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دراسة تقييميه لدور وزارة القوي العاملة لزيادة فرص العمل  
 ومعالجة المشاكل المالية واإلدارية لتحقيق التنمية المستدامة  

 
  (2)فتحي الشحاتمحمد نهال  -(2)حمد هاللأهدي إبراهيم  -(1)محمد محمود سعفان

 .عين شمس ةجامع، معهد الدراسات والبحوث البيئية( 2 القوي العاملة يروز  (1
 

 لمستخلصا
تقييم لدور وزارة القوي العاملة يهدف البحث إلى دراسة وقد اعتماد البحث علي اسلوب 

لزيادة فرص العمل ومعالجة المشاكل المالية واإلدارية لتحقيق التنمية المستدامة تم اجراء دراسة 
لة العمل ومعالجة البطا فى مجال الوزارة فيما يخص فرص العمل وكيفية تم زيادة فرص

% وذلك من حيث دراسة انتقاديه بين الشركات الملتزمة بفرص العمل الحقيقة   8 ليإوصلت 
وذلك للتوصل الى اطار متكامل يوضح من الناحية العالمية موضوع زيادة فرص العمل 

 هداف التنمية المستدامة .أهدف من ومعالجة المشاكل المالية واإلدارية وذلك لتحقيق 
فردا  30العاملين بوزارة القوي العاملة على النحو التالي لعينة من  االستقصاء الميداني

فردا من شاغلي  50فردا من شاغلي الوظائف التنفيذية 40من شاغلي وظائف االدارة العليا 
فرد وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية مع  120وبلغ نسبة العينة  وظائف االدارة الوسطي

وهي تشمل  spssة التي تضمن البرنامج االحصائي استخدام بعض االساليب االحصائي
 2التوزيع التكراري للبيانات والنسب المئوية والمتوسطات المرجح واالنحراف المعياري واختباركا

معامل ارتباط بيرسون معامل الثبات باستخدام الفا كرونباخ الختبار ثبات االستقصاء 
 فرض البحث واالنحدار بسيط والخطي اللوجيستي من اجل اختبار

 شارت النتائج إلى:وقد أ
  توجددد عةقددة ذات داللددة احصددائية بددين دور وزارة القددوي العاملددة لزيددادة فددرص العمددل وبددين

 تحقيق التنمية المستدامة.
  جوهريددة بددين نتددائج القددرارات التددي تبنددى علددى فددرص العمددل ومعالجددة المشدداكل  فددروقوجددود

 المستدامة. اإلدارية والمالية وذلك بهدف تحقيق التنمية 
 يوصى الباحث باألتى:

  ضرورة  وجود سجةت متابعة علي ادارة الحسابات دورية، وتحليل نقاط القوة والضعف في
 النواحي الفنية من خةل تلك السجةت.
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  االلتزام بالسياسات والتشريعات بالرقابة المالية واالدارية والدور التي تقوم به وزارة القوي
لتشريعات بما يتناسب مع زيادة التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي العاملة وتطوير هذه ا

أدي بدوره إلى زيادة وجود فرص العمل والمعالجات الخاصة بالمشاكل المالية واالدارية 
 ودور التنمية المستدامة فيما يخص االجيال القادمة.

 
 

 البحث  مقدمة
محطدة أساسدية في مسيدرة التنميدة 2030تمثدل استراتيجية التنميدة المسدتدامة: رؤيدة مصدر 

الحداضر بالمسدتقبل ونستعرض إنجازات الحضدارة المصريدة العريقدة،  مدرحلة تربدطالشداملة في 
لتبندي مسيدرة تنمويدة واضحدة لوطدن متقددم ومزدهدر تسدوده العدالدة االقتصاديدة واالجتماعيدة 

يددادة اإلقليميددة. كددما تمثددل خريطددة الطريددق التددي وتعيد إحياء الدددور التاريخددي لمددر في الر 
تسددتهدف تعظيددم االسددتفادة مددن المقومددات والمزايا التنافسية، وتعمدل عدلى تنفيدذ أحدةم 

