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�إ�صـدار رقـم 7
�أغـ�سطـ�س 2009

النوع والعمل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا
�سل�سلة �أوراق بحثية
الفقر ونوعية العمل وديناميكيات �سوق العمل

جودة العمل فى م�صر:
نحو م�ؤ�شر �إح�صائى لقيا�س نوعية العمل
راجى �أ�سعد ،رانيا ر�شدى ،على را�شد

ملخ�ص:
يف ظل قيود البيانات وتعقيد املفاهيم ,من ال�صعب حتديد مفهوم جلودة الوظائف للعاملني
ب�أجر ،والأكرث من ذلك �صعوبة قيا�س جودة الوظائف بالن�سبة للعاملني بال �أجر �أو راتب
منتظم .هذا البحث يتناول التحدي ال�سابق يف الو�صول �إىل معرفة ما تقدم ،ويحاول �صياغة
مقيا�س جلودة الوظائف على م�ستوى الوظيفة الفردية .وعلى �إثر ذلك نقوم بربط معلومات
ٍ
الدخل الفعلية والتقديرية مبعلومات احل�صول على الت�أمينات االجتماعية وانتظام العمل،
و�ساعات العمل ،وطبيعة مكان العمل يف م�ؤ�رش واحد جلودة الوظائف .ويف هذا ال�صدد
تو�ضح �أنه
نتناول املحددات الفردية وحمددات امل�رشوع لهذا امل�ؤ�رش .ورغم �أن ا�ستنتاجاتنا ِّ
على امل�ستوى الكلي ,يبدو تراجع جلودة الوظائف يف م�رص خالل الفرتة من عام 1998
�إىل عام  ،2006على الرغم من ازديادها بني العاملني ب�أجر يف القطاع اخلا�ص ،وب�صورة
بارزة �أي�ضا بني العاملني يف امل�رشوعات ال�صغرية ،فالرتاجع العام ميكن �أن يرجع ن�سبي ًا �إىل
أي�ضا التحول الهيكلي لقوة العمل
ق�ضايا القيا�س املرتبطة بالعمال غري العاملني ب�أجر منتظم ،و� ً
بعي ًدا عما يعترب – على وجه العموم  -عم ً
ال يف القطاع العام عايل اجلودة.

 -1مقدمة:
اهتمام متزاي ٌد يف ال�سنوات الأخرية مبفهوم العمل الالئق منذ �أن طرحت منظمة العمل
ُوج َد
ٌ
عددا من
الدولية هذا املفهوم يف عام  ،1999فطب ًقا ملنظمة العمل الدولية؛ ميثل العمل الالئق ً
الأبعاد ت�شمل ت�أمني الدخل وفر�ص اكت�ساب املهارات ،و�أمن الوظيفة  ،و�سالمة الوظيفة،
وانتظام العمل ،والت�صويت ،والإنابة .ومثلما توجد حتديات للتعرف على هذا املفهوم للعاملني
ب�أجر وراتب منتظم ،فالأ�صعب من ذلك هو ابتكار م�ؤ�رش جلودة الوظائف لعمال املهن احلرة
والعاملني بدون �أجر يف امل�رشوعات الأ�رسية .كما �أن ال�صعوبة تزداد تعقي ًدا يف م�رص بحقيقة
�أنه ال توجد م�صادر �إح�صائية توفر مقيا�س ميكن االعتماد عليه لأرباح العمال الذين يعملون
بال �أجر منتظم.
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ويهدف هذا البحث �إىل الو�صول �إىل )1( :تعريف وتفعيل م�ؤ�رش جلودة الوظائف ٍّ
لكل
من العاملني ب�أجرٍ والعاملني بغري �أجرٍ  ،و( )2درا�سة حمددات جودة وظائف العمال.
واجلزء املحوري من مفهوم جودة الوظيفة هو م�ستوى الدخل الذي ي�ستطيع العامل �ضمانه
من الوظيفة ،وهو ال�شيء الذي ال يتوفر للعاملني بدون �أجر منتظم .وبالتايل تكمن اخلطوة
الأوىل يف هذا البحث يف تقدير التك�سب من العمل بدون �أجر ,حيث يعتمد هذا املنهج على
ا�ستخدام تقديرات اال�ستهالك املنزيل واخل�صائ�ص الأخرى من �أجل معرفة دخل العاملني
بدون �أجر يف امل�رشوعات الأ�رسية  ،على �أن يتم بعد ذلك ربط معلومات التك�سب باملعلومات
اخلا�صة باحل�صول على الت�أمني االجتماعي ،وانتظام العمل ،و�ساعات العمل ،وطبيعة مكان
العمل ،يف م�ؤ�رش جلودة العمل .ويف ظل الهدف الثاين من البحث ,ف�إن املقيا�س امل�ستمد من
يف�س ب�أنه ٌ
دال على خ�صائ�ص العاملني ،و�صفاتهم مثل :التعليم والتدريب واملهنة
جودة العمل رَّ
واخلربة ،وخ�صائ�ص امل�رشوع مثل :حجم امل�رشوع والقطاع والن�شاط االقت�صادي.
ويعتمد هذا البحث على بيانات من م�سوح �سوق العمل امل�رصية املمثلة للم�ستوى الوطني
وهي م�سح �سوق العمل امل�رصي عام  1998وامل�سح التتبعي ل�سوق العمل امل�رصي  2006وهي
اجلولة الثانية مما يهدف �إىل �أن يكون ا�ستق�صاءا طول ًّيا دور ًّيا يتتبع �سوق العمل ،واخل�صائ�ص
ال�سكانية للأفراد الذين مت مقابلتهم يف ا�ستق�صاء عام  .1998وتعترب هذه اال�ستق�صاءات
ال�سابقة م�صادر غنية باملعلومات عن ظروف �سوق العمل يف م�رص ،وت�شمل حالة العمل
والبطالة وحركة الوظائف ،والتك�سب ،والهجرة ،وامل�رشوعات ،ولكنها ال ت�شمل منوذج
الدخل واال�ستهالك الكامل ،ومن ثم فال ّ
مبا�رشا لفقر الدخل.
مقيا�سا
ميكنها ذلك من �أن تو ِّفر
ً
ً
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ,مل يتم جتميع البيانات مبا�رشة عن دخل عمال امل�رشوعات املنزلية �أو
العمال �أ�صحاب املهن احلرة .وحتى يتم التغلب على هذه املحددات ,مت ا�ستخدام جمموعتي
بيانات �إ�ضافيتني يف هذه الدرا�سة :بحث الدخل والإنفاق لعام  ،2000/1999وبحث الدخل
والإنفاق لعام  ،2005/2004وهذه امل�سوح هي ا�ستق�صاء مليزانية الأ�رسة وحتتوي على
معلومات عن الإنفاق واال�ستهالك على �أكرث من � 550سلعة من ال�سلع واخلدمات .ويتم ربط
ٍ
م�سوح الدخل والإنفاق مب�سوح �سوق العمل امل�رصية با�ستخدام �أ�سلوب تقدير ثنائي املراحل
خطوة �أخرى
لتقدير ا�ستهالك الأ�رس املعي�شية لعينات من م�سوح �سوق العمل امل�رصية .ويف
ٍ
يتم ربط تقديرات اال�ستهالك بتقديرات الدخل من غري العمل ،و�أرباح الأجور للو�صول �إىل
تقديرات لدخل العمال بدون �أجر.
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ً
خمت�رصة،
عامة
نظرة
ويقع باقي البحث يف  7ف�صول �إ�ضافية؛ يعر�ض الق�سم الثاين
ً
ً
ً
ومراجعة للدرا�سات ذات ال�صلة بجودة وحمددات الوظائف ،ويف الق�سم الثالث و�صف
إطارا مل�ؤ�رش
مل�صادر البيانات وحتديات القيا�س التي مت مواجهتها ،وي�ضع الق�سم الرابع � ً
أي�ضا املقايي�س املختلفة جلودة الوظائف ،ويتناول
جودة الوظائف ،كما ي�ستك�شف هذا الباب � ً
الق�سم اخلام�س ما �إذا كان املقيا�س التقديري جلودة الوظائف يثمر عن النتائج التي تتنا�سب مع
توقعات اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للوظائف ذات اجلودة املرتفعة ،ويربط الق�سم ال�ساد�س م�ؤ�رش
جودة الوظائف الذي مت تطويره باملعلومات الأخرى املتوفرة يف م�سوح �سوق العمل امل�رصية
لدرا�سة ديناميكيات جودة الوظائف خالل الفرتة من عام � 1998إىل  ،2006وي�ستخدم الق�سم
ال�سابع �أ�سلوب االنحدار املتعدد املتغريات لدرا�سة حمددات جودة الوظائف .وي�أتي الق�سم
الثامن كخامتة لهذه الدرا�سة.

 -2الدرا�سات ال�سابقة:
فيما يلي نقوم – باخت�صار  -مبراجعة وبحث املنهجيات املختلفة التي مت اقرتاحها يف
أي�ضا املحددات املتوقعة جلودة
الدرا�سات اخلا�صة بقيا�س جودة الوظائف .وهذا الباب يتناول � ً
الوظائف يف �ضوء نتائج الدرا�سات ال�سابقة.

 2-1جودة الوظائف :االعتبارات التجريبية والنظرية
قامت اجلل�سة ال�سابعة والثمانون من م�ؤمتر العمل الدولية ب�صياغة تعريف العمل الالئق
ومنتج يف ظل ظروف من احلرية
الئق
ب�أنه« :فر�ص ح�صول الذكور والإناث على عملٍ
ٍ
ٍ
وامل�ساواة والأمن والكرامة الإن�سانية» (�أنكر و�آخرون  ،)2003ووف ًقا لهذا التعريف فقد بد�أت
ال�سل�سلة الأوىل حول مناق�شة خلق م�ؤ�رش العمل الالئق يف �أواخر عام  1999عندما و�ضعت
منظمة العمل الدولية برنامج  INFOCUSللأمن االقت�صادي واالجتماعي من �أجل التعوي�ض
عن غياب البيانات املنتظمة التي من املمكن �أن تراقب الديناميكيات والآليات املحدثة لت�أمني
العاملني.
يف الواقع ,كان الغر�ض املبدئي ملنظمة العمل الدولية هو توفري مقايي�س لأمن الوظائف،
ولكن بعد ذلك مت تو�سيع الغر�ض لي�شمل مقايي�س العمل الالئق التي امتدت �إىل ما وراء الرتكيز
احل�رصي التقليدي على الأجور و�ساعات العمل.
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و�أول املحاوالت التي مت اتخاذها كانت �أعمال ا�ستبيان �أمن ومرونة عمال امل�رشوعات،
والتي تهدف �إىل جتميع بيانات عن العمل وت�أمني الدخل ،تبعها ا�ستق�صاء �أمن الأفراد،
حيث يختلف ا�ستق�صاء �أمن الأفراد عن ا�ستق�صاء املنازل التقليدي يف �أنه يربط ما بني الأ�سئلة
املو�ضوعية واالجتاهية واملعيارية حول املوقف االقت�صادي واالجتماعي الفعلي للمبحوثني
و�إدراكهم للأمن وعدم الأمن وامل�صادر املتاحة لهم للتعاي�ش مع عدم الأمن و�آرائهم حول
العدالة االجتماعية والأعراف فيما يتعلق بالأمن وعدم الأمن .وقد ا�ستخدمت الدرا�سات
املختلفة التي قام بها م�سئويل منظمة العمل الدولية بيانات من ا�ستبيان �أمن الأفراد من �أجل
جتميع م�ؤ�رشات العمل الالئق املختلفة.
وبجانب ا�ستق�صاء �أمن الأفراد جلودة الوظائف الفردية ف�إن �أكرث املحاوالت ال�شاملة
لقيا�س جودة الوظائف كانت من ِق َبل هيئة الإح�صاء الفنلندية ،والتي قامت بعمل ا�ستبيان
جودة العمل يف الفرتة ما بني عام  1977و  .2003ومعظم الدرا�سات الأخرى ومن بينها
الدرا�سة احلالية ت�ستخدم ا�ستبيان الهيئة التقليدي (مثل ا�ستق�صاء هيئة الأ�رس املعي�شية الربيطانية)
(كالرك .)2001
جدول ( : )1امل�ؤ�رشات الفرعية جلودة الوظائف
الفئة

املرجع

امل�ؤ�رشات

( )1الأمن الأ�سا�سي .جوانب
العمل وغري العمل الأ�سا�سي
حلياة الأ�شخا�ص.

• االحتياجات الأ�سا�سية (الإ�سكان والتعليم وال�سالمة  /العنف �أنكر .2002
�أنكر و�آخرون .2003
والرعاية ال�صحية والبيئة والغذاء).
براون وبينتالدي .2005
• الديون والأزمات املالية التي يتم التعر�ض لها.
• كفاية الدخل املتحقق.
• �ساعات العمل الزائدة (�أكرث من � 50ساعة �أ�سبوع ًّيا)،
وال�ساعات الق�صوى (�أكرث من � 60ساعة).
• عدم كفاية �ساعات العمل.

(� )2أمن الدخل
وجود دخل كايف

�أنكر 2002
• الفوائد  /الأجور النقدية وغري النقدية.
• �سواء كانت املرتبات �أقل من ن�صف القيمة الوطنية الو�سيطة �أنكر و�آخرون 2003
مهران 2005
�أم ال.

(� )3أمن �سوق العمل
ت�أمني وجود عمل يولد دخل

• جتارب البطالة ووجود فوائد البطالة.
• التغريات الالحقة يف عدد الأ�شخا�ص الذين يتم توظيفهم يف
مكان عمل املبحوث.
• عواقب اخل�سارة املحتملة من العمل احلايل.

• التذبذبات يف مت�أخرات الدفع والأجور.
• م�ستويات الدخل ال�سابقة والتوقعات امل�ستقبلية.
• املدخرات التي تقا�س كدخل تراكمي.
• توافر دعامات الدخل الر�سمية.

تابع جدول ()1
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�أنكر 2002

(� )4أمن العمل.
• نوع العقد (كتابي �أو �شفهي �أو ال يوجد)
الت�أمني �ضد فقد العمل احلايل • املهنة ومكان العمل
والأمن  /القدرة على احلفاظ • الإجازة املر�ضية والإجازة ال�سنوية املدفوعة.
على وظيفة ال�شخ�ص.
• �إ�سهامات جهات العمل يف الت�أمينات االجتماعية.
• انتظام /اال�ستعانة باملوظفني.
• مدركات �إر�ضاء العمل.
• احتمال �أن تفقد الأم احلامل وظيفتها.
• ت�أثري العوملة على العمل.

�أنكر 2002
مهران 2005

�أنكر 2002
( )5ت�أمني �إنتاج املهارات
• التدريب الر�سمي  /غري الر�سمي الذي مت تلقيه.
احل�صول على مهارات قابلة • عدم التوافق بني امل�ؤهل وحمتوى العمل (تقليل العمل براون وبينتالدي 2005
للت�سويق
املرتبط باملهارة).
• ا�ستخدام امل�ؤهالت يف العمل.
• توقعات تعليم الأبناء.
(� )6أمن الوظائف
�إمكانات وتقدمات املهنة
(� )7أمن العمل
ال�سالمة املهنية
العمل

• اخلربة بالتقدم والرتاجع يف حياة العمل والتوقعات �أنكر 2002
امل�ستقبلية.
• الأهمية املدركة لإتباع مهنةٍ معينةٍ .

• الغياب عن العمل ب�سبب املر�ض والتوتر والإ�صابات.
وظروف • العمل الزائد.
• التحر�ش اجلن�سي.
• التمييز.
• �سالمة ظروف العمل.
• توفري التعوي�ض �ضد الإ�صابات املهنية.
• �إتاحة رعاية الأطفال.

(� )8أمن التمثيل ال�صوتي
ٍ
جماعي ميثل
�صوت
وجود
ٍّ
حقوق واهتمامات الفرد يف
العمل.

ٍ
نقابات مهنيةٍ .
• وجود
• التغطية من خالل معدل تغطية م�ساومة الأجور اجلماعية.
• اهتمام جهة العمل باملوظفني.

