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 تنمية اقتصادياتعمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي وأثره في 
 دراسة ميدانية بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة األسر الفقيرة:

 ريف محمد عوضش
 ملخص الدراسة:

التعرؼ على أثر عمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي على إلي الدراسة  تهدؼ 
اطار نظري وتبنت الدراسة تنمية اقتصاديات األسر الفقيرة في منطقة المنيرة الغربية. 

وعرفت لمفهـو  .مكوف من ثالثة مداخل نظرية المدخل المادي، النسوي، البنائي
ثالثة االقتصاد غير الرسمي ، وتنتمي الدراسة الى الدراسات الوصفية معتمدة على 

أثر عمل المرأة على تنمية اقتصاديات األسر الفقيرة في مجتمع  مؤشرات أساسية لقياس
حتياجات األساسية، اإلنفاؽ على الصحة ومتطلباتها، اإلنفاؽ الدراسة وىي: إشباع اال
الدراسة بعض االختبارات اإلحصائية كما استخدمت   جهم.على تعليم األبناء وزوا

أف زيادة دخل المرأة ينعكس  عدة نتائج أىمها: الدراسة إلىوتوصلت  ،االستداللية
جات األساسية والتعليم بشكل إيجابي على معدالت إنفاؽ األسرة على إشباع االحتيا

والصحة وزواج األبناء. وعلى ىذا األساس تعد ىذه الدراسة من الدراسات التي ُتدرج 
ضمن إطار علم االجتماع االقتصادي، وبالتحديد في فرع حديث من ذلك التخصص 

 وىو االقتصاد النسوي.
 االقتصاد غير الرسمي، االقتصاد الرسمي، المرأة، الفقر، العامالت. الكلمات الدالة،

 أواًلـ مقدمة في موضوع الدراسة:
التي تدور حوؿ  الجادة بالعديد من المناقشاتاقتصادي  يطالعنا التراث السوسيو  

تزايد التي تشير إلى غير الرسمي، و  االقتصادلمرأة في اإلسهاـ االقتصادي واالجتماعي ل
" النوعأمنذ  ،خيرةألماـ بهذا الموضوع في العقود ااالىت  ،"االجتماعي ف تطور مفهـو

                                                           
( )بكلية اآلداب، جامعة القاهرة.ادلساعد  االجتماع علم  استاذ 
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االقتصادي  دورالكأحد المفاىيم المحورية التي يمكن من خاللها فهم وتفسير تغير 
  بلداف العالم الثالث.في  للمرأة ومكانتها االجتماعية

 ةونآلالمرأة في ابحاطت أالتي  جتماعيةالفرضت الظروؼ االقتصادية واىذا، وقد 
على  - سيما بعد تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي وال - خيرةألا

 خلقت سياسات اإلصالح االقتصادي العديد من اآلثارفقد  المرأة العديد من التغيرات.
 دى إلى حدوث تضخم في االقتصاد غير الرسمي وزيادة مطردة في معدالتأوىو ما السلبية، 

(. ىذا فضاًل عن انخفاض نصيب النساء في التشغيل في القطاع 2: 0222)خليل، البطالة
-2.1: 0220% بالنسبة للذكور)أبو القمصاف، 5...% مقابل 2..0الحكومي إلى 

 فيو فدى إلى لجوء النساء إلى العمل باالقتصاد غير الرسمي، حيث وجدأوىو ما  (.252
اد غير الرسمي يسمح للمرأة بااللتحاؽ بدوف شروط ، خاصة أف االقتصالمالذ الوحيد لهن

 غلب العمالة النسائية ذات مستوى متدفٍ أ تناك(، وإف  20.: 2115أو قيود)حافظ، 
 (..: 2111)بدراف، من المهارات والقدرات اإلنتاجية الالزمة

 كاف االمتداد الطبيعي لتلك السياسات ىو تعميق معاناة النساء المنتميات إلى الفئاتو   
نتمائهن لفئات تجمعت فوقها كل مضار السياسات الجديدة، وتارة ابسبب  ؛الشعبية تارة

عباء أجتماعًيا )النساء( اضعف ألجتماعية التي تحمل النوع االخرى بحكم اآللية اأ
انخفاض الدخل وتقلص ، خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المتعاقبة وفواتير التكيف معها

فكاف للمرأة النصيب (. Johnston,2011;8)االجتماعية فرص الحصوؿ على الخدمات
أخذت "الملمح حيث ظهرت العديد من المشكالت التي  ؛كبر من تلك التحوالتألا

وتزايد نسب النساء المعيالت  ،نتشار ظاىرة تأنيث الفقرافي  توالتي تمثلالنسوي" 
ولة منهن إلى  احتجاه النساء للعمل باالقتصاد غير الرسمي في ما إلىدى أألسر، مما 

  : ب(.0222)حسين، كسب قوت يومهن
فئات  أجريت حوؿ االقتصاد غير الرسمي علىالدراسات التي مجمل ركزت  وقد        

عتبار الباعة فئة مهمشة ااالقتصاد، مثل الباعة الجائلين والمرأة، وذلك بذلك العاملين في 
في االقتصاد  نشطة المرأةأما دراسات المرأة فقد سعت إلى الكشف عن أمثل الزنوج. 
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غير الرسمي وتأثير ذلك على دورىا في األسرة ومدى مساىمتها االقتصادية، ولقد بينت 
مع  يتالءـف عمل المرأة في المنشآت والوحدات المعيشية ىو عمل أمثل ىذه الدراسات 

ن الدراسات التي عالجت موضوع االقتصاد ظروؼ حياتها. ىذا باإلضافة إلى العديد م
-0: 0222)جلبي، لخإ.. .غير الرسمي والتي انطلقت من قضايا سياسية ونفسية وبيئية

 عما يقـو بو االقتصاد غير الرسمي من دور في دعم سياسات التنمية(. ىذا فضاًل 7
ليد وتو  ،والحد من الفقر ،من خالؿ قدرتو االمتصاصية للعمالة بشكل غير مباشر،

حجم قل ي ال(. ولهذا 1.-0.: 0222)جلبي، وإتاحة فرصة التدريب والتأىيل ،دخلال
 ، فضاًل عن استيعابوفي الدوؿ النامية عن ثلث النشاط االقتصادي تقريًباىذا االقتصاد 

 (. 71: 2115ىذه الدوؿ)عثماف، كثر من نصف عدد العمالة في كثير من أ
نجزت في بلداف العالم الثالث حوؿ كثيرة أُ   دراسات تكشفعلى الجانب اآلخر        

ا كبيرة من النساء يعملن في ىذا الرسمي أف أعدادً  غير االقتصادعمل المرأة في 
 ،في أقطار أمريكا الالتينية يتسم بأنو نسويٌ  غير الرسمي االقتصاد، فيذكر أف االقتصاد

إلى  2152من  ىذا القطاع خالؿ الفترة حيث يمثل عمل النساء نصف قوة العمل في
في البرازيل وكوستاريكا وشيلي.  % 75و  70، وتزيد النسبة إلى ما يتراوح بين 21.2

المشتغلين بهذا  حيث تشكل النساء أغلبية ؛ونجد نفس الظاىرة في أفريقيا
أجمعت الدراسات السابقة على أف النساء يتحملن العبء (. كما .211)كشك، القطاع

سوؽ العمل. وفى ىذا السياؽ يشير تقرير  فيهذه التغيرات األكبر من اآلثار السلبية ل
ألسر تكوف أسرىن في الغالب أكثر  المعيالتإلى أف النساء  2115التنمية البشرية عاـ 

 .فقًرا من تلك األسر التي يعولها رجاؿ
المرأة دور قدت في ىذا الصدد عدة مؤتمرات عالمية ومحلية تناقش عُ كذلك 

الذي عقد في  المتحدةمم ألمؤتمر ا :ىم تلك المؤتمراتأومن  ،ومشاركتها االقتصادية
في  القاىرة، واعتبر ىذا العاـ الدولي للمرأة، كما شهدت مدينة .217المكسيك عاـ 

وتقر جميعها بأىمية دورىا في النشاط  ،عدة مؤتمرات تهتم بقضايا المرأة2111عاـ 
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ى مساىمتها في االقتصاد غير ومنها بال شك دورىا ومد ،االقتصادي وعملية التنمية
 (.2.1-2.2: 2115)عبد الحميد، الرسمي في المجتمع

 إجماالً: يمكننا إيجاز أىمية الدراسة في النقاط اآلتية:   
المساىمة في تسليط الضوء على اإلسهاـ االقتصادي للمرأة في بيئة حضرية فقيرة، ذلك 

السياسات والبرامج التنموية، ومن ثم اإلسهاـ الذي يعد غير مرئي لصناع القرار، وراسمي 
 مساعدتهم في وضع الرؤية التنموية المستقبلية الصحيحة لتلك الشريحة المهمشة.

كذلك تكتسب ىذه الدراسة أىميتها من أىمية وحدة الدراسة الرئيسية )المرأة( التي  .1
ضها تمثل شريحة اجتماعية مهمة في المجتمع؛ لذا فإف االىتماـ بها أضحى ضرورة تفر 

 ي.ضرورات التنمية ومتطلبات التمكين االقتصاد
تعد ىذه الدراسة ونتائجها إضافة علمية في علم االجتماع االقتصادي، وبالتحديد في  .1

    .Feminist economicاتجاه حديث من ذلك التخصص وىو االقتصاد النسوي 

 -دور عمل المرأة ومن ىذا المنطلق، تسعى الورقة البحثية الراىنة إلى التعرؼ على    
في االقتصاد غير الرسمي، وانعكاسات ىذا الدور على تنمية  -الحجم والنوعية 

اقتصاديات األسرة الفقيرة، كما تحاوؿ الدراسة من جانب آخر البحث في العوامل التي 
دفعت المرأة لاللتحاؽ باالقتصاد غير الرسمي، أو بمعنى أكثر تحديًدا: البحث في 

ن سوؽ العمل الرسمي، وكذلك وضع المرأة داخل ىذا االقتصاد، أسباب إقصائها م
فضاًل عن الوقوؼ على أىم المشكالت التي تواجو عمل المرأة في االقتصاد غير 

 الرسمي.
 ثانًياـ مشكمة الدراسة وتساؤالتها:

 ،سيما فقر المرأة وال ،ف مكافحة الفقرأ، العالمثبتت تجارب العديد من دوؿ أقد ل      
ؤدي إلى زيادة إنفاؽ يف الزيادة في دخل المرأة إحيث  ؛ة المجتمع ككلييؤدي إلى رفاى

في دخل الرجل،  ةليو الزيادإكثر مما تؤدي أوذلك  ،األسرة على التعليم والصحة والتغذية
)لمزيد من الدراسات التي تؤكد وبالتالي زيادة رأس الماؿ البشري في المجتمع بشكل عاـ

  (.0222، عبد المعطي، عالـ، 0222جع: خليل، تلك الفرضية را
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نطبق ي نعكاس مساىمة المرأة في العمل باالقتصاد غير الرسمي الاف أوجدير بالذكر   
والذي  ،أيًضا على العمل غير المأجور ينطبقف أفقط على العمل المأجور، وإنما يمكن 

العائلي وسد  ستهالؾاليتم في نطاؽ األسرة المعيشية، والذي يكوف مآلو إلى ا
ف أستغالؿ الوقت، اوقد أوضحت الدراسات القائمة على  .سرةحتياجات المعيشية لألالا

تعد ضمن النشاط االقتصادي حسب  والتي ال ،نشاطات النساء في النطاؽ المنزلي
نظمة القائمة، تستهلك نسبة ضخمة من وقتهن من ناحية، وتشكل مساىمة جوىرية في ألا

خرى، وىو ما يظهر بشكل واضح في مساىمة المرأة أمن ناحية  ةجتماعيالا ةالرفاىي
ستهالكي الطفاؿ واالقتصاد في اإلنفاؽ األالجوىرية في تدبير شئوف المنزؿ ورعاية ا

   (...2: 0222)فرجاني، ساسيةألجل الوفاء بمتطلبات األسرة اأالمتزايد من 
نها تمثل حوالي ثلث القوة إحيث  ؛هًما في الحياة االقتصاديةمالمرأة دورًا ومن ثم تلعب 

المجتمع المصري على وجو الخصوص نجد أف إسهاـ المرأة أما في  .العاملة في العالم
خرى،  ألفي قوة العمل يقل بصورة واضحة عن إسهاـ المرأة في قوة العمل في الدوؿ ا

-21: 0222)نور، كما يقتصر إسهامها على بعض المجاالت التي تتفق مع طبيعتها
12.)  

قل حظًا ألنها اإحيث  ؛التي تعاني من الفقر كثر الفئاتأف المرأة من أشارة إلى إلوتجدر ا
عداد والتأىيل، وبالتالي من فرص العمل إلقل حظًا من التدريب واألوا ،من التعليم

حساس باألماف، أو الحماية إلتهيئ لها ا جور، وتعمل في ظل ظروؼ عمل الألوا
سرىن، ألالقانونية، أو الدعم النقابي، وتزداد المشكلة سوًءا بالنسبة للنساء العائالت 

إذا ما فقدت ىذا  ،عتماد المرأة على الرجل إلى الوقوع في دائرة الفقراحيث يؤدي 
  (.02: 0222)نور، المصدر

عرؼ بتػأنيث الفقر، وينصرؼ ىذا ي اوبالتالي فإف ىشاشة أوضاع النساء ترتبط عادًة بم
جتماعية التي قد تعاني الواة االقتصادية وااالمصطلح إلى التعبير عن جوانب عدـ المس

نو في ظل أ :ىذا المفهـو على طرح مؤداه ينهضمنها النساء في مختلف المجتمعات، و 
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خرى على ألشياء األفتراض بقاء اامع ـ الفقر  يميل واالجتماعيةنفس الظروؼ االقتصادية 
كثر مما يطوؿ الرجاؿ، ومن ثم يؤدي فقر النساء إلى أف يطوؿ النساء أحالها ػ إلى 

خاصة فيما يتعلق بتوزيع ثمار التنمية  ،واةاتكثيف البعد النوعي بجوانب عدـ المس
والتي تبدو واضحة في  ،لهشاشة وضع المرأة المتنوعةللمظاىر  ةجنتينو أوتضحياتها، كما 
لعمل باالقتصاد إلى الخ تزداد نسبة لجوء النساء إت كالتعليم، الصحة ...مختلف المجاال

وىو ما يتناسب مع الظروؼ  ،جرألعن العمل غير مدفوع ا ىذا فضالً  ،غير الرسمي
  (.15: 2115)معهد التخطيط القومي، بهن المحيطة

ث تمثل بعاد ظاىرة "تأنيث الفقر"، حيأحد أألسرىن ىي  المعيالتوتعد ظاىرة النساء  
سر من الفقر ألوتعاني ىذه ا ،سرألمن إجمالي ا ةسر التي تعولها النساء نسبة مرتفعألا

% 2.% في الريف، و01 علىكثر من تلك التي يعولها الذكور بنسبة تزيد أالشديد 
ف أيشير تقرير البنك الدولي إلى في ىذا الصدد و  (.1.: 0220)كماؿ، في الحضر

قل من أي حوالي ربع سكاف العالم يعيشوف على ما يعادؿ أ ة،مليار نسم 2.2ىناؾ 
 ، ي نصف أ ة،نسم اتمليار  2% منهم من النساء، ويعيش 72دوالر واحد في اليـو

، كما  ينسكاف العالم على  دوالر  قصى أقل الفقر يقع في ثنو أشار التقرير إلى أفي اليـو
بصفة  محرومةالمعيلة، فهي سيما المرأة  وال ،ىمها المرأةأ ةصوره على مجموعات معين

ثقاؿ" والذي يفوؽ تحمل الرجل، ألسر الفقيرة عبء "حمل األوتتحمل عادة في ا ،عامة
: .022)حجازي، نشطة المجزيةألقل في الوصوؿ إلى اأوفرصها  ،قل تعليًماألوىي ا

سر التي ترأسها ألف عدد اأنجد  .211فطبًقا للمسح الديموجرافي والصحي لعاـ  (.22
سر التي تعولها ألنخفاض الدخوؿ التي تكتسبها اا%، مع مالحظة 22نحو لغ بإناث 

متوسط الدخل السنوي  نو لم يتعدَ إعولها الذكور، حيث يسر التي ألاإلناث عن تلك ا
سر التي يعولها ذكور، % من المتوسط المناظر لأل71سر التي تعولها إناث نسبة لأل
 (.001: 0222)صياـ، سر كلهااأل % من المتوسط العاـ للدخوؿ على مستوى2.و
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ومن ثم يعد االقتصاد غير الرسمي مالًذا للمرأة، ومجااًل لمساىمتها في النشاط  
االقتصادي؛ حيث يتميز ىذا االقتصاد ببعض الخصائص التي تالءـ المرأة بصفة خاصة، 
مثل: مرونة أوقات العمل، فقد تعمل المرأة بعض الوقت، وتمارس العمل في منزلها أو 

قتصاد أيًضا بوجود فرص عمل للنساء الفقيرات وغير بالقرب منو، كما يتميز ىذا اال
المتعلمات، إلى جانب سهولة االلتحاؽ بأنشطتو وسهولة اكتساب الخبرة والعمل. لذا 
فقد أظهرت الدراسات اإلمبيريقية التي أجريت في ىذا المجاؿ أف المرأة تساىم في ىذا 

ادي، وبمعدؿ أكبر من االقتصاد بمعدؿ أكبر من مساىمتها في جملة النشاط االقتص
مساىمتها في االقتصاد الرسمي. ويدعم ىذه النتيجة تقرير التنمية البشرية المصري عاـ 

؛ حيث يشير إلى تزايد عدد النساء المنخرطات في سوؽ العمل باالقتصاد غير 0222
، مع اقتراف ىذه الزيادة ببعض المشكالت: كالتفرقة الوظيفية  الرسمي، يوًما بعد يـو

 ييز.  والتم
وال شك أف مساىمة المرأة ومشاركتها الفعالة في االقتصاد غير الرسمي، تلعب دورًا 
أساسًيا في تنمية اقتصاديات األسرة، سواء كاف ىذا الدخل ىو أساس معيشة األسرة، كما 
ىو الحاؿ في األسرة المعيلة، أـ كانت تساعد بهذا الدخل بشكل ثانوي إلى جانب عمل 

زيادة فهو عموًما يخفف من بعض األعباء المادية التي تواجهها األسرة، ف الزوج واألبناء.
إنفاؽ األسر على التعليم والصحة ينعكس بشكل إيجابي على معدالت دخل المرأة 

، جاب .211، بدراف، .211...إلخ)حوؿ النساء المعيالت راجع: سليماف، والتغذية
 (.0220اهلل، 

خصائص ومشكالت المرأة في تناولت  وتشير في ىذا الصدد الدراسات التي
ف واحدة من كل عشرة من العامالت في االقتصاد غير إلى أاالقتصاد غير الرسمي 

)حوؿ ىذه الدراسات انظر: ساسي لهاألوىي العائل ا ،سرةأالرسمي من العالم الثالث ربة 
Kathryn,1998, Charmes,1998, Bryan,2009).)  بينما توصلت إحدى الدراسات

جتماعية المترتبة على عمل المرأة في القطاع غير الثار االقتصادية واآليثة ػ حوؿ االحد
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سر، وتعمل غالبيتهن في ألف ثلث عينة الدراسة كانت النساء المعيالت أالرسمي ػ إلى 
ـ لحساب الغير بأجر، ويكاد عائد ىذا العمل يكوف أسواء لحسابهن  ،نطاؽ الخدمات

كدت أىذا إلى جانب ما  .حيانًاأل مصدر الدخل الوحيد سرىن، فهو يمثأل النجاةطوؽ 
رصفة بمدينة طنطا، حيث بلغت نسبة البائعات الالتي ألعليو دراسة استطالعية لبائعات ا

عباء األسرة وإعالتها نصف عينة ألية ئو سرىن وتقع عليهن مسأنفاؽ على إليقمن با
الدراسة، وقد يرجع السبب وراء ارتفاع ىذه النسبة في ىذه الدراسة عن غيرىا من 

كثر فقًرا في االقتصاد ألمن الشرائح السكانية ا فرصفة تعتبر ألف بائعات اأالدراسات إلى 
 (..21-211: 0220)جاب اهلل، غير الرسمي

المطردة في عدد من ينضموف لمثل ىذا نو مع تلك الزيادة أوجدير بالذكر 
يدي ويًا لألاح االقتصادف يصبح ىذا أمر إلى ألفقد ينتهي بو ا ،سيما النساء وال االقتصاد،

جور المنخفضة، مما يزيد من حدة الفقر والتهميش ألوذات ا ةالعاملة غير الماىر 
قتصادية اار جتماعي وخاصة في المناطق الحضرية، مع كل ما يترتب على ذلك من آثالا
(. ومن ىنا تتحدد مشكلة 222: 0222)معهد التخطيط القومي، جتماعية خطيرةاو 

الدراسة في تساؤؿ رئيسي مؤداه: إلى أي مدى ينعكس عمل المرأة في االقتصاد غير 
الرسمي على تنمية اقتصاديات أسرتها؟ ويتفرع عن ىذا التساؤؿ عدة تساؤالت فرعية، 

 تتحدد على النحو التالي:
 ا دوافع التحاؽ المرأة للعمل باالقتصاد غير الرسمي؟م .2
 ما حجم إسهاـ المرأة االقتصادي وتأثيره على الحالة المعيشية ألسرىن؟  .0
ما نوعية األعماؿ التي تقـو بها المرأة في االقتصاد غير الرسمي وقدرتها على  .2

 إشباع حاجات األسرة األساسية؟
االقتصاد غير الرسمي على تنمية اقتصاديات ما معدؿ تأثير مدة عمل المرأة في  .1

 األسرة بمنطقة الدراسة؟
ما العالقة واالرتباط بين حصوؿ المرأة على قروض مادية ومعدؿ اإلسهاـ في تنمية  ..

