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 ملخص الدراسة

وذلك من خالل تناول كل من المعالجة النظرية  استهدفت الدراسة قياس أثر التعليم فى الحد من الفقر فى مصر،

التعليم فى الحد من الفقر، واألدبيات التطبيقة ، وكذلك استعراض تطور مؤشرات كل من  آلليات تأثير دور

التعليم والفقر فى مصر خالل السنوات السابقة، واجراء الدراسة القياسية باستخدام النموذج اللوجيستى اعتماداً 

 زى للتعبئة العامة واالحصاء.على بيانات مسح الدخل واالنفاق لألسرة الذى يتم اعداده بواسطة الجهاز المرك

وخلصت الدراسة إلى أن العالقة بين االنفاق على التعليم والفقر كانت سالبة فى المناطق الجغرافية المختلفة في 

مصر، وهذا مفاده أن زيادة االنفاق على التعليم تؤدي إلى إنخفاص احتمال وقوع االسرة تحت خط الدخل. كما 

دة عدد سنوات الخبرة يعنى انخفاض احتمال وقوع األسرة تحت خط الفقر، وأن أشارت نتائج الدراسة أن زيا

التأثير المحتمل للتعليم على الفقر فى الريف أعلى منه في حضر مصر، نظرا لآلثار المواتية لتعليم اأبناء في 

لتى من الريف على دخل األسرة وعاداتها الصحية واألسرية، وكشفت الدراسة أن هناك عدد من األليات ا

خاللها أن ينتقل تأثير التعليم على الفقر، وذلك مثل الدور الذى يلعبه التعليم فى تحسين مؤشر التنمية البشرية، 

والحد من عدم المساواه فى توزيع الدخل، ودفع عملية التنمية خاصة بالمناطق الريفية، وكذلك النهوض بوعى 

 األسرة والفرد.

 م، التنمية البشرية، رأس المال البشري، النمو االقتصاديالكلمات المفتاح: الفقر، التعلي

Summary: 

             The study aimed to measure the impact of education in reducing poverty in 

Egypt, by addressing both the theoretical treatment of the mechanisms of the impact 

of the role of education in reducing poverty, and the applied literature, as well as 

reviewing the development of education and poverty indicators in Egypt during 

1990- 2018, and conducting the standard study using The logistic model based on 

the data of the Household Income and Expenditure Survey (2015, 2017. The study 

concluded that the relationship between spending on education and poverty was 

negative in different geographical areas in Egypt, and this means that increasing 

spending on education leads to a decrease in the likelihood of the family falling 

below poverty line. The results of the study also indicated that an increase in the 

number of years of experience means that the family is less likely to fall below the 

poverty line, and that the potential impact of education on poverty in the countryside 

is higher than in urban Egypt, given the favorable effects of educating children in 

the countryside on family income and their health and family habits. There are a 

number of mechanisms through which the impact of education is transmitted on 

poverty, such as the role that education plays in improving the human development 
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index, reducing inequality in income distribution, advancing the development 

process especially in rural areas, as well as raising family and individual awareness. 

Key words: poverty, education, human development, human capital, economic 

growth 

 مقدمة

لقرن منذ التسعينات من ا اه، وتوسع مفهومفي العقود القليلة الماضية بالتنمية االقتصادية تزايد االهتمام  

لمركب، والمعدل، االبشرية مام البشر، مقاسا بمؤشر التنمية تنمية البشرية، وتوسيع الخيارات أالماضي ليهتم بال

والذي يشمل متوسط دخل الفرد، ومستوى التحصيل وسنوات التعلم، والجانب الصحي مقاسا بالعمر المتوقع 

 Human Developmentعند الميالد، مع إدخال المساواة بين الجنسين في تعديل المؤشر ومكوناته. 

Report 2019 

كعناصر أساسية في عملية النمو االقتصادي، وفي مكافحة أهمية كبيرة واكتسب التعليم ورأس المال البشري 

 بسبب ما حدث من تقدم اقتصادي بدول شرق آسيا )سنغافورةمن القرن الماضي،  منتصف التسعينات  ، منذالفقر

عليم ، والذي ارتبط باالستثمار في التيالقرن الماض ثمانيناتخالل سبعينات ووهونج كونج، وكوريا، وتايوان( 

 Servas Van Der Berg(2008 والتكوين الرأسمالي البشري

قاء ، واالرتبها وارتفاع معدالت النمو االقتصادي ورغم النجاحات التي تحققت في كثير من الدول النامية،

ة الدول النامية ) متوسطفي  إال أن اإلنجازات المحدودة في القضاء على الفقربمستويات المعيشة لسكانها، 

دفع باألمم دون بلوغ الغايات النهائية، ، 0202 -0222 التنمية لأللفية، وانتهاء حقبة أهداف ومنخفضة الدخل( 

القضاء على الفقر بجميع أشكاله من أولويات جعل و 0202- 0202تبني أهداف التنمية المستدامة إلى المتحدة 

يشكل الفقر حيث  ،0202عام امة التي أطلقتها األمم المتحدة  حتى ية المستداألهداف السبعة عشر لخطة التنم

يئة الفقر ب حيث يولدوالحرمان، خطًرا على السالم واالستقرار السياسي واالجتماعي واألمني في أي بلد ، 

 .خصبة لنمو العديد من أشكال االنحراف والتطرف

 الخمسية األولى للتنمية في بداية الستينات، فال تزال مصر ورغم التاريخ الطويل للتنمية في مصر، منذ الخطة

، وال تزال معدالت الفقر  World Bank Indicatorsتصنف ضمن الدول متوسطة الدخل الشريحة الدنيا،

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر ارتفاع معدالت الفقر في البالد  ومؤخراعالية، 

في المئة لعام  0222، مقابل 0202/ 0202في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي  0022لتصل إلي 

نقد الدولي من صالحيا دعمه صندوق البرنامجا إ  0202قد بدأت بنهاية عام الحكومة ، وكانت 0202/ 0202

لتعزيز النمو وخلق  The IMF’s Extended Fund Facility  (EFF) الممتد  خالل تسهيل الصندوق 

فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وكان نجاح مصر  مؤخرا في تحقيق المرحلة األولى من برنامج اإلصالح 

، ويوفر اء، ويعتمد على راس المال البشرياالقتصادي ، مرتبطا بتحقيق  نمو احتوائي يكافح الفقر ويدعم الفقر

 المزيد من فرص العمل للشباب ومن ثم يحسن من مستوى الدخول للفقراء.

وكان تحسين الحماية االجتماعية موضع تركيز في برنامج السلطات اإلصالحي على مدار عدة سنوات ماضية. 

حتى تضمن حماية اإلنفاق الصحي  0202/0200طبقت السلطات حدا أدنى لإلنفاق االجتماعي للسنة المالية و

سواء من األثار الجانبية لبرنامج اإلصالح  وشرائح المجتمع األكثر عرضة للتأثر  ،واالنفاق على التعليم

 م بمساعدة من البنك الدولي لتقييم مدىوستقوم أيضا بمراجعة اإلنفاق العا كورونا،  أثناء أزمةاالقتصادي، أو 

درات تطوير رأس المال البشري وتعزيز ق فعالية اإلنفاق على الحماية االجتماعية أوال، ثم على الصحة والتعليم

الشركات، من خالل االستثمار في التعليم والتدريب المهني والتدريب أثناء العمل، وكذلك اعتماد معايير الجودة 
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ديم الخدمات، وذلك لتسريع مسار عملية التحول االقتصادي، وتحسين قدرة البالد على الصمود في اإلنتاج وتق

 في وجه مثل هذه الصدمات الشديدة.

طار النظري للدراسة، وعرض األدبيات التطبيقية، ثم تطور مؤشرات إل: امن الدراسة نتناول وفيما يلي 

قياسي المقترح ، والتحليل القياسي، ثم نعرض ألهم ، والنموذج ال(0202-0992) التعليمم والفقر في مصر

 النتائج وانعكاساتها على السياسات االقتصادية.

 إلطار النظري )األدبيات النظرية(ا

العالقة بين التعليم ومكافحة الفقر وليد اليوم، بل ترجع جذور الدور األساسي لكل من  ب ال يعد اهتمام األدبيات

التعليم ورأس المال البشري ، في عملية التنمية، ومكافحة الفقر، إلى الستينات والسبعينات من القرن الماضي، 

وجهات وعرضوا  Goode (1959), Schultz (1961) and Becker (1975)حين تعرض لها كل من 

نظر مختلفة حول كل من  المفهوم وحول تكوين رأس المال البشري.وتعطي نظريات النمو الداخلية أهمية 

 ,Lucas (1988) and Romer (1989كبيرة لتراكم رأس المال البشري، كما عرضت ألول مرة في كتابات 

1990). Mankiw et al., (1992) 

أساسي في دالة االنتاج، على أساس أن استخدام مزيد من رأس حيث تم إبراز دور رأس المال البشري كمدخل 

المال البشري يقود إلى رفع معدالت النمو االقتصادي، خاصة  وأنه رغم تعدد مكونات رأس المال البشري، 

ليشمل الرعاية الصحية والتعليم والتدريب على رأس العمل، والمهارات المكتسبة، لكن يبقى للتعليم دور بارز 

 ;Goode, 1959; Schultz, 1961) ره مكون رئيسي وعنصر أساسي في رأس المال البشري.باعتبا

Khilji 2005) 

وقد أدراك االقتصاديون األوائل أهمية التعليم في عملية النمو االقتصادي ، ومكافحة الفقر، وأشار آدم سميث 

األفراد على التعليم والمعرفة، ،حيث الحظ أن حصول Smith (1776)  إلى ذلك في كتابه الشهير ثروة األمم

بمثابة رأس مال ثابت للفرد، ومن ثم يصعب على الدولة أن تتقدم دونما االهتمام بالتعليم،  بل إن التعليم يعد 

الخطوة األولى في عملية النمو االقتصادي، وأن هناك تأثير مزدوج للتعليم، األول تأثيره على النمو االقتصادي، 

مة ارات المتقدي على مكافحة الفقر من خالل رفع االنتاجية الناجمة عن التعليم، والمهوالثاني أثره الموات

 والمعارف الجديدة.

