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 مـوجـــز
 
ة إستكشاف أسس العالق            ذه الورق ة بين التعليم وسوق العمل وقياس عوائد اإلستثمار        تحاول ه

زأة          ل المج واق العم روحة أس ري وأط ال البش رية رأس الم تعراض نظ الل إس ن خ ك م ري، وذل البش
ر العائد على رأس المال البشري                   ية حول تقدي تائج التطبيق ى إستعراض الن تخلص الورقة  .  باإلضافة إل

ى    ثل ف          أن  إل ة تحت الدراسة تتم أن عرض العمل مختلف مستوياته التعليمية  : أوًال: يما يلي أسس العالق
ى اإلستثمار في التعليم بواسطة                      ائد عل ر الع ى تقدي تمد عل ي ظل نظام تنافسي، يع ولمختلف األسواق ف

راد يًا.  األف ية   : ثان دات اإلنتاج وم الوح يته، تق ة التنافس نظر عن درج ل، وبغض ال ار سوق العم ي إط ف
ي توى التعل تخدام مس ؤدي   بإس توقع أن ي زأة ي ل المج ي أسواق العم ة، وف ية العمال ى نوع ر عل م آمؤش

إرتفاع مستوى التعليم إلى زيادة معدل البطالة خصوصًا في حاالت أسواق العمل التي تلعب فيها العوامل      
ي تجزئة السوق        ًا ف أن تقدير العائد على اإلستثمار في رأس المال البشري : ثالثًا.  المؤسسية دورًا مهم

وارد على مستوى اإلقتصاد لمختلف مستويات النظام التعليمي ومن                 ي تخصيص الم ا يستخدم ف ادة م ع
 .ثم يؤثر على عرض العمالة في سوق العمل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وورقة النقاش بعنوان" العالقـة بـني التعليم وسوق العمل وقياس عوائد اإلستثمار البشري  " ورد يف وثـيقة مقـرتح البحـث املـيدا�ي حـول       تسـتند هـذه الورقـة عـلى بعـض مـا             * 
ئة العلمية باملعهدوأود أن أشكر أعضاء اهلي".  إستعراض إ�تقائي وبعض املالحظات املنهجية  : العـائد عـلى رأس املـال البشـري والتعلـيم وأسـواق العمل يف الدول العربية                "

وتــبقى األخطــاء مســئولييت.  �ــاجي الــتو�ي، للــنقاش املــثمر الــذي دار حــول القضــايا الــيت أثــريت / أمحــد الكــواز، والدكــتور / وأعضــاء فــريق البحــث املــيدا�ي، الدكــتور 
 .الشخصية
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 : : : : مقــــدمــــــة مقــــدمــــــة مقــــدمــــــة مقــــدمــــــة : : : : أوالًأوالًأوالًأوالً

س العالقة بداية دعنا �الحظ أ�ه يف إطار اإلهتمام بقضايا أحداث التنمية يف الدول النامية ميكن إستكشاف أس             
وكما هو معروف فإن مفهوم   .  بـني التعلـيم وسـوق العمـل وعوائـد رأس املـال البشري باإلعتماد على مفهوم التنمية البشرية                  

وأن التنمية البشرية تعنى يف أساسياهتا بتوسيع " البشـر هـم الـثروة احلقيقية لألمم   "التنمـية البشـرية يسـتند عـلى املقولـة أن           
هم مــن اإل�عــتاق مــن حالــة اإلستســالم ملســارات مســتقبلية تفرضــها علــيهم ظــروفهم الطبيعــية  خــيارات البشــر حبيــث متكــن

 .والسياسية واإلجتماعية
 

، اإلقتصادي اهلندي أمارتيا سنأمارتيا سنأمارتيا سنأمارتيا سنويسـتند مفهـوم التنمـية البشـرية، من الناحية النظرية، على مسامهات بروفسور               
كمعيار لقياس رفاهية البشر " اإلستحقاقات"ور مفهوم ، والذي ط1998الـذي حصـل عـلى جائـزة �وبـل يف اإلقتصـاد لعـام              

ويقصد باإلستحقاقات تلك احلقوق اجلوهرية اليت      .  عوضـاً عـن املقاربـة التقلـيدية اليت تعرف الرفاهية على أساس املنفعة             
توفر الفرص ينـبغي أن يتمـتع هبـا البشـر، وتشـتمل مبفهومهـا الواسـع، عـلى احلـريات السياسـية واإلجتماعـية واإلقتصـادية، و             

لإل�ــتاج واإلبــداع، وتوفــر الفــرص لتحقــيق الــذات وإحرتامهــا، وتوفــر الفــرص للعــيش حــياة طويلــة وصــحية، وتوفــر الفــرص    
 )).1999 (سنسنسنسنأ�ظر، على سبيل املثال، (للحصول على خمتلف أ�واع املعارف وتوفر املوارد الالزمة ملستوى معيشي الئق 

 
منـائي مؤشـراً مركـباً لقياس التنمية البشرية، إستند على اإلستحقاقات          هـذا وقـد طـور بـر�امج األمـم املـتحدة اإل            

كما يقيسه مؤشر مركب من معدل معرفة (والتعليم ) كما يقيسها العمر املتوقع(الثالثة األخرية املتعلقة باحلالة الصحية للبشر 
وعلى الرغم من أن .  توسط دخل الفرد  ومستوى املعيشة كما يقيسه م    ) القـراءة والكـتابة بـني الكـبار والتحصيل التعليمي         

هـذا لـيس مقـام احلديث املطول حول مؤشر التنمية البشرية إال أ�ه رمبا كان من املناسب مالحظة أن تقرير التنمية البشرية                
إىل صفر ) ألعلى اإلجنازات يف جمال التنمية البشرية(يرتـب الـدول عـلى أسـاس هـذا املؤشر الذي ترتاوح قيمته من واحد       

 أن الدول العربية تتوزع يف جمال التنمية البشرية 2000هذا ويوضح تقرير التنمية البشرية لعام   ).  د�ـى مرتـبة من اإلجناز     أل(
 تنمـية بشـرية مـرتفعة مبتوسـط ملؤشر التنمية البشرية    ) الكويـت، والـبحرين، وقطـر، واإلمـارات    (حبيـث حققـت أربعـة دول        

ضمن الدول ذات التنمية البشرية املتد�ية ) ، وموريتا�يا، واليمن، وجيبوتيالسودان(؛ وظلت أربعة دول أخرى   0,821بلغ  
 بينما صنفت بقية الدول العربية األخرى اليت توفرت هلا املعلومات ضمن الدول      0,448مبتوسـط ملؤشر التنمية البشرية بلغ       

 .ذات التنمية البشرية املتوسطة
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وق العمـل وعوائـد رأس املـال البشـري مبـا توصلت إليه      كذلـك ميكـن إستكشـاف أسـس العالقـة بـني التعلـيم وسـ             
يف تفسري التفاوت املشاهد يف " التعليم " األدبـيات احلديـثة يف �ظـرية الـنمو االقتصادي اجلوا�ي من أمهية الدور الذي يلعبه      

وكما . األقطارمتوسـط دخـل الفـرد بـني خمـتلف أقطار العامل ومن ثم يف تفسري سجل األداء االقتصادي التارخيي ملختلف                  
ــنمو          ــل احملــددة لل ــنات منهجــية تطبيقــية هدفــت إىل استكشــاف العوام هــو معــروف فقــد تراكمــت مــنذ منتصــف الثما�ي
االقتصـادي عـلى املـدى الـزمين الطويل وذلك على أساس تقدير مناذج لتحليل االحندار يكون املتغري املعتمد فيها معدل منو                 

هذا وقد أفضت دراسة حديثة هدفت إىل اختبار .  متغري62املفسـرة على    متوسـط دخـل الفـرد بيـنما تشـتمل العوامـل             
أهـم هـذه العوامـل بالـنظر إىل اسـتقرار معـامالت الـتقدير إىل أن هـناك ثالثـة مـتغريات اتصـفت مبـثل هذا االستقرار يف كل                   

الب مما يعين أن الدول هذه العوامل هي متوسط دخل الفرد االبتدائي، وقد وجد أن معامله س  . الدراسات اليت مت �شرها   
الفقـرية سـتتمكن مـن الـلحاق بـالدول الغنية يف املدى الزمين البعيد، واملتوسط االبتدائي للعمر املتوقع للحياة كمتغري يلخص        
احلالـة االبتدائـية ملا يتمتع به القطر من عناية صحية ومبعامل موجب مبعنى أ�ه كلما ارتفعت احلالة الصحية كلما كان لذلك    

جيـابي يف األداء التـنموي للقطـر، واملتوسـط االبـتدائي للتعلـيم كمـتغري يلخص احلالة االبتدائية ملستوى التعليم يف القطر         وقـع إ  
 )).1998 (وبارووبارووبارووبارو، )1997(ساليا مارتن ساليا مارتن ساليا مارتن ساليا مارتن ا�ظر، على سبيل املثال، . (ومبعامل موجب

   
ــنم        ــناها الضــيق كال ــناها الواســع، أو مبع ــن أن إطــار التنمــية مبع ــرغم م ــر جمــاالً رحــباً   عــلى ال و اإلقتصــادي، يوف

إلستكشـاف العالقـة حتت الدراسة إال أن األدبيات املتخصصة قد إستندت على املقرتحات املعيارية للنظرية اإلقتصادية                
النيوكالسـيكية فـيما يـتعلق برشـاد األفـراد يف سلوكهم اإلستهالكي واإلستثماري وتنافسية األسواق، مبا فيها سوق العمل،                   

وعلـيه سـوف تقـوم هذه الورقة بإكتشاف أسس العالقة حتت الدراسة إستناداً على          .   أسـس هـذه العالقـة      إلستكشـاف 
هـذا اإلطـار الـنظري ومـا أفـرزه مـن أطـر تطبيقـية ومـا وجـه له مـن �قد وما يرتتب علي هذا النقد من أطروحات إلطار             

ة بغية اإلسرتشاد هبا يف سري أسس العالقة حتت كذلك سوف تقوم الورقة بإستعراض أهم النتائج التطبيقي      .  حتليـلي بديل  
 .الدراسة

 
تشــتمل بقــية هــذه الورقــة عــلى مثا�ــية أجــزاء حيــث يتــناول اجلــزء الــثا�ي �ظــرية رأس املــال البشــري الــيت تشــكل  

رقة يف اجلزء الثالث، تستعرض الو.  البشرياإلسـتناد املهـيمن للعالقـة بـني التعلـيم وسـوق العمـل وقـياس عوائد اإلستثمار              
اإلطــار التحليــلي الــبديل الــذي يســتند عــلى أطــروحة أســواق العمــل اــزأة وهــو إطــار يــبدأ بــنفي إتصــاق ســوق العمــل      

يف اجلـزء الـرابع، تـلخص الورقـة أهـم النتائج التطبيقية      .  بالتنافسـية ويركـز عـلى أمهـية العوامـل املؤسسـية يف هـذا السـوق                
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وتشتمل هذه النتائج على تلك املرصودة  .  ريق تقدير دالة مينسر للكسب    املتعلقة بقياس عوائد اإلستثمار البشري عن ط      
ويالحظ يف هذا الصدد ما كان للنتائج املرصودة على مستوى العامل .  على مستوى العامل وأمثلة لتلك املقررة للدول العربية

يتناول اجلزء اخلامس .   الناميةمـن تـأثري واضـح على صياغة السياسات التعليمية وختصص املوارد اإلستثمارية يف الدول        
ويتضح من هذا اجلزء ما يتعرض هذه .   عـلى أساس دالة اإل�تاج  البشـري إسـتعراض �ـتائج تقديـر العـائد عـلى رأس املـال              

يف القسم السادس هتتم الورقة بطبيعة النتائج التطبيقية    .  الطـريقة مـن صـعوبات منهجـية مـن الناحـتني الـنظرية والتطبيقـية               
أسواق العمل ازأة، ويالحظ يف هذا الصدد أن األدبيات املتخصصة تستخدم طريقة دالة مينسر إلختيار مدى           املـتعلقة ب  

تنتقل الورقة بعد ذلك بإستعراض مفهوم املرو�ة يف سوق العمل وكيفية تفاعله    .  إ�طـباقها عـلى خمـتلف أجـزاء سوق العمل         
القسم الثامن واألخري، تتقدم الورقة ببعض املالحظات اخلتامية ويف .  مـع السياسـات وتـأثري ذلـك عـلى األداء اإلقتصادي      

 .حول أسس العالقة بني التعليم وسوق العمل وقياس عوائد اإلستثمار البشري
 

 ::::رأس املال البشريرأس املال البشريرأس املال البشريرأس املال البشري�ظرية �ظرية �ظرية �ظرية  : : : : ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً

 ::::منوذج مينسرمنوذج مينسرمنوذج مينسرمنوذج مينسر 21.

رأس املال  العائد على  الـيت راج تطبـيقها يف جمـال قـياس معـدل     رأس املـال البشـري  يـرجع الفضـل يف تطويـر �ظـرية      
أ�ظر على سبيل (ومـنذ ذلـك احلـني تراكمـت األدبـيات الـيت قامت بشرح وتطبيق النظرية          ).  1958 (مينسـر مينسـر مينسـر مينسـر  إىل   البشـري 
ولعله من املهم إستذكار    ).  ملقاالت إستعراضية يف هذا اال    ) 1998 (وكاردوكاردوكاردوكارد) 1988(وشـولتز   ) 1970 (مينسـر مينسـر مينسـر مينسـر املـثال   

 قد كان حماولة فهم الدور الذي تلعبه القرارات الفردية، على أساس من السلوك  املال البشريرأسأن احلافز لتطوير مقاربة  
اإلقتصـادي الراشــد، يف تفســري الـتفاوت املشــاهد يف األجــور وذلـك يف مقــابل �ظــريات توزيـع الدخــل الــيت تعتـرب مــثل هــذا      

 رأس املــال البشــريقــرارات اإلســتثمار يف  عــلى رأس املــال البشــريوتركــز منــاذج .  الســلوك خارجــاً عــن �طــاق التحلــيل
 .بواسطة األفراد وذلك بإستبعاد كل القوى غري التنافسية اليت يرتتب عليها تفاوت يف الدخول

 
 :وتتمثل اإلفرتاضات األساسية للنموذج كما طوره مينسر فيما يلي

ل وأن التدريب يرفع أن طـول فـرتة التدريب، أو التعليم، هي املصدر األساسي للتفاوت يف دخول العما            - أ
 .إ�تاجية العامل، إال أن التدريب يتطلب تأجيال للدخل لفرتة مستقبلية

ــب، احلصــول عــلى دخــول أعــلى يف املســتقبل تعــوض تكلفــة         - ب ــرار بالتدري ــراد، عــند إختــاذ ق ــتوقع األف ي
 .التدريب
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ليه الفرد إذا يفرتض أن تقتصر تكلفة التدريب على التكلفة البديلة مبعنى الدخل الذي كان سيحصل ع - ت
 .مل يلتحق مبؤسسات التدريب

يفـرتض اال يقـوم األفـراد بإختـاذ قـرار للتدريـب يف املسـتقبل بعـد إ�قضـاء فـرتة التدريب األوىل وأن يظل                    - ث
 .تدفق الدخل املستقبلي بعد هناية فرتة التدريب األوىل ثابتاً خالل الفرتة العملية

 . يف حسم التدفقات املستقبليةيفرتض ثبات سعر الفائدة الذي يستخدمه األفراد - ج
 

عـلى أسـاس هـذه اإلفرتاضات، ويف إطار التوازن التنافسي، فسيكون توزيع دخول العمال حبيث تتساوى القيمة     
احلاضـرة للـتدفقات املسـتقبلية، وذلـك خلـياري اإلخنـراط يف التعلـيم وعدم اإلخنراط بعد حسم التدفقات املستقبلية بسعر                 

فعلى سبيل املثال يتأتى توازن الفرد الواحد     .  وقـت إختاذ قرار اإلستثمار يف التدريب أو التعليم        الفـائدة التنافسـي، عـند       
 سنة وعدم التعليم وذلك مبقار�ة القيمة احلاضرة للتدفقات النقدية للدخل من كل sعندما يصبح غري مبال بني التعليم لفرتة 

 :خيار على النحو التايل
 

(1) ∫=∫
−−+ n

o
tr

o

trsn
ss dteydtey 

 
 

 هي فرتة احلياة n هـي الكسـب السـنوي للمهـنة املقابلـة ملسـتوى التعلـيم، وقـد إفـرتض ثـبات تدفقة، و            yحيـث   
 :وبإجراء التكامل ميكن احلصول على.   عدد سنوات الدراسةsالعملية، و 
 

(2) )e1(y)e1(ey rt
o

rtst
s

−−− −=− 
 
 

 :وتعنى هذه املعادلة ما يلي
 

(3) 
rs

os
eyy = 

 
 

وبـأخذ لوغاريـتمات اجلا�ـبني حنصـل على دالة الكسب املشهورة اليت تأخذ الشكل شبة اللوغاريتمي على النحو                
 :التايل

 
(4) rsyInyIn os += 
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فـإن معامل سنوات الدراسة يساوي معدل العائد على التعليم أو معدل       ) 4(وكمـا هـو واضـح مـن املعادلـة رقـم             
وحتـت ظـل إفرتاضـات الـنموذج ميكن مقار�ة هذا املعدل مع سعر      .   معـرفاً عـلى التعلـيم      يرأس املـال البشـر    العـائد عـلى     

كذلك ميكن تفسري معدل العائد كمتوسط ملختلف معدالت العائد الفردية يف حالة عدم سيادة .  الفـائدة التنافسي السائد   
 .احلالة التنافسية

 
عدم أخذها يف اإلعتبار لإلستثمار الذي يقوم ) 4(رقم ويالحـظ على دالة الكسب شبة اللوغاريتمية يف املعادلة   

بــه األفــراد لــتطوير مقدراهتــم وذلــك بعــيد دخوهلــم احلــياة العملــية، وهــي إعتــبارات تــتعلق بــتأثري اخلــربة العملــية يف حتديــد   
ع إىل أن الفضــل يف إدخــال اخلــربة كمــتغري يف دالــة الكســب يــرج ) 1970 (مينســرمينســرمينســرمينســرويالحــظ .  مســتويات األجــور وتفاوهتــا

هذا وقد أفضت هذه التطورات يف    .  رأس املال البشري  يف تطويـر �ظـرية شاملة لإلستثمار يف         ) 1964 (بـيكر بـيكر بـيكر بـيكر مسـامهات   
الـنمذجة إىل تعديـل دالـة الكسـب لتشـتمل على سنوات اخلربة ويستقر شكل دالة الكسب اليت عادة ما يتم تقديرها على             

 :ما يلي
 

(5) 
2xxsyIn δ−α+β+α= 

 
 هـي سـنوات اخلـربة والـيت تعـرف لألفـراد عـلى أهنـا تسـاوي العمـر �ـاقص سـنوات التعلـيم �اقص سبعة              xحيـث   

، وذلك )k(كذلـك، مت تعديـل دالـة الكسـب لـتمكن مـن حسـاب معـدل العـائد عـلى خمـتلف مستويات التعليم                           .  سـنوات 
 :، حبيث تأخذ الدالة الشكل التايل)D(بإستخدام عوامل دمية هلذه املستويات 

 
(6) 2

k xxDkyIn δ−α+β+α= ∑ 
 

ويف تطبـيق هـذه املعادلـة يـتم حسـاب معـدل العـائد عـلى مسـتوى تعلـيمي معني بطرح معامل تقدير متغري الدمية                
للمسـتوى التعلـيمي السـابق مـن معـامل تقدير الدمية للمستوى املعني وقسمة احلاصل على عدد سنوات الدراسة للمستوى        

 :التعليمي املعني
 

(7) 

k

)1k(k
k s

r −β−β
= 

 
 .k هي عدد سنوات الدراسة للمستوى املعني ksحيث
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 ::::منوذج رأس املال البشري لبيكرمنوذج رأس املال البشري لبيكرمنوذج رأس املال البشري لبيكرمنوذج رأس املال البشري لبيكر  22.

ــايا        ــاملة لقضـ ــرية شـ ــة �ظـ ــر مقاربـ ــل يف تطويـ ــرجع الفضـ ــابقاً يـ ــنا سـ ــا الحظـ ــري كمـ ــال البشـ ــيكر إىل رأس املـ ــيكربـ ــيكربـ ــيكربـ   بـ

 للتــناول بواســطة خمــتلف الكــتاب هبــدف بــيكربــيكربــيكربــيكرظرية تعــرض منــوذج وكمــا هــي العــادة مــع األدبــيات الــن ).  1967و1964(
  كاردكاردكاردكاردوتتمثل أحد أهم حماوالت التبسيط يف تلك اليت جاء هبا .  تبسـيط حمـتواه دون التقلـيل مـن أمهـية مقرتحاته النظرية          

 .وفيما يلي إستعراض ملا يتضمنه منوذج بيكر يف أساسياته).  1995،1997(
 

 ، وبإفرتاض أن s ، يعـتمد عـلى مسـتوى التعلـيم،        yلـذي سيحصـل علـيه الفـرد،         بـإفرتاض أن متوسـط الدخـل ا       
الفـرد يـتخذ قـراراته بتعظـيم دالـة مـنفعة معرفة على الدخل وعلى تكلفة التعليم، ميكن صياغة مشكلة إختاذ قرار التعليم               

 :sعلى أهنا تتمثل يف تعظيم الدالة التالية وذلك بإختيار مستوى التعليم 
 

(8) o)s(h,o)s(y;)s(h)s(ylog))s(,y,s(u ff ′′−= 
 
 

وتعترب هذه الصياغة تعميماً لفكرة القيمة .   حمدبـة، كمـا يف سـائر صـياغات دوال التكلفة         s(h(وحيـث الدالـة   
 .احلاضرة لتدفقات الدخل بعد هناية الفرتة اليت يقضيها الفرد يف النظام التعليمي

 
 

 :م لتعظيم الدالة توفر الشرط التايلوكما هو معروف يتطلب إختيار مستوى التعلي
 

(9) 
)s(y
)s(y)s(h

′
=′ 

 
، مـع معـدل العـائد احلـدي للتعلـيم الـذي متـثله �سبة          ′s(h(وهـو شـرط يتطلـب تسـاوي الـتكلفة احلديـة للتعلـيم،             

 .، إىل الدخل ملستوى التعليم′s(y(اإل�تاجية احلدية للتعليم،
 

على تركيبة من شأهنا تفسري تفاوت األجور املشاهد حسب تفاوت مستوى التعليم، ) 9(يـنطوي شرط التوازن    
ويالحظ يف هذا اخلصوص أن عدم التجا�س يف إختيارات األفراد .  كمـا مـن شـأ�ه إفـراز دالـة شـبه لوغاريتمـية للكسـب               

ا دوال تفضيلهم خليار التعليم كما يتأتى من التفاوت يف ملسـتويات تعلـيمهم يـتأتى مـن الـتفاوت يف تكلفـة التعلـيم كمـا تعكسه         
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إمكا�ية ) 1998(هذا وقد إقرتح كارد .  املـنافع الـيت سوف تعود عليهم من التعليم كما يعكسها معدل العائد على التعليم     
 :منذجة هذا التفاوت على النحو التايل

 
(10) skr)s(h,skb

)s(y
)s(y

2i1i +=′−=
′ 

 
 

وبتعويض هذه الصياغة يف .   هي ثوابت غري سالبة2k و1k هـي مـتغريات عشـوائية، بيـنما       ir و   ibحيـث   
دي ميكـن احلصـول على اإلختيار األمثل ملستوى التعليم كدالة خطية يف العوامل اليت تعكس التفاوت الفر       ) 9(املعادلـة رقـم     

 :وذلك على النحو التايل
 

(11) 
21

ii*
i kkk,

k

)rb(
s +=

−
= 

 
 :على أساس اإلختيار األمثل ميكن تعريف معدل العائد احلدي على التعليم كما يلي

 
(12) 

k

rkkb
skb

)s(y
)s(y i12i*

iii

+
=−=

′ 

 
فراد إال يف ويالحظ على هذه املعادلة أن النموذج حتت الدراسة ينطوي على تفاوت يف العائد على التعليم بني األ

rr(احلالــة اخلاصــة الــيت تكــون فــيها الــتكلفة احلديــة للتعلــيم متســاوية بــني األفــراد   
i وال تعــتمد عــلى مســتوى التعلــيم  ) =

)ok
2 bb(أو احلالـة اخلاصـة اليت يكون فيها معدل العائد احلدي للتعليم متساوياً بني األفراد      ) =

i وال يعتمد على ) =
ok(مستوى التعليم 

1 =.( 
 

ميكننا احلصول على دالة ) 10(كذلك يالحظ أ�ه بإجراء التكامل على تعبري معدل العائد احلدي يف املعادلة رقم         
 :شبه لوغاريتمية على النحو التايل

 
(13) 2

iiiiii
sk2

1sbylog −+α= 
 

تعميماً لدالة مينسر مبعنى أن التفاوت بني األفراد   ) 13(وتعترب الدالة يف املعادلة     .   هي ثابت التكامل   iαحيث
 .يؤثر على مقطع الدالة كما يؤثر على ميل دالة الكسب
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 ::::دالة اإل�تاج ورأس املال البشريدالة اإل�تاج ورأس املال البشريدالة اإل�تاج ورأس املال البشريدالة اإل�تاج ورأس املال البشري 23.