 اقتصاديات األسرة بمنطقة الدراسة؟
ما أىم المتغيرات االجتماعية واالقتصادية تأثيًرا في تنمية اقتصاديات األسرة  .5

 اسة؟بمنطقة الدر 
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 ثالثًا ػ أىداؼ الدراسة:
تستهدؼ الدراسة التعرؼ على دور عمل المرأة ػ الحجم والنوعية ػ في  

االقتصاد غير الرسمي، وانعكاسات ىذا الدور على تنمية اقتصاديات األسرة، كما تحاوؿ 
حضرية فقيرة  الدراسة من جانب آخر البحث في العوامل التي دفعت المرأة في منطقة

باالقتصاد غير الرسمي، وقياس أثر ذلك على تنمية اقتصاديات األسرة، فضالً  لاللتحاؽ
عن الوقوؼ على أىم المشكالت التي تواجو عملها في االقتصاد غير الرسمي. ويمكننا 

 تحديد أىداؼ الدراسة على النحو التالي:
الكشف عن دوافع التحاؽ المرأة باالقتصاد غير الرسمي وحجم ونوعية األعماؿ  .7

 التي تقـو بها.
الوقوؼ على انعكاسات عمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي على تنمية  ..

 اقتصاديات أسرىن المعيشية.
تحديد معدؿ تأثير مدة عمالة المرأة في االقتصاد غير الرسمي على تنمية  .1

 اقتصاديات األسرة.
يشية تحديد العالقة واالرتباط بين عمل المرأة ومعدؿ إشباع االحتياجات المع .22

 األساسية واإلنفاؽ على الصحة وتعليم األبناء وزواجهم.
الكشف عن المشكالت التي تواجو المرأة العاملة باالقتصاد غير الرسمي  .22

 بمنطقة الدرَّاسة.
تحديد أىم المتغيرات االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في دفع المرأة للعمل  .20

 صاديات األسرة.باالقتصاد غير الرسمي حسب أىميتها في تنمية اقت
 رابًعا ػ مفاىيم الدراسة:

 االقتصاد غير الرسمي: .2
ف و مفهـو "االقتصاد غير الرسمي" من المفاىيم التي وجد العلماء والباحثإف    
ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي  ؛يجاد تعريف واضح جامع مانع لوإصعوبة في 

وتتلخص تلك العوامل في جانب منها في  .مًرا عسيًراأجعلت من تعريف ىذا المصطلح 
ضاعها االقتصادية والسياسية أو تنوع األطر النظرية والمنهجية وتباين المجتمعات في 
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تعدد المصطلحات لمفهـو   :لخ، كما ترجع في جانب آخر إلىإوسياقاتها القانونية ...
غير  واحد )قطاع غير منظم، ىامشي، اقتصاد أسود خفي، تحت أرضي، غير ملحوظ،

(، ىذا فضاًل عن اتساع حدود 222-.1: 2115مسجل، شعبي...()عثماف، 
( (. ولهذا يشير "الخواجة" إلى أنو تكاد كل دراسة See: Roberts;420المفهـو

: 0222تستقل بتعريف خاص بها تحدده بناًء على الهدؼ من إجرائها)الخواجة، 
272.)    

تعريًفا  2.ناؾ ما يقرب من ف ىأشار معهد جورجيا للتكنولوجيا إلى أولقد 
 أووصفية  أوما تعريفات وظيفية إغلب تلك التعريفات ىي أف أو  ،غير الرسمي لالقتصاد

تلك التي انبثقت من مجموعة من الدراسات التي ، والتعريفات الوظيفية ىي تطبيقية
. الرسميولت الربط بين الفقر ونمو االقتصاد غير اوح ،مريكا الالتينيةأجريت في دوؿ أ

حيث  ،التي ركزت على خصائص االقتصاد غير الرسميأما التعريفات الوصفية فهي 
. من المعايير لوصف طبيعة االقتصاد غير الرسمي والمنشآت التابعة لو ةتضمنت مجموع

)البهنساوي،  بمدى االلتزاـ باإلجراءات القانونيةبينما اىتمت التعريفات التطبيقية 
0222 :02-01.)  

 عشرين،ظهور مفهـو االقتصاد غير الرسمي إلى أوائل سبعينيات القرف ال ويعود 
عماؿ التي قاـ بها العالم ألرتبط بالجهود التي بذلتها منظمة العمل الدولية وبااحيث 

" في دراسة ت"ىار  وؿا، حيث ح2172نثروبولوجي البريطاني "كيث ىارت" منذ عاـ األ
يز بين القطاع يالتم 2172حضرية في غانا عاـ حوؿ فرص الدخل غير الرسمي والعمالة ال

ساس معيار عالقة العمل، فهي في القطاع االقتصادي أالرسمي وغير الرسمي على 
نها تعرؼ في االقتصاد غير أالرسمي تعتمد على العمالة أو التشغيل المأجور، في حين 

ساس منظم أ ف العمل في االقتصاد الرسمي يعتمد علىأالرسمي بالتشغيل الذاتي، كما 
يكوف  ف عائد العمل في االقتصاد غير الرسمي الأفي حين  ،ودائم ولو عوائد محدودة

وت في االتف(. كما أوضح "ىارت" .2: 0222)حسين،محدًدا أو لو صفة االستمرارية
كما   .الفرص المتاحة للحصوؿ على الدخل بالنسبة لفقراء الحضر مقارنًة بباقي الطبقات

خرى المتصلة بهذا المفهـو ألىذا السياؽ بعض المفاىيم استخدـ "مكجي" في ا
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 األولية" اوالمتصلة بالفقر كمرادؼ لمصطلح االقتصاد غير الرسمي مثل مفهـو "البروليتاري
 (.2: 2111)إسحق، 

الذي  قتصادذلك اال :عرفت منظمة العمل الدولية االقتصاد غير الرسمي بأنووقد  
حدى أو بعض أو كل الخصائص التالية )صغر حجم المنشأة من حيث عدد إيتميز ب

 –ستخداـ فني إنتاجي بسيط كثيف العمل ا –العماؿ وحجم رأس الماؿ المستخدـ 
االعتماد على الموارد الذاتية في التمويل  – قتصادسهولة دخوؿ منشآت جديدة في اال

ماؿ وتدريبهم يتم خارج نطاؽ النظاـ مهارات الع –ة أالطبيعة العائلية للمنش –نتاج إلوا
عدـ وجود قواعد أو إجراءات أو قوانين تنظم أو تتحكم في  –الرسمي للعمل والتدريب 
(. ومن ثم يعكس االقتصاد غير 110: 2115)حافظ، (قتصادإنتاج وتسويق منتجات اال

الرسمي كل األنشطة والوحدات االقتصادية غير المسجلة بالمؤسسات 
 (.Ronal,2014;67الرسمية)
قتصاد غير اتفق المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل على وضع تعريف لالو  

الرسمي، حيث عرؼ المشاريع غير الرسمية لحساب الذات بأنها المشاريع في قطاع 
من  األسرة المعيشية التي يملكها ويمارسها العماؿ لحسابهم الخاص، وقد تستخدـ عمااًل 

ساس دائم، وتقـو أتشغل مستخدمين على  ولكنها ال ،ظامييناألسرة ومستخدمين غير ن
ساسي ىو أتلك المشاريع في االقتصاد غير الرسمي بإنتاج السلع والخدمات لهدؼ 

المعنيين، وتعمل عادًة بمستوى منخفض من التنظيم  لألشخاصتوليد العمالة والدخل 
اج وعلى نطاؽ ضيق، وقد ن من عوامل اإلنتوتقسيم بسيط بين العمل ورأس الماؿ كعاملي  

ف تملك وتستخدـ أماكن ثابتة، ويحتمل أو ال يحتمل أنتاج أو ال تعمل في إلتعمل وحدة ا
فراد من األسرة أف يملكها فرد واحد بمفرده أو عدة أ، ويمكن ةرأسمالية ثابت صوالً أ

سر معيشية، وقد تعمل الوحدة طواؿ أفراد عدة أأو تكوف مشاركة بين  ،المعيشية الواحدة
  (.20-22: .022)ناجي،  ساس عارضأساس موسمي أو على أالسنة أو على 

الذي تعمل قتصاد وكذلك ترى "إلهاـ محمود" أف االقتصاد غير الرسمي يمثل اال
 امن المشتغلين وقدرً  امحدودً  اقتصادية غير مسجلة مستخدمة في ذلك عددً ابو وحدات 

إلى قدرتو الكبيرة على خلق فرص قتصاد ىمية ىذا االأوترجع  .الماؿ من رأس ايسيرً 
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عن تزايد معدالت  الناجمةجتماعية الالعمل التي تخفف من حدة الضغوط االقتصادية وا
  ،لعدـ تطلبو لمستويات مهارية عالية و؛نضماـ إليالبسهولة اقتصاد البطالة، ويتسم ىذا اال

شتغالت بو سواء من داخل المنزؿ أو خارج المنشآت رتفاع نسبة اإلناث الماكما يتسم ب
نخفاض مستوى اإلنتاجية أو مستوى اتتصف عادة ب أنشطةمثل: بائعات جائالت، أو في 

  (.  2.: 0222)محمود، الدخل المتولد عنها
الذي  قتصادذلك اال :حصاء بأنوإلوا ةالجهاز المركزي للتعبئة العام ووقد عرف
يلتـز بإمساؾ دفاتر وسجالت محاسبية  غير مالية وال نشطةأساسية أيمارس بصفة 

منتظمة، وإف كاف بعضها يقـو بإصدار ميزانيات وحسابات ختامية ممثلة لنشاطها في نهاية  
 12كل عاـ مثل المشروعات الفردية، مشروعات المنشأة طبًقا لقانوف االستثمار رقم 

الخدمات العائلية، ومن ثم وؿ خارج المنشأة و انشطة التي تز ألوكذلك ا ،2171لسنة 
 :يضم ىذا القطاع

 فئة من يعمل لحسابو وال يستخدـ أحًدا. -
 فئة من يعمل لدى األسرة وبدوف أجر أو بأجر.  -
 فئة من يعمل بأجر نقدي. -
  .فئة من يعمل لحسابو ويستخدـ آخرين -

الذي قتصاد ذلك اال :وقد عرفتو كل من "اعتماد عالـ وآماؿ عبد الحميد" بأنو
وؿ االخدمية( التي تز  –التجارية  –نشطة االقتصادية المشروعة )اإلنتاجية أليضم جميع ا

وبصورة دائمة أو شبو دائمة خارج حيز فيزيقي محدد أو غير  ،خارج القطاع الرسمي
سواء كاف صاحب العمل  ،ولة ىذا النشاطامحدد، بهدؼ توليد دخل مادي للقائم بمز 

من الخصائص النوعية التي  قتصاد بعددويتصف ىذا اال ،خرينفراد آأنفسو أو بمساعدة 
صغير الحجم نسبًيا،  ،فهو نشاط عائلي التمويل في الغالب ،نشطةألتميزه عن غيره من ا

، محلي السوؽ، يفتقر ألحد أو لبعض اإلجراءات األىداؼبسيط التنظيم، متنوع 
جتماعية السية واالقتصادية وانعكاس ألوضاع المجتمع التاريخية والسيااوىو  ،القانونية

  (.02: 0222)عالـ، والثقافية التي تسهم جميعها في تشكيل مالمحو وسماتو
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ستخالص بعض المؤشرات أو الخصائص التي تسم مثل اومما سبق يمكننا        
-.5: 2115)عبد الحميد، القطاع االقتصادي والتي يمكن إجمالها في اآلتي ذلك
51:) 

الرسمي بالالرسمية في أغلب إجراءاتو من حيث العمل  يتسم االقتصاد غير -
ونمط اإلنتاج والتوزيع والتسويق ...إلخ، وتبدو مالمح الالرسمية أيًضا في قبوؿ 
عمالة األطفاؿ التي يحذر القانوف عملهم، وكذلك في ندرة المنشآت أو 
العاملين الذين يحصلوف على رخصة المزاولة للمهنة وعدـ توفير الحماية 

 قانونية للعاملين بو. ال
ي مكاف أولة النشاط في احيث مز  ،يتسم االقتصاد غير الرسمي بالمرونة -

منشأة ( وكذلك في مواعيد  –وحدة معيشية  –التجوؿ  –الشارع  –)الرصيف 
 علىويمتد العمل إلى ساعات تزيد  ،و في المواسمأ )في وقت من اليـو العمل

 .المقرر بها في االقتصاد الرسمي( 
ستخداـ التكنولوجيا انشطة االقتصاد غير الرسمي بضآلة رأس الماؿ و أتتسم  -

نشطة، لذا فإف سمة الخصوصية والتكامل خاصة بين ألستثناء بعض ااالبسيطة ب
 المنشآت تغطي ىذا الجانب من القصور في االقتصاد غير الرسمي. 

حيث  ،ن بهاعداد العامليأنخفاض اتتميز غالبية منشآت االقتصاد غير الرسمي ب -
ريفية مهاجرة إلى المدينة،  ةوز في الغالب خمسة عماؿ وأغلبهم عمالاتتج ال

 ستمرار.اأمية، غير ماىرة، منتمية إلى الطبقة الدنيا، يهددىم شبح البطالة ب
يخلق العاملوف باالقتصاد غير الرسمي تنظيًما غير رسمي يتعاملوف فيو من خالؿ  -

 .توزيع والتسويققوى وأنماط وعالقات اإلنتاج وال
يقتصر نطاؽ تسويق السلع والمنتجات بذات القطاع على الحيز المكاني  ال -

سواؽ أيرة والمجتمع المحلي و جبل يمتد إلى نطاؽ ال ،وؿ فيو النشاطاالذي يز 
 و.يتعدى خارج ولكنو ال وخرى داخلأالمدينة، وربما يتسع النطاؽ إلى مدف 

 اقتصاديات األسرة:  .0
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على اىتماـ  استحوذتإف مفهـو اقتصاديات األسرة من المفاىيم التي       
أمثاؿ آدـ سميث، والذي أشار إلى أىمية األسرة ومساىمتها في  االقتصاديين األوائل،

اإلنتاج االقتصادي واالجتماعي، وكذلك ماركس الذي أشار إلى دور األسر في إنجاب 
فضاًل عن إشارة فريدريك إنجلز إلى كيفية  أطفاؿ ليصبحوا فيما بعد عماؿ المستقبل، ىذا

تشكل الهيكل االقتصادي لألسرة من قبل النظاـ الرأسمالي)لمزيد من التفاصيل راجع: 
Schieman,2011, Shelly,2007, Ted,2000) . "كذلك استخدـ "داني بيرسوف

ووصف مفهـو اقتصاديات األسرة للداللة على البنية األساسية لإلنتاج واالستهالؾ، 
 (.See; Nussbaum,2000األسرة عموًما كوحدة اقتصادية)

قتصاديات األسرة من خالؿ العالقات والوثائق القوية التبادلية ايتضح مفهـو و        
العالقة بين كل من النسق  بال شكجتماعية وبعضها، ومنها النساؽ األالتي تقـو بين ا

 :مفهـو النسق االقتصادي إلى يشيرحيث  سري في المجتمع.ألاالقتصادي والنسق ا
التي تتم بموجبها عمليات إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها ة "اإلجراءات والتدابير المنظم

)انظر: الرماني، جتماعي محدد"اوضمن إطار  ،فراد المجتمعأستهالكها من قبل او 
0221 :52.)  

تقاليد "جملة الوسائل المستخدمة والعادات وال :نوأعلى  وكما يمكن تعريف
جل استغالؿ الموارد البيئية بهدؼ إشباع الحاجات أفكار المتفاعلة ببعضها من ألوا
ءات اجر إلمتكامل ومترابط من ا فالنظاـ االقتصادي إًذا ىو كل   ساسية لإلنساف".ألا

فكار والعادات التي تعمل بشكل متكامل على تحديد وتنظيم ألوالتدابير والقيم وا
ستفادة من المصادر والموارد القيامهم بنشاطات تهدؼ إلى ا فراد عندألسلوكيات ا

  (.022: 0222)النبوي،  ساسيةألع حاجاتهم اا إشب شأنوجل توفير ما من أالمتوافرة من 
الجنسية  ةوس" على أف إشباع الغريز اتر شوفي ىذا السياؽ فقد أكد "كلود ليفي  
جتماعية اقتصادية و افثمة ضرورة ساس الذي تقـو علية األسرة، ألالعاطفية ليس ا والميوؿ

في كافة شئوف  واألنثىوتدفع ىذه الضرورة إلى تقسيم العمل بين الذكر  ،لتكوين األسرة
عتماد المتبادؿ بين الرجل والمرأة يدفعها الالحياة، حيث يخلق تقسيم العمل حالة من ا

رات التي (. كذلك يتضمن اقتصاديات األسرة القرا.2: 0222)فرح، إلى تكوين األسرة
تتخذىا األسرة بشأف تنظيم وتخطيط بنود اإلنفاؽ المختلفة، وسلوكها تجاه األزمات 
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المالية وزيادة دخل األسرة النقدي والعيني، واالدخار واالستثمار، شراء مالبس، شراء 
سلع استهالكية، وكذلك سلوكها تجاه النواحي الترويحية والترفيهية األسبوعية والموسمية. 

تجلى إسهاـ المرأة في دعم اقتصاديات األسرة من خالؿ الدور المرتبط ومن ثم ي
بالمشاركة في إدارة شئوف األسرة والعمل على الترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل 
األسرة لمواجهة األزمات المالية لها، مع عمل حساب لالدخار واالستثمار األسري، وىو 

ة للعمل والمساىمة في بنود إنفاؽ ما يتجلى بصورة أوضح في خروج المرأ
(. ومن ثم ينشغل اقتصاد األسرة بتوزيع الدخل المالي .25: 0222األسرة)السليمي، 

بشكل يقابل احتياجات األسرة األساسية والفرعية، وتمثل ىذه العملية في مراحل متعاقبة 
: 0222حمادة، ىي تخطيط الميزانية ثم التنفيذ والمراقبة وأيًضا تقييم استعماؿ النقود)

(، والزوجة ىي صاحبة الدور الفعاؿ في إدارة وتخطيط الموارد المالية لألسرة)بدير، .27
(. وارتفاع دخل المرأة من المشاركة في العمل يعد بمثابة االستثمار في 0.0: 0220

الجيل التالي، حيث إف النساء الالتي يسيطرف بدرجة أكبر على الموارد األسرية ينفقن 
 (.   .20: 0222ضل على الطعاـ والصحة والتعليم بالنسبة ألبنائهن)شهاب، بشكل أف

االقتصادي من خالؿ ما تقدمو و سري ألا ي نوتتضح العالقة بين كل من النسق
عضائها أجل تزويد أاألسرة أو تساىم بو في النسق االقتصادي عن طريق ما تقـو بو من 

داء عمل إنتاجي معين للمجتمع، وما أل بمستوى معين من المهارات الفنية التي تؤىلهم
مما يدعم  ،قتصادياعضاء من خدمات بعد ذلك للمجتمع ذات طابع ألىؤالء ا يؤديو

بقاء النسق االقتصادي كنسق فرعي، وتتلقى كذلك األسرة بالمقابل السلع والخدمات 
قـو بو ت االقتصادية. كما يقـو التفاعل بين األسرة والنسق االقتصادي أيًضا من خالؿ ما

فرادىا على المجاالت االقتصادية المختلفة، مما ألدائية ألفي مجاؿ توزيع القدرات ا
وحاجات النسق االقتصادي  ة،يدعم تقسيم العمل ويتناسب مع حاجات األسرة من جه

  (.11: .022)الخشاب، خرىأ ةمن جه
الموارد التي قتصاديات األسرة" يشير إلى اف مفهـو ": إسبق يمكن القوؿ ومما 

تملكها األسرة سواء أكانت مادية أـ عينية، وكيفية إدارة واستغالؿ تلك الموارد إلشباع 
االحتياجات األساسية ألفرادىا في ظل توزيع واضح لألدوار. وعلى ىذا األساس فاقتصاد 
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األسرة يتضمن: الدخل ومصادره، أوجو اإلنفاؽ واالستهالؾ، االدخار وأدواتو، االستثمار 
 آلياتو.و 

 خامًساػ الدراسات السابقة:
ف تشير مجمل الدراسات السابقة المتاحة حوؿ موضوع االقتصاد غير الرسمي إلى أ

األوؿ ىو االقتصاد القطاع ن: ساسيي  أن قتصاديي  ان سوؽ العمل في كل بلد يضم قطاعي  
، ةبأجور ومرتبات ثابت ةعماؿ منظمأالرسمي الذي ينظم فيو العاملوف والعامالت في 

العاملوف في جهاز الدولة ووحدات القطاع العاـ ووحدات  قتصادوينتمي إلى ىذا اال
: فهو االقتصاد غير الرسمي والذي ينشط فيو العاملوف اآلخرما القطاع أ القطاع الخاص.
في  ةوغير منتظم ةجور قد تكوف منتظمأوب ةأو منتظم ثابتةعماؿ غير أوالعامالت في 

ساسية في المجتمع، العاملوف أليراعى حقوؽ العمل التي تنص عليها القوانين ا تها، القيم
والعامالت فيو قد يعملوف في وحدات القطاع الخاص الصغير الحرفي الصناعي أو 

 ،صحاب عمل في فترة زمنية واحدةأنفسهم، وقد يعملوف عند عدة أالتجاري أو لدى 
نو يضم غالبية من غير المؤىلين علمًيا ألفترة، كما وبالتالي يمتهنوف عدة مهن في ذات ا

ميين ونسبة صغيرة جًدا من حاملي المؤىالت الجامعية أو من ألوكذلك من ا ،أو مهنًيا
دوات عمل أوإنما يستخدـ  ،يستخدـ ىذا القطاع التقنية العالية الحرؼ وال أصحاب

  (.20: .022)ناجي،  بسيطة ذات تقنية منخفضة
اض بعض الدراسات ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة على ويمكننا استعر 

تنظيم النساء ( حوؿ: 0222وآخروف عاـ ) Kabeer, Nailaالنحو التالي: دراسة 
، والتي استهدفت الوقوؼ على الصعوبات والمعوقات العامالت في االقتصاد غير الرسمي

التي تواجو النساء العامالت في االقتصاد غير الرسمي، ىذا فضاًل عن صياغة 
االستراتيجيات التي تساعد على مواجهة ىؤالء النساء لتلك 

دراسة حوؿ:  (0220وزمالؤه عاـ ) Rodin(. كما قدـ Kabeer,2013المشكالت)
، حاوؿ من خاللها محددات العمالة غير الرسمية بين األمهات العامالت في المكسيك

إلى العمل باالقتصاد غير الرسمي، وذلك في ضوء دراسة  األمهات فهم العوامل التي تدفع
من األمهات العامالت، وخلصت الدراسة إلى أف سبب دخوؿ النساء  225ميدانية على 