�أنكر 2002

�أنكر 2002
�أنكر و�آخرون 2003

عري�ضة من
�سل�سلة
ومفهوم جودة الوظائف هو مفهوم متعدد الأوجه ،وقد مت اقرتاح
ٍ
ٍ
امل�ؤ�رشات من خالل العديد من الدرا�سات ،حيث يق�سم بوين و�آخرون امل�ؤ�رشات �إىل م�ؤ�رشات
�إدخال( :مثل ت�رشيع القوانني الأ�سا�سية ،ومعاهدات منظمة العمل الدولية) وم�ؤ�رشات عمليات:
معني من
(الآليات التي مبقت�ضاها يتم ترجمة الن�صو�ص �إىل واقع ،مثل الإنفاق العام على �شكلٍ
ٍ
ً
فعالة �أم ال يف �ضمان
تو�ضح ما �إذا كانت العمليات
�أ�شكال الأمن) ،وم�ؤ�رشات النتائج والتي ِّ
أ�سا�سية على تعريف �أنكر للمناطق الأو�سع التي
ب�صفة �
حماية العمال .ويعمل اجلدول التايل
ٍ
ٍ
اجتاها متعدد الأوجه جلودة الوظائف.
ميكن �أن مت ِّثل
ً
رمبا تكون ال�صعوبة الأ�سا�سية لقيا�س جودة الوظائف هي �أنها ال تقوم فقط على املعايري
الكمية املو�ضوعية (مثل الأجر) ،و�إمنا على �سل�سلة من الق�ضايا املعقدة التي تت�ضمن اجلوانب
النوعية و�/أو الذاتية التي ي�صعب تلخي�صها يف م�ؤ�رش كمي (للمناق�شة التف�صيلية �أنظر �أنكر
و�آخرون .)2003
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 2-2حمددات جودة الوظائف يف الدرا�سات ال�سابقة
ال�سبب الرئي�سي وراء بناء م�ؤ�رش جودة الوظائف هو تقييم التفاعل بني جودة الوظائف
وتو�ضح النتائج من
واجلوانب الأخرى حلياة الأفراد مثل :الفقر والتعليم والنوع وال�سن.
ِّ
ٌ
�صلة بني جودة الوظائف وجودة حياة العاملني ،وبعي ًدا
الدرا�سات املختلفة �أنه توجد بالفعل
عن الربط الوا�ضح بني �ضعف الدخل والفقر ف�إن بيئات العمل غري امل�ستقرة ميكن �أن تت�سبب يف
ارتفاع م�ستويات التعر�ض للخطر ،فمثلاً بالن�سبة للعاملني يف القطاع غري الر�سمي ف�إن املنزل
قا�سية
عادة ما ي�صبح مكان العمل ،وبالتايل يت�سبب �ضعف م�ستويات املعي�شة يف ظروف عملٍ
ً
ٍ
والعك�س (منظمة العمل الدولية .)1999
وعلى الرغم من �أن الدرا�سات املختلفة ت�ستعني مبقايي�س خمتلفة للوظائف الرديئة� ,إال �أنه
وب�صفة
عدد من الدرا�سات،
يظهر م�ستوى
ٌ
م�شابه من العمال الذين لديهم وظائف رديئة ٌ يف ٍ
ٍ
عامة ,حتتل الإناث وظائف اقل جودة من الذكور يف ٍّ
كل من الدول النامية ،والدول املتقدمة.
ٍ
عامة  -لظروف عملٍ �أ�سو�أ
ب�صفة
ويتعر�ض الوافدون اجلدد �إىل �سوق العمل من ال�شباب -
ٍ
ٍ
ً
ً
متزايدة للعمال احلاليني على
حماية
خا�صة عندما توفر اللوائح احلالية
من العاملني بالفعل,
ً
ح�ساب الوافدين اجلدد الذين غال ًبا ما يتجهون �إىل العمل يف القطاع الغري وغال ًبا ما يرتبط
التوظيف غري الر�سمي بانخفا�ض جودة الوظائف ،ويزيد احتمال �أن يكون لدى املوظفني
ٌ
ٌ
�سلبية
عالقة
وظائف �أكرث لياقة من �أ�صحاب العمل اخلا�ص (العاملني حل�سابهم) .وقد ُوجدت
بني الر�ضا الوظيفي واالن�ضمام �إىل النقابات يف العديد من الدرا�سات التي تركز على الدول
ويو�ضح كالرك (� )2001أن االن�ضمام
ال�صناعية يف الواليات املتحدة وكندا ،واململكة املتحدة.
ِّ
أثري ٌ
قليل على
للنقابات (الذي يقلل من حاالت ترك العمل ،ولكن � ً
أي�ضا يق ِّلل �أو يكون له ت� ٌ
الر�ضا الوظيفي) ،والتوظيف (املرتبط مبعدالت ترك العمل الأدنى جودة ولكن ال يكون له
غام�ض على الر�ضا الوظيفي.
أثري
ٌ
ت�أثري مطل ًقا على الر�ضا الوظيفي) ميكن �أن يكون له ت� ٌ
تو�ضح درا�سة ريرت و�أنكر ( )2002كيف تتجه عوامل
وبناء على حتليل بيانات من  5دول ِّ
ً
مثل :الدفع والفوائد بدون �أجرٍ وطبيعة العمل ،واال�ستقالل وفر�ص الرتقية وحتديث املهارات
معا ما يعني �أن الوظائف اجليدة تتجه �إىل �أن تكون درجاتها
�إىل �أن تتحرك لأعلى و�أ�سفل ً
أي�ضا على االرتباط الإيجابي بني التعليم والتك�سب والر�ضا
�أعلى يف معظمها .وي�ؤكد الباحثون � ً
أي�ضا على العالقة الإيجابية ذات الداللة �إح�صائ ًّيا بني احل�صول على املهارات
الوظيفي  ،و� ً
والر�ضا الوظيفي.
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وتقرتح هذه النتائج �أن حتديث املهارات داخل امل�ؤ�س�سة يزيد من احتمال �إيجاد وظيفة يف
أثريا مفي ًدا على الر�ضا الوظيفي.
حالة فقد الوظائف ،وبالإ�ضافة �إىل الدخل الأعلى ف�إن لها ت� ً
عالقة ً
ً
قوية بالر�ضا الوظيفي مثل �سالمة الوظيفة والأمن الوظيفي.
ولكن الدافع يظهر

 -3م�صادر البيانات وحتديات القيا�س
أ�سا�سية على بيانات م�سوح �سوق العمل امل�رصية على
ب�صفة �
يعتمد التحليل يف هذا البحث
ٍ
ٍ
امل�ستوى الوطني ،م�سح �سوق العمل امل�رصي لعام  ،1998وم�سح �سوق العمل امل�رصي لعام
ؤخرا منتدى البحوث االقت�صادية
 ،2006والذي هو عبارة عن م�سح للأ�رس املعي�شية �أجراه م� ً
بالتعاون مع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء .ويهدف م�سح �سوق العمل امل�رصي
 - 2006وهو اجلولة الثانية � -إىل �أن يكون م�سحا تتبعي ًا طول ًّيا دور ًّيا يتتبع �سوق العمل
واخل�صائ�ص ال�سكانية للأفراد والأ�رس التي مت مقابلتها يف م�سح عام  ،1998بالإ�ضافة �إىل
الأ�رس التي َّ
أي�ضا عينة جديدة التي تتكون ب�أكملها
ت�شكلت نتيجة لالنق�سام عن الأ�رس الأ�صلية ،و� ً
جديدة .وتتكون عينة م�سح عام  2006من �إجمايل � 8،349أ�رسة موزعة كتايل:
من �أ�رس
ٍ
(� 3،684 )1أ�رسة من م�سح عام  1998الأ�صلي� 2،167 )2( ،أ�رسة جديدة ظهرت نتيجة
لالنق�سامات عن الأ�رس الأ�صلية )3( ،عينة جديدة من � 2،498أ�رسة .ومن بني 23،997
�شخ�ص مت مقابلتهم يف  1998كان  22،987ال يزالون على قيد احلياة� ،أو داخل البالد يف
عام  ،2006و  17،357ممن مت مقابلتهم بنجاح يف ِّ 2006
ي�شكلون �أ�سا�سا ميكن ا�ستخدامه
للتحليل الطويل التتبعي .وحتتوي عينة عام  12006على  19،743فرد جديد �إ�ضايف ،ومن
بني ه�ؤالء ان�ضم  2،663فرد �إىل الأ�رس الأ�صلية لعام  ،1992وان�ضم � 4،880أ�رسة �إىل
الأ�رس املق�سمة ،و�إحتوت العينة اجلديدة على  12،200فرد.
م�سح  2006غني باملعلومات عن ظروف �سوق العمل يف م�رص والتي ت�شمل و�ضع العمل،
والبطالة ،واحلركة الوظيفية ،و الأجور ،والهجرة ،وامل�رشوعات الأ�رسية ،ويحتوي
اخلا�صة وباخل�صائ�ص الدميوجرافية والإقت�صادية
املعلومات
امل�سح اي�ض ًا على قدرٍ كبريٍ من
ٍ
ٍ
والإجتماعية ،وظروف امل�سكن ،وملكية ال�سلع املعمرة واالت�صال باخلدمات الأ�سا�سية والبنية
التحتية .ويكمن هدف هذا البحث يف تناول البيانات اخلا�صة بجودة الوظائف ،املتوفرة
�أي�ض ًا يف امل�سح مثل معلومات عن وجود العقد القانوين للعمل وتغطية الت�أمني االجتماعي،
 1و�أظهر حتليل فقدان العينات الذي مت �إجرا�ؤة مل�سح �سوق العمل التتبعي �أن فقدان الأ�رس املعي�شية من العينة كان يف �أغلب الأحيان ناجت عن
فقدان ع�شوائي للبيانات التعريفية للأ�رس من ال�سجالت .مل ت�شري النتائج ايل وجود �أي �إرتباط معنوي بني �إحتمال فقدان الأ�رسة و�أي من
خ�صائ�صها �أو خ�صائ�ص �إحدى �أفرادها الدميوجرافية والإجتماعية .ولذلك مت ت�صحيح العينة التتبعية ب�إ�ستخدام �أوزان حم�سوبة بناء ًا على
معدل عدم الإ�ستجابة .انظر �أ�سعد ور�شدى ()2009
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والت�أمني ال�صحي والإجازات املدفوعة ،والإجازات املر�ضية املدفوعة ،واالن�ضمام
ثابتة و �شكل مكان
لالحتادات ،وانتظام العمل ،و�ساعات العمل
ؤ�س�سة ٍ
�سواء كان العمل يف م� ٍ
ً
تدريبية.
فر�ص
العمل �أو حجم امل�رشوع ،و ن�سبة الإناث يف مكان العمل و وجود
ٍ
ٍ
ورغم ذلك وكما ذكرنا من قبل ف�إن امل�سح ال ي�شمل بيانات عن اال�ستهالك والدخل الكامل،
مبا�رشة لفقر الدخل  ،وللتغلب على هذا الق�صور ف�إن م�سح
وبالتايل ال ميكن �أن يو ِّفر مقايي�س
ً
الدخل والإنفاق لعام  2000 / 1999وم�سح الدخل والإنفاق لعام  2005 / 2004ي�ستخدم
ا�ستق�صاء مليزانية الأ�رسة والتي ينفذها اجلهاز
يف هذا البحث ،وتعترب م�سوح الدخل والإنفاق
ً
املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء  ،CAPMASبحيث حتتوي على معلومات الإنفاق
واال�ستهالك حول �أكرث من � 550سلعة من ال�سلع واخلدمات ،كما �أن م�سح الدخل والإنفاق
عامة يعترب امل�صدر الأ�سا�سي ملعلومات الدخل الأ�رسي والإنفاق يف م�رص .ويحتوي
ب�صفة
ٍ
ٍ
ك ً
ال من م�سوح العمالة وم�سوح الدخل والإنفاق على قدرٍ كبريٍ من املعلومات حول اخل�صائ�ص
ال�سكانية واالقت�صادية واالجتماعية لأفراد الأ�رسة ،وظروف الإ�سكان وملكية ال�سلع املعمرة،
واال�ستفادة من اخلدمات الأ�سا�سية ،والبنية التحتية للمجاورات ،ورغم ذلك ف�إن املعلومات
التف�صيلية عن �إجمايل دخل و�إنفاق املنازل متوفرة فقط يف م�سح الدخل والإنفاق ،بينما
املعلومات التف�صيلية عن ظروف �سوق العمل ،وحالة العمل ،واجلوانب املختلفة من جودة
ً
وبناء
متاحة فقط يف م�سح �سوق العمل امل�رصي،
الوظائف ،وامل�رشوعات الأ�رسية تكون
ً
على ذلك ف�إننا ن�ستخدم �أ�سلوب التقدير ثنائي املراحل لربط املعلومات من م�سح الدخل واالنفاق
لعام  2004مب�سح �سوق العمل امل�رصي لعام  2006وم�سح الدخل واالنفاق لعام  1998مع
م�سح �سوق العمل امل�رصي لعام  .1998ويتم تلخي�ص املعلومات التف�صيلية لتقنية التقدير ثنائية
املراحل املذكورة يف امللحق (ب).
معلومات عن
الق�صور الأ�سا�سي الثاين للبيانات يف م�سح �سوق العمل امل�رصي هو غياب �أية
ٍ
دخل العمال بدون �أجرٍ  ،حيث �إن بيانات دخل م�سح �سوق العمل امل�رصي التي مت جمعها تكون
فقط من العاملني ب�أجور ومرتبات ،ورغم ذلك فحتى نتغلب على هذا املحدد فقد قمنا بتطوير
منهجية لتقدير الدخول ال�شهرية للعمال والأفراد �أ�صحاب املهن احلرة وعمال امل�رشوعات
الأ�رسية ،وهذا املنهج يفرت�ض �أن �إجمايل الدخل الأ�رسي يعادل �إجمايل اال�ستهالك الأ�رسي
(يتم التنب�ؤ به وف ًقا للمنهج امل�شار �إليه فيما �سبق ،ومناق�شته بالتف�صيل يف امللحق ب) ،ويخ�ص�ص
�إجمايل الدخل (غري �شامل الدخل من غري العمل ،الأجور) على عمال امل�رشوعات الأ�رسية
بناء على عدد �ساعات العمل.
ً
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يتناول الف�صل الرابع قيا�س جودة الوظائف لكل من العاملني ب�أجرٍ والعاملني بدون �أجرٍ ،
كما �أن الإطار العام لقيا�س جودة الوظائف يف هذا البحث يقوم على �إطار �أنكر ()2002
املذكور فيما �سبق.
 -4قيا�س جودة الوظائف
بناء على التقييم الدقيق للمنهجيات املختلفة التي مت عر�ضها يف الدرا�سات ال�سابقة ،ويف
ً

ظل البيانات املتاحة ,قررنا اال�ستعانة مبجموعة امل�ؤ�رشات التالية (انظر جدول �أ 1-يف امللحق
فئات مو�سعة
للإح�صاء الو�صفي لهذه املجموعة من امل�ؤ�رشات) ،والتي ميكن جتميعها �إىل �أربع ٍ
لتطوير املقيا�س املركب جلودة الوظائف للعاملني ب�أجر.
عرف من حيث وجود دخل كايف ،واال�ستفادة من الت�أمينات االجتماعية،
 -1ت�أمني الدخلُ :ي َ
واال�ستفادة من الرعاية ال�صحية.

