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 الملخص

ة األيدي ر تعتبر مشكلة البطالة من أبرز المشكالت االقتصادّية والتنموّية التي تهّدد إستقرار وأمن ومستقبل المجتمع المصري، والذي يعاني من وف
ي سوق العمل ف العاملة في ظل ندرة شديدة في رؤوس األموال واالستثمار، وال تزال البطالة تشكل تحديًا كبيرًا للحكومة المصرية فهناك فجوة كبيرة

(، 5002-5002تطور معدل البطالة على مستوى  الجمهورية خالل الفترة)دراسة المصري، حيث ال يتوازن الطلب مع العرض، استهدف البحث 
وى مست(، دراسة تأثيربعض المتغيرات االقتصادية التي تؤثر علي البطالة على 5000-5052التنبؤ بمعدل البطالة على مستوى الجمهورية للفترة)

تم استخدام أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي والكمي، مثل النسب المئوية وبعض مقاييس النزعة المركزية، وتحليل اإلنحدار البسيط، الجمهورية،
امج التحليل نوتحليل اإلنحدار المتعدد وذلك لتحديد أكثر العوامل المستقلة تأثيرا علي معدل البطالة على مستوى الجمهورية، وذلك باستخدام بر 

، ومعادالت التوقعات المستقبلية لمعدل البطالة من خالل إستخدام نموذج التمهيد األسى الفردى والمزدوج وذلك بإستخدام برنامج  spssاإلحصائى
Minitab ر بلغ نحو (، كما تبين أن متوسط اجمالى قوة العمل من الذكو  5002 -5002خالل الفترة ) 546460،متوسط اجمالى قوة العمل بلغ
 0622،هناك زيادة بمقدار معنوى إحصائيًا بلغ حوالى  من متوسط اجمالى قوة العمل فى حين يمثل متوسط اجمالى قوة العمل من االناث 9466%

الحالة تمثل ،  766882اجمالى قوة العمل بلغت  ، خالل فترة الدراسة  %966من متوسط معدل البطالة والبالغ نحو  %0066بمعدل تغير بلغ نحو
من اجمالى قوة العمل فى حين تمثل الحالة التعليمية  %60602التعليمية )مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعى( اعلى نسبة حيث بلغت نحو 

وذلك  5000، بدراسة الوضع المستقبلى لمعدل البطالة حتى عام 5002وذلك خالل عام  %0660)ثانوية عامة وأزهرية( اقل نسبة حيث بلغت نحو 
اض فبإستخدام التمهيد األسى الفردى والمزدوج للتعرف علىمعدل البطالة المتوقع على مستوى الجمهورية، بالنسبة للذكور من المتوقع حدوث إنخ

عام  %6655الى  5002عام  %462لمعدل البطالة عن الموجودة حاليًا حيث أوضحت نتائج التنبؤ بالتمهيد األسى أن معدل البطالة سينخفض من 
 .5000عام  % 09662الى نحو 5002عام  %5066وبالنسبة لمعدل البطالة لإلناث وايضاسينخفض من  5000،
 

 معدل البطالة،قوة العمل، نموذج التمهيد االسى، البطالة االحتكاكية،البطالة القسرية)االجبارية(6الكلمات الدالة:
 
 :مقدمة 

الذى كان محل األهتمام و  عالمية مختلفة وخصوصًا فى المجال االقتصادىتلا ختاللإ إلى تؤدي التي االقتصادية المشكالت من البطالة ظاهرةتعتبر 
 البطالة وتعد، لظاهرةا هذه تفسير حاولت التي االقتصادية النظريات وتعددت األبحاث تعمقت ،حيث والمفكرين االقتصاديين من الكثير لدى والدراسة

 وأنظمتها مهاتقد مستويات باختالف العالم دول معظم وتواجهها ،المجتمعات معظم في والتنمية التقدم مسيرة عرقلت التي األساسية المشكالت من
عاني من وفرة الذي يو ستقرار وأمن ومستقبل المجتمعات وخصوصًا المجتمع المصري،إوالتى بدورها قد تهّدد  ، والسياسية واالجتماعية االقتصادية

وذلك في  ،بدأ ظهور البطالة كظاهرة اقتصادية بشكل ملموس مع إزدهار الصناعة، في رؤوس األموال واالستثماراأليدي العاملة في ظل ندرة شديدة 
لسوق اظل الثورة الصناعية وما صاحبها من متطلبات ومعايير عالية للتوظيف، لذا فقد بات الحصول على عمل أمرًا بالغ الصعوبة،ال سيمامع جمود 

 6(2) 5002على مستوى الجمهورية وذلك عام 666وعدم مرونتة فى تقليل مثل هذه التغيرات التكنولوجية وقد بلغ معدل البطالة حوالى
 

 :بحثمشكلة ال
ني من وفرة اتعتبر مشكلة البطالة من أبرز التحديات االقتصادّية والتنموّية التي تهّدد بشكل جّدي استقرار وأمن ومستقبل المجتمع المصري، الذي يع

ضطرابات اٍم فقير يعاني من ااأليدي العاملة في ظل ندرة شديدة في رؤوس األموال واالستثمار، حيث يصّنف االقتصاد المصري على أّنه اقتصاد ن
ولة، إلى جانب دواختالالت توازنّية في هيكليته الداخلّية وكذلك الخارجّية، تتمثل في االختالل في ميزان المدفوعات واالختالل في الموازنة العامة لل

ة من العوامل الخارجية في إضعاف معدالت وجود فجوة كبيرة بين كل من االدخار واالستثمار وبالتالي اإلنتاج واالستهالك ،لقد ساهمت مجموع
مر الذى االستثمار، وبالتالي زيادة حجم البطالة حيث ال يتوازن الطلب مع العرض فاصبحت االيدى العاملة المتوفرةتزيد عن فرص العمل المتاحة،اال

 ترك الكثيرين دون وظائف وهو السبب الرئيسى لوجود البطالة6
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 :بحثف الاهدأ
 :دراسةستهدف البحث ا
 (50026-5002خالل الفترة)تطور معدل البطالة على مستوى الجمهورية-0
 (50006-5052للفترة) التنبؤ بمعدل البطالة على مستوى الجمهورية-5
 بعض المتغيرات االقتصادية التي تؤثر علي البطالة على مستوى الجمهورية6 تأثير-0