لرسمي تمثل في القيود المفروضة على رأس الماؿ سوؽ العمل غير ا

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Kabeer%2C%20Naila%22%7C%7Csl~~rl','');
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جتماعية الالتحوالت ا ( حوؿ:0222) "رشا حسن" دراسةو  (.Rodin,2012)البشري
ور حوؿ دوالتي ت ،من إشكالية ذات رؤية محددة تنطلقوالتي ا ،وأنماط المهن النسائية

 يإحداث تغيرات على المستوى المهن فيالعديد من التحوالت التي لعبت دورًا أساسًيا 
التحوالت تعمل على إيجاد عدد من المهن الطاردة للعنصر  ىذه، يعنى أف يالجذر 

ولها اأدت إلى وجود مهن نسائية مستحدثة لم تز  وبالتاليالذكرى وجاذبة للعنصر النسائي، 
 دراسة حوؿ: "سوسن جاد"( فقدمت 0221(. أما عاـ )0222)حسين، المرأة من قبل
، والتي "المصريالمجتمع  فيمواجهة الفقر  فيسر المنتجة ودورىا أل"مشروعات ا

المجتمع  فيمواجهة الفقر  فيلتعرؼ على دور مشروعات األسر المنتجة ا استهدفت
ىم العوامل المؤثرة على درجة نجاح مشروعات األسر أتحديد المصري، ىذا بجانب 

التعرؼ ، فضاًل عن أحياء الدراسة بمحافظة القاىرة فيمشكلة  الفقر  مواجهة فيالمنتجة 
على طبيعة فرص العمل التي يمكن للمرأة من خاللها العمل بدوف ترؾ المنزؿ لفترات 

إنعاـ عبد وكذلك دراسة  .(0221)جاد، طويلة وتحويلها إلى فئات قادرة على اإلنتاج
لفهم أوضاع  والتي جاءت. األوضاع الراىنة لعمل المرأة الريفية( حوؿ: .022) الجواد

علمًيا من خالؿ رصد التحوالت االقتصادية  عمل المرأة المصرية الريفية وتحليلها تحليالً 
متفاعلة مع تأثيرات العولمة وما  المصرييمر بها المجتمع  التيواالجتماعية والسياسية 

ات تضمنتو من ثورة معرفية وتكنولوجية. وكذا من خالؿ عرض وتحليل متعمق للدراس
نتصار ا"بينما قدمت  .(.022)عبد الجواد، العلمية السابقة حوؿ أوضاع عمل المرأة

، والتي الصناعات الصغيرة وتنمية المرأة الريفية( حوؿ: 0227دراستها عاـ ) شعباف"
تنمية المرأة الريفية،  فيتساىم بو الصناعات الصغيرة  الذيالتعرؼ على الدور حاولت 

نتماء، ىذا الجتماعية واالة الريفية وتنمية اإلحساس بالمشاركة ازيادة دخل المرأمن حيث 
 (. 0227)عبد الغني، خرى من األىداؼ الفرعيةأإلى جانب مجموعة 

دراسة أوضاع النساء  دراسة حوؿ: "يمتول ( فقدمت "سها0225أما عاـ )  
التعرؼ على خصائص ، والتي سعت إلى اآلخرينمصر خالؿ العقدين  فيأرباب األسر 

وكذلك التعرؼ على خصائص  بالذكور رؤساء األسر، مقارنة ،اترأسن أسرً  الالتياإلناث 
ترأسها  تحديد مظاىر مستوى الرفاىية لألسرة التي، و اإلناث بحسب حالتهن الزواجية
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ؤاؿ سال ندراسة العالقة بين حالة الفقر ونوع رب األسرة لإلجابة ع، فضاًل عن إناث
(. أما عاـ 0225)متولي، المجتمع؟ فياألفقر  ىيناث إىل األسر التي ترأسها  :يلاالت
المرأة الريفية بين العمل غير ( فقدـ أسامة إسماعيل عبد الباري دراسة حوؿ: .022)

، والتي سعت إلى بحث العالقة بين ظاىرة عمل الرسمي واتخاذ القرار داخل األسرة
ىذا العمل على سلطة اتخاذ القرار داخل األسرة،  المرأة الريفية غير الرسمي وانعكاسات

وقد اختار الباحث إحدى العمليات االجتماعية داخل األسرة، وىي عملية اتخاذ القرار 
لتوضيح أثر عمل المرأة غير الرسمي على نسق األسرة، نتيجة ما تجنيو المرأة الريفية من 

خل األسرة)عبد الباري، عائد اقتصادي يمكن أف يسهم في تغيير موازين القوة دا
عمل الريفيات بين العالقة ( حوؿ: .022) "خيرينجى إ"(. وكذلك دراسة .022

التعرؼ على والتي حاولت  ،جتماعية واالقتصاديةالبالقطاع غير الرسمي وبعض العوامل  ا
بين كل من الريفيات غير  يغير الرسم ي االقتصادظروؼ العمل ف فيختالؼ الأوجو ا

 فيعمل الريفيات المعيالت ألسرىن  رثلتعرؼ على أ، واالمعيالت والمعيالت ألسرة
 .(.022ي)ناجي، سرىن وبمجتمعهن المحلأاالقتصاد غير الرسمي على عالقتهن ب

نشطة غير المنظورة األ( دراسة حوؿ: 0222)" عاـ ويا"ليلى البهنسوكذلك قدمت 
يل أوضاع المرأة في سوؽ العمل ت حوؿ تحلتمحور  ،الرسمي للمرأة بالقطاع غير

نشطة غير المنظورة )المشروعة( في إطار الواقع ألالحضري غير الرسمي، وخاصة ا
( حوؿ: 0222(. وكذلك دراسة سيد جاب اهلل )0222)البهنساوي، المصري المعاصر

، والتي سعى ة المصريةاألوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسر التي ترأسها نساء في القري
من خاللها إلى تقديم صورة عامة وحقيقية لواقع اجتماعي واقتصادي تعيشو األسر الفقيرة 

(.  0222التي ترأسها نساء في بيئة يعوزىا الدعم االجتماعي واالقتصادي)جاب اهلل، 
المرأة الريفية ودورىا اإلنتاجي في ( دراسة حوؿ: 0222كذلك قدـ ياسر الخواجة )

وىي دراسة استطالعية حاولت رصد صور النشاط االقتصادي واإلنتاجي  ر المعيشية،األس
للمرأة الريفية في إطار األسرة المعيشية للمساعدة لفهم دور المرأة الريفية في اإلنتاج 

 (.0222الزراعي واألنشطة المرتبطة بو)الخواجة، 
( دراسة حوؿ: .211على الجانب اآلخر، قدـ حسنين كشك، عزة خليل )       

. والتي استهدفت يالقطاع غير الرسم فياآلثار االقتصادية واالجتماعية لعمل المرأة 
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القطاع  دراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على عمل النساء فيالوقوؼ على 
 هن وآليات مواجهة تلك المشاكل في ثالثة أحياءغير الرسمي والمشاكل التي تصادف

(. ودراسة .211)كشك، شعبية بمدينة القاىرة فضال عن مدينة إقليمية في صعيد مصر
اقتصاديات األسرة في المجتمع الصحراوي وتحديات ( حوؿ: 2112تغريد شرارة )

الجانب  والتي استهدفت التعرؼ على الجانب اإلنتاجي لألسرة الصحراوية ػ المستقبل،
االستهالكي ػ العالقة بين األسرة والمجتمع ػ الدخل األسري، وانتهت إلى أف ىناؾ تكيًفا 
مع البيئة من خالؿ التعامل معها وقبوؿ تحدياتها واالحتفاظ بمستوى معيشة الئق)شرارة، 

( حوؿ: 21.7(. وكذلك دراسة عائدة ىانم عبد اللطيف، عبد المنعم شوقي )2112
والتي ركزت على التعرؼ على  ادية التقليدية للمرأة في الريف المصري،األدوار االقتص

األدوار االقتصادية التقليدية التي تقـو بها المرأة في المجتمع الريفي في محاولة لتحديد 
القيمة االقتصادية لتلك األدوار بالنسبة لألسرة والمجتمع، واقتراح المداخل المالئمة 

 (. 21.7يف، لدعم تلك األدوار)عبد اللط
 سادًساػ اإلطار النظري والمنطلقات الفكرية: 

يعد موضوع عمل المرأة باالقتصاد غير الرسمي من الموضوعات التي حفلت بها    
ختالؼ نظرة كل علم أو  ادى إلى أوىو ما  مختلف األدبيات ذات التخصصات المتنوعة،

النظرية المتعلقة بهذا ومن ثم فقد أدى ىذا إلى تنوع األطر  خر،آلتخصص عن ا لك
ففي علم االقتصاد كانت الدراسات العالمية التي اىتمت باالقتصاد غير  .الموضوع

ف إ :الدخل الخفي، وخاصة مقولة أوغلبها من قضية االقتصاد الخفي أالرسمي قد انطلق 
تدخل في  ولكنها ال ،االقتصادية األنشطةغير الرسمية توجد جنًبا إلى جنب مع  األنشطة

فكاف االىتماـ جتماع العلم اأما في خفية،  نتج دخوالً أوبهذا  ،صاءات الدخل القوميإح
بالبحث حوؿ أسباب االلتحاؽ باالقتصاد غير الرسمي وآثاره االجتماعية، وكذلك الوقوؼ 

  على استراتيجيات التكيف مع بنية ىذا االقتصاد وخصائصو.
في دراسة األدوار التي تقـو بها  من جانب آخر، فقد تعددت المداخل النظرية       

المرأة في المجتمع. ويعكس ىذا التعدد، تعدد االتجاىات النظرية من ناحية، وشموؿ 
موضوع المرأة واتساعو، وتعدد جوانبو من ناحية أخرى. ىذه المداخل تكشف في 
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ة مجملها عن محاوالت مختلفة واتجاىات متباينة في دراسة األدوار التي تقـو بها المرأ
الذي يرجع الفضل األوؿ  Sex Roleفي المجتمع وتفسيرىا. منها مدخل أدوار النوع 

إلى تالكوت بارسونز في ظهور ىذه المداخل حين مهد الطريق بمناقشتو لتقسيم العمل 
على أساس النوع بداللة لغة األدوار. كذلك مدخل رأس الماؿ البشري والذي يحلل 

رأة، وعدـ المساواة في الفرص داخل سوؽ العمل، القدرات المنخفضة التي تواجو الم
 (. 222-.22: 0222وكذلك مدخل الصراع في دراسة األجور والعمل)عالـ، 

وتكشف النظرة المتعمقة لهذه المداخل النظرية أنها تنطلق من مدخلي ن أساسيي ن في       
ويعني بدراسة أدوار المرأة في  :Structureدراسة المجتمع: األوؿ ىو المدخل البنائي 

ضوء بعض المتغيرات االجتماعية والبنائية مثل نمط اإلنتاج، والتدرج االجتماعي، 
والذي يعني بدراسة  Cultureوالمكانة، والطبقة. والمدخل اآلخر: وىو المدخل الثقافي 

يد. ورغم أدوار المرأة في ضوء مفاىيم ثقافية مثل القيم والمعتقدات والتصورات والتقال
وجود تداخل بين ىذين المدخلين، إال أف المدخل األوؿ يعكس علم االجتماع بينما 

 يليوفيما (. 1: 21.7يعكس المدخل الثاني اىتماـ علم األنثروبولوجيا)عبد اللطيف، 
 :الدراسة عرض لبعض نماذج المداخل النظرية المالئمة لموضوع

 :مدخل الماديال-1
ستعانت بها اطر النظرية التي ألا بين أبرز اا متميزً وضعً  المدخل المادي لقد احتل

موضوعات  بتحليل. ويهتم ىذا المدخل ةأالمر  اتموضوعمعالجة  فيالدراسات الحديثة 
مجتمعات محلية ووحدات  فيضوء قضايا التاريخ والقوة واأليديولوجيات  فيقتصادية ا

باألسرة والقرابة وجسم المرأة موضوعات ترتبط فضاًل عن اتساع التحليل ليشمل  معيشية،
 (..22: 0220)زايد، وغيرىا

 بين الرجاؿ والنساء، ستغالؿالأثناء معالجتو لألسرة إلى عالقات ا وقد أشار "أنجلز"  
على أف ىذه السيطرة التي يمارسها  اقلب األسرة الحديثة مؤكدً  فينها تكمن أوالتي يرى 

وضاع تاريخية مرتبطة بنمو الملكية الخاصة ولكنها نتيجة أ ا،الرجاؿ ليست شيئًا حتميً 
مما جعل الرجل يحتاج إلى ممارسة مزيد من الضبط على  ،آخرنتقالها من جيل إلى او 

ا ا ثانويً نفصاؿ بين المنزؿ والمجتمع جعل دور المرأة دورً الف اأكما أكد على  المرأة،
حيث ينظر  المرأة، دور فيتظهر التناقضات  الرأسماليظل النظاـ  . ففيبالنسبة للرجل
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 على حد تعبير "أنجلز" أي نها مورد مفيد لقوة العمل،أإلى المرأة على  الرأسماليالنظاـ 
من خالؿ ساعات طويلة من  اا نافعً ف يقدـ إسهامً أللعمل يستطيع  احتياطيبأنها جيش 

، ومن ثم فالمرأة في تلك حالة منخفضة فيوبذلك تحفظ المستوى العاـ لألجور  العمل،
 (. 2.: 0222المجتمعات مقهورة)عبد الباري، 

ػ مثل ىانس المدخل المادي ػ  منظروىتم افقد  ،الرسميوفيما يتعلق باالقتصاد غير        
قتصاد الجذور التاريخية االقتصادية لال نع عند دراسة االقتصاد غير الرسمي بالكشف

عالقتها بمراحل  فيولة لتحليل أنماط اإلنتاج احم فيوتحوؿ الصناعات  غير الرسمي،
وتأثير  الرأسمالي،قبل  وما الرأسماليوتفاعل أنماط اإلنتاج  ،مختلفة من مراحل الرأسمالية

حيث  لهذا التفاعل،ا انعكاسً  خصائصوتعد  الذيذلك على نمو االقتصاد غير الرسمي 
إلى  نًباالصغير ج يالسلع نتاجواإل ي،والمعاش العائلييحتفظ ببعض خصائص اإلنتاج 

مما  ،الرأسمالي ورسملة العالقات اإلنتاجية وتركز الثروة اإلنتاجيجنب مع تأثره بالفن 
، وإسكاف ىذا الرديف يتأثر ياالقتصاد الرسم فيلسوؽ العمل ال يجد مكانو  ايخلق رديفً 

داخل الرأسمالية ي ف فنجد بعض خصائص  العمل المأجور ببعض خصائص الرأسمالية،
ا  تسع وتطور كميً ا غير الرسمي ف االقتصادإ :االقتصاد غير الرسمي، وبهذا يمكن القوؿ

المشوه التابع  الرأسماليالرأسمالية ونمط اإلنتاج  كنتيجة لتفاعل خصائص أنماط ما قبل
 الملكيةظهور  ومن ذلك يفهم أف االقتصاد غير الرسمي ظهر بعد لرأسمالية المركز.
ولكنو قطاع خاص  ،لذلك نجده يحمل بعض خصائص القطاع الخاص الفردية والخاصة،

من تخلف  تخلفووتأتى شواىد  ه،بمعنى عدـ تجدده وتطور  ،اغير منظم ومختلف نسبيً 
إلى  تنتميوالتي تشتمل على خبرات البشر المحدودة وأدوات العمل التي ، نتاجإلقوى ا

ا من المهارة تفيد  قدرً  حاؿ يكسب العماؿ أيولكنو على  مراحل تاريخية سابقة،
ف ما ينتجو االقتصاد غير أو  االقتصاد غير الرسمي، فيللعمل المطلوب  كاحتياطي

 تخفيض تكلفة إنتاج االقتصاد غير الرسمي، فيالرسمي من سلع وخدمات تبادلية تسهم 
مثل البروليتاريا الرثة والتكديح  ستخداـ مفاىيم تفسيرية خاصةاوقد صاحب ذلك 

 (.12-1.: 0222الهامشي)البهنساوي، نتاج إلالصغير ونمط ا سلعيالواإلنتاج 
كقوة ضعيفة لها  االقتصاد غير الرسمي، فيللمرأة  المدخل الماديومن ثم تتضح رؤية 
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تلك العالقة التي  ،ستغالؿ الرجل لهااتقع تحت سيطرة و  سوؽ العمل، في ثانويدور 
 .نفوس األفراد منذ الصغر فيتكرسها وتأصلها العادات والتقاليد المجتمعية 

 :يالنسو  مدخلال-2
 فيتلقى الضوء على وضع المرأة  النظرية التيالمداخل من أبرز المدخل النسوي يعد 

ليس كحركة نسائية اجتماعية ولكن   االقتصاد غير الرسمي، فيوبخاصة  وؽ العملس
ومن ىذه (. 1.2: 0222كإطار نظري لو مفاىيمو النظرية وأدواتو المنهجية)قدري، 

وفى ىذا  والنموذج الحديث، (ػ واألنثوي البنائي) التقليديالنماذج النظرية نجد النموذج 
 ،يرسمالاالقتصاد غير  فيعلى التفرقة بين الذكر واألنثى  التقليدياإلطار يؤكد النموذج 

ومن ثم تفضل عمالة الذكور على ا، قتصاديً احيث ينظر للمرأة على أنها عضو غير فعاؿ 
دعم التمييز بين  فيجتماعية الويشير ىذا النموذج إلى أىمية دور التنشئة ا ة اإلناث،عمال

المرأة الكائن ي محافظ يرى ف تقليديتجاه اومن ثم فهو  سوؽ العمل، فيالنوعين 
تأدية غرض واحد ىو الزوجة  فية أويحصر وظيفة المر  ا،ا وعقليً يً انالضعيف جسم

حين يؤكد النموذج الحديث  في ،يالرعو  يبمفهومها التوالدواألمومة  بمفهومها الخضوع،
سوؽ العمل باالقتصاد غير الرسمي يرجع إلى عوامل العرض  في ييز النوعيف التمأعلى 

. ومن ىنا فقد بدأت مشاركة النسوية في مجاؿ تعزيز المساواة بين الجنسين في والطلب
ولذلك يرفض . (Murphy,2011;16)2172السياسات والممارسات اإلنمائية في عاـ 

الفكر النسوي الخصائص البيولوجية، ويؤكد أف االختالؼ بينهما ناتج عن التنشئة 
(، ومن ثم بني ىذا الفكر على رفض 220: .022ورية)قطب، االجتماعية والبيئة الذك

( ومن ىنا تلفت النسوية النظر إلى ثقافة .21: .022خضوع المرأة للرجل)المرصفي، 
المجتمع البطريركي الذي يقولب أدوار المرأة ويحدد مهًنا مرتبطة بالشخصية الذكورية 

ذلك التصور ُيشعر المرأة ( و 22: 0222وأخرى مرتبطة بالشخصية األنثوية)المساعد، 
(، ومن ثم تهاجم النسوية وبصورة صريحة قوامة 21: 0222بالنقص والتدني)حبيب، 

  (.  222: 0221الرجل وتسلطو على المرأة)زعفراف، 
 "ـاألديانا " فقد أشارت، دراسة موضوعات المرأة فيالنسوى المدخل وفى إطار أىمية 

ف كانت األخيرة ليست إو  ا بدراسات المرأة،كاديميً رتباط النسوية أانطباع بالإلى أىمية ا
كلها نسوية، ومع ذلك   تف دراسات المرأة ليسأكما  الوحيد للنسوية، المؤسسيالمجاؿ 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Murphy%2C%20Julia%20E.%22%7C%7Csl~~rl','');
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ومن جهة أخرى  .(010: 0222)القليني، قلب دراسات المرأة منذ البداية فيفالنسوية 
نوعية معينة  ىإلى التركيز علة بصفة عامة أىتماـ النسوية من التركيز على المر افقد تحوؿ 

: 0220)زايد، لية والمستقبليةآلووضعها ضمن خطط العمل ا ،من النساء الفقيرات
225-227  .) 

تكمن في توافر فرص العمل، حيث  ال ةف إشكالية المرأة الفقير أوجدير بالذكر         
النظرة حد جوانبها في أنها تكمن في إاف وطواؿ الوقت، بل كنها تعمل في كل مإ

الذي يؤكد  النسوي المدخليؤكده  التقليدية من قبل المجتمع وأفراده للمرأة، وىذا ما
في سوؽ العمل )الرسمي/ غير  واألنثىعلى وجود تفرقة واضحة بين الذكر 

نها أحيث ينظر إلى المرأة على ، (See; Marchand,2009,Seedat,2013)الرسمي(
)البغدادي، ومن ثم تفضل عمالة الذكور على عمالة اإلناث ؛قتصاديًااعضو غير فعاؿ 

 .(21: .211(، ومن ثم تحجيم القيمة االقتصادية لعمل المرأة)مرقس، 001: 0222
 :البنائيالمدخل  -3
وتتبلور  جتماع المعاصر،العلم ا المداخل النظرية المهمة فيأحد المدخل البنائي عتبر ي

، نسق موحد أيعلى أنو كل  وف كل مجتمع ينظر إليأ في المدخلاألفكار الرئيسية لهذا 
أحد األجزاء   فيلذلك فإف التغيير  باألجزاء األخرى، أف كل جزء من النسق يؤثر ويتأثرو 

حالة من  فيأف النسق و  األجزاء األخرى.ي يرات فيالنسق من شأنو أف يحدث تغ في
ف النسق إومن ثم ف حدود، فيف التغير يحدث إلذلك ف التوازف الدينامى المستمر،

 التيبما يتضمنو ذلك النسق من العمليات  ،المدخل البنائيىتماـ اىو محور  يجتماعالا
ثار أو آوما ينتج عن تلك العمليات أو التفاعالت من  ،تجرى بين مكوناتو أو وحداتو

 . (21-22: .022)الخشاب، ككل  ئوسهامات وظيفية ضرورية لبقاإ
أو الوظيفة التي يؤديها   يقدمو الذيالدور  فيقتصاد غير الرسمي ومن ثم تتضح وظيفة اال

تلك الوظيفة التي تتمثل  تجاه األنساؽ األخرى حتى تقـو بدورىا، يفرع يجتماعاكنسق 
توفير فرصة عمل مالئمة للمرأة تساعدىا على الوفاء بمتطلبات الحياة األساسية لها  في

نسق واحد  لكل )للمجتمع(،لالجزء  وعبارة عن دور يقدم يى البنائية فأكما   .وألسرتها
فالمرأة  -البنائيالمدخل وفى إطار  -ومن ثم  من عناصر متفاعلة ومتساندة، يتكوف
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ا يساعد على الحفاظ على همً م اة التي تقدـ دورً أالمر  ىيغير الرسمي قتصاد العاملة باال
باع متطلبات مجتمعها شإل بعملهاـو نها تقإحيث ؛ ستمرار التوافق بين أفرادىااأسرتها و 
نها أة العاملة باالقتصاد غير الرسمي على أكما أنو يمكن النظر إلى المر  سرتها(،أالصغير )

فشخصيتها نسق يتكوف من  وىذا النسق يتكوف من عدد من األنساؽ المترابطة، نسق،
المرأة  كذلك يرى ىذا المدخل أف عمل  جتماعية.انفعالية و اسلوؾ ومواقف وحاالت 

: 0220خارج المنزؿ مهما كانت مدتو يؤثر في السلوؾ الوظيفي لألبناء)عطاري، 
251.) 

