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  1ممخص البحث

ين زيادد  يتمثل هدف البحث في دراسة العالقة ب 

الطلااع ىلاات التعلاايم الواادمعي لبطدلااة الواادمعيين فااي 

مصاااار.فدد حاااادثف زياااادد  فااااي الطلااااع ىلاااات التعلاااايم 

الودمعي فاي مصرسسابدع ىدياد  اوتمدىياة لسيدساية 

مع قليل من االهتمدم بدلمعديير االقتصددية, ممد أدى 

إرتفاااادع معااادل المماااال الخماااي فااااي ىااادد  ريوااااي إلااات 

ص العمل التي تحتاد  ممل فر  يفلق معدلبالودمعدف 

مااااااااؤهلينت لتزاياااااااادف البطدلااااااااة بااااااااين  متعلمااااااااينإلاااااااات 

الودمعيين في مصر بمعدالف متزايد , بال لأصابحف 

تمثااال معلقااادي أسدسااايًد للتممياااة. لياااتم قيااادس أثااار زيااادد  

 الودمعيين الطلع ىلت التعليم الودمعي ىلت بطدلة

 المشاااااترك التخدمااااال أساااااللعدسااااات دام فاااااي مصااااار ب

 الاااتي االمحادار لماد ل, حادلدال ا تبادراف بدسات دام

 ىالقااااادف لتدااااادير(ARDL) اي الفتاااااراف الملزىاااااة 

 الدصاايرت لالااك اسواال الطلياال لىالقاادف اسواال

الفتار   تغطاي ساملية زممياة سلسالة بيدمدف ىلت اىتمدداً 

لتلصاالف الدراسااة إلاات لواالد أثاار  (.6791-4162)

التعلااااااايم  يلمعااااااادالف الدياااااااد االومدلياااااااة فاااااااوااااااالهري 

التعلاااااايم  زياااااادد  الطلااااااع ىلااااااتلخمؤشاااااار  -يالواااااادمع

فاااي  الوااادمعيينباااين بطدلاااة المعااادل ىلااات  -يالوااادمع

 مصر.
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Abstract 

The aim of this research is to stu-

dy the relationship between the increa-

sing demand for university education a-

nd the unemployment among university 

graduates in Egypt. There has been an 

increase in the demand for university e-

ducation in Egypt for several social and 

political reasons with little attention to 

economic standards. This has led to a h-

igher rate of quantitative growth in the 

number of university graduates than E-

mployment opportunities that need qua-

lified learners, thus unemployment am-

ong university graduates in Egypt incre-

ased at an increasing rate and even bec-

ame a major obstacle to development. 

 

 

 

The impact of increased demand 

for university education on the unempl-

oyment of university graduates is meas-

ured using the Bounds Testing method 

and the (ARDL) to estimate long-term 

and short-term relationships based on t-

ime series data Annually covering the 

period (1976-2014). The study found t-

hat there is a significant effect of the to-

tal enrollment rates in university educa-

tion as an indicator of the increase in t-

he demand for university education on 

the unemployment rate among universi-

ty graduates in Egypt. 
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 ة ـــــــمقدم
يحظاات التعلاايم الواادمعي بدهتماادم خبياارت ليعاازى 
هاااا إلاات أثاار التعلاايم ىلاات التمميااة االقتصااددية لالمماال 
االقتصاااااااددى خماااااااد لرد فااااااات ىدياااااااد مااااااان الدراسااااااادف 

  Denesonاالقتصااااااااادديس مثااااااااال دراساااااااااة ديمسااااااااالن
لغيرهمت بدإلضدفة   Beckerلبيخر  Schultzلشللتز

بدلاااااادلل إلاااااات إلاااااات أن ظصلراقتصاااااادد المعرفااااااس دفااااااع 
اإلهتماااادم باااادلتعليم الواااادمعي سمااااس أ رمراحاااال التعلاااايم 
لأرقدهااد دروااة. لالتعلاايم هلىمليااة هاادفصد تعلاام مصاادراف 
وديااااد  لاختشاااادف معاااادرف لمعللماااادف وديااااد  لفصاااام 
لم تلااااف الظاااالاهر لالسااااللك فااااي الملاقااااف الم تلفااااة 

(Belfield, 2000, p.1 لقااد حاادثف زياادد  فااي .)
ي فاي مصرسسابدع ىدياد  الطلع ىلت التعليم الودمع

اوتمدىيااة لسيدسااية مااع قلياال ماان االهتماادم بدلمعااديير 
إرتفادع معادل الممال الخماي االقتصددية, ممد أدى إلات 

ممال فارص  يفالق معادلبفي ىادد  ريواي الودمعادف 
ت فظصااارف ماااؤهلين متعلماااينإلااات العمااال التاااي تحتاااد  

 تصاادد بدتااف حتااتمشااخلة البطدلااة بااين الواادمعيين 

 الودماع ىلات اً آثادر  لصاد سن يالمصار  عالموتما اساتدرار

  .مصر يف يلاالقتصدد ياالوتمدى
 مشكمة البحث

بطدلة  ريوي الودمعة بأمصاد تماس شاريحة مان  تتميز
ال يااؤهلصم للخاان الموتمااع يحماال أفرادهااد تااأهياًل ىدليااًد 

لممااد الشااك لتمميتااس. للمشاادرخة فااي تطاالير الموتمااع 
ة مدسااة بحدوا -لممصاد مصاار -فياس أن الادلل المدميااة 

ال هااا إلت مصميين ىلت قادر ىادل مان التأهيال للخان 
ماان اسفااراد, باال هااي  ضاا مةسااتدىي ت ااريد أىااداد ي

ال فااا ن   زيااادد  الطلاااعمحااادلد  خماااًد لملىاااًد لتلقيتاااًد, لا 
إلرتفدع معدالف بطدلاة التعليم الودمعي سيؤدي حتمًد 

هااااا ماااد ال اااريويين لمااان ثااام اىدقاااة ىملياااة التممياااس. ل 

 -يم الواادمعتسااعف فااي التعلااحاادث فااي مصاارحيث تل 
سساااابدع اوتمدىيااااة  -إسااااتودبًة لزياااادد  الطلااااع ىليااااس

لسيدساية دلن اىتبادر للمعااديير االقتصاددية مماد  لااق 
غياادع الملاةمااة بااين التعلاايم  -أتتمثاال فاات  مشااخالف 

التمميااة ماان وصااة  احتيدوادفالوادمعي ماان وصااة لبااين 
فداادان الثداااة فااي التعلااايم الواادمعي سااالاً   -ب أ اارى.
 صااادحع -جـــفااراد أل ماان قطدىاادف اإلمتااد . ماان اس

فااي التعلاايم التضااحية باادلولد   الم طااطالتلسااع غياار 
 فااازادىلااات الخااام دلن الخياااف  حياااث امصاااع االهتمااادم

الضااعيفة لام فضااف ىاادد ال ااريوين الى المسااتليدف 
هااااا  ىاااان  لمااااتد, الشااااصدداف فااااي ساااالق العماااال قيمااااة

 ريوااااااي المشااااااخالف ارتفاااااادع  معاااااادل البطدلااااااة بااااااين 
اآلداع  ل دصااااة بااااين المت صصااااين فااااي الودمعاااادف

لالعلاالم اإلمساادمية لالتواادر  لغيرهااد ماان الت صصاادف 
اساات دام  ممصااد إلاات ىااد  ىلامال ة, ليعاازى الاكالمظريا

غفاااادل  أساااادليع التاااادريس التدليديااااة فااااي الودمعاااادف, لا 
المصاااااادراف الصددفااااااة إلاااااات تمميااااااة التفخياااااار اإلبااااااداىي, 

 االستودبة غير الصحيحة من قبل الودمعدف للطلعل 
 .االوتمدىي ىلت التعليم الودمعي

 أىمية البحث وىدفو
 البطدلاسأن  حديدياة مان أهميتصد الدراسس ها  تستمد

لاالقتصددي  االستدرار االوتمدىي يلاوس مد ا طر هي
لتااازداد  طلرتصااد ااا خدماااف  سى دللااس لممصاااد مصاارت

باااااين فةاااااة  ريوااااات الودمعاااااس  لالتااااات تخفلاااااف الدللاااااس 
يمصم لخااات يساااصملا فااات بدالمفااادق ىلااايصم مااان أوااال تعلااا

فدلغدلبياااااااس العظمااااااات مااااااان  ,إمماااااااد  الااااااالطن لتطااااااالير 
لمسابة  -العدطلين فت مصر مان  ريوات الودمعادف 

 - آ اا  فات االزديادد عدطلينال إومدلتالمتعلمين إلت 
لهااال ماااد يعمااات إهااادار طدقااادف لمااالارد اساااتثمدريس تااام 
اساااتثمدرهد فااات العملياااس التعليمياااس دلن أن يماااتد ىمصاااد 
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تشااغيل هااا  الطدقااس البشاارية لتصااب   ىدةااد يتمثاال فاات
لتحليااااال  إلااااات دراساااااةالبحاااااث  , لاااااالك يصااااادفممتواااااس

 ت لمعااادلالتعلااايم الوااادمع الطلاااع ىلاااتالعالقاااس باااين 
اقتاااارا  خااااالك ل  فاااات مصااااربااااين الواااادمعيين  البطدلااااة
تحداق التلافاق  التات يمخان أن لاآلليادف الحلاللبعض 

 بين التلسع فت التعليم لبطدلة الودمعيين.
  فرض البحث

ن زيدد  الطلع ىلات التعلايم الوادمعت تساصم أ
 فت زيدد  معدل البطدلة بين الودمعيين فت مصر.
 لبمد ًا ىلت تمدسم  طة البحث إلت المددط التدلية 

  .مفصلم الطلع ىلت التعليم الودمعي 
   المحااااااادداف االقتصاااااااددية للطلاااااااع ىلااااااات التعلااااااايم

 الودمعت.
   أسااابدع زيااادد  الطلاااع ىلااات التعلااايم الوااادمعي فااات

 صر.م

   العالقااة باااين زيااادد  الطلااع ىلااات التعلااايم الوااادمعي
 .بطدلة الودمعيينل 
  يالتعلاايم الواادمع العالقااة بااين الطلااع ىلاات قياادس 

  .بطدلة الودمعيينل 

 أواًل: مفيوم الطمب عمى التعميم الجامعى 
يعاارف الطلااع ىلاات التعلاايم الواادمعي بدلعاادد 

معي, الخلي لألفراد الراغبين فت االلتحدق بدلتعليم الود
 ويتحدد بالعوامل التالية:

لهت ىلامل ترتبط بمعدل  العوامل الديموجرافية: -1
المماال السااخدمي  دصااة فااي الاادلل المدميااة, حيااث 
يحدد خاًل من ىدد السخدن لالترخياع العماري لصام 
ىادد اسفااراد فااي ساان الدراساةت التااي تحاادد باادلرهد 

 ,Sen, 2011الطلااع ىلاات التعلاايم الواادمعي )

p.8.) 

لهاااات ىلاماااال  وامــــل ااجتماعيــــة وال قافيــــة:الع -4
تاارتبط بدللضااع أل المخدمااة االوتمدىيااة لالثددفيااة.  

المساااااااااااااااتلى التعليماااااااااااااااي  -لهااااااااااااااات تشااااااااااااااامل  أ
(ت حيااث يااؤثر Albert, 1998, p.14لألبااد )

المساااااتلى التعليماااااي لألباااااد  تاااااأثيرًا إيودبياااااًد ىلااااات 
معااااااادل  -الطلاااااااع ىلااااااات التعلااااااايم الوااااااادمعي. ع

بااادلتعليم الوااادمعي  مشاادرخة االمااادث فاااي اإللتحااادق
سغااااراض معيمااااة, مثاااال إمخدميااااة الحصاااالل ىلاااات 

حوااااام  -فااااارص أفضااااال للااااازلا  لالتلظاااااف. واااااا
اسساار ت حيااث خلمااد إرتفااع ىاادد أفااراد اسساار  مااع 
بدد  د ل اسسر  ثدباف فا ن الاك ياؤثر سالبًد ىلات 
الظااااااارلف االقتصاااااااددية, لبدلتااااااادلت ىلااااااات تعلااااااايم 

 اسبمد .
ل االقتصاااددية تعتبرالعلامااا العوامـــل االقتصـــادية: -3

 وتشمل:هت الصدف االسدسي 

يؤثر تدثيرًا طرديًد  الدخل الحقيقي المتاح لألسرة، - أ
فاااات الطلااااع ىلاااات التعلاااايم الواااادمعي, فدلعاااادةالف 
الفديااااار  تخااااالن أقااااال قااااادر  ىلااااات تحمااااال المفدااااادف 
المطللبااة للتعلاايم مددرمااة بدلعاادةالف الغميااةت لااالك 
ياااازداد مياااال العاااادةالف الغميااااة ل لتحاااادق باااادلتعليم 

 الودمعي.

لمعادل البطدلاة باين  مستوى البطالة بشكل عـام -ب
حملاااة الشاااصدداف الودمعياااة بصااافة  دصاااةت لهااال 
 ياؤثر ىخسايًد فاي الطلاع ىلات التعلايم الوادمعي 

Albert, 1998, p.5).) 
لهات تمدسام  نفقات أو تكاليف التعميم الجـامعى: -ج

-إلااااات التخااااادليف المبدشااااار  ل لتحااااادق بدلودمعاااااة 
لمفداادف مثاال الرساالم الدراسااية لتشاامل ىديااد ماان ا

 -لتخاادليف المعيشااة لالمفداادف التعليميااة ال دصااة 
لتخلفة الفرصة البديلة لهت ترتبط مبدشر  بدلد ل 
الاي خدن من الممخن الحصالل ىلياس مان العمال 
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بلظيفس  الل فتار  الدراساة باداًل مان اإلساتمرارفي 
, لتااؤثر foregone incomeالتعلاايم الواادمعي 
الوااادمعت ساالبًد فاااي الطلااع ىلااات  تخاادليف التعلاايم
 .  (Farhan, 2014, p.71)التعليم الودمعي 

لهل يؤثر طرديًد في  العائد من التعميم الجامعي، -د
الطلااع ىلاات التعلاايم الواادمعي, فاا اا خاادن الطدلااع 
يتبع اسسللع الرشيد, فدماس سالف يدارر االلتحادق 
بدلودمعاااااااة ااا خدماااااااف الديماااااااة الحدلياااااااة للممااااااادفع 

إللتحاادق بدلودمعااة )م صاالمة بمعاادل المرتبطااة بد
( ىلااااات اسقااااال تسااااادلى الديماااااة  r صااااام معاااااين 

الحدليااس الم صاالمة لخاااًل ماان التخاادليف المبدشاار  
لتخلفااااااااة الفرصااااااااة البديلااااااااة لاللتحاااااااادق باااااااادلتعليم 
الواااادمعي. لتمدساااام الديمااااة الحدليااااة للمماااادفع إلاااات 
ىمصااارين رةيساااين هماااد  الديماااة المتلقعاااة للعلاةاااد 

مااااان الحصااااالل ىلااااات تعلاااااايم المتزاياااااد  المتللاااااد  
واادمعي لقيمااة أى مماادفع اسااتصالخيس مبدشاار  ماان 

 . (Corassini, 1970, p.2)التعليم الودمعي 

ـــى   انيـــًا: المحـــددات االقتصـــادية الطمـــب عم
 التعميم الجامعي

يعتماااد الطلاااع ىلااات التعلااايم الوااادمعي ىلاااات 
يعااارف معااادل العدةاااد ىلااات , قيااادس العدةاااد مااان التعلااايم

م ىلاات أمااس معاادل ال صاام الاااى االسااتثمدر فااي التعلااي
تخااالن ىماااد  الديماااة الحدلياااة للتخااادليف مسااادلية للديماااة 
الحدلية للمخدسع المتلقعة من االساتثمدر فاي التعلايم. 

 Privateليمخاان التمييااز بااين معاادل العدةااد الفااردي 

rate of return  الااى يأ اا فات االىتبادر المخدساع
رفي التعلايم, لالتخدليف المرتبطة بدلفرد الددةم بدالستثمد

 Social rate of returnلمعادل العدةاد االوتمادىي 
الاااااى يااااربط بااااين التخاااادليف لالمخدسااااع االوتمدىيااااة  

 للمشدط التعليمي. 

يعتماااد الطلاااع ىلااات التعلااايم الوااادمعي ىلاااات 
قيااادس العدةاااد مااان التعلااايمت لمااان ثااام يخااالن مااان المصااام 
حسااااادع معااااادل العدةاااااد مااااان الحصااااالل ىلااااات شاااااصدد  

 ودمعية لعد  أسبدعت
أن حصااالل الفااارد ىلااات معللمااادف ىااان معااادل  أواًل:

العدةد ال دص يمخن أن يسدىد فات إوارا  تديايم حالل 
ماااد ااا خااادن مااان اسمثااال الحصااالل ىلااات المزياااد مااان 

 التعليم أم ال.
ـــًا: بدلمسااابة لصااادمعت السيدساااةت لفااات ظااال مااادر    اني

المااالاردت فااا ن معااادل العدةاااد االوتمااادىي ىلااات التعلااايم 
المسااابيس للتمليااال اإلضااادفي  يمخااان مااان تدااادير الديماااة

 للتعليم.
أن ىملية حسدع معادل العدةاد يمخان أن تالفر   ال ًا:

معللمدف مصمة ىن المحادداف اسسدساية للعدةاد ىلات 
االسااتثمدر فااي التعلاايمت لهااا  المعللماادف يمخاان ىلاات 
سااابيل المثااادل إسااات دامصد لتفساااير إتودهااادف اإللتحااادق 

 (.(Borland and peter, 2000, p.10 بدلتعليم
ىلاات  Rate of returnتعااد الربحيااة أل معاادل العدةااد 

التعليم من أهم محدداف االستثمدر سلا  في رأس المدل 
الماااااددي أل البشاااااري. للداااااد قااااادمف مظرياااااة رأس المااااادل 
البشري مدا ل ىديد  لديدس الديمة االقتصاددية للتعلايمت 
فداااد خااادن لمظرياااة رأس المااادل البشاااري الفضااال فاااي مااام  

درًا لت صاااايص المااااالارد فاااااي أفضااااال صاااادمع الدااااارار معيااااا
المشاااارلىدف التااااي تساااادىد ىلاااات تمميااااة قاااادراف الماااالرد 
البشاااريت حياااث أصااابحف قاااراراف االمفااادق ىلااات التعلااايم 
تعاادلد مفااس معدلوااة االسااتثمدر فااي راس الماادل المااددي, 
لبدلتادلي تطباق ىلياس مفااس المعاديير التاي تسات دم لتدياايم 

هاااااا   المشااااارلىدف االساااااتثمدرية اآل ااااارى, ليتمثااااال أهااااام
– Costالمعاااااديير فاااااي تحليااااال الممااااادفع لالتخااااادليف 

Benefit Analysis ليعتمد تحليل الممدفع لالتخدليف .
ىلت مددرمة التخدليف لالمخدسع المساتدبلية للمشارلىدف 
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البديلااة لالااك بحساادع الديمااة الحدليااة لخاال ماان التخاادليف 
لالمخدسااااااع المسااااااتدبليةت ليأ ااااااا فااااااي اىتباااااادر  مسااااااتلى 

ع الم صاالمة لخااالك دروااة ىاادم الثدااة التخاادليف لالمماادف
أل الم اادطر التااي تحاايط بدسااتثمدر مااد. لماان همااد يتبااين 
أهميااة تحلياال خيفيااة حساادع التخاادليف لالمماادفع المرتبطااس 
بااادلتعليم سااالا  بدلمسااابة للفااارد أل للموتماااعت لالاااك حتااات 

 يمخن حسدع معدالف العدةد الفردية لاالوتمدىية.
 Costs andتكــاليف ومنــافت التعمــيم الجــامعى 

benefits of tertiary education 
 ,private costs م الخاصـــةـاليف التعميــــتكـــ -1

تمدساااااام تخاااااادليف التعلاااااايم ال دصااااااة بدلمساااااابة للفاااااارد إلاااااات 
التخااااااادليف المبدشااااااار  لغيرالمبدشااااااار . لتتمثااااااال التخااااااادليف 
المبدشاااااار  فااااااي المصااااااارلفدف الدراسااااااية لشاااااارا  الختاااااااع 

تتمثااال فااات لغيرهااادت أماااد التخااادليف غيااار المبدشااار  فصااات 
لهلمااد يعاارف  Income foregone"الااد ل الضاادةع" 