عرف من حيث انتظام العمل ،ووجود عقد عمل قانوين ،والإجازة
 -2ت�أمني التوظيفُ :ي َ
املر�ضية املدفوعة والإجازة ال�سنوية املدفوعة.
مهني
احتاد
مهنية �أو
نقابة
عرف من حيث كون الفرد
ٍ
ٍ
ع�ضوا يف ٍ
 -3ت�أمني التمثيل ال�صوتيُ :ي َ
ً
ٍّ
جتارية.
نقابة
ٍ
�أو ٍ
عرف من حيث وجود �ساعات عمل كافية ،ومكان عمل الئق ،وم�سافة
 -4ت�أمني العملُ :ي َ
�إنتقال معقولة للعمل.
وباملثل تُقا�س جودة الوظائف بنف�س الأبعاد الأربعة للعاملني بامل�رشوعات الأ�رسية
والعاملني حل�سابهم اخلا�ص و�أ�صحاب العمل ،ورغم ذلك فحيث �إن وجود عقد عمل قانوين،
ً
منا�سبة للعمال بدون �أجرٍ  ،ف�إن ت�أمني
مدفوعة ال تكون
�سنوية
إجازة
مر�ضية و�
إجازة
ومنح �
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عرف من حيث انتظام التوظيف فقط ،وهكذا ولغر�ض
التوظيف لهذه املجموعة من العمال ُي َ
�إمكانية املقارنة بني قيا�س جودة الوظائف للعاملني ب�أجرٍ وبدون �أجرٍ عند جتميع م�ؤ�رش جودة
الوظائف للعمال ف�إن جمموعة امل�ؤ�رشات امل�شرتكة فقط هي التي �ست�ستخدم – �أي هذه املتغريات
م�ستبعدة من م�ؤ�رش جودة
الثالثة ( العقد والإجازة املر�ضية والإجازة ال�سنوية املدفوعة ) تكون
ً
وظائف جميع العمال ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ومن �أجل التب�سيط ومن هذه النقطة �سوف يكون
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علينا �أن ن�شري �إىل امل�ؤ�رشات ال�ست التالية – حجم ا�ستفادة العمال من الت�أمينات االجتماعية،
والرعاية الطبية ،والعقد القانوين والإجازة املر�ضية املدفوعة ،والإجازة ال�سنوية املدفوعة،
واال�ستفادة من ع�ضوية احتاد عمايل �أو نقابة مهنية – باملتغريات امل�ؤ�س�سية.
وحيث �إن م�سح �سوق العمل امل�رصي يقدم بيانات الدخل للعمال ب�أجورٍ فقط ف�إن �أكرب
وبناء عليه -
التحديات يف قيا�س جودة الوظائف للعمال بدون �أجرٍ يكمن يف تقدير الدخل،
ً
وكما تناولنا يف الف�صل ال�سابق  -ف�إننا نقدر دخل هذه املجموعة من العمال من الدخل بدون
�أجرٍ با�ستخدام املنهج امل�شار �إليه فيما �سبق.
ويتم تقدمي طبيعة مكان العمل يف فئات تف�صيلية يف م�سوح �سوق العمل امل�رصية ،وقد قمنا
بتجميع هذه الفئات �إىل خم�س جمموعات ميكن ترتيبها يف حكمنا من الأ�سو�أ �إىل الأف�ضل .ت�شمل
املجموعة الأوىل جميع العمال اجلائلني الذين �أ�شاروا �إىل �أن ال�شوارع والعربات املتجولة
�أو الأكواخ هو مكان عملهم ،وت�شمل املجموعة الثانية من يعملون يف منزلهم اخلا�ص� ،أو
/مزرعة .وتتكون املجموعة الثالثة من العربات وال�شاحنات
يف منزل �آخرين� ،أو يف حقلٍ
ٍ
ال�صغرية ،والتاك�سيات ،والأتوبي�سات �أو املركبات املتحركة ك�أماكن عمل ،ويف املجموعة
الرابعة ت�أتي املحالت والأك�شاك والغرف �أو عدد من الغرف .ويف النهاية ت�شمل فئة العمل
اخلام�سة التي يكون حمل عملها املكاتب وال�شقق واملباين �أو امل�صانع.
ٌ
ر�سمي لدى منظمة العمل الدولية للعمل كل الوقت ،وهذا يرجع -
تعريف
لي�س هناك
ٌّ
دولة �إىل �أخرى� ،أو يتم تركه
كبرية � -إىل �أن تعريف العمل كل الوقت يختلف من
بدرجة
ٍ
ٍ
ٍ
تعريف يف بع�ض الدول ،ويف هذا البحث ن�أخذ التفرغ للعمل كل الوقت على �أنه يعني
دون
ٍ
� 40ساعة �أ�سبوع ًّيا ،حيث ان �ساعات العمل الالئقة والأكرث � ً
أهمية �إيجاد الوظيفة كل الوقت.
ً
هامة جلودة الوظائف ف�إنه يتم ت�ضمني مقيا�سني بني عنا�رص م�ؤ�رش جودة
�إذا �أ�ضفنا عنا�رص
الوظائف :مقيا�س درجة انخفا�ض �ساعات العمل غري الإرادي ،ومقيا�س درجة التوظيف
الزائد ،ونحن نقي�س درجة انخفا�ض التوظيف غري الإرادي بعدد ال�ساعات التي يتم عملها �أقل
ً
ً
�ساعة .ودرجة التوظيف
تطوعي لأقل من 40
�ساعة �إذا كان الفرد يعمل ب�شكلٍ غري
من 40
ٍّ
ً
�ساعة ،وهكذا ف�إن كل هذه امل�ؤ�رشات
الزائد تُقا�س بعدد ال�ساعات التي يتم عملها �أكرث من 40
�سوف تتخذ قيمة �صفر يف حالة �أن يعمل الفرد ب�شكلٍ متفرغ (� 40ساعة يف الأ�سبوع) ،و�سوف
ً
�ساعة.
تزداد بزيادة عدد ال�ساعات التي يتم عملها �أقل من �أو �أعلى من 40
وتكون جميع املتغريات امل�ؤ�س�سية وانتظام العمل م�ؤ�رشات ثنائية يتخذ ٌّ
كل منها قيمة 1
�إذا كانت اخلا�صية التي يتم حتقيقيها ،و�صفر خالف ذلك .وكل امل�ؤ�رشات غري الثنائية يتم
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معايرتها با�ستخدام ال�صيغة[ :القيمة – احلد الأدنى] [ /احلد الأق�صى – احلد الأدنى] لل�سماح لنا
بقيا�س موقف العمل مقارنة بالأعمال الأخرى .ويتم عر�ض الإح�صاء الو�صفي (جدول �أ)2
وم�صفوفة االرتباط (جدول �أ )4مل�ؤ�رشات جودة الوظائف يف امللحق (�أ).
وعندما يتم التعرف على م�ؤ�رشات جودة الوظائف ومعايرتها ف�إن هذه امل�ؤ�رشات القيا�سية
ميكن �أن يتم ربطها �إىل م�ؤ�رشٍ واح ٍد �إما ملجموعة امل�ؤ�رشات القيا�سية �أو با�ستخدام تقنيات
اختزال البيانات املتاحة مثل التحليل العاملي ( ،)Factor Analysisويف هذا البحث يتم
تطبيق تقنيات التحليل العاملي من �أجل �إنتاج امل�ؤ�رشات املرجحة جلودة الوظائف للعمال ب�أجرٍ
وبدون �أجرٍ .2
ورغم ذلك يرد �إىل الذهن �س� ٌ
هام :هل يجب �أن يتم ربط جميع املتغريات با�ستخدام تقنية
ؤال ٌ
التحليل العاملي �أحادية اخلطوات؟ مبعنى �آخر هل يجب �أن نتعامل مع جميع م�ؤ�رشات جودة
الوظائف املختارة بنف�س الطريقة� ،أم هل يجب التعامل مع متغريات مثل املتغريات امل�ؤ�س�سية
واحدة
كحزمة
معا
ب�صفة
خمتلف؟ ميكن القول ب�أن املتغريات امل�ؤ�س�سية
ب�شكلٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عامة ت�أتي ً
وتقي�س مدى كون التوظيف ر�سمي ًا �أم ال ،وهو ما يكون يف حد ذاته بع ًدا جلودة الوظائف،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ففي حالة العاملني حل�سابهم �أو �أ�صحاب العمل ميكن القول ب�أن هذه املتغريات
بناء على مراجعها ،و�أنها
هي خ�صائ�ص وظيفية اختيارية ميكن اختيارها �أو عدم اختيارها ً
نطور ونقارن بني م�ؤ�رش جودة
يجب �أن تُعا َلج ب�شكلٍ
ٍ
خمتلف ،ولدرا�سة هذا ال�س�ؤال ف�إننا ِّ
الوظائف �أحادي املراحل الذي يعالج جميع م�ؤ�رشات جودة الوظائف بنف�س ال�شيء وم�ؤ�رش
جودة الوظائف ثنائي املراحل الذي يخلق �أو ً
ال العامل امل�ؤ�س�سي با�ستخدام حتليل العوامل ،ثم
يتم ربطة بامل�ؤ�رشات غري امل�ؤ�س�سية الأخرى املرحلة الثانية للتحليل يف التحليل العاملي ثنائي
املراحل.
يو�ضح جدول �أ  3يف امللحق املعامالت الناجتة لتطوير م�ؤ�رشات جودة الوظائف للعاملني
ِّ
ب�أجر .وقد �أنتج حتليل العوامل عام ً
ال واح ًدا ملجموعة العاملني ب�أجر .وتوزيع م�ؤ�رش جودة
الوظائف �أحادي املراحل وم�ؤ�رش جودة الوظائف ثنائي املراحل يظهر يف �شكل  1و ،2
ويو�ضح �شكل � 1أن م�ؤ�رش جودة الوظائف �أحادي املراحل له توزيع متجان�س ثنائي النماذج
ِّ
وا�ضح بني العمال الذين يقعون يف امل�ستويات العليا من توزيع جودة الوظائف،
مييز ب�شكلٍ
ٍ
والعمال الذين يقعون يف الطرف الأدنى من التوزيع .وطب ًقا لتوزيع م�ؤ�رش جودة الوظائف
 2يف ورقة عمل �سابقة �أجرينا مقارنة بني العديد من امل�ؤ�رشات املرجحة والغري مرجحة للعاملني بغري �أجر .و�أظهرت النتائج وجود تطابق
كبري بني امل�ؤ�رش الغري مرجح وامل�ؤ�رش املرجح الناجت عن �إ�ستخدام التحليل العاملي (معامل الإرتباط بينهما يتجاوز  )0 .92ولكن امل�ؤ�رش
املرجح له توزيع �أكرث �إت�ساق ًا من املتوفع( .انظر �أ�سعد ور�شدى )2007
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يف املرحلة الأوىل ,ف�إن معظم العمال ب�أجرٍ يقعون على � ٍّأي من امل�ستوى الأعلى �أو الأدنى من
توزيع جودة الوظائف ،ويقع القليل ج ًّدا من العمال يف منت�صف التوزيع مما يوحي بت�أثريٍ كبريٍ
�رشيحة واحدة ،وعلى العك�س من ذلك
كحزمة �أو
ج ًّدا للمتغريات امل�ؤ�س�سية التي غال ًبا ما ت�أتي
ٍ
ٍ
أي�ضا له توزيع ثالثي النماذج ب�سل�سلة
يو�ضح �شكل � 2أن م�ؤ�رش جودة الوظيفة ثنائي املراحل � ً
ِّ
وبناء على م�ؤ�رش جودة الوظائف ثنائي املراحل ف�إن معظم العمال ب�أجور
طويلة ،وهكذا
ً
يقعون يف منت�صف توزيع جودة الوظائف بالقليل من العمال يف اليمني الذين لديهم وظائف
جيدة ،والقليل يف الي�سار الذين لديهم وظائف �ضعيفة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن البحث ال�شامل والدرا�سة جلدول �أ  2و �أ  3و �أ  4ت�ؤكد �أن املتغريات
مدفوعة) تكون الدافع الأ�سا�سي
�سنوية
إجازة
مر�ضية و�
إجازة
امل�ؤ�س�سية (خا�صة احل�صول على �
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يف احل�صول على التوزيع ثنائي النماذج املتجان�س مل�ؤ�رش جودة الوظائف �أحادي املراحل
دورا �أ�صغر يف حتديد جودة الوظائف
للعمال ب�أجرٍ  ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الدخل يلعب
ً
عن ت�أثري املتغريات امل�ؤ�س�سية .ويف باقي هذا البحث� ,سوف نعتمد على منهج م�ؤ�رش جودة
ً
ً
بديهية.
قابلية للدفاع و�أكرث
توزيعا �أكرث
الوظائف ثنائي املراحل الذي ُينتج
ً
�شكل  : 1توزيع العمال ب�أجر ،م�ؤ�رش جودة الوظائف �أحادي املراحل 2006
عمال الأجر JQI 2006 1SFA

عمال الأجر JQI 2006 1SFA

�شكل  : 2توزيع العمال ب�أجر ،م�ؤ�رش جودة الوظائف ثنائي املراحل 2006
عمال الأجر JQI 2006 1SFA

عمال الأجر JQI 2006 1SFA
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ا�ستخدمنا من قبل بيانات  2006فقط من �أجل بناء م�ؤ�رش جودة الوظائف ،ورغم ذلك فمن
�أجل مقارنة تطور جودة الوظائف من عام � 1998إىل  2006نحتاج �إىل �إقرار خطة الرتجيح
التي �سوف ن�ستخدمها لبناء امل�ؤ�رش مبرور الوقت ،ويتم درا�سة ثالثة بدائل ترجيح حمتملة
يف �شكل  3للمقارنة بني �سنوات اال�ستق�صاء وبالتحديد با�ستخدام الرتجيحات التي مت احل�صول
عليها من جمموعة بيانات م�سح عام  1998فقط �أو با�ستخدام الرتجيحات التي مت احل�صول
عليها من جمموعة بيانات م�سح عام  2006فقط �أوبا�ستخدام الأوزران التي مت احل�صول عليها
يو�ضح ال�شكل �أن ا�سرتاتيجيات الأوزران
عند جتميع بيانات م�سح عام  1998وعام ِّ .2006
متاما مل�ؤ�رش جودة الوظائف ،ومن ثم هذه النقطة �سوف
توزيعات
الثالثة ت�ؤدي �إىل
ٍ
ٍ
مت�شابهة ً
نعتمد على �أوزران البيانات املجمعة من �أجل بناء م�ؤ�رش جودة الوظائف با�ستخدام التقنية ثنائية
تو�ضح �أنه على الرغم من �أن متو�سط جودة
املراحل .والأ�شكال البيانية الثالثة يف �شكل ِّ 3
متاما خالل الفرتة من عام � 2006 – 1998إال �أنه لوحظ
الوظائف للعمال ب�أجرٍ كان ثابتًا ً
تدهور ٌ
قليل يف جودة الوظائف نحو اجلزء العلوي الأو�سط من توزيع جودة الوظائف.
ٌ
�شكل  : 3توزيع م�ؤ�رشات جودة الوظائف ثنائية املراحل للعمال ب�أجرٍ 2006 – 1998
�أ�.أوزان 1998

�أوزان 1998

ب�.أوزان 2006

�أوزان 2006
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ج.الأوزان املجمعة

الأوزان املجمعة

يقارن ال�شكل  4توزيع جودة الوظائف جلميع العمال خالل �سنوات اال�ستق�صاء با�ستخدام
خ�ص�ص له م�ؤ�رش جودة
�أوزان البيانات املجمعة ،والآن ف�إن متو�سط جودة الوظائف لل�سنتني ُي َّ
وظائف �صفر ،ويكون امل�ؤ�رش هو القيا�س بوحدات االنحرافات املعيارية عن هذا املتو�سط،
يو�ضح �أن جودة العمل يف املتو�سط
وعلى عك�س التوزيع للعاملني ب�أجرٍ فقط ف�إن هذا الرقم ِّ
ملحوظ من � 1998إىل  2006بني جميع العمال .ف�إن متو�سط م�ؤ�رش جودة
تدهورت ب�شكلٍ
ٍ
الوظائف جلميع العمال تراجع من  0.072يف عام � 1998إىل  0.051-يف عام ،2006
وهذا التدهور حدث نحو الو�سط والو�سط الأعلى والطرف الأدنى من توزيع جودة الوظائف،
اً
احتمال لق�ضايا
وكما �سرنى فيما بعد ف�إن هذا التدهور بني العمال بدون �أجرٍ هو النتيجة الأكرث
القيا�س ولي�س للتدهور احلقيقي يف جودة الوظائف.
ولت�سهيل املقارنات عرب ال�سنوات وعرب جمموعات العمال والوظائف ،ف�إننا ن�ستخدم
التق�سيمات الطبيعية يف توزيع جودة الوظائف ثالثي النماذج املو�ضح يف �شكل  4لت�صنيف
الوظائف �إىل وظائف جيدة ووظائف متو�سطة ،ووظائف �سيئة ،ونحن نعرف الوظائف
اجليدة ب�أنها الوظائف التي لها قيمة م�ؤ�رش جودة وظائف �أكرب من  0.5مبعنى �أنها وظائف يكون
م�ؤ�رش جودة وظائفها على الأقل ن�صف االنحراف املعياري �أعلى متو�سط جودة الوظائف
يف البيانات املجمعة ،ونعرف الوظائف املتو�سطة ب�أن لها متو�سط جودة وظائف بني 0.5-
و  ،0.5والوظائف ال�سيئة ب�أن لها م�ؤ�رش جودة وظائف �أقل من – .0.5
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�شكل  : 4توزيع م�ؤ�رش جودة الوظائف ثنائي املراحل ( 2006 – 1998با�ستخدام �أوزان
املجمعة).
البيانات
َّ