لو  يجتماعانسق  للمدخل البنائي ىيا ومن ثم يمكن القوؿ بأنو إذا كانت األسرة وفقً 
 فيكما تؤثر بدورىا  نساؽ،تتأثر بالتغيرات التي تحدث بغيرىا من األ يفه بناؤه ووظائفو،
ومن ثم فإف الظروؼ واألوضاع المجتمعية التي تحيط باألسرة لها دور  تلك األنساؽ،

 قتصاد غير الرسمي.سيما باال وال ،التأثير على المرأة ودفعها للخروج للعملي هم فم
 اإلجراءات المنهجية للدراسة:سابًعا ـ 

 منهج الدراسة وأسلوب التحليل:        .2
المرأة االقتصادية موضوًعا لها، ومن ثم تنتمي ىذه اتخذت الدراسة من أنشطة      

الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، تلك الدراسات التي يستطيع الباحث عن 
طريقها جمع معلومات وبيانات عن ظاىرة معينة، للتعرؼ عليها وتحديد وضعها ومعرفة 

: 0222ات)عوض، جوانب الضعف والقوة فيها لمعرفة مدى الحاجة إلى إجراء تغيير 
(. ومن ىذا المنطلق اعتمدت الدراسة أسلوب المسح االجتماعي بالعينة؛ وذلك 255

بقصد الحصوؿ على بيانات يمكن تكميمها، بحيث يمكن من خاللها تقديم وصف 
شامل وتشخيص دقيق للواقع، وذلك بالتطبيق على مجموعة من النساء العامالت في 

 ية فقيرة.االقتصاد غير الرسمي بمنطقة حضر 
 :أما أسلوب التحليل، فقد اعتمدت الدراسة على ثالثة أساليب  
 والذي يتضمن:األسلوب النظري : 
مراجعة األدبيػات المتاحػة حػوؿ عمػل المػرأة فػي االقتصػاد غيػر الرسػمي  -

 وتفسير نتائج الدراسة الميدانية في ضوئها.
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ضػػػػوء  قػػػػراءة نتػػػػائج الدراسػػػػة الميدانيػػػػة وتحليالتهػػػػا السوسػػػػيولوجية فػػػػي -
 .مداخل الدراسة النظرية

 :األسلوب الميداني: والذي يتضمن 
 .تصميم استمارة استبياف حوؿ قضايا الدراسة األساسية -
لتحديػد عينػة الدراسػة فػي  الميدانيػة األوليػةاستخداـ أسلوب المقابالت  -

 .ضوء اشتراطاتها
 :األسلوب اإلحصائي: والذي يتضمن 
اإلحصائية االستداللية في قياس حجم ومعدؿ االعتماد على بعض االختبارات  -

 تأثير عمل المرأة على تنمية اقتصاديات األسرة.
 مجتمع الدراسة:. 2

الدراسة الميدانية في نطاؽ منطقة عشوائية فقيرة، ىي منطقة المنيرة  ُأجريت  
بمحافظة الجيزة. وتعد المنيرة الغربية من المناطق  الغربية التابعة إداريًا لقسم إمبابة

محافظة  ػ التي تقع في شماؿ إمبابةالجغرافية الحيوية بمنطقة إمبابة، تلك المنطقة ػ 
وىو  حي شماؿ الجيزة وتشكل جزًءا من ل،الني على الجانب الغربي من نهر الجيزة

لعشوائي الطابع العمراني ا ىذه المنطقة. ويغلب على القاىرة الكبرى جزء من مدينة
والحياة االجتماعية البسيطة، فضاًل عن توفر عدد وفير من األنشطة غير الرسمية في 

 تلك المنطقة وتنوعها ما بين أنشطة تجارية وخدمية وصناعية صغيرة ومتناىية الصغر.  
 وحدة الدراسة:.3

شكلت المرأة العاملة )ربة األسرة( في األسرة الفقيرة بمنطقة المنيرة الغربية    
التي تقـو بالعمل داخل المنزؿ أو خارجو وتتقاضى أجًرا مقابل العمل الذي تقـو بو 
 وحدة الدراسة األساسية، وىي المصدر األساسي الذي استقت منو البيانات الميدانية.   

 ها:حجم عينة الدراسة ونوع. 4 
مفردة من العامالت بمهن غير رسمية )خادمات ػ  2.2تحددت عينة الدراسة في    

بائعات ػ عامالت بمحاؿ...إلخ(، تم سحبها بشكل عمدي من خالؿ أسلوب كرة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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حيث تم سحب العينة في ضوء عدد من الشروط، على النحو ،Snow Ballingالثلج 
 التالي:

 مراعاة التنوع في العمر. 
  التنوع في الحالة االجتماعية بدًءا من الحالة االجتماعية متزوجة.مراعاة 
 .مراعاة التنوع في المستويات التعليمية 
 .مراعاة التنوع في حجم األسرة وحجم اإلعالة 
 .مراعاة التنوع في النشاط االقتصادي الذي تزاولو المرأة 
 .مراعاة التنوع في مستويات الدخوؿ وتعدد مصادرىا 

 الدراسة:أدوات . 5
اعتمدت الدراسة بصورة أساسية على استمارة االستبياف، كأداة محورية في تجميع   

البيانات الميدانية من عينة الدراسة المختارة بشكل عمدي، وذلك بقصد قياس أثر 
عمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي على تنمية اقتصاديات أسرتها. وقد ُصممت 

ي ضوء أىداؼ وتساؤالت الدراسة. وقد احتوت استمارة االستبانة لجمع المعلومات ف
 االجتماعيةالديموغرافية و  الخصائص( سؤااًل موزعة على البنود التالية: .7االستبياف )

لعينة الدراسة، ودوافع العمل باالقتصاد غير الرسمي وتوقيتاتو، ونوعية األعماؿ والرضا 
ة اقتصاديات األسرة. وقد اعتمدت عنها، أثر العمل باالقتصاد غير الرسمي على تنمي

وذلك في ضوء  (spss) برنامج باستخداـالدراسة على تحليل البيانات إحصائًيا 
 بين الفروؽ داللة الختبار 0كا اختباراألساليب اآلتية: حساب المتوسطات، 

 .Anovaوتحليل التباين  t.test، فضاًل عن اختبار المعياري ، واالنحراؼالمتوسطات
 التعريفات اإلجرائية:.6

 التعريف اإلجرائي لالقتصاد غير الرسمي: 1.6
عشوائي ػ إنتاجي، خدمي، تجاري ػ  قتصاديانشاط يعرؼ االقتصاد غير الرسمي بأنو: 

ىداؼ، محلي ألالموقع، عائلي التمويل، صغير الحجم، بسيط التنظيم، متنوع ا
 .في مواصفات السلع والخدمات، متكيف مع بيئتو السوؽ، متدفٍ 

 التعريف اإلجرائي القتصاد األسرة: 2.6
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يعرؼ اقتصاد األسرة بأنو: إجمالي الموارد المالية والعينية التي تملكها األسرة وطرؽ 
تخصيصها وإدارتها لهذه الموارد، والتي تستخدـ في )االستهالؾ ػ االدخار ػ 

 اع الجوانب اآلتية:  االستثمار( وتوجو إلى إشب
 االحتياجات المعيشية األساسية. .2
 الصحة ومتطلباتها. .0
 تعليم األبناء وزواجهم. .2

 ثامًناػ الدراسة الميدانية وتحليالتها السوسيولوجية:
 خصائص عينة الدراسة:.1

تظهر بيانات الدراسة الميدانية توزيع العينة على شرائح عمرية متباينة، حيث تبلغ  .2
سنة  12-22% بينما الشريحة العمرية من 05 نسبة 22-02الشريحة العمرية من

-12%، و25.7%، ثم الشريحة العمرية أقل من عشرين سنة بنسبة 01.7 بنسبة
%. وىذا يعني أف ىناؾ 25.7سنة فأكثر بنسبة  2.% وأخيًرا، 25 بنسبةسنة  2.

ػ إلى حد ما ػ ألغلب الشرائح العمرية للمرأة العاملة في عينة الدراسة، بحيث  تمثياًل 
نلمس من واقع ىذه البيانات الخروج المبكر للمرأة للعمل في االقتصاد غير الرسمي، 

فقط  لكنوى مؤىل تعليمي محدد، خاصة وأف ذلك االقتصاد ال يتطلب الحصوؿ عل
يحتاج قوة بدنية وقدرة على التحمل، أما المهارات فربما تكتسب مع مرور الوقت. 

( حيث 0222وىذا ما يتفق مع النتائج التي خلصت إليها دراسة )البهنساوي، 
أوضحت أف نسبة كبيرة من العينة كانت تمارس العمل باالقتصاد غير الرسمي في سن 

الخامسة عشرة ػ وأف ذلك كاف بدافع تسربهن من التعليم أو عدـ ذىابهن  صغيرة ػ دوف
إلى المدارس مطلًقا، وأف دخل المرأة كاف لمساعدة األسرة بشكل أساسي، وبتوفير 
جزء منو ليساعد في )جهاز( البنت عند زواجها مع انخفاض العائد المادي في تلك 

 الفترة وطوؿ ساعات العمل.
% وىي النسبة األكثر تمثيالً 1.تشكل شريحة النساء المتزوجات بالعينة نسبة  .0

% 20% من أفراد العينة مطلقات، وأخيًرا نسبة ال تتجاوز  21بالعينة، في مقابل 
أرامل، وىذه النسب األخيرة تتولى بأنفسهن اإلنفاؽ على أسرىن من دخولهن نتيجة 
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( بأف 0222أوضحتو دراسة )جاب اهلل،  عملهن في االقتصاد غير الرسمي، وىذا ما
الترمل ىو السبب الرئيسي لتولي المرأة مسئولية رئاسة األسرة. كذلك يشير تقرير 

تناسب ظروؼ العمل في االقتصاد الرسمي معظم ( إلى عدـ 2115التنمية البشرية )
ذلك  ،رتفاع نسبة العامالت باالقتصاد غير الرسميااإلناث المتزوجات، ومن ثم 

 ـنعداايمثل سنًدا في مواجهة ما تسببو البطالة من  الذي يتيح لهن دخالً  قتصاداال
)معهد سرةماف الوظيفي، وفي مواجهة عدـ كفاية ػ أو عدـ وجود ػ موارد مالية لألألا

سيما في حالة المرأة المعيلة المثقلة بالعديد  وال(، 222: 2115التخطيط القومي، 
( 2115كذلك أشارت دراسة )عبد الحميد،   سرتها.أاد فر أدوار تجاه ألعباء واألمن ا

وربما يرجع  ،مطلقات وأرامل أمتزوجات أو  االقتصادإلى أف أغلب العامالت بهذا 
إضافة  ،شكل عبًئا على األسرةيطفاؿ أف ما يترتب على الزواج من وجود أذلك إلى 

سرتها، مما إلى ظروؼ الطالؽ والترمل، وىو ما يظهر في صورة المرأة العائلة أل
وكذلك أوضحت  يستوجب خروج المرأة إلى سوؽ العمل باالقتصاد غير الرسمي.

في ،%7...( أف معظم األسر الفقيرة ىم متزوجوف بنسبة 0220دراسة )الخاروؼ، 
: 0220حين الحظت الدراسة انخفاض نسبة األرامل مقارنة بالمطلقات)الخاروؼ، 

55.) 
أفراد العينة، حيث نجد أف نسبة النساء األميات بلغت تباينت الحالة التعليمية بين   .2

%، وىي نسبة تعد مرتفعة، وتنعكس بال شك على إدارة حياتها االقتصادية في 25.7
األسرة فيما بعد، وكذلك تتحدد من خاللها نوعية األعماؿ التي تقـو بها المرأة، ثم 

اصالت على %، ثم الح05النساء الحاصالت على الشهادة اإلعدادية بنسبة 
%، ثم الحاصالت على الشهادة الثانوية بنسبة 25.7الشهادة االبتدائية بنسبة 

%. ويالحظ على الخصائص 1.2%، وأخيًرا شريحة تقرأ وتكتب بنسبة 22.2
التعليمية للمرأة في عينة الدراسة انخفاض ملحوظ في المستويات التعليمية، وىو ما 

فقر التي تعيشها المرأة في مجتمع الدراسة. وفي يرتبط مباشرة بالوضع الطبقي وحالة ال
ؽ العمل باالقتصاد غير الرسمي مع اتف( إلى ا0220ىذا الصدد تشير دراسة )حليم، 

كبر فإف أمية المرأة أف ألونظًرا  ؛مية بالفقرألالمستوى التعليمي لإلناث، حيث ترتبط ا
ذلك كشفت دراسة (. ك.0-01: 0220)حليم،  كبرأف يكوف أفقرىا بالتالي يتعين 
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-.2امرأة ريفية تراوحت ما بين  2222أجريت على  ( التي.022)عبد الجواد، 
. عن أف نصف النساء منهن أميات والبحري القبليا من مختلف قرى الوجو عامً  .5

وفًقا لنتائج المسح بالعينة الذي أجري  2111لعاـ  أورد تقرير التنمية البشريةوكذلك 
كثر من ثلثيها أصائص الرئيسية للقوة العاملة من النساء، أف على قوة العمل، أف الخ

(. ىذا وقد أوضحت دراسة 7.: 2111)معهد التخطيط القومي، مياتأل% من ا72
يز ضد يلتماسباب ( أف انخفاض خصائص وقدرات المرأة يعد أحد أ0221)الشيخ، 

 (.1.: 0221)الشيخ، سواؽ العملأالمرأة في 
-522العينة يحصلن على دخل شهري يتراوح ما بين % من أفراد 12.2إف نسبة  .1

جنيو، وأخيًرا  122% يحصلن على دخل شهري أكثر من .2جنيو شهريًا، ثم  122
جنيو شهريًا. وتشير دراسة  522-222من يحصلن على دخل شهري يتراوح ما بين 

 يحتللن باالقتصاد غير الرسميغلب النساء العامالت أف ( إلى أ2115)عبد الحميد، 
ة تحت أسر محدودة الدخل، وال تجد المر أوىن من  يدنيا في السلم الطبق مواقعَ 

، حتى ولو  ا االقتصادىذ يال فإنشطة ال تتيسر أوطأة ضغوط الفقر سوى ممارسة 
 ال يصل إلى حد الكفاؼ. نشطة تدر عائًدا ضئيالً ألكانت ىذه ا

حيث نجد أف يالحظ على خصائص عينة الدراسة ارتفاع ملحوظ لحجم األسرة،  ..
% تتكوف 01.7% من النساء يصل عدد أفراد أسرتهن إلى سبعة أفراد،  و15.7

% تتكوف عدد 20عدد أفراد أسرتهن من ستة أفراد، ونسبة من أفراد العينة تصل إلى 
% تتكوف 25.7أفراد أسرتهن من خمسة أفراد، في المقابل توجد نسبة تصل إلى 

ة أفراد. وىذا ما يتفق إلى حد كبير مع دراسة عدد أفراد أسرتهن من ثالثة إلى أربع
( والتي أوضحت أف أغلب أسر العينة كانت أسًرا متوسطة الحجم 0222)السليمي،

وبانحراؼ  2.122وفوؽ المتوسط، حيث بلغ المتوسط الحسابي لحجم األسرة 
 أفراد. 7-.، بذلك يتراوح عدد أفراد األسرة ما بين 2.7.1معياري قدره 

% في مقابل ..عينة الدراسة يعشن في مسكن باإليجار وذلك بنسبة  الغالبية من  .5
%. وىذه النسبة تعكس 20نسبة ضئيلة من أفراد العينة يعشن في مسكن )ملك( 

حجم تكاليف الحياة االقتصادية التي تعاني منها المرأة في العينة، فهناؾ بند من بنود 
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سكن شهريًا، مما يضاعف من اإلنفاؽ األسري يخصص شهريًا لسداد قيمة إيجار الم
 أعباء الحياة المادية وضغوطها.

جميع أفراد العينة من النساء يعملن خارج المنزؿ في أعماؿ متنوعة، وذلك بافتراض   .7
أف العمل أماـ المنزؿ في بيع بعض المنتجات الهامشية ىو عمل خارج المنزؿ، وىذا 

من أجل العمل والحصوؿ على  يعني اقتطاع جزء من الزمن تقضيو المرأة خارج المنزؿ
 الموارد.

سنوات  .تتراوح عدد سنوات التواجد في سوؽ العمل غير الرسمي ألفراد العينة من   ..
%، وىناؾ من بلغ متوسط عدد سنوات العمل 01.7سنوات بنسبة  22إلى أقل من 

سنوات بنسبة  .%، ومن سنتين إلى أقل من 02.2سنة بنسبة  .2لهن أكثر من 
 .2سنوات إلى أقل من  22%، وأخيًرا من 25.7من سنتين بنسبة  %، ثم أقل05

%. والمستخلص من تلك البيانات أف المدة الزمنية لعمل المرأة 22.2سنة بنسبة 
في االقتصاد غير الرسمي بين أفراد العينة تكاد تكوف مدة زمنية طويلة تجاوزت في 

لدعم االقتصادي بعض األحياف خمس عشرة سنة، وىذا االستخالص يعكس حجم ا
الذي توليو المرأة ألسرتها، وكذلك يظهر حجم المعاناة التي تكابدىا المرأة من أجل 

 دعم األسرة.  
تظهر بيانات الدراسة الميدانية مدى تغيير المرأة لنوعية العمل باالقتصاد غير الرسمي  .1

 %51أكثر من مرة طيلة وجودىا بسوؽ العمل غير الرسمي، حيث يالحظ أف ىناؾ 
% من أفراد العينة لم 25من أفراد العينة قمن بتغيير العمل أكثر من مرة، في مقابل 

 يغيرف من عملهن طيلة تواجدىن في سوؽ العمل غير الرسمي.
كذلك تظهر خصائص العينة عدد مرات تغيير العمل باالقتصاد غير الرسمي، حيث  .22

% من 12.5العينة، فهناؾ نجد أف ثمة تفاوتًا في تغيير العمل بين النساء من أفراد 
% من أفراد العينة قمن بتغيير العمل 22.2أفراد العينة قمن بتغيير العمل مرتين، و

% من أفراد العينة أنهن قمن بتغيير العمل مرة 05.2ثالث مرات فأكثر، بينما أشارت 
واحدة. وىذه النسب تعكس خاصية مهمة من خصائص االقتصاد غير الرسمي، وىي 

 ل بين األعماؿ الهامشية التي يتيحها ىذا االقتصاد. كث سهولة التنق
وتظهر بيانات الدراسة الميدانية األسباب التي دفعت أفراد العينة لتغيير العمل أكثر  .22



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 0227يوليو ( 02عدد )
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ31ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

من مرة طيلة تواجدىن في االقتصاد غير الرسمي، ولعل من األسباب الرئيسية التي 
د مادي أعلى بنسبة دفعتهن لتغيير العمل كانت الرغبة في الحصوؿ على عائ

%، وىذا يعني أنو كلما سنحت الفرصة للحصوؿ على عائد مادي أعلى كاف 55.0
تغيير نوعية العمل بشكل أسرع، أما السبب الثاني للتغيير فهو مرتبط بطبيعة االقتصاد 
غير الرسمي والذي ال يتطلب تعقيدات سواء في اشتراطات مؤىالت محددة أو أوراؽ 

%، ..21ف ىناؾ سهولة في التحرؾ داخل ىذا االقتصاد بنسبة رسمية، مما يعني أ
% فترتبط بجاذبية النشاط الجديد والفرص المادية التي 21.2أما النسبة األخيرة 

يتيحها وبعض التسهيالت فيما يتعلق بقرب العمل من السكن أو تخصيص وقت أقل 
 للعمل...إلخ.