, حياااث opportunity costبتخلفاااة الفرصاااة البديلاااة 
يضاااحت الطدلاااع الااااي يدااارر االساااتمرار لسااامة اضااادفية  
فت التعليم بدسور الاى خادن سيحصال ىلياس مان  االل 
التحدقة بسلق العمال أل مان  االل مشادرختس فاي بعاض 

أمااااس بدلمساااابة للفااااردت يتمثاااال االمشااااطة العدةليااااة. ليالحااااظ 
الوز  االخبر من تخدليف التعليم في هاا الد ل الضادةع 
أل تخلفااة الفرصااة البديلااةت فااي حااين أن الوااز  اسصااغر 
يتضاااااااااامن المصاااااااااارلفدف الدراسااااااااااية لالختااااااااااع لغيرهااااااااااد 

  (.16, ص4166)صدر,
 ,Social costsم االجتماعيــة ـاليف التعميـــتكــ-4

ىاااان تخاااادليف التعلاااايم ت تلااااف التخاااادليف الفرديااااة للتعلاااايم 
االوتمدىيااااةت فدلتخلفااااة الخليااااة للماااالرد التاااات ي صصاااااصد 
الموتماااع للتعلااايم تشااامل التخااادليف الودرياااة لاالساااتثمدرية 
مثااااااال تخلفاااااااة المدرساااااااين لالمااااااالظفين لالختاااااااع لالسااااااالع 
لال ااااااااادمدف اس ااااااااارى مثااااااااال اإلمااااااااادر  لقيماااااااااة المبااااااااادمت 
لاإلمشاااااد اف الم صصاااااة لألغاااااراض التعليمياااااة. خاااااالك 

دليف االوتمدىياة للتعلايم الادىم الحخالمت يد ل فاي التخا

الاااى قااد يظصاار فاااي  -المماالل ىاان طريااق الضاااراةع -
صلر  قيدم الدللة بت فيض الرسالم الدراساية أل إلغدةصاد. 
خمد تشمل التخدليف مان لوصاة مظار الفارد ىلات تخادليف 
غيااار مبدشااار ت فااا ن الموتماااع خاااالك يتحمااال بعضاااًد مااان 

ت اإلمتااد  الضاادةع اسىبااد  غياار المبدشاار  التااي تتمثاال فاا
الاااى يفدااد  الموتمااع متيوااة قاارار الفاارد االسااتمرار لساامة 
إضدفية في التعليم باداًل مان التحدقاس بسالق العمالت فا اا 
خدمااف التخاادليف غياار المبدشاار  بدلمساابة للفاارد تتمثاال فااي 
قيماااة الاااد ل الضااادةع الااااى يضاااحت باااس الطدلاااعت فااا ن 

فاي قيماة  التخدليف غير المبدشر  بدلمسبة للموتمع تتمثل
االمتااد  الضاادةع أل بعباادر  آ اارى قيمااة الساالع لال اادمدف 
التاات خااادن مااان الممخااان إمتدوصاااد إاا قرراسفاااراد االلتحااادق 
بسلق العمل بداًل من إخمدل دراستصمت لهات تدادر أيضاًد 
بدلااد لل الضاادةعة التاات تعطاات تدااديرًا أل مؤشاارًا تدريبيااًد 

فرصااة لمسااتلى االمتااد  الضاادةع. خمااد يعباار ىاان تخلفااة ال
البديلااة لالساااتثمدر فاااي التعلااايم بديمااة ومياااع المااالارد فااات 

لهااال مفصااالم ألساااع مااان  -االسااات دامدف البديلاااة المثلااات
فعلاات ساابيل  -مواارد التخلفااة المدليااة التاات تداادس باادلمدلد

المثااادل  اساااتثمدر بعاااض المااالارد فااات التعلااايم يعمااات أمصاااد 
أصاااااابحف غياااااار متدحااااااة لالساااااات دامدف اس اااااارى مثاااااال 

حةت الصااامدىة أل الزراىاااة لبدلتااادلت االساااتثمدر فااات الصااا
فاااا ن ت صاااايص الماااالارد لالسااااتثمدر فااااي التعلاااايم يوباااار 
الموتمااااااااااااع ىلاااااااااااات التضااااااااااااحية باااااااااااابعض الفاااااااااااارص أل 

 .(Woodhall, 2004, p.29)االست دامدف البديلة 

 منافت التعميم 
تمدساام مماادفع التعلاايم ال دصااة لاالوتمدىيااة إلاات 
ر مماادفع مبدشاار  لأ ااارى غياار مبدشااار  أل ضااممية اليشاااع

بصااد الفاارد مبدشاار . لهااا  المماادفع غياار المبدشاار  هاات تلااك 
الممدفع التت يشعر بصاد أفاراد آ ارين غيار الفارد الماتعلمت 

 .       لأحيدمًد قد تظصر بدسويدل التدلية
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 Privateمنــــــــــافت التعمــــــــــيم الخاصــــــــــة  -1

Benefits,  يمخاااان تدساااايم مماااادفع التعلاااايم إلاااات مماااادفع
ل الممااااااااااادفع اساااااااااااتصالخية لممااااااااااادفع اساااااااااااتثمدرية, لتتمثااااااااااا

االسااتثمدرية بدلمساابة للفاارد فااي اسثاار اإليواادبت المبدشاار 
للتعليم لالمتمثل فت الحصلل ىلت د لل مرتفعة طالال 
فتر  حيدتست فدلعمدل اسخثر تعليمًد يحصللن ىلات أوالر 
أىلاااات ماااان غياااارهمت لالماااازارىين المتعلمااااين يسااااتطيعلن 

نت إمتد  قادر أخبار مان المادتد مددرماة بادلمزارىيين اسمياي
لالك مدتد ىن فخر  أن التعليم ياؤدى إلات زيادد  امتدوياة 
الفاارد. للخاان يوااع التأخيااد ىلاات أن هااا  المماادفع المدديااة 
ليساااااااااااف إال لاحاااااااااااد  مااااااااااان الممااااااااااادفع التااااااااااات ال يواااااااااااع 
االقتصدرىليصد ىمد تدييم التعليمت فصمدك ىدد من الممدفع 
المفسااااااية لالسااااااللخية لاالدراخيااااااة للتعلاااااايم التاااااات يصااااااعع 

تااااااات إاا اساااااااتطعمد تحديااااااادهد يخااااااالن مااااااان تحدياااااادهدت لح
 ,Psacharopoulosالصعع قيدسصد ال تدديرهد خميًد )

1987, p.85 لمثل ها  الممدفع تعرف بدلممدفع غيار .)
 Non Marketاآلثدر غير السلقية  المبدشر  للتعليم أل

Effects ت لأحيدماااًد تعااارف أيضااااًد بدلممااادفع االسااااتصالخية
 للتعليم.

ــيم االجتم  -4 ــافت التعم ــة من -Social Beاعي

nefits , تمدسااام مماااادفع التعلاااايم بدلمسااابة للموتمااااع إلاااات
ممااادفع مبدشااار  لأ ااارى غيااار مبدشااار , فدلممااادفع المبدشااار  
تتمثاااال فاااااي أثااااار التعلااااايم ىلاااات رفاااااع مساااااتليدف المصااااادر  
 -لاالمتدوية لألفراد دا ل الشرخدف لخالك دا ل اسسار
 فيماااد يتعلاااق بدالمتاااد  دا ااال اسسااار  لقااادر  أفرادهاااد ىلااات

لقاااااد تشااااامل هاااااا  الممااااادفع  -تحدياااااق اإلشااااابدع اسمثااااال 
المبدشااااااار  ملىاااااااًد مااااااان الممااااااادفع ال دروياااااااة أل اللفااااااالراف 

ال درويااااااة دا اااااال الشاااااارخدفت فدلشاااااارخدف التااااااي تترخااااااز 
ىمدلة متعلمة تعليمًد ويادًا تمام  حالافز تشاوع ىلات فيصد

اقتسادم التخملللويااد لالمعاادرف الحديثاة. أمااد المماادفع غياار 
راف ال دروياااااااة للتعلاااااااايم فتعمااااااااي أن المبدشااااااار  أل اللفاااااااال 

الشااااارخدف أل اسسااااار تساااااتفيد مااااان التعلااااايم للخااااان لااااايس 
 -سساااابدع دا ليااااة تتعلااااق بصمااااد باااال سساااابدع  درويااااة 

فلاااايس مت ااااا الداااارار بدالسااااتثمدر فاااات التعلاااايم هاااال الاااااى 
 ,Junankar&Liu, 1996)يشاااعر بصاااا  الممااادفع 

pp.4-5). 
مســــــار المنــــــافت والتكــــــاليف االجتماعيــــــة 

 والخاصة 
يالحااااظ أمااااس فاااات الاااادلل المدميااااة تاااازداد التخلفااااة 
االوتمدىياااااة للتعلااااايم بسااااارىة خلماااااد ارتدااااات الطدلاااااع فاااااي 
المسااااتلى التعليمااااي, هاااااا فاااات اللقااااف الاااااي تاااازداد فيااااس 
التخاادليف ال دصااة باابط  أل قااد تاام فض. لماان الواادير 
بدلااااااخر أن اتسااااادع الفوااااال  باااااين التخااااادليف االوتمدىياااااة 

د الطلااااع ىلاااات لالتخاااادليف ال دصااااة يشااااوع ىلاااات ازديااااد
التعلااايم الوااادمعي, لمااان ثااام يتزاياااد أىاااداد ال اااريوين بماااد 
يفاالق بخثيرىاادد اللظاادةف المتدحااة. ليروااع الااك إلاات أن 
قدرًا خبيرًا من الملارد أصب  يلوس للتعليم الودمعيت هاا 
فااي اللقااف الاااى تداال فيااس الماالارد االقتصااددية المطللبااة 
ل لاااااق ىااااادد خااااادف مااااان اللظااااادةف لتشاااااغيل ال اااااريوين 

أ(  أن الطدلع خلماد أمصات -6ليالحظ من الشخل )رقم .
مرحلاااة ودياااد  مااان مراحااال تعليماااة فااا ن العدةاااد الممتظااار 
الحصااالل ىلياااس يرتفاااع بمعااادل أسااارع مااان المعااادل الااااى 

 تزداد بس تخدليف التعليم ال دصة.
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    Todaro&Stephen ,2012,pp.380 المصدر:
 

 (1شكل رقم )
 العوائد والنفقات الخاصة واالجتماعية من االست مار فى التعميم

 بمراحمو المختمفة

 عدد سنوات التعميم

 ثدملى
 ابتداةت

التخدليف  ودمعت
 ال دصة

 العلاةد ال دصة
 المتلقعة 

 لتكاليفالعائد وا            

 التخدليف االوتمدىية
 االوتمدىية العلاةد

 عدد سنوات التعميم

 العائد والتكاليف    

 ابتداةت
 ثدملى

 ودمعت

. 

. 
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ليرواااااع الاااااك إلااااات مودمياااااة التعلااااايم أل دىااااام 
التعليم من خل الحخلمدف خمد هل اللضع الشادةع فاي 
معظم البلدان المدمياة. ليحصال الطدلاع ىلات أقصات 

ن ىمد المستلى من التعليم الااى يصال فياس ىدةد ممخ
الفاااارق بااااين العدةااااد المتلقااااع لالتخلفااااة ال دصااااة التاااات 
يتحملصااد الطدلااع أقصاات مااد يمخاان. ليخاالن الااك فاات 

فااات  -مرحلاااة التعلااايم الوااادمعت ثااام الدراسااادف العلياااد 
 -حدلاااة تلافرهاااد بدلموااادن خماااد هااال الحااادل فااات مصااار

معت فات لهاا يفسر لمد زيدد  الطلع ىلت التعليم الواد
ع( ف مااااااس يلضاااااا  العدةااااااد -6مصاااااار. أمااااااد الشااااااخل )

االوتماااادىت لالتخلفااااة االوتمدىيااااة ىمااااد خاااال مسااااتلى 
تعليمت. ليالحظ ان ممحمات العدةاد االوتمادىت يرتفاع 
بساارىة فاات البدايااةت لهااااا يروااع إلاات تحساان امتدوياااة 
اسفااااااراد ىمااااااد حصااااااللصم ىلاااااات الشااااااصدد  االبتداةياااااااة 

,أماااااد بعاااااد لاشاااااتغدلصم بدلزراىاااااة لغيرهاااااد مااااان الحرف
ت طاااااااات هااااااااا  المرحلااااااااة فاااااااا ن العدةااااااااد االوتماااااااادىت 

يازداد للخان   Marginal Social Benefitالحادى
بمعااادل متمااادقص, لهااااا يفسااار تمااادقص ميااال ممحمااات 
العدةااااد االوتماااادىت. ليتضاااا  الااااك ماااان تزايااااد مياااالل 
الممدسااادف لممحمااات التخلفاااة االوتمدىياااة خلماااد اتوصماااد 

لتخلفاة إلت أىلات الممحمات. ليعبار ميال الممادس ىان ا
االوتمدىيااة الحديااة ليروااع هاااا االرتفاادع السااريع فااي 

 Marginal Socialالتخلفااة االوتمدىيااة الحديااة 

Cost  ىماااد مساااتليدف التعلااايم الثااادملي لالعااادليت إلااات
ارتفدع التخادليف الرأسامدلية لتخادليف التشاغيل الالزماة 

مااان معاااداف لأوصاااز  لمااالاد لمدرساااين لمسااادىدين  -
ك أن الدلل المدمية تدىم ليضدف إلت ال -لغير الك

بصاااااالر  ملحلظااااااة التعلاااااايم الثاااااادملي لالعاااااادلي أى أن 
هل الاى يتحمال معظام -أل دافع الضراةع-الموتمع 

ع( فاات  -أل خاال التخاادليف االوتمدىيااة فااي شااخل )أ 
المرحلة ال دصة بدلتعليم العدلي, حيث يأ ا الممحمات 

فاااي الصاااعلد إلااات أىلااات بشاااخل حااادد, لمااان ثااام فااا ن 
وااااد أمااااس ماااان مصاااالحتس االلتحاااادق, الطدلااااع ساااالف ي

بدلودمعة, حياث يصال الادىم الااي تددماس الدللاة إلات 
تخدليف التعليم إلت أقصد ت ليترتاع ىلات الاك ت اريد 
أىااااداد خبياااار  ماااان  ريوااااي الودمعاااادف تفاااالق بخثياااار 
احتيدوااادف االقتصااادد الدااالمي. لاضاااطرار الخثيااار مااان 
ال ااريوين إلاات إلاات االشااتغدل فااي لظاادةف تداال بخثياار 

لى تعلاايمصمت أل بمعماات أ اار يصااب  ال ااريد ىاان مساات
بدلمسااااااابة لطبيعاااااااة  Overeducatedأخثااااااار تعليماااااااًد 

 العمل.
 طرق قياس العائد االقتصادى عمى التعميم 

مد ل معدل العدةد هل المد ل اسخثر  يعتبر
إسااات دامًد مااان قبااال اإلقتصااادديين, لهااال مبم اااي ىلااات 

  Cost –Benefit)تحليااال الممااادفع لالتخااادليف 

Analysis)  ال اااادص باااادلتعليم. حيااااث يمخاااان تداااادير
معااادل العدةاااد ىلااات االساااتثمدر فاااي التعلااايم بدسااات دام 
ىااااد  طاااارقت يتمثاااال أخثرهااااد اساااات دامًد فاااات طااااريدتين 

 أسدسيتين همد  
 The Full)الطريقـة الكاممـة أو المفصـمة -1

or Elaborate Method)   لهااات طريداااس
ت internal rate of returnمعادل العدةاد الادا لت 

عدمااال هاااا  الطريداااس ماااع البيدمااادف التفصااايلية ىااان لتت
المخدسع التات يحددصاد الفارد ىلات مادى حيدتاس حساع 
مساااتلى تعليماااس. لتعماااي هاااا  الطريداااة ب يوااادد معااادل 
ال صم الاى يسدلى بين الديمة الحدلية للمخدسع مان 
التعلاايم لالديمااة الحدليااة للتخاادليف التعليميااة ىمااد مدطااة 

. (Psacharopoulo, 1993, p.2)زمميااة معيمااة 
ليداادس التاادفق السااملي للمخدسااع ماان التعلاايم بدلزياادد  
فااااي المخدسااااع التااااي يحصاااال ىليصااااد  ااااريد مسااااتلى 

المساااتلى الااااى يدااادس معااادل العدةاااد -تعليماااي معاااين 
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ىاان المخدسااع التااي يحصاال  -ىليااس للاايخن الواادمعي
 -لهال الثادملي -ىليصد  ريد المستلى التعليمي اسقل

لتخادليف المبدشار  للتعلايم ليتخلن تادفق التخادليف مان ا
لالتخاااادليف غياااار المبدشاااار  أل تخلفااااة الفرصااااة البديلااااة 
لالتااات تداااادس بدلمخدسااااع الضااادةعة ىلاااات الفاااارد اثمااااد  
لوااالد  فاااي التعلااايم لتسااادلى متلساااط مخدساااع  اااريد 

 ,Psacharopoulo, 1994مساتلى التعلايم اسقال )

p.1325.) 
من      طريقة حساب معدل العائد الداخمى 

 ى تعميم جامعى الحصول عم
تتمثل البيدمادف الالزماة لحسادع معادل العدةاد 
الدا لي في التخادليف المرتبطاس بخال مساتلى تعليمات, 
فيمد يعارف بمالما  العالقاة باين العمار لالمخدساع أل 
بيدمدف تفصيلية ىن المخدسع التت يحددصد الفرد ىلت 
مااااادى حيدتاااااس حساااااع مساااااتلى تعليماااااس. بااااادفتراض أن 

مااااااس الثاااااادملي ليريااااااد ات اااااادا الطدلااااااع قااااااد أمصاااااات تعلي
قرارالحصااالل ىلااات شاااصدد  ودمعياااة, ف ماااس ياااتم تدااادير 
معاادل العدةااد ىلاات االسااتثمدر فااي التعلاايم ماان  ااالل 

 ثالثة  طلاف هت  
تحسااع التخلفااة الخليااة للساامة  الخطــوة االولــى: -1

الدراسااية ماان  ااالل إضاادفة مخدسااع  ااريد المسااتلى 
(h-1إلاات التخلفااة المبدشاار  للمسااتلى الدراساا )( تh .)

للمساااااااتلى  Ctبمعمااااااات أن التخلفاااااااة الساااااااملية الخلياااااااة 
تمثااال  Ch(.حياااث Ch + Wh-1هااات ) hالتعليمااات 

تعبااارىن التخااادليف  Wh-1التخااادليف المبدشااار  للتعلااايم, 
غيااار المبدشااار  لالتاااي تدااادس بدلاااد لل الضااادةعة ىلااات 

 الفرد اثمد  لولد  بدلدراسة.
تدديرالمخدسااع ال دصااة ب ااريد  الخطــوة ال انيــة:-4

( بطر  مخدسع  ريد المساتلى hتلى التعليمت )المس
( مان مخدساع  اريد المسااتلى h-1التعليماي السادبق )

 Bt(, بمعماااااااات أن المخدسااااااااع الساااااااامليةhالتعليمااااااااي )
-Wh(, حيااث )Wh-1- Whهات ) hللمساتلى التعلايم 

1- Wh تمثااال الزيااادد  فاااي المخدساااع التااات يحصااال )
ىليصاااد  اااريد مساااتلى تعليماااي معاااين ىااان تلاااك التااات 

 يصد  ريد المستلى التعليمي السدبق.يحصل ىل
ياااتم  صااام التخااادليف الساااملية  الخطـــوة ال ال ـــة:-3

لالمخدسااااع السااااملية ىمااااد مدطااااة زمميااااة محاااادد  ليااااتم 
مددرمتصماااد, ليخااالن ساااعر ال صااام الااااي يسااادلى باااين 
تااااادفددف المخدساااااع الم صااااالمة لتااااادفددف التخااااادليف 
التعليمية الم صلمة هل معدل العدةد ىلت االستثمدر 

(. ليحساااع معااادل العدةاااد hلمساااتلى التعليماااي )فاااي ا
ىلاااات االسااااتثمدر فااااي التعلاااايم بحاااال المعددلااااة التدليااااة 

   rبدلمسبة لا 
                                     
 
 

هاااات التخلفااااة السااااملية الخليااااة للمسااااتلى  :Ct  حيــــث
 h  (Ch + Wh-1.)التعليمي 

Bt      :  المخدساع الساملية للمساتلى التعليمايh   
 (Wh-1- Wh.) 

