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 تحليل املسار بيـن أعداد خريجي التعليم والبطالة 
 في االقتصاد املصري خالل الفتـرة )1990- 2017(:

دراسة تحليلية قياسية

د. ايناس محمد الجعفراوي

 أستاذ مساعد االقتصاد
 كلية التجارة

 جامعة األزهر
جمهورية مصر العربية

امللخص )1(

يهــدف البحــث الجــاري إلــى تحليــل املســار بيـــن أعــداد خـريجـــي التعليــم والبطالــة فــي االقتصــاد املصــري خــال الفتـــرة 
)1990- 2017(، وذلــك مــن خــال اســتخدام املنهــج الوصفــي واألســلوب االحصائــي للنمــاذج االحصائيــة املتعــددة املتغيـــرات 
Multivariate Analysis، وذلــك باســتخدام أســلوب تحليــل املســارات Path Analysis والــذي ُيعــد أســلوًبا احصائًيــا الختبــار 
بـــرنامج AMOS وذلــك  يتــم اســتخدام  إلــى تقديـــرات كميــة للتأثيـــرات الســببية، علــى أن  إلــى الوصــول  نمــوذج سببـــي يهــدف 
ِونــة للنمــوذج. 

َ
ك

ُ
الختبــار مســارات النمــوذج املقتـــرح الــذي يوضـــح العاقــات الســببية املباشــرة وغيـــر املباشــرة بيـــن املتغيـــرات امل

وذلــك للتحقــق مــن فرضيــة الدراســة املتمثلــة فــي: هــل توجــد عاقــة بيـــن معــدل البطالــة فــي مصــر وكل مــن: أعــداد خـريجـــي 
الدبلومــات الفنيــة، أعــداد خـريجـــي التعليــم املتوســط وفــوق املتوســط، أعــداد خـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي، 
معــدل النمــو الســكاني، النمــو االقتصــادي )متمثــل فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالي(؟،ولقــد تــم تقســيم الدراســة 
إلــى أربعــة أجـــزاء تتمثــل فــي: اإلطــار النظــري للبطالــة ومـحــــدداتها – طرفــي املســار: البطالــة ومخـــرجات التعليــم )1990- 2017( 
- تحليــل املســار بيـــن البطالــة ومحدداتهــا، والتـــي خلصــت إلــى قبــول فرضيــة الدراســة لوجــود عاقــة عكســية بيـــن كل مــن 
البطالــة U والنمــو اإلقتصــادي Z، بينمــا وجــدت عاقــة طرديــة بيـــن البطالــةU  وكل مــن: معــدل النمــو الســكاني H، خـريجـــي 
الدبلومــات الفنيــة X1،وخـريجـــي التعليــم املتوســط وفــوق املتوســطX2 وخـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي X3، كمــا 
ُوجــدت عاقــة طرديــة بيـــن املتغيـــر الوســيط املتمثــل فــي النمــو االقتصــادي Z وكل مــن: X1، X2، X3، علمــا بــأن هنــاك تأثيـــر 
مباشر من املتغيـرات X1، X2، X3 على متغيـر البطالة، كما يوجد تـأثيـر غيـر مباشر من املتغيـرات X1، X2، X3  على متغيـر 

.)Z البطالــة مــن خــال املتغيـــر الوســيط )النمواالقتصــادي

الكلمات املفتاحية: البطالة، التعليم، خـريجـي التعليم، النمو االقتصادي، النمو السكاني، تحليل املسار.

املقدمة

تعد مشكلة البطالة من أهم املشاكل التـي تواجه الدول والتـي قد تعرقل مسيـرة التنمية املستدامة، والتـي هي باألساس 
ذو أثـر مباشر على زيادة حدة الفقر وما له من أثـر سلبـي على دخل الفرد في األجيال الحالية وتدهور مستوى معيشته كما لها 
ــوا الفقــر بأشــكاله العديــدة، كمــا أن مشــكلة البطالــة قــد تـــزداد تعقيــًدا عندمــا 

ُ
نفــس األثـــر علــى األجيــال القادمــة والذيـــن قــد ُيَورث

ظهــر بجــاء حيــث أن أكثـــر مــن 90% مــن العاطليـــن 
َ
يكــون هنــاك عاقــة بيـــن تـــزايد أعــداد الخـريجيـــن ومعــدالت البطالــة والتـــي ت

مــن املتعلميـــن )الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصاء،مــارس 2018(، وهــو مــا ُيعتبـــر منافًيــا للمنطــق االقتصــادي، والــذي 
قــد يكشــف عــن خلــل فــي مخـــرجات التعليــم وهيكلــه إضافــة إلــى ُمســببات أخـــرى، ممــا يجعــل مــن مشــكلة البطالــة والبحــث عــن 

 *  تم استام البحث في إبـريل 2020، وقبل للنشر في يونيو 2020، وتم نشره في سبتمبـر 2020.
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يهــدف البحــث الجــاري إلــى تحليــل املســار بيـــن أعــداد خـريجـــي التعليــم والبطالــة فــي االقتصــاد املصــري خــال الفتـــرة )1990- 
2017(، والتـــي خلصــت إلــى قبــول فرضيــة الدراســة لوجــود عاقــة عكســية بيـــن كل مــن البطالــة U والنمــو اإلقتصــادي Z، بينمــا 
وجــدت عاقــة طرديــة بيـــن البطالــةU  وكل مــن: معــدل النمــو الســكانيH، خـريجـــي الدبلومــات الفنيــة X1،وخـريجـــي التعليــم املتوســط 
وفــوق املتوســطX2 وخـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــيX3، كمــا ُوجــدت عاقــة طرديــة بيـــن املتغيـــر الوســيط املتمثــل فــي النمــو 
االقتصادي Z وكل من: X1، X2، X3، علما بأن هناك تأثيـر مباشر من املتغيـراتX1، X2، X3 على متغيـر البطالة، كما يوجد تـأثيـر 

.)Z علــى متغيـــر البطالــة مــن خــال املتغيـــر الوســيط)النمواالقتصادي  X1، X2، X3غيـــر مباشــر مــن املتغيـــرات
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محدداتهــا مشــكلة جدليــة توصــف بالجديــدة القديمــة باعتبارهــا متازمــة لاقتصــاد املصــري خاصــة فــي ظــل األزمــات املتاحقــة 
التـــي عانــت منهــا مصــر فــي الفتـــرات األخيـــرة، ممــا اســتوجب البحــث عــن املحــددات املؤثـــرة فــي مشــكلة البطالــة. 

وعليــه تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي البحــث عــن أهــم املحــددات غيـــر التقليديــة املؤثـــرة علــى البطالــة فــي مصــر إلــى جانــب مــا 
ُيعــرف باملحــددات التقليديــة، وذلــك خــال فتـــرة زمنيــة طويلــة تخللتهــا العديــد مــن األزمــات.   

وعليه تهدف الدراسة إلى االجابة على: ماهي عاقة تـزايد أعداد خـريجـي التعليم بازدياد معدالت البطالة في االقتصاد املصري؟

وسوف يتم تحديد هذا الهدف من خال نظرة تحليلية تتضـح من خال فرضية الدراسة التالي ذكرها:

هــل توجــد عاقــة بيـــن معــدل البطالــة فــي مصــر وكل مــن: أعــداد خـريجـــي الدبلومــات الفنيــة، أعــداد خـريجـــي التعليــم 
النمــو االقتصــادي  النمــو الســكاني،  التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي، معــدل  املتوســط وفــوق املتوســط، أعــداد خـريجـــي 

)متمثــل فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي(؟

أهمية الدراسة

املشــاركة فــي الدراســات املتعلقــة بمشــاكل التنميــة االقتصاديــة  املســتدامة واملســاهمة علــى املســتوى املحلــي مــن خــال 
البحــث عــن أهــم محــددات البطالــة بمــا يتوافــق مــع الواقــع املصــري لفتـــرة زمنيــة طويلــة نســبًيا مــرت مصــر فيهــا بأنظمة مختلفة 

وتجــارب تنمويــة مختلفــة.

كما تتميـز الدراسة الجارية بإضافة متغيـرات أخـرى تفسيـرية تعكس أثـر هيكل مخـرجات التعليم في مصر  على تـزايد 
البطالة مثل: أعداد خـريجـي الدبلومات الفنية، وأعداد خـريجـي التعليم املتوسط وفوق املتوسط، وأعداد خـريجـي التعليم 
الجامعــي وفــوق الجامعــي وجمعهــا باملتغيـــرات األساســية التقليديــة، إضافــة إلــى أهميــة تحليــل مســار العاقــات الســببية فيمــا 
بيـــن املتغيـــرات، خاصــة أن املتغيـــرات الكليــة تمتــاز  بتأثيـــراتها األماميــة والخلفيــة )تشــابك( ممــا يجعــل هنــاك متغيـــر وســيط 
بيـــن املتغيـــر التابع واملتغيـــرات التفسيـــرية، والذي من شأنه كوسيط أن يكون له تأثيـــر على املتغيـــر التابع من خال عاقاته 

باملتغيـرات التفسيـرية.

منهج الدراسة

يمكن تحقيق هدف الدراسة باستخدام املنهج الوصفي واألسلوب اإلحصائي:

املنهج الوصفي: ويتم استخدامه في توصيف التأصيل النظري في الفكر االقتصادي للبطالة وعاقتها باملتغيـرات 1- 
االقتصادية الكلية، إضافة إلى توصيف محددات النموذج وما ينتج عنه من نتائج.

األســلوب اإلحصائــي: وذلــك مــن خــال اســتخدام النمــاذج االحصائيــة املتعــددة املتغيـــرات Multivariate Analysis مــن 2- 
خــال اســتخدام أســلوب تحليــل املســارات Path Analysis والــذي ُيعــد أســلوًبا احصائًيــا الختبــار نمــوذج سببـــي يهــدف 
إلــى الوصــول إلــى تقديـــرات كميــة للتأثيـــرات الســببية إن ُوجــدت، علــى أن يتــم اســتخدام بـــرنامج AMOS وذلــك الختبــار 

ِونــة للنمــوذج.
َ
ك

ُ
مســارات النمــوذج املقتـــرح الــذي يوضـــح العاقــات الســببية املباشــرة وغيـــر املباشــرة بيـــن املتغيـــرات امل

حدود الدراسة

تطبــق الدراســة علــى جمهوريــة مصــر العربيــة، بحــدود زمنيــة خــال الفتـــرة )1990-2017(، كمــا يتــم اســتخدام البيانــات 
الرســمية الصــادرة عــن كل مــن: البنــك الدولــي والتقاريـــر املحليــة واإلقليميــة والدوليــة األخـــرى، وكذلــك بيانــات كل مــن: الجهــاز 

املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء والبنــك املركــزي املصــري، إضافــة إلــى الدراســات ذات العاقــة.

ــا لهــدف الدراســة تــم تقســيمها إلــى أربعــة أجـــزاء تتمثــل فــي: اإلطــار النظــري للبطالــة ومـحــــدداتها – طرفــي املســار: 
ً

وتحقيق
البطالة ومخـــرجات التعليم )1990- 2017( - تحليل املســار بيـــن البطالة ومحدداتها، باإلضافة إلى: أهم النتائج والتوصيات 

والدراســات املســتقبلية. 
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تعريفات إجـرائية

معــدل البطالــة: ُيشيـــر إلــي األفــراد الذيـــن ليــس لديهــم عمــل ولكنهــم متاحيـــن للعمــل ويبحثــون عــن الوظائــف نســبة إلــى 
.)Al Bank Aldawli,ttps://data.albankaldawli.org/indicator(  )%(إجمالــي القــوى العاملــة

ســتثني منهــا 
ُ
اإلنفــاق علــي التعليــم: يشيـــر إلــي النفقــات التشــغيلية الجاريــة بالتعليــم بمــا فــي ذلــك األجــور والرواتــب، وت

.))Al Bank Aldawli, https://data.albankaldawli.org/indicator والتجهيـــزات.  املبانــي  فــي  الرأســمالية  االســتثمارات 

 مؤشــر رأس املــال البشــري )مقيــاس صفــر-1(: يشيـــر إلــى إســهامات الرعايــة الصـــحية والتعليــم فــي إنتاجيــة العامــل. 
ويتـــراوح املؤشــر النهائــي مــن صفــر إلــى واحــد، ويقيــس إنتاجيــة العامــل لطفــل ولــد اليــوم بالنســبة إلــى املقيــاس املرجعــي للرعايــة 

)Al Bank Aldawli, https://data.albankaldawli.org/indicator( الصـــحية

مؤشــر التعليــم واملهــارات فــي تقريـــر التنافســية العامليــة والــذي ُيعــرف: »بأنــه احتيــاج الدولــة إلــى قــوة عاملــة متعلمــة 
ومدربة وقادرة على التكيف الســريع مع البيئة االقتصادية املتغيـــرة والعوملة ويقيس هذا املؤشــر معدالت االلتحاق باملرحلة 
التعليميــة الثانويــة باإلضافــة إلــى تقييــم جــودة ونوعيــة التعليــم ومخـــرجاته مــن وجهــة نظــر بيئــة األعمــال فــي الدولــة« )املعهــد 

العربـــي للتخطيــط،2016:21(.

مؤشــر كفــاءة ســوق العمــل املصــري فــي تقريـــر التنافســية العامليــة والــذي يعكــس فاعليــة القــوة العاملــة ومــدى توفــر 
املــدراء ذوي الخبـــرة والكفــاءة وُيقيــم أثـــر هجـــرة الكفــاءات إلــى الخــارج علــى اقتصــاد الدولــة املحلــي، كمــا أن هــذا املؤشــر يقيــس 
مرونــة ســوق العمــل فــي توجيــه وتوزيــع هــذه القــوى علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة بالشــكل األمثــل وبالطريقــة التـــي تضمــن 

أق�صــى انتاجيــة ممكنــة )املعهــد العربـــي للتخطيــط، 2016: 22(.