 :نوعية العمل الحالي: )دوافعو، توقيتاتو(.2
نوعية العمل الحالي الذي تعمل فيو النساء من  (2بيانات الجدوؿ رقم )توضح        

% من أفراد العينة يعملن في 27.2أف  الجدوؿأفراد العينة، حيث يالحظ على بيانات 
مصنع لتصنيع بعض السلع)أدوات، طعاـ(، تليها شريحة من أفراد العينة يعملن بائعات في 

% وىي 25.7، ثم العمل في مشغل يدوي بنسبة %01.7أحد المحالت بنسبة 
مصانع بدوف تراخيص توجد بكثافة في مجتمع الدراسة، ثم بيع بعض السلع والمنتجات 

%، وىذا ما أشارت إليو الكثير من الدراسات بأنو من 20الغذائية أماـ المسكن بنسبة 
خارجو، فقد تتخذ الممكن أف تمتد نفس األنشطة التي تزاوؿ داخل الوحدة المعيشية إلى 

مكانًا ثابًتا في  تحتلالمرأة من رصيف الحارة أو الشارع القريب من مكاف إقامتها، أو 
أحد األسواؽ اليومية أو األسبوعية وتقـو ببيع بعض السلع البسيطة. وتعاني المرأة الفقيرة 
 بائعة الرصيف من الكثير من المشكالت، فهي بجانب معاناتها من شروط العمل تتعرض

لصور من العنف المادي والرمزي من أصحاب المحالت، ومن الذكور المتجولين وباعة 
الرصيف، ومن التجار الذين يمدونها ببعض السلع الصغيرة، ومن شرطة المرافق 
والطرقات، وىى صور تفرز اعتداءات رمزية "بالسباب واللعنة"، أو مادية بإلقاء ما تبيعو 

، أو محاولة االعتداء عليها قهًرا لشرطة ما تحوزه المرأةمصادرة اعلى قارعة الطريق، أو 
وضربًا، وربما جنسًيا، وإذا كانت تلك المرأة عائلة؛ فإف العنف يتجاوزىا إلى بعض أطفالها 
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يفترشوف األرض العراء، وغالًبا يعانوف حرمانًا بيًنا من كل فرص اإلشباع  الذينالصغار 
. وىو ما يعد صورة من صور (05: 0222)عبد المعطي، النفسي والمادي والصحي

العنف االقتصادي الممارس ضد المرأة، الذي يسلبها أدنى حقوؽ لها في الحياة. ثم 
% من أفراد العينة يعملن خادمات في أحد المنازؿ. وىنا يشير تقرير التنمية 1.2

قسمي ن ( إلى أنو يمكن القوؿ بأف االقتصاد غير الرسمي يتكوف من 2115البشرية )
ىما: أنشطة القاع، وىي أنشطة تدور في حلقة مقفلة وينحصر ىدفها في تأمين  أساسيي ن

حد البقاء، كما أنها بمثابة "اإلسفنجة" الماصة لفائض العمالة، وأنشطة الحد األعلى، 
وىي أنشطة إنتاجية صغيرة أمامها فرص للنمو والتطوير الفني)معهد التخطيط القومي، 

على جلبي" إلى إمكانية تصنيف األعماؿ واألنشطة في ىذا (. كما أشار "2.: 2115
االقتصاد وفًقا لمكاف مزاولة النشاط: منشأة، وحدة معيشية، على الرصيف، بالتجوؿ، 
وىذا التصنيف يعد مؤشًرا على تباين األنشطة باالقتصاد غير الرسمي، كما أنو يكشف 

ة أو األنشطة الهامشية التي ال عن األنشطة التي تزاولها المرأة داخل الوحدة المعيشي
تحصى في اإلحصاءات القومية، كما يعكس ذلك التصنيف أنماطًا من قوى وعالقات 

: 0221)جلبي، وأنماط اإلنتاج والتوزيع والتسويق تتباين وفًقا لمكاف مزاولة النشاط
200).  
والمتأمل في طبيعة األعماؿ التي تقـو بأدائها المرأة في االقتصاد غير الرسمي        

يلحظ بوضوح ىامشية وىشاشة ىذه األعماؿ وعدـ تطلبها في أغلب األحواؿ إلى 
مهارات وقدرات فائقة، األمر الذي ينعكس على انخفاض ملحوظ في متوسط الدخل 

لك االقتصاد، كذلك يعكس المرونة التي الشهري الذي تحصلن عليو من العمل في ذ
يتمتع بها االقتصاد غير الرسمي، فهو مالذ لمن يفتقر القدرات والمهارات، ولذلك تتدفق 

(. وىذا ما أوضحتو دراسة 725: 0227العمالة النسائية إلى ىذا االقتصاد)مدحت،
اولة ( بأف االقتصاد غير الرسمي يتسم بالمرونة في مكاف مز 2115)عبد الحميد، 

النشاط والمواعيد، وتتالءـ ىذه الخاصية مع ظروؼ المرأة؛ حيث إنها تمر بدورة حياتها 
 –مطلقة  –منجبة  –متزوجة  –بظروؼ متباينة وفًقا لطبيعة كل مرحلة منها )غير متزوجة 

أرملة(، ومن ثم فهي تتحرؾ داخل ىذا االقتصاد أو خارجو وفًقا لطبيعة كل  -مهجورة 
 حياتها، وكذلك وفًقا لمراحلها العمرية. وغالًبا ػ وفقا لما تشير إليو دراسةمرحلة من دورة 
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Jiyane,2013 رسمي مستويات منخفضة من ػ ما تواجو النساء في االقتصاد غير ال
 المهارات ومن ثم محدودية القدرة للوصوؿ إلى مصادر الدخل المرتفعة )

Jiyane,2013;47.) 
 (2جدوؿ رقم )

 نوعية العمل الحالي لعينة الدراسة
 % العدد نوعية العمل

 بيع بعض السمع والمنتجات الغذائية أمام المسكن              -

 خادمة في أحد المنازل                           -

 العمل في مصنع لتصنيع بعض السمع          -

 العمل في مشغل يدوي              -

 بائعة في أحد المحالت - 

11 
11 
65 
56 
73 

15 
3.7 
73.7 
15.3 
51.3 

 %111 161 اإلجمالي
( توزيع عينة الدراسة وفًقا 0على الجانب اآلخر، تظهر بيانات الجدوؿ رقم )       

الذي  لتوقيت التفكير في العمل في االقتصاد غير الرسمي، وبالتحديد التوقيت الزمني
خرجت فيو المرأة إلى العمل والبحث عن مصدر دخل إضافي لألسرة. حيث تشير نسبة 

% من أفراد العينة إلى توقيت تفكيرىن في الخروج للبحث عن العمل كاف بعد 27.2
اإلنجاب وتزايد احتياجات األسرة، وىذا يعني أف حاجة اقتصاد األسرة لدخل المرأة ىو 

ا إلى االلتحاؽ باالقتصاد غير الرسمي، وعدـ قدرة دخل الدافع الرئيسي الذي أدى به
الزوج على الوفاء بمتطلبات األسرة التي تزايدت مع كبر حجم األسرة وإنجاب أفراد 

% إلى أف الطالؽ ىو الذي دفعهن إلى الخروج إلى 01.7جدد. كذلك أشارت نسبة 
ددة. كذلك أشارت سوؽ العمل واالضطرار إلى تحمل أعباء األسرة واحتياجاتها المتج

% من أفراد العينة إلى أف عجز الزوج عن توفير متطلبات األسرة دفعهن إلى 25.7نسبة 
الخروج إلى سوؽ العمل والبحث عن مصدر دخل بديل لدعم اقتصاد األسرة الذي 

% من 20تعرض لتوترات وىزات بعد عجز الزوج وضعفو، وبنفس المنطق تشير نسبة 
اف الحدث والتوقيت الذي خرجت معو إلى سوؽ العمل غير النساء إلى وفاة الزوج ك

الرسمي؛ حيث فقداف العائل الرئيسي لألسرة، ومن ثم أضحت امرأة معيلة، وىذا ما يتفق 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Jiyane%2C%20Glenrose%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Jiyane%2C%20Glenrose%22%7C%7Csl~~rl','');
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غلب أسباب االقتصادية عند ألشكلت ا( حيث 0222مع توصلت إليو دراسة )حسن، 
وذلك بنسبة  ،المهن همثل ىذ يسباب التي دفعت بهن للعمل فألىم اأالعينة  يالنساء ف

 ب أو الزوج.ألسواء كاف ىذا العائل ىو ا ،ذلك غياب العائل ي% وكاف السبب ف72
% من حجم العينة إلى أف توقيت خروجهن إلى سوؽ 1.2وأخيًرا أشارت نسبة        

العمل كاف مع فقداف الزوج لوظيفتو وتعطلو عن العمل، ومن ثم لم يكن ىناؾ خيار للمرأة 
من أجل دعم اقتصاد األسرة والوفاء بمتطلباتها المتعددة. ويستخلص من  سوى العمل

تلك التحليالت أف توقيت المرأة للخروج إلى سوؽ العمل غير الرسمي لم يكن خيارًا 
بالنسبة لها، وإنما كانت ىناؾ ضرورة حياتية تقتضيها، سواء بسبب وفاة الزوج أو عجزه 

لتوقيتات الحرجة لألسرة كإنجاب أفراد جدد أو أو تعطلو عن العمل، أو حتى مع بعض ا
حتى زواج أحد األبناء، األمر الذي يعكس حيوية وضرورة عمل المرأة من أجل دعم 

( 0221اقتصاد األسرة. وفي ىذا الصدد يشير تقرير صادر عن منظمة العمل العربية )
رة البقاء على إلى أف معظم الناس يدخلوف االقتصاد غير المنظم ال باختيارىم بل لضرو 

قيد الحياة وللحصوؿ على األنشطة األساسية المولدة للدخل)مكتب العمل الدولي، 
0221 :2.) 

 
 
 
 

 (0جدوؿ رقم )
 توقيت التفكير في العمل في االقتصاد غير الرسمي

 % العدد التوقيت
 عندما توفى زوجي ولم يعد هناك عائل لألسرة      -
 عندما عجز زوجي عن توفير متطمبات األسرة    -

 عندما فقد زوجي عممه وأصبح عاطاًل عن العمل   -

 بعد الطالق واالضطرار لتحمل أعباء األسرة      -

 بعد اإلنجاب وتزايد احتياجات األسرة -

11 
56 
11 
73 
65 

15 
15.3 
3.7 
51.3 
73.7 

 %111 161 اإلجمالي
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( توزيع عينة الدراسة وفًقا لدوافع العمل في 2توضح بيانات الجدوؿ رقم )       
% من أفراد العينة انحصرت 21االقتصاد غير الرسمي، حيث يالحظ أف النسبة األكبر 

دوافعها للعمل في االقتصاد غير الرسمي بسبب الحاجة المادية الملحة التي تعاني منها 
وفي ىذا الصدد فقد (. 0بيانات الجدوؿ رقم ) األسرة والتي سبق اإلشارة إليها في

ف الغالبية العظمى من النساء العامالت في المناطق الفقيرة أشارت نتائج البحوث إلى أ
المادية وبغرض المساعدة في الوفاء بالحاجات  الحاجةضطرارًا، بدافع من اتعملن فقط 

ف الزيادة في أنو من المالحظ أ، إال (..2: 0222)فرجاني، ساسية ألسرىنألا
ختالؼ اسرة نتيجة خروج المرأة للعمل ىو عامل نسبي يختلف بالمستوى المعيشي لأل

عن نوع العمل الذي تقـو بو،  المستوى التعليمي والمهارة التي تمتلكها المرأة، فضالً 
سيما في  حيث يكوف العائد المادي منخفًضا في حالة العمل باالقتصاد غير الرسمي، ال

تساعد على  حتياجات األسرة اليومية ولكنها الانية منو، فهي قد تفي بالمهن المتد
% من أفراد العينة إلى دافع مرتبط 05كذلك أشارت نسبة   رتقاء بمستوى المعيشة.الا

بطبيعة العمل في االقتصاد غير الرسمي وىو توفر العمل وسهولتو في ىذا االقتصاد، 
ي، ىذا فضاًل عن عدـ وجود شروط اللتحاؽ وىذه الميزة ال يتمتع بها االقتصاد الرسم

% من أفراد العينة، ثم 22.2المرأة باالقتصاد غير الرسمي وىذا ما أشارت إليو نسبة 
% من أفراد العينة يشرف إلى دوافعهن للعمل في االقتصاد غير الرسمي  25.7نسبة 

أشارت  كانت بقصد تحسين مستوى المعيشة والرغبة في دعم اقتصاد األسرة، وأخيًرا
% من أفراد العينة إلى أف قرب عملهن من المنزؿ كاف الدافع األساسي  20نسبة 

لاللتحاؽ باالقتصاد غير الرسمي. وفي المجمل يالحظ أف المرأة العاملة في االقتصاد 
غير الرسمي حاولت بقدر اإلمكاف االستفادة من مزايا العمل في ذلك االقتصاد، سواء 

وؿ على فرصة عمل أو فيما يتعلق بعدـ وجود شروط تعجيزية فيما يتعلق بسهولة الحص
للحصوؿ على فرصة عمل، ىذا فضاًل عن بعد مهم، وىو قرب العمل في ذلك االقتصاد 
من السكن، ومن ثم توفير نفقات المواصالت وضياع الكثير من الوقت من أجل الذىاب 

نشطة غير ألاإلى أف ( حيث تشير 0222إلى العمل. وىذا ما يتفق مع دراسة )صياـ، 
ود أو شروط، يالرسمية باالقتصاد غير الرسمي، قد سمحت للمرأة بااللتحاؽ بها دوف ق
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ف النساء الالتي يدخلن فيو غالًبا يكوف إحيث  ،يعملن فيها نمنه ةنسبة كبير فولهذا 
عن ضعف إدراكهن لما  فضالً  ،خبرة سابقة للعمل تدريب، وال معظمهن بدوف تعليم، وال

إلى عليو العمل في ىذا القطاع من مخاطر ومشاؽ، وغالًبا ما يكوف لجوء النساء  ينطوي
أو  ،إما بسبب تناقص فرص العمل في القطاع االقتصادي الرسمي االقتصادلعمل بهذا ا

مة ظروفهن لمثل ىذه الفرص، أو لحاجتهن إلى دخوؿ إضافية، ومن ناحية ءلعدـ مال
سرية بممارسة ألتسمح لهن ظروفهن ا الفقيرة قد الخرى فإف شريحة النساء في الطبقات أ

( عن .022(. كذلك كشفت دراسة )ناجي، .00: 0222)صياـ، نشاط خارج المنزؿ
التي دفعت المرأة إلى العمل، ولخصتها الدراسة في سببين"، األوؿ اقتصادي األسباب 
المبحوثة نفسها،  رتفاع تكاليف المعيشة، إعالةاا و قتصاديً اسرىن أإعالة  :كل من  تمثل في

شغل وقت الفراغ، كبر عدد أفراد  :كل من  يجتماعية فالنحصرت األسباب ااحين  يف
وفي ضوء مقابالت  نفس البيت، الحرماف من التعليم. يالوحدة المعيشية، العمل ف

 ,Rodinمن األمهات العامالت في المكسيك أظهرت نتائج دراسة ) 225متعمقة مع 
Danielle أف خروج المرأة إلى العمل باالقتصاد غير الرسمي لم يكن خياراً  0220( عاـ

  85 ;2012روؼ االقتصادية وتلبية الحتياجات األسرة)بالنسبة إليهن، وإنما دفعتهن الظ
Rodin,.) 

بدوف  نتعمل الخاص ي القطاعوالجدير بالذكر أف نسبة كبيرة من العمالة النسائية ف       
ف حوالي أ، وتوضح نتائج البحوث االجتماعيةعقود عمل أو حماية من مظلة التأمينات 

بصورة غير رسمية؛ حتى  ن% من العامالت لدى الغير في القطاع الخاص تعمل.7
  (.20-22: 0220)حليم، ستدعت الضرورة ذلكايسهل االستغناء عنهن إذا ما 

 العمل في االقتصاد غير الرسمي دوافع (2جدوؿ رقم )
 % العدد دوافع العمل

 لتوفر العمل وسهولته في هذا النشاط                 -
 لعدم وجود شروط لاللتحاق بالعمل                    -
 لتحسين مستوى المعيشة                               -
 لقربه من منزلي                                      -
 لمحاجة المادية -

73 
13 
56 
11 
61 

55 
11.7 
15.3 
15 
71 
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 :أثر عمل المرأة على األسرة: )الرضا الوظيفي، تناسب الدخل وأوجو اإلنفاؽ( .2
( تأثير عمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي على 1تظهر بيانات الجدوؿ رقم )       

% من أفراد العينة على 70األسرة في مجتمع الدراسة، حيث يتبين من الجدوؿ تأكيد 
أف تأثير عملهن في االقتصاد غير الرسمي كاف إيجابًيا على أسرىن، وىذا يعني حجم 

تصاد غير الرسمي، واستشعار الغالبية من أفراد العينة بتأثير تأثير التحاؽ المرأة في االق
مساىمتهن في دعم اقتصاد أسرىن. وعلى الرغم من ىذا التأثير االيجابي لعمل المرأة في 
االقتصاد غير الرسمي، إال أنهن غير راضيات بصورة كبيرة عن عملهن في ىذا االقتصاد، 

%، وىي نسبة تعكس حجم المعاناة 02.7ة فقد بلغت نسبة عدـ الرضا بين أفراد العين
التي تكابدىا المرأة في ذلك النمط من االقتصاد، ىذا فضاًل عن أدوارىا االجتماعية 

( بأف انشغاؿ المرأة 0222المتعددة داخل األسرة. وىذا ما تبرزه دراسة )حافظ، 
وعي بين الكثير من بالمعاناة اليومية كاف السبب في شيوع األمية بنوعيها التعليمية وأمية ال

(. كما تشير بعض الدراسات إلى بعد آخر مرتبط برضا 217: 0222النساء)حافظ، 
ىذا  يتدخل المستمر للحكومة فالمرأة عن عملها في االقتصاد غير الرسمي، وىو ال

مما يؤدى إلى معاناة العاملين  للمراقبة والتفتيش، ولتنظيم العمل داخلو وإخضاعاالقتصاد 
قرارىم وتقلل تساعدـ  في قد تتسببجهزة ألتعاملهم مع ىذه ا يصعوبات فبو من عدة 

(. بل ويشير حجازي إلى أف المرأة 051-052: 0221)ىالؿ،  من راحتهم النفسية
: 0222التي ال تجد وقًتا للفراغ أو لذاتها، فهي مستغلة إلى أقصى استغالؿ)حجازي، 

 (1(. جدوؿ رقم )121
 صاد غير الرسمي على األسرةتأثير عمل المرأة في االقت

 النسبة العدد التأثير
            إيجابي جًدا -
 إيجابي                              -
 إيجابي إلى حد ما                    -

111 
56 
13 

35 
15.3 
11.7 
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( اإلسهاـ االقتصادي للمرأة في دعم اقتصاد أسرتها، .ُتظهر بيانات الجدوؿ رقم )      

% من أفراد العينة يشكل دخلهن المصدر 25.7حيث يتبين من بيانات الجدوؿ أف 
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الرئيسي واألساسي لألسرة، وىذه النسبة تعكس حجم الدعم المادي الذي تقـو بو المرأة 
تصبح ىي المصدر األساسي والوحيد لدخل األسرة،  في دعم اقتصاد أسرتها، بحيث

خاصة مع عجز الزوج أو انقطاعو عن العمل، أو في بعض األحياف فقداف رب األسرة. 
في تكوين  تحدث( إلى أف ىناؾ تغيرات 0222وفي ىذا الصدد تشير دراسة )الخشاب،

ـ ألواب المتسلط على مقدرات األسرة ألف نموذج اأ، حيث نجد المصرية األسرة
على األسرة  ةبال رجعة، وىو ما تؤكده الشواىد البارز ذىب نهار ليل  ةالخاضعة المستسلم

ب، وىو ما يرجع إلى ـ مع وجود شبحي لألألا المصرية المعاصرة من تزايد حقيقي لدور
ماـ أنخفاض الدخل ازمة االقتصادية التي يمر بها المجتمع المصري والمتمثلة في ألا

خيرة ألف المجتمع في الفترة اأوخاصة  ،سرةساسية لألألفي الحاجات ا التزايد المستمر
فراد حاجات جديدة عجزت دخولهم عن ألستهالكية فرضت على ااقد تعرض لتوجيهات 

وقد شكلت كل ىذه المشاكل االقتصادية قوى ضاغطة دفعت بالرجاؿ إلى  .مواجهتها
يد من الدخل، أو القياـ بأعماؿ طريقين: إما إلى الهجرة إلى الخارج سعًيا لتحقيق مز 

ترتب  سرة، ىذا إلى جانب ماساسية لألألإضافية لمواجهة التزايد المستمر في الحاجات ا
ـ ورب األسرة ألدوار المرأة، فجمعت بين دور اأب من تغيرات واضحة في ألعلى غياب ا

في بعض  عن خروجها للعمل سري، ىذا فضالً ألتخاذ القرار اامًعا في ممارسة السلطة و 
غلب األوقات للمساىمة في زيادة دخل األسرة ورفع مستواىا االقتصادي، وىو ما أأو 

: 0222)الخشاب،  ىاساسي في ظهور ظاىرة المرأة المعيلة وانتشار أساىم بشكل 
 (.(.جدوؿ رقم )12

 دخل الزوجة ىو المصدر األساسي لألسرة
 النسبة العدد المصدر األساسي الدخل هو

 نعم  -
 ال -

66 
36 

75.3 
57.7 
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( مدى قدرة الدخل الذي تتحصل عليو المرأة من 5تكشف بيانات الجدوؿ رقم )       

عملها في االقتصاد غير الرسمي الحالي في الوفاء بمتطلبات واحتياجات األسرة، حيث 
% من أفراد العينة يروف أف دخلهن المتحصل عليو من عملهن 2.7.يالحظ أف ىناؾ 
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سرة، وتعد ىذه النسبة مرتفعة وتعكس جدوى الحالي يستطيع الوفاء بإشباع احتياجات األ
وقيمة عمل المرأة ودوره في دعم اقتصاد األسرة ومشاركتهن في تحقيق متطلبات أفراد 
األسرة المادية، ومن ثم تغيير مستويات المعيشة. غير أف النسبة التي ال ترى أف دخلهن 

الرئيسي في ذلك  %( يذىبن إلى أف السبب21.2ال يتناسب مع احتياجاتنا الراىنة )
يعود إلى تزايد احتياجات األسرة في ظل االرتفاع المتواصل لألسعار وذلك بنسبة 

%، وىذا يعني أف السياؽ االقتصادي الذي تعيش من خاللو أفراد العينة يساىم 77.2
بشكل أو بآخر في إحباط محاوالتهن في تغيير مستويات معيشة األسرة ونوعية حياتها، 

 (McInnis,1995)الت التضخم المرتفعة. ولهذا تشير دراسة خاصة في ظل معد
رأة العاملة في االقتصاد غير الرسمي إلى نتيجة مهمة في ىذا الصدد مؤداىا: أف تنويع الم

لمصادر الدخل يساعدىا في تحقيق أىدافها االقتصادية بدعم احتياجات األسرة 
 .  (McInnis,1995;398)المعيشية 

 
 
 
 

 (5جدوؿ رقم )
 توزيع عينة الدراسة وفقاً لمدى تناسب الدخل الحالي

 النسبة العدد مدى تناسب الدخل
 نعم

 ال -
75 
71 

.2.7 
11.2 
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( والذي يوضح أوجو إنفاؽ أفراد العينة لدخلهن، 7وبتأمل بيانات الجدوؿ رقم )      

يتبين لنا حجم وتأثير مشاركة المرأة بخروجها للعمل في دعم اقتصاد األسرة، حيث نجد 
% من أفراد العينة يساعدف األسرة على تلبية احتياجاتها األساسية، وىذه نسبة 2.2.أف 

ي تدعم األسرة في تلبية احتياجاتها األساسية وليس الكمالية، تعكس تأثير عمل المرأة، فه
مما يعني قصور دخل الزوج وعدـ قدرتو على الوفاء بمتطلبات األسرة األساسية، مما 
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يمنح قيمة اقتصادية مهمة لمساىمة المرأة في دعم اقتصاد أسرتها. وعند تأمل باقي 
كل جلي، حيث تساعد المرأة بدخلها النسب الواردة بالجدوؿ سيتبين لنا ىذه القيمة بش

%،  22.2%، ومساعدة األسرة عن مرض أحد األبناء بنسبة 05في تعليم األبناء بنسبة 
%. وىذا وإف دؿ فإنما يدؿ 1.2كذلك مساعدتهن بدخلهن عند زواج األبناء بنسبة 

على حيوية المشاركة االقتصادية للمرأة في دعم أسرتها في البنود األساسية للحياة 
المعيشية، سواء أكانت ىذه البنود احتياجات معيشية أساسية )الطعاـ والشراب 

 والملبس(، أـ كانت في بنود متعلقة بالتعليم والصحة وزواج األبناء.
 (7جدوؿ رقم )

 أوجو إنفاؽ دخل أفراد العينة
 النسبة العدد أوجه اإلنفاق

 تمبية احتياجات األسرة األساسية  -
 اإلنفاق عمى تعميم األبناء                -

 اإلنفاق عند مرض أحد األبناء           -
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وفي ضوء الجدوى االقتصادية لعمل المرأة ودعمها الواضح والمؤثر ألسرتها ػ كما        

% من أفراد العينة أنهن غير قادرات عن  71تؤكد ،( ػ7الجدوؿ رقم )وضح في بيانات 
التوقف عن العمل؛ وذلك نظًرا الحتياج األسرة الشديد إلى دخولهن. فتوقفهن عن العمل 
في االقتصاد غير الرسمي معناه عجز األسرة عن الوفاء بإشباع احتياجاتها األساسية، 

ة اإلنفاؽ على التعليم وما يتطلبو وربما تعثر األسرة عن تعليم أبنائها، خاصة مع تزايد تكلف
من دروس خصوصية، كذلك المساىمة في دفع تكاليف عالج أفراد األسرة...إلخ. ىذا 
فضاًل عن أف جزًءا ال يستهاف بو من أفراد العينة يشكلن المصدر األساسي لدخل األسرة، 

تقتضيو  ومن ثم ال تستطيع المرأة التوقف عن العمل، حيث إف الخروج عن العمل ضرورة
الحاجة وليس خيارًا. ولهذا تأتي في مقدمة األسباب التي ساقتها أفراد العينة لعدـ قدرتهن 
عن التوقف عن العمل في الوقت الراىن بأف األسرة ال تستطيع االستغناء عن دخلهن 

%، وأف األوالد ال يزالوف في التعليم ويحتاجوف إلى مصروفات بنسبة 1..5بنسبة 
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%. 2..2فإف دخل الزوج ال يكفي وحده إلشباع احتياجاتنا بنسبة  %، وأخيَرا،25.2
ونستعين في ىذا الصدد بالمفهـو الذي استخدمتو اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب 
أسيا للنساء الالتي يرأسن أسرة على أنهن النساء المسئوالت مالًيا عن أسرىن، أو ىن 

رأس األسرة الذكر الغائب)اللجنة االقتصادية، اللواتي يدرف اقتصاديات األسرة نيابة عن 
0222 :2..) 