 وتطلعدات الشدعب المدصري في توفدير حيداة الئقدة .
رجية لتشجيع الخريجين إن وزارة القوي العاملة قامت بعقد برتوكوالت تعاون داخلية وخا

فضة عن استخدام مراكز  سد العجز بالنسبة للبطالة في مصرعلي التدريب أوال ثم التعيين و 
تدريب الخاصة بالوزارة والتعاقد علي مراكز تدريب خارجية وتزيد الشباب بمهمات ومنح تدريبية 

يجاد فرص مناسبة للعمل داخلية أيضدًا تجسديدًا لدروح وتعدد  وخارجية تساعدهم علي التحفيز وا 
دسدتور مدصر الحديثدة الدذي وضدع هدفدًا أساسديًا للنظدام االقتصدادي تبلدور في تحقيدق الرخداء 
في البداد مدن خةل التنمية المسددتدامة والعدالددة االجتماعيددة وتوفير حياة كريمة للمواطن 

م النظددام االقتصددادي بالنمددو المتددوازن وسد عجز البطالة  وأكددد عدلدى ضرورة التددزا (1)المصري
جغرافيددًا وقطاعيددًا وبيئيددًا. وتعتدبدر أول إستراتيجية  يتددم صياغتهددا وفقددًا لمنهجيددة التخطيددط 
االستراتيجي بعيددد المدددي والتخطيددط بالمشدداركة، حيددث تددم إعدادهددا بمشدداركة مجتمعية واسعة 

لمجتمدع المددني والقطداع الخداص والدوزارات والهيئدات الحكوميدة كدما القدت راعدت مرئيدات ا
شداركة فعالدة مدن شركاء التنميدة الدوليدين األمدر الدذي جعلهدا تتضمدن أهدافدًاً  شداملة سدعدمًا وم
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دل لكافدة مرتكدزات وقطاعدات الدولدة المصريدة.وتدأتي أهميدة هدذه االسدراتيجية خاصدة في ظ
الظدروف الراهندة التدي تعيشدها مصر بأبعادهدا المحليدة واإلقليميدة والعالميدة والتدي تتطلب إعادة 
النظدر في الرؤيدة التنمويدة لمواكبدة هدذه التطدورات ووضدع أفضدل السدبل للتعاطدي معهدا بمدا 

لددول المتقدمدة وتحقيدق يمكدن المجتمدع المدري مدن النهدوض مدن عثرتده واالنتقدال إلى صفوف ا
 (،2020رشيد، وسالم عواد هادي أمال حميد) الغايدات التنمويدة المنشدودة للبةد.

وقدد تبندت االسدراتيجية مفهدوم التنميدة المسدتدامة كإطدار عدام ُيقصدد بده تحسدن جدودة 
أفضدل، وسد عجز اة الحيداة في الوقدت الحداضر بما ال يخدل بحقدوق األجيال القادمة في حيد

ثدم يرتكدز مفهدوم التنميدة الدذي تتبنداه االسدراتيجية عدلى ثةثدة أبعداد رئيسدية تشدمل  البطالة  ومدن
 لبعد االجتماعي والبعدد البيئي. البعدد االقتصدادي وا

بمدا «  النمدو االحتدوائي والمسدتدام والتنميدة اإلقليميدة»كدما ترتكدز االسدراتيجية عدلى مفاهيدم 
يؤكدد مشداركة الجميدع في عمليدة البناء والتنمية ويضمدن في الوقدت ذاتده اسدتفادة كافدة األطدراف 
مدن ثمدار هدذه التنميدة. وتراعدي االسدراتيجية مبددأ تكافدؤ الفدرص وسدد الفجدوات التنمويدة 

 القادمة. حقدوق األجيدال واالسدتخدام األمثدل للمدوارد ودعدم عدالدة اسدتخدامها بمدا يضمدن
 