R     :  ساعر ال صام المسات دم ل صام خااًل مان
 تدفددف المخدسع لالتخدليف.  

m     :  ىادد الساملاف فاي المرحلاة التعليمياة h.   
n     :   .المد  المتلقعة للحيد  العملية لل ريد 

لماان الممخاان دمااد ألل  طاالتين فااي  طاال           
لاحااد  ماان  ااالل بمااد  بيدماادف تفصاايلية ىاان 

مخدساااع الصااادفية التاااي يحددصاااد الفااارد ىلااات ال
ماااادى حيدتااااة حسااااع مسااااتلى تعليمااااس أل مااااد 

 .Net age earnings profileيعرف با 

t= 1 

m n 

t= 1 

∑Ct /(1+r)
t
 - ∑Bt /(1+r)

t 
=0 
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ففي السملاف اسللت ىمدمد يخالن الفارد فاي المدرساة, 
ستخلن التدفددف قيمصد سدلبة, ثم مع التددم فت العمار 
لىمدمد يبدأ ال ريد فاي العمال ساتظصر الدايم الملوباة 

تاادفددف. ليلضاا  معاادل ال صاام العالقااة بااين لصااا  ال

الدااايم الملوباااة لالسااادلبة خماااد يتضااا  مااان الشاااخل رقااام 
(, الاااي يبااين رساام تلضاايحت لتداادير معاادل العدةااد 4)

ىلت االستثمدر فاي التعلايم بدلمسابة ل ريوات الودمعاة 
 مددرمة ب ريوي المستلى الثدملي.

 

 
 Cegolon, A.(2014), The Private Rate of Return to Education Analysis, Nuova انًصدذس 

Secondaria Ricerca, No.4,  p7. 
 
 

فخلمااد زادف الداايم الملوبااة ىاان الداايم الساادلبة, 
خدن معدل العدةد ىلات االساتثمدر فاي التعلايم مرتفعاًد. 
لىمااااادمد تتااااالافر لاااااديمد مالمااااا  العالقاااااة باااااين العمااااار 
لالمخدسااااع بدلمساااابة ل ريواااات الودمعااااة لللعماااادل ماااان 

الشصدد  الثدملية, يمخممد االستعدمة بصا  المالم  حملة 
لحسدع الفارلق فاي الخساع المرتبطاس بادلتعليم العادلي 

ىلاات ماادى -لالمخدسااع االضاادفية ل ريوااي الودمعااة 
اا  -حيدتصم العملياة مددرماة بحملاة الشاصدد  الثدملياة. لا 

خدمااااف المخدسااااع اإلضاااادفية للواااادمعيين تروااااع خليااااة 
بدع أ ارى مثال الدادراف للايس سسا -متيوة لتعليمصم 

الش صاااية, إاًا يمخااان اسااات دامصد خمديااادس للمخدساااع 
االقتصددية ل ريوت الودمعة, لبدلتدلي فا ن المخدساع 
الخليااة يمخاان حساادبصد ماان  ااالل إضاادفة الفاارلق فااي 
الخسااع للواادمعيين ىمااد خاال ىماار ىلاات ماادى حياادتصم 
العمليااااة, خمااااد بدلشااااخل الساااادبق, حيااااث أن المخدسااااع 

ة, لتددرن الممطدة الملوباة بدلممطداة تأ ا إشدر  ملوب
الساااااادلبة التااااااي تمثاااااال الااااااد لل الضاااااادةعة لالتخاااااادليف 
اآل ارى للتعلاايم, ليخاالن معاادل العدةااد ىلاات االسااتثمدر 
فااي التعلاايم هاال سااعر ال صاام الاااي تخاالن ىمااد  الداايم 
الحدليااة للممطدااة الساادلبة لالممطدااة الملوبااة متساادلية, 

مخدساااع أى أماااس ساااعر ال صااام الااااي تسااادلي ىماااد  ال
سمة مع التخدليف المتراخماة 44الم صلمة ىمد ىمر 

 سمة. 44حتت ىمر 
للواااااس مداااااد وااااالهري للطريداااااة الخدملاااااة ىماااااد 
حسدع معدالف العدةد ىلت التعليم يتمثل في ضارلر  
إد دل بعض البيدمادف لالتعاديالف لخات محصال ىلات 
تددير دقيق لربحية االساتثمدر فاي التعلايم. للتاتل ص 

يوااع أ اااهد فااي االىتباادر فااي  يهااا  التعااديالف التاا
  استت
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 – Wh)ضرلر  التفرقة بين الزيدد  في المخدسع  -1

Wh-1)  المدتوااااااة ىاااااان التعلاااااايم اإلضاااااادفي الاااااااي
اختساااابس الفاااارد, لالزياااادد  المدتوااااة بساااابع ىلاماااال 
أ ااارى غيااار التعلااايم مثااال الدااادراف الش صاااية أل 
ال لفياااااة االوتمدىياااااة لاالقتصاااااددية لغيرهاااااد مااااان 

تؤثر ىلات الفارلق فاي المخدساع  العلامل التي قد
ب ااالف التعلاايم. للاااا حاادلل الاابعض ىمااد قياادس 
معاااااااادالف العدةااااااااد اساااااااات دام معدماااااااال تصااااااااحي  

(Correction factor(أطلاق ىلياس الرماز )  )
% ,  11الاااى خدمااف قيمتااة ىاادد  تداادر باااحلالت 

% مااان الفااارلق فاااي 21بمعمااات أماااس يفتااارض أن 
مت المخدسااع يروااع إلاات ىلاماال أ اارى غياار التعلااي

لبدلتااادلي فااا ن المخدساااع التاااي تاااد ل فاااي قيااادس 
    (Wh-Wh-1معااااااادالف العدةاااااااد تتمثااااااال فااااااات )

(. لحدللااااااف دراساااااادف Wh-Wh-1لليسااااااف فااااااي )
بدسااات دام   حديثااة ا تباادر هااا  الفرضااية حاالل 
 دلال الخسع  التت سمتمدللصد الحدًد .

ضاارلر  إواارا  بعااض التعااديالف بشااأن المشاادرخة -4
رلري أن فلااااايس مااااان الضااااا -فاااااي سااااالق العمااااال 

ال ريد مان مساتلى تعليماي معاين سيصاب  واز ًا 
للااا يواع تعاديل المخدسااع  -مان الدالى العدملاة 

المست دمة في حسدع معدالف العدةاد مان  االل 
است دام معدل يعبرىن المشدرخة في سلق العمل 
حسااع العماار لحسااع المسااتلى التعليمااي, لخااالك 
إواارا  تعااديل آ اار يلضاا  امخدميااة لقاالع ال ااريد 

 رحلة ىمرية معيمة في مشخلة البطدلة.في م
إورا  تعاديل آ ار يتعلاق بدضاية ممال االمتدوياةت  -3

فمعظااام الدراسااادف التطبيدياااة حااالل معااادل العدةاااد 
تعتمد ىلت بيدمادف مدطعياة حالل مالما  العالقاة 
بااين العماار لالمخدسااعت لبمالحظااة أن المخدسااع 

تتزايد ىبر الزمنت للاا يواع إوارا  تعاديل معاين 
 االىتبدر الزيدداف في االمتدوية.  لأل ا في

ال ي لاال ودمااع التخاادليف أيضااًد ماان الحدوااة إلاات  -2
إواااارا  بعااااض التعااااديالف خااااالك لخاااات تأ ااااا فااااي 
االىتبااادر قضاااديد مثااال التسااارع لاحتمااادل اإلىااادد  

(Repetition فداااد يظااال الطدلاااع فاااي مرحلاااة ,)
 -الرسامت -تعليمية معيمة أخثر من الحد اسدمت 

لت روااااست لفااااي المددباااال قاااااد  للسااااملاف المطللبااااة
يتساااارع ىاااادد آ اااار ماااان الطلبااااة  اااادر  العمليااااة 
التعليميااااة, للاااااا يوااااع حساااادع التخلفااااة الحديديااااة 
للماااالارد المساااات دمة فااااي التعلاااايم مااااع اس ااااا فااااي 
االىتبااااادر الصااااادر الااااااي يحااااادث بسااااابع التسااااارع 
لاحتمدالف االىدد . خمد يواع اساتبعدد المخدساع 

ملااااس التااااي يحصاااال ىليصااااد الطدلااااع ماااان واااارا  ى
سلا  خدن هاا العمل أثمد  اإلودزاف أل  -الوزةت

 Part-timeحتاااااات العماااااال أثمااااااد  الدراسااااااة 

earnings-  مااااااااااان التخلفاااااااااااة الخلياااااااااااة للتعلااااااااااايم
 (.38, ص4166)صدر,

 Human)طريقــــــة دالــــــة الكســــــب  -4 

Capital Earnings Function):  لهااات
اسخثر امتشدرًا لتعرف بدالاس الخساع المميساريست مسابة 

الااي خادن ألل مان  Mincerددى الشاصيرإلت اإلقتص
. لتعتمااد 6793طار  هااا  الدالاس بشااخل متخدمال ىاادم 

هاااااا  الممصوياااااس ىلااااات المعللمااااادف التفصااااايليس ىلااااات 
مساااتلى االفاااراد التاااي ياااتم الحصااالل ىليصاااد غدلًباااد مااان 
 مسلحدف ميزاميدف اسسر  لمسلحدف الدلى العدملس.

لقاااااد امطلداااااف دلال الخساااااع المميسااااارية مااااان 
لتفصاااايليس ال دصااااة بحساااادع معاااادل العدةااااد الطريدااااة ا

الاااادا لي للخمصااااد إفترضااااف أن التخلفااااس اللحيااااد  التااااي 
يتحملصاد الفارد أثماد  التعلايم هات التخلفاس غيار المبدشار  

n+s n 
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ألتخلفة الفرصس البديلست بمعمت السملاف التي يدضيصد 
لاإلستثمدر في رأس المدل البشري  -الفرد في التعليم 

رخس فاي قال  العمال. خماد بدال مان المشاد –بشخل ىدم 
افترضاف هااا  الاادلال أيًضااد أن اإلسااتثمدر فااي التعلاايم 
لالتدريع يؤدي إلت زيدد  إمتدوية الفردت لمن ثم زيدد  
اسوااار الااااي يحصااال ىلياااس مددرماااة بمظيااار  الااااي لااام 
يحصااال ىلااات مفاااس الدساااط مااان التعلااايم أل التااادريعت 
لالشاااااااك أن الشااااااا ص الرشااااااايد الااااااااي يت اااااااا قااااااارار 

التعلاااايم بااااداًل ماااان اإلم ااااراط فااااي ساااالق اإلسااااتثمدرفي 
العماالت إممااد يت اااا هاااا الدااارار بمااد  ىلااات تلقعااس باااأن 
الك يؤدي إلات زيادد  د لاس فاي المساتدبل بماد يعالض 
التخلفاااس التاااي تحملصاااد. لبماااد ًا ىلااات هاااا  االفتراضااادف 
اسسدساااايست يتحدااااق تاااالازن الفاااارد لفدااااًد لدالااااة الخسااااع 

للتاااادفددف  المميساااارية ىماااادمد تتساااادلى الديمااااة الحدليااااة
 المساااااتدبلية للمخدساااااع لاسىباااااد  بدلمسااااابة لداااااراري

االساااتثمدر فاااي التعلااايم ألىدماااست لتعبااار دالاااة الخساااع 
( Yالمميسرية ىن العالقاة باين اسوار أى المخدساع )

( خمتغيااااار Sخمتغيااااار تااااادبعت لىااااادد ساااااملاف التعلااااايم )
 مستدل من  الل الدالة اسسية التدلية 

 
Ys  ∑s e 

–rt
 dt  = Y0 ∑o  e

–rt
   dt         (1)  

                                                         

هااات مدااادار الخساااع أل االوااار الااااى يحدداااس  y حيـــث
الفااارد الحدصااال ىلااات مساااتلى تعلااايم معاااين فاااي فتااار  

هت فتار  الحياد  العملياةت  nزممية محدد  للتخن سمةت 
s  ىاادد سااملاف الدراسااةتr  هاات معاادل المماال السااملى

 .Ysلد ل فت ا
يمخااان   tلبااا ورا  التخدمااال بدلمسااابس للااازمن 

 الحصلل ىلت الصيغة التدلية  
 

Ys  e 
–rs

 (1 - e 
–rt

) = Y0(1 - e 
–rt

)           (2) 

                                                              

 Ys  =  Y0  e               (3)       أى أمس
-rs

                                                      
 

لبأ ااا للغاادريتم الطاارفين يااتم الحصاالل ىلاات 
 الصيغة اسللت لدالة الخسع المميسرية لهت  

Ln Ys = LnY0   -    rs                       (4)   
                                                             [  

واااادل فااااي مBecker لقااااد أدف مساااادهمة 
تطااااالير مظرياااااة شااااادملة لالساااااتثمدر فاااااي رأس المااااادل 
البشرى إلت إضدفة سملاف ال بار  التاي يدضايصد الفارد 
فاااي سااالق العمااال إلااات دالاااة الخساااع الملضاااحس فاااي 

(ت لمصاااال بااااالك إلاااات دالااااة الخسااااع 2المعددلااااة رقاااام )
 اسسدسية التي يمخن التعبير ىمصد بدلشخل التدلت 

Ln Y = α + β S + δ E +  ƔE
2           

(5)
   
                                                  

 

هت سملاف ال بر  التت تعرف ىددً   Eحيث 
ىلاات أمصااد تساادلى العمرماادقص سااملاف التعلاايم ماادقص 

الاااااي  -العمااار المحاااادد ل لتحاااادق بدلمظااادم التعليمااااي 
هاات مداادار ثدبااف يساادلى  α -سااملاف 1ىااددً  يخاالن 

اإللتحاادق بساالق العماال للغاادريتم أواار العدماال حااديث 
هاااات  βمماااان لاااام يحصااااللا ىلاااات قسااااط ماااان التعلاااايم ت

معدماال سااملاف التعلاايم لتعباار هااا  الحدلااس ىاان معاادل 
 العدةد الش صي ىلت التعليم.

لتفتاااااارض الدالااااااس الساااااادبدس أن العالقااااااة بااااااين 
ساااااااااملاف التعلااااااااايم لللغااااااااادريتم اسوره عالقاااااااااة شااااااااابس 
للغدريتمياة ت بمعماات أن خاال ساامس إضاادفية ماان التعلاايم 
يخاااالن لصااااد مفااااس العدةااااد بغااااض المظاااار ىاااان مسااااتلى 
التعلاايمت فااي حااين تفتاارض أن هااا  العالقااس غير طيااس 
بدلمساابة لسااملاف ال باار , فدلعدةااد ىلاات سااملاف ال باار  

للخمااااة  -ملوااااع δإشاااادر   -يتلقااااع أن يخاااالن ملوباااادً 
 سدلبة. Ɣيتمدقص ىبرالزمن أى أن اشدر  

لمظااارًا ل متدااادداف الخثيااار  التاااي تااام تلويصصاااد 
تاااااااراض العالقاااااااة ال طياااااااة باااااااين ساااااااملاف التعلااااااايم إلف

لللغاااادريتم اسواااارت فدااااد لوااااأف دراساااادف ىديااااد  إلاااات 
تعديل دالة الخساع اسسدساية الملضاحة فاي المعددلاة 
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بمتغياراف  S( لتسم  بدستبدال ساملاف التعلايم 9رقم )
يعباار خاال ممصااد ىاان  dummy variablesصاالرية 

لى اإلبتاااداةت لالثااادم -مساااتلى مااان مساااتليدف التعلااايم 
بمد يسم  بتددير معادل العدةاد الش صاي  -لالودمعت

(ت لتعااارف دالاااة Kىلااات م تلاااف مساااتليدف التعلااايم )
الخساااااع فاااااي هاااااا  الحدلاااااة بدالاااااة الخساااااع الملساااااعة 

extended earnings function. 
Ln Y = α + ∑β K  dk+δ E + ƔE

2           
(6)

    
                             

 

 الصلرية. هت المتغيراف  dk  حيث
لرغاام أن دلال الخساااع المميسااارية الملضاااحة 

( هاااااااات الطريدااااااااة اسخثاااااااار 1(,)9فااااااااي المعااااااااددلتين )
اساات دامًد فااي اسدبياادف الم تلفااة التااي حدللااف تداادير 
العدةد االقتصددي الش صي ىلت التعليم في م تلاف 
دلال العااادلمت إال أن امتدااادداف خثيااار  قاااد لوصاااف لصاااا  

لاقعياااااة بعاااااض الطريدااااة دارف معظمصاااااد حااااالل ىاااادم 
 -اإلفتراضااااااادفت لحااااااالل أن دالاااااااة الخساااااااع السااااااادبدة

التأ اااا فاااي االىتبدرىلامااال  -اسسدساااية أل الملساااعة 
آ رى تؤثر فاي أوار العدمال مثال الدادراف الش صاية 
للعدمااال لوااالد  التعلااايم لظااارلف العمااال لغيرهاااد مااان 
المحااااادداف اآل ااااارى التاااااي ياااااؤدى ىااااادم أ ااااااهد فااااات 

تحياااز  سىلااات االىتبااادر إلااات اللصااالل إلااات تداااديراف م
"لمعاااااادالف العدةااااااد ىلاااااات التعلاااااايم"ت لقااااااد أدف هاااااااا  
   االمتددداف إلت تعديل دالة الخسع المميسرية لتصب  
Ln Y =   α + βS  +δ E + ƔE

2  
+ Ө X   (7) 

 

من العلامل اآل ارى  vectorتعبرىن متوس  X حيث
مثال المالع -التي يفتارض أمصاد تاؤثر فاي أوار العدمال 

ف هاااا  العلامااال مااان موتماااع لت تلااا -لالملقاااع لغيااار 
 ,Cegolon, 2014)س اار لماان دراسااة آل اارى 

pp.7-8)  . 

لقاد قدماف ىدياد مان الدراسادف بتدادير معاادل 
العدةاااد االقتصاااددي ىلااات التعلااايم فااات مصااارت لممصاااد 

(, حياااااااث قدماااااااف 63, ص4113دراساااااااة )العربااااااات, 
الدراساااة بتدااادير معااادل العدةاااد االقتصاااددي الش صاااي 

لمصادرين مان البيدمادف   ىلت التعلايم فاي مصار لفدادً 
بيدماادف بحااث  صاادةص ساالق العماال فااي مصاارلعدم 

لبيدماااااادف مساااااا  العدةااااااد ىلاااااات التعلاااااايم لعاااااادم  4111
ت لالك بدست دام دالة الخسع الميمسريةت فصات 4119

تعتبر الطريدة اسخثر امتشدرًا لاست دامًد في الدراسدف 
التطبيديااة. حيااث قدمااف الدراسااة بتداادير دالااة الخسااع 

اسسدسااااااية بدساااااات دام طريدااااااة المربعاااااادف الميمساااااارية 
(ت خمااد قدمااف الدراسااة أيضااًد OLSالصااغرى العدديااة )

بتدااادير دالاااة الخساااع الملساااعةت مااان  اااالل اساااتبدال 
متغير"ىااااادد ساااااملاف الدراساااااة" بعااااادد مااااان المتغياااااراف 
الصلرية للتعبيرىن خل مساتلى مان مساتليدف التعلايم 
ىلاات حااد  لالااك بساابع االمتداادداف التااي لوصااف إلاات 

لة افتاااراض  طياااة العالقاااة باااين ساااملاف التعلااايم مساااأ
لللغاادريتم اسواار. لأ ياارًا قدمااف الدراسااة بتداادير دالااة 
الخسااع بعااد تضااميمصد بعاادد ماان العلاماال التااي أثبتااف 
الدراسادف السادبدة أمصاد تاؤثر فاي مساتلى اسوار الاااي 
يحصاال ىليااس الفاارد فااي ساالق العماالت لتااتل ص هااا  

إوااادد  اللغاااة  العلامااال فاااي  محااال  االقدماااةت لمساااتلى
-اإلموليزيااة لمصااادراف الخمبياالترت لقطااادع التلظياااف 

لالمشاادط االقتصااددىت لماادى االسااتدرار  -ىدم/ اادص
فاااي العمااالت لىااادد سااادىدف العمااال اليلمياااة ت لالحدلاااة 

 باين معادل الطردياة االوتمدىياة للمشاتغل. لالعالقاة

 الدراسادف غدلبياة أثبتتصاد فداد التعلايمت لمساتلى العدةاد

ن ٕ  لا العربياةت لالدلل مصر مستلى تىل أوريف التي
 إلياس ماد تلصالف ماع بعياد حاد إلات تتلافاق ال خدماف

 أىلت يخلن التعليم ىلت العدةد أن من الدللية الدراسدف

االبتداةي. فلفدًد للدراسةت لود  بدلمسبة للتعليم يمخن مد
 ىلات الحدصال الشا ص أوار يزياد للاخلر بدلمسبة أمس

 الااي زميلاس ىن أوار % 48بحلالي اإلىدادية شصدد 



دساسح الع  ح تيو الالة بلا الرعليل العامعي وتاالح العامعييوأ/ السيدة كمال قرطام                      
1

........ 