( ػ أف .% من أفراد العينة ػ في ضوء بيانات الجدوؿ رقم )50ومن ثم يرى  
العمل في االقتصاد غير الرسمي ساىم بشكل أو بآخر في تحقيق أىداؼ األسرة، وىي 

ياجات األسرة. غير نسبة مرتفعة تعكس حجم تأثير عمل المرأة وانعكاسو على تحقيق احت
% ترى بأف العمل في االقتصاد غير الرسمي .2أف ىناؾ نسبة ػ أيًضا ػ ليست بالقليلة 

لم يحقق األىداؼ المرجوة؛ ويعود ذلك إلى بعض الصعوبات التي تواجو األسرة في 
الوقت الراىن، في مقدمة ىذه األسباب ارتفاع معدالت الضخم، ومن ثم صعوبة االدخار 

%، وىذا يعني أف المرأة 1211األىداؼ المستقبلية لألسرة، وذلك بنسبة  بقصد تحقيق
تجد دخلها من عملها الحالي ينفق على إشباع االحتياجات األسرية الراىنة، حيث يلتهم 
التضخم كل الدخل الذي تتحصل عليو المرأة، مما يعوقها عن تحقيق أىداؼ مستقبلية، 

تقبل، سواء تعلق ىذا بتعليم األبناء أو ومن ىذه األىداؼ االدخار من أجل المس
زواجهم.. إلخ. ومن ىذا المنطلق، تعكس عينة الدراسة أف احتياجات األسرة دائًما في 
تزايد، ومن ثم فنفقات األسرة المادية ىي األخرى في تزايد وتتطلب مزيًدا من العمل، 

على المرأة عند  ومزيًدا من الجهد، األمر الذي يضاعف من األعباء والضغوط النفسية
 التحاقها بسوؽ العمل عموًما، وفي االقتصاد غير الرسمي على وجو الخصوص.  

 (.جدوؿ رقم )
 العمل في االقتصاد غير الرسمي ساعد في تحقيق أىداؼ األسرة

 النسبة العدد تحققت األهداف
 نعم -
 ال -
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 اإلسهاـ االقتصادي للمرأة:
يظهر اإلسهاـ االقتصادي للمرأة رغبتها الحقيقية في دعم اقتصاد أسرتها، حيث  

ال تكتفي فقط بعملها في االقتصاد غير الرسمي، وإنما تتجلى في رغبتها في الحصوؿ 
على بعض القروض وتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتناىية في الصغر التي ربما 

ىم في إحداث تغيير حقيقي في مستويات معيشة األسرة تعود بعوائد اقتصادية مناسبة تسا
، حندوسة، 2111، شكري، 2112ونوعية حياة أفرادىا)راجع في ىذا الصدد: لطفي، 

 (. 0222، رضواف،2111
جتماعي وتقارير التنمية الوفي ىذا الصدد فقد أوضحت التقارير الدورية للصندوؽ ا      

ستفادة المرأة من القروض التي ارتفاع معدالت ا، 2111إلى  2115عواـ أالبشرية 
ف المرأة أكدت اإلحصاءات أتمنحها وحدة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، حيث 

للمشروعات الصغيرة من الصندوؽ  ة% من نسبة القروض الممنوح22ستأثرت بػا
 مليوف جنيو من إجمالي القروض التي 172بما تقدر قيمتو بنحو  ،جتماعي للتنميةالا

خالؿ السنوات السبع الماضية، وتعمل بهذه المشروعات  وكثر من ملياري جنيأبلغت 
لف سيدة استطعن اقتحاـ مجاالت عمل جديدة أ .0لف مشروع، أ 22التي تبلغ نحو 

والقياـ بمشروعات غير تقليدية كانت من قبل مقصورة على الرجاؿ فقط، ومن ثم فقد 
جتماعي للتنمية في الع سياسات الصندوؽ اتالقت توجهات المجلس القومي للمرأة م

ضرورة تنمية المرأة وتأىيلها من خالؿ منهج واضح لزيادة فعاليتها إلى جانب الرجل على 
  (.272-251: 0222)حلمي، سواء لرفع معدالت العملية التنموية حد  
ا ( والذي يظهر توزيع عينة الدراسة وفقً 1وىذا ما يتجلى من بيانات الجدوؿ رقم )  

لحصولهن من قبل على قرض لدعم األسرة، حيث يتبين ارتفاع نسبة من حصلن من أفراد 
%، وىذه النسبة .1العينة على قرض من قبل وتنفيذ عدد من المشروعات بنسبة 

تعكس بجالء حجم الرغبة لدى المرأة من أفراد العينة على اإلسهاـ االقتصادي الحقيقي 
 تفاء بالعمل خارج المنزؿ.في دعم اقتصاد األسرة، وعدـ االك

 (1جدوؿ رقم )
 توزيع عينة الدراسة وفقاً للحصوؿ على قرض من قبل

 النسبة العدد الحصوؿ على قرض من قبل
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( نوعية المشروعات الصغيرة التي نفذتها 22وتستعرض بيانات الجدوؿ رقم )       

أقررف بأنهن حصلن على قروض لتنفيذ عدد من المشروعات من عينة الدراسة الالتي 
قبل. حيث يتبين أف األغلبية منهن قمن بعمل كشك وبيع بعض المنتجات في مجتمع 

ويعد تنفيذ ىذا المشروع من أسهل المشروعات؛ حيث ،%2.1.الدراسة وذلك بنسبة 
مكاف لبناء الكشك إنو ال يتطلب سوى دعم مادي لبناء الكشك وشراء منتجاتو واختيار 

عليو، وىذا المكاف في منطقة عشوائية ال يعد إشكالية، فربما يتم تصميم ىذا الكشك 
أماـ منزؿ األسرة. أما المشروع الثاني الذي قمن بو فكاف ورشة لتعليب وتغليف بعض 

%، وىذا المشروع كذلك ال يتطلب مهارة عالية وإنما يتطلب دعًما .0المنتجات بنسبة 
ن خالؿ الحصوؿ على الماكينات التي تساعد في تنفيذ ىذا المشروع، وأخيًرا ماديًا م

 % والتي تتطلب المهارة في التنفيذ واإلعداد.02.5ورشة حياكة وتطريز بنسبة 
والتى  ،مجاالت العمل في االقتصاد غير الرسمي (0222، زيتوفدراسة )وتظهر        

ىمية المشروعات الصغيرة تكمن في أف إبرزىا العمل بالمشروعات الصغيرة، حيث أمن 
نها في ظل تواضع نمو أقتصاد غير الرسمي، باإلضافة إلى ساسًيا لالأنها تعد مكونًا أ

والذي  ،كبر ديناميكية في االقتصادألف تعتبر النشاط اأالقطاع الخاص الرسمي يمكن 
ضيق فرص  عداد متزايدة من قوة العمل، ومن ثم وفي ظلأستيعاب ايكوف قادرًا على 

رتفاع الهائل في معدالت البطالة الاو ن الحكومي والعاـ، ماـ النساء في القطاعي  أالعمل 
الشديدة لفرص العمل التي  ةلإلناث من جملة الشهادات المتوسطة يدالف على الحاج

ذه ومن ثم فه(. ..0-.0: 0222)زيتوف، تخلقها المشروعات الصغيرة للنساء
في  ةفي رفع مستوى معيشتهم وتحويلهم إلى عناصر منتج اهمً م اتلعب دورً  المشروعات

 (.12: .211)عبد الرسوؿ، المجتمع
 (22جدوؿ رقم )

 نوعية المشروعات الصغيرة التي نفذتها عينة الدراسة
 النسبة العدد الحصول عمى قرض من قبل
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 ورشة حياكة وتطريز -
 ورشة تعميب وتغميف بعض المنتجات -

 المنتجاتعمل كشك وبيع بعض  -
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وعلى الرغم من الجدوى االقتصادية من تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة،       
والذي ينبغي أف ينعكس على المستويات المعيشية لألسرة بفعالية اقتصادية حقيقية، إال 

أثر تنفيذ المشروعات ( تظهر عكس ذلك، حيث يتبين أف 22أف بيانات الجدوؿ رقم )
الصغيرة يساىم بالدرجة األولى في وفاء األسرة بجميع متطلباتها المادية وذلك بنسبة 

%، أما النسب المتبقية األخرى، وال سيما ما يتعلق بأثر تنفيذ المشروعات 2..5
الصغيرة على تحسين مستويات المعيشة فػتأتي منخفضة مقارنة بإشباع احتياجات األسرة 

%، ويعود ذلك االنخفاض بصورة أساسية إلى الواقع االقتصادي المتضخم 02.5بنسبة 
في كل مناحي الحياة االقتصادية، مما تعجز معو األسرة عن القدرة على االدخار من أجل 
تأمين المستقبل، ولهذا فالنسبة التي تستطيع االدخار بين أفراد العينة الالتي نفذف 

( إلى أنو Carr,2000ير في ىذا الصدد دراسة )%. وتش2..المشروعات لم تتجاوز 
ربما عمل المرأة داخل المنزؿ عبر تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة يربطها باالقتصاد 

(. وىذا ما أبرزتو ميدانيًا Carr,2000;123العالمي من خالؿ سلسلة من الشراكات)
مركز الداخلة  ( والتي أوضحت أف المرأة في قرية نائية من قرى0222دراسة )عوض، 

بمحافظة الوادي الجديد استطاعت تسويق منتجاتها من صناعة الكليم اليدوي إلى الياباف 
 (.21.: 0222وذلك عبر دعم الجمعيات األىلية بالقرية)راجع أيًضا: الزيادي، 

 (22جدوؿ رقم )
 العوائد االقتصادية التي عادت على األسرة من تنفيذ المشروع الصغير

 النسبة العدد العوائد
 تحسين مستوى معيشة األسرة -
 الوفاء بجميع متطمبات األسرة -
 القدرة عمى االدخار من أجل تأمين المستقبل -
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( عن حجم المشكالت التي 20على الجانب اآلخر، تكشف بيانات الجدوؿ رقم )
% منهن بأنهن 7...تواجو المرأة في العمل في االقتصاد غير الرسمي، حيث تقر نسبة 

يواجهن مشكالت في العمل، وتعد ىذه النسبة مرتفعة وتعكس حجم المعاناة والضغوط 
القتصاد. وتشير في ىذا الصدد العديد من التي تتعرض لهن المرأة في العمل في ذلك ا

عملها باالقتصاد غير الرسمي بشكل خاص من العديد  يتعانى فالدراسات إلى أف المرأة 
المعوقات التي تقع على كاىلها، منها ما يتعلق بسمات المرأة ذاتها كفئة المشكالت و من 

ومنها ما يتعلق بطبيعة ىذا القطاع ذاتو. حيث يتسم ذلك  ،المجتمع يضعيفة ومهمشة ف
القطاع بأنو يخرج عن كل األبعاد التشريعية والقانونية واإلنسانية المحددة لشروط الدخوؿ 

 يفهو قطاع ال يلتـز بأ ،ىاوز اويتجبل  ولخطة العمل، وللعائد من العمل ،في العمل
نات والمعاشات أو شرط السالمة المهنية جور والتأميأللساعات العمل أو ا يتحديد قانون

"الخروج عن  ىذا القطاع ليست مشكلة "تعطل" أو ية فأولهذا فمشكلة المر  ،والصحية
ساسية ألإف المشكلة ا .فضلأقوة العمل"، فنساء كثيرات تعملن وتتطلعن إلى فرصة عمل 

  يى - لرسميغير ا القتصادا يكما بينت دراسات الحالة التي عنيت بأوضاع المرأة ف -
دنى من جر محدود ال يفي بالحد األأمقابل  يوالجسد يستغالؿ والقهر المعنو الكثافة ا

وفى بيئة عمل تفتقد  ،ساعة ةعشر  االثنتيوز اتعمل لساعات تتج يفه ة،ضرورات الحيا
وذلك مقابل  ،ضاءة والتهويةإلوا ومن حيث المكاف وحجم ،إلى الشروط اإلنسانية للعمل

)عبد المعطي، تستند عليو عند المرض أو اإلصابة أو كبر السن تجد ما والجور متدنية، أ
(. ومن ثم تعاني المرأة في االقتصاد غير الرسمي من محدودية فرص 05-.0: 0222

 (.Olarenwaju,2012; 31الحصوؿ على الموارد، ومن ثم عجزىا عن تجميع األصوؿ)
 (20جدوؿ رقم )

 يمدى مواجهة مشكالت في العمل الحال
 النسبة العدد مواجهة المشكالت 

 نعم -
 ال -

177 
13 

11.3 
11.7 
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( نوعية المشكالت التي تواجو المرأة في 22ويتكشف من بيانات الجدوؿ رقم )       
االقتصاد غير الرسمي، وتأتي المشكالت الخاصة بالحماية واألمن في مقدمة تلك 

%؛ وترتبط تلك المشكلة بطبيعة االقتصاد غير الرسمي الذي 01.2المشكالت بنسبة 
التشريعية، األمر الذي تتضح معو  يغيب في مجملو عن الرقابة الحكومية والضوابط

مشكلة المرأة فيما يتعلق بافتقادىا للحماية واألمن. أما المشكلة الثانية فكانت مشكلة 
%، وترتبط تلك المشكلة كذلك بعدـ توافر لوائح ..07مرتبطة بالسيولة المالية بنسبة 

مر الذي وقواعد قانونية واضحة تلـز صاحب العمل بدفع الرواتب بشكل منتظم، األ
يساىم في مواجهة المرأة مشكالت عدة تتعلق بالصراع مع صاحب العمل في الحصوؿ 
على راتبها في أوقات محددة تفيد األسرة، فربما تواجو المرأة مشكالت انقطاع دخلها 
أكثر من شهر، بحجة الركود أو عدـ توفر السيولة المادية، كذلك تعاني المرأة في ذلك 

%، ويرتبط ذلك 7..2مشكالت خاصة بأوقات العمل بنسبة النمط من االقتصاد 
باستغالؿ صاحب العمل للمرأة واستنزافها وطاقاتها وأوقاتها، حيث تقضي المرأة في ذلك 
النمط من االقتصاد أوقات عمل طويلة وشاقة ال تراعي خصائصها البيولوجية واحتياج 

ت خاصة بتوفير مكاف مناسب أسرتها من الرعاية االجتماعية، ىذا باإلضافة إلى مشكال
% وال سيما إذا كانت تمارس المرأة عملها في ذلك االقتصاد ..22للعمل بنسبة 

بشكل انفرادي ومن خالؿ أنشطة عشوائية غير منتظمة، كذلك المشكالت المرتبطة 
خرى من أوثمة صور %. 22.7بعالقات العمل داخل ىذا االقتصاد غير المنظم بنسبة 

والتي تتمثل  ،والمرأة المعيلة بشكل خاص االقتصادىذا  فيتكبدىا المرأة المعاناة التي ت
المرأة الفقيرة "المعيلة" التي تعمل باالقتصاد غير الرسمي من مهاـ وأدوار  وما تواجه يف

دوار ألها تعانى من صراعات اليجع دوار التي تكوف من التداخل ماألسرتها، تلك اأتجاه 
 يوالحرماف حتى من لحظة تأمل الذات والتفكير ف يوصراعات نفسية وإجهاد جسد

. ىذا فضاًل عن ضعف قدرة المرأة التنافسية؛ بسبب انخفاض بعض األمور الشخصية
(. وىنا تدعو .2: 0222مهاراتها ومحدودية مستواىا التعليمي والتدريبي)إسماعيل،

والمشكالت إلى ضرورة تحرؾ النقابات للتعامل مع التحديات ( Bonner,2011دراسة )
 (.Bonner,2011,126التي تواجو المرأة في االقتصاد غير الرسمي)

 (22جدوؿ رقم )
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 نوعية المشكالت التي تواجو المرأة
 النسبة العدد نوعية المشكالت

 مشكالت خاصة بتوفير مكان مناسب لممارسة العمل   -
 مشكالت خاصة بتوفر السيولة المالية                  -

 مشكالت خاصة بالحماية واألمن                      -

 مشكالت خاصة بأوقات العمل                         -

 مشكالت مرتبطة بعالقات العمل     -

11 
73 
73 
56 
11 

17.6 
53.1 
53.7 
11.3 
11.3 

 %111 177 اإلجمالي
 المعدؿ العاـ لتنمية اقتصاديات األسرة: .1

نستهدؼ خالؿ ىذا المحور التعرؼ على المعدؿ العاـ لتنمية اقتصاديات األسرة        
من خالؿ عمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي؛ وذلك باستخداـ بعض االختبارات 
اإلحصائية االستداللية، والتي تكشف عن حجم التأثير الذي يتركو عمل المرأة في 

ن جميع النواحي الحياتية األساسية في إشباع االقتصاد غير الرسمي على األسرة م
تشير نتائج دراسة أجريت على االحتياجات األساسية والتعليم والصحة...إلخ. ومن ىنا 

إلى تزايد  ةنشطة االقتصادية للمرأة الحضرية في حي الجوابر في بوالؽ بمدينة القاىر ألا
وؿ داخل الوحدة ايز  نخراط المرأة في سوؽ العمل خاصة الهامشي منو، سواء أكافا

ـ في المنشآت، وبلغ متوسط نسبة أـ الخدمي أـ في العمل التجوالي أالمعيشية 
علياء )كدت دراسة أكذلك . % من إجمالي عينة اإلناث21العامالت في ذات القطاع 

ىمية دور المرأة ومشاركتها في أعن المرأة في الريف والحضر، على  (شكري وآخرين
 تختصوىي  ،نشطة المأجورة وغير المأجورةألنها تقـو بالعديد من اأو  العملية االقتصادية،

بالعمل في الورش الصغيرة، أو تقـو بعمل مشروع صغير أو العمل كداللة، أو خياطة أو 
كدت دراسة أخرى على ارتفاع أىذا وقد (. 0222)شكري،لخإالعمل الخدمي ...

