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 الممخص:
 غير المؤىمة إن أبرز الخصائص المميزة لمدول النامية ىي وفرة األيدي العاممة

عدم توافر االستثمارات ويؤدى وجود ىذين العنصرين معًا إلى وندرة رؤوس األموال. 
، وعدم تراكم رأس المال الكافي إلحداث التنمية، وحدوث اختالالت في سوق الكافية

نقص في دى في النياية إلى أالعمل تفوق ما ىو قائم في الدول المتقدمة؛ األمر الذي 
ويؤدى توافر العمالة غير الماىرة وضعف معدالت العمالة القادرة عمى زيادة اإلنتاج. 

ن تأىيل ىذه العمالة ورفع مستواىا التعميمي النمو االقتصادي وعجز االقتصاد ع
القوي العاممة في الدول الفقيرة والدول عف معدالت االستفادة من ضوالميارى إلى 

متوسطة الدخل. ومما يفاقم من ىذه المشكالت ارتفاع معدالت النمو السكاني وارتفاع 
ونتيجة لكل ىذه المتغيرات يصبح من نسبة الشباب ضمن الشريحة السكانية. 

الضروري دراسة مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في ىولندا وألمانيا وفنمندا وانجمترا 
وقد حمل البحث الراىن النماذج الكمية التي وظفتيا ىذه والواليات المتحدة األمريكية. 

ة منيا في التنبؤ الدول الصناعية المتقدمة، وقدم عددًا من اآلليات التي يمكن االستفاد
 باحتياجات المجتمع المستقبمية من العمالة في مصر. 

Abstract: 
The abundance of the unqualified labour force and the 

scarcity of capital are two of the main characteristics of 
developing countries. The combination of these two features 
together lead to the insufficient investments, lack of capital 
accumulation necessary for achieving development, and the 
existence of imperfections in the labour market surpassing what 
is prevailing in developed countries. This, eventually, led to a 
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shortage in the numbers of qualified labourers capable of 
increasing production. The existence of excessive numbers of 
unqualified workers, the weak economic growth rates, and the 
inability of the economy to raise the educational level and 
upgrade occupational skills of the labour force result in 
extensive underutilization of labourers in the poor and middle 
income countries. To make the situation even more badly, 
population growth ratios are high and the percentage of youth in 
population in underdeveloped countries are higher than those in 
industrial advanced countries. In light of all the above-
mentioned factors, it is of utmost importance to study 
manpower-forecasting approach in the Netherlands, Germany, 
Finland, England, England, and the United States of America. 
The current piece of research analyzed the quantitative models 
applied in these developed industrial countries, and presented a 
number of mechanisms that could be used in predicting the 
future needs of the Egyptian labour market.   
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 مقدمة:
لقد مرت أسواق العمل في الدول الصناعية المتقدمة خالل العقدين األخيرين 

تحولت اقتصاديات ىذه الدول بدرجة كبيرة  واسعة النطاق. فمن ناحية بتغييرات جذرية
نحو االقتصاد القائم عمى الخدمات واالقتصاد القائم عمى المعرفة؛ األمر الذي غير من 
بنية الطمب عمى العمالة ومن نوعية المؤىالت الدراسية المطموب توافرىا في العاممين. 

لسكانية ليذه الدول إلى ومن ناحية ثانية أدى ارتفاع معدالت كبار السن ضمن الشرائح ا
تزايد الدعوات المنادية بتعظيم االستفادة من الموارد البشرية. ومن ناحية ثالثة أدت 
جراءات التقشف االقتصادي إلى انخفاض االنفاق الحكومي بصفة  األزمات المالية وا 

. وقد أدت ىذه العوامل الثالثة مجتمعة إلى عامة، واالنفاق عمى التعميم بصفة خاصة
ادة اىتمام صانعي السياسات بتقميل اليدر في رأس المال البشري، وتخفيض معدالت زي

توظيف البطالة، وتعظيم العائد االقتصادي من االستثمار في التعميم، وزيادة فاعمية 
مخرجات النظام التعميمي. ومن ثم، اكتسب التنبؤ باحتياجات المجتمع المستقبمية من 

واىتم المخططون بدرجة أكبر بآليات تحقيق التوازن متزايدة.  القوي العاممة المؤىمة أىمية
 بين العرض والطمب عمى المدي الطويل في سوق العمل.

وفي ضوء ىذه المتغيرات، وسعيًا إلى تبصير صانعي السياسات العامة بأىمية 
ىولندا وألمانيا وفنمندا وكندا تجربة  بحثيتناول ىذا الاستشراف مستقبالت أسواق العمل 

في توظيف النماذج التنبؤية في التخطيط لمتعميم.  والواليات المتحدة األمريكية انجمتراو 
وراء  األول . والسببالتنبؤ بالقوي العاممةمدخمين ميمين من مداخل  بحثويحمل ىذا ال

شيوع استخداميما في مختمف دول العالم، والسبب الثاني ىو اختيار ىذين المدخمين ىو 
التنبؤ  دمين لمعديد من النماذج التنبؤية والمعادالت الرياضية عنتوظيف ىذين المدخ

 The Social)مدخل الطمب االجتماعي عمى التعميم ىما:  وىذان المدخالنبالمستقبل. 
Demand Approach) ومدخل التنبؤ بالقوي العاممة ،(Manpower Forecasting 

Approach) . 
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 مشكمة البحث:
التنمية البشرية؛ حيث عصر  ازدىاريشيد العالم في القرن الحادي والعشرين  

حل السعي وراء الحصول عمى الموارد البشرية المؤىمة محل السعي وراء تراكم رأس 
المال المادي، وأصبح اإلنسان ىو العامل الحاسم في تنافسية الدول. ومن ثم سعت 

قدراتيا التنافسية من خالل إعداد القوي العديد من دول العالم المتقدم إلى تعزيز 
لمتنبؤ  العاممة عالية التأىيل. وابتكرت الدول الصناعية الكبرى مداخل تجديدية

تتناسب مع اممة، ولتدريب العمالة وتأىيميا بحيث من القوي الع مجتمعباحتياجات ال
مة، ولتنمية متطمبات التنمية االقتصادية/االجتماعية، ولتقديم التدريب في أثناء الخد
 ميارات العاممين من خالل التدريب التحويمي والتنمية المينية المستمرة. 

وقد أدت األزمات االقتصادية المتكررة إلى تقميل معدالت نمو االقتصاد، ’’
وانخفاض الطمب عمى العمالة. ونتيجة ليذا سوف يزيد المعروض من خريجي النظام 

الطمب عمييا في  عن-العاليانوي الفني والتعميم وبخاصة خريجي التعميم الث–التعميمي 
وقد أدى انخفاض الطمب عمى العمالة في الوقت الحاضر إلى زيادة . سوق العمل

 ل عمى الوظائف المتاحة. وبالتالي،التنافس بين خريجي النظام التعميمي لمحصو 
أصبحنا نالحظ قبول أفراد متخرجين من مؤسسات التعميم العالي لوظائف أقل بكثير 

، وأعداد وزادت أعداد العمالة المؤقتة. (Overqualification)من مؤىالتيم العممية 
وبالتالي قام األفراد العاممين في المين الشاقة، وفي الوظائف متدنية الرواتب. 

د فوق المتوسطة بالحمول محل خريجي التعميم المتخرجين من الجامعات والمعاى
 European Centre for the Development of)‘‘ الثانوي الفني في وظائفيم

Vocational Training, 2012, p. 13) . 
، كمما زادت معدالت البطالة بين عمى العمالة وكمما قل طمب الشركات والمصانع

التي يحصمون عمييا عند توظفيم، وكمما  خريجي النظام التعميمي، وكمما قمت الرواتب
زادت احتماالت عمميم في وظائف تقل عن مستوي المؤىالت الدراسية التي حصموا 
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عمييا أو ال تتطمب أي نوع من المؤىالت التعميمية عمى اإلطالق أو اضطروا لمعمل 
في تخصصات غير تخصصاتيم الدراسية أو اضطروا لمعمل في وظائف مؤقتة وغير 

ال يحدث التوازن بين العرض  . ونتيجة النخفاض الطمب عمى توظيف العامميندائمة
فمن ناحية قد يقبل خريجي النظام التعميمي العمل في والطمب في سوق العمل. 

يستفيد أرباب العمل  وظائف ما كانوا ليقبموا بيا في ظروف مختمفة، ومن ناحية ثانية
 ,Wieling)ية وظروف عمل أسوأ من انخفاض الطمب من خالل تقديم رواتب متدن

Myra; & Borghans, Lex, 2001, pp. 36-47) . 
وتمثل مشكمة البطالة بصفة عامة ومشكمة بطالة الشباب بصفة خاصة في مصر 

حيث تعكس البطالة فشل واحدة من أصعب التحديات التي تواجو االقتصادي القومي. 
عداد المتزايدة من خريجي النظام االقتصادي وفشل سوق العمل في استيعاب األ

ارتفاع أعداد ولما كان اإلنفاق عمى التعميم استثمارًا بعيد المدي، فإن النظام التعميمي. 
اليًا. العاطمين أو عمميم في وظائف ال تتناسب مع مؤىالتيم التعميمية يعد ىدرًا م
مل وتزيد حدة البطالة لدي المتعممين حديثي التخرج الذين يسعون لدخول سوق الع

العاطمين الذين كانوا يعممون في الماضي. والغريب أن  ألول مرة عن مثيالتيا لدي
معدالت البطالة لدي الشباب من خريجي التعميم المتوسط والتعميم العالي في مصر 
تزيد عما ىو قائم لدي األميين ومتوسطي الميارة في الثالثينات. وتفوق معدالت 

-Embareka, Abouellil, 2010, pp. 1)ل بطالة النساء معدالت بطالة الرجا
عدة  احتياجات سوق العملمخرجات المؤسسات التعميمية وبين ولعدم التناغم بين . (7

مظاىر. وال تقتصر ىذه المظاىر عمى ارتفاع مستوى المؤىالت الدراسية عن 
الوظائف التي يعممون بيا فقط. بل تشمل أيضًا انخفاض جودة الميارات وتدني 

 المعارف التي يمد النظام التعميمي الطالب بيا. 
، الميارات المرغوب فييا ضعف جودة ولمشكالت سوق العمل ى والوجو الثاني

عدم اكتساب خريجي النظام التعميمي لمميارات والمعارف المطموبة. ويشكو أرباب و 
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قمة أعداد الخريجين في تخصصات العموم والتكنولوجيا العمل بصورة متكررة من 
واليندسة والرياضيات. وعمى الرغم من زيادة أعداد الممتحقين بمؤسسات التعميم 

 European Centre)خصصات نظرية نسبة كبيرة منيم يدرسون تالعالي، إال أن 
for the Development of Vocational Training, 2012, pp. 13-14) .

نمو اإلنتاجية، وتوضح الدراسات أن النقص في ميارات العمالة لو آثار سمبية عمى 
وبالتالي، فإن واالبتكارات التكنولوجية، واالستثمارات المخصصة لقطاع الصناعة. 

في القوي العاممة ذات الميارات العالية يزيد من معدالت النمو  /النقصالعجزتقميل 
االقتصادي عمى المديين القصير والمتوسط، ويسيم في تحقيق التنمية االقتصادية 

الذين يدرسون تخصصات نظرية  طالبوترجع زيادة أعداد ال’’عمى المدى البعيد. 
ولياء األمور، وانخفاض مستوى إلى عدة عوامل من بينيا تدني المستوي التعميمي أل

، وارتفاع تكمفة الدراسة في التخصصات العممية/التطبيقية طالب أنفسيمطموحات ال
واليندسية والطبية، وانخفاض المكانة االجتماعية/االقتصادية ألسر التالميذ، وعدم 

‘‘ عن العائد من التعميم في التخصصات العمميةطالب توافر معمومات لدي ال
(Michael Juttler; Juttler, Andreas; Schumann, Stephan; & Eberle, 

Franz, 2016, pp. 3-20) . 
سوف يكون  0202أنو بحمول عام  (.Dobbs et al)‘‘ دوبس وزمالؤه’’ويتنبأ 

ىناك فائض عمى مستوى العالم من العمال أصحاب الميارات المنخفضة يقدر بما 
عجز في العمالة  عامل، كما سوف يكون ىناكمميون  09مميون إلى  02يتراوح بين 

مميون عامل. وتقترح  02مميون إلى  83ذات الميارات المرتفعة يقدر بما يتراوح بين 
لزيادة الطمب عمى العمال أصحاب  قيام الحكومات بتنفيذ إصالحات الدراسات العالمية

تزيد من نامية أن وبالتالي، فإن عمى الدول الالميارات المتدنية والمعارف المنخفضة. 
وقطاع البنية التحتية وقطاع  لقطاعات الصادرات كثيفة العمالةاستثماراتيا المخصصة 

من االستثمارات  تزيداإلسكان والتشييد، في حين يجب عمى الدول المتقدمة أن 
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المخصصة لخمق الوظائف في قطاع الخدمات وبخاصة قطاع الرعاية الصحية 
رعاية المسنين وذوي االحتياجات الخاصة. وينادى االتحاد األوروبي بزيادة  وقطاع

االستثمارات الحكومية الموجية لخمق وظائف في المجاالت البيئية والصحية والرعاية 
 ,Janta Barbara; Ratzmann)االجتماعية، واالىتمام باالقتصاد األخضر 

Nora; Ghez, Jeremy; Khodyakov, Dmitry; & Yaqub, Ohid, 2015, 
pp. 30-34) . 

عدم توافر إلى  في أعداد خريجي التعميم في بعض القطاعات ويرجع ىذا النقص
لى عدم اتقان  المعمومات عن احتياجات سوق العمل لدى تالميذ المرحمة الثانوية، وا 
تالميذ المرحمة الثانوية لممعارف الرياضية والعممية الالزمة لاللتحاق بدراسة ىذه 

وارتفاع تكمفة المعامل والورش التخصصات، وارتفاع تكمفة دراسة ىذه التخصصات، 
. في الجامعات لدراسة التخصصات الطبية واليندسية والتجييزات الضرورية
مويل المدارس فإن قمة االستثمارات الحكومية المخصصة لت ،وباإلضافة إلى ما سبق

لى عدم توافر الورش الثانوية الحكومية ت ؤدى إلى انخفاض جودة التعميم بيا، وا 
 . (Holzer, Harry J., 2013, p. 6)المجيزة بالمعدات الحديثة 

قصور منظومتي التعميم والتدريب في مصر ‘‘ ’’الوصال، كمال أمين’’وقد انتقد 
عن إشباع متطمبات سوق العمل وأصحاب األعمال، وعدم كفاءة التشريعات والقوانين 

‘‘ 0220في عام  %20المنظمة لسوق العمل، وارتفاع معدالت البطالة لتزيد عن 
‘‘ معن، رمضان السيد أحمد’’ (. وانتقد082، ص. 0220)الوصال، كمال أمين، 

سوء التخطيط وضعف االستثمارات؛ األمر الذي أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة ’’
وفي دراسة أخرى (. 202، ص. 0220)معن، رمضان السيد أحمد، ‘‘ في مصر

عدم ارتباط احتياجات سوق العمل ’’بشدة ‘‘ معن، رمضان السيد أحمد’’انتقد 
(. ويعتقد رئيس 330، ص. 0220رمضان السيد أحمد، )معن، ‘‘ بمخرجات التعميم

أن ىذه االختالالت في سوق العمل تعود -الدكتور عمى لطفي-وزراء مصر األسبق



 

210 

  محمد نبويد. أحمد        وفنمندا وانجمترا مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا    

إلى أوجو القصور السمبية التي تعاني منيا بنية االقتصاد المصري. وليذا يطالب 
من التحول السريع والشامل ’’بإعادة ىيكمة بنية االقتصاد الوطني بما يضمن 

االقتصاد الريعي إلى اقتصاد القيمة المضافة في إطار مجتمع المعرفة واإلنتاج بما 
يضمن مضاعفة الناتج المحمي اإلجمالي في عشر سنوات بمتوسط معدل نمو سنوي 

 (. 3، ص. 0220)لطفي، عمى، %‘‘ 7
لم تحدث نتيجة لمسياسات  الواجب تنفيذىا ولكن ىذه الييكمة االقتصادية

خالل العشرين سنة األخيرة من المصرية االقتصادية غير السميمة التي طبقتيا الدولة 
فقد شيدت الثالثين سنة القرن العشرين والعشر األوائل من القرن الحادي والعشرين. 

تزايد معدالت البطالة بين الفئات محدودة ومتوسطة الدخل نتيجة لتطبيق ’’األخيرة 
رنامج الخصخصة ونظام المعاش المبكر، وتقميص التوظيف بالقطاع الحكومي. كما ب

تدىور اإلنتاج الكمي بسبب بيع العديد من الشركات الحكومية. وباإلضافة إلى ىذا، 
فقد شيدت نفس الفترة تخفيض اإلنفاق العام عمى التعميم والصحة كنسبة من اإلنفاق 

ان، ورغم ارتفاع تكاليف التعميم نتيجة ألثر الحكومي الجاري رغم تزايد عدد السك
التضخم. ىذا عالوة عمى افتقاد العدالة في توزيع اإلنفاق عمى التعميم والصحة في 

، ص ص. 0220)أبو دوح، محمد عمر حماد، ‘‘ غير صالح المناطق العشوائية
 فمن ناحية،. ر في رأس المال البشريدىطويمة المدي إلى  البطالةؤدى تو (. 20-00

ورفض  الروتين اليوميفقدان ويسيم عادات العمل. من  تضعف البطالة طويمة المدي
 معودة مرة ثانيةوقمة الدافعية ل، البحث عن العمل نشطةأخفاض انفي  تطبيقات العمل

قميل اليدر في رأس المال البشري تنفيذ لت ومن بين اآلليات الناجحةإلى عالم العمل. 
 ;Bacher, Johann; Koblbauer, Christina)سياسات سوق العمل النشطة 

Leitgob, Heinz; & Dennis, Tamesberger, 2017, p. 6). 
لتمويل التعميم ترتبط ارتفاع الميزانية المخصصة وتشير إحدى الدراسات إلى أن 

وأوضحت الدراسة أن النخفاض ارتباطًا طرديًا بارتفاع معدالت التوظف بعد التخرج. 
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فكمما زادت  وبالتالي،ارتفاع معدالت البطالة. سمبية تسيم في  اً آثار ميزانيات التعميم 
حصة التعميم من الناتج المحمي اإلجمالي، كمما زاد معدل النمو االقتصادي 

 ,Grimaccia, Elena; & Lima, Rita)وانخفضت معدالت البطالة في المجتمع 
2013, pp. 1-16) . ميترا’’ويعتقد ‘‘(Mitra)  أن لزيادة عدد سنوات التعمم تأثير

برامج الدعم واإلعانات كبير في تقميل معدالت البطالة، وتقميل االعتماد عمى 
‘‘ ميترا’’ويؤكد وبيذا، فإن لمتعميم عوائد اجتماعية تفيد الدولة بأسرىا. الحكومية. 

قد التعميم بمقدار معدل العائد االقتصادي منو. ويعتعمى ضرورة ربط التوسع في 
اإلنفاق عمى التعميم يسيم في زيادة إنتاجية العمالة، وتحسين أن  (Becker)‘‘ بيكر’’

مستواىا الصحي، وزيادة معدالت المشاركة السياسية. ومن ثم، فإن لمتعميم عوائد غير 
إلى أنو مثمما كانت القالع  (Dearing)‘‘ ديرينج’’نقدية تفيد المجتمع ككل. ويشير 

القرون الوسطي، ومثمما كانت المصانع ىي منبع الثروة في  لممدنىي مصدر القوة 
واالزدىار في عصر الثورة الصناعية، تعد الجامعات في القرن الحادي والعشرين ىي 

 & ;Bexheti, Abdylmenaf) مصدر القوة بالنسبة لالقتصاد القائم عمى المعرفة
Mustafi, Besime, 2015, pp. 1-4 ) . 

بالغ األىمية الذي يمعبو التعميم في زيادة معدالت النمو الرغم من الدور وعمى 
، إال أن السياسات التي طبقتيا الحكومة المصرية وتقميل معدالت البطالة االقتصادي

عثمان  نجوي العجرودي وعفاف ’’قد فاقمت من مشكمة البطالة. وليذا، انتقدت 
سياسات الخصخصة، ’’ 0222المنشورة في عام  نفي دراستي‘‘ ومونيا حسن

وتسريح العمالة من القطاع العام، وقمة االستثمارات المخصصة لمقطاع الزراعي. 
وقمة ميزانيتو قد أسيما في  جودة التعميم الثانوي العام والفنيوحذرت من أن انخفاض 

لذي أسيم سمبًا عدم مراعاة النظام التعميم لالحتياجات الفعمية لسوق العمل؛ األمر ا
 El-Agrody, Nagwa Mosad; Othman, Afaf)‘‘ ي التخطيط لمقوي العاممةعم

Zaki; & Hassan, Monia Bahaa El-Din, 2010, pp. 104-108). 
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وقد أدى تدىور صيانة المباني المدرسية، وارتفاع كثافة الفصول في المدارس 
التعميم؛ األمر الذي أدي الحكومية، وزيادة الدروس الخصوصية إلى انخفاض جودة 
لى ارتفاع معدالت بدوره إلى عدم تمبية النظام التعميمي الحتياجات سوق العمل ، وا 

 ,The Egyptian Center for Economic Studies, 2002)البطالة في مصر 
pp. 1-3) . مصري سنويًا  ألف 722وقد أدي سوء التخطيط لمقوي العاممة ودخول

 ,Alhdiy, Fouzeia Mohmed; Johari)لسوق العمل إلى تفاقم مشكمة البطالة 
Fuadah; Daud, Siti Nurazira Mohd; & Abdul Rahman, Asma, 

2015, pp. 454-459) . وانتقدت دراسة أخرى افتقار غالبية الداخمين الجدد لسوق
ل في المين الراقية في القطاع لمعم العمل لممؤىالت الدراسية والميارات الالزمة

 ونتيجة لتدني ميارات المتعممين يجد خريجي الجامعات حديثي التخرجالخاص. 
في دخول سوق العمل أو يضطرون لمعمل في مين متدنية، كما يعاني  صعوبة بالغة

أرباب العمل في بعض القطاعات مثل الصناعة والتشييد والبناء من مشكالت عديدة 
الستحكام ونتيجة . العمالة الماىرة القادرة عمى زيادة اإلنتاجيةمى تتصل بالعثور ع

أزمة تدني ميارات خريجي الجامعات المصرية في بعض التخصصات اضطرت 
الشركات األجنبية العاممة في مصر إلى توظيف عمالة أجنبية بمصانعيا. ونظرًا 

؛ معدالت البطالة، تزايدت لعجز النظام التعميمي عن تمبية احتياجات سوق العمل
مميون  8.3إلى  0220/0228حيث وصمت أعداد العاطمين خالل العام المالي 

 ,Malec, Karel; Gouda, Shereen; Kuzmenko, Elena; Soleimani) مصري
Daryoush; Rezbova, Helena; Sanova, Petra, 2016, pp. 202-204) . 

االقتصاد المصري في  االختالالت االقتصادية التي يعاني منيا وقد أسيمت
استمرار تدني المخصصات المالية الموجية لقطاعي التعميم قبل الجامعي والعالي. 

تزايد حدة ىذه االختالالت االقتصادية. ومن  إلىأدى عدم االستقرار السياسي  كما
ارتفاع قيمة العجز في الميزانية، وانخفاض ترتيب مصر في أمثمة ىذه االختالالت 
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وارتفاع معدالت التضخم، وتدني معدل النمو االقتصادي. سية الدولية، تقارير التناف
ونتيجة ليذه االختالالت عجزت الحكومات المتتالية عن تخصيص الموارد المالية 

صالحو وتحسين جودتو. وبيذا استمر النظام التعميمي عاجزًا ا  ، و الكافية لتمويل التعميم
 عن مواكبة متطمبات سوق العمل. 

النمو ’’سياسات التنمية االقتصادية في مصر نظرًا ألن ‘‘ إيمان عمى’’وانتقدت 
االقتصادي في مصر غير كاف الستيعاب النمو في قوة العمل، كما أنو ال يقوم عمى 

)عمى، إيمان محمد إبراىيم، ‘‘ قاعدة صمبة، وأن لو سمت خدمي وريعي مختل
النظام التعميمي ’’ير وطالبت الباحثة بتصحيح ىذا الخمل وتطو (. 037، ص. 0229

بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وبتطبيق سياسات اقتصادية تحقق المساواة 
)عمى، إيمان محمد إبراىيم، ‘‘ وتكافؤ الفرص التعميمية وتسيم في حل مشكمة البطالة

(. وىكذا أسيمت سياسات الخصخصة التي طبقتيا الدولة 033ص.  ،0229
ىمال المناطق  باإلضافة إلى تيميش قطاعي الصحة والتعميم في اإلنفاق الحكومي، وا 
المحرومة واألحياء العشوائية في تزايد اختالالت سوق العمل، واستمرار عدم التناغم 

 بين النظام التعميمي وبين احتياجات سوق العمل.
د أفرزت ىذه السياسات االقتصادية/االجتماعية غير العادلة مجموعة من وق

المشكالت ال تقل خطورة عن مشكمة عدم التناسب بين مخرجات النظام التعميمي 
ارتفاع معدالت ‘‘ ’’عامر، وحيد محمد ميدي’’وليذا انتقد ومدخالت سوق العمل. 