بناءا على هذا التق�سيم ثالثي املجموعات يبينِّ �شكل  5تطور ن�سبة الوظائف اجليدة واملتو�سطة
ً
تو�ضح �أن
وال�سيئة اجلودة خالل الفرتة من � 1998إىل  .2006واللوحة اليمنى من �شكل ِّ 5
ن�سبة الوظائف اجليدة تراجعت بني جميع العمال خالل الفرتة  ،2006 – 1998بينما ارتفعت
ن�سبة الوظائف ال�ضعيفة ،ورغم ذلك بني العمال العاملني ب�أجر (الالئحة الي�رسى) كانت
ون�سبة الوظائف اجليدة ثابتة وكان هناك تراجع يف ن�سبة الوظائف ال�سيئة ل�صالح الوظائف
املتو�سطة.
�شكل  : 5تطور الوظائف اجليدة واملتو�سطة وال�ضعيفة2006 – 1998 ،
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 -5خ�صائ�ص الوظائف اجليدة
التوقع العام هو �أن الوظائف اجليدة هي تلك الوظائف التي تكون غري حمددة املدة ،وتقدم
تغطية الت�أمني االجتماعية والرعاية الطبية ،مع �أماكن عمل عالية اجلودة .يتناول هذا الف�صل
ما �إذا كانت النتائج التي مت احل�صول عليها من م�ؤ�رش جودة الوظائف املطور تتنا�سب مع هذه
التوقعات عن اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للوظائف اجليدة �أم ال.
يو�ضح جدول  2التايل ن�سبة الوظائف اجليدة واملتو�سطة وال�سيئة ح�سب خ�صائ�ص الوظيفة
ِّ
ويو�ضح اجلدول �أنه بني جميع العمال يتوفر يف الوظائف اجليدة
الأ�سا�سية جلميع العمال،
ِّ
�رضوريات العمل الدائم �أو املنتظم ( )%97والت�أمني االجتماعي ( ،)%94والرعاية الطبية
( )%80وم�ستوى مكان العمل عايل اجلودة ( )%93وتكون وظائف ب�أجور �أو مرتبات
(.)%92
يتناول جدول � 3إتاحة وتوافر اخل�صائ�ص امل�ؤ�س�سية بني العمال ب�أجرٍ ح�سب نوعية
إجازات
عقود قانونية و�
الوظيفة ،ومن بني العمال ب�أجور ,يكون ملعظم الوظائف اجليدة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
مدفوعة ،وجميعها توفر فر�ص عمل منتظمة .وال تتحقق يف الوظائف ال�ضعيفة �أي
مر�ضية
منتظمة .فقد تتمتع الوظائف اجليدة بارتفاع الأجور على
من املالمح ال�سابقة وتكون غري
ٍ
الرغم من �أن نطاق �أجور الوظائف اجليدة يتداخل ب�شكلٍ ملحوظ مع نطاق �أجور الوظائف
الأدنى يف اجلودة .فمتو�سط الأجر ال�شهري يكون حوايل  522جنيه يف الوظائف جيدة
ً
جنيها للوظائف ال�ضعيفة.
جنيها للوظائف املتو�سطة ،و 260
مقارنة بـ 390
اجلودة،
ً
ً
جدول  : 2ن�سبة الوظائف ح�سب جودة الوظيفة التي لها اخلا�صية املدرجة ،جميع العمال
2006
الوظائف
اجليدة

الوظائف
املتو�سطة

الوظائف
ال�سيئة

جميع
الوظائف

العمل الدائم (املنتظم)

97%

88%

66%

85%

تغطية الت�أمينات االجتماعية

94%

27%

7%

41%

بيئة العمل عالية اجلودة (مكتب� ،شقة ،مبنى ،م�صنع)

93%

27%

7%

41%

العمل ب�أجرٍ

92%

57%

41%

63%

الت�أمني الطبي

80%

17%

5%

32%

املديرين واملهن الفنية �أو املتخ�ص�صة

59%

24%

10%

30%

االن�ضمام لالحتادات

55%

17%

3%

23%

ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر

24%

7%

4%

11%
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جدول  : 3ن�سبة الوظائف مرتبة وف ًقا جلودة الوظائف على ح�سب خ�صائ�ص �أجور ومرتبات
العاملني 2006
الوظائف
اجليدة

الوظائف
املتو�سطة

الوظائف
ال�سيئة

جميع
الوظائف

العقد

94%

36%

16%

57%

الإجازات املدفوعة

86%

30%

11%

50%

الإجازات املر�ضية املدفوعة

85%

29%

11%

49%

الو�سيط

522

390

260

410

الن�سبة املئوية اخلام�سة ()5th percentile

217

130

65

127

2,400

910

660

1,416

الن�سبة املئوية اخلام�سة والت�سعني ()95th percentile

 -6ديناميكيات جودة الوظائف يف م�رص :من يك�سب ومن يخ�رس يف ال�سباق من
�أجل الوظائف الأف�ضل؟
تدهور ٌ
قليل يف متو�سط جودة الوظائف
مو�ضح يف ق�سم  4ال�سابق ,كان هناك
كما هو
ٌ
ٌ
أ�سا�سية من تدهور جودة الوظائف
ب�صفة �
بني العمال ب�أجرٍ بني  1998و  2006والذي َينتُج
ٍ
ٍ
ال�ضعيفة ،كما كان هناك تدهور ملحوظ يف جودة الوظائف عندما مت ت�ضمني جميع العاملني
أ�سا�سية بني العاملني بدون �أجور ،وهذه
ب�صفة �
يف امل�ؤ�رش ،مما يقرتح ب�أن التدهور كان يرتكز
ٍ
ٍ
االجتاهات البد �أن يتم �أخذها بدرجة من احلذر يف ظل ق�ضايا القيا�س ذات ال�صلة بقيا�س جودة
الوظائف بني العمال بدون �أجرٍ يف املقام الأول ،بالإ�ضافة �إىل الق�ضايا املرتبطة بقيا�س حدوث
العمل بدون �أجرٍ خا�صة بني الإناث يف املناطق الريفية.
ميكن �أن نرى من �شكل � 6أن جودة الوظائف تتغري ب�شكلٍ ملحوظ ح�سب احلالة العملية،
ويف عام � 2006شغل معظم الوظائف ذات اجلودة اجليدة العاملني ب�أجور ،والذي كان
متو�سط م�ؤ�رش جودة الوظائف فيه هو  ,0.273وغالبية �أ�صحاب العمل يحتلون وظائف
متو�سطة مبتو�سط م�ؤ�رش جودة وظائف  ،0.214-كما �أن عمال امل�رشوعات املنزلية والذين
ي�شملون العمال يف الأ�رسة بدون �أجرٍ و�أ�صحاب املهن احلرة ،ويتم توزيعهم بني الوظائف
ال�ضعيفة واملتو�سطة مبتو�سط م�ؤ�رش جودة وظائف  ،0.228-ومن النتائج يبدو �أن م�ؤ�رش
جودة الوظائف ميكن �أن يبالغ يف الفروق يف فئة الوظائف بني العمال ب�أجرٍ وبدون �أجرٍ عن
طريق ترجيح اجلوانب امل�ؤ�س�سية للتوظيف التي نادر ًا ما تنطبق على العمال بدون �أجرٍ  ،مما
مقارنة جلودة الوظائف بني العمال ب�أجرٍ وبدون �أجرٍ البد �أن تتم بحذرٍ  ،و�أنه
يقرتح �أن �أية
ٍ
يجب �أن تنظر معظم التحليالت ب�شكلٍ منف�صلٍ �إىل هاتني املجموعتني.
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ونحن نعرف من العمل ال�سابق ( �أ�سعد واحلميدي� )2009 ،أن م�سح  2006كان �أف�ضل
من م�سح  1998يف قيا�س م�شاركة املر�أة الريفية يف الن�شاط العام للعمال بدون �أجرٍ  ،و�أ�صحاب
ً
هام�شية
العمل اخلا�ص� .أما العامالت من الإناث الوافدات حدي ًثا الآن من املحتمل �أن تكون
ب�شكلٍ متو�سط ،وهكذا يزيد احتمال �أن يكون لديها وظائف �ضعيفة .وهذا الفرق يف القيا�س
 كما �سرنى فيما يلي  -ميكن �أن ُيف�رس ب�شكلٍ جي ٍد ج ًدا التدهور يف جودة الوظائف الذي يتماملعاناة منه والذي نراه يف البيانات من عام � 1998إىل  .2006وحتى نتخل�ص من م�شكالت
القيا�س املرتبطة بالعمل بدون �أجرٍ بني ال�سيدات ,ف�إننا �سوف نقدم فيما يلي النتائج  -ب�شكلٍ
منف�صلٍ  -للعمال ب�أجورٍ وبدون �أجورٍ .
�شكل  : 6توزيع م�ؤ�رش جودة الوظائف ثنائي املراحل ح�سب احلالة العملية 2006

ثاين �أهم نقطة متييز بني العاملني عندما يتعلق الأمر بجودة الوظائف هي قطاع التوظيف،
ر�سمية
عامة يف وظائف
ب�صفة
وكما هو مبني يف �شكل  7ف�إن عمال القطاع العام والذين يعملون
ٍ
ٍ
ٍ
يكون لديهم الوظائف التي ترتكز يف فئات الوظائف اجليدة واملتو�سطة ،بينما يتم توزيع عمال
الأجور يف القطاع اخلا�ص خالل توزيع جودة الوظائف ،وغال ًبا ما يهتمون ويرتكزون يف
و�سط التوزيع ،وعلى الرغم من �أن متو�سط م�ؤ�رشات جودة الوظائف يف القطاع العام ظل
واح ًدا تقري ًبا عند حوايل � 0.684إال �أننا نالحظ �أن كثافة الوظائف املتو�سطة يف القطاع العام
ترتاجع ،و�أن الوظائف ال�ضعيفة ترتفع من م�ستويات منخف�ضة ج ًدا يف عام  ،1998وبالتحديد
يو�ضح �شكل � 8أن ن�سبة الوظائف اجليدة يف القطاع العام ارتفعت من  %60يف عام 1998
ِّ
�إىل  %67يف عام  ،2006و�أن الوظائف املتو�سطة تراجعت من � 38إىل  ،%28و�أنه بالن�سبة
للوظائف ال�ضعيفة ارتفعت من حوايل � %1إىل  %6تقري ًبا.
إ�شارة على التطورات الإيجابية يف �سوق العمل امل�رصي ف�إن متو�سط م�ؤ�رش
وك�
ٍ
جودة الوظائف للعاملني ب�أجر يف القطاع اخلا�ص ارتفع من � 0.249-إىل ،0.067-
ويعك�س هذا االنخفا�ض كثافة الوظائف ال�ضعيفة ،والزيادة يف كثافة الوظائف املتو�سطة،
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يو�ضح �أن ن�سبة الوظائف ال�ضعيفة بني العمال ب�أجرٍ يف القطاع
ويت�أكد هذا يف �شكل  8والذي ِّ
اخلا�ص امل�رصي تراجعت من � 37إىل  %25و�أن الوظائف املتو�سطة ارتفعت من � %45إىل
 %55بني  1998و .2006
�شكل  : 7توزيع جودة الوظائف للعمال بالأجور ح�سب قطاع امللكية

�شكل  : 8تقييم الوظائف اجليدة واملتو�سطة وال�سيئة للعاملني ب�أجور ح�سب القطاع لعام
2006 – 1998

ويف املتو�سط يف القطاع اخلا�ص ،ف�إن جودة الوظائف تكون هي الأدنى بني العمال ب�أجرٍ
يف جمموعات الأن�شطة االقت�صادية للبناء والزراعة ،ولكن حت�سنت يف كلتا املجموعتني خالل
الفرتة من عام � 1998إىل  ،2006وعلى العك�س من ذلك ف�إن جودة الوظائف هي الأعلى يف
ً
متبوعة بقطاع ال�صناعات التحويلية
التمويل والت�أمني وقطاع العقارات ولكن كانت ترتاجع
واخلدمات العامة .ويبينِّ �شكل � 10أن تقييم توزيع جودة الوظائف ح�سب املهنة يتَّبع ً
منطا
متاما بني العمال ب�أجرٍ .
ميكن التنب�ؤ به ً
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وكما نتوقع ف�إن جودة الوظائف تكون الأعلى بني املتخ�ص�صني وكبار امل�سئولني ،وتكون
الأدنى بني عمال الزراعة .واالجتاهات امللحوظة الأ�سا�سية مبرور الوقت هي التح�سن يف
جودة الوظائف بني املتخ�ص�صني ،والتدهور بني الفنيني ،واملهنيني والتح�سن بني عمال
احلرف والعمال الزراعيني ،والتح�سن امللمو�س بني العمال يف املهن الأ�سا�سية.
�شكل  : 9متو�سط جودة الوظائف للعاملني ب�أجر يف القطاع اخلا�ص ،ح�سب الن�شاط
االقت�صادي ،لعام 2006 – 1998

�شكل  : 10متو�سط جودة الوظائف للعاملني ب�أجر يف القطاع اخلا�ص ح�سب املهنة،
2006 – 1998

ي�صور �شكل 11و � 12أن جودة الوظائف يف القطاع اخلا�ص غري الزراعي يعتمد ب�شدة
ِّ
على ٍّ
كل من حجم ونوع ال�رشكة ،وامل�رشوعات ال�صغرية لها �أقل متو�سط جودة وظائف ولكن
ملحوظ خالل الفرتة من عام  ،2006 – 1998رغم �أن ن�صيب امل�رشوعات
حت�سنت ب�شكلٍ
ٍ
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ال�صغرية كان يرتاجع قليلاً �إال �أنها ال تزال متثل حوايل  %60من العمل غري الزراعي اخلا�ص
ب�أجرٍ يف �( 2006شكل  )13وهكذا ف�إن التح�سن يف جودة الوظائف يف هذه الفئة من القطاع
ٍّّ
داليل ج ًدا.
اخلا�ص يكون ذا معنى
�شكل  : 11متو�سط م�ؤ�رش جودة الوظائف يف القطاع اخلا�ص للعاملني ب�أجر يف القطاع غري
الزراعي ح�سب حجم املن�ش�أة2006 – 1998 ،

يف �شكل  12ف�إن العمل يف امل�رشوعات امل�شرتكة /الفئات املحلية الكبرية والأجنبية من
أ�سا�سية من الوظائف اجليدة ،ولكن ن�صيب الوظائف
ب�صفة �
القطاع اخلا�ص امل�رصي يت�ألف
ٍ
ٍ
معا
اجليدة يف هذين القطاعني تراجع قليلاً من � 1998إىل  ،2006وهذان القطاعان يكونان ً
 %12من التوظيف ب�أجور غري الزراعي اخلا�ص.
أي�ضا ،وعلى عك�س
و�أكرث من ن�صف الوظائف يف امل�رشوعات املتو�سطة هي وظائف جيدة � ً
مثيالتها الأكرب ف�إن ن�صيب الوظائف اجليدة يف هذه الفئة من الأحجام يرتفع ،ويف النهاية ف�إن
امل�رشوعات ال�صغرية والتي تنتج تقري ًبا وظيفة جيدة ومتو�سطة �شهدت ن�صيبها يف التوزيع
الكلي للعمل يف زيادة القطاع من � %13إىل  ،%17وهي �إ�شارة �أخرى جيدة.
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�شكل  : 12توزيع جودة الوظائف للعاملني ب�أجر يف القطاع اخلا�ص غري الزراعي ح�سب
نوع وحجم ال�رشكة

�شكل  : 13توزيع العاملني ب�أجر يف القطاع اخلا�ص غري الزراعي ح�سب نوع وحجم
ال�رشكة

تو�ضح �أ�شكال 14و 15توزيع متو�سط م�ؤ�رش جودة الوظائف ح�سب ال�سن والنوع
ِّ
للعاملني ب�أجرٍ وبدون �أجرٍ بالتحديد مما يقرتح كيفية تغري جودة الوظائف خالل دورة احلياة،
ويو�ضح �شكل � 14أن جودة الوظائف للعاملني ب�أجر تتجه �إىل التح�سن خالل دورة احلياة
ِّ
الفردية ٍّ
وب�صفة
لكل من الذكور والإناث ،ويكون �أكرب معدل حت�سن بني الأعمار  18و ،29
ٍ
عامة خالل فرتة عام � 1998إىل  2006حت�سنت جودة الوظائف ب�شكلٍ قليلٍ بالن�سبة للذكور
ٍ
ملحوظ
عرب جميع الأعمار ،وعلى العك�س من ذلك فقد تدهورت جودة الوظائف ب�شكلٍ
ٍ
للإناث متو�سطات العمر وال�شابات .
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وهذا التدهور يرجع ب�شكلٍ كبري �إىل تقليل التوظيف بالقطاع العام من عام � 1998إىل
 ،2006والذي �أ َّثر على ال�سيدات �أكرث من الرجال ب�سبب اعتمادهم الأكرب على مثل هذا العمل
(انظر �أ�سعد  ،2009و�أ�سعد واحلميدي .)2009
�شكل  : 14متو�سط م�ؤ�رش جودة الوظائف للعاملني ب�أجور ح�سب ال�سن والنوع،
2006- 1998