رأس المال البشري وتأثيره على النمو االقتصادي ومكافحة  أهمية وتناولت بعد ذلك دراسات عديدة

 ,Romer 1989, 1990; Denison, 1985; Islam, Wadood & Tariq, 1995; and Afzal)الفقر

Malik, Begum, Sarwar & Fatima, 2012)  وبدأ االقتصاديون يتناولون قضايا رأس المال البشري

منذ أوائل الستينات، وتبلور هذا االهتمام بظهور نظريات النمو االقتصادي التي تهتم بالمحددات الداخلية 

endogenous growth theories  التي قدمها لوكس ورومر، ومانكويLucas (1988), Romer 

(1989, 1990) and Mankiw, Romer & Weil (1992) 

واحدة من تلك النظريات حيث أشار إلى أن التعليم يعد أهم العناصر التي يتولد عنها  Lucas (1988)ر طوً و

فقد ادخلوا ألول  Mankiw, Romer & Weil (1992)التقدم التقني في االقتصادات الوطنية، أما الثالثي 

عنصر رأس المال البشري في دالة االنتاج، وأكدوا أن ارتفاع مستوى رأس المال البشري يفضي إلى رفع مرة 

معدالت النمو االقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة،  أما دينيسون فقد خلص إلى أن التعليم أهم مقومات النمو 

 Denison (1985)االقتصادي 
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وقد دعمت نجاحات كل من هونج كونج، وكوريا، وسنغافورة، وتايوان، هذه الحقيقة، حيث قاد االهتمام بالتعليم 

تلك الدول إلى مستويات عالية من التنمية االقتصادية واالرتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق معدالت مرتفعة من 

  Krugman (1994) .(World Bank, 1993)النمو االقتصادي، وارجع البنك الدولي، وكروجمان،  

من االرتباط  Barro (1991)نجاحات النمور اآلسيوية إلى انجازاتهم في التعليم، وهو ما أكده ايضا بارو 

 القوي بين التعليم والنمو االقتصادي. 

وأكد نجاح دول شرق أسيا في حل شفرة التخلف، وتحقيق نجاحات كبيرة في عملية التنمية، أن الفضل يرجع 

المقام األول إلى االهتمام برأس المال البشري، خاصة االهتمام بالتعليم وكسب المعارف وصقل المهارات،  في

 ,Chaudhry and Rehman)مما حقق قفزات في االنتاجية، والنمو ومكافحة الفقر. وخلصت دراسة كل من 

2009). Burneth et al., (1995) تعليم، فكلما زاد االستثمار فيإلى تأكيد الدور االساسي لالستثمار في ال 

التعليم زاد نصيب الفرد من الناتج القومي، وانخفض مستوى الفقر ، كما خلصت الدرسة إلى أن جودة التعليم، 

والعدالة في الوصول إلى التعليم، ، تقوم بدور اساسي في مكاحة الفقر من جذوره، وتحسن من عملية النمو 

 االقتصادي.

شرق آسيا قد ارتبطت بشكل مباشر باالهتمام برأس المال البشري ومكافحة الفقر من  وإذا كانت نجاحات دول

خالل االهتمام بالتعليم، فال غرو، أن كان فشل الكثير من الدول النامية األخرى، كما هو الحال في دول جنوب 

استمرار الفقر  ي، والثانيآسيا مثل باكستان وسيرالنكا، قد ارتبط بسببين رئيسيين، أولهما إهمال التعليم العال

وانتشاره، من ناحية أخرى فإن التعليم يكافح الفقر ويدفع بالنمو قدما لألمام من خالل عدة عوامل، منها إتاحة 

مزيد من فرص العمل أمام المتعلمين، وتحسين سبل الرعاية الصحية، وتقليل معدل الخصوبة، وتطوير التقنية، 

ل التعليم على تقليل معدالت الفقر من خالل إتاحة فرص أوسع لتشغيل وتحقيق االستقرار السياسي، ويعم

المتعلمين، لذا يرتبط التعليم بمكافحة الفقر، حيث يميل األباء من الفقراء إلى عدم تعليم أبنائهم بسبب الفقر، 

 وبسبب حاجتهم لتشغيل هؤالء األطفال.

إلى  (Chaudhary & Rehman, 2009;  Santos, 2009; Moaz & Neeman, 2008وأشار كل من 

ان االهتمام بالمؤسسات التعليمية، واالستثمار في التعليم، وجودة العملية التعليمية، والمساواة في االلتحاق 

بالتعليم، تقوم بدور أساسي في مكافحة الفقر، وتحسين النمو االقتصادي. بل إن التعليم يقوم بدور فاعل في تقليل 

درجة أعلى من المساواة في توزيع الثروة والدخل، ومن ثم تحسن أحوال الفقراء  الفروق في الدخول وتحقيق

(Danacica, Belascu & Llie, 2010)  

من ناحية أخري يعد الفقر سببا ألعمال العنف وارتكاب الجرائم، واإلرهاب، وتشغيل األطفال وسوء أحوال 

المراة، نظرا لعدم قدرة الفقراء على تلبية احتياجاتهم األساسية في الحياة، ومن ثم يساهم التعليم في تقليل 

 ;Kruger & Maleckovca, 2003)قر معدالت الجرائم، واإلرهاب وتشغيل األطفال، من خالل مكافحة الف

Veron & Fabre, 2004) 

وجود عالقة   Bakar, Haseeb, & Azam (2014) and Pegkas (2014)وقد أكدت الكثير من الدراسات 

كما اتضح ليم، عتلا تجري من النمو االقتصادي إلى اسببية ثنائية االتجاه، من التعليم إلى النمو االقتصادي، كم

التعليم، تقوم لتحاق بلتعليمية واالستثمار في التعليم، وجودة العملية التعليمة، والمساواة في االالمؤسسات ا أن

 ,Chaudhry & Rahman, 2009; Pervezبدور حيوي في مكافحة الفقر، وتحسن من النمو االقتصادي 

2014). 

 

لى في هذا التعليم، حيث يعتبر الخطوة األو( بدون بالتالي ويؤكد بعض الباحثين أنه ال تنمية ) وال مكافحة للفقر

، من خالل مكافحة الفقر، ورفع االنتاجية، وتوسيع الفرص أمام األفراد،  وبناء قدراتهم  Raja (2000)السبيل،
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 Giovetti .Olivia .2020 البشرية، واالنتاجية، ومن ثم دعم عملية التنمية والنمو االقتصادي، وتشبه أوليفيا 

جرة له جذور عديدة. ولكن من بين األسباب العديدة للفقر العالمي ، هناك عامل واحد يبرز: هو الفقر مثل الش

التعليم. صحيح أنه ليس كل شخص بدون تعليم يعيش في فقر مدقع، ولكن معظم أولئك الذين يعيشون في فقر 

الفقر  ن يعيشون تحت خطمدقع يفتقرون إلى التعليم األساسي، ومن المرجح أيًضا أن يبقي أطفال أولئك الذي

 خارج المدرسة ، مما يعني أن أطفالهم سيكون لديهم أيضا فرصة أكبر للعيش في فقر.

ن التعليم يدعم الكفاءة البشرية ويوسع الخيارات ويزيد من القدرات االنتاجية أ (Sen, 1999)وتؤكد كتابات 

لكفاءات البشرية والعمالة المعرفية، أن ا Kim and Terada-Hagiwara (2010)للبشر، ويرى كل من 

عالية المهارات، تعتبر شرطا اساسيا في نشر وتطبيق التقنيات الجديدة، وتطبيق طرق االنتاج الحديثة في 

  .العملية االنتاجية

ن السكان، يكدت العديد من الدراسات تلك العالقة العكسية بين التعليم والفقر، فكلما زاد مستوى التعلم، بوقد أ

صية، شخالقدرات دعم المهارات، وال، و ةمعرفزيادة في الدى إليه التعليم من ؤساس ما يل عدد الفقراء، على أق

على، وتكمن العالقة المباشرة بين التعليم بما يساعد في الحصول على فرص عمل أفضل، ومستوى أجور أ

 .فقر، ومن ثم التخلص من الوى األجورومكافحة الفقر، فيما يؤدى إليه التعليم من رفع لإلنتاجية وزيادة مست

يزيد من  وهون التعليم يم على مكافحة الفقر هامة للغاية، على أساس أاألثار غير المباشرة للتعل كما تعتبر

رورة إلى تفضي بالضلتي وامستوى المعيشة، من فع ساسية ويرلألفراد احتياجاتهم األ ، يوفر مستوى الدخل

انخاض مستوى الفقر في البالد.، كما يؤثر التعليم بشكل غير مباشر على  الحصول على الخدمات الصحية، 

   (Awan et al., 2011) خصوبة المرأة وعلى تخطيط األسر ومن ثم مكافحة الفقر.تخفيض ويؤثر على 

تصب في النهاية في والتي ة من التعليم، إلى المكاسب األساسي (Danacica et al., 2010)وتشير دراسة 

دعم جهود التنمية واالرتقاء بمستوى المعيشة ومكافحة الفقر، إضافة إلى المكاسب غير المباشرة من خالل 

 المساهمة في تخفيض معدالت الجريمة، ومكافحة اإلرهاب، والقضاء على تشغيل األطفال.

يرتبط مع الفقر بعالقة عكسية، فإن التعليم  Wolfe B. L., & Haveman, R. (2002) كل من  وكما يشير

فكلما ارتفع مستوى التعليم بين السكان، انخفض عدد السكان من الفقراء، بسبب ما يؤدي إليه التعليم من زيادة 

، األثر المباشر للتعليم على الفقر حققالمعارف واكتساب المهارات، ومن ثم ارتفاع اإلنتاجية واألجور،  ويت

من خالل زيادة المكتسبات ومن ثم الدخل واألجور، أما األثر غير المباشر فيتمثل فيما يؤدي إليه التعليم من 

ى مكافحة لى المعيشة، والتي تفضي بالضرورة إمستو وارتفاعتحسن في الدخول، واشباع الحاجات األساسية، 

لى الحصول على الحاجات األساسية مثل المياه، والصرف الصحي، والحصول على يساعد التعليم ع، كما الفقر

 ، ويرتقي بمستوي معيشة األفراد.الخدمات الصحية، والتاثير على خصوبة المرأة  وتخطيط األسرة

مية دون االستثمار في الدول ال يمكن أن تحقق التن إلى أن  Sikander Pervez(2014)وتخلص دراسة 

رى يكافح خة ومن ناحية أن التعليم مفهوم متعدد األبعاد، فمن ناحية يدعم عملية التنمية االقتصاديالتعليم، وأ

 حرمان فيالجانب كبير من السكان  من  معاناةن ع االنتاجية، وخلصت الدراسة إلى أرف عن طريقالفقر، 

 االقتصادية.يرة في سبيل التنمية باكستان بما فيها الخدمات التعليمية، خلق عقبة كب

 Variables Justification  مسار تأثير التعليم المباشر وغير المباشر على الفقر

لعل من أهم األسئلة المطروحة حاليا ولفتت انتباه الكثير من الباحثين، كيف يمكن للنمو االقتصادي أن يكون  

ة االقتصادي، وما هي طبيعة العالقأداة مهمة في مكافحة الفقر، وكيف يؤثر التعليم على الفقراء وعلى النمو 

مع تأكيد العديد من الدراسات السابقة على أهمية التعليم في مكافحة الفقر ودعم التبادلية بين التعليم والفقر، و
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نوات إلى استكشاف ومعرفة اآللية والق دبيات النظرية، تطرقت األورفع معدل النمو االقتصاديعملية التنمية ، 

التي يؤثر من خاللها التعليم على مستويات الفقر، وإلقاء الضوء على أهمية العالقة بين تلك المتغيرت من 

 الناحية النظرية.