لسكان في السنوات من % من إجمالي عدد ا02.3الفقر في مصر والتي وصمت إلى 
ويعني  % عن نفس الفترة.82.2، وارتفاع معامل جيني حيث بمغ 0223إلى  0229

ارتفاع معامل جيني عدم عدالة سياسات توزيع الدخل. كما انتقد أيضًا ارتفاع معدالت 
)عامر، ‘‘ 0222% عمى الترتيب في عام 00.0و %3.3البطالة واألمية حيث بمغتا 

(. وىكذا أسيم ارتفاع معدالت 009-070، ص ص. 0229وحيد محمد ميدي، 
ي بين مالفقر، وعدم عدالة السياسات االقتصادية/االجتماعية لتوزيع الدخل القو 
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مختمف الشرائح الطبقية، وارتفاع معدالت البطالة واألمية، وانخفاض االنفاق الحكومي 
النظام إلى تدني جودة مخرجات  0222إلى  0229عمى التعميم في الفترة من 

التعميمي، ومن ثم، إلى العديد من االختالالت في سوق العمل. وىو ما يستمزم إجراء 
دراسة لتوضيح كيفية التخطيط لمقوي العاممة بصورة تتصف بالكفاءة والفاعمية، وبما 
يحقق أكبر قدر ممكن من التناغم بين مخرجات النظام التعميمي ومدخالت سوق 

 العمل. 
ىدار وقد أدى قصور تخط’’ يط القوي العاممة إلى ظيور البطالة المقنعة، وا 

الموارد البشرية، وعدم االستخدام األمثل ليا؛ فيناك تخصصات يعاني االقتصاد من 
نقص شديد فييا، وىناك تخصصات أخرى بيا وفرة وزيادة في المعروض منيا. وىذا 

‘‘ سوق العمليعني غياب السياسة التنسيقية بين منظومة التعميم وبين متطمبات 
مصر وال تقتصر ىذه اإلشكاليات عمى  (.839، ص. 0227)قرطام، السيدة كمال، 

نيستش ’’حيث أشار عدد من الدول الصناعية.  في-أقلبدرجة  ولكن-توجدفقط بل 
% من السكان 22.3% و8.0إلى قيام  (Nisic & Trubswetter)‘‘ وتروبسويتر

العاممين بتغيير وظائفيم في ألمانيا وبريطانيا العظمي عمى الترتيب. كما خمص 
% من العمالة في الدنمارك 02إلى اضطرار  (.Groes et al)‘‘ جروز وزمالؤه’’

 & Moscarini)‘‘ موسكاريني وتومسون’’إلى تغيير وظائفيا كل عام، واستنتج 
Thomsson)  من العمال الذكور في الواليات المتحدة األمريكية يقومون 8.9أن %

بوىل كارولين -ماير توبياس ونوبير’’بتغيير مينيم كل شير. ونتيجة ليذا فقد حذر 
-Maier, Tobias; Neuber)‘‘ ومونيج أنكة وزيكا جيرد وكالينووسكي مايكل

Pohl, Caroline; Monnig, Anke; Zika, Gerd; & Kalinowski, 
Michael)   عدم التناغم بين مخرجات النظام التعميمي ومدخالت سوق من خطورة

الحتياجات العمل. وأشاروا إلى اآلثار السمبية الناجمة عن عدم وجود تنبؤات دقيقة 
سوق العمل من العمالة. وطمبوا بإجراء المزيد من البحوث حول كيفية تالفي النقص 
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 ;Maier, Tobias; Neuber-Pohl, Caroline) في المعروض من القوي العاممة
Monnig, Anke; Zika, Gerd; & Kalinowski, Michael, 2017, pp. 68-70) . 

تدني المؤىالت ’’وتعاني مصر شأنيا في شأن العديد من الدول النامية من 
تناسب تمامًا مياراتيم عمى الرغم من أن لدي بعض قطاعات العمالة  الدراسية

بأن بعض العاممين يشعرون ومن ناحية أخرى فإن يقومون بيا.  الوظائف التي
مكاناتيم المعرفية عمى الرغم من  وظائفيم ال تتحدي قدراتيم مؤىالتيم الدراسية كون وا 

تناسب ىذه الوظائف. ويعني ىذا وجود خمل في سياسات االستثمار في رأس المال 
زيادة االستثمارات الموجية لتعميم األفراد عن الحد الالزم البشري. وبعبارة أخرى، فإن 

تؤدي إلى تخريج أعداد كبيرة من المتعممين تزيد مؤىالتيم الدراسية عما يحتاج إليو 
 عوم وقد أسيمت الثورة المعرفية والتقدم العممي في تعميق ىذه األزمة. سوق العمل.

لمؤىالت السابقة لمعاممين عتيقة تصبح ا تزايد التعقيد التكنولوجي وتعمق المعارف
المخصصة  2غير الرشيدة وفرة االستثماراتسيم وتوغير مناسبة في الوقت الحاضر. 
في وظائف  أصحاب المؤىالت العميا عمى العمللمتعميم وقمة فرص العمل في إجبار 

ن كان  يرفع من المستوى التعميمي أقل مما تتطمبو ىذه المؤىالت الدراسية. وىذا، وا 
 ,Rohrbach-Schmidt)‘‘ ليذه المين، إال أنو يمثل ىدرًا في الموارد البشرية

Daniela; & Tiemann, Michael, 2011, pp. 39-41). 
دون أن يحصموا  يتسرب بعض طالب التعميم العاليوباإلضافة إلى ىذا الخمل، 
سوق العمل بدون  إلى دخول يسعون. ومن ثم، عمى درجة البكالوريوس/الميسانس

إكمال تعميميم العالي. وتشير البحوث إلى أن ىؤالء المتسربين يواجيون خطر 
صمون عمى رواتب حأو ي، أو العمل لبعض الوقت، أو العمل بصورة مؤقتة، لبطالةا

                                                           
1
غري الرشيدة تلك االستثمارات املخصصة لتمويل التخصصات النظرية على حساب التخصصات العلمية واهلندسية  اتنقصد باالستثمار   

عائد والتكنولوجية يف اجملتمعات اليت تزيد فيها بطالة خرجيي التخصصات النظرية، واالستثمارات اليت يقل فيها العائد االقتصادي الفردي وال
 قو من أموال.االجتماعي للتعليم عما مت انفا
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ويحذر تقل عن الرواتب التي يحصل عمييا المتخرجون من مؤسسات التعميم العالي. 
المتسربين من التعميم العالي من أن  (Stegmann & Kraft)‘‘ ستيجمان وكرافت’’

تتزايد احتماالت تعرضيم لمبطالة، وتتدني منزلتيم الوظيفية ودخوليم مقارنة بخريجي 
ىؤالء المتسربين ينظر أرباب العمل إلى الكميات والمعاىد العميا. فمن ناحية، 

لى وجود أىداف ليم باعتبارىم أفرادًا فاشمين يف تقرون إلى الذكاء واإلصرار والدافعية وا 
توظيف ىؤالء في الحياة. ومن ناحية أخرى، يعتقد أصحاب المصانع والشركات أن 

تؤدى  ؛ نظرًا ألن ىذه الصفات السمبية قدالمتسربين يمثل مخاطرة عمى استثماراتيم
 ,Scholten, Mirte; & Tieben, Nicole, 2017)إلى إىدار ىذه االستثمارات

pp. 1-4) . 
فقط من مؤسسات التعميم العالي، بل المتسربين السمبية عمى وال تقتصر اآلثار 

تشمل أيضًا خريجي التعميم الثانوي الفني شديد التركيز عمى التخصص. ويشير عدد 
بقوة عمى  خرجون من مدارس ثانوية فنية تركزيتيذ الذين مالتالمن الدراسات إلى أن 

يدرسون تخصصات أكثر  نبم قط تقل فرص حصوليم عمى عمل مقارنةالتخصص ف
العمل في وظائف ويعني ىذا، أن ىؤالء التالميذ يضطرون إلى عمومية وشمواًل. 

خارج تخصصيم وفي مين ال تتطمب مستواىم التعميمي الثانوي الفني المتخصص. 
مستوى عدم رضاىم ونتيجة ليذا، تقل أجورىم، وتسوء فرص ترقييم الوظيفي، ويزيد 

 ,Coenen, Johan; Heijke, Hans; & Meng) الوظائف التي يعممون بيا عن
Christoph, 2015, pp. 1-15) .تخطيط المناىج الدراسية في  وبالتالي، فإن سوء

إلى زيادة معدالت البطالة، وانخفاض  ىو اآلخر ؤديي مرحمة التعميم الثانوي الفني
التغمب عمى ويتطمب وع من التعميم شديد التخصص. العائد االقتصادي من ىذا الن

أوجو القصور ىذه زيادة الميزانيات المخصصة لمتعميم قبل الجامعي والتدريب والتعميم 
كما تشير ىذه التحديات إلى ضرورة تطبيق المداخل العممية . العالي والبحث العممي
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إلدارة الموارد البشرية، ولمتنبؤ باحتياجات المجتمع من العمالة، ولتحقيق التناغم بين 
 مخرجات النظام التعميمي ومدخالت سوق العمل. 

اد أىمية المداخل الحديثة لمتخطيط لمقوي دوفي ضوء كل ىذه اإلشكاليات تز 
فيناك حاجة ماسة إلى التنبؤ المستقبمي باألعداد المطموبة من العمالة في كل . العاممة

قطاع من قطاعات سوق العمل، وىناك حاجة لمواجية االختالل بين العرض والطمب 
في  وىناك حاجة لمعالجة التشوىات التي يعاني منيا سوق العمل عمى العمالة،

ت الدول الصناعية المتقدمة في مصر. وبالتالي، يصبح من الضروري استطالع خبرا
ذا كان التنسيق بين األجيزة التعميمية والتدريبية مطموبًا، إال أن ىذا المجال.  وا 

ويرجع السياسات الجزئية المشوىة في مصر قد أدت إلى استمرار غياب ىذا التنسيق. 
 القصور في تخطيط القوي العاممة في مصر إلى عدد من العوامل مثل:

 ’’لبيانات واإلحصاءات الدقيقة عن واقع العمالة في مختمف عدم توافر ا
القطاعات المينية، وعن احتياجات سوق العمل، وأعداد المقيدين والخريجين من 

 منظومة التعميم. 
 .انعدام التنسيق بين كافة األطراف في سوق العمل 
 قرطام، السيدة ‘‘ تعدد األجيزة المختصة بالتخطيط لمقوي العاممة في مصر(
 (.833، ص. 0227كمال، 

باالىتمام برأس المال ‘‘ السريتي، السيد محمد أحمد’’وليذا طالب الباحث 
البشري، وببذل جيود أكبر لخمق فرص عمل تسيم في تقميل معدالت البطالة، وتحقيق 

تعمل عمى حل مشكمة االستخدام األمثل لمموارد البشرية، وتطبيق سياسات اقتصادية 
وقت عمى زيادة معدالت النمو االقتصادي )السريتي، السيد محمد البطالة وفي نفس ال

وفي ضوء كل ىذه المشكالت يأتي البحث الراىن ليقترح (. 73، ص. 0223أحمد، 
 سياسات التخطيط لمقوي العاممة في مصر.  تعمل عمى تحسينآليات 
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 ويسعي هذا البحث إلى اإلجابة عن السؤالين التاليين: 
وظفتيا ىولندا وألمانيا وفنمندا وكندا وانجمترا والواليات المتحدة ما النماذج التي  (2

 األمريكية في التنبؤ باحتياجاتيا من القوي العاممة؟
تجارب ىولندا وألمانيا وفنمندا وكندا وانجمترا كيف يمكن االستفادة من  (0

 والواليات المتحدة األمريكية في مصر؟
 أهمية البحث:

في مصر عمى توافر القوي العاممة المؤىمة. وليذا فمن تعتمد التنمية االقتصادية 
المناسبة بما يحقق النمو  الميم إعداد القوي العاممة وفقًا لممستويات التعميمية

وفي ظل وجود عجز في سوق العمل في االقتصادي عمى المستويين القريب والبعيد. 
تعرف بعض التخصصات، ووجود فائض في البعض اآلخر يصبح من الضروري ال

ونتيجة لعدم االستقرار السياسي في عمى خبرات أىم الدول المتقدمة في ىذا المجال. 
انكمش االقتصاد، وأغمقت العديد من  0220إلى يونيو  0222الفترة من يناير 

المصانع، وانخفض الطمب عمى العمالة في سوق العمل. وفي ظل االستثمارات 
خالل الثالث سنوات الماضية يصبح من  يةالضخمة التي وجيتيا الدولة لمبنية التحت

لمتخطيط لمقوي العاممة بما يزيد  نماذجالضروري تبصير صانعي السياسات بأفضل ال
من القيمة المضافة لمصناعة ويحسن من تنافسية االقتصاد المصري. ويتطمب ذلك 
تحميل خبرات الدول الصناعية المتقدمة في تحقيق التوزان بين العرض والطمب في 

 سوق العمل. 
طالة، وتزداد أىمية التخطيط لتمبية احتياجات سوق العمل عند ارتفاع معدالت الب

وسعي الحكومة لتقميل العجز في الميزانية، وتطبيق إجراءات التقشف االقتصادي، 
‘‘ وتنبي الدولة لسياسات اقتصادية تيدف لتقميل معدالت الدين الحكومي

(Bengtsson, Mattias, 2012, p. 9).  نظرية العوامل الداخمية ’’ونظرًا لتأكيد
عمى أىمية رأس المال  (Endogenous Growth Theory)‘‘ لمنمو االقتصادي
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روري ضمعدالت النمو االقتصادي، يصبح من ال في زيادة ومساىمتو الكبيرة البشري
وتؤثر كفاءة توظيف مخرجات تحميل كيفية تحسين الكفاءة الخارجية لمنظم التعميمية. 

النظام التعميمي في سوق العمل عمى معدالت التوظف، ومن ثم عمى إنتاجية 
 ى ىذا، ييتم المخططون وصانعو السياسات االجتماعية/االقتصادية. وعماالقتصاد

بآليات تحقيق التناغم بين مخرجات النظم التعميمية ومدخالت أسواق العمل 
(Bartlett, Will, 2013, p. 2) . 

لتقويم احتياجات الدولة من الموارد ويعد التخطيط لمموارد البشرية عممية دورية 
الذين يتمتعون بالميارات والخبرات  توافر األعداد الكافية من العاممين البشرية لضمان

المطموبة لمقيام بالوظائف المناسبة في الوقت المناسب وبأقل تكمفة ممكنة.  والكفايات
، وتحديد المواردىذه ويعتمد التخطيط لمموارد البشرية عمى التنبؤ بالعرض والطمب من 

خطة زمنية وضع في كل مستوى تعميمي، ثم  احتياجات سوق العمل من العمالة
من القوي  ولمتنبؤ باحتياجات المجتمعلتوفير ىذه االحتياجات في كل قطاع صناعي. 

  العاممة ثالثة فوائد رئيسة ىي:
 تقدير حجم الفائض أو العجز في القوي العاممة.’’ .2
واليياكل األعداد المثمي الحفاظ عمى حجم اإلنتاج الصناعي من خالل توفير   .0

 النموذجية لمموارد البشرية.
العجز في الموارد البشرية، وعدم توافر الناجمة عن  تاالختالالتقميل   .8

 . (Kavitha, K., 2014, p. 9)‘ ‘من ىذه الموارد في الوقت المناسباألعداد الكافية 
إلى أن لمتنبؤ باحتياجات  ‘‘وترتكو جون ،وشيد جاكمين ،بارنو بيرت’’  ويشير

 المجتمع من القوي العاممة فوائد عديدة. ومن أمثمة ىذه الفوائد ما يمي:
 ’’ .ومن سرعة تحديد حجم الفائض أو النقص في القوي العاممة المؤىمة

أقل  القوي العاممة يجعل االقتصاد القوميفإن وجود عجز في  الناحية االقتصادية
 إلى عدم االستغالل األمثل لتوازن بين العرض والطمبكفاءة مما يجب. ويؤدي عدم ا
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لموارد الدولة. ومن ثم، يقل اإلنتاج القومي عن إمكانيات الدولة وعن المستوى الذي 
يمكن الوصول إليو. وباإلضافة إلى ىذا، فإن النقص في العمالة يجبر العاممين عمى 

مين ال يفضمونيا. وليس عدد أكبر من الساعات أو قد يجبرىم عمى العمل في لعمل ال
يقمل من كفاءة توظيف أرباب العمل لمعمالة لدييم؛ األمر الذي  ىذا فحسب بل إنو قد

 ;.Barnow, Burt S)يقمل من إنتاجية الشركات ويخفض من أرباح المصانع 
Schede, Jaclyn; & Trutko, John W., 2010, p. 33) . 

 ونتيجة لتغير لمقوي العاممة. توظيف العمالة واختيارىا عمى التخطيط عتمد ي
، يصبح من الميم اتجاىات التوظف بصورة جذرية خالل العشرين سنة الماضية

استخدام النماذج الرياضية الحديثة لمتخطيط لمعمالة. وبعد أن كان العامل يعمل طوال 
حياتو في وظيفة واحدة، أصبح الباحثون عن العمل في القرن الحادي والعشرين لدييم 

وظيفية، كما أصبحوا أكثر رغبة في تغيير وظائفيم. وأصبحت المصانع أىداف 
تستخدم مصفوفات تؤكد عمى أىمية الكفاءة والفاعمية وتعظيم توظيف والشركات 

برامج . وباإلضافة إلى ىذا، فإن ، وزيادة القيمة المضافة لرأس المال البشريالموارد
التخطيط االستراتيجي تنمية رأس المال البشري في سوق العمل أصبحت تركز عمى 

وتدريب وتوظيف واختيار العاممين، واالحتفاظ بالعمالة المتميزة، لرأس المال البشري، 
دارة أداء العاممين   . (Argue, Mary, 2015, pp. 1-11)وتأىيل العمالة، وا 

  ومن ثم تكمفة العمالة الزائدة عن الحاجةيقمل التخطيط لمقوي العاممة من ،
 & ;Parmar, Dharamvirsinh) تستطيع المؤسسات تجنب البطالة المقنعة
Makwana, Prashant, 2012, p. 1) . وتعد رواتب العمالة ىي أكبر بند من

توظيف  المخططون إلى تقميل تكاليف بنود تكاليف تشغيل المشروعات. وليذا يسعي
المصانع والشركات. وعمى الرغم من إمكانية ضغط النفقات من  وزيادة أرباح العاممين

تقميل العمالة يؤثر سمبًا عمى خالل تقميل عدد العاممين، إال أن اإلفراط الشديد في 
ذا كانت زيادة أعداد العاممين تسيم في رفعونوعية الخدمات المقدمة.  جودة اإلنتاج  وا 
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ؤدى إلى خسارة في تقميص العمالة يفراط الشديد في تكاليف إدارة المشروع، فإن اإل
لى عدم رضا العمالء عن  الخدمات المقدمة ليم. وبالتالي، العوائد المتحصل عمييا وا 

يساعد المخططين عمى تحقيق  التنبؤ باالحتياجات المستقبمية من القوي العاممةفإن 
التوازن بين العرض والطمب في سوق العمالة، ويقمل من تكمفة العمالة الزائدة عن 

 . (SAS Institute Inc., 2012, pp. 1-2) الحاجة
  تحديد العاممين المتميزين، وتوفير البرامج يساعد التخطيط لمقوي العاممة عمى

ويعني ىذا، أن التخطيط لمقوي لعاممين. التدريبية الالزمة لصقل ميارات ىؤالء ا
يزيد من فرص التدريب والتنمية المينية المتاحة لجميع العاممين، ويزيد من العاممة 

ويزيد من عمق وشمول محتوى المقررات الدراسية مجاالت التدريب المقدمة ليم، 
ليم، ويطبق عممية سنوية دورية لتقويم االحتياجات وتحديد احتياجات كل  المقدمة

ويعزز ثقافة اإلنجاز من خالل ربط التعمم والتنمية قطاع من قطاعات سوق العمل، 
يمول  التخطيط لمقوي العاممةتحسين األداء معًا. وباإلضافة إلى ىذا، فإن المينية و 

بيم معارف وميارات جديدة، كما يحدد أولويات المنح الدراسية المقدمة لمعاممين إلكسا
 ,Toronto City) رعاية العاممين المتميزين، ويضع االستراتيجيات التنفيذية الالزمة

2017, pp. 1-16). 
 في إعادة توزيع العاممين من القطاعات التي ال  يسيم التخطيط لمقوي العاممة

وفي حين ينخفض ’’الطمب. يحتاجيا سوق العمل إلى القطاعات التي يزداد عمييا 
الطمب في سوق العمل العالمي عمى العمالة في الوظائف المتصمة بالمبيعات والخدمات 

عمى العمالة في قطاع البينة التحتية وقطاع المعمومات واالتصاالت يزداد الطمب المالية، 
ثم يجب عمى الحكومات أن وقطاع وسائل اإلعالم وقطاع صناعات المعموماتية. ومن 

لتنمية ميارات العاممين في الصناعات المتقاربة، وتنمية الميارات  ذ برامج فعالةتنف
عادة تأىيل العاممين البينية، وتعزيز التخصصات المتداخمة، وتوفير التدريب التحويمي ، وا 

في المين التي تزيد بيا معدالت البطالة لمعمل في مين المستقبل التي تقل أعداد 
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سبيل المثال يمكن إعادة تأىيل الفائض من العاممين في قطاع العاممين بيا. وعمى 
النقل والقطارات والسفن والطائرات،  تكنولوجيا االتصاالت لمعمل في قطاع الطاقة وقطاع

كما يمكن أيضًا تأىيل خريجي كميات الحقوق لمعمل في قطاع الخدمات المالية وقطاع 
 . (World Economic Forum, 2016, p. 27) ‘‘االستثمار وقطاع البينة التحتية

التخطيط لمقوي العاممة يقوم البحث الراىن بتوضيح النماذج الرياضية ونظرًا ألىمية 
واألساليب الكمية التي تستخدميا الدول الصناعية المتقدمة في التنبؤ باالحتياجات 

ستعرض المستقبمية من العمالة. ويعد البحث الراىن من البحوث العربية القميمة التي ت
دول صناعية كبري لتحقيق التوازن بين العرض  9النماذج الرياضية المستخدمة في 

ويستعرض البحث الراىن جيود ىذه الدول لتوفير االحتياجات والطمب في سوق العمل. 
من العمالة عمى المدي الطويل، ولمتغمب عمى النقص في الميارات الموجودة في 
القطاعات الصناعية. وباإلضافة إلى ىذا، يحمل البحث الحالي كيفية تمبية الطمب في 

مؤسسات سوق العمل. سوق العمل من خالل التناغم بين مخرجات النظام التعميمي و 
ويؤكد البحث الراىن عمى أىمية تصميم مناىج تعميمية أكثر ارتباطًا بالصناعة، وأكثر 
قدرة عمى تمبية القطاعات المختمفة لسوق العمل. وينطمق البحث الراىن من مسممة 
مفادىا ضرورة االىتمام بمناىج الرياضيات والفيزياء والكيمياء واألحياء والتخصصات 

دارة المشروعات عند إعداد تالميذ المرحمة اليندسي ة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وا 
ويشدد البحث الحالي عمى أىمية التنسيق والتعاون الثانوية وطالب مرحمة التعميم العالي. 
أرباب الصناعة وبين م العالي، والقوي العاممة، بين وزارات التربية والتعميم، والتعمي

 وبين الجامعات ومراكز البحث العممي. وأصحاب الشركات، 
 هداف البحث:أ

يتناول البحث الراىن كيفية سعي المجتمعات المتقدمة لمتغمب عمى مشكمة عدم 
ويحدث عدم التناغم ىذا التناغم بين مخرجات النظام التعميمي ومدخالت سوق العمل. 

لتأدية وظيفتو. عمى أو أقل مما ىو مطموب دما يمتمك العامل ميارات ومعارف أعن
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ومن أنماط عدم التناغم ىذا وجود عجز في عدد العاممين القادرين عمى العمل في 
، ووجود اختالف بين خصائص الوظائف المتاحة وبين خصائص مين بعينيا

العاطمين في مينة أو صناعة أو مجال معين في منطقة جغرافية محددة. ويحدث ىذا 
الوظائف المتاحة عن أعداد األفراد المتقدمين  العجز في العمالة عندما تزيد أعداد

 . لشغل ىذه الوظائف
تحميل أىم النماذج التنبؤية التي وظفتيا ىولندا ومن ثم ييدف ىذا البحث إلى 

وألمانيا وفنمندا وكندا وانجمترا والواليات المتحدة األمريكية في التنبؤ باحتياجات 
لى صياغة آليات لكيفية االستفادة من ىذه النماذج في  المجتمع من القوي العاممة، وا 

دول الصناعية تقدمًا في وقد اختار الباحث ىذه الدول نظرًا لكونيا أكثر المصر. 
وقد أكدت عدة دراسات رصينة مجال التخطيط التربوي الحتياجات الدولة من العمالة. 

التنبؤ النماذج الرياضية التي تستخدميا الدول المذكورة في  وصدق وثبات عمى قوة
 باحتياجات سوق العمل من خريجي المؤسسات التعميمية. 

