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 مصر   ف استقطاب املهارات وعدم عدالة الدخول: دراسة حالة لسوق العمل  

فوزية أحمد عبد الحميد   .د  

 المستخلص: 

مصر لصالح    فيسوق العمل    فيالقطب    أحاديتوصلت هذه الدراسة إلى وجود استقطاب  

وذلك  المهارة  ومتوسطة  المرتفعة  المهارات  أصحاب  حساب  على  المنخفضة  المهارات  أصحاب 

حيث شهدت   ،(2020-2010)  خالل الفترة  اقتصادينشاط    (18)  فيمستويات مهارية    (9)  استخدامب

-زمة كوفيدأأعقبها    ،هذه الفترة العديد من التغيرات السياسية واالقتصادية على الساحة المحلية والدولية

الدراسة حدوث قتصاديللنشاط اال  وجزئي  كليصاحبها حدوث إغالق    والذي  19 . وتوضح نتائج 

مع حدوث   2010بشكل أكبر بالمقارنة بعام    2020عام    فيالطلب على العمالة المنخفضة    فيزيادة  

تمثل العمالة  التيالقطاعات  في االستثمار فيبحدوث زيادة  مدعوما    هذه الفئة أجور فينسبى  ارتفاع

الكبرى   النسبة  المهارة  النقل فيها،  منخفضة  وقطاع  العقارات  وقطاع  والبناء  التشييد  قطاع  مثل 

نصيب أصحاب المهارة المرتفعة بشكل كبير يليها أصحاب المهارات   فيمع حدوث تراجع    والتخزين.

التوظف   فياسة إلى عدم معنوية مساهمة القطاع الخاص  رالمتوسطة. ومن ناحية أخرى توصلت الد

. هعلى حد   2020و   2010  عامي  انحدار وكذلك نماذج    2020-2010ات للفترة  نحدارالنتائج ا  في

للمستوى   الثالثة وفقا    نحداراالنماذج    في  معنوي  الحكوميكان متغير القطاع  ذلك  وعلى العكس من  

القطاعين.  المزاحمة بين  الدراسة. مما يوضح وجود نوع من  الزمنية محل  الفترة  المهارى وخالل 

رأس المال البشرى حتى يحدث   في  االستثمارب  االهتماموتقدم الدراسة مجموعة من التوصيات منها:  

محاولة تشجيع القطاع الخاص   كذلك  التوافق بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل.

العام  القطاع  تقليل دور  أزمة كوفيد مع  تداعيات  الدعم مما يساعده على تخطى  المزيد من  وتوفير 

 مرتفعة المهارة.تتطلب عمالة متوسطة و التيالمجاالت  في لالستثمارودفعه 

 الكلمات المفتاحية:

 .التكنولوجيالتغير  مة،حالمزا ، عدم عدالة الدخول، استقطاب المهارات،األجور
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 المقدمة 

تشهد أغلب دول العالم كالواليات المتحدة وإنجلترا ودول منظمة التعاون والتنمية، والعديد من  

المهارات.   استقطاب  واليابان وجود ظاهرة  الجنوبية وسنغافورة  األسيوية مثل كوريا  ويشير الدول 

على حساب فرص المهارة  مرتفعة ومنخفضة  العمالة  تزايد فرص  إلى  المهارات  استقطاب   مفهوم 

أن هناك   أيلهذه الفئة.    األجورمتوسطات    انخفاض، باإلضافة إلى  التوظف للعمالة متوسطة المهارة 

المتوسطة    فيتراجع نسبى   لصالح المستويات المهارية األقل   األجور والتوظف    فينصيب المهارة 

وترجع ظاهرة   .Uالحقيقية يأخذ شكل منحنى حرف    األجوروالتوظف    فيأى معدل التغير    واألعلى

والمعدات والفنون   اآلالت  استخدامالميكنة: أى تزايد  األول هو  إلى نوعين من العوامل:    االستقطاب

عمال التقليدية مثل خطوط التجميع األ  فينتاجية كثيفة رأس المال وهو ما أدى إلى إحالل العمالة  اإل

 أجهزة الحاسب. استخدامبأو األعمال الكتابية 

تعزيز قيام بعض الدول بنقل األنشطة   فيدور التجارة الدولية    فيوالمتمثل    الثانيمل  العا  باإلضافة إلى

تلك   فيالمنخفضة لإلستفادة من العمالة الرخيصة    األجورالروتينية التقليدية إلى الدول األخرى ذات  

العاملين   هذين  تسبب  وقد  نظرا    انخفاض  فيالدول.  المتوسطة  المهارات  ألصحاب  العمل   فرص 

 Foote))إلعتمادهم على أعمال روتينية بشكل كبير بالمقارنة باألعمال مرتفعة ومنخفضة المهارة. 

& Ryan, 2015: Berman etal., 1998 

 أهمية الدراسة:

الدراسات   من  العديد  ظاهرة  التيتوجد  المهارات    تناولت  العمل  فياستقطاب  بالدراسة    سوق 

تناولت الحالة المصرية   التيالدراسات    فيهناك قلة شديدة  نجد أن    ، لكنالعالم  أغلب دول  فيوالتحليل  

 فباستثناءح مدى وجود هذه الظاهرة من عدمه وأثارها المتوقعة على التوظف واإلنتاجية،  يوتوض

خالل    المصريسوق العمل    يفتناولت ظاهرة استقطاب المهارة    التيو  (Helmy, 2015)دراسة  

توجد دراسات    ، كما المصر  فيتوجد دراسات أخرى تناولت هذه الظاهرة    ( ال2010-2000الفترة )

شهدت العديد من التقلبات السياسية   والتي(  2020-2010أخرى قامت بالتركيز على الفترة الزمنية)

الدراسة إلى تناول هذه   ،والخارجي  الداخليواالقتصادية على المستوى   وهو األمر الذى دفع هذه 

 بشكل خاص  المصريالظاهرة والتركيز على أسبابها وطرق عالجها بشكل عام وعلى سوق العمل 

الدراسة  في محل  الزمنية  الدراسة  الفترة  هذه  تنقسم  أجزاء. وسوف  خمسة  المقدمة   :إلى  فبخالف 

لهذه   النظرياإلطار    الثانييتناول الجزء  و،  مفهوم وأسباب استقطاب المهارة  الجزء األول  يوضح

النموذج   رابعيشمل الجزء ال  ثم،  المصريسوق العمل    فيالوضع    ثالثيتناول الجزء البينما  الظاهرة،  

 هذه الدراسة بالخاتمة وأهم التوصيات. يتم التوصل إليها، وتنته التيالمستخدم والنتائج 
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 هدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم استقطاب المهارات وتوضيح أسبابه والنتائج المترتبة  

محاولة قياس مدى وجود    باإلضافة إلى،  ذه الظاهرةتناولت ه  التي، مع عرض أهم النظريات  عليه

، سبابها والنتائج المترتبة عليهاأوالوقوف على أهم    مصر  فيسوق العمل    فيهذه الظاهرة من عدمها  

الذي يتسم   المصريتتناسب مع طبيعة سوق العمل    بحيث  ولالحلباإلضافة إلى تقديم مجموعة من  

 . التعليمة المهارة ومستوى ضعدد كبير من العمالة منخف بوجود 

 

 :منهجية الدراسة

  فيو  األجورتوزيع    في  االستقطابمنذ بداية األلفية الثالثة حالة من    المصريشهد سوق العمل  

ما التوظف  )  فرص  المرتفع  التعليم  مستوى  ذات  الماهرة  العمالة  المتخصصة   فيبين  الوظائف 

المنخفضة   المهارة  ذات  العمالة  وبين  البدائية  فيواإلدارية(،  الشخصية(.   األعمال  الخدمات  )مثل 

حيث يتم توضيح مفهوم وأسباب ظاهرة   والتحليلي  فيالوصالمنهج    استخدامتعتمد الدراسة على  و

مصر   فيلهذه الظاهرة، باإلضافة إلى تناول سوق العمل    النظريمع توضيح اإلطار    االستقطاب

كما سوف   .األنشطة االقتصادية المختلفة  فيبالدراسة والتحليل وفقا  للمستويات المهارية والتعليمية  

مكونات:   ثالثمشاركة المهارات إلى    فيحيث سوف يتم تجزئة التغيرات    ،الكميالمنهج    استخداميتم  

الطلب على العمالة   فيالتغير    يوضح  الثانيالطلب على العمالة عبر األنشطة،    فياألول يعكس التغير  

الخاص   القطاع  فيمثل نصيب  الثالث  أما  القطاع   والذيالتشغيل،    فيداخل كل نشاط،  يعكس دور 

المهارات. ويساعد هذا التصنيف    فيالتنافسية و  األجوروالتشغيل    فيالخاص   تحديد   فياستقطاب 

المهارات   المستقلة   في مصدر استقطاب  المتغيرات  العمل، حيث يمثل معامل كل متغير من  سوق 

 اتخاذ ومعنوية هذا المعامل، مما يساعد على    واتجاهيعتمد على حجم    والذي  االستقطابالتالية مصدر  

 التصحيحية الالزمة لذلك. اءاتاإلجر

إلى عام    2010والتوظف خالل الفترة من عام    األجورعتمد الدراسة على البيانات الخاصة بوت

المنشورة    باالعتماد،  2020 البيانات  للتوظف    فيعلى  السنوية  العمل،   األجوروالنشرة  وساعات 

الجهاز    السنويوالتقرير   عن  الصادران  العاملة  القوى  لبحث  العامة   المركزيالمجمع  للتعبئة 

االقتصادية األنشطة  الدراسة على مستوى جميع  تتم  الدراسة. وسوف  فترة    18)  واإلحصاء خالل 

مهارات( تندرج تحت الثالث مستويات   9)    فيوالمتمثلة    المختلفة  نشاط(، وعلى مستوى المهارات 

الدراسة   وتشمل  المهارة.  ومنخفضة  ومتوسطة  مرتفعة  عمالة  من  فيها   التي  المنشآتاألساسية  يتم 

القطاع العام وقطاع األعمال العام   منشآت وتغطى جميع    قتصاديمزاولة أى نوع من أنواع النشاط اال

بها   التيعاملين فأكثر( و  10)  يعمل بها  التيالقطاع الخاص    ومنشآتمهما كان عدد المشتغلين بها،  

باإلضافة إلى   المنشآتلين بتلك  حالة الفروع فيشترط أن يكون عدد العام  فيمراكز رئيسية فقط، أما  

 عاملين فأكثر(.   10) الرئيسيمركزها 
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 استخدامبطريقة المربعات الصغرى العادية و  استخدامبات مقطعية  انحدار  ثالث وسوف يتم عمل  

،  2020إلى    2010األول: للبيانات الخاصة بالفترة من عام    نحدار، االSTATAالحزمة اإلحصائية  

بيانات عام    الثاني  نحدارواال اال   2010يعتمد على  بينما  بيانات عام   نحدارفقط،  يعتمد على  الثالث 

سوف يتم حساب ثالثة نماذج وذلك لتحديد سبب ظاهرة   انحدارداخل كل نموذج    فيفقط. و  2020

مل النموذج األول: المستويات المهارية التسعة، ويشمل النموذج داخل سوق العمل، ويش  االستقطاب

المهارة،   ومرتفعي  متوسطيالمهارة فقط، بينما يشمل النموذج الثالث العمال    منخفضي: العمال  الثاني

وجوده هل   ةحال  فيإذا كان هناك استقطاب أم ال، مع توضيح مصدره    والهدف من ذلك هو تحديد ما

 القطبية.   ثنائيالقطب أم    أحاديجانب الطلب، ونوعه هل هو    فيجانب العرض أم    فييرجع لتغيرات  

 ظاهرة استقطاب المهارات سبابتعريف وأ -1

يشير مفهوم استقطاب المهارات إلى تزايد فرص العمالة مرتفعة ومنخفضة المهارة على حساب 

وترجع   لهذه الفئة.  األجورمتوسطات    انخفاضباإلضافة إلى    فرص التوظف للعمالة متوسطة المهارة.