1-1- اإلطار النظري للبطالة ومـحــدداتها

   تتخــذ الدراســة الجاريــة كل مــن أعــداد الخـريجيـــن)التعليم(، النمــو االقتصــادي، والســكان محــددات للبطالــة، ونظــًرا 
غيـر املفاهيم، فسوف يتم تأصيل أهم ما درا حول  العمل والبطالة 

َ
ألهمية السياق التاريخـي في فهم الوقائع االقتصادية وت

والتعليم وعاقتهما باملتغيـــرات اآلخـــرى كما يلي:

   لــم يختلــف االقتصاديــون حــول أهميــة عنصــر العمــل، حتـــى أنــه عندمــا ســأل االقتصاديــون األوائــل أنفســهم عــن 
أصــل كل إنتــاج، حينهــا قــدم وليــام بيتـــي عــام 1676 إجابتــه بــأن أصــل كل إنتــاج عنصــران: األرض والعمــل، األرض هــي »أم 
الثـــروة« والعمــل هــو »األب« )أميـــن، 2014: 63(، إال أنــه كان مــن االقتصادييـــن مــن خـــرجوا علــى هــذا كالفيـــزوقراط  والذيـــن 
اعتبـــروا أن األرض وحدهــا هــي مصــدر الثـــروة االقتصاديــة، وعلــى نقيضهــم اعتبـــر ماركــس فيمــا بعــد عنــد تحليــل القيمــة بــأن 
شتـــرى 

ُ
بــاع وت

ُ
العمــل هــو العنصــر الوحيــد وأنــه أســاس كل القيــم، ُمعتقــًدا أن طاقــة العمــل هــي ســلعة مثــل أي ســلعة أخـــرى ت

ســتخدم 
ُ
لهــا العامــل ت

ُ
والبائــع هــو العامــل أمــا املشتـــري فهــو الرأســمالي، بــل اعتقــد أكثـــر مــن هــذا وهــو أن طاقــة العمــل التـــي َيبذ

كوحــدة قياســية لقيــاس قيــم الســلع )يســري، 2003: 357 -359(.

ولقــد جــاء مــن بعدهــم الكاســيك ُمناديـــن بالتــوازن التلقائــي بيـــن عــرض العمــل والطلــب علــى العمــل ُمستنديـــن علــى 
مرونــة األجــور فــي تحقيــق التــوازن وتحديــد حجــم قــوة العمــل التوازنــي املشــاركة فــي اإلنتــاج وذلــك فــي ظــل املنافســة الكاملــة.

وتتحــدد دالــة الطلــب علــى العمــل مــن خــال  النظــر إلــى دالــة اإلنتــاج والتـــي هــي دالــة  فــي متغيـــري العمــل ورأس املــال 
وبافتـــراض ثبــات عنصــر رأس املــال وتغيـــر عنصــر العمــل، والــذي مــن شــأنه أن ينتــج عنــه دالــة انتــاج متناقصــة )كلمــا زاد 
 )W/P( وعليــه يتحــدد الطلــب علــى العمــل عندمــا يتســاوى األجـــر الحقيقــي )حجــم العمــل كلمــا زاد اإلنتــاج بمعــدل متناقــص
ا لتعظيــم الربــح عنــد املنتجيـــن ممــا يــدل علــى أن طلــب املنتجيـــن علــى العمــل 

ً
مــع اإلنتاجيــة الحديــة للعمــل، والــذي ُيعــد شــرط

دالــة متناقصــة فــي األجـــر الحقيقــي )هوشــيار، 2005(. وهــو مــا يشيـــر إلــى أن عــرض العمــل يتوقــف علــى األجـــر الحقيقــي والــذي 
ُيتـــرجم فــي شــكل عاقــة طرديــة بيـــن كميــة العمــل املعروضــة ومعــدل األجـــر الحقيقــي.
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وعليه فإن التوازن في سوق العمل عند الكاسيكيون سوف يتحقق عند تقاطع منحنى عرض العمل مع منحنى الطلب 
علــى العمــل والــذي يتحــدد مــن خالــه كل مــن: األجـــر الحقيقــي التوازنــي وكميــة العمــل التوازنيــة وذلــك عندمــا تتســاوى كميــة 
العمــل املعروضــة مــع املطلوبــة، معتقديـــن أن مرونــة األجــور تســتطيع أن تحقــق التــوازن بــا فائــض للطلــب أو فائــض للعــرض، 
ممــا يعنــي عــدم وجــود بطالــة والوصــول إلــى حالــة التشــغيل الكامــل، ممــا يعنــى عــدم اعتـــراف الكاســيكيون بوجــود بطالــة 
 ،)Voluntary Unemployment( بينمــا أقــروا بإمكانيــة وجــود بطالــة اختياريــة )Involuntary Unemployment( اجباريــة

وذلــك الفتـــراضهم ســيادة املنافســة الكاملــة الناتــج عنهــا مرونــة األســعار واألجــور.

ونتيجة ألزمة الكســاد العظيم )1929- 1933( جاء كينـــز باعتقاد مخالف للكاســيك رافضا فرضية التشــغيل الكامل 
ُمســتندا علــى أن الواقــع حينهــا ُيشيـــر إلــى جمــود األجــور وليــس مرونتهــا كمــا اعتقــد الكاســيك مــن قبــل، وذلــك ألن العمــال لــن 
يقبلــوا تخفيــض األجــور خاصــة فــي حالــة الركــود ُمشيـــرا إلــى أن عقــود العمــل والنقابــات العماليــة تقــف وراء العمــال وتحميهــم 
مــن إمكانيــة تخفيــض أجورهــم مــن ِقبــل أصـــحاب العمــل بــل أنهــا ســتطالب بتحسيـــن أجــور العمــال وهــو مــا َيُحــول دون مرونــة 
يعتقــدون بوجــود بطالــة  الكينـــزيون  الــذي جعــل  نحــو االنخفــاض)Samulson & William,1985:180-230(،األمــر  األجـــر 

إجباريــة ودوريــة فــي حالــة وجــود تـــراجع اقتصــادي.

التــوازن  حالــة  وتحقيــق  التلقائــي  التــوازن  تحقــق  أن  تســتطيع  ال  الســوق  آليــات  أن  الكينـــزيون  اعتقــد  فلقــد  وعليــه 
عنــد التشــغيل الكامــل، مناديـــن بضــرورة تدخــل الدولــة لتصـــحيح تلــك االختــاالت املوجــودة فــي ســوق العمــل وســوق الســلع 
والخدمــات معتقديـــن بــأن التــوازن يمكــن أن يكــون عنــد مســتوى أقــل مــن التشــغيل الكامــل متفقيـــن مــع الكاســيكيون علــى 
ميكانيـــزم جانــب الطلــب علــى العمــل بينمــا اختلفــوا معهــم علــى ميكانيـــزم  جانــب عــرض العمــل، والــذي نظــر إليــه الكينـــزيون 
علــى أنــه ليــس دالــة طرديــة فــي األجـــر الحقيقــي مبـرريـــن ذلــك بــأن تخفيــض األجــور ال يمكــن التوصــل إليــه بيـــن ليلــة وضـــحاها، 
ولكنــه يتطلــب فتـــرة طويلــة لتحقيــق ذلــك )نايهانـــز،1997: 516(. وعليــه فقــد اعتقــد الكينـــزيون بــأن تــوازن االقتصــاد قــد 
يتـــرافق معــه بطالــة إجباريــة والتـــي يـــرجع ســببها إلــى قصــور الطلــب الكلــي علــى الســلع والخدمــات لتحقيــق التشــغيل الكامــل.

 ملشــكلة البطالــة اإلجباريــة مــن خــال العمــل علــى رفــع 
ً
وتأسيًســا علــى ماســبق مــن تفسيـــر الكينـزييـــن فلقــد اقتـــرحوا حــا

الطلــب الكلــي )الطلــب الفعــال(، وذلــك مــن خــال تدخــل الدولــة بسياســات تتعلــق بـــزيادة اإلنفــاق وغيـــرها ممــا يدفــع بالطلــب 
الفعال نحو الزيادة، ُمنكريـن ما تبناه الكاسيكيون لقانون »ساي« لألسواق والذي ينص على »أن العرض يخلق الطلب«، 
وهــو مــا يتوافــق مــع االتجــاه الحديــث بــأن اليــد الخفيــة مغلولــة وهــو مــا دفــع معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث التنميــة االجتماعيــة 
إلصــدار كتــاب بعنــوان »أيــاد مرئيــة« فــي إشــارة لضــرورة تدخــل الحكومــة فــي شــئون االقتصــاد والتنميــة )العيســوي، 2012: 46()1(. 

وتأسيًســا علــى مــا ســبق فقــد اعتقــد الكاســيك بأنــه ال يوجــد تــوازن وبطالــة فــي آن واحــد، بينمــا اعتقــد الكينـــزيون بوجــود 
بطالــة وتــوازن عنــد مســتوى أقــل مــن التشــغيل الكامــل.

ولقــد ظهــرت فــي الســبعينيات معــدالت للبطالــة مرتفعــة قــادت إلــى ظهــور نظريــات أخـــرى مفســرة للبطالــة متبنيــة فرضيــة هامــه 
وهــو عــدم وجــود ســوق للمنافســة الكاملــة علــى أرض الواقــع، كمــا اعتقــدت أيًضــا بفرضيــة وجــود اختــاالت  عديــدة فــي ســوق العمــل.

ومــن هــذه النظريــات علــى ســبيل املثــال: »نظريــة البحــث عــن العمــل« واملتعلقــة بمــدة البطالــة خاصــة للشــباب الجــدد 
الباحثيـــن عن العمل والتـــي خلصت إلى أن البطالة هي إختيارية أو احتكاكية ناتجة عن سعي العامليـــن للحصول على فرص  
عمــل أفضــل، علًمــا بأنــه فــي النهايــة ســيحصل كل فــرد علــى أفضــل فرصــة للعمــل، وهــو مــا كان ســبًبا مباشــًرا ملــا واجهتــه هــذه 
النظريــة مــن انتقــادات أهمهــا أنهــا ال تنطبــق علــى الواقــع االقتصــادي. كمــا ظهــرت نظريــة تجـــزئة ســوق العمــل علــى أســاس النــوع 
واملســتوى التعليمــي والعمــر، ممــا يــؤدي إلــى وجــود نوعيـــن مــن أســواق العمــل: األول منهــا ذو وظائــف الئقــة وأجــور مرتفعــة 
وتتمتــع بانتاجيــة كثيفــة رأس املــال وعمالــة ماهــرة، والثانــي ذو وظائــف غيـــر مســتقرة وأجــور منخفضــة مســتخدًما أســاليب 

انتاجيــة كثيفــة العمالــة .

أصـــحاب  الســتقطاب  باإلنتاجيــة  األجــور  بهــا  تـــرتبط  والتـــي  الكــفء  األجـــر  كنظريــة  أخـــرى  نظريــات  ظهــرت  كمــا 
املهــارات واإلنتاجيــة املرتفعــة، ومــا يتـــرتب علــى ذلــك مــن زيــادة األجــور عــن األجـــر التوازنــي األمــر الــذي قــد ينشــأ عنــه بطالــة 

)Addison & Portugal, 2000: 505-533, Lippman & McCall, 1976: 154-190(

.UNRISD,)2000(,»Visible Hands:Taking Responsillity for social development«, UNRISD :قام املصدر باالعتماد على  )1(
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وعليــه فقــد اســتحوذت البطالــة علــى اهتمــام املفكريـــن االقتصادييـــن لعاقتهــا بالعديــد مــن املتغيـــرات الكليــة، ومــن 
أهمهــا: ارتبــاط البطالــة بالتضـــخم والتـــي تمــت محاولــة تفسيـــرها مــن خــال »منحنــى فيلبــس«، حيــث قــام االقتصاديــون 
بعــد الحـــرب العامليــة الثانيــة وفــي وجــود حالــة مــن التضـــخم فــي حينهــا - بمحــاوالت لدراســة العاقــة بيـــن التضـــخم وغيـــرها 
مــن املتغيـــرات الكليــة ومنهــا البطالــة إلــى أن جــاء »فيليبــس« عــام 1958 بدراســة عــن انجلتـــرا يــدرس فيهــا العاقــة بيـــن معــدل 
البطالــة ومعــدل تغيـــر األجـــر النقــدي للفتـــرة مــن1957 وحتـــى عــام 1961 خلــص منهــا بوجــود عاقــة عكســية بيـــن البطالــة 
 )Gregorio, 1996; Fishcher, 1993; Sidrauski, 1967: 534-544( تــم تجســيدها بمــا عــرف بمنحنــى فيلبــس والتضـــخم 

كمــا ارتبطــت البطالــة بعاقــة مــع الناتــج املحلــي اإلجمالــي والتـــي تمــت محاولــة تفسيـــرها مــن خــال »قانــون أوكــن«، والــذي 
ينــص علــى: »أن انخفــاض معــدل البطالــة بنســبة 1% يـــرجع الرتفــاع الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بمعــدل 3% والعكــس« 

.)Samuelson & Nordhaus,1985: 187; Okun, 1962: 1-7(

ومــن خــال مــا ســبق ومــروًرا بمــا تــم عرضــه مــن أدبيــات تتعلــق بالعمــل والبطالــة والتـــي َتهــُدف باألســاس إلــى إحــداث 
ثبطــة  للنمــو وذلــك حتـــى جــاء مفهــوم التنميــة املســتدامة 

ُ
حفــزة أو امل

ُ
النمــو أو علــى األقــل  نجــد أنهــا تـــرتبط باملتغيـــرات الكليــة امل

 مــن التنميــة املســتدامة والــذي يتضـــح 
ً
وأهدافهــا ومنهــا  الهــدف الثامــن الــذي يجعــل مــن القضــاء علــى البطالــة جـــزًءا أصيــا

طــرد 
ُ

مــن نصــه املُؤِكــد علــى« أهميــة العمــل الائــق فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة والتـــي َتهــُدف إلــى »تعزيـــز النمــو االقتصــادي امل
والشــامل للجميــع واملســتدام والعمالــة الكاملــة واملنتجــة وتوفيـــر العمــل الائــق للجميــع« )البنــك الدولــي، 2018: 30(، وذلــك 
ــا إلعــان أديــس أبابــا )2015-2020( والــذي ينــص علــى إتاحــة عمــل الئــق للجميــع وال ســيما الشــباب والنســاء واألشــخاص 

ً
وفق

ذوى اإلعاقــة، إضافــة إلــى أهــداف أخـــرى مــن شــأنها تحقيــق هــذا الهــدف )منظمــة العمــل الدوليــة، 2015(.

