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خبرية باملركز الدميوجرايف بالقاهرة

رئيس قطاع اإلحصاء

بالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )سابقا( 

فريق مراجعة البيانات بالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء:

آمال فؤاد محمد

رئيس اإلدارة املركزية للدراسات والبحوث السكانية واالجتامعية

سعاد أحمد الهواري

مدير عام اإلدارة العامة لبحوث الخصوبة وتقديرات السكان

تامي محمد أمني

كبري إحصائيني

نهلة كامل مظلوم

كبري إحصائيني

املقدمة

1-1 أهمية الدراسة:

تعمل هذه الدراسة عىل إظهار أهم االختالفات يف استخدام الوقت بني النشء يف الفئة العمرية ما بني ١٠ إىل ١٩ عاماً، والشباب ما بني ٢٠ إىل ٢٤ عاماً، ملعرفة 

األنشطة التي ستزيد نسبة مامرستها مع تقدم العمر، وتلك التي ستنحرس مع االنتقال من مرحلة الطفولة إىل الشباب. وتأيت أهمية هذه الدراسة يف كونها تلقي 

الضوء عىل استخدام الوقت لهذه الفئات العمرية مبا يساعد عىل تصميم أو تعديل الربامج التي تستهدفهم بحيث تصل إليهم من خالل السبل املناسبة لهم.

1-2  أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إىل تحقيق ما ييل:

مقارنة استخدام الوقت بني النشء )١٠ – ١٩ سنة( والشباب )٢٠ – ٢٤ سنة( واختالفها حسب السن والنوع ومحل اإلقامة والحالة التعليمية.

تقدير لقيمة العمل غري مدفوع األجر لصالح األرسة والذي يقوم به النشء والشباب.

عرض ألهم النتائج واقرتاح بعض التوصيات.

املساهمة يف دعم تصميم أو تعديل الربامج التي تستهدف النشء والشباب. 

1-3  مصادر البيانات:

تعتمد الدراسة الحالية عىل نتائج مسح استخدام الوقت الذي أجراه الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء ٢٠١٥ عىل املستوى القومي )باستثناء املحافظات 

الحدودية(  خالل شهري مارس وأبريل عام ٢٠١٥.

1-4 تنظيم الدراسة:

تنقسم هذه الدراسة إىل خمسة أقسام، يضم القسم األول املقدمة وأهداف الدراسة ومصادر البيانات وتنظيم الدراسة، يف حني يشمل القسم الثاين أهم االختالفات 

يف استخدام الوقت لدى النشء )١٠ – ١٩ سنة( حسب السن والنوع ومحل اإلقامة والحالة التعليمية، أما القسم الثالث فيعرض ألهم أنشطة الشباب يف عمر )٢٠ 

– ٢٤ سنة( وأبرز االختالفات بني أنشطة الشباب )٢٠ – ٢٤ سنة( والنشء )١٠ – ١٩ سنة(، ويف القسم الرابع التقدير النقدي للعمل غري مدفوع األجر لصالح األرسة 

من النشء )١٠ – ١٩ سنة( والشباب )٢٠ – ٢٤ سنة(، وأخرياً يشمل القسم الخامس أهم نتائج الدراسة والتوصيات.

القسم األول
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طرق استخدام الوقت لدى النشء واختالفاتها حسب السن والنوع ومحل اإلقامة والحالة 

التعليمية من واقع بيانات مسح استخدام الوقت لعام 201٥

يف هذا القسم سوف نوضح أهم طرق استخدام الوقت لدى النشء )1٠ – 1٩ سنة( وكذلك إلقاء الضوء عىل بعض االختالفات يف استخدام الوقت للفئتني )1٠ – 

14 سنة( و)1٥ – 1٩ سنة(.

العمل بأجر للفئة العمرية )1٠ – 1٩ سنة(

إذا نظرنا إىل فئة النشء )١٠ – ١٩ سنة( ككل، لوجدنا أنه نظراً لحداثة سن املبحوثني فإن نسبة من يعمل منهم يف القطاع املنظم أو الرشكات ال تتعدى )٠،٥٪( 

لذلك تم استبعاد هذا النشاط من الجدولني )١ و٢( باملالحق.

أما إذا ما انتقلنا إىل القطاع الزراعي نجد أن حوايل )٥٪( من النشء املبحوثني يف الفئة العمرية )١٠ – ١٩ سنة( يعملون بأجر يف هذا النشاط، وترتفع هذه النسبة 

بني الذكور إىل )٦،٤٪( مقابل )٢،٤٪( فقط لدى اإلناث. وفيام يتعلق مبدة العمل، يخصص الذكور حوايل )٥( ساعات و)٢3( دقيقة للعمل الزراعي املدفوع األجر، 

مقابل ساعة و)٤٩( دقيقة فقط لإلناث )جدول )٢( املالحق وشكيل )١ و٢(.

أما بالنسبة للعمل مدفوع األجر يف القطاع الصناعي، فالنسبة محدودة للغاية سواء للذكور أو لإلناث وال تتعدى )١ إىل ٢٪(، ومع ذلك من يعمل يف هذا النشاط 

هم النشء العاملني بالورش الصناعية ويف لحام الكاوتشوك وإصالح السيارات وغريها، ويقضون حواىل )٨( ساعات يف هذا العمل، وباملثل فإن نسبة العاملني من 

النشء البالغني )١٠ – ١٩ سنة( يف قطاع التشييد والبناء محدودة للغاية )من ١ إىل ٢٪(، ويعمل الذكور يف هذا النشاط مدة )٧( ساعات ونصف تقريبا يف اليوم 

)جدول )٢( باملالحق وشكيل )١ و٢(.

العمل بدون أجر للفئة العمرية )1٠ – 1٩ سنة(

يف مقابل األنشطة السابقة والتي هي عمل بأجر، هناك العمل املنزيل لحساب األرسة بدون أجر )ويشمل األعامل املنزلية مثل طهي الطعام وتنظيف املنزل وغريها، 

إضافة إىل رعاية األطفال واملسنني من داخل األرسة، وكذلك تقديم خدمات لألرس األخرى والجمعيات األهلية(. يف هذا املجال نجد أن نسبة النشء العاملني يف 

العمل املنزيل تصل إىل )٤٠٪(، ترتفع بني اإلناث إىل )٦3،٦٪( وتنخفض بني الذكور إىل حوايل )٢٧٪(. وبينام يعمل النشء الذكور يف هذا النشاط غري مدفوع األجر 

مدة ساعة و)٤٥( دقيقة يومياً، ترتفع مساهمة اإلناث إىل ما يزيد قليال عن ثالث ساعات، وهو ما يعكس العادات والتقاليد املرصية، التي تفضل عمل اإلناث 

باملنزل دون أجر بينام يحاول رب األرسة الدفع بالذكور للعمل خارج املنزل للحصول عىل أجر نقدي )جدول )٢( باملالحق وشكيل )3، ٤(.

أما ما يتعلق برعاية األطفال الصغار واملسنني داخل األرسة بدون أجر، فتامرسه اإلناث بنسبة )٩٪( مقابل )٤٪( بني الذكور، وتتساوى مدة مزاولة هذا النشاط بني 

كل من اإلناث أو الذكور، إذ يقضون حواىل ساعتني يف املتوسط يومياً يف هذا النشاط )جدول )٢( باملالحق(.

وأخرياً فإن من يعمل من الذكور أو اإلناث ملساعدة الجمعيات األهلية أو ملساعدة األرس األخرى محدود للغاية بني النشء يف سن )١٠ – ١٩ سنة(، إذ ال تتعدى 

نسبتهم )١،٤٪( للذكور و)3،٨٪( لإلناث، لكنهام يتساويان يف الوقت املخصص لهذا النشاط وهو حوايل ساعتان و)١٢( دقيقة يف املتوسط لكال الجنسني )جدول )٢( 

باملالحق(.

وأخريا فإن نسبه العاملني بأجر يف قطاع الخدمات ١ ترتفع نسبة الذكور إىل ٦٪، مقابل ٤،٥٪ لإلناث، وتصل مدة العمل اليومي يف هذا القطاع إىل ٦ ساعات للذكور، 

و٤ لإلناث. )جدول )٢( باملالحق وشكيل )١ و٢(.

١ يشمل قطاع الخدمات كل من األنشطة التالية:

- بيع األغذية واإلتجار بها.  - خدمات اإلصالح والرتكيب والصيانة.  - الخدمات التجارية واملهنية.

- الخدمات املنزلية. - خدمات الرعاية الشخصية.  - نقل البضائع والركاب.   

ومن جدول )٢ مالحق( نالحظ تشابهات كثرية بني الذكور واإلناث يف نسب مامرسة بعض األنشطة وعدد الساعات املخصصة لها، مثل التعليم وقضاء وقت الفراغ 

والتآنس، وكذلك فيام يتعلق بالنوم والنظافة الشخصية.

يقيض )٧3،٤٪( من إجاميل النشء )١٠ – ١٩ سنة( حواىل )٧( ساعات ونصف يف أنشطة التعليم، وترتفع النسبة بني الذكور إىل )٧٤،٦٪( مقابل )٧١،٢٪( لإلناث، 

وهو ما  يُظهر محدودية االختالفات بني الذكور واإلناث يف هذا النشاط )جدول )٢( باملالحق(.

كام نجد تقارباً بني اإلناث والذكور يف مامرسة األنشطة الخاصة بالتآنس وقضاء وقت الفراغ ومشاهدة التليفزيون أو سامع الراديو مع ارتفاع طفيف بني اإلناث 

)٧٧٪( مقابل )٧٢٪( للذكور، واألمر نفسه تقريباً يف عدد الساعات املخصصة لهذه األنشطة التي تصل إىل ساعتني و)3٤( دقيقة بني اإلناث مقابل ساعتني و)١٥( 

دقيقة للذكور. وبوجه عام ميكن أن نؤكد أن االختالفات يف قضاء وقت الفراغ ال تعكس اختالفات جوهرية بني الجنسني )جدول )٢( باملالحق(.

أخرياً، وكام هو متوقع يخصص كل من الذكور واإلناث عىل السواء حوايل )١٢( ساعة ونصف للنوم والنظافة الشخصية والغفوات يف وسط النهار واإلسرتخاء وغريها، 

وبالطبع فإن جميع األفراد بغض النظر عن أعامرهم أو جنسهم يزاولون هذه األنشطة )جدول )٢( باملالحق(.

وعىل الجانب اآلخر يوضح جدول )٢( باملالحق بعض االختالفات بني الذكور واإلناث يف بعض األنشطة مثل مامرسة الهوايات ومامرسة الرياضة سواء داخل أو 

خارج مرص. 

فيام يتعلق مبامرسة الهوايات، تصل النسبة بني الذكور إىل حوايل )٢١٪( تقريباً للفئة العمرية )١٠ – ١٩ سنة( وتنخفض بني اإلناث إىل حوايل )١١٪( لكن النشء 

من الجنسني يخصصون حواىل ساعتني يف اليوم ملامرسة الهوايات )شكل رقم ٥ و٦(، وباملثل فإن نسبة مامرسة الرياضة تصل بني الذكور إىل )٢١،٢٪( مقابل )١،٧٪( 

فقط لإلناث، ولكن من ميارس هذا النشاط سواء من الذكور أو اإلناث يقىض حواىل ساعتني ونصف يف املتوسط يف اليوم ملامرسة الرياضة )جدول )٢( باملالحق(.

شكل )3(

معدل استخدام الوقت للعاملني بدون أجر حسب النوع )ذكور/ إناث( 

للمبحوثني )1٠-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

شكل )4(

نسبة املامرسني للنشاط للعاملني بدون أجر حسب النوع )ذكور/ إناث( 

للمبحوثني )1٠-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

شكل )1(

معدل إستخدام الوقت للعاملني بأجر حسب النوع )ذكور/ إناث(

للمبحوثني )1٠-1٩ سنه( )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

شكل )2(

نسبة املامرسني للنشاط للعاملني بأجر حسب النوع )ذكور/ إناث(

للمبحوثني )1٠-1٩ سنه( )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

القسم الثاين
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شكل )7(

معدل إستخدام الوقت عىل اإلنرتنت حسب النوع )ذكور/ إناث(

للمبحوثني )1٠ - 1٩ سنه( )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

وأخرياً توضح البيانات الواردة يف جدول )٢ باملالحق( أن نسبة الذكور الذين ميارسون نشاط الرتفيه والتآنس مع املجتمع املحىل تصل إىل )٦٦٪( مقابل )٦١٪( 

بني اإلناث، وأيضا بينام تقىض اإلناث يف هذه األنشطة ساعتني يف املتوسط يقىض الذكور حواىل )3( ساعات، وعموما فإن مشاركة النشء يف األنشطة الرتفيهية من 

احتفاالت وندوات قد تكون فرصة جيدة لزيادة وعي النشء بالنسبة للموضوعات املختلفة سواء كانت صحية أو اجتامعية.