الميكنة:    االستقطابظاهرة   العوامل:  من  نوعين  والفنون   اآلالت  استخدامتزايد    أيإلى  والمعدات 

االعمال التقليدية مثل خطوط التجميع   فياالنتاجية كثيفة رأس المال وهو ما أدى إلى إحالل العمالة  

 وأجهزة الحاسب. اآلالتأو األعمال الكتابية ب

التقليدية إلى   في باإلضافة إلى دور التجارة الدولية   تعزيز قيام بعض الدول بنقل األنشطة الروتينية 

وقد تسبب هذين   .تلك الدول  فيمن العمالة الرخيصة    لالستفادة  المنخفضة  األجورالدول األخرى ذات  

على أعمال روتينية   العتمادهم  را  فرص العمل ألصحاب المهارات المتوسطة نظ  انخفاض  فيالعاملين  

  األعمال مرتفعة ومنخفضة المهارة.بشكل كبير بالمقارنة ب

 (Foote & Ryan, 2015: Berman etal., 1998)   

العمل قد ساهم    (Dwyer,2013)وتشير دراسة   استقطاب    فيإلى أن ضعف مؤسسات سوق 

التمييز  المهارات  فيوهذه الظاهرة قد حدثت    فرص العمل وفقا  للنوع والعرق والدين.  في، وكذلك 

القرن   من  الخمسينيات  منذ  وألمانيا  كإنجلترا  أوروبا  دول  من  والعديد  المتحدة  ، الماضي الواليات 

 . العديد من دول العالم فيبعد ذلك  االنتشار فيواستمرت 

 

 لظاهرة استقطاب المهارات النظريطار اإل -2

الدراسات   الشمالية أن    فيتشير بعض  المهارة   انخفاضأوروبا وأمريكا  العمالة متوسطة  عدد 

المهارية    مثلت الفئة  الثانية وأن هذه  العالمية  للحرب  الالحقة  الفترة   هيكانت  ظاهرة ملحوظة منذ 

 Foote) والتصنيع.شهدتها هذه الدول وخاصة عمال التشييد    التيبالتقلبات االقتصادية    ا  األكثر تأثر

& Ryan, 2015)     
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الواليات المتحدة أصبح سوق العمل منقسما  بين العمال األعلى واألقل مهارة مع تناقص دور   فيو

 (Autor et al,.2006 )(Dwyer,2013) .المهارة منذ فترة التسعينيات وما بعدها  متوسطيالعمال  

والتغيرات   األعمال،  في، حدوث نمطية  التكنولوجيوتدور أغلب النظريات التقليدية حول أثر التطور  

  :التالي، على النحو مؤسسات سوق العمل على استقطاب المهارات في

 skill biased technological changeالمتحيز لمهارات معينة:  التكنولوجينظرية التغير 

زيادة   وبالتاليالمهارة،    مرتفعيتعزيز إنتاجية العمال  واألتمتة إلى    التكنولوجيأدى التحول  

. وسادت هذه الطلب على العمال أصحاب التعليم المرتفع وهو ما أدى إلى زيادة الحافز مقابل التعليم

المتحدة  في  الفكرة القرن    التسعينياتالثمانينيات و  في  الواليات  تفسيرا  الماضيمن  تقدم  لم  ، ولكنها 

 على العمالة متوسطة المهارة.واضحا  حول زيادة الطلب على العمالة منخفضة المهارة وتراجع الطلب  

لوجيا انتشار تكنوالتشغيل تجاه العمال األكثر تعليما  وكذلك    فيبحدوث انتقال  كما تنبأت هذه النظرية  

 مقابل العمالة غير الماهرة.  فياالنتاج لزيادة انتاجية العمال المهرة    فيالحوسبة    استخدامالمعلومات و

الدراسات تفسيرا  الثالثة  بداية األلفية    فيلكن   العديد من  أكثر   قدمت  الظاهرة بشكل  حول هذه 

 (Autor, Levy and Muranane, 2003)ودراسة    (Autor etal., 2006)تكامال ، مثل دراسة  

 ,Goos, Manningm)ودراسة    (Goos, Manning And Salomons, 2009)ودراسة  

التطور    ثحي  (2007 أن  الدراسات  هذه  األول:    التكنولوجيأوضحت  تأثيران:  غير   /روتينيله 

ما أتكنولوجيا المعلومات،    استخدامب فاألعمال اليدوية يمكن استبدالها  .  فيمعر: يدوى/  الثانيو،  روتيني

األساليب التكنولوجية الحديثة، لكن األعمال الروتينية   استخدامبفيتم دعمها    دراكيةالمعرفية اإل األعمال

 تصنيفات للوظائف:  4ذلك. وهذا ينتج عنه  نال يمك

تزداد انتاجيتهم نتيجة للتطور   التيمثل األخصائيين و المعرفية:األعمال غير الروتينية  •

 يزداد الطلب على هذه الفئة من المهارة. وبالتالي، التكنولوجي

األعمال اليدوية التقليدية مثل عمال كذلك مثل الكتبة و المعرفية: األعمال الروتينية  •

 انخفاضيفسر  بالكمبيوتر، وهو ما استبدالهمأو يتم  التصنيع وهؤالء تنخفض مهارتهم

 فرص التوظف ألصحاب المهارات المتوسطة. 

o   الخدمات عمال  مثل  التقليدية،  غير  اليدوية  غير  المهارة،   منخفضياألعمال 

يمكوهؤالء   وال  نال  التطور    استبدالهم  من  االستفادة   في  التكنولوجييمكنهم 

يمكنهم    يتم استبدالهم، وال  المنخفضة ولذلك ال  األجورعمالهم. وهم من أصحاب  أ

يتم زيادة    ولذلك اليقوموا بها    التياألعمال    فيمن تكنولوجيا المعلومات    االستفادة

 هم.أجور
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لألعمال غير التقليدية المرتفعة   بديلة  فنون إنتاج استخدامتتجه نحو   التكنولوجيةفالتغيرات  •

 والمنخفضة المهارة.

(Goos, Manning and Salomns, 2009; Autor, Levy, and Murnane 2003; 

Autor, Katz, and Kearney 2006; Autor and Dorn 2013; Feng and 

Graetz 2015; Goos, Manning, and Salomons 2014; Michaels, Natraj, 

and Van Reenen 2014). 

 2007-1950  )أنه خالل الفترة من  (Goos, Manning and Salomns, 2009)وتوضح دراسة  

المهارة، مما   متوسطيالوظائف الخاصة بعمال التصنيع    فيالواليات المتحدة قد حدث انكماش    في  (

 المهارة.   منخفضيو  بمرتفعيوالتوظف لهذه المهارة بالمقارنة    األجور  فيوجود فجوة كبيرة    فيتسبب  

 

 : كليهينظرية التغير ال

وأنها غير    كبير على جانب واحديرى بعض االقتصاديون أن النظرية السابقة تركز بشكل  

وحدها أ  ،كافية  الحيث  من  العديد  هناك  السياسية   عواملن  العوامل  مثل  العمل  سوق  على  المؤثرة 

لها   التيالمؤسسات    فييحدث    التكنولوجي، فالتغير  تؤثر على سوق العمل  التيوالمؤسسية والتنظيمية  

ور تاريخ وهيكل يؤثر على قوة المديرين والعمال للتفاوض على هذه التغيرات. وتركز النظرية على د

التطور    industrialization للتصنيعالتوجه   دور  وعلى  المهارات  استقطاب   التكنولوجيعلى 

رأس المال تعمل لغير صالح االتحادات العمالية وتحول ميزان القوى بين    التيوالتغيرات السياسية  

 والعمال.

النظرية   التوظف  أنه  كما توضح  ينخفض  الدخل  زيادة مستوى   التصنيعيالقطاع    فيمع 

يزداد الطلب   وبالتالي،  إلى اتباع نفس النمط  االستهالكتجه  ي قطاع الخدمات، كما    فيويزداد    والزراعي 

، مما قد يترتب عليه زيادة معدالت التراكم هؤالء العمال أجورهذه القطاعات فترتفع  فيعلى العمال 

  (barany, seigel, 2018) القطاعات.هذه  في اتاالستثمارو الرأسمالي

نتيجة   االستقطابقد عانى من ظاهرة    الكوريأن االقتصاد    (yun, 2009)وتوضح دراسة

الهيكلية   التغيرات  العالمية،   فيللعديد من  المالية  الصناعة بعد األزمة  العمل مثل: إعادة هيكلة  بيئة 

العالم    التكنولوجي  االندماج ، والمنافسة التجارية مع الصين، والخوف من حدوث نمو الخارجيمع 

طاقتها   فيو  المنشآتحجم    فيستراتيجيات السابقة حدوث اختالف  ترتب على اإل  ، وقدغير متوازن

السوق إلى شركات كبيرة الحجم ذات طاقات استيعابية كبيرة، وشركات صغيرة   انقسماالستيعابية حيث  

 . سوق العمل  في  األجور  في وجود عدم عدالة    فيالحجم ذات طاقات استيعابية منخفضة وهو ما ساهم  
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وهى سوء  جذورها.من  االستقطابلم تساعد على حل مشكلة  التيياسات الحكومية سباإلضافة إلى ال

توفير مساعدات مالية وإعادة هيكلة المشروعات   فيالتأخر  سوء التنفيذ،    التخصيص، سوء التنظيم و

 ,yun))السياسات االقتصادية الجديدة،  فياستيعاب العمالة الهامشية    في، عدم نجاح الحكومة  الصغيرة

2009 

المهارة إلى   مرتفعيأدت زيادة الطلب على العمال    OECDدول    فيوعلى سبيل المثال  

التعليم   على  الطلب  إلى    الجامعيزيادة  ذلك   في المستخدم    التكنولوجي ستوى  مال  ارتفاع ويرجع 

هناك   أن  المتحدة  الواليات  بيانات  وتوضح  توزيع   في  ارتفاعالصناعة،  من  األعلى  الجزء 