� َّإن منط جودة الوظائف عرب دورة احلياة للعمال الذكور بدون �أجرٍ ي�شبه نف�س النمط
لعمال الأجور واملرتبات ،وتزداد جودة الوظائف ب�شكلٍ ثابت حتى �سن � 40إىل  ،50وبعد
ذلك ترتاجع مع كرب �سن العمال ،ولي�س هناك ٌ
كبري بني عامي  1998و  2006فيما
فرق
ٌ
النخفا�ض يف جودة الوظائف خالل الفرتة.
عدا العمال الذكور بدون �أجور والذين تعر�ضوا
ٍ
ثابت خالل دورة احلياة ،كما
ومبرور الوقت يكون منط العامالت الإناث بدون �أجرٍ غري ٍ
�أن الرتاجع الثابت يف جودة الوظائف لهذه املجموعة بني  1998و  2006يعك�س ق�ضية
القيا�س التي تناولناها فيما �سبق ،والتي مبقت�ضاها مت قيا�س العمل بدون �أجرٍ يف املنزل والعمل
يف الزراعة ،والعمل يف تربية احليوانات وت�صنيع املنتجات الزراعية يف عام  2006ب�شكلٍ
�أف�ضل ،والذي ي�ؤدي �إىل احل�صول على العديد من الوظائف منخف�ضة اجلودة يف عام 2006
عنه يف عام .1998
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�شكل  : 15متو�سط م�ؤ�رش جودة الوظائف للعمال بدون �أجرٍ ح�سب ال�سن والنوع ،لعام
2006 -1998

متوقع ف�إن متو�سط م�ؤ�رش جودة الوظائف يرتفع ب�شكلٍ متزاي ٍد مع ارتفاع التعليم
وكما هو
ٌ
ً
أجور (�شكل  ،)16ورغم ذلك فبالن�سبة مل�ستوى تعليم معني كان هناك
خا�صة بني العمال ب� ٍ
ٌ
خا�ص بالن�سبة
ملحوظ يف جودة الوظائف مبرور الوقت ،ويكون ذلك
تراجع
�صحيحا ب�شكلٍ
ً
ٌ
ٍّ
ثانوي بني العمال ب�أجورٍ وملعظم امل�ستويات التعليمية بني
وتعليم
أ�سا�سي
تعليم �
للحا�صلني على
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍّ
اعتمادا ب�شكلٍ �أكرب على القطاع العام
العمال بدون �أجرٍ  ،وحيث �إن العمال املثقفني كانوا �أكرث
ً
تعليما ميكن �أن يكون
تعليما ف�إن االنخفا�ض يف جودة الوظائف بني الأكرث
عن العمال الأقل
ً
ً
�أحد �أعرا�ض التحول يف العمل نحو القطاع اخلا�ص الذي كان يحدث خالل ال�سنتني املا�ضيتني،
و�سوف نعود �إىل هذه الق�ضية عندما نتناول حمددات جودة الوظائف الحق ًا.
�شكل  : 16متو�سط م�ؤ�رش جودة الوظائف ح�سب التح�صيل التعليمي للعمال ب�أجرٍ وبدون
�أجرٍ عامي 2006 – 1998
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يتناول �شكل  17توزيع جودة الوظائف بني العمال ب�أجرٍ (يف الفئة العمرية ما بني 15
يو�ضح العدد �أن
وب�صفة
– � 29سنة) من احلا�صلني على تعليم ثانوي �أو تعليم عايل،
عامة ِّ
ٍ
ٍ
جودة الوظائف تراجعت بني ٍّ
كل من العاملني ب�أجر من الذكور والإناث املتعلمني مبتو�سط
م�ؤ�رش جودة وظائف بني ه�ؤالء العمال من � 0.253إىل  0.134للذكور ،ومن � 0.291إىل
 0.147بالن�سبة للإناث .و�أن كثافة الوظائف اجليدة قد تراجعت لكلتا املجموعتني مبا يتفق مع
الرتاجع يف حدوث توظيف القطاع العام ,حيث ارتفعت كثافة الوظائف املتو�سطة بالن�سبة
للذكور ،وكثافة الوظائف ال�ضعيفة بالن�سبة للإناث .وتقرتح هذه النتائج �أن مكا�سب التعليم من
حيث جودة الوظيفة قد تراجعت يف نف�س الفرتة يف م�رص خالل الفرتة ما بني عامي – 1998
خمتلفة
أنواع
ٍ
 ،2006ويبقى �أن نرى ما �إذا كان يرجع هذا فقط �إىل حقيقة �أنهم يح�صلون على � ٍ
من الوظائف (يف القطاعات وال�صناعات و�أنواع ال�رشكات املختلفة) �أو �إذا كان العر�ض الزائد
للعمال من ذوي التعليم يت�سبب يف انخفا�ض مكا�سب التعليم يف نف�س �أنواع الوظائف.
�شكل  : 17توزيع م�ؤ�رش جودة الوظائف بني ال�شباب ( ،)29 – 15احلا�صلني على تعليم
ثانوي �أو تعليم جامعي ح�سب النوع2006 – 1998 ،

يو�ضح �شكل  18منط جودة الوظائف ح�سب منطقة الإقامة ،والنمط الإقليمي الذي ميكن
ِّ
عامة ،وتكون القاهرة الكربى �أعلى جودة وظائف متبوعة مبناطق العوا�صم
ب�صفة
التنب�ؤ به
ٍ
ٍ
الأخرى يف مدن الإ�سكندرية ،وقناة ال�سوي�س .والوجه البحري الذي يوجد به متو�سط جودة
وظائف �أعلى من الوجه القبلي واملناطق احل�رضية التي يوجد بها جودة وظائف �أف�ضل من
املناطق الريفية ،وهناك القليل من التغريات امللحوظة مبرور الوقت يف النمط الإقليمي فيما
عدا التح�سينات امللحوظة يف جودة الوظائف الريفية يف ٍّ
كل من الوجه البحري والوجه القبلي
بني العمال ب�أجور .والتدهور الذي نراه بني العمال بدون �أجرٍ يخ�ضع لنف�س ق�ضية القيا�س
التي تناولناها من قبل.
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�شكل  : 18متو�سط م�ؤ�رش جودة الوظائف ح�سب املنطقة2006 – 1998 ،

ننتقل بعد ذلك �إىل درا�سة منط جودة الوظائف ح�سب حالة الرثوة املنزلية ،ففقر الأ�رس
�أو حالة الرثوة تقا�س با�ستخدام م�ؤ�رش الرثوة  ،وباتباع فيلمر وبريت�شيت مت بناء بديل مل�ؤ�رش
الرثوة املنزلية لكل من م�سح عام  1998وم�سح عام  2006يف عينات الأ�رس املعي�شية با�ستخدام
التحليل العاملي القائم على ملكية الأ�صول املنزلية ،ومعلومات خ�صائ�ص الأ�صول .3ومت بناء
درجات الأ�صول ب�شكلٍ منف�صلٍ للمناطق احل�رضية والريفية ،حيث �إن العالقة بني الأ�صول
ً
مقارنة بال�سياق
ملحوظ يف املناطق احل�رضية
واملمتلكات ،وثروة املنازل ميكن �أن تختلف ب�شكلٍ
ٍ
الريفي .وم�ؤ�رش الرثوة يف ٍّ
كل من هاتني املنطقتني ينق�سم بالتايل �إىل كميات التوزيعات ذات
ال�صلة ومتو�سط جودة الوظائف ح�سب كميات الرثوة يف املناطق احل�رضية والريفية مبرور
الوقت كما يظهر يف �شكل ٍّ 19
متوقع
لكل من العاملني ب�أجورٍ والعمال بغري �أجورٍ  ،وكما هو
ٌ
حاد مع زيادة الرثوة يف ٍّ
كل من املناطق الريفية
ف�إن متو�سط جودة الوظائف يرتفع ب�شكلٍ
ٍ
ٌّ
واحل�رضية ،ولي�س هناك ٌ
داليل يف منط العاملني ب�أجرٍ يف املناطق احل�رضية من عام
فرق
زيادة يف جودة الوظائف بني العمال ب�أجرٍ الريفيني الأكرث
� 1998إىل  ،2006ولكن هناك
ٌ
فقرا .واالنخفا�ض يف جودة الوظائف الذي نراه للعمال بدون �أجرٍ اليزال يتفق مع ق�صة
ً
القيا�س املبينة فيما يلي.

 3املتغريات امل�ستخدمة لبناء م�ؤ�رش الأ�صول ت�شمل عددا من املتغريات الو�صفية للم�سكن مثل :عدد الغرف  ،املواد امل�ستخدمة يف ال�سقف
واجلدران والأر�ضيات ،نوعية �إت�صال امل�سكن باملياه اجلارية و�شبكات ال�رصف ال�صحي ،والهاتف والكهرباء ،وملكية  23من ال�سلع
اال�ستهالكية .انظر فيلمر وبريت�شيت ( )2001للمزيد من املعلومات عن املنهجية التي �إ�ستخدمت لبناء م�ؤ�رش الأ�صول
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�شكل  : 19متو�سط م�ؤ�رش جودة الوظائف وخمي�سيات م�ؤ�رش الرثوة ،واملوقع ح�رض /
ريف2006 / 1998 ،

عامة � -أنه يف حني ميكن �أن تكون جودة الوظائف الكلية قد
ب�صفة
ويقرتح هذا التحليل -
ٍ
ٍ
ً
نتيجة مل�شكالت
تراجعت يف م�رص �إال �أن الرتاجع الذي مت قيا�سه قد يكون مبالغً ا فيه �إىل ح ٍّد ما
أي�ضا �أن يرجع ذلك
القيا�س التي ترتبط بالعمال بدون �أجرٍ يف الزراعة ،وبعد الرتاجع ميكن � ً
�إىل التحول يف تركيب قوة العمل من القطاع العام �إىل القطاع اخلا�ص ،ورغم ذلك ف�إذا حددنا
اهتمامنا على العمال ب�أجور يف القطاع اخلا�ص ف�إننا ميكن �أن نرى حت�سنًا متميزً ا يف جودة
حت�سن يف جودة وظائف عمال امل�رشوعات ال�صغرية والتحول يف تركيب
الوظائف يحركه
ٌ
قوة عمل القطاع اخلا�ص نحو ال�رشكات الأكرب �إىل ح ٍّد ما .واملنطق الأ�سا�سي لهذا االجتاه
هو �أن عند حتييد متغري التعليم فان جودة الوظائف يبدو يف تراجع مما يوحي ب�أن تركيب
زيادة مطردة يف جودة
تعليما ،ومل يكن هناك �أية
القوى العاملة يتحول نحو العمال الأكرث
ٍ
ً
الوظائف.

 -7حمددات جودة الوظائف
يناق�ش هذا الف�صل درا�سة حمددات جودة الوظائف للعاملني وبخا�صة املحددات املرتبطة
بامل�رشوعات بني العاملني ب�أجرٍ وبدون �أجرٍ  .وبعد مراجعة الدرا�سات ذات ال�صلة ،والدرا�سة
الدقيقة لالرتباطات بني املتغريات احلالية ,قررنا ا�ستك�شاف االرتباط البيني بني م�ؤ�رش جودة
الوظائف ثنائي املراحل الذي مت تطويره وجمموعة من خ�صائ�ص العمال وامل�رشوعات
للتعرف على من يح�صل على الوظائف اجليدة ب�شكلٍ كامل ،و�أين توجد الوظائف اجليدة،
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وماذا حدث لهذا النمط مبرور الوقت�( ،أنظر جدول �أ 5يف ملحق الإح�صاء الو�صفي ملجموعة
متغريات خمتارة) ،ويتم ا�ستخدام �أ�سلوب االنحدار من خالل طريقة املربعات ال�صغري
العادية لنمذجة جودة الوظائف.
واخل�صائ�ص اخلا�صة بالعمال والتي تكون �شائعة ٍّ
لكل من العاملني ب�أجرٍ وبدون �أجرٍ
ت�شمل املتغريات ال�سبعة التالية :ال�سن والنوع واحلالة االجتماعية ،والتعليم ،واحلالة العملية،
تو�ضح ما
و�سنوات اخلربة ،واملهنة ،ويتم قيا�س التعليم من خالل خم�سة
متغريات �صورية ِّ
ٍ
ٌ
تعليم �أقل من املتو�سط،
وحا�صل على
�شهادة،
�إذا كان ميكن للفرد �أن يقر�أ ويكتب ولي�س لديه
ٌ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
جامعي
تعليم
وحا�صل على
وحا�صل على تعليم فوق املتو�سط،
وحا�صل على تعليم متو�سط،
ٍ
ٍّ
�أو �أكرث .والأميون هم الفئة املحذوفة (املرجعية) ،وتتجمع حالة التوظيف الفردية من خالل
تو�ضح ما �إذا كان الفرد يعمل حل�سابه �أم �صاحب عمل �أم عامل
متغريات �صورية
ثالثة
ِّ
ٍ
لدى الأ�رسة بدون �أجرٍ  .والعاملني ب�أجرٍ هي الفئة املحذوفة (املرجعية).وتقا�س املهنة من
تو�ضح �أ�صحاب الياقات الزرقاء ذو املهارة العالية و�أ�صحاب الياقات
خالل ثالثة متغريات ِّ
البي�ضاء ذو املهارة املنخف�ضة لعمال املكاتب ،و�أ�صحاب الياقات الزرقاء ذو املهارة املنخف�ضة،
واملجموعة املهنية �أ�صحاب الياقات البي�ضاء ذو املهارات العالية لعمال املكاتب هي الفئة املحذوفة
(املرجعية).
متغريات :املنطقة التي يقع فيها
تتكون جمموعة املالمح اخلا�صة بامل�رشوع من �أربعة
ٍ
امل�رشوع ،والن�شاط االقت�صادي للم�رشوع ،والو�ضع القانوين للم�رشوع ،وحجم ال�رشكة
�أو امل�رشوع .ويق�سم امل�سح م�رص �إىل  6مناطق :القاهرة الكربى ،والإ�سكندرية ومدن قناة
ال�سوي�س ،وح�رض الوجه البحري  ،وح�رض الوجه القبلي  ،وريف الوجه البحري  ،وريف
الوجه القبلي ،ومن ثم يف حتليل االنحدار يكون هناك  5متغريات �إقليمية تكون القاهرة الكربى
هي الفئة املرجعية.
تو�ضح
ويتم معرفة الن�شاط االقت�صادي للم�رشوع من خالل خم�س متغريات �صورية التي ِّ
ما �إذا كان امل�رشوع ينتمي �إىل ( )1جمموعة ال�صناعات التحويلية التي ت�شمل املناجم واملحاجر،
والت�صنيع والكهرباء والغاز ،و�أن�شطة �إمداد املياه ( )2الإن�شاءات )3( ،املجموعة التجارية التي
ت�شمل جتارة اجلملة والتجزئة ،والفنادق واملطاعم )4( ،النقل والتخزين واالت�صاالت ،و()5
اخلدمات الأخرى .وجمموعة الزراعة و�صناعة ال�صيد هي جمموعة الن�شاط االقت�صادي
املرجعي .والقطاع الذي يتبعه امل�رشوع ،ومتغري احلجم يتم احل�صول عليه يف مناذج
االنحدار من خالل املتغريات الأربعة ال�صورية التالية :امل�رشعات اخلا�صة التي بها  50عامل
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�أو �أكرث ،وامل�رشوعات اخلا�صة التي بها  50 – 10عام ً
ال ،وامل�رشوعات اخلا�صة التي بها
�أقل من  10عمال .وجميع امل�رشوعات غري اخلا�صة (مبا يف ذلك احلكومة والقطاع اخلا�ص
معا الفئة املرجعية .والو�ضع
وامل�رشوعات امل�شرتكة ،وامل�رشوعات الأخرى والأجنبية) مت ِّثل ً
تو�ضح ال�شكل القانوين
القانوين للم�رشوع يقا�س من خالل املتغريات اخلم�س ال�صورية التي ِّ
هل هي �رشكة فردية �أم �رشاكة �أم الأخرى وفئة «ال �أعرف �أو ال يوجد و�ضع قانوين».
معا الفئة املرجعية .مت عر�ض نتائج االنحدار
ومتثل م�رشوعات احلكومة وامل�رشوعات العامة ً