ديل منوذج النمو النيوكالسيكي حتى كمـا هـو معروف فقد إستخدمت أدبيات النمو اجلوا�ي عدداً من الطرق لتع            
يتسنى هلا احلصول على معدل للنمو يف املدى الطويل يعتمد على أدوات السياسة اإلقتصادية بدالً من إعتماده على معديل 

 هذا وقد لعب مفهوم رأس املال البشري دوراً مهماً يف تطوير مثل هذه النماذج البديلة، وكان      .  منـو التقدم التقين والسكان    
هذا وقد أخذت .  األثـر الكـبري يف إدخال رأس املال البشري يف دالة اإل�تاج ملثل هذه األغراض         ) 1988 (لوكـاس لوكـاس لوكـاس لوكـاس لـنموذج   

 : دوجالس، على النحو التايل–دالة اإل�تاج شكل كوب 
 

(14) γβ−β= H.)uH(KY 1 
 
 

كنسبة من وحدة الوقت املتاحة،  الوقت الذي خيصص للعمل u رأس املال العيين، و K هي اإل�تاج، و Yحيث 
ويتضح من الصياغة أ�ه يرتتب على رأس املال .   عنصـر العمـل مقاسـاً بوحـدات الكفـاءة ويرمـز لـرأس املال البشري          Hو  

البشـري تـأثرياً خارجـياً عـلى مسـتوى اإلقتصـاد مبعـنى أ�ـه كـلما راكـم اآلخـرون رأس مـال بشـرياً كـلما أصـبح الفـرد أكثر                   
ويقوم الفرد يف إختاذه للقرارات بإعتبار أن هذا التأثري اخلارجي يقع خارج    .  ال بشـري متكن من بناءه     إ�تاجـية ألي رأس مـ     

 .�طاق سلوكه يف اإلختيار
 

وعـلى إعتـبار أن رأس املـال البشـري قـد أدخـل يف دالـة اإل�ـتاج عـلى أساس أ�ه رصيد لرأس املال مثله يف ذلك                
.  مو، كـان ال بـد مـن حتديـد صـيغة تـتم هبـا عملـية تـراكم رأس املـال البشري           مـثل رأس املـال العـيين، وألغـراض منـاذج الـن            

 :وجاءت الصيغة على النحو التايل
 

(15) )u1(HH −δ=& 
 

على أهنا ) 15(هذا وميكن قراءة املعادلة رقم .  حيـث الـنقطة فـوق املـتغري تعـنى تفاضـل هذا املتغري مع الزمن            
كنسبة من إمجايل وحدة الزمن، ) u-1(ري تتكون مدخالهتا من الزمن الذي خيصص للدراسة،       دالة إل�تاج رأس املال البش    

وتتصـف دالـة اإل�ـتاج هـذه بعوائـد متزايدة للحجم يف مدخالت إ�تاجها وهي            .  ومـن رأس املـال البشـري الـذي مت تـراكمه           
ومبعاملـة رأس املـال البشــري   ) 15(م الحـظ أ�ـه يف إطـار املعادلـة رقـ     .  متجا�سـة مـن الدرجـة الثا�ـية يف هـذه املدخـالت      

.   كرصيد مرتاكم كما هو احلال بالنسبة لرأس املال العيين Hكمـتغري له �فـس خصـائص رأس املـال العـيين، ميكنـنا إعتـبار         
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وعـلى هـذا األسـاس ميكـن التعامل مع اإل�تاجية احلدية لرأس املال البشري على أهنا مؤشر للعائد على رأس املال البشري           
وحسـب الطريقة اليت متت هبا صياغة الدالة فيما يتعلق بالتأثريات اخلارجية      .  و احلـال بالنسـبة لـرأس املـال العـيين          كمـا هـ   

(وإعتـبارها كمعطى بواسطة األفراد، ميكن احلصول على معدل العائد اخلاص على أ�ه يساوي   
H
Y)1(( β− بينما يساوي 

معـدل العــائد للمجـتمع  






 γ+β−

H
Y)1(  .    وبالطــبع فــإن كـال املعدلــني هلمــا عالقـة مبســتوى األجــور مرتمجـة عــلى أهنــا

 .أسعار فائدة مقابلة لرأس املال البشري
 

عـلى أهنا دالة إل�تاج رأس املال البشري أ�ه ميكن احلصول  ) 15(ومـن اجلا�ـب اآلخـر، يتضـح مـن صـياغة الدالـة              
ه اإل�تاجية احلدية لرأس املال البشري يف إ�تاج تدفقات خدمات رأس       عـلى معـدل العـائد عـلى رأس املـال البشـري عـلى أ�               

املال البشري، وهبذه النظرة يتم التعامل مع رأس املال البشري يف دالة اإل�تاج بطريقة مقابلة لتلك املستخدمة يف دالة اإل�تاج             
)u1(ي تساويأن اإل�تاجـية احلدية لرأس املال البشر      ) 15(ويتضـح مـن املعادلـة رقـم         .  العاديـة  −δ أي أن معدل العائد ،

 .على رأس املال البشري يعتمد على الوقت الذي خيصص للدراسة، كما هو احلال يف دالة الكسب املنسرية
 

ورمبا كان .  توضـح هذه املالحظات إشكالية الصياغة املثلى لرأس املال البشري يف إطار �ظرية لإل�تاج أو النمو             
ألن يالحظـا أن الـدور الـذي يقـوم بـه رأس املال البشري يتمثل يف تأثريه على        ) 1977 (بنيلسـون وفيليـبس   بنيلسـون وفيليـبس   بنيلسـون وفيليـبس   بنيلسـون وفيليـبس   ى  ذلـك مـا حـد     

كذلك .  السـرعة الـيت تـتمكن هبـا األقطـار املخـتلفة مـن الـلحاق يف سـباق التقدم التقين وأيضاً سرعة تفشي التقدم التقين                    
ثريه املباشـر عـلى اإل�تاجـية بـتحديده ملقـدرة األقطار على      أن دور رأس املـال البشـري يتمـثل يف تـأ     ) 1990 (رومـر رومـر رومـر رومـر الحـظ   

بصياغة هذه اإلعتبارات يف ) 1994 (بن حبيب وإسبيجلبن حبيب وإسبيجلبن حبيب وإسبيجلبن حبيب وإسبيجلهذا وقد قام .  إبتكار التقنيات اجلديدة املالئمة لإل�تاج احمللي    
 : دوجالس على النحو التايل–دالة كوب 

 
(16) )B1(LK)H(AY −β= 

 
لبشـري يف دالـة الـتقدم الـتقين ولـيس كمدخـل لإل�تاج كما يف حالة رأس املال العيين         حيـث مت تضـمني رأس املـال ا        

والعمالـة ومـن بعد مت حتديد مكو�ات دالة التقدم التقين لتحتوى على حجم رأس املال البشري ليعكس املقدرة احمللية على              
.   على معدل للنمو التقين يتحدد خارجياًاإلبـتكارات وعـلى تعبري حيتوي على الفجوة التقنية اليت يتوجب عبورها وكذلك   

 :وكما هو احلال يف حتديد دالة التقدم التقين فقد إقرتح أن تأخذ الدالة الشكل األسي على النحو التايل
 

(17) )H(ge)H(A = 
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بشري على النحو وعلـيه، ومبفاضـلة دالة اإل�تاج مع رأس املال البشري حنصل على اإل�تاجية احلدية لرأس املال ال    

 :التايل

(18) Y)H(gLKe)H(g
H
Y )B1()H(g ′=′=

∂
∂ −β 

 
 : الشكل التايلH(g(هذا وقد إقرتح أن تأخذ الدالة 

 
(19) 

)
Y

YY(mHgHc)H(g
* −++= 

 
 هي إ�تاج القطر القائد Y* هي معدل تفشي التقنيات من اخلارج وm هي معدل التقدم التقين احمللي و gحيث 

وبالطبع ميكن تقدير دالة اإل�تاج على أساس هذه الصياغة واحلصول على معدل العائد على رأس     .  ال الـتقدم التقين   يف جمـ  
 .املال البشري بعد اإلتفاق على تعريفه تعريفاً مالئماً

 
.  دىيف إطار دراستهما حملددات النمو طويل امل) 1999(كذلـك احلال بالنسبة للمحاولة اليت قام هبا هول وجو�ز         

 : دوجالس على النحو التايل–وحسب صياغتهم تأخذ دالة اإل�تاج شكل كوب 
 

(20) β−β= 1)AH(KY 
 

 هي عنصر العمل املعزز H يف هـذا احلالـة هـي مقـياس للـتقدم الـتقين املعـزز إل�تاجـية عنصـر العمل و                  Aحيـث   
وأن كـل وحدة من وحدات عنصر العمل قد مت   ) L(فـإذا إفـرتض جتـا�س وحـدات عنصـر العمـل             .  بـرأس املـال البشـري     

 :سنة من الدراسة أو التعليم، ميكن تعريف عنصر العمل املعزز برأس املال البشري على النحو التايل) s(تدريبها لفرتة 
 

(21) LeH )s(φ= 
 

وميثل .  تعليم مقار�ة بتلك اليت مل تتلق تعليماً سنة من ال  ) s( كفاءة وحدة العمل اليت تلقت       φ)s(وتعكـس الدالـة   
ويتضح .   مع سنوات الدراسة العائد على التعليم كما يف حالة دالة الكسب اليت سبقت اإلشارة إليهاs(φ(تفاضل الدالة

طار حتليلي يستخدم دالة مـن هـذه الصـياغة أ�ه ميكن تضمني مفهوم رأس املال البشري كما جاء يف أطروحات مينسر يف إ         
 .اإل�تاج
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 ::::أطروحة أسواق العمل ازأةأطروحة أسواق العمل ازأةأطروحة أسواق العمل ازأةأطروحة أسواق العمل ازأة ::::ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

لعلـه مـن املعـروف أن مقاربـة أسـواق العمـل ازأة قد تطورت كنقد للنظرية النيوكالسيكية لرتكيبة وأداء أسواق             
لراشد بواسطة الفاعلني وكمـا هـو واضـح مـن القسـمني السـابقني فإن النظرية النيوكالسيكية تعتمد على السلوك ا       .  العمـل 

اإلقتصـاديني يف جـا�يب العـرض والطلـب يف سـوق العمـل حيـث تفـرتض يف جا�ـب العـرض قـيام العمـال بتعظيم دالة للمنفعة                        
رأس كذلك، ويف إطار �ظرية .  معـرفة على الدخل والوقت املتاح للعمل وذلك حسب قيد للميزا�ية حيدده مستوى األجر  

 قيام العامل بإختيار مستوى التعليم، ومن ثم اإلستثمار يف رأس املال البشري، وذلك مبقار�ة      ، تفرتض النظرية  املـال البشري  
وتفرتض النظرية على جا�ب الطلب أن تقوم الوحدات  .  القـيمة احلاضـرة للـتدفقات املسـتقبلية ملخـتلف مسـتويات التعليم            

هذا وقد .  جـر كمعطـى مـن السوق التنافسي   اإل�تاجـية بتعظـيم أرباحهـا وذلـك بإختـيار عـدد العمـال آخـذة مسـتوى األ                 
ركـزت الـنظرية النيوكالسـيكية عـلى جا�ـب العـرض لتفسـري الـتفاوت املشاهد يف األجر ويف توزيع الدخول وكذلك لتفسري                    

 )).1998 (ليو�تاريديليو�تاريديليو�تاريديليو�تاريديأ�ظر على سبيل املثال (معدالت البطالة 
 

زأة عدم وجود رابطة مباشرة بني املقدرات يف �قدهـا للـنظرية النيوكالسـيكية الحظـت مقاربـة أسـواق العمـل ا              
وبالعكس من ذلك تالحظ املقاربة أن أهم العوامل .  اإل�تاجـية للعمـال ومستوى األجور وختصيص العمال للوظائف واملهن    

، الـيت تؤثـر يف تركيـبة الوظـائف يف سـوق العمـل ويف ختصـيص العمال وتوزيعهم على املهن تتمثل يف طبيعة التنظيم الصناعي            
والظـروف السائدة يف سوق السلع، واملستوى التقين لإل�تاج، والرتتيبات اإلدارية للشركات املنتجة وأ�ظمة التحكم يف سوق        

كذلك، على خالف .  العمل وتنظيمه، وكل هذه العوامل مؤسسية تؤدي دورها على جا�ب الطلب وليس جا�ب العرض
سوق العمل ليس سوقاً تنافسياً واحداً وإمنا يتكون من عدد من األسواق النظرية النيوكالسيكية، تالحظ هذه املقاربة أن      

 .اجلزئية املعزولة عن بعضها البعض حيث ختتلف مستويات األجور وذلك �سبة للعوائق املؤسسية حلراك العمال
 

نة وراء هذا ولعله ليس مبستغرب أال تتفق األدبيات املتخصصة يف تعريف أجزاء سوق العمل أو املسببات الكام  
ظهـور هـذه األجـزاء، إال أن معظـم األدبـيات تـتفق عـلى وجـود ثنائـية يف سـوق العمل على أقل تقدير حبيث يكون هنالك                   

وعلي أساس هذا اإلتفاق فقد حفلت األدبيات     .  سـوق أولـية ملـا يسـمى بالوظـائف الراقـية وسوق ثا�وية للوظائف الد�يا               
 :ات على النحو التايلاملتخصصة مبحاوالت عدة إلختبار ثالث أطروح
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وجــود أقســام لســوق العمــل، واضــحة املعــامل إال أن خطــوط متاســها رمبــا ال تكــون قابلــة للــتحديد بواســطة    - أ
 .األدوات اإلحصائية أو الكمية املتوفرة واملتعارف عليها

ق أن القـيود عـلى حـراك العمـال حتـول دون إ�سـياب العمـال من قسم آلخر يف سوق العمل مما يعنى أن أسوا                - ب
 .العمل ال تقوم برتتيب مساواة العرض بالطلب

 رأس املال البشريأن كـل قسـم يف سـوق العمـل له آلياته اخلاصة إلختيار العمال وحتديد األجور وأن �ظرية       - ت
 .ليست قابلة للتطبيق يف األقسام الد�يا لسوق العمل

 
أن تعري إهتماماً، يف معظم األحيان، ويالحظ أن معظم هذه األدبيات قد تطورت يف إطار األقطار املتقدمة دون  

ــية أســواق العمــل الــيت طورهتــا أدبــيات التنمــية اإلقتصــادية مــنذ مقالــة الســري آرثــر لويــس الشــهرية حــول        إىل أطــروحة ثنائ
 اليت ولعله من املعروف أن العالقة بني التغذية وإ�تاجية العامل،.  اإلقتصاديات الثنائية واملسامهات اليت أفرزهتا هذه املقالة

طورهـا لبينشـتاين يف اخلمسـينات، قـد أخـذت مكاهنـا كـأحد أهـم الـبدائل املؤسسـية ألسـواق العمـل التنافسية يف الدول                    
 .وألمهية هذه النظرية سنقوم بإستعراضها يف اجلزء التايل من هذا القسم.  الفقرية

 
 ::::منوذج لسوق العمل يف القطاع احلضريمنوذج لسوق العمل يف القطاع احلضريمنوذج لسوق العمل يف القطاع احلضريمنوذج لسوق العمل يف القطاع احلضري  1.3

ة مبحاولــة تفســري أحــد أهــم احلقــائق النمطــية حــول ســوق العمــل يف القطــاع    أهتمــت أدبــيات إقتصــاديات التنمــي 
احلضـرى يف الـدول النامـية، أال وهـي قـيام املخدمـني بدفع أجور أعلى مما يعترب كتكلفة بديلة للعمل بينما كان بإستطاعتهم                      

 دفع أجور مرتفعة يف ظل وجود واألمر الذي هدفت األدبيات إىل تفسريه هو ملاذا يتم.  احلصول على عمال بأجور متد�ية
بطالـة؟  وبالطـبع ميكــن تفسـري الظاهــرة عـلى أســاس عـدد مـن اإلعتــبارات املؤسسـية مبــا يف ذلـك حتديــد األجـور الد�ــيا          

 .بواسطة احلكومات
 

أ�ظر على سبيل املثال، (طـورت األدبـيات منـوذج إ�تاجـية األجـور الـذي يسـتند على عدد من �تائج علم التغذية            
ويف شكلة العام يفرتض النموذج أن إ�تاجية العامل تتأثر باألجر       .  كإطـار يصـلح لتفسـري هـذه الظاهرة        )) 1993 (داسـقبتا داسـقبتا داسـقبتا داسـقبتا 

الـذي يدفعـه املخدم املعنى وباألجور اليت يدفعها املخدمون اآلخرين وباألجر يف القطاع التقليدي ومبعدل البطالة السائد يف               
 تعتمد على املالحظة األساسية أن كفاءة العامل يف الدول النامية تعتمد       وهذه الصياغة العامة للنموذج   .  القطـاع احلضري  

حتت هذا النموذج تقوم الوحدات اإل�تاجية يف القطاع احلضري بإختيار مستوى .  عـلى مسـتوى الـتغذية الذي يوفره األجر    
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د العمال لتعظيم رحبها أجورهـا حبيـث حتصـل عـلى أقـل تكلفـة لألجـور لكـل وحـدة كفاءة عمل كما أهنا تقوم بإختيار عد                   
 )).1988 (ستيجليتزستيجليتزستيجليتزستيجليتزأ�ظر، على سبيل املثال، (

 
 :على أساس هذه املالحظات ميكن صياغة دالة إ�تاجية أو كفاءة العامل على النحو التايل

 
(22) )U,w,w,w( roiλ=λ 

 
 

iحيـث 
w            ترمـز إىل األجـر الـذي يدفعه املخدم حتت الدراسة و o

w  األجر الذي يدفعه املخدمون اآلخرين يف 
هذا ويقوم املخدم حتت .   هـي معـدل البطالة يف القطاع احلضري    U األجـر يف القطـاع التقلـيدي و        rwالقطـاع احلضـري و    

iجـية للعـامل    وذلـك لتقلـيل تكلفـة الوحـدة اإل�تا         iwالدراسـة بإختـيار األجـر     
w

i
λ   وهـو األمـر الذي يؤدي إىل إختيار ،

 :األجر حبيث يتوصل إىل الشرط التواز�ي التايل
 

(23) 

i

roii
roii

i

i
w

)U,w,w,w(
)U,w,w,w(

w

λ
=λ′=

∂

λ∂
 

 
 

تعتـرب النتـيجة أعـاله مـن أشـهر �ـتائج هـذا الـنموذج وتقـول بإختصار أ�ه يتم إختيار األجر بواسطة املخدم حبيث            
 .�تاجية العامل بالنسبة لألجر مساوية للواحد الصحيحتصبح مرو�ة إ

 
L(F(باإلضـافة إىل ذلـك، فـإذا رمز�ا إلمجايل إ�تاج املخدم بالدالة املعين           

iiλ كدالة يف العمل معرفاً بوحدات   
 :iLاإل�تاج فإن شرط تعظيم الربح يتطلب حتقق الشرط التايل إلختيار عدد العمال

 
(24) )L(Fw iiii λ′λ= 

 
 

) 24(و ) 23(ولعله من الواضح أ�ه ميكن حل املعادلتني .   هـي اإل�تاجـية احلديـة لوحـدة كفاءة العمل     ′Fحيـث 
ر اليت يدفعها لألجر الذي سيدفعه املخدم املعنى ولعدد العمال الذين سيقوم بتوظيفهم حيث سيكون احلل كدوال يف األجو

 .بقية املخدمني يف القطاع احلضري واألجر يف القطاع الريفي ومعدل البطالة يف القطاع احلضري
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حتـت إفـرتاض أن كـل املخدمـني يف القطـاع احلضـري متشـاهبون، ميكنـنا التوصـل إىل توصـيف حالـة توازن سوق                
 :العمل يف القطاع احلضري مبالحظة ما يلي

 
(25) 







−=

=

==

u

u

iu

uoi

N
L

1U
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www

 

 
u هـي عـدد املخدمـني يف القطـاع احلضـري، و            Mحيـث   

N   هـي إمجـايل عدد العمال يف هذا القطاع بينما u
L 

على النحو  ) 25(و  ) 24(بإسـتخدام هـذه املالحظـات ميكـن احلصـول عـلى حـل عـام للمعادلتني                  .  هـي إمجـايل التشـغيل     
 :التايل

 
(26) oH,)w,N(Hw 2ruu ≥= 

 
(27) oG,oG,)w,N(GL

21ruu ≤≥= 
 

مبالحظـة أن عـدد العمـال يف القطـاع احلضـري يعـتمد عـلى اهلجـرة مـن القطـاع الـريفي للقطـاع احلضري وأن هذه              
اهلجـرة أيضـا تعـتمد عـلى األجـور يف القطـاع احلضري ميكن إستخدام التوازن يف سوق العمل يف القطاع احلضري للنظر إىل                    

وكما هو معروف فإن أحد أهم النظريات يف اهلجرة الداخلية، واليت تستند         .  ازن سـوق العمـل على مستوى اإلقتصاد       تـو 
عـلى صـيغة لـرأس املـال البشري، هي اليت تتطلب أن يتساوى األجر يف القطاع الريفي مع األجر املتوقع يف القطاع احلضري            

.  القطاع احلضري مثقال بإحتمال احلصول على وظيفة يف هذا القطاع      حيـث يعرف األجر املتوقع على أ�ه األجر السائد يف         
 :حمتويات متطلبات هذا الشرط التواز�ي) 28(وتوضح املعادلة رقم 

 
(28) 

u

u
uur N

L
w)U1(ww =−= 

 
وبالطـبع ميكـن صـياغة هـذا الشـرط بطـريقة أكـثر عمومـية كدالة تربط بني معدل البطالة وفجوة األجور فيما بني                    

 .طاعنيالق
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فإذا إفرتضنا  .  وميكنـنا اآلن إضافة خصائص اإل�تاج يف القطاع الريفي والقيد اإلمجايل لتوفر العمال يف اإلقتصاد              
 وأن العمال يف هذا rNأن اإل�ـتاج يف القطـاع الـريفي يتم على أساس دالة لإل�تاج معرفة على عدد العمال يف القطاع الريفي                

 :فون حبيث يساوي األجر الريفي اإل�تاجية احلدية للعمل، ميكننا إضافة املعادلتني التاليتنيالقطاع يوظ
 

(29) )N(Gw rr
′= 

 
(30) ur NNN += 

 
وحيتوي ) 30(إىل ) 26(وهبـذا يكـون لديـنا منـوذج مـتكامل لسـوق العمـل يف هـذا اإلقتصاد يتكون من املعادالت                  