إلى أهمية التعليم في تسهيل الحصول على الوظائف ، بل إن األفراد  Berg (2008)وفي هذا الصدد يشير 

ثر يتمكنون من  الحصول على وظائف وفرص عمل ذات أجر أعلى، بسبب ما يتحصلون عليه المتعلمين أك

من معارف، وما يكتسبونه من مهارات خالل سنوات الدراسة، فضال عن سرعة  وسهولة اكتساب المهارات 

 على رأس العمل.

على كسب عوائد أعلى من ووفقا لهذه الدراسة فإن هذه العالقة تعمل من خالل ثالث قنوات: قدرة المتعلمين 

غير المتعلمين، ومن ثم حصول المتعلمين على أجور أفضل، كما أن التوسع في التعليم  وجودته يدعم النمو 

االقتصادي، والتنمية االقتصادية ويوسع من الفرص االقتصادية ويرفع من مستوى المعيشة بالتالي، وأخيرا 

احية االجتماعية، ويحسن من مخرجات التنمية االقتصادية فإن التعليم  يأتي مصحوبا بمكاسب عدة من الن

والبشرية،  ومن ثم يحسن من مستوى معيشة الفقراء من خالل تخفيض الخصوبة، وتحسين الرعاية الصحية 

هذه  وال شك انة المساواة بين النوع االجتماعي. لألطفال، وتوفير مزيد من فرص العمل للمراة  وتحسين درج

منافع المباشرة وغير المباشرة للتعليم، والتي تؤدي إلى إحداث تغيرات إيجابية في حياة البشر، النتائج تدعم ال

 مكافحة الفقر.جودة الحياة و تصرفاتهم والتي تنعكس بدورها على من و نوتطور من سلوكهم

التعليم على الفقر يتم من خالل مسارين،  أن تأثيريمكن القول   Orazem,  et al. (2007)كما تشير دراسة و 

 ل وتحسن مستوى المعيشةهارات ومن ثم ارتفاع االنتاجية والدخومعارف والمالمسار األول من خالل اكتساب ال

ظام في الدراسة،  واالنت ر الثاني فيتم من كون الفقر يشكل عقبة في سبيل التحصيل المعرفي،اما المسللفقراء. أ

مالية(، ل) التعلم والموارد ا فقر على التعليم من خالل ثالثة أبعاد،  األول من جانب الموارديؤثر البالتالي و

سسة ن سيطرة الفقر على أي مؤية تضعف تحصيل الطالب الفقراء، وأخيرا فإن الضغوط االجتماعوالثاني من أ

 .يتسبب في تدهور العملية التعليمية

واه، عليم ومستتالفقيرة تحقق مؤشرات  متدنية في مؤشرات ال وعلى المستوى الكلي، من المالحظ ان الدول

االنتظام  سنواتانخفاض الدول الفقيرة والدروس ب يوعلى المستوى الجزئي يالحظ أنخفاض انتظام الطالب ف

 حيث ال يكون بوسع الفقراء الحصول علىتعمل العالقة بين التعليم والفقر في اتجاهين: ، كما في الدراسة

سب من التعليم، كما أن األفراد غير الحاصلين على مستوى تعليمي مناسب غالبا ما يعيشون في مستوى منا

 .Berg.2008 حالة من الفقر

على رفع  ، كما يساعد ى الكسب ومستوى الكسب والدخلقدرة علعلى ال ه، من خالل تأثيرالفقر   كافح التعليم  وي

يالحظ أن ، ففي سوق العمل  (Orazem, Glewwe & Patrinos, 2007)االنتاجية في مجاالت العمل، 

نهم من ة، ويمكمن التعليم يرتبط دائما بارتفاع االنتاجي فضلمنح أجور أعلى  للحاصلين على مستويات أ

مكن يلمكاسب غير المباشرة، للتعليم ) والتي ومن ا .، ويكافح الفقرعلىالحصول على وظائف أفضل، وأجور أ

، ما يترتب على التعليم من تحسين لمستوى المعيشة في المجتمع، externalities)اعتبارها أثار خارجية 

ومن منافع التعليم  غير المباشرة، ما يسفر عنه من تغيير في لتنمية االقتصادية، في دعم برامج االمساهمة و

  Wolfe & Haveman, ( 2002) فراد والمجتمعات نتيجة المعارف المكتسبة.سلوك األ

أباء متعلمين خصوصا األمهات، لحالة الصحية خصوصا بين األطفال الذين يحظون برعاية ان  تحسن كما أ

ة على مواتي ايساعد على ارتفاع مستوى التحصيل بين الطالب، وارتفاع نسب النجاح، وهو ما يولد أثارمما 

مجتمعات، الفي  ة رأر المن تعليم اإلناث له مردود قوي على دوكما أ في األجيال المتتابعة.والتعليم في حد ذاته 

من نسبة اإلناث في سوق العمل،  وتؤدى هذه الزيادة في نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل التعليم حيث يزيد 
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إلى توسيع فرص الكسب والدخل، لألسر، ويحقق استخدام أفضل لقوة العمل، ويزيد من مستوى المهارات، 

 المتميزات من النساء.اكتشاف و

 التطبيقية عرض األدبيات

تناولت العديد من الدراسات التطبيقية أثر التعليم على الفقر، وعالقة االرتباط بينهم، باعتبار التعليم أحد 

المكونات الرئيسية لرأس المال البشري، الذي أصبح يمثل مدخال أساسيا في نظريات النمو الداخلية، ففي دراسة 

ن أن يدرسوا العالقة بين التعليم والفقر والنمو االقتصادي، وأخرو ,Afzal et al. (2010)عن باكستان حاول 

 ARDL and TYAGCباستخدام التحليل القياسي، وباالعتماد على بيانات سلسلة زمنية، مستخدمين أسلوب 

technique  حيث اكدت نتائج الدراسة أن تأثير رأس المال المادي على النمو االقتصادي في األجلين القصير ،

ان موجبا ومعنويا، وكذلك كان تأثير التعليم على النمو االقتصادي، ولكن فقط في األجل الطويل. والطويل ك

وجود  Toda-Yamamoto Augmented Granger Causality (TYAGC)كما أكدت نتائج اختبار 

 عالقة تبادلية في االتجاهين بين التعليم والفقر.

التعليم والفقر والنمو االقتصادي في إندونيسيا إلى ان  عن العالقة بين Amaluddin (2019)توصلت دراسة 

هناك أدلة قوية على وجود عالقة ارتباط سببية طويل المدى للتغذية المرتدة بين الفقر والتعليم والنمو 

االقتصادي، أما في المدى القصير ، فقد أشارات النتائج  إلى عالقة سببية ثنائية االتجاه بين التعليم والنمو 

تصادي فقط. كما كان تاثير صدمات التعليم والنمو االقتصادي سلبيا على الفقر، مما يشير إلى ان تحسين االق

  .والتأثير عليه جودة التعليم والنمو االقتصادي لهما دور حيوي في مكافحة الفقر

الل العقود االقتصادية ختمت مناقشة العالقة بين الفقر والنمو االقتصادي على نطاق واسع في أدبيات التنمية 

القليلة الماضية. ومع ذلك ، فقد استند معظم هذا البحث إلى دراسات مقطعية ، واستخدم عدد قليل جدًا من 

الدراسات تقنيات السالسل الزمنية لتحليل هذه القضية المهمة. في الوقت نفسه ، هناك أيًضا عدد قليل من 

 لمكسيك.الدراسات التي تحلل هذه القضية في حالة ا

تحليل العالقة بين الفقر والنمو االقتصادي في المكسيك ،  Garza-Rodriguez, J. (2018) واستهدف بحث

هانسن على -. أكد اختبار جريجوري0202-0922باستخدام تحليل التكامل المشترك مع التغيير الهيكلي للفترة 

تصادي ، على المدى القصير والمدى الطويل. وجود عالقة توازن طويلة األمد بين الحد من الفقر والنمو االق

 ٪0( ، نجد أنه على المدى الطويل ، تؤدي الزيادة بنسبة VECMوباستخدام نموذج تصحيح الخطأ المتجه )

في نصيب الفرد من االستهالك )وبالتالي الحد من الفقر(. هذا  ٪022في النمو االقتصادي إلى زيادة بنسبة 

الحصول عليها في دراسات أخرى لحالة المكسيك والبلدان النامية األخرى. أيًضا ،  التقدير مشابه لتلك التي تم

باستخدام اختبار جرانجر السببية ، وجد أن هناك عالقة سببية ثنائية االتجاه بين الحد من الفقر والنمو االقتصادي 

إلى أن مستوى التعليم ، ومعدل التسجيل    Pervez, Secander. (2014) وقد خلصت دراسة. في المكسيك

في المدارس الثانوية، ترتبط بعالقة عكسية معنوية، كما أكدت النتائج وجود أثر عكسي على الفقر في األجل 

 الطويل بينما توصلت الدراسة إلى أن العمر المتوقع عند الميالد كان له أثر إيجابي على الفقر.

 ر والنمو االقتصادي في دول جنوبتحليل العالقة بين التعليم والفق  Afzal et al. (2013)كما تناولت دراسة 

كدت النتائج على وجود وأ، Panel data for the period of 1995 to 2013سيا، باستخدام تحليل بيانات آ

عكسية، في  االقتصادي كانت الفقر والنموعالقة موجبة بين التعليم والنمو االقتصادي، بينما كانت العالقة بين 

ض تسريع رهمية تبني سياسات وطنية لمكافحة الفقر، وتحسين التعليم، بغدول، وخلصت الدراسة إلى أتلك ال

 عملية النمو االقتصادي،
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إلى أن الفقر يشكل عقبة كؤود في سبيل تحقيق  Masood Sawar Awan,et. al.2011وقد خلصت دراسة 

التنمية االقتصادية، وقد ناقشت الدراسة أثر مستويات التعليم المختلفة ، والخبرة، ونوع العمالة من حيث الجنس 

، () أصحاب األعمال، والعاملون لحساب أنفسهم، والذين يعملون بأجر، والعمالة العائلية غير مدفوعة األجر

نموذج  في باكستان، مستخدما .and 2001-02 99-1998قر، لسلسلة زمنية خالل الفترة كمحددات للف

ن يكون الفرد فقيرا، كمتغير تابع، البيانات، وعلى أساس أن احتمال أ االنحدار اللوغاريتمي، بناء على هذه

لى أن الدراسة إ توصلتولمجموعة من المتغيرات المفسرة: المستوى التعليمي، والخبرة، والنوع االجتماعي، 

الخبرة واالنجاز التعليمي، يرتبطان بعالقة عكسية مع الفقر، ومع تقدم المستوى التعليمي، تتزايد فرصة عدم 

 وقوع الفرد في براثن الفقر.