 مصطمحات البحث:
أجابي ’’يعرف : (Human Resource Planning)لبشرية التخطيط لمموارد ا

التخطيط لمموارد البشرية باعتباره التنبؤ باحتياجات  (Agabi & Ogah)‘‘ وأوجاه
 االقتصاد من الموارد البشرية، ووضع األىداف التي تحقق ىذه االحتياجات، وتصميم
 االستراتيجيات لتحقيق األىداف الموضوعة، وتحديد الموارد الالزمة لذلك، وتحديد

اليادفة  السياسات والبرامج لتنفيذ الخطط الموضوعة، وعممية تحديد اآلليات الالزمة
إلى تنمية وتوزيع وتوظيف الموارد البشرية بيدف تحقيق األىداف األشمل لمتنمية 

التخطيط  (Ibojo)‘‘ إيبوجو’’ية السياسية. ويعرف االجتماعية/االقتصادية والتنم
لمموارد البشرية عمى أنو عممية تستخدميا المؤسسات لضمان توافر األفراد أصحاب 
الميارات المناسبة لشغل الوظائف المناسبة في الوقت المناسب، ولضمان تأديتيم 

إلى أن  (Chandan)‘‘ تشاندان’’ويشير لمميام ذات العائد االقتصادي األعمى. 
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التخطيط لمموارد البشرية يتضمن التقويم الموضوعي والدوري الحتياجات المنظمة من 
العاممين، وتحديد العمالة المتوافرة التي يمكنيا تمبية احتياجات المنظمة الراىنة، والتنبؤ 
باالحتياجات المستقبمية من العرض والطمب الخاص بالعاممين، وصياغة استراتيجيات 

لوظائف بيدف تنفيذ الخطط االستراتيجية قصيرة وطويمة المدي ليذه لشغل ىذه ا
 ,Adekunle)المنظمة، والمتابعة والتقويم والتحديث المستمر ليذه االحتياجات 
S.A.; & Lucent-Iwhiwhu, H. E. O., 2014, p. 51) . كول’’ويري ‘‘

(Cole)  والفصل تفاظ لمتوظيف واالح التخطيط لمموارد البشرية ىو مدخل عقالنيأن
 -Adekunle, S.A.; & Lucent)لألفراد في المنظمة والتوزيع الفعالمن العمل 

Iwhiwhu, H. E. O., 2014, p. 51)  . 
عممية ’’التخطيط لمموارد البشرية ىو أن  (Dale Beach)‘‘ ديل بيتش’’ويعتقد 

لشغل الوظائف داخل  لتحديد وضمان توافر األعداد الكافية من األشخاص المؤىمين
، ويحقق في المؤسسات في الوقت المناسب بما يتناسب مع احتياجات ىذه المؤسسات

 Leon)‘‘ ليون ميجانيسون’’ويعرف ‘‘. نفس الوقت رضا ىؤالء األفراد
Megginson)  مدخاًل لمتخطيط لمجوانب المتصمة ’’التخطيط لمموارد البشرية باعتباره

وأصحاب الدافعية  األعداد الكافية من العاممين المؤىمين بوظائف العمالة بيدف توفير
وتمبية  مياميم الالزمة لتنفيذ أىداف المؤسساتو المرتفعة والقادرين عمى تنفيذ واجباتيم 

 . (Phutela, Deepika, 2016, p. 82) ‘‘احتياجات األفراد العاممين بيذه المؤسسات
 وىيط لمموارد البشرية: وسوف يتبني البحث الراىن التعريف التالي لمتخط

عممية توظفيا المؤسسات لتقدير الطمب عمى العمالة، ولتقويم حجم وطبيعة ’’
 The Institute for)‘‘ ومصادر المعروض من العمالة الالزمة لموفاء بيذا الطمب

Employment Studies, 1996, p. 3). 
لمموارد البشرية وبدون التنبؤ العممي الكمي بالطمب الداخمي والعرض الخارجي 

سوف تعتمد المصانع عمى آراء المديرين فقط لتوفير العمالة المطموبة. ويجب أن 
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نشير إلى أن القرارات الخاطئة لمديري المصانع والشركات تعني التوسع الخاطئ في 
أعداد العاممين بالمؤسسات، وعدم التوازن الييكمي لمعمالة. ويؤدى عدم التوازن بين 

لى حدوث مشكالت عديدة في سوق العمل. ويسيم االعتماد فقط العرض والطمب إ
عمى آراء مديري المصانع والشركات إلى عدم تمبية احتياجات سوق العمل بصورة 
دقيقة. وفي ظل التغير السريع لطبيعة سوق العمل وتعقد متغيرات ىذا السوق تصبح 

سم بالعديد من وتت ،وتتصف بعدم الدقة ،آراء مديري الشركات أكثر عرضة لمخطأ
. ونتيجة لذلك ظير (Du, Wan-yin; Li, Shou, 2015, p. 151)االختالالت 

وسوف نحمل أبعاد ىذا مفيوم آخر أكثر شمواًل وىو مدخل التنبؤ بالقوي العاممة. 
 المدخل في الجزء التالي. 

 : (Manpower Forecasting Approach) مدخل التنبؤ بالقوي العاممة
عمم نتيجة لمعيوب التي صاحبت مفيوم التخطيط لمموارد البشرية، ولتقدم 

 (Labour Economics) ‘‘اقتصاديات سوق العمل’’اإلحصاء أكتسب مجال 
وأصبحت البحوث في مجال اقتصاديات سوق العمل أكثر أبعادًا تحميمية أعمق. 

فًا لتقنيات االقتصاد اعتمادًا عمى النماذج الكمية والمعادالت الرياضية، وأكثر توظي
أن إلى  (Fallon)‘‘ فالون’’. ويشير (Econometric Techniques)الرياضي 

ومرادفة لعمم العالقات  وصفية إلى حد كبير البحوث التي كانت في الماضي
أكثر اعتمادًا عمى األبعاد التحميمية. الصناعية، أصبحت نتيجة لتقدم اإلحصاء 

أكثر توظيفًا لمنماذج الرياضية  ديات سوق العملوأصبحت الدراسات في مجال اقتصا
المتقدمة. وبمرور الوقت شاع استخدام تقنيات االقتصاد الرياضي المعقدة في غالبية 

 . (Fleetwood, Steve, 2008, p. 4)بحوث ىذا المجال 
ومن األسباب التي أدت إلى تزايد االىتمام بمدخل التنبؤ بالقوي العاممة إدراك 
العديد من الحكومات أن التعميم عالي الجودة ىو شرط ضروري لحدوث النيضة. 
وعمى الرغم من أىمية زيادة عدد سنوات التعميم التي يحصل عمييا السكان ورفع 
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طمب عمى العمالة ال يواكب دائمًا زيادة المستوى التعميمي لمقوي العاممة، إال أن ال
المعروض منيا. ويؤدى ارتفاع المستوى التعميمي لمعمالة وانخفاض طمب رجال 
األعمال وأصحاب المصانع عمييا إلى ضعف االستفادة من رأس المال البشري. 

-Over)وبالتالي فإن ارتفاع المستوى التعميمي لمقوي العاممة عما ىو مطموب 
education)  يعد أحد التحديات التي تواجو صانعي السياسات، واحد أسباب

االضطرابات االجتماعية/السياسية. وليذا ما تزال العديد من الدول النامية تعاني من 
كبيرة في سوق العمل. ومما يفاقم من حدة ىذه االختالالت انخفاض  وجود اختالالت

 ,Gimpelson)القتصادية معدالت خمق الوظائف الجديدة، وتدىور جودة البيئة ا
Vladimir; & Kapeliushnikov, Rostislav, 2017, p. 11) وقد أدت كل .

ىذه المتغيرات إلى زيادة اىتمام المخططين التربويين واالقتصاديين بالنماذج الرياضية 
 لمتنبؤ باحتياجات المجتمع من القوي العاممة.

لعمالة الالزمة لتمبية احتياجات سوق والتنبؤ بالقوي العاممة ىو عممية لتقدير أعداد ا
العمل من العاممين، وصياغة االستراتيجيات الالزمة لتوفير ىذه األعداد. ويعد تقدير 
الطمب عمى العمالة من أصعب مكونات مدخل التنبؤ بالقوي العاممة. فمن ناحية تتصف 

المختمفة،  ىذه العممية بالتعقيد، ومن ناحية أخرى تتطمب تحميل السياسات الحكومية
المرتبطة لجماعات المصالح في المجتمع. وبدون فيم القضايا واستقصاء اآلراء المتنوعة 

أمرًا  سيكون اختيار أفضل البدائل بتقنيات التنبؤ باحتياجات المجتمع من القوي العاممة
 & ;Sharma, Kavya; Zodpey, Sanjay; Gaidhane, Abhay)بالغ التعقيد 

Quazi, Syed Zahiruddin, 2014, p. 26) . ويمنح التنبؤ بالقوي العاممة
المخططين أدوات متقدمة لتحميل السياسات الحكومية المتصمة بسوق العمل، والستشراف 

البدائل المختمفة،  األدوات لتقويمويوظف المخططون ىذه . مستقبالت العمالة في الدولة
، وتحميل المخاطر، ين إنتاجية العاممينوتبصيرىم بمزايا ومخاطر القرارات الممكنة، وتحس

 لتحقيق التوزان بين مدخالت وخرجات سوق العمل.  وصياغة سيناريوىات مستقبمية
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وقد أسيم توحيد ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الغربية في تفاقم حدة المشكالت ’’
 ,Reinhold)‘‘ رينيولد ماريو وثومسين ستيفين’’وانتقد المتصمة بالبطالة وسوق العمل. 

Mario; & Thomsen, Stephen)  انخفاض أجور العمالة الحاصمة عمى تعميم ثانوي
 & ;Reinhold, Mario)‘‘ والعمالة غير الحاصمة عمى أي تعميم ثانوي عمى اإلطالق

Thomsen, Stephen, 2017, pp. 161-162) وقد أدت تمك المشكالت إلى .
باحتياجات المجتمع لنماذج الرياضية المتصمة بالتنبؤ تزايد اىتمام ألمانيا الموحدة بدراسة ا

 . المستقبمية من القوي العاممة
آراء بعض عمماء االقتصاد تجاه  (David Spencer)‘‘ ديفيد سبينسر’’وقد انتقد 

ذلك  المغزى. ونقصد بالعمل ذي (Meaningful Work)‘‘ المغزىالعمل ذي ’’مفيوم 
لمنمو الذاتي، وتحقيق الذات، واحترام اآلخرين نتيجة  العمل الذي يمنح األفراد الفرصة

لإلنجاز والتفوق. وبعبارة أخرى، فإن العمل ذا المغزى ىو ذلك العمل الذي ال يمبي فقط 
 يمكننااستيالك األفراد، ولكنو أيضًا يمبي احتياجاتيم لمحرية واإلبداع؛ أي ىو العمل الذي 

 .Spencer, David, 2015, pp)األمثل تنمية استعداداتنا وتوظيفيا التوظيف من 
في في تجدد االىتمام مرة ثانية ‘‘ ديفيد سبينسر’’آراء وقد أسيمت . (675-680

 بمدخل التنبؤ بالقوي العاممة. المممكة المتحدة 
وفي ضوء ما سبق، يتبني البحث الراىن التعريف الحالي لمدخل التنبؤ باحتياجات 

ارسة بالغة األىمية توظفيا الحكومات والمؤسسات ىي ممالمجتمع من القوي العاممة: 
الكبرى بيدف ضمان توافر العمالة ذات المستوى التعميمي المناسب والالزم لتمبية 

سوق العمل. ويجب أن تتصف النماذج الرياضية ليذا المدخل بالقدرة عمى  احتياجات
االستجابة لمطمبات المتغيرة لسوق العمل وبخاصة في القطاعات الديناميكية منو. وىي 
تيدف إلى التنبؤ بأعداد العمال التي يحتاجيا كل قطاع من قطاعات سوق العمل في 

 .Sing, Chun-pong; Love, Peter; & Tam, C.M., 2012, p)المستقبل 
1161) . 
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وسوف يستخدم الباحث مدخل التنبؤ بالقوي العاممة باعتباره أكثر شمواًل من 
تخدامو مفيوم التخطيط لمموارد البشرية، كما أن مدخل التنبؤ بالقوي العاممة يكثر اس

ن مفيوم التخطيط لمموارد البشرية يكثر استخدامو عمى عمى مستوى الدولة في حين أ
 المستوى المصغر؛ أي مستوى الشركات والمؤسسات التجارية والمصانع. 

 منهجية البحث:
السالسل الزمنية في التنبؤ باحتياجات الدول من القوي  البحث الراىنستخدم ي

العمماء العاممة. وتسعي ىذه السالسل الزمنية إلى تقدير األعداد المطموبة من 
ويستفيد البحث الحالي  مف قطاعات االقتصاد.والميندسين وغيرىم من العمالة في مخت

جيود وزارات التعميم والقوي العاممة في الدول الغربية في التنبؤ باحتياجات سوق من 
إلى التنبؤ بأعداد العاممين وفقًا لكل مستوى  العمل. وتسعي ىذه السالسل الزمنية

في الستينيات من القرن و مياري/معرفي بما يرفع من معدالت النمو االقتصادي. 
أسموب التنبؤ باالحتياجات من القوي ’’يطمق عمى ىذا األسموب العشرين كان 

، ثم أصبح يطمق عميو في (Manpower Forecasting Method)‘‘ العاممة
‘‘ أسموب التحديد المبكر لالحتياجات من الميارات’’الثمانينات من القرن العشرين 

(Early identification of Skill Needs Method) . وتختمف النماذج الرياضية
 التي توظفيا كل دولة، ويتصف كل نموذج بمجموعة من المزايا والعيوب. 

أسس عمم االقتصاد الرياضي ويجب أن تعتمد ىذه النماذج التنبؤية عمى 
(Econometrics)  ؛ حيث أن تطبيق النماذج المبسطة لممدخالت/المخرجات مثمما

ال  (Leontief Production Function)‘‘ 0دالة إنتاج ليونتيف’’ىو الحال في 

                                                           
2
بصياغة ىذه الدالة بناء على حتليل  -احلائز على جائزة نوبل- (Wassily Leontif)‘‘  وسيلي ليونتيف’’عامل االقتصاد قام   

إىل النسبة املدخالت/املخرجات. واالفرتاض األساسي هلذه الدالة ىو أن اإلنتاج حيتاج إىل نسبة ثابتة من املدخالت. ويعين ىذا، أن اإلنتاج حيتاج 
ة فلن ميكن إنتاج السلعة، وإذا كانت املدخالت كثرية جداً بصورة أكثر من الصحيحة من املدخالت إلنتاج سلعة معينة. وإذا كانت املدخالت قليل

 .  (Pennsylvania State University, 2016, p. 1)الالزم، فلن يتم استخدام الفائض من ىذه املدخالت 
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وتتجاىل النماذج المبسطة  يعكس التطورات الحقيقية في أسواق العمل.
البيئة االقتصادية التي تؤثر عمى الطمب عمى الميارات، والتي  لممدخالت/المخرجات

ذا، فإن األسموب تختمف باختالف المحافظات والمناطق الجغرافية. وباإلضافة إلى ى
العاممين أعداد القائم عمى حساب –ؤ باالحتياجات من القوي العاممة المبسط لمتنب

المحتويات التعميمية وجودة  يتجاىل بصورة منتظمة –المتوقع عمميم في كل مينة
 الميارات. 
وتعد السالسل الزمنية أداة بديمة لتحميل مستويات التوظف عبر فترة زمنية، ’’

وىي تقوم عمى اسقاط الماضي وأساس لمتنبؤ باألعداد المطموبة من القوي العاممة. 
، تغيرات متوقعة تؤدى إلى تغييرات في رأس المال واآلالت يأ أخذعمى المستقبل، ثم 

. في االعتبار المشكالت الداخمية لمشركاتوفي وفي المناخ االقتصادي الخارجي، 
تقوم السالسل الزمنية عمى تحميل اتجاىات التوظف عبر فترة وباإلضافة إلى ىذا، 

زمنية معينة، وتقويم االرتفاع واالنخفاض فييا، ودراسة التأثيرات الدورية المتدرجة 
مفاجئين في والمتكررة خالل نفس الفترة الزمنية، وتحميل الزيادة أو االنخفاض ال

وتوجد عدة  .(Rai Technology University, n.d., p. 20)‘‘ معدالت التوظف
أنواع من السالسل الزمنية؛ فيناك السالسل الزمنية التي تعتمد عمى تحميل عامل 
واحد من خالل نموذج إحصائي غير مرن مثل اإلسقاط الخطي )النماذج البسيطة(، 
–والسالسل الزمنية المعتمدة عمى المعادالت اإلحصائية المعقدة )مثل نماذج بوكس 

( المعتمدة عمى التنبؤ المرن. وتقدم النماذج (Box-Jenkins Modelsجينكيس 
 Wong, James)المعقدة تقديرات أكثر دقة من النماذج البسيطة غير المرنة 

M.W.; Chan, Albert P.; & Chiang, Yat Hung, 2012, p. 44 ). 
والسالسل الزمنية التي تعتمد عمى متغير واحد تسمي السمسمة الزمنية ذات 

، في حين أن السالسل الزمنية التي (Univariate Time-series)المتغير الواحد 
 Multivariate)تعتمد عمى أكثر من متغير تسمي السمسة الزمنية متعددة المتغيرات 
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Time-series).  وىناك سالسل زمنية مستمرة(Continuous) منفصمة  وأخرى
(Discrete) . عند كل بعد قياس الظاىرة وتعتمد السالسل الزمنية المستمرة عمى

عمى قياس الظاىرة عند كل ثابت، في حين تعتمد السالسل الزمنية المنفصمة  زمني
درجات الحرارة، وقياس  قياسومن أمثمة السالسل الزمنية المستمرة بعد زمني متغير. 

السالسل الزمنية ، وقياس تركيز المواد الكيمائية. ومن أمثمة تدفقات المياه في النير
، وقياس إنتاجية شركة معينة، وتحديد عدد السكان في مدينة معينةقياس المنفصمة 

ويتم قياس الظاىرة في السالسل الزمنية المنفصمة كل سعر صرف عممتين اثنتين. 
 .Adhikari, Ratnadip; & Agrawal, R) ساعة أو يوم أو أسبوع أو شير أو عام

K., n.d., p. 12) . 
 مكونات رئيسة ترتبط بنوعية البياناتربعة وتتأثر السالسل الزمنية بصفة عامة بأ

والمكونات الدورية ، (Trend)مكونات االتجاه وىذه المكونات ىي: . التي يتم جمعيا
(Cyclical) ، والمكونات الموسمية(Seasonal) ، والمكونات غير المنتظمة
(Irregular) .التي تزيد أو تقل أو تبقي ثابتة عبر فترة  ويطمق عمى السمسمة الزمنية

ومن أمثمة السالسل . (Secular Trend)‘‘ الخطياالتجاه ’’زمنية طويمة اسم 
مدينة وأعداد المنازل في بالنمو السكاني، التجاه الخطي تمك المتصمة الزمنية ذات ا

بأعداد والسالسل الزمنية المتصمة ، -وىي سالسل زمنية متزايدة القيمة -معينة
متناقصة  وىي سالسل زمنية -الوفيات والسالسل الزمنية المتصمة بانتشار األوبئة

في السالسل الزمنية ىي تذبذبات تحدث في أثناء مواسم والتباينات الموسمية القيمة. 
وظروف ومن أمثمة العوامل التي تسبب التباينات الموسمية: المناخ، معينة في العام. 

زيادة  :العادات التقميدية. ومن أمثمة السالسل الزمنية الموسميةالطقس، والتقاليد، و 
وتزايد مبيعات المالبس الصوفية مبيعات اآليس كريم والمثمجات في فصل الصيف، 

ويعد التباين الموسمي عاماًل ميمًا يساعد رجال األعمال وأصحاب في فصل الشتاء. 
 & ;Adhikari, Ratnadip) وضع خطط مستقبميةوأصحاب المصانع في  المتاجر
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Agrawal, R. K., n.d., p. 12) . التباينات الدورية في السالسل الزمنيةوتصف 
الدورية التغيرات متوسطة المدي التي تحدث نتيجة لظروف معينة وتتكرر في دورات. 
وعادة ما تمتد الدورة في السالسل الزمنية الدورية لمدة طويمة تصل إلى عامين أو 

السالسل الزمنية االقتصادية والمالية بنوع ما من التباين وتتصف غالبية أكثر. 
الدوري. وعمى سبيل المثال تمر دورة التجارة بأربعة مراحل ىي: االزدىار، والتدىور، 

التباينات غير المنتظمة أو العشوائية أما واالنتعاش االقتصادي. والكساد، 
(Random)  غير ؤ بيا. وىذه التأثيرات قد تكون تأثيرات ال يمكن التنبفتنتج عن

وتحدث ىذه التغيرات غير المنتظمة نتيجة منتظمة أو ال تتكرر وفقًا لنمط ثابت. 
وال توجد تقنيات لمحروب، أو االضطرابات، أو الزالزل، أو الفيضانات، أو الثورات. 

لقيس جميع أنواع ىذه التباينات غير المنتظمة/العشوائية  إحصائية متفق عمييا
(Adhikari, Ratnadip; & Agrawal, R. K., n.d., pp. 12-13) . 

تفسير اإلحصاءات االقتصادية مثل البيانات الخاصة بالبطالة إدراك ويستمزم 
نخمط بينيا وبين االتجاىات  لكيالمكونات موسمية، واستبعاد ىذه المكونات وجود 

 Seasonal)‘‘ التعديل الموسمي’’طويمة المدي. وتسمي ىذه العممية باسم 
Adjustment) . مثل التنبؤ وتستخدم السالسل الزمنية في التنبؤ بالقيم المستقبمية

بمبيعات سمعة معينة في المستقبل أو التنبؤ بأعداد السكان في سنة معينة. كما يمكن 
ظاىرة االحتباس  اختبار صحة الفروض مثلأن تستخدم السالسل الزمنية أيضًا في 

بسمسمة زمنية معينة بناء عمى  والتنبؤ ،الحراري باستخدام بيانات الحرارة المسجمة
مالحظات سمسمة زمنية أخرى. ومن أمثمة استخدام السالسل الزمنية في اختبار صحة 

إلعالنات التنبؤ بحجم المبيعات المستقبمية باستخدام بيانات اإلنفاق عمى ا الفروض
من خالل تعديل قيمة المتغيرات. وعادة ما  والتحكم في القيم المستقبمية لمسمسمة الزمنية

 تستخدم السالسل الزمنية في الدراسات التي تعتمد عمى استخدام أداة المحاكاة
(Brockwell, Peter J.; & Davis, Richard A., 2002, p. 6) . 
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 عدد من المالحظات المتتالية لمتغير ماوخالصة القول أن السالسل الزمنية ىي 
يتم قياسو في أوقات زمنية متتالية أو منفصمة. ويمكن أن تتم مالحظة الظاىرة بصورة 
يومية أو أسبوعية أو شيرية أو سنوية أو في أوقات زمنية دورية ثابتة. وتعد نوعية 

ذا كان نمط يالبيانات عاماًل ميمًا في فيم كيفية حدوث السمسمة الزمنية في الماض . وا 
حدوث الظاىرة يتوقع أن يستمر في المستقبل، فمن الممكن أن نستخدم النمط السابق 

 لتوجيينا عند اختيار األداة التنبؤية المناسبة. 
 George Box & Gwilym)‘‘ جورج بوكس وجويمم جينكينز’’وقد ابتكر 

Jenkins)   نموذج االنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك’’مدخاًل عمميًا لبناء ‘‘
(ARIMA)  الذي يتناسب بصورة أفضل مع سمسمة زمنية معينة والذي يتصف بعدد

أقل من الخطوات. وقد أثرت كتابات جورج بوكس وجويمم جينكينز بقوة عمى تحميل 
فترض ىذه األساليب وجود نمط السالسل الزمنية وعمى دقة التنبؤات المستقبمية. وال ت

معين في البيانات التاريخية الخاصة بالسالسل الزمنية المستخدمة. وقد استخدم جورج 
بوكس وجويمم جينكينز مدخاًل مكونًا من ثالث خطوات لتحديد النموذج الرياضي 

( 8( تقدير قيمة المؤشرات. 0( االختيار المبدئي لنموذج رياضي. 2األكثر دقة وىي: 
ختبار التشخيصي لتحديد أفضل النماذج الرياضية لبناء نموذج االنحدار الذاتي اال

والمتوسط المتحرك. ويتم تكرار ىذه الخطوات الثالث عدة مرات حتى يصل الباحث 
إلى النموذج الرياضي األفضل واألكثر فاعمية. ويتم استخدام ىذا النموذج النيائي في 

 .Adhikari, Ratnadip; & Agrawal, R)الزمنية التنبؤ بالقيم المستقبمية لمسالسل 
K., n.d., p. 23) . 

إنجمترا والواليات المتحدة األمريكية باعتبارىما دولتين تطبقان ’’وقد اختار الباحث 
اقتصاد السوق الحر غير المنضبط والذي يعتمد بشدة عمى حوافز القطاع الخاص 
وتقديم مساعدات لمشركات لتوظيف العاطمين والتدريب في أثناء الخدمة، ونظرًا لييمنة 

كما اختار الباحث فنمندا باعتبارىا بيما.  التعميم الثانوي بنية عمىالتعميم الثانوي العام 
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دولة تطبق اقتصاد السوق الحرة المنضبط، ونظرًا العتمادىا عمى التعميم الثانوي الفني 
المقدم داخل أسوار المدارس النظامية. كما اختار الباحث أيضًا المانيا وىولندا 

العتماد التعميم  ، ونظراً باعتبارىما دولتان تطبقان اقتصاد السوق الحرة المنضبط
 ;Piopiunik, Marc)‘‘ الثانوي الفني بيا عمى التعميم المزدوج بين المصنع والمدرسة

& Ryan, Paul, 2012, pp. 20-37) . وبيذا تمثل ىذه الدول نموذجين مختمفين
القتصاد السوق الحر، وثالث نماذج مختمفة إلدارة التعميم الثانوي. ويسيم ىذا التنوع 

ولدور التعميم الثانوي لمفمسفات المختمفة إلدارة التنمية في الدولة،  ثريةفي رسم صورة 
 في تحقيق ىذه التنمية. 

