
 البحث ممخص
يهػػػاؼبحث إػػػدبإثػػػشباةحاػػػابة ػػػ  ابحث ط ثػػػاب ػػػيفب
حثجػػ ةيييفب ػػشبةمػػةيبةػػفبإيػػدبتيةياهػػ ب حتج   تهػػ ب

نةػػػػػ  سب ي اػػػػػشبثت ػػػػػايةببتييػػػػػيف ةإػػػػػااحته لب  ػػػػػ ثؾب
ةفبخػلؿبةإااحتبحث ط ثاب يفبحثج ةيييفب شبةمػةي

ب يبحثاتػةحتبحثة عةػا حثػ حت  حالنإاحة ةاخؿبحاتخاحـ
(ARDL)ب تةل ػ بحثط يػؿب حألجػؿ ةل ػ ت ثت ػايةب

با اػ ا  ي نػ ت ة ػش حةتةػ اح ب حث مػية ب  ثػؾ حألجػؿ
يب ضػل بب(4162-6791حثاتػة ب  تغطػ  ان يا عةنيا

ةػػػػػػفبت يػػػػػػيـبت ػػػػػػػؾبحثة ػػػػػػاةحتبح تمػػػػػػ اي  ب حإمػػػػػػػ  ي  لب
 أ ضإتبنت  جبحثاةحاابحثية يابأفبةياؿبنةػ بحثنػ تجب
حثةإ ػػػػشبحالجةػػػػ ثشبحثإ ي ػػػػشبثػػػػابتػػػػ  يةح بحيج  يػػػػ  بة ػػػػشب
ةيػػػػػاؿب ط ثػػػػػابحثجػػػػػ ةيييفبيب  ػػػػػ ثؾبةيػػػػػاالتبحث يػػػػػاب
حالجة ثياب شبحثتي يـبحثجػ ةيشب ةيػاؿبحثتضػخـبلبأةػ ب

حثةػػػػػػػؤ لتبحثج ةييػػػػػػػابإثػػػػػػػشببناػػػػػػػ ابحثةهػػػػػػػ جةيفب   
إجةػػػ ثشبحثةهػػػ جةيفب بةيػػػاؿبحثنةػػػ بحثاػػػن  بث جػػػ ةب

ة ػػػػػػشبةيػػػػػػاؿب ط ثػػػػػػاب اػػػػػػ  ي  ب  ل ةػػػػػػ بيؤ ةبحثإ ي يػػػػػػاب
بحثج ةيييفبل

 

Abstract 
 

The research aims to study the pr-

oblem of university graduates unemp-

loyment in Egypt in terms of definit-

ion, trends and determinants. As well as 

a standard model for estimating the 

determinants of unemployment among 

university graduates in Egypt through 

the use of the Bounds Testing method 

and the(ARDL) to estimate long-term 

and short-term relationships based on 

time series data Annually covering the 

period (1976-2014), as well as the eco-

nomic and statistical assessment of 

those capabilities.  The results of the 

empirical study showed that the growth 

rate of real GDP has a positive effect on 

the unemployment rate of university 

graduates, as well as the total enroll-

ment rates in university education and 

the rate of inflation. The proportion of 

immigrants with university qualific-

ations to total migrants and the annual 

growth rate of real wages both affect 

Negatively  affect the unemployment 

rate of university graduates. 
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ةـــمقدم                                           
بأةػةح ب ح تمػ ا أ   ػش حث ط ثػا ةػف  ػاة ت حجػا ييػا
بتمػ   ةيينػا إػا اح ب تجػ  عت ح ح  ث نهػ  ط يييػ   
   ط ثيس حثا  يا آ  ة   تةتا  ح  خط ةته  ثه  ة   ا
 ةايا  ن حح ب إثش أيض  ب  ث ف حال تم ايا حثج حنب إثش

بط  ػػػػػ تب اي اػػػػػيالب هػػػػػشبتي ػػػػػةةفب جػػػػػ ابحجتة ةيػػػػػا
بحثيةػؿبثينمػةبحث  ةػؿ حثت ػغيؿبةػاـب اػ ب ة ط ػا

بة ػ  اب تيت ػةلث ةػ حةا  ػؼ  غيػةبحاػتغلؿبتي ػس ب
  ةت  ة ػ ب حثةح نػا حثتإػاي ت أ ػـ ةػف حثج ةيييف  ط ثا

بت ػػػػتاب-خ مػػػػاب ػػػػشبحثػػػػا ؿبحثن ةيػػػػا-ظػػػػ  ة ب ح ييػػػػاب
ب ت خة ػ ل حثا ثػا ت ػاـ اةجػا  إاػب إػاته   تضػيؼ

 إ جػا  ػش حث ط ثػا ةػف حثنػ ع  ػ ح ييػا ثـ ةمة   ش
بةػف حث ة نينيػ ت ةنػ  يتنػ ةش آخػ  أف  يػا ح  ػ ت إثػش
بإتػش   يػة   ةتغيػةحت ثي حةػؿ نتيجػا حثة ضػش حث ػةف
بةػف ثهػ  ثةػ  حثةمػة  حثةجتةػ  حاػت ةحة تهػاا   تػت
ب ػػػػشبحالجتةػػػػ ةشب بحثج نػػػػببحال تمػػػػ ا بة ػػػػشبآ ػػػػ ة
 .ةمة
 يهػػػاؼبحث إػػػدبإثػػػشباةحاػػػابة ػػػ  ابحث ط ثػػػاب ػػػيفب   

حثجػػ ةيييفب ػػشبةمػػةيبةػػفبإيػػدبتيةياهػػ ب حتج   تهػػ ب
يتنــــالل البحــــث النقــــاط  ةإػػػػااحته لب ثتإ يػػػػؽب ثػػػػؾب

 التالية:
تيةيػػػػػػػؼب ط ثػػػػػػػابحثجػػػػػػػ ةيييفب بتااػػػػػػػية  ب   ػػػػػػػ  ببألاًل:

بث نظةي تبحال تم ايابل
حتج  ػػػػػ تب ط ثػػػػػابحثجػػػػػ ةيييفب ػػػػػشبحال تمػػػػػ اب ثانيـــــًا:

بحثةمة بل
 ل ةإااحتب ط ثابحثج ةيييفب شبةمة : اً ــــثالث

نةػػػػػػػ  سب ي اػػػػػػػشبثت ػػػػػػػايةبةإػػػػػػػااحتب ط ثػػػػػػػاب: رابعـــــــاً 
بحثج ةيييفبل

بنت  جبحث إدب حثت مي تبل خامسًا:
 

تفسـيرىا  بطالة الجامعيين ل :تعريفألاًل 
 نظريات االقتصاديةلفقًا لم

بتعريف بطالة الجامعيين -بأ
تيػػػةؼب  نهػػػ بةػػػاابحأل ػػػةحابةػػػفبإة ػػػابحثةػػػؤ لتب
حثج ةييػػػابحثػػػ يفبيةغ ػػػ فب ػػػشبحثيةػػػؿبةنػػػابةاػػػت ي تب
حألجػ ةبحثاػػ  ا ب ي إ ػػ فبةػفبةةػػؿب اليجا نػػابخػػلؿب

  ط    بب(لShamsuddin,2013,p.16 تة بةييناب 
ي فـ العمـل سـن فـ  الـى  الفـرد يعتبـرحثتيةيػؼب ثهػ ح
  شرلط: ثالثة فيو تلافرت إىا بطالة حالة
 ػػػػػػ حبب يهػػػػػاؼبةةػػػػػػؿلب ػػػػػا فبحثاػػػػػػةابي ػػػػػ فبأف:األلل

بأنهػػػـبة ػػػشبحثةمػػػنايفب ػػػيفبحثتةييػػػعبإثػػػشبحثةييػػػ ة
  لبحث   حثاةا  إف  ثه حلبحثي ة يفب غية ة ة يف
بحالطػػػلؽبة ػػػشبييةػػػؿ البحثػػػ  بحثاػػػةاب ػػػ بةةػػػؿ
بببببب ػػ جة اػػ ح  حثةإػػاا  حثةةجييػػا حثاتػػة  خػلؿ

بتمػػنيؼ الية ػػف إيػػدب بثإاػػ  ابحثخػػ صبأ 
بناػس  ػش ةػ ةض  يةػؿ ي ػـ  حثػ   حث ػخص
 ب.ة طؿ   نا ةةؿ ةف  يا ي إد حث   حث  ت

بأ ب ػ جة اػ ح  ث يةػؿ ةاػتياح ب حثاػةابي ػ ف أف:الثـان 
بخػلؿ حثاةمػا ثػا تػ ح ةت إ ح حثخػ ص ثإاػ  ا
بحاػت ي ا إثػش حثةييػ ة  ػ ح  يهاؼبلحثةإاا  حثاتة 
بتػ ةي   ػشباثة   ػةت ةةػؿ ةػف حث ػ إ يف حأل ػةحا
بي إػد حثػ     ثط ثػب حثيػ ط يف   ػا ةػف الإػؽ
    ػا ياػت يا  ة  أ ن  باةحاتا  ةؤ ت ةةؿ ةف

 ةاؤثيتهـ  ا ب حثيةؿ ة ش حث  اةيف غية حأل ةحا
 Hussmanns, 2007)ةةضػػهـبأ بحثي   يػػا

,P.15) بل
بحثاػةا أف  يينػشبةةػؿ  ةػف حثاػةا ي إػد أف:الثالـث

بة ػش ث إمػ ؿ جػ ا  خطػ حت حتخػ   ػا ي ػ ف
  تة  خلؿ حثخ ص أ ثإا  ا   جة ا ح  ةةؿ

بثن ػ ط ت حألخيػة  حثاتػة  ت ػ ف أف ةيينػا ة ش
بحثةةجييػا حثاتػة  نااػه   ػش ةةػؿ ةػف حث إػد
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ب ةة ػف يػـ  أ  حاػ  ع  ةػاته  حألا اػش ث ةا 
باػة  حثػا ثش حثيةػؿ ة تػب أف إالبتطػ ؿ  أف
 فػة حث إد ةيي ة   ات ي ا حثإ الت  يض  ش

ب يهػػػػ بت ػػػػ فبحثتػػػػشبحثإػػػػ التب يػػػػضب ػػػػشبةةػػػػؿ
بةإػا ا  ةةػؿ ةػفبث  إػد حثت  يايػا حث اػ  ؿ
بيات ػػة  ةنػػاة بحثنطػػ ؽ  ةإػػا ا بأ  حأل ةيػػا
بحاػتيي ب ي ػ ف أ  حثتنظػيـ إثػش حثيةػؿ اػ ؽ

بثإاػ  ا ييةػؿ أ   ػ ؼ غيػة   ػت  ػش حثية ثػا
بحثيةػؿ ةػف حثيػ ط  ف يمػ     هػ ح . حثخػ ص

ب حثةتػ إيف ةةػؿ  ثػايهـ ثػيس حثػ يف حأل ػةحا  ػـ
بجػاي     إ ػ  ب ةةػؿ ةػف ي إ ػ  ثػـ  ث ػنهـ ث يةػؿ
بغ ث ػ  ب حثةػ   ة  حثإػ الت ت ػؾ أف حثةلإػظ  ةف
ب ل(Byrne,2001,P.5)حثن ةيا حثا ؿ  ش ت جا

بحثإػ الت نإػاا أف ية ػف حثاػ  ؽ حثتيةيػؼ ةػف 
بةػف ةػ ط يف حأل ػةحا  يهػ  ييت ػة أف الية ػف حثتػش

بحثي  اػػػػػػػػػػػػابحثية ثػػػػػػػػػػػػاب-أ:  ثتػػػػػػػػػػػػ ثشب  ػػػػػػػػػػػػشبحثيةػػػػػػػػػػػػؿ
discouraged workers  إ ثػا  ػش حثػ يف   ػـب 

 يإم  ح ثـ  ث نهـب  حثيةؿ  ش  يةغ  ف  ي يا  ط ثا
 ةة يا ةف تخ  ح   ا ث ثؾب  حث إد ةف  ي ا ح ة يا

   يػةح ب حأل ػةحا  ػؤال  ةػاا  ي ػ ف   ةةػؿ ةػف حث إػد
 يية  ف حث يف حأل ةحاب-ب.  حث ا ا  تةحت  ش خ ما
 ث يض يية  ف    ـ حث  ةؿ حثيةؿ   ت ةف أ ؿ ةا 

بحثيةػؿ  إة ػ نهـ أنػا إػيف   ػش حةحاتهػـ ا ف حث  ػت
بإضػ  يا أةةػ ال ب يية ػ ف حثػ يف حثيةػ ؿ ببحث  ػت    ةػؿ
بيية ػ ف ةػف    ػـ ةنخاضػا اخػ ؿ  حت ةاػت ة  غيػة

  حثيجع   حثةةضش    ثؾبحألطا ؿب.حثخ ص ثإا  هـ
 ثا   حثي ة يف حثت  ةا حثش حإي    حث يف حثاف     ة
 ييتعةػ ف حثػ يف حأل ػخ ص-جــب.أجػة  ػا ف حألاػة 
 ثػـ  ث ػنهـ  هػـ خ مػا أةةػ ؿ أ  ة ة ة ت ت ايس
 حثيةػؿ  اليةغ ػ ف    ثػؾ ثيةػؿ  يػا حثتةتي ػ ت يتخ  ح
بل(Oyebade,2003,P.45)  جة

 ةػف ةايػا ةػف ث  ط ثػا حثةاػةش حثةاهػـ   ييػ نش
 حث ط ثػا حالةت ػ ة  ػش الي خػ بأنػاب-أ،أ ةهػ  حثن   ض
 ضػةف ييتيػة  ػ ثاةا حثجع يػا  حث ط ثػا أ  حثة نيػا
ب  حثيػـ   ػش  حإا  ا ةا ييةؿ   ف إ ح إتش حثي ة يف

 أ  ةػ نش اػ   ييةػؿ حثػ   حثاػةا ة ػؿ  ثػؾ  ػش  هػ 
 حالنت جيػا ب حثيةػؿ  ػيف اليػة ط-بب.ي ةيػ  ب اػ ة ت
 يةتػاب ةػ   ينػتج اػ ة ت  ةػ نش ييةػؿ حثػ    ػ ثاةا
 حث   حثاةا ة ؿ  ثؾ  ش ة  ا ة ةؿ ييت ة  حإا جنيا
ب.جنيابةػ ل ب ة  ا  يةتا ة   ينتج ا ة ت  ة نيا ييةؿ
 ةػفبة ػة ةا غيػة  ظػ  ؼ  ػش حثيػ ة  ف ييت ةب-جـ
   ظ  ؼ حثةجتة  اليط ث  ف أنهـ ط ثة  حثي ة يف  يف
  ػش حثة  ثغػا -د .ةتيط ػيف غيػة حث  ػت ناػس   ػش
 حثيػاا  ػ ح ةػف حثت  يػؿ أ  ث ةتيط ػيف حثإ ي ػش حثيػاا
 يجػا ح أف  اػه ثا ية ػنهـ حثػ يف حأل ةحا  يض   نجا
 حثيةػؿ ةػف  إ ػ  ب ةةػؿ  ػا ف حث  ػ   ياضػ  ف ةةػل ب
 ضةف ةاةي  ب يمنا ف أ ث ؾ  يا  ة ؿ يةغ  ف حث يف

 حثةتيط يف ضةف الييت ة -ىـحثيةؿلب ةف حثةتيط يف
 ةةؿ   ػ ح ةػف  ي إػد الييةػؿ حثػ   حث ػخص إال

 الي إ ػ ف حثػ يف حثةتيط ػيف ةػف  ط ةػ  ب  يػةح ب يهةػؿ
طػ ؿب  يػا  ظياػا إيجػ ا  ػش حألةػؿ ثا احنهـ ةةؿ ةف

-Sta)حثي  اػاب   ثية ثػا  ػؤال    يية ػ ف  تة بحث إد
nford,2008,P.4-5) .ب
بال حثتػش ثإ ثػاح ةػ ـ   جػا  بإيػدبتة ػؿبحث ط ثػا

  ةل بػػػػػػ  حاػتخاحة  ب حثيةػؿ  ػ   حثةجتةػ   يهػ  ياػتخاـ
  ػػػػ  حأل ؿ حث يا   ث  ط ثا  يايف ي جا  حة ل ب ب إناب

 حث ػ نش  حث يػا حثي ة ػا ث  ػ   حث  ةػؿ حالاػتخاحـ ةػاـ
   ث يػا يتي ػؽ   يةػ . ثهػ  حألة ػؿ حالاػتخاحـ ةػاـب ػ 

 open حثاػ  ة  حث ط ثػا إػ ثت  إثػش ي ػية  هػ  حأل ؿ
unemployment حثجع يػا  حث ط ثػاب part time 
unemployment  ػش حثاػ  ة  حث ط ثػا  تتة ػؿلب  

 ال  ياب ث ف  ةحغ  ف حثيةؿ ة ش   اة ف أ ةحا  ج ا
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 يا    ثهـ   ثنا ا حثيةؿ   ت  إف  ـ  ةف يية  ف 
بأةػػػػػ .مػػػػػاةبياػػػػػ   بيإ   نػػػػػابحثػػػػػ  ب حإلنتػػػػػ سبمػػػػػاة
بيية ػ ف أ ػةحا  جػ ا إثػش ت ػية  هػش حثجع يػا حث ط ثػا
بحثط ييػػػػػػشبحثةيػػػػػػاؿبةػػػػػػفبأ ػػػػػػؿبحثاػػػػػػ ة تبةػػػػػػفبةػػػػػػااح ب

بة ػش نط ػؽ أف  ية ػف  ػ ثةجتة   ة يػا حثةتيػ ةؼ
 حث  نش حث يا أة  "لحأل  يا ث  ط ثاب"حث ط ثا حأل ؿ حث يا

بحألة ػػػػؿبغيػػػػةبحالاػػػػتخاحـب ػػػػشبيتة ػػػػؿب حثػػػػ  بث  ط ثػػػػا
 يإ ؽ ةةؿ  ش حثاةا حاتخاحـ إثش ي ية  ه  ث ية ثا

 نط ؽ أف  ية ف ةييف أانش إا ةف أ ؿ إنت جيا  يا
 لب تيا " حثةأايا حث ط ثا " حث ط ثا ةف حثن ع   ح ة ش

بحث ط ثػا ة ػش حث حضػ  حثة ػ ؿ حثة نيػا حث ط ثػا ظػ  ة 
ب يهػ  ية ػف حثتػش حثإ ثػا إثػش ت ػية أنهػ  إيػد حثةأاػيا

ب ثػؾ يػؤ ة أف ا ف حثيةػ ؿ ةػف ةػاا ةػف حالاػتغن  
 تػنخاض حثتػش حثإ ثػا  ػش  ػـ  ةف حث  ش حثن تج ة ش
ب6771حث  اة  حثماة ة ا إحثش حثإايا حإلنت جيا  يه 
ب(ل412صب 

 الجامعيين بطالة قياس
يػػػتـب يػػػ سب ط ثػػػابحثجػػػ ةيييفبةػػػفبخػػػلؿبإاػػػ بب

ب ت ػـ  .ط ثػاب ػيفبإة ػابحثةػؤ لتبحثج ةييػاةيػاؿبحث 
بحث ط ثػا ةيػاالت  إاػ ب  حثةت اةػا خ مػا  حثػا ؿ
  م يا أ   هةيا ت  ف   ف    ةنتظةا ا ةيا  ماا

ب ثػػػػػػيسبحثيينػػػػػػ تبأاػػػػػػ  بب إت ػػػػػػ عب  ثػػػػػػؾباػػػػػػن يابأ 
ب  ػتبةػفب ثػؾ يتط  ػا ثةػ  نظػةح ب حثيػ ـ  حإلإمػ  

 حثا ا ةف ةة  ا ةينا أخ  يتـ.    ظا  ت  ثيؼ ط يؿ
 حثي ط يف ةاا خلثه  ةف  ي اة حثا  ف ةف حثن طا

 ةاا  ييابإا ب. حث ط ثا ةياؿ يإاا  ـ حثيةؿ ةف
بإنت ػ ة ثةػا  ا يػؽ غيػة ةؤ ػةح ب حإلجةػ ث  حثيػ ط يف
بأغ ػب   ػش  ةة ةػ   إنػا  ثهػ ح  حثظػ  ة   ػ    ت اػ 
 إ ي ػ   ةؤ ػة حث ط ثػا ةيػاؿ إاػتخاحـ يػتـ حألإيػ ف
ب حثظ  ة ل      تإ يؿ ثت ييـ

بحثةاػةيا حثجهػ ت   ػؿ ةػف حث ط ثػا ةيػاؿ  ي ػ س
حثيةػؿبةػفب ةػف حثيػ ط يف ةػاا ناػ ا  يػ س خلؿ ةف

بحثي ة ػا حث ػ   إجةػ ثش إة ابحثةػؤ لتبحثج ةييػابإثػش
ب  ػ  حثن ػطا(  حثا ػا   ةفبإة ابحثةػؤ لتبحثج ةييػا

ب ياػة  حث حإػا ب حثمػاة  ػيف ةإمػ ة ناػ   ةؤ ػة
بةي ضػي  ةنػاب يي ػة.  حثة ػ ف حثعةػ فبة ػة   ثة  ةنػا
 : حثت ثيا   ثميغا
  =حثج ةيييفبب ط ثابةياؿ

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
611×ببببببببببببببببببببببب  

ةػفبإة ػابب-حأل ػةحا جةيػ  ةػف حثن ػطا حثا ػا تت ػ ف
حث  اةيفب  حثيةؿب اف  ش حث يفب-حثةؤ لتبحثج ةييا

بالبأ  يية ػ ف  ػ ن ح اػ ح   يػا  حثػةحغ يف ة ػشبحثيةػؿ
حثيػ ط  فلب+ حثيػ ة  ف = حثن ػطا حثا ػا إ ح ب   يية ػ ف
ب  ةػؿ  ػا حـ - ةةػل ب ي ػغؿ ةػف  ػؿ   ثيػ ة يف ي مػا

ف جع ش إتش أ  ب ػش اػ ةتيف أ  اػ ةا ييةػؿ   ف  ح 
 .حثخػ ص ثإاػ  ا أ  حثغيػة ةنػا أجػة ة   ػؿ - حثيـ 
بحثيةػػػػػؿبة ػػػػػشبحث ػػػػػ اةيفبحأل ػػػػػةحاب هػػػػػـبحثيػػػػػ ط  فبأةػػػػػ 

يجا نػػػػػػػػػػػابب  البةنػػػػػػػػػػػاب حث ػػػػػػػػػػػ إ يفب يػػػػػػػػػػػاب حثػػػػػػػػػػػةحغ يف
 Sengenberg,2011,p.74)بل

 ت جػػػابةػػػا بحختل ػػػ تب ػػػيفبحثػػػا ؿب يةػػػ بيخػػػصب
طػػةؽب يػػ سبةيػػاؿبحث ط ثػػاب  تةجػػ ب ػػ  بحالختل ػػ تبب
إثػػػشبةػػػا بة حةػػػػؿبةنهػػػ  بحثتغيػػػةحتب ػػػػشبإػػػا ابحثاػػػػفب
حث ػ ن نشبث يةػػؿب  ػشبتإايػػابحث ػػ  بحثي ة ػاب نجػػابةػػ ل ب

اناب  ػشب12ب–ب62 شب يضبحثا ؿبحث   بحثي ة اب يف
با(لاػػن11ب-61إػػيفب ػػشب يػػضبحثػػا ؿبح خػػة ب ػػيفب

  ػػػػ ثؾبحثتغيػػػػةحتب ػػػػشبحثةػػػػا بحثةيي ةيػػػػابث  إػػػػدبةػػػػفب
ةةؿ إيػػػدبأفب يػػػضبحثػػػا ؿبتإػػػاا  ب  ة يػػػابأاػػػ  ي ب
 ةػػ ب ػػ بحثإػػ ؿب  ثناػػ ابث  اليػػ تبحثةتإػػا بحالةةي يػػا ب

آخػػػة ب إاػػػ  عب حإػػػابة ػػػؿبحثي  ػػػ فبب ينةػػ بتإػػػاا  با ؿ
 حا  ةيفب شب ناحل تةج بأيضػ  بإثػشبحالختل ػ تب ػشب

 عدد العاطلني عن العمل من محةل املؤهالت اجلامعية

 ا جامىل قوة العمل من محةل املؤهالت اجلامعية
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يفبةػػفبحثيةػػؿب حثةت  ػػ بةي ثجػاب ضػػ بحأل ػػةحابحثةاػػةإ
إةػػػػػػ ا بإاةػػػػػػ جهـب حث ػػػػػػ إ يفبةػػػػػػفبحثيةػػػػػػؿبأل ؿبةػػػػػػة ب

 أخيػػػػػػػةح بب خ مػػػػػػػابخةيجػػػػػػػشبحثج ةيػػػػػػػ تب حثةػػػػػػػاحةس 
حالختل ػػػػ تب ػػػػشبةمػػػػ اةبحث ي نػػػػ تبحثةاػػػػتخاةاب ػػػػشب

ب ي سبةياؿبحث ط ثال
ةفبأ ػـبةمػ اةحث ي ن تبثهػ حبحثةؤ ػةبحثتيػاحاحتبب

  ػػػشبة نيػػػابة ػػػشبب-حثاػػػ  نياب ةاػػػ إ تب ػػػ  بحثيةػػػؿ
 حثاػػػجلتبحإلاحةيػػػابب-  ػػػابثةجةػػػ عبحثاػػػ  فةينػػػابةة

ثة  تػػببحثيةػػؿلبتتةيعحثتيػػاحاحتبحثاػػ  نياب طػػ ؿب تػػة ب
إجةح ه ب ت  فبةة ب ؿبة ػةباػن حتب  ػ  بحثتيػاحاحتب

حث ػػػػػػػػش ب  ثناػػػػػػػػ اببة  اػػػػػػػػاب  ثناػػػػػػػػ ابث ا ثػػػػػػػػاب ناػػػػػػػػس
ث ةاػػػػ إ تب هػػػػشبت يػػػػةبجة ػػػػابةػػػػفبحثة ػػػػ  ؿبنتيجػػػػاب

يػػػابثط ييتهػػػ بحثا ةيػػػابحثاػػػن يابحثتػػػشب ػػػابالتاػػػة ب ةت  
حثتغيػػػػػػةحتببأ بتػػػػػػ  يةبحثت   ػػػػػػ تب ػػػػػػشبحألجػػػػػػؿبحث مػػػػػػية

ب(ILO)حثة اػػػػػػػػةيا بإالبأفبة تػػػػػػػػببحثيةػػػػػػػػؿبحثػػػػػػػػا ثشب
(بOECD ةنظةػػػػػػػابحثتيػػػػػػػ  فب حثتنةيػػػػػػػابحال تمػػػػػػػ ايا 

ياضػػػلفب ػػػ  بحثطةي ػػػالبأةػػػ باػػػجلتبطػػػ ث شبحثيةػػػؿب
 هػػشبالت ػػاـب ي اػػ  با ي ػػ  بثيػػاابحثيػػ ط يفبث جػػ ابةػػػااب