عــد محــور رئيــس لجميــع املراحــل التـــي مــر بهــا 
ُ
وبنــاًء علــى مــا ســبق نجــد أن البطالــة ومــا يـــرتبط بهــا مــن متغيـــرات كليــة ت

األدب االقتصــادي وحتـــى اآلن.    

أمــا التعليــم وعاقتــه باملتغيـــرات الكليــة  ومنهــا النمــو فلقــد اتفــق االقتصاديــون علــى أهميــة التعليــم واعتبــاره عنصــر 
مــن عناصــر رأس املــال وداعــم للنمــو اعتبــاًرا مــن مدرســة امليـــركانتلزم والذيـــن اعتبـــروا  أن التعليــم يــؤدي إلــى زيــادة اإلنتاجيــة 
التـــي تــؤدي إلــى زيــادة الثـــروة ولــم يختلــف مــن جــاؤا بعدهــم علــى هــذا، فلقــد اعتقــد كل مــن »آدم ســميث« فــي نهايــة القــرن الثامــن 

عشــر و»مالتــوس« و»كارل ماركــس« و»مارشــال« وغيـــرهم ممــن أكــدوا علــى وجــود عاقــة موجبــة بيـــن التعليــم والنمــو.

أمــا بدايــة اقتصاديــات التعليــم فلقــد كانــت بعــد الحـــرب العامليــة الثانيــة علــى يــد »روبـــرت ســولو« 1957 و»شولتـــز« 
البحــوث التطبيقيــة، والــذي اســتنتج منهــا »ســولو« أن هنــاك عامــل  َمنحـــى  التعليــم  1960والتـــي أخــذت فيهــا اقتصاديــات 
يســمى بـــ باقــي  ســولوResidual Factor مثــل التعليــم والتدريــب والــذي َيدعــم باألســاس عنصــري العمــل ورأس املــال فــي العمليــة 
اإلنتاجيــة ممــا َينتــج عنــه تـــزايد فــي الناتــج، أمــا شولتـــز فلقــد جــاء بنظريــة رأس املــال البشــري Human Capital ُمعتقــدا بأهميــة 
اإلبتــكار والتعليــم ُمؤكــًدا أن اإلســتثمار فــي رأس املــال البشــري هــو مصــدر متجــدد بخــاف رأس املــال الطبيعــي  والــذي بالنهايــة 
بالتعليــم  الفــرد ومســتوى معيشــته  )Thirlwall,1999: 115-118(. وعليــه فلقــد اهتــم  »ســولو«  مــن مســتوى دخــل  يـــرفع 
كمتغيـــر كلــي، بينمــا اهتــم  »شولتـــز« بالتعليــم علــى مســتوى األفــراد، وكليهمــا اتفقــا وأكــدا علــى أهميــة وأثـــر التعليــم علــى النمــو.

ــص »بيتـــر دركــر« بــأن انتاجيــة املعرفــة ســتكون  هــي املحــدد الرئيــس للتنافســية 
ُ
ل

َ
وفــي بدايــة تســعينات القــرن العشريـــن خ

 )Peter, 1993(، كمــا جــاء بيكــر بأهميــة التدريــب كنــوع مــن أنــواع االســتثمار فــي رأس 
ً
علــى املســتوى املؤسـصــي والدولــي مســتقبا

.)Becker, 1994( املال البشري

وفــي دراســات مهمــة تتعلــق بالتعليــم والنمــو  قــام »لــي« و»بــارو« بدراســة محــددات النمــو االقتصــادي للعديــد مــن دول 
العالــم للفتـــرة مــن 1969 وحتـــى 1995 منتهيـــن بوجــود عاقــة قويــة بيـــن خصائــص الســكان حســب مســتوى التعليــم والنمــو 

)Barro & Lee, 2000( االقتصــادي

يدعــم  لكنــه  ملمــوس  غيـــر  أصــل  هــو  البشــري  املــال  أن رأس  املعاصــرة  الدراســات  مــن  العديــد  أعتبـــرت  فقــد  وعليــه 
اإلنتاجيــة )Black&Lynch, 1996:263-267(  حتـــى أن »كوزنتيــس« قــد اعتبـــر أن  النســبة األكبـــر فــي النمــو االقتصــادي التـــي 
حدثــت فــي الــدول الصناعيــة فــي الخمســينات كانــت نتيجــة لاســتثمار فــي رأس املــال البشــري )العربــي،1997؛ العربـــي 2007؛ 

.)Mincer, 1958( علًمــا بــأن أول مــن اســتخدم مصطلــح رأس املــال البشــري هــو مينســر،)علــي، 2001
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ــم الدخــل، والــذي يتـــرتب عليــه باألســاس 
َ
وعليــه نجــد أن التعليــم قــد ارتبــط بمتغيـــر مهــم، وهــو زيــادة اإلنتاجيــة ومــن ث

التخلــص مــن الفقــر مــن خــال الحصــول علــى دخــل  دائــم والئــق فــي آن واحــد، حيــث اتفــق االقتصاديــون علــى أن التعليــم 
الفــرص  وهيــكل  بطبيعــة  تتعلــق  األولــي:  قوتيـــن  مــع  يتفاعــل  الفقــر  علــى  فالقضــاء  الفقــر،  مــن  التخلــص  ســبل  أهــم  هــو 
املتاحــة للتـــرقي داخــل املجتمــع. والثانيــة: تـــرتبط بالتغيـــرات التـــى تحــدث فــي إمكانــات الفقــراء مثــل: تدعيــم قدراتهــم الذاتيــة 
كالحصــول علــي التعليــم املناســب أو تدعيــم مواقعهــم االجتماعيــة بمــا يمكنهــم مــن املشــاركة فــى اتخــاذ القــرارات املجتمعيــة، 
وعليــه فــإن املفهــوم الواســع للفقر،أصبــح يتعــدي املفهــوم املــادي املتعلــق بانخفــاض الدخــل فقــط، ليظهــر أبعــاًدا أخـــري 
أعمــق لظاهــرة الفقــر أهمهــا: تقديـــر واحتـــرام الــذات، واإلحســاس باالنتمــاء االجتماعــي والهويــة الثقافيــة، والحصــول علــي 
التعليــم املناســب، حتـــى أن »أمارتيــا ســن« قــد عــرف الفقــر علــى أنــه: نقــص القدرات،كمــا اعتبـــر أن التعليــم هــو أداة للحـــرية 

.)Muller, 2011: 261, Patrice & Black,2008: 243-256( الشــخصية

وتأسيًســا علــى مــا ســبق فإنــه مــن املفتـــرض ِوفــق أهميــة التعليــم فــي التأثيـــر علــى متغيـــر النمــو االقتصــادي بــل تحقيــق 
اســتدامة التنميــة - فــإن الدراســة الجاريــة تفتـــرض وجــود عاقــة طرديــة بيـــن تـــزايد أعــداد الخـريجيـــن بمســتوياتهم التعليميــة 
املختلفــة والنمــو االقتصــادي  املتمثــل فــي زيــادة نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي واملســتخدم فــي الدراســة الجاريــة 
كمتغيـــر وســيط، كمــا تفتـــرض وجــود عاقــة  بيـــن أعــداد الخـريجيـــن والبطالــة مــن خــال ارتفــاع معــدل النمــو االقتصــادي، 
والتـــي قد تكون طردية أو عكســية  على حســب جودة مخـــرجات التعليم وكفاءة ســوق العمل والتـــي تختلف من دولة ألخـــرى.

أمــا عاقــة معــدل النمــو الســكاني بمعــدل النمــو االقتصــادي واملتمثــل فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فإنــه 
فــوق معــدل النمــو الســكاني علــى معــدل النمــو االقتصــادي ســوف ينتــج عنــه انخفــاض نصيــب 

َ
ــا للمنطــق االقتصــادي أن ت

ً
وفق

الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي والعكــس )Kuznets, Dec. 1971(، وعليــه فقــد انقســم االقتصاديــون حــول هــذه العاقــة 
فمنهــم مــن اعتقــد بأنــه يجــب الحــد مــن الزيــادة الســكانية ومنهــم مــن اعتقــد بضــرورة العمــل علــى زيــادة النمــو معتبـــًرا أن الزيــادة 

الســكانية ليســت هــي املشــكلة.

وعليــه فــإن عاقــة النمــو الســكاني  بمعــدل البطالــة تتوقــف علــى توافــر رأس املــال البشــري وَجــوَدة مخـــرجات العمليــة 
التعليميــة املتمثلــة فــي الخـريجيـــن والتـــي تختلــف مــن دولــة ألخـــرى بغــض النظــر عــن حجــم ســكانها، فالصيـــن دولــة كبيـــرة 
الحجــم مــن حيــث عــدد ســكانها، وســنغافورة  دولــة صغيـــرة الحجــم مــن حيــث عــدد الســكان، وكليهمــا يتوافــر لديهــم مخـــرجات 
تعليمية ذو كفاءة، ولذلك لم يتم اقتـراح شكل العاقة بيـن النمو السكاني والبطالة والتـي تختلف من دولة ألخـرى متوقفة  

باألســاس علــى مــدى اســتغال الــدول  ملواردهــا البشــرية. 

1-2- طرفي املسار-البطالة ومخـرجات التعليم

تقــوم الدراســة الجاريــة علــى تحليــل املســار بيـــن املتغيـــر التابــع )البطالــة( واملتغيـــرات التفسيـــرية )خـريجـــي الدبلومــات 
الفنية – خـريجـــي التعليم املتوســط وفوق املتوســط – خـريجـــي التعليم الجامعي وفوق الجامعي – معدل الزيادة الســكانية( 
وذلــك مــن خــال متغيـــر وســيط )النمــو االقتصــادي متمثــل فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي(، وعليــه ســيكون طرفــي 

املســار همــا البطالــة ومخـــرجات التعليــم والــذي ســيتم توصيفهمــا باالقتصــاد املصــري للفتـــرة )1990 وحتـــى2017( كمــا يلــي:

 - البطالة وسوق العمل املصري )1990- 2017( )1( 
ً
أوال

بلــغ  متوســط معــدل البطالــة نحــو  10.42%، كمــا أن أقــل  معــدل للبطالــة قــد بلــغ نحــو 7.9%، بينمــا بلــغ أعلــى معــدل 
للبطالــة نحــو 13.15%، وذلــك خــال فتـــرة الدراســة الجاريــة )1990-2017( جــدول)3(.

كمــا بلــغ أقــل معــدل لبطالــة الذكــور خــال نفــس الفتـــرة نحــو 4.66%  عــام 2009 بينمــا بلــغ أعلــى معــدل لبطالــة الذكــور 
نحــو 9.53% عــام 2013، أمــا اإلنــاث فلقــد بلــغ  أقــل معــدل بطالــة لإلنــاث نحــو 19.15% عــام 1999،بينمــا بلــغ أعلــى معــدل 

لبطالــة اإلنــاث نحــو26.66%  عــام2003 .

)1(  تم حساب النسب من ِقبل الباحثة اعتمادا على بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية لبحث العمالة 

بالعينة،سنوات مختلفة، النشرة السنوية املجمعة لبحث القوى العاملة 2017،ج.م.ع،أبـريل 2018. 
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شيـــر 
ُ
وبمقارنــة بطالــة كل مــن الذكــور واإلنــاث نجــد أنهــا تــدل علــى وجــود فجــوة بيـــن معدلــي البطالــة لــكل مــن اإلنــاث والذكــور ت

إلى التحيـــز ضد املرأة  والذي ُيعد ُمؤشًرا على عدم تمكيـــن املرأة في سوق العمل املصري نسبًيا خال الفتـــرة )1990 - 2017(. 

وبالنظــر إلــى ســوق العمــل  نجــد أن إجمالــي املشتغليـــن فــي االقتصــاد املصــري عــام 2017  قــد بلغــوا نحــو 26 مليــون 
مشــتغل، حيــث يعمــل بالقطــاع الخــاص نحــو 20 مليــون مشــتغل  يتــم تقســيمهم إلــى عمالــة رســمية )داخــل املنشــآت( بلغــت 

نحــو 8 مليــون مشــتغل وعمالــة غيـــر رســمية )خــارج املنشــآت( بلغــت نحــو 12 مليــون مشــتغل.

وعليــه تبلــغ العمالــة الرســمية نحــو  46% مــن إجمالــي املشتغليـــن بالجمهوريــة، كمــا تبلــغ نســبة العمالــة غيـــر الرســمية 
نحــو 60% مــن إجمالــي العمالــة بالقطــاع الخــاص. ويتــم توزيــع العمالــة غيـــر الرســمية فــي الحضــر والريــف بنســبة %24، %76 
علــى التـــرتيب، ممــا يــدل علــى انتشــار العمالــة غيـــر الرســمية بالريــف أكثـــر مــن الحضــر، والــذي يـــرجع باألســاس إلــى أن القطــاع 

الزراعــي يعمــل بــه 49% مــن إجمالــي العمالــة غيـــر الرســمية.