15 

 

 % 61 لبحلالي التعليمت من قسط أي ىلت يحصل لم

فا ن  ااتاست اللقاف لفاي االبتداةياة. الشاصدد  حادملي ىان
 الشصدد  لخالك يمدظرهد مد أل الودمعية الشصدد  حدملي

 أىلت أور ىلت المتلسط في يحصللن المتلسطة فلق

  %47,  % 19بحالالي اإلىدادياة  حملة الشصدد  من
 لتلالت.ا ىلت

ـــى التعمـــيم  ـــادة الطمـــب عم ـــًا: أســـباب زي  ال 
 الجامعي في مصر

تلواااد ىاااد  أسااابدع تداااف لرا  زيااادد  الطلاااع 
ىلت التعلايم الوادمعي فاي مصار مماا بداياة الساتيمدف 

 لحتت اآلن لمن أهم ها  اسسبدع مديلي 
زيااادد  الطلاااع ىلااات قاااال  العمااال المؤهلاااة تااااأهياًل  -1

د التممية اللطمية ىدليًد الالزمة لتمفيا  طط لبرام
, فداااد بااادأف الحخلماااة المصااارية 6794بعاااد ثااالر  

بعاااد الثااالر  فاااي تمفياااا برمدموصاااد اإلشاااتراخي الااااي 
خفل حق التعليم للوميع "التعليم ىلت مطدق خبير 

mass education  باادأف  6716ت لفاات ىاادم
مرحلااااس وديااااد  للتعلاااايم الواااادمعي باااا قرار مودميااااة 

التعلايم أمادم  التعليمت لسام  الاك بفات  أبالاع هااا
شااراة  اوتمدىيااس دميااد لاام تخاان تداالى ىلاات إلحاادق 

(ت 4ت ص4113ابمدةصاااااااد بدلودمعااااااادف )زيتااااااالنت 
حيااااث خاااادن للوميااااع الحااااق فااااي الحصاااالل ىلاااات 
التعليم المودمي من الصف اسلل حتت الودمعست 
إاا تااالفرف شااارلط معيماااست أى إاا اوتااادز بمواااد  
ا تباادر الثدمليااة العدمااةت لحاادثف زياادد  خبياار  فااي 
أىاااداد الطاااالع المديااادين بااادلتعليم الوااادمعي خماااد 

(. لااالك خدماااف همااادك 8يتضاا  مااان الشااخل رقااام )
حدواااة لبماااد  المزياااد مااان الودمعااادف لااادىم البمياااس 
التحتياااااة لاإلساااااتودبس إلحتيدوااااادف سااااالق العمااااال 
للاايس فدااط ل لااق وياال وديااد ماان اإلداريااين خمااد 

 (. Emira, 2014, P.14هلالحدل قبل الثلر )

  
 معذا القيذ اإل نالي تالرعليل العالي -ب   النقيذوه تالعامعاخ الحيوميح والخاصح بذد الا ب  - أ
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( حاادلث زياادد  خبيااار  8يلضاا  الشااخل رقاام )
فاااي أىااااداد الطااااالع المديااادين بدلودمعاااادف الحخلميااااة 

 921.1ارتفعف أىاداد الطاالع مان  لال دصةت حيث
حتااات لصااالف إلااات  6771/6776ألاااف طدلاااع ىااادم 

. خماااااد 4168/4162ملياااالن طدلاااااع ىاااادم 8.2محاااال 
ارتفعف معدالف الديد اإلومدلياة بادلتعليم العادلت حتات 

 .4168/4162% ىدم 86.9لصلف إلت حلالت
زيدد  التلساع فاي إمشاد  الودمعادف اإلقليمياة مماا  -4

إسااااتودبة لزياااادد  الطلااااع  بدايااااة ىدااااد الساااابعيميدف
االوتمااااادىت ىلااااات التعلااااايم الوااااادمعيت فداااااد أدى 
اسااااااتمرار التلساااااااع فاااااااي التعلااااااايم الوااااااادمعي فاااااااي 

الساابعيميدف لحتااات ممتصاااف الثمدميميااادف لارتفااادع 
مااار  باااين  8.9تدريباااًد  -التساااويل فاااي الودمعااادف 

إلات حادلث تلساع خبيار  -6732, 6796ىدمي 
برى. فدد فت الودمعدف اإلقليمية  در  الددهر  الخ

خدن  الطاالع يلتحدالن بدلودمعادف الملوالد  فاي 
الددهر  لاإلسخمدرية لىين شمست ثام أمشاأف هاا  
الودمعااادف فرلىاااًد محلياااة لصاااد ثااام اساااتدلف الفااارلع 
لأصبحف ودمعدف مستدلة. ليلض  الودلل رقام 

( ارتفااادع أىاااداد هاااا  الودمعااادف لزيااادد  أىاااداد 6)
 الطالع بصد .

 

 (1جدول رقم )
 طور في عدد الجامعات الحكومية مقارنة بالتطور في عدد الطالبالت

 (4111/4114 -1771/1771بيذه الجامعات خالل الفترة )
 

 

 انسنح

 

عذد 

 انجايعاخ

عذد 

 انطالب

 )أنف(

يتىسط عذد    

 انطالب

 نهجايعح

 )أنف(

 

 انسنح

 

عذد 

 انجايعاخ

عذد 

 انطالب

يتىسط عذد    

انطالب 

 نهجايعح

 )أنف(

1771/1771 14 937 14 4111/4114 13 1752 151 

1771/1774 14 999 15 4114/4113 13 4183 111 

1774/1773 14 841 18 4113/4112 13 4198 118 

1773/1772 14 891 93 4112/4115 18 4482 191 

1772/1775 14 711 81 4115/4111 18 4385 133 

1775/1771 13 1414 74 4111/4119 18 4321 131 

1771/1779 13 1291 112 4119/4118 18 4343 147 

1779/1778 13 1581 144 4118/4117 18 4313 149 

1778/1777 13 1188 131 4117/4111 18 4451 145 

1777/4111 13 1915 131 4111/4111 17 1757 113 

4111/4111 13 1971 138 4111/4114 17 1759 113 
 

 العادلي التعلايم لزار  الالزيرت مختاع توالتو يـق المعمومات مركز متفرقةت أىلام - العدلي للتعليم السملي اإلحصد المصدر: 
 .العلمي للبحث لالدللة

 

اىتماااادد الدللااااة ىلااااات الودمعاااادف إلمتااااد  الدااااادد   -3
المطلاالبين لتحديااق أهاادافصد لالمسااؤلين ىاان إيواادد 

تطبياااااق  الحلااااالل للمشاااااخالف التااااات تظصااااار أثماااااد 

 ططصاااااد, مااااان  اااااالل إوااااارا  االبحااااادث العملياااااة 
 لالمظرية.
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الزياادد  الديملورافيااة فااي الفةااة العمريااة الملتحدااة  -2
باادلتعليم العااادلي بسساااع اإلمفوااادر الساااخدمي الااااى 
حااادث فاااي مصر دصاااة  اااالل الساااتيميدف الااااي 
أدى إلت زيدد  ىدد اسطفدل المدبللين في التعلايم 

ت زيدد  المدبللين في اإلبتداةي الاى أدى بدلر  إل
 المستلى الثدملي لأ يرًا في الودمعي.

زياادد  الطلااع االوتماادىي ىلاات التعلاايم الواادمعي  -5
 وذلك لألسباب التالية:

اىتداااادد الغدلبيااااة العظماااات ماااان اسفااااراد أن التعلاااايم  -أ
الواااادمعي هاااال اللساااايلة اللحيااااد  للحصاااالل ىلاااات 
حياااااااد  أفضااااااال لمخدماااااااة اوتمدىياااااااة أىلااااااات فاااااااي 

 الموتمع.
زياااااادد  تطلعاااااادف الطبداااااادف العدملااااااة لالطبداااااادف  -ب

الزراىياااااة إلااااات االلتحااااادق بدلودمعاااااة لالاااااك بعاااااد 
حااااادلث ارتفااااادع فاااااي مساااااتليدف د اااااللصم متيواااااة 
الر اااااد  االقتصاااااددي لالرفدهاااااس االوتمدىياااااة بعاااااد 
الداااراراف التاااي ات ااااتصد الحخلماااة لتحدياااق العدالاااة 

 االوتمدىية لرفع مستليدف المعيشة.
لالمحدخد   بين اسفاراد فاي  امتشدر ىمصر التدليد -جـ

 الحصلل ىلت شصدداف ودمعية.
ضاااااااامدن الحخلمااااااااة اللظاااااااادةف لخاااااااال  ريواااااااات  -ء

الودمعااادف فاااي ىدياااد مااان الموااادالف, مماااد وعااال 
االفراد يمظرلن إلت الودمعدف خضمدن للحصالل 

 ىلت لظيفة في المستدبل. 
ارتبدط الشصدداف الودمعية بدلحصلل ىلت أولر  -ىـ

 ي مددرمة بغيرهم. أىلت لفرص أسرع للترق
زياادد  الفاارص المتدحااة ل ماادث لاللتحاادق باادلتعليم  -و

الثدملي, ممد أدى بدلر  إلت زيادد  التحادق اإلمادث 
 بدلتعليم الودمعي.   

التعمــــيم  الطمــــب عمــــىالعالقــــة بــــين رابعــــًا: 
 وبطالة الجامعيين يالجامع

 يأدى ىاااادم لواااالد ممظلمااااة للتعلاااايم الواااادمع
العمل إلت ىدم التلافاق للت صصدف المطللبة لسلق 

بااين م رواادف التعلاايم مااان مدحيااةت لاحتيدواادف سااالق 
ىمليااًد إلاات  يالعماال ماان مدحيااة أ اارى. لهاال مااد يااؤد

ىمدلااة المتعلمااين فاات غياار ت صصااصم أل البدااد  فاات 
 حدلااة بطدلااة امتظاادرًا للحصاالل ىلاات العماال الممدسااع

 ليمخن إيضد  الك من  الل مد يلي 
      والعـــــرض الطمـــــب ياالخــــتالل بـــــين جـــــانب -1

 يالجامع ي التعميمسوق عمل خريج يف
حالافز السالق لهيخال التخلفاة  قد يترتع ىلات

ممال  -لممصد مصر –بدلدلل المدمية  يبدلمظدم التعليم
 الطلع ىلت التعليم ىلات المحال الااى ياؤدى إلات ممال

 ريواااات خدفااااة المسااااتليدف التعليميااااة بمعاااادالف  ىاااادد
لمان  ,ودياد تفلق خثيارًا معادالف ممال فارص العمال ال

ثاااام يشاااااخل الطلاااااع ىلااااات التعلااااايم المحااااادد اسسدسااااات 
لعرض التعليم لبدلتدلت للدل  العدملة المتعلمة. ليرواع 
الااك إلاات إلتاازام حخلماادف هااا  الاادلل بعاارض الودمااع 

اسماادخن  لتحدياادهد لعارض اسخبار مان  دمااة التعلايمت
للمستليدف التعليمية الم تلفة بمد ًا ىلت اإلمفدق العدم 

ىلات التعلايم بأمااس  يصاد. ليعارف الطلاع الفاردالمتاد  ل
طلع مشتق من فرص العمل العدلية الخسع بدلدطدع 

حيااااث تتحاااادد امخدميااااة اللصاااالل إلاااات هااااا   ,الحااااديث
تبعاًد لمساتلى التعلايم الااى  -إلات حاد خبيار -الفرص 

لفاات ظاال هاااا الممظاالر يتحاادد الطلااع  ,يختساابس الفاارد
اد الم تلفاين ىلت التعليم لفدًد لفرلق الخسع بين اسفر 

 يمستلى التعليم لمسبة البطدلة السدةد  بين  ريو يف
المستليدف التعليمية الم تلفاة لهيخال التخلفاة المبدشار  

لمن المسلم بس اآلن  لغير المبدشر  بدلمظدم التعليمت.
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أن ومياااع هاااا  المتغياااراف تعمااال ىلااات زيااادد  ضاااغلط 
لتعتبار هاا  الضاغلط , الطلع ىلت المزيد من التعليم

 مالاتد التعلايم صرًا أسدسيًد من ىمدصراال تالل بينىم
لفااارص العمااال الودياااد  بسااالق العمااال لاتودهاااس محااال 

 .(Todaro,1981, p.336) التزاياااااااااااااااد المساااااااااااااااتمر
خدفاااة  يلملاوصاااة الفااادةض مااان المتعلماااين مااان  ريوااا
سااالق  يالمساااتليدف التعليمياااة يتواااس ودماااع الطلاااع فااا

العماااال إلاااات اإلمتدااااد  ماااان بياااامصم ىلاااات أساااادس أخثاااار 
المتداااادمين تعليمااااًد لشااااغل م تلااااف اسىماااادل بدلدطاااادع 
الحديثت لالك بصرف المظرىن المتطلبدف التعليمياة 
الحديديااة الالزمااة سدا  هااا  اسىماادل بخفااد ت ليعااارف 
هااااا اسساااللع بظااادهر  تصااادىد الماااؤهالف التعليمياااة 
بسلق العمل. لتحتل هاا  الظادهر  أهمياة  دصاة فات 

أمصااااد تمثاااال حلدااااة  إا العالقااااة بااااين التعلاااايم لالبطدلااااةت
 يتدلر بين التلسع ف يالحلدة المفرغة الت ياللصل ف

التعليم لزيدد  البطدلة. ليمصرف مضملن ها  الحلدة 
مااان  يإلاات أن ملاوصاااة ساالق العمااال للفاادةض التعليمااا

بتصعيد الحد اسدمت من  –خدفة المستليدف التعليمية 
المااااؤهالف التعليميااااة الالزمااااة للحصاااالل ىلاااات ىماااال 

ماااان شااااأمس اتوااااد  البطدلااااة إلاااات  -الحااااديث  بدلدطاااادع
الظصاااااالر إبتاااااادا ًا ماااااان أدماااااات المسااااااتليدف التعليميااااااة 

 يلتللااد هااا  البطدلااة ىلاات المسااتلى التعليماا فادسىلتت
هااا المساتلىت  ياسدمت حدلة من اإلحبدط باين  ريوا

ممد يدفعصم إلت الضاغط ىلات الحخلمادف للتلساع فات 
ن هااااااا المرحلاااااة التدلياااااة بصااااادف اإللتحااااادق بصاااااد. للخااااا

ن خااادن يحواااع هاااؤال   يالتلساااع فااا المرحلاااة التدلياااة لا 
ال ااااريويين ىاااان سااااالق العماااالت إال أماااااس يؤواااال مااااان 

لبطدلااة ليعيااد تودياادهد ماار  آ اارى ىمااد مصديااة ة امشااخل
هاااا  المرحلاااة. لبصااااا تبااادأ سلسااالة ودياااد  مااان زيااادد  

المتعلماااينت فتصاااعيد الماااؤهالف بسااالق  يالفااادةض فااا
 .ت لهخاالطلعازيدد  فالعملت فزيدد  البطدلةت 

التعلايم  يالتلساع فا يلتتوسد خال مان مشاخلت
لالبطدلة بين المتعلمين بدلمظر إلت أمس خلمد تمدقصاف 
فاااارص العماااال بدلمساااابة ل ريواااات مرحلااااة معيمااااة ماااان 
التعلااااايمت خدماااااف تخفااااات مااااان قبااااال ل لتحااااادق بدلعمااااال 

الطلااع ىليصااد خمرحلااة  , ف مااس يرتفااعبدلدطاادع الحااديث
ت المرحلاة اسىلات. لسيطة يوع تعاديلصد لللصالل إلا

فارص العمدلاة إلات المزياد  يخال مداص فا يلبصاا ياؤد
مااان الطلاااع ىلااات لىااارض المزياااد مااان التعلااايم ىلااات 

لبماااارلر اللقاااف البااااد لأن يدتاااارن  .ومياااع المسااااتليدف
ارتفاادع مسااتلى التعلاايم بااين   التعلاايم ب توااد يالتلسااع فاا

المتعطلااااين المتعلمااااينت متيوااااة اسااااتمرار مماااال التعلاااايم 
العليااد ممااس بمعاادالف تفاالق معاادالف  ىلاات المسااتليدف

 ,Blaug, 1976الطلع ىلت  ريويصد بسلق العمل )

p.61-63.)  ليشاااااير تطااااالر أىاااااداد ال اااااريوين مااااان
 يل ريوا يالودمعدف المصرية إلات تزاياد العادد السامل 

ن خدماف الزيادد   الودمعدف بمعدل سريع بلوس ىدمت لا 
دف. ف اااالل يالمصاااف الثااادمت مااان السااابعيم يأسااارع فااا
ارتفاع  17/6791إلت  12/6719لاف من  مس سم

% فت الفتر  من 36.9% مددبل 26هاا العدد بمسبة 
ت ثاااااام تبدطااااااأ ارتفدىااااااة  97/6731إلاااااات  92/6799

% فاااااات مصديااااااة الفتاااااار  ماااااان 89لتصاااااال مساااااابتة إلاااااات 
. أى أن ىدد ال ريوين  39/6731إلت  36/6734

خدن فت ممتصف السبعيمدف أخثر من مرتين لمصاف 
مصديااااة  يلفااا, ل ىشااار ساااملافتحداااق قباااا يالعااادد الاااا
دف خادن ىادد ال اريوين أربعاة أمثادل ماد خادن يالسبعيم

بلا   39/31لفات ىادم  ,دفيفت ممتصاف الساتيم سىلي
العااااااادد أخثااااااار مااااااان سااااااابعة امثااااااادل ماااااااد تحداااااااق فااااااات 

أى أن ىاااادد ال ااااريوين ماااان الودمعاااادف  ,12/6719
المصاارية قااد تزايااد  ااالل مااد يداارع ماان ىشاارين ىدمااًد 

ص  ت6737 طحاااااااااادلىت)ال % تدريباااااااااادً 188بمساااااااااابة 
971.) 
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 (4) رقم جدول

 خالل الفترة )الجامعات  يتطور أعداد خريج
1711-4112) 

 

                                   

  الوصاااادز المرخااااازى للتعبةاااااة العدماااااة لاالحصاااااد ت المصـــــدر
 ت أىداد م تلفة .الكتاب االحصائى السنوى

 

 

(, زاد ىاادد 4لخمااد يتضاا  ماان الواادلل رقاام )
إلاات  31/6739 ريوااي الودمعاادف  ااالل الفتاار  ماان 

, لارتفعاااف مسااابة الزيااادد  %69.3بمسااابة  71/6779
 79/6773 ااالل الفتاار  ماان  %613.6لتصاال إلاات 

 .4164/4168إلت 
يكتسـبيا  يعدم التناسب بـين الميـارات التـ -4

 الخريجيين واحتياجات سوق العمل
تلوااااااد مشااااااخلة ىاااااادم التاااااالازن بااااااين الطلااااااع 

خاال االقتصاادديدف تدريبااًد  يلالعاارض ماان المصاادراف فاا
 يبين فااغللخاان باادرودف متفدلتااةت فعمليااة تمدسااع الاارا

المصااااااادراف الم تلفاااااااة ماااااااع اللظااااااادةف  يالتلظاااااااف ال 
ىادم تمدساع  يتلمدتيخية. ليؤدأىملية  المتدحة ليسف

المصدراف  إلت ت فيض قدر  االقتصدد ىلت االساتفدد  
 من قل  العمل . 

 Skill أنــــواع عــــدم تناســــب الميــــارات -أ

mismatch  قااد يخاالن ىاادم تمدسااع المصاادراف هاال
متاد  التعلايم لقااراراف التلظافت لقاد يمااتد بسابع ىاادم 

متدحااة ال -الفاارص -تاالافر المعللماادف ىاان اللظاادةف
أل بساااااابع ديمدميخيااااااة أساااااالاق العماااااال لىاااااادم تمدثاااااال 
المعللمدف. لمتيوة لالك فصمدك ىدياد مان أمالاع ىادم 

 Global Agenda Council on)تمدسع المصدراف 

Employment, 2014, p.7) ليمخاان تل اايص .
أماالاع ىاادم تمدسااع المصاادراف ماان  ااالل الواادلل رقاام 

(8). 
 