 مشكلة البحث
 :تتمثل مشكلة البحث الرئيسية فى المشاكل اإلدارية والمالية

 :: المشاكل اإلداريةأولا 
 . زيادة معدل البطالة في المجتمع المصري 
 . قلة فرص العمل المتاحة 
 .عدم اقتناص الفرص المتاحة لتدريب الخريجين 
 دي الشباب بما يتوافق مع تحقيق التنمية المستدامة  عدم خلق روح االبتكار والمعرفة ل 
 قلة عدد العاملين بسبب قلة التعينات 
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  منظومدددة العمدددل الورقيدددة  والدددروتين الدددذي يحددددث خلدددل فدددى منظومدددة العمدددل واالحبددداط لددددي
 الموطنين.

 .ضعف الكوادر القيادية 
 : المشاكل المالية:ثانياا 
  نقص االمكانيات لدتدريب الخريجين 
 جز الموازنة العامة للدولة مما يصعب طرح وظائف وتعيينات جديدة .زيادة ع 
  ضعف الموازنة المخصصة للوزارة 

عدم توافر التمويدل الدةزم لرفدع البنيدة التحتيدة وكفداءة التددريب بمدا يدتةئم مدع اسدتراتيجية التنميدة 
 ج م ع ( –العمل اإلدارة العامة للتشغيل ومعلومات سوق  –)وزارة القوي العاملة  المستدامة .

 

 أسئلة البحث
 ؟البطالة وزيادة معدالت التدريب خفض معدالتالةزم لما نظام المعلومات المحاسبي  .1
تدريب الخدريجين بمدا يدتةءم مدع متطلبدات مصدر فدي الخطدة االسدتراتيجية ما إمكانية اجراء  .2

 ؟وبما يحقق التنمية المستدامة 2030
 

 أهمية البحث
ثراء مجال البحث العلمي للتنمية المستدامة لدراسة الراهنة إلي إتسعي ا :علميةهمية الاأل -

 وتفعيل الدور الرسمي لها متمثة فى وزارة القوي العاملة
وتتمثل في نتائج الحالية في وضع بدائل وحلول للمشكةت  :همية التطبيقيةاأل  -

 الرئيسية في  مجال فرص العمل وموجهة المشكةت االدارية والمالية
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 البحثهداف  أ
 يهدف البحث الى:

 تقييم دور وزارة القوي العاملة فى مجال توفير فرص العمل امام الباحثين عنها  -1
 تحديد المشاكل اإلدارية والمالية بالوزارة -2
 .تسليط الضوء على دور وزارة القوي العاملة في معالجة المشاكل اإلدارية والمالية -3

 

 أسلوب البحث
ألسلوب الوصفي التحليلي من خةل مراجعة الكتب والدوريات اعتمدت الدراسة على ا

 ذات الصلة بموضوعهما وقد تضمنت النقاط األساسية اآلتية: 
 

 البحثفروض  
 المفاهيم األتية:تستند الدراسة إلى 

توجددد عةقددة ذات داللددة احصددائية بددين دور وزارة القددوي العاملددة لزيددادة فددرص العمددل وبددين  (1
 مة.تحقيق التنمية المستدا

توجدددد عةقددددة ذات داللددددة إحصددددائية بددددين دور وزارة القدددوي العاملددددة فددددي معالجددددة المشددددكةت  (2
 اإلدارية وبين تحقيق التنمية المستدامة.

توجد عةقة ذات داللة إحصائية بدين دور وزارة القدوي العاملدة فدي معالجدة المشداكل الماليدة  (3
 وبين تحقيق التنمية المستدامة.