 األسلوب البحثى ومصادر البيانات:
 لإعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية للتعليم قب     

، وقد استخدم البحث أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي والكمي ،واألبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسةالبنك المركزى المصرى، الجامعى،
ا علي البسيط،وتحليل اإلنحدار المتعدد وذلك لتحديد أكثر العوامل المستقلة تأثير  مثل النسب المئوية وبعض مقاييس النزعة المركزية، وتحليل اإلنحدار

من خالل  لمعدل البطالةومعادالت التوقعات المستقبلية  ، spssيل اإلحصائىالتحل البطالة على مستوى الجمهورية، وذلك باستخدام برنامجمعدل 
 Minitab6وذلك بإستخدام برنامج  إستخدام نموذج التمهيد األسى الفردى والمزدوج

 
 وأنواعها تعريف البطالة
 تعريف البطالة:

 البطالة على أنها جزء من اليد العاملة التي ليس لها عمل، لكنها متواجدة للبحث عن وظيفة6 يعرف البنك الدولي
البطالة على أنها تشمل كافة األشخاص الذين هم في سن العمل وراغبين فيه وباحثين عنه عند مستوى األجر BIT المكتب الدولي للعمل ويعرف

العاطلين الذين يدخلون سوق العمل ألول مرة وعلى العاطلين الذين سبق لهم العمل واضطروا  السائد ولكن ال يجدونه، وينطبق هذا التعريف على
 لتركه ألى سبب من األسباب6

تعريف العاطل بأنه "كل من هو قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى األجر  فيتم توصيات منظمة العمل الدوليةطبقًا لو 
 (.01)السائد، ولكن دون جدوى

 
 :أنواع البطالة

 :ف، وفيما يلى عرض ألهم التصنيفاتيختلف تصنيف أنواع البطالة من مجتمع ألخر، أو إلختالف وجهات نظر القائمين بالتصني

 حسب طبيعة النشاط االقتصادى السائد الو ا

 ( Cyclical Unemployment) البطالة الدورية: -0
صيرة األجل، ق هي نتيجة النظام الرأسمالي الذي يتحّكم بالتوّسع االقتصادي واألزمات، التي ينتج عنها تراجع االستثمار واالدخار وبالتالي التوظيف ، 

 وتتعّلق بفترات الّركود واالنتعاش االقتصادي6

  ) Frictional Unemploymentالبطالة االحتكاكية)الفنية( -5

ن وظائف ع هي بطالة مؤّقتة يعّبر عنها بالوقت المستغرق لالنتقال من وظيفة إلى أخرى بمعنى ترك الموّظفين لوظائفهم القديمة؛ لالنتقال أو البحث 
ي الحصول فجديدٍة، ويتخّلى أغلب الموّظفين في هذا الّنوع من البطالة عن وظائفهم بشكل ذاتّي؛ بسبب رغبتهم في ترك العمل، أو بسبب رغبتهم 

ليس و  على راتب أعلى في وظيفة جديدة، ويحدث هذا الّنوع من البطالة أيضًا مع الّطالب الخّريجين من الجامعات؛ عند تخرُّجهم وبحثهم عن عمل،
 6للبطالة االحتكاكّية تأثير سلبّي على المدى القصير على الحالة االقتصادّية؛ بل قد تزيد اإلنتاجّية في سوق العمل

  (Structural Unemployment)طالة الهيكلية)البنائية(:الب -3
عادة هيكلته، مما يؤّثر على طبيعة االستثمارات والقوى العاملة التي تحتاجها، مثل أن يحل قطا األنفاق  رالتي ترتبط بتغّيرات بنية االقتصاد، وا 

 محل وسائل الّنقل التقليدّية التي ُتشّغل العديد من الموّظفين6

 حسب طبيعتها الخاصة  ياثان
 (nvoluntary UnemploymentI( :البطالة االختيارّية  -0
وتعني وجود أشخاص قادرين على العمل، ويرغبون به، ويبحثون عن فرص عمل ويجدونها وُيقبلون بها، ولكّنهم يرفضونها بسبب عدم مناسبة  

 .الموارد البشرّية األجر لرغباتهم، وهذا الّنوع من البطالة يسّبب هدًرا وطنًيا في
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 (SeasonalUnemploymen(: الموسمّية البطالة-7
 ،يوجد مجموعة وظائف تعتمد على مواسم معّينة، بعد انتهائها يعود من كان  يشغلها إلى صفوف العاطلين عن العمل، مثل الّزراعة، والمطاعم

 وطحن األرز التي تحتاج فقط لبضعة أسابيع إلنجاز العمل واالنتهاء منه6
 

 )tVoluntary Unemploymen)البطالة القسرية)االجبارية(:-3
 هي التي تتمّثل في عجز الحكومة المصرّية عن توفير فرص العمل الكافية لألعداد الهائلة من الخريجين والمهنيين في القطاع العام6

 
 حسب نمط التشغيل اثالث
  )Disguised Unemployment(البطالة المقنعة)المستترة(:-0

على سير العمل  ميوجد فيها فائض في عدد القوى العاملة، وتكون إنتاجّيتهم الحّدية تساوي صفًرا، ويشّكل وجودهم عبًئا على االقتصاد، وال تؤّثر إقالته
هاراتهم وقدراتهم ل مواالنتاجية، ويتكدس فيها عدد كبير من العمال على نحو يفوق الحاجة الفعلية للعمل، ومن ثم يكون إنتاجهم أو كسبهم أو استغال
 6على نحو متدٍن6 وهذه البطالة ُتعد أخبث األنواع خاصة في الدول النامية، ألنها الوجه اآلخر لتدني اإلنتاج في العمل المبذول

 Underemployment) ):البطالة الجزئية)نقص التشغيل(  -5

العمل المعتاد أو المرغوب6 ومن ثم فهي تتضمن في معناها الواسع وجود تعني الحالة التي يمارس فيها الشخص عماًل، ولكن لوقت أقل من وقت 
جماعة من الناس يعملون لساعات عمل أو أيام أقل مما هو مرغوب، ويعملون من خالل عقود تختلف عّما هو مرغوب، ويعملون في أماكن غير 