 
 

 انسنه
أعذاد خشيجي 

 انجايعاخ )تاألنف(
 انسنح

أعذاد خشيجي 

 انجايعاخ )تاألنف(

1781/1789 115 4111/4111 428 

1789/1788 113 4111/4114 427 

1788/1787 111 4114/4113 411 

1787/1771 111 4113/4112 491 

1771/1771 118 4112/4115 3121 

1771/1774 113 4115/4111 314 

1774/1773 79 4111/4119 317 

1773/1772 73 4119/4118 342 

1772/1775 77 4118/4117 334 

1775/1771 141 4117/4111 341 

1771/1779 131 4111/4111 322 

1779/1778 113 4111/4114 332 

1778/1777 442 4114/4113 337 

1777/4111 423 4113/4112 .. 
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 (3جدول رقم )
   ياراتأنواع عدم تناسب الم

 نمص انًهاسج

Skill shortage 

الالة بلا ىعو  مععيو معو الناعاساخ يرعو  بعشا ااىعشاد العزيو ينليعوه هعزً 

 النااسج بيذ النعذالخ الرواصىيح لأل ش.

 عذو تناسة انًؤهالخ

Qualification mismatch 

 

مسععروا اليرععوج أو معععاا الرخ ععع يخرلععل بععو رلعع  النالععوب ادا  الو يرععح 

 تشيل م ئل.

    صيادج )أوانخفاض( انًؤهالخ

 أو انتعهيى

over(under)qualification 

/education 

 مسروا الرعليل أبلا أو أ ل بو النالوب ادا  الو يرح تشيل م ئل.

 ىو  أومسروا النااسج يخرلل بو النالوب ادا  الو يرح تشيل م ئل. Skill gap فجىج انًهاسج

 صيادج )أو انخفاض( انًهاسج

Over(under) skilling 
 مسروا النااساخ أبلا أو أ ل مو النالوب ادا  الو يرح تشيل م ئل.

 

 World Economic Forum Global Agenda Council on Employment, 2014, p.7   المصدر:
 
 

 الحادي والعشرونتعريف ميارات القرن  -ب

سن مشاااااخلة بطدلاااااة الوااااادمعيين تماااااتد مظااااارًا 
التمدسااع باين المصاادراف المتاالفر  لاادى ىاان ىاادم وزةياًد 

ال ااريويين لمتطلباادف ساالق العماالت ف ممااد مداالم بدايااًة 
لالعشاارلن المطللبااة  يبتعريااف مصاادراف الداارن الحاادد

لسلق العمل. ي تلف مفصلم ها  المصدراف من دراساة 
تاارى احاادى الدراساادف أمصااد تشاامل  مصاادراف ل  ,آل اارى

لتفخيااااار لاالدار  لاالبتخااااادر لا يمثااااال العمااااال الومااااادى
ال اااالق تبيمماااد تااارى دراساااة آ ااارى أمصاااد تشااامل ىلااالم 
, أصاالل التربيااة مثاال مشاادخل الااتعلم لالتعلاايم التوريباات

فااااا ن الديماااااة  بغاااااض المظااااارىن التعرياااااف المسااااات دمت
خاااال التعاااادريف هاااات ارتباااادط لامخدميااااة  ياسسدسااااية فاااا

يختسااااابصد  يتطبياااااق لمدااااال المعااااادرف لالمصااااادراف التااااا
لاالقتصااااااددية الموااااادالف االوتمدىياااااة  يالطاااااالع فااااا
لفداااًد ل طااادر المدتااار  للشاااراخة مااان أوااال  ,لالسيدساااية

 P.21 مصااااااااااااااادراف الدااااااااااااااارن الحاااااااااااااااددى لالعشااااااااااااااارين
(Partnership, For 21 st Century Skills) – 

فاات اطاادر شااراخة  4114لهاات ممظمااة تأسسااف ىاادم 

مااع لزار  التعلاايم االمريخيااة لشاارخدف آ اارى م تلفااة. 
ية هاااات تشاااامل هااااا  المصاااادراف أربعااااة مصاااادراف أسدساااا

اللغاااااااااة اإلموليزياااااااااةت -مصااااااااادراف المااااااااالاد اسسدساااااااااية 
لمصااااااادراف الااااااااتعلم  -الريدضااااااايدفت العلااااااالم ت ..الااااااا 

االباداع ت التفخيرالمدقادت التلاصالت لالتعادلن -لاالبتخدر
ت لمصاااااااااااادراف المعللماااااااااااادف لاللساااااااااااادةط  -ت...الاااااااااااا 

المرلماااااة  -لالتخملللويااااادت لمصااااادراف الحياااااد  لالعمااااال 
لالتلويااااة الااااااتت ت  لالداااادر  ىلاااات التخياااافت لالمبااااددر 

 لاالدار ت لالمسؤليةت لالثددفة لالمعرفة(.
عدم التناسـب بـين طمـب وعـرض الميـارات  -جـ

  يفى سوق العمل المصر 

سااااامة( 47-63) الفةاااااة العمرياااااة ييمثااااال الشااااابدع فااااا
مصااااااااااارىدم  ي% مااااااااااان السااااااااااخدن فااااااااااا48.9يحاااااااااالال
4161(UNDP, 2010)  ت للخان هاا  الدال  البشارية

ليساااااف فداااااط غيااااار مساااااتغلة للخااااان أيضاااااًد امتااااادويتصم 
مم فضة بسع التعليم الاى لم يساتطع إمادادهم حتات 

  Galal) بدلمصدراف اسسدسية المطللبة لسلق العمل
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, 2002, p.7)يفااارغم أن  مصااار امفداااف حااالال ت 
 – 4113% مان اإلمفاادق العاادم ىلاات التعلاايم ىاادم 64

الميزامياااة أىلااات مااان بعاااض الااادلل خدماااف تعتبااار هاااا  
فااا ن معاااادل  -الاااك اللقااااف مثااال فملمااادا يالمتددماااة فااا

% ماااامصم ماااان 81- %48بطدلااااة الشاااابدع بلاااا  محاااال 
مماد يلضا  أن مصار لام تساتطع   - ريوت الودمعة

أن تحداااق ىلاةاااد اقتصاااددية مرتفعاااة لالساااتثمدر العااادم 
التعلااايمت لهااال ماااد يؤخاااد  تدريااار التممياااة  يلال ااادص فااا

 .4161 دمى البشرية لمصر

يؤخد خااًل مان أصاحدع اسىمادل لال اريويين 
ىلاات حااد ساالا  لواالد ىاادم تمدسااع بااين الطلااع ىلاات 

سااااااالق العمااااااال  يالمصااااااادراف لىااااااارض المصااااااادراف فااااااا
حياااااث يلضااااا  تدريااااار التعلااااايم مااااان أوااااال  ي,المصااااار 

الاى قدم بعمل مسا  سصاحدع  4166التلظف ىدم 
أمااس ماان المصاادراف المطللبااة بشااد  للتلظااف  االىماادلت
المباااددر  لاالباااداع لحااال المشاااخالف لالتفخيااار مصااادراف 

% 91المدقد لالعمل الومدىتت لرغم الاك ف ماس تدريباًد 
مااان صاااغدر المااالظفين يفتدااارلن إلااات هاااا  المصااادراف 

(Education For Employment, 2011).  خماد
يلضااا  لوااالد ىااادم التمدساااع هااااا مااان  اااالل مسااا  

 -الممادهد– يالطالع المصاريين باين المحتالى العلما
لبدف التلظف فت سلق العمل. خمد أن الطالع لمتط

يفتدارلن إلاات مادى مالةمااة تعلايمصم الحتيدواادف ساالق 
الغدلبيااااااة العظماااااات ماااااان  أن حيااااااث ألضاااااا  العماااااالت
امخدمياة تطبياق  يضعف الثدة فيعدملن من  الطالع 

لهاااام ياااادرخلن أن  لظاااادةفصم المسااااتدبليةت يتعلاااايمصم فاااا
صادراف للمعرفاة أل الم اي درودتصم الودمعية ليساف مؤشار 

لااالك  للخمصاد تعمال فداط خمؤشار لللضاع االوتمادىتت
التعتباار الزياادد  فاات أىااداد  ريواات الودمعااة اسااتثمدر 

 ,Al-Harthi, 2011)يرأس المادل البشار  يفا يفعلا

p.540) . 

اللقاااف الاااراهن   يفااا يليلاواااس التعلااايم المصااار 
تحدث  ياالستودبة للتغيراف الت يتحديًد يتمثل فت مد

لتتمثااااال هااااااا   يلمصااااار طبيعاااااة سااااالق العمااااال ا يفااااا
  يالتغيراف فيمد يل

 Technologicalالتطـــورات التكنولوجيـــة 

advancements:  أحااااااااادثف هاااااااااا  التطااااااااالراف
الماالاحت االقتصاااددية  يفااا مصمااةالتخملللويااة تحااالالف 

 -فااا ن الممااادهد الدراساااية التدليدياااة  الاااا, لاالوتمدىياااة
 يالتاات أمشااةف لااتالةم ىصاار الصاامدىة لإلمتااد  ماالظف

يلدن  ياىتمدف ىلت ااخر  الحفظ الا - الدطدع العدم
الطاااالع بدلمعللمااادف بااادلن رباااط المعرفاااة بدلمصااادراف 

الدارن  يللم تعاد فعدلاة فات ىصار المعرفاة فا العمليةت
 يفاارغم أن المعاادرف اسسدسااية فاا, لالعشاارين يالحاادد

المودالف الم تلفة مصمة لخمصد لم تعاد خدفياة للطاالع 
ع إختسادع للخن يوع ىلت الطال الختسدع المعرفةت

تمخاامصم ماان تحليال المعرفااة إلاات ىماال  يالمعادرف التاا
أتاد   يل لق معرفة ودياد . رغام أن التدادم التخمللالو

ىديد من المصدم  يللخمبيلتر أن يحل محل االمسدن ف
المعداااد ت لاااالك أصااابحف اللظااادةف متلساااطة المصااادر  

middle-skilled jobs  تااااؤدى اتلمدتيخيااااًدت فااااا ن
 high-skilledفعاة المصادر  الطلاع ىلات العمدلاة مرت

labor سدا  المصااااااادم التفدىلياااااااةinteractive 

functions  دار  اسزماااااااااااادف مثاااااااااااال التفدلضاااااااااااادف لا 
 ,El Nashar, 2012 قاد ارتفاع) لالتلاصال لغيرهاد

p.12).   

ــــــان العمــــــل ــــــاعالت داخــــــل مك ــــــة التف  طبيع
interactions within the workplace: 

ة بعدياااد ىصاار المعرفاا يتتصااف المؤسساادف الياالم فاا
لوادالل  من ال صدةص ممصد  الصيدخل اسقل ومالدًات

العماااال اسخثااااار مرلماااااة لاساااااتداللية لاسقااااال اساااااتدرارًات 
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لاإلشااراف غياار مبدشاار. ليتطلااع التعدماال مااع بيةاادف 
العمااال هاااا  مساااتليدف مرتفعاااة مااان المصااادر  تتضااامن 

لالديادد  لالمباددر   adaptabilityالددر  ىلت التخيف 
ومااادىت بدإلضااادفة إلااات مصااادراف لاالتصااادل لالعمااال ال

مثل تحليل المعللمدف لالتدييم  soft skillsالخمبيلتر 
التسااام   يتصااادلت لاااالك فااا ن ممااادهد التعلااايم التااالاإل

العمليااااة التعليميااااة لتوعلصاااام  يللطااااالع بدإلماااادمد  فاااا
التعليمدف سلف تدلال مان قادر  الطاالع ىلات  نيتبعل 

ديااااااد ماااااان عف التعدماااااال مااااااع تحااااااديدف مخاااااادن العماااااال.
ترخااز ىليصااد المماادهد الودمعيااة تفتداار  يدرف التااالمعاا

حتات , إلت المصدراف المطللبة بلاسطة رودل اسىمادل
 يمصااااااادراف الدااااااارن الحااااااادد يياااااادىم التعلااااااايم المصااااااار 
أن تعتماااد الممااادهد ىلااات  يلالعشااارلن فمااان الضااارلر 

 التميااز بااين إىاادد  إمتااد  المعرفااة لتطبيااق المعرفااة 

reproducing and applying  knowledge .   

هاات ىدماال أسدساات آ اار يشااخل المصاادراف  العولمــة:
تاؤثر العللماة ىلات مالع , ل المطللبة فت أسالاق العمال

مصدراف العمل المطللبة لىلات مادى قادر  الصامدىدف 
 لالمؤسسااادف ىلااات التغلاااع ىلااات العلاةاااق الوغرافياااة.
لاااالك يواااع ىلااات الطاااالع اختسااادع المعرفاااة العااادبر  

للااااا لااام  تcross-cultural awarenessللثددفااادف
يعااااد خدفيااااًد أن يدتصاااار التعلاااايم ىلاااات إمااااداد الطااااالع 
بدلمعدرف اسسدسية في ظال ىادلم يتعدمال فياس اسفاراد 
ماااع تااادفق المعللمااادف مااان مصاااددر متعااادد  لثددفااادف 
متعاااادد , لماااان ثاااام ف مااااس لخاااات يااااتمخن الطااااالع مااااان 
التعدماال ماااع هااا  البيةااادف شاااديد  التعديااد يواااع ىلااات 

اللاسااااااع للمعرفااااااة الودمعاااااادف إدمااااااد  هاااااااا المفصاااااالم 
 ,Jerald)  خعمصار أسدساي فاي ممدهوصاد التعليمياة

2009, pp.6-10.) 

 ياالختالل بين التطمعـات المينيـة لخريجـ -3
 التعميم وفرص العمل المتاحة 

تشير الختدبدف الحديثة إلت أن اال تالل باين 
لاادى  ييللاادهد المظاادم التعليماا يالتطلعاادف المصميااة التاا

تدحااة بسالق العمال يشااخل  ريوياس لفارص العمدلاس الم
, أحد اسسبدع الرةيسية لظدهر  البطدلة بين المتعلماين

لاقع اسمر يبحث  ريوال التعلايم ىدماًة ل ريوال  يفف
 دصااًة ىاان أماالاع معيمااة ماان  يلالعاادل يالتعلاايم الثاادمل 

لبماادً ىلت  ماان الااد ل. دً أدماات معيماا اً تاادر حااد العماالت
ظااااال لوااااالد ظااااادهر  تصاااااعيد الماااااؤهالف  يالاااااك لفااااا

فات ودماع الطلاع مماست يخالن  ليمياة لسالق العمالالتع
ودمااع العاارض  يفاا -ىلاات ال ااريوين يماان الضاارلر 

أن ي فضلا من تطلعادتصم المصمياة  -من سلق العمل 
ليدبلااالا أىماااداًل خدماااف تشاااغل مااان قبااال ممااان هااام أقااال 
تعليمااااًد. للمااااد خاااادن ماااان غياااار الممخاااان ىلاااات وميااااع 
 تال ريوين أن ي فضلا من تطلعدتصم فالرًا لباال حادلد

 يىان اسىمادل التا فصم يظللن ىدطلين لفتر  مد بحثمد
لتتمياااز أسااالاق العمااال بدلااادلل  تاااتالةم ماااع تطلعااادتصم.

 أهمصد  المدمية بعلامل تعمل ىلت إطدلة ها  الفتر ت

اىتماادد اسفااراد ىلاات الصااالف الش صااية ل سااار   -أ
 الحصلل ىلت العمل. يف

  يلددهاد ال ااريد طاالل فتاار  يالمسادمد  اسساارية التاا -ب
 البحث ىن العمل.

لبصااااا تعتااارى ىملياااة تصاااحي  سااالق العمااال 
لال اااااتالل باااااين قاااااالى الطلاااااع لقاااااالى العااااارض ماااااان 
 يالمتعلماااين الخثيااار مااان فتاااراف اإلبطاااد  الطليلاااةت فااا

لهماد يخمان مفتاد  مشاخلة بطدلاة  ودمع العارض مماس.
 .( 169تص 6737 )خدمل ت الودمعيين
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ـــين خصـــائص الخـــريجين -2 ـــق ب عـــدم التواف
 ق العملسو يوالطمب ف

تعخااااااااس اسهميااااااااة المساااااااابية لحواااااااام بطدلااااااااة 
 8خمااد يلضاحصد الوادلل رقاام  -مصار يالوادمعيين فا

مااادى الفوااال  باااين السيدسااادف  -بااادلملحق االحصااادةت
التعليميااااااة لاحتيدواااااادف ساااااالق العماااااال ماااااان م تلااااااف 

مواادالف  يالت صصاادف. ليروااع هاااا إلاات التلسااع فاا
ممدسابة لسالق العمال لاالفتدادر إلات الالت صص غير 

بااين  طااط العماال ل طااط التعلاايمت لقااد أدى  التمساايق
 يالااااك إلاااات زياااادد  البطدلااااة الصيخليااااة لاالحتخدخيااااة فاااا

بعاض موادالف  يمصر بسبع لوالد فادةض طلاع فا
يخاالن فيااس هماادك فاادةض  ياللقااف الااا يالت صااص فاا

ىااارض فااات موااادالف أ ااارىت مماااد يلضااا  اال اااتالل 
سااااالق العمااااال  يالصيخلااااات باااااين الطلاااااع لالعااااارض فااااا

(Kenawy, 2006, p.1276.)  لتلضاا  بيدمااادف
تلزيااااع الطاااااالع باااااين  ي( ال لاااال فااااا2الواااادلل رقااااام )

الخليااادف العملياااة لالمظرياااة لصااادل  الخليااادف المظريااااة 
ىلت الرغم من أن معظام  ريواي هاا  الخليادف غدلباد 

 .مد يشخلن من فدةض في سلق العمل

 

 (2جدول رقم )

خالل         بالجامعات الحكوميةتطور إجمالى أعداد الطالب المقيدون بالكميات النظرية والعممية 
 (4113/4112-4112/4115)الفترة 

 

 

 انًجًىع

 

 

 اننسثح

 

إجًانً انطالب 

انًميذوٌ تانكهياخ 

 انعًهيح )أنف(

 

 اننسثح

 

إجًانً انطالب 

انًميذوٌ تانكهياخ 

 اننظشيح )أنف(

 

 انسنح

1911 17.5% 324 81.5% 1217 4112/4115 

1857 18.2% 323 81.5% 1511 4115/4111 

1898 41.3% 381 97.9% 1279 4111/4119 

1813 41.2% 381 97.1% 1283 4119/4118 

1714 19.8% 381 %84.4 1531 4118/4117 

1723 17.1% 381 81.2% 1514 4117/4111 

1151 41.3% 335 97.9% 1315 4111/4111 

1149 44.3% 314 99.9% 1415 4111/4114 

1152 44.3% 319 99.9% 1489 4114/4113 

1187 44.4% 395 99.8% 1312 4113/4112 
 

       اىداد م تلفة.–التعليم – الكتاب االحصائى السنوى   الوصدز المرخزى للتعبةة العدمة لاالحصد ت المصدر
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تشااير بيدماادف الواادلل إلاات لواالد ترخااز شااديد 
 للطلباااااااة المديااااااادلن بدلت صصااااااادف المظرياااااااة مددرماااااااةً 

ك ىلاااات الاااارغم ماااان أن بدلت صصاااادف العمليااااة. لالاااا
 ي ريواااا يالدراساااادف ألضااااحف أن هماااادك فاااادةض فاااا

بعاااض  ي ريوااا يبعاااض الخليااادف المظرياااة لىواااز فااا
الخلياادف العمليااة بأىااداد تفاالق  طااة التمميااة الشاادملةت 

مصاار  يللعاال هاااا يروااع إلاات افتداادر مظاادم التعلاايم فاا
ت مماد يتسابع ىماس يلالمصما يإلت مظدم للتلويس التربال 
بل الطالع لمودالف دراساية اال تيدر ال دطت  من ق

 ال أل العمل من مدحيةت قد التتفق مع متطلبدف سلق
ى لقااااادراتصم مااااان مدحياااااة آ ااااار  تتفاااااق ماااااع اساااااتعدادهم

 .(91ص ت 6771)محملد ت
ـــى قيـــاس: خامســـاً  ـــب عم ـــين الطم ـــة ب  العالق

 بطالة الجامعيينو التعميم الجامعى 
يصااادف هااااا الممااالا  إلاااات قيااادس أثااار زياااادد  

الواادمعي ىلاات بطدلااة الواادمعيين الطلااع ىلاات التعلاايم 
 المشاترك التخدمال أساللعاسات دام   ياتم, ل في مصار

 الاااتي االمحادار لماد ل, الحادلد ا تبدراف بدست دام

 ىالقاادف لتداادير (ARDL) اي الفتااراف الملزىااة

 الدصاايرت لالااك اسواال ىالقاادفل الطلياال  اسواال

الفتار   تغطاي ساملية زممية سلسلة بيدمدف ىلت اىتمدداً 
الااك ماان  ااالل ىااد  ساالف يااتم ل  ,(6791-4162)

تلصااااااااااايف متغياااااااااااراف الدراساااااااااااة   إوااااااااااارا اف هااااااااااات
لمتغيااراف الدراسااة, لتحلياال  اللصاافية لاإلحصااد اف

, الدصااايرالتخدمااال المشاااترك, لتدااادير ىالقااادف اسوااال 
 لأ يرًا تددير ىالقدف اسول الطليل.