 

 الدراسات السابقة
"تأثير أنشططة السطتراتيةية الوطنيطة  :(2020)ميد رشيد، وسالم عواد هاديأمال ح -1

"، الى تسليط الضدوء علدى طبيعدة للتخفيف من الفقر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تأثير انشطة االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في تحقيدق اهدداف التنميدة المسدتدامة، 
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تي: هددل هنداك تددأثير ألنشددطة االسددتراتيجية الوطنيددة للتخفيددف وقدد تمثلددت مشددكلة البحددث بددداآل
مدددن الفقدددر فدددي تحقيدددق اهدددداف التنميدددة المسدددتدامة؟ وتمثدددل ميددددان البحدددث فدددي وزارة العمدددل 

( ونتائج مؤشرات اهدداف التنميدة المسدتدامة 2016-2012والشئون االجتماعية وللسنوات )
   (SPSS ver.10ئي الجاهز )(، وتم استخدام البرنامج االحصا2016-2012للسنوات )

ومعامدل التحديدد  Fفي احتسداب النسدب المئويدة ومعادلدة االنحددار الخطدي المتعددد واختبدار 
R2  وتوصددل البحددث الددى مجموعددة مددن االسددتنتاجات كددان مددن ابرزهددا هندداك تددأثير ألنشددطة ،

بلغدت  الوزارة المبحوثدة فدي مجدال التخفيدف مدن الفقدر فدي تحقيدق اهدداف التنميدة المسدتدامة،
( اال ان تلك االستراتيجية لم يتم تدعيمها بسبب ضعف مستوي التنفيذ، وابدرز %60نسبتُه )

مدددا توصدددل اليددده البحدددث مدددن التوصددديات هدددو التركيدددز علدددى تحقيدددق االسدددتراتيجيات القادمدددة 
 ألهدافها، لدعم اهداف التنمية المستدامة والنهوض بواقع التنمية المستدامة في العراق.

بعنطوان دور القتصططاد الةتمطاعي والتيطامني فططي  Lee, S. (2020) أظهطرت دراسطة  -2
، على مدي السنوات العديدة الماضية ، حظدي االقتصداد توطين أهداف التنمية المستدامة"

باهتمددددام متزايددددد مددددن صددددانعي السياسددددات والبدددداحثين   (SSE)االجتمدددداعي والتضددددامني 
بمدا فدي  -جهة التحديات الرئيسية اليدوم والممارسين في جميع أنحاء العالم إلمكاناته في موا

ذلك الفقر والبطالة وعدم المساواة واالستبعاد االجتماعي وتغير المناخ. كنهج متكامدل يركدز 
إلدددى توليدددد قددديم للمجتمعدددات المحليدددة  SSEعلدددى النددداس ويراعدددي كوكدددب األرض ، يهددددف 

يمقراطيدة. تركدز أنشدطتها واألفراد بنداًء علدى مبدادل المسداواة والددمج والتعداون والتضدامن والد
بشددكل أساسددي علددى تلبيددة احتياجددات المجتمعددات وخلددق مجتمددع شددامل ومسددتدام حيددث يددتم 
تمكددين الفئددات الضددعيفة اجتماعيددًا. أنشددأت الحكومددة الكوريددة العديددد مددن األطددر والسياسددات 

فددي العقددد الماضددي ، ونتيجددة لددذلك ، وقددد ظهددرت مجموعددة كبيددرة  SSEالقانونيدة الداعمددة لددد 
بسرعة في البةد. في حدين أن  (SEOEsالمنظمات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) من

هندداك إجماًعددا متزايددًدا علددى أن كبددار المسددئولين االقتصدداديين فددي كوريددا الجنوبيددة يحتمددل أن 
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، إال أنده مدن غيدر  (SDGsيكوندوا فدي وضدع جيدد للتعامدل مدع أهدداف التنميدة المسدتدامة )
في الممارسدة العمليدة. تسدتخدم هدذه الدراسدة البياندات والتحلديةت الواضح مدي جودة أدائهم 

الموجددددددودة لتجميددددددع تقيدددددديم لجثددددددار االقتصددددددادية واالجتماعيددددددة والبيئيددددددة للتددددددأثير االقتصددددددادي 
االجتماعي والبيئي في كوريا الجنوبية ، وتربط هذه اآلثار بأهدداف التنميدة المسدتدامة. علدى 