وسوف يستعرض الباحث المعادالت الرياضية التي يمكن شرحيا بسيولة بالمغة 
الباحث بكتابتيا  العربية، أما المعادالت التي يصعب كتابتيا بالمغة العربية فسوف يقوم

بالمغة اإلنجميزية وفقًا لمقواعد المتعارف عمييا في الكتب العالمية  البحث متنفي 
 اإلحصاء المتقدم. عمم االقتصاد الرياضي و عمم لتخصصي 

 دراسات سابقة:
 الدراسات العربية:  .1
النماذج التنبؤية في ’’( بعنوان 0227دراسة حممي، فؤاد أحمد وقدري، خالد ) - أ
واستيدفت الدراسة صياغة نموذج لمتنبؤ بالمستقبل يمكن استخدامو في ‘‘: التعميم

مجال التربية. واعتمدت الدراسة عمى خبرة الواليات المتحدة األمريكية في مجال 
، ص ص. 0227، فؤاد أحمد وقدري، خالد، النماذج التنبؤية في مجال التعميم )حممي

2-22 .) 
( 0223وردة، عمى شريف عبد الوىاب؛ ومصطفي، مروة سامي ) دراسة - ب

قياس العالقة بين إجمالي اإلنفاق الحكومي واإلنفاق االستيالكي الخاص في ’’بعنوان 
(: واستيدف البحث معرفة مدى تأثير 0222-2038االقتصاد المصري خالل الفترة )

اق الحكومي بشقيو )الجاري والرأسمالي( عمى اإلنفاق االستيالكي الخاص من اإلنف
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خالل دراسة تحميمية قياسية يتم من خالليا التعرف عمى حجم وطبيعة وتطور اإلنفاق 
، وتحديد المجاالت 0222إلى عام  2038الحكومي المصري في أثناء الفترة من عام 
عميتو وتأثيره، كما ييدف أيضًا إلى قياس التي تم توجييو إلييا لمتعرف عمى مدى فا

واإلنفاق االستيالكي الخاص  العالقة بين اإلنفاق الحكومي )الجاري والرأسمالي(
لموقوف عمى طبيعة تمك العالقة. واستخدم البحث المنيج التحميمي من خالل توظيف 

كومي األساليب اإلحصائية والقياسية في دراسة العالقة السببية بين اإلنفاق الح
)الجاري والرأسمالي( واإلنفاق االستيالكي الخاص في االقتصاد المصري. كما 
استخدمت الدراسة نماذج االنحدار ونموذج جرانجر في تحديد اتجاه العالقة بين 

إن . وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: أ( 0222-2038المتغيرات في الفترة 
في اإلنفاق االستيالكي الخاص، ويتأثر بو.  اإلنفاق الحكومي الجاري يؤثر إيجابياً 

ب( يمثل االستيالك الخاص نسبة كبيرة من الدخل القومي. ج( البد من االعتماد 
عمى استيالك السمع المحمية لكي يصبح االستيالك الخاص محفزًا لالستثمار ولزيادة 

مة، إال أن عمى الرغم من تزايد القيمة السنوية لألجور بالموازنة العااإلنتاج. د( 
متوسط األجر الحقيقي لموظفي الحكومة ينخفض باستمرار منذ بداية فترة الدراسة 

، ص 0223وحتى نيايتيا )وردة، عمى شريف عبد الوىاب؛ ومصطفي، مروة سامي، 
 (. وطالبت الدراسة بتنفيذ التوصيات التالية:822 -030ص. 
 حتى ال يحدث  ليجب أن تعمل الدولة عمى تحقيق العدالة في توزيع الدخ

 تفاوت كبير بين الطبقات.
 استيالك السمع المحمية لتنشيط العممية المستيمكين عمى  يجب تشجيع

 اإلنتاجية.
 .ينبغي عمى الحكومة ترشيد اإلنفاق الحكومي وتقميل الدين العام 
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  يجب عمى الحكومة أن تحافظ عمى مستويات الدخل الحقيقي ألفراد المجتمع
لمنع توسيع الفجوة بين طبقات المجتمع وحتى ال يحدث تآكل لمطبقة الوسطي )وردة، 

 (. 822-822، ص ص. 0223عمى شريف عبد الوىاب؛ ومصطفي، مروة سامي، 
نوع مفاىيم ت’’( بعنوان 0223دراسة السيد، السيد فراج السعيد محمد ) - ت

ومقاييس الفقر والتنمية البشرية ومدى انعكاسيا عمى استراتيجيات التنمية مع التطبيق 
واستيدفت الدراسة الوقوف عمى أسباب ونتائج ‘‘: عمى التجربة المصرية: دراسة نقدية

التناقض بين صياغة مفاىيم ومقاييس الفقر والتنمية البشرية، وتحديد آليات لمكافحة 
صر. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وخمصت إلى النتائج التالية: أ( الفقر في م

بعدم المساواة؛  تتصف مؤشرات الفقر متعدد األبعاد ودليل التنمية البشرية المعدل
حيث تتحيز ىذه المؤشرات لصالح المؤشرات الوصفية )الصحية والتعميمية( عمى 

األدلة نفس الوزن النسبي لكل حساب المؤشرات الكمية )الدخل(؛ وحيث تعطي ىذه 
بعد من ىذه األبعاد. ب( تخفي أدلة األبعاد الصحية والتعميمية الجانب النوعي/الكيفي 
لمرعاية الصحية والتعميمية. ج( ال تتضمن ىذه األدلة معاماًل يربط بين أبعادىا وبين 

عينًا، بل ىي معدل ونمط البطالة. د( ال تتضمن الميبرالية االقتصادية نيجًا تنمويًا م
وفقًا ألولويات يحددىا نمط واتجاىات التراكم  شكل من أشكال إدارة االقتصاد المحمي

 وانتيت الدراسة إلى أىمية تنفيذ التوصيات التالية:في الدول الرأسمالية المتطورة. 
  ضرورة فك االرتباط بين الدول النامية وبين المنظومة االقتصادية العالمية

 لوطنية الحقيقية. لتحقيق التنمية ا
 الفقر، ومفيوم التنمية البشرية )السيد،  ضرورة صياغة مؤشرات وطنية لمفيوم

 (. 200-03، ص ص. 0223السيد فراج السعيد محمد، 
التحديات التنموية التي تواجو ’’( بعنوان 0220دراسة الوصال، كمال أمين ) - ث

‘‘: : نحو نموذج تنموي جديد لالقتصاد المصري0222مصر ما بعد ثورة يناير 
واستيدفت الدراسة تحديد أوجو القصور األساسية في النمط التنموي الذي تبنتو السمطة 
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 السياسية خالل العقود األربعة األخيرة، وتحديد أىم التحديات االقتصادية واالجتماعية
، وتحديد السمات الرئيسة الواجب 0222والمؤسسية التي تواجو مصر بعد ثورة يناير 

القادر عمى تحقيق التنمية الشاممة، واقتراح آليات  توافرىا في النموذج التنموي الجديد
وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية: . قادرة عمى تنفيذ ىذه السياسات التنموية الجديدة

مية الذي ساد في مصر في خالل العقود األربعة األخيرة بعدم وجود اتسم نمط التنأ( 
سوء إدارة السياسات االقتصادية، رؤية تنموية اقتصادية/اجتماعية طويمة المدى. ب( 

االعتماد والفصل بين عمميتي النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية/االجتماعية. ج( 
ىم ال القطاعات اإلنتاجية الديناميكية ذات المتزايد عمى المصادر الريعية لمدخل، وا 

، غياب العدالة االجتماعية عمى المستويين الطبقي والجغرافيالقيمة المضافة. د( 
 وأوصت الدراسة بتنفيذ اإلصالحات التالية: وقصور شبكات الضمان االجتماعي. 

  .تأسيس قاعدة صناعية تستند إلى أسس عممية/تكنولوجية حديثة 
  .ضرورة تنفيذ تنمية زراعية/ريفية شاممة 
 .تطوير قطاع الخدمات مع التركيز عمى األنشطة ذات القيمة المضافة العالية 
 .االىتمام بتنمية رأس المال البشري 
  .تبني سياسات أكثر كفاءة لمعدالة االجتماعية، ولتقميل معدالت الفقر 
 .إصالح إدارة المالية العامة لمدولة 
 ق عمى البنية التحتية وفقًا ألسموب تحميل الكمفة/المنفعة. تقويم اإلنفا 
 .تقميل معدالت الدين الحكومي 
  ،ص ص. 0220إعادة ىيكمة الجياز اإلداري لمدولة )الوصال، كمال أمين ،
020-033 .) 
يناير وتأثيرىا  09ثورة ’’( بعنوان 0220دراسة معن، رمضان السيد أحمد ) - ج

واستيدفت الدراسة تحميل تأثير بعض ‘‘: الحالي والمتوقع عمى االقتصاد المصري
المتغيرات االقتصادية كالنمو االقتصادي، والعمالة، والسياحة، واالستثمار األجنبي 
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. 0228إلى  0222المباشر، والتضخم عمى االقتصاد المصري في الفترة من 
المدخل االستنباطي في تحميل حالة االقتصاد المصري قبل وبعد  واستخدمت الدراسة

 8.0يناير. وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية: أ( زيادة عدد العاطمين إلى  09ثورة 
. ب( بمغت نسبة البطالة بين 0222/0220مميون عاطل خالل الربع الثالث من عام 

% 80ة بطالة تقدر بحوالي % مقارنة بنسب87أصحاب المؤىالت الفنية المتوسطة 
ج( عدم ارتباط احتياجات سوق لدى أصحاب المؤىالت العميا والمؤىالت فوق العميا. 

وطالبت الدراسة بتنفيذ  العمل بمخرجات التعميم. د( ارتفاع معدالت الدين العام.
 التوصيات التالية:

  .جعل التعميم المشروع القومي لمدولة 
 سب مع احتياجات سوق العمل.تغيير المناىج الدراسية لتتنا 
  استخدام سياسة متوازنة لمعمل بما يحقق العدالة لممواطن دون االخالل

 باألىداف التنموية االقتصادية واالجتماعية. 
  ربط الكفاءة االقتصادية بالعدالة االجتماعية في ظل االقتصاد القائم عمى

 (. 300-338، ص ص. 0220المعرفة )معن، رمضان السيد أحمد، 
تطبيق الطرق التقميدية ’’( بعنوان 0222ىالة أبو العطا ) محمد،دراسة  - ح

‘‘: والحديثة لتحميل السالسل الزمنية في التنبؤ بقيم مستقبمية: دراسة تطبيقية
اإلصابات بمرض  واستيدفت الدراسة تصميم نموذج إحصائي مقترح لمتنبؤ بأعداد

. وخمصت 0223إلى عام  2032في الفترة من عام  شمل األطفال في مدينة بورسعيد
في التنبؤ بالظاىرة  إن نموذج بوكس وجينكينز أفضلالدراسة إلى النتائج التالية: أ( 

. وأوصت الدراسة . ب( ضرورة االىتمام بدراسة السالسل الزمنيةمن النموذج التقميدي
 بتنفيذ التوصيات التالية:

 لمتنبؤ بأعداد وحاالت اإلصابةلمستقبل استخدام أسموب بوكس وجينكينز في ا 
 بمرض شمل األطفال في محافظة بورسعيد.
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 بمرض شمل األطفال عمى  إجراء دراسات تتبعية لمتنبؤ بأعداد حاالت اإلصابة
 مستوى الجميورية. 

  ،زيادة وعي السكان بخطورة مرض شمل األطفال )محمد، ىالة أبو العطا
 (. 088-023، ص ص. 0222
دور الدولة في النشاط ’’( بعنوان 0220القفاص، محمد أحمد مختار )دراسة  - خ

واستيدفت ‘‘: في ظل العولمة مع التركيز عمى مصر االقتصادي في الدول النامية
الدراسة تحميل دور الدولة في الفكر االقتصادي الغربي، ودراسة اقتصادات الدول 

المصري. وخمصت النامية في ظل العولمة، وتحميل بعض خصائص االقتصاد 
الدراسة إلى النتائج التالية: أ( يختمف النظام العالمي العالي عن النظام العالمي الذي 
كان سائدًا في فترة الخمسينيات والثمانينات من القرن العشرين. ب( إن لمعولمة آثار 
إيجابية وآثار سمبية. ج( لم تعد الدولة ىي الفاعل الرئيسي لمنشاط االقتصادي في 

لة القومية. د( ال بديل عن قيام الدولة بأدوار قوية في العممية التنموية. ىـ( فقدت الدو 
الدولة في عصر العولمة جزءًا ميمًا من سمطاتيا وسيادتيا. ومن ثم أصبحت أقل قدرة 

ال يؤدى تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي بصورة عمى إنجاز وظائفيا التقميدية. و( 
دوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تحقيق األىداف حرفية وفقًا لتوجييات صن

 التالية: اإلصالحاتوأوصت الدراسة بتنفيذ االقتصادية لمدول النامية بشكل فعال. 
  تدخميا عن ذي قبل يزداد حجم ضرورة أن يكون لمدولة دور بارز وقوي وأن

 أىدافيا االقتصادية.ألن االعتماد عمى الرأسماليين في ضبط األسواق ال يحقق لمدولة 
  خضاعيا لممنافسة بيدف تحسين ضرورة تفعيل المؤسسات الحكومية وا 

 .كفاءتيا االقتصادية
  عمى الدولة أن تتكفل بميادين الصحة والتعميم مع السماح لمقطاع الخاص

 بالمساىمة في التنمية. 
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  ،زيادة االستثمارات الحكومية المخصصة لمخدمات االجتماعية األساسية
)القفاص، محمد أحمد  ية الفئات األكثر ضعفًا واألكثر احتياجًا في المجتمعوحما

 .  (927-008، ص ص. 0220مختار، 
 الدراسات األجنبية: .2
‘‘: تقويم التخطيط لمقوي العاممة’’( بعنوان 0222دراسة مايكل ىوبكنز ) .1

تقويم التطبيقات المختمفة لمدخل التخطيط لمقوي العاممة في بعض واستيدفت الدراسة 
وأشارت الدراسة إلى االستخدام واسع النطاق ليذا المدخل في الدول النامية. 

وانتقدت الدراسة العيوب التي صاحبت السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين. 
طة في التبسيط وغير المرنة تطبيق ىذا المدخل، وأوضحت أن النماذج الرياضية المفر 

التي شاع استخداميا في الماضي يجب تعديميا في ضوء قواعد البيانات األحدث 
. وحممت األكثر دقة، كما يجب استخدام مدخل تحميل سوق العمل في المستقبل

الدراسة النظريات التي تناولت التخطيط لسوق العمل مثل: النظريات الكالسيكية التي 
،  (Ricardo)‘‘ ريكاردو’’، و(Adam Smith)‘‘ يثآدم سم’’صاغيا 

، والنظريات ‘‘ ماركس’’و، (Mill)‘‘ ميل’’و، (Malthus)‘‘ مالتوس’’و
، Mar(shall))‘‘ مارشال’’، و(Say)‘‘ ساي’’ياالتي صاغ النيوكالسيكية

، ((Hayek)‘‘ حايك’’و، (Pigou)‘‘ بيجو’’و، (Schumpeter)‘‘ شومبيتر’’و
، (Solow)‘‘ سولو’’، و(Walras)‘‘ وولراس’’، و(Wicksell)‘‘ ويكسيل’’و
‘‘ ستيجميز’’و، (Schultz)‘‘ شولتز’’، و(Harrod-Domar)‘‘ دومار-ىارود’’و

(Stiglitz) ، كينيز’’ونظريات اإلصالح االجتماعي التي صاغيا ‘‘(Keynes) ،
التي  ، ونظريات االقتصاد التنموي(Kornai)‘‘ كورناى’’، و(Lenin)‘‘ لينين’’و

، (Ranis)‘‘ رانيس’’، و(Fei)‘‘ فياي’’، و(Lewis)‘‘ لويس’’صاغيا 
، والنظرية النقدية التي (Hirschman)‘‘ ىيرشمان’’، و(Prebisch)‘‘ بربيش’’و

التي صاغيا  ، ونظرية التجزئة لممراحل التنموية(Friedman)‘‘ فريدمان’’صاغيا 
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، واآلراء (Todaro)‘‘ تودارو’’و، (Harris)‘‘ ىاريس’’، و(Carnoy)‘‘ كارنوي’’
‘‘ فاين’’، و (Krugman)‘‘ كروجمان’’الحديثة المتصمة بسوق العمل التي صاغيا 

(Fine) . 
وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية: أ( ضرورة إجراء مزيد من البحوث حول 

والعالقة بين العرض والطمب في سوق العمل في فيتنام. ب( مستقبل سوق العمل، 
استخدام النمذجة في رسم صورة عن القوي العاممة في فيتنام. ج( يجب توفير  ضرورة

التناغم  ممعمومات عن القطاعات المتعددة لسوق العمل في سيريالنكا. د( أدى عد
المين الزراعية بصورة تفوق الطمب إلى زيادة الطمب عمى  سوق العملىياكل بين 

العمالة ينخفض الطمب عمى ىـ( . في سيريالنكا عمى العمل في قطاع الخدمات
 ,Hopkins, Michael)المتعممة ويزيد عمى العمالة غير الماىرة في سيريالنكا 

2000, pp. 1-150) . بتطبيق التوصيات التالية: وأوصت الدراسة 
  تطوير النماذج الرياضية التنبؤية بحيث توفر رؤية مستقبمية أكثر ضرورة

 المجتمع من المخرجات التعميمية والتدريبية.تقويم احتياجات شمواًل تساعد في 
  نماذج لالقتصاد الرياضي أكثر دقة في تحديد الخمل بين  صياغةضرورة

 ,Hopkins, Michael, 2000) مخرجات النظام التعميمي ومدخالت سوق العمل
pp. 166-169). 

الكم أفضل من الكيف: دراسة ’’بعنوان ( 0220)‘‘ بيري كريج’’دراسة  .2
واستيدفت  ‘‘:السياسي لسياسات سوق العمل النشطة في المممكة المتحدةلالقتصاد 
تحميل سياسات سوق العمل النشطة في المممكة المتحدة بيدف تمكين الدراسة 

وتشمل ىذه السياسات: البحث عن العاطمين من العثور عمى فرص عمل بسرعة. 
األساسية لمقراءة، والميارات لمتوظف،  الالزمةميارات الوالتدريب عمى الوظائف، 

وتقدم وزارة لمباحثين عن الوظائف.  واالستشارات النفسية المقدمةوالتعميم التكنولوجي، 
ن كانت العمل والمعاشات السمطات المحمية  ىذه الخدمات عمى المستوى المركزي، وا 
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 مراكز’’مع ن الجدد العاطمو ويتعامل تقدم بعض الخدمات المتصمة بسوق العمل. 
عمى األنشطة المتعمقة تتولي ىذه المراكز اإلنفاق ؛ حيث ‘‘البحث عن العمل

الحصول عمى دعم ميني ليم يساعدىم عمى بالعاطمين، ودفع الرواتب ليم، وتقدم 
ذا  يحق  سنة 20شيور إلى  3استمر الفرد في التعطل لمدة تتراوح بين فرص عمل. وا 

تدريب أكثر تكثيفًا وعمقًا. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي. الحصول عمى لو 
عمى  ال تعتمد سياسات سوق العمل النشطةوخمصت الدراسة إلى النتائج التالية: أ( 

التدخالت األكثر تكمفة اليادفة إلى تحسين رأس المال البشري مثل التدريب التحويمي. 
في المممكة المتحدة.  لمال البشريلمدولة لتطوير رأس ا عدم وجود سياسة محددةب( 

 وأوصت الدراسة بتطبيق التوصيات التالية: 
  سياسات سوق من خالل يعثرون عمى وظائف الذين الباحثين  قمة عددإن

تقميل الضغط ؛ حيث تساعد عمى ىذه السياسات جدوىعدم ال يعني العمل النشطة 
 عمى أسواق العمل. 

  المالية العالمية وما تبعيا من كساد األخطاء الواردة في ىذه أظيرت األزمة
واالستيالك في االعتبار عند تصميم تأثير الكساد السياسات. ومن ثم، فالبد من أخذ 

 . (Berry, Craig, 2014, pp. 1-27) سياسات سوق العمل النشط
: االقتصاد السياسي لتجزئة سوق العمل’’بعنوان ‘‘ كيارا بينآسي’’دراسة  .3

تحميل واستيدفت الدراسة ‘‘: قطاع صناعة السياراتعمل المؤسسات العاممة في 
وتثبت ىذه الظاىرة أن ظاىرة العمالة المؤقتة في قطاع صناعة السيارات األلماني. 

التمييز ضد الجماعات المحرومة مثل: العمال عقود عمل غير تقميدية تسيم في ىناك 
واستخدمت الدراسة المقابالت والعمالة غير الماىرة. الشباب، والمياجرين، والنساء، 

وتحميل الظروف المعيشية التي تحد من العمال المؤقتين،  الشخصية في استطالع آراء
العمل غير . وتتبني الدراسة منظورًا أكثر شمواًل لتحميل قدرتيم عمى التخطيط لحياتيم

خمصت الدراسة و ر، وتقميل تكاليف العمالة. تحقيق مرونة أكبالمعياري اليادف إلى 
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والمستويات العقود المرنة، إلى النتائج التالية: أ( إن إعادة ىيكمة سوق العمل، وانتشار 
ب( المنخفضة لألجور تعد ذات تأثير حتمي لممنافسة الدولية بين الشركات الكبرى. 

وبخاصة لشركات، ثر استراتيجية مجالس العمل عمى تجزئة العمالة عمى مستوى اتؤ 
وأوصت الدراسة بتنفيذ والبنية العادلة لمقوي العاممة.  الكفاءة اإلداريةمستوى عمى 

 التوصيات التالية:
  يجب تحميل ىذه ظاىرة العمالة المؤقتة في ضوء اختبار التفسيرات المتصمة

 بمدخل القوة.
  ،أظير التحميل المفصل لمعوامل أن ميارات القوي العاممة، وجودة اإلنتاج

ودرجة تعقد اإلنتاج، والتوجة نحو التصدير، واألوضاع المالية لمشركات تفسر تنوع 
 اليامش بين الشركات. -مؤشر المحور

  يجب تحميل االختالفات في استخدامات القوي العاممة باعتبارىا واحدة من
 .Benassi, Chiara, 2013, pp) اوض بين القوي العاممة وبين اإلدارةتأثيرات التف

1-30) . 
العرض ’’( بعنوان 0222المركز األوروبي لتطوير التدريب الفني )دراسة  .4

‘‘: 0202تنبؤات متوسطة المدى حتى عام والطمب عمى الميارات في أوروبا: 
دوري ومفصل لمتنبؤ باالحتياجات المستقبمية من تصميم نظام واستيدفت الدراسة 

وتميزت الدراسة ببعدىا األوروبي العميق. العرض والطمب في دول االتحاد األوروبي. 
وال يجب أن ليذه الدراسة أن تحل محل الجيود القومية التي تبذليا كل دولة. وال يمكن 

الذي يبذليا المركز األوروبي لتطوير التدريب الفني مع الجيود تتنافس الجيود 
بيانات دقيقة تم تجميعيا وفقًا المنفردة لمدول. ومن مزايا الجيود الوطنية أنيا تمثل 

ألطر عمل شاممة ولمجموعة متسقة من المعايير. وليذا، فيي توفر األساس المعرفي 
الت عمى المستوى األوروبي. الذي يمكن عمى أساسو إجراء المزيد من التحمي

يحتاج وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية: أ( واستخدمت الدراسة السالسل الزمنية. 
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األفراد إلى الدعم واإلرشاد لمساعدتيم عمى تنمية مياراتيم، والعمل في المين التي 
د يمثل التقويم التكويني لمعارف وميارات وكفايات األفراتتناسب مع مؤىالتيم. ب( 

منح ج( يؤدى التقويم التكويني إلى أساسًا ميمًا يمكن البناء عميو.  المكتسبة في العمل
العمل واكتساب المزيد من المعارف. في  الترقيمؤىالت دراسية بما يفتح الباب أمام 

 وأوصت الدراسة بتنفيذ التوصيات التالية:
  شامل وموحد لمعايير التدريب الفني.تأسيس إطار أوروبي 
  تأسيس قاعدة بيانات موحدة لمعرض والطمب عمى الميارات في دول االتحاد

 األوروبي.
 لإلسقاطات المستقبمية المتصمة باحتياجات سوق  تصميم نماذج رياضية

 العمل من المؤىالت الدراسية.
 ولتحسين آليات التنبؤ باحتياجات ، تأسيس آلية لتقويم نتائج البحوث السابقة

 European Centre for the Development of Vocational)سوق العمل 
Training, 2010, pp. 1-80) . 

نموذج متعدد ’’بونج والف بيتر وتام سي بعنوان -دراسة سينج تشون .5
واستيدفت الدراسة صياغة نموذج يقوم  ‘‘:المتغيرات لمتنبؤ بالطمب عمى القوي العاممة

لمتنبؤ بالطمب عمى العمالة في عمى مبادئ عمم االقتصاد الرياضي وتحميل االنحدار 
روزينفيمد ’’وقد طورت الدراسة النموذج الذي صاغو البناء والتشييد. قطاع 
، وصاغت نموذجًا جديدًا.  (Rosenfeld & Warszawski)‘‘ اويسكيوورز 

يتميز النموذج متعدد المتغيرات الذي صاغتو وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية: أ( 
يقدم النموذج ب( ى التكيف مع األوضاع االقتصادية المتغيرة. الدراسة بقدرتو عم

معمومات ثرية لصانعي القرار عن كيفية تأثير األوضاع االقتصادية المتغيرة عمى 
الطمب أمر ميم عند تحديد  إن اختيار سيناريو مناسبالطمب عمى القوي العاممة. ج( 

 التالية: عمى القوي العاممة. وطالبت الدراسة بتنفيذ التوصيات
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  تطوير نموذج الدراسة بحيث يستطيع التنبؤ بالقوي العاممة لمدة تزيد عن
 العشر سنوات.

 قطاع البناء بحيث تشمل البيانات  تأسيس قواعد بيانات عن العمالة في
 ,Sing, Chun-pong; Love, Peter; & Tam)اليومية ألنشطة ىذه العمالة 

C.M., 2012, pp. 1161-1167) .  
 مى الدراسات السابقة:تعميق ع
دول مختمفة من الدول  9يتميز البحث الراىن بتركيزه عمى تحميل خبرات  

ويختمف البحث الراىن الصناعية الكبرى في مجال التخطيط لمتنبؤ بالقوي العاممة. 
 األصول التاريخيةعن دراسة مايكل ىوبكنز. ففي حين تناولت دراسة مايكل ىوبكنز 

العاممة، يركز البحث الحالي عمى استخدام ىولندا وألمانيا وفنمندا مدخل التنبؤ بالقوي ل
لمسالسل الزمنية الحديثة في التنبؤ باحتياجات  وانجمترا والواليات المتحدة األمريكية

القوي العاممة. وفي حين تتناول دراسة بيري كريج سياسات سوق العمل الدولة من 
ة كيارا بينآسي ظاىرة العمالة المؤقتة في النشطة في المممكة المتحدة، وتتناول دراس

النماذج الحديثة لالقتصاد  في ألمانيا يتناول البحث الحاليقطاع صناعة السيارات 
بونج والف بيتر وتام سي -وتتناول دراسة سينج تشوندول متقدمة.  9في  الرياضي

بينما ، والتشييدبناء التنبؤ بالقوي العاممة عمى قطاع واحد من سوق العمل ىو قطاع ال
المستوى القومي لمدولة ككل  نية عمىاستخدام السالسل الزميتناول البحث الراىن 

 وليس عمى مستوى قطاع واحد فقط. 
؛ حيث يوجد نقص شديد في ويغطي البحث الراىن فجوة في الدراسات العربية

وفي لعاممة. الدراسات العربية التي تتناول النماذج الرياضية الحديثة لمتنبؤ بالقوي ا
حين توظف غالبية الدراسات العربية المدخل الكيفي في التخطيط لتمبية احتياجات 

 سوق العمل، يوظف البحث الراىن النماذج الرياضية الكمية. 
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 اإلطار النظري لمبحث:
تسعي العديد من الدول إلى التغمب عمى اختالالت سوق العمل. ويسيم تجاوز 
اختالالت سوق العمل في زيادة اإلنتاجية، ومن ثم في ارتفاع معدالت النمو 
االقتصادي، وانخفاض معدالت البطالة. وتعاني الدول النامية من إشكاليات عديدة في 

ة وقمة المعروض في سوق العمل، ومن زيادة الفائض في تخصصات معين
وليذا تخصصات أخرى. وقد أدت ىذه االختالالت إلى تشوىات في سوق العمل. 

