحي  روين      
=  2س ايوووث أ  قيمووو  كوووع متوسوووط الووودال الشوووار, ومووود  الر وووع يووون العمووول   

  مموع ياكود توأ ير     0.001وه  دال  إاصوعحي  ينود مسوتو  معنويو        25.618
 سمتبير متوسط الدال الشار, يلى متبير مد  الر ع ين العمل 
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كمووع تشوووير ريعسوووع  الدوودو  السوووعرق إلوووى وجووود ينقووو  ارتبعطيووو  دالووو     
س ايوث أ  قيمو    متووط الودال الشوار, ومود  الر وع يون العمول        إاصعحي  روين  
 س 0.001وه  دال  إاصعحي  يند مستو  معنوي   0.462=  مععمل اترتبعط

 (22جدول رقم )

للعالقة بين مدى تأثير الظروف  وقيمة معامل االرتباط 2يوضح قيمة كا
 االقتصادية على عمل المبحوثات وأسباب االضطرار للعمل بالسوق

 2كع المتبيرا 
مععمل 
 اترتبعط

مستو  
 المعنوي 

 الدتل 

اتقتصعدي  يلى  مد  تأ ير الظروف
 دال  0.001 0.591** 29.966 يمل المبحو ع 

 أسبعب ات طرار للعمل رعلسوق

تشير ريعسع  الددو  السعرق إلى وجوود فوروق ذا  دتلو  إاصوعحي  روين      
مد  تأ ير الظروف اتقتصعدي  يلى يمل المبحو ع  وأسبعب ات طرار للعمل 

هوو  دالوو  إاصووعحي  ينوود مسووتو     و  29.966=  2س ايووث أ  قيموو  كووع  رعلسوووق 
مود  توأ ير الظوروف اتقتصوعدي  يلوى        ممع ياكد تأ ير متبيور   0.001معنوي  

 سمتبير يمل المبحو ع  وأسبعب ات طرار للعمل رعلسوق

كمووع تشوووير ريعسوووع  الدوودو  السوووعرق إلوووى وجووود ينقووو  ارتبعطيووو  دالووو     
و وع  وأسوبعب   مود  توأ ير الظوروف اتقتصوعدي  يلوى يمول المبح      إاصعحي  روين  

وهو  دالو     0.591س ايث أ  قيم  مععمل اترتبعط =ات طرار للعمل رعلسوق 
 س0.001إاصعحي  يند مستو  معنوي  
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 (23جدول رقم )

للعالقة بين مدى معاناة المبحوثات من  وقيمة معامل االرتباط 2يوضح قيمة كا
 أم المرأةمشكلة البطالة في بعض األحيان واألكثر معاناة من الفقر الرجل 

 2كع المتبيرا 
مععمل 
 اترتبعط

مستو  
 المعنوي 

 الدتل 

موووود  مععسووووعة المبحو ووووع  موووون مشووووفل  
 دال  0.001 0.595** 24.822 البطعل  ف  رعض األايع 

 األكثر مععسعة من الفدر الرجل أ  المرأة

 تشير ريعسع  الددو  السعرق إلى وجوود فوروق ذا  دتلو  إاصوعحي  روين      
عسعة المبحو ع  من مشفل  البطعل  ف  رعض األايع  واألكثور مععسوعة مون    مد  مع

وه  دال  إاصعحي  يند   24.822=  2س ايث أ  قيم  كع الفدر الرجل أ  المرأة 
متبيوور موود  مععسووعة المبحو ووع  موون     ممووع ياكوود تووأ ير  0.001مسووتو  معنويوو  

ن الفدور الرجول أ    مشفل  البطعل  ف  رعض األايع  يلى متبيور األكثور مععسوعة مو    
 سالمرأة

كمووع تشوووير ريعسوووع  الدوودو  السوووعرق إلوووى وجووود ينقووو  ارتبعطيووو  دالووو     
متبير مد  مععسعة المبحو ع  من مشفل  البطعل  ف  رعض األايع  إاصعحي  رين 