عالقة ارتباط قوية بين مستوى التعليم  هناك إلى أن  (Mihaela Miha et al.,2015)كما توصلت دراسة 

واألجر الممنوح للموظف؛ حيث يتحصل الموظفين الحاصلين على مستويات أعلى من التعليم على اجور 

مرتفعة، نظرا لتمتعهم بمستوى أعلى من اإلنتاجية؛ حيث يستخدم أرباب العمل مهارات التعلم كمؤشرات لتقدير 

صت الدراسة إلى أن ارتفاع تعليم األفراد يزيد من اإلنتاجية اإلجمالية لرأس اإلنتاجية المحتملة للموظفين؛ وخل

المال؛ فالعامل األكثر تعليما هو األكثر ابتكارا، ويؤثر على إنتاجية من يتفاعلون معه، ومن ثم يزيد مستوى 

 .النمو االقتصادي

على وجود عالقة قوية بين التعليم والحد من الفقر، وأن التعليم  فأكدت( Silja Tystad 2017,أما دراسة )

يمكن أن يساهم في الحد من الفقر، ولكن مستوى التأثير يتوقف على مجموعة أخرى من العوامل. فالتعليم له 

فوائد صحية لها تأثير كبير في الحد من الفقر، فكلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي، قلت األمراض؛ كما أن 

 لتعليم تأثير إيجابي  على تنمية الشخصية. ال

تحليل محددات الفقر بين العمال في أوروبا، وذلك حسب  (Rosa Aisa et al. ,2019وتناولت دراسة )

النوع، واستخدمت الدراسة البيانات المزدوجة لخمس وعشرين دولة معتمدة على إحصاءات حول الدخل، 

. وكانت أبرز نتائج الدراسة أن معدل انتشار الفقر بين العمال 0200إلى  0202وظروف المعيشة، للفترة من 

في أوروبا متشابه بين الرجال والنساء، ومع ذلك تنشأ بعض االختالفات القائمة على النوع االجتماعي عند اخذ 

 المتغيرات الديموغرافية، والتعليمية، واالجتماعية، واالقتصادية فى االعتبار.

ات التطبيقية عن عالقة التعليم بالفقر في مصر، والدراسات العربية عموما ، فقد تركز وفيما يتعلق بالدراس 

 اهتمت كيفية،وقياسية، دراسات بين ما الدراسات مناحي تنوعتمعظمها على تناول األبعاد المختلفة للفقر، و

ركزعلى مفهوم  أيأن معظمها  اإلحصائية بالجوانب كثير منها   اهتمت الفقر، و لظاهرة كيفيا تحليال بتقديم

 .ميدانية ودراسات إحصائية ومسوح بيانات على باالعتماد وخصائصهم الفقراء تحديد الفقرو

في عدد المؤتمرات  تجلى والذي، بأبعاده المختلفة على الصعيد المحلي الفقر بدراسة ظاهرة هتماماال ورغم

  والتقارير الدورية مثل تقري التنمية البشرية في مصر،   ،0992) هبة نصار وآخرون( ،  تحت عنوان الفقر،

 من قبل بحثي اهتمام موضوع يمثل ولم  ،حظ باالهتمام الكافتالعالقة بين التعليم والفقر، لم دراسة فإن 

 .الفقر وعالقته بالتعليم ظاهرة تناولت التي سوى عدد محدود من الرسائل يتوافر لم إذ واألكاديميين، الباحثين

 هويدا عدلي) بدون تاريخ(،.

( وعرضت 0990وفي طليعة الدراسات التي تناولت كال من ظاهرة الفقر والتعليم دراسة محمد نعمان نوفل )

التي تناولت فحص  Mona El Baredi (2001)ألثار سياسات التكيف على الفقر، ثم دراسة منى البرادعي 

( التي تناولت اهم السياسات 0202هبة الليثي ) دراسةوالتعليم، حوال التعليمية للفقراء، وأسباب حرمانهم من األ

ودراسة هويدا عدلي عن الفقر والسياسات العامة في  .الفقر، ومنها زيادة االنفاق على التعليمالمقترحة لمكافحة 

ما كمصر، وكريمة كريم التي تناولت الفقر من منظور سوء توزيع الدخل، وتقارير التنمية البشرية في مصر، 

، دور التعليم في الحد من 0202يارا يوسف رسالة الذي ركز على قضية الفقر، وتناولت  0992تقرير  في

هداف الفرعية، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين الفقر في مصر، من خالل مجموعة من األ

الفقر وكال من  مستوى دخل األسرة ومستوى التعليم ، واالنفاق على التعليم. وتناولت رسالة السيد شحتة 
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( 0202مستوى اإلقليمي، ورسالة فاطمة الزهراء )ال(، دراسة العالقة بين الفقر والتعليم العالي، على 0202)

( حول دور شبكات 0202م سياسات الحد من الفقر على المستوى اإلقليمي، ودراسة محمد أبو النصر)عن تقيي

( العالقة بين التعليم وظاهرة الفقر 0202محمد منير  ) رسالةاألمان االجتماعي في مكافحة الفقر، وتناولت 

  .والفقر في مصر(عالقة التعليم الجامعي 0222في مصر، وتناولت دراسة السيد ناس وسيد سالم )

 

( بمسألة توزيع الدخل وخصائص الفقر في مصر، وتناولت عالية المهدي 0992واهتمت دراسة هبة الليثي )

ع وتناولت هبة الليثي نفس الموضو .( أثر سياسات التكيف الهيكلي على مواجهة الفقر0992ومصطفى السيد )

Heba El Laithy(1997)دراسة نادر الفرجاني كذا ، وNader Fergany (1998) ودراسة راجي أسعد ،

حة سبل مكاف ،(، التي تناولت استراتيجية مواجهة الفقر في مصر.، وتناول عثمان محمد0999وملك رشدي)

طرق الحماية االجتماعية للفقراء، وفي نفس السياق   Heba Nassar(2001)(، وعالجت دراسة 0220الفقر)

أهم سياسات مكافحة ( 0202هبة الليثي وأخرون) وعرضت Manal Metwalli (2001)جاءت دراسة 

 الفقر، ومن بينها نشر التعليم واالهتمام بتعليم المرأة.

طاق ن نخلص من العرض السابق أنه تمت دراسة العالقة السببية بين الفقر والتعليم والنمو االقتصادي على

ات ت تظهر وجهة نظر مثيرة للجدل واستنتاج، فإن نتائج الكثير من الدراساواسع في العديد من البلدان، ومع ذلك

من ناحية أخرى تكاد تخلو المعالجات  متنوعة قد تكون ناجمة عن االختالفات في المنهجيات وسياسات التنمية،

من تناول عالقة االرتباط بين التعليم والفقر، والغرض من هذه الدراسة هو بصفة خاصة العربية والمصرية 

والمحددات  ،بين التعليم والفقر في مصر، للوقوف على أثر التعليم على مكاقحة الفقردراسة العالقة السببية 

األساسية األخرى ذات العالقة، بقصد المساعدة في وضع السياسات المناسبة لمكافحة الفقر في مصر، وبيان 

 على التعليم. نفاق العامأهمية زياد اإل

 

 0208 -0992 تطور مؤشرات التعليم والفقر في مصر

الفقر يعد مفهوما متعدد األبعاد، وله عالقات ارتباط مواتية على الفقر أن  من خالل العرض السابق يتضح

على تعميق فهمنا للفقر وتطوير  Amartya Sen (1992, 2001)  ، وقد ساعدت أعمالوالنمو االقتصادي

اق، بل إنه مفهوم مرتبط هذا المفهوم، حيث أكد على أن الفقر ليس مجرد حرمان مالي أو فقر في الدخل واالنف

، وبالتالي يمكن القول أن الحرمان من التعليم، أو التعليم غير المناسب، يعتبر نوع من الفقر في كثير بالقدرات

 من الحاالت.

يق البعد المالي، أي ربط الفقر بالموارد المالية ، يتم التمييز بين الفقر المطلق والفقر النسبي حيث وفي حال تطب

ذي يعيش المجتمع الول بما يعرف بخط الفقر، أما الفقر النسبي فيتحدد في ضوء عادة ما يتم ربط المفهوم األ

عليم، ة، تحد من قدرة األفراد على االلتحاق بالتفيه الفرد، وعموما فكالهما يرتبط بالتعليم، فنقص الموارد المالي

وظف توفيما يتعلق بالمفهوم النسبي للفقر، فإن  تباين مستويات التعليم ونوعيته، يمكن ان تؤثر على فرص ال

 .، ومن ثم ثؤثر على مستوى الفقر النسبيوالحصول على الدخل المناسب

يتضمن مكونا غذائيا، وآخر غير  يالفقر، الذ وعادة ما يتم تحديد البعد المادي للفقر من خالل خط

 غذائية السلعسلة  بتكلفةوبرنامج الغذاء العالمي،  طبقًا لمفاهيم منظمة الصحة العالميةاألول  ويعرف  غذائي،

مع السلوك االستهالكي للفقراء، وتوفر السعرات الحرارية ةوالبروتينات الالزمة لقيام الفرد بالنشاط  بما يتمشى

 نسبةكيتم تقديره ف، أما المكون الثاني .ويمثل خط الفقر الغذائي إلى حد كبير كلفة البقاء على قيد الحياة، الطبيعي

 .من اإلنفاق الغذائي لألسر التي يساوي إنفاقها الكلي قيمة خط الفقر الغذائي

ستهالكهم يقل االجهاز المركزي لإلحصاء، تعرف نسبة الفقر المدقع بنسبة السكان الذين  وبحسب تقديرات 

الفقراء هم السكان الذين يقل استهالكهم الكلي عن كلفة مكونات خط  ن خط الفقر الغذائي، بما يعني أنالكلي ع
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 2202،نحو  0202-0202الصادر عن الفترة وتبلغ قيمة خط الفقر حسب بحث للدخل واإلنفاق  .الفقر القومي

 222922في حين تبلغ قيمة خط الفقر المدقع .رد في الشهرجنيها للف 20222جنيًها للفرد في السنة، ما يعادل 

في عام  %0022نسبة الفقراء إلى  تعارتف، وقد جنيًها للفرد شهريًا 29222جنيًها للفرد في السنة أي ما يعادل 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تقريره عن  .0202عام  %0222مقارنة بـ  0202/0202