تحقيق التوزان بين مخرجات النظام التعميمي ومدخالت سوق العمل. تسعي الدول إلى 
وفي ظل ارتفاع معدالت النمو السكاني يصبح من الضروري زيادة اإلنتاجية وتحسين 

قامت الدول المتقدمة بصياغة نماذج رياضية متعددة وليذا معدل النمو االقتصادي. 
 لمتنبؤ باحتياجات المجتمع من القوي العاممة. 

 والتي يسعي التخطيط التربوي سوق العمل الموجودة فيومن بين االختالالت 
عمييا ارتفاع مستوى التعميم عما ىو مطموب لتأدية وظائف معينة  لمتغمب

(Overqualification or Overeducation) .’’ ىارتوج’’ويشير ‘‘(Hartog) 
عما ىو مطموب لتأدية وظائف معينة في  إلى ارتفاع مستوى تعميم القوي العاممة
سبانيا والبرتغال في الفترات  -2030و  2002-2039و  2009-2032ىولندا  وا 

 Francis, Green)‘‘ فرانسيس جرين و يو زاىو’’عمى الترتيب. ويوضح  2000
& Yu, Zhu)  ىذه الظاىرة تسيم في انخفاض المنافسة عمى االلتحاق بالتعميم أن

كما أنيا ترفع من مستوى عدم رضا المتعممين عن العالي في المممكة المتحدة. 
-Green, Francis; & Zhu, Yu, 2010, pp. 740)الوظائف التي يؤدونيا

لجامعات في % من خريجي ا20الدراسات إلى أن  وفي كندا اشارت إحدى.  (760
يعممون في وظائف ال تحتاج  0220عامًا في عام  30إلى  09الشريحة العمرية من 

% وأقل 22% و20% و02أكثر من شيادة إتمام المرحمة الثانوية. وأوضحت الدراسة 
% من ىؤالء ىم من الحاصمين عمى درجات جامعية في تخصصات العموم 22من 
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الجتماعية والعموم التجارية والقانون، والعموم اإلنسانية والمغات واآلداب، والعموم ا
)الكيمياء والفيزياء واألحياء( والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات، والعموم الصحية 

 ,LaRochelle-Cote, Sebastien; & Hango) والعموم التربوية عمى الترتيب
Darcy, 2016, pp. 1-4) قل من عماًل في مين أ. وبالتالي فإن أكثر الفئات

مؤىالتيم الدراسية ىم خريجو العموم اإلنسانية والمغات واآلداب والعموم االجتماعية 
 والعموم التجارية والقانون. 

والنوع الثاني من االختالالت في سوق العمل ىو زيادة أعداد طالب الجامعات 
الممتحقين بالتخصصات النظرية عن أولئك الممتحقين بالتخصصات العممية 

السياسات الحكومية واليياكل اإلدارية القائمة وليس ويرجع ىذا الخمل إلى ية. والتطبيق
إلى الطمب في سوق العمل. وما لم يتم معالجة ىذا الخمل، فسوف تستمر معدالت 

أن يتم إعادة ىيكمة التعميم العالي البطالة في االرتفاع. وليذا فإنو من الضروري 
التنمية االقتصادية والتكنولوجية بصورة عاجمة بصورة شاممة ومتكاممة تراعي متطمبات 

الرتفاع معدالت البطالة بين خريجي تخصصات  وتوجد عدة تفسيرات’’وسريعة. 
اقتصار العموم اإلنسانية مقارنة بالتخصصات األخرى. وأحد ىذه التفسيرات ىو 

في  البرامج الدراسية ليذه التخصصات عمى المعارف النظرية والميارات غير المطموبة
ال تمد الطالب بالميارات العممية أو ويعني ىذا أن ىذه البرامج الدراسية سوق العمل. 

التخصصات التطبيقية التي يمكن توظيفيا في سوق العمل. والتفسير الثاني ىو زيادة 
أعداد الطالب المقيدين في ىذه التخصصات؛ األمر الذي يقمل من فرص العمل 

 . (Prisca, Ntemngweh, 2016, pp. 1-30)‘‘ المتاحة أماميم
وجود عجز في بعض والنوع الثالث من االختالالت في سوق العمل ىو 

التخصصات في سوق العمل نتيجة لوجود عدم تناغم بين مخرجات النظام التعميمي 
الفتقار العمالة ويحدث ىذا العجز في العمالة نتيجة ’’ومدخالت سوق العمل. 

لمعمل في بعض المين أو بعض القطاعات االقتصادية. لممعارف والميارات الالزمة 
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عامًا في  09فترة ال تقل عن  ويتطمب التغمب عمى عدم التوازن ىذا في سوق العمل
 .(Green, Francis ; & Henseke, Golo, 2017, p. 20) ‘‘بعض األحيان

ء عمى لصالح األغنيا في المممكة المتحدة ويرجع ىذا الخمل إلى تحيز التعميم العالي
وتشير اإلحصاءات إلى أن احتماالت التحاق أكثر الشرائح ’’حساب الفقراء. 

أمثال معدالت أكثر الشرائح  0.0المجتمعية فقرًا بمؤسسات التعميم تقل بمعدل 
وليذا يجب زيادة معدالت التحاق الفقراء بالجامعات والمعاىد فوق المجتمعية ثراء. 

االجتماعي بين صفوفيم. وتعد زيادة معدالت معدالت الحراك المتوسطة، وتشجيع 
االلتحاق بالتعميم استراتيجية مزدوجة ناجحة لزيادة معدالت نمو االقتصاد القومي، 
ولتقميل التفاوتات االجتماعية/االقتصادية. ويسيم إمداد طالب الجامعات بالميارات 

نافسية والمعارف المطموبة في سوق العمل في رفع ترتيب الدولة في مؤشر الت
-Dougherty, Kevin J.; & Callender, Claire, 2017, pp. 3)‘‘ الدولية

وال يقتصر تحيز التعميم العالي لألغنياء عمى حساب الفقراء عمى المممكة المتحدة . (4
معدالت االلتحاق وما لم يتم زيادة ’’فقط، بل يشمل أيضًا الواليات المتحدة األمريكية. 

تعاني األمة األمريكية من نقص في القوي العاممة الماىرة ، فسوف بالتعميم العالي
‘‘ الالزمة لمنافسة الدول الصناعية األخرى وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية

(Dougherty, Kevin J.; & Callender, Claire, 2017, p. 4) . 
ويرجع انخفاض معدالت التحاق الفقراء بالتعميم العالي في المممكة المتحدة إلى 

إن رأس المال البشري ليس سمعة يمكن رىنيا. ’’ببين رئيسيين. وىذا السببان ىما: س
وجود أصول يمكن رىنيا، فإنيم  وفي حين يمنح المقرضون قروضًا في مقابل

لمدراسة واكتساب المؤىالت الدراسية باعتبار أن  يرفضون منح الطالب قروضاً 
مييا في حالة عدم تمكن المقترض المؤىالت الدراسية ال تمثل أصواًل يمكن الحجز ع

من تسديد ديونو. والسبب الثاني ىو عدم توافر معمومات لدى المقرضين عن ميارات 
وقدرات الطالب الراغبين في االقتراض. وليذا يرفض القطاع الخاص تقديم قروض 
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 ,Murphy, Richard; Scott-Clayton)‘‘ لطالب الجامعات بفائدة منخفضة
Judith ; & Wyness, Gill, 2017, pp. 9-10) . 

ولمتغمب عمى كل اإلشكاليات السابق ذكرىا لجأت الدول الصناعية الكبرى إلى 
التنبؤ بمخرجات النظام التعميمي، وتحديد األعداد المتوقعة من خريجي كل مرحمة 

باألعداد المتوقع دخوليا  وتقوم المؤسسات المختصة في ىذه الدول بالتنبؤتعميمية. 
ويرتبط عامًا.  39إلى  20-29سنوات في الشريحة العمرية من  9العمل كل  سوق

ومعدالت الحقيقية، األجور حجم القوي العاممة بعدة عوامل مثل: النشاط االقتصادي، و 
عاممي النوع والسن إلى عمل الرجال في مين  وترجع أىميةالبطالة، والنوع، والسن. 

لى تأثير السن عمى طبيعة التوظف في بعض المين. ومن  ال تعمل بيا النساء، وا 
التنبؤ باألعداد المتوقع عمميا في سوق العمل في  خالل تحديد ىذه المتغيرات يمكن

 المستقبل. 
وقد أدت التغييرات في ىياكل المين والمتطمبات الميارية لموظائف إلى جعل ’’

النماذج التنبؤية الخطية أقل فائدة في استشراف مستقبل سوق العمل. وأصبح 
، واإلرشاد المعمومات األحدث واألدق عن سوق العملبتضمين المخططون يطالبون 

ية والتجارية لدي تالميذ المرحمة ومسارات تنمية الميارات الصناعية والزراعالميني، 
كما الثانوية، واآلليات المرنة لمتعميم النظامي ضمن آليات التخطيط لمقوي العاممة. 

المخططون التربويون يطالبون بربط التعميم بسوق العمل بدرجة أكبر، وبتحقيق  أصبح
ا سبق، سوق العمل. وباإلضافة إلى م مدخالتمخرجات النظام التعميمي و التناغم بين 

لمعمالة عالية الميارات شرطًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية  أصبح التخصيص األمثل
لمدول. ويري البعض أن التوظيف األمثل لمخرجات التعميم ضمن سوق العمل قد غدًا 

 European Centre for The)‘‘ مسألة حياة أو موت بالنسبة لمدول األوروبية
Development of Vocational Training, 2010, pp. 75-80)  . 
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أىمية مدخل القوي العاممة في االختالالت في سوق العمل و  استعرضناوبعد أن 
 سوف نتناول بالتحميل مزايا وعيوب ىذا المدخل.   االختالالت،ىذه التغمب عمى 

 مزايا التخطيط لمتنبؤ باحتياجات المجتمع من القوي العاممة:
يفيد في التغمب عمى االختالالت الناتجة عن ارتفاع مستوى تعميم األفراد عن  .2

-Meroni, Elena Claudia; & Vera)المستوى الالزم ألداء الوظائف 
Toscano, Esperanza, 2017, pp. 120-139) . 

 يقمل من احتماالت تعرض األفراد لمبطالة طويمة المدي. .0
اسات تقميل العمالة مثل سياسات التقاعد يحمل اآلثار السمبية الناجمة عن سي .8

 المبكر. 
عمالة عالية يأخذ في االعتبار األعداد الالزمة لمعمل في القطاعات التي تحتاج إلى  .0

-Vaitilingam, Romesh, 2006, pp. 1الميارات وعمالة منخفضة الميارات
10) . 

-Post)‘‘ ما بعد االقتصاد الكينزي ’’تأخذ النماذج القائمة عمى مبدأ  .9
Keynesianism Models) .مخرجات النظام التعميمي في االعتبار 

 Centre)ييتم بالتدريب في أثناء الخدمة والتدريب التحويمي لحل مشكمة البطالة  .3
for Research on Work and Society at York University, 1998, p. 

1-3) . 
االنخفاض في حجم القوي العاممة يؤدى إلى ارتفاع أجور العاممين؛ وىو ما إن  .7

التخطيط العمالة. ومن ثم، يجب يسيم في نياية المطاف في تقميل الطمب عمى 
 ,Garloff, Alfred; & Wapler, Rudiger)العرض والطمب تحقيق التوازن بين ل

2016, pp. 7-8). 
لتصنيع منتجات  ني إعادة ىيكمة االقتصادإن التنافسية عمى المستوى الدولي تع .3

وتتطمب ىذه المنتجات والخدمات خريجين وتقديم خدمات ذات مستوى فائق الجودة. 
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خريجي التعميم الثانوي الفني لن يستطيعوا تحقيق أعمى تعميمًا. ومن ثم، فإن 
يجب تصميم االقتصادية/الصناعية عمى المستوى الكوكبي. وبالتالي،  التنافسية

تركز عمى عموم األحياء والفيزياء  برامج جديدة عمى مستوى درجة البكالوريوس
والكيمياء والرياضيات، كما يجب تطوير مناىج المعاىد الصناعية فوق المتوسطة 
(Vogler-Ludwig, Kurt; Dull, Nicola; Kriechel, Ben; Vetter, Tim, 

2014, p. 17) .ات المجتمع من القوي وعمى ىذا، فإن التخطيط لتمبية احتياج
 العاممة يسيم في تحقيق التنافسية الدولية. 

تنمية رأس المال البشري عمى في يسيم التنبؤ باحتياجات المجتمع من القوي العاممة  .0
تنمية ميارات العاممين، وعمى المدى القريب من خالل المدي البعيد من خالل 

لرفع ميارات ومعارف ويسعي ىذا المدخل تجنب االختالالت في سوق العمل. 
من خالل ربط برامج التنمية  األفراد منخفضي الميارات والميمشين في المجتمع
 ;Vogler-Ludwig, Kurt)المينية ببرامج التعميم المستمر والتعمم مدى الحياة 

Dull, Nicola; Kriechel, Ben; Vetter, Tim, 2014, pp. 22-23) . 
 Signaling)‘‘ إشارات سوق العمل’’يات يتفق التنبؤ بالقوي العاممة مع نظر  .22

Theories)  جيبونز وكاتز’’التي صاغيا ‘‘(Gibbons & Katz) ؛ والتي تشير
إلى أن ترك العمال لوظائفيم وانضماميم لطابور العاطمين عن العمل يقمل من 
األجور التي يحصمون عمييا بعد ذلك. كما يتفق التنبؤ بالقوي العاممة أيضًا مع 

 ;Fitzenberger; Licklederer)‘‘ فيتزينبيرجر وليكميديرار وزوينر’’سة درانتائج 
& Zwiener)  التي خمصت إلى أن خريجي برامج التدريب الميني في ألمانيا الذين

% 8يغيرون وظائفيم وينتقمون من شركة إلى أخرى تقل أجورىم بنسبة تتراوح بين 
التنبؤ بالقوي  بالتالي يساعدو  .(Bauer, Anja, 2015, pp. 23-24)% 0إلى 

تفادي األفراد لخطر البطالة، وخطر انخفاض الرواتب المستقبمية ليم في العاممة في 
 حالة انتقاليم من عمل آلخر. 
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يسيم التنبؤ بالقوي العاممة في توضيح االختالفات بين أنماط البطالة الدائمة  .22
(Persistent Unemployment)  وبين البطالة المؤقتة(Transitory 

Unemployment)تقمل من معدالت البطالة في عد في تنفيذ إصالحات ا؛ مما يس
، وتحقق مرونة ىذا السوق، وتزيد من قدرتو عمى التكيف مع الصدمات سوق العمل
 . (Klinger, Sabine ; & Weber, Enzo, 2015, pp. 1-10)االقتصادية

التنبؤ بالعوامل االقتصادية الكبرى مثل معدل نمو يسيم التنبؤ بالقوي العاممة في  .20
ومعدل النمو االقتصادي، ومعدل نمو التوظف ، (GDP)الناتج المحمي اإلجمالي 

(Employment Growth) والطمب المستقبمي المتوقع عمى العمل في بعض ،
 .(Lehmann, Robert; Weyh, Antje, 2014, p. 20)قطاعات سوق العمل 

احتياجات المجتمع من القوي العاممة في حساب العائد االقتصادي يساعد التنبؤ ب .28
 من التعميم. 

تنمية يساعد التنبؤ بالقوي العاممة في تقويم البدائل المختمفة المتصمة بسياسات  .20
 . (Umkehrer, Matthias, 2015, pp. 8-34) رأس المال البشري

 CGE)‘‘ التوازن العام المحسوبة بواسطة الحاسب اآللي  نماذج’’تقدم  .29
Models) لصانعي السياسات حول كيفية التخصيص األمثل لمموارد  معمومات قيمة

نتاجية القوي العاممة. وتتصف التنبؤات الناتجة عن ىذه  المالية بما يزيد من كفاءة وا 
ومنطقية عن مع بعضيا البعض، وبتقديميا لصورة دقيقة  النماذج باالتساق

البيانات االقتصادية األوضاع المستقبمية لالقتصاد، وبتوفيرىا لكميات ضخمة من 
ومن آراء الخبراء. ونظرًا لكون ىذه النماذج أداة رياضية صارمة الدقة، فإنيا توفر 
إطار عمل شامل لدمج البيانات المستقاة من مصادر مختمفة في إطار عقالني 

 ;.Giesecke, J. A)لمتغيرات االقتصاد الوطني  ، يمكن تحديثو وفقاً متناغم
Tran, N. H.; Meagher, G. A.; & Pang, F. , 2015, pp. 246-

265). 
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، مزايا التخطيط لمتنبؤ باحتياجات المجتمع من القوي العاممة وبعد أن تناولنا
 ىذا المدخل التخطيطي. سوف نحمل في الجزء التالي بعض اإلشكاليات التي تواجو 

 التخطيط لمتنبؤ باحتياجات المجتمع من القوي العاممة: عيوب
سموك مديري الشركات  تتجاىل النماذج الكالسيكية لتخطيط القوي العاممة .2

المتصل بتوظيف العاممين، وحجم االستثمارات المخصصة لمتدريب في أثناء الخدمة، 
 . (Brozova, Dagmar, 2015, pp. 50-54)ومنح الحوافز، ودافعية العمال 

يصعب عمى الشركات في الدول النامية أن تخطط لالحتياجات من القوي  .0
 ,Benassi)العاممة عمى المدي الطويل في أثناء األزمات االقتصادية الكبيرة 

Chiara, 2013, p. 13) . 
اعتماد النماذج القديمة لمتنبؤ باالحتياجات من القوي العاممة عمى نماذج  .8

 ,Sinclair, Alice)عمى النماذج المرنة المعقدة  خطية مبسطة بداًل من االعتماد
2004, pp. 12-15) . 

يصعب التنبؤ باحتياجات المجتمع من القوي العاممة نظرًا ألن ىذا التنبؤ  .0
يتأثر بظيور التكنولوجيا الجديدة، وطبيعة الخصائص الكبرى لالقتصاد المحمي، 

الدراسة، وحجم االستثمارات  الدولة موضوع المتعاممة تجاريًا مع وحجم اقتصاد الدول
المخصصة لمصناعة والزراعة والخدمات، وتوزيع االستثمارات المحمية عمى القطاعات 

وتفاعل ىذه العوامل مع بعضيا الصناعية المختمفة، وتغير السياسات الحكومية، 
 . (Richardson, Sue; & Tan, Yan, 2007, p. 9)البعض 
المستخدمة في التنبؤ بالقوي العاممة مما البيانات قد توجد بعض األخطاء في  .9

في قياس  يؤثر عمى دقة التنبؤات المستقبمية. وعمى سبيل المثال، قد توجد أخطاء
التوظيف. وتؤثر ىذه العوامل عمى أعداد  ، كما قد يتم تغيير بعض فئاتتابعالعامل ال

ء في األخطافإن وباإلضافة إلى ىذا، العاممين في كل قطاع صناعي وكل مينة. 
كما يؤثر الناتج محتممة الحدوث.  العوامل المحركة ذاتية النمو لممتغيرات التابعة
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دقة التنبؤات. وىناك نوع مختمف من اإلجمالي االقتصادي وأجور العاممين عمى 
العوامل الذاتية ب باالفتراضات المتصمةاألخطاء وىو األخطاء المتصمة 

(Exogenous) التنبؤات . ويؤدى ىذا النوع من األخطاء ىو اآلخر إلى جعل
عن  تبني افتراضات خاطئةومن أمثمة ىذه األخطاء المستقبمية غير دقيقة. 

في النموذج الرياضي الخاص بالمين، أو عن السياسات المتوقعة  اإلسقاطات
 European Centre for the)الحكومية الموجودة في نموذج االقتصاد الرياضي 

Development of Vocational Training, 2012, p. 93) . 
تتطمب صياغة تنبؤات مستقبمية دقيقة لمقوي العاممة في بعض الدول استخدام  .3

التوازن   نماذج’’أكثر من أداة أو نموذج لالقتصاد الرياضي. وليذا يستخدم الباحثين 
 ,Dixon)ة المصغرة مع تحميل المحاكا‘‘ العام المحسوبة بواسطة الحاسب اآللي

Janine; Tran, N.H., 2017, pp. 1-6). 
قواعد بيانات حديثة يتم ىذه النماذج الرياضية إلى وجود  طبيقيحتاج ت .7

تطويرىا بصورة دورية، ويتطمب ذلك تكاليف مالية. وتزيد ىذه التكاليف في مرحمة 
قت تأسيس قواعد البيانات وتصميم النماذج الرياضية ثم تنخفض بمرور الو 

(European Training Foundation/European Centre for the 
Development of Vocational Training/ International Labour Office, 

2016, p. 87) . 
وبعد أن حممنا أىم اإلشكاليات المتصمة بالتخطيط لمتنبؤ باحتياجات المجتمع من 

تنبؤ بالقوي العاممة. وسوف نبدأ القوي العاممة، سوف نستعرض المداخل المختمفة لم
 ىذا االستعراض بتحميل مدخل الطمب االجتماعي عمى التعميم.
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 أواًل: مدخل الطمب االجتماعي عمى التعميم:
إن مدخل الطمب االجتماعي عمى التعميم ىو أداة من أدوات التخطيط التربوي  

االلتحاق بالمدارس. وتقوم األطفال في سن  توفير الفرص التعميمية لجميعاليادفة إلى 
خدمة حكومية يجب تقديميا لجميع  فمسفة ىذا المدخل عمى النظر لمتعميم باعتباره

وعمى الرغم من النظرة إلى التعميم عمى كونو المواطنين الراغبين في الحصول عمييا. 
ضرورة اجتماعية وحق أصيل  يعتبر التعميم يتم استيالكيا، إال أن ىذا المدخل سمعة

يعد التزامًا وليس  ال يتجزأ لكل مواطن. وعمى ىذا، فإن بناء وتمويل الدولة لممدارس
تبنت ىذا المدخل في التخطيط لنظاميا منحة. وقد كانت ىولندا ىي أول من 

التعميمي. وبناء عمى ىذه الفمسفة أعمنت الحكومة اليولندية أن من حق أي مواطن 
بمؤسساتو، وأن مسئولية الحكومة  التحاق بالتعميم النظامي أن يمتحقيصل إلى سن 

ىي التنبؤ باالحتياجات الكمية من الطمب عمى التعميم، ثم بناء األعداد الكافية من 
 . (Gbenu, J. P. , 2012, p. 2) توظيف األعداد الكافية من المعممين بياالمدارس و 
صياغة الغايات واألىداف م إلى وييدف مدخل الطمب االجتماعي عمى التعمي 

والتنبؤ بأعداد المدارس التربوية، وتحديد األنشطة الالزمة لتحقيق ىذه األىداف، 
مصالح واحتياجات التالميذ، وتحقيق التناغم بين الالزمين لتدريس التالميذ، والمعممين 

، وضمان توفير االستثمارات وأولياء األمور، وأرباب العمل، والمؤسسات التعميمية
وتجنب اليدر في الموارد، وتحسين مستويات الكفاءة المالية الالزمة لقطاع التعميم، 

الداخمية والخارجية لمنظام التعميمي، وتسييل إنتاج القوى العاممة المؤىمة الالزمة 
 . لمختمف القطاعات االقتصادية في المجتمع

توافر معمومات دقيقة  عي عمى التعميمويتطمب تطبيق مدخل الطمب االجتما’’
معرفة أعداد التالميذ وتفيد معدالت النمو السكاني في عن معدالت النمو السكاني. 
وأعداد المعممين الجدد الذين ينبغي توظيفيم وتدريبيم، الواجب الحاقيم بالمدارس، 

والعدد الراىن لممدارس، وأعداد المدارس الواجب بناؤىا في المستقبل، وحجم المعامل 
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ويستخدم ىذا المدخل معدل النمو السكاني الالزم تأسيسيا، وتكمفة كل ىذه العناصر. 
وتحميل السالسل الزمنية في التنبؤ بأعداد التالميذ المتوقع التحاقيم بكل مرحمة 

زمنية في تحميل اتجاىات النمو السكاني في الماضي، وفي تعميمية. وتفيد السالسل ال
وال يمكن تحديد االحتياجات االسقاط المستقبمي ليذه االتجاىات عمى المستقبل. 

خصائيين نفسيين  المادية من المدارس وتجييزاتيا واالحتياجات البشرية من معممين وا 
داريين بدون وجود تقديرات دقيقة عن معدل النمو السكاني واألعداد المتوقعة  وا 

 . (Gbenu, J. P. , 2012, p. 2)‘‘ لمتالميذ
ولن يكمف الفشل في التوسع في التعميم النظامي الدول النامية خسائر اقتصادية 

عدم ويعني ىذا، أن كبيرة فقط، ولكنو سوف يوسع الفجوة بينيا وبين الدول المتقدمة. 
ى الدول النامية المحاق بالدول تمبية الطمب االجتماعي عمى التعميم سوف يصعب عم

عدم زيادة معدالت االلتحاق بالتعميم سوف تزيد وباإلضافة إلى ىذا، فإن المتقدمة. 
بين الفقراء وبين األغنياء داخل كل دولة؛ وسوف تجعل االستفادة من من الفجوة 

مقصورة عمى أقمية من األغنياء الحاصمين عمى تعميم عالي  التكنولوجيا الجديدة
 إن اقتصاد القرن الحادي والعشرينالجودة، كما سوف تيمش الفقراء بدرجة أكبر. 

، وعمى ابتكار حمول تراكم مزيد من الثرواتإعداد مواطنين قادرين عمى  يستدعي
انخفاض الطمب في تكنولوجية واختراعات تقنية أحدث. وسوف تشيد العقود القادمة 

 العمالة ذات الميارات المنخفضة والمستوى التعميمي المتدنيسوق العمل عمى 
(Figueredo, Vivian; & Anzalone, Stephen, 2003, pp. 5-6)  . 

ويعني ىذا، أن االلتحاق بالتعميم يحسن من فرص الحراك االجتماعي 
مى وظائف أفضل عند خولو واالقتصادي لمفرد، ويزيد من احتماالت حصول المتعمم ع

سوق العمل، كما يساعد الخريج عمى االنتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى أعمى دخاًل 
وأرقي مكانة. وتتأثر معدالت االلتحاق بالتعميم بعدة عوامل مثل: دخل األسرة، وتكمفة 
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وتسيم مجانية التعميم، وتقديم وجودة التعميم المقدم في المدارس الحكومية. التعميم، 
 اإلعانات في ارتفاع معدالت التسجيل في المدارس. 