تغريات مباشــرة هـي األجـر يف القطــاعني والعمـال يف القطـاعني والعمالـة يف القطــاع احلضـري، وبالطـبع ميكــن        عـلى مخـس مـ   
تشتمل على معادلتني، إحدامها ) 28(احلصـول عـلى معـدل الـبطالة بعـد حـل الـنموذج وذلـك على إعتبار أن املعادلة رقم               

 .تتضمن معدل البطالة
 

ا يعـرف بأطـروحة اإل�تاجـية املطلقـة لألجـور حيـث تعتمد إ�تاجية               أحـد احلـاالت اخلاصـة هلـذا الـنموذج هـي مـ             
ــبطالة يف القطــاع       العــامل عــلى األجــر الــذي يدفعــه املخــدم دون أن تــتأثر ببقــية األجــور األخــرى يف اإلقتصــاد أو معــدل ال

 أساسه يف مـثل هـذه احلالـة سـيكون هـنالك أجـر للقطاع احلضري يتحدد على املستوى اجلزئي وتتحدد على                 .  احلضـري 
ويـتأتى تـوازن اإلقتصـاد ككـل لـيحدد حجـم العمـال يف القطاع احلضري واألجر يف القطاع        .  أيضـاً العمالـة يف ذلـك القطـاع     

 :ومن ثم ميكن ختصيص النموذج أعاله ليشتمل على اآلتي.  الريفي
 

(31) 
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يف شــكل حبيــث يقــيس احملــور األفقــي عــدد العمــال يف القطــاع  ) 32(و ) 31(عادلــتني الحــظ أ�ــه ميكــن رســم امل

uاحلضـري   
N              ومبالحظة سلوك األجر يف القطاع الريفي كدالة يف    .  ، بيـنما يقـيس احملـور الرأسـي األجـر يف القطـاع الريفي

يتضـح أن هـنالك �قطـة لـتوازن سـوق العمل يف هذا      ) 32(و ) 31(عـدد العمـال يف القطـاع احلضـري يف كـل مـن املعادلـتني                 
واآلن، مبـا أن األجـر يف القطـاع احلضـري قد أصبح من املعطيات ميكننا إدخال خصائص دالة الكسب عليه                .  اإلقتصـاد 
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 وكما سبق وأن الحظنا ففي إطار دالة الكسب تؤدي الزيادة يف  .  حـتى �تمكن من إستقصاء تأثري التعليم يف سوق العمل         
سـنوات التعلـيم إىل إرتفـاع األجـر ومن ثم ميكننا تقصى تأثري التعليم على معدل البطالة يف القطاع احلضري بالنظر إىل تأثري               

 .الزيادة يف األجر احلضري على معدل البطالة
 

 مــع األجــر يف القطــاع احلضــري ميكــن احلصــول عــلى املــنظومة التالــية للــتأثريات   ) 32(و) 31(بتفاضــل املعادلــتني 
 :التواز�ية الساكنة
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wGN(D(يسـاوي حمـدد املنظومة أعاله      ru  وعالمته سالبة، وعليه ميكننا احلصول على تأثري التعليم         =′′−

 :يف عدد العمال يف القطاع احلضري وهو يساوي
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 عــلى اثــر التعلــيم عــلى معــدل الــبطالة يف القطــاع احلضــري مبالحظــة أن معــدل  ميكنــنا احلصــول) 34(بإســتخدام 

(البطالة يساوي
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Lوعليه حنصل على النتيجة التالية.   ثابتة ألغراض احلالة اخلاصة هذه: 
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لتعليم أن يؤدي إىل تفاقم حالة البطالة يف القطاع احلضري وذلك حتت ظروف   وتعـنى هـذه النتـيجة أن من شأن ا         

تدخــل العوامــل املؤسســية املخــتلفة يف عملــية حتديــد األجــور يف القطــاع احلضــري مبــا يف ذلــك إعتــبارات الــتغذية كمحــدد  
 .إل�تاجية العمال



 

 18

 ::::دالة الكسبدالة الكسبدالة الكسبدالة الكسب: : : : النتائج التطبيقيةالنتائج التطبيقيةالنتائج التطبيقيةالنتائج التطبيقية:  :  :  :  رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً

 ::::ململململ�تائج على مستوى العا�تائج على مستوى العا�تائج على مستوى العا�تائج على مستوى العا  1.4

حتفل األدبيات بالعديد من الدراسات اليت قامت بقياس معدالت العائد على التعليم وذلك إستناداً على املقاربة             
 وتوسع يف تأسيسها بيكر واليت أفرزت أكثر الطرق التطبيقية شيوعاً يف هذا اال واملتمثلة يف           مينسرمينسرمينسرمينسرالـنظرية الـيت طورها      

بينما تشتمل املتغريات املفسرة على مستوى ) أو الدخل(مد فـيها لوغاريـتم األجر     تقديـر دوال للكسـب يكـون املـتغري املعـت          
معـرفاً كسـنوات الدراسـة، يف الدالـة املينسـرية أو كمـتغريات دمـية ملخـتلف مسـتويات التعلـيم يف حالـة مـا يسمى                      (التعلـيم   

 :تني، وذلك كما يف املعادلتني التالي)بالطريقة املوسعة، واخلربة العملية وتربيعها
 

)36( i
2
iiii xxsylog µ+δ−γ+β+α= 

 

)37( i
2
iiikki vxxDylog +δ−γ+β+α= ∑ 

 
.   اللذان يرمزان لألخطاء العشوائية يف معادلة التقديرv و µبإستثناء) 6(و ) 5(حيث الرموز كما يف املعادلتني 

وي معـدل العائد على التعليم بينما يتم قياس      يسـا ) 36(ولقـد سـبق وأن الحظـنا أن معـامل سـنوات الدراسـة يف املعادلـة                  
بطـرح معـامل تقدير املستوى التعليمي السابق من معامل تقدير   ) 37(معـدل العـائد عـلى مـرحلة تعليمـية معيـنة يف املعادلـة         

 .املستوى املعني وقسمة احلاصل على عدد سنوات املستوى التعليمي املعني
 

ابرين يف جمـال رصـد معـدالت العـائد على التعليم على مستوى             مـن املـث   ) 1994 (سـاخاروبولس سـاخاروبولس سـاخاروبولس سـاخاروبولس هـذا وقـد كـان       
العامل وكان لدراساته أثر كبري يف صياغة عدد من السياسات التعليمية يف الدول النامية خصوصاً تلك الدول اليت إرتبطت 

العائد على مـن جهـود رصده ملعدالت    ) 1994 (سـاخاروبولس سـاخاروبولس سـاخاروبولس سـاخاروبولس توصـل   .  بعالقـة بالبـنك الـدويل وعملـيات متويلـه التـنموية           
 :التعليم على مستوى العامل إىل إستنباط عدد من األمناط ميكن تلخيص أمهها فيما يلي

 
تـتد�ي معـدالت العـائد للتعلـيم مـع إرتفـاع مسـتوى التعلـيم حبيـث تكـون معـدالت العائد ملستوى التعليم               - أ

وتنطبق .  ى العايلاإلبتدائي أعلى من تلك للمستوى الثا�وي واليت بدورها تكون أعلى من تلك للمستو    
ومعـدالت العــائد اتمعـية، كمــا   ) عـلى مســتوى الفـرد  (هـذه املالحظـة عــلى معـدالت العـائد اخلاصــة     
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ويالحــظ أيضــاً أن معــدل العــائد اخلــاص أعــلى مــن معــدل العــائد   .  تنطــبق عــلى خمــتلف أقالــيم العــامل 
 .النتائج اليت إستندت عليها املالحظة) 1(ويورد اجلدول رقم .  اتمعي

 
 

 ))))�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية((((أقاليم العامل أقاليم العامل أقاليم العامل أقاليم العامل : : : : معدالت العائد ملختلف مستويات التعليممعدالت العائد ملختلف مستويات التعليممعدالت العائد ملختلف مستويات التعليممعدالت العائد ملختلف مستويات التعليم): ): ): ): 1((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

 معدل العائد اتمعي على التعليممعدل العائد اتمعي على التعليممعدل العائد اتمعي على التعليممعدل العائد اتمعي على التعليم معدل العائد اخلاص على التعليممعدل العائد اخلاص على التعليممعدل العائد اخلاص على التعليممعدل العائد اخلاص على التعليم
 إبتدائيإبتدائيإبتدائيإبتدائي ثا�ويثا�ويثا�ويثا�وي عايلعايلعايلعايل إبتدائيإبتدائيإبتدائيإبتدائي ثا�ويثا�ويثا�ويثا�وي عايلعايلعايلعايل

 األقاليماألقاليماألقاليماألقاليم 

 أفريقيا جنوب الصحراء  24.3 18.2 11.2 41.3 26.6 27.8
 آسيا 19.9 13.3 11.7 39.0 18.9 19.9
مشال افريقيا/ الشرق األوسط / أوروبا  15.5 11.2 10.6 17.4 15.9 21.7
 أمريكا الالتينية والكارييب 17.9 12.8 12.3 26.2 16.8 19.7
 دول منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 14.4 10.2 8.7 21.7 12.4 12.3
 املالع 18.4 13.1 10.9 29.1 18.1 20.3

 ).1994 (ساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولس: املصدر

 
 

تـتد�ي معـدالت العـائد على خمتلف مستويات التعليم مع إرتفاع متوسط دخل الفرد كما يتد�ى متوسط           - ب
وتعكس هذه املالحظة عمل قا�ون تناقص     .  معـدل العـائد عـلى التعليم مع إرتفاع متوسط دخل الفرد           

ملخص النتائج اليت إستندت عليها ) 2(ول رقم هذا ويوضح اجلد.  رأس املـال البشري  الغلـة يف حالـة      
 .املالحظة حلالة العائد مبختلف مستويات التعليم

 
 

 ))))�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية((((معدالت العائد ملختلف مستويات التعليم ومستوى دخل الفرد معدالت العائد ملختلف مستويات التعليم ومستوى دخل الفرد معدالت العائد ملختلف مستويات التعليم ومستوى دخل الفرد معدالت العائد ملختلف مستويات التعليم ومستوى دخل الفرد ): ): ): ): 2((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

معدل العائد اتمعي على التعليممعدل العائد اتمعي على التعليممعدل العائد اتمعي على التعليممعدل العائد اتمعي على التعليم معدل العائد اخلاص على التعليممعدل العائد اخلاص على التعليممعدل العائد اخلاص على التعليممعدل العائد اخلاص على التعليم
 إبتدائيإبتدائيإبتدائيإبتدائي ثا�ويثا�ويثا�ويثا�وي عايلعايلعايلعايل إبتدائيإبتدائيإبتدائيإبتدائي ثا�ويثا�ويثا�ويثا�وي عايلعايلعايلعايل

 دخل الفرددخل الفرددخل الفرددخل الفرد
 ))))دوالردوالردوالردوالر((((

 ))))دوالردوالردوالردوالر((((وعة الدخل وعة الدخل وعة الدخل وعة الدخل جممجممجممجمم 

 ) دوالر610أقل من (متـــــد�ي  299 23.4 15.2 10.6 35.2 19.3 23.5
 )2449حتى (متوســــــط أد�ى  1402 18.2 13.4 11.4 29.9 18.7 18.9
 )7619حتى (متوسط أعلى  4184 14.3 10.6 9.5 21.3 12.7 14.8
 )7619اكرب من (عايل  13100 - 10.3 8.2 - 12.8 7.7
 العامل 2020 20.0 13.5 10.7 30.7 17.7 19.0

 ).1994 (ساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولس: املصدر
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النتائج اليت تؤيد املالحظة حلالة متوسط العائد بإستخدام دالة الكسب ) 3(باإلضـافة إىل ذلـك، يوضـح اجلـدول          
 .املينسرية

 
 *    ى التعليم ومستوى الدخلى التعليم ومستوى الدخلى التعليم ومستوى الدخلى التعليم ومستوى الدخلمتوسط معدل العائد علمتوسط معدل العائد علمتوسط معدل العائد علمتوسط معدل العائد عل): ): ): ): 3((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 
 ))))�سبة مئوية�سبة مئوية�سبة مئوية�سبة مئوية((((معدل العائد معدل العائد معدل العائد معدل العائد  

 متوسط سنوات الدراسةمتوسط سنوات الدراسةمتوسط سنوات الدراسةمتوسط سنوات الدراسة 
 ))))دوالردوالردوالردوالر((((جمموعة الدخل جمموعة الدخل جمموعة الدخل جمموعة الدخل  ))))دوالردوالردوالردوالر((((متوسط الدخل متوسط الدخل متوسط الدخل متوسط الدخل  

 ) دوالر610أقل من (متـــــد�ي  301 6.4 11.2
 )2449حتى (متوســــــط أد�ى  1383 8.4 11.7
 )7619حتى (متوسط مرتفع  4522 9.9 7.8
 )7619اكثر من (رتفع م 13699 10.9 6.6
 العامل 3665 8.7 10.1

 . معدل العائد يساوي معامل سنوات الدراسة يف دالة الكسب املينسرية*).  1994 (ساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولس: املصدر

 
عـلى الـرغم مـن عـدم حجية الشواهد، يعتقد بأن العائد على تعليم اإل�اث يكون أعلى من العائد على             - ت

هذا وقد .  لصاحل اإل�اث% 1وسـط العـائد للجنسني يكون يف حدود    تعلـيم الذكـور، وأن الفـرق بـني مت         
للتعليم اإلبتدائي مقار�ة  % 20.1رصـدت �تائج توضح أن معدل العائد على تعليم الذكور قد بلغ حوايل              

للذكور مقار�ة مبعدل عائد % 13.9؛ وبلـغ معدل العائد للتعليم الثا�وي  %12.8مبعـدل عـائد لإل�ـاث بلـغ        
لإل�اث؛ % 12.7للذكـور مقار�ـة مبعدل عائد   % 13.4، وبلـغ معـدل العـائد للتعلـيم العـايل            لإل�ـاث % 18.4

 لإل�اثز% 12.4للذكور و % 11.1بينما بلغ متوسط العائد لسنوات الدراسة، حسب دالة الكسب، 

وعـلى الـرغم مـن عـدم توفـري تفاصـيل النـتائج، يعـتقد بـأن العـائد عـلى التعلـيم خيـتلف حسـب القطاع                          - ث
ويالحظ يف هذا اخلصوص أن معدل العائد على التعليم للعاملني يف          .  دي الذي يعمل فيه الفرد    اإلقتصـا 

غري "مقار�ـة مبعـدل عائد على التعليم للعاملني يف القطاع العام          % 11,2يـبلغ   " التنافسـي "القطـاع اخلـاص     
 الكسب من ويعـتقد أن هـذه النتـيجة توفـر تعضـيداً للممارسـة الـيت تسـتخدم                %.  90يـبلغ   " التنافسـي 

 .سوق العمل كبديل لإل�تاجية يف تقدير العائد على التعليم
 

 من رصده للنتائج املتعلقة مبعدل العائد ساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسوبعـد، هـذا مـا كـان مـن أمـر أهم اإلمناط اليت توصل إليها              
ياغة السياسات وكمـا سـبق وأن الحظـنا فقـد كان لرصد هذه النتائج أثر كبري يف ص      .  عـلى التعلـيم عـلى مسـتوى العـامل         

.  التعليمـية ملخـتلف حكومـات الـدول النامية وخصوصاً فيما يتعلق بتخصيص اإل�فاق احلكومي ملختلف مستويات التعليم     
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هذا وقد تعرضت أعمال ساخاروبولس الرصدية، ومقرتحات السياسات اليت إستندت عليها، للعديد من اإل�تقادات اليت 
فـيما بـني األقطـار وإخـتالف تعـريف مفهـوم الكسب واألجر فيما بني الدول          متحـورت حـول تفـاوت ظـروف أسـواق العمـل             

واأل�ظمــة اإلجتماعــية، وإخــتالف املنهجــيات املســتخدمة وطــرق تنفــيذ الــبحوث، والــتفاوت الكــبري يف �وعــية املعلومــات    
    وهارمون هارمون هارمون هارمون و فلرت فلرت فلرت فلرت أشنأشنأشنأشنو  ) 1996 (بنلبنلبنلبنل، و   )1991 (هيمينيزهيمينيزهيمينيزهيمينيز و   دوقرتيدوقرتيدوقرتيدوقرتيأ�ظـر عـلى سبيل املثال       (املـتوفرة ومسـتوى جودهتـا       

 )).1999 (أوسرتبيكأوسرتبيكأوسرتبيكأوسرتبيك
 
أن تغطية بلدان العامل ) 1994 (ساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسمهمـا يكـن من أمر يوضح آخر رصد ملعدالت العائد للتعليم قام به        

 قطـراً توفـرت هلم �تائج حول معدل العائد للتعليم والذي حسب   78ففـي رصـد ضـم    . العـربي قـد كا�ـت حمـدودة للغايـة         
، 1983، والصــومال لعــام 1970املغــرب لعــام :  مســتويات التعلــيم كــان هــنالك مخــس دول عربــية بالطــريقة الــيت تفــرق بــني

 قطراً توفرت هلم 62كذلـك أوضـح الرصـد أن من بني    . 1985، والـيمن لعـام   1980، وتو�ـس لعـام   1974والسـودان لعـام     
 الكويت:  هنالك ثالثة دول عربية كـان مينسـر مينسـر مينسـر مينسـر �ـتائج حـول معـدل العـائد للتعلـيم والـذي حسـب بالطـريقة التجميعـية لدالـة                     

 )).1.م(أ�ظر اجلدول املرفق رقم . (1980، وتو�س لعام 1970، واملغرب لعام 1983لعام 
 

 يف إختيار الدراسات اليت إشتمل ساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسوميكـن أن يعـزى تد�ـي تغطـية الـدول العربـية لـلمعايري اليت إتبعها               
راسـات اليت ال متكن من تقدير العائد على التعليم، والدراسات اليت  علـيها الرصـد وهـي معـايري تطلبـت إسـتبعاد تلـك الد          

إشـتملت دوال كسـبها املقـدرة عـلى مـتغريات مفسـرة أكـثر ممـا تتطلـبه دالـة الكسـب والدراسـات الـيت قـررت العائد على                     
 سنستعرض بالرغم من ذلك،.   سنوات6-8التعلـيم اإلبـتدائي عـن طريق إرتكاب خطأ حساب دخل ضائع للفئة العمرية     

فـيما يــلي أحـدث النــتائج حـول معــدل العــائد عـلى التعلــيم يف مصـر واملغــرب والكويــت كأمـثلة عــلى تطبـيق منهجــية دالــة        
 .الكسب يف الدول العربية

 
 ::::  �تائج على مستوى الدول العربية  �تائج على مستوى الدول العربية  �تائج على مستوى الدول العربية  �تائج على مستوى الدول العربية42.

 ::::دراسة فرجا�يدراسة فرجا�يدراسة فرجا�يدراسة فرجا�ي: : : : العائد على رأس املال البشري يف مصرالعائد على رأس املال البشري يف مصرالعائد على رأس املال البشري يف مصرالعائد على رأس املال البشري يف مصر.  .  .  .  أأأأ

بتقدير دالة الكسب حلالة مصر إستناداً على �تائج مسح القوى العاملة          ) 1998 (فرجا�يفرجا�يفرجا�يفرجا�ييف دراسـة رصـينة قام       
 حيث عرفت الدالة على سنوات التعليم وتربيعهــــــا واخلربة وتفاعلها مـــع سنــــوات التعـــليم، 1988بالعيـنة لـدورة أكتوبر      

 التفسريية إشتملت على جمموعة متغريات      باإلضـافة إىل جمموعـة أخرى من العوامل        رأس املـال البشـري    كمـتغريات لـنموذج     
كحالة العمل، (، وجمموعة خصائص التوظف    )كالعمـر، والـنوع، واحلالة اإلجتماعية، وخربة اهلجرة       (اخلصـائص الشخصـية     
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وفـرع النشـاط اإلقتصـادي، وملكـية قطـاع النشـاط اإلقتصـادي، واملهـن، واإلسـتقرار يف العمـل، وعضوية النقابات، وفرتة                 
حجم األسرة، وعدد األفراد دون سن العاشرة، (وجمموعة خصائص األسرة ) هـنة الرئيسـية، وطول فرتة العمل  العمـل يف امل   

 .وجمموعة عوامل دمية إقليمية) وعدد األفراد املهاجرين، ومتوسط سنوات الدراسة ألفراد األسرة، ومتوسط الكسب
 

ل الصايف، النقدي والعيين، الذي مت التحصل يالحـظ املؤلـف أ�ه يف إطار مسح القوى العاملة مت حساب كل الدخ       
علـيه لقـاء عمـل قام به كل الذين يعملون والذين تبلغ أعمارهم ست سنوات أو أكثر وذلك بإستثناء العاملني باألسرة الذين             

ا هذ.  وكمـا الحظـنا فـإن تقدير دالة الكسب عادة ما يتطلب تقدير لوغاريتم الكسب كمتغري معتمد       .  ال يـتلقون أجـوراً    
 :1988وقد مت التوصل إىل النتائج التالية يف حالة مصر لعام 

 
 ويرتفع 0,05أن معـامل الـتحديد يف حالة تقدير الدالة على أساس سنوات الدراسة كمتغري مفسر وجيد يبلغ                   -

 0,26ويرتفع معامل التحديد إىل .   يف حالـة أن خـربة سـوق العمـل قد كا�ت املتغري املفسر الوحيد          0,17إىل  
ويالحظ فرجا�ي أن هذه النتائج .  ا يـتم إدخال سنوات الدراسة وخربة سوق العمل كمتغريين مفسرين     عـندم 
 ".أن اخلربة أكثر أمهية كمحدد للكسب مقار�ة بالتحصيل التعليمي"تعنى 

 وهــو مــا يعتــرب مؤشــراً عــلى القــوة 0,51عــند أخــذ كــل املــتغريات املفســرة يف اإلعتــبار، بلــغ معــامل الــتحديد   -
 .ية املرتفعة �سبياً ملثل هذه التمرينات اليت تعتمد على املعلومات املقطعيةالتفسري

، مبعـنى الـتغري يف الكسـب �تـيجة للـتغري يف عدد سنوات الدراسة، يعتمد      رأس املـال البشـري    أن العـائد عـلى       -
 :على سنوات الدراسة وعلى طول اخلربة يف سوق العمل وذلك حسبما توضحه املعادلة التالية

 
 

 )s + (0.0001) x (0.002 + 0.016 =  رأس املال البشريائد على الع
 
 

هذا وكما يالحظ فرجا�ي توضح .  وذلـك �سبة ألن معامل تقدير خربة سوق العمل مل يكن ذو مغزوية إحصائية    
هذا  عـلى طـول اخلـربة يف سوق العمل كما وأهنا توضح تد�ي    رأس املـال البشـري    هـذه النـتائج إعـتماد معـدل العـائد عـلى             

 :العائد عموماً يف مصر وذلك حسبما يوضح اجلدول التايل
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 معدل العائد على رأس املال البشري يف مصرمعدل العائد على رأس املال البشري يف مصرمعدل العائد على رأس املال البشري يف مصرمعدل العائد على رأس املال البشري يف مصر): ): ): ): 4((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 ))))�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية((((
 

 عدد سنوات عدد سنوات عدد سنوات عدد سنوات  عدد سنوات اخلربة يف سوق العملعدد سنوات اخلربة يف سوق العملعدد سنوات اخلربة يف سوق العملعدد سنوات اخلربة يف سوق العمل
 الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة 6 9 12 16 20

0.20- 0.24- 0.28- 0.31- 0.34- 6 
0.40 0.36 0.32 0.29 0.26 9 
1.00 0.96 0.92 0.89 0.86 12 
1.80 1.76 1.72 1.69 1.66 16 
2.60 2.56 2.52 2.49 2.46 20 

 .رأس املال البشريحسبت على أساس معادلة العائد على : املصدر

 
 