 .في مصر واإلنفاقبحوث الدخل 

زيادة مطردة  0222/0229حتى عام  0999/0222وفيما يتعلق بحاالت الفقر المدقع، فقد شهدت الفترة من 

لتصل  0200/0200وانخفضت هذه النسبة في عام .على التوالي %220إلى  %029لترتفع من الفقر في نسبة 

 .من السكان %220إلى  لتصل 0202/0202ثم عادت لالرتفاع مرة أخرى في عام  %222إلى 

، ال يستطيعون (من السكان %0220الذين يمثلون )من سكان ريف الوجه القبلي،  %2029 أظهر التقرير أنو

بريف الوجه البحري، وتقل هذه النسبة في حضر  %0220، مقابل وغيرهتلبية احتياجاتهم األساسية من الغذاء 

، وشهد حضر وريف %0222ء في المحافظات الحضرية، في حين تبلغ نسبة الفقرا .%02الوجه القبلي إلى 

 0202الوجه البحري، وحضر الوجه القبلي والمحافظات الحضرية ارتفاًعا في مستويات الفقر بين عامي 

خالل نفس  %2029بينما شهد ريف الوجه القبلي انخفاًضا في نسبة الفقراء رغم بلوغها  .0202/0202و

 .الفترة

ر أكثر العوامل ارتباًطا بمخاطر الفقيعد مستوى التعليم  إنخفاضة، أن زانية األسرظهرت نتائج بحث ميكما أ

في  %0920في مصر، حيث تتناقص مؤشراته كلما ارتفع مستوى التعليم. فبلغت نسبة الفقراء بين األميين 

الشهادات وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي  .لمن حصل على شهادة جامعية في نفس العام %0022مقابل  0202

، وبلغت بين الحاصلين %0022، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية %0220فوق المتوسط 

 .لمن يحملون شهادة محو األمية %00للشهادة اإلبتدائية، و %0220، و%0222على شهاد إعدادية 

 

بة حجم األسرة، فتصل النس مع زيادةتزيد نسبة الفقراء  إلى أنالجهاز المركزي لإلحصاء،  كما تشير بيانات

تزيد هذه .0202في بحث  %222أفراد، مقابل  2فقط من األفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من  %2إلى 

لألفراد الذين يقيمون في  %2222أفراد، و 2لـ 2لألفراد الذين يعيشون في أسر بها من  %2920النسبة إلى 

هناك ارتباط وثيق بين االستقرار في العمل والحالة وأن  ،0202في عام  %2229أفراد مقابل  02أسر بها 

وتصل .يعملون عمل دائم %2022من الفقراء المشتغلين يعملون عمل غير دائم، مقابل  %0222المادية، فـ

من غير الفقراء المشتغلين  %2222بين غير الفقراء الذين ال يعملون عمل دائم، بينما  %0922النسبة إلى 

 .0202إلى  0992يظهر الجدول التالي معدالت الفقر في مصر حسب محل اإلقامة للفترة و .يعملون عمل دائم

 0208إلى   0992( معدالت الفقر في مصر وفقًا لمحل اإلقامة للفترة 0جدول )
ريف الوجه  العام

 القبلي

حضر الوجه 

 القبلي

الوجه  ريف

 البحري

الوجه  حضر

 البحري

المحافظات 

 الحضرية

0992/0990 2022 0022 0220 220 922 

0999/0222 0222 0920 0022 220 220 

0222/0222 0920 0222 0222 9 222 

0222/0229 22 00 02 2 2 

0202/0200 2022 0922 02 0220 922 

0200/0200 2922 0222 0222 0022 0222 

0202/0202 2222 0222 0922 922 0220 

0202/0202 2029 02 0220 0220 0222 

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك، أعداد مختلفة. 
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ويظهر الجدول السابق ارتفاع معدالت الفقر في المناطق الريفية بالوجه القبلي؛ حيث ارتفعت النسبة من  

لقبلي عام ، بينما سجل حضر الوجه ا0202/0202عام  %2039إلى 0992/0990عام  2032%

، أما ريف الوجه البحري %02مسجلة  0202/ 0202، وارتفعت النسبة عام %0032نسبة   0992/0990

، ووصلت النسبة %0230إلى  0202/ 0202، وارتفعت النسبة عام %0230نسبة 0992/0990فسجل عام

. %0230بة سجلت النس 0202/0202، أما عام %230إلى   0992/0990بالنسبة لحضر الوجه البحري عام 

 0202/ 0202، مسجلة عام %932إلى  0992/0990أما عن المحافظات الحضرية فوصلت النسبة عام 

، وبهذا يظهر الفرق الكبير في معدالت الفقر بين الريف والحضر. ويرجع السبب الرئيسى % 0232نسبة 

ير الزراعة فى نطاق صغ الرتفاع نسبة الفقر فى الريف مقارنة بالمدن إلى اعتماد سكان الريف على نشاط

 والذى يتميز بإنه قليل العائد بالمقارنة بالخدمات والصناعة. 

 ( إلى تطور معدل األمية للسكان  وفقاً لمحل اإلقامة والنوع، ويتبين من الجدول السابق ما يلي:0يشير جدول )

  0202 عام%0232، وأخيًرا 0222عام  %0932إلي  %0932من  0992انخفاض معدل األمية عام. 

 للذكور، ويظهر أيًضا  %0030مقابل  0202عام  %0232ارتفاع معدالت األمية بين اإلناث ووصلت إلي

نسبة اإلناث مرتفعة عن الذكور. ويرجع ذلك إلى استمرار الفكر المتبنى  0222، 0992في تعدادي عام 

 اج المبكر.ألهمية تعليم الذكور بالمقارنة باالناث وهن ما يعانون ايضا من مشكلة الزو

  فعلى 0202بالحضر عام  %0232مقابل %00ارتفاع معدالت األمية بالريف بدرجة كبيرة؛ حيث بلغت ،

فإنه ما زال مرتفعًا في الريف، وعلى الرغم من هذا  0222، 0992الرغم من انخفاض معدل األمية في 

( فإنه انخفض في 0202 – 0992االرتفاع )معدالت األمية في الريف عنه في المدن( خالل الفترة )

، مما عكس بعض الجهود المبذولة من 0992( عام % 2932مقابل ) 0202( عام % 00الريف إلى )

 قبل الدولة.

 

 – 0991سنوات، فأكثر( وفقا لمحل اإلقامة والنوع خالل الفترة ) 02( معدل األمية للسكان )0جدول )

0202.) 

 جملة ريف حضر سنوات

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

0992 0939 0039 0232 0232 2030 2932 0932 2230 0932 

0222 0230 0239 0232 0232 2230 0230 0032 0230 0932 

0202 0232 0230 0232 0239 0239 0032 0030 0232 0232 

 . 0202، 0221، 0991المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء, تعداد السكان لألعوام 

 

 النموذج القياسى المقترح 

تسعى الدراسة إلى تحليل طبيعة العالقة بين التعليم والفقر، إضافة إلى التوصية ببعض خيارات السياسة التي 

ثم مكاقحة الفقر في مصر. ومن ع النمو االقتصادي ، ومن وتسري  التعليم، من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز

، يمكن فهم تأثير التعليم على مكافحة الفقر، وطبقا لما توصل إليه الكثير عموما االستعراض السابق لألدبيات

وزيع مستوى النمو االقتصادي، ونمط تمنها من الباحثين، فإن الفقر يتأثر بالعديد من العوامل بجانب التعليم، 

لدخل، والتضخم وتراكم الديون، وعدم االستقرار واالنفتاح التجاري والمساعدات الخارجية ومعدل الخصوبة ا

والعوامل المؤسسية واالجتماعية والسياسية،  لكنه وبسبب محدودية الوقت والبيانات سوف يتم التركيز على 

 المهارةعلى التعلييم، ومستوى المعرفة او سرةانفاق األ عدد معين من المتغيرات المفسرة بجانب التعليم، أهمها

 Gender، وحجم األسرة، والحالة االجتماعية، والنوع االجتماعي لرب األسرة
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 نموذج األنحدار اللوجستي .0

احصائي يتم استخدامه فى حالة إذا كان الهدف هو دراسة تأثير عدد من  أسلوب هو اللوجيستي االنحدار

يعتمد نموذج االنحدار .  (Dimitrios and Hall, 2015)نوعى ثنائىالمتغيرات المستقلة على متغير 

هو متغير ثنائى القيم ويتبع توزيع  (y)اللوجيستى على فرضية اساسية وهى أن المتغير التابع محل الدراسة 

Bernolli ( مع احتمالp)  ( واحتمال 0) أن يأخذ القيمة(q=1-p( أن يأخذ القيمة )وهذا يعنى احتمال 2 )

  حدوث حدثاً ما او عدم حدوثه. ويمكن التعبير عن النموذج اللوجيستى كما يلى: 

y =  α0  + α1x + ε          (1)  
 يمثل الخطأ حيث يمكن تعريفه: ε( هو متغير عشوائى متصل وأن المتغير yالمتغير )  أنأذ 

ε = 𝑦 − �̂�              (2)  
 هى القيمة المحسوبة للمتغير التابع محل الدراسة، وبالتالي يمكن كتابة النموذج علي النحو التالي: �̂� حيث أن

𝐸(𝑦/𝑋) =  �̂�  = α̂0  + α̂1X              (3)  
يكون  عندما ولكن(∞-) إلي  (∞+)ه النماذج يأخذ قيماً من لهذ األيمن الطرف أن االنحدار في المعروف من

 ( فأن األنحدار الخطي البسيط ال يكون مالئماً ألن:y) ثنائي أحدهما متغيران هناك

𝐸(𝑦/𝑋) = 𝑃(𝑦 = 1) = 𝑃′         (4)  
( وبالتالى يكون النموذج غير قابل للتطبيق من 0,1وبذلك تكون قيمة الطرف األيمن محصورة بين الرقمين )

( ، وأنه البد من اجراء تحويلة رياضية على المتغير التابع، ويمكن 0200الناحية الرياضية)غانم، الجوعاني ،

أخذ اللوغاريتم الطبيعى الحتماالت المتغير التابع او ما يساوى 
𝑝

𝑞
، وبالتالى يمكن كتابة االنحدار كما يلى 

(Kutner et.al, 2005:) 

log𝑒 (
𝑝

𝑞
) = α̂0  + α̂1X      (5)  

 وأذا كان هناك عدداً من المتغيرات المستقلة فإن النموذج يمكن كتابته علي الصورة:

log𝑒 (
𝑝

𝑞
) = α̂0  + ∑ α̂jXij

𝑘

𝑖=1

        (6)  

𝑖: أذ = 1,2, … , 𝑛  و𝑗 = 1,2, … , 𝑘  

 وبالتالى المعادلة السابقة يمكن اعادة صياغتها كما يلى:

𝑃 =
1

1 + exp[−(α̂0  + ∑ α̂jXij
𝑘
𝑖=1 )]

       (7)  

عبارة عن معكوس اللوغاريتم الطبيعي. ويسمي هذا النموذج بنموذج األنحدار اللوجستي  expحيث: 

Logistic Regression Model. 