كمــا يتــم توزيــع العمالــة غيـــر الرســمية مــن حيــث اســتقرار العمــل إلــى عمالــة دائمــة بنحــو 38% مــن إجمالــي العمالــة غيـــر 
الرســمية، وعمالــة مؤقتــة وعمالــة موســمية وعمالــة متقطعــة بنحــو 23%، 1.6%،  37.6% مــن إجمالــي العمالــة غيـــر الرســمية 
علــى التـــرتيب، ممــا يشيـــر إلــى عــدم االســتقرار فــي العمــل وديمومتــه لنســبة مرتفعــة مــن العمالــة غيـــر الرســمية تصــل ألكثـــر مــن 
60% مــن إجمالــي العمالــة غيـــر الرســمية، والــذي يتـــرتب عليــه عــدم اســتقرار الدخــل وانضمــام غيـــر املستقريـــن فــي العمــل إلــى 

صفــوف العاطليـــن خــال أوقــات عــدم ديمومــة العمــل بالقطــاع غيـــر الرســمي.

كما يتم توزيع العمالة غيـر الرسمية من حيث تقا�صي أجـر من عدمه إلى 47%، 14.9%، 21.1%، 16.9% يعمل بأجـر 
نقــدي، وصاحــب عمــل ويديـــرة ويســتخدم آخـريـــن، ويعمــل لحســابة وال يســتخدم أحــد، ومســاهمون فــي أعمــال / مشــروعات 

بدون أجـــر)داخل األسرة(على التـــرتيب.

الزراعــي  )القطــاع  مــن:  بــكل  املشتغليـــن  أن  فنجــد  بهــا  املشتغليـــن  املهــن  حســب  الرســمية  غيـــر  العمالــة  توزيــع  أمــا 
والصيد(،)التشــييد والبنــاء( و)النقــل والتخـزيـــن( و)تجــارة الجملــة والتجـــزئة وإصــاح املركبــات( و)خدمــات األفــراد والخدمــات 
املنـــزلية الخاصــة باألســر( نحــو  49%،  24.4%،  14%، 6%، 2.7% علــى التـــرتيب، أمــا باقــي املهــن األخـــرى والتـــي غالبهــا خدمــي 
فنســبها ضئيلــة مقارنــة باملهــن املذكــورة، وهــو ماُيشيـــر إلــى أن معظــم العمالــة موزعــة علــى قطاعــات الزراعــة والتشــييد والبنــاء 

والخدمــات، ممــا يــدل علــى أنهــا ِمهــن غالًبــا ال تحتــاج إلــى عمــال َمهــرة أو ُمدربيـــن.

ثانًيا - البطالة والتعليم )2017-1990(

 بلــغ اإلســتثمار فــي قطــاع التعليــم نســبة إلــى جملــة االســتثمارات نســبة لــم تتعــدى الـــ 5.6% للفتـــرة )1990/1989وحتـــى 
2001/2000(، متجًهــا نحــو الزيــادة فــي عامــي 2002/2001، 2003/2002، والــذي بلــغ فيهمــا معــدل االســتثمار فــي التعليــم 
6.3%، 6.5% علــى التـــرتيب، إال أنــه مــا لبــث أن بــدأ فــي التناقــص بعــد ذلــك حتـــى وصــل إلــى 3.2% عــام 2008/2007، ثــم 
ارتفــع إلــى 4.0% عــام 2009/2008 معــاوًدا إلــى االنخفــاض مــرة أخـــرى حتـــى وصــل إلــى 2.7%، 3.2%،  3%، 3.5%  لألعــوام 
احصــاءات  االقتصاديــة،  للتنميــة  الدولــة  )وزارة  التـــرتيب  علــى   2018/2017  ،2017/2016 ،2011/2010  ،2010/2009
الساســل الزمنية،البنــك املركــزي املصري،املجلــة االقتصاديــة، أعــداد مختلفــة(. وعليــه فلــم يتعــدى نصيــب التعليــم مــن 

جملــة االســتثمار املحلــي طــوال أكثـــر مــن  25 عــام ماضيــة حوالــي 6.5% واملحققــة فقــط فــي عــام 2003/2002.

إلــى  نســبة  ُمتقلًبــا وُمنخفًضــا  العــام كان  مــن إجمالــي اإلســتثمار  التعليــم  نجــد أن نصيــب قطــاع  ذلــك  وتأسيًســا علــى 
فــي إحــداث  يتــاءم مــع أهميتــه كقطــاع رائــد  2017(، بشــكل ال  فــي القطاعــات األخـــرى خــال الفتـــرة )1990-  اإلســتثمارات 
والتطــور  بالتغيـــر  يتميـــز  عالــم  فــي  املســتدامة  التنميــة  ملتطلبــات  ومائــم  فاعــل  بشــري  مــورد  وإخـــراج  املســتدامة  التنميــة 
التكنولوجـــي بشــكل مضطــرد، وهــو مــا ُيعــد ُمؤشــًرا علــى تدنــي اإلســتثمارات املوجــة لهــذا القطــاع الهــام والداعــم لــرأس املــال 

مســتدامة. تنميــة  إلحــداث  واملطلــوب  البشــري 

أمــا نســبة اإلنفــاق علــى التعليــم مــن الناتــج القومــي  فلقــد تـــراوحت بيـــن )3.9%، 4.9%( خــال الفتـــرة )1991 -2017(، 
بينمــا ُياحــظ ثباتهــا عنــد 4.4% للفتـــرة )مــن 1997 وحتـــى 2017(، والــذي ُيعــد داللــة علــى ثبــات وتدنــي نســبة االنفــاق علــى 
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التعليــم وعــدم تحســنها، والــذي قــد يعكــس )مــن خــال مؤشــر:العائد - التكلفــة( انخفــاض العائــد مــن التعليــم املتمثــل فــي 
َتدِنية والتـي بلغت فقط  1.8% للعاميـن 2017/2016، 

ُ
مساهمة قطاع التعليم في الناتج املحلي اإلجمالي والتـي قد توصف بامل

2018/2017 )البنــك املركــزي املصــري، املجلــة االقتصادية،أعــداد مختلفــة، البنــك املركــزي املصري،التقريـــر االقتصــادي 
الســنوي، أعــداد مختلفــة(.

وتأسيًســا علــى مــا ســبق نجــد أن مدخــات قطــاع التعليــم املصــري مــن حيــث االســتثمار واالنفــاق علــى هــذا القطــاع قــد 
اتســمت خــال فتـــرة طويلــة بالتواضــع الشــديد مقارنــة بأهميــة هــذ القطــاع .  

أمــا مخـــرجات قطــاع التعليــم واملتمثلــة فــي ذوي املؤهــات مــن املتعلميـــن فيمكــن توصيفهــا مــن خــال تفاعلهــا مــع ســوق 
العمــل بعــد الَتخـــرج وذلــك مــن خــال التوزيــع النسبـــي للمشتغليـــن واملتعطليـــن )15 ســنة -64 ســنة( حســب الحالــة التعليميــة 
جدول )1( والذي ُيشيـرإلى أن نسبة املتعطليـن من املتعلميـن قد بلغت نحو 91.9%، 89.7%، 91.3% من إجمالي املتعطليـن 
مييـــن قــد بلغــت أقــل مــا يمكــن، حيــث بلغــت نحــو %5.3، 

ُ
لألعــوام 1990، 2011، 2016 علــى التـــرتيب، بينمــا نجــد أن بطالــة األ

تلــك النســب املرتفعــة  يــدل علــى أن  التـــرتيب، ممــا  2011، 2016 علــى  4% مــن إجمالــي املتعطليـــن لألعــوام1990،   ،%6.2
شيـــر إلــى أن بطالــة املتعلميـــن 

ُ
عتبـــر متازمــة لاقتصــاد املصــري علــى مــدار أكثـــر مــن 25 عــام مضــت، كمــا ت

ُ
لبطالــة املتعلميـــن ت

لــم تشــهد أي تحســن منــذ 1990 وحتـــى 2016، باســتثناء أنــه حــدث انخفــاض فــي بطالــة الحاصليـــن علــى مؤهــل متوســط فنــي 
)الدبلومــات( والتـــي بلغــت نحــو 44% لعــام  2016 بــدال مــن 60.9% عــام 1990، هــذا علــى العكــس مــن بطالــة الحاصليـــن علــى 
مؤهــل جامعــي وفــوق الجامعــي والتـــي تـــزايدت مــن 17.5%  عــام 1990، حتـــى بلغــت 31.4% عــام 2016، ممــا يــدل علــى أنــه كلمــا 
ارتفــع املســتوى التعليمــي  كلمــا زادت بطالــة خـــريِجيه عبـــر الزمــن، وهــو إن دل فإنــه يــدل علــى وجــود خلــل فــي كل مــن مخـــرجات 

التعليــم وهيــكل ســوق العمــل إضافــة إلــى عــدم مائمــة مخـــرجات التعليــم ملتطلبــات ســوق العمــل.

جدول رقم )1(
ا للحالة التعليمية*

ً
التوزيع النسبـي للمشتغليـن واملتعطليـن )15 سنة -64 سنة( ومعدل البطالة )15سنة -64 سنة( وفق

السنة

  الفئات حسب الحالة 
التعليمية

البيان
)نسبة من  اإلجمالي(

يقرأ ويكتبأمي
)محو أمية(

مؤهل 
أقل من 
املتوسط

)1(

ثانوية 
عامة 

وأزهرية
)2(

مؤهل 
متوسط 

فني
)3(

مؤهل فوق 
أقل  املتوسط و

من الجامعي
)4(

مؤهل 
جامعي وفوق 

الجامعي
)5(

إجمالي 
املتعلميـن 

مجموع األعمدة
%)5-1(

عام 
1990

14.82.69.232.5-47.619.65.9املشتغليـن)%(
60.98.117.591.9-5.32.75.4املتعطليـن)%(**

عام 
2011

26.69.710.81.329.84.417.463.7املشتغليـن)%(
6.24.17.52.241.86.132.189.7املتعطليـن)%(

عام 
2016

2010.914.4230.94.71769املشتغليـن)%(
44.79.61.5444.831.491.3املتعطليـن)%(

الجـــزء  ج.م.ع،  فــي  بالعينــة  العمالــة  لبحــث  الســنوية  واالحصاء،النشــرة  العامــة  للتعبئــة  املركــزي  بيانات:الجهــاز  علــى  باإلعتمــاد  الباحثــة  ِقبــل  مــن  حســابها  املصدر:تــم 
مختلفــة.  ســنوات  العاملــة،  القــوى  لبحــث  املجمعــة  الســنوية  األول،1990،النشــرة 

**يوجد نسبة 0.03غيـر مبيـن، كما ال يوجد بيانات لهذا العام عن الثانوية العامة واألزهرية. *قد ال يصل مجموع النسب إلى 100% نتيجة لتقريب األرقام. 

أما  معدالت املشتغليـن من ذوي املؤهات جدول )1(، فنجد أن معدل املشتغليـن من املؤهل الجامعي وفوق الجامعي 
مــن جملــة املشتغليـــن قــد شــهد تـــزايًدا عبـــر الزمــن مــن 9.2%  عــام 1990 وحتـــى 17.4%،17% للعاميـــن 2011، 2016 علــى 
1990 حتـــى %4.4،%4.7  تـــزايد املشتغليـــن مــن ذوي املؤهــات املتوســطة وفــوق املتوســطة مــن 2.6% عــام  التـــرتيب، كمــا 
تـــزايد املشتغليـــن منهــم مــن نحــو%14.8  التـــرتيب،أما ذوي مؤهــات الدبلومــات الفنيــة فلقــد  2011، 2016 علــى  للعاميـــن 
عــام 1990، وحتـــى 29.8%، 30.9% للعاميـــن 2011، 2016 علــى التـــرتيب، بينمــا انخفضــت معــدالت املشتغليـــن مــن األمييـــن 
 إلــى  30.9% عــام 2016، وهــو مــا يــدل 

ً
والذيـــن يقــرأون ويكتبــون مــن نحــو 67.7% عــام 1990 وحتـــى 36.3% عــام 2011 وصــوال

علــى إنخفــاض نصيبهــم مــن جملــة املشتغليـــن عبـــر الزمــن، بينمــا يتـــزايد نصيــب املتعلميـــن مــن جملــة املشتغليـــن عبـــر الزمــن، 
مييـــن للمتعلميـــن فــي ســوق العمــل، بــل 

ُ
ممــا يشيـــر إلــى أن زيــادة أعــداد املتعطليـــن مــن املتعلميـــن قــد ال يكــون ســببها مزاحمــة األ

قد يكون سببها عوامل  تتعلق بمتطلبات سوق العمل إضافة إلى زيادة أعداد املتعلميـــن عبـــر الزمن، والتـــي تتضـــح من خال 
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مخـــرجات العمليــة التعليميــة )ذوي املؤهــات( جــدول 
)2(، والــذي ُيشيـــر إلــى تـــزايد أعــداد جميــع فئــات ذوي 
وحتـــى   1970 مــن  للفتـــرة  متـــزايد   بشــكل  املؤهــات 
الدبلومــات  خـريجـــي  أعــداد  تـــزايدت  حيــث   ،2017
أعــداد  تـــزايدت  بينمــا  مــرة،   )12( بحوالــي  الفنيــة 
بحوالــي  املتوســط  وفــوق  املتوســط  التعليــم  خـريجـــي 
)23( مــرة، أمــا أعــداد خـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق 
تـــزايدت بحوالــي)22.5( مــرة، وهــو مــا  الجامعــي قلقــد 

قــد يـــرجع إلــى  كل مــن:

زيــادة ســكان الجمهوريــة بشــكل متســارع حيــث تـــزايدت مــن   35 مليــون نســمة عــام 1970 إلــى نحــو 97.5 مليــون 1- 
نسمة عام Al Bank Aldawli, 2017; https://data.albankaldawli.org/indicator( 2017( أي بـــزيادة تصل إلى 

ثــاث مــرات تقريًبــا.