أما بالنسبة ألنشطة اإلنرتنت، فإن )١٠٪( من الذكور مقابل )3،٢٤٪( من اإلناث يستخدمون اإلنرتنت يف األلعاب، أما من يستخدم اإلنرتنت لدراسة أي مقرر تعليمي 

فال تتعدي النسبة )٠،٤٪( لإلناث فقط مقابل ال يشء بالنسبة للذكور، علامً بأن من يقوم بهذا النشاط من اإلناث يقيض حوايل )١،3( ساعه يف اليوم، وعموماً فإن من 

ميارس النشاط الخاص باأللعاب والرتفيه سواء من الذكور أو اإلناث يقيض حوايل ساعتني يف اليوم يف هذا النشاط )جدول )3( باملالحق وشكيل )٧ و ٨(.

شكل )6(

نسبة املامرسني للهوايات 

حسب النوع )ذكور/ إناث( للمبحوثني )1٠-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

أهم االختالفات حسب السن بني الفئتني العمريتني )1٠ – 14 سنة( و)1٥- 1٩ سنة(:

بعد استعراض أهم األنشطة للنشء من )١٠ – ١٩ سنة( ننتقل إىل عرض ألهم االختالفات حسب السن )١٠ – ١٤ سنة( و)١٥- ١٩ سنة(. 

يوضح جدول )١( يف املالحق إن هناك بعض األنشطة التي تتشابه من حيث األهمية بني النشء )١٠ – ١٤ سنة( والنشء )١٥- ١٩ سنة(، وعىل العكس هناك بعض 

االختالفات يف أنشطة أخرى.

فإذا ما بدأنا باألنشطة املتشابهة إىل حد ما، نجد أن نسبة املامرسة بني الفئة العمرية )١٠ – ١٤ سنة( و)١٥- ١٩ سنة( تتطابق بالنسبة لنشاط النوم والعناية 

الشخصية واالستحامم، حيث يزاول جميع األفراد بغض النظر عن سنهم هذه األنشطة، وكذلك فإن عدد الساعات املخصصة لهذا النشاط تتساوي بينهم حيث 

يوجه النشء )١٥- ١٩ سنة( حوايل )١٢ ساعه و33 دقيقه( لهذا النشاط مقابل )١٢ ساعه و١٦ دقيقه( للسن )١٠ – ١٤ سنة(، وأيضاً بالنسبة لنشاط مشاهدة 

التليفزيون وسامع الراديو، نجد أن )٧٤،٨٪( من الفئة العمرية )١٥ – ١٩ سنة( مقابل )٧٢،٨٪( من الفئة العمرية )١٠ – ١٤ سنة( يزاولون هذا النشاط يومياً. كام 

أن الوقت املوجه لهذا النشاط ال يختلف كثرياً بني الفئتني، حيث يوجه النشء )١٠ – ١٤ سنة( )ساعتني و١٧ دقيقه( ملشاهدة التلفزيون وسامع الراديو يوميا مقابل 

)ساعتني و٢٨ دقيقه( للنشء )١٥ – ١٩ سنة( كام هو موضح يف شكيل )٩ و١٠(.

ميكن أيضاً إضافة تشابه آخر يف األنشطة بالنسبة الستخدام الكمبيوتر واإلنرتنت بني الفئتني العمريتني، )١٠ – ١٤ سنة( و)١٥ – ١٩ سنة(، فنجد أن النسب ال 

تتعدي )3٪( من إجاميل العينة سواء بالنسبة للفئة العمرية )١٠ – ١٤ سنة( أو)١٥ – ١٩ سنة( أو بني الذكور واإلناث فيام يتعلق باستخدام اإلنرتنت يف األنشطة 

التعليمية، ولكنها تصل إىل )٩ و ١٠٪( عند استخدام اإلنرتنت والكمبيوتر بصفة عامة يف األلعاب وترتفع بني الذكور عن اإلناث عموماً.

شكل )٩(

معدل إستخدام الوقت يف األنشطة املتشابهة 

للفئتني )1٠- 14سنه ( و)1٥-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

شكل )1٠(

نسبة املامرسني يف األنشطة املتشابهة 

للفئتني )1٠- 14سنه ( و)1٥-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

ولكن بالنسبة لالختالفات الجوهرية بني أنشطة النشء يف سن )1٠ – 1٩ سنة( فنجدها يف كل مام ييل :

العمل بدون أجر لصالح األرسة: يزاول )٤٥،٩٪( من النشء )١٥ – ١٩ سنة( مقابل )3٤،٨٪( ممن يف سن )١٠ – ١٤ سنة( أعامالً منزلية بدون أجر لصالح األرسة . ١

مثل تنظيف املنزل والطهي ويك املالبس وغريها، وبينام يوجه النشء )١٥ – ١٩ سنة( )3 ساعات( ملزاولة هذا النشاط توجه الفئة العمرية )١٠ – ١٤ سنة( )ساعة 

و٥٦ دقيقة( لنفس النشاط، وقد يرجع ذلك إىل اعتامد األرسة بصورة أكرب عىل النشء )١٥ – ١٩ سنة(  ملزاولة األعامل الخاصة باألرسة لقدرتهم عىل أداء هذه 

األعامل أكرث من األصغر سنا )١٠ – ١٤ سنة(، أيضا تعتمد األرسة بشكل أكرب عىل النشء )١٥ – ١٩ سنة( يف باقي األعامل الخاصة باألرسة بدون أجر مثل رعاية 

املسنيني واألطفال من أفراد األرسة أو للعمل لصالح أرس أخرى أو جمعيات أهلية، ففي حني تبلغ هذه النسب بني النشء )١٥ – ١٩ سنة( )٧،٧٪ و3،٤٪( عىل 

الرتتيب نجدها تنخفض إىل )٤،١٪ و١،٢٪( عىل الرتتيب بني النشء )١٠ – ١٤ سنة( وذلك لنفس السبب وهو صغر سنهم كام هو موضح يف شكيل )١١ و١٢(.

شكل )12(

نسبة املامرسني يف األنشطة بدون أجر

للفئتني )1٠- 14سنه ( و)1٥-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

شكل )11(

معدل إستخدام الوقت يف األنشطة بدون أجر

للفئتني )1٠- 14سنه ( و)1٥-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

شكل )٥(

معدل إستخدام الوقت يف الهوايات 

حسب النوع )ذكور/ إناث( للمبحوثني )1٠-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

ذكور
إناث

ذكور
إناث

٠٫٠٠

٢٥٫٠٠

٥٠٫٠٠

٧٥٫٠٠

١٠٠٫٠٠

  النوم والرعاية
الشخصية

  مشاهدة التلفزيون
وسامع الراديو

٧٤٫٨

١٠٠

٧٢٫٨

١٠٠

١٠-١٤ سنه ١٥-١٩ سنه



٧ ٦

٠

٢٢٫٥

٤٥

٦٧٫٥

٩٠

التعليم   مامرسة
الهوايات

  مامرسة األلعاب
الرياضية

  األنشطة الرفيهية
  الخاصة باملجتمع

املحيل

٧٠٫٦

٨٫٨٧٫٦

٥٨٫٩ ٥٨٫٣

١٩٫١
٢٦٫١

٨٧٫١

١٠-١٤ سنه ١٥-١٩ سنه

٠

٢

٤

٦

٨

التعليم   مامرسة
الهوايات

  مامرسة األلعاب
الرياضية

  األنشطة الرفيهية
  الخاصة باملجتمع

املحيل

٢٫٥٨٢٫٢٤٢٫٠٦

٧٫٢

٢٫١١٢٫٢٩
١٫٥٨

٧٫٤١

١٠-١٤ سنه ١٥-١٩ سنه

٠

٢

٤

٦

٨

القطاع الزراعي   قطاع الصناعات
التحويلية

  قطاع التشييد
والبناء

قطاع الخدمات

٦٫١٦

٧٫٢٧٧٫٤٩

٥٫٢١

٣٫٤٩٣٫٥٣٣٫٢٥٣٫٤٤

١٠-١٤ سنه ١٥-١٩ سنه

أما االختالف الجوهري الثاين بني النشء يف الفئتني العمريتني )١٠ -١٤ سنة و١٥ – ١٩ سنة( فنجده يف العمل بأجر، سواء يف القطاع الزراعي أو الصناعات . ٢

التحويلية أو التشييد والبناء أو يف قطاع الخدمات، وتصبح هذه النسب يف الفئة العمرية )١٥ – ١٩ سنة( هي )٦،٤٪، ٢٪، ٢،3٪، ٧،٩٪( عىل الرتتيب بالنسبة 

للقطاعات السابق ذكرها، بني النشء )١٠ – ١٤ سنة( إىل )3،٦٪، ١،١٪، ٠،٤٪، 3،١٪( عىل الرتتيب لنفس القطاعات كام هو موضح يف شكل )١٤(، كام يظهر 

االختالف أيضاً يف عدد ساعات العمل املوجهة لكل هذه األعامل املدفوعة األجر. 

فمثالً بالنسبة للعمل يف القطاع الزراعي نجد أن النشء )١٥ – ١٩ سنة( يوجه )٥ ساعات و٢١ دقيقه( إىل هذا النشاط مقابل )3 ساعات و٤٤ دقيقه( ملن 

هم ما بني )١٠ – ١٤ سنة(، أما قطاع الصناعات التحويلية فيوجه النشء )١٥ – ١٩ سنة( )٧ ساعات و٤٩ دقيقه(، فيام ال يزيد ما يخصصه من هم يف الفئة 

العمرية األصغر )١٠ – ١٤ سنة( أكرث من )3 ساعات و٢٥ دقيقه( فقط نظراً لصعوبة العمل يف هذا النشاط بالذات والذي يتطلب سناً أكرب. وعموماً فإن نسبة 

العاملني من النشء )١٠ – ١٤ سنة( يف هذا النشاط ال تتعدى )١،١٪( كام سبق إيضاحه وأيضا بالنسبة لقطاع التشييد والبناء فبينام يجذب هذا القطاع )3،٢٪( 

من النشء )١٥ – ١٩ سنة( ال يجذب إال )٠،٤٪( من النشء )١٠ – ١٤ سنة(، وذلك ألن هذا النشاط يعتمد عىل كبار السن إىل حد ما وخصوصاً بالنسبة لحمل 

مواد البناء والعمل بها. وحتى يف قطاع الخدمات فنجد أن )٧،٩٪( من النشء )١٥ – ١٩ سنة( يعمل فيه مقابل )3،١٪( ممن هم يف الفئة العمرية )١٠ – ١٤ 

سنة(، وأيضاً بينام يوجه النشء )١٥ – ١٩ سنة( حوايل )٦ ساعات و١٦ دقيقه( للعمل يف قطاع الخدمات بأجر، نجد أن النشء )١٠ – ١٤ سنة( يعملون ملدة )3 

ساعات و٤٩ دقيقة(، كام هو موضح يف شكل )١3(. 

وعموماً إذا ما تم تجميع نسب العاملة بأجر يف القطاعات األربعة )زراعي / صناعي / تشييد وبناء / خدمات( لوجدنا إن نسبة النشء )١٥ – ١٩ سنة( العاملني 

بأجر يف هذا النشاط تصل إىل )١٨،٦٪( مقابل الثلث )٨،٢٪( فقط من بني النشء من هم يف الفئة العمرية األصغر )١٠ – ١٤ سنة(.

أما االختالف الثالث بني األنشطة التي يزاولها النشء )١٥ – ١٩ سنة( والنشء )١٠ – ١٤ سنة( فهي الخاصة بالتعليم، فبينام نجد إن )٥٨،٩٪( من النشء )١٥ – ١٩ . 3

سنة( لديهم أنشطة تعليمية، وترتفع هذه النسبة إىل )٨٧،١٪( بني النشء من سن )١٠ – ١٤ سنة(، وقد يرجع ذلك إىل ترسب عدد من النشء يف سن )١٥ – ١٩ 

سنة( من التعليم للعمل بأجر ملساعدة أرسهم، كذلك نالحظ أنه يوجه النشء )١٠ – ١٤ سنة( )٧ ساعات و٤١ دقيقة( لألنشطة التعليمية سواء بالذهاب إىل 

املدرسة أو للمذاكرة وتحصيل الدروس باملنزل، نجد أن النشء )١٥ – ١٩ سنة( يوجه إىل أنشطة التعليم )سبع ساعات وعرشون دقيقة( فقط كام هو موضح يف 

شكيل )١٥ و ١٦(.