 6مناسبة للتشغيل، كما يكون إنتاجهم، عادة، أقل من األعماالألخرى
 
 (Open employment) البطالة المفتوحة: -0

التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة، أي وجود عدد من األفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه عند  هرحالة التعطل الظا
طول أو تقصر حسب ظروف االقتصاد القومي، مستوى األجر السائد دون جدوى، ولهذا فهم في حالة تعطل كامل ال يمارسون أي عمل لفترة قد ت

 6مثل بطالة الخريجين
 

 (:00تصنيفات أخرى للبطالة)
 البطالة المرتبطة بهيكلية االقتصاد المصري:- 0

إلنتاج إلى انتاج التغّيرات التي تطرأ على كميات الطلب والعرض على السلع والخدمات المنتجة أو المقّدمة، باإلضافة إلى انتقال الصناعات وخطوط 
 6مناطق أخرى بحثًا عن فرص جديدة لتحقيق وتعظيم األرباح، وسعيًا الستغالل الموارد بشكل أفضل

 
 البطالة العرضية:-7

 لمباني، والّزراعة6االتي ترتبط بوظيفة معّينة يمكن أن تنتهي في أي وقت، ويكون العمل فيها يومًيا، مثل تشييد 
 

  البطالة التكنولوجّية:-3
لفة كالتي تنتج عن إحالل اآلالت محل األيدي العاملة البشرّية ولكّنها بطالة مؤّقتة؛ إذ ينتج عن ستخدام التكنولوجيا في التصنيع انخفاض ت

ة دالتصنيع، بسبب تقليص أجور األيدي العاملة، مما يعني انخفاض سعر الّسلعة، وهو ما ينتج عنه ازدياد الّطلب على شرائها، وبالتّالي زيا
 فرص عمل جديدة6 ايجادإنتاجها لتلبية الّطلب عليها، وهو األمر الذي يؤّدي إلى 

 : البطالة المزمنة-6
 الموارد6 ةتتمّيز بأّنها طويلة األجل وتنتشر في البلدان النامية ذات االقتصاد الفقير، والمجتمعات التي تعاني من االنفجار السّكاني مقابل قلّ 
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 ومناقشتها الدراسة تائجن
 معدل البطالة حسب النوع على مستوى الجمهورية:تطور 

(، كما تبين أن متوسط اجمالى قوة  5002 -5002خالل الفترة ) 546460( إلى أن متوسط اجمالى قوة العمل بلغ 0تشير بيانات الجدول رقم )
خالل فترة  %5060ط اجمالى قوة العمل من االناث نحو من متوسط اجمالى قوة العمل فى حين يمثل متوس %9466العمل من الذكور بلغ نحو 

فى حين بلغت  %9666تمثل نسبة المشتغلين من الذكورنحو  502026الدراسة ،كما يتضح من البيانات أن متوسط اجمالى عدد المشتغلين بلغ 
تمثل نسبة المتعطلين من الذكورنحو  606837ان متوسط اجمالى عدد المتعطلين بلغ  ايضا،اتضح %5060نسبة  المشتغلين من االناث حوالى 

 00، إلى أن متوسط اجمالى معدل البطالة بلغ وذلك خالل فترة الدراسة%69602فى حين بلغت نسبة  المشتغلين من االناث حوالى  25690%
وسط اجمالى قوة العمل فى حين من مت %50659(، كما تبين أن متوسط اجمالى معدل البطالة من الذكور بلغ نحو  5002 -5002خالل الفترة )

 6خالل فترة الدراسة %05609يمثل متوسط اجمالى قوة العمل من االناث نحو 
 (6%05609( أعلى من معدل البطالة لالناث) % 49659كما اتضح من بيانات الجدول أن معدل البطالة للذكور)

 
 (5002 -5002الفترة )التقديرات السنوية للقوى العاملة طبقًا للنوع خالل ( 0جدول )

 البيان المتوسط %
 قوة العمل  
 االجمالى 264690 

 ذكور 500955 9466
 اناث 40642 23.1

 المشتغلون  
 االجمالى 235359 

 ذكور 188119 79.9
 اناث 47241 20.1

 المتعطلون  
 االجمالى 29617 

 ذكور 02400 25690
 اناث 00665 47.08

 معدل البطالة%  
 االجمالى 11 

 ذكور 966 67.27
 اناث 064 05609

 ( بالمالحق06المصدر:حسبت من بيانات جدول)

من متوسط معدل  %0066بمعدل تغير بلغ نحو 0622( ان هناك زيادة بمقدار معنوى إحصائيًا بلغ حوالى  5كما اتضح من  نتائج جدول رقم )
 بمعدل تغير بلغ 06606تزايد بمقدار معنوى احصائيًا بلغ حوالى معدل بطالة االناث خالل فترة الدراسة،  كما تبين ان   %966البطالة والبالغ نحو 

 06604خالل فترة الدراسة ،كما اتضح أن هناك تزايد بمقدار معنوى إحصائيًا بلغ حوالى  %5569من متوسط معدل البطالة والبالغ نحو  %6نحو
 6 (5002-5002خالل فترة الدراسة ) %00من متوسط معدل البطالة والبالغ نحو  %260بمعدل تغير بلغ نحو 
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 (7106-7118واإلناث على مستوى الجمهورية خالل الفترة )معدل البطالة  للذكور  (0شكل)

 
 بالمالحق(0المصدر: بيانات جدول)

 
 ( 50026-5002خالل الفترة ) على مستوى الجمهوريةللذكور واإلناث معدل البطالة جمالى االتجاة الزمنى العام إل( : 7جدول )
رقم 

 المعادلة
معدل  المتوسط 2R F المعادلة المتغير

 %السنوىالتغير 
 Ŷ= 34.9 – 64.2 Xi+84.00 Xi2- 0.069  معدل البطالة للذكور 0

Xi3 
943                     ) )         (.42)         

.43    )  

8400 0.40 34. 

0043 

 Ŷ= 6342 – 942. Xi+84283 Xi2- 0.063 معدل البطالة لإلناث 7
Xi3 

946                      ) )       (94.)         
942  ) )     

84.0 .4.. 6643 

. 