س ايووث أ  قيموو  مععموول اترتبووعط =  واألكثوور مععسووعة موون الفدوور الرجوول أ  الموورأة  
 س 0.001  معنوي  وه  دال  إاصعحي  يند مستو 0.595

 (24جدول رقم )

للعالقة بين مدى معاناة المبحوثات من  وقيمة معامل االرتباط 2يوضح قيمة كا
 العنف في الصغر وأسباب العنف ضد المرأة

 2كع المتبيرا 
مععمل 
 اترتبعط

مستو  
 المعنوي 

 الدتل 

مد  مععسعة المبحو ع  من العنف فو   
 ل دا 0.001 0.533** 21.452 الصبر 

 أسبعب العنف  د المرأة

 تشير ريعسع  الددو  السعرق إلى وجوود فوروق ذا  دتلو  إاصوعحي  روين      
س  متبير مد  مععسعة المبحو ع  من العنف ف  الصبر وأسبعب العنف  د المرأة

 0.001وه  دال  إاصعحي  يند مستو  معنوي    21.452=  2ايث أ  قيم  كع
مععسووعة المبحو ووع  موون العنووف فوو  الصووبر يلووى   متبيوور موود   ممووع ياكوود تووأ ير 

 سمتبير أسبعب العنف  د المرأة
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كمووع تشوووير ريعسوووع  الدوودو  السوووعرق إلوووى وجووود ينقووو  ارتبعطيووو  دالووو     
متبيوور موود  مععسووعة المبحو ووع  موون العنووف فوو  الصووبر وأسووبعب    إاصووعحي  رووين 

وهووو  دالووو   0.533س ايوووث أ  قيمووو  مععمووول اترتبوووعط = العنوووف  ووود المووورأة 
 س 0.001صعحي  يند مستو  معنوي  إا

 (25جدول رقم )

للعالقة بين مدى تعرض المبحوثات  وقيمة معامل االرتباط 2يوضح قيمة كا
للعنف بأي صورة من الصور سواء داخل المنزل أو خارجه ومدى وجود عنف 

 ضد المرأة في السوق

 2كع المتبيرا 
مععمل 
 اترتبعط

مستو  
 المعنوي 

 الدتل 

المبحو ووووع  للعنووووف رووووأ, موووود  تعوووور  
هورة من الصور سواا دااول المنو   أو   

 اعرجه
 دال  0.001 0.561** 27.914

 مد  وجود ينف  د المرأة ف  السوق

 تشير ريعسع  الددو  السعرق إلى وجوود فوروق ذا  دتلو  إاصوعحي  روين      
متبيوور موود  تعوور  المبحو ووع  للعنووف رووأ, هووورة موون الصووور سووواا دااوول     

 2س ايث أ  قيم  كوع  اعرجه ومد  وجود ينف  د المرأة ف  السوقالمن   أو 

  ممع ياكد تأ ير  0.001وه  دال  إاصعحي  يند مستو  معنوي    27.914= 
متبيوور موود  تعوور  المبحو ووع  للعنووف رووأ, هووورة موون الصووور سووواا دااوول     

 سالمن   أو اعرجه ومتبير مد  وجود ينف  د المرأة ف  السوق

لدوودو  السوووعرق إلوووى وجووود ينقووو  ارتبعطيووو  دالووو    كمووع تشوووير ريعسوووع  ا 
متبيور مود  تعور  المبحو ووع  للعنوف روأ, هوورة مون الصووور        إاصوعحي  روين   

س ايوث  سواا داال المن   أو اعرجه ومد  وجود ينف  د المرأة ف  السووق  
وهوو  دالوو  إاصووعحي  ينوود مسووتو  معنويوو   0.561أ  قيموو  مععموول اترتبووعط = 