أما االختالف الرابع بني النشء للفئة العمرية )١٥ – ١٩ سنة( و)١٠ – ١٤ سنة( فنجده يف نسبة مامرسة الرياضة والهوايات واملشاركة يف األنشطة الرتفيهية مع . ٤

املجتمع املحيل، فبالنسبة ملامرسة الهوايات نجد أنه بينام يشارك يف هذا النشاط )٢٦،١٪( من النشء )١٠ – ١٤ سنة( ال يشارك يف هذا النشاط من النشء )١٥ – 

١٩ سنة( سوى )٧،٦٪( ولكن بالنسبة للوقت املوجه ملامرسة الهوايات فال توجد فروق جوهرية بني الفئتني، حيث يوجه كل من النشء )١٠ – ١٤ سنة( والنشء 

)١٥ – ١٩ سنة( حوايل )ساعتني( يف اليوم ملامرسة الهوايات كام هو موضح يف شكيل )١٥ و١٦(.

أما بالنسبة ملامرسة األلعاب الرياضية فنجد أن فئة العمر )١٠ – ١٤ سنة( هم أكرث مامرسة لهذه األلعاب من املبحوثني يف الفئة العمرية األكرب النشء )١٥ – 

١٩ سنة(، ففي حني ميارس النشء )١٠ – ١٤ سنة( الرياضة بنسبة )١٩،١٪( ال ميارس أنشطة الرياضة بني النشء )١٥ – ١٩ سنة( سوى )٨،٨٪( وعموماً تتساوى 

عدد الساعات تقريباً بني املامرسني للرياضة سواء للنشء )١٠ – ١٤ سنة( أوالنشء )١٥ – ١٩ سنة( يف حوايل )ساعتني ونصف الساعة( يوميا كام هو موضح يف 

شكيل )١٥ و١٦(.

شكل )13(

معدل إستخدام الوقت يف األنشطة بأجر 

للفئتني )1٠- 14سنه ( و)1٥-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

شكل )14(

نسبة املامرسني يف األنشطة بأجر 

للفئتني )1٠- 14سنه ( و)1٥-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

أخرياً بالنسبة للمشاركة يف األنشطة الرتفيهية الخاصة باملجتمع املحيل فنجد أن )٧٠،٦٪( من النشء يف الفئة العمرية )١٥ – ١٩ سنة( يشارك يف هذه األنشطة 

مقابل )٥٨،3٪( بالنسبة للفئة العمرية األصغر من النشء )١٠ – ١٤ سنة(، كذلك تختلف عدد الساعات املوجهة لهذا النشاط بني الفئتني )١٠ – ١٤ سنة( و)١٥ 

– ١٩ سنة(، ففي حني يوجه النشء )١٥ – ١٩ سنة( حوايل )3 ساعات( يومياً لهذا النشاط تنخفض بني األصغر سنا )١٠ – ١٤ سنة( إىل حوايل )ساعتني( كام هو 

موضح يف شكيل )١٥ و١٦(.

وأخرياً ميكن أن نلخص ما سبق عرضه بوجود اختالفات كبرية يف استخدام الوقت بني الفئتني العمريتني، تتمثل بصفة أساسية يف عزوف نسبة أكرب من النشء )١٥ – 

١٩ سنة( عن التعليم واإلتجاه إىل العمل سواء بأجر يف القطاعات )الزراعة/ الصناعات التحويلية/ التشييد والبناء/ الخدمات( أو للعمل بدون أجر لصالح األرسة، كام 

شكل )1٥(

معدل إستخدام الوقت يف أنشطة مختاره 

للفئتني )1٠- 14سنه ( و)1٥-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

شكل )16(

نسبة املامرسني يف أنشطة مختاره

للفئتني )1٠- 14سنه ( و)1٥-1٩ سنه(  )*(

)*( املصدر : مسح استخدام الوقت ٢٠١٥.

يهتم النشء يف سن )١٠ – ١٤ سنة( مبامرسة الهوايات والرياضة بنسبة أكرب من النشء )١٥ – ١٩ سنة(، وقد يرجع ذلك إىل انتظام نسبه أكرب من النشء )١٠ – ١٤ 

سنة( يف املدارس ومامرسة هواياتهم أو مامرسة الرياضة باملدرسة أكرث مام يتوفر للنشء )١٥ – ١٩ سنة( وخصوصاً من ترك املدرسة للعمل سواء بأجر أو بدون أجر.

أما بالنسبة للتشابه يف األنشطة اليومية فنجد إن جميع األفراد سواء من النشء )١٠ – ١٤ سنة( أو من هم بني )١٥ – ١٩ سنة( يقىض أكرث من )١٢ ساعة( يومياً يف 

النوم واالستحامم واالسرتخاء والتأمل، أيضاً نسبة املشاهدة للتلفزيون وسامع الراديو وعدد الساعات املوجهة لكل منهام تتساوى إىل حد كبري بالنسبة لكالً من الفئتني 

العمريتني )١٠ – ١٤ سنة( و)١٥ – ١٩ سنة(.

بعد عرض أهم االختالفات يف استخدام الوقت حسب سن املبحوث ننتقل إىل أهم االختالفات يف استخدام الوقت حسب نوع املبحوث )ذكور/ إناث( وحسب 

محل اإلقامة )حرض/ ريف( وحسب الحالة التعليمية للمبحوث، وقد كانت أهم هذه االختالفات كام ييل:

وجد أن اإلناث أكرث ميالً للعمل بدون أجر داخل األرسة، بينام يتجه الذكور بنسبة أكرب للعمل خارج األرسة بأجر، سواء يف القطاع الزراعي أو الصناعي أو التشييد . ١

والبناء أو الخدمات.

فيام يتعلق بالهوايات ومامرسة الرياضة، نالحظ أنها يف الغالب أنشطة ذكورية، ترتفع نسبة مامرستها بني الذكور عن اإلناث بشكل كبري.. ٢

تتساوى مامرسة األنشطة التعليمية بني الذكور واإلناث يف املرحلة العمرية )١٠ – ١٤ سنة(، يف مقابل انخفاضها يف الفئة العمرية األكرب من النشء )١٥ – ١٩ . 3

سنة(،  نجد إن نسبة مامرسة األنشطة التعليمية تقل بكثري عن نسبة املامرسة للفئة العمرية )١٠ – ١٤ سنة( سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً.

أما تأثري محل اإلقامة عىل االختالفات بني الفئتني العمريتني النشء )١٥ – ١٩ سنة( و)١٠ – ١٤ سنة(، نالحظ أن مساهمة النشء  األصغر سًنا )١٠ – ١٤ سنة( . ٤

والنشء األكرب سًنا )١٥ – ١٩ سنة( يف العمل غري مدفوع األجر تزيد يف الريف عنها يف الحرض، بسبب تفضيل أغلب سكان الحرض للعمل بأجر أكرث من العمل 

بدون أجر لدى األرسة.

وكام هو متوقع ترتفع نسبة النشء من الفئتني العمريتني )١٠ – ١٤ سنة( والنشء )١٥ – ١٩ سنة( من ساكني الحرض املامرسني لألنشطة التعليمية عن نظرائهم . ٥

يف الريف، كام ترتفع عدد الساعات املوجهة لهذه األنشطة التعليمية يف الحرض عنها يف الريف لكل من النشء يف الفئتني )١٠ – ١٤ سنة( و)١٥ – ١٩ سنة( عىل 

حد سواء، ويرجع ذلك إىل زيادة أهمية التعليم لدى اآلباء واألبناء يف الحرض عنها يف الريف.

وأخرياً هناك بعض االختالفات يف مامرسة األنشطة حسب الحالة التعليمية، فبينام نجد أن أغلب األميني أو من يعرفون القراءة والكتابة فقط، من الفئتني . ٦

العمريتني سواء من النشء األكرب سًنا )١٥ – ١٩ سنة( أو النشء األصغر سناً )١٠ – ١٤ سنة( يعملون بنسب أكرب يف األعامل املنزلية الخاصة باألرسة غري مدفوعة 

األجر، نالحظ أن الحاصلني عىل أي شهادة دراسية )ابتدائية / إعدادية / ثانوية( من الفئتني العمريتني للنشء األكرب سناً )١٥ – ١٩ سنة( واألصغر سناً )١٠ – ١٤ 

سنة( يتجهون إىل العمل بأجر خارج نطاق األرسة.
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معدالت استخدام الوقت للشباب يف الفئة العمرية )20 – 2٤ سنة( وأهم االختالفات بني 

أنشطة الشباب والنشء من واقع بيانات مسح استخدام الوقت لعام 201٥

3-1 خصائص ومعدالت استخدام الوقت للشباب )2٠ – 24 سنة(:

بالنسبة لخصائص العينة من الشباب )٢٠ – ٢٤ سنة( يوضح جدول )٦( يف املالحق أن نسبة اإلناث والذكور متساوية تقريباً، بل أن نسبة الشباب يف سن )٢٠ – ٢٢ 

سنة( ويف سن )٢3 – ٢٤ سنة( متقاربة إىل حد ما وهو ما يؤكد حسن اختيار ومتثيل العينة. 

أما بالنسبة ملحل اإلقامة فقد كانت نسبة سكان الحرض تعادل )٤٥،٩٪( مقابل )٥٤،١٪( لسكان الريف، وهو ما يعكس التوزيع القومي للسكان يف مرص )جدول ٦ يف 

املالحق(. 

وفيام يتعلق بالحالة التعليمية فقد وجد أن نسبة من مل يذهب للمدرسة إطالقاً تصل إىل )٩،٥٪( بينام مل تتعدى نسبة من ترسب من التعليم )٢،3٪( من عينة 

الشباب، وعموماً فقد كانت نسبة الحاصلني عىل الشهادة االبتدائية )٧،٧٪(، ومن حصل عىل الشهادة اإلعدادية وصل إىل )٨،٨٪( أما من حصل عىل الشهادة الثانوية 

فقد زادت نسبتهم إىل )٥٧،٥٪(  بينام الحاصلون عىل الشهادة الجامعية فال يتعدوا )١٤،١٪( من إجاميل العينة )جدول ٦ يف املالحق(. 

أما بالنسبة للحالة الزواجية فإن نسبة أعزب تشكل )٥٨،٥٪( من إجاميل العينة، يف حني أن نسبة املتزوجون حالياً أو من تم عقد قرانهم يشكلون )٤١،٥٪( من عينة 

الشباب )٢٠ – ٢٤ سنة(، وكام هو متوقع ترتفع نسبة املتزوجات حالياً بني اإلناث إىل )٥٢،٩٪( مقابل )3٢،٨٪( للذكور )جدول ٦ يف املالحق(. 

أما بالنسبة للحالة العملية للشباب فقد تم تقسيمهم أوالً إىل يعمل وال يعمل، وقد وجد أن الشباب العاملني حالياً عددهم )١٩٥( فرد من إجاميل الشباب املبحوثني 

وهم )٥٥١( شاب وشابة، أي أن نسبة العاملني حالياً من الشباب يشكلون )3٥،٤٪( بينام الباقي وميثلون )٦٤،٦٪( من الشباب يف سن )٢٠ – ٢٤ سنة( ال يعملون 

حالياً. وبتوزيع الشباب الذي أفاد أنه يعمل حالياً عىل الحاالت العملية الخاصة به، والتي تنقسم إىل يعمل حاليا بأجر أو يعمل لحسابه أو يعمل بدون أجر لحساب 

األرسة، فقد وجد أن نسبة العاملني بأجر تبلغ )٧٤،٤٪( من إجاميل العاملني حاليا، وأن )١3،3٪( منهم يعملون لحسابهم، يف حني تشكل نسبة العاملني بدون أجر 

لحساب أرسهم )١٢،3٪( )جدول ٦ يف املالحق(.

3-2 معدالت استخدام الوقت للشباب )2٠ – 24 سنة( واختالفاته حسب النوع والسن والحالة التعليمية ومحل اإلقامة للمبحوثني:

إذا إنتقلنا إىل معدالت استخدام الوقت للشباب يف سن )٢٠ – ٢٤ سنة( لوجدنا أن أنشطة التعليم والوقت املوجه إىل التعليم إنخفضت بدرجة كبرية لهذه الفئة 

العمرية عن النشء )١٠ – ١٩ سنة( لصالح العمل سواء كان مدفوع األجر أو بدون أجر، فقد انخفضت نسبة من لهم أنشطة تعليمية إىل )١٦،٩٪( من إجاميل 

الشباب )٢٠ – ٢٤ سنة( وترتفع بني الذكور إىل )٢٠،3٪( مقابل )١٤،3٪( بني اإلناث، ولكن بالنسبة للوقت املخصص ألنشطة التعليم فهو حوايل )٧ ساعات( للذكور 

واإلناث إىل حد سواء )جدول )٧( باملالحق وشكيل )١٧ و ١٨(.