 يف مصر يتسم بالتد�ي لكل املراحل التعليمية اليت تسبق رأس املال البشريوتوضـح هـذه النـتائج أن العـائد عـلى            
 واليت أشر�ا ساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسعاهد العليا، وهي �تيجة ال تتوافق مع ما تقرره األدبيات الدولية اليت قام برصدها        اجلامعة أو امل  

إال أ�ـه يالحـظ أن معدل العائد لرأس املال البشري، على ضآلته، موجب لكل املراحل التعليمية      .  إلـيها يف القسـم السـابق      
مـا خصوصاً يف إطار إقتصاديات تعا�ي من الكبت النقدي حبيث يكون  الـيت تعقـب التعلـيم اإلبـتدائي، ورمبـا كـان ذلـك مه              

 .سالباًرأس املال العائد على 
 
 ::::دراسة أسعددراسة أسعددراسة أسعددراسة أسعد: : : : العائد على رأس املال البشري يف مصرالعائد على رأس املال البشري يف مصرالعائد على رأس املال البشري يف مصرالعائد على رأس املال البشري يف مصر.  .  .  .  بببب

يف معـرض دراسـته لتأثري سياسة تشغيل اخلرجيني وسياسة األجور يف القطاع العام على سوق العمل يف مصر قام                  
تتمـيز هــذه  .  1988ير دالـة للكسـب مسـتخدماً يف ذلـك معلومـات مسـح قـوة العمـل لـدورة أكـتوبر           بـتقد ) 1997 (أسـعد أسـعد أسـعد أسـعد 

الدراسـة مبحاولـة منذجـتها لقـرار العمل بواسطة العمال حيث متت صياغة عملية إختاذ القرار على أهنا تشتمل على قرار      
هذا وقد .  عمل يف القطاع العام أو القطاع اخلاص املشـاركة يف العمل لقاء أجر يف القطاع غري الزراعي ثم بعد ذلك قرار ال              

لقرار العمل وذلك للذكور واإل�اث حيث إشتمل تقدير الدالة للذكور على األفراد ) بروييتبروييتبروييتبروييت(مت تقدير دوال إحندار إحتمالية 
ا بالنسبة أم).  5917وبلغ عدد املشاهدات ( سـنة الذيـن كـا�وا يف قـوة العمـل خالل سنة املسح      15-65يف الفـئة العمـرية     

 سنة وذلك �سبة ألمهية قراري املسامهة يف قوة 15-65لـتقدير دالـة اإل�ـاث فقـد إشتملت على كل اإل�اث يف الفئة العمرية          
 ).15,789حيث بلغ عدد املشاهدات (العمل ويف العمل لقاء أجر يف القطاع غري الزراعي 
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رارات مت تضــمينها يف تقديــر دوال الكســب إسـتخدمت �ــتائج تقديــر دوال القــرارات للحصــول عــلى مــتغريات للقــ 
إشـتملت عـلى مـتغريات إلختـيار العمـل لقـاء أجـر وحالـة تفضيل القطاع العام على القطاع اخلاص ومعامالت اإلرتباط بني           

هـذا وقـد عـرف املـتغري املعـتمد يف دالـة الكسـب عـلى أ�ه لوغاريتم متوسط األجر للساعة حيث                .  األخطـاء العشـوائية   
ألجـر عـلى أساس معلومات املسح حول الدخول النقدية الصافية يف السنة مقسومة على عدد ساعات            حسـب متوسـط ا    

 .العمل يف السنة
 

) كمتغريات دمية(هذا وقد إشتملت املتغريات املفسرة يف دالة الكسب على العمر وتربيعه واملستويات التعليمية        
ومتـيز حتديـد املسـتويات التعليمـية بتفصيل دقيق لعدد من            .  رومـتغريات إختـاذ القـرا     ) كمـتغريات دمـية   (واإلقلـيم السـكين     

املـراحل التعليمية املطبقة يف مصر حيث إستخدم مستوى األمية كمرجع ملتغريات الدمية وإشتملت املراحل األخرى على               
ومدته مخس (ليم األويل والتع) ويرمـز هـذا املسـتوى لألفراد الذين مل يكملوا املرحلة األولية     (املقـدرة عـلى القـراءة والكـتابة         

ومدته ثالث سنوات ويؤهل للدخول (والتعليم الثا�وي العام ) ومدته ثالث سنوات بعد األوىل(والتعلـيم اإلعدادي   ) سـنوات 
، واملعاهد  )ومدته ثالث سنوات  (والتعليم الثا�وي الكتابي    ) ومدته ثالث سنوات  (والتعلـيم الثا�وي املهين العمايل      ) لـلجامعة 
 . والتعليم اجلامعي والتعليم فوق اجلامعي) ته سنتان بعد الثا�ويومد(الفنية 

 
 

 ))))�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية((((معدل العائد على التعليم يف مصر حسب قطاع العمل والنوع معدل العائد على التعليم يف مصر حسب قطاع العمل والنوع معدل العائد على التعليم يف مصر حسب قطاع العمل والنوع معدل العائد على التعليم يف مصر حسب قطاع العمل والنوع ): ): ): ): 5((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

 املستوى التعليمياملستوى التعليمياملستوى التعليمياملستوى التعليمي ذكورذكورذكورذكور إ�اثإ�اثإ�اثإ�اث
  القطاع العامالقطاع العامالقطاع العامالقطاع العام القطاع اخلاصالقطاع اخلاصالقطاع اخلاصالقطاع اخلاص القطاع العامالقطاع العامالقطاع العامالقطاع العام القطاع اخلاصالقطاع اخلاصالقطاع اخلاصالقطاع اخلاص

 التعليم األويل 3.7 2.3 8.0 4.0
 )عمال(التعليم الثا�وي املهين  8.2 2.1 1.3 1.2
 )كتبة(التعليم الثا�وي املهين  6.9 سالب 5.1 سالب
 التعليم الثا�وي العام 7.8 سالب 7.2 6.2
 املعاهد الفنية 8.4 4.8 5.3 سالب
 اجلامعي اهلندسي 10.6 20.9 8.5 21.4
 اجلامعي 8.2 8.8 8.6 20.6
  اجلامعيفوق 11.6 14.6 11.2 11.7

 .رأس املال البشريحسبت على أساس معادلة العائد على : املصدر
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بإسـتخدام �ـتائج تقديـر دالـة الكسـب قـام أسـعد حبسـاب العائد على التعليم يف مصر حسب املستوى التعليمي                     
ا  يف هذأسعدأسعدأسعدأسعدهـذا ويالحظ  ).  5(وحسـب قطـاع التوظـيف لكـل مـن الذكـور واإل�ـاث والـيت �رصـدها يف اجلـدول رقـم                 

كأد�ى معدل للذكور يف القطاع اخلاص إىل % 23الصـدد تد�ـي معدالت العائد على التعليم األويل من مصر واليت ترتاوح بني          
كذلك ).  آلسيا%  31ألفريقيا و% 45 (ساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسكأعـلى معـدل لإل�ـاث يف القطاع العام وذلك مقار�ة مبا رصده      %  8

أعلى من معدالت العائد على التعليم ) 20.6إىل % 8.2واليت ترتاوح بني    (عي  يالحـظ أن معـدالت العـائد على التعليم اجلام         
وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه    .  ومن معدالت العائد على التعليم األويل     %) 7.8إىل  % 6.2الـيت تـرتاوح بـني       (الـثا�وي   

 عـن اإلمنـاط الدولية ملعدالت   الـذي إسـتخدم �فـس قـاعدة املعلومـات والحـظ إخـتالف احلالـة املصـرية            ) 1998(فـرجا�ي   
 .العائد على التعليم

 
 ::::العائد على رأس املال البشري يف املغربالعائد على رأس املال البشري يف املغربالعائد على رأس املال البشري يف املغربالعائد على رأس املال البشري يف املغرب. . . . جججج

 يف املغرب وذلك    رأس املـال البشـري    معـدل العـائد عـلى       ) 1999 (لـني وحكـيم ومريا�ـدا     لـني وحكـيم ومريا�ـدا     لـني وحكـيم ومريا�ـدا     لـني وحكـيم ومريا�ـدا     يف دراسـة حديـثة قـرر        
 الذي 1990-1991ت املعيشة لعام بـتقدير دالـة مينسر للكسب مستخدمني املعلومات اليت توفرت من مسح قياس مستويا      

 9685توضـح الورقـة أن املسـح يوفـر معلومات إقتصادية وإجتماعية لتسعة عشر ألف فرد، منهم                .  أجـراه البـنك الـدويل     
هــذا وقــد إســتخدمت الدراســة .   مــنهم لقــاء أجــور ومواهــي1946 ســنة حيــث يعمــل 65 و 18تـرتاوح أعمــارهم بــني  

 .جور ومواهي، ومن ثم فقد إحنصر إهتمام الدراسة على العاملني يف القطاع الرمسيجمموعة األفراد العاملني لقاء أ
 

ألغـراض تقديـر دالـة الكسـب عـرف املـتغري املعـتمد عـلى أ�ـه لوغاريـتم األجـر للسـاعة، وهو متغري إستند على                  
والعطالت والتحويالت األجـر الشـهري ممـا يعـنى أن متوسـط الكسـب ال يـأخذ يف اإلعتـبار فوائد اخلدمة األخرى كاملعاش             

كذلك عرفت اخلربة يف سوق العمل بالطريقة التقليدية على أهنا عمر العامل �اقص سنوات الدراسة �اقص سبعة                .  العينية
ــنوات ــون         .  سـ ــيها املؤلفـ ــل إلـ ــيت توصـ ــتائج الـ ــم النـ ــلي أهـ ــيما يـ ــورد فـ ــذا و�ـ ــح    (هـ ــواس توضـ ــني األقـ ــام بـ ــث األرقـ  حيـ

 ): اإلحصائية-قيمة ت 
 

(16) 33.0R;s009.0x000003.0x003.0223.2wlog 22 =+−+= 
                     (51.6)     (12.2)               (-7.5)                 (32.4)       

 
(17) 46.0R;bizis051.0x000002.0x002.0183.3wlog 22 =∑++−+=

                   (25.1)       (8.4)                (-6.6)                (10.2)       
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(18) 46.0R;bizis056.0x000003.0x003.0074.3wlog 22 =∑++−+=

                 (24.0)      (10.1)              (-8.5)               (14.1)       
 
 

، وذلك دون %10 يف املغرب قد بلغ حوايل رأس املال البشري أن العـائد على     ) 16(حيـث توضـح املعادلـة رقـم         
ويالحظ يف هذا اخلصوص أن العائد رمبا تأثر بالريع الذي .  األخذ بعني اإلعتبار العوامل األخرى اليت رمبا أثرت يف مستواه       

 بالـتحكم يف �ـوع الصـناعات، بينما تقوم املعادلة   ) 17(تقـوم املعادلـة   يـتأتى مـن العمـل يف صـناعات أو مهـن بعيـنها ومـن ثـم             

بالـتحكم يف �ـوع املهن وذلك إضافة إىل إدخال عوامل تفسريية أخرى إشتملت على جنس العامل، العمل لدى               ) 18(رقـم   
ح أ�ه متى ما مت ويتض.  القطـاع احلكومـي والعمـل لـدى القطـاع اخلـاص وقطـاع الـزراعة وقطاع السكن والعمل لدى األسرة         

، وهـو عـائد مـتد�ي �سـبياً مقار�ـة بنتائج      %5.6أخـذ العوامـل األخـرى يف اإلعتـبار فـإن معـدل العـائد يـنخفض إىل حـوايل                     
 .ساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسساخاروبولسالرصد اليت قام هبا 

 
 ::::دراسة القدسيدراسة القدسيدراسة القدسيدراسة القدسي: : : : العائد على رأس املال البشري يف الكويتالعائد على رأس املال البشري يف الكويتالعائد على رأس املال البشري يف الكويتالعائد على رأس املال البشري يف الكويت. . . . دددد

 طبقت منهجية دالة الكسب يف املنطقة العربية على مـن أوائـل الدراسـات اليت      ) 1985(القدسـي   القدسـي   القدسـي   القدسـي   تعتـرب دراسـة     
وفيما إشتمل املسح على   .  1973-1972دولـة الكويـت حيـث إسـتخدمت معلومـات املسـح الدميوغرايف وامليزا�ية لعام                

 من 273 مـن غـري الكويتيني و  448( فـرد  721 أسـرة ممـثلة للسـكان، إقتصـرت الدراسـة عـلى عيـنة مـن                1118عيـنة مـن     
 .أختريت حبيث كان دخل الفرد فيها يعتمد على العمل مبعنى الرواتب واألجور) الكويتيني

 
وأوضـحت الدراسـة، مـن بني �تائج أخرى، أن سوق العمل الكوييت يتسم بقدر كبري من التباين فيما بني الكويتيني           

 :فعلى سبيل املثال أوضحت الدراسة أن.  وغري الكويتيني
 
 . مره متوسط دخل العمل بني غري الكويتيني1.2 يعادل حوايل إن متوسط دخل العمل بني الكويتيني - أ

 سنوات لغري الكويتيني ومبتوسط إمجايل للعمالة 7 سنوات للكويتيني مقابل 3أن متوسـط مسـتوى التعلـيم يبلغ         - ب
 . سنة5.7يبلغ  
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بينما يتسم %) 24 مبعامل جيين بلغ (إن توزيـع الدخـل بـني الكويتـيني يتسـم بدرجة متد�ية لعدم عدالة التوزيع                  - ت

 %). 39مبعامل جيين بلغ (توزيع الدخل بني غري الكويتيني بدرجة مرتفعة �سبياً من عدم العدالة 
 

مت تقديــر دالــة الكســب لكــل شــرحية مــن الســكان عــلى حــدة حيــث كــان املــتغري املعــتمد هــو لوغاريــتم الدخــل   
وعرفت على (واخلربة العملية  ) 16من صفر إىل    (لتعليم  للمشـاهدة الفردية بينما إشتملت املتغريات املفسرة على مستوى ا         

هذا ويلخص اجلدول ).   سنة، أيهما أقل12أسـاس العمـر �ـاقص سـنوات الدراسـة �ـاقص مخس سنوات أو العمر �اقص                
 . اإلحصائية املطلقة–التايل �تائج هذه الدراسة حيث األرقام بني األقواس متثل قيمة ت 

 
     1973----1972 الكويت  الكويت  الكويت  الكويت دالة الكسب يفدالة الكسب يفدالة الكسب يفدالة الكسب يف): ): ): ): 6((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 
 املتغري املفسراملتغري املفسراملتغري املفسراملتغري املفسر كويتيونكويتيونكويتيونكويتيون غري كويتينيغري كويتينيغري كويتينيغري كويتيني

 مستوى التعليم )3.6 (0.090 )3.1 (0.046
 تربيع مستوى التعليم )2.0 (-0.003 )2.96 (0.002
 اخلربة )3.1 (0.031 )2.52 (0.030

 تربيع مستوى اخلربة )2.6 (-0.0005 )1.46 (-0.0004
 ة والتعليماخلرب )0.1 (0.0009 )0.59 (0.0003

 ثابت التقدير  6.803 6.224
 (%)معامل التحديد  31 53

 
 

عـلى أسـاس هـذه النـتائج خلصـت الدراسـة إىل أن القـوة التفسريية لنموذج رأس املال البشري لغري الكويتيني تبلغ          
 أن سوق العمل لغري ضعف القوة التفسريية للكويتيني وذلك حسبما يعكسه معامل التحديد، األمر الذي ميكن تفسريه على             

هـذا وعـلى الـرغم من أن الدراسة مل تقم حبساب معدل العائد على رأس املال البشري، إال أ�ه         .  الكويتـيني أكـثر تنافسـية     
 :ميكننا النظر إىل ذلك حسب مستوى التعليم على النحو التايل

 
 )مستوى التعليم (0.006 – 0.090= معدل العائد على رأس املال البشــــــــــري للكويتيني 

 
 )مستوى التعليم (0.004 + 0.046= معدل العائد على رأس املال البشري لغري الكويتيني 
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ويالحـظ مـن هاتني املعادلتني أن معدل العائد على التعليم ينخفض مع إزدياد مستوى التعليم للكويتيني بينما يرتفع         
 العـائد على رأس املال البشري لغري الكويتيني يساوي ذلك         كذلـك حسـاب أن معـدل      .  مـع مسـتوى التعلـيم لغـري الكويتـيني         

 . سنة11للكويتيني غري املتعلمني عند مستوى تعليمي يساوي 
 

 
 :::: ودالة اإل�تاج ودالة اإل�تاج ودالة اإل�تاج ودالة اإل�تاجرأس املال البشريرأس املال البشريرأس املال البشريرأس املال البشريالعائد على العائد على العائد على العائد على : : : : النتائج التطبيقيةالنتائج التطبيقيةالنتائج التطبيقيةالنتائج التطبيقية:  :  :  :  خامساًخامساًخامساًخامساً

 دالة اإل�تاج تعرتضها  عن طريقرأس املـال البشري لقـد سـبق وأن الحظـنا أن حماولـة قـياس معـدل العـائد عـلى                   
ومن الناحية التطبيقية يهمنا مالحظة أ�ه .  رأس املال البشريمشـكلة الطريقة املثلى لصياغة دالة اإل�تاج اليت حتتوي على    

، ومـتى مـا أتفق على الطريقة اليت تصاغ هبا دالة اإل�تاج، ميكن   رأس املـال البشـري   مـتى مـا توفـرت معلومـات مالئمـة حـول             
وكما هو .   بـتقدير دالـة لإل�ـتاج وتفاضـل هـذه الدالـة بالنسـبة لـرأس املـال البشري         رأس املـال البشـري    عـلى   قـياس العـائد     

معـروف، يتطلـب تقديـر دالـة لإل�ـتاج عـلى مستوى قطر معني بناء قاعدة معلومات لرأس املال البشري على شكل سلسلة                      
ن احملـاوالت لبـناء مـثل هـذه القواعـد املعلوماتية      وحتفـل األدبـيات املتخصصـة بـالعديد مـ         .  زمنـية أو مشـاهدات مقطعـية      

 هنــــروهنــــروهنــــروهنــــروو) 1991 (كـــرياكو كـــرياكو كـــرياكو كـــرياكو و) 1993 (ويلويلويلويلوبــــار بــــار بــــار بــــار و) 1991 (أرياجـــادا أرياجـــادا أرياجـــادا أرياجـــادا و ســــاخاروبولس ســــاخاروبولس ســــاخاروبولس ســــاخاروبولس تشـــتمل أشـــهرها عــــلى قواعـــد    

ــون و ــون إسوا�ســــ ــون إسوا�ســــ ــون إسوا�ســــ ــي و إسوا�ســــ ــي أودبــــ ــي أودبــــ ــي أودبــــ ــاً  ) (1995(أودبــــ ــر أيضــــ ــزأ�ظــــ ــزفر�ا�ديــــ ــزفر�ا�ديــــ ــزفر�ا�ديــــ ــاورو وفر�ا�ديــــ ــاورومــــ ــاورومــــ ــاورومــــ ــظ   )).  2000 (مــــ ــد الحــــ ــذا وقــــ ــروهــــ ــروهنــــ ــروهنــــ ــروهنــــ  هنــــ

الــيت توصــلت إلــيها هــذه القواعــد وذلــك حســبما يعكســه إرتفــاع معــامل  تقــارب الــتقديرات ) 391:1995-392 (وأعوا�ــهوأعوا�ــهوأعوا�ــهوأعوا�ــه
لتقدير " قائمة اجلرد"اإلرتـباط بني خمتلف القواعد، ولعل ذلك ليس مبستغرب يف ظل إستخدام خمتلف الدراسات ملنهجية                 

 .رأس املال البشري
 

 يف رأس املال البشريلق بالعائد على  مهما يكن من أمر، يهمنا مالحظة بعض النتائج اليت مت التوصل إليها فيما يتع             
ــة        ــتائج دراســ ــلي �ــ ــيما يــ ــتعرض فــ ــتاج وسنســ ــة اإل�ــ ــار دالــ ــبيجل إطــ ــب وإســ ــبيجل بنحبيــ ــب وإســ ــبيجل بنحبيــ ــب وإســ ــبيجل بنحبيــ ــب وإســ ــرجا�يو ) 1994 (بنحبيــ ــرجا�يفــ ــرجا�يفــ ــرجا�يفــ  )1998 (فــ

 ).1999 ( بريتشيت بريتشيت بريتشيت بريتشيتو
 
 ::::دراسة بنحبيب وإسبيجلدراسة بنحبيب وإسبيجلدراسة بنحبيب وإسبيجلدراسة بنحبيب وإسبيجل     . . . .أأأأ

 دولة توفرت هلا 121 دوجالس لعينة من الدول ضمت –قامـت هذه الدراسة بتقدير دالة إ�تاج يف شكل كوب      
لكـل مـن الـناتج احملـلي اإلمجايل والسكان     ) 1991 (مسـرز وهسـتون  مسـرز وهسـتون  مسـرز وهسـتون  مسـرز وهسـتون  إسـتخدمت الدراسـة قـاعدة معلومـات      .  ملعلومـات ا

رأس من جا�ب آخر إستخدم الكاتبان سلسلة   .  العيين ألغراض الدراسة  رأس املـال    والقـوى العاملـة، ومت تقديـر رصـيد          
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ر دالـة اإل�ـتاج بطـريقة املـربعات الصـغرى العادية وقررت       هـذا وقـد مت تقديـ      ).  1991 (كـرياكو كـرياكو كـرياكو كـرياكو  الـيت قدرهـا      املـال البشـري   
 .األخطاء املعيارية املتسقة مع طريقة وايت

 
النـتائج األساسـية لـتقدير دالـة اإل�ـتاج حيـث حيتوي العمودين األولني على تقدير الدالة                  ) 6(يرصـد اجلـدول رقـم       

من املتغري املعتمد واملتغريات املفسرة فيما عدا  لكل 1985 و 1965عـلى أسـاس الفـرق يف اللوغاريتمات فيما بني عامي         
 عـلى تقديـر الدالة على أساس مستويات اللوغاريتمات   4 و 3الدخـل اإلبـتدائي يف الـنموذج الـثا�ي بيـنما حيـتوي العمـودان              

 .1985 و 1965لكل من عامي 
 
 
 

 �تائج بنجبيب وإسبجيل�تائج بنجبيب وإسبجيل�تائج بنجبيب وإسبجيل�تائج بنجبيب وإسبجيل: : : : دالة اإل�تاج ورأس املال البشريدالة اإل�تاج ورأس املال البشريدالة اإل�تاج ورأس املال البشريدالة اإل�تاج ورأس املال البشري): ): ): ): 6((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

 املتغريات املفسرةاملتغريات املفسرةاملتغريات املفسرةاملتغريات املفسرة ))))1((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم  ))))2((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم  ))))3((((منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم منوذج رقم  ))))4(((( رقم  رقم  رقم  رقم منوذجمنوذجمنوذجمنوذج

  ))))فرق لوغاريتماتفرق لوغاريتماتفرق لوغاريتماتفرق لوغاريتمات(((( ))))فرق لوغاريتماتفرق لوغاريتماتفرق لوغاريتماتفرق لوغاريتمات(((( ))))1965لوغاريتمات لوغاريتمات لوغاريتمات لوغاريتمات (((( ))))1985لوغاريتمات لوغاريتمات لوغاريتمات لوغاريتمات ((((

 ثابت التقدير 0.269 1.947 0.744 2.399
(0.325) (0.568) (0.322) (0.09)  
 العيينلوغاريتم رأس املال  0.457 0.545 0.853 0.643

(0.038) (0.064) (0.066) (0.085)  
 لوغاريتم العمل 0.209 0.130 0.153 0.365

(0.041) (0.066) (0.163) (0.207)  
 رأس املال البشريلوغاريتم  0.063 -0.059 0.050 0.217

(0.076) (0.071) (0.058) (0.079)  
 لوغاريتم الدخل اإلبتدائي - 0.190 - -
- - (0.037) -  