ب  ية يػاب  يةبية ضبةة ضبحثيةؿب  ج ابةفبالي ـ 
حث إػػدبةػػفبحثيةػػؿب مػػػااباين ةي يػػا ب   ثة   ػػؿب ػػػإفب
 ن ؾبةػا ب  ػ تبثػيسبثهػـبحثإػؽب ػشبحثيةػؿب ي إ ػ فب
ةناب يتـبحات ن  هـبةفبةػاحابحثيػ ط يف ب   ثتػ ثشب ػإفب
  حبحالا  ببيتجابنإ بحثة  ثغػاب ػشبأةػاحابحثيػ ط يفب
ةفبحثيةؿلب ة بأنه بتيتةابة شبأاسب   حةػابحاحةيػاب

  ػشبناػسبحثا ثػابةػفب تػة بب-خػة تخت ؼبةػفبا ثػاب 
 ةػػػػفب ػػػػـب ػػػػإفبحإلإمػػػػ  حتبحثن تجػػػػابةنهػػػػ بب- خػػػػة 

 ,Sorrention, 2000)التمػ  بث ة  ةنػابحثا ثيػاب
p.3-5)ةػػػػ بيةيػػػػعب ػػػػ  بحثطةي ػػػػابأنهػػػػ بت ػػػػاـبت ػػػػايةح بل 

اةيي  ب غيةبة  ؼبثياابحثي ط يفبةفبحثيةؿب التت  ةب
  خطػػػ  بحثيينػػػاب ت جػػػ بإثػػػشبحاػػػتية ثه بحثػػػا ؿبحث  ػػػة ب

ثةت اةػػػابخ مػػػا لب ةة ةػػػ  بةهةػػػ ب  نػػػتبن ةيػػػابح اح بح

حثةاتخاةاب شب يػ سبحث ط ثػاب ػإفبةمػاح يابحث ي نػ تب
حثتيػػػػػ ةيؼبحثةاػػػػػتخاةاببتةجػػػػػ ب  ثاةجػػػػػابحأل ثػػػػػشبإثػػػػػش

حألةح بحثةتضػػػػػػ ة اببثػػػػػػ حبتظهػػػػػػةب  يػػػػػػةبةػػػػػػفبث  ط ثػػػػػػا 
 حثةتن  ضػػػػػػاب خمػػػػػػ صبا ػػػػػػابحث يػػػػػػ سبحالإمػػػػػػ  شب

بث  ط ثاب شب  يةبةفبحثا ؿل
بحثةاػػػػػتخاةابحثمػػػػػيغاباػػػػػ طا بةػػػػػفبحثػػػػػةغـبة ػػػػػش
بإثيهػ  حثة جهػا  حإلنت ػ احت حث ط ثػا ةيػاالت ثإاػ ب

بأفب ػػػػ حبحثةؤ ػػػػةبي تاػػػػببإالبحثا ػػػػاب يػػػػاـب إتمػػػػ  ه 
بأ ةيػػػػابخ مػػػػاب ييت ػػػػةبأيضػػػػ  بةػػػػفبأ ػػػػـبة ػػػػ يسبأاح 

بتاػػتخاـبحثتػػشب ػػشباػػ ؽبحثيةػػؿ ب تيػػاب ػػ  بحثمػػيغا
بحثيةػػػػػػؿبةنظةػػػػػػاب  ػػػػػػ ثؾبحثػػػػػػا ؿبجةيػػػػػػ ب هػػػػػػ ب ت خػػػػػػ 

  ػيف  يةػ  حث ط ثػا ةيػاالت  ػيف حثة  ةنػا حثا ثياةنػا
 ةػا  ة ػش حث حإا  حثا ثا احخؿ   ش حثةخت اا حثا ؿ
ب . حثةخت اا حثعةنيا حثاتةحت

بأ  ػػػػػةبحث ط ثػػػػػاب يػػػػػ سبأفب ةػػػػػفبحثجػػػػػايةب  ثػػػػػ  ة
بحثةت اةػا   ثػا ؿ ة  ةنػا حثن ةيػا حثػا ؿ  ػش مػي  ا
بحثجهػػػػػػ عبضػػػػػػيؼب-أ بثيػػػػػػا بأاػػػػػػ  ببأ ةهػػػػػػ ب  ثػػػػػػؾ

بحثجهػ ت ثػا  اػ يةا  ي نػ ت تػ ح ة  ةػاـ حإلإمػ   
ب  ثػؾ حث ط ثػا إجػـ ة ػش ةنػا ياػتاؿ  حثتػش حثةاػةيا
بحثةتيط ػيف حأل ػةحا تإاػع  ط ثػا إة نػ ت  جػ ا ثيػاـ
بتػ  ة ثيػاـ أ  ن إيػا  ةػف  ػ ح أنااػهـ تاػجيؿ ة ػش

 ياػة  نإػ  ة ػش حثةي  ةػ ت ثجةػ  ةل ةػا  اػ  ؿ
   ا  اةجا ة يه  حإلةتة ا ية ف  ي ن ت   حةا  ت  يف
بثةػ  حثناػ   حثػ عف -ب. أخػة  ن إيػا ةػف ةي  ثػا 
بحث ػ ن ن  غيػة حثةػ حعي أ  حثخاػش   إل تمػ ا ياػةش
ب ال . حثةت اةػا   ثػا ؿ ة  ةنػا حثن ةيػا حثػا ؿ  ػش أ  ػة

بحألإمػػػػػػ  حتب ػػػػػػشبحإل تمػػػػػػ اب ػػػػػػ حبأن ػػػػػػطابتػػػػػػاخؿ
 حث ط عب ه ح حثةتي  ا  إفبحث ي ن ت  ـ   ةف حثةاةيا 

 ةػاـ -جػػ .إ ي تهػ  ةػف أ ػؿ ت ػ ف حثن ةيػا حثػا ؿ  ش
بغيػة حث طػ ع ةػف ا ي ػا   ي نػ ت حإمػ  حت  جػ ا
ب  ػ  حثن ةيػا حثػا ؿ  ػش informal sector حثةػنظـ



بطالة الجامعيين فى االقتصاد المصرى  محددات                     امـــــــالسيدة كمال قرط أ/
 

 (4162-6791خالل الفترة)

6 
 

حثمػغية ب حثة ػة ة ت يضػـ إضػة   طػ ع ةػ ا 
ب ثػؾ  ػ  ا  ةػ  حثخػ ص ثإاػ  هـ حثيػ ة يف  حثإػة ييف

بحثػا ؿ  ػش حث طػ ع ثهػ ح حثناػ   حثػ عف عيػ ا   ةغػـ
ب(ل8ص  4112  حث   ب ة ا  حثن ةيا
نظريـــات تفســـير بطالـــة الجـــامعيين لفقـــًا لم -ب

 االقتصادية 
تتضػػػػةفبحثنظةيػػػػ تبحال تمػػػػ ايابحثإاي ػػػػابتااػػػػيةح ب
ةخت اػػػػػ  بثظػػػػػ  ة بحث ط ثػػػػػابةػػػػػفبخػػػػػلؿبتيػػػػػايؿب يػػػػػضب
حثاػػػػػة ضبحألا اػػػػػيابحثةتي  ػػػػػاب هي ػػػػػؿباػػػػػ ؽبحثيةػػػػػؿب
 آثي تبحثت حعفب يالبتةج ب ػ  بحثنظةيػ تباػ بب جػ اب

ةػػػؿبثهػػػ بحث ط ثػػػابإثػػػشب جػػػ ابحخػػػتلالتب ػػػشباػػػ ؽبحثي
 ةػػػػػفبأ ػػػػػـب ػػػػػ  ببةل ػػػػػابة   ػػػػػة ب إػػػػػا دبحث ط ثػػػػػاب 

حثنظةي تبنظةيابتجع ابا ؽبحثيةؿ ب نظةيػابحخػتلؿب
اػػ ؽبحثيةػػؿ ب نظةيػػابحث إػػدبةػػفبةةػػؿلب اػػػنإ  ؿب

بت ضي ب   بحثنظةي تب  ش بةفبحإليج علبب
 Segmentationنظرية تجزئة سلق العمل -بأ

Theory of the Labor Market ظهػةتب
حثيةؿبة شبأ ػةبحجػةح بحثيايػابنظةيابتجع ابا ؽب

ةػػفبحثاةحاػػ تبحثةياحنيػػاب ػػشبحال تمػػ ابحألةةي ػػػشب
خػػػػلؿب تػػػػة بحثاػػػػتين تب حثتػػػػشبأ ضػػػػإتبأفب ػػػػ  ب
حثيةػػؿبحألةةي يػػابتتيػػةضبثظػػ  ة بةػػفبحثت اػػيـبأ ب

بة شبأا سبحثجناياب ب Segmentaionحثتجع ا
ب حثةات  بحثتي يةشبل  حثن عب  حثاف 

تتي ةضبةػ ب ةفبحثج شبأفبةظ  ةبحثتجع اب   ب
حثنظةيابحثت  يايػابثاػ ؽبحثيةػؿب حثتػشبتاتػةضبتجػ نسب
ةنمةبحثيةؿب  أفبجةي بحأل ةحابحثةنتةيفبث   بحثيةػؿب
ي  نػػػ حبة ػػػشب ػػػاـبحثةاػػػ  ح بةنػػػابحثت ػػػاـبثهػػػ حبحثاػػػ ؽلب
 ضل بةفبأفبحثنة  سبحثت  يا بياتةضبأفبحثةنظةيفب
ي يةػػػػػ فبحثيةػػػػػ ؿب   ػػػػػ  بثخم  مػػػػػهـبحث خمػػػػػياب أ ب

ا(با فبأفبي خػػػػػػ  حب ػػػػػػشبحإلةت ػػػػػػ ةبحنتػػػػػػ جيتهـبحثإايػػػػػػ
حثخمػػ  صبحالجتة ةيػػابثا ػػ تبحثيةػػؿبحثةخت اػػاب ةةػػ ب

يينػػشبضػػةني  بأفبأ ب ػػة ؽبة جػػ ا ب ػػيفب ػػ  بحثا ػػ تب
ال ػػاب أفبتػػع ؿب ةػػة ةبحث  ػػتبنتيجػػاباػػي ا بحثةن  اػػاب
حث  ة اب شبا ؽبحثيةؿلب ث فبحاتةةحةب ػ  بحثظػ ح ةب
 تيػػػػةضب يػػػػضب  ػػػػ تب ػػػػ  بحثيةػػػػؿبخ مػػػػابحالنػػػػ دب

بب حثية ثػػػابحثةهػػػ جة بث  ط ثػػػاب ةيػػػاالتبتاػػػ ؽب حث ػػػ  
حثا ػػػ تبح خػػػة بأ  تػػػتب  ضػػػ حبةػػػاـب ػػػاة بحثنةػػػ  سب
حثت  يػػػػػػػػا بة ػػػػػػػػشبتااػػػػػػػػيةبحأل ضػػػػػػػػ عبحثاػػػػػػػػ  ا ب ػػػػػػػػشب
حثةجتةيػػػػػ تبحثمػػػػػن ةيابحثإاي ػػػػػالب ةػػػػػفب ػػػػػـبتيػػػػػااتب
نظةيػػػ تبتجع ػػػاباػػػ ؽبحثيةػػػؿب ةإ  ثػػػابث تغ ػػػببة ػػػشب
 ػػػػ حبحث جػػػػابةػػػػفبأ جػػػػاب مػػػػ ةبحثنةػػػػ  سبحثت  يػػػػا بلب

شب ػػ حبحثجػػع بة ػػشبتإ يػػؿبحثنظةيػػابحثتػػشب ان تمػػةب ػػ
تت نػػػشب  ػػػة بحن اػػػ ـباػػػ ؽبحثيةػػػؿبإثػػػشباػػػ ؽبة ياػػػشب

Primary market آخػةب ػ ن  بب Secondary 
Marketثػػػػػػػػػؾبالةت  طهةػػػػػػػػػ بحثة   ػػػػػػػػػةب ة ضػػػػػػػػػ عبب  
بحث ط ثالب

بأاػػػ حؽبحثيةػػػؿبحثةجػػػعأ بأ بحثةنامػػػ ابة ػػػشب ت ػػػـ 
  ػػة بأا اػػياب   ػػشب جػػ ابةجة ةػػ تبغيػػةبةتن  اػػاب

ؿبحثةجػػػعأ ب ب ثػػػ حب إنػػػابةػػػفبحثمػػػيبب ػػػشباػػػ ؽبحثيةػػػ
ةي ثجػابأاػ حؽبحثيةػؿب  اػ حؽبتن  اػياب  ةػفب ػـب ػػإفب
 إػػاحتبةنمػػػةبحثيةػػؿبت ػػػ فبغيػػةبةتج ناػػػالبيةجػػػ ب

 Piore and Doeringer)حثاضػػػػؿبإثػػػػشبأةةػػػػ ؿب

 شبمي غابأ اػطبمػ ةبحثتجػعؤب ػشبأاػ حؽبب(1971
حثيةػػؿ بإيػػدبين اػػـباػػ ؽبحثيةػػؿب   ػػ  بثهػػ  بحثنظةيػػاب
إثػػػشبجػػػع يفبةنامػػػ يفب ةػػػ بحثاػػػ ؽبحأل ثػػػشب حثاػػػ ؽب
حث  ن  ب  ث ية ؿبحث اة بة شبحثتإةؾباحخػؿب ػؿباػ ؽب
 الية ػػػػػػػػػػػنهـب ثػػػػػػػػػػػؾب يةػػػػػػػػػػػ ب ػػػػػػػػػػػيفبحالاػػػػػػػػػػػ حؽ ةنا ة ب

بPrimary(لبيضػػػػػػػػـبحثاػػػػػػػػ ؽبحأل ثػػػػػػػػشب9 ص4111
يػػػػابح تمػػػػ اي  ب تتةيعحثمػػػػن ة تب يهػػػػ بحثةؤااػػػػ تبحث  ب

  ةتاػػػػػػػ عبةاػػػػػػػت  بحثت ن ث جيػػػػػػػ ب     ػػػػػػػابةأسبحثةػػػػػػػ ؿب
 حاػػػتخاحـبةة ثػػػاب حتبةهػػػ ة بةةتايػػػاب ي ػػػغؿبحأل ػػػةحاب
 ظػػ  ؼبجيػػا ب يإمػػ  فبة ػػشبأجػػ ةبةةتايػػابناػػ ي   ب
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 ت  فباةجابحالات ةحةبحث ظياشبةةتايابإثشبإابةػ بلب
بحثةؤااػ تب Secondary ينة بيضـبححثا ؽبحث  ن  

مػػػػػػغية بحثإجػػػػػػـب حثمػػػػػػن ة تب  ياػػػػػػابحثية ثػػػػػػابحثتػػػػػػشب
تاتخاـبت ن ث جي ب ايطاب  يتـبت ظيػؼبحثيةػ ؿبة ػشب
أاػػ سبةؤ ػػتب  ػػشب ظػػ  ؼبةاي ػػاب التتػػ حبثهػػـب ػػةصب
أ ضػػؿبث تة ػػشب ػػشبحثاػػ ـبحثػػ ظياشبأيػػ ب ػػ فبةاػػت ح ـب
حثتي يةشب يإم  فبة شبأج ةبةنخاضػاب  بظػة ؼب

ثؾبتةتا بحثط ببة شبحثيةؿب  ثنا ابثهـبغيةةات ة بث 
ةيػػػػاالتبحث ط ثػػػػاب ػػػػشب ػػػػ حبحثاػػػػ ؽبخ مػػػػابحث ط ثػػػػاب

 .Harrison &Andrew, 1979, P)حثة اػةياب
ل   ػػػػػػػ  بثهػػػػػػػ  بحثنظةيػػػػػػػاب ػػػػػػػإفبظهػػػػػػػ ةبحث ط ثػػػػػػػاب(690

أةةإتةػػػشب  حثا ػػػابحال  ػػػةبتضػػػةةح ب  ث ط ثػػػاب ػػػشبت ػػػؾب
حثتػػػػػشبتنتةػػػػػشبإثػػػػػشبحث طػػػػػ عبحث ػػػػػ ن  بإيػػػػػدبتخضػػػػػ ب
بحثت   ػػػػ تب ػػػػشبحثيةػػػػؿبثت   ػػػػ تبحثظػػػػة ؼبحال تمػػػػ ايا
ث ا ثػػػاب  ينةػػػ بالتةػػػسبحث ط ثػػػابحثيػػػ ة يفب ػػػشبحث طػػػ عب
حأل ثػػػػشبإالب ػػػػشبإ ثػػػػابحثة ػػػػ ابحال تمػػػػ ا بحثةاػػػػتةةب

ب  نا اب ايطابة  ةناب  ث ط عبحث  نشبل
 Job Searchنظرية البحث عـن عمـل  - ب

Theory   
تغيػػػػػػةبح تػػػػػػةحضببب ػػػػػػ  بحثنظةيػػػػػػابة ػػػػػػشبتةت ػػػػػػع

أا اشبةفبح تةحض تبحثنة  سبحثت  يا بثا ؽبحثيةػؿب
ؿب ػػػشبأفبجةيػػػ بحثةتيػػػ ة يفب ػػػشب ػػػ حبحثاػػػ ؽب حثةتة ػػػ

ة ػػشبة ػػـب  ةػػؿب ةػػ بيجػػة ب يػػا ب ةػػفب ػػـب إنهػػ بتؤ ػػاب
ة ػػشبمػػي  ابتػػ ح ةبحثةي  ةػػ تبحث   يػػاب حث  ة ػػاب ػػشب
اػػ ؽبحثيةػػؿ بحألةػػػةبحثػػ  بيتةتػػببة يػػػابعيػػ ا باةجػػػاب
ةاـبحثت  اب شبحتخ  بحث ةحةحتب بةة بيػا  بحال ػةحابإثػشب

 تتاػػـبةة يػػابحثاػػيشبث تيػػةؼبة ػػشب ػػ  بحثةي  ةػػ ت ب
حث إدبةػفب ػ  بحثةي  ةػ تب  نهػ بةة يػابة  اػابإيػدب
تتط ػػػػػػببنا ػػػػػػ تبتتي ػػػػػػؽب  ث إػػػػػػدب حالنت ػػػػػػ ؿب  ثناػػػػػػ اب
ث يػػػػػػػػػ ة يفب نا ػػػػػػػػػ تبث ختيػػػػػػػػػ ةبةػػػػػػػػػفب  ػػػػػػػػػؿبةجػػػػػػػػػ ؿب
حألةة ؿل تتاػػـبةة يػػابحث إػػػدبةػػفبحثةي  ةػػ تب  نهػػػ ب

ثػػشبتاػػةغبةػػفب  ػػؿبحال ػػػةحاب تإتػػ سبإثػػشب  ػػتبط يػػؿب ح 
حثنظةيػابإثػشب ػ تيفبثجة ب   بحثةي  ة تلبتاتناب   ب

حثاػػةتيفب ػػػشبتااػػػيةب جػػػ اب ػػـب   ػػػؿبةػػػفبحثةتيط ػػػيفب
جن ػػػػ  بإثػػػػشبجنػػػػببةػػػػ ب جػػػػ اب ػػػػةصبةةػػػػؿب ػػػػ غة ب ب
 ثتااػػيةبت ػػ يفبحألجػػ ةبحثةتي  ػػاب ػػناسب  ػػ تبحثةهػػ ة ب
ا فبأفبيينػػشب ثػػؾب جػػ ابأ بنػػ عبةػػفبحالخػػتلؿب ػػشب

(ب689 بصب6787آثيػػػػ تباػػػػ ؽبحثيةػػػػؿب حثخ حجػػػػاب 
يػػاالتبحث ط ثػػابإثػػشبلةػػفبةنظ ة ػػ  بحثنظةيػػابتةجػػ بة

ةغ ػػػػابحأل ػػػػةحاب ػػػػشبتػػػػةؾب ظػػػػ  اهـب حثتاػػػػةغبةػػػػفبأجػػػػؿب
حث إػػػػدب جةػػػػ بحثةي  ةػػػػ تبحثةتي  ػػػػاب   ضػػػػؿب ػػػػةصب
حثيةػػؿبحثةل ةػػابث ػػاةحتهـب  ي ػػؿبحالجػػ ةبحثة تػػةفب هػػ ب
  ةفب ـ ب  ناب     بثه  بحثنظةياب ػإفبحث ط ثػابحثاػ  ا ب

تيػػػػػاباػػػػػ     بب-حث ط ثػػػػػابحالإت   يػػػػػاب– ػػػػػشبحال تمػػػػػ ا
ينػػتجبةػػفباػػيشبحثيةػػ ؿبإثػػشبحثإمػػ ؿبة ػػشببحختي ةيػػ  ب

أجػػػ ةبأة ػػػشب  ػػػةصبةةػػػؿبأ  ػػػةبةل ةػػػا ب ةػػػ بأنهػػػ ب
ضػػة ةيابةػػفبأجػػؿبحث مػػ ؿبإثػػشبحثت عيػػ بحألة ػػؿبث ػػ  ب
حثيةػػػؿب يةػػػ ب ػػػيفبحالن ػػػطاب حإلاػػػتخاحة تبحثةخت اػػػالب
 ةػػػفبن إيػػػابآخػػػة ب ب ػػػإفبةجػػػ ؿبحألةةػػػ ؿبياضػػػ  فب
حإلإتاػػ ظب  ث ظػػ  ؼبحث ػػ غة بثػػ يضبحث  ػػتب ػػاال بةػػفب

 ه ب ػػػػ  ؿبحثةت ػػػػاةيفب  ثػػػػؾب هػػػػاؼبحثي ػػػػ ةبة ػػػػشب ػػػػغ
أ ضػػؿبحثيػػ ة يفبحثةل ةػػيفبثاةمػػابحثيةػػؿب ػػ  ب  ثػػفب
يت  ؼبحثاةابحث  بييظػـباخ ػابةػفبحث إػدبةػفبةةػؿب
إالبإ حبتاػػػ   بحثي  ػػػابأ بحإليػػػةحابحثإػػػا بحثةت  ػػػ بةػػػ ب

 ,Faggian)حثت ػػ ثيؼبحثإايػػابإل تنػػ  بحثةي  ةػػ تب
2014,p.62)بل

   ػػ  بث تإ يػػؿبحثاػػ  ؽبب يت  ػػؼبطػػ ؿب تػػة بحث ط ثػػا
حث  بيت  ػ بحثاػةابأفبيإمػؿبة يػاببة شبةياؿبحألجة

نتيجػػابتإاػػفباةجػػابةي  ة تػػاب ػػ إ حؿبحثاػػ ؽب ة ػػشب
حثةنػػػػ قبحال تمػػػػ ا بحثيػػػػ ـب ػػػػشب ػػػػ حبحثةجتةػػػػ لب اػػػػشب
إ التبحثة حسبحال تم ا بتط ؿب تةحتبحث ط ثػابنظػةح ب
ث  ػػػابحال ػػػةحاب ػػػشب جػػػ اب ػػػـب حاػػػ بةػػػفب ػػػةصبحثيةػػػؿب
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إػػيفبتػػنخاضب ػ  بحثةػػا ب ػػشبإػػ التببحثةت إػاب بة ػػش
حث اػػػػػ ابحال تمػػػػػ ا بحثػػػػػ  بيػػػػػا  بحأل ػػػػػةحابإثػػػػػشبةػػػػػاـب
حثةغػػػ ال ب ػػػشبتإايػػػابةيػػػاؿبحألجػػػةبحثةاػػػتيايفبث   ثػػػاب
ث تإػػ ؿبةػػفبإ ثػػابحث ط ثػػابإثػػشبإ ثػػابحثت ػػغيؿلب ضػػل ب
ة شبأفبط ؿبةػا بحث ط ثػابيت  ػؼبأيضػ  بة ػشبة ػاحةب
حالة نػػػػابحثػػػػ  بيإمػػػػؿبة يػػػػابحثةتيطػػػػؿبطػػػػ حؿب تػػػػة ب

الب ةػػػػ بتاػػػػتخاـب ػػػػ  بحثنظةيػػػػابثتااػػػػيةب    يػػػػابتيط ػػػػ
 يػػػػضب  ػػػػ تب ػػػػ  بحثيةػػػػؿبث  ط ثػػػػابأ  ػػػػةبةػػػػفبغيػػػػة ـب
 ينط ػػػػؽب ثػػػػؾب مػػػػاابخ مػػػػابة ػػػػشبحث ػػػػ  ببحثػػػػ يفب
ية  ػػػ فبحثػػػاحخ يفبحثجػػػاابثاػػػ ؽبحثيةػػػؿل نظةح بالنيػػػاحـب
خ ػػةتهـبتة ةػػ  ب ػػ إ حؿبحثاػػ ؽبتػػعاحاباةجػػابتػػن  هـب ػػيفب
حث ظػػػػػػػػ  ؼبحثةخت اػػػػػػػػابةػػػػػػػػفبأجػػػػػػػػؿبحثإمػػػػػػػػ ؿبة ػػػػػػػػشب

 ة تبحثةط   الب ةفب ػـبيتاػـب ػؤال ب  ػاةبأ  ػةبحثةي 
ةفبحثإةحؾبة  ةناب  ثا  تبحالخة بةفب   بحثيةؿب ة ب
يعاحابةياؿبتيةضهـبثاتةحتبةػفبحث ط ثػابأ نػ  بةة يػاب

بحثتن ؿب   لب
 ػػػػػػ  بحثنظةيػػػػػػابخطػػػػػػ  بةت اةػػػػػػاب  ثناػػػػػػ اببتيت ػػػػػػة

ث نةػػػ  سبحثت  يػػػا بثاػػػ ؽبحثيةػػػؿب  ث ػػػفبتااػػػيةب ػػػ  ب
ابيظػػؿبة ػػ    ب ػػ ث  يةةفبأ جػػابحثنظةيػػابثظػػ  ة بحث ط ثػػ

حث م ةلب لبية فبإةج عبحالةتا عبحثةضػطةابثةيػاؿب
حث ط ثػػػاب ػػػشبحثػػػا ؿبحثمػػػن ةيابحثةت اةػػػابثةجػػػةابةغ ػػػاب
حأل ػػةحاب ػػشبحثتاػػةغبثية يػػابجةػػ بحثةي  ةػػ تب ب ةػػ بأفب
 ػػ  بحثنظةيػػابتيجػػعبةػػفبتااػػيةبحثةإػػااحتبحألا اػػياب

ضبثظ  ة بحث ط ثاب شبحألجؿبحثط يؿبلب  ػاب ينػتب يػ
حثاةحا تبحثةياحنيابحثتشبأجةيػتب ػشبحث اليػ تبحثةتإػا ب
حألةةي يػػػابب  ةناػػػ بث تإ ػػػؽبةػػػفبمػػػإاب ػػػ  بحثنظةيػػػاب
أ ضإتبأفبحثاػةابي ػ فبأ  ػةب ػاة بة ػشبحث إػدبةػفب
 ػػػػةصبحثيةػػػػؿبحثجايػػػػا بإينةػػػػ بي ػػػػ فبة ػػػػتغل ب ثػػػػيسب
ةتيطل ب ب أفبناػ اب  يػة بةػفبحأل ػةحابي  ةػ فب تغييػةب