  متغيرات الدراسة 
متغيار تادبع لهال  يفملا  الممتغيراف تتمثل 

ــة الجــامعيينمعــدل بطا (, لىاادد ماان المتغيااراف Y) ل
بمد ًا ىلات ماد قدمتاة المظرياة االقتصادديةت , ل المستدلة

لمااااااادهل ملوااااااالد فااااااات لاقاااااااع لمعطيااااااادف االقتصااااااادد 
المصااااارىت لمااااان  اااااالل المظريااااادف المفسااااار  لسااااالق 
العماااالت بدالضاااادفة إلاااات تتبااااع تطاااالر ظاااادهر  بطدلاااااة 

تتمثاال المتغيااراف المسااتدلة فاات  الواادمعيين فااي مصاار
  راف التدليةالمتغي

(X1) :ـــــو الحقيقـــــ ـــــدل النم ـــــاتح المحمـــــ يمع  يلمن
محسااااالبًد ىلااااات أسااااادس الااااارقم الديدساااااات  ،يااجمـــــال

لالعالقاااة  ,4161سساااعدر المساااتصلك لسااامة اسسااادس 
المتلقعاااة باااين معااادل بطدلاااة الوااادمعيين لمعااادل ممااال 

ىخساية  هات ىالقاة يالحديدا ياالومادل يالمدتد المحلا
 .Okunلفدًد لددملن 

(X2) :ــــــيم  يت القيــــــد ااجماليــــــة فــــــمعــــــدال التعم
للطلااااع ىلاااات التعلاااايم ليساااات دم خمؤشاااار  ،يالجــــامع

الواااادمعت, لماااان المتلقااااع لواااالد ىالقااااة طرديااااة بااااين 
 يمعادالف الدياد اإلومدلياة فال  معدل بطدلة الودمعيين

 ي.التعليم الودمع
(X3): ,تمثل  معدل النمو السنوى لألجور الحقيقية

لتخاادليف الخلياااة اسواالر مخلمااًد أسدساايًد مااان مخلماادف ا
فخلماد ازدادف , ىمليادف االمتاد  لادى المشارلىدف يف

مااادفلىدف اسوااالرت لخااادن معااادل مملهاااد يفااالق معااادل 
مماااال االمتدويااااةت فاااا ن هاااااا اسماااار يااااؤدى إلاااات زياااادد  
التخااادليف الخلياااةت لمااان ثااام يخااالن الاااك ىلااات حسااادع 

ممااااد يحااااد باااادلر  ماااان المماااال لالتلسااااع فاااات  ,اسربااااد 
ًد فاااات مسااااتلى التشااااغيل ىملياااادف االمتااااد  ليااااؤثر ساااالب

, 4119)مواااااااد,  لالتلظاااااااف ليااااااازداد معااااااادل البطدلاااااااة
(, لاااا فاا ن أثرهااد المتاالق ىلاات بطدلااة 421-429ص

   الودمعيين ايودبيًد.
(X4) :,همااادك ىالقاااة ىخساااية باااين  معـــدل الت,ـــخم

 يمعدل البطدلة لمعادل التضا م لفداًد للممطاق التدلياد
ظااااارلف الااااارلا   يحياااااث أماااااس فااااا لممحمااااات فيليااااابس,

يااازداد الطلاااع الخلاااتت لترتفاااع مساااتليدف  يداإلقتصاااد
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اسساااعدرت ليدتااارن االاااك بزيااادد  الطلاااع ىلااات العمااالت 
ليرتفع مستلى التشغيلت لمان ثام يدال معادل البطدلاةت 

غياار أن الفخااار  ليحاادث العخااس فاات حاادالف الرخاالد.
اإلقتصاااددى الحاااديث قااادم ماااد يعااارف بظااادهر  الرخااالد 

صد حيث يزداد خل من حوم البطدلة لمعدل ي,التض م
, للاا يخلن أثرهد المتلقاع مع إرتفدع معدالف التض م

 . ىلت بطدلة الودمعيين غير محدد
(X5):  المــالىالت الجامعيــة  ينســبة الميــاجرين ذو

ــى إجمــالى الميــاجرين, تااؤدى زياادد  حواام الصواار   إل
ال درويااة الصاادفية لارتفاادع معاادالف مملهااد إلاات تدلياال 

لمان  ىرض العمل المتد  فات ملاوصاة الطلاع ىلياست
, للاااا ثاام تسااصم فاات الحااد ماان حواام البطدلااة لمعاادلصد

 يخاااالن أثرهااااد المتلقااااع ىلاااات بطدلااااة الواااادمعيين ساااالبيدً 
بااادلملحق االحصااادةي  (م6) رقـــم الجـــدول يلضااا 

 التااي لمتغيااراف الدراسااة اللصاافية اإلحصااد اف,

 التشاتفت لمدادييس المرخزياةت المزىة مددييس تتضمن

 لتلمعدمااا Skewness (S) االلتااالا  لمعدمااال

 الوادلل مان يتضا  حيث , Kurtosis (K)التفرط 

 تخادد متغياراف الدراساة لومياع االلتالا  معدمال قايم أن
  صادةص ماع ياتال م ماد لهال الصافر مان تدتارع

 مشدهداتس بشخل تتلزع الاي الطبيعي المعتدل التلزيع

 االلتالا  معدمل أن الحسدبيت إال لسطس متمدثل حلل

الااى  X1لمتغيارل الصافر ىان قيمتاس قلاياًل  ابتعادف
يعبااااار ىااااان معااااادل الممااااال الحديدااااات للمااااادتد المحلااااات 

 مان فيتضا  التفارط  معدمال ىان . أماداإلومادلت

 تدترع تخدد متغيراف الدراسة لمعظم  قيمس أن الودلل

 المعتادل التلزياع  صادةص ماع ياتال م ماد لهال 3 مان
 X1لخاال ماان  3الطبيعااتت إال أن قيمتااس ازدادف ىاان 

 الملولد  المشدهداف ىدد زيدد  يعمي مد لهلت  X5ل

 مادى تحدياد ياتم حتات .المتغيارين خاال تلزياع بأطراف

متغياراف  مان متغيار لخال - الزممياة السلسالة اتبادع

 ا تبادر إوارا  ياتم معتادل طبيعاي لتلزياع – الدراساة
Jarque-Bera (JB) العادم فارض ي تبار الااي 

 معتاداًل  طبيعيد تلزيًعد تتبع الزممية السلسلة بأن الددةل

(𝐻0: 𝑆 = 0.𝐾 =3)   ت فات مددبال الفارض الباديل
 تلزيعاًد طبيعيادً  تتباع ال الزممياة السلسالة باأنالددةال 

للفداًد لصااا اال تبادر  (𝐻1: 𝑆 ≠ 0.𝐾 ≠ 3). معتاداًل 
 فاي الملضاحة المحسالبة JBياتم مددرماة احصادةية 

م( بدلديماة الحرواة التات ياتم الحصالل 6الودلل رقم )
 روادف باد (Chi-square)ىليصاد مان وادلل تلزياع 

. . 5.99 لتسادلي 5%معملية  لمستلى ت2 حرية =
 اإلحصادةية قيماة زادف إاا العادم فارض رفاض لياتم

ت   𝜒2تلزيااع  فاي الديمااة الحروااة ىاان المحسالبة
 ومياع ىلات اال تبادر هااا لبتطبيقلالعخس صحي . 

 ومياع أن يتضا  بدلدراساة الزممية الملولد  السالسل

 حياث معتاداًلت طبيعياد تلزيًعاد تتالزع متغيراف الدراساة

 X1مامصم بدساتثمد   بخل ال دص العدم فرض قبلل تم
 ,X3 لتام بصماد ال ادص العدم فرض رفض تم حيث 

 .البديل الفرض قبلل

 تحميل التكامل المشترك 
 الطليال اسوال ىالقادف قيادس ياتم حتات

 لوالد ىالقاة مان التأخاد من ألاًل   البد الدصير لاسول

 مان الباد أى الممالا ت متغياراف باين اسوال طليلاة

 متغياراف باين تخدمال مشاترك ىالقاة لوالد مان التأخاد

 مااد ل ىلاات الدراسااة هااا  لتعتمااد .خخاال المماالا 
(ARDL) بلاساطة تطالير  تم الاي (Pesaran, et 

al., 2001)  باين المشاترك التخدمال ىان للخشاف 

 ماع تطبيداس يمخان المد ل ال لهاا . المملا  متغيراف

 الدرواة مان أخبار تخدمال رتباة ااف ممياةالز  السالسال

 التخدمال ا تبادر يسابق أن من المصام خدن للاا اسللتت

 الاي (uR)االستدرار ا تبدر لهل آ ر بد تبدر المشترك
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 الزممية السالسل استدرار مدى ىن الخشف يتم  اللس من

 إورا   الل من لالك تخدملصد رتبة لتحديد الدراسة محل

 هااا اساتعراض ياتم سالف ثام نلما ,اللحاد  واار ا تبادر

 االساتدرار ا تبادر :هماد رةيساين بمادين  االل مان الدسام
 .المشترك التخدمل لا تبدر
 االستقرار اختبار أواًل:

يعااااد ا تباااادر اسااااتدرار السالساااال الزمميااااة  ماااان 
 لملضالع لماد فات الدراسادف التطبيدياة اسمالر اسسدساية

متادةد  دقاة فاي قصالى أهمياة مان المتغياراف اساتدرار
 السالسال اساتدرار مادى مان التأخاد سن لالاك التحليال

 الحصلل متغيراف الدراسة يومبمد من متغير لخل الزممية

 .Spurious Regressionزاةاااف   امحااادار ىلااات
 مادى مان لالتأخاد السالسال الزممياة  الاص للفحاص

 إوارا  يتطلاع الاك فا ن تخدملصاد رتباة لتحدياد اساتدرارهد

 سن لمظاراً  Unit Root Test .اللحاد   واار ا تبادر

 testing الحدلد ا تبدراف مد ل ىلت يعتمد البحث هاا

approach bounds تخدمال لوالد مادى تحدياد فاي 

من  الصدف الرةيست فيبدت المملا ت متغيراف بين مشترك
 لوالد ىادم مان التأخاد هال اللحاد  واار ا تبادر إوارا 

 - اسللات الدرواة أىلات مان تخدمال رتاع ااف متغياراف

 ا تبادراف تعادد رغام الحدلد. ا تبدر تمفيا يمخن ال حيث

 الدراسادف فاي شايلًىد لأخثرهاد أهمصاد أن إال اللحاد  واار

الملساااع  فاااللر  -ديخاااي ا تبااادر المعدصااار  هماااد
Augmented Dickey-Fuller (ADF),   لا تبادر

هاااا   لفاااي Phillips-Perron(PP)بيااارلن  -فيليااابس
بيرلن  – بسفيلي ا تبدر ىلت يتم االىتمدد سلف الدراسة
التسلسالي  االرتبادط مشاخلة ىلات بدلتغلاع يدالم الااي

 .معلمية غير إحصدةية أسدليع  الل من لمعدلوتس
 بدلوادلل الملضاحة اال تبادر متادةد مان يتض 

للمااااادتد  يمعااااادل الممااااال الحديداااااأن خااااااًل مااااان  (م4) رقااااام
لمعاادل المماال السااملى لألواالر  تX1ي اإلوماادل يالمحلاا

ــــــالىالت  يرين ذو نســــــبة الميــــــاج تX3 الحديديااااااة الم

مسااتدرلن فاات  X5الجامعيــة إلــى إجمــالى الميــاجرين 
 ت%1معملياة مساتلى ىماد Levelصالرتصم اسصالية 

 الدروااة ماان تخاالن رتبااة تخدملصمااد فاا ن لبدلتاادليت

 مستدر  غير فصي متغيراف الدراسة بدقي. أمد I(0)صفر

 الفارق أ اا بعاد مساتدر  للخمصاد اسصالية صالرتصد فاي

% 5أل %1  معملياة مساتلى ماادى سالا  لصاد اسلل
 اسللات الدرواة مان متخدمال ممصاد خااًل  لبدلتادليت فا ن

I(1). الدروة أىلت من تخدملس رتبة متغير أي يلود لال 

 bounds الحادلد ا تبادر إوارا  يتاي  لهااا اسللاتت

testing approach المشاترك ىان التخدمال للخشاف 

 .المملا  متغيراف  بين
 المشترك انيًا :اختبار التكامل 

لتحديد تست دم  التي اال تبدراف من ىديد همدك
 متغياراف باين المشاترك التخدمال  دصاية تالافر مادى

 Johansenمثال  الم تلفاة التمدثال درواة ااف الممالا 

Maximum Likelihood (JML) , procedure 

Engle- Granger two stage (EG) ,Auto-

Regressive  Distributed Lag (ARDL) 

bounds testing approach  &Tugcu, 2012, 

PP. 229-305), (Erdem   اس يرهلماد سالف لهاا 

 سالسال ا تبادر إلات يحتاد  السماس  ىلياس االىتمادد ياتم

 يمخان الماد ل هااا سن التخدمال رتباة لتحدياد البيدمادف

 التفسايرية المتغياراف خدماف إاا ىمد المظر بغض تطبيدس

 مان متخدملاة أل تلأI(0) الصافرية  الدرواة مان متخدملاة

 وزةات, بشاخل متخدملاة خدماف ألت  I(1) اسللات الدرواة
يدلم بتدادير معلمادف اسوال الطليال لالدصاير آمياًد  لسمس
. 

ليمخن تلضي  الصلر  العدمة لمعددلة ا تبدراف الحدلد 
 المست دمة فت تحليل التخدمل المشترك خدلتدلت 
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 حيث:
Δ               تشااااااااااااااااااير إلاااااااااااااااااات الفاااااااااااااااااارق اسلل للمتغياااااااااااااااااار        

 α0   ثدبف المعددلة 
ρ    ىاااااادد فتااااااراف التباااااادطؤ الزمماااااات للمتغيااااااراف فاااااات

 لضعصد اسصلت 
 : α1i  ….α6iمعلماااادف اسواااال الدصااااير            تمثاااال

λ1i  ….λ6i   الطليل تمثل معلمدف اسول 
( فاا ن الصاايغة العدمااة Wald Testللفدااًد إل تباادر )
يمخااان تلضااايحصد خماااد  F-statisticلفااارلض ا تبااادر 

 H0 : λ1  = λ2  = λ3  = λ4  = λ5  = λ6  = 0يلات 

H1 : λ1  ≠ λ2  ≠  λ3  ≠  λ4 ≠  λ5  ≠  λ6 ≠  0  

 تخدمال ىالقاة همادك خادن إاا ماد تحدياد ميات حياث

 ال أم الطليل اسول في المملا  متغيراف بين مشترك
 لمددرمتصاد F-statisticsقيماة  حسادع  االل مان

 ف اا. Pesaranاقترحصد  التي الودللية الحروة بدلديم

اسىلاات  الحااد أىلات تدااع Fإحصادةية  قيمااة خدماف
upper-bound critical value مسااتلى ىمااد 

 لقبالل العادم فارض رفاض ياتم ف ماس معاينت لياةمعم

 طليلاة ىالقاة لوالد ىلات يامص الااي الفرض الباديل

 قيماة خدماف إاا أماد الممالا ت متغياراف باين اسوال

 lower-bound اسدمت الحد أسفل تدع  F إحصدةية

critical value يتم معينت ف مس معملية مستلى ىمد 

 يامص الااي العادم فارض لقبلل البديل رفض الفرض

متغياراف  اسوال باين طليلاة ىالقاة لوالد ىادم ىلات
 ففي الحدين بين تدع F   قيمة خدمف إاا أمد المملا ,

 غير حدسمة. المتيوة تخلن الحدلة ها 
 التخدماال ا تباادرمتاادةد  (9) رقــم الجــدول يلضاا 

باااااين بطدلاااااة الوااااادمعيين خمتغيااااار تااااادبع  المشاااااترك
ام لالمتغياراف المسااتدلة مان وصااة أ ارى لالااك بدساات د

bounds test  , قيمااااة أن يتضااا حيااااث F-

statistics مان  أىلات المحسالبةupper-bound 

critical value  5, %6ىماد مساتلى معملياة%   
 الفارض لقبالل العادمت فارض رفاض ياتم ثام لمان, 

 باين مشاترخدً  تخادماًل  همادك أن يعماي مماد الباديل

 طليلاة ىالقاة همادك آ ار بمعمات الممالا ت متغياراف

لمتغيار التادبع لالمتغياراف المساتدلةت أى ا باين اسوال
أن متغيااراف المماالا  تتحاارك معااًد فاات اسواال الطلياال 

    لبيمصد ىالقة تلازمية طليلة اسول.
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 (5جدول رقم )
 bounds test باستخدام المشترك التكامل اختبارات نتائح

 

 يستىي انًعنىيح
Lower 

Bound Value 

Upper 

Bound Value 

%1 3.06 4.15 

%5 2.39 3.38 

 F-statistics ليًح 

 انًحسىتح
6.814 

 

 Eviewsمن إىداد البدحثة اىتمددًا ىلت برمدمد  المصدر:
 

 الطويل األجل عالقات تقدير
 التخدمال  دصاية لوالد مان التأخاد بعاد

 ىالقادف تداديرياتم  الممالا  متغياراف باين المشاترك

 لااتيا االمحدار مملا  بدست دام الطليل لالك اسول

 Auto- Regressiveالملزىة  الزممية الفولاف اي

Distributed Lag (ARDL)   
 

 
ممدساابة  الاااى تعتمااد فخرتااس ىلاات إد اادل فتااراف إبطااد 

لمتغياااراف الممااالا  المساااتدلة لالمتغيااار التااادبع ضااامن 
 هااا صايدغة يمخانل  المتغياراف التفسايرية بادلمملا .

 :ليالتد المحل ىلت الدراسة لصا  لفددً  المملا 

 
 

 

 
 

 
 

 الطلياال اسواال معلماادف  α6,……, α1لتمثاال

 باين مرلمادف بمثدباة تعتبار التاي تداديرهد المطلالع

 مان التفسيرية المتغيراف لبين وصة من التدبع المتغير

 .(9خمد يبين الودلل رقم ) .أ رى وصة
 

 (7جذول سلى )

 (ARDL)تمذيش يعهًاخ األجم انطىيم وفماً نتحهيم 

 .Eviewsاىتمددًا ىلت برمدمد  ةمن إىداد البدحث لمصدر:ا
 

 .T-stat Prob ليًح انًعهًح انًمذسج تغيشانً
X1 1.158 2.574 0.0329 
X2 1.217 9.602 0.0000 
X3 -0.016 -0.244 0.8137 
X4 1.218 7.335 0.0001 
X5 -0.357 -5.697 0.0005 
C -13.742 -3.597 0.0070 
R

2
 0.979 

Adj.R
2

 0.912 
DW 2.109 

F-statistics 
(P- value) 

14.589 
(0.000) 
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اسوال الطليال ىلات الصالر   ييمخن صيدغة معددلاة االمحادار المدادر  فا (9لمن  الل الودلل رقم )
 التدلية 

 

Yt = -13.742 + 1.158 X1t + 1.217 X2t  - 0.016 X3t + 1.218 X4t- 0.357 X5t +εt   
  

 

 
 

لاشاادر  المعلماادف المداادر  اىتمااددًا ىلاات قيمااة 
 المحل التدلت  فسير متدةد التدديراقتصدديًد ىلتيمخن ت

معــــدل نمــــو ليتضاااا  ماااان إشاااادر  المعلمااااة المداااادر   -
ــ أن لااس  ( X1) يالحقيقــي االجمــال يالنــاتح المحم

لتبااين  ايودبيااًد ىلاات معاادل بطدلااة الواادمعيين. تااأثيراً 
قيمااااااة معلمتااااااة المداااااادر  أن زياااااادد  الماااااادتد المحلاااااات 

تااااؤدى إلاااات زياااادد  معاااادل  % ,6وماااادلت بمساااابة اإل
% , لأن هااا التاأثير 6.61بطدلة الودمعيين بمسبة 

,  Okunليلضاا  الااك ىاادم تحدااق قاادملن  معماالى.
حيااث أن ارتفاادع معاادالف المماال االقتصااددى خدمااف 
مصحلبة بدرتفدع معدالف البطدلاة باين الوادمعيين. 