أما بالنسبة للعمل بأجر فنجد أن )٥،٨٪( من الشباب يف هذا السن يعمل يف القطاع املنظم )الحكومة والرشكات....الخ( ترتفع إىل )٧،٧٪( للذكور وتنخفض إىل 

)٤،3٪( لإلناث، وبينام يخصص الذكور )٦ ساعات و3٧ دقيقه( لهذا العمل، تخصص اإلناث )٦ ساعات و٥٦ دقيقه(. كام أن )٦،٥٪( من الشباب يعملون يف القطاع 

الزراعي، مقابل )٢،٨٪( فقط يف القطاع الصناعي، وال يعمل سوى )٧،٦٪( من الشباب من الذكور فقط يعملون يف قطاع التشييد والبناء لصعوبة العمل فيه، 

وأن )١١،٢٪( من الشباب من الجنسيني يعملون يف قطاع الخدمات. وبالطبع تنخفض هذه النسب بني اإلناث عنها لدى الذكور، وأيضا يف عدد الساعات املوجهة 

لكل نشاط. وبصفة عامة ميكن أن نالحظ أن العمل بأجر يشكل نسبة أكرب من الذكور، كذلك يوجه الذكور عدد ساعات عمل أكرث مام توجهه اإلناث لهذا العمل 

مدفوع األجر )جدول )٧( باملالحق وأشكال )١٩ و ٢٠(. 

العمل غري مدفوع األجر:

ويف املقابل فإن العمل غري مدفوع األجر لصالح األرسة يرتكز بني اإلناث أكرث من الذكور، بنسبة )٩١،٤٪( لإلناث مقابل )١٨٪( للذكور، وأيضاً بينام تخصص اإلناث 

حوايل )٤ ساعات و3١ دقيقة( للعمل املنزيل غري مدفوع األجر يومياً، يخصص الذكور حوايل )ساعتني( فقط، )جدول )٧( باملالحق وشكيل )٢١ و٢٢(.

ومن املالحظ أيضاً، أن نسبة مشاركة اإلناث يف رعاية األطفال واملسنيني يف األرسة تصل إىل )٤٩٪( مقابل )٢٪( فقط من الذكور، ويف حني تخصص اإلناث حوايل 

)ساعتني و١٥ دقيقة( يف املتوسط يومياً لرعاية املسنيني واألطفال داخل أرسهن، يخصص الذكور )ساعة ونصف فقط( لذات النشاط )جدول )٧( باملالحق وشكيل 

)٢١ و٢٢(. 

ويظهر االختالف بني الذكور واإلناث بصورة أكرب عند الحديث عن العمل لصالح األرس األخرى ومساعدة الجمعيات األهلية، فبالرغم من أن نسبة اإلناث املشاركات 

يف هذا النشاط ميثلن )٨،٨٪( من إجاميل السيدات والفتيات، نجدها تنخفض بني الذكور إىل )٤،١٪( ولكن بالنسبة لعدد الساعات املخصصة لهذا النشاط فنجد 

العكس فبينام يخصص الذكور )٥ ساعات و٤٤ دقيقة( لهذا النشاط نجدها ال تتعدى )3 ساعات و١٩ دقيقة( لإلناث )جدول )٧( باملالحق وشكيل )٢١ و٢٢(.
شكل )18(

 نسبة املامرسني لنشاط التعليم حسب النوع )ذكور/ إناث( 

للمبحوثني )2٠-24 سنه(  )*(

)*( املصدر : جدول )٧( من املالحق.

شكل )17(

معدل إستخدام الوقت حسب التعليم حسب النوع )ذكور/ إناث( 

للمبحوثني )2٠-24 سنه(  )*(

)*( املصدر : جدول )٧( من املالحق.

شكل )1٩(

معدل إستخدام الوقت للعاملني بأجر حسب النوع )ذكور/ إناث(

 للمبحوثني )2٠-24 سنه( )*(

)*( املصدر : جدول )٧( من املالحق.

شكل )2٠(

نسبة املامرسني للنشاط للعاملني بأجر حسب النوع )ذكور/ إناث(

للمبحوثني )2٠-24 سنه(  )*(

)*( املصدر : جدول )٧( من املالحق.

شكل )21(

معدل إستخدام الوقت للعاملني بدون أجر حسب النوع )ذكور/ إناث( 

للمبحوثني )2٠-24 سنه(  )*(

)*( املصدر : جدول )٧( من املالحق.

شكل )22(

نسبة املامرسني للنشاط للعاملني بدون أجر حسب النوع )ذكور/ إناث( 

للمبحوثني )2٠-24 سنه(  )*(

)*( املصدر : جدول )٧( من املالحق.
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١١ ١٠

وأخرياً فيام يتعلق بأنشطة الرياضة والهوايات فإنها تعترب إىل حد كبري أنشطة خاصة بالذكور، إذ أنها تصل إىل )٧،١٪ و ٨،١٪( عىل الرتتيب بني الذكور، فيام ال تتعدى 

)٠،٦٪( لكل منهام بني اإلناث. وقد يرجع ذلك إىل بعض العادات والتقاليد املرصية، التي يتمتع الذكور مبوجبها بحرية أكرب يف الخروج من املنزل والذهاب إىل األندية 

الرياضية، مقابل إبقاء اإلناث يف املنزل ملزاولة األنشطة املنزلية الخاصة باألرسة )جدول )٧( باملالحق(. وبالطبع فإن جميع أفراد العينة يخصصون بعض الوقت 

ملشاهدة التلفزيون وسامع الراديو وأيضا لنشاط النوم والرعاية الشخصية وال توجد فروق كبرية بني الجنسيني وال بني ساكني الريف والحرض بالنسبة لهذه األنشطة.

من أهم املالحظات حول كيفية قضاء الشباب ألوقاتهم، يتضح من البحث التفصييل واملتعمق بنوع النشاط عند الوصول بكود النشاط إىل خمسة أرقام، فقد 

وجدت هذه األنشطة املهمة والتفصيلية هي كاآليت:

 يقيض الذكور من الشباب ) ٢٠ – ٢٤ سنة( حوايل ) 3 ساعات( يف اليوم يف البحث عن فرص عمل، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة البطالة يف مرص بصفة عامة ، . ١

فطبقاً لبيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  بلغت )١٢.٨٪( عام ٢٠١٥ إنخفضت إىل )١١.٨٪( عام ٢٠١٧ ، علامً بأنها ترتفع بني الفئة العمرية ) ٢٠ – 

٢٤ سنة( إىل ) 3٤.٧ ٪( عام ٢٠١٥  وانخفضت لتصل إىل )3٤٪( عام ٢٠١٧ . 

يقيض الذكور يف سن )٢٠ – ٢٤ سنة( حوايل )٦ ساعات ونصف( يف اليوم يف نقل البضاعة من مكان إىل آخر، وقد اتضح أن نسبة كبرية منهم )١،٢ ٪( الشباب )٢٠ . ٢

– ٢٤ سنة( تقيض حوايل )١٠ ساعات( يف العمل عىل عربات نقل البضائع واألفراد.

يقيض الذكور واإلناث املقيدين يف التعليم ويف سن )٢٠ – ٢٤ سنة( حوايل )٧ ساعات( يومياً يف تلقي الدروس الخصوصية، كام يقيض الذكور )3 ساعات ونصف . 3

الساعة( بينام تقيض اإلناث حوايل )٤ ساعات( يف إمتام الواجبات املدرسية باملنزل واملذاكرة وفهم وحفظ الدروس.

يقيض الذكور واإلناث من الشباب حوايل )٦ ساعات( يومياً عىل الكمبيوتر سواء للمذاكرة أو التواصل االجتامعي مع األخريني أو ملامرسة األلعاب اإللكرتونية.. ٤

يقيض الذكور واإلناث من الشباب حوايل )٩ ساعات( يف النوم ليالً وساعتني للنوم أثناء النهار والغفوات وساعة لإلسرتخاء والتفكري وانتظار النوم العميق.. ٥

يقيض أغلب الذكور واإلناث حوايل ساعة يومياً يف الحصول عىل الوجبات الرسيعة يف الشارع أو خارج املنزل بصفة عامة.. ٦

يقيض اإلناث والذكور من الشباب حوايل )ساعة( يومياً للصالة.. ٧

يقيض الشاب واغلبهم من الذكور حوايل )١٨ دقيقة( يومياً يف التدخني.. ٨

3-2 أهم االختالفات يف استخدام الوقت بني النشء )1٠ – 1٩ سنة( والشباب )2٠ – 24 سنة( :

يعمل )٧،٧٪( من الشباب الذكور و)٤،3٪( من الشباب اإلناث يف القطاع الحكومي والرشكات وال يعمل يف هذا القطاع املنظم أي من النشء، وذلك نظراً ألن . ١

القطاع املنظم والذي ميثل الحكومة والرشكات الكربى ال يعمل به صغار السن ويف الغالب ال يعمل به سوى الحاصلني عىل شهادات دراسية.

بينام يعمل بأجر نقدي )٢3،٨٪( من إجاميل الشباب من الجنسني، وال يعمل بأجر نقدي من النشء سوى )١3،3٪(، وذلك ألنه كلام تقدم النشء يف السن كلام . ٢

فضل العمل بأجر أكرث من العمل بدون أجر لصالح األرسة.

أظهرت النتائج أيضاً مالحظة هامه جداً، وهي أنه عىل الرغم من أن الشباب يساهم بنسبة أكرب يف األعامل غري املنزلية مدفوعة األجر فإنهم أيضاً يساهمون بنسبة . 3

أكرب ولعدد أكرث من الساعات من النشء يف األعامل غري مدفوعة األجر لصالح أرسهم، وهذا يعني أن أغلب األرس تعتمد عىل الشباب وخاصة الذكور منهم أكرث 

من النشء سواء يف الحصول عىل دخل نقدي أو للعمل أيضاً لصالح األرسة بدون أجر، وهو ما نالحظه من أن )٩١،٤٪( من اإلناث يف سن )٢٠ – ٢٤ سنة( يعملن 

لصالح أرسهم بدون أجر ولعدد من الساعات يبلغ )٤ ساعه و3١ دقيقة(، كام يعمل الذكور من الشباب يف هذه األعامل غري مدفوعة األجر بنسبة )١٨٪( ولعدد 

ساعات يصل إىل )ساعتني( يف اليوم، وقد يرجع ذلك إىل تفرغ النشء )١٠ – ١٩ سنة( للتعليم والذهاب إىل املدرسة ومراجعة الدروس وهو ما سوف يتضح يف 

النقطة التالية.

بينام تصل نسبة من لهم أنشطة تعليمية بني النشء )١٠ – ١٩ سنة( حوايل )٧3،٤٪( ترتفع إىل )٨٧،١٪( بني النشء )١٠ – ١٤ سنة(، كام يقضون حوايل )٧ . ٤

ساعات( يومياً يف املذاكرة والتحصيل والذهاب إىل املدرسة، وتنحرص نسبة من لهم أنشطة تعليمية بني الشباب يف )١٦،٩٪( فقط، وعموماً فرغم صغر نسبة 

الشباب الذين لهم أنشطة تعليمية فهم يقضون حوايل )٧ ساعات( يومياً يف مامرسة هذه األنشطة. وقد يرجع ذلك إىل توجه نسبة كبرية من الشباب )٢٠ – ٢٤ 

سنة( إىل العمل أو الزواج وخصوصاً بني اإلناث ومن ثم تقل نسبة أنشطة التعليم يف هذا السن )٢٠ – ٢٤ سنة(.

بالنسبة ألنشطة مامرسة الهوايات أو مامرسة الرياضة، فهي تظهر بني النشء أكرث منها عند الشباب، ففي حني ميارس )١٧،١٪( من النشء الهوايات و)١٤،١٪( . ٥

للرياضه، تقل هذه النسب إىل )3،٤٪ و 3،٩٪( عىل الرتتيب بني الشباب، وقد يرجع ذلك إىل أن نسبة كبرية من النشء )١٠ – ١٩ سنة( ميارسون الهوايات والرياضة 

داخل مدارسهم يف حني أن الشباب يكون منشغالً يف العمل بأجر لتوفري دخل ألرسهم أو يف العمل بدون أجر لصالح أرسهم.

ال توجد فروق جوهرية بني نسبة املامرسني ألنشطة النوم والنظافة الشخصية ومشاهدة التلفزيون وسامع الراديو بني النشء والشباب، حيث أن جميع املبحوثني . ٦

من النشء والشباب ميارس أنشطة النوم والعناية الشخصية، كذلك هناك حوايل )٧٥٪( من النشء والشباب يشاهدون التلفزيون ويسمعون الراديو يومياً ملدة 

)ساعتني( لكل منهم.