دراسة    (Gay, 2014).األجور إليها  توصلت  النتائج   في  (Goos & Manning, 2007)ونفس 

المهارة.   منخفضيو   مرتفعيالوظائف متوسطة المهارة على حساب   في  انخفاضحدث  حيث  إنجلترا  

النت دراسة  ونفس  أوضحتها  أوضحت  ،ألمانيا  في   (Spitz& oener, 2006)يجة  نتيجة أنه    حيث 

و  استخدام واالتصاالت  المعلومات  و  التيتكنولوجيا  المتوسطة  العمالة  استبدال  على  نفس   فيتعمل 

الماهرة العمالة  الروتينية    فيتساعد كذلك  و،  الوقت تعزز وتدعم  األعمال  بها   التيالكثير من  يقوم 

قل تعليما  األيقوم بها  التيالعمال األقل تعليما  مثل: خطوط تجميع السيارات، وكذلك األعمال التقليدية 

 ةالطلب على العمالة متوسط  انخفاض  أدى كل ذلك إلى  الدعاية والفيزيائيين.  ومديري  ييناالستشار  ثلم

الطلب   انخفاضالبنوك نتيجة    فيموظ  كثيرة مثل  وظائف  فيأجهزة الحاسب    استخدامالمهارة نتيجة  

النظافة   عمال  مثل  المهارة  منخفضة  الوظائف  لكن  الخدمات  هذه  ة األجرسيارات    وسائقيعلى 

وعمال   لموالكوافير  ال   النظافة  حيث  واالتصاالت  المعلومات  بتكنولوجيا  استبدالهم   يتأثروا  يمكن 

 (Autor etal., 2003 ; Autor & Dorn, 2009). تأثرا  من الفئات األقل كانوا  وبالتالي

يمثل عامل مساعد يعزز من انتاجية العمالة الماهرة    التكنولوجيالتطور  أن    سبق  نخلص مما

الماهرة   غير  العمالة  الشخصية،    فيوكذلك  المهارة االعمال  متوسطة  العمالة  بديل عن  تمثل  لكنها 

بداعية كأعمال المحاماة  إتحتاج الى مهارات وقدرات خالقة و التيال تقدم بديل عن الوظائف  اآلالتف

 تتطلب تفاعل ومرونة مثل عمال النظافة والكتبة وعمال البناء.  التيوكذلك االعمال اليدوية  والهندسة،  

. كما يلعب القطاع األجوروالتشغيل    في وتتنبأ هذه النظرية بتناقص العمالة المتوسطة وحدوث فجوة  

وعلى   هذه الفجوة.  انخفاض  فيقد يساهم    الذيالطلب على التشغيل األمر    فيالخاص دورا  متزايدا   

العمل   يمثل  الخاص  القطاع  أكثر    فيعكس  وظيفة  وحوافز  أوبمرتبات    مانا  أالحكومة  كبر أعلى 

 قل.أوبمهارات 

العمالة والمهارات   في  ات الحادثةللتغير  ا  هام  ا  التجارة الخارجية مصدر  فيويمثل االنفتاح  

الاألجوروهيكل   من  التنافسية  زيادة  فمع  اال  فيواردات  ،  كثيفة  متوسطة   ستخداممنتجات   للعمالة 

 .يا  عكس ا  ثرأله  أن   أيالطلب على العمالة المحلية متوسطة المهارة،  فيتقليل  ، سوف يحدثالمهارة
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 :routinization hypothesisنظرية التنميط  

 والحرفييناألعمال الروتينية مثل الكتبة    فيإحالل العمال    فييتمثل    التكنولوجيتأثير التطور  
هيكل الوظائف، كما   فييلعبان دورا  هاما     الدولية  والتجارةمنتصف توزيع الدخل. كما أن العولمة    في

الدول الغنية كالواليات المتحدة   فيف  .األجور  فيأن هناك عالقة بين استقطاب المهارات وعدم العدالة  
زيادة  إو الثراء حدث  زيادة  نتيجة  العمال    فينجلترا  على  الخدمات   منخفضيالطلب  لتقديم  المهارة 

 (Goos, et al., 2009) لهؤالء األثرياء.

المهارى وهو    ا  تفسير  (Goos et al., 2014)ويقدم   التحيز   RBTCأفضل من نظرية 
routine biased technological change    إلى عوامل داخل الصناعة   االستقطابحيث يرجع

عن الوظائف التقليدية، مما يؤدى إلى   ا  بعيد  يحدث  انتقالوبين الصناعات، فداخل كل صناعة هناك  
خفض عدد العمال إلنتاج مستوى معين من الناتج. والصناعات استقطاب داخل نفس الصناعة. حيث ين

يؤدى إلى   التكاليف واألسعار للمخرجات مما  في  انخفاضتتسم باألعمال الروتينية يحدث فيها    التي
 .RTIةمؤشر نمطية المهمة االنتاجي استخدامبالطلب عليها ويتم قياس درجة نمطية االنتاج   انخفاض

والنظافة  تشمل  و والحراسة  والغذاء  الرعاية  وخدمات  المساعدات  الخدمية  الوظائف 
األطفال   ورعاية  المنزلية  الطبية  والمساعدات  والحدائق  والميكانيكيين ووالمغاسل  المناجم  عمال 

خالل   %30هذه الفئة بنحو    فيكلها من الفئات األقل تعليما  واألقل أجرا  وقد حدث نمو  و  ينوالمزارع
 (Autor et al., 2006 ) (Autor & Dorn, 2013) .2005- 1980الفترة 

دراسة   المصحوبة    Nellas & Olivieri(2011)وتوضح  التكنولوجية  التغيرات  أن 
، بانياسأالدول المتقدمة مثل إنجلترا، ألمانيا،    فيوجود استقطاب للمهارات    فيبنمطية األعمال تسببت  

والتغيرات  التكنولوجية  الصدمات  تأثير  بتحليل  الدراسة  وقامت  أوروبا،  دول  من  وغيرها  وفرنسا 
استقطاب للمهارات،   فيوأوضحت الدراسة أن هذه التغيرات قد تسببت  المؤسساتية على سوق العمل.  
تتطلب مهارات متوسطة إلى الخارج   التيت  راإلى نقل المها  التكنولوجيفمن جانب الطلب أدى التطور  

كانت تؤدى سابقا  عن طريق العمالة المحلية متوسطة المهارة. ومن ناحية جانب العرض نتج   التيو
تغير    االستقطاب  المتاحة    فيمن حدوث  العمل حيث    فيالمهارات   األجوروالطلب    انخفضسوق 
 ة التكنولوجيا ورأس المال.كثيفالوظائف التقليدية نتيجة استبدالهم بأساليب  فيللعمال 

أوضحت أثر   اتالدراس  بعض  كما  من  التقليل  شأنه  من  قوية  عمالية  اتحادات  وجود  أن 
. كما يؤدى التطور االستقطابسوق العمل. وكلما زادت روتينية األعمال، كلما زاد    في  االستقطاب
 االستقطابيحدث    وبالتاليإلى زيادة الطلب على العمالة الماهرة واألعمال غير النمطية    التكنولوجي

بين الوظائف   األجورهيكل    فيالعمالة المتوسطة للخارج وحدوث اختالالت    توجهمما يترتب عليه  
 (Dauth, 2018) دراسةوأوضحت  .  (Terzidis and Van-Maarseveen, 2011) والدنيا.العليا  

الصناعات الموجهة   فيو  تتحقق فيها فرضية نمطية العمال  التيالمناطق    فيالقطبية تزداد جغرافيا     نأ
 .األلمانيدراسة على االقتصاد  فيوذلك  للتصدير
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 مصر فيسوق العمل  فياستقطاب المهارات  -3

  فيو  األجورتوزيع    في  االستقطابحالة من    منذ بداية األلفية الثالثة  المصريشهد سوق العمل  

ما التوظف  العمالة    فرص  )بين  المرتفع  التعليم  مستوى  ذات  المتخصصة   فيالماهرة  الوظائف 

وعلى .  )مثل الخدمات الشخصية(  األعمال البدائية   فيواإلدارية(، وبين العمالة ذات المهارة المنخفضة  

الطلب حول العمالة مرتفعة المهارة والعمالة منخفضة   فيمستوى فرص التوظف نجد أن هناك تركز  

 األجورتوزيع    فيعدم العدالة  المهارة على حساب متوسطة المهارة، األمر الذى أدى إلى المزيد من  

 (Helmy, 2015) المهارية.وزيادة الفجوة بين المستويات 

األ  جميع  مستوى  على  الدراسة  تتم  االقتصاديةوسوف  مستوى   18)  نشطة  وعلى  نشاط(، 

تندرج تحت الثالث مستويات األساسية من عمالة مرتفعة ومتوسطة   نتسع مه  فيالمهارات والمتمثلة  

دليل النشاط   استخدامللتصنيف، وتم    المصريويتم تصنيف الوظائف وفقا  للدليل    ومنخفضة المهارة.

التصن2017لعام    قتصادياال مع  يتفق  والذى  الرابعة(   قتصادياالللنشاط    الدولييف  )المراجعة 

(ISIC)   الموحد للمهن لعام   الدوليوالذى يتفق مع التصنيف    2017دليل المهن لعام    استخدام، كما تم

المهن  في  1988 )  . (ISCO)ترميز  رقم  جدول  للمستويات 1ويوضح  وفقا   الوظائف  تصنيف   )

مرتفع  مهاريتتطلب مستوى  التيومتوسط ومنخفض المهارة. وتشمل المهن  عالي المهارية الثالثة، 

اال ذات  لر  ستخدامالمهن  التعليم أالمكثف  أصحاب  تشمل  المهارة  متوسطة  بينما  البشرى،  المال  س 

 وغير الحاصلين على درجات علمية.  الجامعيالمتوسط وبعض التعليم 

(ILO, 2011:UN, 2011) 

 (: تصنيف الوظائف وفقا  لمستوى المهارات 1)رقم جدول 

 تصنيف الوظائف  مستوى المهارة 

 رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين  • مرتفع المهارة 

 أصحاب المهن العلمية  - األخصائيون •

 األخصائيينالفنيون ومساعدو  • متوسط المهارة 

 القائمون باألعمال الكتابية ومن إليهم •

 الخدمات ومحالت البيع فيالعاملون  •

المزارعون وعمال الزراعة والعاملين  •

 بالصيد المتخصصين

 الحرفيون ومن إليهم  •

 عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات • منخفض المهارة 

 عمال المهن العادية •

 .2020وساعات العمل،   األجوروللتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التوظف  المركزي: الجهاز المصدر        

موزعة على النحو  اقتصادينشاط  18إلى   المصرياالقتصاد  في االقتصاديةويتم تصنيف األنشطة 

 . (2) جدول رقم فيالموضح 
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 مصر  في(: دليل األنشطة االقتصادية 2)رقم جدول 