ةػػػػػػػػػػػػػػػػػفبب ظػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اهـب ػػػػػػػػػػػػػػػػػا فبحثةػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةب إ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ب(بلClark&Summers,1979,P.55حثتيطؿ 

نظريــــــــــة اخــــــــــتالل ســــــــــلق العمــــــــــل  -جـــــــــــ
Disequilibrium Theory  

تاتػػةضب ػػ  بحثنظةيػػابتإ ػػيل بثاػػ ؽبحثيةػػؿبة ػػشب
جة ابحألج ةب حألاي ةب شبحثةػا بحث مػيةلببحا سبي

يةجػػػػ ب ػػػػ حبحثجةػػػػ ابةػػػػفب جهػػػػابنظػػػػةبأنمػػػػ ةب ػػػػ  ب
حثنظةيػػػابإثػػػشبةجػػػعب ػػػؿبةػػػفبحألجػػػ ةب حألاػػػي ةبةػػػفب

اػػػػتج  ابحث   يػػػػابث تغيػػػػةبحثػػػػ  بيإػػػػادب ػػػػشب ي ػػػػؿبحال
 ػػشب جػػ اب ػػ  ضببحثط ػػبب حثيػػةضب  ت ػػ فبحثنتيجػػا

لبشبحثيةػؿ شبةةضبحثيةؿبيعيابةفبإجـبحثط ببة ػ
 تػػػػؤا ب ػػػػ  بحثإ ثػػػػابإثػػػػشبظهػػػػ ةبنػػػػ عبةػػػػفبحث ط ثػػػػاب
حالج  ةيػػػػاب ةينػػػػشب جػػػػ ابأ ػػػػةحابيةغ ػػػػ فب ػػػػشبحثيةػػػػؿب
ب ػػ ألجةبحثاػػ  اب ػػشبحثاػػ ؽب اليجػػا فب ةمػػابةةػػؿبل

حثتاايةبحث  بت اةاب ػ  بحثنظةيػابث  ط ثػابآثيػابب ييت ة
ةػةضبحثيةػؿب حثط ػػبببةػفبآثيػ تبحثتػ حعفبحث ةػػشب ػيف

نتيجابةاـب ي ثيابحثت حعفبحألجة  ب ة ػشبحثػةغـبببة يا
ةػفبأفب ػػ  بحبثنظةيػػابتيت ػةبأإػػابحإلةتػػاحاحتبحثنظةيػػاب
ث تإ يؿبحثت  يا بثا ؽبحثيةؿبإالبأنه بتخت ؼبج  ةي  ب

 نيػاب جػ ابحث ط ثػابحالج  ةيػابة ػشبةيابالةتةح ه ب إة 
إػػيفباليتضػػةفبحثنةػػ  سبحثت  يػػا باػػ  بنػػ ةيفب  ػػطب
ةػػػػػػػػػفبأنػػػػػػػػػ حعبحث ط ثػػػػػػػػػاب ةػػػػػػػػػ بحث ط ثػػػػػػػػػابحالختي ةيػػػػػػػػػاب
 حالإت   يالب ةػ بأنهػ بتيت ػةبخطػ  بةت اةػاب  ثة  ةنػاب
  ثنةػػ  سبحثاػػ   ابألنهػػ بالت مػػةبحث إػػدبةػػفبأاػػ  بب
حث ط ثػػػاب ػػػشبإطػػػ ةباةحاػػػاباػػػ ؽبحثيةػػػؿب  ػػػطب ب حنةػػػ ب

يشبثتإ يؿب   بحثظ  ة بةفبخلؿباةحاابحثيل  تبتا
حث   ةػػػاب ػػػيفباػػػػ ؽبحثيةػػػؿب اػػػػ ؽبحثاػػػ  ب حثخ حجػػػػا ب

ب(لببببب687 ص6787
 ية ػػفبأفبينػػتجبةػػفبةل ػػ تبحثت ػػ  ؾب ػػيفب ػػ  ب
حألاػػػ حؽبإػػػ ثتيفبةػػػفبحث ط ثػػػا بحثإ ثػػػابحأل ثػػػشب   ػػػشب
تتةيعب  ج اب   ضب شبحثيػةضبةػفبحثط ػبب ػشب ػل ب

 ب  ػػػػشب ػػػػ  بحثإ ثػػػػابةػػػػفباػػػػ ؽبحثيةػػػػؿب اػػػػ ؽبحثاػػػػ 
التةجػػػػ بحث ط ثػػػػاببإثػػػػشبحةتاػػػػ عبةيػػػػاالتبحألج ة حنةػػػػ ب
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ث مػػ ةبحثط ػػبب ػػشباػػ ؽبحثاػػ  ب   ي ػػ ة بآخػػة ب ػػإفب
حثةنظةػػيفباػػ ؼبيإجةػػ فبةػػفبت ػػغيؿبةػػاابحضػػ  شب
ةفبحثية ؿبط ثة بأفبحثعي ا ب شبحالنت سبحثتشباتتةتبب
ة ػػػشبعيػػػ ا بحثت ػػػغيؿبثػػػػفبتجػػػابةػػػفبي ػػػتةيه ب نتيجػػػػاب

فبحث ط ثابة بإ ثػابن ػصبحثت ػغيؿبثت   اب  حبحثن عبة
حثن جةػػػابةػػػفبحنخاػػػػ ضبحثط ػػػببحثايػػػػ ؿب ػػػشبحثتإ يػػػػؿب
حث ينع بت مؼبحث ط ثػاب ػشب ػ  بحثإ ثػاب  نهػ ب" ط ثػاب
 ينعيا"لحثإ ثػػابحث  نيػػػا   شبحثتػػػشبت تػػةفب يهػػػ بحث ط ثػػػاب
 ػػػشباػػػ ؽبحثيةػػػؿب  جػػػ ابن ػػػصب ػػػشبحثةيػػػة ضبةػػػفب
حثاػػ  بةػػفبحثط ػػببة يهػػ ب ت ةػػفبأاػػ  ببحث ط ثػػاب ػػشب

حثإ ثاب شبحةتا عبةيػاؿبحالجػ ةبحثإ ي يػابث يةػ ؿب   ب
ةةػػ بيػػا  بةجػػ ؿبحألةةػػ ؿبإثػػشبةػػاـبعيػػ ا بحثةيػػة ضب
ةفبحثا  ب ةاـبعي ا بةات  بحثت غيؿ ب  ثػؾب ااػبب
حنخا ضبة إيابحالات ة ةحتبحالض  يابحثتشبية ػفبأفب
ب هػػػػ لب نجػػػػابت ػػػػ  ه  ب ػػػػيفب ػػػػ  بحثإ ثػػػػاب جػػػػ  ةب ي ػػػػـ 

 مػيؼبحث ط ثػاب ػشبحثتإ يؿبحث لاي ش ة بيا  بإثشبت
ب-Malinv)"ب ػػػػػػ  بحثإ ثػػػػػػاب  نػػػػػػا"ب ط ثػػػػػػاب لاػػػػػػي يا

 aud,1984,p.64بل
  ػػػابال ػػػشبتااػػػيةبحث ط ثػػػابحثةتضػػػةفب ػػػشبنظةيػػػاب
حالخػػػػػػػتلؿب ػػػػػػػاةح ب  يػػػػػػػةح بةػػػػػػػفبحث  ػػػػػػػ ؿب ػػػػػػػيفبحث تػػػػػػػ بب

للكن ىىه النظرية يشلبيا عم  األقل بحال تم ايفب 
بلجيين من ألجو القصلر:

حالخػػػتلؿبيػػػتـببأفبحثتإ يػػػؿبحثةتضػػػةفب ػػػشبنظةيػػػاب-6
بة ػشباةحاػاب  شبحط ةب تةحتب مية بحألجؿب ي ػـ 
ةظ  ةبحالختلؿب شبحألا حؽبحثةخت ااباحخؿب ؿب
 تػػػة ب ث نػػػابيهةػػػؿبتة ةػػػ  بحثيل ػػػاب ػػػيفبحثةتغيػػػةحتب

بحال تم ايابة ةبحثاتةحتبحثعةنيابحثةتي   ابل
 ة بأفبحثتإ يؿبحثا  ؽب نػشبة ػشبأاػ سبتجػ نسبب-4

اباػػػ ؽب حإػػػابةنمػػػةبحثيةػػػؿبةػػػفبن إيػػػا ب  جػػػ ب
ث ا  بةفبن إيابأخة  ب   بة بيينشبأفبحث ط ثػاب
حث ح يػػاب ػػشبحثةجتةػػ بت ػػ فبإةػػ ب ط ثػػاب ينعيػػابأ ب

 ط ثػػػاب لاػػػي يالب ث ػػػفب ػػػشبإ ي ػػػابحألةػػػةب ػػػ  ب
حال تةحض تبتتاـب ياـبحث ح يياب هن ؾبحثيايابةػفب

حثيةػػؿ ب ةػػ بأفب نػػ ؾبحثيايػػابةػػفببأنػػ حعبةنمػػة
ث ةنطػؽب ػ بأاػ حؽبحثاػ  ب ةػفب ػـبي ػ فبحال ػةبب

تػػعحةفبنػػ ةشبحث ط ثػػابةيػػ   ب  ػػ بةػػ بيينػػشبضػػةني  ب
لب  ثاي اػػػاباـبحة  نيػػابة حجهػػػابظػػ  ة بحث ط ثػػاةػػ

حثةل ةػػػػابث  ضػػػػ  بة ػػػػشبحث ط ثػػػػابحث ينعيػػػػاب حثتػػػػشب
ةػػػفببتتة ػػػؿب ػػػشبحثيةػػػؿبة ػػػشبة ػػػ بحثط ػػػببحث  ػػػش

طةيػػػػػػػػػؽبعيػػػػػػػػػ ا بحالناػػػػػػػػػ ؽبحثإ ػػػػػػػػػ ةشبأ بعيػػػػػػػػػ ا ب
 يابأج ةحثية ؿباتؤا بإثشبتاػ  ـبحث ط ثػابحث لاػي

ببنظػػػػةح بثتخايضػػػػه بثةيػػػػاالتبة إيػػػػابحالاػػػػت ة ةحت
ب(لببب671 ص6787 اال بةفبة يه ب حثخ حجا ب

ثانيًا:اتجاىـــــات بطالـــــة الجـــــامعيين فـــــ  
باالقتصاد المصر  

مصــادر الحصــلل عمــ  البيانــات عــن بطالــة  -أ
بالجامعيين

ت جػػػابجهتػػػ فبة ياػػػيت فبتت ثيػػػ فبإةػػػاحابحث ي نػػػ تب
ةة ع بث تي  ػابحثي ةػابحثخ ماب  ث ط ثاب شبحثجه عبحث

ب إةػػػاحاب ي نػػػ تبحثتيػػػاحابحثيػػػ ـب  حالإمػػػ  ب حثػػػ  بي ػػػـ 
اػػػن حت ب  عحة بحث ػػػ  ببث اػػػ  فب حالاػػػ  فب ػػػؿبة ػػػة

ب  ةػاحاب ي نػ تب إػ دبحث ػ  بحثي ة ػاب حثي ة ابحثتشبت ػـ 
  ثيينػػاب  ػػ ؿبةنػػتظـباػػن ي  لب    ػػ  بث جهػػ عبحثةة ػػع ب

جةي بث تي  ابحثي ةاب حالإم   بيياباحخؿب   بحثيةؿب
اػػػػػناب ػػػػػ   ةب ياػػػػػ  ة فب يػػػػػل ب62حأل ػػػػػةحاب ػػػػػشباػػػػػف

 ةجهػػػػػػػ احتهـبحثجاػػػػػػػة نيابأ حثي  يػػػػػػػاب ػػػػػػػشبأ بن ػػػػػػػ طب
ح تمػػػػػػػػػػػ ا بيتمػػػػػػػػػػػؿب  نتػػػػػػػػػػػ سبحثاػػػػػػػػػػػ  ب حثخػػػػػػػػػػػاة تب

ة ػشبأاح بة ػؿب  حثة ػتغ  ف(ب ب  ػ ثؾبحثػ يفبي ػاة ف
 ػػ حبحثن ػػ طبحال تمػػ ا ب يةغ ػػ فب يػػاب ي إ ػػ فبةنػػاب

ب          ث نهـباليجا ناب حثةتيط  ف(لب
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تطلر الييكل التعميم  لقلة العمـل لمعـدالت -ب
 البطالة بين الجامعيين

ية ننػػػػ بحث  ػػػػ ؼبة ػػػػشبحأل ةيػػػػابحثناػػػػ يابثة ػػػػ  اب
 ط ثػػػػػابحثجػػػػػ ةيييفبةػػػػػفبخػػػػػلؿبتت ػػػػػ بتطػػػػػ ةبحثهي ػػػػػؿب
حثتي يةشبث   بحثيةؿب  ةياالتبحث ط ثاب   ػ  بث ةاػت  ب

بحثتي يةشلب
ييت ةبحثهي ػؿب بالييكل التعميم  لمقلة العاممة -1

ثتي يةػػشبث  ػػ  بحثي ة ػػابةػػفبأ ػػـبحثةؤ ػػةحتبة ػػشبح

ن ةيػػػػػػابحثية ثػػػػػػاب حثخ ػػػػػػةحتب حثةهػػػػػػ ةحتبحثةت إػػػػػػاب
ثل تم اب ب  ػ بيي ػسبتة ةػ  بةةإ ػابحثنةػ بحثتػشب
يةةب ه بحثةجتة لب نجابأفبأ ةبنةػ بحثتي ػيـبة ػشب
 ػػػ  بحثيةػػػؿبثػػػـبياػػػاةةفبعيػػػ ا بناػػػ ياب ػػػشبأةػػػاحاب
حثةػػػؤ  يفب إاػػػبب  حنةػػػ بأا بأيضػػػ  بإثػػػشبحةتاػػػ عب

اػػت  بحثتي ػػيـباحخػػؿب ػػ  بحثيةػػؿب  ي ػػيفبحثجػػا ؿبة
ب(ب   بحثإ ي ال6ة ـب 

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

  (1جدلل رقم )
 (4112, 4111، 1771،1791،1791تطور انهيكم انتعهيمي نقوة انعمم )سنوات

  
ازقيييياج الاييييدع  محسييييوبة مييييه بياويييياع الاهيييياش المسكييييصت للتعب يييية العاميييية عاالح ييييا   التعييييداداع العاميييية                  انمصدددددر  

41 الىشيييييييييييييس  السيييييييييييييىو ة المامعييييييييييييية لبحيييييييييييييث القيييييييييييييوت العاملييييييييييييية 4111  1791 1791 1771أىيييييييييييييواج 

 سىواع فأكثس. 11األفساد*.12

 

 

 

 2014 2006 1996 *1986 *1976 انــــــــــــــــــــــــالبي
ب49722211ب44182221ب69629124ب62199111ب61412212 جممة قلة العمل

 أم 
 يقرأ ليكتب

 جممة قلة العمل غير المؤىمة
 % من جممة قلة العمل

ب2211924
ب4272271
ب8122628
ب2ل98

ب1144774
ب4222124
ب8218122
ب4ل16

ب2144269
ب4771772
ب8162266
ب4ل21

ب1142686
ب6922122
ب9998442
ب4ل22

ب1219411
ب4221911
ب7669711
ب1ل24

 أقل من متلسط
 % من جممة قلة العمل

 %من جممة قلة العمل المؤىمة

ب116222
ب2ل1
ب7ل47

ب121426
ب9ل2

ب61ل62

ب719621
ب1ل2
ب2ل66

ب4489972
ب21ل61
ب77ل62

ب2421711
ب1ل66
ب2ل69

 متلسط
 % من جممة قلة العمل

 %من جممة قلة العمل المؤىمة

ب722722
ب4ل7
ب8ل24

ب4881428
ب9ل46
ب9ل27

ب2122482
ب6ل49
ب9ل22

ب9427416
ب98ل24
ب1ل21

ب7491211
ب4ل22
ب2ل27

 فلق المتلسط لأقل من الجامع 
 % من جممة قلة العمل

 %من جممة قلة العمل المؤىمة

ب82221
ب8ل1
ب8ل2

ب242691
ب26ل4
ب9ل1

ب922211
ب2ل2
ب7ل8

ب722122
ب4ل2
ب2ل1

ب6467911
ب2ل2
ب2ل1

 جامع  لفلق جامع 
 العمل % من جممة قلة

 %من جممة قلة العمل المؤىمة

ب267297
ب11ل2
ب2ل42

ب789276
ب4ل9
ب2ل41

ب4648716
ب2ل64
ب12ل42

ب2824126
ب27ل69
ب8ل41

ب2197111
ب4ل68
ب78ل41

 جممة قلة العمل المؤىمة
 % من جممة قلة العمل

ب4466461
ب2ل46

ب2822121
ب2ل22

ب8211162
ب1ل27

ب62212171
ب98ل12

ب68841111
ب29ل19
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(بحةتاػػ عبحأل ةيػػاب6ت ضػػ ب ي نػػ تبحثجػػا ؿبة ػػـب 
حثناػػػػػػػ يابثة ػػػػػػػ  ابحث ط ثػػػػػػػاب ػػػػػػػيفبإة ػػػػػػػابحثةػػػػػػػؤ لتب
حثج ةييػػالب  ينةػػ بيتنػػ  صبحثػػ عفبحثناػػ شبث ػػ  بحثيةػػؿب
غيةبحثةؤ  ػابةػفبجة ػاب ػ  بحثيةػؿب بإيػدبحنخاضػتب

%بةػػػػػ ـب2ل98ناػػػػ اب ػػػػ  بحثيةػػػػؿبغيػػػػةبحثةؤ  ػػػػابةػػػػف
%بةػػ ـب4ل21 ػػـبب6781%بةػػ ـب4ل16إثػػشبب6791
%ب1ل24 أخيػػػػػػػػػةح بب4111%بةػػػػػػػػػ ـب4ل22ب ب6771
يبنجػػػػػابأفبحثػػػػػ عفبحثناػػػػػ شبث ػػػػػ  بحثيةػػػػػؿب4162ةػػػػػ ـب

حثةؤ  ػػػابةػػػفبجة ػػػاب ػػػ  بحثيةػػػؿبآخػػػ ب ػػػشبحثتعحيػػػابةػػػفب
 ػػػـبب6781%بةػػػ ـب2ل22إثػػػشب6791%بةػػػ ـب2ل46
ب4111%بةػػػػػػػػػػػػػػ ـب9ل12 بب6771%بةػػػػػػػػػػػػػػ ـب1ل27
لب ة بيتض بةفبحثجا ؿب4162%بة ـب2ل19 أخيةح ب

لتبحثج ةييػػػاب ةػػػ بتعحيػػػابحثػػػ عفبحثناػػػ شبثإة ػػػابحثةػػػؤ 
   هػػػ بةػػػفبجة ػػػاب ػػػ  بحثيةػػػؿب أيضػػػ  بةػػػفبجة ػػػاب ػػػ  ب

حثيةؿبحثةؤ  ابة  ةناب  ث عفبحثناػ شبث ا ػ تبحثتي يةيػاب
ح خة ب ةةػ بي ػيةبإثػشبحةتاػ عبةاػت  بحثتي ػيـباحخػؿب

ب   بحثيةؿب ةفب ـبحةتا عب ط ثابحثج ةيييفل
معـدالت البطالــة بـين الجـامعيين فــ   تطـلر -2

 مصر 
حث ط ثػػاب   ػػ مبث ةاػػت  بحثتي يةػػشببت ضػػ بةيػػاالت

إجـبة   ابحث ط ثاب يفبحثج ةيييفب شبةمةل ت يةب
حث ي نػػػ تبإثػػػشبأفبةيػػػاؿبحث ط ثػػػابيتجػػػابإثػػػشبحإلةتاػػػ عب
  ةػػ بحةتاػػ بحثةاػػت  بحثتي يةػػشبث  ػػةحالب  مػػاابة ةػػاب
تػةت طبحث ط ثػػابةػػ بحثةاػػت  بحثتي يةػػشبحةت  طػػ  بطةايػػ  ب

ت  بثهػػ بإيػػدبتمػػؿبةيػػاالتبحث ط ثػػابإثػػشبأانػػشبةاػػ
 ػػيفب  ػػ تبحألةيػػػيفب غيػػةبحثةػػؤ  يفب ينةػػػ بتمػػؿبإثػػػشب
أة شبةات  بثه ب ية ب يفب   تبحثةؤ لتبحثةت اطاب

 (بل4 بت ضإاب ي ن تبحثجا ؿبة ـب  حثي ي ب    بة
 (2دلل رقم )ـــــــــج

                حسب تعدادات  فأكثر(سنة 15)%( لفقًا لمحالة التعميمية ) معدالت البطالة تطلر
 2014 ،1986،1976،1996،2006  لامــــــــأع

 

ازقاج الادع  محسوبة مه بياواع الاهاش المسكيصت للتعب ية العامية عاالح يا  التعيداداع العامية للسيكان  أىيواج  انمصدر 

 .4112 الىشس  السىو ة المامعة لبحث القوت العاملة  4111  1791 1771 1791
ب

ي ػػػػيفبتت ػػػػ بناػػػػ ابحث ط ثػػػػاب ػػػػيفبةخت ػػػػؼبحثا ػػػػ تب
حثتي يةيػػػاباحخػػػؿب ػػػ  بحثيةػػػؿب تط ة ػػػ بخػػػلؿباػػػن حتب
حثتيػػاحاحتبحثةخت اػػػا بأفبناػػ ابحثيػػػ ط يفب   بحثتي ػػػيـب

حثةت اطب   ؽبحثةت اطب  نػتب ة عحثػتبةةتايػا ب أفب
  ػػابحثةػػؤ لتبحثي يػػ بتإتػػؿبحثةةت ػػابحث  نيػػاب ػػشب  ػػ تب

ببحثناػػػ شبث  ط ثػػػابحثةتيط ػػيف ب ينةػػػ بحنخاػػػضبحثنمػػػي

 سنلاتال
بالحالة التعميمية

1976 1986 1996 2006 2014 

ب8ل2ب29ل2ب18ل6ب2ل4ب2ل4 أم 
ب9ل8ب22ل2ب2ل6ب2ب2ل4 يقرأ ليكتب

ب1ل66ب1ل9ب68ل2ب8ل8ب9 مؤىل أقل من المتلسط
ب2ل61ب2ل62ب9ل42ب2ل48ب1ل41 مؤىل متلسط

ب2ل66ب4ل64ب1ل62ب2ل42ب2ل62 مؤىل فلق المتلسط
ب14ل41ب17ل64ب8ل8ب41ب7ل61 مؤىل جامع  فأعم 
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 شب  ابحألةييفلإيدبيتضػ بةػفب ي نػ تبحثجػا ؿبة ػـب
(بأفبةيػػاؿبحث ط ثػػاب ػػيفبخةيجػػشبحثتي ػػيـبحثةت اػػطب4 

حةتا بةفبةياؿبحث ط ثاب يفبخةيجشبحثتي يـبحثج ةيشب
خػػػػػلؿبحةػػػػػ حـبحثتيػػػػػاحاحتبحثةخت اػػػػػاب يةػػػػػ بةػػػػػاحبةػػػػػ ـب

يب  ػػػػػػػابتجػػػػػػػ  عبةيػػػػػػػاؿبحث ط ثػػػػػػػاب ػػػػػػػيفبإة ػػػػػػػاب4162
ثػػػػػػؾبحثاػػػػػػ  اب  ثناػػػػػػ ابثإة ػػػػػػابحثةػػػػػػؤ لتبحثج ةييػػػػػػاب 

حثةػػؤ لتبحثةت اػػطالةة بي ػػيةبإثػػشبأفبحث ط ثػػاب ػػيفب
بأ اػػػ بةػػػفب إة ػػػابحثةػػػؤ لتبحثج ةييػػػابتػػػعاحاب خطػػػش 

      ط ثابة با فب ثؾبةفبحثةات  بحثتي يةشبل
 ثالثُا:محددات بطالة الجامعيين ف  مصر
تة ػػػػؿب ط ثػػػػابحثجػػػػ ةيييفبة ػػػػ  ابةي ػػػػا ب ب ةػػػػفب

ةجػػةابحخػػتلؿب ػػيفب ػػ  بحثمػػيببحةت  ة ػػ بتتة ػػؿب ػػشب
فيــىه المشــكمة ليــا حثيػةضب حثط ػػبب  اػػ حؽبحثيةػػؿ ب

(، مــــن Todaro,1981,p.340أبعــــاد متعــــددة )
 أىميا: 

ة ػػػػ  ابحثتا ةػػػػؿبحثةت ػػػػ اؿب ػػػػيفبحثنظػػػػ ـبحثتي يةػػػػشب -6
 اي اػػػػ تبحثية ثػػػػاب حألجػػػػ ة بةػػػػفبخػػػػلؿبنظػػػػ ـب
يخمصبحألةةػ ؿب حألجػ ةب ػشبحثةجتةػ بحاػتن اح ب

ب  ثاةجابحأل ثشلإثشبحثةؤ لتبحثتي يةياب
حإلخػػػػتلؿب ػػػػيفبحثت  يػػػػ تبحثةهنيػػػػابحثتػػػػشبي ثػػػػا  بب-4

حثنظػػػ ـبحثتي يةػػػػشبثػػػا بخةيجيػػػػا ب  ػػػةصبحثيةػػػػؿب
بحثةت إاب ا ؽبحثيةؿلب

ة ػػػػػ  اب ي  ػػػػػؿبحألجػػػػػ ةب حثةةت ػػػػػ تب ةتط  ػػػػػ تبب-2
ت  ي يػػابةتمػػ ةا بث إمػػ ؿبة ػػشبةةػػؿبالتػػةت طب

  ثةتط  ػػػػػػ تبحثتي يةيػػػػػػابحثإ ي يػػػػػػابب-إالبضػػػػػػ يل ب–
بل ب   ثناة بحثإ ي يابثينمةبحثيةؿاث ةهفبحثةت إ

ة ػػ  ابةػػاـبحثة ػػابحثاي اػػشب ػػشبحتخػػ  بحث ػػةحةحتبب-2
اػػػػػ ح ب  ثناػػػػػ ابث اي اػػػػػابحثتي يةيػػػػػابأ باي اػػػػػ تب
حثية ثػػاب حالجػػ ةلب هػػشباي اػػ تبتػػةت طب يل ػػ تب

ب ػػػػػ  ب ػػػػػػحث   بحال تم اياب حثاي ايالب حثت  ياب ن

أفبةجةابعي ا ب ةصبحثيةؿبأ بحثإػابةػفبحثتي ػيـبثػفبب
يإؿبحثة   ا ب حنة بال ابإثشبج نبب ثؾبةفبإجػةح ب
تغييػػةحتبج ةيػػاب ػػشب ػػؿبةػػفباػػ ؽبحثيةػػؿب ةإتػػ  ب