ثانيًا: أهم النماذج الرياضية المستخدمة في مدخل الطمب االجتماعي 
 عمى التعميم:

ومن أىم النماذج الرياضية المستخدمة في مدخل الطمب االجتماعي عمى التعميم 
وقد قامت منظمة العمل الدولية بصياغة . (BACHUE Models)‘‘ بوتشيذج انم’’

ىذه النماذج الرياضية في السبعينيات من القرن العشرين. وتم تطبيق ىذه النماذج في 
وقد أثبت ىذا النموذج أن النمذجة ’’البداية في الفمبين وكينيا والبرازيل ويوغسالفيا. 

لمتعامل مع قضيتي يعد أداة بالغة األىمية  الرياضية والتخطيط عمى المستوي القومي
 ,Parra-Luna, Francisco; Montero de Juan. Javier)‘‘ البطالة والتنمية

1989, p. 39) . تفسيرىا لمعوامل الداخمية ‘‘ نماذج بوتشي’’ومن أىم مزايا
المرتبطة بالمعروض من العمالة في سوق العمل. حيث تعتمد ىذه النماذج عمى 

لممستوى التعميمي، والموقع الجغرافي، والنوع، والسن. تحميل بيانات العمالة وفقًا 
مكن أن يتحسن التخطيط لتمبية احتياجات سوق العمل إذا تم من الم ووبالتالي، فإن

حاجتيا ‘‘ نماذج بوتشي’’وصف آليات ىذا السوق بصورة أكثر تفصياًل. ومن عيوب 
ن الكثير من ىذه إلى كم كبير من البيانات لحساب متغيرات ىذه النماذج في حين أ

 .Spalletti, Stefano, 2008, p)البيانات ال تتوافر في العديد من الدول النامية 
. وليذا أخذت الدول المتقدمة في تصميم نماذج أخرى أسيل في االستخدام، (21

 وأكثر دقة. 
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 Manpower Forecasting)ثالثًا: مدخل التنبؤ بالقوي العاممة 
Approach): 

لقد أصبح تحقيق التناغم بين ميارات األفراد وبين متطمبات سوق العمل واحدًا 
أولويات السياسات التعميمية والتوظيفية في العديد من دول العالم. ويحدث من أىم 

عدم التناغم بين مخرجات النظم التعميمية ومدخالت سوق العمل نتيجة المتالك 
ويمكن تقبل نسبة ضعيفة من ق العمل. يحتاجيا سو  الالخريجين لميارات ومعارف 

عدم التناغم ىذا، في ظل القرارات المعقدة التي يتخذىا أرباب المصانع، واعتماد سوق 
العمل عمى العديد من العوامل. إال أن وجود نسبة مرتفعة ومستمرة من عدم التناغم 

ال، والمجتمع. يمثل ىدرًا ماليًا كبيرًا بالنسبة ألصحاب المصانع والشركات، والعم ىذا
وقد ازدادت خطورة عدم تناسب ميارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل بعد 

وىي معضمة ىيكمية كانت قائمة قبل حدوث حدوث األزمة االقتصادية العالمية. 
األزمة االقتصادية العالمية، واستمرت بعد حدوثيا. ونتيجة لمجموعة من العوامل 

ك فائض في خريجي بعض التخصصات ونقص في التربوية واالقتصادية أصبح ىنا
في بعض النماذج المستخدمة  التاليفي الجزء وسوف نتناول خريجي البعض اآلخر. 

 والواليات المتحدة األمريكية.  وفنمندا ىولندا وألمانيابالقوي العاممة في  التنبؤ
 مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا: .1

القوي العاممة في ىولندا عمى اإلحصاءات التي تعتمد التنبؤات بالطمب عمى 
 Netherlands) ‘‘السياسات االقتصادية اليولندي لتحميلالمكتب ’’ يجمعيا

Bureau for Economic Policy Analysis) . ونظرًا ألن بعض المين في
مركز بحوث ’’القطاع االقتصادي تنمو بمعدالت أسرع من غيرىا من المين يقوم 

 Research Center for Education and The)‘‘ التعميم وسوق العمل
Labour Market) التغيرات في القطاعات االقتصادية إلى فئات يف ىذه نصتب
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في الفئات المينية المتنوعة لمطمب عمى لمتوقع ثم يتم تحديد تأثيرات النمو امينية. 
ويتكون الطمب عمى الوظائف من التوسع في سوق الوظائف وفقًا لكل مرحمة تعميمية. 

العمل ومن إحالل العمالة محل المحالين لمتقاعد نتيجة لوصوليم لسن التقاعد أو 
نتيجة لالنسحاب نتيجة إلصابات العمل أو نتيجة لتغيير الوظيفة من مينة ألخرى، أو 

 .  (de Grip, Andries; & Marey, Philip , pp. 44-45)المؤقت من سوق العمل
ربط معدالت  التنبؤات التي يصيغيا مركز بحوث التعميم وسوق العملومما يميز 

وبيذا يمكن لمباحثين تحديد التغيرات الطمب عمى سوق العمل بمستوى التعميم. 
ت لدى السكان في سن العمل. وال تقتصر ىذه التنبؤات المستقبمية في متطمبات الميارا

عمى أعداد الداخمين الجدد لسوق لمعمل، بل تشمل أيضًا أعداد العمال المتقاعدين 
ويتم ينسحبون بصورة مؤقتة من سوق العمل.  وظائفيم والذينوأعداد الذين يغيرون 

المراحل مقارنة حاصل جمع ىذه الفئات بأعداد الخريجين من كل مرحمة من 
 Disequilibrium)‘‘ نظرية عدم التوازن’’وتستند ىذه التنبؤات إلى التعميمية. 
Theory) . وتستفيد ىذه التنبؤات من المخاطر المتصمة بعدم اليقين في تطورات سوق

العمل )أي التذبذبات في أعداد العاممين(. وأخيرًا، يمكن دمج النموذج الذي يوظفو 
مركز بحوث التعميم وسوق العمل مع النماذج المتقدمة لعمم االقتصاد/الرياضي ومع 

 & ;de Grip, Andries)ن القوي العاممة النماذج التقميدية لمتنبؤ باالحتياجات م
Heijke, Hans, 1998, pp. 2-3) . 

في ‘‘ مركز بحوث التعميم وسوق العمل’’التنبؤات الكمية الصادرة عن  دوتع
ىولندا من أكثر التنبؤات تعقيدًا وتفصياًل عمى مستوى دول االتحاد األوروبي. 

رياضية لحساب احتياجات نماذج  ‘‘مركز بحوث التعميم وسوق العمل’’ويستخدم 
الدولة من القوي العاممة ولحساب الطمب االجتماعي عمى الوظائف من خالل 

 ويتم التنبؤسنوات، ويتم تحديث ىذه اإلسقاطات كل سنتين.  3اسقاطات تستمر لمدة 
وظيفة، كما يتم التنبؤ أيضًا  207قطاعًا تشمل  28باحتياجات سوق العمل في 
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وظيفة  207بأعداد المحالين لمتقاعد وأعداد الذين ينتقمون من وظيفة ألخرى في 
نوعًا من أنواع التعميم. ويفيد التنبؤ بأعداد المحالين لمتقاعد وأعداد الذين  220و

لسوق العمل واحتياجاتو في ىولندا ينتقمون من وظيفة ألخرى في تقديم صورة شاممة 
(Campos, Nauro F.; Hughes, Gerard; Jurajda, Stepan; & 

Munich, Daniel, 1999, p. 26) . 
وقد استفادت النماذج الكمية المستخدمة في ىولندا في الوقت الحاضر من 

. ويقوم نموذج بارنز عمى استخدام المعادالت (Parnes Model)  ‘‘نموذج بارنز’’
 :8التالية

  
   ∑           

  حيث أن  
 (.tىي إجمالي أعداد القوى العاممة في العام )  

  وحيث أن     ( ىي معدل مشاركة األفراد في الشريحة العمريةx في العام )
(t.) 

 وحيث أن      ( ىي األعداد المستقبمية المتنبأ بيا لمشريحة العمريةx في )
 (.tالعام )

 ثم نحسب المعادلة:
    
  

 

    
           

  حيث أن    
( في العام iىي إجمالي الطمب عمى القوى العاممة في القطاع )  

(t). 
  حيث أن     ( ىي متوسط اإلنتاجية في القطاعi( في العام )t). 

                                                           
3 For more details see; Willems, Ed. (1996). Manpower Forecasting and Modeling 

Replacement Demand: An Overview. Maastricht: Research Center for Education and The 

Labour Market. pp. 4 – 7. 
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  حيث أن     ( ىي المستوى المستيدف تحقيقو من اإلنتاج في القطاعi في )
 (.tالعام )

 تنبؤات تتصل بكل مينة يتم استخدام المعادلةولتحويل التنبؤات القطاعية إلى 
    
   ∑  (     )       

     
       

      
 

     
   
  حيث أن    

( في jىي الطمب اإلجمالي عمى القوى العاممة في المينة )  
 .(tالعام )
  حيث أن       ( ىي نسبة التوظيف في المينةj( في القطاع )i) ( في العامt). 

وتعد النماذج الكمية المستخدمة في ىولندا من أكثر النماذج الرياضية دقة. وبعد 
شرح التجربة اليولندية، سوف نتناول في الجزء التالي التجربة األلمانية في استخدام 

 النماذج الرياضية في التنبؤ باالحتياجات من القوي العاممة. 
 ألمانيا: مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في .2

 Institute of)‘‘ معيد بحوث التوظيف والمين في ألمانيا’’ويقوم 
Employment and Occupational Research Germany)  بصياغة تنبؤات

معيد بحوث التوظيف والمين في ’’طويمة المدى لمطمب عمى القوي العاممة. ويتعاون 
في صياغة سيناريوىات  ( Prognos Institute)‘‘ معيد بروجنوس’’مع ‘‘ ألمانيا

وتعتمد ىذه السيناريوىات عمى اتجاىات النمو عن مستقبل سوق العمل وتحوالتو. 
السكاني، ومعدالت النمو االقتصادي، ومعدل التقدم التقني، والسياسات االقتصادية 

بالطمب ىذه السيناريوىات يتعاون المعيدان في التنبؤ وبناء عمى المتوقع تطبيقيا. 
العاممة في كل مينة وقطاع صناعي. ويقوم النموذج الرياضي الذي عمى القوي 
عمى تحميل استبدال النسب ‘‘ معيد بحوث التوظيف والمين في ألمانيا’’يستخدمو 

(Shift-share Analysis) ويوضح التأثيرات عمى الذي يميز التأثير القطاعي ،
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قطاعي كما يوضح التوظيف الالبنية المينية لمتوظف نتيجة لمتحوالت في ىيكل 
تأثيرات األنشطة الصناعية باعتبارىا مؤشرًا عمى زيادة أو انخفاض أعداد الوظائف 

بالطمب عمى القوي العاممة وفقًا لممستوى ويتم التنبؤ في قطاعات صناعية بعينيا. 
 . (Willems, Ed, 1996, p. 19) التعميمي من خالل إسقاط االتجاىات

بتصميم نموذج لالقتصاد ‘‘ معيد بحوث التوظيف والمين في ألمانيا’’وقد قام 
 System for)‘‘ سيسفو -نظام المحاكاة والتنبؤ المستقبمي’’الرياضي اسمو 

Simulation and Forecasting- SYSIFO) . ،وىو نموذج يعتمد عمى المحاكاة
محددة لالقتصاد القومي جوانب  معادالت رئيسة تمثل كل معادلة منيا 3ومكون من 

ولمسياق الدولي المحيط باالقتصاد األلماني. وىذه المعادالت ىي: معادلة النمو 
األجور، ومعادلة األسعار وآلية األسعار/االقتصادي، ومعادلة الدخل والتوظيف، 

االقتصاديات ومعادلة الدورات التجارية، ومعادلة األموال واآللية المالية، ومعادلة 
استخدام المتغيرات المحتممة ‘‘ سيسفو’’ومن المفاىيم الميمة ضمن نموذج  الدولية.

ىذه القوي العاممة المحتممة ألن  مثل القوي العاممة المحتممة. ومن الميم تعريف
 . (Willems, Ed, 1996, p. 19)معدالت األنشطة تعتمد عمى موقف سوق العمل 

في ‘‘ معيد بحوث التوظيف والمين في ألمانيا’’ستخدمو نموذج آخر يوىناك 
النموذج الرياضي . ويتضمن ىذا النموذج تحميل عداد القوي العاممة المستقبميةأتقدير 
 بمكوناتوفيما يتصل المكونات المتصمة بمعدالت المشاركة في سوق العمل. إلى 

ومعدالت اليجرة معدالت المواليد ومعدالت الوفيات يتم حساب  الشرائح السكانية
تقدير . ويتم ة زمنيةمتوظيف سمساكتساب الجنسية. ويقوم ىذا النموذج عمى  ومعدالت

في ألمانيا بناء عمى تقديرات عام  قيمة أعداد وبنية الشرائح السكانية المختمفة
ويتم ضرب . 0220ثم يتم تقدير أعداد السكان في عام . -0228عام -األساس
عمى القيمة العددية  لمحصول في أعداد السكان المشاركة في القوي العاممة نسب

الشرائح  أسموبوتعتمد التنبؤات اإلحصائية السكانية عمى لممشاركين في سوق العمل. 
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ويبدأ ىذا األسموب . (Cohort-Component Method) السكانية واسع االنتشار
من القيمة المبدئية ألعداد السكان؛ حيث يتم تحديد القيمة الفعمية لكل شريحة من 

لعدد ويرمز والموطن األصمي/الجنسية. الشرائح السكانية وفقًا لمسن، والنوع، 
بالنسبة لمشريحة  في عام )ت( باحتماالت البقاء )است( األشخاص في سن )آي(

( من ناتج 2-ويتم طرح ىذا الناتج )آي  عدد األفراد )ن(،مضروبة في العمرية )آي( 
 أعداد المياجرين إلى ألمانيا )ىـ أ( ثم يضاف إلى ىذا العدد(. 2-العام السابق )ت

أعداد المواطنين إضافة وأخيرًا، يتم ىـ خ(. ويطرح منو أعداد المغادرين أللمانيا )
 المواطنين األلمان )م(األجانب الذين حصموا عمى الجنسية األلمانية )متج( إلى عدد 

 ;Fuchs, Johann)  أعداد األجانب )ج(ثم يتم طرح حاصل الجمع من 
Sohnlein, Doris; Weber, Brigitte; Weber, Enzo, 2017, pp. 7-8) . 

  :0في ألمانيا المعادلة التالية ويوظف معيد بحوث التوظيف والمين في ألمانيا

(      )        

 

  (          

 

 )       

 

    
   

 

       
    

 ثم نستخدم المعادلة التالية: 

(      )        

 
  (∑    

     

 
     

   

 
 

  

    

)       

 
  

 مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في فنمندا: .3
ويتمتع التنبؤ الكمي باحتياجات المجتمع الفنمندي من خريجي النظام التعميمي 

وقد وظفت فنمندا لمدة طويمة أسموب بتاريخ طويل يعود إلى ستينيات القرن العشرين. 
 القوي العاممة وتطبيقاتو بحيث يتم تعديل أعداد الفرص التعميمية والتدريبية المتاحة

                                                           
4 For more details see; Fuchs, Johann; Shon Lein, Doris; Weber, Brigitte; & Weber, 

Enzo. (2017). Forecasting Labour Supply and Population: An Integrated Stochastic Model. 

Nuremberg: Institute for Employment Research of The Federal Employment Agency. p. 8.  
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ي سوق العمل بناء عمى االسقاطات المستقبمية الكمية. لتمبية المتطمبات الميارية ف
وكانت مسئولية االستشراف المستقبمي الكمي طويل المدى من االحتياجات التعميمية 
تقع عمى عاتق وزارة التربية والتعميم والثقافة منذ الستينيات إلى منتصف التسعينيات 

المجمس ’’لية إلى عاتق تم نقل ىذه المسئو  2009من القرن العشرين. وبحمول عام 
.  (The Finnish National Board of Education)‘‘ القومي الفنمندي لمتعميم

بتحديد االحتياجات المستقبمية من العمالة  وقد قام المجمس القومي الفنمندي لمتعميم
وقد أثمرت جيود المجمس . 2000إلى  2003ومن فرص التعميم في الفترة من 

صياغة نموذج رياضي كمي لمتنبؤ باحتياجات قطاعي عميم عن القومي الفنمندي لمت
. (Mitenna Model)‘‘ نموذج ميتينا’’التعميم والعمالة. وسمي ىذا النموذج باسم 

عامًا بناء  29التنبؤ باالحتياجات التعميمية طويمة المدي لمدة ويقوم ىذا النموذج عمى 
استخدام ىذه التنبؤات في عمى احتياجات سوق العمل من الوظائف المختمفة، ثم 

 ;Hanhijoki, Ilpo) صياغة الخطط التفصيمية لوزارة التربية والتعميم والثقافة
Katajisto, Jukka; Kimari, Matti; & Savioja, Hannele, 2012, pp. 17-18) . 

باحتياجات القطاعات  التنبؤأ( مراحل أساسية ىي:  7ويتكون ىذا النموذج من 
ثم ترجمة  (VATTAGE Model)‘‘ نموذج فيتاج’’الصناعية من العمالة باستخدام 

ناريوىين اثنين؛ واحد يقوم عمى استمرار االحتياجات التعميمية يسىذه االحتياجات إلى 
ني يقوم عمى تحديث الصناعة بصورة جذرية. ب( التنبؤ بالبنية اثوال بنفس المعدل

وتعتمد التنبؤات في ىذه المرحمة عمى استخدام الوظيفية المستقبمية لكل صناعة. 
ومقارنة القطاعات اء الخبراء في التخصصات المختمفة، اإلحصاءات، واستطالع آر 

األفراد التنبؤ بأعداد افسة. ج( الصناعية الفنمندية مع القطاعات المماثمة في الدول المن
د( أو يموتون. ، أو يتقاعدون بصورة مبكرة، في سن الستين الذين يحالون إلى التقاعد

الطمب اإلجمالي عمى الوظائف الجديدة من خالل طرح عدد الوظائف المتاحة حساب 
باالحتياجات طويمة المدي من  من معدالت ترك سوق العمل بصورة دائمة. ويتم التنبؤ
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تقدير االحتياجات ىـ( الوظائف وفقًا لكل مستوى تعميمي طوال مدة الدراسة التنبؤية. 
اإلجمالية من فرص العمل الجديدة. و( تحديد احتياجات سوق العمل من خريجي 

يتم حساب أعداد المقبولين من التالميذ في كل النظام التعميمي بمراحمو المختمفة. ز( 
 ,Hanhijoki, Ilpo; Katajisto)مرحمة تعميمية بناء عمى حجم الشريحة السكانية 

Jukka; Kimari, Matti; & Savioja, Hannele, 2012, pp. 18-24) . 
 مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في كندا: .4

ويعتمد مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في كندا عمى التنبؤ بالطمب عمى القوي 
 روض منيا. معنبؤ بالالعاممة وعمى الت

ويقوم ىذا المدخل عمى الخطوات  التنبؤ بالطمب عمى القوي العاممة في كندا: ( أ
 التالية:
صياغة السيناريو المرجعي االقتصادي. حيث يتم تقدير األوضاع االقتصادية  (2

 وصياغتيا في سيناريو مرجعي.  المستقبمية
ويتطمب تقدير قيمة النواتج  التنبؤ بالنواتج المستقبمية من كل قطاع صناعي. (0

ما يتم وغالبًا، تحديد الطبيعة المتغيرة لالقتصاد.  المستقبمية من كل قطاع صناعي
التنبؤ بنواتج كل قطاع صناعي باستخدام مصفوفات المدخالت/المخرجات التي يتم 

بنود لإلنفاق. ويمكن التعبير عن الجوانب االقتصادية وفقًا لممعادلة ترجمتيا إلى 
 التالية:

 س= أس+ د
حيث أن س ىي مؤشر المنتجات الكمية، و )آي( ىي مصفوفة اليوية، و )أ( 
ىي مصفوفة معامالت تمثل عدد الوحدات المطموبة إلنتاج سمعة معينة من سمعة 
أخرى، و)د( ىي مؤشر الطمب النيائي. ويسيم تقدير قيمة )س( في المعادلة السابق 

  إلنتاج الطمب النيائي.ية الالزمة النواتج الضرور  في تحديدذكرىا 
 ويتم حساب القوى العاممة من خالل المعادلة:
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  (   )     
 د 2-أ( –س = )أي 

التنبؤ بالقوي العاممة المستقبمية في كل قطاع توافر معمومات عن ويتطمب  (8
من إنتاجية القوي العاممة  ويتم تقديرإنتاجية القوي العاممة في كل قطاع صناعي. 

ومن خالل لممعدالت التاريخية لنمو اإلنتاجية. خالل اإلسقاط الخطي المستقبمي 
يتم الحصول  ناتج المعادلة المذكورة في الخطوة الثانيةتطبيق ىذه اإلسقاطات عمى 

  . لمقوي العاممة المستقبمية في كل قطاع عمى قيمة
 ئف في كل مينة. بالطمب المستقبمي عمى الوظا التنبؤ (0
 التنبؤ بمعدالت اإلحالل بداًل من المتقاعدين في كل مينة. (9
حساب الطمب اإلجمالي عمى كل مينة. وبعد حساب معدالت التقاعد  (3

ومعدالت اإلحالل في كل مينة يمكن حساب الطمب اإلجمالي عمى كل مينة. 
ىو حاصل الوظائف في كل مينة )دم( المعدل اإلجمالي لمطمب عمى وببساطة فإن 

قيمة اإلحالل محل المتقاعدين مع  التنبؤ بالطمب المستقبمي في كل مينة )ط د( جمع
 )ر د(.

 .(Thomas, Jasmin, 2015, pp. 14-18)  د م = ط د + ر د
وبعد أن تناولنا كيفية حساب الطمب عمى القوي العاممة، سوف نتناول بالشرح 

 كيفية التنبؤ بالمعروض من القوي العاممة.  
 التنبؤ بالمعروض من القوي العاممة في كندا: ( ب

 ويتم التنبؤ بالمعروض من القوي العاممة في كندا من خالل الخطوات التالية:
 التنبؤ بأعداد الخريجين وأعداد المتسربين من كل مرحمة تعميمية.  (2
 القوي العاممة. تقدير معدالت المشاركة في  (0
 والمحافظات المختمفة.اليجرة بين األقاليم التنبؤ بمعدالت  (8
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 التنبؤ بالمعدالت المستقبمية لميجرة. (0
بعد فترة من  في سوق العمل باألعداد المستقبمية لمداخمين مرة ثانية التنبؤ (9
 .البطالة
حساب المعروض من القوي العاممة في كل مينة. وتؤدى الخطوات السابقة  (3

ويتم القوي العاممة في المين المختمفة. إلى تقديرات حول المعروض المستقبمي من 
تطبيق المعادلة التالية؛ حيث يرمز لمخريجين والمتسربين من النظام التعميمي بالرمز 

 دولية بالرمزولممياجرين ىجرة داخمية بالرمز )م د(، ولممياجرين ىجرة خارجية )خ(، 
مل بعد فترة من ويرمز لألعداد المستقبمية لمداخمين مرة ثانية في سوق الع)م خ(، 
بالرمز )ع ج(، ويرمز لممعروض من القوي العاممة في كل مينة بالرمز )ق  البطالة

 م(.
-Thomas, Jasmin, 2015, pp. 18)م خ+ ع ج   ق م= خ+ م د+ 

20) . 
 مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في إنجمترا: .5

وقد اعتمدت إنجمترا عمى عدد من النماذج الرياضية في التنبؤ باحتياجات 
نموذج االقتصاد الرياضي ’’المجتمع من القوي العاممة. ومن أشير ىذه النماذج 

. (Cambridge Econometrics Model)‘‘ كامبريدجالمصمم بواسطة جامعة 
فئة مينية  00بيانات قطاعًا صناعيًا، وعمى  00ويعتمد ىذا النموذج عمى بيانات 

الخاص  مستويات لمتعميم العالي. ويعد الجزء 8و قطاعات توظيفية  0موزعة عمى 
 ,Willems, Ed) بالمعروض من القوي العاممة نموذجًا لمتدفق اإلحصائي البسيط

1996, pp. 18-19):وتوضح المعادلة التالية مكونات ىذا النموذج الرياضي . 
القوي العاممة يتم جمع النواتج مع اإلسقاطات الخاصة بمعدالت المشاركة في ثم 

لمحصول عمى تقدير ألعداد األفراد المؤىمين القادرين عمى العمل. ويعني ىذا، أنو ال 
يوجد تقدير دقيق لعدد من يخرجون من سوق العمل، ولكن يتم تقدير عددىم في ضوء 
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ويطمق عمى ىذا . (Willems, Ed, 1996, p. 19)معدالت النشاط االقتصادي 
تعدد القطاعات المعتمد عمى تأثير التفاعل بين النموذج الديناميكي م’’النموذج اسم 

 Multisectoral Dynamic)‘‘ عمى سوق العمل قطاعات الطاقة والبيئة واالقتصاد
Model-Energy-Environment-Economy)  . ويعتمد ىذا النموذج الرياضي

ومن بين والمدخالت والمخرجات التفصيمية.  فمسفة كينز االقتصاديةمبادئ عمى 
ومعدالت التضخم مؤشرات ىذا النموذج الرياضي: معدل نمو االقتصاد العالمي، 

واإلنفاق الجاري واإلنفاق االستثماري في وسعر صرف الجنية اإلسترليني، العالمية، 
ومعدالت عانات االجتماعية، ومعدالت الضرائب، وحجم الدعم واإلالمممكة المتحدة، 

الفائدة عمى الودائع والقروض في المممكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، 
واستمرار معدل  %0.2وحدوث معدل سنوي لنمو الناتج الحمي اإلجمالي قدره 

وبناء عمى ىذه المؤشرات يتم حساب معدالت التوظف في كل %. 3التوظف بنسبة 
منطقة جغرافية وفي كل قطاع صناعي، كما يتم حساب معدالت الخروج من سوق 

 European)العمل في كل منطقة جغرافية وفي كل قطاع صناعي وفي كل مينة 
Commission. European Employment Policy Observatory, 2015, p. 4) . 