 س 0.001

 حول نتائج الدراسة وأهم استخالصتها :مالحظات ختامية 

اسووتادفل الدراسوو  الراهنوو    تحليوول موود  تووأ ير التبيوورا  البنعحيوو  يلووى    
  العموول   ومحعولوو  الفشووف يوون األزمووع  التووى يعووعسين مناووع     قالموورأة فووى سووو 

 سفى سوق دكرس  فرا الحيعة التى تتعا لان  وهشعا 
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فووى هووذا الرسوومىك وقوود أتضووح أ  يموول الموورأة  فووى سوووق العموول غيوور    
قطعا ويتدعوز كل األرععد التشريعي  والدعسوسي  واإلسسوعسي  المحوددة   الدطعا   أسه 

لشروط الداو  فى العمل   وللخط  العمل   والععحود مون العمول   فاوو قطوعا ت      
يلتوو   رووأ  تحديوود قووعسوسى لسووعيع  العموول أو األجووور والتأمينووع  والمععاووع  أو  

 صحي  ساروط السنم  الماني  وال

 الموورأة فووى الدطووعا غيوور الرسوومى  أ  يموول وموون اوون  الدراسوو  أتضووح 
  كثعفو  اتسوتبن    والداور المعنوو  والدسود    مدعرول أجور         موع يلوى   يتصف ر

 رعلحد األدسى من  رورا  الحيعة سمحدود ت يفى 

رووين متعلموو  وأميوو     السوووقتتفووعو  أو ووعا النسووعا العووعمن  فووى كمووع  
رتاع   وأار  فى أسرة يعولاع ذكر س الفديورة المتعلمو  غعلبوًع    ومت وج  تعو  أس

مع تتععمل مع الدطعا غير الرسمى   كمحطو  استظوعر لحوين الوداو  فوى الدطوعا       
  الرسمى   وتفو  قد اصلل يلوى ابورة موع قود تفيودهع فوى هوذا الوداو    وهوذ         

و قدرهع اعل  أفضل سسبيًع من اع  تلك المرأة التى يفو  الدطعا غير الرسمى ه
ومستدبل يمرهع كله   وت توجد أمعماع أ  فره  لتحسين أاوالاع   أو لتحديوق  

 ى من أ  سوا سنارا  ما

رماع  تدو  تعمل رعلدطعا غير الرسمى  أو حل الدراس  أ  المرأة التى 
وهووذا يووا ر يلووى أسوورتاع ويلووى أرنعحاووع ايووث أساووع   وأدوار أكثوور كثعفوو  وتوودااًن 

 س لعمل  السوقك من أجل تحسين ظروف األسرةتدضى أغلب الوقل فى ا

أو حل ستعح  الدراس  أسه ف  ظل التحوت  اتجتمعيي  واتقتصعدي  
والسيعسووي  التووى تعوور  لاووع المدتمووع أستشوور الفدوور والحرمووع  والتامووية للموورأة  
وأيضًع العنف رفل هور    فعلعنف أهبح سم  مميو ة لونمط التفعيول فوى الحيوعة      

س وهذا التفعيول يفشوف يون أاوفع  يديودة مون العنوف تتدلوى فوى          الععدي  لألفراد 
مسوووويع  متبعينووو  روووداًا مووون األسووورة مووورورًا رعلتفوووعين  الععديووو  فوووى األسوووواق  

 والشوارا ووسعحل المواهن  واستاعاًا رعلتععمل مع ماسسع  الدول  س

وأو حل ستعح  الدراس  أ  التوداال فوى األدوار رعلنسوب  للمورأة الععحلو        
مل  فى الدطعا غير الرسمى يحفول رصورايع  األدوار والصورايع  النفسوي      العع

واإلجاعد الدسمى   وفرا الحرمع  من لحظ  تأمل الذا  والتففيور فوى رعوض    
 األمور الشخصي  س