 عدد املشاهدات 78 78 80 109

 ).150:1994-153 (بنحبيب وإسبجيلبنحبيب وإسبجيلبنحبيب وإسبجيلبنحبيب وإسبجيل: املصدر  

 



 

 30

 :ما يهمنا مالحظته على هذه النتائج ما يلي

وباألحرى يف كل النتائج اليت قررها بنحبيب (عيين يف كل النماذج    رأس املـال ال   املغـزوية اإلحصـائية ملعـامل       :  أوالً
حيـث ترتاوح مرو�ة اإل�تاج بالنسبة لرأس املال العنيى  % 1 عـلى مسـتوى املغـزوية اإلحصـائية     ) وإسـبيجل 

 دوجالس –وكما هو معروف ففي إطار دالة كوب .   كأعـلى مرو�ة   0.85، كـأد�ى مـرو�ة، و       0.46بـني   
 .تعكس مرو�ة اإل�تاج، بالنسبة لعناصر اإل�تاج، األ�صبة النسبية للعناصر يف إمجايل الدخل

 
 حيـث عرفـت املـتغريات كفروقات    2 و 1ة ملعـامل عنصـر العمـل يف الـنموذجني         عـدم املغـزوية اإلحصـائي     :  ثا�ـياً 

.  اللوغاريـتمات ومغــزوية هـذه املعــامالت يف الـنموذجني األخرييــن حيـث عرفــت املـتغريات كلوغاريــتمات     
 إرتفعت 1965لعام  %) 5معـنوية عـلى مستوى       (0.153هـذا وتـبلغ مـرو�ة الـناتج بالنسـبة لعنصـر العمـل               

وجبمــع مــرو�ة العمــل مــع مــرو�ة رأس املــال  . 1985لعــام %) 1معــنوية عــلى مســتوى  (0.365بعدهــا إىل 
العـيين هلذين النموذجني يتضح أن اإل�تاج يف كال العامني قد كان يتسم بعوائد ثابتة للحجم يف عاملي رأس               

 .املال العيين والعمل
 

أما يف .  الناتج بالنسبة لرأس املال البشري فـيما عـدا حالـة الـنموذج الـرابع يالحـظ، عـدم مغـزوية مرو�ة                  :  ثالـثاً 
 تتصف باملغزوية اإلحصائية رأس املـال البشـري     يوضـح اجلـدول أن مـرو�ة         1985حالـة دالـة اإل�ـتاج لعـام         
 وجبمع مرو�ات عناصر اإل�تاج الثالثة ميكن القول أ�ه يرتتب   0.217وأهنـا تبلغ    % 1عـلى مسـتوى املغـزوية       

 اإل�ــتاج بعوائــد مــتزايدة لــلحجم وهــي خاصــية مــتفردة لــرأس املــال    أن يتصــفرأس املــال البشــريعــلى 
 .البشري

 
 ميكنـنا احلصـول عـلى معـدل العـائد عـلى راس املـال البشري على النحو                1985عـلى أسـاس �ـتائج الـتقدير لعـام           

 :التايل
 

(41) 
H
217.0

H
Y

Y
1 =

∂
∂ 

 
 يف الــدول العربــية الــيت إشــتملت علــيها  بشــريرأس املــال الحســاباتنا ملعــدل العــائد عــلى ) 7(ويرصــد اجلــدول 

 .الدراسة وتوفرت هلا معلومات
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 1985معدل العائد على رأس املال البشري يف عينة من الدول العربية معدل العائد على رأس املال البشري يف عينة من الدول العربية معدل العائد على رأس املال البشري يف عينة من الدول العربية معدل العائد على رأس املال البشري يف عينة من الدول العربية ): ): ): ): 7((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 
))))سنوات الدراسةسنوات الدراسةسنوات الدراسةسنوات الدراسة ( ( ( (رأس املال البشريرأس املال البشريرأس املال البشريرأس املال البشري ))))�سبة مئوية�سبة مئوية�سبة مئوية�سبة مئوية((((معدل العائد معدل العائد معدل العائد معدل العائد   الدولةالدولةالدولةالدولة

 األردن 7.470 2.9
 تو�س 5.655 3.8
 اجلزائر 4.657 4.7
 السعودية 2.951 7.4
 السودان  2.089 10.4
 سوريا 6.623 3.3
 الصومال 0.825 26.3
 العراق 4.552 4.8
 الكويت 6.919 3.1
 مصر 5.696 3.8
 املغرب 3.485 6.2
 متوسط 4.629 6.97

 )إحنراف معياري( )2.11( )6.79(

 ).7، جدول رقم 1994 ( بنحبيب وإسبجيلمن) متوسط سنوات الدراسة (رأس املال البشري: املصدر

 
 

 بني 1985 يف الـدول العربـية يف عام   رأس املـال البشـري  عـلى أسـاس هـذه احلسـابات تـراوح معـدل العـائد عـلى            
ولعله من املفيد مالحظة أن متوسط معدل       .  لألردن كأد�ى معدل عائد   % 2.9للصـومال، كأعلى معدل عائد، و       % 26.3

 يقارب متوسط معدل العائد يف تو�س والكويت لبداية الثما�ينات 1985لعام % 7لـذي يـبلغ حـوايل      العـائد للـدول العربـية وا      
 %.6.2يف رصده والذي بلغ حوايل ) 1994(والذي ضمنه ساخاروبولس 

 
 يف ثالثـة منـاذج من تلك اليت أورد�اها يف   رأس املـال البشـري  ومـن جا�ـب آخـر، فـإن عـدم مغـزوية معـامل مـتغري           

.  تلقـى ظـالالً مـن الشـك حـول جـدوى إسـتخدام دالـة اإل�ـتاج لـتقدير معـدل العائد لراس املال البشري                   ) 6(اجلـدول رقـم     
ــتاج يعــنى مــن الناحــية         ــة اإل� ــتاج يف إطــار دال ــتقدير ألحــد عناصــر اإل� ــنالحظ أن عــدم مغــزوية معــامل ال لكنــنا �ســارع ل

رأس املال سري ال يتوافق مع فهمنا الفطري حلالة تطور اإلقتصـادية وجـود فـائض لعنصـر اإل�ـتاج املعـين، إال أن مثل هذا التف                
 . يف معظم الدول النامية ومنها الدول العربيةالبشري
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 ::::دراسة فرجا�يدراسة فرجا�يدراسة فرجا�يدراسة فرجا�ي     . . . .بببب

ميكـن إعتـبار هـذه الدراسـة كمـثال حيـتذى لـتقدير دوال اإل�ـتاج عـلى املسـتوى القطـري مـن معلومـات السالسل                         
 حيث عرفت 1960-1995اج يف مصر إستناداً على سلسلة زمنية للفرتة فقد قامت الدراسة بتقدير لدالة اإل�ت.  الزمنية

عيين، والعمالة، ومتوسط سنوات الدراسة للسكان البالغني من العمر عشر سنوات فأكرب كمؤشر     رأس املـال ال   الدالـة عـلى     
 .لرأس املال البشري، وعدد الطالب بالفصل الدراسي كمؤشر لنوعية التعليم

 
 قـد قـام ببـناء سلسـلة لـرأس املال البشري يف مصر للفرتة حتت الدراسة بإستخدام                جا�يجا�يجا�يجا�يفـر فـر فـر فـر ويهمـنا مالحظـة أن      

، كــالذي توفــره الــتعدادات رأس املــال البشــريتــبدأ مــن تقديــر إبــتدائي لــلمرتاكم مــن  "وهــي طــريقة " قائمــة اجلــرد"طــريقة 
 لكل سنة دراسية أس املال البشريرالسـكا�ية، وتعتـرب أن الفـرد الذي يلتحق بالتعليم يف زمن الحق يضيف سنة لرصيد            

وعلـيه ميكـن إسـتخدام معلومـات اإللـتحاق بالتعليم، بعد تعديلها لتأخذ يف اإلعتبار الفاقد الرتبوي،              .  يـتم إكماهلـا بـنجاح     
 ".لتقدير اإلضافات لرأس املال البشري

 
ات فأكــثر كمــا  ســنو10متوســط ســنوات الدراســة للســكان الــبالغني مــن العمــر ) 8(هــذا ويرصــد اجلــدول رقــم 

جـاءت يف تعـدادات السكان لألعوام املوضحة كما يرصد متوسط سنوات الدراسة بعد التعديل اجلزئي الذي أدخل على     
هـذا ويالحـظ املؤلـف أن التعديل    ".  قائمـة اجلـرد  "تقديـرات الـتعداد، وهـو الـتقدير اإلبـتدائي الـذي طبقـت علـيه طـريقة             

تعداد عـن متوسـط سنوات الدراسة عادة ما متيل حنو تد�ي التقدير وذلك ألهنا        اجلـزئي يـأخذ يف اإلعتـبار أن معلومـات الـ           
ترصد احلالة التعليمية كأعلى مرحلة تعليمية مت إكماهلا األمر الذي يغفل سنوات الدراسة اليت يتم إكماهلا بعد هناية مرحلة       

 .تعليمية معينة دون إكمال هذه املرحلة الالحقة
 

 ت الدراسة للسكان البالغني عشر سنوات فأكثر لسنوات التعداد يف مصرت الدراسة للسكان البالغني عشر سنوات فأكثر لسنوات التعداد يف مصرت الدراسة للسكان البالغني عشر سنوات فأكثر لسنوات التعداد يف مصرت الدراسة للسكان البالغني عشر سنوات فأكثر لسنوات التعداد يف مصرمتوسط سنوامتوسط سنوامتوسط سنوامتوسط سنوا): ): ): ): 8((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

 سنة التعدادسنة التعدادسنة التعدادسنة التعداد تقديرات التعدادتقديرات التعدادتقديرات التعدادتقديرات التعداد التقديرات املعدلة جزئياًالتقديرات املعدلة جزئياًالتقديرات املعدلة جزئياًالتقديرات املعدلة جزئياً

1.56 1.26 1960 

2.91 2.50 1976 

3.98 3.47 1986 

5.00 4.61 1996 
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 يشـهد هجــرة للعمـل يعــتد هبــا،   ، وهــو عــام مل1960إبـتداء بالــتقديرات املعدلـة جزئــياً لــرأس املـال البشــري لعـام     
وللتالميذ من  ) إبتدائي، إعدادي، ثا�وي وعايل   (إسـتُخدمت املعلومـات السـنوية لإللـتحاق بالتعلـيم ملـراحل التعلـيم األربعة                
هذا وقد إفتُرض أن يكون .  رأس املال البشريسـن العاشرة وأكرب، بعد تعديلها للفاقد الرتبوي لتقدير اإلضافات لرصيد         

باإلضافة .  1995عام % 15 إىل 1960عام % 5الرتبـوي قـد إزداد خـالل الفرتة حتت الدراسة بطريقة خطية من        الفـاقد   
إىل ذلـك، أخــذت الــتقديرات النهائــية يف اإلعتـبار تــأثري معــدل الوفــيات، واهلجـرة املومســية وهجــرة الكفــاءات يف متوســط    

 .سنوات الدراسة يف السكان
 

ــال البشـــريوبعـــد، أوضـــحت الدراســـة أن رصـــيد   ــواً متصـــال خـــالل الفـــرتة  رأس املـ   يف مصـــر قـــد شـــهد منـ

.  يف منتصف التسعينات% 3يف بداية الستينات إىل حوايل      % 5 إال أن معـدل الـنمو قـد إخنفـض مـن حـوايل                1985-1960
 .ويعزى هذه اإلخنفاض جزئياً إىل تفشي األمية يف املاضي وإرتفاع مستوى اإللتحاق بالتعليم

 
 مـع الـزمن خـالل الفـرتة حتـت الدراسـة مـع سجل النمو اإلقتصادي خالل         رأس املـال البشـري    طـور   مبقار�ـة منـط ت    

الفـرتة، وهـو سـجل إتسـم بـتذبذب شـديد، يالحـظ فـرجا�ي إن إثـبات عـدم وجـود عالقـة ذات مغـزوية بني الناتج احمللي                        
ن ذلك فقد قام املؤلف بتقدير دالة وعـلى الـرغم م  .  اإلمجـايل ورأس املـال البشـري ال حيـتاج إىل حتلـيل إقتصـادي قياسـي          

اإل�ـتاج بقـدر كـبري مـن اإل�ضـباط املـنهجي حيـث قام بإختبار مدى صالحية السالسل الزمنية ملختلف املتغريات إلجراء         
هذا وقد أفضت هذه اإلختبارات إىل عدم       .  حتلـيل اإلحنـدار وذلـك بتطبيق إختبار التكامل املزدوج لسالسل املتغريات           

ت املتغريات إلجراء حتليل اإلحندار، من �احية، وإىل عدم وجود عالقة ذات مغزوية إحصائية بني الناتج          صـالحية مستويا  
هـذا وقـد وجـدت عالقة ذات    .  احملـلي وبقـية املـتغريات عـند حتويـل هـذه إىل صـيغة الفـروق األوىل، مـن �احـية أخـرى                   

 عـند قـياس متغريات الدالة كمعدالت للنمو حيث قدرت   مغـزوية إحصـائية بـني الـناتج احملـلي اإلمجـايل ورأس املـال العـيين            
  1960-1995مــرو�ة الــناتج احملــلي اإلمجــايل بالنســبة لــرأس املــال العــيين يف إطــار دالــة اإل�ــتاج يف مصــر خــالل الفــرتة              

العائد على  بيـنما وجـد أن معامل رأس املال البشري قد كان متد�ياً للغاية ورمبا كان صفراً مما يعين أن معدل              0.7حبـوايل   
وكما هو معروف فإ�ه ميكن تفسري مثل هذه النتيجة على أهنا تعنى وجود      .  رأس  املـال البشـري قـد كـان متد�ياً بدوره           

فـائض لرأس املال البشري يف مصر األمر الذي ال يتفق مع فهمنا الفطري ملا هو مشاهد من أحوال وكما سبق وأن الحظنا   
 .سابقاً
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 ::::دراسة بريتشيتدراسة بريتشيتدراسة بريتشيتدراسة بريتشيت     . . . .تتتت

السالسـل الزمنــية لـتقديرات متوسـط سـنوات الدراسـة حلســاب      ) 1999 (بريتشـيت بريتشـيت بريتشـيت بريتشـيت الدراسـة إسـتخدم   يف هـذه  
رصــيد رأس املــال التعلــيمي يف زمــن معــني تســاوي القــيمة  "وحســب تعــريفة فــإن قــيمة  ".  التعلــيمي"مؤشــر لــرأس املــال 

هو مفهوم " رأس املال البشري"ىل أن  اإل�تباه إ  بريتشـيت بريتشـيت بريتشـيت بريتشـيت ويلفـت   ".  احملسـومة للفـرق يف األجـور الـذي يرتتـب عـلى التعلـيم              
رأس ويالحظ يف هذه اخلصوص أن .  أوسـع مـن متوسط سنوات الدراسة ومؤشرات رأس املال البشري اليت تعتمد عليه      

 للفـرد يشـتمل عـلى احلالـة الصـحية والقـوة البدينة، والتدريب الرمسي وغري الرمسي الذي يتلقاه الفرد خارج              املـال البشـري   
الـيت يعمل معها، والتدريب داخل املؤسسة، والعائد على األقدمية املتأتي من التعليم أثناء تأدية الوظائف              �طـاق املؤسسـة     

رأس املــال كــل هــذه اخلصــائص جتعــل .  ولــيس مــن التدريــب والــريع املرتتــب عــلى املهــارات املكتســبة واهلــبات الطبيعــية
 . للفرد أكثر قابلية للتسويقالبشري

 
 سلسلتني لرأس املال العيين مت بناءمها بطريقة قائمة بريتشـيت بريتشـيت بريتشـيت بريتشـيت  إسـتخدم    س املـال البشـري    رأباإلضـافة إىل سلسـة      

اجلـرد الدائـم لإلسـتثمار وإضـافته لـتقدير إبـتدائي لـرأس املـال حيث مت احلصول على رأس املال اإلبتدائي بإستخدام �سبة              
ل هذه التقديرات على أهنا تقديرات لرأس املال  وقد الحظ يف هذا الصدد أ�ه ال ينبغي معاملة مث         .  رأس املـال إىل الـناتج     

رف بريتشـيت مثل هذه التقديرات على أهنا          .  العـيين الـذي عـادة مـا يعـرف ألغـراض دالـة اإل�ـتاج                اجلهد "وعلـيه فقـد عـ
 ".اإلستثماري املرتاكم واملهلك

 
�ه معدل منو الناتج  دوجـالس حيـث عرف املتغري املعتمد على أ      –هـذا وقـد مت تقديـر دالـة إ�ـتاج مـن �ـوع كـوب                  

وعرفت املتغريات ) ومت حسـابه عـلى أسـاس تقديـر معادلـة اإلحندار            (1960-1987احملـلي اإلمجـايل للعـامل خـالل الفـرتة           
هذا وقد مت التقدير .  املفسـرة على أهنا معدل منو اإلستثمار املراكم ومعدل منو قيمة رأس املال التعليمي، كل خالل الفرتة      

 قطراً والذي �لخص �تائجه يف اجلدول التايل حيث األرقام 91ربعات الصـغرى العاديـة لعينة ضمت   األساسـي بواسـطة املـ    
 : اإلحصائية–بني األقواس هي قيمة ت 
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 �تائج بريتشيت�تائج بريتشيت�تائج بريتشيت�تائج بريتشيت: : : : رأس املال البشريرأس املال البشريرأس املال البشريرأس املال البشريدالة اإل�تاج والعائد على دالة اإل�تاج والعائد على دالة اإل�تاج والعائد على دالة اإل�تاج والعائد على ): ): ): ): 9((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

 املتغريات املفسرةاملتغريات املفسرةاملتغريات املفسرةاملتغريات املفسرة 1 2
0.039 

)0.795( 
0.049 

)1.07( 
 منو رأس املال التعليمي للعاملمعدل 

0.526 
)12.8( 

0.524 
)12.8( 

 معدل منو اإلستثمار املرتاكم

0.0009 
)0.655( 

 متوسط الدخل اإلبتدائي  -

 معامل التحديد 0.653 0.655
 ).1999(بريتشيت :  املصدر

 
ويساوي  (0.52ويبلغ حوايل ويالحظ على هذه النتائج أن معامل اإلستثمار املرتاكم يتصف باملغزوية اإلحصائية 

من جا�ب آخر، يتصف معامل رأس املال التعليمي بعدم املغزوية اإلحصائية       ).  مـرو�ة اإل�ـتاج بالنسـبة لـرأس املـال العـيين           
وال تـتغري هـذه النـتائج بإضافة متوسط الدخل اإلبتدائي، ويف حقيقة األمر ال تتغري هذه النتائج حتت أي          .  بعالمـة سـالبة   
اليت تستند على (لـبديلة للتقدير كإستخدام أدوات املتغريات أو إضافة متغريات مفسرة أخرى كنوعية التعليم       مـن الطـرق ا    

 ).�تائج اإلختبارات يف خمتلف العلوم
 

كـيف ميكـن تفسـري هـذه النـتائج بالنسـبة لـرأس املـال التعلـيمي؟  تالحـظ الدراسـة يف هذا اخلصوص أ�ه خالل                       
األقطار توسعاً هائال يف اإلخنراط يف التعليم إال أن بعضها أيضا قد شهدت تد�ياً ملحوظاً الفرتة حتت الدراسة شهدت كل    

كذلــك يالحــظ أن هــنالك إخــتالفات  .  يف معــدالت الــنمو اإلقتصــادي، خصوصــاً خــالل فرتتــي الثما�يــنات والتســعينات  
وميكن تفسري تباين أثر .  ه اإلختالفاتواضـحة فـيما بـني األقطـار فـيما يـتعلق بأثـر التعلـيم وأن معامل التقدير حيجب هذ          

 :التعليم فيما بني األقطار على أساس مايلي
 
إن التعلـيم يف بعـض األقطار قد كان ذو أثر فعال يف إ�تقال املعرفة وخلق املهارات بينما كان وقعة يف أقطار               -

 .أخرى غري ذي �فع يعتد به ومل خيلق مهارات تذكر

بسـبب من إختالف التحوالت القطاعية أو بسبب السياسات  (املتعـلمة  إن معـدل منـو الطلـب عـلى العمالـة        -
قد تباين تبايناً كبرياً فيما بني األقطار مما ) اإلقتصادية كاإل�فتاح اإلقتصادي، أو بسبب إختالف التقدم التقين
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خر ترتتـب علـيه تـباين يف معـدل العـائد احلـدى عـلى التعلـيم الـذي إخنفـض يف بعضـها وظـل ثابـتاً يف بعض آ                    
 .وإرتفع يف فئة ثالثة

أن التعليم قد جنح يف بعض األقطار يف خلق مهارات علمية متخصصة كان عليها طلب ولكن للقيام بأعمال  -
 .غري إ�تاجية كاإلخنراط يف عمليات جين الريع أو النشاطات اهلدامة األخرى

 
 من اإلطار التطبيقي إن حماولة وبعـد، ومهمـا يكـن مـن أمـر، توضـح الدراسات اليت مت إستعراضها يف هذا اجلزء              

 بواسطة تقدير دالة لإل�تاج حتفها كثري من العقبات النظرية والتطبيقية وأهنا يف رأس املال البشريقـياس معـدل العـائد على      
معظـم األحـيان تـؤدي إىل معـدالت للعـائد ال ختـتلف معـنوياً عـن الصـفر ممـا يعنى أن هنالك فائض للتعليم يف الدول النامية             

 .مر الذي ال يتفق مع الفهم القطري ملا يشاهد من أحوال تنموية يف هذه األقطاراأل
 
 

     ::::أسواق العمل ازأة ورأس املال البشريأسواق العمل ازأة ورأس املال البشريأسواق العمل ازأة ورأس املال البشريأسواق العمل ازأة ورأس املال البشري: : : : سادساًسادساًسادساًسادساً
 ::::  األدبيات التطبيقية  األدبيات التطبيقية  األدبيات التطبيقية  األدبيات التطبيقية61.