التوســع فــي إقامــة املعاهــد والكليــات غيـــر الجامعيــة فنيــة وتقنيــة علــى مــدى عقــد التســعينات، علًمــا بــأن نوعيــة 2- 
التعليــم فــي هــذه املعاهــد وإمكاناتهــا املاديــة والبشــرية تعــد ضعيفــة عــاوة علــى كونهــا مجـــرد آليــة المتصــاص خـريجـــي 
املرحلــة الثانويــة الذيـــن لــم يتمكنــوا مــن االلتحــاق بالجامعــات، ممــا جعــل هــذه املعاهــد غيـــر قــادرة علــى توفيـــر الحــد 

األدنــى مــن التأهيــل العلمــي والعملــي لخـــريجيها )زيتــون، 2005: 29(.

ــا لدراســة هامــة  ِنتاًجــا ملجموعــة مــن العوامــل 3- 
َ

 نمــو طلــب املجتمــع علــى التعليــم العالــي والتوســع فيــه، والــذي ُيعــد ِوفق
علــى رأســها تـــزايد الســكان وكذلــك رغبــة األفــراد فــي التعليــم  مــن أجــل الوصــول إلــى مكانــة اجتماعيــة واقتصاديــة 
فرزتــه تيــارات العوملــة مــن تـــزايد اإلهتمــام  بإقامــة اقتصــاد املعرفــة هــذا إلــى جانــب نظــرة املجتمــع 

َ
مناســبة نتيجــة ملــا أ

إلــى أن التعليــم الجامعــي ذو نوعيــة أرقــى مقارنــة بغيـــره )املرجــع الســابق: 308: 324(.

1-3- تحليل املسار )التأثيـرات السببية  املباشرة وغيـر املباشرة(

 - اقتـراح نموذج لتحليل املسار
ً
أوال

يتــم اقتـــراح نمــوذج لتحليــل املســار والــذي يحتــوي علــى مجموعــة مــن املتغيـــرات ِوفــق نظــام مغلــق Closed System يبــدأ 
عــن طريــق تمثيــل تخطيطــي شــكلي ملجموعــة مــن املتغيـــرات تتمثــل فــي املتغيـــر التابــع )معــدل البطالــة U(، ومتغيـــرات تفسيـــرية 
 ،X2 أعــداد خـريجـــي التعليــم املتوســط وفــوق املتوســط ،X1 أعــداد خـريجـــي الدبلومــات الفنيــة( Explonatory Variables
 Intermediate Variable ومتغيـــر وســيط ،)H معــدل النمــو الســكاني ،X3 ــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي أعــداد خـريجـ
عبـــر عــن العاقــة بيـــن 

ُ
)نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي Z(، علــى أن يتــم بالنهايــة استخـــراج مجموعــة مــن املعــادالت ت

تلــك املتغيـــرات، وذلــك مــن خــال البنــاء التخطيطــي للنمــوذج  شــكل )1(، والــذي يحتــوي علــى مســارات ويعبـــر كل مســار منهــم 
عــن فرضيــة معينــة للعاقــة بيـــن متغيـريـــن ُيمثــل األثـــر املباشــر مــن أحدهمــا علــى اآلخـــر.

وعليــه فالبنــاء التخطيطــي للنمــوذج ُيعبـــر عــن مجموعــة مــن الفــروض لفحــص طبيعــة االرتبــاط القائــم بيـــن املتغيـــرات 
عــن طريــق معامــل املســار فيمــا إذا كانــت هنــاك عاقــة ســببية مــن عدمــه والــذي يتــم افتـــراضهم كمــا يلــي:

 -.Z ونصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي  X1 الفرضية األولى: توجد عاقة بيـن أعداد خـريجـي الدبلومات الفنية

الفرضيــة الثانيــة: توجــد عاقــة بيـــن أعــداد خـريجـــي التعليــم املتوســط وفــوق املتوســط X2 ونصيــب الفــرد مــن - 
.Z الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

الفرضيــة الثالثة:توجــد عالقــة بيـــن أعــداد خـريجـــي التعليــم الجامعــي وغيـــر الجامعــي X3  ونصيــب الفــرد مــن - 
 .Zالناتــج املحلــي اإلجمالــي

 -.)U( ومعدل البطالة Z الفرضية الرابعة: توجد عاقة بيـن نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي

جدول رقم )2( 
أعداد ذوي املؤهالت باالقتصاد املصري     العدد )مليون(

السنة
197019902000200820112017املؤهل)خـريج(

0.340.921.22.12.84.0الدبلومات الفنية
0.493.53.08.19.211.1التعليم املتوسط وفوق املتوسط
0.251.66.15.26.35.6التعليم الجامعي وفوق الجامعي

 املصدر:الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واالحصاء،النشــرة الســنوية املجمعــة لبحــث القــوى 
العاملــة، ســنوات مختلفــة، ج.م.ع.
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 -.)U( ومعدل البطالة H الفرضية الخامسة: توجد عاقة بيـن معدل النمو السكاني

 -.)U( ومعدل البطالة  X1 الفرضية السادسة: توجد عاقة بيـن أعداد خـريجـي الدبلومات الفنية 

 -.)U( ومعدل البطالة ،X2 الفرضية السابعة: توجد عاقة بيـن أعداد خـريجـي التعليم املتوسط، وفوق املتوسط

 -.)U( ومعدل البطالة  X3 الفرضية الثامنة: توجد عاقة بيـن أعداد خـريجـي التعليم الجامعي وفوق الجامعي

املصدر: تم القيام به من قبل الدراسة الجارية من خال تحليل بيانات جدول)1- ملحق(

شكل رقم )1(البناء التخطيطي لتحليل املسار ملتغيـرات النموذج

النمــوذج - جــدول  وبتوصيــف متغيـــرات 
)3(، نجــد أن متوســط معــدل البطالــة قــد بلــغ  
10.42%، علًمــا بــأن أقــل  معــدل بطالــة قــد بلــغ 
نحــو 7.9%، بينمــا بلــغ أعلــى معــدل بطالــة نحــو 
13.15%، وذلــك خــال الفتـــرة )2017-1990(.

الســكاني  النمــو  معــدل  متوســط  أمــا 
فلقــد بلــغ  نحــو 1.98%، حيــث كان أقــل معــدل 
بلــغ  بلــغ نحــو 1.74%، بينمــا  نمــو ســكاني  قــد 
أعلــى معــدل نمــو ســكاني نحــو 2.47%، وذلــك 

.)2017-1990( الفتـــرة  خــال 

أمــا كل مــن متغيـــرات: خـريجـــي الدبلــوم 
فوقــه   ومــا  املتوســط  التعليــم  وخـريجـــي 

وخـريجـــي التعليــم الجامعــى ومــا فوقــه وكذلــك نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فقــد تــم أخــذ الوغاريتــم لــكل منهــم 
الجاريــة. الدراســة  خــال 

وبمشــاهدة جــدول )4( الــذي يوضـــح مصفوفــة االرتبــاط بيـــن متغيـــرات النمــوذج، والتـــي توضـــح أن هنــاك ارتبــاط بيـــن 
معــدل البطالــة U  وكل مــن: Z،X3،X2 ،X1 تـــراوح بيـــن 0.43، 0.68  وجميعهــا دال عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 0.05 .

جدول رقم )3(
Descriptive Statistics

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
معدل البطالة 28 7.950 13.150 10.42496 1.652728

معدل نمو السكانى 28 1.748 2.479 1.98189 182723.
خـريج دبلوم 28 5.915 6.602 6.20268 231690.

خـريج متوسط 28 6.428 7.045 6.81142 183970.
خـريج جامعى 28 6.200 6.856 6.54821 215000.

نصيب الفرد من الناتج 28 4.05 4.31 4.1858 08718.
Valid N )listwise( 28     
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كمــا يوجــد ارتبــاط بيـــن نصيــب الفــرد مــن 
تـــراوح   X3  ،X2  ،X1:مــن الناتــج املحلــيZ  وكل 
بيــن0.84، 0.95  وجميعهــا دال عنــد مســتوى 

داللــة أقــل مــن 0.05.

ثانًيا - إجـــراء تحليل املسار على املتغيـــرات 
املعنوية

املعنويــة  غيـــر  املتغيـــرات  اســتبعاد  بعــد 
أي التـــي ال تـــرتفع قيمــة معاماتهــا إلــى مســتوى 
النظــري  النمــوذج  مــن  )املعنويــة(   الداللــة 

.)1( املقتـــرح 

فقــط  املســار  تحليــل  إجـــراء  يتــم  وعليــه 
عمليــة  بعــد  تبقــت  التـــي  املتغيـــرات  تلــك  علــى 
اإلســتبعاد، والتـــي حققــت معامــات مســاراتها 
مســتوى الداللــة املطلــوب وهــم: أعــداد خـريجـــي 
الدبلومات الفنية X1، أعداد خـريجـــي التعليم 
املتوســط وفــوق املتوســط X2، أعــداد خـريجـــي 
التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي X3، معــدل 
الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب   ،H الســكاني  النمــو 
هــو  كمــا  Z كمتغيـــر وســيط،  اإلجمالــي  املحلــي 
مســار  يوضـــح  والــذي   )5( جــدول  فــي  مبيـــن 

يلــي: كمــا  بالنمــوذج  الــواردة  العاقــات 

عنــد 1-  ومعنــوي  إيجابـــي  تأثيـــر  يوجــد 
ملتغيـــر   )0.00( داللــة  مســتوى 

X1 علــى متغيـــر نصيــب الفــرد  خـريجـــي الدبلومــات الفنيــة 
 .)0.39(  Z اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج  مــن 

يوجــد تأثيـــر إيجابـــي ومعنــوي عنــد مســتوى داللــة )0.00( 2- 
ملتغيـــر خـريجـــي التعليــم املتوســط وفــوق املتوســط X2 علــى 
.)0.29( Z متغيـــر نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي

يوجــد تأثيـــر إيجابـــي ومعنــوي عنــد مســتوى داللــة )0.00( 3- 
ملتغيـــر خـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي X3 علــى 
 .)0.42( Z متغيـــر نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي

عك�ســي ومعنــوي عنــد مســتوى داللــة )0.00( 4-  يوجــد تأثيـــر 
علــى   Z اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب  ملتغيـــر 

.)3.25-(  U البطالــة  معــدل  متغيـــر 

يوجد تأثيـر إيجابـي ومعنوي عند مستوى داللة )0.00( ملتغيـر 5- 
.)0.53( U على متغيـــر معدل البطالة Hمعدل النمو الســكاني

)1(  لقد تم استبعاد املتغيـرات: عجز امليـزان التجاري الخارجي E، التضخم F،اإلنفاق على التعليم O، الحوكمة G،سعر الصرف R، االستثمار متمثل في 
إجمالي رأس املال نسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي من النموذج املقتـرح والتي لم تـرتفع قيمة معاماتهم إلى مستوى الداللة )املعنوية(، علًما بأنه ال يتسع 

مجال البحث إلى إدراج الجداول الخاصة بنتائج عدم معنويتها.

جدول رقم )4(
مصفوفة االرتباط بيـن متغيـرات النموذج

معدل  
البطالة

خـريج 
دبلوم

خـريج 
متوسط

خـريج 
جامعى

نصيب الفرد 
من الناتج

معدل البطالة

Pearson 
Correlation 1 .684** .618** .434* .576**

Sig. )2-tailed(  .000 .000 .021 .001
N 28 28 28 28 28

خـريجـي 
الدبلومات 

الفنية

Pearson 
Correlation .684** 1 .820** .782** .952**

Sig. )2-tailed( .000  .000 .000 .000
N 28 28 28 28 28

خـريجـي 
التعليم 

املتوسط وفوق 
املتوسط

Pearson 
Correlation .618** .820** 1 .573** .848**

Sig. )2-tailed( .000 .000  .001 .000
N 28 28 28 28 28

خـريجـي 
التعليم 

الجامعي وفوق 
الجامعي 

Pearson 
Correlation .434* .782** .573** 1 .887**

Sig. )2-tailed( .021 .000 .001  .000
N 28 28 28 28 28

نصيب الفرد 
من الناتج 

املحلي اإلجمالي

Pearson 
Correlation .576** .952** .848** .887** 1

Sig. )2-tailed( .001 .000 .000 .000  
N 28 28 28 28 28

*. Correlation is significant at the 0.05 level )2-tailed(. 
**. Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(.
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جدول رقم )5( 
 مسار العالقات بيـن متغيـرات النموذج  

 )معامالت املسارات املعيارية 
وغيـر املعيارية ومعنويتها بالنموذج املقتـرح(

العاقات بيان مسار التقديـر 
غيـر املعايـر

التقديـر 
املعايـر t P

log_z <--- LOG_X1 0.15 0.39 7.14 ***
log_z <--- LOG_X2 0.14 0.29 7.09 ***
log_z <--- LOG_X3 0.17 0.42 11.05 ***

U <--- log_z -60.84 -3.25 -4.59 ***
U <--- LOG_X1 8.50 1.21 3.12 0.00
U <--- LOG_X2 13.69 1.54 5.57 ***
U <--- LOG_X3 12.20 1.60 4.65 ***
U <--- H 4.74 0.53 4.44 ***

املصــدر: تــم القيــام بــه مــن قبــل الدراســة الجاريــة مــن خــال 
تحليــل بيانــات جــدول)1- ملحــق(
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يوجــد تأثيـــر إيجابـــي ومعنــوي عنــد مســتوى داللــة )0.00( ملتغيـــر خـريجـــي الدبلومــات الفنيــة X1 علــى متغيـــر معــدل 6- 
 .)1.21( U البطالــة

يوجد تأثيـــر إيجابـــي ومعنوي عند مستوى داللة )0.00( ملتغيـــر خـريجـــي التعليم املتوسط وفوق املتوسط X2 على 7- 
.)1.54( U متغيـر معدل البطالة

يوجــد تأثيـــر إيجابـــي ومعنــوي عنــد مســتوى داللــة )0.00( ملتغيـــر خـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي X3 علــى 8- 
.)1.60( U متغيـــر معــدل البطالــة

Overal Model Fit  افق الكلية للنموذج املقتـرح ا - مؤشرات جودة التو
ً
ثالث

يشيـــر الجدول )6( إلى مؤشرات جودة التوافق الكلية للنموذج الهيكلي املقتـــرح Overal Model Fit، والتـــي تشيـــر فيه 
كا2 إلــى أنهــا تســاوي 0.162 بدرجــات حـــرية =1.00 وهــي معنويــة عنــد مســتوى داللــة )P<0.69(، وكذلــك مؤشــر كا2 املعيــاري 
)هــو نســبة كا2 إلــى درجــات الحـــرية(، والــذي يســاوي 0.16 وهــو أقــل مــن حــد القبــول وهــو )2(، وكذلــك مؤشــر جــودة التوافــق 

GFI ومؤشــر جــودة التوافــق املصـــحح AGFI أكبـــر مــن 0.95 وهــو الحــد األدنــى للقبــول.