 قتصادي النشاط اال الفئة الجدولية

 الغابات وقطع األشجار وصيد  األسماك  واستغاللالزراعة  أ

 جرالمحاالتعدين واستغالل  ب

 الصناعات التحويلية  ج

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء  د

 اإلمداد المائى وشبكات الصرف الصح وإدارة ومعالجة النفايات ه

 التشييد والبناء  و

تجارة الجملة والتجزئة واإلصالح للمركبات ذات المحركات   ز

 والدراجات النارية 

 النقل والتخزين ح

 خدمات الغذاء واإلقامة ط

 واالتصاالت المعلومات  ى

 الوساطة المالية والتأمين ك

 العقارات والتأجير ل

 األنشطة العلمية والتقنية المتخصصة  م

 الدعم األنشطة اإلدارية وخدمات  ن

 التعليم ع

 االجتماعيالصحة وأنشطة العمل  ف

 أنشطة الفنون واإلبداع والتسلية ص

 أنشطة الخدمات األخرى  ق

وساعات   األجوروللتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التوظف  المركزي المصدر: الجهاز         

 2020العمل، 

الجدول   األنشطة  3)رقم  ويوضح  واألقل    االقتصادية(    األجور متوسطات    فياألعلى 

، ويتضح من الجدول أن من أعلى األنشطة 2020عام  في كل نشاط فيساعات العمل  عدد ومتوسط 

التعدين والمحاجر، ومن األنشطة ذات   األجرمتوسط    في المالية والتأمين، يليها  هو نشاط الوساطة 

   المنخفضة نجد التعليم وخدمات الغذاء واإلقامة. األجورمعدالت 
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 ومتوسط ساعات العمل األجورمتوسطات   فياألعلى واألقل   االقتصاديةاألنشطة  (:3)رقم جدول 

 2020عام  في القطاع العام واألعمال والخاص منشآت في

متوسط ساعات   األجرمتوسط  قتصادي النشاط اال 

 العمل

األنشطة االقتصادية  

متوسط  فياألعلى 

 األجر

الوساطة المالية  

 والتأمين

 التعدين والمحاجر

 النقل والتخزين

 إمدادات الطاقة 

3448 

2003 

1716 

1516 

49 

56 

54 

47 

األنشطة االقتصادية  

 األجرمتوسط  فياألقل 

 أنشطة الفنون واإلبداع

 خدمات الغذاء واإلقامة

 التعليم

833 

735 

593 

52 

57 

55 
 2020وساعات العمل،  األجورو للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التوظف  المركزيالمصدر: الجهاز         

 

القطاعات    في  2019وحتى    2017الفترة    في  األجور( تطور  4)  ويتضح من الجدول رقم

والخاص(العام،  ) ويالحظ  األعمال،  متوسطات  أ،  من   في   األجورن  أعلى  واألعمال  العام  القطاع 

الفترة    فينظيرتها   الخاص خالل  القطاع   في، مع وجود زيادة  2019إلى    2017القطاع  مساهمة 

 . 2019عام  في   %41إلى   2017عام   في %38من  األجور إجمالي  فيالخاص 

 

  خالل العام واألعمال والخاص قطاعال في بالجنيه األسبوعي النقدي األجر ر(: تطو4)رقم جدول 

 . 2019إلى    2017الفترة 

  2019  2018  2017 السنوات

عام/   القطاع 

 أعمال 

 خاص عام/أعمال  خاص عام/أعمال  خاص

متوسط 

 األجور

 النقدية 

1247 779 1267 877 1479 1019 

 وساعات العمل، أعداد متفرقة  األجوروللتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التوظف  المركزي: الجهاز المصدر        
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 2010 عاميالمستويات المهارية المختلفة بين  فيبالجنيه  األسبوعي النقدي األجر (:5)رقم جدول 

 . 2020و
عام    في األجرمتوسط  تصنيف الوظائف  مستوى المهارة 

2020 

  في األجرمتوسط 

 2010 عام

رجال التشريع وكبار   • مرتفع المهارة 

 المسئولين والمديرين 

أصحاب   - األخصائيون •

 المهن العلمية

1851 

 

1416 

1822 

 

926 

الفنيون ومساعدو  • متوسط المهارة 

 األخصائيين

القائمون باألعمال  •

 الكتابية ومن إليهم 

الخدمات   فيالعاملون  •

 ومحالت البيع

المزارعون وعمال   •

الزراعة والعاملين  

 بالصيد المتخصصين

 الحرفيون ومن إليهم  •

1226 

1433 

 

 

1174 

 

 

 

1092 

 

1158 

 

 

799 

817 

 

 

491 

 

 

 

443 

 

527 

 

 

 

عمال تشغيل المصانع  • منخفض المهارة 

 ومشغلوا الماكينات 

 عمال المهن العادية •

957 

 

956 

438 

 

529 

 . 2010و  2020وساعات العمل،  األجورو للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التوظف  المركزي: الجهاز المصدر       

 

الفترة   تركز    2020-2010وخالل  يليها    فيحدث  المهارة  منخفضة  العمالة  على  الطلب 

الطلب على العمالة مرتفعة المهارة بشكل كبير، ومن المالحظ   فيمتوسطة المهارة، بينما حدث تراجع  

 %17.6و  % 35.4بنسبة    ارتفعالتوظف قد   إجمالي   في أن نصيب العمالة منخفضة ومتوسطة المهارة  

بينما   الترتيب،  المهارة    انخفضعلى  مرتفعة  العمالة  بنسبة    إجمالي  فينصيب  .  %15.5التوظف 

بنسبة   األجور  فينصيبه    انخفضنجد مرتفع المهارة قد    األجور  إجمالي  فيوبالنسبة لنصيب المهارات  

وهذا يوضح    على الترتيب.  %13.6و   %17.8، وزاد نصيب متوسط ومنخفض المهارة بنسبة  16%

 أحاديمصر ولكن بنمط مختلف حيث أصبح استقطاب    فيق العمل  سو  في  االستقطابظاهرة    استمرار



 

 

 ( 2023 يناير، 4، ج1، ع4)مالمجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية 

عبد الحميدأحمد  فوزية د.  

 
 

- 128 - 
 

بالمقارنة بالفترة   القطب لصالح العمالة منخفضة المهارة على حساب العمالة متوسطة ومرتفعة المهارة

القطبين لصالح العمالة مرتفعة ومنخفضة المهارة على حساب   ثنائيالسابقة حيث كان هناك استقطاب  

األكثر نموا  خالل الفترة الماضية  ية االقتصاد ات. ويرجع ذلك إلى أن القطاعالعمالة متوسطة المهارة

التشييد قطاع  العقارات  هو  بدورهت  قطاعات  وهي  وقطاع  باألساس.   استقطب  الماهرة  العمالة غير 

، كما دالت البطالة ألصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراةمع  ارتفاعباإلضافة إلى  

 .(2( و)1)رقم الشكل  فيهو موضح 

التوظف للعمالة مرتفعة ومنخفضة ومتوسطة المهارة خالل الفترة   في(: معدل التغير 1)رقم شكل 

2010-2020 

 
للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التوظف   المركزي: تم حسابه بواسطة الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المصدر

 ، أعداد متفرقة. السنوي ، وبحث القوى العاملة وساعات العمل  األجورو
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-2010للعمالة مرتفعة ومنخفضة ومتوسطة المهارة خالل الفترة  األجور في(: معدل التغير 2)رقم شكل 

2020 

 
للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التوظف   المركزيالمصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز 

 متفرقة. ، أعداد السنوي وبحث القوى العاملة وساعات العمل،  األجورو

سوق العمل،  فيظل ثبات المتغيرات األخرى  فيأنه  (Helmey, 2015) دراسة وتوضح 

زيادة   العمال  أتؤدى  حساب    مرتفعيو  منخفضيعداد  على  حدوث    متوسطيالمهارة  إلى  المهارة 

المهارات بشكل يعوض من   فيإال إذا حدث زيادة    األجور  في  انخفاض النوع من  الطلب على هذا 

هناك بعض القطاعات ، نجد أن  القطاعيوعلى المستوى    أعداد هؤالء العمال.  فيالحادث    رتفاعاال

نسب التشغيل مثل قطاع التشييد وقطاع العقارات والصناعات الغذائية   في  ارتفاعشهدت أكبر    التي

القطاعات يليها    باألساس  ماهرة  الغير  تعتمد على العمالة  التيمن القطاعات    وهيواألنشطة اإلدارية  

للعمالة  التي أكبر  وزن  المهارة  بها  والنقل   متوسطة  الجملة  تجارة  التعدين،  الزراعة،  قطاع  مثل 

يفسر  والتخزين متوسطة   ارتفاع، وهذا  العمالة  يليها  كبير  بشكل  المهارة  منخفضة  للعمالة  التوظف 

مثل قطاع   التشغيل  في ا   انخفاضأو شهدت    ا  ا  بشكل كبيرارتفاعشهد  لم ت  التيبينما القطاعات    المهارة.

العلمية والتعليم وهذا يفسر  الكهرباء والمعلومات والوس المالية واألنشطة  الطلب على   انخفاضاطة 

 .(5( و) 4( و)3)  الشكل رقم  في، كما هو موضح  هذه القطاعات  فيترتفع نسبتها    التيالعمالة الماهرة و
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 عامي في تشييد والبناءقطاع ال فية المهارة نخفض والتوظف للعمالة م األجور في(: معدل التغير 3)رقم شكل 

 2020و  2010

 
  األجوروللتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التوظف   المركزيالمصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز  

 ، أعداد متفرقة. السنويوساعات العمل، وبحث القوى العاملة 

عام    في  معدالت التشغيل للعمالة منخفضة المهارة  في  ارتفاع( أن هناك  3)رقم  ويتضح من الشكل  

، استيعاب العمالة منخفضة المهارة  فييعد من القطاعات الهامة    يقطاع التشييد والبناء والذ  في  2020

تحصل عليها هذه الفئة   التي  األجورقد حدث بالنسبة لمعدالت    ءالشي، ونفس  2010بالمقارنة بعام  

 المهارية.
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  عامي في  االتصاالتقطاع  فيوالتوظف للعمالة مرتفعة المهارة  األجور في(: معدل التغير 4)رقم شكل 

 2020و  2010

 

الجهاز   بيانات  باالعتماد على  الباحثة  بواسطة  تم حسابه  التوظف   المركزي المصدر:  نشرة  العامة واإلحصاء،  للتعبئة 
 ، أعداد متفرقة.السنوي وساعات العمل، وبحث القوى العاملة  األجورو 

مرتفعة المهارة معدالت التشغيل للعمالة    في  انخفاضأن هناك    (5)( و4ويتضح من الشكلين )

والعمالة    في االتصاالت،  المهارة قطاع  التحويلية  في  متوسطة  الصناعات   2020عام    في  قطاع 

تستوعب العمالة مرتفعة ومنخفضة المهارة على   التيوهما من أكبر القطاعات    ،2010بالمقارنة بعام  

ولكن   المهارية  اتتحصل عليها هذه الفئ  التي  األجورقد حدث بالنسبة لمعدالت    ءالشيونفس    الترتيب،