تقدير قيمة العمل غري مدفوع األجر لصالح األرسة للفئات العمرية )10 – 1٩ سنة(، )20 – 2٤ سنة(

4-1 أساليب تقدير القيمة النقدية لساعات العمل املنزيل غري مدفوع األجر :

لتقدير القيمة النقدية لساعات العمل املنزيل غري مدفوع األجر، هناك ثالثة أساليب متعارف عليها عاملياً لكل منها أسسه النظرية والعملية، وحدوده العلمية 

والتطبيقية، وتتمثل فيام ييل:

4-1-1 تكلفة الفرصة البديلة:

ينطلق هذا األسلوب من فرضية أساسية هي أن الوقت الذي يتم إنفاقه يف العمل املنزيل غري املدفوع كان ميكن إنفاقه يف عمل )وظيفة بأجر(، وبالتايل فإنه ميكن 

تقدير القيمة النقدية لساعات العمل املنزيل وفقاً ألجر ساعة العمل البديل الذي كان ميكن اإللتحاق به. 

تتمثل أهم اإلنتقادات لهذا األسلوب عىل الصعيد النظري يف إنه يؤدي إىل تحديد أجور غري متساوية مقابل نفس األعامل. فعىل الرغم من أن ساعة العمل املنفق عىل 

تنظيف املنزل أو إعداد الطعام تتطلب يف الغالب نفس الجهد واملهارات سواء أدتها مهندسة أو عاملة بسيطة، فإنه وفقاً لتكلفة الفرصة البديلة سيتم تقدير أجر أعىل 

للمهندسة، فيصبح هناك أجر غري متساوي لساعة العمل املتكافئ.

ومن ناحية أخرى فإنه عىل الرغم من أن تكلفة الفرصة البديلة ميكن أن تبدو أسلوباً منطقياً لتقدير قيمة العمل املنزيل يف حالة املرأة التي اضطرت للتضحية بدخلها 

واإلستقالة أو الحصول عىل أجازة بدون أجر يك تقوم برعاية األرسة، فإن األمر يزداد صعوبة عند استخدام هذا األسلوب لتقدير قيمة العمل املنزيل ألشخاص خارج 

قوة العمل )يف سن املعاش عىل سبيل املثال( أو مل يسبق لهم االلتحاق بعمل ذو أجر ميكن اإلستناد إليه يف التقييم، حيث يقتيض األمر هنا وضع فرض تحكمي لنوع 

وطبيعة العمل الذي يتناسب مع مؤهالت وقدرات كل شخص وبالتايل أجر ساعة العمل البديل الذي يفرتض أن يحصل عليه.

وباإلضافة إىل هذه اإلنتقادات، فإنه ال شك يف أن هذا األسلوب يفرتض أن فرصة العمل البديل التي تتناسب مع مؤهالت ومهارات وإمكانيات كل شخص متوافرة 

ومتاحة بشكل فوري ودائم، وهو األمر الذي يتناىف مع الواقع بوجه عام ويتناقض مع الوضع الحايل يف مرص عىل وجه الخصوص، حيث ترتفع معدالت البطالة والسيام 

بني النساء.

4-1-2 تكلفة العمل املثيل املتخصص:

يفرتض هذا األسلوب أن كل خدمة من خدمات العمل املنزيل غري مدفوع األجر كان ميكن الحصول عليها أما برشائها من السوق أو تأجري شخص للقيام بها، وأن 

الحصول عىل هذه الخدمات مجاناً داخل األرسة يعني توفري املبالغ التي كان يتعني تحملها يف حالة اللجوء إىل السوق. وعىل ذلك فإنه يتم حساب قيمة كل نوع من 

أعامل العمل املنزيل وفقاً ملتوسط أجر العمل املامثل يف السوق، فيتم حساب قيمة العمل املنفق يف طهي الوجبات وفقاً ملتوسط أجر ساعة عمل طاهي يف مطعم، 

ويتم تقدير قيمة ساعة العمل املنفق يف توصيل األبناء إىل املدرسة مبتوسط أجر ساعة العمل لسائق خاص، ويتم تقدير قيمة ساعة العمل املنزيل املنفق يف غسيل ويك 

املالبس بأجر ساعة العمل لعامل يف مغسلة ... وهكذا.

ويتمثل النقد الرئييس املوجه لهذا األسلوب من أساليب التقييم يف أنه يفرتض أن إنتاجية عضو األرسة بالنسبة للخدمة التي يؤديها مجاناً باملنزل تتساوى مع إنتاجية 

العامل املحرتف الذي يؤدي نفس الخدمة بالسوق وأن كالهام يعمل يف ظروف متامثلة، وهو األمر الذي قد ال يكون منطقياً بالنسبة للعديد من األعامل املنزلية، عىل 

األقل من حيث توقيت ساعات العمل والرقابة عليه. ومن ناحية أخرى فإنه عىل الصعيد العميل يتطلب تطبيق هذا األسلوب معرفة متوسط أجر السوق ملجموعة 

ضخمة من الخدمات التفصيلية التي يتم توفريها مجاناً يف نطاق األرسة، وهو األمر الذي يصعب وجود بيانات تفصيلية بشأنه.

4-1-3 تكلفة العمل املثيل غري املتخصص :

يتم التغلب عىل صعوبة عدم متاثل اإلنتاجية واختالف ظروف العمل يف األرسة عنها بالنسبة للعامل، باللجوء إىل تقييم كل مجموعة األعامل املتعلقة بالطهي 

والتنظيف والغسيل واليك والعناية باملنزل ورشاء املستلزمات ...إلخ، وفقاً ملتوسط أجر السوق ملديرة املنزل، وذلك ألن عملها يتامثل مع غالبية تلك الخدمات 

)باستثناء املساعدات التعليمية(. وقد يتم استخدام متوسط أجر املربية لتقييم ساعات العمل املنقضية يف رعاية األطفال، ومتوسط أجر جليسة املسنني لتقييم 

ساعات العمل املنقضية يف رعاية كبار السن.

تطرح بعض اآلراء عىل الصعيد النظري أهمية تخصيص أجراً أعىل للمساعدات التعليمية باعتبارها عمالً متخصصاً من ناحية، وما تقدمه من خدمة عامة للمجتمع، 

وهي تكوين رأس املال البرشي من ناحية أخرى.

القسم الرابع 



١3 ١٢

4-2 تقدير قيمة العمل املنزيل يف مرص 2٠1٥:

من العرض السابق لألساليب الثالثة املستخدمة لتقدير العمل املنزيل غري املدفوع األجر لصالح األرسة، يتضح أن هناك انتقادات عديدة للطرق الثالثة املعروفة دولياً، 

كانت أهم االنتقادات للطريقه األويل )تكلفة الفرصة البديلة( أنها تؤدي إىل تحديد أجور غري متساوية مقابل أعامل متكافئة، وبذلك تصبح كلفة األعامل املنزلية التي 

تؤديها طبيبة أو مهندسة أكرب مام إذا قامت بها عاملة بسيطة، يف حني أن العمل املنزيل وإعداد الطعام يتطلب يف الغالب نفس الجهد واملهارات.

أما الطريقة الثانية )تكلفة العمل املثيل املتخصص( فقد كانت أهم االنتقادات لها أنه يلزم توفري قامئة بأجور كل األعامل املنزلية سواء تنظيف املنزل أو الطهو أو 

السائق الخصويص أو املعلم الذي ميكن أن يساعد األطفال باملنزل يف التحصيل ويف أداء الواجبات املدرسية وهو غالباً ما يكون غري متوفر.

أما الطريقة الثالثة )تكلفة العمل املثيل غري املتخصص( فقد كانت أهم االنتقادات لها إنه يضع أجراً واحداً لكل األعامل املنزلية وهو يقابل أجر مديرة املنزل، علامً 

بأنه البد من إعطاء أجر أعىل عند القيام باألعامل التعليمية لألطفال.

ومن كل ما سبق، يتضح أن الطرق الثالثة الدولية تعترب معيبة باإلضافة إىل أنها تعطينا تقديرات لقيمة العمل املنزيل، وليس أرقاماً فعلية تستند عىل بيانات حقيقية 

مستمدة من املبحوثني أنفسهم.

لذلك اقرتح الخرباء القامئني عىل مسح استخدام الوقت يف مرص ٢٠١٥، مع أعضاء اللجنة الفنية للبحث من خرباء الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء، وضع 

سؤال مبارش يف إستامرة البحث يوفر قاعدة بيانات فعلية ورصيحة يتم توجيهه لكل مبحوث )ذكر/ إناث( يتم مقابلته يف املسح، ليك تتوفر لدينا قاعدة بيانات 

تفصيلية عن قيمة العمل املنزيل غري مدفوع األجر، ما ميكن من تقدير قيمة العمل املنزيل لكل الرشائح العمرية سواء أكانوا أطفال/ شباب/ نشء أو كبار السن، 

كذلك ميكن معرفة الفروق يف قيمة العمل املنزيل بني الذكور واإلناث وعىل مستوى التوزيع الجغرايف أيضاً داخل مرص )محافظات حرضية/ وجه بحري/ وجه قبيل( 

وقد كان هذا السؤال هو:

"لو أستاجرت أحد يقوم بهذا العمل كان يأخد كام"

4-3 تقدير قيمة العمل غري مدفوع األجر لصالح األرسة للنشء )1٠ – 1٩ سنة(:

سوف يتبع نفس األسلوب السابق للتقدير، لذلك يلزمنا معرفة قيمة العمل غري مدفوع األجر يف اليوم لذكور وإناث العينة، وأيضاً نسبة مامرسة الجنسني لهذا العمل 

)جدول )٨( باملالحق(:

من واقع بيانات املسح وجد أن نسبة العاملني بدون أجر يف هذه الرشيحة العمرية إىل إجاميل العينة هو )3٥،١٪( للذكور و)٤٩،٢٪( لإلناث، مبتوسط عام قدره 

)٪٤١،٥(

تم الوصول من واقع بيانات املسح إىل قيمة العمل لصالح األرسة بدون أجر لكل من الذكور واإلناث يف العينة وهو )٤3،٠ جنيه( للذكور و)3٩،٦ جنيه( لإلناث، 

مبتوسط قدره )٤١،٠ جنيه( إلجاميل الرشيحة العمرية )١٠ – ١٩ سنة(.

متوسط قيمة العمل غري مدفوع األجر يف السنة = ٤١ x 3٦٥ يوم = ١٤،٩٦٥ جنيه.

نسبة العاملني بدون أجر إىل إجاميل الرشيحة من واقع البحث  )٤١،٥٪(

عدد السكان يف الرشيحة العمرية )١٠ – ١٩ سنة( الفعيل من واقع بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء يف عام ٢٠١٥ هو: ١٦،٩٨١،٩٨٩ نسمه.

ونظراً ألن نسبة من يعمل بدون أجر لدى األرسة يف سن )١٠ – ١٩ سنة( هي )٤١،٥٪( فإن عدد السكان الفعلني الذين يزاولون نشاط لصالح األرسة غري مدفوع األجر 

عىل املستوي القومي 

=
٤١،٠  x  ١٦،٩٨١،٩٨٩

٧،٠٤٧،٥٢٥ فرد=
١٠٠

وبرضب عدد السكان الذين يزاولون نشاط غري مدفوع األجر لصالح األرسة يف متوسط قيمة هذا العمل يف السنه نجد أن:

تكلفة العمل غري مدفوع األجر لصالح األرسة يف الفئة العمرية )١٠ – ١٩ سنة( يف السنة = ٧،٠٤٧،٥٢٥ x ١٤،٩٦٥ جنيه = ١٠٥،٥ مليار جنيه

وميكننا أيضاً تقدير قيمة العمل غري املدفوع األجر لصالح األرسة للفئتني )١٠ – ١٤ سنة( و)١٥ – ١٩ سنة( كام ييل )جدول )٩( باملالحق(.

4-4 تقدير قيمة العمل غري مدفوع األجر لصالح األرسة للنشء )1٠ – 14 سنة(:

تم الحصول عىل بيانات تفصيلية لقيمة العمل لصالح األرسة بدون أجر للفئة العمرية )١٠ – ١٤ سنة( وقد وجد أنه )٢١،٧ جنيه( يف اليوم للذكور، و)٢٠،٥ جنيه( يف 

اليوم لإلناث وللجمله )٢١،١ جنيها( يف اليوم.

عند رضب متوسط األجر يف اليوم للذكور واإلناث معاً يف )3٦٥( يوم وهو عدد أيام السنه، وجد أن متوسط أجر النشء من الجنسني )ذكور/ إناث( يف السنه هو:

=  ٢١،١ X 3٦٥ = ٧،٧٠٢ جنيه يف السنة

من واقع بيانات مسح استخدام الوقت وجد أن نسبة النشء )١٠ – ١٤ سنة( )ذكور/ إناث( الذين يعملون بعض األعامل لصالح األرسة بدون أجر هو )٤٠،١٪( 

فقط من إجاميل الفئة العمرية.

ومن واقع بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء الخاصة بتقدير عدد السكان )ذكور/ إناث( يف الفئة العمرية )١٠ – ١٤ سنة( يف عام ٢٠١٥ وجد إنهم 

يبلغون ٨،3٨٥،٨٦٦ نسمه.