تناولـت األدبـيات ظاهـرة جتـزئة أسـواق العمـل، حيـث تلعـب فـرتة سـريان عقـد العمـل أحـد اخلصائص اليت متيز                      
فقد ترتاوح فرتات سريان عقد العمل بني سنة ويوم يف القطاع الزراعي على الرغم من جتا�س . لسوق املعينخمتلف أجزاء ا

ويف القطاع احلديث تلعب القوا�ني العمالية اليت هتدف إىل محاية العمال من خمتلف أوجه . �ـوع العمالة وجتا�س �وع األشغال     
ا جلزر معزولة من عمال املصا�ع حتيطهم أمواج متالطمة من العمال املؤقتني االسـتغالل دوراً مهمـاً يف جتزأة سوق العمل خبلقه        

ومع مرور الزمن يتمكن عمال املصا�ع من بناء مهارات ختصصية مبصا�عهم تعمق من التفرقة بينهم وبني أقراهنم           . واملومسيني
الوظيفي داخل حرم السوق الداخلي للعمل من العمال املؤقتني واملومسيني وتوفر هلم الفرص للتنافس على الوظائف والتدرج 

 .يف املصنع
 

كذلـك احلـال يـتجزأ سـوق العمـل يف القطـاع احلديـث إىل أسـواق مغلقـة غري متنافسة مع بعضها البعض من خالل            
وال يقتصر . اسـتخدام املؤهـالت التعليمـية الد�ـيا كوسـيلة لتخصـيص فـرص العمـل يف حالة وجود عرض فائض من العمالة              

دام هـذه الوسـيلة عـلى الـتدرج الوظـيفي الداخلي للعمال ذوي املؤهالت التعليمية املتد�ية، وإمنا أيضاً حبرمان                   تـأثري اسـتخ   
يرتتب . هـؤالء مـن وظـائفهم  عـندما يقـوم املخدومـون برفع احلد األد�ى من املتطلبات التعليمية ملختلف مستويات األجور                   

التعليم والبطالة بني أوساط العمال مبختلف مستويات حتصيلهم التعليمي على مثل هذا التطور عالقة مباشرة بني التوسع يف 
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 مازومدارمازومدارمازومدارمازومدارا�ظر (خصوصاً إذا فشل االقتصاد يف خلق فرص عمل جديدة تتوافق مع تركيبة قوة العمل من الناحية التعليمية           
)1989 .(( 
 

الـتعرف على اخلصائص  مهمـا يكـن مـن أمـر، يتطلـب استكشـاف العالقـة بـني سـوق العمـل ورأس املـال البشـري                        
وكمـا هـو معـروف تـتفاوت اقتصـاديات الـدول العربـية تفاوتـاً كبرياً فيما بينها يف عدد من         . املمـيزة ألسـواق العمـل العربـية      

وعلى الرغم من تعدد تصنيفات الدول العربية إال أن تصنيفها على . اجلوا�ـب الـيت تؤثر على طبيعة العالقة حتت الدراسة         
. عاون اخللـيجي والـدول العربية األخرى رمبا كان أكثر مالئمة ألغراض حبث العالقة حتت الدراسة  أسـاس دول جملـس الـت     

ويف هـذا اخلصوص، ودون الدخول يف تفاصيل، ميكننا مالحظة أن أهم مسات سوق العمل يف الدول العربية غري اخلليجية        
ــثل يف  ــوا    ) أ(تتمــ ــدر حبــ ــدل قــ ــبطالة مبتوســــط معــ ــدل الــ ــاع النســــيب ملعــ ــغ يف  % 15يل االرتفــ ــة بلــ ــدل بطالــ ــة مبعــ  مقار�ــ

سنوياً % 2اجتـاه األجـور احلقيقـية حنـو االخنفـاض حيث قدر معدل االخنفاض حبوايل           ) ب(ملسـتوى العـامل، و      % 5متوسـطه   
الــدور الكــبري الــذي يلعــبه القطــاع احلكومــي يف العمالــة املد�ــية حيــث يقــدر �صــيب ) ج(، و 1996 – 1990خـالل الفــرتة  

الفارق يف ) د(على مستوى العامل، و % 11.1وذلـك مقار�ـة مبتوسـط يـبلغ     % 16.5يل القـوة العاملـة حبـوايل       احلكومـة يف إمجـا    
، )2000 (منتدى البحوث اإلقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا   منتدى البحوث اإلقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا   منتدى البحوث اإلقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا   منتدى البحوث اإلقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا   أ�ظـر، عـلي سـبيل املثال،        (األجـور لصـاحل القطـاع العـام         

 )).1995 ( وشعبان وأسعد والقدسي وشعبان وأسعد والقدسي وشعبان وأسعد والقدسي وشعبان وأسعد والقدسي)1998(وسعيد وسعيد وسعيد وسعيد 
 

نـنا مالحظـة تـبلور اإلتفـاق حول أن أهم مسات أسواق العمل يف جمموعة دول جملس التعاون اخلليجي       كذلـك ميك  
 عــلى بعــدي الكــم والــنوع، وإستشــراء الــبطالة الســافرة واملســترتة وتد�ــي   رأس املــال البشــريتتمــثل يف الرصــيد املــتد�ي لــ 

ولعل أحد أهم اخلصائص )).  1995 (لقدسيلقدسيلقدسيلقدسيوشعبان وأسعد وا  وشعبان وأسعد وا  وشعبان وأسعد وا  وشعبان وأسعد وا  ) 1997 (فرجا�يفرجا�يفرجا�يفرجا�يأ�ظر، على سبيل املثال،     (اإل�تاجـية   
إستيفاد " إقرتان فرجا�يفرجا�يفرجا�يفرجا�يفقد الحظ .  التفصـيلية هلـذه األسـواق حالـة الـتجزأة املتعددة املراحل حسب جنسيات العمال         

 العمالة بتشكيل الوافدين لنسبة ضخمة ومتزايدة من قوة العمل، واملراد زيادة غري العرب يف العمالة الوافدة، وتشكيل اخلدم    
لنسـبة كـبرية مـن قـوة العمـل الوافـدة، وتد�ـي املسـتوى املهـين واملهاري لقوة العمل عامة، ووجود فوارق يف ظروف التشغيل                    

كذلك الحظ فرجا�ي سيادة منط تعيني املواطنني بصورة شبة تلقائية   ".  واملـزايا املرتتـبة حبسـب اجلنسـية واملستوى املهين         
ملواطنني املشتغلني يف اإلدارة احلكومية والقطاع العام ويف املهن الكتابية ومهن اخلدمات يف اجلـاز احلكومـي مما أدى إىل تركز ا     

 )).1998 (والعيسويوالعيسويوالعيسويوالعيسوي) 1998 (سعيدسعيدسعيدسعيدأ�ظر أيضاً (
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وبعـد، يف مقالـة إستعراضـية حـول أسـواق العمـل اـزأة وضـح أ�ـه ميكـن إختـبار التجزأة الصناعية لسوق العمل              

 ملختلف القطاعات اليت يعتقد يف مالئمة النموذج رأس املال البشري كس متغريات منوذج    بصـياغة مالئمـة لدالة الكسب لتع      
.  هلـا ولـتعكس املـتغريات املؤسسـية املالئمـة الـيت يعتقد أهنا تلعب الدور الرئيسي يف حتديد األجور يف القطاعات األخرى        

إلستكشاف ظاهرة التجزؤ يف    )).  1998 (ديديديديليو�تاريليو�تاريليو�تاريليو�تاريأ�ظر  . (كذلك احلال بالنسبة لتجزأة سوق العمل على أساس املهن        
سـوق العمـل درجـت األدبـيات التطبيقـية عـلى تقدير دالة الكسب، بعد إضافة العوامل التفسريية الالزمة اليت تكمن وراء             

 .مغزوية إحصائية بني الدوال املقدرة بإستخدام إختبار شاو، على سبيل املثال
 
 
 ):):):):1989((((دراسة القدسي دراسة القدسي دراسة القدسي دراسة القدسي : : : :   أسواق العمل ازأة يف الكويت  أسواق العمل ازأة يف الكويت  أسواق العمل ازأة يف الكويت  أسواق العمل ازأة يف الكويت62.

 5374والذي غطى ) 1983(إسـتخدمت هـذه الدراسـة املعلومـات الـيت وفرها مسح القوي العاملة بالعينة لعام            
 بينما بلغ عدد األفراد 41087هذا وقد بلغ عدد األفراد الذين مشلهم املسح   .  من إمجايل األسر  % 3أسـرة مثلـت حوايل      

ــد إســتند امل  .  12076العــاملني  ــام    هــذا وق ــداد الســكان لع ــثلة ملخــتلف    1980ســح عــلى تع ــنة مم ــيار عي  كإطــار إلخت
 .كويتيون وعرب وغري عرب: اجلنسيات

 
وأوضـحت الدراســة عــدداً مــن خصــائص ســوق العمــل الكويــيت فــيما يــتعلق مبســتوى وتوزيــع دخــل العمــل ميكــن   

 :تلخيص أمهها فيما يلي
 

 ممـا يعـنى درجـة مـرتفعة �سـبياً مـن عدم        1983يف عـام     % 40.4بلـغ معـامل جـيين لـتوزيع دخـل العمـل              - أ
هـذا وقد بلغ معامل جيين لتوزيع الدخل يف القطاع   .  العدالـة يف توزيـع الدخـل عـلى مسـتوى اإلقتصـاد            

 .للقطاع اخلاص% 47.6مقار�ة مبعامل جيين بلغ حوايل % 27.9العام حوايل 

مقار�ـة مبعـامل جـيين بلغ    % 21.1 بلـغ معـامل جـيين لـتوزيع الدخـل بـني الكويتـيني يف القطـاع العـام حـوايل                   - ب
هـذا وقد بلغ معامل جيين  .  لغـري الكويتـيني ممـا يعـين توزيعـاً للدخـل أكـثر عدالـة بـني الكويتـيني               % 33.1

لغري العرب، مما يعين % 32.6مقار�ـة مبعـامل جـيين بلـغ     % 31.1لـتوزيع الدخـل بـني العمـال العـرب حـوايل         
 .رب مقار�ة بغري العربتوزيعاً للدخل أكثر عدالة بني العمال الع
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مما يعين توزيعاً أقل عدالة % (41.3بلـغ معـامل جيين لتوزيع الدخل بني الكويتيني يف القطاع اخلاص حوايل          - ت
هذا وقد بلغ معامل جيين لتوزيع     .  لغري الكويتيني % 48.2مقار�ة مبعامل جيين بلغ     ) مقار�ة بالقطاع العام  

 .لغري العرب% �47.3ة مبعامل جيين بلغ مقار% 43.9الدخل بني العمال العرب 

 ديـنار كويـيت للعـامل وحيث كان متوسط األجر        285بلـغ متوسـط األجـر الشـهري يف اإلقتصـاد حـوايل               - ث
 ديـنار كويـيت بيـنما كـان متوسـط األجـر يف القطـاع اخلاص حوايل               340الشـهري يف القطـاع العـام حـوايل          

 . دينار كوييت187

 ديـنار كويـيت للعـاملني الكويتـيني مقار�ة حبوايل     400قطـاع العـام حـوايل       بلـغ متوسـط األجـر الشـهري يف ال          - ج
 297 دينار كوييت مقار�ة حبوايل 283 لغري الكويتيني، بينما بلغ متوسط األجر للعمال العرب حوايل       295

 .دينار كوييت لغري العرب

لكويتيني مقار�ة حبوايل  دينار كوييت للعاملني ا474بلـغ متوسـط األجـر الشـهري يف القطـاع اخلـاص حوايل              - ح
 دينار كوييت مقار�ة 298 ديـنار كويـيت لغـري الكويتـيني بيـنما بلغ متوسط األجر للعمال العرب حوايل       215

 .  دينار كوييت لغري العرب143حبوايل 
 

ويتضـح مـن هـذه املعلومـات وجـود فـروقات يف األجـر بـني قطاعـات اإلقتصـاد الكويـيت وبـني العـاملني من خمتلف                   
هـذا وقـد قامـت الدراسـة بـتقدير دوال الكسب إلستقصاء هذه الفروقات يف إطار منوذج             .  ات دخـل كـل قطـاع      اجلنسـي 

 .العائد على رأس املال البشري
 

 اإلحصائية، –النتائج على مستوى القطاعات حيث األرقام بني األقواس هي قيمة ت ) 10(يلخص اجلدول رقم 
 .الشهري وحيث قمنا بتقريب النتائج لثالثة خا�ات عشريةوحيث املتغري املعتمد هو لوغاريتم األجر 
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 1983دالة الكسب يف الكويت دالة الكسب يف الكويت دالة الكسب يف الكويت دالة الكسب يف الكويت ): ): ): ): 10((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 
 القطاع العامالقطاع العامالقطاع العامالقطاع العام القطاع اخلاصالقطاع اخلاصالقطاع اخلاصالقطاع اخلاص

 املعاملاملعاملاملعاملاملعامل متوسط املتغريمتوسط املتغريمتوسط املتغريمتوسط املتغري املعاملاملعاملاملعاملاملعامل متوسط املتغريمتوسط املتغريمتوسط املتغريمتوسط املتغري
 املتغري املفسراملتغري املفسراملتغري املفسراملتغري املفسر 

 ثابت التقدير )80.6 (4.885 - )69.7 (4.863 -
 التعليم )13.4 (0.045 8.9 )20.2 (0.0780 5.1
 اخلربة العملية )-2.3 (-0.009 19.6 )2.4 (0.011 19.4
  اخلربة العمليةxالتعليم  )8.1 (0.001 145.3 )3.9 (0.0009 82.2
 تربيع اخلربة العملية )0.3 (0.0002 506.3 )-2.7 (-0.0002 464.8
 ساعات العمل )2.2 (0.002 39.8 )23.1 (-0.018 51.9
 مدة عقد العمل )20.0 (0.074 9.4 )23.9 (0.105 6.1
 تربيع مدة عقد العمل )-9.8 (-0.001 144.4 )-13.4 (-0.002 73.1
  مدة عقد العملxالتعليم  )-14.7 (-0.003 78.4 )-7.0 (-0.002 32.8

 (%)معامل التحديد  26.7 - 48.4 -
 حجم العينة 5920 - 6150 -

 .269صفحة ) 3(م جدول رق) 1989(القدسي : املصدر

 
 

 :الحظ أن العائد على رأس املال البشري، معرباً عنه بالعائد على التعليم، يساوي يف هذه احلالة ما يلي

 
 ))))مدة عقد العملمدة عقد العملمدة عقد العملمدة عقد العمل ( ( ( (0.003        ––––) ) ) ) اخلربة العمليةاخلربة العمليةاخلربة العمليةاخلربة العملية ( ( ( (0.001  +    +    +    +  0.045=  =  =  =  العائد على التعليم يف القطـــاع العـــام  العائد على التعليم يف القطـــاع العـــام  العائد على التعليم يف القطـــاع العـــام  العائد على التعليم يف القطـــاع العـــام  

 
 ))))مدة عقد العملمدة عقد العملمدة عقد العملمدة عقد العمل ( ( ( (0.002        ––––) ) ) ) اخلربة العمليةاخلربة العمليةاخلربة العمليةاخلربة العملية ( ( ( (0.001  +    +    +    +  0.078=  =  =  =  العائد على التعليم يف القطاع اخلاص  العائد على التعليم يف القطاع اخلاص  العائد على التعليم يف القطاع اخلاص  العائد على التعليم يف القطاع اخلاص  

 
 

هذا .  وميكنـنا بـتعويض متوسـطات املتغريات احلصول على العائد على رأس املال البشري يف كل من القطاعات          
 .يف القطاع اخلاص% 8.2يف القطاع العام وحوايل % 4.5وقد بلغ هذا العائد حسبما قدرته الدراسة حوايل 
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تناولـت الدراسـة ثنائـية سـوق العمـل بـتقدير دوال كسـب اجلنسـيات الـثالثة يف كـل مـن القطـاعني العـام واخلاص                        

 :وأوضحت الدراسة، ما يلي

: تتسـم باملغـزوية اإلحصـائية يف القطـاع العـام لكل اجلنسيات          ) أ�ظـر اجلـدول السـابق     (إن مـتغريات دالـة الكسـب         - أ
 أقل من ذلك للعمال العرب %) 35.8(د لدالـة الكسب للكويتيني  كويتـيون وعـرب وغـري عـرب وأن معـامل الـتحدي           

مما درجت الدراسة على تفسريه بأن عوامل التنافسية وإرتباط األجر          %) 51.3(وللعمـال غـري العرب      %) 50.3(
 .بعوامل اإل�تاجية تنطبق بطريقة أكرب على العمال غري الكويتيني

فقـد معنويـتها اإلحصـائية فـيما عـدا مـدة عقد العمل يف حالة       إن كـل مـتغريات دالـة الكسـب يف القطـاع اخلـاص ت        - ب
كذلك تفقد متغريات تربيع مدة عقد العمل والتقاعد بني التعليم ومدة عقد العمل معنويتها اإلحصائية .  الكويتيني

 .يف حالة العمال العرب يف القطاع اخلاص

 
إال أ�ه يقل عن ذلك %) 35.5(يفوق ذلك للعمالة العربية %) 45.4(بالـرغم مـن ذلـك، فـإن معـامل الـتحديد للعمالة الكويتية         

 %).55.5(للعمالة غري العربية 

 
 ::::السياسات اإلقتصادية وسوق العملالسياسات اإلقتصادية وسوق العملالسياسات اإلقتصادية وسوق العملالسياسات اإلقتصادية وسوق العمل:  :  :  :  سابعاًسابعاًسابعاًسابعاً

عددا ً من القضايا املتعلقة بظاهرة جتزؤ  ) 1998(أثار العيسوي   ) 1998(يف تعلـيقه املركـز عـلى مسامهة سعيد          
قد إستند تعليق العيسوي على املقرتح القائل بأن سياسات سوق العمل اليت تطبق  هذا و .  سـوق العمـل يف الـدول العربية       

يف القطـاع العـام هـي الـيت عمقـت مـن ظاهـرة الـتجزؤ عـلى املسـتوى التجمـيعي وأ�ه قد ترتب على هذه السياسات آثاراً                           
الة املتعلمة، وإطالة أمد بطالة سـلبية عـلى اإلقتصاد فيما يتعلق بتخصيص املوارد عموماً، وحرمان القطاع اخلاص من العم          

 .العمالة املتعلمة، وضعف مستوى األداء يف القطاع العام وإخنفاض اإلستثمار
 

بإستكشاف تأثري عدم املرو�ة ) 2001 (فورتيزا ورامافورتيزا ورامافورتيزا ورامافورتيزا ورامامهمـا يكـن مـن أمـر، ما أثاره العيسوي يف هذا الصدد قام             
 قطر 119ج اإلصالح اإلقتصادي وذلك بإستخدام عينة من     يف أسـواق العمـل عـلى األداء اإلقتصادي لألقطار يف ظل برام            

 .1996-1980خالل الفرتة 
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 :هذا وقد إستخدمت الورقة عدداً من املؤشرات لقياس عدم املرو�ة يف سوق العمل إشتملت على ما يلي

 .عدد إتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت وقعها القطر: مؤشر عدم املرو�ة اإلمسية يف سوق العمل - أ

 :وإشتملت على ما يلي: مؤشرات عدم املرو�ة الفعلية يف سوق العمل - ب

أو كنسبة من (احلد األد�ى لألجور كنسبة من متوسط التكلفة يف الشركات الصناعية الكربى  -
 ).الناتج احمللي للفرد

�ســبة اإلســتقطاعات مــن الرواتــب واألجــور الــيت يدفعهــا العمــال وأصــحاب العمــل كمســامهة  -
 ).أو عدد األيام املمنوحة كعطلة رمسية لوالدة أول طفل( اإلجتماعية لنظام التأمينات

أو توقـيع القطر على إتفاقية منظمة العمل  (عضـوية احلـركة العمالـية كنسـبة مـن القـوى العاملـة              -
 ). اخلاصة بالتفاوض اجلماعي87الدولية رقم 

ــك اإلدارة احمللــية، كنســب        - ــام، مبــا يف ذل ــة يف القطــاع احلكومــي الع ــوى العاملــة  العمال  ة مــن الق

 ).أو العمالة يف احلكومة املركزية كنسبة من القوى العاملة(
 

حالة املرو�ة (ألغـراض التحلـيل مت توحـيد قياس مؤشرات مرو�ة سوق العمل حبيث ترتاوح قيمة املؤشر بني صفر           
لة وجود أقصى عدد من العوائق حلالة عدم املرو�ة القصوى أو حا(وواحد ) القصوى أو حالة إ�عدام العوائق يف سوق العمل

عـلى هـذا األسـاس إعـتُمد متوسـط مؤشرات عدم املرو�ة الفعلية األربعة ليصبح مؤشراً جتميعياً حلالة        ).  يف سـوق العمـل    
 .املرو�ة الفعلية يف سوق العمل ليقابل مؤشر املرو�ة األمسية

 
لتصـحيح اإلقتصــادي طـورت الورقــة   ملـا كا�ـت الورقــة مهـتمة بإستكشــاف أثـر مـرو�ة ســوق العمـل عــلى عملـية ا       

 قرضـاً وتسـهيالت للتصـحيح قدمها البنك الدويل خالل الفرتة      449مقياسـاً لفـرتة التصـحيح إسـتند عـلى معلومـات حـول               
وألغراض تطوير هذا املقياس أفرتض أن تبدأ عملية التصحيح عندما يفوق اإلقرتاض الرتاكمي ألغراض            .  1980-1996

ــناتج  لــتوزيع هــذه النســبة بــني األقطــار  % 25 احملــلي النســبة الســائدة لإلقــرتاض الرتاكمــي لشــرحية   التصــحيح كنســبة مــن ال
وعلى هذا األساس عرفت األقطار غري املقرتضة، مبعنى تلك األقطار اليت ليس      .  1996-1980املقرتضـة خـالل الفرتة      

 .كمي للناتج احمللي النسبة املقدرةهلا برامج للتصحيح، على أهنا تلك األقطار اليت مل تصل �سبة إقرتاضها الرتا
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مـن جا�ـب آخـر، ولألقطـار الـيت فاقـت فيها �سبة اإلقرتاض الرتاكمي النسبة املقدرة مت حتديد السنة اليت حدث                 
 :فيها ذلك وإستخدمت هذه السنة لتحديد عامل دمية لفرتة جهود التصحيح على النحو التايل

 

وتأخذ قيمة واحد إذا بدأ القطر يف التصحيح قبل : ة لسـنة التصـحيح  ة لسـنة التصـحيح  ة لسـنة التصـحيح  ة لسـنة التصـحيح  دمـية التصـحيح اإلقتصـادي قـبل فـرتة طويلـ          دمـية التصـحيح اإلقتصـادي قـبل فـرتة طويلـ          دمـية التصـحيح اإلقتصـادي قـبل فـرتة طويلـ          دمـية التصـحيح اإلقتصـادي قـبل فـرتة طويلـ           -
السـنة الـيت بـدأ فـيها تطبـيق الـربامج املعـتمدة بفــرتة        

 . سنوات10 إىل 4ترتاوح بني 

وتـأخذ قيمة واحد إذا بدأ القطر يف التصحيح قبل       :دمية التصحيح اإلقتصادي قُبيل سنة التصحيحدمية التصحيح اإلقتصادي قُبيل سنة التصحيحدمية التصحيح اإلقتصادي قُبيل سنة التصحيحدمية التصحيح اإلقتصادي قُبيل سنة التصحيح -
ج املعـتمدة بفــرتة  السـنة الـيت بـدأ فـيها تطبـيق الـربام      

 .ترتاوح بني سنة وثالث سنوات

ــدأ القطــر يف التصــحيح      :دمية التصحيح اإلقتصادي بعيد سنة التصحيحدمية التصحيح اإلقتصادي بعيد سنة التصحيحدمية التصحيح اإلقتصادي بعيد سنة التصحيحدمية التصحيح اإلقتصادي بعيد سنة التصحيح - ــيمة واحــد إذا ب ــأخذ ق وت
 .خالل السنوات الثالثة اليت تعقب سنة التصحيح

يف التصحيح بعد   وتأخذ قيمة واحد إذا بدأ القطر        :دمية التصحيح اإلقتصادي بعد فرتة طويلة من سنة التصحيحدمية التصحيح اإلقتصادي بعد فرتة طويلة من سنة التصحيحدمية التصحيح اإلقتصادي بعد فرتة طويلة من سنة التصحيحدمية التصحيح اإلقتصادي بعد فرتة طويلة من سنة التصحيح -
 . سنوات من سنة التصحيح10 إىل 4

 
 .هذا ويالحظ أن هذه العوامل الدمية تأخذ قيمة صفر لكل الدول املتقدمة املستخدمة يف التحليل

 
 قطر عربي ستة من 12مهما يكن من األمر، يالحظ أن عينة األقطار اليت إستخدمت يف التحليل إشتملت على    

مبعنى القطر الذي وقع (هذا وقد متيز سوق العمل بعمان بأعلى قدر من املرو�ة األمسية .  حيحبينها كا�ت هلا برامج للتص 
بينما كا�ت العراق متثل حالة أقصى درجة من عدم مرو�ة سوق العمل       ) عـلى أقل عدد من إتفاقيات منظمة العمل الدولية        

من جا�ب آخر، متيز سوق العمل ).   العمل الدوليةمبعنى القطر العربي الذي وقع أكثر عدد من إتفاقيات منظمة       (األمسـية   
بينما كان سوق العمل ) مبعـنى أد�ـى قيمة للمؤشر التجميعي ملرو�ة سوق العمل  (األرد�ـي بأعـلى درجـة مـن املـرو�ة الفعلـية             