 .التشغيل فيحدثت  التيبسيطة من  انخفاضبنسب 
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 في  صناعات التحويليةقطاع ال  فية المهارة توسط والتوظف للعمالة م األجور في(: معدل التغير 5)رقم شكل 

 2020و  2010 عامي

 
  نشرة التوظف للتعبئة العامة واإلحصاء،   المركزي : تم حسابه بواسطة الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز  المصدر 

 ، أعداد متفرقة.السنوي وبحث القوى العاملة وساعات العمل،  األجورو 

أسباب   ترجع  التيو  االستقطابوتتعدد  إلى  قد  أو    فيزيادة    إما    في   انخفاضإلى  الطلب 

و العمل    فيالعرض،  هاما   مصر    فيسوق  دورا   العمل  على  الطلب  التوظف   فييلعب  نمط  تحديد 

العمل نفسه،    األجورو المهارة  أكثر من عرض  العمالة منخفضة  الطلب على  ظل زيادة   فيفزيادة 

العمال إنما يعكس   الطلب على   انخفاضمقابل    في  منحنى الطلب عليهم ألعلى.  انتقالأعداد هؤالء 

داخل المستوى المهارى  فيالتشغيل  فيأن هناك تراجع  أيالعمالة الماهرة لصالح العمالة المتوسطة 

منه. األقل  المستوى  زيادة    فيو  لصالح  الوقت حدث  المهارة    فينفس  منخفضة  العمالة   في نصيب 

نصيبهم من   في  ارتفاع نسب تشغيل هذه الفئة كان مصحوبا  ب  ارتفاعمما يوضح أن    األجور  إجمالي

ة المهارة مثل نخفضلة متعتمد على العما  التيبعض القطاعات    فيمصحوبا  بالنمو الحادث    األجور

 لتشييد وقطاع العقارات والصناعات الغذائية واألنشطة اإلدارية. وعلى الرغم من الدور الهام قطاع ا

 فيوحدوث نمو مرتفع  خالل فترة جائحة كوروناوتكنولوجيا المعلومات  ه قطاع االتصاالتالذى لعب

هذا القطاع مما شجع الطلب على العمالة الماهرة إال أن الطلب على العمالة مرتفعة المهارة لم يرتفع 

الدراسة فترة  خالل  عام  ظا،  بشكل  وجود  على  يؤكد  لصالح   االستقطابرة  همما  الجانب  أحادية 

   .(7( و)6كما يتضح من الشكلين رقم ) المهارات المنخفضة
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- 2010خالل الفترة  التشغيل  فيمساهمة القطاعات االقتصادية  في(: معدل التغير 6)رقم شكل 

2020 

 
  نشرة التوظف للتعبئة العامة واإلحصاء،   المركزي : تم حسابه بواسطة الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز  المصدر 

 ، أعداد متفرقة.السنوي القوى العاملة   وبحث ،وساعات العمل األجورو 
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خالل   األجورفاتورة  إجمالي فيمساهمة القطاعات االقتصادية   في(: معدل التغير 7)رقم شكل 
 2020-2010الفترة 

  ، نشرة التوظف للتعبئة العامة واإلحصاء   المركزي : تم حسابه بواسطة الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز  المصدر 
 وساعات العمل، أعداد متفرقة. األجورو 

  في أغلب الحاالت يكون هناك ارتباط بين وجود استقطاب للمهارات وبين عدم وجود عدالة    فيو

ذلك  ،  األجور قياس  الوسط    استخدامبويمكن  جنى،  معامل  مثل:  المؤشرات  من  ، الحسابي العديد 

موزعة وفقا    األجور يوضح متوسطات    والذي(  5)رقم  . وبالرجوع إلى جدول  المعياري  واالنحراف

، جور هناك أربع مستويات مهارية تتجاوز المتوسط العام لألللمستويات المهارية المختلفة، نجد أن  

 .2020و  2010  عاميبينما هناك خمسة مستويات مهارية تقل عن هذا المتوسط بشكل واضح خالل  

لعمالة ل  األجرلعائد على المهارة وأن متوسط  بين المهارات كمؤشر ل  األجور   في  االختالفات  استخدامبو

عام   في   % 39.4، بالمقارنة ب2020عام    في  % 24.6عن مرتفع المهارة بنسبة  لالمهارة يق  ةمنخفض

 في   االستثماروهو األمر الذى له أثرا  سلبيا  على    ،العائد على المهارة  انخفاضوهو ما يعكس    2010
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مع المهارات ومستوى   طرديوالحوافز بشكل    األجوررأس المال البشرى، مما يستوجب تعديل نظام  

 التعليم.

بين أصحاب المهارات المختلفة داخل نفس النشاط    األجور  في  اختالفاتوباإلضافة إلى وجود  

اختالف  قتصادياال فإن هناك  االقتصادية   األجور  في،  القطاعات  داخل  المهارة  بين أصحاب نفس 

بعض   فيالحقيقية    األجور  في  ارتفاعفقد حدث    .المعياري  االنحرافمؤشر  كما يوضحه    المختلفة

الشكل   فيت، كما هو موضح  مثل قطاع الزراعة، التعدين، تجارة الجملة، التشييد، العقارا  القطاعات

 .(9و) (8)رقم 

عام   فيالحقيقية للمهارات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة  األجور(: متوسط 8)رقم شكل 

2010 

 
  نشرة التوظف للتعبئة العامة واإلحصاء،   المركزي المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز  

 . 2010، القوى العاملة   بحث، والنشرة السنوية لوساعات العمل األجورو 
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عام    فيالحقيقية للمهارات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة  األجور(: متوسط 9)رقم شكل 
2020 

 

  األجوروللتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التوظف   المركزيتم حسابه بواسطة الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز  المصدر: 

 . 2010القوى العاملة،   بحثوساعات العمل، والنشرة السنوية ل

من خالل الفرق   األجوروبين متوسط    األجر  فيبين األنشطة األعلى    األجورزادت فجوة    وبالتالي

، باإلضافة إلى أن الفرق بين 2020و  2010  عاميخالل    األجورومتوسط    المعياريبين االنحراف  

عام   في  جورالقيمة الدنيا لأل  انخفاضالقيمة القصوى و  ارتفاعالحد األقصى واألدنى قد تزايد نتيجة  

 (3)انظر جدول  2010بالمقارنة بعام  2020

الفترة    فيو زيادة    2020-2010خالل  األنشطة    األجورفجوة    فيحدث  من  العديد  داخل 

القطاعات.  األجوريعكس زيادة عدم عدالة    ممااالقتصادية   كما يجب مالحظة أن زيادة   داخل هذه 

حد المصادر أللعمالة متوسطة المهارة مثل التصنيع هو    ستخداماألنشطة كثيفة اال  فيات  واردتنافسية ال

تمثل الواردات المصنعة   2010عام    فيمصر ف  فيالطلب على العمالة    فيحدثت    التيالهامة للتغيرات  

الطلب   انخفاض  فيمما تسبب    2020عام    في  %30الواردات، وبلغت هذه النسبة    إجماليمن    16%

من   %52  حواليأصبح يستوعب    والذي   .االقتصاد المحلى  فيجزئيا  على العمالة متوسطة المهارة  

 العمالة متوسطة المهارة.
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 والنتائج المستخدم النموذج  -4

لنا   الحادث    فياتضح  التطور  السابق  التوظف    فيالجزء  حيث  من  المهارات 

العمالة    ،األجورو على  الطلب  تغير  تقوم   فيوكيف  وسوف  الدراسة.  فترة  خالل  مصر 

( حيث 2015)حلمى،    مثل دراسة   تالمهارا  مشاركةتباع منهجية تحليل تغير  إالدراسة ب

 فيمكونات: األول يعكس التغير    ثالثالمهارات إلى    مشاركة  فيسوف يتم تجزئة التغيرات  

داخل كل نشاط، أما   الطلب على العمالة فيالتغير  الثانينشطة، الطلب على العمالة عبر األ

الخاص القطاع  فيمثل نصيب  الخاص    والذي،  التشغيل  في  الثالث  القطاع  دور    في يعكس 

تحديد مصدر    فيويساعد هذا التصنيف  .  استقطاب المهارات  فيو  التنافسية  األجور ولتشغيل  ا

، حيث يمثل معامل كل متغير من المتغيرات المستقلة سوق العمل  فياستقطاب المهارات  

مما يساعد    هذا المعامل،  واتجاه ومعنويةوالذى يعتمد على حجم    االستقطابالتالية مصدر  

 التصحيحية الالزمة لذلك.  اءاتاإلجرعلى اتخاذ 

: هيوسوف يتم االعتماد على أربع متغيرات   

Y االقتصاد.   في األجورفاتورة  إجمالي في: ويمثل المتغير التابع وهو عبارة عن نصيب كل مهارة 

 X1: المتغير المفسر األول ويمثل نصيب كل مهارة في نشاط معين في إجمالي فاتورة األجور. 

2X فيلهذه المهارة  األجورفاتورة  إجمالي في فيويمثل نصيب كل مهارة  الثاني: المتغير المفسر  

 مختلف األنشطة االقتصادية.

3X التشغيل للمهارات المختلفة داخل القطاعات االقتصادية.   في: مساهمة القطاع الخاص 

إلى عام    2010والتوظف خالل الفترة من عام    األجورتعتمد الدراسة على البيانات الخاصة بو

المنشورة    باالعتماد،  2020 البيانات  لنشرال  فيعلى  السنوية  العمل،   األجورولتوظف  ة  وساعات 

الجهاز  لالمجمع    السنويوالتقرير   عن  الصادران  العاملة  القوى  العامة   المركزيبحث  للتعبئة 

الدراسة. فترة  األ  واإلحصاء خالل  الدراسة على مستوى جميع  تتم    18)االقتصادية  نشطة  وسوف 

تندرج تحت الثالث مستويات األساسية (  مهارات   9  )   فينشاط(، وعلى مستوى المهارات والمتمثلة  

الدراسة    ومتوسطة ومنخفضة المهارة.من عمالة مرتفعة    أي يتم فيها مزاولة    التي  المنشآتوتشمل 

القطاع العام وقطاع األعمال العام مهما كان   منشآتوتغطى جميع    قتصادينوع من أنواع النشاط اال

بها،   المشتغلين  الخاص    ومنشآتعدد  بها  التيالقطاع  فأكثر( و  10)  يعمل  بها مراكز   التيعاملين 

باإلضافة إلى مركزها   المنشآتحالة الفروع فيشترط أن يكون عدد العاملين بتلك    فيط، أما  رئيسية فق

 عاملين فأكثر(.  10) الرئيسي
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 استخدامبو  اديةطريقة المربعات الصغرى الع  استخدامبمقطعية  ات  انحدار  ثالث وسوف يتم عمل  

،  2020إلى    2010األول: للبيانات الخاصة بالفترة من عام    نحدار، االSTATAالحزمة اإلحصائية  