في الزراعة الحضرية وقطاعدات االقتصداد  SEOEsي وجه التحديد ، تبحث هذه الدراسة ف
الدائري لفحدص دورهدم فدي بنداء أعمدال مسدتدامة ومبتكدرة ومسداعدة الدولدة علدى التكيدف مدع 
تغيددر المندداخ. تقدددم هددذه الدراسددة عدددًدا مددن األدلددة علددى أن التعلدديم االقتصددادي واالجتمدداعي 

 8و  3و  2و  1دامة ، ال سيما يمكن أن يكون وسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المست
 . 13و  12و  11و 

بعنطوان التكلفطة البيئيطة لسطتخدام المطوارد   Umar, et al., (2020) دراسطة  كمطا بينطت -3
: هدل تسدتطيع الصدين تحويدل بعدض العدبء مدن خدةل العولمدة الطبيعية والنمو القتصادي

 ،من أجل التنمية المستدامة؟ "
في الصين ومحدداتده المحتملدين،  2COالعةقة بين انبعاثات  للتحقيق في أهداف هذه الدراسة

 1980وهي النمو االقتصادي والعولمة والتنمية المالية، والموارد الطبيعية خةل الفترة مدن عدام 
. ونحددو تقددديم تحلدديةت أكثددر تفصددية عبددر الددنهج االقتصددادية متعددددة ضددمن 2017إلددى عددام 

المشددددترك للتكامددددل  Bayer-Hanckلمثددددال ، نهددددج متعدددددد المتغيددددرات النظددددام ، علددددى سددددبيل ا
علددددى المدددددي القصددددير والمدددددي  ARDL، وتقددددديرات  ARDLالمشددددترك ، ونهددددج اختبددددار حدددددود 

، FMOLS ،DOLSالطويددددل ، وفحددددص القددددوة مددددن خددددةل انحدددددارات االندددددماج المشددددترك )أي 
CCR) ونهج سببية ،Granger في مجال التردد. 

 COوالمدددوارد الطبيعيدددة لهدددا تدددأثير إيجدددابي علدددى تظهدددر أن النمدددو االقتصدددادي  نتائةنطططا -4
، على الرغم من أن العولمة تساهم في تحسين جودتها البيئية. وفي االنبعاثات في الصين2

االنبعاثددات فددي الصددين يمكددن أن تتددأثر  CO 2الوقددت نفسدده، ال يوجددد أي دليددل إحصددائي 
صادي والموارد الطبيعية تدؤدي التنمية المالية. تحليل السببية يكشف أن العولمة والنمو االقت
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االنبعاثدات علدى المددي الطويدل، فدي حدين أن التنميدة الماليدة يتسدبب فقدط  CO 2كلها إلدى 
CO  االنبعاثددات، والتددي تثبددت مزيددد مددن النتددائج التددي توصددلنا إليهددا. هددذه  2المدددي القصددير

 الصين.النتائج ذات مغزي بالنسبة لصانعي السياسات لتحقيق التنمية المستدامة في 
بعنطوان " اسطتراتيةية التنميطة البشطرية أسطاض فطي يطمان التنميطة (، 2019البهادلي ) -5

/ دراسددددة تحليليددددة" أن التنميددددة البشددددرية تعددددد أحددددد محافددددل التطددددور  المسططططتدامة فططططي التعلططططيم
المجتمعددي فددي غالبيددة الدددول ، وتشددير الدراسددات إلددى أن التنميددة البشددرية ومندداهج صددياغتها 

ندددت كفيلدددة فدددي ضدددمان التطدددور والرقدددي المجتمعدددي ، وتحقيدددق التنميدددة وتطدددور مضدددامينها كا
المسددتدامة فددي التعلدديم فددي غالبيددة الدددول ومنهددا العددراق، ومددن خددةل هددذه العةقددة جدداء هددذا 
البحث ليسلط الضوء علدى تدرابط وتدأثير التنميدة البشدرية علدى التنميدة المسدتدامة فدي التعلديم 