ونظراً ألن )٤٠،١٪( فقط هم من يزاولون العمل املنزيل غري مدفوع األجر فقد كان من الواجب رضب عدد النشء يف الفئة العمرية )١٠ – ١٤ سنة( يف نسبة من 

يزاولون األعامل املنزلية بدون أجر:

=
٤٠،١   X  ٨،3٨٥،٨٦٦

3،3٦٢،٧3٢ فرد=
١٠٠

ومن ثم فإن تكلفة عمل النشء يف الفئة العمرية )١٠ – ١٤ سنة( يف األعامل املنزلية غري مدفوع األجر هو: = X  3،3 ٧،٧٠٢ = ٢٥،٩ مليار جنيه .

4-٥   تقدير قيمة العمل غري مدفوع األجر لصالح األرسة للنشء )1٥ – 1٩ سنة(:

سوف نتبع نفس األسلوب السابق للتقدير، لذا يلزمنا تقدير قيمة العمل بدون أجر لصالح األرسة )ذكور/ إناث/ جمله( وكذلك عدد السكان يف الرشيحة العمرية )١٥ 

– ١٩ سنة( وأيضاً نسبة العاملني من هذه الرشيحة الذين يزاولون أعامل غري مدفوعة األجر لصالح أرسهم، وهو ما سوف يتضح فيام ييل:

من واقع بيانات املسح وجد أن متوسط قيمة العمل غري مدفوع األجر لإلناث والذكور يف الفئة العمرية )١٥ – ١٩ سنة( هو )٤٥،٩ جنيه( يف اليوم للذكور، 

و)٥3،١جنيه( يف اليوم لإلناث و)٤٤،١ جنيها( يف اليوم لإلجاميل.

لذلك فإن متوسط األجر للنشء )١٥ – ١٩ سنة( للجنسني )ذكور / إناث( هو: =  ٤٤،١ X 3٦٥ = ١٦،٠٩٧ جنيه يف السنة 

ومن واقع تقديرات السكان التي أعلنها الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء عام ٢٠١٥، وجد أن عدد السكان يف الرشيحة العمرية )١٥ – ١٩ سنة( هو  

٨،٥٩٦،١٢3 نسمه.

ونظراً ألن نسبة النشء العاملني بدون أجر لدى ذويهم هو ٥٧٪ من إجاميل الرشيحة العمرية )١٥ – ١٩ سنة(.

لذلك فإن عدد السكان )١٥ – ١٩ سنة( الذين يزاولون أعامل منزلية لصالح أرسهم غري مدفوعة األجر هو:

=
٥٧ X ٨،٥٩٦،١٢3

٤،٨٩٩،٧٩٠  فرد=
١٠٠

 = ١٦،٠٩٧ X  ومن ثم فإن تقدير قيمة العمل املنزيل غري مدفوع األجر لصالح األرسة بالنســبة للنشء يف الفئة العمرية )١٥ – ١٩ ســنة( هو  = ٤،٨٩٩،٧٩

٧٨،٩ مليار جنيه.

بناءاً عىل ما سبق، تقدر تكلفة العمل الغري مدفوع األجر لصالح األرسة يف الفئة العمرية )١٠ – ١٩ سنة( يف السنة بحوايل ١٠٥،٥ مليار جنيه.

4-6 تقدير قيمة العمل غري مدفوع األجر لصالح األرسة للشباب )2٠- 24 سنة(:

من واقع املسح تم حساب قيمة العمل غري مدفوع األجر لصالح األرسة للفئة العمرية )٢٠ – ٢٤ سنة( من واقع )جدول )٨( باملالحق( مببلغ:

- ٦٦،٢ جنيه يف اليوم لإلناث - ٥٦،٢ جنيه يف اليوم للذكور  

ومن ثم يصبح تقدير القيمة لإلجاميل ذكور وإناث = ٦٤،٩ جنيه يف اليوم

تم حساب هذا األجر يف السنة برضبه x 3٦٥ يوم = ٦٤،٩ x 3٦٥  = ٢3،٦٨٩ جنيه يف السنه



١٥ ١٤

عدد السكان طبقاً لتقديرات الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء يف عام ٢٠١٥ لهذه الرشيحة العمرية )ذكور/ إناث( = ٩،١٥٠،٠٠٩ فرد.

نسبة العاملني يف األعامل املنزلية لصالح األرسة من واقع بيانات املسح لهذه الرشيحة العمرية تصل إىل:  ٢٢،١٪ للذكور و ٩٢،٥٪ لإلناث و ٦٢،٢٪ لإلجاميل

للوصول إىل تقدير عدد السكان )ذكور/ إناث( العاملني بدون أجر إىل إجاميل الرشيحة 

=
  ٦٢،٢    x  ٩،١٥٠،٠٠٩

٥،٦٩١،3٠٦  فرد=
١٠٠

إذاً تكلفة العمل غري مدفوع األجر للرشيحة العمرية )٢٠ – ٢٤ سنة( يف السنه: = 3٠٦،٥،٦٩١ x ٢3،٦٨٨جنيه = ١3٤،٨ مليار جنيه

وميكن أن نلخص النتائج يف الجدول التايل:

 متوسط قيمة العمل غري

مدفوع األجر يف السنه

الرشيحة العمرية

2٠ – 24 سنة1٠ – 1٩ سنة1٥ – 1٩ سنة1٠-14 سنة

١3٤،٨ مليار جنيه١٠٥،٥ مليار جنيه٧٨،٩ مليار جنيه٢٥،٩ مليار جنيه

علامً بأن الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء قد قام بتقدير القيمة النقدية للعمل الغري مدفوع األجر لصالح األرسة للرشيحة العمرية )١٠ – ٦٤ سنة( بقيمة 

قدرها ٦٥٤،٢ مليار جنيه )أنظر الديب، بثينه - ٢٠١٥( وهو ما يتامىش مع التقديرات السابقة الذكر.

ملخص النتائج والتوصيات

4-1 ملخص النتائج :

ـ  بالنسبة للنشء )1٠ – 1٩ سنة( : 

ال تزال نسبة من ميارس العمل بأجر يف هذا السن محدودة فهي ال تتعدى )٥٪( يف القطاع الزراعي، )ما بني ١ إىل ٢٪( يف القطاع الصناعي والتشييد والبناء، و)٥٪( 

يف الخدمات، أما بالنسبة للعمل بدون أجر لصالح األرسة فهو يشكل )٤٠٪( لإلجاميل ترتفع إىل )٦3،٦٪( لإلناث وتنخفض إىل )٢٦،٧٪( فقط للذكور.

وجد أن هناك )٧3،٤٪( من إجاميل العينة )١٠ – ١٩ سنة( لهم أنشطة تعليمية ويقضون فيها حوايل )سبع ساعات ونصف الساعة( يف املتوسط يومياً، بالطبع ترتفع 

هذه النسبة نسبياً بني الذكور وسكان الحرض وتقل بني اإلناث وسكان الريف.

أما بالنسبة ألنشطة الهوايات ومامرسة الرياضة، فقد وجد أن حوايل )٢١٪( من الذكور وحوايل )١١٪( من اإلناث يقضون حوايل )ساعتني( يف مامرسة الهوايات. أما 

بالنسبة للرياضه فإن نسبة الذكور الذين ميارسون نوع من أنوع الرياضة تصل إىل )٢١،٢٪( مقابل )١،٧٪( فقط من اإلناث، علام بأن من ميارس الرياضة سواء من 

الذكور أو اإلناث يقضون حوايل )ساعتني( يف املتوسط يف هذا النشاط.

وجد أن جميع املبحوثني )١٠ – ١٩ سنة( يقضون حوايل )١٢ ساعه( يومياً يف النوم والنظافة الشخصية، كام ال تختلف هذه النسب بني الذكور واإلناث، وال بحسب 

محل اإلقامة أو حسب الحالة التعليمية للمبحوث.

وملزيد من اإليضاح يف استخدام الوقت تم تقسيم الفئة العمرية )١٠ – ١٩ سنة( إىل فئتني هام: )١٠ – ١٤ سنة( و)١٥ – ١٩ سنة(، وقد متت دراسة االختالفات 

والتشابهات بينهم يف استخدام الوقت، وكان أهمها ما ييل:-

بالنسبة للتشابهات يف استخدام الوقت بني الفئتني العمريتني )١٠ – ١٤ سنة(، )١٥ – ١٩ سنة( فقد كانت كاآليت:

 الوقت املخصص للنوم والعناية الشخصية، حيث يقيض الجميع أكرث قليالً من )١٢ ساعه( يف هذه األنشطة سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً. وكذلك مختلف الحاالت 

التعليمية.

أيضاً بالنسبة ملشاهدة التلفزيون وسامع الراديو فإن حوايل )٧3 إىل ٧٥٪( من كال الفئتني يوجه حوايل )ساعتني( ملشاهدة التلفزيون وسامع الراديو يومياً.

وبالنسبة الستخدام اإلنرتنت والكمبيوتر بصفة عامه، ال تتعدى نسبة املستخدمني لهام )3٪( من إجاميل األغراض التعليمية، لكنها ترتفع إىل حوايل )٩ – ١٠٪( 

بالنسبة ملامرسة األلعاب عىل اإلنرتنت والكمبيوتر، وبصفة عامة ترتفع قليالً للذكور عن اإلناث.

أما بالنسبة ألهم االختالفات يف استخدام الوقت بني الفئتني العمريتني )١٠ – ١٤ سنة( و)١٥ – ١٩ سنة( فقد كانت يف العمل بدون أجر لصالح األرسة، حيث تزيد 

نسبة مزاولة النشء األكرب سناً )١٥ – ١٩ سنة( لألعامل املنزلية غري مدفوعة األجر لتمثل )٤٥،٩٪( منهم مقابل )3٤،٨٪( للنشء )١٠ – ١٤ سنة(، وذلك العتامد 

أرسهم عىل النشء األكرب سناً )١٥ – ١٩ سنة( لقدرتهم عىل أداء هذه األعامل املنزلية أكرث من صغار السن )١٠ – ١٤ سنة(. ويشارك أيضاً النشء )١٥ – ١٩ سنة( 

بنسب أكرب يف رعاية املسنني واألطفال من نفس األرسة، وأيضاً يف العمل لصالح األرس األخرى أو الجمعيات األهلية باملقارنة بنسب مشاركة النشء )١٠ – ١٤ سنة(، 

وذلك أيضاً لزيادة اإلعتامد عليهم نظراً لكرب سنهم وقدرتهم عىل أداء مثل هذه األعامل املقارنة بالفئة األصغر )١٠ – ١٤ سنة(.

كام تختلف الفئتني العمريتني يف زيادة نسبة املشاركة للنشء )١٥ – ١٩ سنة( يف األعامل مدفوعة األجر عن النسبة املقابلة للنشء )١٠ – ١٤ سنة(، فقد وصلت 

نسبة املشاركني يف العمل بأجر بني النشء )١٥ – ١٩ سنة( إىل )١٨،٦٪( مقابل )٨،٢٪( للنشء )١٠ – ١٤ سنة(.

وقد كان االختالف الثالث متعلق بأنشطة التعليم، وكام هو متوقع زادت نسبة مساهمة النشء )١٠ – ١٤ سنة( يف األنشطة التعليمية والتي وصلت إىل )٨٧،١٪( 

عن نسبة مساهمة الفئة )١٥ – ١٩ سنة( يف نفس األنشطة والتي انخفضت إىل )٥٨،٩٪(، ويرجع ذلك إىل ترسب بعض النشء يف سن )١٥ – ١٩ سنة( من التعليم 

واالتجاه إىل العمل بأجر ملساعدة أرسهم.

وقد كان االختالف الرابع يف نسبة مامرسة األنشطة الرياضية والهوايات، فبالنسبة للرياضه ميارس النشء )١٠ – ١٤ سنة( بنسبة )١٩،١٪( مقابل )٨،٨٪( فقط 

للنشء )١٥ – ١٩ سنة(، وأيضاً بالنسبة للهوايات ميارس )٢٦،١٪( من النشء )١٠ – ١٤ سنة( مقابل )٧،٦٪( للنشء )١٥ – ١٩ سنة( هذا النشاط، وقد يرجع ذلك 

أن أغلب األنشطة والهوايات يتم مامرستها يف املدرسة أو يف األندية الرياضية والتي قد تتوفر بصفة أكرب للنشء )١٠ – ١٤ سنة( عن النشء )١٥ – ١٩ سنة( والذي 

يتجه بنسبة أكرب للعمل بأجر ملساعدة أرسهم.