ب ن ةيابحثتي يـبلب
كما أن مشكمة بطالـة الجـامعيين تزيـد كثيـرًا فـ  
تعقيـــدىا عـــن مشـــكمة البطالـــة بصـــفة عامـــة لىلـــك 

ي ػػػػػيـبياػػػػػته ؾبةػػػػػ حةابة ثيػػػػػابأفبحثتباأللل: لســـــببين،
   ػػةيا ب ثهػػ حب ػػإفب ط ثػػابحثجػػ ةيييفبت ػػ ؿبة ػػ  اب
ح تمػ ايابتعيػاب ػشبإػػاته بةػفبة ػ  ابحث ط ثػاب مػػااب
ة ةا ب هشبتة ؿبت اياح بث ة حةابحثتشب  فبةفبحثةة ػفب

حثةخػ طةببالثـان :حاتخاحةه ب شبتإ يؽب يةابةض  ال
حالجتة ةياب حثاي ايابحثتػشبية ػفبأفبتػنجـبةػفبإ ثػاب
حث ط ثػابحثتػشبييػ نشبةنهػ ب  ةػا بةةيضػابةػفبحث ػ  بب

حث ط ثػاب ػيفبحثجػ ةيييفبتيػابحثةتي ـلب ية فبحث ػ ؿبأفب
ةإمػػػ ابث يايػػػابةػػػفبحثي حةػػػؿيب يضػػػه بحنمػػػببة ػػػشب
ج نػػػببةػػػةضبحثية ثػػػابحثةؤ  ػػػاب  ػػػج بة ػػػشبعي اتػػػاب

ةبحثط ػػػػببة ػػػػشبت ػػػػؾب حثػػػػ يضبح خػػػػةبحةتػػػػ طب  مػػػػ ب
حثية ثابأ بإ ؿبا فبعي اتػاب  ثةيػاالتبحثةن اػ ال يتـب

بحاتيةحضببأ ـب   بحثي حةؿب ة بي شل
         محددات جانب عرض  العمل 

 من الجامعيين
 العلامل الخاصو بالسكان  -1
 حجم ل معدل النمل السكان   -أ
تعحيػػابإجػػـبحثاػػ  فب ػػشبةمػػةب مػػ ة ب  يػػة بيب ةػػ ل بب

(بحةتاػػػػػػ بإجػػػػػػـب4162-6791ة بةػػػػػػفب خػػػػػػلؿبحثاتػػػػػػ
إتػػػػشبب6791ة يػػػػ فبناػػػػةابةػػػػ ـبب1ل21حثاػػػػ  فبةػػػػف
 ب  ػ ب4162ة ي فبناةابت ةي   بة ـب8ل82 مؿبإثش

 ب ةػػ ب6791ة يعيػػابةػػفبضػػيؼبةػػ ب ػػ فبة يػػابةػػ ـب
ب(لب2يتض بةفبحثجا ؿبة ـب 

 



بطالة الجامعيين فى االقتصاد المصرى  محددات                     امـــــــالسيدة كمال قرط أ/
 

 (4162-6791خالل الفترة)

13 
 

بب(3جدلل رقم )
 2014, 2006، 1986،1996، 1976 تطلر حجم لمعدل نمل السكان ف  اعلام

 ب4111ب 6771 6781 ب6791حثجه عبحثةة ع بث تي  ابحثي ةاب حالإم   بحثتياحاحتبحثي ةابث ا  فالمصدر: ببب
بل4162حثن ة بحثان يابحثةجةيابث إدبحث   بحثي ة اب

ي يفبحثجا ؿبحةتا عبةياؿبحثنة بحثاػ  نشبخػلؿبب
حثاػػن حتبحثةػػ   ة  ب  ثػػؾبخل ػػ  بثةػػ ب ػػ فبةت  يػػ  بأفب
يإادب ب  اب  فبةفبحثةت   بأفبينخاضبةيػاؿبنةػ ب
حثا  فبةػ بحثةجهػ احتبحثتػشب ػ ثتب ػشب ػ حبحثةجػ ؿ ب
 ي ػػشبحثػػةغـبةػػفبأفبت ػػؾبحثةجهػػ احتب ػػاباػػ  ةتب ػػشب

مػػػػػػػ إ اببخاػػػػػػضبةيػػػػػػػاؿبحثة حثيػػػػػػا إالبأفب ثػػػػػػػؾب ػػػػػػا
إنخاػػػ ضب ػػػشبةيػػػاؿبحث  يػػػ تب ناػػػ ابأ  ػػػة ب   ثتػػػ ثشب
ظػػػػؿبةيػػػػاؿبنةػػػػ بحثاػػػػ  فبةةتايػػػػ  بإتػػػػشب مػػػػؿبإثػػػػشب

لبث ػػاب ػػ فبثت ػػؾبحثعيػػ ا بحثاػػ  نياب4162%بةػػ ـب2ل4
بالنسـبو لجانـب حني  ا تبخطية بة شبا ؽبحثيةؿ ب

نجػػابأفبةيػػاؿبحثنةػػ بحثةةتاػػ بث اػػ  فبب عــرض العمــل

تػا ؽبأةػاحابب-  يػابحن ضػ  ب تػة بإ طػ ب–يتةتببة ياب
  يػػػة بةػػػفبحثػػػاحخ يفبحثجػػػاابإثػػػشباػػػ ؽبحثيةػػػؿباػػػن ي  بب

أثػػػؼبناػػػةابت ةي ػػػ  بب911إثػػػشب111 حثػػػ  بي ػػػاةب نإػػػ 
 Amin,2014,p15 )ثتػػػ ثشبحةتاػػػ بةيػػػاؿبحثنةػػػ بب   

%بخػلؿب7ل2حثان  بث    بحثي ة اب حث  ب مػؿبإثػشب
(ب  ةػػػػ بي ضػػػػ بحثجػػػػا ؿبة ػػػػـب4162-6771حثاتػػػػة ب 

يتج  عب يابةياؿبحثنةػ بب(لب  حب شبحث  تبحث  بثـ2 
%بان ي  بخػلؿبناػسبحثاتػة لب  ػ حب2 شبإجـبحثية ثاب

حني ػػسب ػػشبتعحيػػابةيػػاؿبحث ط ثػػاب ػػيفبحثجػػ ةيييفبإثػػشب
بل4162%بة ـب14ل41أفب مؿب

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 (4دلل رقم )ـــــــــــج

امع ( ، القلة العاممة ، العمالة ، البطالة )لفقًا لمستل  التعميم الجامع  لما فلق الجتطلر حجم 
 2014، 1996،2006تعدادات 

 

            ازقييييياج الايييييدع  محسيييييوبة ميييييه بياوييييياع الاهييييياش المسكيييييصت للتعب ييييية العامييييية عا ح يييييا    التعيييييداداع                                              انمصددددددر 

 .4112  الىشس  السىو ة المامعة لبحث القوت العاملة 4111  1771العامة للسكان 
 
 
 

 

 2014 2006 1996 1986 1976 ةــــــــــالسن
 98ل82 97ل94 26ل27 42ل28 1ل21 )مميلن نسمة( حجم السكان

 2ل4 12ل4 18ل4 92ل4 74ل6 معدل نملالسكان%

 لاتــــــالسن              
 انـــــــــــــــالبي    

 معدل النمل% 2014 2006 1996
1996- 2014 

 7ل2 2197111 2824126 4648716 القلة العاممة
ب2 11ل2 28ل2 79ل6 العمالة)مميلن(حجم 

معدل البطالة بين  
 الجامعيين)%(

 9ل2 14ل41 17ل64 8ل8
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 معدل مشاركة اإلناث ف  قلة العمل ارتفاع -ب
ب(بحةتاػػػػػ عب2أ(ب  2ت ضػػػػػ ب ي نػػػػػ تبحثجػػػػػا ؿبة ػػػػػـب 

ةيػػػػاؿبحثة ػػػػ ة اب ػػػػشب ػػػػ  بحثيةػػػػؿبث ػػػػل بةػػػػفبحثػػػػ   ةب
%بب   ػػػػ  بثتيػػػػاحاب2ل22 حإلنػػػػ دب بإيػػػػدبحةتاػػػػ بةػػػػفب

إثػػػػػػػػػشبب6781%ب   ػػػػػػػػػ  بثتيػػػػػػػػاحاب2ل22إثػػػػػػػػشبب6791
%ب شبة ـب4ل22 ـبإثشب6771%ب     بثتياحاب2ل21
 ثػػػػؾبعيػػػػ ا بةيػػػػاؿبنةػػػػ ب ػػػػ  ببلب  ػػػػابنػػػػتجبةػػػػف4111

حثيةؿبةفبةياؿبنة بحثاػ  فل يلإظبأفبحثعيػ ا ب ػشب
ةيػػاؿبحثة ػػ ة ابتةجػػ بأا اػػ  بإثػػشبحثعيػػ ا ب ػػشبةيػػاؿب

%ب ػشبتيػاحاب2ل1ة  ة ابحإلن دب ػشب ػ  بحثيةػؿبةػفب
 ةػػػػػػ بب4111%ب ػػػػػػشبتيػػػػػػاحابةػػػػػػ ـ1ل62إثػػػػػػشب6791

يتضػػػ بةػػػفبحثجػػػا ؿ ب يةجػػػ ب ثػػػؾبإثػػػشبتعحيػػػابحثتإػػػ ؽب
ب دب  ثتي يـبلحإلن

ب

ببأ(5دلل )ـــــــج
      تطلر السكان لقلة العمل لمعدالت المشاركة حسب النلع، سنلات التعدادات المختمفة

 (،رسنة فأكث15)

 ب(5جدلل )

 111×*معد  المشازكة = قو  العمل /السكان  

)ميدعز زقي  1791( ع 9)ميدع  زقي   1791بياواع الاهاش المسكصت للتعب ة العامة عا ح ا   التعداد العاج للسكان أىواج  انمصدر  

 (.11)مدع  زق 4111( ع 12)مدع  زق  1771( ع12

 
 
 
ب
ب

 انــــــــــالبي
 معدل النمل 1986 1976

(76-1986) 
 جممة إناث ىكلر جممة إناث ىكلر جممة إناث ىكلر

 2 7ل9 2ل4 8ل64 2ل6 2ل66 2ل7 9ل1 8ل8 )مميلن(قلة العمل 
    611 9ل66 2ل88 611 2ل9 1ل74 اللزن النسب )%(
 8ل4 9ل4 7ل4 7ل48 4ل62 9ل62 7ل46 7ل61 66 السكان)مميلن(
    611 6ل27 7ل21 611 8ل27 4ل21 اللزن النسب )%(
    2ل22 1ل61 7ل91 2ل22 2ل1 81 معدل المشاركة*)%(

 انــــــــــالبي
 معدل النمل 2006 1996

(1996-2006) 
 جممة إناث ىكلر جممة إناث ىكلر جممة إناث ىكلر

 2ل4 8ل2 4ل4 7ل46 8ل2 6ل68 6ل69 1ل4 2ل62 قلة العمل )مميلن(
    611 2ل69 1ل84 611 4ل62 8ل82 اللزن النسب )%(
 2 7ل4 2 2ل27 2ل42 4ل42 8ل21 6ل68 9ل68 السكان)مميلن(
    611 6ل27 7ل21 611 4ل27 8ل21 اللزن النسب )%(
    4ل22 1ل62 8ل96 2ل21 2ل62 2ل99 معدل المشاركة*)%(
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ب

 التلزيع العمر  لمسكان -جـ 
حةتاػػ عبت ػيةب ي نػ تبحثهي ػؿبحثيةػة بث اػ  فبإثػشب

اػػنابيبةةػػ بب21-62إجػػـبحثاػػ  فب ػػشبحثا ػػابحثيةةيػػاب
بي ػػػيةبإثػػػشبتة ػػػعبحث ط ثػػػاب ػػػشب  ػػػابحث ػػػ  بب أغ ػػػ هـ

 إثػش جػاا احخ ػ ف أي ةػة   أل ؿ حثيةػؿ ةػف   إ  ف
 حثجاا حثاحخ يف ةف ٪ 72  ن ؾ أف أي .ا ؽبحثيةؿ

حث ػ  بب ةػفب4111-4112خػلؿب حثيةػؿ اػ ؽ إثػش
حثيةػؿب  ػ    ػ  ناػ تهـ  ػ ثؾ اػنا(بثتمػؿب62-21 

 ةػ بي ضػ بب4111 ةػ ـ %ب ػ 2ل28 إػ حث  إثػش
(لب تةتػػببة ػػشبإةتاػػ عبحثػػ عفبحثناػػ شب1حثجػػا ؿبة ػػـب 

ثهػػ  بحثا ػػػابحثيةةيػػػاب ػػشب ػػػ  بحثيةػػػؿبإثػػشبعيػػػ ا بحةػػػاحاب
حثاػػ  فب ػػشباػػفبحثيةػػؿب عيػػ ا بةػػةضبحثيةػػؿب ةيػػاؿب
ياػػػػػػ ؽب ػػػػػػاة بحثةؤااػػػػػػ تبحالنت جيػػػػػػاب حث  ةيػػػػػػابة ػػػػػػشب

حثإ جػػػابإثػػػػشببحاػػػتيي بب ػػػ  بحثية ثػػػػا ب يتط ػػػبب ثػػػػؾ
تػػػ  يةبحثةعيػػػابةػػػفب ػػػةصبحثيةػػػؿبالاػػػتيي ببحألةػػػاحاب

ب(لببب72 بص4119حثاحخ ابإثشبا ؽبحثيةؿب إافب 

 (6الجدلل رقم )
 2006سنة فأكثر( حسب فئات السن ،تعداد 15تلزيع السكان لقلة العمل ) 

 

 .11 مدع  زق  4111:  بياواع الاهاش المسكصت للتعب ة العامة عا ح ا   التعداد العاج للسكان ىاجنمصدرا
 

 
 
 

ـــالتعميم  -2ب ـــدالت االلتحـــاق ب ـــادة مع زي
 الجامع 

ييػػػػابةػػػػفب ػػػػيفبحألاػػػػ  ببحثتػػػػشبأاتبإثػػػػشبتعحيػػػػابب
ةيػػػاالتبحث ط ثػػػاب ػػػيفبحثجػػػ ةيييفب ػػػشبةمػػػة بعيػػػ ا ب
ةيػػػػػاالتبحالثتإػػػػػ ؽب ػػػػػ ثتي يـبحثج ةيش  حثػػػػػ  بيةجػػػػػ ب
 ػػػػػػا ة بإثػػػػػػػشبعيػػػػػػػ ا بحثط ػػػػػػببحثاػػػػػػػةا بة ػػػػػػػشبحثتي ػػػػػػػيـب

لترجع زيادة الطمب عمـ  التعمـيم الجـامع  حثج ةيشل
 لعدة علامل منيا:

ةػػػػفبحأل ػػػػةحابأفبحثتي ػػػػيـبحةت ػػػػ ابحثغ ث يػػػػابحثيظةػػػػشبب-أ
حثجػػػػ ةيشب ػػػػ بحث اػػػػي ابحث إيػػػػا بث إمػػػػ ؿبة ػػػػشب
إيػػػػػػػ  بأ ضػػػػػػػؿب ة  نػػػػػػػابحجتة ةيػػػػػػػابأة ػػػػػػػشب ػػػػػػػشب

بحثةجتة ل
عيػػ ا بتط يػػ تبأ ػػةحابحثط  ػػ تبحثي ة ػػاب حثط  ػػ تبب-ب

حثعةحةيػػػػػابإثػػػػػشبحالثتإػػػػػ ؽب  ثج ةيػػػػػاب  ثػػػػػؾب يػػػػػاب
إػػػػػا دبحةتاػػػػػ عب ػػػػػشبةاػػػػػت ي تباخػػػػػ ثهـبنتيجػػػػػاب

تة ةيػػػػػاب يػػػػػابحثةخػػػػػ  بحال تمػػػػػ ا ب حثة   ػػػػػابحالج

 فئات السن     
 انــــــــالبي

 جممة فأكثر60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15

 قلة العمل
 7ل46 9ل1 4ل6 1ل6 4ل4 2ل4 1ل4 9ل4 2ل2 2ل2 1ل6 )مميلن(

 اللزن النسب 
)%( 

 611 4ل2 2ل2 2ل9 61 7ل61 7ل66 2ل64 2ل62 7ل62 2ل9

 السكان
 2ل27 2ل2 2ل4 6ل2 9ل2 2 1ل2 9ل2 2ل1 8ل9 2ل8 )مميلن(

 اللزن النسب 
)%( 

 611 7ل8 1ل2 2ل1 2ل9 6ل8 2ل7 2ل7 7ل64 8ل62 4ل69
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حث ػػػةحةحتبحثتػػػشبحتخػػػ ته بحثإ  ةػػػابثتإ يػػػؽبحثياحثػػػاب
بحالجتة ةياب ة  بةات ي تبحثةيي ابل

حنت  ةبةنمةبحثت  ياب حثةإ    بب يفبحأل ػةحاب ػشبب-جػ
بحثإم ؿبة شب ه احتبج ةييال

ضػػػػػػػػػة فبحثإ  ةػػػػػػػػػابث  ظػػػػػػػػػ  ؼبث ػػػػػػػػػؿبخةيجػػػػػػػػػشبب- 
حثج ةيػػػ تب ػػػشبحثيايػػػابةػػػفبحثةجػػػ التبةةػػػ بجيػػػؿب

شبحثج ةي تب ضة فبث إمػ ؿبحال ةحابينظة فبإث
بة شب ظيااب شبحثةات  ؿب

حةت  طبحث ه احتبحثج ةيياب  ثإم ؿبة شبأج ةبب- ػ
بأة شب  ةصبأاةعبث تة شبة  ةناب غية ـب

عيػػ ا بحثاػػةصبحثةت إػػابث نػػ دبثلثتإػػ ؽب ػػ ثتي يـبب- 
حث ػ ن  بةةػ بأا ب ػا ة بإثػشبعيػ ا بحثتإػ ؽبحإلنػػ دب

ب  ثتي يـبحثج ةيشلببب
الحكلمة ف  التزاميـا بتشـليل تراجع  -3

 الخريجيين
أا بتط يػػؽبنظػػ ـبتييػػيفبحثخػػةيجيفبحثػػ  بحت يتػػاب

ب6712ثاػػػنابب62حثإ  ةػػابةنػػػ بمػػا ةبحث ػػػ ن فبة ػػـب
 حثػ  بت ا ػتبب 6792ثي ـبب82 حثةياؿب  ث  ن فبة ـب

حثا ثاب ة تض  ب تيييفب   ابحثخةيجيفبإثشبعي ا بةػااب
ـ بةةػػػ بنػػػتجبحأل ػػػةحابحثيػػػ ة يفب  ثإ  ةػػػاب حث طػػػ عبحثيػػػ 

ةنػػابحنت ػػ ةبحث ط ثػػابحثة نيػػاب هػػ يفبحث طػػ ةيف بإيػػدب
حةتايػػػتبناػػػ ابحثيػػػ ة يفب  ث طػػػ عبحثيػػػ ـبةػػػفبأ ػػػؿبةػػػفبب

إثػػػػشبب6711%بةػػػػفبإجةػػػػ ثشبحثيػػػػ ة يفب ػػػػشبةػػػػ ـ61
ب 4112 ة ػػػابحث  ػػػ ب 6791%ب ػػػشبةػػػ ـب21إػػػ حثش
(ل  ػػ بةػػ باةػػشبحثإ  ةػػابإثػػشبحثتةحجػػ بةػػفب616ص

ةة بأا بثطػ ؿبتيييفبحثخةيجيفبثايه ب   ث ط عبحثي ـب
 تػػة بإنتظػػ ةبحثتييػػيفب تػػةح ـب ػػ ح ضبحثخػػةيجيف ب ةػػ ب
إاتةةحةبحثيةػؿب ةج نيػابحثتي ػيـبأا ب ثػؾبإثػشبحنت ػ ةب
ب ط ثابحثةتي ةيفبةن بحث ة نين تبةفبحث ةفبحثي ةيفلب

 ا  ـب ػشبتجةيػابحثت ظيػؼبتط يػؽبحثإ  ةػابث ةنػ ةجب
حثت  يتب شبإط ةب ةن ةجبحإلملحبحال تم ا ب حث  ب

ثخاػػػػػضبحإلناػػػػػ ؽبحثيػػػػػ ـبةةػػػػػ بأا بإثػػػػػشبخاػػػػػضبأا ب
حثط ػػببحثةإ ػػشب حثػػ  بخاػػضبةػػفبإاػػتخاحـبحثط  ػػ تب
حإلنت جيػػػابحث   ةػػػاب ةػػػاـبإاػػػعبحث طػػػ عبحثخػػػ صبة ػػػشب
حإلاػػػػت ة ةب ػػػػشبط  ػػػػ تبإنت جيػػػػابجايػػػػا بةةػػػػ بأ ضػػػػشب
ثت  يصب ةصبحثيةؿبحث   ةاب ةػاـبخ ػؽب ػةصبةةػؿب
جايػػا ب  ةػػ بتةتػػببة ػػشبخاػػضبحإلناػػ ؽبحثيػػ ـبخاػػضب

تبحثةخممػػابث جػػ ةباػػ ح ب يػػاـبعي اتهػػ بحإلةتةػػ اح
أ ب تجةيػػػػػػابحث ظػػػػػػ  ؼب ةػػػػػػاـبحثتييػػػػػػيفب يهػػػػػػ ب إاػػػػػػعب
حثإمػػػ ؿبة ػػػشبإجػػػ عحتبا فبأجػػػةب حثتاػػػةي بحثة  ػػػةب
ث يػػػػ ة يفلب  ػػػػهابحث طػػػػ عبحثإ ػػػػ ةشب حث طػػػػ عبحثيػػػػ ـب
حنخا ض  ب شبةاابحثي ة يفبية فبت ضيإابةفبخػلؿب

(لبيلإػػظبةػػفبحثجػػا ؿبحنخاػػ ضبناػػ اب9حثجػػا ؿبة ػػـ 
اب  ث طػػػ عبحثإ ػػػ ةشب حث طػػػ عبحثيػػػ ـبلب  ثناػػػ ابحثية ثػػػ

ث  طػػػػػ عبحثإ ػػػػػ ةشبيبحنخاضػػػػػتبناػػػػػ ابحثية ثػػػػػابةػػػػػفب
لبب4162ةػػػػػػػػ ـبب%7ل46إثػػػػػػػػشبب6771%بةػػػػػػػػ ـب48

   ثناػػػ ابث  طػػػ عبحثيػػػ ـبحنخاضػػػتبناػػػ ابحثية ثػػػابةػػػفب
لب  ػػػشب4162%بةػػ ـب8ل2إثػػػشبب6771%بةػػ ـب1ل2

حثة   ػػػؿبحةتايػػػتبناػػػ ابحثية ثػػػاب ػػػشبحث طػػػ عبحثخػػػ صب
بلبب4162%بة ـب94إثشب6771%بة ـب4ل11ةف
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  (7جدلل رقم )
 1996،2006،2014سنة فأكثر( حسب نلع القطاع تعداد  15حجم العمالة )

   42مدع  زق   - 4111  عتعداد ىاج  191  ص41مدع  زق  -1771محسوب مه بياواع تعداد السكان انمصدر   

 .1411  ص11مدع  زق  - 4112  عالىشس  السىو ة المامعة لبحث القوت العاملة 112ص 
 

 

 ىجرة عنصر العمل لمخارج-4
بإاةحؾب احيػػػػػػػػػػػابحثخةاػػػػػػػػػػػيني تبةنتمػػػػػػػػػػػؼب ػػػػػػػػػػػها
  آثيا حثهجة   ا ت ـ  أف ية ف حث ي ث ا ة حثةمةييف
 .حثاػ  ف تعحيػا إطػ ة  ػ  حث ط ثػا ة ػ  ا   بة حجها

ةػ ـب ةنتمػؼ إتػش حثا ثػا ظ ػت  ثػؾ  ةػف   ػ ثةغـ
ب حثية ثػػػػابحثانيػػػػيفب جػػػػة بة ػػػػشبتاػػػػةضب يػػػػ اح بب6711
بة جػا  ػاأت حث يػ ا  ػ    يػض تخايػؼ   يػا .حثة  ة 

 ة ـ إةب  يا  ثؾ  ة ش  ةل   .حثهجة بحثاح ةا ةف
بأ  حث ي ػ ت طػلب ةػف حثخػةيجيف ةيظػـ  اأ  6719

    حث     إثش يةي  ف حثخ ما نا  تهـ حثاحةايفبة ش
بحثةل ةػا غيػة حال تمػ ايا ث ظػة ؼ نتيجػا بحثخػ ةس
   ببأ بحثي ػػػػ ؿب جػػػػة ب احيػػػػاب ثػػػػؾب طنهـ  ييػػػػاب ػػػػ 

بث هجػة  حثا ثػا ت ػجي  ةػف حثةؤ لتبحثي ثيػالب  ػ ثةغـ
   ي ابةمإ    ب   ف  ثؾ أف إالبحثاتيني ت أ حخة   

بحثةهػف  يػض  ػ  حثي ثيػا حثةهػ ةحت  جػة ب  ي ة ػش
بحألخػةي حثةجػ الت ةػف  غية ػ   حثهنااػا حثطػب ة ػؿ

 ةةإ اب   أنا إال.ةمة    ث تنةيا   ةا حثتشبتيت ة
ب ػ    ػ    حالاػتةةحة حث يػ ا  ػ   إعحثػا تػـ حثاػ ييني ت

بحثةمػػػةيابحثاػػػ ؽبيأ ال  بألفبثاػػػ  يفب.ت ػػػجي بحثهجػػػة 
بحألةػاحا حاػتيي ب ة ػش  ػ اة  غيػة تػعحؿ  ال   نػت

بحثةتعحيػا حثيةؿل  نيػ   بحالةتةػ ا يط  ػ ف ةةػف حثةتعحيػا 
ب ػ  حثيجػع ثت  يػؿ حثةهػ جةيف تإػ يلت ة ػش ث ا ثػا
بحثظػػػػػػة ؼبت ػػػػػػؾبحاػػػػػػتةةتبحثةػػػػػػا  ة تلب  ػػػػػػابةيػػػػػػعحف

 إثش حثهجة  اي اا  اج ت  حالجتة ةيا  حال تم ايا
بحث ة نينيػػػػػػػػػ تب ػػػػػػػػػ بحثتإػػػػػػػػػةةبةعيػػػػػػػػػاح بةػػػػػػػػػفبحثخػػػػػػػػػ ةس
ب.(46يص4162 ةة ة ي
بحثإ  ةػػػػػػابأة نػػػػػػتب 4117بةػػػػػػ ـب ػػػػػػ ب إػػػػػػاي  ب