مدددا ،  ال توجدددد عةقدددة ذات داللدددة معنويدددة بدددين .اعتمدددد البحدددث علدددى فرضددديتين رئيسددديتين ه
التنميدددة البشدددرية والتنميدددة المسدددتدامة ، أمدددا الفرضدددية الثانيدددة ، فكدددان يوجدددد تدددأثير ذو داللدددة 
معنويددة للتنميددة البشددرية علددى التنميددة المسددتدامة، وأظهددرت النتددائج عدددم وجددود عةقددة وتددأثير 

م تعتمدد كليدًا علدى التنميدة البشدرية ، وقددم بين المتغيرين رغم ان التنمية المستدامة في التعلي
البحددث عددددد مدددن التوصدديات مدددن أهمهدددا التفكيددر بإنشددداء وزارة خاصدددة للتنميددة البشدددرية تهدددتم 

 بمتطلبات التنمية المستدامة في العراق .  
(، بعنططططوان "نحططططو منهةيططططة لقيططططاض 2019)دراسططططة عبططططد الحميططططد القصططططا   -6

ات البديلططة لتحقيطق أهططداف األمطم المتحططد  المؤشطرات وتصططور متكامطل لنمططوذن السطيناريوه
 –أن تنفيدذ أهدداف التنميدة المسدتدامة األمميدة   حالطة مصطر،"،-2030للتنمية المسطتدامة 

وهدي نسددق معقدد يتكددون مدن مجموعددة مدن األهددداف والغايدات ذات العةقددات المتشدابكة فيمددا 
ن األولويدات االقتصدادية علي المستوي الوطني يدعو كل بلد إلى الموازنة الدقيقة بي -بينها 

واالجتماعية والبيئية واختيار المزيج الصحيح من خيارات السياسة العامدة، وهدذا يحتداج إلدي 
فهم أفضل لطبيعة الترابطات بدين األهدداف والغايدات. كدذلك يحتداج صدانعي السياسدات إلدي 
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مددن أهددداف أداة لتقيدديم آثددار السياسددات االقتصددادية و االجتماعيددة و البيئيددة علددى كددل هدددف 
التنمية المستدامة والتي قد تكون إيجابية علي بعض األهداف وسلبية علدي الدبعص اآلخدر. 
ولمساعدة صانعي السياسات على مواجهة هذه التحديات والتي تحتاج إلي تحديد األولويات 
ودراسة السيناريوهات البديلة وقياس مددي التطدور نحدو إنجداز األهدداف، هنداك حاجدة ملحدة 

 ر أدوات كمية.إلي تطوي
 اإلطار ا لنظرى

أصدر رئيس الوزراء قرارا بإنشاء مكتب العمل على أن  1930في نوفمبر  :نبذ  عن الوزار 
ثددم  1935يلحددق بددإدارة األمددن العددام بددوزارة الداخليددة ثددم ضددمه إلددى وزارة التجددارة والصددناعة عددام 

مصدددالح وزارة . أصدددبحت مصدددلحة العمدددل إحددددي 1936تحويلددده إلدددى مصدددلحة تابعدددة لهدددا عدددام 
عنددد إنشدداء الددوزارة ثددم حلددت محلهددا اإلدارة العامددة للعمددل عددام  1939الشددئون االجتماعيددة عددام 

ثدم أنشددئت وزارة العمددل  1955وزارة الشدئون االجتماعيددة ثدم تعدددل إلددى وزارة العمدل عددام  1954
 ، ثم تم تغيير االسم إلى وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية.1961عام 

عدد كبير من الخدمات عبر موقعها اإللكتروني الرسمي،  2020ة القوي العاملة تقدم وزار 
 وذلك في إطار حرصها على تسهيل تقديم الخدمات إلكترونيا للتيسير على المواطنين.

وتضم الخدمات التي يقدمها الموقع، نشرة وظائف جديدة تنشر شهريا، وتضم اآلالف من 
 فرص العمل، 

ة تسددجيل بيانددات المصددريين فددي الخددارج، فددي إطددار حددرص وزارة كمددا يقدددم الموقددع، خدمدد
 القوي العاملة على إنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.