كمــا يشيـــر مؤشــر RMSER والــذي يســاوي 0.00 وهــو مقبــول ألنــه أقــل مــن 0.05 ومؤشــر RMR ويســاوي0.01 وهــو 
تـــزيد  إلــى مؤشــر التوافــق املعيــاري NFI وغيـــر املعيــاري NNFI ومؤشــرالتوافق املعيــاري CFI والتـــي  معــدل مقبــول، إضافــة 

قيمتهــم عــن الحــد األدنــى املرغــوب فيــه وهــو 0.95.

وعليــه فــإن النمــوذج الهيكلــي املقتـــرح بنــاًء علــى مؤشــرات جــودة التوافــق الكليــة للنمــوج ُيفســر العاقــة بأنهــا متوافقــة 
بدقــة عاليــة ويمكــن اإلعتمــاد عليهــا فــي التفسيـــر.

جدول رقم )6( 
Overal model fit افق الكلية للنموذج املقتـرح مؤشرات جودة التو

مؤشرات 
جودة 

افق  التو
الكلية

مؤشر كا2 
املعيارى 

CMIN/DF

مربع كاي 
chi-

 square
املعياري

درجات 
الحـرية 

DF

املعنوية 
SIG

مؤشر 
جودة 

افق  التو
GFI

مؤشر جودة 
افق  التو

AGFI املصـحح

مؤشر حد 
التعريف 

الخطأ 
RMSER

مؤشر 
مقدار 
الخطأ 
RMR

مؤشر 
افق  التو
املعياري 

NFI

مؤشر 
افق  التو
املقارن 

CFI

مؤشر
AIC

0.1620.161.000.691.000.960.000.011.00140.16القيمة
املصدر: تم القيام به من قبل الدراسة الجارية من خال تحليل بيانات جدول)1- ملحق( 

وعليــه وبثبــوت كفــاءة النمــوذج املقتـــرح يمكــن تقييــم معامــات النمــوذج )معامــات اإلنحــدار املعياريــة( ملعرفــة درجــة 
املعنويــة اإلحصائيــة لهــذه املعامــات.

رابًعا- التأثيـر املعياري الكلي املباشر وغيـر املباشر للمتغيـرات الخارجية والداخلية

يتكون التأثيـر املعياري الكلي  من تأثيـر مباشر  + تأثيـر غيـر مباشر.

وبمشــاهدة جــدول )7( والــذي يوضـــح التأثيـــر الكلــي املباشــر وغيـــر املباشــر للمتغيـــرات علــى متوســط نصيــب الفــرد مــن 
الناتــج املحلــي اإلجمالــي)Z(، حيــث أن كل مــن املتغيـــرات: خـريجـــي الدبلومــات الفنيــة X1، وخـريجـــي التعليــم املتوســط وفــوق 
املتوســط X2، وخـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي X3  لهــم أثـــر مباشــر فقــط علــى متغيـــر نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
املحلــي اإلجمالــي )طــردي(، بينمــا ال يوجــد لهــم تأثيـــر غيـــر مباشــر علــى Z، أمــا متغيـــر معــدل النمــو الســكانيH  فهــو غيـــر مؤثـــر 

.Z علــى متغيـــر نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي

كما يشيـر جدول )8( إلى التأثيـر الكلي املباشر وغيـر املباشر للمتغيـرات التفسيـرية على معدل البطالة )U( كما يلي:

ينقســم 1-  والــذي   ،)0.05-(  =   U البطالــة  معــدل  علــى   X1 الفنيــة  الدبلومــات  خـريجـــي  ملتغيـــر  كلــي  تأثيـــر  يوجــد 
لتأثيـريـن:التأثيـــر املباشر بدرجة )1.21( والتأثيـــر غيـــر املباشر من خال املتغيـــر الوسيط )نصيب الفرد من الناتج 
املحلــي اإلجمالــي Z( مقــداره)-1.25(  وبالتالــي توجــد عاقــة مباشــره بيـــن خـريجـــي الدبلومــات الفنيــةX1  والبطالــة
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U، كمــا توجــد عاقــة غيـــر مباشــرة بيـــن U ،X1 مــن خــال املتغيـــر الوســيط 
النهــوض  Z(، ممــا يوضـــح أهميــة  الناتــج املحلــي اإلجمالــي  الفــرد مــن  )نصيــب 
بمتغيـــر نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي Z  لخفــض األثـــر السلبـــي 

لعــدد خـريجـــي الدبلومــات الفنيــة علــى معــدل البطالــة.

  يوجــد تأثيـــر كلــي ملتغيـــر خـريجـــي التعليــم املتوســط وفــوق املتوســط X2 علــى 2- 
معــدل البطالــة U= )0.59( والــذي ينقســم لتأثيـريـــن: التأثيـــر املباشــر بدرجــة 
)1.54( والتأثيـــر غيـــر املباشــر  مــن خــال املتغيـــر الوســيط )نصيــب الفــرد مــن 
)-0.95(، وبالتالــي توجــد عاقــة مباشــره  Z( مقــداره  الناتــج املحلــي اإلجمالــي 
بيـــن خـريجـــي التعليــم املتوســط وفــوق املتوســط X2  والبطالــة U، كمــا توجــد 
ــر الوســيط )نصيــب الفــرد  عاقــة غيـــر مباشــرة بيـــن U،X2   مــن خــال املتغيـ
مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي Z(، ممــا يوضـــح أهميــة النهــوض بمتغيـــر نصيــب 
لعــدد خـريجـــي  السلبـــي  األثـــر  Z  لخفــض  الناتــج املحلــي اإلجمالــي  مــن  الفــرد 

التعليــم املتوســط وفــوق املتوســط علــى معــدل البطالــة.

X3 علــى 3-  يوجــد تأثيـــر كلــي ملتغيـــر خـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي 
معــدل البطالــة U  = )0.25(   والــذي ينقســم لتأثيـريـن:التأثيـــر املباشــر بدرجــة 
)1.60(  والتأثيـــر غيـــر املباشــر مــن خــال املتغيـــر الوســيط )نصيــب الفــرد مــن 
الناتــج املحلــي اإلجمالــي Z( مقــداره )-1.36(، وبالتالــي توجــد عاقــة مباشــره بيـــن 
خـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــيX3 والبطالــةU، كمــا توجــد عاقــة 
مــن  الفــرد  )نصيــب  الوســيط  املتغيـــر  خــال  مــن   U  ،X3 بيـــن  مباشــرة   غيـــر 
الناتــج املحلــي اإلجمالــي Z(، ممــا يوضـــح أهميــة النهــوض بمتغيـــر نصيــب الفــرد 
مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــيZ  لخفــض األثـــر السلبـــي لعــدد خـريجـــي التعليــم 

الجامعــي وفــوق الجامعــي علــى معــدل البطالــة.

 -4 =  U علــى معــدل البطالــة H يوجــد تأثيـــر كلــي ملتغيـــر معــدل النمــو الســكاني
)0.53(، والــذي يتمثــل فــي  التأثيـــر املباشــر فقــط، بينمــا ال يوجــد تأثيـــر غيـــر 
مباشــر بيـــن معــدل النمــو الســكانيH   ومعــدل البطالــة U مــن خــال  نصيــب 

.Z الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي

علــى 5-   Z املحلــي اإلجمالــي   الناتــج  مــن  الفــرد  ملتغيـــر نصيــب  كلــي  تأثيـــر  يوجــد 
معــدل البطالــة U  = )-3.25(  والــذي هــو باألســاس تأثيـــر مباشــر فقــط، بينمــا 

ال يوجــد تأثيـــر غيـــر مباشــر بيـــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي  Z علــى معــدل البطالــة U والــذي يـــرجع 
ــر الوســيط بنمــوذج الدراســة الجاريــة.  باألســاس إلــى أن متغيـــر نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي هــو املتغيـ
وعليــه تتوافــق تلــك العاقــة الطرديــة مــن النمــو  Z إلــى البطالــة U  مــع توصيــات تقريـــر التنميــة البشــرية 2015 
املتعلقــة بوجــوب وضــع استـــرتيجيات للنمــو تـــركز علــى التشــغيل ُمعللــة بأنــه لــم يعــد مــن املمكــن اعتبــار التشــغيل 

.)UNDP, 2015: 17( تابًعــا للنمــو االقتصــادي بعــد اآلن

خامًسا - تقييم معامالت النموذج املقتـرح

يوضـــح جــدول)5( )9( اختبــار معامــات النمــوذج املقتـــرح وُياحــظ أن جميــع معامــات 
النمــوذج معنويــة عنــد مســتوى داللــة 0.05 والتـــي يمكــن صياغتهــا فــي املعــادالت التاليــة:

Z = 0.39 X1+0.29 X2+0.42 X3..................................................)1( معادلة 

)R2= 0.99(

U =0.53 H – 3.35  Z+  1.21X1+1.59 X2+1.60 X3 .....................)2( معادلة

)R2= 0.81(

جدول رقم )7(
التأثيـر املعياري الكلي املباشر وغيـر 

املباشر للمتغيـرات على متوسط 
نصيب الفرد من الناتج املحلي 

)Z( اإلجمالي

التأثيـر

املتغيـرات
التأثيـر 

الكلي
التأثيـر 
املباشر

التأثيـر 
غيـر 

املباشر
X10.390.39ال يوجد
X20.290.39ال يوجد
X30.420.42ال يوجد
Hال يوجدال يوجدال يوجد

املصــدر: تــم القيــام بــه مــن قبــل الدراســة الجاريــة 
اعتماًدا على الجداول )2، 3، 4 - ملحق(، وذلك 

مــن خــال تحليــل بيانــات جــدول)1- ملحق(

جدول رقم )8(
التأثيـر املعياري الكلي املباشر وغيـر 

املباشر للمتغيـرات على معدل 
)U( البطالة

التأثيـر 
الكلي

التاثيـر 
املباشر

التاثيـر غيـر 
املباشر

X1-0.051.21-1.25
X20.591.54-0.95
X30.251.60-1.36
H0.530.530
Z-3.25-3.250

املصــدر: تــم القيــام بــه مــن قبــل الدراســة الجاريــة 
اعتماًدا على الجداول )2، 3، 4 - ملحق(، وذلك 

مــن خــال تحليــل بيانــات جــدول)1- ملحق(

جدول رقم )9(
Squared Multiple 

Correlations: )Group 
number 1 - Default model(

 Estimate
log_z 0.99

U 0.81

قبــل  مــن  بــه  القيــام  تــم  املصــدر: 
الدراســة الجاريــة مــن خــال تحليــل 

ملحــق( جــدول)1-  بيانــات 
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ومن خالل املعادلة )1( يتضـح ما يلي:

تبلــغ R2= 0.99( Squared Multiple Correlations( ممــا يــدل علــى وجــود ارتبــاط بيـــن املتغيـــر التابــع واملتغيـــرات 1- 
املستقلة، كما أن املتغيـــرات التفسيـــرية الواردة باملعادلة قادرة على تفسيـــر 99% من التغيـــرات الواردة في املتغيـــر 

التابــع.

الناتــج املحلــي 2-  الفــرد مــن  X1  علــى متوســط نصيــب  بيـــن أعــداد خـريجـــي الدبلومــات الفنيــة  يوجــد تأثيـــر طــردي 
الجاريــة.  للدراســة  األولــى  الفرضيــة  يثبــت  مــا  وهــو   ،)1 )معادلــة  بمقــدار 0.39   Z اإلجمالــي 

يوجــد تأثيـــر طــردي بيـــن أعــداد خـريجـــي التعليــم املتوســط وفــوق املتوســط X2 علــى متوســط نصيــب الفــرد مــن 3- 
1(، وهــو مــا يثبــت الفرضيــة الثانيــة للدراســة الجاريــة. Z بمقــدار0.29 )معادلــة  الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

يوجــد تأثيـــر طــردي بيـــن أعــداد خـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــيX3 علــى متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج 4- 
املحلــي اإلجمالــي Z بمقــدار0.42 )معادلــة 1(، وهــو مــا يثبــت الفرضيــة الثالثــة للدراســة الجاريــة.  

     وعليــه نجــد أن العاقــات الطرديــة بيـــن خـريجـــي التعليــم بمســتوياته املختلفــة ونصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي 
تخضــع للمنطــق االقتصــادي، إال أنــه يؤخــذ عليهــا انخفــاض تأثيـــرها نســبًيا، والــذي مــن املفتـــرض أن يكــون رأس املــال البشــري 
املتمثــل فــي مخـــرجات التعليــم هــو قاطــرة التنميــة، وهــو مــا يتوافــق مــع  إنخفــاض مؤشــر رأس املــال البشــري)مقياس  صفــر-1(  
Aldawli .https://data.albankaldawli.( عــام 2017  والــذي حققــت مصــر فيــه  نحــو 0.486 وهــو مــا ُيعــد أقــل مــن املتوســط

AlBank )org/indicator(، كمــا تتوافــق نتائــج الدراســة الجاريــة أيًضــا مــع تواضــع مســاهمة قطــاع التعليــم فــي الناتــج املحلــي 
اإلجمالــي مقارنــة بأهميتــه، والتـــي بلغــت نحــو 1.8% للعاميـــن 2017/2016، 2018/2017)البنــك املركــزي املصــري، مرجــع 

ســبق ذكــره(.