القسم الخامس 



١٧ ١٦

وأخرياً فقد كان من االختالفات يف استخدام الوقت بني الفئتني )١٠ – ١٤ سنة( و)١٥ – ١٩ سنة( نسبة مساهمة كل فئة يف أنشطة املجتمع املحيل، والتي تشمل 

حضور الحفالت والتجمعات العامة والندوات باملجتمع املحيل، وقد كانت مساهمة النشء )١٥ – ١٩ سنة( أكرب من مساهمة النشء )١٠ – ١٤ سنة(، فقد بلغت 

)٧٠,٦٪( مقابل )٥٨,3٪( عىل الرتتيب.

يؤثر محل اإلقامة والحالة التعليمية للمبحوث يف طريقة استخدامه للوقت يف الفئتني العمريتني )١٠ – ١٤ سنة( و)١٥ – ١٩ سنة(. كام تختلف حسب نوع املبحوث.

ـ  أما بالنسبة لفئة السن )2٠ – 24 سنة(: وهم ميثلون الشباب يف العينة:

يالحظ أن نسبة املامرسني لألنشطة التعليمية وكذلك الوقت املخصص لها قد انخفضت بشكل كبري لصالح العمل سواء مدفوع األجر أو غري مدفوع األجر. فقد 

انخفضت نسبة من ميارسون نشاط تعليمي إىل )١٦،٩٪( فقط لهذه الفئة العمرية، وترتفع بني الذكور إىل )٢٠،3٪( وتنخفض بني اإلناث إىل )١٤،3٪( يف املقابل 

كانت نسبة العاملني يف القطاع املنظم )٥،٨٪( ويف قطاع الزراعة )٦،٥٪( و)٢،٨٪( للقطاع الصناعي، كام يعمل )٧،٦٪( من الذكور يف قطاع التشييد والبناء يف حني 

ال تقبل اإلناث عىل هذا القطاع لصعوبة العمل به. وهناك أيضاً )١١،٢٪( من إجاميل الشباب يعمل يف قطاع الخدمات، علامً بأن كل هذه األعامل هي أعامل بأجر. 

أما بالنسبة للعمل لصالح األرسة بدون أجر فقد وصلت نسبته بني اإلناث إىل )٩١،٤٪( مقابل )١٨٪( فقط للذكور. 

أما بالنسبة لباقي األنشطة مثل النوم والنظافة الشخصية والتآنس فال توجد اختالفات كبرية يف نسب املامرسة أو الوقت املوجه لها عن األنشطة الخاصة بالنشء 

)١٠ – ١٩ سنة(.

وملحاولة الوصول إىل بعض األنشطة التفصيلية فقد تم تصنيف أنشطة الشباب إىل خمسة أنواع، وهو ما أظهر بعض املالحظات املهمة جداً وهي:

يقيض الشباب )٢٠ – ٢٤ سنة( يومياً حوايل )3( ساعات للبحث عن عمل أو وظيفه.	 

يقيض الشباب من الذكور )٢٠ – ٢٤ سنة( يف اليوم حوايل )ما بني ٦ إىل ٧ ساعات( يف نقل األفراد والبضاعة من مكان إىل آخر مستخدمني سيارات النقل الصغرية 	 

والتوك توك.

يقيض الذكور واإلناث من الشباب حوايل )ما بني ٦ إىل ٧ ساعات( عىل الكمبيوتر سواء للمذاكرة أو التواصل االجتامعي أو ملامرسة األلعاب اإللكرتونية.	 

يقيض أغلب الذكور واإلناث من الشباب حوايل ساعة يف تناول األطعمة الرسيعة يف الشارع أو خارج املنزل بصفة عامة.	 

يقيض بعض الشباب )ساعه و١٤ دقيقه( يف اليوم يف التدخني وأغلبهم من الذكور.	 

ـ  ولتقدير متوسط قيمة العمل املنزيل غري مدفوع األجر يف السنه: فقد تبني من الدراسة أن:

قيمة العمل املنزيل غري مدفوع األجر للنشء ككل )١٠ – ١٩ سنة( يبلغ )١٠٥،٥ مليار جنيه(، علامً بأن قيمة العمل املنزيل غري مدفوع األجر للفئة العمرية )١٠ – 

١٤ سنة( بلغت )٢٥،٩ مليار جنيه(، بينام ترتفع يف الفئة العمرية )١٥ – ١٩ سنة( إىل )٧٨،٩ مليار جنيه(. يف املقابل ترتفع قيمة العمل املنزيل غري مدفوع األجر 

للشباب )٢٠ – ٢٤ سنة( إىل )١3٤،٨ مليار جنيه(. 

4-2  التوصيات:

بالنسبة ملالحظة قضاء الشباب )٢٠ – ٢٤ سنة( حوايل )3 ساعات( يف اليوم يف البحث عن عمل فإن مجهودات الدولة لخلق فرص عمل جديدة البد وأن تتعاظم يف . ١

السنوات املقبلة لتقليل نسب البطالة خصوصاً بني الشباب.

تعظيم قدر العمل الفني عن العمل املكتبي ألن سوق العمل يف مرص يحتاج إىل العمل الفني أكرث من العمل املكتبي، لذلك البد من تغيري نظرة املجتمع عن . ٢

العمل الفني عن طريق اإلعالم والندوات وغريها، حتى يصبح الشباب أكرث رغبة يف التعليم الفني عن رغبته يف التعليم النظري والجامعي والذي يخرج شباب.

لوحظ إن نسبة اإلناث العامالت بأجر نقدي تقل كثرياً عن نسبة الذكور، خاصة بني الشباب )٢٠ – ٢٤ سنة( وهو ما يعكس وجود متييزاً عىل أساس النوع، يف . 3

املجتمع املرصي وخصوصاً يف تفضيل منح فرص العمل بأجر للذكور أكرث من منحها لإلناث، لذلك يجب أن تقوم الجهات الخاصة بدعم حقوق املرأة مثل املجلس 

القومي للمرأة، مبحاولة منع هذه املامرسات، لتكون فرص العمل من حق األكفأ وليس حسب النوع.

لوحظ أن الفروق كبرية للغاية بني الذكور واإلناث يف الفئة العمرية )١٠ – ١٩ سنة( يف مامرسة الرياضة والهوايات، حيث تزيد النسبة بني الذكور عنها بني اإلناث، . ٤

وهو يستدعي االهتامم مبامرسة الرياضة وتنمية الهوايات بني اإلناث يف املدارس، وتشجيع اإلناث بصفة عامه عىل مامرسة هذه األنشطة يف األندية وعمل 

مسابقات لهن لتشجيعهن عىل االستمرار يف مامرستها. 

لوحظ أن هناك )٧٠،٦٪( من النشء )١٥ – ١٩ سنة( و)٥٨،3٪( من النشء )١٠ – ١٩ سنة( حريصون عىل املشاركة يف أنشطة املجتمع املحيل وحضور الحفالت . ٥

والندوات التي تجري يف مجتمعهم، ومن ثم ميكن االستفادة من هذه الظاهرة يف إدخال برامج توعية وتدريبات لرفع املهارات الحياتية ومهارات العمل وكذلك من 

خالل ندوات لزيادة املعرفة ببعض الظواهر الخطرة مثل الزواج املبكر وختان اإلناث وغريهام من املوضوعات الصحية )مبا فيها التغذية السليمة( أو االجتامعية. 

جدول )1(

معدل استخدام الوقت )بالساعة والدقيقة( ونسبة املامرسني لكل نشاط 

حسب سن املبحوث )1٠ – 14 سنة( )1٥ – 1٩ سنة( – مسح استخدام الوقت 2٠1٥

النشاط

نسبة املامرسني لكل نشاطمعدل استخدام الوقت

14 - 1٠1٩ - 1٥1٩ - 1٠14 - 1٠1٩ - 1٥1٩ - 1٠

%%%س / دس / دس / د

3،٤٤٥،٢١٤،٤٥3،٦٦،٤٥،٠- العمل بأجر يف القطاع األويل )زراعي، تجارة،...(

3،٢٥٧،٤٩٦،١3١،١٢،٠١،٥- العمل بأجر يف قطاع الصناعات التحويلية

3،٥3٧،٢٧٦،٥٨٠،٤٢،3١،3- العمل بأحر يف قطاع التشييد والبناء

3،٤٩٦،١٦٥،333،١٧،٩٥،٥- العمل بأجر يف قطاع الخدمات

١،٥٦٢،٦٠٢،3١3٤،٨٤٥،٩٤٠،٢- العمل املنزيل بدون أجر لصالح األرسة

٢،٠١١،٥٦١،٥٨٤،١٧،٧٥،٩- العمل بدون أجر يف رعاية األطفال واملسنني

١،3٧٢،٢٥٢،١٢١،٢3،٤٢،3- العمل بدون أجر لصالح األرس األخرى والجمعيات األهلية

٧،٤١٧،٢٠٧،33٨٧،١٥٨،٩٧3،٤- التعليم

٢،١١٢،٥٨٢،3٦٥٨،3٧٠،٦٦٤،3- النشاط الرتفيهي والتآنس مع املجتمع املحىل

3،١١٦،٢٢٤،٢٤١،٠٠،٧٠،٩- املشاركة يف حفالت الزفاف والندوات واملؤمترات ...الخ

١،٥٨٢،٠٦٢،٠٠٢٦،١٧،٦١٧،١- مامرسة الهوايات

٢،٢٩٢،٢٤٢،٢٧١٩،١٨،٨١٤،١- مامرسة األلعاب الرياضية

٢،١٧٢،٢٨٢،٢٢٧٢،٨٧٤،٨٧3،٨- مشاهدة التلفزيون وسامع الراديو

١٢،١٦١٢،33١٢،٢٤١٠٠،٠١٠٠،٠١٠٠،٠- النوم والعناية الشخصية

املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء، مسح استخدام الوقت، ٢٠١٥.

جدول )2(

معدل استخدام الوقت ونسبة املامرسني لكل نشاط حسب النوع للمبحوثني )1٠ – 1٩ سنة(

 مسح استخدام الوقت 2٠1٥)*(

البيان

الفئة العمرية )1٠ – 1٩ سنة(

نسبة املامرسني لكل نشاطمعدل استخدام الوقت بالساعة والدقيقة

جملةإناثذكورجملةإناثذكور

%%%س/ دس/ دس/ د

٥،٢3١،٤٩٤،٤٥٦،٤٢،٤٥،٠- العمل بأجر يف القطاع األويل )زراعي، تجارة،...(

٨،١١٠،١٦٦،١3١،٨١،٠١،٥- العمل بأجر يف قطاع الصناعات التحويلية

٧،٢٨٠،١٠٦،٥٨١،٩٠،3١،3- العمل بأحر يف قطاع التشييد والبناء

٦،١٧3،٥٢٥،33٦،٠٤،٥٥،٥- العمل بأجر يف قطاع الخدمات

١،٤٥3،٠٥٢،3١٢٦،٧٦3،٦٤٠،٢- العمل املنزيل بدون أجر لصالح األرسة

١،٨٥١،٥٨١،٥٨٤،٠٩،٠٥،٩- العمل بدون أجر يف رعاية األطفال واملسنني

٢،١١٢،١3٢،١٢١،٤3،٨٢،3- العمل بدون أجر لصالح األرس األخرى والجمعيات األهلية

٧،٢٤٧،٤٨٧،33٧٤،٦٧١،٢٧3،٤- التعليم

٢،٥١٢،٠٧٢،3٦٦٦،١٦١،١٦٤،3- النشاط الرتفيهي والتآنس مع املجتمع املحىل

٤،٢٩٤،٠٢٤،٢٤١،١٠،٤٠،٩- املشاركة يف حفالت الزفاف والندوات واملؤمترات ...الخ

املالحق



١٩ ١٨

البيان

الفئة العمرية )1٠ – 1٩ سنة(

نسبة املامرسني لكل نشاطمعدل استخدام الوقت بالساعة والدقيقة

جملةإناثذكورجملةإناثذكور

%%%س/ دس/ دس/ د

٢،٠٠١،٥٨١،٦٠٢٠،٨١٠،٧١٧،١- مامرسة الهوايات

٢،٢٨٢،١٤٢،٢٧٢١،٢١،٧١٤،١- مامرسة األلعاب الرياضية

٢،١٥٢،3٤٢،٢٢٧٢،٠٧٦،٨٧3،٨- مشاهدة التلفزيون وسامع الراديو

١٢،٢٢١٢،٢٤١٢،٢٤١٠٠،٠١٠٠،٠١٠٠،٠- النوم والعناية الشخصية

٦3٨٦٤١١٢٧٩٦3٨٤٦١١٢٧٩العدد

)*( املصدر : الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء، مسح استخدام الوقت، ٢٠١٥.