كما يقدم الموقع، خدمة الحصول على فرصة عمل سواء بالدداخل أو الخدارج، عدن طريدق 
 بملئ البيانات المطلوبة فيها. استمارة يقوم الراغب في الحصول على فرصة عمل
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وينشددر ، قدددم للموقددع أيضددا، عندداوين وأرقددام مكاتددب العمددل عبددر محافظددات الجمهوريددة.وي
الموقددع أيضددا حقددوق وواجبددات العمددال، التددي يكفلهددا لهددم القددانون، واشددتراطات السددةمة والصددحة 

 المهنية التي يجب توافرها في المنشآت
 :هداف وزار  القوى العاملةأ
 قهارعاية القوي العاملة حيث تتحمل على عات 
 .تنظيم الوسائل المؤدية إلي توفير االستقرار في عةقات العمل 
 .تحقيق شروط العمل العادلة وظروفه المةئمة 
 .إجراء الدراسات التي تكفل حماية القوي العاملة من حوادث العمل وأمراض المهنة 
 .اقتراح الوسائل التي تهدف إلى الحد من هذه المخاطر 
 مه في الداخل والخارج.رسم سياسات االستخدام وتنظي 
  رسم السياسة القومية للتدريب 
 إجراء البحوث والدراسات الميدانية 

 :التحديات التي تواةه الوزار 
 ة:حديات مؤسسيت -
 عقد وتضخم هيكل الجهاز اإلداريت. 
 .سوء توزيع القوي الوظيفية ونقص الوظائف التخصصية 
 لمعلوماتية.عدم مةئمة حالة البنية األساسية التكنولوجية وا 
 .ضعف نظم المحاسبة المرتبطة بتحقيق النتائج واألهداف 
 .عدم القدرة على االستفادة من الجهات المانحة والتمويةت األجنبية على الوجه األمثل 
 .كثرة التشريعات الخاصة بالعمل وتداخلها وتضاربها وتعقدها 
  تكز على خطة عدم وجود منظومة موحدة ومتكاملة للتدريب المهني في مصر، تر

 استراتيجية قومية للتدريب من أجل التشغيل.
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  زيادة المعروض من العمالة غير المدربة التي ال تلبي متطلبات التشغيل االقتصادي
 والرشيد في السوق الوطنية واألسواق الخارجية.

 :تحديات اقتصادية -
 .ازدياد حجم القطاع غير الرسمي 
 خطط والمشروعات وعدم تحديد األولويات التمويلية.عدم توافر التمويل الةزم لتنفيذ ال 
 عدم مةئمة بيئة األعمال المحفزة والجاذبة لةستثمارات األجنبية والمحلية. 
 :تحديات اةتماعية-
 ارتفاع معدالت البطالة 
  تراجع نسبة اعتماد الددول العربيدة علدى العمالدة المصدرية النخفداض قددراتهم التنافسدية مدع

 وخاصة الهندية والبنغالية في األسواق العربية. العمالة األجنبية
  المددوروث الثقدددافي لددددي األسدددر المصدددرية والتدددي تدددفع بأبنائهدددا نحدددو التعلددديم الجدددامعي رغدددم

علمهم بعدم توافر فرص عمدل كثيدرة لخريجدي الجامعدات، وتأصديل النظدرة المتدنيدة للعمدل 
 الحرفي لدي الشباب.