 .اجلزائري أقل األسواق العربية مرو�ة من الناحية الفعلية
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  لألردن0.11 قد بلغ   1996-1970فعلـية لسـوق العمل للفرتة       هـذا وتوضـح النـتائج أن متوسـط مؤشـر املـرو�ة ال             

ــبحرين و 0.27و  ــتو�س و 0.39 للـ ــلجزائر و 0.45 لـ ــوريا و 0.39 لـ ــر و 0.39 للكويـــت و 0.3 لسـ ــلمغرب0.24 ملصـ   لـ

 . لليمن0.28 ملوريتا�يا و 0.27و 
 

ملتغري املعتمد مبتوسط عـلى أسـاس هـذه الـتعريفات قامـت الورقـة بـتقدير منـوذج لألداء اإلقتصادي حيث حدد ا            
 بينما إشتملت املتغريات املفسرة على مؤشرات مرو�ة سوق العمل        1996-1970معـدل منـو الـناتج احملـلي اإلمجـايل للفـرتة             

والعوامـل الدمـية لـبداية جهـود اإلصـالح اإلقتصـادي وتفاعل العوامل الدمية مع مؤشر مرو�ة سوق العمل             ) كـل عـلى حـدة     (
الـناتج احملـلي الصـناعي، ومعـدل منـو الناتج احمللي اإلمجايل للسنة السابقة وتفاعل معدل منو الناتج      باإلضـافة إىل معـدل منـو     

 .احمللي اإلمجايل الصناعي مع العوامل الدمية
 

هـذا ويهمـنا مالحظـة مـا توصـلت إلـيه الورقة فيما يتعلق بتأثري مرو�ة سوق العمل على األداء اإلقتصادي حيث                 
احلـد األد�ـى لألجـور واملـزايا القا�و�ـية ال تؤثـر سلبياً على النمو اإلقتصادي إال أن       "يجة القائلـة بـأن      توصـلت الورقـة إىل النتـ      

وعليه فيبدو أن أمهية عدم مرو�ة سوق العمل تتأتى ألسباب سياسية    .  احلجـم النسـيب للعمالـة املـنظمة يلعب دوراً مهماً          
تــيجة، ومــن حماولــة الورقــة إلتــباع منهجــية منضــبطة لــتقدير  عــلى الــرغم مــن أمهــية هــذه الن".  ولــيس ألســباب إقتصــادية

الـنموذج، إال أ�ـنا �سـارع لـنالحظ أن أمهية الورقة تكمن يف حماولتها إلستنباط مؤشرات جتميعية ملظاهر عدم مرو�ة سوق                
 .العمل وهي مظاهر تتطابق مع تلك اليت عادة ما تعترب أسباباً كامنة يف خلق جتزؤ أسواق العمل

 
 ::::مالحظات ختامية حول أسس العالقةمالحظات ختامية حول أسس العالقةمالحظات ختامية حول أسس العالقةمالحظات ختامية حول أسس العالقة:  :  :  :  ثامناًثامناًثامناًثامناً

وبعد، ما هي إذاً أسس العالقة بني قياس عوائد اإلستثمار البشري يف الدول النامية والتعليم وسوق العمل؟  يف 
 :هذا الصدد ميكننا مالحظة ما يلي

 
رار اإلخنراط يف أ�ـه يف إطـار النظرية اإلقتصادية النيوكالسيكية تتأسس هذه العالقة على إفرتاض أن ق        :أوالً

التعلـيم يـتم بواسـطة أفـراد راشدين سلوكياً يف ظل إقتصاد تنافسي كامل املعلومات، فيما يتعلق مبتجه                  
وعــلى هــذا األســاس فــإن عــرض العمــل مبخــتلف مســتوياته   .  األســعار الالزمــة إلختــاذ قــرار التعلــيم 

 .اسطة األفرادالتعليمية وملختلف األسواق يعتمد على تقدير العائد على التعليم بو
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يف إطار سوق العمل، أو أسواق العمل عندما تتجزأ، وبغض النظر عن درجة تنافسيته تقوم الوحدات                 :ثا�ياً
اإل�تاجـية يف سعيها لتعظيم أرباحها بتوظيف العمال ألداء خمتلف الوظائف اإل�تاجية حسب متطلبات    

وحبكم العالقة  .  لتعليم مؤشراً عنها  الوظـائف مـن املهـارات املخـتلفة، والـيت عـادة مـا يكـون مسـتوى ا                  
املوجـبة بـني مستويات التعليم، وما يقابلها من مستويات لألجور، يتوقع أن يؤدي إرتفاع مستويات التعليم      
إىل زيـادة معـدالت الـبطالة احلضـرية يف أسـواق العمـل احلضـرية اليت تعلب فيها العوامل املؤسسية دوراً                       

 .ملحوظاً

قتصـاد ككل ميكن إستخدام متوسط التحصيل التعليمي يف القوة العاملة كمؤشر لرأس            عـلى مسـتوى اإل     :ثالثاً
املــال البشــري الــذي يــتم إســتغالله يف إطــار دالــة لإل�ــتاج مــع رأس املــال العــيين والعمــال وبقــية عوامــل     

 يف مـثل هذا اإلطار ميكن حساب معدل العائد على رأس املال البشري بتقدير الناتج احلدي    .  اإل�ـتاج 
هذا وعلى الرغم من الصعوبات املنهجية التطبيقية اليت تعرتض    .  لـرأس املـال البشـري مـن دالة اإل�تاج         

سـبيل مـثل هـذه الـتقديرات والـيت أفضـت إىل �ـتائج تعـنى أن هـنالك فـائض مـن رأس املال البشري يف                  
ج، إال أن هنالك �تائج الـدول النامـية مبعـنى عـدم مغزوية الناتج احلدي لرأس املال البشري يف دالة اإل�تا             

تطبيقية أخرى تعنى بالنمو اإلقتصادي طويل املدى توضح أمهية رأس املال البشري اإلبتدائي يف تفسري 
 .التفاوت املشاهد بني األقطار يف معدالت النمو اإلقتصادي

لق أكتسـب قـياس عوائـد اإلسـتثمار البشـري أمهـية خاصـة وذلـك ملـا يرتتـب علـيه مـن سياسات تتع                           :رابعاً
بتخصـيص اإلسـتثمار احلكومـي بـني القطاعـات اإلقتصـادية مبـا يف ذلـك قطـاع التعلـيم ويف داخل قطاع               

هذا وقد إستندت مثل هذه السياسات على النتائج التجميعية .  التعلـيم بـني مـراحل التعلـيم املختلفة        
س مـن خمتلف  للعـائد عـلى اإلسـتثمار البشـري الـيت ثابـر عـلى رصـدها وتبويـبها وحتليـلها سـاخاروبول                    

وعلى أساس مثل هذه النتائج قام البنك الدويل، خصوصاً يف إطار سياسات اإلصالح     .  أحنـاء العـامل   
ــتطوير إســرتاتيجية اإلقــراض لقطــاع التعلــيم بالرتكــيز عــلى التعلــيم األويل بإعتــباره املــرحلة      اهليكــلي، ب

 .الناحيتني الفردية واتمعيةالتعليمية اليت تتميز بأعلى معدل عائد على اإلستثمار البشري، من 
 

وبعـد، فقـد عـرف عـن معظم الدول النامية، ومن بينها الدول العربية، أهنا قد تبنت سياسات تنموية بعيد �يلها      
بعد جناح النضال " اجلهل واملرض"لإلستقالل ركزت على إيالء التعليم والصحة أولويات خاصة وذلك هبدف القضاء على          

كذلك عرف عن جتارب معظم هذه الدول أهنا قد سعت إىل توفري فرص التعليم      ".  ري اإلستعمار �ـ "الوطـين للـتخلص مـن       
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األمر الذي ترتب  " التأثريات اخلارجية "وخاصية  " السلعة العامة "اـا�ي لكـل مـراحل التعلـيم بإعتـبار أن للتعلـيم خاصية               
هذا، وقد .  وجد مربراً لتدخل الدولة يف هذه االعلـيه إخفـاق آللـية السـوق يف توفـري فرص التعليم املطلوبة، ومن ثم أ             

أفضــى املســار التــنموي لعــدد مــن الــدول النامــية، ومــن بيــنها بعــض الــدول العربــية، مــنذ اإلســتقالل وحــتى بدايــات عقــد   
 الثما�يـنات إىل فشـل جهـود التنمـية مبعـنى الفشـل يف إحـداث حتـوالت هيكلـية عمـيقة يف تركيـبة اإل�ـتاج ومـن ثم الفشل يف                

وقـد ترتـب عـلى مـثل هـذا الفشل، من ضمن آثار أخرى،      .  حتقـيق معـدالت مـرتفعة؛ ومسـتمرة يف متوسـط دخـل الفـرد         
ثــبات، أن مل يكـــن إهنـــيار يف بعـــض األحــيان، قـــاعدة مـــوارد الدولـــة األمـــر الــذي تســـبب يف إخـــتالل الـــتوازن الداخـــلي    

هذا وقد تُرجم .  لتدفقات العادية للموارد يف املواز�ة العامةلإلقتصـاديات معـرباً عـنه بالعجز غري القابل للتمويل من خالل ا     
 .هذا اإلختالل، من منظور كفاءة عمل اإلقتصاد الكُلي، على أ�ه مؤشر إلخفاق آلية الدولة يف حتقيق التنمية

 
مت كذلـك احلـال، توضـح الدراسـات املؤسسـية الوصـفية أل�ظمـة التعلـيم يف معظم الدول النامية أن النموذج الذي                

إتـباعه يف غالبـية هـذه الـدول قـد كـان �سـخة طـبق األصـل للنموذج التعليمي الذي إتبعته الدولة اإلستعمارية الغربية وهو                  
والذي هدف إىل ختريج أجيال من املتعلمني لتساعد الدولة " احلكم غري املباشر"منوذج كان قد متت صياغته حتت فلسفة 

حتت هذا النموذج، ويف ظل الرتكيبية    .   يكـون إحـداث التنمـية هدفاً حمورياً        اإلسـتعمارية يف حكـم مسـتعمراهتا، دون أن        
اإل�تاجـية البدائـية ملخـتلف إقتصـاديات هـذه الـدول، حتكمت الدولة اإلستعمارية يف سوق عمل العمالة املتعلمة من خالل                 

ل املعطيات الالزمة للتوسع يف التعليم إحـتكارها للتشغيل يف القطاع احلكومي األمر الذي وفر هلا كل املعلومات املطلوبة حو          
هبـدف احلفـاظ عـلى حالـة مـن العمالـة الكاملـة يف هـذا السـوق ومـن ثـم حتقـيق الكفـاءة اإلقتصـادية الكُلـية عـلى مستوى                      

 .اإلقتصاد بإعتبار أن هنالك حالة عمالة كاملة يف القطاع التقليدي، وإن إ�طوت على بطالة مقنعة
 

ي املوروث مت التوسع يف التعليم يف معظم الدول النامية وهو األمر الذي أدى يف هناية        يف ظـل هـذا الـنموذج التعليم       
الـيت ترتبـت علـيها الدعوة إىل إعادة النظر يف طبيعة    " إخفـاق الدولـة  "املطـاف، ويف ظـل فشـل جهـود التنمـية، إىل ظاهـرة            

الحظ يف هذا الصدد إن التجربة التنموية لبلدان و�سارع لن".  التعليم وسوق العمل وعوائد اإلستثمار البشري"العالقة بني 
شـرق وجـنوب شـرق آسيا، واليت تعرضت لإلستعمار اليابا�ي، قد كا�ت مغايرة لتجربة معظم الدول النامية اليت تعرضت         

 )).1990(أ�ظر على سبيل املثال، ويد (لإلستعمار الغربي خصوصاً فيما يتعلق باإلستثمار يف التعليم 
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ن من أمر، فقد إ�طوت سياسات اإلصالح اهليكلي اليت إتبعتها معظم الدول العربية على أهداف حتقيق     مهمـا يك  
الكفـاءة اإل�تاجية يف كل ااالت وذلك بالقضاء على خمتلف مظاهر التشوهات السعرية يف خمتلف األسواق مبا فيها سوق    

ى أمهية إستخدام مؤشرات احلوافز السعرية ألغراض كذلك إ�طوت هذه السياسات عل   .  العمـل، ومـن خلفه سوق التعليم      
وكما هو معروف اآلن، تعرضت   .  ختصـيص املـوارد، مبـا يف ذلـك اإلسـتثمار، فـيما بـني القطاعات، يف ذلك قطاع التعليم                   

حـزم السياسـات هـذه للـنقد الـنظري والتطبـيقي ملـا ترتـب علـيها مـن إخفـاق يف إحـداث التنمـية يف عـدد كبري من الدول                   
مـية ومـن آثـار سـلبية يف اـال اإلجـتماعي ومـن إجتـاه مـلحوظ يف تد�ـى معدالت اإلستثمار، مبا يف ذلك اإلستثمار يف                     النا

هذا .  التعلـيم، ويف إسـتمرار عـدم الـتوازن يف سـوق العمـل رغم إجتاه األجر احلقيقي للعاملني يف القطاع املنظم حنو التد�ي               
لـنقد هـذه بـتطوير مـبادرة رئيسه، السيد جيمس ولفنسون، حول إعتماد        وقـد إسـتجاب البـنك الـدويل لعـدد مـن أوجـه ا              

كذلـك احلال، يقوم البنك الدويل بإعادة النظر يف توجهاته  .  كمحـور للعملـيات اإلقراضـية للبـنك     " اإلطـار الشـامل للتنمـية     "
 .))2000(أ�ظر على سبيل املثال، البنك الدويل (السابقة فيما يتعلق بسوق العمل وبالتعليم العايل 
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 قائمـــــــــــة املراجـــــــــــــــعقائمـــــــــــة املراجـــــــــــــــعقائمـــــــــــة املراجـــــــــــــــعقائمـــــــــــة املراجـــــــــــــــع

جملة  ؛؛؛؛""""آثـار التوظيف وسياسات الدخول يف القطاع العام على سوق العمل املصري           آثـار التوظيف وسياسات الدخول يف القطاع العام على سوق العمل املصري           آثـار التوظيف وسياسات الدخول يف القطاع العام على سوق العمل املصري           آثـار التوظيف وسياسات الدخول يف القطاع العام على سوق العمل املصري           """"،  )1997 (، راجـي،  ، راجـي،  ، راجـي،  ، راجـي،  أسـعد أسـعد أسـعد أسـعد  .1
 .البنك الدويل لإلستعراض اإلقتصادي

 التعليم والكسب  التعليم والكسب  التعليم والكسب  التعليم والكسب إستعراض تقديرات العالقة بنيإستعراض تقديرات العالقة بنيإستعراض تقديرات العالقة بنيإستعراض تقديرات العالقة بني""""، )1999(أوسرتبيك أوسرتبيك أوسرتبيك أوسرتبيك . . . . ، و هــ    ، و هــ    ، و هــ    ، و هــ    ....، ك ، ك ، ك ، ك و هـارمون  و هـارمون  و هـارمون  و هـارمون  ،  ،  ،  ،  ....، أ ، أ ، أ ، أ أشـنفلرت أشـنفلرت أشـنفلرت أشـنفلرت  .2
 .جملة إقتصاديات العمل ؛؛؛؛""""مع إختبار للتحيز الناتج عن النشرمع إختبار للتحيز الناتج عن النشرمع إختبار للتحيز الناتج عن النشرمع إختبار للتحيز الناتج عن النشر

ــارو، ر .3 ــارو، ربـ ــارو، ربـ ــارو، ربـ ــادي  ،)1998(    ،،،،....بـ ــنمو اإلقتصـ ــددات الـ ــادي حمـ ــنمو اإلقتصـ ــددات الـ ــادي حمـ ــنمو اإلقتصـ ــددات الـ ــادي حمـ ــنمو اإلقتصـ ــددات الـ ــار  : : : : حمـ ــع لألقطـ ــلى مقطـ ــية عـ ــة تطبيقـ ــار  دراسـ ــع لألقطـ ــلى مقطـ ــية عـ ــة تطبيقـ ــار  دراسـ ــع لألقطـ ــلى مقطـ ــية عـ ــة تطبيقـ ــار  دراسـ ــع لألقطـ ــلى مقطـ ــية عـ ــة تطبيقـ ــبعة معهـــد  ؛ ؛ ؛ ؛ دراسـ مطـ
 .ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، الواليات املتحدة األمريكية

 .جملة إقتصاديات النقود؛ "ملية للتحصيل التعليميملية للتحصيل التعليميملية للتحصيل التعليميملية للتحصيل التعليميمقار�ات عامقار�ات عامقار�ات عامقار�ات عا "،)1993 (يليليليل. . . .  ج ج ج جو....بارو، ربارو، ربارو، ربارو، ر .4

ــارو، ر .5 ــارو، رب ــارو، رب ــارو، رب ــيمي    "،)2000 (يليليليل. . . .  ج ج ج جو....ب ــية حــول التحصــيل التعل ــيمي   معلومــات دول ــية حــول التحصــيل التعل ــيمي   معلومــات دول ــية حــول التحصــيل التعل ــيمي   معلومــات دول ــية حــول التحصــيل التعل ــز التنمــية  "حتديــث ومضــامني حتديــث ومضــامني حتديــث ومضــامني حتديــث ومضــامني : : : : معلومــات دول ؛ مرك
 .www.cid.harvard.eduالدولية، جامعة هارفارد، 

 .البنك الدويل، واشنطن؟؛ "أين ذهب كل التعليم"، )أ-1999(، ....بريتشيت، لبريتشيت، لبريتشيت، لبريتشيت، ل .6

؛ "هـل كـان للتعلـيم عـائد عـلى الـنمو يف إقلـيم الشرق األوسط ومشال أفريقيا؟          "،  )ب-1999(،  ....ت، ل ت، ل ت، ل ت، ل بريتشـي بريتشـي بريتشـي بريتشـي  .7
 .ورقة �قاش، البنك الدويل، واشنطن

األدلـة مـن معلومات   األدلـة مـن معلومات   األدلـة مـن معلومات   األدلـة مـن معلومات   : : : :  يف التنمـية اإلقتصـادية   يف التنمـية اإلقتصـادية   يف التنمـية اإلقتصـادية   يف التنمـية اإلقتصـادية  رأس املـال البشـري  رأس املـال البشـري  رأس املـال البشـري  رأس املـال البشـري  دور دور دور دور """" ،)1994(إسـبيجل  إسـبيجل  إسـبيجل  إسـبيجل  . . . .  م  م  م  م و،  ،  ،  ،  ....بنحبيـب، ج  بنحبيـب، ج  بنحبيـب، ج  بنحبيـب، ج   .8
 .لنقودجملة إقتصاديات ا ؛؛؛؛""""جتميعية مقطعية لألقطارجتميعية مقطعية لألقطارجتميعية مقطعية لألقطارجتميعية مقطعية لألقطار
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فرقة العمل حول التعليم العايل فرقة العمل حول التعليم العايل فرقة العمل حول التعليم العايل فرقة العمل حول التعليم العايل قرير قرير قرير قرير ؛ ت ؛ ت ؛ ت ؛ ت """"اإلهنيار والوعد اإلهنيار والوعد اإلهنيار والوعد اإلهنيار والوعد : ": ": ": "العايل يف الدول النامية   العايل يف الدول النامية   العايل يف الدول النامية   العايل يف الدول النامية   التعليم  التعليم  التعليم  التعليم  ،  )2000 ( البـنك الدويل   البـنك الدويل   البـنك الدويل   البـنك الدويل   .9
 . البنك الدويل، واشنطنواتمع؛واتمع؛واتمع؛واتمع؛

 . مطبعة جامعة أكسفورد، أكسفوردتقرير عن التنمية يف العامل؛تقرير عن التنمية يف العامل؛تقرير عن التنمية يف العامل؛تقرير عن التنمية يف العامل؛، )2000 (البنك الدويلالبنك الدويلالبنك الدويلالبنك الدويل .10

 ؛؛؛؛""""فريقيا جنوب الصحراءفريقيا جنوب الصحراءفريقيا جنوب الصحراءفريقيا جنوب الصحراءأأأأهل ينطبق النمط التقليدي على هل ينطبق النمط التقليدي على هل ينطبق النمط التقليدي على هل ينطبق النمط التقليدي على : : : : لعائد على التعليم  لعائد على التعليم  لعائد على التعليم  لعائد على التعليم  معـدالت ا  معـدالت ا  معـدالت ا  معـدالت ا  """"،  )1996 (،،،،....، ب ، ب ، ب ، ب بـنل بـنل بـنل بـنل  .11
 .جملة التنمية يف العامل

ــيكر، ج .12 ــيكر، جب ــيكر، جب ــيكر، جب ــال البشــري  ،)1964(، ، ، ، ....ب ــال البشــري رأس امل ــال البشــري رأس امل ــال البشــري رأس امل ــيم    : : : : رأس امل ــيقي بإشــارة خاصــة للتعل ــيل �ظــري وتطب ــيم    حتل ــيقي بإشــارة خاصــة للتعل ــيل �ظــري وتطب ــيم    حتل ــيقي بإشــارة خاصــة للتعل ــيل �ظــري وتطب ــيم    حتل ــيقي بإشــارة خاصــة للتعل ــيل �ظــري وتطب ــة  ؛؛؛؛حتل  مطــبعة جامع
 .كولومبيا؛ �يويورك

 .، مطبعة جامعة ميتشيجان، آن أربورللللرأس املال البشري والتوزيع الشخصي للدخرأس املال البشري والتوزيع الشخصي للدخرأس املال البشري والتوزيع الشخصي للدخرأس املال البشري والتوزيع الشخصي للدخ    ،)1967(، ، ، ، ....بيكر، جبيكر، جبيكر، جبيكر، ج .13

؛ """"معامالت جيين للتعليممعامالت جيين للتعليممعامالت جيين للتعليممعامالت جيين للتعليم: : : : قـياس عـدم املساواة يف التعليم  قـياس عـدم املساواة يف التعليم  قـياس عـدم املساواة يف التعليم  قـياس عـدم املساواة يف التعليم  """"، )2000(فـان،  فـان،  فـان،  فـان،  . . . . ، و ز  ، و ز  ، و ز  ، و ز  ....، و وا�ـق، ي    ، و وا�ـق، ي    ، و وا�ـق، ي    ، و وا�ـق، ي    ....تومـاس، ف  تومـاس، ف  تومـاس، ف  تومـاس، ف   .14
 . ورقة عمل حبثية، البنك الدويل، واشنطن

 . مطبعة أكسفورد، أكسفورد،،،،إ�طباعات حول التنمية البشريةإ�طباعات حول التنمية البشريةإ�طباعات حول التنمية البشريةإ�طباعات حول التنمية البشرية، )1995 (، حمبوب،، حمبوب،، حمبوب،، حمبوب،احلقاحلقاحلقاحلق .15

وقــع بــرامج التثبيــت االقتصــادي والتكــيف اهليكــلي عــلى التنمــية البشــرية واإلقــالل مــن  "، )1999(، دابــــور، ندابــــور، ندابــــور، ندابــــور، ن .16
، جملة التعاون االقتصادي يف الدول اإلسالمية   ،  "جتـربة بعـض الـدول األعضـاء يف مـنظمة املؤمتر اإلسالمي            : الفقـر 
 . 3، رقم 20جملد 

 .طبعة كلري�دون، أكسفورد م؛؛؛؛إستقصاء يف الرفاهية واحلرمانإستقصاء يف الرفاهية واحلرمانإستقصاء يف الرفاهية واحلرمانإستقصاء يف الرفاهية واحلرمان، )1993 (،،،،....، ب، ب، ب، بداسقبتاداسقبتاداسقبتاداسقبتا .17
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جملـــة إســـتعراض   إختـــبارات ومضـــامني؛ إختـــبارات ومضـــامني؛ إختـــبارات ومضـــامني؛ إختـــبارات ومضـــامني؛ : : : : صـــياغة دوال الكســـب صـــياغة دوال الكســـب صـــياغة دوال الكســـب صـــياغة دوال الكســـب ، )1991 (هيمينـــيزهيمينـــيزهيمينـــيزهيمينـــيز. . . .  إ إ إ إو، ، ، ، ....دوقـــرتي، كدوقـــرتي، كدوقـــرتي، كدوقـــرتي، ك .18
 .إقتصاديات التعليم