 -5.)Z( ونصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي )H( ال يوجد تأثيـر بيـن معدل النمو السكاني

كما يتضـح من خال املعادلة )2( ما يلي:

واملتغيـــرات 1-  التابــع،  املتغيـــر  بيـــن  ارتبــاط  وجــود  علــى  يــدل  ممــا   ،)R2= 0.81( Squared Multiple Correlations تبلــغ 
التابــع. املتغيـــر  فــي  الــواردة  التغيـــرات  مــن   %81 تفسيـــر  علــى  قــادرة  باملعادلــة  الــواردة  التفسيـــرية  املتغيـــرات  أن  كمــا  املســتقلة، 

يوجــد تأثيـــر عك�ســي بيـــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي)Z( ومعــدل البطالــة)U( بمقــدار )-3.2( )عاقــة 2- 
عكســية()معادلة 2(، وهــو مــا ُيثبــت الفرضيــة الرابعــة للدراســة الجاريــة، كمــا يتوافــق مــع املنطــق االقتصــادي، بــل 
ينطبــق ويتوافــق تماًمــا مــع قانــون »أوكــن« والــذي ينــص علــى أن انخفــاض معــدل البطالــة بنســبة 1% يـــرجع الرتفــاع 

.)Okun, 1962: 1-7( الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بمعــدل 3% والعكــس

يوجــد تأثيـــر طــردي بيـــن معــدل النمــو الســكاني )H( ومعــدل البطالــة)U( بمقدار0.53)معادلــة 2(، وهــو مــا يثبــت 3- 
الفرضيــة الخامســة للدراســة الجاريــة،  كمــا يتوافــق مــع املنطــق االقتصــادي خاصــة فــي ظــل التـــركيبة الســكانية مــن 
حيث املستوى التعليمي ومخـــرجاته وتأثيـــرها املوجب على البطالة والتـــي تم توصيفها في الجـــزء الثاني من الدراسة 

الجاريــة. 

يوجــد تأثيـــر طــردي بيـــن أعــداد خـريجـــي الدبلومــات الفنيــة X1  علــى معــدل البطالــة U بمقــدار 1.21 )معادلــة 2(، 4- 
وهــو مــا يثبــت الفرضيــة السادســة للدراســة الجاريــة.

يوجــد تأثيـــر طــردي بيـــن أعــداد خـريجـــي التعليــم املتوســط وفــوق املتوســط X2 علــى معــدل البطالــة U بمقــدار 1.59 5- 
)معادلــة 2(، وهــو مــا يثبــت الفرضيــة الســابعة للدراســة الجاريــة.

يوجــد تأثيـــر طــردي بيـــن أعــداد خـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي X3 علــى معــدل البطالــة U  بمقــدار  1.60 6- 
)معادلــة 2(، وهــو مــا يثبــت الفرضيــة الثامنــة للدراســة الجاريــة.

بيـــن الخـريجيـــن بمســتوياتهم التعليميــة املختلفــة  وجــود عالقــة طرديــة  نتائــج دالــة علــى  مــا ســبق مــن  وبنــاًءا علــى 
ومعــدل البطالــة والتـــي نجــد أنهــا تتنافــى مــع املنطــق االقتصــادي، بينمــا تتوافــق تلــك النتائــج  مــع البيانــات الفعليــة لاقتصــاد 
شيـر إلى أن نسبة املتعطليـن من خـريجـي التعليم 

ُ
املصري الخاصة بهيكل البطالة املصري حسب املستوى التعليمي، والتـي ت
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الجامعــي وفــوق الجامعــي قــد بلغــت  31.4% مــن جملــة املتعطليـــن، كمــا أن نســبة املتعطليـــن مــن حملــة املؤهــل الفنــي املتوســط  
قــد بلغــت 44% مــن جملــة املتعطليـــن، ونســبة املتعطليـــن مــن حملــة املؤهــات أقــل مــن املتوســط قــد بلغــت نحــو  9.5%  مــن 
جملــة املتعطليـــن، أمــا نســبة املتعطليـــن مــن حملــة املؤهــات فــوق املتوســط وأقــل مــن الجامعــي فقــد بلغــت  4.7% مــن جملــة 
املتعطليـــن، كمــا بلغــت نســبة  املتعطليـــن مــن حملــة مؤهــل التعليــم الثانــوي العــام واألزهــري نحــو  1.4% مــن جملــة املتعطليـــن، 
بينمــا جــاءت نســبة املتعطليـــن ممــن  يقــرأ ويكتــب واألمييـــن منخفضــة نســبًيا، والتـــي بلغــت فقــط نحــو  4%، 4.9%  لــكل مــن 
مييـــن علــى التـــرتيب مــن جملــة املتعطليـــن وذلــك للعــام 2016)الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واالحصــاء، 

ُ
يقــرأ ويكتــب واأل

ــا فــي ســوق العمــل مقارنــة 
ً
»مصــر فــي أرقــام 2018«،مــارس 2018(، وهــو مــا ُيشيـــر إلــى أن  العمالــة غيـــر املتعلمــة تجــد مكان

وي املؤهــات، والــذي اعتبـــرته وزارة التخطيــط 
َ
باملتعلميـــن والــذي يــدل علــى عجـــز الســوق عــن اســتيعاب القــدر املناســب مــن ذ

واملتابعــة واإلصــاح االداري مــن خــال تقريـــر متابعــة األداء االقتصــادي واالجتماعــي لعــام 2017/2016  داللــة علــى مســتويات 
إنتاجيــة منخفضــة وعــدم اســتغال لنواتــج التعليــم  كمدخــات للعمليــة اإلنتاجيــة، إضافــة إلــى  داللتــه علــى عــدم ارتبــاط 
مخـــرجات التعليم املدر�صــي والجامعي باحتياجات ســوق العمل، مما ُيضعف من املردود االقتصادي على التعليم كاســتثمار 

فــي تنميــة رأس املــال البشــري )وزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــاح االداري، 2017: ص 46(.

شيـــر إلــى وجــود عاقــة طرديــة بيـــن معــدل البطالــة ومســتوى التعليــم فــي مصــر 
ُ
وهــو مــا يتوافــق أيًضــا مــع دراســة مهمــة ت

بينمــا توجــد عاقــة عكســية بيـــن معــدل البطالــة ومســتوى التعليــم فــي مجتمعــات املعرفــة )مجموعــة دول OECD( وهــو مــا 
يعكــس حقيقــة أنــه كلمــا نجحــت الدولــة فــي تحقيــق مقومــات مجتمــع املعرفــة زاد الطلــب علــى املتعلميـــن تعليًمــا عالًيــا وتوفــرت 
لهم فرص عمل جيدة واســتفاد االقتصاد من قدراتهم ومهاراتهم متجنبيـــن الهدر في الكفاءات والقدرات واالســتثمارات التـــي 

خصــص للتعليــم )زيتــون، 2013: 154(
ُ
ت

خـــرى إلــى افتقــار املجتمعــات الناميــة إلــى وجــود الدوافــع الذاتيــة ملجتمــع الطلبــة 
ُ
وهــو مــا قــد يـــرجع أيًضــا وفــق دراســة أ

فيدهــم وتخــدم مجتمعاتهــم فــي آن واحــد وليــس 
ُ
حفزهــم علــى طلــب الشــهادة التعليميــة مــن أجــل الَتعلــم واملعرفــة التـــي ت

ُ
التـــي ت

ضفيــه مــن مظهــر ومكانــة اجتماعيــة فقــط، ممــا ينتــج عنــه بالنهايــة انخفــاض مهــارة 
ُ
مــن أجــل الحصــول علــى الشــهادة ومــا ت

الخـريجيـــن بشــكل عــام )زيتــون، 2005: 56، 57(

هــذا فيمــا يتعلــق بمخـــرجات التعليــم إال أنــه جديـــر بالذكــر أن هنــاك أســباًبا أخـــرى قــد تفســر هــذه العاقــة الطرديــة 
تتعلــق باختــاالت فــي هيــكل ســوق العمــل املصــري والتـــي مــن أهمهــا تـــزايد حصــة القطــاع غيـــر الرســمي مــن العمالــة الكليــة 
)والــذي تــم توصيفهــا فــي الجـــزء الثانــي مــن الدراســة الجاريــة(، وذلــك ملــا يشــمله مــن عمالــة ذات إنتاجيــة منخفضــة - والتـــي 
قــد تصفهــا بعــض الدراســات األخـــرى بـــ »العمالــة الهشــه« )Abdelmowla, 2012(،أمــا الوظائــف املائمــة للمتعلميـــن فــي مصــر 
والتـــي وصفهــا تقريـــر التنميــة البشــرية 2015 بالوظائــف املســتحدثة فــي قطاعــات الخدمــات كثيفــة املهــارات  والتـــي بلــغ عددهــا 
فقــط 1.8 مليــون وظيفــة  مقابــل 5 ماييـــن مــن خـريجـــي الجامعــات  للعاميـــن 1995، 2006،مشيـــًرا إلــى أنهــا التكفــي لتشــغيل 

 . )UNDP, 2015( هــؤالء املتعلميـــن

هــذا مــن ناحيــة  ومــن ناحيــة أخـــرى وبالنظــر إلــى مؤشــرات التنافســية العامليــة، ومنهــا مؤشــر التعليــم واملهــارات،  والــذي 
حققــت فيــه مصــر املراكــز 101، 99، 99 لألعــوام 2017، 2018، 2019 علــى  التـــرتيب حســب تقريـــر التنافســية العامليــة 
تقييــم  أن  علــى  يــدل  ممــا    ،)The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Various Reports(
جــودة ونوعيــة التعليــم ومخـــرجاته مــن وجهــة نظــر بيئــة األعمــال فــي الدولــة – ُمَتدِنيــة، وهــو مــا يتوافــق أيًضــا  مــع تأخـــر تـــرتيب 
كل مــن: مؤشــر مهــارات الخـريجيـــن، ومؤشــر جــودة التدريــب املنهــي، والتفكيـــر الَنقــِدي فــي التدريــس علــى التـــرتيب املراكــز 
 ،)The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Report 2019( ،2019 133، 129، 123 لعــام
علًمــا بــأن هنــاك تقــدم فــي التـــرتيب لبعــض املؤشــرات املتعلقــة بالتعليــم مثــل مؤشــر املهــارات الرقميــة بيـــن الســكان النشطيـــن 

والــذي بلــغ 44 لعــام 2019. 

وبنــاًء علــى مــا ســبق مــن مؤشــرات التنافســية العامليــة املتعلقــة بالتعليــم فــإن هنــاك وجــود اختــاالت  فــي الهيــكل التعليمــي 
املصــري ومخـــرجاته وعــدم مائمتــه ملتطلبــات ســوق العمــل والــذي يتضـــح مــن تدنــي تقييــم بيئــة األعمــال فــي الدولــة لجــودة 

التعليــم ومخـــرجاته، وهــو مــا يدعــم نتائــج نمــوذج الدراســة الجاريــة.
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أمــا مؤشــر كفــاءة ســوق العمــل املصــري فــي مؤشــر التنافســية العاملية،فقــد ُوجــد أنــه  قــد حقــق املراكــز الـــ 132، 130، 
126 بدرجــات 43.9، 46.4، 49.5 لألعــوام 2017، 2018، 2019 علــى التـــرتيب، ممــا يشيـــر إلــى أن التـــرتيب متأخـــر بيـــن دول 
العالــم، رغــم تحســن مؤشــر اإلنتاجيــة واألجــور فــي مؤشــر التنافســية العامليــة لنفــس األعــوام والــذي حققــت فيــه مصــر املراكــز 
)The Global Competitiveness Report, Various Reports(،2019علــى التـــرتيب 58 لألعــوام 2017،2018،   ،70  ،101

ممــا يؤكــد أنــه ال زال هنــاك العديــد مــن مظاهــر الخلــل داخــل ســوق العمــل املصــري، وهــو مــا قــد يفســر مانتــج عــن النمــوذج 
املقتـــرح مــن الدراســة الجاريــة.

وعليــه وتأسيًســا علــى مــا ســبق مــن نتائــج، فقــد تــم التحقــق مــن هــدف البحــث  وقبــول فرضيــة الدراســة لوجــود عالقــة 
طرديــة بيـــن الخـريجيـــن بمســتوياتهم التعليميــة املختلفــة ومعــدل البطالــة.

أهم النتائج والتوصيات والدراسات املستقبلية 

أهم النتائج 

تبلــغ العمالــة الرســمية نحــو  46% مــن إجمالــي املشتغليـــن بالجمهوريــة، كمــا تبلــغ نســبة العمالــة غيـــر الرســمية نحــو 1- 
60% مــن إجمالــي العمالــة بالقطــاع الخــاص.

عــدم اإلســتقرار فــي العمــل وديمومتــه لنســبة مرتفعــة مــن العمالــة غيـــر الرســمية تصــل ألكثـــر مــن 60% مــن إجمالــي 2- 
العمالــة غيـــر الرســمية.

لــم يتعــدى نصيــب التعليــم مــن جملــة اإلســتثمار املحلــي طــوال أكثـــر مــن  25 عــام ماضيــة حوالــي 6.5%،إضافــة إلــى 3- 
ثبــات وتدنــي نســبة اإلنفــاق علــى التعليــم خــال نفــس الفتـــرة.