في ظل التطور  التنبؤ باالحتياجات المستقبمية من القوي العاممةد أىمية وتزدا
المعرفية المؤثرة عمى المينية/ تمبية العجز في الميارات، وضرورة التكنولوجي السريع

ومما يضاعف من أىمية التنبؤ باحتياجات المجتمع من القوي العاممة اإلنتاجية. 
وتفيد ىذه االسقاطات الطبيعة شديدة التعقيد لالقتصاد العالمي.  المؤىمة عالية التدريب

حديد مسارات تفكيرنا المتصل بمستقبل سوق العمل، وفي تقويم في ت المستقبمية
لمقوي العاممة، وفي صياغة بدائل لمسياسات السياسات الراىنة المتصمة بالتخطيط 

تطبيق مدخل التنبؤ بالقوي بإعداد وتأىيل القوي العاممة. ويمكن  الخاصة الراىنة
 عمى مستوى الدول وعمى مستوى الشركات. العاممة في إنجمترا 
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نموذج االقتصاد الرياضي المصمم ’وقد تم إجراء عدد من التعديالت في ’’
ومن بين ىذه التعديالت ما يمي: أ( عدم تضمين ‘. بواسطة جامعة كامبريدج

االتجاىات الزمنية في المكون طويل المدي لممعادالت إال إذا كانت مستندة إلى قواعد 
قيمة الثوابت إلى المكونات الديناميكية لممعادالت بحيث  إضافةنظرية راسخة. ب( 

عمى مسار ثابت لمنمو، إال إذا وجدت ر التنبؤات باالحتياجات من القوي العاممة تستق
حذف المتغيرات الدورية تأثيرات طويمة المدى مثل تأثير االستثمارات المتراكمة. ج( 

يتم د( من خالل تثبيت قيمة المتغيرات عند القيم العادية بعد العام األول من التنبؤات. 
د التنبؤات المتصمة باالستثمارات في الفحم، والبترول، تبني افتراضات خاصة عن

‘‘ والغاز الطبيعي، والكيرباء، ومياه الشرب، واالستثمارات في القطاع العام
(Wilson. R.; May-Gillings, M.; & Beaven, R. , 2014, p. 16) .

 وتوضح المعادلة التالية الصيغة النيائية ليذا النموذج:
[      
      

 (      )]      
       

  حيث    
 (.t( في العام )xىي أعداد القوى العاممة في الشريحة العمرية )  

  ىي معدل انخفاض عدد القوى العاممة نتيجة لموفيات وصافي      وحيث
 (.t, t+1( في الفترة )xاليجرة في الشريحة العمرية )

  وحيث    
ىي عدد الداخمين الجدد لسوق العمل في الشريحة العمرية       

(x( في أثناء الفترة )t, t+1.) 
اكتساب أعداد متزايدة من  ومن مزايا ىذا النموذج البريطاني اعترافو بأىمية

مؤىالت األفراد الحاصمين عمى ومع تزايد أعداد المواطنين لمؤىالت دراسية أعمى. 
القوي العاممة كما سوف تقل نسبة العمال عمى يم في ، سوف تزداد نسبتدراسية عميا

الحاصمين عمى التعميم االبتدائي واإلعدادي فقط. ومن المزايا األخرى تحديده لمعدالت 
العائد االقتصادي من التعميم. وتوضح اإلحصاءات ارتفاع معدالت العائد من التعميم 

 . (Wilson. Rob et al., 2016, p. 106)الجامعي والتعميم العالي 



 

262 

2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                   

ومما سبق ذكره يتضح أن نموذج االقتصاد الرياضي المصمم بواسطة جامعة 
التوظيف بما يحقق أعمى عائد من  سياساتكامبريدج ييدف إلى تحقيق أعمى عائد من 

القوي العاممة، وبما يحقق التنافسية إلنجمترا في  توظيف من سياساتو النمو االقتصادي 
ضافة إلى ىذا، فيو يسعي إلى تعزيز الشراكة مع حمبة االقتصاد العالمي. وباإل

ولزيادة االستثمارات في تنمية ميارات القوي العاممة، لتنمية  والمصانع مؤسسات التجاريةال
كما يسعي أيضًا إلى تقديم تنبؤات حسابية لمعرض والطمب الكفايات المعرفية والتقنية ليا، 

وبيذا يساعد ىذا النموذج االقتصادي . عمى القوي العاممة في أىم القطاعات الصناعية
تبصير صانعي السياسات والمخططين بطبيعة سوق العمل، وبالميارات المطموبة عمى 

ومن ثم، فإن البحوث العممية التي في المين المختمفة بناء عمى تقديرات كمية رصينة. 
توظف ىذا النموذج تؤكد عمى األىمية الممحة لتشجيع االستثمارات المالية الموجية 

 لتنمية قدرات وكفايات القوي العاممة. 
 مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في الواليات المتحدة األمريكية: .6

في التنبؤ بأعداد القوي ية تستخدم وزارة العمل الفيدرالية األمريكية السالسل الزمن
‘‘ المرجع المستقبمي لممين’’العاممة. وتنشر وزارة العمل الفيدرالية ىذه التنبؤات في 

(The Occupational Outlook Handbook)  وتضم ىذه التنبؤات تحمياًل ألعداد .
. (Bureau of Labor Statistics, 2017, p. 5)مينة  979العمالة المستقبمية في 

 U.S. Bureau of Labor)‘‘ مكتب إحصاءات القوي العاممة األمريكي’’ ىويتول
Statistics) أعداد بصورة دورية؛ حيث يجمع البيانات عن  إجراء الدراسات المسحية

واألجور التي يتقاضونيا. وتضم عينة المسح العاممين، وعدد الساعات التي يعممونيا، 
ألف فرد. ويتم نشر نتائج ىذا  997ألف شركة ومؤسسة حكومية يعمل بيا  209الواحد 

 . (Battista, Victoria, 2013, p. 3704)المسح مرة كل شير 
وتشير إحدى الدراسات إلى أن حوالي ثمث أصحاب المشروعات الصغيرة 

يؤكدون أنيم يعانون من عجز في الحصول عمى العمالة المدربة والمديرين التنفيذيين 



 

220 

  محمد نبويد. أحمد        وفنمندا وانجمترا مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا    

% من أرباب 80الالزمة لتشغيل مشروعاتيم. وأوضحت دراسة مسحية أخرى أن 
العمل في الواليات المتحدة األمريكية يرون أن نقص العمالة ذات الميارات والمعارف 

 ,Krause)يكي تعد من أخطر المشكالت التي تواجو سوق العمل األمر  المطموبة
Eleanor; & Sawhill, Isabel, 2017, p. 16) . وليذا تيتم وزارة العمل

الفيدرالية بصياغة آليات لمتغمب عمى ىذا النقص في ميارات القوي العاممة. وتوصي 
وزارة العمل بتنفيذ عدة آليات لتنمية ميارات خريجي النظام التعميمي، ولمتدريب في 

 أثناء الخدمة. 
اىتمام الواليات المتحدة األمريكية بالتعميم بيا إلى إدراك صانعي ويرجع 

السياسات الرتفاع العوائد االقتصادية واالجتماعية لمتعميم عالي الجودة. ويشير التقرير 
إلى الميارات العقمية باعتبارىا رأس المال ’’االقتصادي المقدم لمرئيس األمريكي 
لمنمو االقتصادي ولتحقيق االزدىار المالي عمى  ةالمعرفي الذي تحتاجو األمة األمريكي

. (The Council of Economic Advisers, 2017, p. 305)‘‘ المدي الطويل
الواليات المتحدة األمريكية بصياغة نماذج رياضية وسالسل زمنية أكثر وبالتالي، تيتم 

و السياسات دقة لمتنبؤ بمخرجات النظام التعميمي ومدخالت سوق العمل. ويعتقد صانع
األمريكيون أن تقميل اإلنفاق الحكومي عمى التعميم بيدف تقميل العجز في ميزان 
المدفوعات سوف يعيق التنمية االقتصادية عمى المدى الطويل. كما يؤكدون أن 
خفض الميزانيات التعميمية، وتدىور البنية التحتية لممدارس والجامعات سوف يسيم 

 عدالت النمو االقتصادي بصورة خطيرة. في انخفاض معدالت التوظف وم
وتستفيد النماذج الرياضية األمريكية من قواعد البيانات الضخمة ومن تكنولوجيا 

متنبؤ باحتياجات مختمف ول ،ظام أكثر دقة لمعالجة البياناتالحاسبات في بناء ن
آراء وتستفيد ىذه النماذج من استطالع القطاعات الصناعية من العمالة في المستقبل. 

ما تحتاجو ىذه المؤسسات من عمالة في  في تقديرالشركات والمصانع الكبرى 
أعمى  وينبع ىذا االىتمام من إدراك صانعي القرار عمىالحاضر والمستقبل. 
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ة التنافسية في المستقبل ىي القدرة عمى التنبؤ المستويات بأن أبرز محددات الميز 
عطاء األولوية  باحتياجات سوق العمل، وتمبية ىذه االحتياجات بصورة مستدامة، وا 

 إلعداد القوي العاممة ذات الميارات األرقي والمعارف األكثر عمقًا وتقدمًا. 
وفنمندا رابعًا: تعميق عمى مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا 

 وانجمترا والواليات المتحدة األمريكية:
 أوجو التشابو بين ىذه الدول: ( أ
يتنبأ عمماء االقتصاد في الدول الصناعية المذكورة بمستقبل القوي العاممة في  (2

 كل قطاع من القطاعات الصناعية، وفي كل مينة. 
صاد تستخدم الدول الصناعية السابق ذكرىا نماذج لممحاكاة تعتمد عمى االقت (0

الرياضي، وتوظف النظرية االقتصادية وحجم ضخم من البيانات التاريخية لمتنبؤ 
 بأعداد القوي العاممة في المستقبل. 

ىذه الدول عمى ثالث خطوات رئيسة  تعتمد النماذج الرياضية المستخدمة في (8
والتغيرات في الحجم النسبي التغير في معدالت التوظف في االقتصاد الكمي، ىي: 

والتغيرات في الحجم النسبي لممين المختمفة لكل قطاع صناعي في االقتصاد الكمي، 
 داخل كل صناعة. 

 ,Richardson)سنوات  22تقل دقة التنبؤات إذا زادت الفترة المتنبأ بيا عن  (0
Sue; & Tan, Yan, 2007, pp. 19-24) . 

مسوح القوي العاممة في ىذه الدول عمى تعتمد النماذج الرياضية المستخدمة  (9
(Labour Force Surveys) الالزمة لبناء مصفوفات التوظف  كمصدر لممعمومات

وتتضمن ىذه ويتم إجراء ىذه المسوح بصورة دورية منتظمة. في كل صناعة/مينة. 
المسوح مجموعة مقننة من األسئمة ونظم التصنيف المعيارية. وعمى الرغم من وجود 
بعض االختالفات في مكونات مسوح القوي العاممة بين الدول موضوع الدراسة، إال 
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التنبؤ بالقوي توفر مجموعة شاممة ومتسقة من البيانات التي يمكن استخداميا في أنيا 
النماذج صناعي وكل مينة، كما يمكن استخداميا في في كل قطاع  العاممة

 European Centre for the Development of) الديناميكية لالقتصاد الرياضي
Vocational Training, 2012, p. 11) . 

وبعد أن ألقينا الضوء عمى أىم نقاط التشابو بين النماذج الرياضية التي 
في التنبؤ بالقوي العاممة، سوف نستعرض  تستخدميا الدول الصناعية موضوع الدراسة

 أوجو االختالف بين ىذه النماذج. 
 أوجو االختالف بين ىذه الدول: ( ب
تم استخدام نموذج االقتصاد الرياضي المصمم بواسطة جامعة كامبريدج  (2

المستوى  عمى العملبواسطة االتحاد األوروبي في دراسات القوي العاممة وسوق 
وقد تم ، في حين يتم استخدام النماذج األخرى عمى المستوي القومي فقط. اإلقميمي

قطاعًا صناعيًا، وبحيث يتناسب مع  30تطوير ىذا النموذج الرياضي مؤخرًا ليشمل 
تحمياًل تفصيميًا  المعايير اإلحصائية األوروبية الموحدة. ويتضمن النموذج المعدل

طمب عمى العمالة والمعروض من العمالة ألسواق العمل، ومعادالت رياضية لحساب ال
 European Training)ومتوسط األجور وعدد ساعات العمل في كل مينة 

Foundation/European Centre for the Development of Vocational 
Training/ International Labour Office, 2016, p. 94) . 

لنماذج الرياضية والمسوح يستخدم مكتب إحصاءات القوي العاممة األمريكي ا (0
 باحتياجات المجتمع المستقبمية من القوي العاممة. لمتنبؤ معاً  الميدانية
تزيد عينة المسح الميداني الواحد الذي يجريو مكتب إحصاءات القوي العاممة  (8

ألف شركة ومؤسسة. وبيذا، فإنو يستخدم أكبر عدد من  202األمريكي عن 
المفحوصين في العينة الواحدة مقارنة بما يحدث في الدول الصناعية األخرى 

(Groen, Jeffrey, 2012, pp. 173-178) . 
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لفترات طويمة بالتنبؤ باحتياجات  الدول المتقدمة قد اىتمت نومما سبق يتضح أ
المجتمع المستقبمية من القوي العاممة، كما سعت لربط التخطيط لمقوي العاممة 

التخطيط لمقوي العاممة ال يمكن أن كما يتضح أيضًا أن التخطيط لممراحل التعميمية. ب
ية ال يستطيع عمماء االقتصاد الظواىر االقتصادية الكبرى. فمن ناحيجري بمعزل عن 

الكمي تجاىل ارتباط سوق العمل بخصائص العمال الميارية/المعرفية والعمرية، ومن 
فإنيم ال يستطيعون التغافل عن كون العمالة أحد محددات النمو  ناحية ثانية

وال تقتصر فائدة التنبؤ بالقوي العاممة عمى تحديد اتجاىات التوظف االقتصادي. 
ومؤشرات األجور في الدولة، ولكنيا تشمل أيضًا تحديد أعداد الخريجين من النظام 
التعميمي ومن مؤسسات التدريب الميني، كما تشمل تقويم مدى فاعمية السياسات 

 مختمفةتقدمة نماذج رياضية وقد وظفت الدول الصناعية المالمتصمة بسوق العمل. 
 بالعرض والطمب عمى العمالة.  لمتنبؤ

وبعد أن حممنا أىم نقاط التشابو واالختالف بين ىذه النماذج، سوف نتناول في 
 في مصر. الجزء التالي كيفية االستفادة من ىذه النماذج الرياضية التنبؤية

بالقوي  بالتنبؤ المتصمة العالمية الرياضية الستفادة من النماذجآليات لخامسًا: 
 في مصر:العاممة 
إرسال بعثات من عمماء االقتصاد واإلحصاء إلى الواليات المتحدة األمريكية  .2

والمممكة المتحدة وىولندا وألمانيا لدراسة كيفية توظيف النماذج الرياضية والسالسل 
وتفيد النماذج الكمية ’’الزمنية في التنبؤ باحتياجات المجتمع من القوي العاممة. 

‘‘ صورة أكثر دقة واتساقًا وشمواًل عن سوق العملالمستخدمة في ىذه الدول في رسم 
(González-Velosa, Carolina; & Rucci, Graciana, 2016,  p. 8). 

إشراك القطاع الخاص والمصانع والشركات في إجراء دراسات قطاعية عن  .0
احتياجات كل قطاع من قطاعات سوق العمل. وتفيد ىذه الدراسات في زيادة دافعية 

عمى تقديم التدريب لخريجي النظام التعميمي وفقًا لالحتياجات القومية، القطاع الخاص 
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-González)كما ترسم صورة أكثر دقة عن احتياجات ىذه المصانع من العمالة 
Velosa, Carolina; & Rucci, Graciana, 2016, p. 8) . 

زيادة االستثمارات الحكومية المخصصة لتمويل الدراسة في تخصصات العموم  .8
 ,Krause)بيعية والكيمائية والبيولوجية والتكنولوجيا والعموم اليندسية والرياضيات الط

Eleanor; & Sawhill, Isabel, 2017, pp. 26-28) . 
في التخصصات التي يحتاجيا سوق العمل  المصرية زيادة خريجي الجامعات .0

اليندسة الكيربائية، ومن أمثمة ىذه التخصصات: ىندسة اإللكترونيات، ’’الكوكبي. 
واليندسة الميكانيكية/اإللكترونية، وىندسة النسيج والمالبس الجاىزة، وىندسة النقل 

والصناعات الغذائية، واليندسة الميكانيكية، والنقل الجوي، وتصنيع األخشاب البري، 
وتنقية والعموم الزراعية، وىندسة البترول والتنقيب عن الغاز الطبيعي، والورق، 

المواد فائقة التوصيل  ومعدات النقل، وعموم االتصاالت، وتصنيعلجة المياه، ومعا
الحاسب  ملمكيرباء، وأشباه الموصالت، والتنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية، وعمو 

، والمنتجات المعدنية، واليندسة الييدروليكية والمنتجات غير المعدنيةاآللي، 
(Meagher, G.A.; Wilson, R.A.; & Pollitt, Hector, 2015, p. 8) . 

والزراعة، والطب البيطري، لميندسة، والفنون التطبيقية، إنشاء كميات جديدة  .9
وتوزيع والحاسب اآللي في مصر بما يحقق مبدأ جامعة واحدة لكل مميون مواطن. 

النموذج ’’بناء عمى  جغرافيا عمى المحافظات المختمفة ىذه الكميات الحديثة
الديناميكي متعدد القطاعات المعتمد عمى تأثير التفاعل بين قطاعات الطاقة والبيئة 

 ,Meagher, G.A.; Pang, Felicity; Wilson)‘‘ واالقتصاد عمى سوق العمل
R.A., 2015, pp. 1-26) . 

تأسيس قاعدة بيانات قومية تضم أىم مؤشرات سوق العمل في مختمف  .3
 .  (Cotton, Ann, 2007, p. 50)والصناعات القطاعات 
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االستفادة من البرمجة الرياضية في بناء نماذج مصرية لمتنبؤ بالقوي العاممة  .7
(Kumar K. N., Uday; Babu G. A., Harish; & Reddy, E. Keshava, 

2015, p. 233) . 
مى إن الزيادة المستمر في الالمساواة في األجور بين المين المختمفة تضر ع .3

تقميل الفجوة المدي البعيد باالقتصاد وتقمل من معدالت النمو االقتصادي. وليذا يجب 
في األجور بين المين ذات الرواتب المرتفعة والمين ذات الرواتب المتدنية. ويتطمب 
ذلك تنمية ميارات ومعارف العاممين في المين ذات األجور المنخفضة، وزيادة 

 ,.Dixon, Janine; & Tran, N.H) الية األجورإنتاجية العاممين في المين ع
2017, p. 3) . 

تطوير المسوح المصرية لسوق العمل بناء عمى االستفادة من النماذج المماثمة  .0
ويعني ىذا، أن عمى المسوح المصرية المعدلة أن تجمع في الدول الصناعية المتقدمة. 

 التالية: جوانبالبيانات عن 
العامل في كل مينة وفي كل صناعة، ومقدار  عدد الساعات التي يعمميا’’ ( أ

 الدخل الذي يحصل عميو العامل الواحد.
 دخل العامل في الشركات الممموكة لألفراد في كل صناعة. ( ب
 دخل العامل من األنواع األخرى من االستثمارات. ( ت
 اإلعانات والدعم التي يحصل عمييا كل عامل من الحكومة. ( ث
 كل عامل من المؤسسات غير الحكومية. اإلعانات والدعم التي يحصل عمييا ( ج
معاشات التقاعد التي يحصل عمييا كل عامل من القطاع الخاص ومن دول  ( ح
 أجنبية.
أو  راثمقدار الدخل غير المنتظم الذي يحصل عميو كل عامل )سواء من المي ( خ

 التعويضات أو غيرىا(.
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الدخل مقدار الضرائب المباشرة التي يدفعيا كل عامل عمى الدخل المنتظم و  ( د
 .(Dixon, Janine; & Tran, N.H., 2017, p. 8)‘‘ غير المنتظم

تنفيذ التوصيات التي قدمتيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أللمانيا بتقميل  .22
أعداد األفراد الذين يتسربون من التعميم قبل الجامعي قبل التخرج بنجاح من 

 المرحمة الثانوية بنوعييا. 
، لمتعميم الثانوي الفني والتدريب المينيتحسين الكفاءة الداخمية والكفاءة الخارجية  .22

وتشجيع األفراد غير الحاصمين عمى شيادة إكمال المرحمة الثانوية الفنية عمى 
 االلتحاق ببرامج التعميم الالنظامي لمحصول عمى ىذه الشيادة. 

نتيجة لتعقد  فوق المتوسطةزيادة أعداد الطالب الممتحقين بالمعاىد الفنية  .20
احتياجات سوق العمل، ومراعاة لمتغيرات التكنولوجية والتنظيمية التي سوف 

 ,Helmrich, Robert; Wolter, Marc Ingo; Zika)تحدث في المستقبل 
Gerd; & Maier, Tobias, 2013, pp. 79-88) . 

تفعيل الشراكة بين مؤسسات التعميم العالي وبين مؤسسات التعميم الثانوي الفني  .28
(Brauninger, Dieter; Schattenberg, Marc; & Winkler, 

Franziska, 2017, p. 7) . 
 Active Labour Market)يجب توسيع نطاق برامج سوق العمل النشطة  .20

Programmes) طمين، كما يجب أن تركز بحيث تشمل الميمشين والفقراء والعا
عمى التدريب وتنمية الموارد البشرية أكثر من تركيزىا ىذه البرامج بدرجة أكبر 

 ;Paas, Tiiu; Eamets, Raul)عمى تقديم اإلعانات أو العمل بصورة مؤقتة 
Masso, Jaan; Room, Marit, 2003, p. 45) . 

 والتوزيع الجغرافي الدراسيةعداد والمؤىالت رصينة عن األإجراء دراسات ميدانية  .29
 .Korner, Thomas, 2008, p) لمعاممين في قطاع االقتصاد غير الرسمي

1)  . 
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بأعداد ومؤىالت العاممين في سوق العمل التحقق من صحة البيانات المتصمة  .23
‘‘ مسح الحالة الراىنة لمتوظيف’’المصري كل ثالثة أشير مثمما يتم في 

(Current Employment Survey)  في الواليات المتحدة األمريكية(Dey, 
Matthew; & Loewenstein, Mark, 2017, pp. 1-17) . 

 نتائج البحث:
أدت االنتقادات المتزايدة التي وجيت إلى مدخل الطمب االجتماعي عمى  .2

 التعميم إلى ظيور النماذج المبكرة لمتخطيط لمقوي العاممة.
 العاممة بالبساطة وعدم المرونة.اتسمت النماذج المبكرة لمتخطيط لمقوي  .0
أدت العيوب المصاحبة لتطبيق النماذج المبكرة لمتخطيط لمقوي العاممة إلى  .8

 ظيور نماذج أكثر دقة وتعقيدًا. 
تعد النماذج التي طورتيا ىولندا وانجمترا وألمانيا أفضل النماذج العالمية في  .0

 مجال التنبؤ باحتياجات المجتمع من القوي العاممة. 
 صيات البحث:تو 
توطين النماذج الرياضية المستخدمة في ىولندا وانجمترا وألمانيا في المؤسسات  .2

 البحثية المصرية.
 إنشاء معيد قومي لدراسات القوي العاممة. .0
إنشاء معيد إقميمي لدراسات القوي العاممة في الصعيد يكون مقره محافظة قنا.  .8

وذلك إلجراء دراسات عممية ميدانية عن البطالة وتصحيح اختالالت سوق 
 العمل في جنوب مصر. 

إجراء دراسات مقارنة بين النماذج الرياضية المستخدمة في استراليا وفي  .0
 الواليات المتحدة األمريكية. 
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دام النماذج الرياضية المطبقة في ىولندا وانجمترا وألمانيا في إجراء دراسات استخ .9
 مسحية الحتياجات سوق العمل في مصر. 

إجراء دراسات ميدانية في الجامعات المصرية عن احتياجات سوق العمل في  .3
 المناطق الفقيرة واألحياء العشوائية. 

راسة في مجاالت العموم زيادة االستثمارات الحكومية المخصصة لتمويل الد .7
 الطبيعية والتكنولوجيا والعموم اليندسية والرياضيات. 

 تحديث قاعدة البيانات القومية المصرية المتصمة باحتياجات سوق العمل.  .3
إرسال بعثات إلى الدول المتقدمة لدراسة النماذج الرياضية المعقدة في مجال  .0

 التخطيط لمقوي العاممة. 
توحيد األجيزة المختصة بالتخطيط لمقوي العاممة في مصر في ىيئة واحدة فقط  .22

 . المستوى القوميعمى 
 :خاتمة

أدت العيوب الموجودة في مدخل الطمب االجتماعي عمى التعميم وفي النماذج 
نماذج رياضية قيام الدول الغربية المتقدمة بصياغة لمتخطيط لمقوي العاممة إلى المبكرة 

أكثر تقدمًا لمتنبؤ بالعرض والطمب عمى القوي العاممة. وتشتمل ىذه النماذج عمى 
التوازن العام المحسوبة   نماذج’’و معادالت متكاممة توظف عمم االقتصاد الرياضي

ونماذج إحصائية لمتنبؤ بخريجي كل ،  (CGE Models)‘‘ بواسطة الحاسب اآللي
 الرياضية المعادالتمن نظم التنبؤ المستقبمية ىذه وتستفيد العديد من مرحمة تعميمية. 

نجمترا وألمانيا وكندا وفنمندا والواليات المتحدة المتقدمة.  وتطبق أستراليا وىولندا وا 
ىي األمريكية ىذه النماذج االقتصادية/الرياضية، إال أن أكثر ىذه النماذج دقة وتعقيدًا 

نجمترا وألمانيا.  تمك النماذج المطبقة ويوصي الباحث بإجراء دراسة في ىولندا وا 
مستقبمية مستقمة لممقارنة بين النماذج الرياضية المستخدمة في التخطيط لمقوي العاممة 

تطبيقية كما يوصي الباحث بإجراء دراسات في أستراليا والواليات المتحدة األمريكية. 
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(Field Studies)  ميدانيةومسوح (Surveys)  لالستفادة من النماذج المطبقة في
نجمترا وألمانيا لمتنبؤ باحتياجات المجتمع المصري من  ونظرًا القوي العاممة. ىولندا وا 

لقمة عدد الدراسات المصرية التي توظف النماذج الكمية والمعادالت اإلحصائية 
ت والنماذج االقتصادية/الرياضية في التخطيط التربوي يجب تشجيع طالب الدراسا

في العالمية إجراء الدراسات الميدانية التي توظف النماذج الكمية العميا عمى 
 المحافظات المصرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة. 
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أثر عدم عدالة سياسات التوزيع في اندالع (. ’’0229عامر، وحيد محمد ميدي. ) .9
 مجمة كمية التجارة لمبحوث‘‘. االنتفاضات الشعبية فيما تسمي بدول الربيع العربي

 . 0229. العدد األول. الجزء الثاني. يناير 90. المجمد العممية بجامعة اإلسكندرية
أثر النمو االقتصادي عمى البطالة: دراسة (. ’’0229عمى، إيمان محمد إبراىيم. ) .3

مجمة كمية التجارة ‘‘. 0220-2032تطبيقية لقانون أوكن عمى مصر في الفترة 
. العدد الثاني. الجزء الثاني. يوليو 90المجمد . لمبحوث العممية بجامعة اإلسكندرية

0229 . 