بت  يػػػػػ بإثػػػػػشبج  ػػػػػا بتاػػػػػيشب  نػػػػػتب  نهػػػػػ بحثةمػػػػػةيا

 القطاع
1996 2006 2014 

 الحجم
 )مميلن(

 اللزن النسب 
% 

 الحجم
 )مميلن(

 اللزن النسب 
% 

 الحجم
 )مميلن(

 اللزن
 النسب  %

 7ل46 24ل2 1ل42 72ل2 48 29ل2 حكلم 
 عام

 8ل2 72ل1 2ل4 28ل1 1ل2 89ل1 لأعمال عام

 1ل6 21ل1 9ل2 92ل1 6ل1 14ل1 خاص استثمار 
 خاص عاد 
 1ل42 44ل1 2ل28 18ل7 8ل44 21ل2 )داخل المنشأة(

 خاص عاد 
 )خارج المنشأة(

 جممة

ب99ل1
ب

 22ل61

ب2ل22
ب
 4ل11

ب11ل2
ب

 92ل62

ب2ل41
ب
 8ل18

ب22ل66
ب
 2ل69

ب1ل21
ب
94 

 2ل1 18ل1 2ل1 18ل1  - آخر 
 611 47ل42 611 78ل67 611 16ل62 جممة
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ب ا ؿبحثية يػػػػػابحث  ػػػػػاحفب يػػػػػضبةػػػػػ بحتا  يػػػػػ تب ن  يػػػػػا
ب(OECD) حثتنةيػػػػػػػاببحال تمػػػػػػػ ايبحثتيػػػػػػػ  فبةنظةػػػػػػػا
 .حثي ثيػػػابحثةهػػ ةحتبثػػػ  يبحثهجػػػة بحث ػػةةيابثتاػػهيؿ
ب ػػػػ  بإثػػػػشبحثت مػػػػؿبنه  يػػػػ  ببيػػػػتـبثػػػػـبأنػػػػابةػػػػفب  ػػػػ ثةغـ

بة ػػػػشبتػػػػاؿب ػػػػ  بحثةا  ضػػػػ تبة ػػػػؿب ػػػػإفبحالتا  يػػػػ ت 
بحثةهػػػػػػ ةحتب  يبثهجػػػػػة بحثةمػػػػػةيابحثإ  ةػػػػػابت ػػػػػجي 
بحثيايػػا   نػػ ؾب.(Dawood,2012,p.16)بحثي ثيػػا

 جػة ب ت ػجي   ػ  أا اػي  ب أاتبا ةح ب حثتػ  حثي حةؿ ةف
بةإا ايػػػػػابة ػػػػؿبةمػػػػةبةػػػػفب   بحثةػػػػؤ لتبحثي ثيػػػػا

ب عيػ ا  حألجػ ة  ةاػت ي ت  حنخاػ ض  ػةصبحثيةػؿ 
 ج نب إثش حث ط ثا ةياالت بحةتا ع ة  حثا  ف أةاحا

بحثي حةػؿ  ػيف  ةػف .حثج ةيػ ت خةيجػ  تعحيػابأةػاحا
تػ ح ةب  ةػاـ   ةحطيػا حث يةب ث هجػة  حألخػة بحثاح يػا

 ةاػت ي ت ةل ةػا  ةػاـ حثي ةػ  ث  إػد    يػا ة حةا
بل حأل  ايةييف ث   إ يف حثاخ ؿ
 حثتي ػيـ ة ػش حثإ مػ يف  جػة  تطػ ة تت ػ   ية ػف

 ةمػة  ةف حثةه جةيف إجة ث  ةف  نا ا  حثج ةي 
ب(لبببببببببببببببببب6ةفبحث  ؿبة ـب 

بب(1م )ــــشكل رق
         تطلر نسبة المياجرين ىل  المؤىالت الجامعية إل  اجمال  المياجرين

 2014-1980خالل الفترة من 

ب
حثاح ةػػػاب ث هجػػػة بحثاػػػن يابحثن ػػػة ب حإلإمػػػ   بحثي ةػػػابث تي  ػػػابحثةة ػػػعيبحثجهػػػ عب ي نػػػ تبة ػػػشب  الةتةػػػ اببحث  إ ػػػابإةػػػاحابةػػػفالمصـــدر: 

بةخت اال أةاحا ث ةمةييف 
ب

 حثاةحاا ان حت ةيظـ    أنا حث  ؿ ةف  يلإظ
بحثجػ ةي  حثتي ػيـ ة ػش  جػة بحثإ مػ يف ناػ ا تةتاػ 
حثةهػػػػ جةيفيب يتضػػػػ بةػػػػفب ثػػػػؾبحتاػػػػ عببإجةػػػػ ث بةػػػػف

بل حثةمةييف حثةه جةيف ةف   ية  نا ا ةات  بتي يـ
ب

 محددات جانب الطمب عم  الجامعيين
 المحم  اإلجمال  لمعدل نملهحجم الناتج  -1

بحثػ ي حثةتغيػةحت أإػا حال تمػ ايبحثنةػ بييت ػة
باحخػؿ حث ط ثػا ةيػاالت خاػض إثػ  يؤا  أف ياتةض

حثةخةجػػػػ تببةػػػػفبحثةعيػػػػاب تإ يػػػػؽب.حث ػػػػ ة بحال تمػػػػ ا
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ب ة حةػؿ حثةػاخلت ةػف حثةعيػا تػ ح ة يتط ػب  حثنػ تج(
ب ػ  ةةتاػ  نةػ  ةيػاؿ تإ يػؽ  ػإف  ػـ  ةػف (لحإلنتػ س
    ثت ث ب .حثية ثا ةف   ية إجـ ت ح ة يتط ب حثن تج
 عي ا بة يه  يتةتب حال تم اي حثنة  عي ا  أف ياتةض
بخاػض إثػ   ػا ة  يػؤاي حثػ ي حألةػة حثت ظػؼ  إجػـ
بحثنةػ   ػيف حثيل ػا اةحاػا تةػت   ػا .حثيػ ط يف أةػاحا

بحال تمػ ا  حألاب  ػ  تجةي يػ  ب  حثية ثػا حال تمػ اي
بيتة ػؿ حثػ ي Okun   ػ ن ف ييػةؼ ةػ    الةتة ابة  

 حثن تج نة  ةياؿ  يف ت  اثيا ة ايا ةل ا  ج ا   
بحث ط ثػػػػػػػػػابةيػػػػػػػػػاؿب بحثإ ي ػػػػػػػػػ بحإلجةػػػػػػػػػ ث بحثةإ ػػػػػػػػػ 

 Nagel,2015,p.66).بةػػػػػػػػػػػػػفب  نػػػػػػػػػػػػػ ؾبحثيايػػػػػػػػػػػػػاب
بحثيل الب     تن  ثت حثت  حثاةحا ت

بحألاػػػػػ سب ة   ػػػػػاب ػػػػػ  Okun(1962)ييت ػػػػػةب ػػػػػ ن ف
حال تمػػػػ ا ب حث ط ثػػػػالبببحثنةػػػػ ب ػػػػيفبث يل ػػػػابحثنظػػػػةي
 حثيل ػا ثهػ    ػ  يف  جػ ابOkun1970 ح تػةحب

بيمكن تلضيحيم كما يم :
 الشـكل النمـلىج ىـىا ليأخـى :الفجـلة نمـلىح - 

 :التالي
Yt  - Y*

t  =  U t –U
*
t )       (1) 

ب:أف إيد
Y حثاي ػ لبب حثإ ي ػ  حإلجةػ ث  حثةإ ػ   بحثنػ تج 
Y*بحثةة فل حثإ ي   حإلجة ث  حثةإ    حثن تج
U  ث  ط ثالب حثاي   حثةياؿب 
U* بث  ط ثا حثط يي  حثةياؿةي ةؿبOkunبب

 :التالي الشكل النملىج ىىا ليأخى :الفرق نملىح -

Yt Ut   e t       (2) 
بحثت   بحثةتغيةبيتإاابحثتجةييابحثاةحا تب  شببببب 

بOkunبث  ن ف حثة اة بث ةي اثا حثةات ؿب حثةتغية
 اةحااػػػػػػػػػػػػػة ض عبحث   ف ب إ حبحثاةحااب ثة ض عبط    
بيتـبحال تم اي بحثنة بة  بحث ط ثابأ ةب ي س   

ب  ف أة  .(4  ة ـ حثةي اثا حاتخاحـ  ة ض ع إ ح
بحث ط ثا ة   حال تم اي حثنة  أ ة  ي س    حثاةحاا

بحثةي اثابحثت ثيا بحاتخاحـ  يتـب 
(3 )Ut  b0 b1 % Yt 

بحثنةػ  ةيػاؿ  ػ  حثعيػ ا  أف حثةي اثػا  ػ    تينػ 
 ةة  ةياؿبحثية ثا عي ا  إث  تؤاي ا ؼ حال تم اي
حث ط ثػػػػػػػػػػاببةيػػػػػػػػػػاؿبخاػػػػػػػػػػضبإثػػػػػػػػػػ ب  ثتػػػػػػػػػػ ث بيػػػػػػػػػػؤاي

ب(ل624يص4119 حث  ة جش 
تا  تػػ  ب  يػػةح ببOkun  ػػابةة ػػتبت ػػايةحتبةي ةػػؿب

 ػػػػيفبحثػػػػا ؿب ة ػػػػشبةػػػػةبحثػػػػعةفيبإيػػػػدبح  تػػػػتبةيظػػػػـب
حثاةحاػػ تب ػػشبحثػػا ؿبحثةت اةػػابمػػإابحثيل ػػابحثاػػ   اب

فبحخت اػػتبةين يتهػػ بةػػفببOkunحثتػػشبت مػػؿبإثيهػػ ب  ح 
ا ثابألخة لبإالبأفبتط ي ػ تب ػ  بحثيل ػابة ػشبا ؿب

(بOECDآخػػة بغيػػةبا ؿبةنظةػػابحثتيػػ  فب حثتنةيػػاب 
ـبت ػػػػػػػؾبحثاةحاػػػػػػػ تباةحاػػػػػػػابل ثيػػػػػػػؿبأ ػػػػػػػبت  ػػػػػػػشبنػػػػػػػ اة 

 Moosa,2008بإػػػػ ؿبةينػػػػابةػػػػفبحثػػػػا ؿبحثية يػػػػاب)
"ةمةيبحثجعح ة ت نسب حثةغةب"ل خ متبإثشبنتيجػاب
ةا ا ػػػػ بغيػػػػ بب ػػػػ  بحثيل ػػػػابت ةي ػػػػ  ب ػػػػشبح تمػػػػ اي تب
حثػػػػػا ؿبحثية يػػػػػابلب ث ػػػػػفب ػػػػػ حباليينػػػػػشبأ ػػػػػاح بأفب ػػػػػ  ب
حثيل ػػػابغيةة جػػػ ا بيب ػػػ ألإة ب ػػػإفب نػػػ ؾبنػػػ عبةػػػفب

شب ػػ  بحثػػا ؿبحثية يػػابلب ي ضػػ بحث ط ثػػاب ػػابحنت ػػةب ػػ
 ل ػػػابأاػػػ  ببثيػػػاـبمػػػإاب ػػػ  بحثيل ػػػاب ػػػشبحثػػػا ؿب

أفبحث ط ثػػػاب ػػػشب ػػػ  بحثػػػا ؿببحثية يػػػالبحثاػػػ ببحأل ؿ 
ثياتبا ةيايب ث نه ب ط ثاب ي  يابأ بحإت   يالب   حب
حثنػػ عبةػػفبحث ط ثػػاب حثهي  يػػا(بيظهػػةب ػػشبحث  ػػاحفبحثتػػشب

تغيػةحتبتيةؼبتغيةحتب شبح تم ايته با فبأفبي    هػ ب
 ػػشبحثتي ػػيـب حثتػػاةيبيب  ػػ حبيينػػشبأفبحأل ػػةحابةػػ ط يفب
ةػػفبحثيةػػؿبثػػيسب اػػ ببأفبحال تمػػ اب ػػشبإ ثػػابة ػػ اب
 حنةػػػػػػ بألنهػػػػػػـبالية  ػػػػػػػ فبحثةهػػػػػػ ةحتبحثلعةػػػػػػابث  يػػػػػػػ ـب
  ث ظػػ  ؼبحثةت إال  ػػ ثؾبحث ط ثػػابحالإت   يػػاب  هػػشب
تنػػػتجبةػػػفبةػػػاـبتطػػػ  ؽبحث ظػػػ  ؼبحث ػػػ غة بةػػػ بحثيػػػاب
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ت  ةبث  ػةحابحثةهػ ةحتبحثلعةػابحثي ة ابحثةت إاب ب  ابي
ثتػػػ ثشب ظػػػ  ؼبةيينػػػاب ث ػػػنهـباليػػػاة  فبةػػػا بتػػػ ح ةب
حث ظ  ؼبحث  غة بحثتشبتت ح ؽبة بةه ةحتهـب ب ةػفب ػـب
 ػػإفبنةػػ بحثنػػ تجبحثةإ ػػشبحالجةػػ ثشبحثإ ي ػػشبالياػػ  ـب
 ػػػػشبحثتخايػػػػؼبةػػػػفبإػػػػا ب ػػػػ  بحألنػػػػ حعبةػػػػفبحث ط ثػػػػالب
فبحثا ببحث  نش   بجة ابا ؽبحثيةػؿب ػشب ػ  بحث  ػاح

  خ مػػػػابأفباػػػػ ؽبحثيةػػػػؿبةاػػػػيطةبة يػػػػابةػػػػفب  ػػػػؿب
إ  ةػػػػ تب ػػػػ  بحثػػػػا ؿب  مػػػػاه بحثةمػػػػاةبحألا اػػػػشب

 Moosa,2008)ث ط ػػػػػػػببة ػػػػػػػشبحأليػػػػػػػا بحثي ة ػػػػػػػاب

,P.21)بلببب
 االنفاق االستثمار  لنمط تلزيعو -2
إجػـبحإلاػت ة ةبحث  ػشب نةػطبتخميمػابةػػ ة يفببييػا

أا اػػييفب ةح بحثت  ػػبب ػػشبإجػػـبحثنػػ تجب ةػػ بت يػػابةػػفب
ت  بب شبحثط ببة شبحثيةؿبل  ابإنخاػضبحإلاػت ة ةب

ب%21 ناػػػػػ ابةػػػػػفبحثنػػػػػ تجبحثةإ ػػػػػشبحإلجةػػػػػ ثشبةػػػػػفب
ب(ب ب76/6774-86/6784%خلؿبحثاتة ب 46إثش
ب
ب

ةيػػاؿبحنخاػػضب يهػػ بببب يلإػػظبأفبت ػػؾبحثاتػػة ب ػػشبحثتػػش
( ب4نة بحثن تجب حثية ثػاب ةػ بيتضػ بةػفبحث ػ ؿبة ػـب 

 ػػػػػػ حب ضػػػػػػل بةػػػػػػفبأفبةة يػػػػػػ تبحإلإػػػػػػلؿب حثتجايػػػػػػاب
حاػػتإ  تبةػػ بة ػػة ة تبحث نيػػابحألا اػػيابة ػػشبنإػػ ب

%بةػػفبحالاػػت ة ةبحث  ػػشب ػػشبحثخطػػابحثخةاػػياب2ل89
(ب  ثػػػػػػػػػػػػػيسبةػػػػػػػػػػػػػفب ػػػػػػػػػػػػػ فب84/6782-81/6789 

فبحالات ة ةب شب   بحثةج التبأفبيخ ؽب ػاةح ب  يػةح بةػ
 ػػةصبحثيةػػؿبل  ػػشبحثة   ػػؿبخػػصبحالاػػت ة ةبحثجايػػاب

بببببببببب%2ل64حثػػػػػػػػػػػ  بيخ ػػػػػػػػػػػؽب ػػػػػػػػػػػةصبةةػػػػػػػػػػػؿبجايػػػػػػػػػػػا ب
بةػػػػػفبحالاػػػػػت ة ةبحث  ػػػػػشب ػػػػػشبناػػػػػسبحثخطػػػػػاب  ػػػػػي  ف

(بل يلإػػظبحتجػػ  بةيػػاؿبحالاػػت ة ةب612 ص4116 
ث نػػ تجبحثةإ ػػشبحإلجةػػ ثشبإثػػشبحثتةحجػػ ب ب ةػػ بي ضػػ ب

ب(ب  يااػةب ػ حبحالتجػ  بحثنع ثػشب يجػع8حثجػا ؿبة ػـب 
ةياؿبحالات ة ةبحثخ صبةفبتي يضبحالنخا ضب شب
حالاػػػػػػت ة ةبحثيػػػػػػ ـب  ػػػػػػ بحألةػػػػػػةبحثػػػػػػ  بتةتػػػػػػببة يػػػػػػاب
حنخاػػ ضبةيػػاؿبحالاػػت ة ةبحإلجةػػ ثشب ػػشبأ حخػػةب ػػ  ب

بحثاتة بل

 (2شكل رقم )
 تطلر نسبة االستثمار إل  الناتج المحم  االجمال  لمعدل البطالة

 Samiha Fawzy, Central Bank of Egypt, Economic Review, several issues  انمصدر 

  ابا  ـبنةطبحالات ة ةبحثاػ  اب ػشبةمػةب ػشبحثإػاب
ةػػفب ػػاة بحال تمػػ ابة ػػشبحاػػتيي ببأةػػاحابةتعحيػػا بةػػفب

( بأفب7حثة ػػػتغ يفلب  ةػػػ بيتضػػػ بةػػػفبحثجػػػا ؿبة ػػػـب 
حثت عيػػػػػ بحث طػػػػػ ةشبثلاػػػػػت ة ةحتباليتاػػػػػؽبةػػػػػ ب ػػػػػاة ب
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حث ط ة تبحال تم ايابة شبت ثياب ةصبث يةؿبلب ةفب
 ةحتب شبحالن ػطابن إياب ب ن ؾبحتج  بثتة يعبحالات ة

حال تم ايابحثتشبتتاـب ضػيؼب ػاةته بة ػشبحاػتيي بب
حثية ثاب أ بحثتشبتػنخاضب يهػ بةة نػابحثت ػغيؿبث نػ تجب
ة ػػػػػؿب طػػػػػ عبحثمػػػػػن ةاب حثتيػػػػػايفب  طػػػػػ عبحثخػػػػػاة تب

  ثمػػن ةابةغػػـبإةتاػػ عبنمػػي ه بحثناػػ شبحالجتة ةيػػا ب
خ مػػاب ػػشبحثاػػ يين تب حث ة نينػػ تبب–ةػػفبحإلاػػت ة ةب

اػػػ  ـب ػػػشبإاػػػتيي ببحثية ثػػػاب  ث ػػػ ؿبإالبأنهػػػ بثػػػـبتب–
حثةن  اب ب ة ةػ بيةجػ ب ثػؾبإثػشبت جيػابحثجػع بحأل  ػةب

ةفبإات ة ةحتب ط عبحثمن ةابإثشبةجػ التبحإلإػلؿب
 حثتجايػػاب  ػػشبةجػػ التبالبتخ ػػؽب ػػةصبةةػػؿبجايػػا ب
   يػػػػػاب حاػػػػػتخاحـبحث طػػػػػ عبحثمػػػػػن ةشبث ن ػػػػػطاب حتب

ل ةػفبن إيػابأخػة ب يلإػظبأفبب    ابةأاػة ثيابة ثيػا
الن ػػطابحثتػػشبتتةيػػعب  ةتاػػ عبةة نػػابحثت ػػغيؿبث نػػ تجبح

ة ؿب ط ة تبحثت ياب حثتج ة ب حثةػ ؿب حثتػ ةيفب  طػ عب
حثن ػػػػؿب حثة حمػػػػلتب تتاػػػػـب ةإا ايػػػػابنمػػػػي ه بةػػػػفب

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببب(لبب(Fawzy,2002,p.9حالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ة ةبحالجةػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثش

 (9جدلل رقم )
 لمختمفة ف  االستثمارات الكمية، سنلات مختمفةتطلر النصيب النسب  لمقطاعات ا

 اع ـــــــالقط           
 قطاع الخدمات قطاع الصناعة قطاع الزراعة وــــالسن    

 االجتماعية
ب9ل21ب2ل64ب2ل62ب4116/4114
ب1ل49ب61ب7ب4114/4112
ب2ل41ب1ل46ب2ب4119/4118
ب7ل41ب62ب2ل2ب4118/4117
ب7ل8ب4ل7ب4ل4ب4166/4164
ب8ل7ب1ل61ب2ل2ب4164/4162
ب61ب8ل62ب7ل2ب4162/4162

بان حتبةخت االبحثتنةيابحال تم اياب حالجتة ةيا  عحة بحثتخطيطب بت  ةيةبةت  يابخطاببالمصدر:
 

 قصلر تخطيط القل  العاممة -3
ييػػػػةؼبتخطػػػػيطبحث ػػػػ  بحثي ة ػػػػاب  نػػػػابةة يػػػػابإمػػػػةب

 ت ػػاية  ب غػػةضبتإ يػػؽبحثتػػ حعفب ػػيفبحثةػػ حةابحث  ػػةياب
حثيػػػػةضب حثط ػػػػببة ػػػػشبحث ػػػػػ  بحثي ة ػػػػاب ةػػػػ  ب ن ةػػػػػ  ب
ثتإ يػػؽبةيػػاالتبحثنةػػ بحثةاػػتها اب باػػ ح ب ػػ فب ثػػؾب
ة ػػشبةاػػت  بحال تمػػ ابحث  ػػشبأ بحثةاػػت  بحث طػػ ةشب
أ بة ػػػشبةاػػػت  بة ػػػة عبةيػػػػيفبخػػػلؿب تػػػة بحثخطػػػػاب

 Sinclair,2004,p2ب(ل
ب

شبظهػػػػ ةبأا ب مػػػػ ةبتخطػػػػيطبحث ػػػػ  بحثي ة ػػػػابإثػػػػ
حث ط ثػػػػػػابحثة نيػػػػػػػاب ح  ػػػػػػاحةبحثةػػػػػػػ حةابحث  ػػػػػػةياب ةػػػػػػػاـب

با بػػػػػػػػػػػػ ؾبةػػػػػػػػػػػػلإظبأفب نػػػػػػػػػػػحالاتخاحـبحألة ؿبثه  ب ي
تخممػػػ تبييػػػ نشبحال تمػػػ ابةػػػفبن ػػػصب ػػػاياب يهػػػ ب
  نػػػػػ ؾبتخممػػػػػ تبآخػػػػػة ب هػػػػػ ب  ػػػػػة ب عيػػػػػ ا ب ػػػػػشب
حثةيػػػػػػة ضبةنهػػػػػػػ ب ب  ػػػػػػ حبيينػػػػػػػشبغيػػػػػػ ببحثاي اػػػػػػػاب

ةنظ ةابحثتي يـب ةتط  ػ تباػ ؽبحثيةػؿبحثتناي ياب يفب
ةةػػػػػ بياػػػػػ  ـبةػػػػػفبظػػػػػ  ة بحث ط ثػػػػػابلب يػػػػػؤا ب مػػػػػ ةب
حثتخطيطببث    بحثي ة ابإثشب ج ابإختلثػيفبةتلعةػيفب
 ةتن  ضػػػػػػيفب  ةػػػػػػ  بأ ال  بحاػػػػػػتةةحةبتػػػػػػا ؽبخةيجػػػػػػشب
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حثج ةيػػػػ تب حثتي ػػػػيـبحثيػػػػ ثشبة ػػػػشبحثػػػػةغـبةػػػػفبعيػػػػػ ا ب
حثةيػػػة ضبةػػػنهـ ب  نيػػػ   بحنخاػػػ ضبن ةيػػػابحثخػػػةيجيفب

اػػػػػػػػ  تهـب  جػػػػػػػػ ابن ػػػػػػػػصب ػػػػػػػػشبةػػػػػػػػةضبةهػػػػػػػػ ةحتب  
 تخممػػػػػػ تبتي يةيػػػػػػابةيينػػػػػػاب  ث يػػػػػػ سبثةتط  ػػػػػػ تب
حث طػػ ةيفبحثإ ػػ ةشب حثخػػ ص ب   ةػػ بياضػػشبث جػػ اب
حث ط ثػػػػػػػابحثمػػػػػػػةيإاب حثة نيػػػػػػػاب حث ظػػػػػػػ  ؼبحث ػػػػػػػ غة ب
 حثية ثػػػابحثا  ضػػػالب ةػػػفب نػػػ بتػػػ تشبأ ةيػػػابحثتخطػػػيطب
ث  ػػػ  بحثي ة ػػػػابثةية ػػػػابحألةػػػػاحابحثةت إػػػػابةػػػػفبحثية ثػػػػاب

حثةط   ػػػاب ة حجهػػػابحإلخػػػتلؿب ػػػيفبحثيػػػةضب حألةػػػاحاب
 حثط ػػػػببة ػػػػشبحثية ثػػػػابةػػػػفبخػػػػلؿبأجهػػػػع بحثتػػػػاةيبب
 حثتي ػػػيـبإتػػػشبية ػػػفبت جيػػػابحثية ثػػػابث  ط ةػػػ تبحثتػػػشب

ب(بل21 ص6776تإت سبإثيه ب ة ش ب
ثشب  يةجػػ ب مػػ ةتخطيطبحث ػػ  بحثي ة ػػاب ػػشبةمػػةح 
ةايػػػػػػػابةػػػػػػػفبحثي حةػػػػػػػؿب أ ةه ةػػػػػػػاـبتػػػػػػػ ح ةبحث ي نػػػػػػػ تب

إتي جػػ تبب حإلإمػػ  ي تبةػػفب ح ػػ ب ػػؿ ةػػفبحثية ثػػاب ح 
ا ؽبحثيةؿب أةاحابحثة يايفب حثخػةيجيفبةػفبةنظ ةػاب
حثتي ػػػػيـبحثيػػػػ ثشب   ػػػػ ثؾبإنيػػػػاحـبحثتناػػػػيؽب ػػػػيفب   ػػػػاب
حألطةحؼب شبا ؽبحثيةػؿب  أيضػ  بعيػ ا بحث ػ  بحثي ة ػاب
 إجػػـبحثاػػ  فب ةػػاـب جػػ ابتخطػػيطبث هجػػة بحثخ ةجيػػاب
   ػػة ب جػػ ابحألجهػػع بحثةهتةػػاب تخطػػيطبحث ػػ  بحثي ة ػػاب

ب(لبب421 ص4161أ  بعيا  
نمـــلىج قياســـ  لتقـــدير محـــددات رابعـــًا: 

     خــــــالل الفتــــــرة  بطالــــــة الجــــــامعيين
 2014 -1976من 
 ي اػشبثت ػايةب نةػ  س حثجػع بتييػيف  ػ ح يػتـب ػش

ةإااحتب ط ثابحثج ةيييفب شبةمةي  ثؾبةفبخػلؿب
 حخت  ةحتب  اتخاحـ حثة تةؾ حثت  ةؿبأا  ببحاتخاحـ
بحالنإػػاحة  ةػػاخؿيب(Bounds Testing)بحثإػػا ا
بثت ػػػػػػػػػايةب(ARDL)ب يبحثاتػػػػػػػػػةحتبحثة عةػػػػػػػػػابحثػػػػػػػػػ حت 
حث مػية ب حألجػؿ ةل ػ ت بحثط يػؿب حألجػؿ ةل ػ ت
 تغط  ان يا عةنيا ا ا ا  ي ن ت ة ش حةتة اح ب   ثؾ