فاووى ردعسووب  مون اوون  الدراسوو  الميداسيو  أتضووح هووورة المورأة الفديوورة    
  والرموو  س وإذا معنعتاووع موون اووروط العموول تتعوور  لصووور موون العنووف المووعد 

لووى رعووض أطفعلاووع الصووبعر   إكعسوول تلووك الموورأة يعحلوو    فوو   العنووف يتدعوزهووع  
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الووذين يفتراووو  األر  العووراا وغعلبووًع ويعووعسو  ارمعسووًع ريننووع موون كوول فوورا     
 اإلابعا النفسى والمعد  والصحى س

هذ  رعض هور تأ يرا  األو عا اتقتصوعدي  واتجتمعييو    اع ورًا     
فوورا مشووعرك  الموورأة ف أسووواق العموول   وهووى هووور ت يمفوون   ومسووتدبًن فووى

اسحسعرهع إت رصوورة رديلو  للمورأة المصوري    تسوتند يلوى الحركو  اتجتمعييو          
المرتبط  رمنظمع  المدتمع المدسى   والرافع  لشععر مدتمع للدميوع يدوو  يلوى    

 تفعفا الفرا اتقتصعدي  والسيعسي  س

ى العمعلوو  الماقتوو  ستووعج لعوووا  اعهوو  وأو ووح البحووث الميووداسى أ  تنووعم 
ر يعدة الايفل  اتقتصعدي  ومع سد  ين الخصخص  والبطعل  والفدر   ف ذا كعسل 
إيووعدة الايفلوو  تاوودف إلووى إقعموو  هيعكوول اقتصووعدي  جديوودة تتواكووب مووع متطلبووع      

الدديد   ايوث المروسو  فوى التشوبيل والماوعرة        العولم  وتعمل رآليع  اتقتصعد 
العمعل  الماقت  فوى سووق العمول   واعهو  فعحدو  الماوعرة   مموع يوا ر          لذا تفضل

يلى اريح  كبيرة من النسعا واعه  قليلو  الخبورة رموع يضوطرهع إلوى تدبول أ        
 يمل مامع كع  هبيرًا وهعب س

وقد أو ح البحوث الميوداسى مود  توأ ير العوامول اتقتصوعدي  والسيعسوي          
عمعلوو    وأتسووعا رعضوواع يلووى اسووعب  يلووى الموورأة واعهوو  فووى تبييوور أسمووعط ال  

اآلار   وفى  وا ذلك تبير  النظرة للعمل وطبيعته وقبوو  موع هوو متوعا مون      
فورا ولووي  وفدوًع للماهوول أو المفعسوو  وغيور ذلووك س وراووذا أهوبحل العمعلوو  فووى     
مددم   حعيع إيعدة الايفل  اتقتصعدي  مع تراجع سيعسو  التوظيوف   وأهوبحوا    

متطلبعتوه وتدلبعتووه أيضووًع   فيودالو  فووى سوووق العموول   محفوومين رآليووع  السوووق و 
الماقل لي  تفضويًن رول ا وطرارًا س وراوذا قود تتحوو  العمعلو  فوى ظول السويعق           
الحوووعلى   واعهووو  اوووعرج النطوووعق الماسسوووى إلوووى يمعلووو  ماقتووو  كمطلوووب مووون  

 متطلبع  اتقتصعد الدديد س

عييووو  البحوووث الميوووداسى أسوووه فوووى ظووول التحووووت  اتجتمأو وووح وأايووورًا  
واتقتصعدي  والسيعسي  الحعلي  التى يمر راع المدتمع المصر  تولد همو  جديدة 
للعمعل  النسعحي  اعه    ف ذا كع  الععمل الثبوع  فوى اعلو  تمفوين مون الوظيفو          
ايث اتستدرار واألمع  الوظيفى واألجر الثعرل والمعوع  سس الون   فو   العمعلو      