 .Ŷ= 0940. – 643. Xi+84.. Xi2- 0.06 إجمالى معدل البطالة  3
Xi3 

   (340(         )243 )      (.42) 

8400 6.49 00 

049 

Ŷ   6القيمة التقديرية للمتغيرالمقدر :X  = 0**معنوى عند مستوى معنوية  %2*معنوى عند مستوى معنوية  0،5،06666،06: متغير الزمن ،ه% 
 6بالمالحق(0المصدر :جمعت وحسبت من بيانات جدول ) 
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 (7106 - 7118من قوة العمل خالل الفترة ) ينوالمتعطل ين( نسبة المشتغل7شكل رقم )

 
 6بالمالحق(0: بيانات جدول) :لمصدر ا

 
 على مستوى الجمهورية:معدل البطالة والمتعطلون طبقًا للحالة التعليمية والنوع 

التعليمية )مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعى( اعلى نسبة  الحالةتمثل ،  766882( الى أن اجمالى قوة العمل بلغت 0تشير بيانات جدول )
وذلك  %0660نحو التعليمية )ثانوية عامة وأزهرية( اقل نسبة حيث بلغت  حالةمن اجمالى قوة العمل فى حين تمثل ال %60602حيث بلغت نحو 

من  %06660التعليمية)مؤهل متوسط( اعلى نسبة حيث بلغت  حالةال ,تمثل552600كما تبين أن اجمالى عدد الذكور بلغت ،5002خالل عام 
أن  اتضحللذكور،من اجمالى قوة العمل  %5609ة التعليمية)ثانوية عامة وأزهرية(أقل نسبة حيث بلغت حالاجمالى قوة العمل للذكور،بينما مثلت ال

بلغ بينمامن اجمالى قوة العمل لالناث،%02660مؤهل جامعى وفوق الجامعى(اعلى نسبةة التعليمية)حالال ،تمثل40554اجمالى عدد االنا ث بلغ
 ين تمثلفى ح،ة التعليمية )مؤهل جامعى وفوق الجامعى( من اجمالى المتعطلين حالتمثلها ال %64626، اعلى نسبة 52666اجمالى المتعطلين 

الحالة تمثل   02202بلغ اجمالى المتعطلين من الذكور  من اجمالى المتعطلين ،  %5652التعليمية )يقرأويكتب( اقل نسبة حيث بلغت نحو  حالةال
من من اجمالى المتعطلين  %09669مثلت أقصى نسبة حيث بلغتبينماالتعليمية )مؤهل جامعى وفوق الجامعى( من اجمالى المتعطلين للذكور 

ن بلغ اجمالى المتعطلين ممثلتها الحالة التعليمية )ثانوية عامة وأزهرية( من اجمالى المتعطلين للذكور، %5665،فى حين بلغت أدنى نسبة الذكور
ى من اجمال %22655تمثل الحالة التعليمية )مؤهل جامعى وفوق الجامعى( أقصى نسبة للمتعطلين من االناث  حيث بلغت نحو  ،05606االناث 

مثلتها الحالة التعليمية )يقرأويكتب( من اجمالى المتعطلين لالناث،بلغ اجمالى معدل البطالة  %0649فى حين بلغت أدنى نسبة  المتعطلين اناث،
الحالة التعليمية )مؤهل جامعى وفوق الجامعى( من الذكور أقصى نسبة حيث ، تمثل 462بلغ اجمالى معدل البطالة للذكور،%666نحو
تمثل الحالة ، 5066بلغ اجمالى معدل البطالة لالنات  مثلتها الحالة التعليمية )أمى( من الذكور، %064،فى حين بلغت أدنى نسبة %0265بلغت

من اجمالى معدل البطالة لالناث، فى حين بلغت أدنى نسبة  %0662التعليمية )مؤهل جامعى وفوق الجامعى( أقصى نسبة لالناث  حيث بلغت 
فى  (00609،2602) الذكورل داتضح من بيانات الجدول أن متوسط مع الة التعليمية )أمى( من اجمالى معدل البطالة لالناث6مثلتها الح 066%

الحالة التعليمية،بينما اتضح أن متوسط معدل ( على مستوى 9609،2)ناثأعلى من نظيره بالنسبة لمتوسط االقوة العمل،والمتعطلين على الترتيب 
 ( على مستوى الحالة التعليمية6 2640لذكور)ل( أعلى من متوسط معدل البطالة  00659البطالة  لالناث)
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 5002 معدل البطالة والتقديرات السنوية للعمالة والبطالة طبقًا للحالة التعليمية والنوع خالل عام( 3)جدول 
 

 البيان

 أمى

يقرأ 

 ويكتب

أقل من 

 متوسط

ثانوية 

عامة 

 وأزهرية

مؤهل 

 متوسط

 فنى

مؤهل 

فوق 

المتوسط 

وأقل من 

 الجامعى

مؤهل 

جامعى 

وفوق 

 الجامعى

 جملة

 المتوسط

  488444 41124 22400 14842 4420 22004 42412 28824 قوة العمل

% 24.14 4.44 24.42 2.12 44.44 20.04 40.44 200  

   4 2 4 4 4 4 2 الترتيب

  448244 48424 8448 41422 2444 41824 21114 44442 ذكور

% 24.44 8.44 24.22 4.04 42.12 4.42 24.44 200 20.24 

   4 4 2 4 4 4 2 الترتيب

  40444 42448 4244 24240 484 2244 2418 22444 اناث

% 21.44 4.11 4.10 2.40 48.24 4.44 44.12 200 4.44 

   2 4 4 4 2 4 4 الترتيب

  28449 13340 1530 9746 672 1810 641 710 المتعطلون

% 4.40 4.44 4.44 4.44 42.44 4.48 24.81 200  

   2 2 4 4 4 4 4 الترتيب

  15535 5821 796 5742 453 1554 568 601 ذكور

% 4.84 4.44 20 4.14 44.41 4.24 44.24 200 8.48 

   2 2 4 4 4 4 4 الترتيب

 4 12914 7519 734 4004 219 256 73 109 اناث

% 0.82 0.44 2.18 2.40 42 4.48 48.44 200  

   2 4 4 4 2 4 4 الترتيب
  9.9 22.3 13.1 10.1 12.2 4.1 2.9 1.5 معدل البطالة %

   2 4 2 4 4 4 4 الترتيب

 4.40 6.8 15.2 9.3 7.2 9.6 3.9 2.8 1.6 ذكور

   2 4 2 4 4 4 4 الترتيب

 20.44 21.4 34.8 23.2 23.4 27.9 6.2 4.1 0.9 اناث

   2 2 4 4 4 4 4 الترتيب

 المصدر:الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب االحصائى، أعداد متفرقة6
 