مرأة امليوف  7..نو يضم حوالي إحيث  ؛معدالت النساء في ىذا االقتصاد غير الرسمي
: 0220)حليم، جمالي العاملين فيوإ% من 21تعمل في ىذا االقتصاد، وتشكل نسبة 

20-22.) 
 (21جدوؿ رقم )
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 المعدؿ العاـ لتنمية اقتصاديات األسرة

ادلعدل العام لتنمية 
 اقتصاديات األسرة

 قوي جدا
% 

 قوي
% 

 متوسط
% 
 

 ادلتوسط
mean 

 

 الداللة
 االجتماعية

 
 متوسط 6.5 62.3 6..4 2.4

، وذلك من لتنمية اقتصاديات األسرة( المعدؿ العاـ 21يتبين من بيانات الجدوؿ رقم )
أفراد العينة يجدف في ( أف بعض (meanخالؿ استخداـ االختبار اإلحصائي المتوسط 

بمعنى آخر تعكس بيانات  العمل في االقتصاد غير الرسمي دعًما وتنمية القتصاد أسرىن.
بداللة إحصائية  (2.7يساوي )لتنمية اقتصاديات األسرة الجدوؿ أف المعدؿ العاـ 

عمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي في ، وىذا إف دؿ فإنما يدؿ على تأثير متوسطة
تنمية اقتصاديات األسرة بشكل أو بآخر، ومن ىنا يعكس الجدوى والقيمة االقتصادية 

ثبتت تجارب العديد من الدوؿ في ىذا أوقد مرأة في دعم االقتصاد األسري. لعمل ال
نو حيث إة المجتمع ككل، يسيما فقر المرأة يؤدي إلى رفاى ف مكافحة الفقر والأالصدد، 

متالكها لوسائل اإلنتاج وعدـ ايمكن عزو السبب الرئيسي لتفاقم فقر المرأة نتيجة لعدـ 
 تملك إذ ال ؛يل الذي يؤىلها للحصوؿ على ىذه الوسائللى التمو عقدرتها على الحصوؿ 

، % من الموارد العالمية كما يؤكده التقرير2كثر من أالمرأة بهذا الخصوص  )العتـو
 (.2جدوؿ رقم )   (...: 0220

 المعدؿ العاـ إلشباع االحتياجات األساسية بين أفراد العينة
المعدل العام 

إلشباع 
االحتياجات 

 األساسية

جداقوي   
% 

 قوي
% 

 متوسط
% 
 

 المتوسط
mean 

 

 الداللة
 االجتماعية

 
 قوي 1.5 16.7 13.7 73.7

 

إلشباع االحتياجات ( والذي يعكس المعدؿ العاـ .2يتبين من بيانات الجدوؿ رقم )
، وذلك من خالؿ استخداـ االختبار اإلحصائي المتوسط األساسية بين أفراد العينة

mean) أفراد العينة يجدف في عملهن في االقتصاد غير الرسمي دعًما ( أف بعض
وتنمية القتصاد أسرىن، ويتجلى ىذا الدعم في قدرة األسرة على إشباع االحتياجات 
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إلشباع بمعنى آخر تعكس بيانات الجدوؿ أف المعدؿ العاـ  األساسية ألفرادىا.
ا إف دؿ فإنما يدؿ على ، وىذبداللة إحصائية قوية (1.0يساوي )احتياجات األساسية 

عمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي في إشباع االحتياجات األساسية لألسرة، تأثير 
خاصة ػ وفي ضوء التحليالت اإلحصائية السابقة لبيانات الدراسة الميدانية ػ في ظل عدـ 
أو عجز رب األسرة عن اإلشباع الكامل الحتياجات أسرتو، ومن ثم تعرضها لصور عدة 

( إلى أف 0225ن الحرماف. وفي ىذا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية في العالم )م
)البنك لألسرة المعيشية الجماعيأساًسا كمدخالت للرفاه أنشطة المرأة االقتصادية تعمل 

(. كما تشير منظمة العمل الدولية إلى أف عمل المرأة مدفوع األجر 2.: 0225الدولي، 
ن أف يكوف أىم عامل على اإلطالؽ للحد من الفقر في وغير مدفوع األجر، يمك

 (.Heintz,2006االقتصادات النامية)
 
 
 
 

 المعدؿ العاـ لقدرة األسرة على تعليم أبنائها بين أفراد العينة (25جدوؿ رقم )

المعدل 
العام لتعميم 

 األبناء

 قوي جدا
% 

 قوي
% 

 متوسط
% 
 

 ضعيف

% 
 

 المتوسط
mean 

 

 الداللة
 االجتماعية

 
 متوسط 7.15 1.3 16.7 11.3 6.7

لقدرة األسرة على ( والذي يعكس المعدؿ العاـ 25من بيانات الجدوؿ رقم ) يظهر 
، وذلك من خالؿ استخداـ االختبار اإلحصائي المتوسط تعليم أبنائها بين أفراد العينة

mean) أفراد العينة يجدف في عملهن في االقتصاد غير الرسمي دعًما ( أف بعض
بمعنى  وتنمية القتصاد أسرىن ويتجلى ىذا الدعم في قدرة األسرة على تعليم األبناء.

بداللة  (2.10يساوي )لتعليم األبناء آخر تعكس بيانات الجدوؿ أف المعدؿ العاـ 
عمل المرأة في االقتصاد غير ، وىذا إف دؿ فإنما يدؿ على تأثير إحصائية متوسطة

مقبولة، األمر الذي يساعد في تحقيق تغيير نوعي في الرسمي في تعليم األبناء بدرجة 
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حياة أفراد تلك األسر الفقيرة التي تعيش في مجتمعات عشوائية وتواجو مخاطر الفقر 
المدقع وندرة الموارد وانخفاضها، فالزوج ذو المهارات المنخفضة والقدرات المحدودة 

مختلف النواحي الحياتية، ال يستطيع بمفرده تحمل مسئوليات اإلنفاؽ على األسرة في 
ومن ىنا يكوف عمل المرأة مهمًّا ومؤثًرا في تمكين األسرة من فرص الحياة المختلفة 

المعيشية والتعليمية والصحية ...إلخ. وفي ىذا الصدد يشير تقرير صندوؽ النقد الدولي 
ن دخل ( إلى أف المرأة يرجح لها بدرجة أكبر من الرجل أف تستثمر جزًءا كبيًرا م0222)

 (.6: 5117صندوق النقد الدولي، أسرتها المعيشية في تعليم أبنائها)
 المعدؿ العاـ إلشباع احتياجات األسرة الصحية بين أفراد العينة (27جدوؿ رقم )

المعدل 
العام 
 لمصحة

 قوي جدا
% 

 قوي
% 

 متوسط
% 
 

 ضعيف

% 
 المتوسط
mean 

 

 الداللة
 االجتماعية

 
 متوسط 7.61 5 73.7 65 1.3

إلشباع احتياجات ( والذي يعكس المعدؿ العاـ 27يتبين من بيانات الجدوؿ رقم )
، وذلك من خالؿ استخداـ االختبار اإلحصائي المتوسط األسرة الصحية بين أفراد العينة

mean) أفراد العينة يجدف في عملهن في االقتصاد غير الرسمي دعًما ( أف بعض
الدعم في قدرة األسرة على إشباع احتياجات األسرة وتنمية القتصاد أسرىن، ويتجلى ىذا 

إلشباع بمعنى آخر تعكس بيانات الجدوؿ أف المعدؿ العاـ  الصحية بين أفراد العينة.
، بداللة إحصائية متوسطة (2..2يساوي )احتياجات األسرة الصحية بين أفراد العينة  

ير الرسمي في إشباع عمل المرأة في االقتصاد غوىذا إف دؿ فإنما يدؿ على تأثير 
احتياجات األسرة الصحية، والتي تتطلب تكاليف اقتصادية مكلفة في بعض األحياف ال 

 سيما في ظل تأمين صحي منخفض الفعالية ومنخفض الجودة. 
 (.2جدوؿ رقم )

 مدة العمل الحالي وإشباع االحتياجات األسرة الصحية

 اإلجمالي إشباع االحتياجات الصحية مدة العمل الحالي
 ضعيف متوسط قوي قوي جًدا
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 أقل من سنتين -

 سنوات 6من سنتين إلى أقل من   -

 سنوات 11سنوات إلى أقل من  6من   -

 سنة 16سنوات إلى أقل من  11من   -

 سنة 16أكثر من  -

- 
- 
1 
- 
- 

17 
53 
51 
5 
7 

11 
16 
73 
7 
5 

1 
5 
1 
- 
- 

56 
11 
55 
11 
6 

 161 3 65 11 1 اإلجمالي
 دالة      2.22مستوى الداللة =                      2.211=  0كا      
( العالقة االرتباطية بين مدة العمل الحالي للمرأة في .2تظهر بيانات الجدوؿ رقم )      

االقتصاد غير الرسمي، ومدى إشباع احتياج األسرة من الجوانب الصحية، حيث يتبين أف 
ل والقدرة على إشباع االحتياجات الصحية، بحيث ىناؾ عالقة ارتباطية قوية بين مدة العم

يمكننا القوؿ: إنو كلما طالت الفترة الزمنية للمرأة في العمل باالقتصاد غير الرسمي، 
ساىمت بشكل أو بآخر في إشباع احتياجات األسرة الصحية. وبال شك أف ىذه النتيجة 

 لألسرة وزيادة مواردىا. منطقية إلى حد كبير، وترتبط بتطور ونمو القدرات االقتصادية
 (21جدوؿ رقم )

 مدة العمل الحالي وتعليم األبناء وزواجهم

 مدة العمل الحالي
 اإلجمالي تعميم األبناء وزواجهم

قوي 
 جدا

 ضعيف متوسط قوي

 أقل من سنتين -

 سنوات 6من سنتين إلى أقل من   -

 سنوات11سنوات إلى أقل من  6من   -

 سنة 16سنوات إلى أقل من  11من   -

 سنة 16أكثر من  -

5 
5 
- 
- 
- 

1 
13 
71 
5 
1 

16 
11 
57 
1 
1 

- 
6 
1 
- 
- 

56 
11 
55 
11 
6 

 161 17 51 51 1 اإلجمالي
 دالة      2.22مستوى الداللة =                 2.202=  0كا             
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ61ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( العالقة االرتباطية بين مدة العمل الحالي للمرأة في 21تظهر بيانات الجدوؿ رقم )      
االقتصاد غير الرسمي ومدى قدرة األسرة على تعليم األبناء وزواجهم، حيث يتبين أف 
ىناؾ عالقة ارتباطية متوسطة بين مدة العمل والقدرة على تعليم األبناء وزواجهم، بحيث 

إف عمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي يساعد األسرة بشكل أو بآخر يمكننا القوؿ: 
في تعليم األبناء وزواجهم وال سيما في ظل ارتفاع معدالت التضخم وتكاليف التعليم في 
المجتمع المصري، خاصة ما يتعلق بالتكلفة المادية للدروس الخصوصية والتي تلتهمها  

أة من خالؿ عملها في ذلك النمط من االقتصاد. كل الزيادات المادية التي تحققها المر 
( حيث تشير إلى أف عمل المرأة وما .022وىذا ما تبرز أثره دراسة )عبد الباري، 

يستتبعو من عائد اقتصادي يؤدي إلى تمتعها بميزات وقوة لم تكن تتمتع بها، وىذا أدى 
لية صناعة القرار، إلى تغيير شكل خريطة القوة داخل األسرة، األمر الذي يتضح في عم

 ىذا على الرغم من المعوقات االجتماعية والثقافية التي اكتنفت بدايات ىذا العمل.
 
 
 
 
 

 (02جدوؿ رقم )
 مدة العمل الحالي وإشباع االحتياجات األساسية

 اإلجمالي إشباع االحتياجات األساسية مدة العمل الحالي
 متوسط قوي قوي جدا

 أقل من سنتين

 سنوات 5من سنتين إلى أقل من  

 سنوات 11سنوات إلى أقل من  5من  

 سنة 15سنوات إلى أقل من  11من  

 سنة 15أكثر من  

7 
23 
28 
9 
4 

22 
28 
25 
1 
1 

7 
7 
9 
- 
- 

25 
48 
62 
11 
5 

 151 23 56 71 اإلجمالي
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 دالة            2.22مستوى الداللة =                    2.22= 0كا          
( العالقة االرتباطية بين مدة العمل الحالي للمرأة في 02تظهر بيانات الجدوؿ رقم )      

االقتصاد غير الرسمي ومدى إشباع األسرة االحتياجات األساسية، حيث يتبين أف ىناؾ 
عالقة ارتباطية قوية جًدا بين مدة العمل والقدرة على االحتياجات األساسية، بحيث 

كلما طالت الفترة الزمنية للمرأة في العمل باالقتصاد غير الرسمي، يمكننا القوؿ: إنو  
ساىمت بشكل كبير في إشباع احتياجات األسرة األساسية. وىذه النتيجة تعكس بجالء 
القيمة االقتصادية الحقيقية لعمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي وانعكاس ذلك على 

ة كبيرة في إشباع االحتياجات األساسية دعم اقتصاد األسرة، فدخل الزوجة ساىم بصور 
لألسرة، وىذا يدفعنا إلى القوؿ: إنو في حالة عدـ عمل المرأة فإف األسرة الفقيرة في 
مجتمع الدراسة ستتعرض لمخاطر وأزمات حياتية تتجلى في صور شتى من الفقر المدقع 

 والحرماف المطلق.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ63ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (02جدوؿ رقم )
 اقتصاديات األسرةأىم المتغيرات المؤثرة في تنمية 

أهم المتغيرات تأثيرا في تنمية اقتصاديات  الترتيب
 األسرة

 مستوى التأثير معدل التأثير

 قوي جدا 1.998 حجم األسرة األول
 قوي جدا  1.987 الدخل الثاني
 عدد الساعات التي تقضيها المرأة في العمل الثالث

  

 قوي  1.991

 قوي 1.992 الرسمي دوافع العمل في االقتصاد غير الرابع

 ضعيف  1.469 مدة العمل الحالي الخامس

 ضعيف  1.461 المستوى التعميمي  السادس

 ضعيف  1.439 العمر السابع

أىم  (Discriminateاختبار التمايز ) ( في ضوء02يتضح من خالؿ الجدوؿ رقم )      
األسرة بمجتمع الدراسة. في تنمية اقتصاديات المؤثرة متغيرات االجتماعية واالقتصادية ال

حيث يتكشف من خالؿ ىذا االختبار أف المتغيرات االجتماعية واالقتصادية تؤثر في 
تنمية اقتصاديات األسرة بمعدالت متباينة تتراوح بين قوي جًدا وضعيف كما يتضح من 
بيانات الجدوؿ. ولعل من أقوى المتغيرات تأثيًرا على تنمية اقتصاديات األسرة ىو حجم 

ألسرة؛ ويعود ذلك بالتأثير سلًبا أو إيجابًا، فكلما كبر حجم األسرة تضاعفت األعباء ا
باعات المتحققة سواء األساسية أو التعليمية م انخفضت االشالمادية على األسرة، ومن ث

أو الصحية...إلخ، فكل زيادة في دخل األسرة أو بالتحديد في دخل المرأة تلتهمها 
% من النساء 15.7النقطة الجديرة باالىتماـ في ىذا الشأف أف األسرة كبيرة الحجم. و 

يصل عدد أفراد أسرتهن سبعة أفراد من إجمالي العينة مما يضاعف المعاناة االقتصادية 
المحدود؛ بسبب  على كاىلهن، ويدخلهن دائًما في دائرة العمل الشاؽ في مقابل التأثير

 يها من العمل باالقتصاد غير الرسمي.التآكل المستمر للموارد المادية المتحصل عل
كذلك توضح بيانات الجدوؿ أف عدد الساعات التي تقضيها المرأة في العمل تؤثر على 
تنمية اقتصاديات األسرة؛ ويعود ىذا إلى عالقة عدد ساعات العمل بقيمة الدخل 

إلى المتحصل عليو، فالمرأة التي تقضي وقًتا طوياًل في العمل من أجل الكسب تساىم 
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حد كبير في إشباع احتياجات أسرتها. كذلك يؤثر الدخل الذي تتحصل عليو المرأة من 
االقتصادية  عملها في تنمية اقتصاديات األسرة، فالدخل محدد من المحددات

شباعات كثيرة لألسرة، وىذا ما تجلى في أكثر من موضع في واالجتماعية لتحقيق ا
نقل داخل االقتصاد غير الرسمي بين أعماؿ مختلفة الدراسة، خاصة فيما يتعلق بدوافع الت

من أجل الحصوؿ على دخل مادي أعلى. كذلك تؤثر دوافع العمل في االقتصاد غير 
الرسمي على تنمية اقتصاديات األسرة، فرغبة المرأة ودوافعها النفسية من أجل العمل 

ية األخرى الواردة تنعكس على مساىمتها االقتصادية باألسرة. أما المتغيرات االجتماع
بالجدوؿ، فقد كشفت بيانات الجدوؿ أف تأثيرىا كاف ضعيًفا، وخاصة فيما يتعلق 

 بالمستوى التعليمي، والعمر، ومدة العمل الحالي مقارنة بالمتغيرات األخرى.
(02الجدوؿ رقم )  

الفرؽ بين أفراد العينة حسب الحصوؿ على قرض من قبل ومعدؿ اإلسهاـ في تنمية 
 اقتصاديات األسرة

)t – test  ( 

الفرق بين فراد 
 العينة حسب

الحصول عمى 
قرض من قبل 

ومعدل اإلسهام 
تنمية  في

 اقتصاديات األسرة

الحصول عمى قرض 
 من قبل

 المتوسط
mean 

 
 الفرق

 t Sig بالمتوسط
 الداللة

 االجتماعية
 

 3.76 نعم

 دالة 1.11 4.29 1.245
61. ال  

التحليل  وفي ضوء  (02من خالؿ بيانات الجدوؿ رقم ) الدراسة الميدانيةكشفت      
 والتي خرجت قيمتو تساوي (t-test) اإلحصائي باستخداـ اختبار الفروقات للعينات

أفراد العينة بين النساء الالتي وجد فرؽ بين يوىي دالة إحصائيا )يوجد فرؽ(  1.01
ل ومعدؿ اإلسهاـ في تنمية حصلن على قرض ومن لم يحصلن على قرض من قب

حصوؿ المرأة على قرض لدعم مشروعاتها االقتصادية من بمعنى أف ،اقتصاديات األسرة
قبل يؤثر على معدؿ تنمية اقتصاديات األسرة؛ ويعود ىذا للتأثير الواضح والملموس 
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كبير، للقرض وحسن استثماره في توفير فرصة عمل مناسبة تدر ربًحا ماديًّا مناسًبا إلى حد  
 األمر الذي ينعكس في النهاية على معدالت إشباع احتياجات األسرة المختلفة.

 (00الجدوؿ رقم )
الفروقات بين أفراد العينة حسب الرضا عن العمل في االقتصاد غير الرسمي ومعدؿ 

 إشباع االحتياجات األساسية لألسرة
 ( one- way AnovA )اختبار التباين األحادي

 
 الفروقات بين أفراد العينة  
حسب الرضا عن العمل في 

االقتصاد غير الرسمي ومعدل 
إشباع االحتياجات األساسية 

 لألسرة

 
 

F 

 
 

Sig 

  )Scheffeشفيه( المتوسط 
 الرضا عن العمل

   
متو  قوي  قوي جدا

 سط
1.43 1.241 

 الداللة االجتماعية ...ال يوجد فرق
1.78 1.74 1.9

1 
 

( في ضوء التحليل اإلحصائي 00كشفت الدراسة الميدانية من بيانات الجدوؿ رقم )      
 one- way-باستخداـ اختبار الفروقات للعينات المتعددة والتباين األحادي 

AnovA- ( وىي غير دالة 2.12والتي خرجت قيمتو تساوي )ال يوجد  احصائيً إ(
مل في االقتصاد غير الرسمي ومعدؿ إشباع الرضا عن العأي أنو ال يوجد فرؽ بين  ؛فرؽ(

رضا الزوجة أو عدـ رضاىا ال يؤثر على دورىا بمعنى أف  االحتياجات األساسية لألسرة،
االقتصادي في دعم اقتصاديات األسرة، فربما تعمل وىي غير راضية عن العمل، ولكنها 

ى التعليم مضطرة لذلك كي تساىم في إشباع احتياجات األسرة وتساعد أبناءىا عل
 والزواج، واإلنفاؽ عليهم كذلك في الجوانب الصحية.

 تاسًعاػ نتائج الدراسة:
أوضحت الدراسة الميدانية الخروج المبكر للمرأة ػ عينة الدراسة ػ إلى سوؽ العمل في  .2

االقتصاد غير الرسمي، وذلك بقصد مساعدة األسرة في أوجو اإلنفاؽ المختلفة، 
ويالحظ أف الخروج المبكر للمرأة إلى االقتصاد غير الرسمي لم يرتبط بزواجها وتكوين 
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رة قبل الزواج ومساعدتها لألسرة المعيشية والمشاركة في األسرة فحسب، بل امتد إلى فت
 تجهيز نفسها للزواج.

أوضحت الدراسة الميدانية انخفاض المستويات التعليمية للنساء العامالت ػ عينة  .0
الدراسة ػ الملتحقات باالقتصاد غير الرسمي، وىو ما يرتبط مباشرة بالوضع الطبقي 

مجتمع الدراسة، األمر الذي يتسبب في التمييز ضد  وحالة الفقر التي تعيشها المرأة في
المرأة عند االلتحاؽ باالقتصاد غير الرسمي، حيث افتقارىا إلى القدرات والمهارات 

 الالزمة.
أشارت الدراسة الميدانية إلى نتيجة مؤداىا: اقتراف عمل المرأة باالقتصاد غير الرسمي  .2

المدخل النسوي ػ ذلك العنف الذي بصور العنف االقتصادي ػ في ضوء توجهات 
يسلبها أدنى حقوقها في الحياة اإلنسانية، والذي يرتبط بصورة أساسية بنوعية األعماؿ 

 الهامشية التي تعمل بها المرأة دوف وجود سند قانوني يحميها.
كشفت عينة الدراسة أف االحتياج والعوز الذي تعيش فيو أسرىن، كاف الدافع األساسي  .1

عمل باالقتصاد غير الرسمي، خاصة مع تزايد حجم األسرة وامتدادىا. ومن لخروجهن لل
ثم لم يكن ىناؾ خياٌر أماـ المرأة في عينة الدراسة للتفكير والمفاضلة بين الخروج 
للعمل من عدمو، وإنما دفعتهن ظروؼ األسرة االقتصادية للبحث عن فرصة عمل من 

 . أجل دعم اقتصاد األسرة والقدرة على البقاء
% من أفراد العينة يشكلن المصدر الرئيسي 25.7أظهرت الدراسة الميدانية أف  ..

واألساسي لدخل األسرة، وتعكس ىذه النتيجة حجم الدعم المادي الذي تقـو بو المرأة 
 في دعم اقتصاد أسرتها، بحيث تصبح ىي المصدر األساسي والوحيد القتصاد األسرة.

سياؽ االقتصادي ػ في ضوء توجهات المدخل كشفت الدراسة الميدانية عن أثر ال .5
البنائي ػ على اإلسهاـ االقتصادي للمرأة في دعم اقتصاد أسرتها، حيث أسر ىذا السياؽ 
وال سيما في ظل ارتفاع معدالت التضخم على إضعاؼ قدرات المرأة االقتصادية في 

 ية.تغيير مستويات المعيشة ألسرتها، واالكتفاء بإشباع االحتياجات األساس
كشفت الدراسة الميدانية عن أوجو إنفاؽ دخل المرأة، والذي يعد جزًءا أصياًل من  .7

% من أفراد العينة يوجهن دخلهن إلى إشباع 72.2اقتصاد األسرة، حيث نجد أف 
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% 22.2% يوجهن دخلهن إلى تعليم األبناء، ثم 05احتياجات األسرة األساسية و
% يوجهن دخلهن لإلنفاؽ على 1.2خيًرا يوجهن دخلهن إلى اإلنفاؽ على الصحة، وأ

 زواج أحد األبناء.
أوضحت الدراسة الميدانية أف اإلسهاـ االقتصادي لعمل المرأة في االقتصاد غير  ..