جدول )3(

معدل استخدام الوقت ونسبة املامرسني لنشاط االنرتنت

حسب النوع للمبحوثني )1٠ – 1٩ سنة( )*(

نسبة من قاموا بهذا النشاطمعدل الوقت املستخدم يف هذا النشاطالنشاط

جملهإناثذكورجملهإناثذكور

%%%د / سد / سد / س

٠،٠٠١،3٠١،3٠٠،٠٠٠،3٨٠،١٥الدراسة الذاتية ملقرر تعليمي عن بعد )مريئ، سمعي، عىل االنرتنت (

١،٥٨١،٥٦١،٥٨١٠،٩٢3،٢٤٧،٨٩ألعاب الحاسوب )مبا يف ذلك األلعاب باستخدام النقد املعدين وألعاب الفيديو(

١،٤٧٠،٥٦١،3٤١،٧٤٠،٩٥١،٤3استخدام تكنولوجيا الحاسوب للقراءة

١،٦٢،٠١٢،٠٠٢،٩٨١،٥٢٢،٤٠استخدام تكنولوجيا الحاسوب لألغراض املرئية / السمعية

١،٤٨٢،٢٤٢،٠٠٢،3٦١،٩٠٢،١٨التجول عىل االنرتنت والتنزيل والتحميل

)*( املصدر : الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء، مسح استخدام الوقت، ٢٠١٥.

جدول )4(

معدل استخدام الوقت لنشاط اإلنرتنت

حسب النوع للفئة )1٠ – 14 سنة( والفئة )1٥ – 1٩ سنة( )*(

النشاط

 معدل الوقت املستخدم يف هذا النشاط

للفئة )1٠ – 14 سنة(

 معدل الوقت املستخدم يف هذا

النشاط للفئة )1٥ – 1٩ سنة(

جملهإناثذكورجملهإناثذكور

د / سد / سد / سد / سد / سد / س

٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠١،3٠١،3٠الدراسة الذاتية ملقرر تعليمي عن بعد )مريئ، سمعي، عىل االنرتنت (

١،٤٧٢،٠٧١،٥٠٢،3٠٠،3٥٢،٢١ألعاب الحاسوب )مبا يف ذلك األلعاب باستخدام النقد املعدين وألعاب الفيديو(

١،3٠١،٠٠١،٢3١،٥٢٠،٥٥١،3٧استخدام تكنولوجيا الحاسوب للقراءة

١،٤٨١،٤٦١،٤٧٢،٠3٢،٢٧٢،٠٦استخدام تكنولوجيا الحاسوب لألغراض املرئية /  السمعية

٢،٤٧١،٢٧٢،٢3١،١3٢،٤٩١،٤٨التجول عىل االنرتنت والتنزيل والتحميل

)*( املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء، مسح استخدام الوقت، ٢٠١٥.

جدول )٥(

نسبة من قاموا بنشاط االنرتنت

حسب النوع للفئة )1٠ – 14 سنة( والفئة )1٥ – 1٩ سنة( )*(

النشاط

نسبة من قاموا بهذا النشاط للفئة )1٥ – 1٩ سنة(نسبة من قاموا بهذا النشاط للفئة )1٠ – 14 سنة(

جملهإناثذكورجملهإناثذكور

%%%%%%

الدراسة الذاتية ملقرر تعليمي عن بعد )مريئ، سمعي، عىل 

اإلنرتنت (
٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٧٢٠،3٠

ألعاب الحاسوب )مبا يف ذلك األلعاب باستخدام النقد املعدين 

وألعاب الفيديو(
٤،٠٠3،٠٠3،٨٨٦،3٠٠،٧٢3،٩٥

٠،٩٥٠،٤٠٠،٦٥٢،٨٩١،٤٤٢،٢٨استخدام تكنولوجيا الحاسوب للقراءة

٠،٧٥٠،٠٢٠،٥٠٤،٩٩١،٠٨3،3٤استخدام تكنولوجيا الحاسوب لألغراض املرئية  / السمعية

١،٩٥٠،٨٠١،٢٠3،١٥٢،٥٢٢،٨٨التجول عىل االنرتنت والتنزيل والتحميل

)*( املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء، مسح استخدام الوقت، ٢٠١٥.

جدول )6(

أهم خصائص املبحوثني من الشباب يف سن )2٠ – 24 سنة(

حسب محل اإلقامة والحالة التعليمية والزواجية والعملية - مسح استخدام الوقت 2٠1٥)*(

جملةفئة السنالبيان

22 - 2٠24 - 2324 - 2٠

محل اإلقامة

٤٨،٢٤١،٩٤٥،٩-  حرض

٥١،٨٥٨،١٥٤،١- ريف

الحالة التعليمية

٨،٤١١،3٩،٥-  مل يسبق له الذهاب إىل املدرسة

٢،٧١،٨٢،3- التحق وترسب

٨،٧٦،٢٧،٧- حاصل عىل الشهادة االبتدائية

٩،١٨،٥٨،٨- حاصل عىل الشهادة اإلعدادية

٦٤،١٤٧،١٥٧،٦- حاصل عىل الشهادة الثانوية فأعىل

٧،٢٢٥،١١٤،١- جامعي

الحالة الزواجية

٦٦،٩٤٦،٥٥٨،٥- مل يتزوج أبدا

33،١٥3،٥٤١،٥- عقد قران أو متزوج حاليا

الحالة العملية

٢٨،٤٤٦،٥3٥،٤- يعمل

٧١،٦٥3،٥٦٤،٦- ال يعمل

١٠٠،٠١٠٠،٠١٠٠،٠جملة

33٨٢١3٥٥١العدد

للعاملني فقط حسب الحالة العملية )عددهم 1٩٥ شاب فقط(

٧٢،٩٧٥،٨٧٤،٤- يعمل بأجر نقدي

١١،٥١٥،٢١3،3- يعمل لحسابه

١٥،٦٩،٠١٢،3- يعمل بدون أجر

)*( املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء، مسح استخدام الوقت، ٢٠١٥



٢١ ٢٠

جدول )7(

معدل استخدام الوقت )بالساعة والدقيقة( ونسبة املامرسني لكل نشاط 

بالنسبة للشباب )2٠ – 24 سنة( حسب النوع مسح استخدام الوقت 2٠1٥)*(

البيان

الفئة العمرية )2٠ – 24 سنة(

نسبة املامرسني لكل نشاطمعدل استخدام الوقت بالساعة والدقيقة

جملةإناثذكورجملةإناثذكور

%%%%%%

٦،3٧٦،٥٦٦،٤٥٧،٧٤،3٥،٨- العمل بأجر يف القطاع املنظم )الحكومة، الرشكات،...(

٦،33٢،٢٩٥،١٧١٠،٤3،٥٦،٥- العمل بأجر يف القطاع األويل )زراعي، تجارة،...(

٦،٠٥٢،٥3٥،3٦٥،٥٠،٧٢،٨- العمل بأجر يف قطاع الصناعات التحويلية

٩،٠٨٠،٠٩،٠٨٧،٦٠،٠3،3- العمل بأحر يف قطاع التشييد والبناء

٨،٢٥٢،٤٧٦،٥٢١٨،٨٥،٤١١،٢- العمل بأجر يف قطاع الخدمات

١،٥٩٤،3١٤،١١١٨،٠٩١،٠٥٩،٨- العمل املنزيل بدون أجر لصالح األرسة

١،3٠٢،١٥٢،١3٢،٢٤٩،١٢٨،٩- العمل بدون أجر يف رعاية األطفال واملسنني

٥،٤٤3،١٩3،٥٧٤،١٨،٨٦،٨- العمل بدون أجر لصالح األرس األخرى والجمعيات األهلية

٧،٠٥٧،٠٨٧،٠٦٢٠،3١٤،3١٦،٩- التعليم

٤،٠٨٢،٥33،٢٦٨١،٠٧٥،٨٧٨،٠- النشاط الرتفيهي والتآنس مع املجتمع املحىل

٢،3٤٥،٥٥٤،٢٠١،٢١،٠١،١- املشاركة يف حفالت الزفاف والندوات واملؤمترات .الخ

٢،٤٦3،3٦٢،٥١٧،١٠،٦3،٤- مامرسة الهوايات

٢،٤٢١،٠٠٢،33٨،١٠،٦3،٩- مامرسة األلعاب الرياضية

٢،١٨٢،٤١٢،3٢٦٩،٤٧٧،٥٧٤،٠- مشاهدة التلفزيون وسامع الراديو

١٢،٤٩١٢،33١٢،٤٠١٠٠،٠١٠٠،٠١٠٠،٠- النوم والعناية الشخصية
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)*( املصدر : الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء، مسح استخدام الوقت، ٢٠١٥.

جدول )8(

تقدير تكلفة العمل لصالح األرسة غري مدفوع األجر للنشء

)1٠ – 1٩ سنة(، والشباب )2٠ – 24 سنة( حسب النوع - مسح استخدام الوقت 2٠1٥ )*(

جملهإناثذكورالبيان

أوال : الفئة العمرية )1٠ – 1٩ سنة(

٤١،٥٪٤٩،٢٪3٥،١٪- نسبة العاملني بدون أجر )%(

٤١،٠ جنيه3٩،٦ جنيه٤3،٠ جنيه- متوسط األجر اليومي )جنيه(

١٤،٩٦٥ جنيه- متوسط األجر السنوي

١٦،٩٨١،٩٨٩ فرد- عدد السكان )1٠ – 1٩ سنة(

٤١،٥٪- نسبة العاملني بدون أجر

= ١٦،٩٨١،٩٨٩  X  ٤١،٥  =  ٧،٠٤٧،٥٢٥ فرد- عدد العاملني بدون أجر عىل املستوى القومي

= ٧،٠٤٧،٥٢٥  X  ١٤،٩٦٥  = ١٠٥،٥ مليار جنيه- تكلفة العمل غري مدفوع األجر 

ثانيا : الفئة العمرية )2٠ – 24 سنة(

٦٢،٢٪٩٢،٥٪٢٢،١3٪- نسبة العاملني بدون أجر )%(

٦٤،٩ جنيه٦٦،٢ جنيه٥٦،٢ جنيه- متوسط األجر اليومي )جنيه(

٢3٦٨٨،٥ جنيه- متوسط األجر السنوي

٩،١٥٠،٠٠٩فرد- عدد السكان )2٠ – 24 سنة(

٦٢،٢٪- نسبة العاملني بدون أجر من الشباب

= ٩،١٥٠،٠٠٩  X  ٦٢،٢   =  ٥،٦٩١،3٠٦ فرد- عدد العاملني بدون أجر عىل املستوى القومي

= 3٠٦،٥،٦٩١  X  ٢3٦٨٨،٥  = ١3٤،٨ مليار جنيه- تكلفة العمل غري مدفوع األجر للشباب

)*( املصدر : الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء، مسح استخدام الوقت، ٢٠١٥.

جدول )٩(

تقدير تكلفة العمل لصالح األرسة غري مدفوع األجر للفئتني

)1٠ – 14 سنة(، و)1٥ – 1٩ سنة( حسب النوع - مسح استخدام الوقت 2٠1٥ )*(

جملهإناثذكورالبيان

أوال : الفئة العمرية )1٠ – 14 سنة(

٤٠،١٪٤٦،١٪3٤،٢٪- نسبة العاملني بدون أجر )٪(

٢١،١ جنيه١٩،٥ جنيه٢٢،٧ جنيه- متوسط األجر اليومي )جنيه(

٧،٧٠٢٨  جنيه- متوسط األجر السنوي

٨،3٨٥،٨٦٦ فرد- عدد السكان ) ١٠ – ١٩ سنة(

٤٠،١٪- نسبة العاملني بدون أجر

= 3٨٥،٨٦٦،٨ X  ٤٠،١  =  3،3٦٢،٧3٢ فرد- عدد العاملني بدون أجر عىل املستوى القومي

= X 3،3٦٢،٧3٢  ٧،٧٠٢٨  = ٢٥،٩ مليار جنيه- تكلفة العمل غري مدفوع األجر 

ثانيا : الفئة العمرية )1٥ – 1٩ سنة(

٥٧٪- نسبة العاملني بدون أجر )٪(

٤٤،١ جنيه٥3 جنيه٤٥،٩ جنيه- متوسط األجر اليومي )جنيه(

١٦،٠٧٩ جنيه- متوسط األجر السنوي

٨،٥٩٦،١٢3 فرد- عدد السكان ) ٢٠ – ٢٤ سنة(

٥٧٪- نسبة العاملني بدون أجر من الشباب

= ٨،٥٩٦،١٢3 X   ٥٧ =  ٤،٨٩٩،٧٩٠فرد- عدد العاملني بدون أجر عىل املستوى القومي

= ٤،٨٩٩،٧٩٠ X  ١٦،٠٧٩ = ٧٨،٩ مليار جنيه- تكلفة العمل غري مدفوع األجر للشباب

)*( املصدر : الجهاز املركزي للتعبئة العامه واإلحصاء، مسح استخدام الوقت، ٢٠١٥.
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