 7102( معدل البطالة طبقًا للحالة التعليمية خالل عام 3شكل رقم )

 
 

 (06: بيانات جدول) :المصدر 

1.5

2.9

4.1

12.2

10.1

13.1

22.3

أمى يقرأ ويكتب أقل من متوسط ثانوية عامة وأزهرية

مؤهل متوسط فنى مؤهل فوق المتوسط مؤهل جامعى وفوق الجامعى
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 طبقا للمحافظة والنوع على مستوى الجمهورية:تطور معدل البطالة 

تليها  % 5069( أن محافظة القاهرة تاتى فى المركز االول من حيث متوسط معدل البطالة االجمالى بنسبة بلغت نحو 6اتضح من بيانات جدول)
وتاتى محافظة  %50ثم فى المركز الثالث محافظة بورسعيد بنسبة بلغت نحو   %5066فى المركز الثانى محافظة االسكندرية  بنسبة بلغت نحو 

(،كما اوضحت البيانات أن محافظة السويس تاتى فى 5002 -5002وذلك خالل الفترة ) %569يناء فى المركز االخير بنسبة بلغت نحو جنوب س
تليها فى المركز الثانى محافظة البحر االحمر بنسبة بلغت نحو  % 0069المركز االول من حيث متوسط معدل البطالة للذكور بنسبة بلغت نحو 

وفى المركز االخير تاتى محافظة جنوب سيناء بنسبة بلغت نحو  %6666محافظة اسوان فى المركز الثالث بنسبة بلغت نحو ثم تاتى  6669%
 6وذلك خالل نفس الفترة  0666%

 

 (5002-5002لنوع والمحافظات خالل الفترة )لترتيبا سنة( طبقا46 -02معدل البطالة )متوسط  (6) دولج
 معدل البطالةاجمالى متوسط  متوسط  معدل البطالة لالناث متوسط معدل البطالة للذكور

 % الترتيب المحافظة % الترتيب المحافظة % الترتيب المحافظة
 21.71 1 القاهرة 44.08 1 األقصر 10.69 1 السويس

 20.85 2 األسكندرية 43.67 2 شمال سيناء 9.97 2 البحر األحمر
 20 3 بورسعيد 43.20 3 أسوان 9.94 3 أسوان
 19.09 4 السويس 42.53 4 البحر األحمر 16.57 4 القاهرة

 16.21 5 دمياط 38.75 5 السويس 7.28 5 شمال سيناء
 14.29 6 الدقهلية 30.22 6 دمياط 7.97 6 األسكندرية
 13.56 7 الشرقية 29.29 7 بورسعيد 8.06 7 بورسعيد
 12.74 8 القليوبية 29.20 8 األسماعيلية 9.56 8 القليوبية
 12.68 9 كفر الشيخ 27.29 9 األسكندرية 5.39 9 الجيزة
 12.60 10 الغربية 26.99 10 أسيوط 9.18 10 الغربية
 12.58 11 المنوفية 26.60 11 قنا 6.56 11 الشرقية
 12.39 12 البحيرة 26.37 12 أسوان 6.72 12 الدقهلية
 12.39 13 األسماعيلية 26 13 مطروح 6.48 13 أسيوط
 11.61 14 الجيزة 25.96 14 القاهرة 9.35 14 سوهاج
 11.39 15 بنى سويف 24.96 15 الدقهلية 7.13 15 دمياط

 11.13 16 الفيوم 22.55 16 الغربية 5.42 16 بنى سويف
 10.67 17 المنيا 22.41 17 القليوبية 5.51 17 البحيرة
 9.30 18 أسيوط 19.84 18 البحيرة 7.87 18 المنوفية
 9.04 19 سوهاج 19.69 19 سوهاج 7.46 19 مطروح

 9.02 20 قنا 19.63 20 المنيا 6.11 20 األسماعيلية
 8.88 21 أسوان 17.06 21 الجيزة 12.97 21 قنا

 8.48 22 األقصر 16.88 22 الوادى الجديد 5.84 22 األقصر
 8.30 23 البحر األحمر 15.38 23 الفيوم 15.52 23 المنيا

 15.06 24 كفر الشيخ 5.19 24 الفيوم
الوادى 
 7.84 24 الجديد

 7.44 25 مطروح 14.94 25 جنوب سيناء 6.48 25 كفر الشيخ
 7.27 26 شمال سيناء 9.68 26 المنوفية 10.16 26 الوادى الجديد
 2.71 27 جنوب سيناء 9.39 27 بنى سويف 1.94 27 جنوب سيناء

    50620   9,40  المتوسط
 ( بالمالحق56بيانات جدول)حسبت من المصدر:6
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تليها فى  % 66602كما اوضحت البيانات أن محافظة االقصر تاتى فى المركز االول من حيث متوسط معدل البطالة لالناث بنسبة بلغت نحو 
وتحتل محافظة  %60650، تليها محافظة اسوان فى المركز الثالث بنسبة بلغت نحو  %60649المركز الثانى محافظة شمال سيناء بنسبة بلغت نحو 

 وذلك خالل فترة الدراسة6 %6606بنى سويف المركز االخير بنسبة بلغت نحو 
( على 9640(أعلى من نظيره بالنسبة لمتوسط  معدل البطالة  فى الذكور)50620اتضح من بيانات الجدول أن متوسط معدل البطالة فى االناث )

 مستوى اجمالى محافظات الجمهورية6
 
 
 

 7106( معدل البطالة طبقًا للمحافظات عام 6)شكل رقم 

 
 6بالمالحق(5: بيانات جدول) :المصدر 

 
 سى للتوقع بمعدل البطالةألإستخدام نموذج التمهيد ا
 نموذج التمهيد األسى  :

وزان أن المتوسطات المتحركة تعتمد على أختالف بينهما يكمن فى اإلشكال طرق المتوسطات المتحركة ولكن أحد أسى األتعتبر نماذج التمهيد 
نبؤ فى الفترات نها تعتمد على الخطأ فى التأضافة الى إلوزان ترجيحية، هذا باأتعطى  األسىن طرق التمهيد أمتساوية لقيم السلسلة الزمنية، فى حين 