  Goodness of Fit  اختبارات المالئمة األحصائية لنموذج االنحدار اللوجستي .0

من إجراؤها لكى يتسنى الحكم على مدى جودة االنحدار  وهى مجموعة من األختبارات االحصائية التى البد

اللوجيستى ومدى قدرة هذا النموذج على التنبؤ للعالقة فى المستقبل، ويمكن إيجاز أهم هذه االختبارات فيما 

 ( :Hosmar, Lemeshow, 2000يلى  )

-Chiع يوضح مدى أهمية المعامالت داخل االنحدار اللوجيستى ويتبع توزي:   Waldاختبار  .أ

square. 

 :Omnibus Tests of Model Coefficientsاختبار معنوية النموذج الموفق بالكامل  .ب

ويلعب هذا االختبار نفس دور اختبار ف فى حالة النموذج الخطى العادى، وهو الحكم على جودة النموذج محل 

 الدراسة ككل.
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 ال يمكن حساب اللوجستي االنحدار موذجن فيج. نسبة التباين المفسرة في نموذج االنحدار اللوجيستي:  

الدراسة،ولكن يتم  لبيانات المقترحة االنحدار نماذج م الءمة مدي لمعرفة يستخدم الذي (2R)االنحدار معامل

 لهما اللتين Nagelkerke R Squareو  Cox & Snell R Square التوفيق االعتماد على إحصائيتي

 .الخطي االنحدار نماذج في نفس التفسير

 : Classification Tableالنسبة المئوية للتصنيف الصحيح لنموذج االنحدار اللوجستي  .د
يعطى هذا االختبار مؤشر على القدرة التنبؤية لنموذج االنحدار اللوجيستى الذى يتم تقديره ويعتمد على  .ذ

صحيح كلما د الحساب نسبة التقديرات الصحيحة للنموذج، وبالتالى كلما كانت هذه النسبة قريبة من الواح

 دل ذلك على زيادة قدرة النموذج على التنبؤ.

 : Odds Ratioمعامل االنحدار األسي . ـه

ويقيس مدى احتمال تغير نسبة الترجيح داخل النموذج وهى احتمال وقوع الحدث إلى احتمال عدم حدوثه فى 

 النموذج.

 ومتغيرات الدراسة توصيف نموذج   .3

 االنحدار اللوجستي المفترض بالعالقة التالية:عتمدت الدراسة علي نموذج ا

𝑃 =  𝑏0 + 𝑏1𝐸𝑋𝑃𝐸𝐷 + 𝑏2Exp + 𝑏3HS + 𝑏4SC + 𝑏5G + 𝑏6EL + u          (8)  

 حيث أن:

 P  هو متغير صورى يعبر عن الفقر : فيأخذ هذا المتغير واحد إذا كانت االسرة فقيرة وصفر اذا كانت

 االسرة غير فقيرة.

 انفاق االسرة على التعليم  𝐸𝑋𝑃𝐸𝐷.يشير هذا المتغير إلي النفقات التي تتكبدها االسرة للتعليم : 

  الخبرةEXP  يعبر متغير الخبرة عن المعرفة او المهارة التي يكتسبها الفرد من وظيفة او نشاط معين :

  .لفترة معينة ,ويتم حسابها بطرح سنوات العمر قبل الدراسة وسنوات الدراسة من إجمالى عمر رب االسرة

    حجم االسرةHS  يشير متغير حجم االسرة إلي عدد االشخاص اللذين يعيشون داخل منزل واحد بحيث :

 تتحمل االسرة مسؤليتهم .

  الحالة االجتماعيةSC .يشير متغير الحالة االجتماعية إلي أن الشخص مازال متزوج ام أعزب: 

  النوعGذ واحد فى حالة ذكر وصفر غير ذلك.: يشير النوع إلي كون الشخص أنثي أم ذكر، حيث ياخ 

  مستوى التعليم لرب االسرة𝐸𝐿.يشير إلي مستوي التعليمأو عدد سنوات التعليم لرب االسرة : 

 Descriptive Statisticsاألحصاءات الوصفية  .4

تم اجراء الددراسدددددددة على كدل من المنداطق الريفيدة والحضدددددددريدة واجمالى الجمهورية، واعتمدت على بيانات 

الخصددددائص الديموجرافية لالسددددر مثل العمر والنوع والحالة االجتماعية وعدد افراد االسددددرة وعدد خاصددددة ب

سنوات تعليم رب االسرة وعدد سنوات الخبرة لرب االسرة. وكذلك حجم نفقات االسرة على التعليم. واعتمدت 

ة العامة واإلحصاء لسنة الدراسدة على مسدح الدخل واإلنفاق واالسدتهالك الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئ

مفردة مقسددددمة إلى  2999حوالى  0202، وبلغ اجمالى حجم عينة الدراسددددة فى سددددنة 0202و سددددنة  0202

مفردة مقسددددددمة إلى  2220حوالى  0202مفردة للحضددددددر، بينما بلغت سددددددنة  0022مفردة للريف و  2209

 للحضر.  0202للريف و  2202

ويمكن التمييز بين نوعين من االحصدددداءات وهى كل من االحصدددداءات الوصددددفية وهى المتعلقة باحصدددداءات 

الحالة التعليمية وتوع رب االسرة، أما النوع الثانى فهي االحصاءات الكمية وهى المتعلقة باحصاءات متوسط 

 السرة وعدد افراد االسرة. الدخل السنوى لرب االسرة واجمالى االنفاق وعدد سنوات الخبرة والعمر لرب ا

( االحصدددداءات المتعلقة بالمتغيرات الكمية على العينة محل الدراسددددة، 0تسدددتعرض الدراسددددة فى جدول رقم )

جنيه سددنوياً مقارنتاً  29222322بلغ حوالى  0202ويشددير هذا الجدول أن متوسددط الدخل فى الحضددر لسددنة 

 0092320حوالى 0202سط االنفاق على التعليم  سنة جنيه سدنوياً بالريف. كما بلغ متو 02209322بحوالى 
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جنيه سدددنوياً فى الريف، فى الوقت الذى بلغ فيه متوسدددط  0202322جنيه سدددنوياً فى الحضدددر مقارنتاً بحوالى 

فرد لكل اسددرة فى  2322فرد لكل اسددرة مقارنتاً بحوالى  2300فى الحضددر حوالى  0202حجم االسددرة لسددنة 

سنة  02سنة فى الحضر مقابل  02حوالى  0202وات الخبرة لرب االسرة سنة الريف. وبلغ متوسدط عدد سن

 فى الريف. 

جنيه سنوياً مقارنتاً 22222بلغ حوالى  0202ويشدير نفس الجدول السابق أن متوسط الدخل فى الحضر لسنة 

جنيه  0222حوالى 0202جنيه سددددنوياً بالريف. كما بلغ متوسددددط االنفاق على التعليم  سددددنة  20222بحوالى 

جنيه سنوياً فى الريف، فى الوقت الذى بلغ فيه متوسط حجم االسرة  0020سدنوياً فى الحضر مقارنتاً بحوالى 

فرد لكل اسددرة فى الريف. وبلغ  2322فرد لكل اسددرة مقارنتاً بحوالى  0392فى الحضددر حوالى  0202لسددنة 

 سنة فى الريف. 00الحضر مقابل سنة فى  02حوالى  0202متوسط عدد سنوات الخبرة لرب االسرة سنة 

مقدارنتدا بحوالى  %2232( أن نسدددددددبدة الدذكور فى الريف فى العيندة كداندت حوالى 2كمدا يشدددددددير جددول رقم )

مقارنتا  %22، وكانت نسددددددبة الذكور فى الريف فى العينة كانت حوالى 0202فى الحضدددددر سددددددنة  0232%

 %0932سددبة االميين فى الريف حوالى ( إلى ن2. كما يشددير جدول ) 0202فى الحضددر سددنة  %02بحوالى 

فى الحضددددر، بينما بلغت نسدددددبة من يحملون مؤهل عالى سدددددواء بكالريوس او ليسدددددانس  %2مقارنتاً بحوالى 

 فى الحضر.  %239فى الريف مقابل  %2حوالى 

 (: األحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة الكمية )المتوسط واألنحراف المعياري(3جدول )

محل  السنة

 قامةاأل

 األحصاءات الوصفية للمتغيرات الكمية )المتوسط واألنحراف المعياري(

إجمالي الدخل 

 السنوي

حجم االنفاق علي 

 التعليم

عدد سنوات 

 الخبرة

حجم 

 األسرة

 العمر

 02209322 ريف 0202

(22220322 ) 

0202322 

(0002302) 

02309 

(02329 ) 

2322 

(0392) 

22322 

(00322) 

 29222322 حضر

( 22200300  ) 

0092320 

(2202322) 

02302 

(02300 ) 

2300 

(0322) 

20322 

(00322) 

 20202322 أجمالي

22229322 

0022322 

(2902322) 

02320 

(02322) 

2302 

(0322) 

29329 

(00320) 

 20222322 ريف 0202

 (00920302  ) 

0020300 

(2000322) 

00322 

(02300) 

2322 

(0390) 

29392 

(00302) 

 22222302 حضر

(009222302) 

0222320 

(02222309) 

02322 

(02329) 

0392 

(0322) 

20320 

(00320) 

 22202322 أجمالي
(20902322) 

0220390 
(2922) 

00399 
(02300) 

2302 
(0322) 

20302 
(00320) 

* الصدددددددف األول يمثدل المتوسدددددددط الحسدددددددابي بينمدا الصدددددددف الثداني )مدا بين األقواس يمثل األنحراف المعياري(.  