يف جدول  ،4والعديد من خ�صائ�ص النموذج يتم درا�ستها يف هذا اجلدول ملعرفة ت�أثريات
النوع وال�سنوات على جودة الوظائف .وي�شمل العمود الأول فقط على الت�أثريات الأ�سا�سية
(الأوزان �أو املعامالت) جلميع املتغريات املف�رسة دون �أية بنود تفاعل ،ويف العمود الثاين ف�إن
متغري الإناث يتفاعل مع اخل�صائ�ص الفردية ،بينما يف العمود الثالث ف�إن متغري الإناث يتفاعل
مع ٍّ
تفاعالت
كل من خ�صائ�ص امل�رشوعات واخل�صائ�ص الفردية ،وي�شمل العمود الرابع
ٍ

متغري ال�سنوات مع اخلا�صية الفردية ،وي�شمل العمود اخلام�س تفاعالت متغري ال�سنوات مع ٍّ
كل

من اخل�صائ�ص الفردية وخ�صائ�ص امل�رشوعات.
يو�ضح النموذج الأول �أنه بتنظيم خ�صائ�ص العمال وامل�رشوعات املختلفة مل تتغري جودة
ِّ
ملحوظ يف م�رص بني عامي  1998و  ،2006وعندما يتم طرح التفاعالت
الوظائف ب�شكلٍ
ٍ
مع النوع رغم ذلك كما يف منوذج  2و  3نرى �أن جودة الوظائف حت�سنت للذكور مبقدار
ويو�ضح النموذج
حوايل  0.03وحدة ،وتدهورت بالن�سبة للإناث مبقدار  0.12وحدة،4
ِّ
أي�ضا �أنه يف املتو�سط تكون جودة وظائف ال�سيدات  0.38وحدة �أقل منها للذكور عند
الأول � ً
متاما وهو �أكرب مثلاً من الفرق
تنظيم جميع اخل�صائ�ص الأخرى ،وهذا الفرق يكون
ً
كبريا ً
يف جودة الوظائف بني العامل الأمي والعامل املثقف يف م�ستوى اجلامعة .ومعظم هذا الفرق
يرجع �إىل الفروق يف جودة الوظائف بني العامالت الإناث بدون �أجرٍ عنه بني العمال الذكور
والإناث ب�أجرٍ  ،ويتبني هذا يف النموذج الثاين حيث يكون متغري النوع غري املتفاعل يكون
مو�ضحا لفرق النوع يف جودة الوظائف يف فئة املرجع ،وبالتحديد العاملني ب�أجر .ويكون
ً
متغري النوع �إيجاب ًّيا ودا ً
ال ،ورغم ذلك ف�إن تفاعالت املتغري النوع مع جهة العمل و�أ�صحاب
العمل اخلا�ص والعامني لدى الأ�رسة بدون �أجرٍ تكون �سالبة ودالة بدرجة كبرية مما ي�ؤكد �أن
هذا هو مكمن فروق النوع الكبرية.
وكما ر�أينا يف �شكل  14و  15ال�سابقني ف�إن جودة الوظائف لها عالقة عك�سية �شكل U
بال�سن ت�شبه م�ستوى ال�سن املثايل للدخل ،ومرة �أخرى ف�إن هناك فروق نوع هامة هنا مع
 4ملحوظة :وحدة واحدة من م�ؤ�رش اجلودة ي�ساوي واحد �إنحراف معياري.
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وجود م�ستوى جودة الوظائف وال�سن �أقل ثباتًا للإناث عنه للذكور ،ورغم �أن معامل الزواج
ال يكون دالل ًيا يف جميع مناذج االنحدار �إال �أن م�صطلح تفاعل الإناث مع الزواج يكون �سال ًبا
ويو�ضح هذا �أن الزواج قد يكون له ت�أثري �إيجابي على جودة الوظائف للإناث ولي�س
ودالل ًيا،
ِّ
للذكور.
وكما تناولنا يف الف�صل ال�سابق ف�إن جودة الوظائف تزداد ب�شكلٍ داليل مع زيادة التعليم بني
جميع العمال ،ولي�س هناك فرق داليل يف ت�أثري التعليم على جودة الوظائف للذكور والإناث
كما يت�ضح من خالل تفاعالت التعليم والنوع غري الداللية يف النماذج الثاين والثالث .وبينما
تو�ضح نتائج النموذج ثنائي املتغريات �أن ت�أثري التعليم ي�ضعف مبرور الوقت �إال �أن نتائج
ِّ
تو�ضح العك�س ،فالتفاعالت الإيجابية بني املتغريات ال�صورية
النموذج متعدد املتغريات
ِّ
وم�ستويات التعليم املتو�سط وفوق املتو�سط والتعليم العايل تقرتح �أن العائد �إىل التعليم من حيث
جودة الوظائف تتزايد .كيف ميكن فهم هاتني النتيجتني؟ يجب �أن يكون التف�سري الأ�سا�سي يف
التحوالت يف الرتكيب القطاعي للعمال املثقفني ف�إذا كان العمال �أكرث تركزً ا يف القطاع العام يف
 1998وانتقلوا بعد ذلك �إىل القطاع اخلا�ص يف  2006ف�إن هذا قد يف�رس الرتاجع امللحوظ يف
جودة وظائفهم يف نتيجة النموذج ثنائي املتغريات .ورغم ذلك فعندما يتم تنظيم القطاع كما يف
منوذج  4و  5يكون هناك يف الواقع زيادة يف العائد �إىل التعليم.
�سن دخول �سوق العمل كان �سلب ًّيا ودالل ًّيا يف جميع النماذج فيما عدا عندما يتم ت�ضمني
بنود تفاعل النوع يف النموذج ،مما يوحي ب�أن خربة الفرد يف العمل تزيد ب�شكلٍ دال اح�صائيا
ويو�ضح جدول � 4أن العمال ذو الياقات الزرقاء من �أ�صحاب
(معنوي) جودة الوظيفة.
ِّ
املهارة العالية ،والعمال ذوي املهارة املنخف�ضة تتجه �إىل �أن يكون لها جودة وظائف �أقل ب�شكلٍ
ً
مقارنة مبجموعة املهن من �أ�صحاب املهارة العالية ذو الياقات البي�ضاء ،ورغم ذلك
معنوي
تو�ضح �أن جودة وظائف العمال �أ�صحاب الياقات
ف�إن النتائج من النموذج الرابع واخلام�س ِّ
الزرقاء منخف�ضي املهارة حت�سنت �أ�رسع من جودة املجموعات املهنية الأخرى ،وقد يف�رس هذا
التح�سن يف جودة الوظائف الذي �شهدناه يف فئة �رشكات امل�رشوعات ال�صغرية.
ويكون للعاملني حل�سابهم جودة وظائف �أعلى بالن�سبة لعمال الأجور ،بينما �أ�صحاب العمل
وعمال الأ�رس بدون �أجرٍ ي�شغلون �أقل الوظائف جودة ،ورغم ذلك يكون العاملني حل�سابهم
من الإناث جودة وظائف �أدنى من ٍّ
كل من الذكور والعامالت الإناث ب�أجرٍ كما هو مو�ضح
من خالل التفاعل ال�سلبي الكبري بني متغريات الإناث والعاملني حل�سابهم يف النماذج 3 , 2
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن املعامالت ال�سلبية واملعنوية لعام  2006مع ٍّ
كل من العاملني حل�سابهم
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تو�ضح �أن جودة عمل هاتني املجموعتني
اخلا�ص ومتغريات العامل لدى الأ�رسة بدون �أجرٍ
ِّ
ب�رسعة �أكرث منها للعاملني ب�أجرٍ (انظر النماذج الرابع واخلام�س).
من العمال تراجعت
ٍ
ويف جانب خ�صائ�ص امل�رشوعات يف جميع مناذج االنحدار ف�إن جودة الوظائف تكون
جودة وظائف
�أقل ب�شكلٍ معنوي بني من يعملون يف منطقة خالف القاهرة الكربى ،و�أقل
ً
تقا�س يف ريف الوجه القبلي ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الفجوة بني الذكور والإناث يف جودة
ً
مقارنة بالقاهرة الكربى ومناطق
الوظائف تكون �أكرب يف ريف الوجه القبلي والوجه البحري
كثريا عرب الزمن.
الإ�سكندرية (النموذج رقم  )3الفارق الإقليمي يف نوعية الوظيفية مل يتغري ً
ومبقارنة ذلك بالزراعة وال�صيد جند �أن نوعية الوظيفة لدى جميع من ميار�سون الأن�شطة
االقت�صادية فيما عدا �أن�شطة البناء تكون �أعلى .وهي �أعلى ما تكون يف ن�شاط ال�صناعات
التحويلية ثم ي�أتي بعدها املوا�صالت والتخزين و�سبل االت�صاالت .ويف �أعمال البناء تعد نوعية
نادرا
الوظيفة اخلا�صة بالن�ساء �أعلى من نوعية وظيفة الرجال ولكن هذا يرجع �إىل �أن الن�ساء ً
ما ت�شتغلن ب�أعمال البناء اليدوية ،ولذلك جند �أن القليل من الن�ساء الالتي يعملن يف ال�صناعة من
املمكن �أن يكونوا من عمال الياقة البي�ضاء (الأعمال املكتبية) .واملجموعة ال�صناعية الوحيدة
التي �شاهدت تدهور يف نوعية الوظيفة ب�شكلٍ �أ�سو�أ من الزراعة وال�صيد هي �صناعة �أعمال
البناء.
ومن املالحظ �أن العاملني بالقطاع اخلا�ص يح�صلون على نوعية وظيفة �أقل ممن يعملون
بالقطاع العام وقطاع �ألأعمال امل�شرتك وقطاع امل�رشوعات الأجنبية بغ�ض النظر عن حجم
ال�رشكة .وما ي�ؤكد هذه النتائج هو �أن نوعية الوظيفة ت�سري بثبات مع حجم ال�رشكة بالقطاع
اخلا�ص .وجند �أن فروق النوع يف نوعية الوظيفة هي �أقل ما تكون يف م�شاريع القطاع اخلا�ص
ال�ضخمة واملتو�سطة كما هو وا�ضح من خالل التفاعالت الإيجابية التي متت مع النماذج ال�شكلية
مهم يف منط نوعية
للن�ساء من الفئات باحلجم املذكور يف النموذج رقم  .3ومل يطر�أ �أي تغيريٍ ٍ
الوظيفة بالن�سبة لنوع ال�رشكة وحجمها بداية من عام  1998وحتى عام  2006كما دل على
ذلك عبارات التفاعل التي ال متثل � ً
أهمية يف ال�شكل ال�صوري بالنموذج رقم  .5وهذا يبينِّ �أن
التح�سن امللحوظ بجودة الوظيفة يف امل�رشوعات ال�صغرية الذي ورد بالبيانات املزدوجة يرجع
�إىل النقالت الت�شكيلية بفئة هذا احلجم.
أخريا ،جند �أن و�ضع ال�رشكة القانوين ي�ؤثر بع�ض ال�شيء على نوعية الوظيفة .والفئة
و� ً
الأخرى التي تت�ضمن ال�رشكات امل�ساهمة وال�رشكات املحدودة بالقطاع اخلا�ص لديها نوعية
وظيفة �أعلى عن كل ال�رشكات العامة �أو �رشكات القطاع اخلا�ص الأخرى.
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 -8اخلامتة
مفهوما متعدد الأوجه ي�ضم الأفكار ال�سائدة عن �أحوال الأمن
�إن نوعية الوظيفة تعد
ً
ٌ
والئق من الأعمال .و�إن �إعمال املفهوم على
منا�سب
االقت�صادي واحلماية االجتماعية وما هو
ٌ
ٌ
إملاما ببيانات ا�ستق�صاء
م�ستوى وظيفة الفرد هي
حماولة يف غاية ال�صعوبة والتحدي وتتطلب � ً
عالية .ويعد التحدي �شي ًئا مرك ًبا يف حال ما �إذا كان العمال الذين يعملون حل�سابهم
جودة
ذات
ٍ
ٍ
اخلا�ص �أو حل�ساب ذويهم لأن العديد من امل�ؤ�س�سات التي تعمل على تنظيم �أ�سواق العمل ال
أي�ضا ب�سبب �صعوبة قيا�س مكا�سبهم من هذا العمل .ونحن نتطرق �إىل
تنطبق على حالتهم و� ً
حتدي �إعمال وقيا�س مفهوم نوعية الوظيفة يف هذه الورقة وعلى دراية بحدود املعلومات
املتوافرة ،ولكننا واثقون يف ما لهذا التحليل من قيمة يف فهم �أ�سواق العمل.
معلومات عن مكا�سب الوظيفة الواحدة،
وتقوم تقديراتنا لنوعية الوظيفة على جتميع
ٍ
والتطرق للت�أمني االجتماعي ،وعقود التوظيف القانونية ،وتنظيم التوظيف ،و�ساعات
العمل ،وطبيعة مكان العمل يف بيان عن نوعية الوظيفة .ولقد اكت�شفنا عملية التقييم ذات
املرحلتني التي تعمل � اً
مفرد،
�شكلي
بيان
أول على دمج الأوجه امل�ؤ�س�سية املتنوعة للوظائف يف ٍ
ٍ
ٍّ
ثم يتم ا�ستخدام التحليل العواملي لدمج هذا البيان مع النواحي الأخرى للتوظيف التي متدنا
بالكثري من النتائج الفعالة �أكرث من امل�ؤ�رش ذو املرحلة الواحدة الذي يعمل على دمج جميع
ً
واحدة.
دفعة
مفرد
مقايي�س نوعية الوظيفة يف بيان
ً
ٍ
جيدة
وبناء على امل�ؤ�رش الذي نعمل على تطويره نقوم بت�صنيف الوظائف �إذا ما كانت
ً
ً
ً
ً
متوقع ف�إن الوظائف اجليدة متيل �إىل كونها غري معروفة
�أو متو�سطة �أو رديئة .وكما هو
ٌ
عالية
بجودة
املدة وت�ستفيد من تغطية الت�أمني االجتماعي ،وتكون ب�أماكن العمل التي تتمتع
ٍ
ٍ
(مثل املكاتب وامل�صانع) .وي�ستفيد  %80من هذه الوظائف من الت�أمني ال�صحي ،ومن بني من
إجازات ال
مبرتب ومن يعملون ب�أجرٍ يكون للوظائف اجليدة عقود قانونية ومتنحهم �
يعملون
ٍ
ٍ
يتم خ�صمها من املرتب �أو الأجر و�إجازات مر�ضية وتكون مرتباتها جيدة ج ًدا (مبتو�سط 522
جنيها يف ال�شهر عام  .)2006وتكون الوظائف الرديئة �أغلبها غري ر�سمي ومن ثم ال ت�ستفيد
ً
من تغطية الت�أمني االجتماعي والت�أمني الطبي �أو اال�شرتاك يف االحتادات العمالية .وهي
ونادرا ما
حتظى بن�سبة مرتفعة من العمل غري املنتظم ( %34مقارنة بـ %3بالوظائف اجليدة).
ً
يكون لدى العاملني ب�أجرٍ يف الوظائف الرديئة عقود �أو �إجازات ال يتم خ�صمها من املرتب �أو
جنيها يف
الأجر �أو �إجازات مر�ضية وباملقارنة يتقا�ضون مرتبات �أو �أجور �أقل (مبتو�سط ً 260
ال�شهر يف عام .)2006
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ولقد الحظنا �أن متو�سط م�ؤ�رش جودة الوظيفة بالن�سبة جلميع العاملني مب�رص قد تدهور
بع�ض ال�شيء يف الفرتة ما بني  ،2006-1998ولكن يجب �أن يتم تقييمها عن طريق بع�ض
ب�سيطة .وارتكزت �أغلب
درجة
طرق القيا�س املرتبطة بقيا�س العاملني ب�أجر الذين حت�سنوا �إىل
ٍ
ٍ
هذه التح�سينات له�ؤالء العمال بالقطاع اخلا�ص .ومن املمكن �أن يكون ال�سبب يف التح�سني
الذي طر�أ على العاملني ب�أجر بالقطاع اخلا�ص يرجع �إىل التح�سني امللحوظ يف نوعية الوظيفة
ما بني العمال بامل�رشوعات ال�صغرية ج ًدا والذين ميثلون  %60من جميع العاملني ب�أجر بالقطاع
اخلا�ص غري الزراعي .وهناك حت�سن على نطاق �ضيق يف نوعية الوظيفة بال�رشكات متو�سطة
احلجم (بن�سبة 99 -50عاملاً ) .ومن املمكن �أن يرجع هذا ب�شكلٍ جزئي �إىل النقلة املتقدمة يف
توزيع حجم ال�رشكات بالقطاع اخلا�ص وبخا�صة ب�سبب زيادة ن�سبة العمالة يف ال�رشكات
ال�صغرية من  49 -10عاملاً .
ويف الوقت الذي حت�سنت فيه نوعية الوظيفة بني العاملني ب�أجرٍ ف�إن جممل التح�سني ال
متواكب مع الت�شكيل التعليمي الذي يعمل على حت�سني القوة العاملة .ونتيجة لذلك،
يبدوا �أنه
ٌ
من الوا�ضح �أن نوعية الوظيفة قد انحدرت بالن�سبة للعمال الذين نالوا ً
ق�سطا من التعليم .وتبني
النتائج املتباينة التي تو�صلنا لها �أن ،على الرغم من ذلك ,هذا االنحدار يرجع �إىل النقلة
الت�شكيلية يف التوظيف من القطاع اخلا�ص �إىل القطاع العام التي طر�أت على العمال املتعلمني.
و�إذا ما �أخذنا يف اعتبارنا قطاع التوظيف وخ�صائ�ص امل�شاريع الأخرى تكون نوعية الوظيفة
بالن�سبة للعمال املتعلمني متزايدة ب�شكلٍ �أكرث من العمال الأميني.
ولقد ك�شفت نتائج التحليل املتباينة اخلا�صة مبقايي�س نوعية الوظيفة �أن الن�ساء مب�رص يعملون
بوظائف نوعيتها �أقل من الرجال ،ولكن ال�سبب الرئي�سي يف هذا االختالف يرجع �إىل الفروق
النوعية يف نوعية الوظيفة بني من يعملون بغري �أجورٍ � .إىل جانب �أن الفارق النوعي يف نوعية
أ�سا�سي ب�سبب عدم وجود خيارٍ بالقطاع العام ،وهو ال�شيء الذي اعتمدت
الوظيفة يزداد ب�شكلٍ �
ٍّ
أي�ضا �أن الفارق النوعي يف نوعية الوظيفة
عليه الن�ساء ب�شكلٍ كبريٍ يف التوظيف .ويبينِّ الدليل � ً
يكون �أقل يف امل�رشوعات املتو�سطة وال�ضخمة عن ال�صغرية وامل�رشوعات البالغة ال�صغر،
ويو�ضح �أن الن�ساء �ست�ستفيد من التحول امل�ستمر يف توزيع حجم ال�رشكات بالقطاع اخلا�ص
ِّ
اً
حجما.
و�صول �إىل ال�رشكات الأ�ضخم
امل�رصي
ً
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جدول  : 4تقدير معامالت منوذج االنحدار بطريقة املربعات ال�صغرى العادية  OLSمل�ؤ�رش
نوعية الوظيفة على عامل مت اختياره وخ�صائ�ص م�رشوع للعاملني بغري �أجر والعاملني
ب�أجرٍ من عام .2006-1998
منوذج ()1