 إلاي الحديداي اإلومادلي المحلاي المادتد ممال فلم يؤد

 الممال تعاديش للاالك التلظافت حوام فاي مالاز ممل

 البطدلاة. مان مسابًيد مرتفعاة معادالف مع االقتصددي
أن إلاات  فاات مصاارهااا  العالقااة  تحدااقىاادم ليروااع 

البطدلة فات هاا  الادلل ليساف دلرياة, للخمصاد بطدلاة 
لهاااااااا الماااااالع ماااااان البطدلااااااة , هيخليااااااة أل احتخدخيااااااة

 ياف فاتعارف تغيار  يالبلادان التا ييظصار فا الصيخلية
التعلااااايم  ياقتصااااادديتصد دلن أن يددبلصاااااد تغياااااراف فااااا

عاااادطلين ىاااان اللالتاااادريع, لهاااااا يعماااات أن اسفااااراد 
حدلاااة رخااالد  يالعمااال لااايس بسااابع أن االقتصااادد فااا

لامماااااد سمصااااام اليملخااااالن المصااااادراف الالزماااااة للديااااادم 
لخالك البطدلة االحتخدخية فصات  بدللظدةف المتدحة.

ر  مااع اليااد تمااتد ىاان ىاادم تطاادبق اللظاادةف الشاادغ
العدملة المتدحةت فدد يتلفر لألفراد المصدراف الالزمس 

لظادةف معيماس للخاامصم اليادرخلن مادى تاالافر  يلتالل
تتلافاق ماع مصادراتصم ت لمان  ياللظدةف الشدغر  التا

 ثااام فااا ن ممااال المااادتد المحلااات االومااادلت الحديدااات ال
يسااااصم فاااات الت فيااااف ماااان حااااد  هااااا  اسماااالاع ماااان 

ف  التت ألضحف ىدم تحداق لمن الدراسد. البطدلة
( ىاااان Jingya, 2011دراسااااة ),Okunقاااادملن 

( ىان مدادلميد, Sadiku, 2015الصين , لدراساة )
( ىاان اسردن . خاال Kreishan, 2010لدراسااة )

هااا  الدراساادف اثبتااف ىاادم تحدااق العالقااة العخسااية 
 .يبين معدل البطدلة لالممل االقتصدد

ــد لمعــداليتضاا  ماان إشاادر  المعلمااس المداادر   - ت القي
لزيااادد  خمؤشااار  -ياالجماليـــة فـــى التعمـــيم الجـــامع

أن لاس تاأثيرًا ايودبياًد  -التعلايم الوادمعت الطلع ىلت
لتبااين قيمااة معلمتااة . ىلاات معاادل بطدلااة الواادمعيين

المددر  أن زيدد  معدالف الديد االومدلية فت التعليم 
تؤدى إلت زيدد  معادل بطدلاة % ,6بمسبة  يالودمع

لأن هاااااااا التااااااأثير   ت% 6.44الواااااادمعيين بمساااااابة 
فاااا ن زياااادد  التلسااااع فاااات التعلاااايم  يلبدلتاااادلي. معماااال 

الوااادمعت ياااؤدى إلااات زيااادد  معااادالف البطدلاااة باااين 
ليمخااان إروااادع الاااك إلااات ىاااد  أسااابدع . الوااادمعيين

    ممصد
لواالد فواال  بااين السيدساادف التعليميااة لاحتيدواادف  -أ

سلق العمل من م تلف الت صصادف. ليرواع هااا 
ت موادالف الت صاص غيار الممدسابة إلت التلسع فا

لسااالق العمااال لاالفتداااادر إلااات التمساااايق باااين  طااااط 
العمااال ل طاااط التعلااايمت لقااااد أدى الاااك إلااات زياااادد  

مصاااار بساااابع  يالبطدلااااة الصيخليااااة لاالحتخدخيااااة فاااا
لولد فادةض طلاع فات بعاض موادالف الت صاص 
 يفت اللقف الاى يخلن فيس همادك فادةض ىارض فا
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ل الصيخلات باين مودالف أ رىت ممد يلض  اال اتال
 ,Kenawy) الطلاااع لالعااارض فااات سااالق العمااال

2006, p.1276 .) 
لواالد ىاادم تمدسااع باااين الطلااع ىلاات المصااادراف  -ب

سالق العمال المصارى, حياث  يلىرض المصدراف ف
( 4166يلضاا  تدرياار التعلاايم ماان أواال التلظااف )

الاى قدم بعمال مسا  سصاحدع االىمادل لالطاالع 
دلت فاااااا مصم المصاااااارين. بدلمساااااابة سصااااااحدع اسىماااااا

ألضحلا أمس من المصادراف المطللباة بشاد  للتلظاف 
مصدراف المباددر  لاالباداع لحال المشاخالف لالتفخيار 
المدقااااد لالعماااال الوماااادىتت لرغاااام الااااك ف مااااس تدريبااااًد 

% ماااان الطااااالع يفتداااارلن إلاااات هااااا  المصاااادراف 91
(Education For Employment,2011).  أمد
تمدسااااع بدلمساااابس للطااااالع المصاااارينت فاااا ن ىاااادم ال
 الممدهد -يتض  من  الل مددرمة المحتلى العلمت

فلوااد أن  لمتطلباادف التلظااف فاات ساالق العماال. -
الطااالع يفتداارلن إلاات مالةمااة تعلاايمصم الحتيدواادف 

أن الغدلبيااااة  حيااااث ألضاااا  التدرياااار ساااالق العماااالت
العظمااات مااان الطاااالع تضاااعف ثداااتصم فااات امخدمياااة 

لهااااام  لظاااادةفصم المساااااتدبلية ت يتطبيااااق تعلااااايمصم فااااا
درخلن أن دروااااااادتصم الودمعياااااااة ليساااااااف مؤشااااااار يااااااا

للمعرفااااة أل المصاااادراف للخمصااااد تعماااال فدااااط خمؤشاااار 
أىاداد  يلالك التعتبر الزيدد  ف لللضع االوتمدىتت

رأس الماااادل  يفاااا ي ريواااات الودمعااااة اسااااتثمدر فعلاااا
. ليلاوااس  (Al-Harthi, 2011, p.540)البشارى

التعلااايم المصااارى فااات اللقاااف الاااراهن  تحاااديًد يتمثااال 
 يتحاااادث فاااا ياالسااااتودبة للتغيااااراف التاااا ماااادى يفاااا

لتتمثال هاا  التغياراف  يطبيعة سلق العمال المصار 
التطااااااالراف التخملللوياااااااة لالعللماااااااة لطبيعاااااااة  يفااااااا

التفادىالف دا اال مخاادن العماال. لتتفااق هااا  المتيوااة 
مااااع دراساااادف أ اااارى قدماااااف بدراسااااة العالقااااة باااااين 
التلساااع فااات التعلااايم الوااادمعت لمعااادل البطدلاااة باااين 

  Whalley, 2014)يل دراساااةالوااادمعيين مثااا
)&Xing  تلصالف إلات لولدىالقاة  يىن الصين التا

) مان  االل ي التعليم الوادمع يولهرية بين التلسع ف
زياادد  ىاادد الودمعاادف لزياادد  معاادالف الديااد اإلوماادلت 
, فت التعليم الوادمعت( لمعادل البطدلاة باين الوادمعيين

 ( ىن ترخيد.Erdem & Tugcu, 2012لدراسة )
لمعــــدل النمــــو  ماااان إشاااادر  المعلمااااس المداااادر يتضاااا   -

أن لااس تااأثيرًا ساالبيًد  (X3) الســنوى لألجــور الحقيقيــة
ىلااات معااادل بطدلاااة الوااادمعيين. لتباااين قيماااة معلمتاااة 

 معدل الممل السملى لألولر الحديدياةزيدد  أن المددر  
إلااااااات ام فااااااادض معااااااادل بطدلاااااااة  يتاااااااؤد %,6بمسااااااابة 

تاااأثيرغير %  , إال أن هااااا ال1.16الوااادمعيين بمسااابة 
معمااالى ليمخااان إروااادع الاااك إلااات أن اسوااالر التتمتاااع 

سالق العمال المصارىت مماد يدلال  يبدلمرلمة الخدفية ف
التأثير ىلات معادل بطدلاة  يمن فدىلية معدل مملهد ف

 الودمعيين.
 (X4) لمعـدل الت,ـخمتلض  إشدر  المعلمس المدادر   -

 ,أن لاااس تاااأثيرًا ايودبياااًد ىلاااات معااادل بطدلاااة الواااادمعيين

 معاادل التضاا مبااين قيمااة معلمتااة المداادر  أن زياادد  لت
% ,تاؤدى إلات زيادد  معادل بطدلاة الوادمعيين 6بمسبة 
لهااااااا  , % , لأن هاااااااا التااااااأثير معماااااالى6.46بمساااااابة 

المتيوة ىلت الرغم من تعدرضصد ماع التلقعادف الدبلياة 
 يإال أمس يمخن تفسيرهد بلولد ظدهر  الرخلد التضا م

الفاًد للعالقاة العخساية , لالاك  ياالقتصدد المصر ي ف
يلضاحصد ممحمات فيليابس.  يبين البطدلة لالتض م التا

 ياالقتصاااادد المصاااار  يليحاااادث الرخاااالد التضاااا مت فاااا
المجموعـــة  بسااابع مومااالىتين مااان العمدصااارت تتعلاااق

االرتفادع  يحياث ياؤد, بدرتفادع تخادليف اإلمتاد  األولى
أساااعدر السااالع اللسااايطة المحلياااة لالمساااتلرد  إلااات  يفااا

ـــة  .االمتاااد  ارتفااادع تخلفاااة ـــق المجموعـــة ال اني  وتتعم
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لتشاامل   ,ياالقتصاادد المصاار  يباادلتغيراف الصيخليااة فاا
االقتصاادد  يالتغيااراف الصيخليااة المسااببة للتضاا م فاا -أ

متيوة خل مان اال اتالل باين العارض الخلات  يالمصر 
لالطلاع الخلات بسابع ممال الطلاع الخلات بدرواة تفالق 

إلااات بدلشاااخل الااااى ياااؤدى  يالعااارض الخلااا يالممااال فااا
 يحدلث تض م الطلاع, لاال اتالل باين العارض الخلا

 -ع بسبع تغيار هيخال الطلاع الخلات. يلالطلع الخل
االقتصااااادد  يالتغياااااراف الصيخلياااااة المساااااببة للبطدلاااااة فااااا

, لهماااااادك ماااااالىين ماااااان التغيااااااراف الصيخليااااااة  يالمصاااااار 
لهماااد, ألاًل   ياالقتصااادد المصااار  يالمساااببة للبطدلاااة فااا

فاااات هيخاااال  التغياااار ساااالق العماااالت ثدميااااًد  يالتواااازؤ فاااا
 (. 4114ىلض ت(, )4168تلزيع االستثمدر)حسن,

لنسـبة الميـاجرين المدادر  يتض  مان إشادر  المعلماس  -
ـــى إجمـــال يذو  ـــة إل  المصااادورين يالمـــالىالت الجامعي
(X5)  أن لااااااااس تااااااااأثيرًا ساااااااالبيًد ىلاااااااات معاااااااادل بطدلااااااااة

زيادد  مسابة  نأالودمعيين. لتبين قيمة معلمتة المدادر  

 يؤهالف الودمعياااااة إلااااات إومااااادلالمصااااادورين الى المااااا
تاااؤدى إلاات ام فاادض معااادل  % ,6بمساابة  المصاادورين

% , لأن هااااا التاااأثير 1.81بطدلاااة الوااادمعيين بمسااابة 
مساابة المصاادورين ليمخاان ارواادع الااك إلاات أن  ي,معماال 

 المصااااادورين يالى الماااااؤهالف الودمعياااااة إلااااات إومااااادل
ملاوصاااة  يإلااات تدليااال ىااارض العمااال المتاااد  فااا يتاااؤد

لماااان ثاااام تسااااصم فاااات الحااااد ماااان حواااام  الطلااااع ىليااااست
 البطدلة لمعدلصد. 

 القصير األجل عالقات تقدير
 ال طل  تأتي الطليل اسول معلمدف تددير بعد

 الدصاير اسوال معلمادف تدادير فاي لالمتمثلاة التدلياة

 اسوال فاي تفسيري متغير خل تأثير لاتود  حوم لمعرفة

 الدصير.

 :الصيغة العامة لمعادلة األجل القصير
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 اسواال معلماادف  α6i,……, α1iلتمثال

 مرلمادف بمثدباة تعتبار التاي تداديرهد المطلالع الدصير
ىلات المادى  التفسايرية لالمتغياراف التادبع المتغيار باين

 βحااد تصااحي  ال طااأ,  CointEqالدصااير. ليمثاال 
 speed of adjustmentالتعديل  سرىة معدملهت 
 الفتار  التالازن فاي ا اتالل مسابة يمثال المعدمال لهااا

 رااااااااااااااسم الحدليةت الفتر  في تعديلصد يتم التي السدبدة

 
 تعخاس لصااا المعدمال المطلداة الديماة أن يعماي الااي

التلازن, ليوع أن يخالن  استعدد  بصد يتم التي السرىة
هاااا المعدماال ساادلبًد حتاات يااتم تصااحي   طااد التاالازن 

error equilibrium.  تدااادير لمااان  اااالل متااادةد
يتض  مملا  اسول الدصير من  ARDLلا مملا  ا
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 (1جدول رقم )
 (ARDL)نموذج األجل القصير وفقًا لتحميل 

 
 

 .T-stat Prob ليًح انًعهًح انًمذسج انًتغيش

D(Y(-1)) 0.886 5.449 0.0006 

D(X1(-1)) -1.532 -7.499 0.0001 

D(X1(-2)) -1.399 -8.852 0.0000 

D(X2) 1.133 -7.558 0.0001 

D(X2 (-2)) -0.549 -5.932 0.0003 

D(X2 (-3)) -0.425 -4.098 0.0034 

D(X3(-1)) 0.071 3.107 0.0145 

D(X3(-2)) 0.103 3.919 0.0044 

D(X4) 0.154 2.673 0.0282 

D(X4(-1)) -0.749 -8.333 0.0000 

D(X4(-2)) -0.445 -6.502 0.0002 

D(X4(-3)) -0.242 -4.359 0.0024 

D(X5(-1)) 0.569 7.459 0.0001 

D(X5(-2)) 0.592 7.973 0.0000 

D(X5(-3)) 0.385 7.945 0.0000 
 

 Eviewsمن إعداد الباحث اعتماداً على برنامج  المصدر:
 

 
 

اىتمااددًا ىلاات قيمااة لاشاادر  المعلماادف المداادر  
 ر متدةد اسول الدصير اقتصدديًد خدلتدلت يمخن تفسي

أن معاااادل بطدلااااة الواااادمعيين فاااات اسواااال الدصااااير  -
ل زياااادد  معااااديتاااأثر بمعاااادل العاااادم السااادبق, حيااااث أن 

% تااؤدى إلاات زياادد  معاادل 6بمساابة بطدلااة الواادمعيين 
لوااااالد فتااااار  ماااااع  . %  7 بمسااااابةن ييبطدلاااااة الوااااادمع

 لاحد . تبدطؤ
ومدلت الحديدات لاس أن معدل ممل المدتد المحلت اال -

تااااأثيرًا م تلفااااًد ىلاااات معاااادل بطدلااااة الواااادمعيين فاااات 
اسوااال الدصااايرىمس فااات اسوااال الطليااال, حياااث أن 
زياادد  معاادل مماال الماادتد المحلاات االوماادلت الحديداات 

% تاااااؤدى إلااااات إم فااااادض معااااادل بطدلاااااة 6بمسااااابة 

% ماااع لوااالد فتااار  تبااادطؤ  6.9الوااادمعيين بمسااابة 
% مااع لواالد 6.2زمماات لاحااد , لام فدضااصد بمساابة 

 فترتين تبدطؤ زممت. 
ف الدياااد االومدلياااة فاات التعلااايم الوااادمعت أن معاادال -

معادل بطدلاة الوادمعيين فات لصد تأثيرًا مزدلوًد ىلات 
ف الدياااااد اسوااااال الدصاااااير, حياااااث أن زيااااادد  معااااادال

% تاااؤدى 6بمسااابة االومدلياااة فااات التعلااايم الوااادمعت 
 % 6.6إلاات زياادد  معاادل بطدلااة الواادمعيين بمساابة 

 . %9س الفتاار  الزمميااة, لام فدضااصد بمساابة فاات مفاا
مااع لواالد فتاارتين تباادطؤ زمماات, لام فدضااصد بمساابة 

ماااع لوااالد ثاااالث فتاااراف تبااادطؤ زممااات. أى  . 2%
ف الدياااد االومدلياااة فااات لوااالد تاااأثيرًا ايودبياااًد لمعااادال
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ىلاات معاادل بطدلااة الواادمعيين فاات  التعلاايم الواادمعت
اسوااال الدصاااير, لهااال ماااد يتفاااق ماااع متااادةد ممااالا  

 الول الطليل.ا
لاس تااأثيرًا  معادل الممال الساملى لألواالر الحديدياةأن  -

م تلفاااًد ىلااات معااادل بطدلاااة الوااادمعيين فااات اسوااال 
حيث أن تأثير  غيار  الدصيرىمس فت اسول الطليل,

معماااالى فاااات اسواااال الطلياااال لمعمليااااًد فاااات اسواااال 
معااااادل الممااااال الساااااملى الدصاااااير, حياااااث أن زيااااادد  

دى إلت زيدد  معادل % تؤ 6مسبة لألولر الحديدية ب
. % ماااااع لوااااالد فتااااار  9بطدلاااااة الوااااادمعيين بمسااااابة 

% مااااع  .6تباااادطؤ زمماااات لاحااااد , لزيددتصااااد بمساااابة 
 لولد فترتين تبدطؤ زممت.

معااادل أن معااادل التضااا م لاااس تاااأثيرًا مزدلواااًد ىلااات  -
بطدلااااة الواااادمعيين فاااات اسواااال الدصااااير, حيااااث أن 

% تاؤدى إلات زيادد  6بمسابة  زيدد  معادل التضا م 
فاااات مفااااس  . %6بطدلااااة الواااادمعيين بمساااابة معاااادل 

مااع لواالد  . %9الفتاار  الزمميااة, لام فدضااصد بمساابة 
بفترتااات  . %2فتااار  تبااادطؤ زممااات لاحاااد  , لبمسااابة 

بااثالث فتااراف تباادطؤ  . %4تباادطؤ زمماات , لبمساابة 
زمماااات.ااًا المحصاااالة هاااات لواااالد تااااأثيرًا ساااالبيًد فاااات 
اسواال الدصااير لمعاادل التضاا م, لهاااا ي تلااف ىاان 

 الطليل للخمة يتفق مع التلقعدف الدبلية. اسول 
مساابة المصاادورين الى المااؤهالف الودمعيااة إلاات أن  -

لاااس تاااأثيرًا م تلفاااًد ىلااات معااادل إومااادلت المصااادورين 
بطدلة الودمعيين فات اسوال الدصايرىمس فات اسوال 

مسااااابة المصااااادورين الى  الطليااااال, حياااااث أن زيااااادد 
ساابة المااؤهالف الودمعيااة إلاات إوماادلت المصاادورين بم

تاااااؤدى إلااااات زيااااادد  معااااادل بطدلاااااة الوااااادمعيين % 6
. 1. % بفتر  تبادطؤ زممات لاحاد , لبمسابة 1بمسبة 

. % بثالثااااة 2% بفترتاااات تباااادطؤ زمماااات , لبمساااابة 
فتراف تبدطؤ زممت, أى لس ثأثيرًا ايودبياًد فات اسوال 

الدصير بيممد خدن التأثير سلبيًد فت اسول الطليال. 
ت االخثااار أهمياااة إال أن تغياااراف اسوااال الطليااال هااا

للولد تدلبدف لاضطرابدف فت اسول الدصير حتت 
 مصل إلت اللضع التلازمت فت االول الطليل.