 *المصدر: أعداد الباحثون 

 (: األحصاءات الوصفية لمتغير النوع تبعا لمحل األقامة في الحضر والريف4جدول )

 Genderالنوع  محل األقامة السنة

 األناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %932 0022 %2232 2220 ريف 0202

 %232 902 %0232 2020 حضر

 %0232 0022 %2032 9222 أجمالي

 %930 0022 %2230 2229 ريف 0202

 %232 0020 %0232 2220 حضر

 %0230 0022 %2039 02002 أجمالي
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 المصدر: أعداد الباحثون اعتمادا علي البيانات المجمعة

 (: األحصاءات الوصفية للحالة التعليمية لرب األسرة 2جدول )

 السنة  االقامة محل

 ريف حضر

 التكرار النسبة التكرار النسبة

 2015 أمي 0002 0932% 929 230%

 ويكتب يقرأ  222 230% 222 232%

 محواألمية شهادة على حاصل  020 032% 000 239%

 إعدادية( / متوسط )إبتدائية من أقل شهادة  222 232% 220 232%

 متوسطة شهادة  0220 0232% 0222 0039%

 الجامعى من وأقل  المتوسط فوق شهادة  000 039% 029 032%

 منها وأعلي البكالوريوس مستوي في شهادة 200 230% 922 239%

 2017 أمي 0020 0232% 0022 239%

 ويكتب يقرأ  202 232% 202 230%

 محواألمية شهادة على حاصل  022 030% 022 239%

 إعدادية( / متوسط )إبتدائية من أقل شهادة  902 232% 220 232%

 متوسطة شهادة  0902 0230% 0222 0030%

 الجامعى من وأقل  المتوسط فوق شهادة  099 032% 022 030%

 منها وأعلي البكالوريوس مستوي في شهادة 222 232% 0022 239%

 المصدر: أعداد الباحثون اعتمادا علي البيانات المجمعة

 . نتائج نموذج االنحدار اللوجستي المقترح4

( إلى نتائج اختبارات مدى مالئمة نموذج االنحدار اللوجيستى فى كل من 2( إلى )2تشير الجداول من رقم )

الريف والحضر وإجمالى الجمهورية. من خالل الجداول السابقة يمكن استنتاج مالئمة نموذج االنحدار 

 اللوجيستى للبيانات. 

االنحدار اللوجيستى ألثر المتغيرات المفسرة والفقر ( نتائج 02( وجدول رقم )9ويستعرض كل من جدول رقم )

 0202و  0202فى كل من ريف مصر وحضر واالجمالى العام على مستوى الجمهورية خالل مسح عامى 

 على الترتيب.

 ( اختبار معنوية النموذج المقترح1جدول )

محل  السنة

 اإلقامة

 نسبة اإلمكان األعظم

-2 Log 

likelihood 

 لنموذج الموفق بالكاملاختبار معنوية ا

Omnibus Tests of Model Coefficients 

-Chiمربع كاي 

square 

درجات  

 الحرية

المعنوية 

 المحسوبة

 ***22222 9 02022022 02092202 ريف 0202

 ***22222 9 00222929 02202092 حضر

 ***22222 9 20292202 22922002 إجمالي

 ***22222 2 00222222 02222022 ريف 0202

 ***22222 2 02222002 09202202 حضر

 ***22222 2 20002909 22202920 إجمالي

 %0*** معنوي عن مستوى       المصدر: إعداد الباحثون اعتمادا على البيانات المجمعة
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 ( نسبة التباين المفسرة2جدول )

 التباين المفسر للنموذج محل اإلقامة السنة

Cox & Snell R Square Nagelkerke R 

Square 

 23290 23200 ريف 0202

 23290 23002 حضر

 23222 23209 إجمالي

 23220 23092 ريف 0202

 23202 23202 حضر

 23220 23202 إجمالي

 المصدر: إعداد الباحثون اعتمادا على البيانات المجمعة        

 

 ( نسب التصنيف المصحح )%(8جدول )

 نسبة التصنيف المصحح عدد المشاهدات اإلقامةمحل  السنة

 2032 2209 ريف 0202

 2932 0022 حضر

 2239 2999 إجمالي

 2032 2202 ريف 0202

 2032 0202 حضر

 2039 2220 إجمالي

          المصدر: إعداد الباحثون اعتمادا على البيانات المجمعة 

 

، ومعامل االنحدار األسي لسنة Wald( تقديرات معالم نموذج االنحدار اللوجستي واختبار 9جدول )

 ، ومحل اإلقامة0202

تقديرات معالم  المتغيرات المستقلة 

نموذج االنحدار 

 اللوجستي

معامل  Waldاختبار 

االنحدار 

 األسي

Exp.(B) 
معامل 

 االنحدار

B 

الخطأ 

 المعياري

S.E 

 إحصائية

Wald 

درجات 

 الحرية

المعنوية 

 المحسوبة

 حضر

 

 03220 23200 0 23202 23222 23022 ثابت

- الخبرة 

23222 

23222 23922 0 23002 23992 

- حجم اإلنفاق على التعليم
23220 

23220 0903202 0 23222*** 23222 

 03020 ***23222 0 0003022 23222 23292 حجم األسرة

لرب  الحالة االجتماعية

 األسرة

-

23292 

23002 23220 0 23200 23902 

 03092 23220 0 23020 23002 23022 النوع 

مستوي التعليم لرب 

 األسرة 

-

23009 

23202 223290 0 23222*** 23202 
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تقديرات معالم  المتغيرات المستقلة 

نموذج االنحدار 

 اللوجستي

معامل  Waldاختبار 

االنحدار 

 األسي

Exp.(B) 
معامل 

 االنحدار

B 

الخطأ 

 المعياري

S.E 

 إحصائية

Wald 

درجات 

 الحرية

المعنوية 

 المحسوبة

 ريف 

 

 03002 23202 0 23209 23002 23022 ثابت

 03222 **23222 0 03922 23222 23222 الخبرة 

- التعليم حجم اإلنفاق على
23290 

23209 090302 0 23222*** 23200 

 03222 ***23222 0 222322 23202 23202 حجم األسرة

الحالة االجتماعية لرب 

 األسرة

-

23222 

23220 23092 0 23209 23920 

- النوع 

23020 

23022 03020 0 23002 23222 

مستوي التعليم لرب 

 األسرة 

-

23002 

23200 020392 0 23222*** 23290 

 عام

 

 03220 *23220 0 03222 23022 23220 ثابت

 03222 23922 0 23202 23220 23220 الخبرة 

- حجم اإلنفاق على التعليم

23222 

23200 222302 0 23222*** 23222 

 03000 ***23222 0 902320 23202 23222 حجم األسرة

الحالة االجتماعية لرب 

 األسرة

-

23220 

23222 23220 0 23222 23922 

- النوع 
23022 

23020 03292 0 23092 23220 

مستوي التعليم لرب 

 األسرة 

-

23022 

23209 002322 0 23222*** 23220 

 

، ومعامل االنحدار األسي لسنة Wald( تقديرات معالم نموذج االنحدار اللوجستي، واختبار 02جدول )

 ، ومحل اإلقامة0202

تقديرات معالم  المستقلة المتغيرات 

نموذج االنحدار 

 اللوجستي

معامل  Waldاختبار 

االنحدار 

 األسي

Exp.(B) 
معامل 

 االنحدار

B 

الخطأ 

 المعياري

S.E 

 إحصائية

Wald 

درجات 

 الحرية

المعنوية 

 المحسوبة

 حضر

0202 

 23220 **23200 0 23029 23222 03220 ثابت

 03220 23202 0 23222 23222 23220 الخبرة 

- حجم اإلنفاق على التعليم

23202 

23222 0223202 0 23222*** 23229 

 03022 ***23222 0 0223020 23220 23222 حجم األسرة
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تقديرات معالم  المستقلة المتغيرات 

نموذج االنحدار 

 اللوجستي

معامل  Waldاختبار 

االنحدار 

 األسي

Exp.(B) 
معامل 

 االنحدار

B 

الخطأ 

 المعياري

S.E 

 إحصائية

Wald 

درجات 

 الحرية

المعنوية 

 المحسوبة

الحالة االجتماعية لرب 

 األسرة

23220 23020 23022 0 23222 03222 

- النوع 
22022 

22022 02022 0 23022 23220 

مستوي التعليم لرب 

 األسرة 

-

23022 

23200 223222 0 23222*** 23222 

 ريف 

0202 

 02229 23000 0 03222 23222 23202 ثابت

 03222 *23222 0 03002 23222 23222 الخبرة 

- حجم اإلنفاق على التعليم

23222 

23200 0223292 0 23222*** 23202 

 02220 ***22222 0 2203202 23202 23202 حجم األسرة

الحالة االجتماعية لرب 

 األسرة

23022 23000 23900 0 23202** 03022 

- النوع 

23222 

23022 003220 0 23222*** 23202 

مستوي التعليم لرب 

 األسرة 

-

23022 

23202 023022 0 23222*** 23922 

 عام

0202 

 03222 ***23222 0 23200 23020 23922 ثابت

 03222 23022 0 03209 23220 23222 الخبرة 

- حجم اإلنفاق على التعليم

23222 

23202 2203909 0 23222*** 23222 

 03022 ***23222 0 9203220 23202 23220 حجم األسرة

الحالة االجتماعية لرب 

 األسرة

23022 23292 23022 0 23202** 03022 

- النوع 

23220 

23022 003222 0 23222*** 23222 

مستوي التعليم لرب 

 األسرة 

-
23000 

23200 223220 0 23222*** 23222 

من الجدولين السابقين والتي تمثل نتائج االنحدار اللوجستي للعالقة بين الفقر والتعليم، وذلك في المناطق 

 الجغرافية ، يمكن استنتاج ما يلي:

يادة المناطق الجغرافية المختلفة وهذا مفاداه أن ز . أن العالقة بين االنفاق على التعليم والفقر كانت سالبة فى0

 االنفاق على التعليم تعنى إنخفاص احتمال وقوع االسرة تحت خط الدخل.

ويشير هذا إلى أن زيادة عدد  0202. أن العالقة بين عدد سنوات الخبرة والفقر عالقة سلبية فى الريف سنة 0

 تحت خط الفقر. سنوات الخبرة يعنى انخفاض احتمال وقوع االسرة

. هنالك عالقة ايجابية بين كل من حجم االسرة واحتمال الوقوع فى اعداد الفقراء، أى كلما زاد عدد افراد 0

 االسرة زاد احتمال وقوع االسرة تحت خط الفقر.
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 ى. أن العالقة بين الفقر ومستوى التعليم لرب األسرة كانت عالقة سلبية سواء فى الريف أو الحضر أو إجمال2

الجهورية، وذلك مفاداه أنه كلما زاد مستوى التعليم لرب األسرة، انخفض احتمال وقوع االسرة فى الفقر، وهي 

نتيجة تتوافق مع الواقع، ومع النظرية االقتصادية، وذلك في المناطق الحضرية، والمناطق الريفية على حد 

 سواء.