 اما فى الواقع العملى6ستخدإكثر أكثر دقة وبالتالى أالنماذج  كثر منطقية ويتوافق مع الهدف من التنبؤ وهذه الميزة التى جعلت هذهأالسابقة، وهذا يعد 
 : (0)طريقة التمهيد األسى الفردى-0

 تية :ألتعتمدهذه الطريقة فى التنبؤ على المعادلة ا
) t F -  t ( y α+  (t)=F(t+1)F 

 t6تمثل قيمة التنبؤ عند الزمن  F  (t)حيث :

(t+1)F تمثل قيمة التنبؤ عند الزمنt+1 6 

α 1تمثل ثابت التمهيد وتنحصر قيمته بين≤α≥0 

 صورة تتابعية6ب وأن هذه األوزان تتناقص أسيً وسميت هذه الطريقة بالتمهيد األسى ذلك إلعطاء المشاهدات السابقة أوزانا ذات قيم غير متساوية ، 
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 :طريقة التمهيد األسى المزدوج-7
 وتستخدم فى حالة أن السلسلة الزمنية بها إتجاه عام وفى نفس الوقت نريد إستخدام التمهيد األسى للتنبؤ6    

 ويتم إختيار أفضل النماذج وفقا ألقل قيمة لمقياس الجودة التالي: 
 

 Mean Squared Deviation               :(MSD) * متوسط مربع االخطاء  

2


 tt yy 

n

t 1n

1MSD=  

جمالى الجمهورية:  التوقعات المستقبلية لمعدل البطالة للذكور واإلناث وا 
ع المتوقمعدل البطالة للتعرف علىستخدام التمهيد األسى الفردى والمزدوج إوذلك ب 5000حتى عام لمعدل البطالة بدراسة الوضع المستقبلى       
ألسى حاليًا حيث أوضحت نتائج التنبؤ بالتمهيد ا عن الموجودةإنخفاض لمعدل البطالة من المتوقع حدوث  بالنسبة للذكور ،مستوى الجمهورية على

جدول مثلما تشير بيانات 5000عام  %6655الى  بالمالحق (0بجدول رقم )كما هو موضح 5002عام  %462من  خفضسينمعدل البطالة  نأ
 5000عام  % 09662وحى ن( ال0بجدول رقم )كما هو موضح  5002عام  %5066من وايضاسينخفض وبالنسبة لمعدل البطالة لإلناث (، 2رقم )

 50006عام  %464ى حوالى لإ 5002عام  %666من نحو  سينخفضإجمالى معدل البطالة ، أما عن (2مثلما تشير بيانات جدول رقم )
 

 (7131-7178خالل الفترة ) معدل البطالة المتوقع( 8جدول رقم )
 إجمالى اناث ذكور السنة
7178 5.18 19.24 7.84 
7172 4.93 18.93 7.53 

7176 4.69 18.61 7.22 
7172 4.45 18.30 6.91 

7131 6655 17.98 6.6 
 (يالمالحق0المصدر: جمع وحسب من بيانات  الجدول رقم )

 Minitabسى الفردى والمزدوج باستخدام برنامج : تم حساب النتائج باستخدام التمهيد األ
 

 :المتغيرات االقتصادية المؤثرة على البطالة على مستوى جمهورية مصر العربية
ين الحادث ، ومقدار إسهام كل متغير مستقل في تفسير التبايتناول هذا الجزء من الدراسة المتغيرات البحثية المفسرة للبطالة على مستوى الجمهورية

 المتغير التابع6في 
 :التحليل اإلحصائي للبطالة :أوالً 

، وقد وجد أن الصيغة األكثر مالئمة التي تعطي أفضل النتائج هي الصيغة (spssمج )الخطي المتعدد اعتمادا على برنا تم استخدام أسلوب االنحدار
 :الخطية، وقد تم استخدام المتغيرات على النحو التالي

إجمالى خريجى التعليم الثانوىالصناعى  ، X4معدل التضخم، X3، اإلستثمار X2الناتج المحلى اإلجمالى ،X1السكاندد ع Y معدل البطالة -
 في دالة االنحدار،والمتغيرات األخرى تابعاً  وعلى هذا األساس يكون معدل البطالة متغيراً ،X6، إجمالى خريجى  الجامعاتX5والتجارى والزراعى

 :مفسرة للبطالة كما تصورها الدالة التالية المستقلة
Y = f ( x1 + x2 + x3 + x4 + x5 +x6 ) 

 :وبالتالي يكون الشكل الرياضي للنموذج وفقًا للصيغة التالية
Y = a0 + a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 + a5 x5 +a6 x6 + (£i) 

 .بتط حسابي يساوي الصفر وتباين ثاوس يعبر عن البواقي، لهالذى هو المتغير العشوائي  (i£)حيث أن
 

 :ثانيًا نتائج تقدير النموذج
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عـدل البطـالـة ى ملقد تم اســـتخدام أســـلوب االنحدار الخطي المتعدد بهدف التوصـــل في النهاية إلى المتغيرات التفســـيرية، ومقدار أثر كل منها عل
 :يةال البرنامج اإلحصائي السابق الذكر على الصورة التالالمقـدرة المتحصل عليهـا من خالل استعملـة االنحـدار وبـذلـك تكون معـاد ،خالل فترة البحـث

Y = 06040 + 1.96 x1 - 0.504 x2 – 06062 x3 – 06260 x4+ 0.404 x5+0.49x6 
(2.21)   (5.36)     (4.57)       (4.19)   (2.36)(0600) 

 6 %62،ومعامل التحديد يساوى  %69يساوى   معامل اإلرتباط
 
 أهم النتائج ثالثًا  

المتغيرات و اعتمادا على المعادلة المتحصل عليها من خالل نموذج االنحدار الخطي المتعدد سيتم دراسة العالقة بين معدل البطالة )المتغير التابع( 
 .المستقلة التي تؤثر في معدل البطالة

 :X1حجم السكان -0
خالل معادلة االنحدار المقدرة تتضح العالقة الطردية بين معدل البطالة وحجم السكان، وهذه النتيجة تتفق مع التوقعات ومنطق النظرية من 