جملة البنك  ؛؛؛؛""""قاعدة معلومات جديدة لقياس عدم عدالة توزيع الدخل     قاعدة معلومات جديدة لقياس عدم عدالة توزيع الدخل     قاعدة معلومات جديدة لقياس عدم عدالة توزيع الدخل     قاعدة معلومات جديدة لقياس عدم عدالة توزيع الدخل     """"،  )1996 (إسكويرإسكويرإسكويرإسكوير. . . . ، و ل  ، و ل  ، و ل  ، و ل  ....دينينجر، ك دينينجر، ك دينينجر، ك دينينجر، ك  .19
 .الدويل إلستعراض اإلقتصاد

بعض التقديرات على أساس معلومات من      بعض التقديرات على أساس معلومات من      بعض التقديرات على أساس معلومات من      بعض التقديرات على أساس معلومات من      : : : : مسـتوى التنمـية ومعـدالت العـائد عـلى التعليم          مسـتوى التنمـية ومعـدالت العـائد عـلى التعليم          مسـتوى التنمـية ومعـدالت العـائد عـلى التعليم          مسـتوى التنمـية ومعـدالت العـائد عـلى التعليم          """"،  )1996 (،،،،....رام، ر رام، ر رام، ر رام، ر  .20
 .جملة التنمية اإلقتصادية والتحول الثقايف ؛؛؛؛""""أقطار متعددةأقطار متعددةأقطار متعددةأقطار متعددة

، جملــة التنمــيـــة يف "الــنمو االقتصــادي والتنمــية البشــرية"، )2000(، رامــريزرامــريزرامــريزرامــريز. . . . إســتيوارت وأإســتيوارت وأإســتيوارت وأإســتيوارت وأ. . . . وفوفوفوف. . . . رايــنس، جرايــنس، جرايــنس، جرايــنس، ج .21
 . 2، رقم 28ــلد العــــامل، جمــ

 .جملة اإلقتصاد السياسي ؛؛؛؛""""النمو التقين اجلوا�يالنمو التقين اجلوا�يالنمو التقين اجلوا�يالنمو التقين اجلوا�ي""""، )1990 (،،،،....، ب، ب، ب، برومررومررومررومر .22

 ؛؛؛؛""""حتديـث معلومـات عـلى املسـتوى العاملي        حتديـث معلومـات عـلى املسـتوى العاملي        حتديـث معلومـات عـلى املسـتوى العاملي        حتديـث معلومـات عـلى املسـتوى العاملي        : : : : العـائد عـلى اإلسـتثمار يف التعلـيم        العـائد عـلى اإلسـتثمار يف التعلـيم        العـائد عـلى اإلسـتثمار يف التعلـيم        العـائد عـلى اإلسـتثمار يف التعلـيم        """"،  )1994 (،،،،....، ج ، ج ، ج ، ج سـاخاروبولس سـاخاروبولس سـاخاروبولس سـاخاروبولس  .23
 .جملة التنمية يف العامل

حتديث معلومات على املستوى    حتديث معلومات على املستوى    حتديث معلومات على املستوى    حتديث معلومات على املستوى    : : : : مية لقوة العمل  مية لقوة العمل  مية لقوة العمل  مية لقوة العمل  الرتكيبة التعلي الرتكيبة التعلي الرتكيبة التعلي الرتكيبة التعلي "،  )1992 (أرياجاداأرياجاداأرياجاداأرياجادا. . . . مممم.... أ  أ  أ  أ و،  ،  ،  ،  ....سـاخاروبولس، ج  سـاخاروبولس، ج  سـاخاروبولس، ج  سـاخاروبولس، ج   .24
 .؛ قسم التعليم والسكان، البنك الدويل، واشنطن"الدويلالدويلالدويلالدويل

ــة إحنــدار   """"، )1997(، ، ، ، ....ســاليا مــارتن، خســاليا مــارتن، خســاليا مــارتن، خســاليا مــارتن، خ .25 ــتقدير ملــيو�ي معادل ــة إحنــدار   لقــد قمــت للــتو ب ــتقدير ملــيو�ي معادل ــة إحنــدار   لقــد قمــت للــتو ب ــتقدير ملــيو�ي معادل ــة إحنــدار   لقــد قمــت للــتو ب ــتقدير ملــيو�ي معادل الــة األمريكــية لإلســتعراض   ؛؛؛؛""""لقــد قمــت للــتو ب
 .اإلقتصادي
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يف املــرجع الدلــيل   الفصــل اخلــامس،  ؛؛؛؛""""التنمــية التنمــية التنمــية التنمــية التنظــيم اإلقتصــادي واملعلومــات و  التنظــيم اإلقتصــادي واملعلومــات و  التنظــيم اإلقتصــادي واملعلومــات و  التنظــيم اإلقتصــادي واملعلومــات و  """"    ،)1988(، ، ، ، ....، ج، ج، ج، جســتبجليتزســتبجليتزســتبجليتزســتبجليتز .26
 .سرينيفاسات؛ مطبعة �ورث هوال�د، أكسفورد. شينري و ت . ، الد األول، حترير هـ إلقتصاديات التنمية

يف حممد ؛  ؛  ؛  ؛  """"براهني من مصر واألردن والكويت    براهني من مصر واألردن والكويت    براهني من مصر واألردن والكويت    براهني من مصر واألردن والكويت    : : : : القطـاع العـام وجتزؤ سوق العمل العربية       القطـاع العـام وجتزؤ سوق العمل العربية       القطـاع العـام وجتزؤ سوق العمل العربية       القطـاع العـام وجتزؤ سوق العمل العربية       """"،  ،  ،  ،  )1998(،  ،  ،  ،  ....سـعيد، م  سـعيد، م  سـعيد، م  سـعيد، م   .27
 .، اجلزء األول)1998) (حمرر(عد�ان وديع 

 ؛؛؛؛""""جمموعة موسعة للمقار�ات العامليةجمموعة موسعة للمقار�ات العامليةجمموعة موسعة للمقار�ات العامليةجمموعة موسعة للمقار�ات العاملية: : : : الطبعة اخلامسةالطبعة اخلامسةالطبعة اخلامسةالطبعة اخلامسة: : : : جـداول بن للعامل جـداول بن للعامل جـداول بن للعامل جـداول بن للعامل """"    ،)1991 (هسـتون هسـتون هسـتون هسـتون ،  ،  ،  ،  .... أ  أ  أ  أ وووو،  ،  ،  ،  ....، ر ، ر ، ر ، ر مسـرز مسـرز مسـرز مسـرز  .28
 .الة الربعية لإلقتصاد

 .كتب آ�كور، �يويورك؛ ؛ ؛ ؛ """"التنمية صنو احلريةالتنمية صنو احلريةالتنمية صنو احلريةالتنمية صنو احلرية"""" ،)1999(سن، أمارتيا، سن، أمارتيا، سن، أمارتيا، سن، أمارتيا،  .29

الــة ؛ ؛ ؛ ؛ """"حتـدي الـبطالة يف املـنطقة العربـية    حتـدي الـبطالة يف املـنطقة العربـية    حتـدي الـبطالة يف املـنطقة العربـية    حتـدي الـبطالة يف املـنطقة العربـية     " " " "،)1995(شـعبان، رضـوان و اسـعد، راجـي، وسـليمان القدسـي،       شـعبان، رضـوان و اسـعد، راجـي، وسـليمان القدسـي،       شـعبان، رضـوان و اسـعد، راجـي، وسـليمان القدسـي،       شـعبان، رضـوان و اسـعد، راجـي، وسـليمان القدسـي،        .30
 .1، العدد رقم 134؛ جملد رقم الدولية إلستعراض العمل

املــــرجع الدلــــيل املــــرجع الدلــــيل املــــرجع الدلــــيل املــــرجع الدلــــيل  يف 13 الفصــــل ؛؛؛؛""""اإلســــتثمارات يف، والعوائــــد عــــلى، التعلــــيماإلســــتثمارات يف، والعوائــــد عــــلى، التعلــــيماإلســــتثمارات يف، والعوائــــد عــــلى، التعلــــيماإلســــتثمارات يف، والعوائــــد عــــلى، التعلــــيم"""" ،)1988(، ، ، ، ....بببب. . . . شــــولتز، تشــــولتز، تشــــولتز، تشــــولتز، ت .31
 .ث هوال�د، أكسفوردسرينيفاسان، مطبعة �ور. سينري وت. ، الد األول، حترير هـإلقتصاديات التنميةإلقتصاديات التنميةإلقتصاديات التنميةإلقتصاديات التنمية

العالقة بني التعليم وسوق العمل العالقة بني التعليم وسوق العمل العالقة بني التعليم وسوق العمل العالقة بني التعليم وسوق العمل "مقرتح البحث امليدا�ي حول     ،  ،  ،  ،  )2001(التو�ي،  التو�ي،  التو�ي،  التو�ي،  . . . . ، و ن  ، و ن  ، و ن  ، و ن  ....، والكواز، أ  ، والكواز، أ  ، والكواز، أ  ، والكواز، أ  ....على، ع على، ع على، ع على، ع  .32
 .؛ املعهد العربي للتخطيط، وثيقة داخلية"وقياس عوائد اإلستثمار البشريوقياس عوائد اإلستثمار البشريوقياس عوائد اإلستثمار البشريوقياس عوائد اإلستثمار البشري

 بــراهني مــن مصــر واألردن   بــراهني مــن مصــر واألردن   بــراهني مــن مصــر واألردن   بــراهني مــن مصــر واألردن  ::::تعقيــب عــلى القطــاع العــام وجتــزؤ ســوق العمــل العربــية   تعقيــب عــلى القطــاع العــام وجتــزؤ ســوق العمــل العربــية   تعقيــب عــلى القطــاع العــام وجتــزؤ ســوق العمــل العربــية   تعقيــب عــلى القطــاع العــام وجتــزؤ ســوق العمــل العربــية   """"، ، ، ، )1998(، ، ، ، ....العيســوي، إالعيســوي، إالعيســوي، إالعيســوي، إ .33
 .، اجلزء األول)1998) (حمرر(يف حممد عد�ان وديع ؛ ؛ ؛ ؛ """"والكويتوالكويتوالكويتوالكويت
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 .املستقبل العربي ؛؛؛؛""""البلدان العربية يف سياق العاملالبلدان العربية يف سياق العاملالبلدان العربية يف سياق العاملالبلدان العربية يف سياق العامل: : : : عن التعليم واإلقتصادعن التعليم واإلقتصادعن التعليم واإلقتصادعن التعليم واإلقتصاد"""" ،)1995 (فرجا�ي، �ادر،فرجا�ي، �ادر،فرجا�ي، �ادر،فرجا�ي، �ادر، .34

 .املستقبل العربي """"قبلقبلقبلقبلالواقع واملستالواقع واملستالواقع واملستالواقع واملست: : : : أسواق العمل يف بلدان جملس التعاون اخلليجيأسواق العمل يف بلدان جملس التعاون اخلليجيأسواق العمل يف بلدان جملس التعاون اخلليجيأسواق العمل يف بلدان جملس التعاون اخلليجي""""، )1997 (، �ادر،، �ادر،، �ادر،، �ادر،فرجا�يفرجا�يفرجا�يفرجا�ي .35

 . القاهرة– مسودة، دار املشكاة ؛؛؛؛""""رأس املال البشري والتنمية اإلقتصادية يف مصررأس املال البشري والتنمية اإلقتصادية يف مصررأس املال البشري والتنمية اإلقتصادية يف مصررأس املال البشري والتنمية اإلقتصادية يف مصر""""    ،)1998(، �ادر، ، �ادر، ، �ادر، ، �ادر، فرجا�يفرجا�يفرجا�يفرجا�ي .36

ــز، إ .37 ــز، إفر�ا�دي ــز، إفر�ا�دي ــز، إفر�ا�دي ــنمو اإلقتصــادي  """"، )2000(مــاورو،مــاورو،مــاورو،مــاورو،. . . . ، و ب، و ب، و ب، و ب....فر�ا�دي ــنمو اإلقتصــادي  دور رأس املــال البشــري يف ال ــنمو اإلقتصــادي  دور رأس املــال البشــري يف ال ــنمو اإلقتصــادي  دور رأس املــال البشــري يف ال ــم  ؛؛؛؛""""دور رأس املــال البشــري يف ال ، 8 ورقــة عمــل رق
 .صندوق النقد الدويل، واشنطن

عـدم مـرو�ة سوق العمل وجناح اإلصالحات اإلقتصادية عرب أكثر من مائة         "،  )2000(رامـا،   رامـا،   رامـا،   رامـا،   . . . . مممم، و   ، و   ، و   ، و   ....فورتـيزا، أ  فورتـيزا، أ  فورتـيزا، أ  فورتـيزا، أ   .38
 .؛ ورقة حبثية مل تنشر؛ البنك الدويل، واشنطن"قطر

جملــة  ؛؛؛؛""""حالــة الكويــتحالــة الكويــتحالــة الكويــتحالــة الكويــت: : : : إخــتالفات الكســب يف أسـواق العمــل بــدول اخللــيج العربـية  إخــتالفات الكســب يف أسـواق العمــل بــدول اخللــيج العربـية  إخــتالفات الكســب يف أسـواق العمــل بــدول اخللــيج العربـية  إخــتالفات الكســب يف أسـواق العمــل بــدول اخللــيج العربـية  """"، )1985 (،،،،....سسسس القدسـي، القدسـي، القدسـي، القدسـي،  .39
 .إقتصاديات التنمية

جملة  ؛؛؛؛""""العـائد عـلى التعليم واإلختالفات القطاعية يف األجور وحمدداهتا يف الكويت           العـائد عـلى التعليم واإلختالفات القطاعية يف األجور وحمدداهتا يف الكويت           العـائد عـلى التعليم واإلختالفات القطاعية يف األجور وحمدداهتا يف الكويت           العـائد عـلى التعليم واإلختالفات القطاعية يف األجور وحمدداهتا يف الكويت           """"،  )1989 (،،،،....سسسس القدسـي، القدسـي، القدسـي، القدسـي،  .40
 .إستعراض إقتصاديات التنمية

ــي، .41 ــي،القدسـ ــي،القدسـ ــي،القدسـ ــرية  """"، )1998 (،،،،....سسسس القدسـ ــوارد البشـ ــرية  املـ ــوارد البشـ ــرية  املـ ــوارد البشـ ــرية  املـ ــوارد البشـ ــواقاملـ ــواقوأسـ ــواقوأسـ ــواقوأسـ ــية وأسـ ــل العربـ ــية  العمـ ــل العربـ ــية  العمـ ــل العربـ ــية  العمـ ــل العربـ ــات   : : : :  العمـ ــية وحتديـ ــية الرئيسـ ــات   صـــالت التنمـ ــية وحتديـ ــية الرئيسـ ــات   صـــالت التنمـ ــية وحتديـ ــية الرئيسـ ــات   صـــالت التنمـ ــية وحتديـ ــية الرئيسـ صـــالت التنمـ
 .اجلزء األول) 1998) (حمرر( يف حممد عد�ان وديع ؛؛؛؛""""السياسةالسياسةالسياسةالسياسة

، 14، جملد رقم البحـث يف إقتصاديات التعليم  ؛؛؛؛""""عـودة إىل الكسـب، والتعلـيم واملقـدرة       عـودة إىل الكسـب، والتعلـيم واملقـدرة       عـودة إىل الكسـب، والتعلـيم واملقـدرة       عـودة إىل الكسـب، والتعلـيم واملقـدرة       """"    ،)1995(،  ،  ،  ،  ....رد، د رد، د رد، د رد، د كـا كـا كـا كـا  .42
 .23-48صفحات 
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؛ مركز إقتصاديات العمل؛ جامعة 2 رقم ورقة عمل   ؛؛؛؛""""األثر النسيب للتعليم على الكسب    األثر النسيب للتعليم على الكسب    األثر النسيب للتعليم على الكسب    األثر النسيب للتعليم على الكسب    """" ،)1998 (،،،،....كـارد، د  كـارد، د  كـارد، د  كـارد، د   .43
 .كاليفور�يا، بريكلي

؛ شعبة اإلقتصاد، """"دراسـة ألطروحة اللحاق ملقطع أقطار دراسـة ألطروحة اللحاق ملقطع أقطار دراسـة ألطروحة اللحاق ملقطع أقطار دراسـة ألطروحة اللحاق ملقطع أقطار : : : : البشـري يف الـنمو  البشـري يف الـنمو  البشـري يف الـنمو  البشـري يف الـنمو  آثـار رأس املـال    آثـار رأس املـال    آثـار رأس املـال    آثـار رأس املـال    """" ،)1991 (كـرياكو كـرياكو كـرياكو كـرياكو  .44
 .جامعة �وييورك

 .جملة إقتصاديات النقود؛ ؛ ؛ ؛ """"حول آليات التنمية اإلقتصاديةحول آليات التنمية اإلقتصاديةحول آليات التنمية اإلقتصاديةحول آليات التنمية اإلقتصادية""""، )1988 (،،،،....، ر، ر، ر، رلوكاسلوكاسلوكاسلوكاس .45

جملة  ؛؛؛؛""""حالة املغربحالة املغربحالة املغربحالة املغرب: : : : حتلـيل سـوق العمـل والسياسـة العامـة       حتلـيل سـوق العمـل والسياسـة العامـة       حتلـيل سـوق العمـل والسياسـة العامـة       حتلـيل سـوق العمـل والسياسـة العامـة       """"،  )1999 (مريا�ـدا مريا�ـدا مريا�ـدا مريا�ـدا ،  ،  ،  ،  ....ججججوووو،  ،  ،  ،  ....، ج ، ج ، ج ، ج حكـيم حكـيم حكـيم حكـيم ، و ، و ، و ، و ....، ج ، ج ، ج ، ج لـني لـني لـني لـني  .46
 .الدويل لإلستعراض اإلقتصاديالبنك 

 .جملة املسوحات اإلقتصادية ؛؛؛؛""""النظرية والشواهدالنظرية والشواهدالنظرية والشواهدالنظرية والشواهد: : : : أسواق العمل ازأةأسواق العمل ازأةأسواق العمل ازأةأسواق العمل ازأة""""، )1998(، ، ، ، ....رررر....ممممليو�تاريدي ليو�تاريدي ليو�تاريدي ليو�تاريدي  .47

يف حممد ؛ ؛ ؛ ؛ """"اهلجرة وجتزؤ سوق العمل ودور القطاع اخلاص يف الدول العربية غري النفطية    اهلجرة وجتزؤ سوق العمل ودور القطاع اخلاص يف الدول العربية غري النفطية    اهلجرة وجتزؤ سوق العمل ودور القطاع اخلاص يف الدول العربية غري النفطية    اهلجرة وجتزؤ سوق العمل ودور القطاع اخلاص يف الدول العربية غري النفطية    """"،  ،  ،  ،  )1998(،  ،  ،  ،  ....دددد،  ،  ،  ،  مابرومابرومابرومابرو .48
 .ل، اجلزء األو)1998) (حمرر(عد�ان وديع 

 ورقة  """"حتليل ومضامني السياسات؟  حتليل ومضامني السياسات؟  حتليل ومضامني السياسات؟  حتليل ومضامني السياسات؟  : : : : قضـايا جزئية ألسواق العمل يف الدول النامية       قضـايا جزئية ألسواق العمل يف الدول النامية       قضـايا جزئية ألسواق العمل يف الدول النامية       قضـايا جزئية ألسواق العمل يف الدول النامية       """"،  )1989 (،،،،....، د ، د ، د ، د مـازومدار مـازومدار مـازومدار مـازومدار  .49
 .، معهد التنمية اإلقتصادية، البنك الدويل، واشنطن40مسنار رقم 

فريقيا فريقيا فريقيا فريقيا قليم مشال أقليم مشال أقليم مشال أقليم مشال أ إ إ إ إاإلجتاهات اإلقتصادية يفاإلجتاهات اإلقتصادية يفاإلجتاهات اإلقتصادية يفاإلجتاهات اإلقتصادية يف، )2000 (منـتدى الـبحوث اإلقتصـادية للـدول العربـية وإيران وتركيا          منـتدى الـبحوث اإلقتصـادية للـدول العربـية وإيران وتركيا          منـتدى الـبحوث اإلقتصـادية للـدول العربـية وإيران وتركيا          منـتدى الـبحوث اإلقتصـادية للـدول العربـية وإيران وتركيا           .50
 . القاهرةوالشرق األوسط؛والشرق األوسط؛والشرق األوسط؛والشرق األوسط؛

 .جملة اإلقتصاد السياسي ؛؛؛؛""""اإلستثمار يف رأس املال البشري وتوزيع الدخل الشخصياإلستثمار يف رأس املال البشري وتوزيع الدخل الشخصياإلستثمار يف رأس املال البشري وتوزيع الدخل الشخصياإلستثمار يف رأس املال البشري وتوزيع الدخل الشخصي"""" ،)1958 (،،،،....مينسر، جمينسر، جمينسر، جمينسر، ج .51
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 .جملة األدبيات اإلقتصادية """"إستعراضإستعراضإستعراضإستعراض: : : : توزيع دخول العمالتوزيع دخول العمالتوزيع دخول العمالتوزيع دخول العمال""""، )1970 (،،،،....مينسر، جمينسر، جمينسر، جمينسر، ج .52

 . كولومبيا، �يويورك مطبعة جامعة؛؛؛؛التعليم واخلربة والكسبالتعليم واخلربة والكسبالتعليم واخلربة والكسبالتعليم واخلربة والكسب    ،)1974 (،،،،....مينسر، جمينسر، جمينسر، جمينسر، ج .53

قــاعدة معلومــات جديــدة حــول رصــيد رأس املــال يف الــدول   قــاعدة معلومــات جديــدة حــول رصــيد رأس املــال يف الــدول   قــاعدة معلومــات جديــدة حــول رصــيد رأس املــال يف الــدول   قــاعدة معلومــات جديــدة حــول رصــيد رأس املــال يف الــدول   """"، )1995(    ، روبــي، روبــي، روبــي، روبــي....، وإسوا�ســون، إ، وإسوا�ســون، إ، وإسوا�ســون، إ، وإسوا�ســون، إ....، ث، ث، ث، ثهنــروهنــروهنــروهنــرو .54
 .جملة إقتصاديات التنمية ؛؛؛؛""""مصادر ومنهجية و�تائجمصادر ومنهجية و�تائجمصادر ومنهجية و�تائجمصادر ومنهجية و�تائج::::النامية والصناعيةالنامية والصناعيةالنامية والصناعيةالنامية والصناعية

الـــة  ؛؛؛؛""""اإلســـتثمار يف البشـــر، وتفشــي التقنـــيات والـــنمو اإلقتصـــادي اإلســـتثمار يف البشـــر، وتفشــي التقنـــيات والـــنمو اإلقتصـــادي اإلســـتثمار يف البشـــر، وتفشــي التقنـــيات والـــنمو اإلقتصـــادي اإلســـتثمار يف البشـــر، وتفشــي التقنـــيات والـــنمو اإلقتصـــادي """"    ،)1977(يلـــبس يلـــبس يلـــبس يلـــبس فففف. . . . أأأأ    و، ، ، ، ....، ر، ر، ر، ر�يلســون �يلســون �يلســون �يلســون  .55
 .األمريكية لإلستعراض اإلقتصادي

؛ "ملـاذا تنـتج بعـض األقطـار دخل للعامل أكرب بكثري مقار�ة بأقطار أخرى؟    "، )1999 (جو�ـز جو�ـز جو�ـز جو�ـز ....، و ش، و ش، و ش، و ش....هـول، ر  هـول، ر  هـول، ر  هـول، ر   .56
 .الة الربعية لإلقتصاد
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