، يمكن مالحظة 0202كل من الريف والحضر سنة  . بمقارنة تأثير مستوى تعليم رب االسرة على الفقر فى2

، وكذلك سنة  23202وهو أعلى من نظيره فى الحضر  23290أن معامل االنحدار األسى فى الريف يساوى 

.   23222وهو أعلى من نظيره فى الحضر  23922كان معامل االنحدار االسى فى الريف يساوى  0202

 على الفقر فى الريف أعلى من حضر مصر.ويشير هذا أن التأثير المحتمل للتعليم 

 

 النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة 

تناول كل من المعالجة النظرية  وذلك من خالل التعليم فى الحد من الفقر فى مصر، قياس أثراستهدفت الدراسة 

ات كل من مؤشروكذلك استعراض تطور واألدبيات التطبيقة ، ليات تأثير دور التعليم فى الحد من الفقر، آل

عتماداً اسية باستخدام النموذج اللوجيستى اجراء الدراسة القياقر فى مصر خالل السنوات السابقة، والتعليم والف

 الذى يتم اعداده بواسطة الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء. ةسرلى بيانات مسح الدخل واالنفاق لألع

ي فق على التعليم والفقر كانت سالبة فى المناطق الجغرافية المختلفة وخلصت الدراسة إلى أن العالقة بين االنفا

 إنخفاص احتمال وقوع االسرة تحت خط الدخل. ؤدي إلىأن زيادة االنفاق على التعليم ت مما يعنيمصر، 

 ،سرة تحت خط الفقرخبرة يعنى انخفاض احتمال وقوع األنتائج الدراسة أن زيادة عدد سنوات ال أشارتكما 

ما ب األسرة هارمتغير تعليم تحت خط الفقر. كما كان تأثير ا زاد عدد أفراد األسرة زاد احتمال وقوعها وكلم

انخفض احتمال وقوع االسرة فى الفقر، كما تالحظ أن معامل سرة متعلما كلما كان رب األعلى مستوى الفقر، ف

وهو أعلى  23290الريف يساوى  بالتطبيق علىعند قياس عالقة االرتباط بين الفقر والتعليم   االنحدار األسى 

في  هتأثير المحتمل للتعليم على الفقر فى الريف أعلى من، ويشير هذا إلى أن ال 23202من نظيره فى الحضر 

صحية دخل األسرة وعاداتها المستوى معيشة  وبناء في الريف على أل، نظرا لآلثار المواتية لتعليم احضر مصر

 واألسرية.

أن ينتقل تأثير التعليم على الفقر، مثل الدور يمكن التى من خاللها  قنواتمن ال اراسة أن هناك عددكشفت الدو

اعتبار التعليم ، بما يعرف بتراكم رأس المال البشرىى تحسين مؤشر التنمية البشرية أو الذى يلعبه التعليم ف

دم ، والحد من عور، ومستوى الدخلجاالنتاجية واألمستوى ثيره على ضال عن تأمكون أساسي في المؤشر، ف

 د.وعى األسرة والفربالنهوض و ،ودفع عملية التنمية خاصة بالمناطق الريفية توزيع الدخل،المساواه فى 

ط بشكل ارتبخص ريف الوجه القبلى( مقارنة بالحضر فاع نسبة الفقر فى ريف مصر )وباألارتكذلك فإن 

جيه مزيد ، مما يؤكد اهمية توتلك المناطق مية، وانخفاض نسب االلتحاق بالتعليم في ارتفاع معدالت األمباشر ب

في  ، حتى يمكن نشر التعليم،في تلك المناطق المدارس، وتخفيض معدالت التسرب من بالتعليممن االهتمام 

 .هذه المناطق والمساهمة في مكافحة الفقر بها

 انعكاس  النتائج على السياسات اإلقتصادية

أكدت نتائج الدراسة أن ارتباط التعليم بعالقة عكسية مع الفقر، يؤكد على ضرورة االهتمام بالتعليم في كافة 

سين مستوى والسعي لتحوزيادة النفقات العامة على التعليم،  دون تمييز، ق ، ونشره في مختلف المناطهمستويات

عم دكومة في مكافحة الفقر، بل وجهود الحبما يدعم وفي صعيد مصر، المعيشة للسكان خاصة في الريف 

رتقي ، والتي تجهود التنمية من خالل زيادة المعارف والمهارات التي يكتسبها األفراد خالل العملية التعليمية

 بدورها بمستوى المعيشة ومكافحة الفقر.

 االقتصادي، مثل النمو قر،في الدراسات القادمة إضافة مزيد من المتغيرات المفسرة لمكافحة الفويمكن للباحثين 

ي همية زياد االنفاق على التعليم، ونشره فا يدعم نتائج هذه الدراسة، خاصة أبمق الحكومي على التعليم، اواالنف
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كافة ربوع البالد، دون تمييز بين الحضر والريف، خاصة وقد بينت الدراسة أن العائد على التعليم فى القرى 

 أعلى منه فى الحضر.

 :يمكن التأكيد على التوصيات التاليةمن وجهة نظر السياسات االقتصادية و

ع، نشر التعليم على نطاق واسزيادة نسبة مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة، بما يساعد على  -0

 .وفي جميع المناطقلجميع المواطنين،  واالهتمام بجودته

، يشجع األسر الفقيرة على استمرار أبنائهم في التعليمعلى العام زيادة المخصصات الموجهة لإلنفاق  -0

 . ، بما يرفع من مستوى المعيشة ويكافح الفقرالتعليم لفترات طويلة

من خالل االهتمام بالتدريب على رأس العمل،   لدعم مخرجات التعليمتزويد الخريجين بالمهارات الالزمة  -0

 .ومن ثم مكافحة الفقرأعلى، ول دخأفضل واكتساب ومن ثم سهولة الحصول على فرص عمل 
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 المراجع العربية

سياسات الحد من الفقر في الريف المصري مع إشارة لبنك (. "0200سلوى محمد عبد العزيز محمد ) .0

"، رسددالة دكتوراه، كلية االقتصدداد التنمية واالئتمان الزراعي المصررري، مقارنة بجرامين بنك بنجالدي 

 .جامعه القاهرة-والعلوم السياسية 

انعكاسات سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الفقر، (. "0222)فايز عبد الهادي أحمد  .0

 .0222جامعة عين شمس،-، رسالة دكتوراه، كلية التجارةدراسة تطبيقية مقارنة"

الة ، رساقتصراديات التعليم للفتاة في المملكة العربية السعودية"( "0992فايزة محمد حسدن أخضدر) .0

 .0992جامعة عين شمس،  –دكتوراه، كلية التجارة 

: أوجه اسررتفادة مصررر من التجربة الماليزية في تطوير التعليم بما (0202محمد عبد السددالم راشددد ) .2

 .0200جامعة عين شمس،  –، رسالة ماجستير، كلية التجارة يخدم التنمية االقتصادية في مصر

ر في تحقيق التنمية مدى مساهمة سياسات مكافحة الفقر في مص(. "0202منى حلمى عباس محمد ) .2

 جامعة عين شمس.-، رسالة دكتوراه ، كلية التجارةالمستدامة"

، ظاهرة الفقر واسررتراتجيات التنمية في مصررر دراسررة مقارنة"(. "0992مؤنس السدديد محمد فيالة ) .2

 جامعة عين شمس.-رسالة ماجستير، كلية التجارة

القتصدددداد والعلوم السددددياسددددية، جامعة هبة الليثي وآخرون، سددددياسددددات مكافحة الفقر في مصددددر، كلية ا .2

 .0202القاهرة، 

 0220هويدا عدلي، الفقر والسياسات العامة في مصر دراسة توثيقية تحليلية ،  .2

 0992. كريمة كريم، الفقر وتوزيع الدخل في مصر، القاهرة، منتدى العالم الثالث،  .9

 مصر في جودة عبد الخالقهبه نصار، بعض اآلثار االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي في  .02

 -وهناء خير الدين )محرران(، اإلصددددالح االقتصددددادي وأثاره التوزيعية، أعمال المؤتمر العلمي بقسددددم .00

   0992. القاهرة، دار المستقبل العربي  0990نوفمبر  00-00االقتصاد 

 099معهد التخطيط القومي، تقرير التنمية البشرية،  .00

 خصائص الفقر في مصر ، في عال أبوزيد ) محرر ( ، القمةهبة الليثى ، مسألة توزيع الدخل و .00

االجتماعية، األبعاد الدولية واإلقليمية والمحلية ، جامعة القاهرة ، مركز دراسات وبحوث الدول النامية  .02

 ،0992 

 عالية المهدي ومصطفى السيد ، التكيف الهيكلي ومواجهة الفقر ، في عال أبو زيد)محرر(، القمة .02

http://www.iiep.unesco.org/
http://www.bos.frb.org/about/contacts.htm


 أثر التعليم على مكافحة الفقر في مصر

 0202ديسمبر        العدد الثانى          ثامنالمجلد الالمجلة العلمية للدراسات واالبحوث المالية واإلدارية     24

 

األبعداد الددوليدة واإلقليميدة والمحليدة ، جدامعة القاهرة ، مركز دراسدددددددات وبحوث الدول  االجتمداعيدة ، .02

 0992النامية ، 

 المصرية المجلة التعليم، على الهيكلي التكيف لسياسة المتوقعة اآلثار بعض نوفل، نعمان محمد .02

 099 يونيو األول، العدد الثالث، المجلد والتخطيط، للتنمية . .08

 تقييم سرياسرات الحد من الفقر بالتطبيق على محافظة الشرقية،فاطمة الزهراء غازي السديد يوسدف:  .09

 .0202جامعة الزقازيق،  -رسالة ماجستير، كليه التجارة

تحليل العالقة بين مسرررتوى الفقر ومسرررتوى التعليم بالتطبيق على السددديد شدددحتة أبو العزم منصدددور:  .02

 .0202جامعة الزقازيق،  -ليه التجارة، رسالة ماجستير، كمحافظة الشرقية

سياسات الحد من الفقر في الريف المصري )مع إشارة لبنك التنمية سدلوى محمد عبد العزيز محمد:  .00

، رسدددددالة دكتوراه، كلية االقتصددددداد واالئتمان الزراعي المصرررررري، مقارنة بجرامين بنك بنجالدي (

 .0200جامعه القاهرة،  -والعلوم السياسية 

، كلية االقتصدددداد والعلوم السددددياسددددية، جامعة سرررياسررررات مكافحة الفقر في مصررررري وآخرون، هبة الليث .00

 .0202القاهرة، 

، قياس معدل العائد الفردي على التعليم مع التطبيق على مصررررررإسدددددراء عزمي عبد الحميد صدددددقر:  .00

 .0200جامعة القاهرة،  –رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

التعليم قبل الجامعي والفقر دراسة للواقع المصري في السيد محمد أحمد ناس، سيد سالم موسي سالم،  .02

 0222، المركز العربي للتعليم والتنمية،ضوء الخبرة الدولية

رسالة  ،التعليم وظاهرة الفقر في مصر: دراسة في التفسير وآليات التخفيفمحمد منير فؤاد سماحة:  .02

 .0202جامعة بنها،  –رة ماجستير، كلية التجا

 راجي أسعد وملك رشدي، الفقر واستراتيجيات مواجهته في مصر، القاهرة، مركز دراسات وبحوث .02

 0999الدول النامية، سبتمبر 

 

 