يالحاظ أن إشادر  معدماال حاد تصاحي  ال طااأ 
سدلبة لتأثير  معملى إحصادةيًد,ممد يؤخاد لوالد ىالقاة 
تلازمية طليلاة اسوال باين متغياراف الممالا  , لقيمتاس 

أ طااأ التاالازن فاات  % ماان77%( ممااد يعماات أن 77)
اسوال الدصااير يمخان تصااحيحصد فات الساامة مان أواال 

لتشااير اللصاالل إلاات اللضااع التاالازمت طلياال اسواال. 
Rقيمااااااة معدماااااال التحديااااااد )

( إلاااااات ارتفاااااادع المداااااادر  2
(. خمد تشير قيمة احصدةية 0.97التفسيرية للمملا  )

F-  إلاااات واااالد  المماااالا  المداااادر خخاااال ماااان المدحيااااة
 االحصدةية.
 تائح وتوصيات البحثسادسًا: ن

 تتمثل أهم متدةد البحث لتلصيدتس فيمد يلت  
أهميااااة إحااااداث ملاةمااااة بااااين زياااادد  الطلااااع ىلاااات  -

التعلاايم الواادمعي لساالق العماال, ماان  ااالل امفتااد  
الودمعاااادف ىلاااات قطاااادع اسىماااادل لاإلمتااااد  لالااااك 
ب مشااااااد  لحااااااداف للتمساااااايق اإلداري لالفمااااااي دا اااااال 

التصادل بدطدىادف الودمعدف, هدفصد زيادد  فدىلياة ا
العمل لاإلمتد  الحخلمية لال دصاة. لهااا يعمات أن 
 ريوااااااي الودمعاااااادف بحدوااااااة إلاااااات إىاااااادد  تاااااادريع 

 ليتمخملا من الديدم بدسىمدل المددمة لصم. 

ضااارلر  لوااالد ىالقاااة متبددلاااة باااين قطااادع التعلااايم  -
الواادمعي ماان وصااة لبااين قطاادع اسىماادل ماان وصااة 

ىلت اآل ار  أ رى, تفرض ىلت خل ممصمد االمفتد 
لالتعااادلن معاااس, لهااااا يتطلاااع اىتمااادد تااادابير فعدلاااة 
لتدليااااة العالقااااة بااااين الطاااارفين لضاااامدن موااااد  خاااال 

 ممصمد في تحديق أهدافس. 
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 التاي الدراسادف في ال دص الدطدع ضرلر  إشراك -

 .العمل سلق متطلبدف لمعرفة توري
االهتماادم بدطدىادف ال ادمدف االمتدوياة لقطدىاادف  -

 يحتااال قطااادع ال ااادمدف, سن ىياااةال ااادمدف االوتمد
أى أن هااااا  المصااايع اسخبااار مااان إومااادلت العمدلاااة,

الدطاادع لااس طدقااة اسااتيعدبية للعمدلااة أخباار بدلمددرمااة 
ببااااااادقت الدطدىااااااادف اس ااااااارى. لمظااااااارًا سن معظااااااام 
مشاااارلىدف هاااااا الدطاااادع هاااات مشاااارلىدف صااااغير  
لمتلساااطة الحواااام, فيوااااع ىلااات الحخلمااااة اىطااااد  

لمشاااارلىدف مااان أواااال المزياااد مااان االهتماااادم لصاااا  ا
تحديااق معاادالف مرتفعااة ماان المماال, لالااك لتحدياااق 

 معدالف مرتفعة من العمدلة.
أن زياادد  الطلااع ىلاات التعلاايم الواادمعت تااؤدي إلاات  -

مشاااااخلة البطدلاااااة باااااين الوااااادمعيين, لالاااااك بسساااااع 
التلسااع الخمااي فااي ىاادد  ريوااي الودمعاادف بمعاادل 
يفاالق مماال فاارص العماال التااي تحتااد  إلاات متعلمااين 

ين. لمادزال التعلايم الوادمعي فاي مصار يعادمي مؤهل
ماان قصاالر يحاالل دلن تلبيااة االحتيدواادف التممليااة 
لتعزى تلك اسسبدع إلت ىد  ىلامل ممصد اسات دام 
غفااادل  أساادليع التااادريس التدليدياااة فاااي الودمعااادف, لا 
المصاااادراف الصددفااااة إلاااات تمميااااة التفخياااار اإلبااااداىي, 
 لاالسااااتودبة غياااار الصااااحيحة ماااان قباااال الودمعاااادف
للطلاااع االوتمااادىي ىلااات التعلااايم الوااادمعي, حياااث 
زادف أىااداد الطااالع ىاان إمخدميدتصااد فدلااف خفد تصااد 

متدويتصد لام فض مستلى ال ريوين  .لا 
 فاي الحدلياة الممادهد فاي المظار إىادد  ضارلر  - 

لضع  ىمد الدطدع ال دص مع لبدلتمسيق الودمعدف
 .التعليمية ال طط

 
 

مان التاازام الدللااة  أن مودمياة التعلاايمت لماد صاادحبصد -
بتشاااغيل ال اااريد قاااد أديتاااد إلااات زيااادد  اإلقبااادل ىلااات 
التعليم الودمعتت لبدلتدلي زيدد  م رودتاس بمعادالف 

 تفلق االحتيدودف الفعلية لسلق العمل.
تبمااااات مؤسسااااادف اإلىاااااالم سيدساااااة إىااااادد  تداااااديس  -

لاحتااارام العمااال المماااتد لااايس لفداااًد للشاااصدداف للخااان 
ىاااال  قااايم احتااارام العمااال المصماااي  أيضاااًد لل باااراف لا 

لالحرفااي للاايس فدااط مصاان مااد يعاارف بدلصاافل  مثاال 
اسطباااااد  لالمصمدساااااين لالماااااديرين لالمحااااادمين لماااااد 
شاااادبست الااااك أن تغيياااار المفاااادهيم يااااؤثرىلت العمدلااااة 
بدلمسبة للمتعلمين  دصة  إن احتددر بعاض المصان 

 يزيد مسبة البطدلة بيمصم.
  ماان الداارن أن الترخيااز الل العداالد الثالثااة اس ياار  -

المدضااااي خاااادن ىلاااات االسااااتثمدر فااااي المشاااارلىدف 
خبيااار  الحوااام خثيفاااة رأس المااادلت ىلااات الااارغم مااان 

 محدلدية قدرتصد ىلت  لق فرص ىمل.
ام فااادض مسااابة االساااتثمدراف إلااات المااادتد الدااالمتت  -

لهااااااااا يرواااااااع لالم فااااااادض التااااااادريوت فااااااات حوااااااام 
االستثمدراف يددبلة فت مفس اللقاف ازديادد مضاطرد 

ال اريويينت لهااا ماد يشاير إلات التمادقص  في أىداد
 التدريوي في قدر  االستثمدراف ىلت التلظيف. 

أن أغلاع المعارلض ماان العمدلاة فاات سالق العماال  -
ال يحدااق احتيدواادف الطلااع ماان مصاادراف لخفااد اف, 

 أى ال يشبع الرغبدف الفمية للطلع.
 
 
 
 
 
 
 



دساسح الع  ح تيو الالة بلا الرعليل العامعي وتاالح العامعييوأ/ السيدة كمال قرطام                      
1

........ 

35 

 

 تـراجـالم

 المراجت بالمغة العربية   أواًل:

"التعلااايم  (،1717مـــد محـــروس, )اســـماعيل, مح -
العااااادلت لالبطدلاااااة فااااات مصااااارت " الماااااؤتمر العلمااااات 
الساااااملى الرابااااااع ىشااااار لالقتصاااااادديين المصااااااريينت 
الومعياااة المصااارية لالقتصااادد السيدسااات لاالحصاااد  

 .  28-9ص ص مصر, الددهر تلالتشريع, 
 

"العدةاااااد (، 4111العربـــــى، أشـــــرف الســـــيد, ) -
مصااار"ت  االقتصاااددى الش صااات ىلااات التعلااايم فااات 

 .PIDشرخد  التممية
 

 المتعلماين بطدلاة" ،(4119ة, )عميـو  رجب حسن، -
 ضاااال  فاااات الملاوصااااة لساااابل اسساااابدع مصاااار فاااات

 المعدصر ت التربية مولة  ت"العدلمية التودرع بعض
   .679-99صص, 42العدد  ت99المولد 

 الرخاالد محاادداف"(, 4113حســن, ســوزان, ) -

   فتاار ال  ااالل المصاري االقتصاادد فااي التضا مي
, مصار, االدارياة البحلث مولة"ت  4166- 6731
 . 99-8ص ص

 

"رؤية التعليم العدلت فت (، 4111زيتون، محيا, ) -
-6مصاار ماان ممظاالر الواالد  لالعدالااة"ت ص ص 

81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

قياادس معاادل (,  4111صــقر, إســراء عزمــى, ) -
, ىلت التعليم مع التطبيق ىلت مصر العدةد الفردى

خليااة االقتصاادد لالعلاالم السيدسااية,  رساادلة مدوسااتير,
 ودمعة الددهر .

 

ظادهر  الرخاالد (, 4114عـوض, ابـراىيم لطفـى, ) -
دراسااة تحليليااة, -االقتصاادد المصاارىالتضاا مت فاات 

(Munich Personal RePEc  MPRA 

Archive). 
 

سلق -التعليم" (،1717) ,سامية مصطفى كامل،   -
دسااااام الماااااؤتمر اسلل ل ت"بطدلاااااة المتعلماااااين-العمااااال

االقتصدد بعملان البطدلة فت مصرت خلية االقتصادد 
 -117ص ودمعااة الداادهر ت ص لالعلاالم السيدساايةت

197. 
   

"ظادهر  بطدلاة  (،1771) ,محمـود، ناديـة يوسـف -
 ريوت التعليم العادلت فات مصارت االسابدع لخيفياة 

ت 9الملاوصااااة"ت مولااااة التربيااااة المعدصاااار ت المولااااد 
 . 32-97صص  ت69العدد

 

 البطدلة مشخلة, (4112 (الوىاب، عمي عبد نجا، -

 االقتصاددي  اإلصاال برمدمد أثر لتدييم مصر في

 ودمعاة دختالرا ت ت رسادلة"تحليلياة دراساة " ىليصاد

 .االقتصدد قسم التودر ت خلية اإلسخمدريةت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دساسح الع  ح تيو الالة بلا الرعليل العامعي وتاالح العامعييوأ/ السيدة كمال قرطام                      
1

........ 

31 

 

 ةـراجت األجنبيـًا: المـانيـ 

- Al-Harthi H., (2011), "University stu-

dent perceptions of the relationship b-

etween university education and the l-

abour market Prospects in Egypt and 

Oman" , Quarterly Review of Compa-

rative Education, Vol.41,No.4, PP. 5-

35-55. 
                        

- Belfield,C. R.,(2000), Economic prin-

ciples for Education: Theory and Evi-

dence, Edward Elgar, U K. 
                                     

- Blaug M., (1976), "Education & The 

Employment Problem in  Developing  

Countries" , ILO, Geneva, PP.61-63. 
 

- Borland J., Dawkins P., Johnson D. 

& Williams R., (2000),"Returns to I-

nvestment in Higher Education",Mel-

bourne Institute of Applied Economic 

and Social Research, Program Report 

No.1. 
  

- Cegolon, A.(2014), The Private Rate 

of Return to Education Analysis, Nuo-

va Secondaria Ricerca, No.4,  p7. 
                                                                       

- Corazzini A. J.,Dugan D. J. & Grab-

owsk H.G., (1970), "Determinants a-

nd Distributional  Aspects of Enroll-

ment in U.S.Higher Education" ,The 

Journal of Human Resources, Vol.11, 

No.1, PP.39-59.                                                 

-   El Nashar S.,(2012),  "Education 

Reform in Egypt", Harvard Graduate 

School of Education, A801 – Paper 

3,PP.9-15. 
 

- Erdem E.& Tugcu C. T., (2012), "H-

igher Education and nemployment: a-

cointegration and causality analysis of 

the case of Turkey",  European Journ-

al of Education,Vol. 47, No. 2, PP.22-

9-305. 
 

- Farhan M., (2014), "Economic Deter-

minants of The Demand for Higher E-

ducation in Jordan:An Econometric S-

tudy (1990-2010)", Jordan Journal of 

Economic Sciences,Vol.1, No.1, PP.-

66-7. 
   

- Galal A., (2002), The Paradox of Edu-

cation and Unemployment in Egypt 

The Egyptian Center for Economic S-

tudies, Working Paper No. 67, PP.1-

19. 
  

- Jerald C. D., (2009), Defining a 21st 

century education,The Center for Pub-

lic Education, PP.1-79. 
 

- Jingya L., (2011), Why There Is Rap-

id Economic Growth Accompanied B-

y High Unemployment in China, Mas-

ter of Science in Management, Econo-

mics and Industrial Engineering . 



دساسح الع  ح تيو الالة بلا الرعليل العامعي وتاالح العامعييوأ/ السيدة كمال قرطام                      
1

........ 

39 

 

- JunankarP.N. &Liu J., (1996), "Esti-

mating The Social rate of return to ed-

ucation for Indigenous Australians", 

Centre for Aboriginal Economic Poli-

cy Research(CAEPR), The Australian 

National University, Discussion Pape-

r, No.123, PP.1-25. 
 

- Kenawy E. M., (2006), University E-

ducation and Its Relation to Develop-

ment, Journal of Applied Sciences Re-

search,  Vol.2, No.12, PP.1270-1284. 
 

- Kreishan F. M., (2011), Economic G-

rowth and Unemployment: An Empir-

ical Analysis, Journal of Social Scien-

ces, Vol. 7, No. 2, PP.228-231. 
     

- Psacharopoulos  G., (1994), "Returns 

to Investment in Education: A  Global 

Update", World Development, The 

World Bank, Vol.22, No.9, PP.1325-

1343. 
 

- Sadiku M., Ibraimi A., (2015), "Eco-

nometric Estimation of the Relations-

hip between Unemployment Rate and 

Economic Growth of FYR of Maced-

onia", Procedia Economics and Finan-

ce, Vol.19, PP.69-81 . 
 

- Sen C., (2011), "Aframwork for Anal-

yzing Demand and Supply of Faculty 

and The Quality of Higher Education" 

,Indian Institute of Management Ban-

galore,Working Paper No:350, PP.7-

34. 
    

- Todaro M.& Stephen C., (2012), Ec-

onomic Development, Addison-Wesl-

ey, United States of America. 
 

- United Nations Development Progr-

amme and Institute of National Pla-

nning, Egypt. (2010). 
 

- Woodhall M., (2004), "Cost-benefit  

analysis in education planning" ,Inter-

national Institute for Education Plann-

ing, UNESCO, paris, PP.19-117. 
       

- Xing C. &Whalley J., (2014), "Chin-

a’s Higher Education Expansion and 

Unemployment of College Graduates-

", China Economic Review, Vol.30, 

PP.567-582. 

                                                

    

 

 

 



دساسح الع  ح تيو الالة بلا الرعليل العامعي وتاالح العامعييوأ/ السيدة كمال قرطام                      
1

........ 

38 

 

 انًهحك اإلحصائً

 و (1جذول سلى )

 نًتغيشاخ اننًىرج انىصفيح اإلحصاءاخ
 

Y X5 X4 X3 X2 X1 Variables 
16.49744 54.23077 11.43590 2.012821 23.26282 5.230769 Mean 

16.80000 54.50000 11.10000 2.200000 25.60000 5.000000 Median 

26.00000 86.90000 23.90000 22.80000 31.70000 14.60000 Maximum 

8.800000 36.00000 2.300000 -19.10000 12.60000 1.100000 Minimum 

4.123137 9.974920 5.760094 8.794933 6.478992 2.852160 Std. Dev. 

0.109534 0.662737 0.231414 0.080213 -0.131145 1.384688 Skewness 

2.217604 4.524263 2.236774 3.366954 1.312779 5.293781 Kurtosis 

1.072719 6.630422 1.294677 0.260637 4.737706 21.01267 Jarque-Bera 

0.584874 0.036326 0.523437 0.877816 0.093588 0.000027 Probability 

643.4000 2115.000 446.0000 78.50000 907.2500 204.0000 Sum 

646.0097 3780.963 1260.790 2939.332 1595.139 309.1231 Sum Sq. Dev. 

39 39 39 39 39 39 Observations 
 

 Eviewsمن إىداد البدحثة اىتمددًا ىلت برمدمد  المصدر:
 

 

 (و2جذول سلى )

 يهخص نتائج اختثاس االستمشاس
 

 (PP) تيشوٌ -نتائج اختثاس جزس انىحذج تاستخذاو اختثاس فيهثس

 انًتغيش

 انًتغيش في انفشق األول انًتغيش في وضعه األصهي
ستثح 
 Constant انًتغيش

Constant 
& 

Trend 
Constant 

Constant 
& 

Trend 

X1 

Phillips-Perron 
test statistic 

-4.53311 -4.84845 
  I(0) 

Prob.* (0.0008) (0.0019) 
  

X2 

Phillips-Perron 
test statistic 

-1.186303 -2.471975 -7.967250 -7.857779 
I(1) 

Prob.* (0.6704) (0.3393) (0.0000) (0.0000) 

X3 

Phillips-Perron 
test statistic 

-4.315629 -4.429678 
  I(0) 

Prob.* (0.0015) (0.0059) 
  

X4 

Phillips-Perron 
test statistic 

-2.75521 -3.30553 -10.3636 -10.2151 
I(1) 

Prob.* ( 0.0744) (0.0807) ( 0.0000) ( 0.0000) 

X5 

Phillips-Perron 
test statistic 

-3.74556 -4.99601 
  I(0) 

Prob.* ( 0.0071) (0.0013) 
  

Y 

Phillips-Perron 
test statistic 

-1.988432 -1.964785 -5.264276 -5.193219 
I(1) 

Prob.* (0.2905) ( 0.6012) ( 0.0001) (0.0008) 
 

 . Eviewsمن إىداد البدحث اىتمددًا ىلت برمدمد  المصدر:
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 الحااد ب د اادل  levelالدايم الحروااة ىماد المسااتلى 

 مساتلى ىماد  2.941-ت3.616 - هات  فدط الثدبف

 الحاد لب د ادل% ىلات التالالت ت 5 % ت 1 معملياة

ت 4.219 - الحرواة  الدايم تخالن معادً  لاالتواد  الثدباف
% ىلاات 5 % ت 1مسااتلى معمليااة ىمااد  -3.533

1التااااالالت. لىماااااد الفااااارق اسلل 
st
 Difference  

 - الحرواة الدايملب د ادل الحاد الثدباف فداط  تخالن 

 % ت 1معملياة  مساتلى ىماد - 2.943ت 3.621

 لاالتواد  الثدباف الحاد لب د ادل % ىلت التالالتت ل5

 ىماد  -3.537ت  4.227- الحرواة الدايم تخالن معادً 

 % ىلت التلالت .5 % ت 1معملية  مستلى

                                           

 م(3جدول رقم )
 سنة فأك ر( حسب تعدادات أعوام15تطورمعدالت البطالة)%( وفقًا لمحالة التعميمية )
1771،1711،1791 ،4111 ,4112 

 

 سنواتال              
 4112 4111 1771 1711 1791 الحالة التعميمية

 9.3 8.89 6.13 4.9 4.9 أمي
 3.9 8.22 6.8 8 4.9 يقرأ ويكتب

 66.1 9.1 2.63 3.3 9 مالىل أقل من المتوسط
 61.8 69.2 48.9 43.8 41.1 مالىل متوسط

 66.9 64.4 68.1 48.8 68.9 مالىل فوق المتوسط
 41.14 64.17 3.3 41 61.7 مالىل جامعي فأعمى

 

وصادز المرخاازى للتعبةااة العدمااة لاالحصاد  التعااداداف العدمااة للسااخدنت أىاالام ارقادم الواادلل محساالبة ماان بيدماادف ال المصــدر:
 .4162ت المشر  السملية المومعة لبحث الدلى العدملة 4111ت6731ت6771ت6791

 

 