بيانات عام    الثاني  نحدارواال اال   2010يعتمد على  بينما  بيانات عام   نحدارفقط،  يعتمد على  الثالث 

سوف يتم حساب ثالثة نماذج وذلك لتحديد سبب ظاهرة   انحدارداخل كل نموذج    فيفقط. و  2020

، ويشمل النموذج النموذج األول: المستويات المهارية التسعةداخل سوق العمل، ويشمل    االستقطاب

، المهارة  مرتفعيو  متوسطيالمهارة فقط، بينما يشمل النموذج الثالث العمال    منخفضي: العمال  الثاني

 حاله وجوده هل   فيكان هناك استقطاب أم ال، مع توضيح مصدره    اما إذوالهدف من ذلك هو تحديد  

  .القطبية  ثنائيالقطب أم    أحاديجانب الطلب، ونوعه هل هو    فيجانب العرض أم    فييرجع لتغيرات  

 : التالي على النحو  المتعدد نحدار اال فيوالمعادلة المستخدمة 

Yij=α+β1X1ij+β2X2ij+β3X3ij+Uij 

 حيث: 

ijY : اقتصادينشاط كل  فيكل مهارة  أجور إجمالي فينصيب المهارة ijyj∑i=∑ijY 

ij1X :هذا النشاط في األجورفاتورة  إجمالينشاط معين إلى  في نصيب كل. 

ij2X : لهذه المهارة.  األجورفاتورة  إجمالي فينصيب كل مهارة 

ij3X : االقتصاد.  فيالتوظف  إجماليإلى   القطاع الخاص لكل مهارة فينصيب التوظف 

ijU :  العشوائيحد الخطأ 

i (9: مستويات المهارات  )مستويات 

j نشاط( 18) االقتصادية: األنشطة 

3,β2β, 1β, α  :حيث تمثل  نحدارمعامالت اال ،α  ،3  بينما توضح  المقطع الثابت,β2, β1β   معامالت

 الجزئية.  نحداراال
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 االحصاءات الوصفية لمتغيرات النموذج (: 6)رقم جدول 

Max Min Std.Dev. Mean variable 
.0869368 .0039133 .0123062 .0186241 ijY 

.49946 .2165227 .0977138 .3333333 1ijX 
.1741017 .018042 .0315206 .0555556 2ijX 

31924 0 4758.463 2048.193 3ijX 
الباحثة المصدر  بواسطة  حسابه  تم  الجهاز    باالعتماد :  بيانات  التوظف    المركزي على  نشرة  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة 

 ، أعداد مختلفة.وساعات العمل، والنشرة السنوية لبحث القوى العاملة  األجورو 

، كما يتضح  النموذج  فينتائج المتغيرات المستخدمة    فيويوضح الجدول السابق وجود اتساق  

الخاص     3Xمتغير  باستثناء  المعياري  االنحرافقيمة    انخفاض القطاع  مساهمة  يوضح   فيوالذى 

مساهمة القطاع الخاص   نخفاضالقيمة الصغرى والكبرى نظرا ال  في التوظف، كما أن هناك تفاوت  

، أنشطة الصحيمثل: شبكات الصرف    أنشطة أخرى  فيوعدم مشاركته    بعض األنشطة االقتصادية  في

بينما كان هناك أنشطة سيطر عليها القطاع الخاص فقط بشكل   ، وصيد األسماك.خدمات المعلومات

بالتعدين، المتصلة  الخدمات  أنشطة  مثل:  العام  القطاع  من  مشاركة  أى  وجود  دون  صناعة   كامل 

 المالبس الجاهزة، وصناعة الورق ومنتجاته.

رقم جدول  نتائج  7)  ويشمل  الزم  انحدار(  يشمل  2020-2010ية  نالفترة  بينما  الجدول ، 

الجدول رقم )2020عام  و  ،2010عام    انحدار( نتائج  8رقم) جميع نتائج   فيأن    (7، ويتضح من 

التنحداراال متغير  معامل  كان  الثالثة  غير    فيظف  وات  الخاص  مع معنويالقطاع  مايتسق  وهو   ،

ات االستثماربعض القطاعات لصالح    فيالخاص    االستثمارحجم    فيمن وجود تراجع    الحاليالوضع  

 . التشييد والعقارات قطاعي خاصة الحكومية مثل:
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الفترة الزمنية  انحدارنتائج  ،مصر في سوق العمل فيمهارات محددات استقطاب ال :(7) جدول رقم

2010-2020 . 
 

 
 النموذج الثالث 

 لمتوسط ومرتفع المهارة 

 
 

الثاني النموذج   
 لمنخفض المهارة 

األجور   إجمالي في المساهمة   
2020-2010خالل الفترة    

 
 النموذج األول 
 لكل المهارات 

نصيب   فيالمتغير التابع)التغير 
( األجور إجمالي كل مهارة إلى    
 

 المتغيرات المستقلة 

-0.0216*(0.2) -0.104**(0.02) .0125**(0.11) C 

0.0477**(0.04) 0.0455**(0.11) .0417**(0.01) X1ij 

0.465***(0.1) 0.230*(0.08) 0.301*(0.05) X2ij 

-0.000223(0.1) -.00076(0.05) -0.000674 (0.01) X3ij 

0.972 0.9901 0.993 Adjusted R2 

397.3 107.9 1642.75 F-statistic 

0.000 0.000 0.000 prob 

 المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة.
، %5، **مستوى معنوية  %1***مستوى معنوية    طريقة وايت.  استخدامبالمعيارية المصححة    خطاءقيم اال   هي األرقام بين القوسين  

 % 10*مستوى معنوية 

 2020  و 2010 عاميلمصر  فيسوق العمل  في(: محددات استقطاب المهارات 8)رقم جدول 
 
 
 

 النموذج الثالث 
لمتوسط ومرتفع  

 المهارة

 
 
 

الثاني النموذج   

 لمنخفض المهارة 

  إجمالي في المساهمة 
عام   في األجور 

2020 
 

 النموذج األول 
 لكل المهارات 

 
 

 النموذج الثالث 
لمتوسط ومرتفع  

 المهارة 

 
 

الثاني النموذج   
 لمنخفض المهارة 

  إجمالي في المساهمة 
 األجور 

2010عام   في  
 

 النموذج األول 
 لكل المهارات 

  فيالمتغير التابع)التغير 
نصيب كل مهارة إلى  

( األجور إجمالي   
 

 المتغيرات المستقلة 

-0.012*(0.24) -0.0105*(0.1) -0.191**(0.03) -0.0216*(0.2) -0.104**(0.02) .0183**(0.11) C 

0.328*(0.07) 0.0455*(0.2) 0.594**(0.08) 0.0477**(0.04) 0.0455**(0.11) .0558**(0.01) X1ij 

0.396*(0.3) 0.231***(0.07) 0.327**(0.01) 0.465***(0.1) 0.230*(0.08) 0.330**(0.05) X2ij 
-.000311(0.9) -0.0079(0.11) -0.00496(0.2) -0.000223(0.1) -.00076(0.05) -0.00072(0.01) X3ij 

0.937 0.989 0.947 0.972 0.9901 0.905 Adjusted R2 

85.07 456.91 320.11 397.3 107.9 170.62 F-statistic 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 prob 

 المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة.
، %5، **مستوى معنوية  %1***مستوى معنوية    طريقة وايت.  استخدامبالمعيارية المصححة    خطاءقيم اال   هي األرقام بين القوسين  

 . %10*مستوى معنوية 
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  الة غير الماهرة الطلب على العم  فيأن هناك تزايد    2010لعام    الثانيوتوضح نتائج النموذج  

 % 5ثقة  عند درجة    ةمعنوي  المتغيرين، ومعامالت المتغير الخاص بعبر القطاعات وداخل كل قطاع

المعاملين موجبة مما يوضح األثر    %10و الترتيب. وبالرغم من قيمة  إال أن معامل   ،الطرديعلى 

 التأثير على المتغير التابع.  فيالقيمة و فيأكبر  الثانيالمتغير 

التغير   أن  الثالث  النموذج  نتائج  من عالطلب    فيوتوضح  أكبر  دور  له  كان  األنشطة  بر 

نفس   داخل  الحادثة  والتغيرات  لها  النشاط  ا  العمليالواقع    فيأكبر    تأثيركان  نظرية  لتطور من 

لالستقطاب    التكنولوجي المتغير    فيكمصدر  ومعامل  المهارة    الثانيمصر.  منخفضة   في للعمالة 

معناه   نخفاضالنموذج الثالث، وهذا اال  فيالحجم من قيمة المعامل    في كبر  أو  معنوي  الثانيالنموذج  

ير ماهرة على حساب العمالة متوسطة ومرتفعة المهارة، مما يدعم من نظرية حالل للعمالة الغإوجود  

 . التكنولوجيكثر من نظرية التغير أالتنميط 

الفترة    فيو لصالح أنصيب    انخفض،  2020-2010خالل  المرتفعة  المهارات  صحاب 

نسبى   تراجع  حدث  كما  المنخفضة،  المهارات   في المهارات  لصالح  المتوسطة  المهارات  نصيب 

ناتج من تغيرات الطلب عبر األنشطة أكثر من التغير داخل   نخفاضوأغلب هذا اال  المنخفضة أيضا .

النتائج   المرتفعة مما يوضح  أل  األجور  انخفاضالنشاط. كما يتضح من  المهارات   انخفاضصحاب 

 % 90  حواليفعلى سبيل المثال    أغلب األنشطة االقتصادية.  فيالعائد على المهارة وعلى التعليم خاصة  

قطاع االتصاالت والمعلومات كان من نصيب أصحاب العمالة الماهرة، بينما   في  األجورمن فاتورة  

فاتورة   الم  األجورمثلت  المهارات  العقارات،   قطاعات  في  %85نخفضة حوالى  ألصحاب  التشييد، 

الذى ترتب عليه    النقل والتخزين، المهارة    ارتفاعاألمر  خالل عام   األجور  إجمالي  فينصيب هذه 

 . 2010بالمقارنة بعام  2020

كان يتوقف   2010عام    في   األجورفاتورة    فيكما توصلت الدراسة إلى أن نصيب العمالة  

المتغير االول   المهارة بعينها) معامل  النموذج   في  %5عند درجة ثقة    معنويعلى الطلب على هذه 

متأثرا بالطلب   2020عام    فيالتاليين(، بينما أصبح الطلب على العمالة    نالنموذجي  في  %10االول، و

المنتجات   المتغير    التي االنشطة    فيعلى   في  %5عند درجة ثقة    معنوي  انيالثيوجدوا بها )معامل 

أن العمالة كان يتم مكافاتها بشكل أكبر على مهارتها   أيالتاليين(.    نالنموذجي  في  %10النموذج االول، و

 اقطاعات به  فيعلى مشاركتها    2020عام    فيأصبح يتم مكافاتها بشكل أكبر    ابينم  2010عام    في

مما يعنى أن نظام الحوافز يعمل  .قتصادياالنمو والرواج حالة من ال  فيو ا طلب مرتفع على منتجاته