 

221 

2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                   

محددات بطالة الجامعيين في االقتصاد المصري (. ’’0227قرطام، السيدة كمال. ) .7
مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية بجامعة ‘‘. 0220-2073خالل الفترة 

 . 0227. العدد الثاني. الجزء الثالث. يوليو 90. المجمد اإلسكندرية
توصيف لحالة مصر االقتصادية في ظل عجز الموازنة (. ’’0220ي، عمى. )لطف .3

مجمة الفكر المحاسبي الصادرة عن كمية التجارة بجامعة عين ‘‘. العامة لمدولة
 . 0220. ديسمبر 23. العدد الرابع. السنة شمس

تطبيق الطرق التقميدية والحديثة لتحميل (. ’’0222محمد، ىالة أبو العطا. ) .0
مجمة البحوث المالية ‘‘. الزمنية في التنبؤ بقيم مستقبمية: دراسة تطبيقية السالسل

. العدد األول. الجزء األول. يناير/يونيو والتجارية الصادرة عن كمية التجارة ببورسعيد
0222 . 

يناير وتأثيرىا الحالي والمتوقع  09ثورة (. ’’0220معن، رمضان السيد أحمد. ) .22
لمجمة العممية التجارة والتمويل الصادرة عن كمية التجارة ا‘‘. عمى االقتصاد المصري

 . 0220. المجمد الثاني. العدد الرابع. بجامعة طنطا
أثر العولمة عمى التوظف في صناعة (. ’’0220معن، رمضان السيد أحمد. ) .22

المجمة العممية التجارة والتمويل الصادرة عن كمية التجارة بجامعة ‘‘. الغزل والنسيج
 . 0220لعدد الرابع. اطنطا. 

قياس العالقة (. ’’0223وردة، عمى شريف عبد الوىاب؛ ومصطفي، مروة سامي. ) .20
بين إجمالي اإلنفاق الحكومي واإلنفاق االستيالكي الخاص في االقتصاد المصري 

مجمة البحوث التجارية الصادرة عن كمية التجارة (‘‘. 0222-2038خالل الفترة )
 . 0223. العدد الثاني. الجزء الثاني. يوليو 83. المجمد بجامعة الزقازيق

التحديات التنموية التي تواجو مصر ما بعد ثورة (. ’’0220الوصال، كمال أمين. ) .28
المجمة العممية التجارة ‘‘. : نحو نموذج تنموي جديد لالقتصاد المصري0222يناير 

الثاني. العدد الثاني. . المجمد والتمويل الصادرة عن كمية التجارة بجامعة طنطا
0220. 



 

222 

  محمد نبويد. أحمد        وفنمندا وانجمترا مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا    

 :References     ثانيًا: المراجع األجنبية
1. Adekunle, S.A.; & Lucent-Iwhiwhu, H. E. O. (2014(. 

‘‘Conceptual Approach to Manpower Planning in 
Organizations’’. Journal of Management and Corporate 
Governance. Vol. 6. No. 1. 

2. Adhikari, Ratnadip; & Agrawal, R. K. (n.d.). An Introductory 
Study on Time Series Modeling and Forecasting. Ithaca, 
NY: arxiv.org. 

3. Alhdiy, Fouzeia Mohmed; Johari, Fuadah; Daud, Siti 
Nurazira Mohd; & Abdul Rahman, Asma. (2015(. ‘‘Short 
and Long Term Relationship between Economic Growth 
and Unemployment in Egypt: An Empirical Analysis’’. 
Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 6. No. 4 
S3. August 2015.  

4. Argue, Mary. (2015). ‘‘The Importance of the Strategic 
Recruitment and Selection Process on Meeting an 
Organisations Objectives’’. MBA Submitted to Dublin 
Business School. Dublin: Author.  

5. Bacher, Johann; Koblbauer, Christina; Leitgob, Heinz; & 
Dennis, Tamesberger. (2017). ‘‘Small Differences Matter: 
How Regional Distinctions in Educational and Labour 
Market Policy Account for Heterogeneity in NEET Rates’’. 
Journal for Labour Market Research. Vol. 51. No. 4.   



 

223 

2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                   

6. Barnow, Burt S.; Schede, Jaclyn; & Trutko, John W. (2010). 
Occupational Labor Shortages:  Concepts, Causes, 
Consequences, and Cures. Arlington, VA: Capital 
Research Corporation.  

7. Bartlett, Will. (September 2013). Skill Mismatch, Education 
Systems, and Labour Markets in EU Neighbourhood Policy 
Countries. Barcelona: University of Barcelona.  

8. Battista, Victoria. (October 2013). Back to The Future: 
Using Current Regression Variables to Forecast Forward 
from Historical Net Birth/Death Employment. Washington, 
D.C.: Bureau of Labor Statistics.  

9. Bauer, Anja. (2015(. Reallocation Patterns Across 
Occupations. Nuremberg: Institute for Employment 
Research of the Federal Employment Agency. 

10. Benassi, Chiara. (2013). Political Economy of Labour 
Market Segmentation: Agency Work in The Automotive 
Industry. Brussels: ETUI.    

11. Bengtsson, Mattias. (July 2012). Transformation of Labour 
Market Policies in the Nordic Countries: Towards a Regime 
Shift in Sweden and Denmark?. Gothenburg: University of 
Gothenburg. 



 

224 

  محمد نبويد. أحمد        وفنمندا وانجمترا مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا    

12. Berry, Craig. (0220). ‘‘Quantity Over Quality: A Political 
Economy of ‘Active Labour Market Policy’ in The UK’’. 
Policy Studies. Vol. 35. No. 6.  

13. Bexheti, Abdylmenaf; & Mustafi, Besime. (February 2015). 
Impact of Public Funding of Education on Economic 
Growth in Macedonia. Working Paper No. 98. Bamberg: 
Bamberg Economic Research Group at Bamberg 
University.  

14. Brauninger, Dieter; Schattenberg, Marc; & Winkler, 
Franziska. (November 2017). German Labour Market 
Policy: Much Remains to Be Done. Frankfurt: Deutsche 
Bank Research.  

15. Brockwell, Peter J.; & Davis, Richard A. (2002). 
Introduction to Time Series and Forecasting. 2nd Edition. 
New York, NY: Springer-Verlag New York, Inc. 

16. Brozova, Dagmar. (2015). ‘‘Modern Labour Economics: 
The Neoclassical Paradigm with Institutional Content’’. 
Procedia Economics and Finance. Vol. 30. 

17. Bureau of Labor Statistics. (2017). Employment 
Projections: 2016-26. News Release on October 24, 
2017. Washington, D.C.: Author.  

18. Campos, Nauro F.; Hughes, Gerard; Jurajda, Stepan; & 
Munich, Daniel. (1999). ‘‘Forecasting Education and 



 

225 

2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                   

Training Needs in Transition Economies: Lessons from the 
Western European Experience’’. In: National Observatory 
of Vocational Training and Labour Market. (1999). 
Forecasting Education and Training Needs in Transition 
Economies: Lessons from the Western European 
Experience. Praha; Author. 

19. Centre for Research on Work and Society at York 
University. (May 1998). The Political Economy of Training 
in Canada. York: Author.  

20. Coenen, Johan; Heijke, Hans; & Meng, Christoph. (2015). 
‘‘The Labour Market Position of Narrow Versus Broad 
Vocational Education Programmes’’. Empirical Research in 
Vocational Education and Training. Vol. 7. No. 2. 
December 2015.  

21. Cotton, Ann. (2007). Seven Steps of Effective Workforce 
Planning. Washington, D.C.: IBM Center for The Business 
of Government.  

22. de Grip, Andries; & Heijke, Hans. (December 1998). 
Beyond Manpower Planning: ROA's Labour Market Model 
and its Forecasts to 2002. Maastricht: Research Centre for 
Education and The Labour Market. 

23. de Grip, Andries; & Marey, Philip . (1999). ‘‘Country 
Report on Labour Market Forecasting in The Netherlands’’. 



 

226 

  محمد نبويد. أحمد        وفنمندا وانجمترا مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا    

In: National Observatory of Vocational Training and Labour 
Market. (1999). Forecasting Education and Training Needs 
in Transition Economies: Lessons from the Western 
European Experience. Praha; Author.  

24. Dey, Matthew; & Loewenstein, Mark. (June 2017). 
Quarterly Benchmarking for The Current Employment 
Survey. U.S. Bureau of Labor Statistics Working Paper 
496. Washington, D.C.: U.S. Bureau of Labor Statistics.  

25. Dixon, Janine; & Tran, N.H. (December 2017). A 
Decomposition and Microsimulation Analysis of 
Occupational Wage Growth in Australia, 2010-2017. 
Centre of Policy Studies Working Paper No. G-279. 
Melbourne: Centre of Policy Studies at Victoria University.  

26. Dougherty, Kevin J.; & Callender, Claire. (August 2017). 
English and American Higher Education Access and 
Completion Policy Regimes: Similarities, Differences and 
Possible Lessons. Working Paper No. 24. London: Centre 
for Global Higher Education. 

27. Du, Wan-yin; Li, Shou. (2015). ‘‘Application of Markov 
Model in Human Resource Supply Forecasting in 
Enterprises’’. Paper Presented at International Conference 
on Computational Science and Engineering (ICCSE 2015). 
Qingdao: Qingdao University.  



 

222 

2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                   

28. El-Agrody, Nagwa Mosad; Othman, Afaf Zaki; & Hassan, 
Monia Bahaa El-Din. (2010(. ‘‘Economic Study of 
Unemployment in Egypt and Impacts on GDP’’. Nature 
and Science. Vol. 8. No. 10.  

29. Embareka, Abouellil. (2010). The Impact of Labor Market 
Trends on Unemployment Rates in Egypt Using Time 
Series Analysis Model. Bergamo: Association for 
International and Comparative Studies in Labour and 
Industrial Relations.  

30. European Centre for The Development of Vocational 
Training. (2010). Skills Supply and Demand in Europe: 
Medium-term Forecast Up to 2020. Luxembourg: 
Publications Office of The European Union.  

31. European Centre for The Development of Vocational 
Training. (2012). Future Skills Supply and Demand in 
Europe: Forecast 2012. Luxembourg: Publications Office 
of The European Union.  

32. European Centre for The Development of Vocational 
Training. (2012(. Skills Supply and Demand in Europe: 
Methodological Framework. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union.  

33. European Commission. European Employment Policy 
Observatory. (June 2015). Ad hoc Request Country Fiches 



 

222 

  محمد نبويد. أحمد        وفنمندا وانجمترا مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا    

on Skills Governance in The Member States. Brussels: 
Author. 

34. European Training Foundation/European Centre for the 
Development of Vocational Training/ International Labour 
Office. (2016). Developing Skills Foresights, Scenarios And 
Forecasts. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union.  

35. Figueredo, Vivian; & Anzalone, Stephen. (January 2003). 
Alternative Models For Secondary Education In Developing 
Countries: Rationale And Realities. Washington, D.C.: 
American Institutes for Research. 

36. Fleetwood, Steve. (2008). A Trans-disciplinary (Proto) 
Model of Labour Markets. Working Paper No.12. Bristol: 
Centre for Employment Studies Research at University of 
the West of England.  

37. Fuchs, Johann; Sohnlein, Doris; Weber, Brigitte; & Weber, 
Enzo. (2017). Forecasting Labour Supply and Population: 
An Integrated Stochastic Model. Nuremberg: Institute for 
Employment Research of The Federal Employment 
Agency. 

38. Garloff, Alfred; & Wapler, Rudiger. (2016). Labour 
Shortages and Replacement Demand in Germany: The 
(non)-consequences of Demographic Change. Nuremberg: 



 

222 

2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                   

Institute for Employment Research of the Federal 
Employment Agency.  

39. Gbenu, J. P. (2012). ‘‘The Adoption Of The Principles Of 
Social Demand Approach (SDA) As A Strategy Towards 
Ensuring The Success Of The UBE Programme In 
Nigeria’’. Knowledge Review. Vol. 24. No. 1. April 2012.  

40. Giesecke, J. A.; Tran, N. H.; Meagher, G. A.; & Pang, F. 
(2015). ‘‘A Decomposition Approach to Labour Market 
Forecasting’’. Journal of the Asia Pacific Economy. Vol. 
20. No. 2.  

41. Gimpelson, Vladimir; & Kapeliushnikov, Rostislav. 
(November 2017). Age and Education in the Russian 
Labour Market Equation. Working Paper No. 11126. Bonn: 
Institute of Labor Economics.  

42. Gonzalez-Velosa, Carolina; & Rucci, Graciana. (February 
2016). Methods to Anticipate Skills Demand. Washington, 
D.C.: Inter-American Development Bank.  

43. Green, Francis; & Henseke, Golo. (August 2017). 
Graduates and ‘Graduate Jobs’ in Europe: A Picture of 
Growth and Diversification. Working Paper No. 25. 
London: Centre for Global Higher Education.  

44. Green, Francis; & Zhu, Yu. (2010). ‘‘Overqualification, Job 
Dissatisfaction, and Increasing Dispersion in The Returns 



 

220 

  محمد نبويد. أحمد        وفنمندا وانجمترا مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا    

to Graduate Education’’. Oxford Economic Papers. Vol. 
62. No. 4. October 2010.  

45. Grimaccia, Elena; & Lima, Rita. (2013). ‘‘Public 
Expenditure on Education, Education Attainment and 
Employment: A Comparison Among European Countries ’’ . 
Paper Presented at the 18th Conference of The Italian 
Association of Labour Economists (AIEL) held on 
September 2013. Rome: The Italian Association of Labour 
Economists.  

46. Groen, Jeffrey. (2012). ‘‘Sources of Error in Survey and 
Administrative Data: The Importance of Reporting 
Procedures’’. Journal of Official Statistics. Vol. 28. No. 2. 
June 2012. 

47. Hanhijoki, Ilpo; Katajisto, Jukka; Kimari, Matti; & Savioja, 
Hannele. (2012). Education, Training and Demand For 
Labour In Finland By 2025. Helsinki: Finnish National 
Board of Education.  

48. Helmrich, Robert; Wolter, Marc Ingo; Zika, Gerd; & Maier, 
Tobias. (2013). ‘‘Future Skilled-Labour Markets in 
Germany: from Model-Based Calculations to Scenarios’’. 
Statistikia.  Vol. 93. No. 3.  



 

221 

2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                   

49. Holzer, Harry J. (November 2013). Skill Mismatches in 
Contemporary Labor Markets:  How Real? And What 
Remedies?. Washington, D.C.: Georgetown University. 

50. Hopkins, Michael. (2000). ‘‘Manpower Planning 
Revisited’’. PhD Submitted to The University of Geneva. 
Geneva: University of Geneva.   

51. Janta Barbara; Ratzmann, Nora; Ghez, Jeremy; 
Khodyakov, Dmitry; & Yaqub, Ohid, (2015). Employment 
and The changing Labour Market: Global Societal Trends 
to 2030. Thematic Report 5. Santa Monica, CA: RAND.  

52. Kavitha, K. (2014). ‘‘Importance Of Manpower Planning In 
Organizations’’. International Journal & Magazine of 
Engineering, Technology, Management and Research. Vol. 
1. No. 11. November 2014.  

53. Klinger, Sabine; & Weber, Enzo. (2015). Detecting 
Unemployment Hysteresis: A Simultaneous Unobserved 
Components Model with Markov Switching. Nuremberg: 
Institute for Employment Research of the Federal 
Employment Agency. 

54. Korner, Thomas. (2008(. ‘‘Informalisation of Employment 
in Germany?: Current Labour Market Trends and 
Measurement Problems’’. Paper Presented at The 
International Workshop “Measuring Informal Employment in 



 

222 

  محمد نبويد. أحمد        وفنمندا وانجمترا مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا    

Developed Countries’’ Held at Harvard University from 31st  
October to 1st November 2008. Cambridge MA:  Harvard 
University.  

55. Krause, Eleanor; & Sawhill, Isabel. (May 2017). What We 
Know and Don’t Know About Declining Labor Force 
Participation: A Review. Washington, D.C.: Brookings. 

56. Kumar K. N., Uday; Babu G. A., Harish; & Reddy, E. 
Keshava. (2015). ‘‘Aggregate Manpower Planning - A 
Goal Programming Approach’’. Pure and Applied 
Mathematics Journal. Vol. 4. No. 6.  

57. LaRochelle-Cote, Sebastien; & Hango, Darcy. (September 
2016). Overqualification, Skills and Job Satisfaction. 
Ottawa: Minister of Industry. 

58. Lehmann, Robert; Weyh, Antje. (2014). Forecasting 
Employment in Europe: Are Survey Results Helpful?. Ifo 
Working Paper No. 182. Munich: Ifo Institute – Leibniz 
Institute for Economic Research at the University of 
Munich.  

59. Maier, Tobias; Neuber-Pohl, Caroline; Monnig, Anke; Zika, 
Gerd; & Kalinowski, Michael. (2017). ‘‘Modelling 
Reallocation Processes in Long-term Labour Market 
Projections’’. Journal for Labour Market Research. Vol. 
50. No. 1. 



 

223 

2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                   

60. Malec, Karel; Gouda, Shereen; Kuzmenko, Elena; Soleimani, 
Daryoush; Rezbova, Helena; Sanova, Petra. (2016). ‘‘Gross 
Domestic Product Development and Employment in Egypt 
(2000-2013)’’. International Journal of Economics and 
Financial Issues. Vol 6. No. 1.  

61. Meagher, G.A.; Pang, Felicity; Wilson, R.A. (December 
2015(. Interfacing a CGE Labour Market Model With The 
E3ME Multi-Sector Macroeconomic Model. Centre of Policy 
Studies Working Paper No. G-248. Melbourne: Centre of 
Policy Studies at Victoria University. 

62. Meagher, G.A.; Wilson, R.A.; & Pollitt, Hector. (December 
2015). The Europe 2020 Strategy and Skill Mismatch. 
Centre of Policy Studies Working Paper No. G-259. 
Melbourne: Centre of Policy Studies at Victoria University.  

63. Meroni, Elena Claudia; & Vera-Toscano, Esperanza. 2017). 
‘‘The Persistence of Overeducation Among Recent 
Graduates’’. Labour Economics. Vol. 48. October 2017.  

64. Michael Juttler; Juttler, Andreas; Schumann, Stephan; & 
Eberle, Franz. (2016). ‘‘Work or University? Economic 
Competencies and Educational Aspirations of Trainees 
with Hybrid Qualifications in Switzerland’’. Empirical 
Research in Vocational Education and Training. Vol. 8. No. 
6. December 2015.   



 

224 

  محمد نبويد. أحمد        وفنمندا وانجمترا مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا    

65. Murphy, Richard; Scott-Clayton, Judith; & Wyness, Gill. 
(November 2017). The End of Free College in England: 
Implications for Quality, Enrolments, and Equity. Working 
Paper No. 30. London: Centre for Global Higher Education. 

66. Paas, Tiiu; Eamets, Raul; Masso, Jaan; Room, Marit. (2003). 
Labour Market Flexibility and Migration in The Baltic States: 
Macro Evidence. Tartu: University of Tartu.  

67. Parmar, Dharamvirsinh; & Makwana, Prashant. (2012). 
‘‘Approaches and Techniques in Manpower Planning’’. 
Paper Presented at International Conference on 
Management, Humanity and Economics (ICMHE'2012) held 
from August 11th to August 12th, 2012. Phuket, Thailand: 
International Conference on Management, Humanity and 
Economics.  

68. Parra-Luna, Francisco; Montero de Juan, Javier. (1989). A 
Cybernetic Approach To Reduce Unemployment in Spain. 
Madrid: Complutense University of Madrid.  

69. Pennsylvania State University. (September 2016). Leontief 
Production Functions. State College, PA: Author.  

70. Phutela, Deepika. (2016). ‘‘A Review on Human Resource 
Planning’’. International Journal of Engineering and 
Techniques. Vol. 2. Issue No.1. Jan - Feb 2016.  

71. Piopiunik, Marc; & Ryan, Paul. (October 2012). Improving 
The Transition Between Education/Training and The Labour 



 

225 

2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                   

Market: What Can We Learn From Various National 
Approaches?. EENEE Analytical Report No. 13. Brussels: 
European Expert Network on Economics of Education.  

72. Prisca, Ntemngweh. (November 2016). ‘‘Education-job 
Mismatch Among University Graduates in Cameroon: The 
Perspectives of Graduates in The Field of Humanities’’. M.A. 
Submitted to Faculty of Social Sciences at University of Oslo. 
Oslo: University of Oslo.  

73. Rai Technology University. (n.d.). Human Resource Planning 
and Development. Doddaballapur Taluk: Author.  

74. Reinhold, Mario; & Thomsen, Stephen. (2017). ‘‘The 
Changing Situation of Labor Market Entrants in Germany: A 
Long-run Analysis of Wages and Occupational Patterns’’. 
Journal for Labour Market Research. Vol.  50.  

75. Richardson, Sue; & Tan, Yan. (2007). Forecasting Future 
Demands: What We Can and Cannot Know. Adelaide: The 
National Centre for Vocational Education Research.  

76. Rohrbach-Schmidt, Daniela; & Tiemann, Michael. (2011). 
‘‘Mismatching and Job Tasks in Germany – Rising Over-
qualification Through Polarization?’’. Empirical Research in 
Vocational Education and Training. Vol. 3. No. 1.  

77. SAS Institute Inc. (2012). How Can We Minimize Labor Cost 
and Maximize Profitability Without Sacrificing Service 
Levels?. Cary, NC: Author.  



 

226 

  محمد نبويد. أحمد        وفنمندا وانجمترا مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا    

78. Scholten, Mirte; & Tieben, Nicole. (2017(. ‘‘Vocational 
Qualification As Safety‑net? Education‑to‑work Transitions 
of Higher Education Dropouts in Germany’’. Empirical 
Research in Vocational Education and Training. Vol. 9. No. 
7. December 2017.  

79. Sharma, Kavya; Zodpey, Sanjay; Gaidhane, Abhay; & Quazi, 
Syed Zahiruddin. (2014). ‘‘Methodological Issues in 
Estimating and Forecasting Health Manpower Requirement’’. 
Journal of Public Administration and Policy Research. Vol. 6. 
No. 2. August 2014.  

80. Sinclair, Alice. (2004). Workforce Planning: A Literature 
Review. Brighton: Institute for Employment Studies.  

81. Sing, Chun-pong; Love, Peter; & Tam, C.M. (2012(. 
‘‘Multiplier Model for Forecasting Manpower Demand’’. 
Journal of Construction Engineering and Management.  Vol. 
138. Issue No. 10. October 2012.  

82. Spalletti, Stefano. (June 2008). The History of Manpower 
Forecasting in Modelling Labour Market. Working Paper No. 
18. Macerata: University of Macerata.  

83. Spencer, David. (2015(. ‘‘Developing an Understanding of 
Meaningful Work in Economics: The Case for A Heterodox 
Economics of Work’’. Cambridge Journal of Economics. Vol. 
39. No. 3. May 2015.  



 

222 

2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                   

84. The Council of Economic Advisers. (2017). The Economic 
Report of The President. Washington, D.C.: Author.  

85. The Egyptian Center for Economic Studies. (2002). 
‘‘Employment and Unemployment in Egypt’’. Policy 
Viewpoint. No. 11. June 2002.  

86. The Institute for Employment Studies. (1996). Human 
Resource Planning: An Introduction. Brighton: Author.  

87. Thomas, Jasmin. (October 2015). Review Of Best Practices 
In Labour Market Forecasting With An Application To The 
Canadian Aboriginal Population. Ottawa: Center for The 
Study of Living Standards.  

88. Toronto City. (2017). Talent Blueprint. Toronto: Author.  
89. Umkehrer, Matthias. (2015). The Impact of Changing Youth 

Employment Patterns on Future Wages. Nuremberg: Institute 
for Employment Research of the Federal Employment 
Agency. 

90. Vaitilingam, Romesh. (2006). Human Resources, The Labour 
Market and Economic Performance. A Look Back and A Look 
Forward from The Manpower Human Resource Lab At The 
Centre for Economic Performance. London: London School 
of Economics and Political Sciences.  

91. Vogler-Ludwig, Kurt; Dull, Nicola; Kriechel, Ben; Vetter, Tim. 
(2014). The German Labour Market in The Year 2030: The 



 

222 

  محمد نبويد. أحمد        وفنمندا وانجمترا مدخل التنبؤ بالقوي العاممة في هولندا وألمانيا    

Impact of Immigration on Employment and Growth 2014 
Projection. Berlin: German Ministry for Labour and Social 
Affairs.  

92. Wieling, Myra; & Borghans, Lex. (2001). ‘‘Discrepancies 
between Supply and Demand and Adjustment Processes in 
The Labour Market’’. Labour. Vol. 15. No. 1. March 2001.   

93. Willems, Ed. (September 1996). Manpower Forecasting and 
Modelling Replacement Demand: An Overview. Maastricht: 
Research Centre for Education and The Labour Market.  

94. Wilson, Rob et al. (April 2016). Working Futures 2014-2024. 
London: UK Commission for Employment and Skills.  

95. Wilson. R.; May-Gillings, M.; & Beaven, R. (March 2014). 
Working Futures 2012-2022: Technical Report on Sources 
and Methods. London: UK Commission for Employment and 
Skills.  

96. Wong, James M.W.; Chan, Albert P.; & Chiang, Yat Hung. 
(2012). ‘‘A Critical Review of Forecasting Models to Predict 
Manpower Demand’’. The Australian Journal of Construction 
Economics and Building. Vol. 4. No. 2.  

97. World Economic Forum. (January 2016). The Future of Jobs 
Employment, Skills and Workforce Strategy for The Fourth 
Industrial Revolution. Geneva: Author.  