ي ضػػػػػػػل بةػػػػػػػفبت يػػػػػػػيـبت ػػػػػػػؾب(4162-6791حثاتػػػػػػػة ب 
ببببببب تة ػػػػػي  بةػػػػػ ب ثػػػػػؾحثة ػػػػػاةحتبح تمػػػػػ اي  ب حإمػػػػػ  ي  بل

تنػػ  ؿب ػػ حبحثجػػع بةػػفبخػػلؿبحة يػػاب نػػ ابيباػػ ؼبيػػتـب
ب بحإلإمػػػػػػػػ  حتت مػػػػػػػػيؼبةتغيػػػػػػػػةحتبحثاةحاػػػػػػػػاب ش 

ثةتغيةحتبحثاةحاايب تإ يؿبحثت  ةػؿبحثة ػتةؾب حث مايا
حث مػػػػػيةيب أخيػػػػػةح بت ػػػػػايةببيب ت ػػػػػايةبةل ػػػػػ تبحألجػػػػػؿ

بةل  تبحألجؿبحثط يؿل
 تلصيف متليرات الدراسة  -1

 ةػ   بب حال تمػ ايا ن  ح بة شبة ب اةتػابحثنظةيػاب
ة ج اب شب ح ػ ب ةيطيػ تبحال تمػ ابحثةمػة  ب ةػفب

 ب  الضػ  ابإثػشبلؿبحثنظةي تبحثةااة بثا ؽبحثيةؿخ
تت ػػ بتطػػ ةبظػػ  ة ب ط ثػػابحثجػػ ةيييفب ػػشبةمػػة ب ػػإفب

 شبةتغيةبت   ببحثةتغيةحتبحثتشبي ة ه بحثنة  سبتتة ؿ
(يب ةػػػاابةػػػفبGUR بمعـــدل بطالـــة الجـــامعيين  ػػػ ب

بية بي ش حثةتغيةحتبحثةات  ابتتة ؿب 
بمعــدل النمــل الحقيقــ  لمنــاتج المحمــ  اإلجمــال  -

 GDP)ةإاػػػػ    بة ػػػػشبأاػػػػ سبحثػػػػة ـبحث ي اػػػػشبب ب
.  4161ألاػػػػػػػػي ةبحثةاػػػػػػػػته ؾبثاػػػػػػػػنابحألاػػػػػػػػػ س

 حثيل ػػػابحثةت  يػػػاب ػػػيفبةيػػػاؿب ط ثػػػابحثجػػػ ةيييفب
 ةياؿبنة بحثن تجبحثةإ شبحالجة ثشبحثإ ي شب شب

بلOkunةل ابة اياب     بث  ن فب
ـــــــــيم معـــــــــدالت ب- ـــــــــ  التعم ـــــــــة ف ـــــــــد اإلجمالي القي

(ب   ػػ بياػػتخاـب ةؤ ػػةبث ت اػػ بGER الجــامع 
ب شبحثتي يـبحثج ةيشل

ب(يWAR معــدل النمــل الســنل  للجــلر الحقيقيــةب-
تة ؿبحألج ةبة  ن  بأا اي  بةفبة  ن تبحثت  ثيؼب
حث  يػػػاب ػػػشبةة يػػػ تبحالنتػػػ سبثػػػا بحثة ػػػػة ة ت ب
 ةػػفب ػػـ ب ػػإفبتغية ػػ بيػػؤ ةب ػػشبحألة ػػ حبحثخ مػػاب

هػػػػػػ  ب   ثتػػػػػػ ثشبتتػػػػػػ  ةب هػػػػػػ بةاػػػػػػت ي تبحالنتػػػػػػ سب 
 حثت ػػػػػػغيؿ ب   ةػػػػػػ بحعاحاتبةػػػػػػا  ة تبحألجػػػػػػ ة ب
  ػػ فبةيػػاؿبنة  ػػ بياػػ ؽبةيػػاؿبنةػػ بحالنت جيػػػا ب
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 إفب  حبحألةةبيؤا بإثشبعي ا بحثت  ثيؼبحث  يػاب ب
 ةفب ـبي  فب ثؾبة شبإا ببحألة  حبةةػ بيإػاب
 ػػػا ة بةػػػفبحثنةػػػ ب حثت اػػػ ب ػػػشبةة يػػػ تبحالنتػػػ سب

   ب شبةات  بحثت ػغيؿب حثت ظػؼب يػعاحاب يؤ ةبا 
بةياؿبحث ط ثالب

(بي ن ؾبةل ابة اػياب ػيفبNFR بمعدل التضخم -
ةيػػػػػػاؿبحث ط ثػػػػػػاب ةيػػػػػػاؿبحثتضػػػػػػخـب   ػػػػػػ  بث ةنطػػػػػػؽب
حثت  يػػػػا بثةنإنػػػػشب ي ي سيإيػػػػدبأنػػػػاب ػػػػشبظػػػػة ؼب
حثػػػة حسبحإل تمػػػ ا بيػػػعاحابحثط ػػػببحث  ػػػشب ب تةتاػػػ ب
ةاػػػػت ي تبحألاػػػػي ة ب ي تػػػػةفب حثػػػػؾب عيػػػػ ا بحثط ػػػػبب
ة شبحثيةؿ ب يةتا بةات  بحثت غيؿ ب ةفب ـ بي ػؿب

 سب شبإ التبحثة  ابلبةياؿبحث ط ثا ب يإادبحثي
غيػػةبأفبحثا ػػةبحإل تمػػ ا بحثإػػايدب ػػاـبةػػ بييػػةؼب
 ظػػػ  ة بحثة ػػػ ابحثتضػػػخةشابإيػػػدبيػػػعاحاب ػػػؿبةػػػفب
إجـبحث ط ثاب ةياثه بةػ بإةتاػ عبةيػاالتبحثتضػخـب
لب تيػػػػػع ب ػػػػػ  بحثيل ػػػػػ تبإثػػػػػشب جػػػػػ ابةايػػػػػابةػػػػػفب
خػػػػتلالتبحألاػػػػ حؽب خ مػػػػاب حثت ػػػ   تبحثاػػػػيةياب ح 

 شبإ تمػ اي تبب-إ ثي  بب–ا ؽبحثيةؿ ب   بحثا  اب
ةايػا بلب ثػ حبيب إنػابية ػػفبحث ػ ؿب بإفبحثيل ػاب ػػيفب
 ػػػؿبةػػػػفبةيػػػػاؿبحث ط ثػػػاب ةيػػػػاالتبحثتضػػػػخـبغيػػػػةب
 حضػػإابحالتجػػ  ب   ػػ  بثةنطػػؽبحثنظةيػػابحإل تمػػػ اياب

ب(لبب422 صب4112 ة ابحث   بب ب
ــ  ب- ــة إل نســبة الميــاجرين ىل  المــؤىالت الجامعي

بتػػػؤا بعيػػػ ا بإجػػػـب(بيMIR بإجمـــال  الميـــاجرين
حثهجػػة بحثخ ةجيػػابحثمػػ  ياب حةتاػػ عبةيػػاالتبنة  ػػ ب

إثشبت  يؿبةةضبحثيةؿبحثةت حب ػشبة حجهػابحثط ػبب
ة يػػاب  ةػػفب ػػـبتاػػهـب ػػشبحثإػػابةػػفبإجػػـبحث ط ثػػاب

ب ةياثه لب
معـــدل البطالـــة بـــين  أةػػػ بحثةتغيػػػةبحثتػػػ   ب يتة ػػػؿب ػػػش

بلب(GURالجامعيين)
 :لمتليرات الدراسة اللصفية اإلحصاءات

 حث مػايا حإلإمػ  حت(ب1 برقـم الجدلل ي ضػ 
بحثنعةػػػػػابة ػػػػػ ييسبتتضػػػػػةفبحثتػػػػػ بثةتغيػػػػػةحتبحثاةحاػػػػػا

بحالثتػػػػػػػ ح ب ةي ةػػػػػػػؿبحثت ػػػػػػػتت ب ة ػػػػػػػ ييسبحثةة عيػػػػػػػا 
Skewness (S)حثتاػةط    ةي ةػؿب .Kurtosis 

(K) حالثت ح  ةي ةؿ  يـ أف حثجا ؿ ةف يتض  إيد 
     حثماة ةف ت تةببت  ا ةتغيةحتبحثاةحاا ثجةي 

 حثط ييػ  حثةيتػاؿ حثت عيػ  خمػ  ص ةػ  يػتل ـ ةػ 
  اػطا ةتة  ػؿبإػ ؿ ة ػ  احتاب  ػ ؿ تتػ عع حثػ ي

  يةتاب  يل ب ح تيات حالثت ح  ةي ةؿ أف حثإا   ب بإال
حثػػ  بيي ػػةبةػػفبةيػػاؿببGDPث ةتغيػػة حثمػػاة ةػػف

بةػػػػػفبلأةػػػػػ بحثنةػػػػػ حثإ ي شبث نػػػػػ تجبحثةإ ػػػػػشبحإلجةػػػػػ ثش
ثةيظػـبب يةا أفبحثجا ؿ ةف  يتض ب حثتاةط  ةي ةؿ

 يػتل ـ ةػ    ػ  3 ةف ت تةب ت  ا ةتغيةحتبحثاةحااب
حثط ييػػشب بإالبأفببحثةيتػػاؿ حثت عيػػ  خمػػ  ص ةػػ 

   ػ  ببMIR بGDPث ؿبةفبب3 يةتابحعاحاتبةفب
  ػ طةحؼ حثة جػ ا  حثة ػ  احت ةػاا عيػ ا  يينػ  ةػ 

ببب.حثةتغيةيف  ل ت عي 

ب
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 (6جدلل رقم )
بلمتليرات النملىج اللصفية اإلحصاءات

GUR MIR NFR MAR GER GDP 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 
 Eviewsةفبإةاحابحث  إدبحةتة اح بة شب ةن ةجببالمصدر:

 -حثعةنيػا حثا اػ ا حت ػ ع ةػا  تإايػا يػتـ إتػش
بط ييػ بثت عيػ  – ةتغيػةحتبحثاةحاػا ةػف ةتغيػة ث ػؿ

بJarque-Bera (JB)بحخت ػ ة إجػةح  يػتـ ةيتػاؿ
 حثعةنيػا حثا اػ اب ػ ف حث   ػؿ حثياـ  ةض يخت ة حث ي
 ب (𝐻0: 𝑆 = 0.𝐾 =3) ةيتػاال ب ط يييػ  ت عيي ػ  تت ػ 

 حثعةنيا حثا ا ا   ف شبة   ؿبحثاةضبحث ايؿببحث   ؿب
 ≠ 𝐻1: 𝑆 ≠ 0.𝐾).بةيتػاال ب ت عييػ  بط يييػ  ب تت   ال
بJB    ػػػػ  بثهػػػػ حبحالخت ػػػػ ةبيػػػػتـبة  ةنػػػػابحإمػػػػ  يابب(3

(ب  ث يةػاب6-2حثجػا ؿبة ػـب     حثة ضإا حثةإا  ا
حثإةجػػابحثتػػشبيػػتـبحثإمػػ ؿبة يهػػ بةػػفبجػػا ؿبت عيػػ ب

(Chi-square)ةاػت    2  إةيػا  ةجػ ت  ػاب  
  ػةض ة ػض  يػتـلب. 5.99  تاػ  ي 5%ةين يػاب
حث يةاب ةف حثةإا  ا حإلإم  يا  يةا عحات إ ح حثياـ

   تط يؽ ب حثي سبمإي لبب 𝜒2ت عي ب    حثإةجا
 حثعةنيػابحثة جػ ا  حثالاػؿ جةي  ة ش حالخت  ة   ح

 تتػ عع ةتغيػةحتبحثاةحاػا جةيػ  أف يتضػ    ثاةحاػا
 حثيػاـ  ػةضب  ػ ؿ تػـ إيػد   ةيتػاال ب ط يييػ  ت عيي ػ 
 إيػدبWAR بب GDPةنهـب  ات ن  ب   ؿ حثخ ص

 حثاةض    ؿ  تـ  هة  حثخ ص حثياـ  ةض ة ض تـ
ب.حث ايؿ
 تحميل التكامل المشترك  -2

  حألجػؿ حثط يػؿ حألجػؿ ةل ػ ت  يػ س يػتـ إتش
بط ي ػا  جػ ابةل ػا ةػف حثت  ػا ةػف أ ال ب ال ػابحث مػية
 ةف حثت  ا فػػػة ال ا أ  حثنة  س  ةتغيةحت  يف حألجؿ
بحثنةػ  س ةتغيػةحت  ػيف ت  ةػؿبة ػتةؾ ةل ػا  جػ ا
ب-Autoةػػػػػاخؿببة ػػػػػشبحثاةحاػػػػػاب ػػػػػ  ب تيتةػػػػػاب.  ػػػػػؿ

Regressive Distributed Lag (ARDL) 

bounds testing approachبتطػ ية  تػـ حثػ يب
 ةػف ث   ؼب(Pesaran, et al., 2001)   حاطا
ب  ػػػػػػ حب.حثنةػػػػػػ  سبةتغيػػػػػػةحتب ػػػػػػيفبحثة ػػػػػػتةؾبحثت  ةػػػػػػؿ
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ب حت حثعةنيػا حثالاػؿ ةػ  تط ي ػا ية ػف حثةػاخؿبال
ةػفب  ػ ف  ثػ ح حأل ثػش  حثاةجػا ةػف أ  ػة ت  ةػؿ ةت ػا
ب  خت ػ ة حثة ػتةؾ حثت  ةػؿ حخت ػ ة ياػ ؽ أف حثةهػـ
بيػػػػتـبخلثػػػػابةػػػػفبحثػػػ يبحالاػػػػت ةحةبحخت ػػػػ ةب  ػػػػ بآخػػػة

 ةإػؿ حثعةنيػا حثالاػؿ حاػت ةحة ةػا  ةػف حث  ػؼ
 إجػةح بخػلؿ ةػف   ثػؾ ت  ة هػ  ةت ا  تإايا حثاةحاا
 اسـتعراض يـتم سـلف ثـم لمن .حث إا  ج ة حخت  ة
ب:ىما رئيسين بندين خالل من القسم ىىا

 .المشترك التكامل االستقرار ل اختبار اختبار
باالستقرار اختباربألاًل:

ييابحخت  ةبحات ةحةبحثالاػؿبحثعةنيػابةػفبحألةػ ةب
بثة ضػػػػػػ عبثةػػػػػ ب ػػػػػشبحثاةحاػػػػػ تبحثتط ي يػػػػػابحألا اػػػػػيا
نتػ  جب ا ػا  ػ   مػ   أ ةيػا ةػف حثةتغيػةحت حاػت ةحة
 ؿػػػػػػحثالا حات ةحة ةا  ةف حثت  ا ألف   ثؾ حثتإ يؿ
بةتغيػػػػةحتبحثاةحاػػػػابيجن نػػػػ بةػػػػفبةتغيػػػػةبث ػػػػؿبحثعةنيػػػػا
-Spurious Regrعح ػؼب حنإػاحة ة ػش حثإمػ ؿ
essionب حثت  ػا حثالاػؿبحثعةنيػا خػ حص ل ثاإػصب

ب ثػؾ  ػإف ت  ة هػ  ةت ػا  تإايػا حاػت ةحة   ةػا  ةػف
 Unit Root .حث إػا ب جػ ة حخت ػ ة إجػةح  يتط ػب
Testبةػػػػاخؿبة ػػػػشبييتةػػػػابحث إػػػػدب ػػػػ حبألفب نظػػػػةح بب

بboundsبtesting approach حثإػا ا حخت ػ ةحت
بةتغيػةحت  ػيف ة ػتةؾ ت  ةػؿ  جػ ا ةػا  تإايػا  ػ 

بحخت ػ ة ةػفبإجػةح  حثهػاؼبحثة ياػش  ي  ػش حثنةػ  س 
  حت ةتغيػةحت  ج ا ةاـ ةف حثت  ا    حث إا  ج ة
 ية ف ال إيد- حأل ثش حثاةجا أة شبةف ت  ةؿ ةتب
بحثإا ابل حخت  ة تناي 

 أ ةه  أف إال حث إا  ج ة حخت  ةحت تياا ـػػػػػػػػػػػػةغ
 حخت  ة  ػػػػػػػػػػػػػحثةي مة ب ة حثاةحا ت     ي ة    أ  ة  
-Augmented Dickeyحثة اػػػ ب  ػػػ ثةببببببب -اي ػػػ 

Fuller(ADF),يػػػػػػػػػػػػػػػػة فبب- حخت ػػػػػػػػػػػػػػػػ ةب ي يػػػػػػػػػػػػػػػػ سب 
Phillips-Perron(PP)باػ ؼ  ػ  بحثاةحاػا   ػ ب

 ي ـ   ية فبحث ي –  ي ي س حخت  ة ة ش يتـبحالةتة ا
بحثتا اػ  ب ةي ثجتػا حالةت ػ ط ة ػ  ا ة ػش   ثتغ ػب

 ةف  ثيس ةي ةيا  غية إإم  يا أا ثيب خلؿ ةف
-lagged difحثاػة ؽبحثة طػ  ب إػا ا إضػ  ا طةيػؽ

ference terms ب
لبحثة ا    ثة – اي   حخت  ة    حثإ ؿ     ة 
بب:حثت ثيا حثةي اثا ة ش  ية ف–  ي ي س حخت  ة  ييتةا

𝒚𝒕 = 𝜶 + 𝝆 𝒚𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕ب
ب𝐻0: 𝜌 = 1) ببحثياـ  ةض حخت  ة يتـ إيد

بببببحثاػػةضبحث ػػايؿب ة   ػػؿ  ػػ   إػػا  جػػ ة   جػػ ا
(𝐻1: 𝜌 <  1)خػلؿ ةػف  إا   ج ة  ج ا  ياـب 

ةػ بحث ػيـب (𝜌) حثة ػاة بث ةي ةػاب(t)إإمػ  ياب ة  ةنػا
 ةاػػت ي ت ةنػػاب (Phillips-Perron)حثإةجػػابثػػػ
 حثةط  ػػا   نػػتبحث يةػػا  ػػإ ح حثةخت اػػا  حثةين يػػا

 حثةط  ا حثإةجا حث يةا تتج  ع (بحثة اة tإلإم  ياب 
 يػة ض  ة يػا إإمػ  ي   بةين يػا ت ػ ف  إنه ب(PP)ثػ

 حثاػةض  ي  ػؿ حث إػا   جػ ة   جػ ا حثيػاـ  ػةض
 ةات ة   ت  ف حثعةنيا حثا ا ابأف يين     ح حث ايؿ 
 ية ػف ال  إنػا حثإةجػا  حث يةػا ةػف أ ػؿ   نػت  ح ح

 يينػ    ػ ح حث إػا   جػ ة   جػ ابحثيػاـ  ػةض ة ض
    ات ةحةحثةتغية إ ثا   لببةات ة  غية حثا ا ا أف

ب I(0) مػاة ت  ة ػا ةت ػا ت ػ ف حألمػ يا  مػ ةتا
 مػ ةته     حثعةنيا حثا ا ا حات ةحة ةاـ إ ثا    

 ثةي ثجتهػ (بd.…1,2 بثهػ  حثاة ؽ أخ  يتـ حألم يا
 يتإ ػؽ حثػ ي ةاػت  بحثاػةؽ تإايػا يػتـ  ثػؾ  يػا  ػـ

 حثا اػ ا ةػف ي ػ ؿ  ػـ  ةػفبحثةتغيػة  حاػت ةحة ةنػا 
 ن ػيةبثهػ ب ػ ثةةعببdبحثاةجا ةف ةت  ة ا أنه  حثعةنيا
I(d)ث ػؿ حثت  ةػؿ ةت ػا تإػاات  ػا ت ػ ف ب   ثت ثشبب 
(بنتػ  جب9ة ػـب  حثجػا ؿ  يظهػة .إػا  ة ػش ةتغيػة

بب ية فبلب-حخت  ةب ي ي س
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 (7م )ـــــدلل رقـــــــج
 االستقرار ممخص نتائج اختبار

 (PPبيرلن ) -نتائج اختبار جىر اللحدة باستخدام اختبار فيمبس

 يرـــــــتلـالم
 المتلير في الفرق األلل المتلير في لضعو األصمي

 رتبة المتلير
Constant Constant & 

Trend Constant Constant & 
Trend 

GDP 
Phillips-Perron 
test statistic 

-4.53311 -4.84845   I(0) 
Prob.* (0.0008) (0.0019)   

GER 
Phillips-Perron 
test statistic 

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

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

WAR 
Phillips-Perron 
test statistic 

-4.315629 -4.429678   I(0) 
Prob.* (0.0015) (0.0059)   

NFR 
Phillips-Perron 
test statistic 

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

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

MIR 
Phillips-Perron 
test statistic 

-3.74556 -4.99601   I(0) 
Prob.* ( 0.0071) (0.0013)   

GUR 
Phillips-Perron 
test statistic 

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

Prob.* (0.2905) ( 0.6012) ( 0.0001) (0.0008) 
بببEviewsةفبإةاحابحث  إدبحةتة اح بة شب ةن ةجببالمصدر:

ب
ب

بحثإػػاب إاخػػ ؿبlevelحث ػػيـبحثإةجػػابةنػػابحثةاػػت  ب
بةاػػػػػت  بةنػػػػػا726ل4- 161ل2- ػػػػػشب  ػػػػػطبحث   ػػػػػت
 حث   تبحثإا   إاخ ؿ%بة شبحثت حثش ب2 %  6ةين يا
ب222ل2ب- 467ل2-حثإةجا حث يـ ت  ف ةي  ب  حالتج  

%بة ػػػشبحثتػػػ حثشلب ةنػػػاب2%ب 6ةنػػػابةاػػػت  بةين يػػػا

1st حثاةؽبحأل ؿ
 Differenceإاخ ؿبحثإابحث   تببب  

 ةنػاب722ل4- 146ل2 – حثإةجػا حث ػيـ  طببت ػ فب
   إاخ ؿبحثت حثش ب %بة شب2 %ب 6ةين ياب ةات  
بببببببببحثإةجػػا حث ػػيـ ت ػػ ف ةيػػ  ب  حالتجػػ   حث   ػػت حثإػػا



بطالة الجامعيين فى االقتصاد المصرى  محددات                     امـــــــالسيدة كمال قرط أ/
 

 (4162-6791خالل الفترة)

27 
 

 %ب 6ةين يػا ةاػت   ةنػاب229ل2ب- ب449ل2-
ب%بة شبحثت حثشل2

ب  ثجػا ؿ حثة ضػإا حالخت ػ ة نتػ  ج ةػف يتضػ 
ةيػػػػاؿبحثنةػػػػ بحثإ ي ػػػػشبث نػػػػ تجبأفب ػػػػل بةػػػػفبب(9 بة ػػػػـ

 ةيػػػػػػاؿبحثنةػػػػػػ بحثاػػػػػػن  بب GDPحثةإ ػػػػػػشبحإلجةػػػػػػ ثش
ناػػػػػػػ ابحثةهػػػػػػػ جةيفب   بب WARث جػػػػػػػ ةبحثإ ي يػػػػػػػاب

ببMIRحثةػػػؤ لتبحثج ةييػػػػابإثػػػػشبإجةػػػػ ثشبحثةهػػػػ جةيفب
 ةات   ةنابLevelةات ة فب شبم ةتهـبحألم ياب

بةػف ت ػ ف ةت ػابت  ة هةػ   ػإف    ثتػ ث    %6 ةين يا
ب هػ  ةتغيػةحتبحثاةحاػا  ػ   لبأةػ بI(0)مػاة حثاةجػا
  يا ةات ة   ث نه  حألم يابم ةته     ةات ة  غية
بةين يػا ةاػت   ةنػا اػ ح  ثهػ  حأل ؿ حثاػةؽ أخػ 
بةػػف ةت  ةػػؿ ةنهػػ   ػػل ب    ثت ث   ػػإف%ب2أ ب6%

 ت  ة ا ةت ا ةتغية أي ي جا  البلI(1) حأل ثش حثاةجا
بحخت ػ ة إجػةح  يتػي    ػ ح حأل ثػش  حثاةجػا أة ػشبةػف
بببث   ػػؼبbounds testing approachبحثإػػا ا
ب.حثنة  س ةتغيةحتب  يف حثة تةؾ حثت  ةؿةفب

 ثانيًا :اختبار التكامل المشترك
بتاػػػػتخاـبحثتػػػػ بحالخت ػػػػ ةحتبةػػػػفبحثيايػػػػا  نػػػػ ؾب    

ب ػيف حثة ػتةؾ حثت  ةػؿ خ مػيا تػ ح ة ةػا ثتإايػاب
ة ػػؿببحثةخت اػػا حثتة  ػػؿ اةجػػا  حت بحثنةػػ  سبةتغيػػةحت

Johansen Maximum Likelihood (JML) 
procedureبب Engle- Granger two stage 

(EG) ب Auto-Regressive Distributed 
Lag (ARDL) bounds testing approach 

 نظةح ب ة يا حالةتة ا يتـ ة با ؼب  بحألخية    ح ب 
  :اآلتي في االختبارات من غيره عن يمتازبو ثة 
 حث ي ن تبالاؿبحخت  ةبإثشبحثةاخؿب  حبيإت سبال-أ

بية ػػػػػفبحثةػػػػاخؿب ػػػػ حبألفبحثت  ةػػػػؿبةت ػػػػابثتإايػػػػا
بحثةتغيػةحت   نػت إ ح ةةػ بحثنظػةب غػض تط ي ػا

  بأ I(0) حثماةياب حثاةجا ةف ةت  ة ا حثتاايةيا
ب  نػتبأ  بI(1)حأل ثػشبحثاةجػا ةػف ةت  ة ػا أ 

بfractionallyجع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿبةت  ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
.integratedب

 endogeneityبة ػ لت حثةػاخؿ  ػ ح يتجنبب-ب
problemsحخت ػػ ةب ػػػة ضب ب ةػػاـبحث ػػاة بة ػػشب

حثةي ة تبحثة اة ب شبحألجؿبحثط يؿب حثتػشبييػ نشب
ب ب حالةت  طبحث حتشلب(EGةنه بحخت  ةب 

حاتخاحـب  حبحالخت  ةب شبإ ثابحثيين تبحثمغية بب-جػ
ي  ؿبةػفبحث مػ ةبحثةمػ إببالاػتخاحـبةتغيػةحتب

بثه بةتببت  ةؿبةخت اال
ب ت ػػػػايةبةيب-ا  ةػػػػ تبحألجػػػػؿبحثط يػػػػؿب حث مػػػػيةبي ػػػػـ 

بببلآني  ب
 ية فبت ضي بحثمػ ة بحثي ةػابثةي اثػابحخت ػ ةحتب
حثإػػػػػا ابحثةاػػػػػتخاةاب ػػػػػشبتإ يػػػػػؿبحثت  ةػػػػػؿبحثة ػػػػػتةؾب