نظام التعليم بشكل   فييستدعى حدوث تعديل    الذيلغير صالح أصحاب المهارات المرتفعة، وهو األمر  

 يجعله متواكب مع سوق العمل.
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ظل المتغير   2010لى  إ  2000( خالل الفترة من  2015ة)حلمى،  سوعلى عكس نتائج درا

حدوث تراجع ، مما يعكس  نحدارجميع نماذج اال  في  معنويالقطاع الخاص غير    في الخاص بالتوظف  

التوظف    فيكبير   حجم  حيث  من  القطاع  هذا  حجم   فيالحادث    نخفاضباال   ا  متأثر  األجور ودور 

بناء على وات خالل جائحة كورونا ومصحوبا بتزايد دور القطاع العام خالل تلك الفترة،  االستثمار

العام القطاع  إدخال متغير  إعادة  يتم  الخاص    X)4(ذلك سوف  القطاع  االختبار،   فيبدال  من  نماذج 

ات والتشغيل خاصة  االستثمار  فييتضح لنا معنوية هذا المتغير، وذلك نتيجة لتزايد دور هذا القطاع  

 . قطاعات التشييد والعقارات في

متغير القطاع  بإضافة مصر  فيسوق العمل  في(: محددات استقطاب المهارات 9)رقم  جدول 
 . 2020-2010الفترة الزمنية  انحدار، نتائج العام

 
 

 النموذج الثالث 
 لمتوسط ومرتفع المهارة 

 
 

الثاني النموذج   
 لمنخفض المهارة 

األجور   إجمالي في المساهمة   
2020-2010خالل الفترة    

 
 النموذج األول 

المهارات لكل   

نصيب   فيالمتغير التابع)التغير 
( األجور إجمالي كل مهارة إلى    
 

 المتغيرات المستقلة 

-0.678*(0.2) -0.43**(0.02) .0165**(0.11) C 
 

0.006**(0.04) 0.07**(0.11) .037**(0.01)  
X1ij 

0.461***(0.1) 0.21*(0.08) 0.304*(0.05) X2ij 
 

-0.00079*(0.1) -.00055*(0.05) -0.000108*(0.01) X4ij 

0.975 0.93 0.994 Adjusted R2 

296.3 125.3 1647.06 F-statistic 

0.000 0.000 0.000 prob 

 : تم حسابه بواسطة الباحثة. المصدر
، %5**مستوى معنوية  ،  %1***مستوى معنوية    طريقة وايت.  استخدامبالمعيارية المصححة    خطاءقيم اال   هي األرقام بين القوسين  

 . %10*مستوى معنوية 

النموذج الثالث    انحدار  باستثناء)ات  نحداراالأغلب    في  معنويولذلك كان معامل هذا المتغير  

التوظف، مما يؤكد   في( عند اضافته للنماذج الثالثة كبديل لمتغير مساهمة القطاع الخاص  2010لعام  

 .(10و) (9)  الجدول رقم فيعلى وجود نوع من المزاحمة بين القطاعين، وهذه النتائج موضحة 
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 بعد إضافة متغير القطاع العام  مصر فيسوق العمل  في(: محددات استقطاب المهارات  10) جدول رقم
 2020و  2010 عاميل

 
 
 

 النموذج الثالث 
لمتوسط ومرتفع  

 المهارة

 
 
 

الثاني النموذج   

 لمنخفض المهارة 

  إجمالي في المساهمة 
2020عام   في األجور   

 
 النموذج األول 
 لكل المهارات 

 
 

الثالث النموذج   
لمتوسط ومرتفع  

 المهارة 

 
 

الثاني النموذج   
 لمنخفض المهارة 

  إجمالي في المساهمة 
 األجور 

2010عام   في  
 

 النموذج األول 
 لكل المهارات 

المتغير  
التابع)التغير  

نصيب كل   في
مهارة إلى  

  إجمالي 
( األجور  

 
المتغيرات  
 المستقلة 

-0.021*(0.24) -0.0105*(0.1) -0.437**(0.03) 0.678*(0.2) -0.437**(0.02) .0.056**(0.11) C 

0.047*(0.07) 0.0455*(0.2) 0.0007**(0.08) 0.0059**(0.04) 0.0078**(0.11) 0.331**(0.01) X1ij 

0.457*(0.3) 0.231***(0.07) 0.213**(0.01) 0.461***(0.1) 0.231*(0.08) 0.330**(0.05) X2ij 
-.00012*(0.9) -0.0079*(0.11) -0.0002*(0.2) -0.00079 (0.1) -.00054*(0.05) -0.00048*(0.01) X4ij 

0.975 0.989 0.93 0.972 0.99 0.92 Adjusted 
R2 

410.9 456.91 296.3 1268.8 107.9 310.64 F-
statistic 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 prob 

 المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة.
، %5، **مستوى معنوية  %1***مستوى معنوية    طريقة وايت.  استخدامبالمعيارية المصححة    خطاءقيم اال   هي األرقام بين القوسين  

 . %10*مستوى معنوية 

الطلب على العمالة تطور حيث زاد نصيب العمالة غير الماهرة بشكل  سبق أن    ويتضح مما

 ، ارةهالعمالة مرتفعة الم  في  انخفاضملحوظ يليها زيادة محدودة للعمالة متوسطة المهارة بينما حدث  

النتائج تتسق مع الخريط الموجة لقطاع   االستثمارالفترة السابقة حيث تزايد    فيية  االستثمار   ةوهذه 

 .يرتفع فيهما نسبة العمالة غير الماهرة   التيوهما من القطاعات    ت والنقلالتشييد والبناء وقطاع العقارا

مراقب يهتم تقرير    ، حيث2021/2020مع نتائج تقرير ريادة األعمال لعام أيضا     وتتسق هذه النتائج

والتصور العام عن إتاحة فرص   المتعلقة بريادة األعمالبكافة األبعاد  (  (GEMريادة األعمال العالمي  

للمشاريع الذاتية  والكفاءة  الماهرة   ،جيده،  غير  العمالة  على  الشديد  اعتماد  وجود  التقرير  وأوضح 

مؤشر روح المبادرة مثل أندونيسيا،   فيتحتل مركزا  متقدما     التيأغلب الدول    في  والموارد الطبيعية

 (  GEM, 2021 ).سعوديةالهند، تايوان، قطر، ال
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أن أعلى معدل بطالة  (  11وبالنظر لمعدالت البطالة وفقا للحالة التعليمية يوضح جدول رقم)

  17.5من حملة شهادات الماجستير والدكتوراة، حيث بلغت    الجامعيوفوق    الجامعيألصحاب المؤهل  

 سمما يعك وأصحاب شهادات محو األمية،    لألميينت معدالت البطالة  انخفض، بينما  2020عام    في

، يقرا ويكتب، مؤهل أقل من المتوسط( أميمعدالت التوظف ألصحاب المهارات المنخفضة)  ارتفاع

ويدل ذلك على االنفصال بين  (.الجامعيوفوق  جامعي بالمقارنة بأصحاب المهارات المرتفعة)مؤهل 

التعليم في مصر ومتطلبات سوق العمل بالنسبة للتعليم المتوسط والعالي، وأن الجامعات تفرز المزيد 

 من الخريجين سنويا بدون توافر فرص العمل فيتحولون إلى المزيد من المتعطلين.  

 )%(  2020عام  في التعليمي(: معدل البطالة وفقا  للمستوى 11جدول رقم)

 معدل البطالة  المستوى التعليمى 

 2.7 أمي 

 4.3 يقرأ ويكتب وشهادة محو األمية 

 5.7 مؤهل أقل من المتوسط 

 8.9 وثانوية أزهرية   ةثانوية عام

 8.1 مؤهل متوسط فنى 

 10.2 الجامعي مؤهل فوق المتوسط وأقل من 

 17.5 الجامعي وفوق  جامعيمؤهل 

 .2020المجمعة لبحث القوى العاملة، المصدر: النشرة السنوية 

وبرغم هذا التحسن الطفيف في مؤشر إجمالي البطالة كنسبة من إجمالي القوة العاملة في  

%(،   5.2نجد أن هذه النسبة مرتفعة جدا مقارنة ببعض مناطق العالم مثل جنوب آسيا )  (%17)مصر

( آسيا  )%4.3شرق  والكاريبي  الالتينية  أمريكا  العالم  8.2(،  متوسط  وأخيرا   ،)% (5.7%). 

 

  2020العالم عام(: إجمالي البطالة كنسككبة من إجمالي القوة العاملة في بعض مناطق  10)رقم شكككل 

)%( 

 
 (World bank, World Development indicators,2020 )المصدر: 
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  فيمصر بشكل عام و  فينسب البطالة    ارتفاع  يمكن من خاللها تفسير  التيمن األسباب  و

نسبة التكوين الرأسمالي إلي إجمالي الناتج المحلي   انخفاضأصحاب المهارات المرتفعة بشكل خاص  

التذبذب في    واستمر  ،السياسية  االضطرابات( نتيجة  %14حيث بلغ متوسط النسبة )  2011منذ عام  

معدل نمو إجمالي التكوين الرأسمالي ما بين معدالت موجبة منخفضة مثل ومعدالت سالبة، ثم ارتفعت  

( التي بدأ فيها 2017-2015)  عاميبين  لي الناتج المحلي في الفترة  نسبة التكوين الرأسمالي إلي إجما

في النمو بمعدالت   االستثمار( وبدأ  %15نحو اإلصالح حيث بلغ متوسط النسبة )  واالتجاه  االستقرار

( 2019-2018( ، ثم في الفترة التالية )  %11سريعة نسبيا مقارنة بفترات األزمات السابقة بلغت )

ج فيها  بدأ  إلي التي  المحلي  الناتج  إجمالي  إلي  الرأسمالي  التكوين  نسبة  ارتفعت  اإلصالح  ثمار  ني 

غالق وعمليات اإل  19%( بسبب جائحة كوفيد  (13.8إلي    2020ت النسبة في  انخفض( ، ولكن  17%)

ورغم بلوغ نسبة التكوين الرأسمالي إلى إجمالي الناتج المحلي في    مداد.العالمي وتعطل سالسل اإل

%( إال أن هذه النسبة مازالت منخفضة مقارنة بمتوسط بعض مناطق العالم 13.8) 2020مصر عام 

أفريقيا )%35مثل شرق آسيا ) (، دول أمريكا %28(، جنوب آسيا )%26(، الشرق األوسط وشمال 

 (. %26توسط العالم )(، وم%17الالتينية والكاريبي )

 

(: متوسط نسبة التكوين الرأسمالي إلى إجمالي الناتج المحلي في بعض مناطق العالم عام  11)رقم  لشك

2020 

 
 World bank, World Development Indicators ) 2020المصدر: ) 

الصادر عن البنك الدولي من أهم  (Doing Business) واألعمال  االستثمارويعتبر تقرير بيئة       