املتغريات

منوذج ()3

منوذج ()2

منوذج ()4

منوذج ()5

خ�صائ�ص العامل
-0.0002

***0.0344

***0.0361

***-0.1830

***-0.3113

ال�سن

***0.0259

***0.0321

***0.0315

***0.0228

***0.0219

مربع ال�سن

***-0.0003

***-0.0004

***-0.0003

***-0.0002

***-0.0002

-0.0213

0.0237

0.0183

-0.0189

-0.0145

اجلولة يف عام 2006

متزوج/متزوجة
التعليم (�أمي = فئة حمذوفة)
يعرف القراءة والكتابة

***0.1199

***0.0807

***0.0780

***0.1370

***0.1191

�أقل من متو�سط

***0.1301

***0.0915

***0.0921

***0.1524

***0.1342

متو�سط

***0.1905

***0.1110

***0.1102

***0.1339

***0.1100

فوق املتو�سط

***0.2041

***0.1243

***0.1248

***0.1421

***0.1146

جامعي وما زاد عن ذلك

***0.2876

***0.1950

***0.1957

***0.2094

***0.1835

�سن العامل وقت دخوله
�سوق العمل

***-0.0040

-0.0004

-0.0004

**-0.0045

**-0.0047

العمل (الياقة البي�ضاء ممن لديهم مهارة عالية=فئة حمذوفة)
***-0.0567

***-0.0605

***-0.0561

***-0.0789

***-0.0814

***-0.1410

***-0.1201

***-0.1087

***-0.1760

***-0.1947

***-0.1357

***-0.1497

***-0.1404

***-0.2259

***-0.2379

�صاحب العمل

***0.1032

0.0921

***0.1072

*0.0598

0.0205

من يعمل حل�سابه اخلا�ص

***-0.3033

***-0.2163

***-0.2073

***-0.2167

***-0.2522

**-0.2270

**0.0633

**-0.0583

**-0.1633

***-0.1964

الياقة الزرقاء
املهارة العالية

ذوي

الياقة البي�ضاء ذوي املهارة
املنخف�ضة
الياقة الزرقاء
املهارة املنخف�ضة

ذوي

عامل لدى الأ�رسة
يتقا�ضى �أجر �أو مرتب

ال

خ�صائ�ص امل�رشوع
املنطقة (القاهرة الكربى=فئة حمذوفة)
الإ�سكندرية وقناة ال�سوي�س

***-0.0669

***-0.0691
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***-0.0678

***-0.0667

*-0.0537

الن�شاط االقت�صادي للم�رشوع (زراعي و�صيد = فئة حمذوفة)
جمموعة ال�صناعات
التحويلية

***0.4142

***0.4164

***0.4404

***0.4124

***0.4227

0.0250

0.0035

0.0085

0.0199

**0.1494

باجلملة
البيع
جتارة
وبالتجزئة و� ً
أي�ضا كذلك يف
الفنادقواملطاعم

***0.2621

***0.2506

***0.2692

***0.2566

***0.2156

والتخزين

***0.3701

***0.3499

***0.3701

***0.3646

***0.3685

***0.2260

***0.1874

***0.2124

***0.2181

***0.1948

�أعمال البناء

املوا�صالت
و�سبل االت�صال
خدمات �أخرى

قطاع امل�رشوع | حجمه (عام وامل�رشوع امل�شرتك والأجنبي = فئة حمذوفة)
امل�رشوعات اخلا�صة التي
بها ما يزيد عن  50عامل

**-0.1175

**-0.1233

**-0.1244

**-0.1212

-0.0902

امل�رشوعات اخلا�صة التي
بها من  50-10عامل

***-0.3504

***-0.3628

***-0.4026

***-0.3545

***-0.3406

امل�رشوعات اخلا�صة التي
بها �أقل من  10عمال

***-0.5817

***-0.5781

***-0.6144

***-0.5840

***-0.5858

�أحوال امل�رشوع القانونية (امل�رشوعات احلكومية والعامة = فئة حمذوفة)
�رشكة فردية

0.0056

0.0104

0.0257

0.0021

0.0343

�رشكة ت�ضامنية/م�ساهمة

*0.0895

*0.1063

*0.1120

*0.0905

0.1101

�أخرى

***0.1683

***0.1909

***0.1857

***0.1622

***0.2247

لي�ست هناك �أحوال قانونية
|ال تعلم عن ذلك �شيء

***-0.2726

***-0.2495

***-0.2471

***-0.2673

***-0.4460

خ�صائ�ص العامل × للمر�أة
جولة  × 2006املر�أة

***-0.1180

***-0.1299

عمر × املر�أة

***-0.1184

***-0.0158

مربع العمر × املر�أة

***-0.0003

***-0.0002

املتزوجات × املر�أة

***-0.1049

**-0.0742
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تعليم × الن�ساء
قراءة وكتابة × للمر�أة

0.0111

0.0223

�أقل من متو�سط × من الن�ساء

-0.0581

-0.0521

متو�سط × للمر�أة

0.0134

0285

فوق متو�سط × للمر�أة

-0.0065

0.0056

التعليم اجلامعي وما فوقه ×
للمر�أة

0.0408

0.0275

عمر × للمر�أة عند دخولها
�سوق العمل

0.0008

0.0007

)وظيفة × للمر�أة (الياقة الزرقاء ذات املهارة العالية=فئة حمذوفة
الياقة الزرقاء × ذات املهارة
العالية من الن�ساء

0.0197

-0.0287

الياقة البي�ضاء × ذات املهارة
املنخف�ضة للمر�أة

***-0.1717

***-0.2139

الياقة الزرقاء × ذات املهارة
املنخف�ضة للمر�أة

-0.0262

-0.0659

)�أحوال توظيف املر�أة (ب�أجرٍ ومبرتب = فئة حمذوفة
�صاحب عمل × للمر�أة

***-0.2739

***-0.3863

من يعملن حل�سابهن اخلا�ص ×
للمر�أة

***-0.4687

***-0.5623

من تعمل لدى الأ�رسة × دون
أجرا �أو مرت ًبا
�أن تتقا�ضى � ً
من الن�ساء

***-0.3681

***-0.4717

خ�صائ�ص م�رشوع × للمر�أة
)منطقة × للن�ساء (القاهرة الكربى = فئة حمذوفة
الإ�سكندرية وقناة ال�سوي�س ×
للمر�أة

0.0226

املناطق ال�سفلى باحل�رض ×
للمر�أة

*-0.0815

ال�صعيد باحل�رض × للمر�أة

**-0.0941

املناطق الريفية باحل�رض ×
للمر�أة

***-0.2641

املناطق الريفية بال�صعيد ×
للمر�أة

***-0.1434
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ن�شاط امل�رشوع االقت�صادي × للمر�أة (زراعة و�صيد = فئة حمذوفة)
جمموعة الت�صنيع
املتو�سعة × للمر�أة

*-0.1248

�أعمال البناء × للمر�أة

***0.5754

جتارة البيع باجلملة وبالتجزئة
و� ً
أي�ضا كذلك يف الفنادق
واملطاعم × للمر�أة

-0.0180

املوا�صالت والتخزين و�سبل
االت�صال × للمر�أة

-0.0641

خدمات �أخرى × للمر�أة

-0.1107

قطاع امل�رشوع | حجمه × للمر�أة (عام وامل�رشوع امل�شرتك والأجنبي = فئة حمذوفة)
امل�رشوعات اخلا�صة التي بها
ما يزيد عن 50عاملاً × للمر�أة

**0.2299

امل�رشوعات اخلا�صة التي بها
من  50-10عاملاً × للمر�أة

**0.2122

امل�رشوعات اخلا�صة التي بها
�أقل من  10عمال × للمر�أة

0.0112

�أحوال امل�رشوع القانونية × للمر�أة (امل�رشوعات احلكومية والعامة = فئة حمذوفة)
�رشكة فردية × للمر�أة

-0.08065

�رشكة ت�ضامنية × للمر�أة

-0.0223

�أخرى × للمر�أة

0.0465

لي�ست هناك �أحوال قانونية | ال
تعلم عن ذلك �شيء × للمر�أة

-0.0200
خ�صائ�ص العامل × جولة 2006

عمر × يف جولة 2006

0.0065

0.0078

عمر مربع × يف جولة 2006

-0.0001

-0.0001

املر�أة × يف جولة 2006

***-0.1822

***-0.1918

املتزوجات × يف جولة 2006

-0.0050

-0.0091

التعليم × يف جولة �( 2006أمي = فئة حمذوفة)
-0.0280

قراءة وكتابة × يف جولة 2006
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-0.0054

�أقل من متو�سط × يف جولة
2006

-0.0313

0.0060

متو�سط × يف جولة 2006

**0.0845

***0.1156

فوق متو�سط × يف جولة 2006

*0.0948

**0.1312

التعليم اجلامعي وما فوقه
× يف جولة 2006

**0.1252

***0.1577

0.0007

0.0010

عمر × يف جولة  2006عند
الدخول �سوق العمل
وظيفة × يف جولة ( 2006الياقة الزرقاء ذات املهارة العالية=فئة حمذوفة)
الياقة الزرقاء × ذات املهارة
العالية يف جولة 2006

0.0357

0.0328

الياقة البي�ضاء × ذات املهارة
املنخف�ضة يف جولة 2006

0.0525

0.0704

الياقة الزرقاء × ذات املهارة
املنخف�ضة يف جولة 2006

***0.1333

***0.1486

�أحوال توظيف جولة ( 2006ب�أجرٍ ومبرتب = فئة حمذوفة)
0.0589

*0.0826

من يعملن حل�سابهن اخلا�ص × يف
جولة 2006

***-0.1265

*-0.0954

من تعمل لدى الأ�رسة × دون �أن
أجرا �أو مرت ًبا يف جولة
تتقا�ضى � ً
2006

*-0.0754

-0.0585

�صاحب عمل × يف جولة 2006

خ�صائ�ص امل�رشوع × يف جولة 2006
املنطقة × يف جولة ( 2006القاهرة الكربى = فئة حمذوفة)
الإ�سكندرية وقناة ال�سوي�س × يف
جولة 2006

-0.0168

املناطق ال�سفلى باحل�رض × يف
جولة 2006

-0.0371

ال�صعيد باحل�رض × يف جولة
2006

*-0.0553

املناطق ال�سفلى الريفية × يف
جولة 2006

-0.0121
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املناطق الريفية بال�صعيد × يف
جولة 2006

-0.0523

الن�شاط االقت�صادي للم�رشوع × يف جولة ( 2006زراعي و�صيد = فئة حمذوفة)
جمموعة الت�صنيع املتو�سعة ×
يف جولة 2006

-0.0075

�أعمال البناء × يف جولة 2006

**0.1699

البيع باجلملة وبالتجزئة يف
التجارة والفنادق واملطاعم
× يف جولة 2006

0.0761

املوا�صالت والتخزين و�سبل
االت�صال × يف جولة 2006

0.0060

خدمات �أخرى × يف جولة 2006

0.0508

قطاع امل�رشوع | حجمه × يف جولة ( 2006عام وامل�رشوع امل�شرتك والأجنبي = فئة حمذوفة)
امل�رشوعات اخلا�صة التي بها
ما يزيد عن  50عاملاً ×
يف جولة 2006

0.0324

امل�رشوعات اخلا�صة التي يرتاوح
العمال بها من  50-10عاملاً ×
يف جولة 2006

0.0651

امل�رشوعات اخلا�صة التي بها �أقل
من  10عمال × يف جولة 2006

0.0580

�أحوال امل�رشوع القانونية × يف جولة ( 2006امل�رشوعات احلكومية والعامة = فئة حمذوفة)
�رشكة فردية × يف جولة 2006

-0.0338

�رشكة ت�ضامنية × يف جولة
2006

-0.0095

�أخرى × يف جولة 2006

-0.0739

لي�ست هناك �أحوال قانونية |ال
تعلم عن ذلك �شيء × يف
جولة 2006

**0.2366

م�ستمر

-0.0486

***-0.2530

***-0.2770

0.0477

0.1184

عدد العمال

16109

16109

16109

16109

16109

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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امللحق �أ� :إح�صائية و�صفية
اجلدول �أ� : 1إح�صائية و�صفية مل�ؤ�رشات نوعية الوظيفة2006-1988 ,
املتغريات الأ�صلية

املتو�سط/الن�سبة املئوية االنحراف املعياري احلد الأدنى احلد الأعلى

العامل ب�أجرٍ
له ت�أمني اجتماعي

0.614

0.487

0

1

له ت�أمني طبي

0.549

0.498

0

1

له عقد

0.606

0.489

0

1

له �إجازة عار�ضة مدفوعة الأجر

0.553

0.497

0

1

له �إجازة مر�ضية مدفوعة الأجر

0.550

0.498

0

1

ع�ضو يف احتاد عمايل

0.366

0.482

0

1

الدخل ال�شهرى احلقيقى

525.195

1405.729

0

66240

عامل منتظم

0.881

0.323

0

1

�ساعات العمل يف الأ�سبوع

47.371

15.077

0

126

الوقت الذي ي�ستغرقه للذهاب للعمل بالدقائق

29.761

36.416

0

720

مكان العمل ( ال�شارع ,عامل منتقل)