 دة الطلب على العمل، ويتبين لنا من خالل النتائج المتحصل عليها أن الزيادة في حجميااالقتصادية، حيث أن الزيادة في حجم السكان يساعد على ز 
وهذا ما يؤكد العالقة الطردية الموجودة بين معدل البطالة وحجم 0666بنسبة  زيادة معنوية إحصائياً  نسمة يؤدي إلى زيادة معدل البطالة بألفالسكان 
 .السكان

 :X2الناتج المحلياإلجمالى  -5
ها، وهذا ما أثبتته معادلة االنحدار المقدرة المتحصل علي تؤكد النظريات االقتصادية على وجود عالقة عكسية ما بين الناتج المحلي ومعدل البطالة،

 6 0650نسبة ب انخفاض معنوي إحصائياً  وذلك بوجود اإلشارة السالبة حيث أنه ارتفاع الناتج المحلي بـمليون جنية يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة
 :X3اإلستثمار  -0

ؤدي إلى ي ألف جنية بـاإلستثمار ، بحيث أن زيادة اإلستثمارحجم و  بين معدل البطالة لعالقة العكسيةمن خالل المعادلة المتحصل عليها تتضح ا
 0602بنسبة انخفاض معنوي إحصائيًا خفض معدل البطالة 

 : X4معدل التضخم -6
 فكر التقليدي،لالعالقة تتفق مع اوهذه البطالة ومعدل التضخم معدل من خالل معادلة االنحدار المقدرة المتحصل عليها تتضح العالقة العكسية بين 

أن وجود التضخم يؤدي إلىانخفاض معدالت البطالة وفقا لمنحنى فيلبس، ففي ظل الرواج االقتصادي يزداد الطلب الكلي وترتفع مستويات  والذي يرى
ظاهرة الركود عكس ذلك من خالل ما يعرف ب األسعار ويقترن ذلك بزيادة الطلب على العمل وبالتالي يرتفع معدل التشغيل، بينما يرى الفكر الحديث

قدرة مالتضخمي، حيث يزداد كل من حجم البطالة ومعدلها مع ارتفاع معدالت التضخم ومن خالل النتائج المتحصل عليها نجد أن معادلة االنحدار ال
يترتب عليه انخفاض معدل %0تضخم بنسبة ن الزيادة في معدل الالمتحصل عليها تؤكد وجود عالقة عكسية بين معدل البطالة والتضخم حيث أ

 6%0626بحوالي انخفاض معنوي إحصائيًا البطالة 
 :X5 إجمالى خريجى التعليم الثانوىالصناعى والتجارى والزراعى -2

جمالى خريجى التعليم الثانوىالصناعى والتجارى وهذه النتيجة  ،ىوالزراع من خالل معادلة االنحدار المقدرة تتضح العالقة الطردية بين معدل البطالة وا 
دة الطلب ايتتفق مع التوقعات ومنطق النظرية االقتصادية، حيث أن الزيادة في إجمالى خريجى التعليم الثانوىالصناعى والتجارى والزراعىيساعد على ز 

ة معنوية دي إلى زيادة معدل البطالة زيادلف نسمة يؤ األبإجمالى الخريجىن على العمل، ويتبين لنا من خالل النتائج المتحصل عليها أن الزيادة في 
جمالى الخريجىنوهذا ما يؤكد العالقة الطردية الموجودة بين معدل البطالة  06406إحصائيًا بنسبة   .وا 

 : X6إجمالى خريجى الجامعات -4
جمالى خريجى    ، وهذه النتيجة تتفق مع التوقعات ومنطقالجامعاتمن خالل معادلة االنحدار المقدرة تتضح العالقة الطردية بين معدل البطالة وا 

ا دة الطلب على العمل، ويتبين لنا من خالل النتائج المتحصل عليهيايساعد على ز الجامعاتالنظرية االقتصادية، حيث أن الزيادة في إجمالى خريجى 
وهذا ما يؤكد العالقة الطردية  0666صائيًا بنسبة أن الزيادة في إجمالى الخريجىن باأللف نسمة يؤدي إلى زيادة معدل البطالة زيادة معنوية إح

جمالى   .خريجى الجامعاتالموجودة بين معدل البطالة وا 
جمالرتباط طرديإنستخلص مما سبق أن نتائج النموذج تتفق مع منطق النظرية االقتصادية بدليل وجود    ى بين معدل البطالة وحجم السكان، وا 

جمالى خريجى خريجى التعليم الثانوىالصناعى والت ، ووجود عالقة عكسية ما بين معدل البطالة والناتج المحلي اإلجمالى  الجامعاتجارى والزراعى، وا 
فكلما  ،06699نحو(معدل البطالة)بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع حيث بلغ معامل االرتباط المتعدد  ، وحجم اإلستثمار، ومعدل التضخم،

حصائيا عند المستوي إ، ومعنوية 5066المحسوبة حوالي  Fكما بلغت قيمة  اقترب معامل التحديد من الواحد كلما كانت جودة النموذج عالية،
في  من التغيرات الحادثة %62ن حوالي أمما يعني  06622كما بلغ قيمة معامل التحديد لهذه المتغيرات المستقلة مجتمعة نحو ،0600االحتمالي 
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 ،من التغير في مستوي البطالة %62مستوي البطالة يرجع إلي هذه المتغيرات المستقلة، أي أن هذه المتغيرات المستقلة مجتمعة مسئولة عن تفسير 
 البطالة6من التغير الحادث في مستوي  %2مستوي البطالة وهذه المتغيرات تفسر  ها الدراسة تؤثر عليخري غير تلك التي اختارتأوهناك متغيرات 
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Summary 