ب  ثت ثش 

ب

ب

ب

                                                  
ب              

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

ب
ب

ب
ب
ب
ب
ب
ب

  =  Δ GURt GURt-i                                      Δ α1i 

ρ 

∑      
i=1 

α0 + GDPt-i                                      Δ 

α

ρ 

∑      
i=0 

   + GERt-i                                      Δ α3i 

ρ 

∑      
i=0 

+ 

WARt-i                                      Δ α4i 

ρ 

∑

Δ
i=0 

+ NFRt-i                                      Δ α5i 

ρ 

∑      
i=0 

+ MIRt-i                                      Δ α6i 

ρ 

∑      
i=0 

+ 

   + λ1GURt-1    + λ2GDPt-1    + λ3GERt-1    + λ4WARt-

1 
   + λ5NFRt-1 + λ6MIRt-1 

t ε +  
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بإيد 
Δ :ت يةبإثشبحثاةؽبحأل ؿبث ةتغيةببببببببببببببببب 
α0:ب   تبحثةي اثابب
ρ ببببببببب بةػػػػػػػػػػااب تػػػػػػػػػػةحتبحثت ػػػػػػػػػػ طؤبحثعةنػػػػػػػػػػشبث ةتغيػػػػػػػػػػةحتب

ب شب ضيه بحألم ش
 :α1i ….α6iتة ػػػػػػػػػػؿبةي ةػػػػػػػػػػ تبحألجػػػػػػػػػػؿبحث مػػػػػػػػػػيةببببببببببب
λ1i  ….λ6i :بتة ؿبةي ة تبحألجؿبحثط يؿ

ب

(ب ػػػإفبحثمػػػيغابWald Test    ػػػ  بإلخت ػػػ ةب 
ية ػػػػػػػػػػػفببF-statisticحثي ةػػػػػػػػػػػابثاػػػػػػػػػػػة ضبحخت ػػػػػػػػػػػ ةب

ب ت ضيإه ب ة بي ش 
H0 : λ1  = λ2  = λ3  = λ4  = λ5 = λ6  = 0 
H1 : λ1  ≠ λ2  ≠  λ3  ≠  λ4 ≠  λ5  ≠  λ6 ≠ 0   

 ت  ةػؿ ةل ػا  نػ ؾ  ػ ف إ ح ة  تإايا يتـ إيد
 أـبحثط يػؿ حألجػؿ  ػ  حثنةػ  س ةتغيػةحت  يف ة تةؾ

  ة  ةنتهػ بF-statistics يةػاب إاػ ب خلؿ ةف ال
لبPesaranح تةإهػ ب حثتػ  حثجا ثيػا حثإةجػا  ػ ث يـ
حألة ػشب حثإػا أة ػش ت ػ بFإإمػ  ياب  يةػا   نػت  إ ح

upper-bound critical valueةاػت   ةنػاب 
    ػ ؿ حثيػاـ  ػةض ة ػض يػتـ  إنػا ةيػيف  ةين يػا

 ط ي ػا ةل ػا  جػ ا ة ػش ينص حث ي حثاةضبحث ايؿ

ب يةػا   نػت إ ح أةػ  حثنةػ  س  ةتغيػةحت  ػيف حألجػؿ
-lower-bouبحألانػش حثإػا أاػاؿ ت  ب Fبإإم  يا

nd critical valueإنابةييف  ةين يا ةات   ةناب  
بحثػ ي حثيػاـ  ػةض    ػ ؿ حث ػايؿ ة ػضبحثاػةض يػتـ

بحألجػؿب ػيف ط ي ػا ةل ػا  جػ ا ةػاـ ة ػش يػنص
ب ػيف ت ػ بF ب يةػا   نػت إ ح أةػ  .ةتغيػةحتبحثنةػ  س

بغيةبإ اةا حثنتيجا ت  ف حثإ ثا      ا  حثإايف
بحثت  ةػػػػػؿبحخت ػػػػػ ة(بنتػػػػػ  جب8 برقـــــم الجـــــدللبي ضػػػػػ 

 ػػػػػػػيفب ط ثػػػػػػػابحثجػػػػػػػ ةيييفب ةتغيػػػػػػػةبتػػػػػػػ   ببحثة ػػػػػػػتةؾ
 حثةتغيػةحتبحثةاػػت  ابةػفبجهػػابأخػة ب  ثػػؾب  اػػتخاحـب

.boundsبtestب يةػػػػػػػػػػػػػػابأفبيتضػػػػػػػػػػػػػػ إيػػػػػػػػػػػػػػدببF-
statisticsةػف أة ػش حثةإاػ  ابupper-bound 

critical valueب%2ب %6ةنػػػابةاػػػت  بةين يػػػابب
 حث ايؿ حثاةض     ؿ حثياـ   ةض ة ض يتـ  ـ  ةف
 ةتغيػةحت  ػيف ة ػتة   ب ت ػ ةل ب  نػ ؾبأف يينػ  ةةػ 

  يف حألجؿ ط ي ا ةل ا  ن ؾ آخة  ةينش حثنة  س 
حثةتغيةبحثت   ب حثةتغيةحتبحثةاػت  اب بأ بأفبةتغيػةحتب
حثنة  سبتتإةؾبةي  ب شبحألجػؿبحثط يػؿب  ينهػ بةل ػاب

بت حعنيابط ي ابحألجؿبل
ببببببببببببببببببببببببببببببب

 
 (8جدلل رقم )

 bounds test باستخدام المشترك التكامل اختبارات نتائج
 Upper Bound ValueبLower Bound Valueبالمعنلية مستل 

 4.15 3.06ب%1
 3.38 2.39ب%5

 6.814بببببببببببببالمحسلبةبF-statistics قيمة 
بEviewsةفبإةاحابحث  إدبحةتة اح بة شب ةن ةجببالمصدر:
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بالقصير األجل عالقات تقدير -2
 حثخطػ   تػ ت  حثط يػؿ حألجػؿ ةي ةػ ت ت اية  يا
ب حث ميةبحألجؿ ةي ة ت ت اية     حثةتة  ا حثت ثيا

ب
  ػ بتااػيةي ةتغيػة  ػؿ تػ  ية  حتجػ   إجػـ ثةية ػا
بحث ميةل حألجؿ

 

 الصيلة العامة لمعادلة األجل القصير:

 

 

ب

بحث مػية حألجػؿ ةي ةػ تب α6i,……, α1i تة ػؿ
ب ػيفبةة نػ ت  ة   ػا تيت ػة حثتػ  ببت ػاية   حثةط ػ ب
ة ػػشبحثةػػا ببحثتااػػيةيا  حثةتغيػػةحت حثتػػ    حثةتغيػػة

بβإػػابتمػػإي بحثخطػػ بيببCointEqحث مػػيةلب ية ػػؿب
بofبspeedحثتيػػػػػػػػػػػػػػػايؿبباػػػػػػػػػػػػػػػةةابةي ةػػػػػػػػػػػػػػػؿ ػػػػػػػػػػػػػػػشب

adjustmentحخػتلؿ ناػ ا ية ػؿ حثةي ةػؿ   ػ حب 
 حثاتػة   ػ  تيػاي ه  يػتـ حثتػ  حثا   ا حثاتة  حثت حعفب  

ثهػ حب حثةط  ػا حث يةػا أف يينػ  حثػ ي حألةػة حثإ ثيػا 
حثتػ حعفب حاػتي ا   هػ  يػتـ حثتػ  حثاةةا تي س حثةي ةؿ

يب يجػػػػػببأفبي ػػػػػ فب ػػػػػ حبحثةي ةػػػػػؿباػػػػػ ث   بإتػػػػػشبيػػػػػتـب
بلerror equilibriumتمإي بخط بحثت حعفب

بARDLثػػػػػب ةػػػػفبخػػػػلؿبنتػػػػ  جبت ػػػػايةبنةػػػػ  سبحب
يتض بنة  سبحألجؿبحث مػيةبةػفبخػلؿبحثجػا ؿبة ػـب

 7)
 (9جدلل رقم )

 (ARDL)نملىج األجل القصير لفقًا لتحميل 
 .T-stat Prob قيمة انمعهمة انمقدرة انمتغير

D(GUR(-1)) 0.886 5.449 0.0006 

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

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

D(GER) 1.133 -7.558 0.0001 

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

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

D(WAR(-1)) 0.071 3.107 0.0145 

D(WAR(-2)) 0.103 3.919 0.0044 

D(NFR) 0.154 2.673 0.0282 

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

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

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

D(MIR(-1)) 0.569 7.459 0.0001 

D(MIR(-2)) 0.592 7.973 0.0000 

D(MIR(-3)) 0.385 7.945 0.0000 
 Eviewsمه إىداد الباحث اىتماداً ىلى بسوامج  نمصدر 

 
 
 

  =  Δ GURt GURt-i                                      Δ α1i 

ρ 

∑      
i=1 

α0 + GDPt-i                                      Δ α2i 

ρ 

∑      
i=0 

+ GERt-i                                      Δ α3i 

ρ 

∑      
i=0 

+ 

WARt-i                                      Δ α4i 

ρ 

∑
i=0 

+ NFRt-i                                      Δ α5i 

ρ 

∑      
i=0 

+ MIRt-i                                      Δ α6i 

ρ 

∑      
i=0 
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   + εt              



بطالة الجامعيين فى االقتصاد المصرى  محددات                     امـــــــالسيدة كمال قرط أ/
 

 (4162-6791خالل الفترة)

30 
 

 الطليل األجل عالقات تقدير -4
بحثة ػتةؾ حثت  ةػؿ خ مػيا  جػ ا ةػف حثت  ػا  يػا

بحألجػػػػؿبةل ػػػػ تبت ػػػػايةيػػػػتـببحثنةػػػػ  سبةتغيػػػػةحتب ػػػػيف
ب ي حثػ حت  حالنإػاحة نةػ  س   اػتخاحـ حثط يػؿب  ثػؾ

 Regressiveب-Autoحثة عةػاب حثعةنيػا حثاجػ حت

Distributed Lag (ARDL)حثػ  بتيتةػاب  ةتػاببب
ة ػػشبإاخػػ ؿب تػػةحتبإ طػػ  بةن اػػ ابثةتغيػػةحتبحثنةػػ  سب
حثةاػػت  اب حثةتغيػػةبحثتػػ   بضػػةفبحثةتغيػػةحتبحثتااػػيةياب

 ثهػ      ػ  ب حثنةػ  س  ػ ح مػي غا ية ػف ػ ثنة  سبل ب
ب:حثت ث  حثنإ  ة ش حثاةحاا

ب

ب

ب

ب

 حثتػ    حثةتغية  يفبةة ن ت  ة   ا تيت ة حثت  ببت اية   حثةط  ب حثط يؿ حألجؿ ةي ة تب α6,……, α1 تة ؿ
ب(61 ة بي يفبحثجا ؿبة ـب .أخة  جها ةف حثتاايةيا حثةتغيةحت   يف جها ةف

 (10جدلل رقم )
 (ARDL)تقدير معممات األجل الطليل لفقًا لتحميل                      

 Eviewsمه إىداد الباحث اىتماداً ىلى بسوامج  انمصدر 

ة ػػشبحثمػػ ة ببمعادلــة االنحــدار المقــدرة فــ  األجــل الطليــل(بية ػػفبمػػي غاب61 ةػػفبخػػلؿبحثجػػا ؿبة ػػـب 
بحثت ثيا 

URt = -13.742 + 1.158 GDPt + 1.217 GERt  - 0.016 WARt + 1.218 NFRt 

- 0.357 MIRt +εt

بب

 .T-stat Prob قيمة انمعهمة انمقدرة انمتغير
GDP 1.158 2.574 0.0329 

GER 1.217 9.602 0.0000 

WAR -0.016 -0.244 0.8137 

NFR 1.218 7.335 0.0001 

MIR -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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∑
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حةتةػػ اح بة ػػشب يةػػػاب ح ػػ ة بحثةي ةػػػ تبحثة ػػاة بية ػػػفبب
بتاايةبنت  جبحثت ايةح تم اي  بة شبحثنإ بحثت ثش 

معـــدل نمــــل النــــاتج المحمـــ  االجمــــال  الحقيقــــ   -
 GDPبيتضػػػ بةػػػفبإ ػػػ ة بحثةي ةػػػابحثة ػػػاة بثهػػػ حب )

حيج  يػػػػ  بة ػػػػشبةيػػػػاؿب ط ثػػػػاب أفبثػػػػابتػػػػ  يةح ببحثةتغيػػػػة
حثجػػػ ةيييفلب ت ػػػيفب يةػػػابةي ةتػػػابحثة ػػػاة بأفبعيػػػ ا ب

%بيتػػػؤا بإثػػػشب6حثنػػػ تجبحثةإ ػػػشبحإلجةػػػ ثشب ناػػػ اب
%بيب61ل6عيػػػػ ا بةيػػػػاؿب ط ثػػػػابحثجػػػػ ةيييفب ناػػػػ اب

 أفب ػػػػ حبحثتػػػػ  يةبةينػػػػ  لبب  ػػػػ حبة ػػػػسبحثت  يػػػػ تب
يببOkunحث   يػػابيب ي ضػػ ب ثػػؾبةػػاـبتإ ػػؽب ػػ ن فب

تبحثنةػػ بحال تمػػ ا ب  نػػتبإيػػدبأفبحةتاػػ عبةيػػاال
ةمإ  اب  ةتا عبةياالتبحث ط ثػاب ػيفبحثجػ ةيييفلب

 إثػ  حثإ ي ػ  حإلجةػ ث  حثةإ   حثن تج نة    ـبيؤا
 حثنة  تي يش  ث ثؾ   حثت ظؼ إجـب   ة حع نة 

بحث ط ثػال ةػف نا ي   ةةتايا ةياالت ة  حال تم اي
 ية ػػػػفبت ضػػػػي ب ل ػػػػابأاػػػػ  ببثيػػػػاـبمػػػػإاب ػػػػ  ب
حثيل اب شبحثا ؿبحثية يالبحثا ببحأل ؿ أفبحث ط ثاب
 ػػشب ػػ  بحثػػا ؿبثياػػتبا ةيػػايب ث نهػػ ب ط ثػػاب ي  يػػاب
أ بحإت   يػػػالب  ػػػػ حبحثنػػػػ عبةػػػفبحث ط ثػػػػاب حثهي  يػػػػا(ب
يظهػػػػػػةب ػػػػػػشبحث  ػػػػػػاحفبحثتػػػػػػشبتيػػػػػػةؼبتغيػػػػػػةحتب ػػػػػػشب
بح تمػػػػػ ايته با فبأفبي    هػػػػػ بتغيػػػػػةحتب ػػػػػشبحثتي ػػػػػيـ
 حثتاةيبيب   حبيينشبأفبحأل ةحابة ط يفبةفبحثيةؿب
ثيسب ا ببأفبحال تم اب شبإ ثابة  اب حنة بألنهـب
الية  ػػػػػػػ فبحثةهػػػػػػػ ةحتبحثلعةػػػػػػػابث  يػػػػػػػ ـب  ث ظػػػػػػػ  ؼب
حثةت إال   ثؾبحث ط ثابحالإت   يػاب  هػشبتنػتجبةػفب
ةػػػػاـبتطػػػػ  ؽبحث ظػػػػ  ؼبحث ػػػػ غة بةػػػػ بحثيػػػػابحثي ة ػػػػاب

 ةحتبحثلعةابثت ثشبحثةت إاب ب  ابيت  ةبث  ةحابحثةه
 ظػػػػػػ  ؼبةيينػػػػػػاب ث ػػػػػػنهـباليػػػػػػاة  فبةػػػػػػا بتػػػػػػ ح ةب
حث ظ  ؼبحث  غة بحثتػشبتت ح ػؽبةػ بةهػ ةحتهـب ب ةػفب
 ػػػػـب ػػػػإفبنةػػػػ بحثنػػػػ تجبحثةإ ػػػػشبحالجةػػػػ ثشبحثإ ي ػػػػشب
الياػػػ  ـب ػػػشبحثتخايػػػؼبةػػػفبإػػػا ب ػػػ  بحألنػػػ حعبةػػػفب

حث ط ثػػالبحثاػػ ببحث ػػ نش   بجةػػ اباػػ ؽبحثيةػػؿب ػػشب
ثيةؿبةايطةبة يػاب   بحث  احفب  خ مابأفبا ؽبح

ةػػػفب  ػػػؿبإ  ةػػػ تب ػػػ  بحثػػػا ؿب  مػػػاه بحثةمػػػاةب
 تتاػؽب ػ  بحألا اشبث ط ببة شبحأليا بحثي ة ػابلب

حثنتيجابة بةاابةفبحثاةحا تبيا ح بةفبةمػةبأ ب
ةػػفبا ؿبآخػػة بي  ةػػتب اةحاػػابحثيل ػػاب ػػيفبحثنةػػ ب

 ثيػػػػؿبأ ػػػػـبت ػػػػؾبحثاةحاػػػػ تبحال تمػػػػ ا ب حث ط ثػػػػالب
فبحثػػػا ؿب(بإػػػ ؿبةينػػػابةػػػMoosa,2008اةحاػػػاب 

حثية يػػاب"ةمػػةيبحثجعح ة تػػ نسب حثةغةب"ل خ مػػتب
ت ةي ػػ  ببOkunةػاـبتإ ػػؽب ػ ن فبإثػشبنتيجػابةا ا ػػ ب

اةحاػػػػاب ػػػػشبح تمػػػػ اي تبحثػػػػا ؿبحثية يػػػػابلب  ػػػػ ثؾب
(يبحثتػػػشب  ةػػػتب اةحاػػػابحثيل ػػػاب4119 حث ػػػ ة جشي

 يفبحثنة بحال تم ا ب حثية ثاب ػشبةمةي ت مػ تب
ب حثنةػػػػػػب ػػػػػػيفبضػػػػػػيياابة ج ػػػػػػابةل ػػػػػػابإثػػػػػػشب جػػػػػػ ا
ب حثية ثػػػػػػػػػايب يينػػػػػػػػػشب ثػػػػػػػػػؾبأفبنةػػػػػػػػػ بحال تمػػػػػػػػػ اي
"ببةة ثػػػػػػػػابت ثيػػػػػػػػابة ػػػػػػػػ ب ػػػػػػػػ اةبثػػػػػػػػيسبحث ط ةػػػػػػػػ ت
JoblessبGrowthبحالمػػػػػػػػطلحب ػػػػػػػػ حب يينػػػػػػػػ "ب

 تااػيةحت أة يػا   نػ ؾ .ت ػغيؿ  ػل نةػ   جػ ا
لبحثتنظيةيػا حثهي  ػا إةػ ا ب-أبةإتة ػابثػ ثؾب ػشب 

-حثةخت اػالبجػػ حث ط ةػ ت  ػيف حثهي  ػ  حثتغيػة-ب
ب- .حثيةػػؿ ة ػػ  حثط ػػب  ػػ بةجػػ ؿ حال ت ػػ ةحت
 ةفبحثاةحا تببحثيةؿل ةةض    حثهي  يا حثتغيةحت

بOkunحألخػػة ببحثتػػشبأ ضػػإتبةػػاـبتإ ػػؽب ػػ ن فب
(بةػػفبحثمػػيفيب اةحاػػابJingya ,2011اةحاػػاب ي
 Sadiku,2015بةػػػػػػػػػػػػػػػفبة ػػػػػػػػػػػػػػػا ني يب اةحاػػػػػػػػػػػػػػػاب)
 Kreishan,2010بةػػػػػػػػػػػفبحألةافلب ػػػػػػػػػػػؿب ػػػػػػػػػػػ  ب)

حثاةحاػػ تبح  تػػتبةػػاـبتإ ػػؽبحثيل ػػابحثي اػػياب ػػيفب
باؿبحث ط ثاب حثنة بحال تم ا لةي
القيــــــــــد االجماليــــــــــة فــــــــــ  التعمــــــــــيم بمعـــــــــدالت-

( بيتض بةفبإ  ة بحثةي ةابحثة اة بGER الجامع 
ثةيػػػػػػػػػػػػػاالتبحث يػػػػػػػػػػػػػابحالجة ثيػػػػػػػػػػػػػاب ػػػػػػػػػػػػػشبحثتي ػػػػػػػػػػػػػيـب
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 ةؤ ػػػػػةبث ت اػػػػػ ب ػػػػػشبحثتي ػػػػػيـبب-(GERحثجػػػػػ ةيش 
أفبثػػابتػػ  يةح بحيج  يػػ  بة ػػشبةيػػاؿب ط ثػػابب-حثجػػ ةيش

حثجػػػ ةيييفلب ت ػػػيفب يةػػػابةي ةتػػػابحثة ػػػاة بأفبعيػػػ ا ب
ةياالتبحث يابحالجة ثياب شبحثتي ػيـبحثجػ ةيشب ناػ اب

%بيتػػػػؤا بإثػػػػشبعيػػػػ ا بةيػػػػاؿب ط ثػػػػابحثجػػػػ ةيييفب6
%ب بب أفب ػػػػػػػػػ حبحثتػػػػػػػػػ  يةبةينػػػػػػػػػ  لب44ل6 ناػػػػػػػػ اب
إن زيــادة التلســع فــ  التعمــيم الجــامع  فــ   ثتػػ ثشب

يؤد  إل  زيادة معدالت البطالـة بـين الجـامعيين. 
 ليمكن إرجاع ىلك إل  عدة أسباب منيا:

 جػػ اب جػػ  ب ػػيفبحثاي اػػ تبحثتي يةيػػاب حإتي جػػ تبب-أ
ا ؽبحثيةؿبةفبةخت ؼبحثتخممػ تلب يةجػ ب ػ حب
إثشبحثت ا ب ػشبةجػ التبحثتخمػصبغيػةبحثةن اػ اب

 ت ػػػػ ةبإثػػػشبحثتناػػػػيؽب ػػػيفبخطػػػػطبثاػػػ ؽبحثيةػػػؿب حال
حثيةػػػؿب خطػػػطبحثتي ػػػيـ ب  ػػػػابأا ب ثػػػؾبإثػػػشبعيػػػػ ا ب
حث ط ثػػػػابحثهي  يػػػػاب حالإت   يػػػػاب ػػػػشبةمػػػػةب اػػػػ بب
 ج اب ػ  ضبط ػبب ػشب يػضبةجػ التبحثتخمػصب
 شبحث  تبحث  بي  فب ياب نػ ؾب ػ  ضبةػةضب ػشب
ةجػػػ التبأخػػػة  ببةةػػػ بي ضػػػ بحالخػػػتلؿبحثهي  ػػػشب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػيفبحثط ػػػػػػػػػػػػػػػػػبب حثيػػػػػػػػػػػػػػػػػةضب ػػػػػػػػػػػػػػػػػشباػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽب

ب(لببKenawy,2006,p.1276حثيةؿ 
 جػػ ابةػػاـبتن اػػبب ػػيفبحثط ػػببة ػػشبحثةهػػ ةحتبب-ب

 ةػػػػةضبحثةهػػػػ ةحتب ػػػػشباػػػػ ؽبحثيةػػػػؿبحثةمػػػػة يب
إيػػػدبي ضػػػ بت ةيػػػةبحثتي ػػػيـبةػػػفبأجػػػؿبحثت ظػػػؼب

(ب بحثػػػػػ  ب ػػػػػ ـب يةػػػػػؿبةاػػػػػ بألمػػػػػإ بب4166 
حالةة ؿب حثطلببحثةمةيفبلب  ثناػ ابألمػإ بب
حألةةػػػػػ ؿ ب ػػػػػإنهـبأ ضػػػػػإ حبأنػػػػػابةػػػػػفبحثةهػػػػػ ةحتب

  ا بث ت ظؼبةه ةحتبحثة  اة ب حال ػاحعبحثةط   اب
 ب حثتا يةبحثن  اب حثيةؿبحثجة ةشب إؿبحثة  لت

%بةػفبحثطػلببيات ػة فب91 ةغـب ثؾب إنابت ةي   ب
(ب-Education For Emإثػػشب ػػ  بحثةهػػ ةحتب

ployment,2011)لبأةػػػػػػػػ ب  ثناػػػػػػػػ ابث طػػػػػػػػلببب

حثةمػػةيف ب ػػإفبةػػاـبحثتن اػػببيتضػػ بةػػفبخػػلؿب
 حثةنػػػػ  ج(ب ةتط  ػػػػ تببة  ةنػػػػابحثةإتػػػػ  بحثي ةػػػػش

حثت ظػػػػؼب ػػػػشباػػػػ ؽبحثيةػػػػؿبل  جػػػػابأفبحثطػػػػلبب
يات ػػػة فبإثػػػشبةل ةػػػابتي ػػػيةهـبالإتي جػػػ تباػػػ ؽب
حثيةؿ إيػػػدبأ ضػػػ بحثت ةيػػػةأفبحثغ ث يػػػابحثيظةػػػشب
ةػػفبحثطػػلببتضػػيؼب  ػػتهـب ػػشبحة  نيػػابتط يػػػؽب
تي يةهـب شب ظ  اهـبحثةات   ياب   ػـبيػاة  فبأفب
أ باةجػػػػػػ تهـبحثج ةييػػػػػػابثياػػػػػػتبةؤ ػػػػػػةبث ةية ػػػػػػاب

حثةهػػػػػ ةحتب ث نهػػػػػ بتيةػػػػػؿب  ػػػػػطب ةؤ ػػػػػةبث  ضػػػػػ ب
حالجتةػػػػ ةشب ثػػػػ ثؾبالتيت ػػػػةبحثعيػػػػ ا ب ػػػػشبأةػػػػػاحاب
خةيجػػشبحثج ةيػػابحاػػت ة ةب ي ػػشب ػػشبةأسبحثةػػ ؿب

لب ي حجػاب (Al-Harthi,2011,p.540)حث  ػة 
حثتي يـبحثةمػة ب ػشبحث  ػتبحثػةح فببتإػاي  بيتة ػؿب
 ػػػشبةػػػا بحالاػػػتج  ابث تغيػػػةحتبحثتػػػشبتإػػػادب ػػػشب

ةػػػػػػؿبحثةمػػػػػػة ب تتة ػػػػػػؿب ػػػػػػ  بط ييػػػػػػاباػػػػػػ ؽبحثي
حثتغيػػػػةحتب ػػػػشبحثتطػػػػ ةحتبحثت ن ث جيػػػػاب بحثي ثةػػػػاب
 ط ييػػػابحثتاػػػ ةلتباحخػػػؿبة ػػػ فبحثيةػػػؿلب تتاػػػؽب
 ػػػ  بحثنتيجػػػابةػػػ باةحاػػػ تبأخػػػة ب  ةػػػتب اةحاػػػاب
حثيل ػػاب ػػيفبحثت اػػ ب ػػشبحثتي ػػيـبحثجػػ ةيشب ةيػػاؿب

-Wha)حث ط ثػػػػػػاب ػػػػػػيفبحثجػػػػػػ ةيييفبة ػػػػػػؿباةحاػػػػػػا
lley,2014 )&Xingمػ تبةفبحثميفبحثتشبت بب