تعتبـــر النســب املرتفعــة لبطالــة املتعلميـــن متازمــة لاقتصــاد املصــري علــى مــدار أكثـــر مــن 25 عــام مضت،إضافــة 4- 
 عــن أنــه كلمــا ارتفــع املســتوى التعليمــي  

ً
إلــى أن بطالــة املتعلميـــن لــم تشــهد أي تحســن منــذ 1990 وحتـــى 2016 فضــا

كلمــا زادت بطالــة خـــريِجيه عبـــر الزمــن.

 -5.Z والنمو االقتصادي U توجد عاقة عكسية بيـن معدل البطالة

بيـــن معــدل البطالــةU وكل من:خـريجـــي الدبلومــات الفنيــةX1 وخـريجـــي التعليــم املتوســط 6-  توجــد عاقــة طرديــة 
.H X3ومعــل النمــو الســكاني  X2 وخـريجـــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي   وفــوق املتوســط 

 -7 X2 املتوســط  وفــوق  املتوســط  التعليــم  وخـريجـــي   X1الفنيــة الدبلومــات  خـريجـــي  مــن  مباشــر   غيـــر  تأثيـــر  يوجــد 
ــر الوســيط )معــدل النمــو  ــي التعليــم الجامعــي وفــوق الجامعــي  X3 علــى معــدل البطالــة U مــن خــال املتغيـ وخـريجـ

  .)Z االقتصــادي 

بطالــة  معــدالت  وخفــض  املســتدام  النمــو  علــى  اإليجابـــي  التأثيـــر  إلــى  الســبيل  بــأن  الجاريــة  الدراســة  تو�ســي  وعليــه 
يلــي: مــا  يكــون مــن خــال  قــد   

ً
املتعلميـــن مســتقبا

وضــع خطــة استـــراتيجية متكاملــة  فيمــا يخــص البطالــة ومشــاكل ســوق العمــل ومخـــرجات التعليــم والتـــي تتشــابك 1- 
لتضــع أبعــاًدا ملنظومــة واحــدة، والتـــي البــد مــن أن تصــاغ لهــا سياســات وعاجــات فــي إطــار شــامل لهــذه املنظومــة دون 

إهمــال أو تأجيــل أحــد أبعادهــا لوقــت الحــق. 

يجب أال يتم اســتهداف تخفيض معدل البطالة الحالي فقط إلى أدنى مســتوى ممكن، بل يجب النظر إلى مفردات 2- 
البطالــة  ملــا لهــا مــن دالالت اقتصاديــة واجتماعيــة قــد تكــون الســبب املباشــر فــي عــدم ديمومــة التنميــة االقتصاديــة 

وهــدر مالدينــا مــن مــوارد بشــرية.

االســتثمار فــي رأس املــال البشــري ِوفــق مفهومــه الــذي يؤكــد علــى: أنــه اإلنفــاق علــى تطويـــر قــدرات ومهــارات اإلنســان 3- 
عِنــي  بـــزيادة إنتاجيــة 

َ
بمــا ُيمكنــه مــن زيــادة اإلنتاجيــة )الكبيـصــي،2005(، ممــا ُيمكــن مــن إعــادة هيكلــة التعليــم امل

وِي الكفــاءة، والــذي يــؤدي بالنهايــة إلــى زيــادة 
َ
الفــرد والــذي ســيؤدي إلــى النهــوض بفاعليــة القــوة العاملــة ومــدى توفــر ذ

دخــل الفــرد وخفــض معــدالت البطالــة.
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النهــوض بمعــدل النمــو االقتصــادي املتمثــل فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ملــا لــه مــن أثـــر مباشــر وغيـــر 4- 
مباشــر علــى خفــض معــدالت البطالــة.

إزالــة الفجــوة بيـــن مخـــرجات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل والعمــل علــى  مرونــة ســوق العمــل والتـــي تقــود إلــى 5- 
توجيــه وتوزيــع القــوى العاملــة علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة بالشــكل األمثــل وبالطريقــة التـــي تضمــن أق�صــى 

انتاجيــة ممكنــة، وهــو مــا وصفتــه دراســة هامــة بـــ »الفقــر املنهــي« )األشــوح، 2019: 265(.

دعم  استثمارات القطاعات األكثـر قدرة على استيعاب العمالة، والتـي تمتلك صفة االستدامة. 6- 

ســوة بمــا يتــم بســنة االمتيــاز 7- 
ُ
توفيـــر التدريــب لرفــع اإلنتاجيــة أثنــاء ســنوات الدراســة للطــاب ومــا بعــد التخـــرج أ

مــع تخصصاتهــم. يتناســب  بمــا  للخـريجيـــن  الطــب كتدريــب عملــي  بكليــات 

تصـــحيح أوجــه الفشــل املفتـــرضة فــي ســوق العمــل مــن خــال بـــرامج التأهيــل والتدريــب لتحسيـــن اإلنتاجيــة وتقليــل 8- 
االختــاالت البنيويــة عــن طريــق تحسيـــن التناســب بيـــن الوظيفــة وشــاغلها )حسانيـــن، 2015: 13( 

 من التـركيـز على التعليم فقط، وذلك ألن الحـرمان 9- 
ً
التـركيـز على إكساب املتعلميـن املهارات  كأصول إنتاجية بدال

من التعليم أو القيام بتعليم غيـــر كفء قد ُيعد من األســباب الرئيســة للحـــرمان من الدخل ومن ثم زيادة الفقر.

نشــر مفهــوم التعلــم مــدى الحيــاة )التعليــم املســتمر( لجميــع الفئــات ســواء مــن يعملــون )إعــادة التدريــب( أو ممــن لــم  10-
يعملــوا َبْعــد )التدريب()زيتــون،2013:142، قاســم،2013: 199( خاصــة أن العالــم يعيــش فــي بيئــة متغيـــرة تتطلــب 

تجديــد املهــارت. 

بنــاء قاعــدة مهــارات لألفــراد وهــو مــا يتطلــب اعتمــاد نهــج  التعلــم مــدى الحيــاة بشــكل تـــراكمي  لعمليــات التعليــم،  11-
علًمــا بــأن  قاعــدة املهــارات املناســبة يجــب أن  تجمــع بيـــن املهــارات الفنيــة عاليــة الجــودة والقــدرات األساســية للتعلــم 

.)UNDP, 2015: 21(والتواصــل، إضافــة إلــى توافقهــا مــع متطلبــات التشــغيل

الدراسات املستقبلية

من خال ما سبق يمكن اقتـراح بحوث مستقبلية تتعلق بالبطالة والتعليم  في مصر منها على سبيل املثال:

تقديـــر الفجــوة االقتصاديــة بيـــن الناتــج الفعلــي والناتــج املحتمــل أو الكامــن )Potential Output( مــن خــال معــدل 1- 
انتاجيــة العامــل وعــدد العاطليـــن. 

تقديـــر خســارة اإلنفــاق علــى التعليــم علــى املســتوى الكلــي )الهــدر االقتصــادي( مــن خــال بطالــة الخـريجيـــن )مقارنــة 2- 
بدولــة ســنغافورة(.

العاقة بيـن االختاالت الهيكلية باالقتصاد املصري واختاالت سوق العمل . 3- 

عدة للتصديـر وبطالة خـريجـي التعليم الفني.4- 
ُ
املنتجات اليدوية امل

االقتصاد املعرفي وحلول ملشكلة بطالة الخـريجيـن.5- 

حاضنات األعمال والتعليم الجامعي. 6- 
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ملحق
)جدول 1- ملحق(

املتغيـرات املستخدمة في الدراسة خالل الفتـرة )2017-1990(

املتغيـرات

السنوات       

U
معدل 
البطالة

)1(

H
معدل النمو 

السكاني
)2(

LOG_X1
لوغاريتم عدد 

خـريجـي الدبلومات 
الفنية )3(

LOG_X2
لوغاريتم عدد خـريجـي 

التعليم املتوسطة وفوق 
املتوسط )4(

LOG_X3
لوغاريتم عدد خـريجـي 
التعليم الجامعي وفوق 

الجامعي)5(

log_z
لوغاريتم نصيب الفرد من 

الناتج املحلي اإلجمالي
)6(

199092.4788035.9740976.540736.2003034.059684
19919.62.3074755.9482176.4283946.2040394.054323
199292.1604825.914666.5833576.2092474.063774
199310.92.0445085.9330316.6603256.284164.067314
1994111.9716745.9946696.6934726.3087994.075672
199511.31.931195.9969066.7115546.3028934.086993
199691.8952615.9957896.7026076.3058564.099905
19978.371.8578786.048836.732786.3505584.115052
19988.031.8377616.0589576.7720876.369294.124256
19997.951.8361766.0337866.73526.3961124.142019
20008.981.8470166.0584646.475866.7866884.156706
20019.261.8719816.0688536.4923836.8556284.163665
200210.011.8957686.0527716.8745346.5182514.165606
200311.011.8992246.0414326.8916886.5389764.171005
200410.31.8746146.0810956.8858426.5244874.180272
200511.21.835296.190786.9060556.5603134.191331
200610.491.7825756.2408746.9331386.5751994.21238
20078.81.7479686.2060166.8966816.6068114.234538
20088.521.7654126.3207696.9081636.719874.256894
20099.091.8494616.3825036.9095726.7582614.2687
201011.851.9722786.429936.929976.790894.281924
201111.852.1058436.4394436.9618016.7996164.280439
201212.62.2057056.4777146.994226.7264584.280377
201313.152.2455266.4962936.9972036.7131964.280014
201413.12.2081436.4871036.9957146.7198784.282907
201513.052.1182956.6018657.0295796.7344964.292291
201612.412.0167896.6013327.0320386.7369384.302011
201712.0791.9297356.5987257.0448926.7526864.311419

  ttps://data.albankaldawli.org/indicator  )1(:مصدر بيانات
مصادر بيانات  )ttps://data.albankaldawli.org/indicator :)6(،)2  باإلعتماد على املصادر التالية:

)2( شــعبة الســكان التابعة لألمم املتحدة. التوقعات الســكانية العاملية، شــعبة الســكان التابعة 
تقاريـــر  ســنوات(،  )عــدة  الحيويــة  واإلحصــاءات  الســكان  إحصــاءات  تقريـــر  املتحــدة،  لألمــم 
التعــداد الســكاني وغيـــرها مــن املطبوعــات اإلحصائيــة مــن مكاتــب اإلحصــاءات الوطنيــة،  املكتــب 
اإلحصائــي لاتحــاد األوروبــي: اإلحصــاءات الديموغرافيــة،  أمانــة جماعــة املحيــط الهــادئ: بـــرنامج 

اإلحصــاء والديموغرافيــة،  مكتــب اإلحصــاء الســكاني األمريكــي.
)6(  بيانــات الحســابات القوميــة للبنــك الدولــي، وبيانــات الحســابات القوميــة ملنظمــة التعــاون 

والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي. 
مصادر بيانات )3(، )4(، )5(: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء،النشرة السنوية 

املجمعة لبحث القوى العاملة،أعداد متفرقة، ج.م.ع.

جدول )-2 ملحق( 
 Standardized Total Effects  التأثيـر الكلي 

)Group number 1 - Default model(

 H LOG_X3 LOG_X2 LOG_X1 log_z
log_z 0.00 0.42 0.29 0.39 0.00

U 0.53 0.25 0.59 -0.05 -3.25
املصــدر: تــم القيــام بــه مــن قبــل الدراســة الجاريــة باإلعتمــاد 

علــى جــدول)1- ملحــق(

جدول)-4 ملحق( 
 Standardized Indirect Effects التأثيـر غيـر املباشر

)Group number 1 - Default model(

 H LOG_X3 LOG_X2 LOG_X1 log_z
log_z 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

U 0.00 -1.36 -0.95 -1.25 0.00
املصــدر: تــم القيــام بــه مــن قبــل الدراســة الجاريــة باإلعتمــاد 

علــى جــدول)1- ملحــق(

جدول)-3 ملحق( 
 Standardized Direct Effects التأثيـر املباشر 

)Group number 1 - Default model(

 H LOG_X3 LOG_X2 LOG_X1 log_z
log_z 0.00 0.42 0.29 0.39 0.00

U 0.53 1.60 1.54 1.21 -3.25
املصــدر: تــم القيــام بــه مــن قبــل الدراســة الجاريــة  باإلعتمــاد 

علــى جــدول)1- ملحــق(
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ABSTRACT

The current research aims to analyze the path between the numbers of graduates of education and un-
employment in the Egyptian economy during the period )1990 - 2017(, by using the descriptive approach 
and the statistical method of multivariate analysis, using the path analysis method, which is a statistical 
method for testing a model Causal aims to reach quantitative estimates of causal effects, to be used AMOS 
program to test the paths of the proposed model that shows the direct and indirect causal relationships 
between the variables forming the model.

This is to verify the study hypothesis: Is there a relationship between the unemployment rate in Egypt 
and each of: the numbers of technical diploma graduates, the numbers of graduates of intermediate and 
above average education, the numbers of graduates of university education and above university, the rate 
of population growth, economic growth )represented in per capita Gross domestic product(?

The study has been divided into four parts: the theoretical framework of unemployment and its deter-
minants - both ends of the path: unemployment and education outcomes )1990 - 2017( - an analysis of the 
path between unemployment and its determinants, It concluded that the study hypothesis was accepted 
for the existence of an inverse relationship between both unemployment U and economic growth Z, while 
there was a positive relationship between unemployment U and both: population growth rate H, graduates 
of technical diplomas X1, graduates of intermediate and above intermediate X2 and graduates of university 
education and above university X3, and there was also a positive relationship Between the intermediate 
variable represented in the economic growth Z and each of: X1, X2, X3, note that there is a direct impact 
from the variables X1, X2, X3 on the unemployment variable, as there is an indirect effect of the variables 
X1, X2, X3 on the unemployment variable through the intermediate variable )Economic growth Z(.

Key Words: Unemployment - Education - Graduates of Education - Economic Growth - Population 
Growth - Path Analysis.