The unemployment problem is one of the most prominent economic and developmental problems that threaten 

the stability, security and future of Egyptian society, which suffers from an abundance of labor in light of a several 

scarcity of capital and investment, and unemployment remains a major challenge for the Egyptian government, as 

there is a large gap in the Egyptian labor market, where it is not balanced demand with supply, and unemployment 

is an economic phenomenon that began to appear significantly with the boom of industry, and in light of the 

industrial revolution and the accompanying requirements and high standards for employment, we find that 

obtaining work has become very difficult, in addition to stagnation and weakness in economic growth contribute 

to making matters worse, The research aimed at developing the unemployment rate at the level of the republic 

during (2005-2018), predicting the unemployment rate at the republic level for the (2025-2030), studying the 

impact of some economic variables that affect unemployment at the republic level, The importance of the research 

becomes clear in that it touches on one of the important topics, which is the topic of unemployment in Egypt, 

through an impact on some economic variables, and therefore it must be determined to identify the most important 

of these variables, and methods of statistical and descriptive analysis were used, such as percentages and some 

measures of central tendency, Simple regression analysis, and multiple regression analysis to determine the most 

independent factors affecting the unemployment rate at the level of the Republic, using the statistical analysis 

program spss, and future expectations equations for the unemployment rate through the use of a single and double 

exponential preamble model using the Minitab program,the average total workforce reached 264,690 during the 

period (2005-2018), as it turned out that the average The total male workforce was about 76.9% of the average 

total workforce, while the average total workforce is female, there is a statistically significant increase of about 

0.88 with a change rate of about 11.9% of the average unemployment rate of about 7.4% during the study period 

The total labor force amounted to 288657, the educational status (qualification above average and less than the 

university) represents the highest percentage, which amounted to about 40.05% of the total labor force, while the 

educational situation (general and flower secondary) represented the lowest percentage, which amounted to 

1.91%, during 2018 By studying the future status of the unemployment rate until the year 2030 by using the single 

and double exponential preamble to identify the expected unemployment rate at the level of the republic, for males 

a decrease in the unemployment rate is expected from the current one as the results of the exponential preliminary 

prediction showed that the unemployment rate will decrease from 6.8% in 2018 To 4.22% in 2030, and for the 

female unemployment rate as well, it will decrease from 21.4% in 2018 to about 17.98% in 2030. 

 

Keywords: Unemployment average , labor force, individual exponential smoothing, Frictional Unemployment 

Involuntary Unemployment. 
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 لمالحقا

 (7106 -7118( التقديرات السنوية للقوى العاملة طبقًا للنوع خالل الفترة )0جدول )
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 ا%

11.24 10.6 8.9 8.7 2.2 9.0 12.0 12.7 13.2 13.0 12.8 12.5 11.8 9.9 00 

 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.20 2.22 2.20 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 الذكور

 2.2 20.2 22.0 22.2 22.2 22.0 22.2 22.00 22.22 22.22 22.22 02.22 02.20 22.22 22.22 االناث
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 (7106 -7108سنة( طبقا للنوع والمحافظات خالل الفترة )86 - 08( معدل البطالة )7جدول )
 2002 2002 2002 2002 المحافظة

 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

 12.6 24.5 9.4 15.1 26.1 11.4 15.0 26.5 11.2 14.6 26.8 10.9 القاهرة

 10.8 19.7 8.7 13.6 29.6 9.6 14.3 31.9 9.6 16.1 29.8 12.3 األسكندرية

 9.7 23.9 3.9 16.7 28.2 12.1 17.6 27.3 13.5 24.2 40.0 15.3 بورسعيد

 18.6 30.5 15.5 22.3 42.9 16.5 23.8 39.9 18.2 22.5 43.2 16.2 السويس

 16.6 39.7 9.7 9.6 23.9 5.4 10.9 26.1 6.1 14.9 33.7 8.8 دمياط

 11.0 27.4 6.6 10.9 23.3 7.6 11.4 22.5 8.4 13.3 27.0 9.6 الدقهلية

 8.4 19.9 5.3 14.0 28.1 9.0 14.1 27.7 9.2 15.2 31.2 9.6 الشرقية

 11.4 19.3 9.1 12.6 23.7 9.1 13.2 24.2 9.7 13.2 22.8 10.4 القليوبية

 5.2 7.4 4.3 8.4 18.1 5.1 9.7 18.9 6.5 12.2 20.3 5.9 كفر الشيخ

 10.7 16.5 8.6 12.7 23.4 8.8 13.2 24.0 9.3 14.7 27.9 10.1 الغربية

 5.7 8.2 4.8 6.9 8.3 6.3 7.8 9.4 7.1 10.0 13.7 8.6 المنوفية

 9.5 27.3 5.1 11.8 21.6 6.9 11.9 21.0 7.0 9.7 12.5 8.3 البحيرة

 10.8 32.1 4.7 11.8 28.4 6.0 13.5 29.2 7.1 13.7 27.3 8.8 األسماعيلية

 11.0 27.6 7.5 12.5 24.8 9.6 12.9 5.2 9.9 13.3 23.8 10.7 الجيزة

 5.7 9.0 4.4 7.9 9.2 7.4 9.2 9.8 8.9 9.1 9.6 8.9 بنى سويف

 4.1 7.4 3.4 7.2 18.0 4.9 8.7 19.1 6.4 10.9 22.0 8.1 الفيوم

 6.1 14.6 3.8 10.1 21.3 6.2 11.7 24.1 7.1 9.2 19.8 5.5 المنيا

 11.6 34.1 7.7 9.7 22.7 7.0 10.9 23.6 8.1 12.5 28.9 8.8 أسيوط

 6.4 21.4 4.7 9.4 16.6 8.7 10.0 16.8 8.6 11.1 25.2 8.8 سوهاج

 6.3 28.1 3.3 9.3 24.8 6.3 10.9 24.7 8.1 11.7 29.1 8.3 قنا

 24.1 49.7 16.8 18.1 41.9 10.3 19.4 41.0 12.1 18.9 40.8 13.5 أسوان

 7.5 38.0 3.2 16.3 58.2 9.4 16.2 45.3 9.9 8.5 37.7 3.9 األقصر

 23.5 50.2 16.1 18.5 35.1 14.8 21.2 38.7 16.9 20.5 48.0 14.4 البحر األحمر

 4.3 5.0 4.1 8.0 21.3 5.3 10.1 20.4 7.1 14.3 37.4 4.7 الوادى الجديد

 8.6 29.4 5.0 9.1 26.3 7.4 10.3 29.1 7.7 7.7 20.3 6.2 مطروح

 48.2 73.6 32.3 15.2 43.6 7.1 17.1 41.5 9.1 10.6 27.3 5.1 شمال سيناء

 5.6 11.3 4.7 0.5      - 0.5 6.0 24.2 4.6 3.2 12.2 1.3 جنوب سيناء
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