0.135

0.342

0

1

منزل ال�شخ�ص �أو م�سكنه �أو احلقل �أو املزرعة

0.066

0.247

0

1

�شاحنة �أو تاك�سي �أو ميكروبا�ص

0.033

0.180

0

1

�أو الكارتات ال�رسيعة
حمل �أو كو�شك �أو غرفة �أو غرف

0.094

0.292

0

1

مكتب �أو �شقة �أو مبنى �أو م�صنع

0.672

0.470

0

1

العامل بغري �أجرٍ
له ت�أمني اجتماعي

0.193

0.395

0

1

له ت�أمني طبي

0.036

0.185

0

1

له عقد

0.005

0.072

0

1

له �إجازة عار�ضة مدفوعة الأجر

0.001

0.039

0

1

له �إجازة مر�ضية مدفوعة الأجر

0.001

0.036

0

1

ع�ضو يف احتاد عمايل

0.054

0.227

0

1

الدخل ال�شهرى احلقيقى

590.914

531.124

0

6353

0.975

0.155

0

140

عامل منتظم
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�ساعات العمل يف الأ�سبوع

45.648

22.329

0

1

الوقت الذي ي�ستغرقه للذهاب للعمل بالدقائق

14.974

0.27.456

0

690

مكان العمل ال�شارع (عامل منتقل)

0.149

0.356

0

1

منزل ال�شخ�ص �أو م�سكنه �أو احلقل �أو املزرعة

0.513

0.500

0

1

�شاحنة �أو تاك�سي �أو ميكروبا�ص �أو الكارتات ال�رسيعة

0.032

0.175

0

1

حمل �أو ك�شك �أو غرفة �أو غرف

0.236

0.424

0

1

مكتب �أو �شقة �أو مبنى �أو م�صنع

0.070

0.255

0

1

جدول �أ : 2الإح�صائيات الو�صفية مل�ؤ�رشات/متغريات نوعية الوظيفة املعيارية-1998 ،
.2006
املتغريات املعيارية

املتو�سط  /الن�سبة

تطور تق�سيم الزمن

املئوية

الإح�صائي

احلد الأدنى

احلد الأعلى

عامل ب�أجرٍ
ت�أمني اجتماعي

0.614

0.487

0

1

ت�أمني �صحي

0.549

0.498

0

1

عقد

0.606

0.489

0

1

�إجازة عار�ضة مدفوعة الأجر

0.553

0.497

0

1

�إجازة مر�ضية مدفوعة الأجر

0.550

0.498

0

1

ع�ضو يف احتاد عمايل

0.366

0.482

0

1

املكا�سب

0.304

0.258

0

1

ا�ستقرار الوظيفة

0.881

0.323

0

1

نق�ص يف العمالة

0.061

0.152

0

1

عمالة زائدة

0.360

0.394

0

1

الوقت امل�ستغرق يف الو�صول للعمل

0.351

0.279

0

1

طبيعة مكان العمل

0.775

0.369

0

1
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عامل بغري �أجر
ت�أمني اجتماعي

0.193

0.395

0

1

ت�أمني �صحي

0.036

0.185

0

1

عقد

0.005

0.072

0

1

�إجازة عار�ضة مدفوعة الأجر

0.001

0.039

0

1

�إجازة مر�ضية مدفوعة الأجر

0.001

0.036

0

1

ع�ضو يف احتاد عمايل

0.054

0.227

0

1

املكا�سب

0.360

0.271

0

1

ا�ستقرار الوظيفة

0.975

0.155

0

1

نق�ص يف العمالة

0.173

0.286

0

1

عمالة زائدة

0.474

0.400

0

1

الوقت امل�ستغرق يف الو�صول للعمل

0.184

0.197

0

1

طبيعة مكان العمل

0.391

0.300

0

1

44

يبي معامالت التحليل العاملي مل�ؤ�رش نوعية الوظيفة للعاملني ب�أجر يف عام
جدول �أ : 3نِّ
2006
املتغريات املعيارية امل�ؤ�رش ذو املرحلة
الواحدة

امل�ؤ�رش ذو املرحلتني

ت�أمني اجتماعي

0.149

0.150

ت�أمني �صحي

0.156

0.187

عقد

0.136

0.116

�إجازة عار�ضة مدفوعة الأجر

0.268

0.300

�إجازة مر�ضية مدفوعة الأجر

0.227

0.267

ع�ضو يف احتاد عمايل

0.037

0.030
0.270

حتليل العن�رص امل�ؤ�س�سي
ا�ستقرار الوظيفة

0.058

0.275

نق�ص يف العمالة

-0.022

-0.215

عمالة زائدة

-0.020

-0.211

الوقت امل�ستغرق للو�صول للعمل

0.008

0.050

طبيعة مكان العمل

0.055

0.241

عدد العاملني

12192

12192
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()10

()11

جدول �أ : 4م�صفوفة ارتباط م�ؤ�رشات نوعية الوظيفة القيا�سية مل�ؤ�رشات نوعية الوظيفة ثنائي املرحلة من عام 2006 – 1998

املتغريات
القيا�سية

()1

()2

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()3

الت�سجيل رقم  2مل�ؤ�رشات
نوعية الوظيفة

ت�أمني اجتماعي

ت�أمني �صحي

عقد

�إجازة عار�ضة مدفوعة الأجر

�إجازة مر�ضية مدفوعة الأجر

ع�ضو يف احتاد عمايل

()4

1.000

0.641

0.629

0.662

0.646

0.642

0.400

()9

()5

1.000
0.850
0.844
0.836
0.831
0.548

()8

()6

1.000
0.854
0.919
0.921
0.564

الدخل

ا�ستقرار الوظيفة

()7

1.000
0.864
0.858
0.512

0.752

()8

1.000
0.969
0.556

0.419

()9

1.000
0.553

0.437

العامل ب�أجرٍ

1.000

0.276

()12

()10

()11

()12

()13

0.402

نق�ص يف العمالة

عمالة زائدة

الوقت امل�ستغرق يف الو�صول للعمل

طبيعة مكان العمل

0.246

-0.526

-0.437

0.295

0.784

0.449

-0.072
0.010
0.111
0.535

0.236

0.048
0.037
0.102
0.534

0.406

-0.064
0.013
0.172
0.580

0.257
-0.056
0.029
0.127
0.541

0.404
-0.056
0.029
0.114
0.535

0.257
-0.014
0.044
0.027
0.328

0.265
-0.145
-0.128
0.153
0.186

0.290

-0.228
-0.134
0.126
0.566

0.231

1.000
0.654
-0.107
-0.119

1.000

1.000
-0.134
-0.048

1.000

1.000
0.167
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املتغريات املطبعة

()1

()1

()2

()3

()2

الت�سجيل رقم  2مل�ؤ�رشات
نوعية الوظيفة

ت�أمني اجتماعي

ت�أمني �صحي

()3

1.000

0.658

0.615

()4

()4

1.000

0.799

ع�ضو يف احتاد عمايل

العامل ب�أجرٍ

1.000

0.456

()5

()6

()7

()8

()9

()6

()7

()8

()9

()10

0.570

ا�ستقرار الوظيفة

نق�ص يف العمالة

عمالة زائدة

الوقت امل�ستغرق للو�صول
للعمل

طبيعة مكان العمل

0.609

0.406

-0.723

-0.630

0.364

0.740

1.000

0.273

-0.204

0.092

0.191

0.610

()5
0.239
0.153
-0.045
-0.222
0.593

الدخل
0.172
-0.111
0.026
0.119
-0.408

0.387
0.193
-0.224
-0.176
0.093
-0.163

0.253
1.000
-0.105
0.093
0.054
-0.355

0.140

1.000
0.695
-0.182
-0.241

0.299

1.000
-0.170
-0.141

1.000

1.000
-0.239

()10

()11

()12

جدول �أ : 5الإح�صائيات الو�صفية للمتغريات التي �شملها حتليل االنحدار جلميع العاملني
2006-1998
املتغريات

متو�سط

تطور تق�سيم الزمن الإح�صائي احلد الأدنى

احلد الأعلى

جولة 1998

0.357

0.479

0.000

1.000

جولة 2006

0.643

0.479

0.000

1.000

خ�صائ�ص العامل
37.157

13.182

6.000

90.000

1554.353

1072.531

36.000

8100.000

�أنثى

0.761

0.427

0.000

1.000

ذكر

0.239

0.427

0.000

1.000

متزوج  /متزوجة

0.692

0.462

0.000

1.000

ال�سن
ال�سن املربع

التعليم
�أمي

0.224

0.417

0.000

1.000

يعرف القراءة والكتابة

0.077

0.266

0.000

1.000

�أقل من املتو�سط

0.152

0.359

0.000

1.000

متو�سط

0.293

0.455

0.000

1.000

فوق املتو�سط

0.060

0.237

0.000

1.000

تعليم جامعي وما فوقه

0.194

0.396

0.000

1.000

عمر العامل وقت دخوله �سوق العمل

18.328

6.482

0.000

72.000

الوظيفة
عامل الياقة البي�ضاء ذات مهارةٍ عاليةٍ

0.370

0.483

0.000

1.000

عامل الياقة الزرقاء ذات مهارةٍ منخف�ضةٍ

0.208

0.406

0.000

1.000

عامل الياقة البي�ضاء ذات مهارةٍ منخف�ضةٍ

0.344

0.475

0.000

1.000

عامل الياقة الزرقاء ذات مهارةٍ منخف�ضةٍ

0.078

0.268

0.000

1.000
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احلالة العملية للعاملني ب�أجر
يعمل حل�سابه ال�شخ�صي

0.112

0.315

0.000

1.000

عامل لدى الأ�رسة ال يتقا�ضى �أجر �أو مرتب

0.109

0.312

0.000

1.000

خ�صائ�ص امل�رشوع
املنطقة
القاهرة الكربى

0.170

0.376

0.000

1.000

الإ�سكندرية وقناة ال�سوي�س

0.120

0.325

0.000

1.000

ح�رض وجه قبلي

0.208

0.406

0.000

1.000

ريف وجه بحري

0.177

0.381

0.000

1.000

الن�شاط االقت�صادي للم�رشوع
الزراعة وال�صيد

0.208

0.406

0.000

1.000

�أعمال البناء

0.034

0.181

0.000

1.000

جتارة البيع باجلملة والتجزئة و� ً
أي�ضا

0.189

0.392

0.000

1.000

يف الفنادق واملطاعم
خدمات �أخرى

0.476

0.346

0.000

1.000

قطاع امل�رشوع وحجمه
امل�رشوعات غري اخلا�صة

0.400

0.490

0.000

1.000

امل�رشوعات اخلا�صة التي بها ما يزيد

0.039

0.193

0.000

1.000

عن  50عامل
امل�رشوعات اخلا�صة التي بها من  50-10عامل

0.052

0.223

0.000

1.000

امل�رشوعات اخلا�صة التي بها �أقل من  10عمال

0.509

0.500

0.000

1.000

�أحوال امل�رشوع القانونية
امل�رشوعات احلكومية والعامة

0.386

0.487

0.000

1.000

�رشكة فردية

0.349

0.477

0.000

1.000

�رشكة ت�ضامنية

0.062

0.241

0.000

1.000

�أخرى

0.020

0.141

0.000

1.000

لي�ست هناك �أحوال قانونية  /ال تعلم عن

0.182

0.386

0.000

1.000

ذلك �شيء
عدد العمال

16109
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امللحق (ب) تقدير ا�ستهالك الفرد الواحد يف م�سح �سوق العمل امل�رصي
ا�ستهالك كاملٍ  ،ونحن نتبع يف
�إن م�سح �سوق العمل امل�رصي ال حتتوي على منوذج
ٍ
درا�ستنا الطريقة املنهجية التالية لتقدير ا�ستهالك الفرد الواحد ومن َث َّم فقر الأ�رسة املعي�شية.
والفكرة الرئي�سية من وراء هذه الطريقة هي جتميع معلومات من بيانات م�سح الدخل واالنفاق
واال�ستهالك (ا�ستق�صاء الدخل واالنفاق واال�ستهالك) مع م�سوح �سوق العمل امل�رصي لكي
نتو�صل �إىل تقديرات اال�ستهالك .ويتم تقدير ا�ستهالك الأ�رسة بهذه الدرا�سة با�ستخدام
�أ�سلوب تقييم من مرحلتني .ويتيح لنا هذا الأ�سلوب �أن جنمع معلومات مف�صلة عن الدخل
وامل�رصوفات التي تكون متاحة من خالل عمليات م�سح �سوق العمل امل�رصي .و�سيعمل املنهج
املتبع يف الدرا�سة ذات املرحلتني على جتميع (م�سح وامل�رصوفات واالنفاق واال�ستهالك) ما
بني عامي � 1999إىل  2000مع (م�سح �سوق العمل امل�رصي لعام  )1998و(م�سح الدخل
واالنفاق واال�ستهالك لعامي  2005-2004مع (م�سح �سوق العمل امل�رصي لعام)2006
لتقدير ا�ستهالك الفرد الواحد بالن�سبة لعينات (ا�ستق�صاء �سوق العمل امل�رصي) .و�سيت�ضمن هذا
اخلطوات الثالثة التالية يف �إطار منوذجي:
 -1تعريف خ�صائ�ص الأ�رسة املتاحة يف ا�ستبيانات ( ا�ستق�صاء الدخل واالنفاق
واال�ستهالك ) و(م�سح �سوق العمل امل�رصي)
وهذه املرحلة ت�شتمل على مقارنة كل من (م�سح الدخل واالنفاق واال�ستهالك) م�سح �سوق
العمل امل�رصي لتعريف املتغريات امل�شرتكة للأ�رسة املعي�شية التي مت اكت�شافها يف قواعد البيانات
�ضخما من املتغريات
جزءا
رئي�سي على التحليل؛ لأن
الأربع .ومل يكن هذا
قا�رصا ب�شكلٍ
ً
ً
ً
ٍّ
متاحا يف جميع الأربعة قواعد من البيانات .ويف هذه الدرا�سة ،يكون اختيار
امل�شرتكة كان ً
تام لتاريخ الفقر والتحقيق
املجموعة الأخرية من املتغريات التف�صيلية مبني على
ٍ
ا�ستعرا�ض ٍ
املدقق يف الإح�صائيات الو�صفية للمجموعة امل�شرتكة للمتغريات املف�رسة وعالقتها مبقايي�س
الفقر.
 -2تقدير ا�ستهالك الفرد با�ستخدام بيانات م�سح الدخل واالنفاق واال�ستهالك
وهذه املرحلة هي اخلطوة الأوىل من منهج التقييم ذات املرحلتني .ويف هذه املرحلة
الأوىل يتم ا�ستخدام كل من بيانات م�سح الدخل واالنفاق واال�ستهالك لتقييم ا�ستهالك الفرد
الواحد ب�صفته من اخت�صا�ص املجموعة امل�شرتكة من املتغريات التي وقع االختيار عليها بالن�سبة
خل�صائ�ص الأ�رسة.
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ويتم تقدير لة لوغاريتمية-خطية بالن�سبة ال�ستهالك الفرد الواحد من الأ�رسة  yi,Iيتم
تقييمه يف كل عينات (ا�ستق�صاء م�سح الدخل املنزيل وامل�رصوفات واالنفاق واال�ستهالك).
ln yi = Xi bi + ei
وحيث �إن  Xiتعد متجها متغريات خ�صائ�ص امل�ستويات العنقودية للعائلة  .Iالذي يعرب
اخلط�أ ويتبع التوزيع املعتاد مثل  .)σ2 ,o(Nومن امل�ؤكد �أن بع�ض املتغريات املف�رسة التي مت
اختيارها يف املرحلة الأوىل ِّ
ت�شكل حتيز ًا ي�ؤثر على نتائج التقييم .على �سبيل املثال ،جند �أن
امتالك ال�سلع املعمرة هو على الأخ�ص يوجد بني جمموعة املتغريات الذاتية لأنه يتم حتديدها
عن قرب من خالل م�ستوى معي�شة الأفراد ،ومن َث َّم من خالل �أحوال الفقر (�أ�سرتاب
ودي�سا�س .)2001 ،على الرغم من �أن  -كما ناق�شنا يف مينوت ( - )2000اخلطر املحتمل
ي�شكل � ً
لبع�ض املتغريات املف�رسة ال ِّ
كبرية لهذا التحليل احلايل ،لأن الهدف الرئي�سي هنا
أهمية
ً
هو التنب�ؤ مب�ستوى الفقر (�أو  )ln yiعن درا�سة م�سببات الفقر �أو لتقييم ت�أثري املتغري املف�رس.
 -3التنب�ؤ با�ستهالك الفرد الواحد بالن�سبة لعينات (م�سوح �سوق العمل امل�رصي)
يف هذه املرحلة تكون مناذج االنحدار قد تطورت يف اخلطوة ال�سابقة ،ومت ا�ستخدام بيانات
(م�سوح �سوق العمل امل�رصي) للتنب�ؤ با�ستهالك الفرد الواحد يف كل جولة من جوالت م�سح
�سوق العمل امل�رصي.
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