إثشب ج اةل ابج  ةيابب ػيفبحثت اػ ب ػشبحثتي ػيـب
حثج ةيش بةفبخلؿبعي ا بةاابحثج ةيػ تب عيػ ا ب
ةيػػػاالتبحث يػػػابحإلجةػػػ ثشب ػػػشبحثتي ػػػيـبحثجػػػ ةيش(ب
 ةيػػػػػػػػػاؿبحث ط ثػػػػػػػػػاب ػػػػػػػػػيفبحثجػػػػػػػػػ ةيييفلب اةحاػػػػػػػػػاب

 Erdem & Tugcu,2012ب(بةفبتة ي ل
(ب بWAR معدل النمل السنل  للجـلر الحقيقيـة -

ثةيػػػاؿبحثنةػػػ بيتضػػػ بةػػػفبإ ػػػ ة بحثةي ةػػػابحثة ػػػاة ب
أفبثػابتػ  يةح باػ  ي  بة ػشببحثان  بث جػ ةبحثإ ي يػا

ةيػػػػاؿب ط ثػػػػابحثجػػػػ ةيييفلب ت ػػػػيفب يةػػػػابةي ةتػػػػاب
ةيػػػاؿبحثنةػػػػ بحثاػػػن  بث جػػػػ ةبعيػػػػ ا بأن حثة ػػػاة ب
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%بيتػػؤا بإثػػشبحنخاػػ ضبةيػػاؿب6 ناػػ اببحثإ ي يػػا
%يبإالبأفب ػػػػػ حب16ل1 ط ثػػػػابحثجػػػػػ ةيييفب ناػػػػ اب

 يةغيةبةينػػػػ  ب ية ػػػػفبإةجػػػػ عب ثػػػػؾبإثػػػػشبأفبحثتػػػػ 
حألج ةبالتتةت ب  ثةة نابحث   ياب ػشباػ ؽبحثيةػؿب
حثةمة ب بةة بي  ؿبةفب  ة يابةيػاؿبنة  ػ ب ػشب

بحثت  يةبة شبةياؿب ط ثابحثج ةيييفل
ت ضػػػ بإ ػػػ ة بحثةي ةػػػاب ب(NFR معـــدل التضـــخم  -

أفبثػابتػ  يةح بحيج  يػ  بة ػشببثةيػاؿبحثتضػخـحثة اة ب
ةيػػػػاؿب ط ثػػػػابحثجػػػػ ةيييفلب ت ػػػػيفب يةػػػػابةي ةتػػػػاب

%ب6 ناػػػػػ اببةيػػػػػاؿبحثتضػػػػػخـحثة ػػػػػاة بأفبعيػػػػػ ا ب
يتػػؤا بإثػػشبعيػػ ا بةيػػاؿب ط ثػػابحثجػػ ةيييفب ناػػ اب

%ببيب أفب  حبحثت  يةبةين  ل    بحثنتيجػاب46ل6
ة شبحثةغـبةفبتي ةضه بة بحثت  يػ تبحث   يػابإالب

 جػػػػػػػ ابظػػػػػػػ  ة بحثة ػػػػػػػػ ابأنػػػػػػػابية ػػػػػػػفبتااػػػػػػػػية  ب 
حثتضػػخةشب ػػشبحال تمػػ ابحثةمػػة يب  ثػػؾبخل ػػ  ب
ث يل ػػػػابحثي اػػػػياب ػػػػيفبحث ط ثػػػػاب حثتضػػػػخـبحثتػػػػشب

 يإػػػػػػػادبحثة ػػػػػػػ ابي ضػػػػػػػإه بةنإنػػػػػػػشب ي يػػػػػػػ سلب
حثتضػػػػػػػخةشب ػػػػػػػشبحال تمػػػػػػػ ابحثةمػػػػػػػة ب اػػػػػػػػ بب

ــــق المجملعــــة ةجةػػػػ ةتيفبةػػػػفبحثين مػػػػة ب تتعم
 إيػػػدبيػػػػؤا باألللـــ  بارتفـــاع تكـــاليف اإلنتـــاج

ةبحثاػػػػػ  بحث اػػػػيطابحثةإ يػػػػػابحالةتاػػػػ عب ػػػػػشبأاػػػػي 
 حثةاػػت ةا بإثػػشبحةتاػػ عبت  اػػابحالنتػػ سبيب ةػػفب ػػـب
إػػػػا دبحثتضػػػػخـبحثنػػػػ تجبةػػػػفبضػػػػغطبحثت  اػػػػػاب ب

 ب شبظؿبت ح ةبةػا بة حةػؿب– ب ا ة ب حث  بيؤا
ة ػػػػػؿبحنخاػػػػػ ضبت  اػػػػػابحال تػػػػػةحضب اػػػػػ ببتػػػػػانشب
أاػػي ةبحثا  ػػا ب  ػػشبناػػسبحث  ػػتبحنخاػػ ضبت  اػػاب

يةػػابحثية ػػابحالاػػتيةحابةػػفبحثخػػ ةسب اػػ ببت  يػػتب 
ةنػػػػابةاػػػػت  بأة ػػػػشبةػػػػفب يةتهػػػػ بحثإ ي يػػػػابثاتػػػػة ب

إثػػشبإػػا دبحثت  يػػؼبحثةأاػػة ثشب ةػػفب ػػـبب-ط ي ػػا
لتتعمـــــق المجملعـــــة الثانيـــــة إػػػػػا دبحث ط ثػػػػػالب

ــــ  االقتصــــاد المصــــر , ــــة ف ــــالتليرات الييكمي بب

حثتغيػػػةحتبحثهي  يػػػابحثةاػػػ  ابث تضػػػخـبب- ت ػػػةؿ بأ
 شبحال تم ابحثةمػة بنتيجػاب ػؿبةػفبيحالخػتلؿب

حثيػػػةضبحث  ػػػشب حثط ػػػببحث  ػػػشب اػػػ ببنةػػػ بب ػػػيف
حثط ػػػببحث  ػػػشب اةجػػػابتاػػػ ؽبحثنةػػػ ب ػػػشبحثيػػػةضب
حث  ػػػشب  ث ػػػ ؿبحثػػػ  بيػػػؤا بإثػػػشبإػػػا دبتضػػػخـب
حثط ػػببيب حالخػػتلؿب ػػيفبحثيػػةضبحث  ػػشب حثط ػػبب

ب     حث  ػشب اػ ببتغيػةب ي ػؿبحثط ػببحث  ػشل
حثتغيػػػػػػةحتبحثهي  يػػػػػػابحثةاػػػػػػ  ابث  ط ثػػػػػػاب ػػػػػػشبب-ب

ةيفبةػفبحثتغيػةحتبحال تم ابحثةمػة بيب  نػ ؾبنػ ب
حال تمػػ ابحثةمػػة ببحثهي  يػػابحثةاػػ  ابث  ط ثػػاب ػػش

  ة يبأ ال  بحثتجػعؤب ػشباػ ؽبحثيةػؿب ب  ػابي ػ فب
حثتجػػػػػػػعؤب   ػػػػػػػ  بثػػػػػػػنظـبتإايػػػػػػػابحألجػػػػػػػ ةبأ ب   ػػػػػػػ  ب
ثةتط  ػػػػػ تب ط ةػػػػػ تبحالاػػػػػتيي ببحثة ياػػػػػيابةػػػػػفب

تؤا بحثعي ا ب شبحثط ػببحث  ػشبب-6 ثية ثابإيدح
إثػشبحةتاػ عببأ بحالنتي شبحال تم ا ب ماابة ةا

ةيػػػػػاالتبحثهجػػػػػة بحثاحخ يػػػػػابيبةة  ػػػػػاب ػػػػػشب جػػػػػة ب
حثية ثػػػابةػػػفبحث طػػػ عبحثعةحةػػػشب حث طػػػ عبحثخػػػ صب
غيػػػػػةبحثعةحةػػػػػشب ػػػػػ ثةيؼبإثػػػػػشبحث طػػػػػ عبحثخػػػػػ صب
  ثإضػػػػػػةبلب  ػػػػػػشبظػػػػػػؿبضػػػػػػيؼب ػػػػػػاة بحث طػػػػػػ عب
حثخػ صب  ثإضػةبة ػػشبحاػتيي ببحثية ثػابحث  اةػػاب
ةػػػفبحثةيػػػؼباػػػػت  فبحثنتيجػػػاب ػػػػشبحةتاػػػ عبةيػػػػاؿب

إػػػػادبحثي ػػػػسب ػػػػشبأ  ػػػػ تبحث ط ثػػػاب  ثإضػػػػةلب ي
 ػػػشبظػػػؿبإػػػ ح عباػػػ ؽبب-4حثة ػػػ ابحال تمػػػ ا لب

حثيةػػػؿب  ي ػػػؿبحثت  اػػػابث نظػػػ ـبحثتي يةػػػشبيبإػػػا تب
عيػ ا ب ػػشبحثط ػػببة ػػشبحثتي ػيـب بتغيػػةب ي ػػؿب ػػ  ب
حثيةػؿبإاػببحثةاػت  بحثتي يةػشبةةػ ل ب ػشبعيػػ ا ب
حث عفبحثنا شبثا ابحثةتي ةيفب شب ي ؿب   بحثيةؿب

ثةتي ةػػػػيفبلب  نيػػػػ   بب حتجػػػػ  بةيػػػػاؿبحث ط ثػػػػاب ػػػػيفبح
حثتغية ػػػػػشب ي ػػػػػؿبت عيػػػػػ بحالاػػػػػت ة ة بإيػػػػػدبتػػػػػػـب
حثتة يػػعبة ػػشبحثتغيػػةب ػػشب ي ػػؿبت عيػػ بحالاػػت ة ةب
إاػػببحث ط ةػػ تبحثاػػ يياب حثخاةيػػابيب  إلضػػ  اب
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إثػػػػشبحثتغيػػػػػةب ػػػػػشب ي ػػػػػؿبت عيػػػػػ بحالاػػػػػت ة ةب ػػػػػيفب
 ط ةشبحثعةحةاب حثمن ةالب أفبحثتغيةب شب ي ؿب

 ةػػػػػ تبت عيػػػػ بحالاػػػػػت ة ةب ػػػػشبغيػػػػػةبمػػػػ ث بحث ط
حثاػ ييابأا بإثػشبةػاـب ػاة ب ػ  بحث ط ةػ تبة ػشب
حاػػتيي ببحثةعيػػابةػػفبحثية ثػػالب  ػػشبظػػؿبضػػيؼب
 ػػػػاة بحث ط ةػػػػ تبحثخاةيػػػػاب خم مػػػػ  ب ط ةػػػػ تب
حثخػػاة تبحالجتة ةيػػابة ػػشبحاػػتيي ببحثةعيػػابةػػفب
حثية ثػػابأيضػػ  ب اػػ بب جػػ ابحث ط ثػػابحثة نيػػاب هػػ  ب
حث ط ةػػػػػػ تب ب اػػػػػػ ؼبت ػػػػػػ فبحثنتيجػػػػػػابحثةت  يػػػػػػاب

 ي ؿبحالاػت ة ةيب ػشبحةتاػ عبةيػاالتبث تغيةب شب
 باةحاػػابةػػ ضبب4162حث ط ثػػاب باةحاػػابإاػػفي

ب(لبب4114 
ــة إلــ   - نســبة الميــاجرين ىل  المــؤىالت الجامعي

يتضػػ بةػػفبإ ػػ ة ب(ب بMIR إجمــال  الميــاجرين 
حثة ػاة بثناػ ابحثةهػ جةيفب   بحثةػؤ لتبحثةي ةاب

أفبثػػػابتػػػػ  يةح ببحثج ةييػػػابإثػػػشبإجةػػػ ثشبحثةهػػػ جةيف
اػػ  ي  بة ػػشبةيػػاؿب ط ثػػابحثجػػ ةيييفلب ت ػػيفب يةػػاب

عيػػػ ا بناػػػ ابحثةهػػػ جةيفب   ب فأةي ةتػػػابحثة ػػػاة ب
 حثةػػػػػؤ لتبحثج ةييػػػػػابإثػػػػػشبإجةػػػػػ ثشبحثةهػػػػػ جةيف

%بيتػػػؤا بإثػػػشبحنخاػػػ ضبةيػػػاؿب ط ثػػػاب6 ناػػػ اب
%ببيب أفب ػػػػ حبحثتػػػػ  يةب21ل1حثجػػػػ ةيييفب ناػػػػ اب

ناػػػػػػ اب ية ػػػػػػفبحةجػػػػػػ عب ثػػػػػػؾبإثػػػػػػشبأفببةينػػػػػػ  ل
ةه جةيفب   بحثةػؤ لتبحثج ةييػابإثػشبإجةػ ثشبحث

تؤا بإثشبت  يؿبةػةضبحثيةػؿبحثةتػ حببحثةه جةيف
 شبة حجهابحثط ببة ياب  ةفب ـبتاهـب شبحثإػاب
ةػػػػػػفبإجػػػػػػـبحث ط ثػػػػػػاب ةيػػػػػػاثه لب ةػػػػػػ بأفبعيػػػػػػ ا ب
ةاػػػػت ي تبحثهجػػػػة بحثمػػػػ  يابيتةتػػػػببة يهػػػػ بةػػػػ ا ب
عيػػػ ا بتإػػػ يلتبحثيػػػ ة يفب  ثخػػػ ةسبابحثتػػػشبي جػػػاب

نت جيابةة بيؤا بجع بةنه بأل غةحضبحات ة ةياب ح 
إثشبخ ؽب ةصبةةؿبجايا ب ب ةفب ـبياػهـب ػشب
حثإػػابةػػفبة ػػ  ابحث ط ثػػابلب  ػػابأاػػهةتبحثهجػػة ب

حثخ ةجيػػػابإثػػػشبإػػػاب  يػػػةب ػػػشبةػػػاـبتاػػػ  ـبة ػػػ  اب
حث ط ثػػػػػػاب ػػػػػػشبحإل تمػػػػػػ ابحثةمػػػػػػة بخػػػػػػلؿب تػػػػػػة ب

بلحثا يين تب  احيابحث ة نين ت
 خامسًا: نتائج البحث لالتلصيات

بنـــاًء عمـــ  الدراســـة النظريـــة لالتطبيقيـــة لمبحـــث 
 يمكن استخالص ما يم : 

أفبة   اب ط ثابحثج ةيييفبتةج بإثشبعيػ ا بحثت اػ ب-
 ػػػػػشبحثتي ػػػػػيـبحثجػػػػػ ةيشبيب  ثػػػػػؾب اػػػػػ ببحثت اػػػػػ ببب
حث ةػ ب ػػ بةػػاابخةيجػػ بحثج ةيػػ تب ةيػػاؿبياػػ ؽب
نةػػػػ ب ػػػػةصبحثيةػػػػؿبحثتػػػػ بتإتػػػػ سبإثػػػػشبةتي ةػػػػيفب

ةي ب ػػػػػ بةمػػػػػةبةػػػػؤ  يفلب ةػػػػػ عحؿبحثتي ػػػػػيـبحثجػػػػ 
ييػػ ن بةػػفب مػػ ةبيإػػ ؿبا فبت  يػػابحالإتي جػػ تب
حثتنة يػػػاب تيػػػع بت ػػػؾبحألاػػػ  ببإثػػػشبةػػػا بة حةػػػؿب
ةنهػػػػ بحاػػػػػتخاحـبأاػػػػ ثيببحثتػػػػػاةيسبحثت  يايػػػػاب ػػػػػ ب
غاػػ ؿبحثةهػػ ةحتبحثه ا ػػابإثػػشبتنةيػػاب حثج ةيػػ تيب ح 
حثتا يػػػةبحإل ػػػاحة بيب حالاػػػتج  ابغيػػػةبحثمػػػإيإاب
ةػػػػفب  ػػػػػؿبحثج ةيػػػػ تبث ط ػػػػػببحالجتةػػػػ ة بة ػػػػػشب

ثتي ػػيـبحثجػػ ةي بإيػػدبعحاتبأةػػاحابحثطػػلببةػػفبح
نت جيتهػػػػػ ب حنخاػػػػػضب إة  ني تهػػػػػ ب   ػػػػػتب ا  تهػػػػػ ب ح 

بلبةات  بحثخةيجيف
ال ػػابةػػفب جػػ ابةل ػػابةت  اثػػاب ػػيفب طػػ عبحثتي ػػيـبب-

حثج ةي بةفبجهاب  يفب ط عبحألةة ؿبةػفبجهػاب
أخػػػة يبتاػػػةضبة ػػػشب ػػػؿبةنهةػػػ بحالناتػػػ حبة ػػػشب
ح خةب حثتي  فبةيايب   حبيتط ػببحةتةػ ابتػاح يةب
 ي ثػابثت  يػابحثيل ػاب ػيفبحثطػة يفبثضػة فبنجػ حب

ب ؿبةنهة ب  بتإ يؽبأ اح الب
 تب إ جػػػابإثػػػشبإةػػػ ا بتػػػاةيببأفبخةيجػػػ بحثج ةيػػػب-

 ثيتة ن حبةفبحث ي ـب  ألةة ؿبحثة اةابثهـل
   ثتػػػػ ث بال ػػػػابةػػػػفبإإػػػػاحدبة ح ةػػػػاب ػػػػيفبحثتي ػػػػيـب

حثجػػ ةي ب اػػ ؽبحثيةػػؿبةػػفبخػػلؿبحناتػػ حبحثج ةيػػ تبببب
ة ػػػشب طػػػ عبحألةةػػػ ؿب حإلنتػػػ سب ػػػ بحثةجتةػػػ يب  ثػػػؾب
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 إن ػػػػػػػ  ب إػػػػػػػاحتبث تناػػػػػػػيؽبحإلاحةيب حثانػػػػػػػ باحخػػػػػػػؿب
 ا ب  ة يػػػابحالتمػػػ ؿب  ط ةػػػ تبحثج ةيػػػ تيب ػػػا ه بعيػػػ

بحثيةؿب حإلنت سبحثإ  ةياب حثخ مال
  ػ  حثإ ثيػا حثةنػ  ج  ػ  حثنظػة إةػ ا  ضػة ة  -

 ةنػابحث طػ عبحثخػ ص ةػ     ثتناػيؽ حثج ةيػ ت
ب.حثتي يةيا  ض بحثخطط

 تجػةي حثتػ  حثاةحاػ ت  ػ  حثخػ ص حث طػ ع إ ػةحؾ-
ب.حثيةؿ ا ؽ ةتط   ت ثةية ا

مػػ إ ه بةػػفبحثتػػعحـبحثا ثػػابأفبةج نيػػابحثتي ػػيـب  ةػػ بب-
 ت ػػػغيؿبحثخػػػةيجب ػػػابأايتػػػ بإثػػػشبعيػػػ ا بحإل  ػػػ ؿبة ػػػشب
حثتي ػػيـبحثج ةيش    ثتػػ ثشبعيػػ ا بةخةج تػػاب ةيػػاالتب

بتا ؽب  يةح بحالإتي ج تبحثاي يابثا ؽبحثيةؿبل
أفبأغ ػػببحثةيػػة ضبةػػفبحثية ثػػاب ػػشباػػ ؽبحثيةػػؿبب-

البيإ ػػؽبحإتي جػػ تبحثط ػػببةػػفبةهػػ ةحتب  اػػ  حتب
بثةغ  تبحثانيابث ط بب(ل أ بالبي   بح

حنخا ضبةة نابحثجه عبحالنتػ جشب ةػاـب اةتػابة ػشب-
بشبحثت ظيؼبػػػػػػحثت ا ب    ثت ثشبحنخا ضب اةتابة 

أفبحثتة يػػعخلؿبحثي ػػ ابحث ل ػػابحألخيػػة بةػػفبحث ػػػةفبب-
حثة ضػػػػشب ػػػػ فبة ػػػػشبحالاػػػػت ة ةب ػػػػشبحثة ػػػػة ة تب
  يػػػػة بحثإجػػػػـب   ياػػػػابةأسبحثةػػػػ ؿ ة شبحثػػػػةغـبةػػػػفب

بةته بة شبخ ؽب ةصبةةؿلةإا اياب ا
بحنخاػػ ضبناػػ ابحالاػػت ة ةحتبإثػػشبحثنػػ تجبحث ػػ ةشب ب-

  ػػػػػػػ حبيةجػػػػػػػ بثلنخاػػػػػػػ ضبحثتػػػػػػػاةيجشب ػػػػػػػشبإجػػػػػػػـب
حالات ة ةحتبي    اب شبناسبحث  ػتبحعايػ ابةضػطةاب
 شبأةاحابحثخػةيجييفب   ػ حبةػ بي ػيةبإثػشبحثتنػ  صب

بحثتاةيجشب شب اة بحالات ة ةحتبة شبحثت ظيؼلب
ـباي اػػػػػابإةػػػػػ ا بت ػػػػػايسبت نػػػػػشبةؤااػػػػػ تبحإلةػػػػػلب-

 حإتػػػةحـبحثيةػػػؿبحثةنػػػتجبثػػػيسب   ػػػ  بث  ػػػه احتب ث ػػػفب
ةػػػل ب ػػػيـبحإتػػػةحـبحثيةػػػؿبحثةهنػػػشب أيضػػػ  بث خ ػػػةحتب ح 
 حثإة ػػ ب ثػػيسب  ػػطبةهػػفبةػػ بييػػةؼب  ثمػػا  بة ػػؿب

يفب حثةػػػػػايةيفب حثةإػػػػػ ةيفب ةػػػػػ بحألط ػػػػػ  ب حثةهنااػػػػػ

 ثػػؾبأفبتغييػػةبحثةاػػ  يـبيػػؤ ةبة ػػشبحثية ثػػابب  ػػ  ا
خ ماببإفبحإت  ةب يػضبحثةهػفبب  ثنا ابث ةتي ةيف

بيعيابنا ابحث ط ثاب ينهـل
حال تةػػ ـب  ط ةػػ تبحثخػػاة تبحالنت جيػػاب  ط ةػػ تبب-

حثخػػاة تبحالجتة ةيػػالب  ػػابحتضػػ بةػػفبحثتإ يػػؿبأفب
 ط عبحثخاة تبيإتؿبحثنمػيببحأل  ػةبةػفبإجةػ ثشب
حثية ثػػػػابيأ بأفب ػػػػ حبحث طػػػػ عبثػػػػابط  ػػػػابحاػػػػتيي  ياب

حث ط ةػػ تبحألخػػة بلبث ية ثػػابأ  ػػةب  ثة  ةنػػاب  ػػ  شب
 نظػػػػػةح بألفبةيظػػػػػـبة ػػػػػة ة تب ػػػػػ حبحث طػػػػػ عب ػػػػػشب
ة ة ة تبمػغية ب ةت اػطابحثإجػـبيب يجػببة ػشب
حثإ  ةػػػػػػػابحةطػػػػػػػ  بحثةعيػػػػػػػابةػػػػػػػفبحال تةػػػػػػػ ـبثهػػػػػػػ  ب
حثة ػػة ة تبةػػفبأجػػؿبتإ يػػؽبةيػػاالتبةةتايػػابةػػفب
بحثنة يب  ثؾبثتإ يؽبةياالتبةةتايابةفبحثية ثال

 عــــــــــــالمراج
 العربية:المراجع ألالً 
( تإ يػػػؿبظػػػ  ة ب4161أ ػػ بعيا ةمػػػ ـبإاػػػنشب  -

 ط ثػػػػػابحثةتي ةػػػػػيفب ػػػػػشباػػػػػ ؽبحثيةػػػػػؿبحثةمػػػػػة ب
 بةػػػػػااب611 ةج ػػػػػاببمجمـــــة مصـــــر المعاصـــــرة 

 ل421 صب277
( ا ةبنظػ ـبحثتي ػيـب حثتػاةيبب6777حثخ حجػا ةل  -

حثةهنػػػشب ػػػشبحثنهػػػ ضب  ثية ثػػػابحثية يػػػاب ػػػشبا ؿب
مركز دراسـات لبحـلث ةج سبحثتي  فبحثخ يجشب 

 ب ةحاػ تبحثتنةيػاب   يػابحال تمػ اببالدلل النامية
بحثاي ايا بج ةيابحث   ة ل ب حثي ـ 

بحثنةػػػػػػػػػػػػ بأ ػػػػػػػػػػػػةب(ي4119ةجػػػػػػػػػػػػا ب بحث ػػػػػػػػػػػػ ة جشيب-
حثةمػةييب حال تمػ ا    حثية ثا ة   حال تم اي

بحثاػ اس حثيػاا- إفريقيا شمال اقتصاديات مجمة
بل621ب-624يصب

الطمب عم  العمل لظـاىرة (ب 4116 ي  ف ة ية  -
ــة  -البطالــة فــ  مصــر ــة تطبيقي دراســو تحميمي
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ةاػػػػػ ثابة جاػػػػػتيةب بب(،1995-1981لمفتـــــرة )
بلبببببببب641  يابحثتج ة  بج ةيابحالا ناةيا صب

 بـين , االقتصـاد القياسـي ةطيايةإةاة ػاحث  اة -
بحثج ةييػابيحالاػ ناةيا حثػاحةلالتطبيـق, ، النظرية

بل4111ي
البطالة ف  ، ظاىرة (ب4112ة ابحث   بب ة شب ب -

 ببمصر لأثر برنامج اإلصالح االقتصاد  عمييا
ةاػػػػػػػػػ ثابة جاػػػػػػػػػػتية ب  يػػػػػػػػػابحثتجػػػػػػػػػػ ة  بج ةيػػػػػػػػػػاب

بلب8حالا ناةيا ص
دلر القطـــــــاع ( ب6776ة ػػػػػػػش بة يػػػػػػػةب ةإػػػػػػػ تب ب-

الخـاص الصــناع  فــ  ملاجيـة مشــكمة البطالــة 
 ةا ثابة جاتية ب  يابحثتج ة  بج ةياببف  مصر

 ل21ةيفب ةسب بصب
(يب جػػة بحثي ػػ ؿب أ ة ػػ ب4162ا ةةػػ ة يبأةيػػة بةإةػػب-

مجمــة بحــلث  ػػشبحثنةػػ بحال تمػػ ا ب ػػشبةمػػةيب
بل46يصب12يبحثيااباقتصادية عربية

(يبظػػػػػ  ة بحثة ػػػػػ ابب4114ةػػػػ ضيح ةح يـبثطاػػػػػش بب-
اةحاػػػػػػػاب-حثتضػػػػػػػخةشب ػػػػػػػشبحال تمػػػػػػػ ابحثةمػػػػػػػة 

 MPRA(Munich Personalتإ ي يػػػايب
RePEc Archiveل) 

 ػػشب(ب أاػػ حؽبحثيةػػؿب4111ةنا ة أإةػػابةإةػػاب بب-
 بمجمـة كميـة التجـارة لمبحـلث العمميـةحثا ؿبحثن ةيػاب 

ج ةيػػػػابحالاػػػػ ناةيابيبحثيػػػػاابحث ػػػػ نش بحثةج ػػػػابحثاػػػػ   ب
   ل9 حث ل  فب صب
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