واألعمال علي مستوي العالم، وهو عبارة عن مؤشر رئيسي   االستثمارالتقارير الدولية التي تقيس بيئة  

، والشكل التالي يوضح  (Ease of doing business index)يسمي مؤشر ممارسة أنشطة األعمال

حيث حققت مصر أفضل ترتيب لها في هذا المؤشر عام  ترتيب مصر في مؤشر ممارسة األعمال  

بعد قيامها بمجموعة من اإلصالحات التي أدت إلي تحسن مؤشرات التمويل، وتصاريح البناء،   2010
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وإنفاذ التعاقدات خاصة بعد تنفيذ مرحلتين لخطة إصالح الجهاز المصرفي حيث تتمثل المرحلة األولي 

كلة البنوك العامة وحل مشكلة الديون المتعثرة  وتطوير قطاع في اإلندماجات والخصخصة وإعادة هي

بالقطاع    2الرقابة واإلشراف بالبنك المركزي، والمرحلة الثانية التي ركزت علي تطبيق مقررات بازل  

السياسية فحصلت   االضطراباتالمصرفي، ثم بدأ التدهور في الترتيب في الفترة التالية عندما حدثت  

الترتيب) إلي )2013عام  (  128علي  الترتيب  ، ثم استطاعت مصر 2015( عام  131، ثم وصل 

خالل الثالثة سنوات األخيرة أن تحقق انجازا  في ترتيبها علي مستوي العالم في هذا المؤشر حيث 

لتحتل   2017، إال أن مصر عادت لتتراجع عام  2016(عام  122مراكز لتحتل الترتيب )  9تقدمت  

ثم تقدمت   2018( عام  120دولة، ولكنها عادت لتتقدم إلي الترتيب )  190من إجمالي  (  128)المركز  

إلجراءات اإلصالح التي قامت بها مصر في العامين   كانعكاس  2019( في عام  114إلي الترتيب )

 .السابقين

 (2019- 2009خالل الفترة) (: ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة األعمال12 ) رقم شكل

 
 واألعمال، أعداد متفرقة  االستثمارالمصدر: البنك الدولي، تقرير بيئة 

في ترتيب مصر في مؤشر ممارسة األعمال إلى   2019ويرجع التحسن النسبي الذي حدث عام      

، التحسن في مؤشر بدء األعمال، ومؤشر الحصول على الكهرباء، ومؤشر حماية صغار المستثمرين 

عند مقارنة وضع  مصر مع دول أخري في العالم نجد أن هناك دوال  نجحت و. بومؤشر دفع الضرائ

والنمو وسبقت   االستثمارفي تحقيق إصالحات هيكلية مكنتها من الوصول إلى معدالت مرتفعة من  

سنغافور مثل  االعمال  ممارسة  مؤشر  في  الترتيب  في  كوريا)2) ةمصر  كونج)5(،  هونك   ،)3 ،)

عربية سبقت مصر   (، وكذلك هناك دوال  31(، الصين)73إندونيسيا)(،  67(، كولومبيا)60المكسيك)

( المتحدة  العربية  اإلمارات  مثل  الترتيب  )16في  البحرين  المغرب)43(،   ،)53( عمان   ،)68 ،)

يجب    .(78تونس) القادمة    فيولذلك  تقدم  و  االستثماربرفع معدل    االهتمامالفترة  مؤشر   فيتحقيق 

استيعاب العمالة خاصة  متوسطة ومرتفعة   فييسهم    الذيممارسة األعمال ومؤشراته الفرعية األمر  
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 ستخدامبزيادة الصادرات خاصة صادرات السلع كثيفة اال  االهتماموعلى الجانب األخر يجب  

ئات من ناحية، ويقلل هذه الف  فيللعمالة الماهرة ومتوسطة المهارة مما يساعد على خفض نسب البطالة  

ظاهرة   أخرى.  االستقطابمن  ناحية  من  الماهرة  غير  العمالة  نسب   تجاه  تطور  من  يتضح  وكما 

الصادرات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في مصر أنها دائما متدنية عند مقارنتها بمتوسطات هذه 

(، %42)سط وشمال أفريقيا  (، الشرق األو%28النسبة في مناطق مختلفة من العالم مثل شرق آسيا )

ضخامة وزن الصادرات النفطية للدول العربية المصدرة   االعتبار( مع األخذ في  %45العالم العربي )

 .(%28للبترول، العالم )

 2020(: الصادرات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في بعض مناطق العالم عام13شكل رقم )

 

 ,World bank, World Development Indicators ) 2020المصدر: ) 

لصالح العمالة غير الماهرة يتسق أكثر   مهاراتالطلب على ال  فيأن التغير    سبق،  مما خلص  نو

األعمال الروتينية أو األعمال الغير   فيمع نظرية التنميط حيث يزيد الطلب على العمالة غير الماهرة  

الطلب على   فيدة نسبيا  ومثل التنظيف والتشييد والبناء. مع حدوث زيادة محد  التكنولوجيمرنة للتغير  

بمجموعة من الطلب على العمالة الماهرة ويمكن تفسير ذلك    نخفاضالعمالة متوسطة المهارة نتيجة ال 

ظل تزايد التكاليف وسيطرة حالة    في  األجورفاتورة    تخفيض  فيرغبة بعض القطاعات  العوامل منها:  

 جزئي يليه إغالق    كليخالل فترة جائحة كوفيد وما صاحبها من حدوث إغالق    قتصاديود االمن الرك

مؤشر   فيوتراجع مركز مصر   الرأسمالي، باإلضافة إلى تراجع معدالت التكوين  قتصاديللنشاط اال

الناتج المحلى اإل  انخفاضوكذلك  ريادة األعمال والتنافسية،   واعتمادها   جمالينسب الصادرات إلى 

المواد األولية والزراعية و  أساسيبشكل   المهارة،   التيعلى الصادرات من  تتطلب عمالة منخفضة 

ذلك    فيو الوقت صاحب  اال  ارتفاعنسب  كثيفة  السلع  من  الواردات  الماهرة   ستخداممعدل  للعمالة 

الذى عمل كنو  األمر  المهارة  الذى   انخفاض ع من اإلحالل وومتوسطة  المحلى  المنتج  الطلب على 

 .يستخدم هذا النوع من العمالة
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 الخاتمة والتوصيات  -5
التطور   المختلفة    فيمن خالل متابعة  الفترة    اقتصادينشاط    18  فيالمهارات  - 2010خالل 

لصالح العمالة غير الماهرة على   جانبال  أحادي  االستقطاب، وجدت الدراسة وجود نوع من  2020

العمل   سوق  شهد  حيث  االخرى،  المهارية  المستويات  فجوة    فيحساب  حدوث  التشغيل   فيمصر 

الماهرة من جهة والعمالة مرتفعة وم  األجورو العمالة غير  المهارة  ت بين   خرى. الجهة األ  فيوسطة 

بعض االنشطة االقتصادية اكثر   فيالطلب على المنتجات    في قد نتج من حدوث تغير    االستقطاب وهذا  

جانب عرض العمل، مما   فيارة او من كونه مشكلة  هالطلب على الم  فيمن كونه ناتج من التغير  

كما توصلت الدراسة  المهارى.والتحيز  التكنولوجييدعم من نظرية النمطية اكثر من نظرية التطور 

المهارة بالمقارنة بالعمالة الماهرة والذى الطلب على العمالة متوسطة    فيوجود زيادة محدودة نسبيا  

 في  األجورتخفيض فاتورة  فييمكن ارجاعه إلى مجموعه من األسباب منها: رغبة بعض القطاعات 

باإلضافة إلى تراجع ،  خالل فترة جائحة كوفيد  قتصاديظل تزايد التكاليف وسيطرة حالة من الركود اال

خالل فترة   جمالينسب الصادرات إلى الناتج المحلى اإل  انخفاض، وكذلك  الرأسماليمعدالت التكوين  

 الدراسة. 

 :تقترحها الدراسة، ومنها التي وهناك مجموعة من التوصيات

راس المال البشرى سوف يساعد على اكتساب المهارات الالزمة  في االستثماراصالح نظام  •

 للمواكبة مع سوق العمل 

قطاعات  استثمارات في ا  انزكثر تو أوتحقيق صورة للقطاع الخاص، عدم مزاحمة القطاع العام  •

تستوعب العمالة متوسطة ومرتفعة المهارة   التياألنشطة المختلفة وخاصة القطاعات  في االقتصاد

اعقبت أزمة كوفيد وتداعيات   التيالفترة  فيقطاعات القائدة للنمو لمواجهة حالة الركود وكذلك ال

 . الحرب بين روسيا وأوكرانيا

المهارة.  العمالة الماهرة ومتوسطة  استخدامنشطة االقتصادية كثيفة األ فيجودة المنتجات  تحسين •

 . المصريسوق العمل  في األجورويساعد على خفض فجوة التوظف  امم

  فيوالحوافز بحيث يتناسب طرديا مع مستويات التعليم والمهارة والخبرة  األجورتحسين نظام  •

 سوق العمل

 تعمل على إحالل العمالة متوسطة المهارة المحلية. التيتقليل الواردات  •

للعمالة الماهرة ومتوسطة  ستخدامبزيادة الصادرات خاصة صادرات السلع كثيفة اال االهتمام •

 االستقطابهذه الفئات من ناحية، ويقلل من ظاهرة  فيالمهارة مما يساعد على خفض نسب البطالة 

 تجاه العمالة غير الماهرة من ناحية أخرى. 
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Abstract: 

This study reaches the conclusion that there is a kind of skill 

polarization in the Egyptian labor market, this polarization is towards the low 

skilled labor and against mainly the high and –but with lower level- middle 

skilled labor during the period (2010-2020). This period was selected because 

the Egyptian labor market faced enormous changes on different political, 

economic and social aspects both internally and externally.  

The study by using different cross sectional multiple regression 

models for the year 2010 and the year 2020 and for the whole period (2010-

2020) and based upon the data of (9) different professions and skill levels 

over (18) economic activity reached the conclusion that the demand for low 

skilled labor increased in the year 2020 compared with the year 2010, while 

there was a slight increase in their wages. while the demand and the wage 

payments for the high and middle skilled labor decreased. These results can 

be explained by the increase in the investments in the sectors dominated by 

low skilled labor as the construction and building, transportation and storage 

and real estate leasing sectors during the period of the study. In addition, the 
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private sector employment variable was insignificant in all the three-

regression conducted during the period of the study, which implies that there 

was a crowding out effect between the public and the private sector. 

The study suggested that the government should increase human 

capital investment , having more compatibility between the educational 

system output and the labor market requirements, also encouraging the 

private investments especially in the sectors that is highly dominated by the 

high and middle skilled labor  as the information and communications, 

financial intermediaries and insurance and transformative industries, and 

finally correcting the wage differentials by rewarding  the improvements in 

the skills and educational levels in order to mitigate the rate of polarization 

over time and to face the implications of covid-19 pandemic on the Egyptian 

labor market. 

Keywords: 

Wages- inequality- skill polarization- crowding out- technological changes. 

  

 

 