الرسمي يعد مؤثًرا في إشباع االحتياجات األساسية لألسرة، ويظل محدوًدا في اإلنفاؽ 
اجهم؛ ويعود ذلك لطبيعة على الصحة ومتطلباتها والمساعدة في تعليم األبناء وزو 

التحديات االقتصادية التي تواجو المرأة وأسرتها، خاصة في ظل ارتفاع معدالت 
التضخم، الذي يساىم بشكل أو بآخر في إضعاؼ مساىمة المرأة االقتصادية في إشباع 
احتياجات األسرة المادية دوف إحداث تغيير حقيقي وملموس للمستويات المعيشية 

ويرتبط ىذا بصورة أساسية بمحدودية قدرة المرأة الفقيرة في الوصوؿ إلى  ونوعية الحياة.
 مصادر الدخل المرتفعة.

كشفت الدراسة الميدانية عن دوافع التحاؽ المرأة للعمل باالقتصاد غير الرسمي، والتي  .1
تجلت في خمسة أسباب في مقدمتها حاجة األسرة المادية، مما دفع الزوجة للخروج 

ؽ العمل من أجل المساىمة االقتصادية في إشباع احتياجات أفرادىا مبكًرا إلى سو 
األساسية، فضاًل عن تحقيق إشباعات في جوانب أخرى صحية وتعليمية وزواج األبناء، 
أما الدافعاف الثاني والثالث فقد ارتبطا بخصائص االقتصاد غير الرسمي والذي ال يتطلب 

ل بخروج المرأة للعمل، ىذا فضاًل عن عدـ شروطًا أو تعقيدات لاللتحاؽ بو، مما يعج
تطلبو كذلك لمهارات فائقة، ومن ثم توفر العمل وسهولتو في ىذا النشاط، أما الدافع 
الرابع فقد انحصر في رغبة المرأة في تحسين مستويات المعيشة، وأخيًرا؛ البعد المرتبط 

ألسرية مزاوجة مع بقرب العمل من المنزؿ، مما يسهل على المرأة ممارسة أدوارىا ا
 عملها.

أوضحت الدراسة بجالء نوعية األعماؿ التي تقـو بها المرأة ػ عينة الدراسة ػ في  .22
االقتصاد غير الرسمي. وقد لوحظ على نوعية ىذه األعماؿ أنها أعماؿ ىامشية ال 
تتطلب قدرات أو مهارات فائقة، حيث يمكن اكتساب مهاراتها بالممارسة، ومن ىذه 

عمل في مصنع لتصنيع بعض السلع التي تصنع في الخفاء بعيًدا عن الرقابة األعماؿ: ال
الحكومية، أو بائعة في أحد المحالت، كذلك العمل في مشغل يدوي، أو بيع بعض 
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السلع والمنتجات الغذائية أماـ السكن، وأخيًرا العمل كخادمة في أحد المنازؿ وىي 
ا مرتفًعا، ولكنها تضيف إلى حد كبير القتصاد نوعية أعماؿ في مجملها ال تدر عائًدا ماديً 

 األسرة الذي يعاني من أزمات اقتصادية وعجز في الموارد.
أوضحت الدراسة الميدانية العالقة االرتباطية بين مدة عمل المرأة في االقتصاد غير  .22

الرسمي وتنمية اقتصاديات األسرة، والتي تجلت في ثالثة أبعاد: البعد األوؿ: إشباع 
تياجات األساسية، البعد الثاني: إشباع االحتياجات الصحية، البعد الثالث: إشباع االح

االحتياجات التعليمية وزواج األبناء. ومن واقع دراسة ىذه العالقات تبين التأثير 
الملحوظ لعمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي وإشباع االحتياجات األساسية، فقد  

طية القوية بين ىذين المتغيرين، كذلك تأثير عمل المرأة كشفت الدراسة العالقة االرتبا
على إشباع االحتياجات الصحية، والذي تبين أف العالقة بينهما قوية، غير أف القدرة 
االقتصادية للمرأة تنخفض إلى حد ما في إشباع احتياجات األسرة التعليمية وزواج 

 األبناء، والذي يتبين أف العالقة بينهما متوسطة.
ت الدراسة باستخداـ االختبار اإلحصائي المتوسط أف المعدؿ العاـ لتنمية كشف .20

بداللة إحصائية متوسطة، وىذا يعكس تأثير عمل المرأة  2.7اقتصاديات األسرة يساوي 
في االقتصاد غير الرسمي على تنمية اقتصاديات األسرة، ويعكس كذلك الجدوى 

 تصاد األسري.والقيمة االقتصادية لعمل المرأة في دعم االق
كشفت الدراسة الميدانية عن أىم المتغيرات االجتماعية واالقتصادية تأثيًرا في تنمية  .22

اقتصاديات األسرة، حيث اعتمدت الدراسة على االختبار اإلحصائي التمايز في 
الحصوؿ على معدؿ التأثير ومستوى التأثير للمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتي 

وكذلك  .2.11حجم األسرة والدخل بمعدؿ تأثير قوي تجاوز  جاءت في مقدمتها
عدد الساعات التي تقضيها المرأة في العمل، ودوافع العمل في االقتصاد غير الرسمي 

، ثم بدأت المتغيرات األخرى في االنخفاض 2.112بمستوى تأثير قوي ومعدؿ تجاوز 
دة العمل الحالي. وفي وبلغ مستوى تأثيرىا ضعيًفا كالعمر والمستوى التعليمي وم

المجمل تلعب ىذه المتغيرات دورًا في التأثير على معدؿ اإلسهاـ االقتصادي للمرأة في 
 دعم أسرتها.
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للعالقة  T.testكشفت الدراسة الميدانية باستخداـ اختبار الفروقات بين العينات  .21
ألسرة واالرتباط من حصوؿ المرأة على قروض ومعدؿ اإلسهاـ في تنمية اقتصاديات ا

بوجود فروؽ بين أفراد العينة من النساء الالتي حصلن على قرض ومن لم يحصلن على 
قرض من قبل، فقد كشفت الدراسة أف حصوؿ المرأة على قرض ساعد على التمكين 
االقتصادي لألسرة بشكل يفوؽ األسر التي لم تحصل فيها المرأة على قروض. وتعكس 

 للمرأة ورغبتها الحقيقية في اإلسهاـ االقتصادي.تلك النتيجة الفعالية االقتصادية 
أوضحت الدراسة الميدانية أف معدؿ الرضا عن العمل لم يكن ذا تأثير واضح على  ..2

معدؿ اإلسهاـ االقتصادي للنساء في دعم اقتصاديات أسرتهن، فقد دفعتهن الظروؼ 
ء وضغوط االقتصادية وحاالت العجز المادي للخروج إلى العمل؛ ومن ثم تحمل أعبا

ىذا العمل بغض النظر عن الرضا أو القبوؿ، وذلك من أجل تحقيق ىدؼ أىم وىو 
 تحقيق الدعم االقتصادي األسري.

كشفت الدراسة الميدانية عن نوعية المشكالت التي تواجو المرأة في االقتصاد غير الرسمي  .25
ز المشكالت والتي تنعكس بالسلب أو اإليجاب على دعم االقتصاد األسري، ولعل من أبر 

التي أشارت إليها أفراد العينة ىي مشكالت خاصة بالحماية واألمن، وكذلك مشكلة خاصة 
بتوفر السيولة المالية، وىذه األخيرة تنعكس بالسلب على اقتصاد األسرة وتضعف من اإلسهاـ 
االقتصادي للمرأة، خاصة عندما تتقطع مساىمة المرأة في دخل األسر؛ بسبب عجز صاحب 

عن توفير الرواتب األسبوعية أو الشهرية، مما يدخل األسرة في دوائر من الحرماف  العمل
 والبحث عن آليات التكيف.

كشفت الدراسة أف المرأة في منطقة الدراسة تعاني نتيجة عملها باالقتصاد غير الرسمي من  .27
ة التي محدودية فرص الحصوؿ على الموارد نتيجة افتقارىا إلى القدرات والمهارات الفائق

تمكنها من تجميع األصوؿ المادية، ىذا فضاًل عن التمييز السلبي الذي تعاني منو المرأة في 
 االقتصاد غير الرسمي وانخفاض األجور وافتقارىا إلى بيئة عمل تفتقد إلى الشروط اإلنسانية.

سمي كشفت الدراسة الميدانية عن نتيجة مهمة مؤداىا: أف عمل المرأة في االقتصاد غير الر  ..2
يساىم بشكل أو بآخر في التخفيف من حدة الفقر الذي تواجهو األسر الحضرية الفقيرة، 
وذلك بما يقدمو عمل المرأة من إسهاـ اقتصادي ينعكس على إشباع االحتياجات األساسية 
لألسرة وتعليم األبناء وزواجهم، ومن ثم تخفيض معدالت الحرماف البشري، وبالتالي تمكين 

 . من فرص الحياة المعيشية المختلفة األسر الفقيرة
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المرأة الريفية ودورىا اإلنتاجي في األسر المعيشية في (، 4006اخلواجة، زلمد ياسر شبل ) .0.
أعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم االجتماع: األسرة ادلصرية وحتديات  مصر: دراسة استطالعية،

ة، أمحد زايد، أمحد رلدي حجازي) زلرران(، مطبوعات مركز البحوث والدراسات العودل
 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

دور القطاع غير الرسمي في التنمية الحضرية: دراسة ،(.400اخلواجة، زلمد ياسر شبل ) ...
 ، جامعة طنطا.2.رللة كلية اآلداب، العدد  ميدانية في منطقة القرشي بمدينة طنطا،

 دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض. اقتصاد األسرة،،(4002الرماين، زيد زلمد ) .4.

دور الجمعيات األىلية في تدعيم المشاركة الفعالة ،(..40الزيادي، داليا عادل رمضان ) .6.
 الرابع، القاهرة. اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد للمرأة لتنمية المجتمع،

الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة السعودية ،(..40السليمي، إيناس بنت أمحد علي ) .2.
 ، إبريل، جامعة ادلنصورة..4رللة حبوث الرتبية النوعية، العدد  بالتوافق الزواجي،

(، في : قيادات 0221-21.5تطور وضع المرأة في مصر )،(4002الشيخ، نورهان ) .3.
 وزارة الشباب، فريد ريش إيربت، القاهرة. يات المستقبل،المرأة وتحد

المرأة والمشاريع الصغيرة في األردف، في: دور ،(4004العتوم، راضي، الناصر، ملك ) .4.
موسى شتيوي)زلررًا(، دار قنديل للنشر والتوزيع،  المشاريع الصغيرة في الحد من الفقر والبطالة،

 األردن. 

القيادات النسائية المصرية وموقفها من بعض قضايا ،(4006) فاطمة يوسف ،القليىن .5.
عمال الندوة العلمية دلركز الدراسات أ ة والعمل،أالعولمة وقضايا المر  :يف ومشكالت المجتمع،
عبد الباسط  ،4004مارس 2-6بكلية البنات جامعة عني مشس  ادلتكاملةوالبحوث واخلدمات 

 كلية اآلداب، جتماعية،ركز البحوث والدراسات اال، مطبوعات معتماد عالم زلررانا ادلعطى، عبد
 . القاهرة جامعة

األسر التي ترأسها نساء في مناطق ،(.400اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا ) .6.
مسح استطالع لصياغة سياسات لتخفيف حدة  مختارة من األسكوا التي تعاني من النزاعات:

 الفقر، األمم ادلتحدة، نيويورك.  

النسوية اإلسالمية المعاصرة: ىل ىي حلقة اتصاؿ بين التراث ،(4006ادلرصفي، هناء ) .7.
 ، جامعة عني مشس.64حوليات آداب عني مشس، اجمللد  والتحديث؟،

 النسوية: فكرىا واتجاىاتها، المجلة العربية للعلـو اإلنسانية،،(4000ادلساعد، نورة فرج ) .40
 ، الكويت..5، العدد 6.اجمللد 
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 النظم والمؤسسات االجتماعية، في: المدخل إلى علم االجتماع،،(4000نايف ) النبوي، ..4
 دار الشروق، عمان ـ األردن.

اجمللس  نساء مسئوالت عن أسر، المجلس الدولي للسكاف،،(772.بدران، هدى وآخرون ) .44
 القومي لألمومة والطفولة، القاهرة.

طيط االستراتيجي لدخل األسرة التخ،(40.4بدير، إيناس ماهر، راغب، رشا عبد العاطي ) .46
رللة  المالي وانعكاسو على النمط االستهالكي للزوجة في ظل تداعيات األزمة االقتصادية،

 ، العدد الرابع، القاهرة.42علوم وفنون، دراسات وحبوث، اجمللد 

األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسر التي ترأسها نساء في ،(4006جاب اهلل، سيد ) .42
أعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم االجتماع: األسرة ادلصرية وحتديات العودلة،  لمصرية،القرية ا

أمحد زايد، أمحد رلدي حجازي) زلرران(، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية 
 اآلداب، جامعة القاهرة.

استطالعية  النساء الفقيرات في القطاع غير الرسمي: دراسة(، 4004جاب اهلل، سيد ) .43
 ، يناير، جامعة طنطا.3.رللة كلية اآلداب، العدد  لبائعات األرصفة بمدينة طنطا،

ي مواجهة الفقر ف يمشروعات األسر المنتجة ودورىا ف،(4007) سوسن زلمود حسن ،جاد .44
 . عني مشس جامعة معهد الدراسات والبحوث البيئية، رسالة ماجستري، ،يالمجتمع المصر 

اإلطار النظري للبحث في القطاع غير الرسمي في مدينة ،(.400الرازق )جليب، على عبد  .45
التقرير الثاين اجملتمع احمللي ومالمح القطاع غري الرمسي، حبث" القطاع غري الرمسي يف حضر  القاىرة،

 مصر"، ادلركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، القاهرة.

جية بديلة لتنمية القطاع غير الرسمي، في: نحو استراتي،(4002جليب، علي عبد الرازق ) .46
التقرير الثالث، دراسة على ادلنشآت: البنية والتنمية، على  القطاع غير الرسمي في مدينة القاىرة،

عبد الرازق جليب) مشرفًا(، قسم حبوث اجملتمعات احلضرية وادلدن اجلديدة، حبث القطاع غري الرمسي 
 االجتماعية واجلنائية، القاهرة. يف حضر مصر، ادلركز القومي للبحوث 

المرأة وسوؽ العمل في ضوء التشريعات المصرية، في: ( 4006حافظ، سحر مصطفى ) .47
أعمال الندوة العلمية دلركز الدراسات والبحوث واخلدمات  العولمة وقضايا المرأة والعمل،

عطي، اعتماد ، عبد الباسط عبد ادل4004مارس  2-6ادلتكاملة بكلية البنات جامعة عني مشس 
 عالم ) زلرران(، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة. 



 المرأة في االقتصاد غير الرسمي وأثره في تنمية اقتصاديات األسر الفقيرةعمل  | شريف عوض   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ73ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المخاطر البيئية والقطاع غير الرسمي في مدينة القاىرة، ،(774.حافظ، سحر مصطفى ) .60
التقرير األول. ادلداخل النظرية وادلنهجية والتحليلية،  في: القطاع غير الرسمي في حضر مصر.

 ادلركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، القاهرة. 

األنشطة غير الرسمية المرتبطة بالشارع والرصيف والتجواؿ، في: ،(774.حافظ، زلمد ) ..6
التحليلية، قسم التقرير األول: ادلداخل النظرية وادلنهجية و  القطاع غير الرسمي في حضر مصر،

 حبوث اجملتمعات احلضرية وادلدن اجلديدة، ادلركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، القاهرة. 

، 30.عودلة ادلرأة: قراءة يف األيديولوجية النسوية اجلديدة، البيان، العدد ،(4000حبيب، كمال ) .64
 لندن.

،النساء ،(4003حجازي، أمحد رلدي، عبد ادلقصود، خليل  ) .66  المعيالت في محافظة الفيـو
 )د.ن(، القاهرة.  

التغير االجتماعي وقضايا التنمية والتحديث: دراسة ميدانية (، 4006حجازي، أمحد رلدي ) .62
أعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم االجتماع: األسرة  عن الدور المتغير للمرأة الريفية المصرية،
د رلدي حجازي) زلرران(، مطبوعات مركز البحوث ادلصرية وحتديات العودلة، أمحد زايد، أمح

 والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

التحوالت االجتماعية وأنماط المهن النسائية (، 40.0حسني، رشا زلمد حسن ) .63
رسالة ماجستري، قسم االجتماع، كلية  المستحدثة: دراسة ميدانية في القطاع غير الرسمي،

 ة القاهرة. اآلداب، جامع

إعادة الهيكلة الرأسمالية... تمكين أـ تهميش للمرأة ،(4006حلمي، إجالل إمساعيل ) .64
المصرية: دراسة حالو لعينة من المستفيدات من الصندوؽ االجتماعي للتنمية، في: العولمة 

بكلية أعمال الندوة العلمية دلركز الدراسات والبحوث واخلدمات ادلتكاملة وقضايا المرأة والعمل، 
، عبد الباسط عبد ادلعطي، اعتماد عالم ) زلرران(، 4004مارس  2-6البنات جامعة عني مشس 

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية. كلية اآلداب، جامعة القاهرة.   

المرأة والعنف االقتصادي، في: ندوة المرأة المصرية والتحديات ،(4004حليم، نادية ) .65
الفوال )مشرفًا(، ادلركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، ، جنوى 4004مارس المجتمعية

 القاهرة.

أحداث الحياة الضاغطة لدى ربة األسرة وعالقتها بإدارة ،(..40محادة، وجيدة زلمد نصر ) .66
ادلؤمتر السنوي السادس عشر لإلرشاد النفسي: اإلرشاد النفسي وإرادة  بعض الموارد األسرية،

 ، جامعة عني مشس..يناير، رللد  43رة التغيري ...مصر بعد ثو 
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ندوة ادلرأة  المرأة في القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي في مصر،،(772.حندوسة، هبة ) .67
والتنمية القومية، ادلؤمتر القومي للمرأة ادلصرية وحتديات القرن احلادي والعشرين، ادلركز اإلقليمي 

 للبحوث والتوثيق، القاهرة.

اآلثار االقتصادية واالجتماعية لعمل المرأة في القطاع غير ،(..40سن )خليل، عزة عبد احمل .20
الرسمي: المشكالت وآليات التدخل: دراسة ميدانية في ثالثة أحياء شعبية بمدينة القاىرة 

أعمال مؤمتر تنمية ادلرأة العربية: اإلشكاليات وآفاق ادلستقبل،  الكبرى وفي مدينة أبو قرقاص،
 القاهرة.  

حبث مقدم إىل منتدى  النساء ومواجهة اإلفقار في مصر،،(4006عزة عبد احملسن )خليل،  ..2
 العامل الثالث"داكار"، مركز البحوث العربية واإلفريقية، القاهرة.

المرأة المصرية في سوؽ العمل: نظرة مستقبلية، المنتدى الثالث: ،(.400رضوان، مسري ) .24
 ي، اجمللس القومي للمرأة، القاهرة.القطاع الرمسي وغري الرمس المرأة وسوؽ العمل،

 مركز البحوث والدراسات االجتماعية، المرأة وقضايا المجتمع،،(4004زايد، أمحد وآخرون ) .26
 . جامعة القاهرة كلية اآلداب،

ظهور الحركات النسوية في العالم العربي ومشروع تحرير المرأة، ، (40.2زعفران، اذليثم ) .22
شر: التحوالت الكربى ومستقبل العامل اإلسالمي بعد مائة عام من التقرير االسرتاتيجي احلادي ع

 احلرب العادلية األوىل، رللة البيان، السعودية. 

، يف: الفقر والنساء المعيالت ألسر: األبعاد وسبل المواجهة،(773.سليمان، نادية حليم ) .23
عاد االجتماعية، أمحد زايد، سامية اخلشاب )زلرران( سياسات التكيف اذليكلي يف مصر: األب

 أعمال الندوة السنوية الثانية لقسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة القاهرة. 

، اقتصاديات األسرة في المجتمع الصحراوي وتحديات المستقبل،(.77.شرارة، تغريد ) .24
يف: أمحد أبو زيد، اجملتمعات الصحراوية يف مصر، البحث األول: مشال سيناء، ادلركز القومي 

 للبحوث االجتماعية واجلنائية، القاهرة.  
 ، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية.المرأة في الريف والحضر،(4000شكري، علياء وآخرون ) .25

الريفية في التنمية: العمل غير  المشاركة االقتصادية للمرأة،(772.شكري، علياء ) .26
ادلؤمتر القومي للمرأة ادلصرية وحتديات القرن احلادي  المأجور، ندوة المرأة والتنمية القومية،

 والعشرين، ادلركز اإلقليمي للبحوث والتوثيق، القاهرة.
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تقييم مدى فعالية السياسات االقتصادية الكلية ،(..40شهاب، زلمد عبد احلميد زلمد ) .27
دراسة حتليلية، رللة مصر ادلعاصرة، اجمللد  عدالت مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل:على م
 ، القاهرة..30، العدد 06.

المرأة والعمل واالقتصاد: مكسب االقتصاد الكلي من ،(40.6صندوق النقد الدويل ) .30
 مذكرة مناقشات خرباء صندوق النقد الدويل. المساواة بين الجنسين،

دراسة ميدانية  النساء الفقيرات وىشاشة فرص الحياة في مصر.،(4006د )صيام، عزة أمح ..3
لعينة من النساء الفقريات يف حي شعيب، يف: العودلة وقضايا ادلرأة والعمل، أعمال الندوة العلمية 

مارس  2-6دلركز الدراسات والبحوث واخلدمات ادلتكاملة بكلية البنات جامعة عني مشس 
ادلعطي، اعتماد عالم ) زلرران(، مطبوعات مركز البحوث والدراسات  ، عبد الباسط عبد4004

 االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة. 
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