ر التحيوو   وودهع   وتظوول مدبولوو  فووى إطووعر   النسووعحي  فووى اعلوو  تامووية إذا يظاوو  
المفعهي  والنظرة الثدعفي  التى تضعاع فى قوالب ماني  سمطي    واعه  األيمع  

 الشبيا  رعأليمع  المن لي    وراذا تتفرس ففرة التميي  وتامية دورهع س

 المراجع :
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 أواًل المراجع العربية : 

  النظري  و التطبيوق   الدوعهرة    إجن  اسمعييل الم    األسرة العرري  ا  -  1
 س 1997مفتب  األسدلو المصري    

  العنف األسر,   الدعهرة   دار قبعا للطبعي  والنشور     ---------------  -  2
 س  1999

فتبو  لبنوع      مأامد ذك  ردو,   معدو  مصوطلحع  العلوو  اتجتمعييو          -  3
 س 1982ريرو    

لتبير اتجتموعي  وقضوعيع التنميو  و التحوديث ك     أامد مدد, ادعز,     ا  -  4
مطبويووع  مركوو  البحوووث والدراسووع  اتجتمعييوو    كليوو  اآلداب س جعمعوو   
  الدعهرة   أيمع  الندوة السنوي  التعسع  لدس  اتجتموعا تحريور أامود زايود     

  س 2003الدعهرة   
التاموية     فدراا ف  زمن العولم    تحليل لبعض مشوفن   ------------  -  5

  اتجتمعي    الماتمر السونو, الثوعس  للبحووث اتجتمعييو    المدلود األو       
  20000المرك  الدوم  للبحوث اتجتمعيي  والدنعحي    الدعهرة   

ايتمعد يون    العولمو  وقوي  العمول المسوتحد   لود  الشوبعب فو  المدتموع            -  6
  الشووبعب ومسووتدبل   المصوور,   ر يوو  استشوورافي    أيمووع  النوودوة السووعرع    
أرريول     30 – 29مصر   قس  اتجتمعا   كلي  اآلداب   جعمع  الدعهرة   

 س  2000
فو  العدوو    "المشوفعة"   أوراق رحثيو    موعرس       التحرير الناعح  للمرأة   -  7

 س  2001
جوووورد  معراوووع  موسووووي  يلووو  اتجتموووعا   ترجمووو  محمووود الدووووهر,    -  8

للثدعفو    المركو  المصور, العررو    الدوعهرة         ولارو    المدل  األيلوى 
 س  2000   120

جو  ركو    مشوفن  أسعسوي  فو  النظريو  اتجتمعييو    ترجمو  محمود           -  9
 س   الدوهر, ولارو   اإلسفندري    دار المعرف  الدعمعي    دس

اسع  الدين يو  العد    التحوت  اتجتمعيي  والسيعسي  ف  المدتموع    - 10
ينوعير   دراسو  ميداسيو  ك رسوعل  معجسوتير         25ر, ف  أيدعب  وورة  المص

 س  2015  قس  اتجتمعا   جعمع  المنصورة  –كلي  اآلداب 
دت  البوورز,   الموورأة فوو  العموول األهلوو  العرروو    رحوووث ودراسووع           - 11

 31إسمعا   الدعهرة  –يطعر  –ماتمر التنظيمع  األهلي  العرري    مشعرك  
 س  1989أكتورر 

اا هووويح  للتبيووور   ديبعسوووع ريوووع  ورورووور  تشوووعمبرز   أهووووا   الفدووور   - 12
 .2003الدعهرة   
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سعمي  سعيد إمع    من يملك مصر   دراس  تحليلي  لألهو  اتجتمعييو     - 13
ك  دار المسووتدبل  1980 – 1974سخبوو  اتسفتووعا اتقتصووعد, فوو  مصوور     

 س  1986   1العرر    الدعهرة  طـ 
ساع  رنول اضور ال هراسوى   المعوقوع  اتجتمعييو  التوى تواجوه المورأة           - 14
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