 : تحديات بيئية -
 االيكولوجية مما كان له آثار سلبية على األنشطة اإلنتاجيدة المختلفدة  تدهور البيئة والنظم

لتشمل السدياحة، والصديد، والزراعدة، والتجدارة، وبالتدالي انخفداض فدرص العمدل ممدا سداهم 
فدددي زيددددادة معددددالت الهجددددرة الداخليدددة مددددن الريدددف إلددددي الحضدددر وكددددذلك معددددالت الهجددددرة 

 الخارجية.
 هور صحته الناتجة عن التلوث البيئي.انخفاض إنتاجية العامل نظرًا لتد 
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 :ةهة المعوقات اإلدارية والماليةالطرق المنهةية لموا
 :اإلدارية أولا:
 اعداد وتنفيذ الخطط التدريبية لرفع كفاءة العاملين في مختلف مجاالت عمل الوزارة 
 التأكد على ضرورة الصراحة والدقة والوضوح 
 ةتتوضيح االيجابيات المستفادة من المشك 
 توضيح الجهات المسئولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بحل المشكةت 

 :وتشمل ما يلى
التخطيط ويشمل وضع األهداف والمعايير ورسم السياسات واإلجراءات وأعداد الموازنات  -1

 وكتابة الجدول الزمني
 التنظيم ويشمل الهيكل والمهام والعةقات ثم اختيار المناسبين لحل المشكلة -2
 التوجيه واإلشراف ويشمل التحفيز والقيادة واالتصال. -3
 الرقابة وتشمل تحديد المعايير الرقابية وقياس األداء وتشخيص المشكةت وعةجها.-4
 المالية :ثانياا 
  ترشيد االنفاق 
  البحث عن مصادر تمويل 
 رفع االيراد الخاص بالوزارة 
  مراكز التدريباالستعانة بصندوق التدريب والتأهيل لرفع كفاءة 
  منظمة العمل الدولية  ،.....(  –االستعانة بالمنظمات الدولية مثل )منظمة الهجرة الدولية

 لرفع القدرة التنافسية.
 .الدخول في شراكة مع القطاع الخاص 
 التخفيف من حدة المشاكل ونتائجها 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرون محمد محمود سعفان

 

 2021( يناير5جزء )، ولاأل العدد، الخمسون المجلد
 ISSN 1110-0826رقيم الدولي الت

483 

 منهجية البحث
 يعتمد أسلوب البحث علي:

 اسة المكتبية علي اآلتي:تمد الدر تع الدراسة المكتبية :( 1
   .الكتب والدوريات العربية واألجنبية 
 .اإلحصائيات والتقارير المتعلقة بمجال البحث 
 .استند الباحث الي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة التي تصدرها الجهات العامة 
 باالضافة الى  باالضافة الي المؤتمرات والندوات واالبحاث العلمية والمقاالت االجنبية

 المراجع العربية .
  تعتمد الدراسة الميدانية علي اآلتى:دالدراسة الميدانية   (2
 المقابةت المتعمقة مع العاملين محل الدراسة 
 استمارة استبيان موجهة للعاملين محل الدراسة 
  اعتمد الباحث على المنهج التحليلي االحصائى الوصفي والكمي فى تحليل البيانات

 صل عليها باستخدام التحليل االحصائي لتحقيق االهدافالمتح
 :مةتمع وعينة البحث

( فرد من مجتمع الدراسة بطريقة 120تم سحب عينة عشوائية إجمالية عددها ) :عينة البحث
تحكمية حيث اختار الباحث من أبدوا استعدادهم وتفهما من موضوع البحث ، وقد اشتملت 

فى فئات عمرية مختلفة ، وبدرجات علمية متنوعة يشغلون  عينة البحث على الذكور واإلناث
 الوظائف اإلشرافية والتنفيذية 
بينما  %85.5( فرد ومثل الذكور 120بلغت عينة البحث ): البيانات األولية لعينة البحث

من حيث التأهيل العلمى فكان ما يقرب نصف العينة حاصلين  %14.5كانت نسبة اإلناث 
حاصلون على دبلومة ، أما الحاصلين على الدكتوراه  %22ان على مؤهةت عليا وك
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من  %90من إجمالى عينة البحث ، ومن حيث العمر كان أكثر من  %21.5والماجستير 
 بنسبة قد تكون متساوية .  35 -25فأكثر ومن  45سنة ، ومن  40 -35الفئات العمرية 

 

 الدراسة الميدانية  
الخاصة باختبار فروض  الميدانيةت الدراسة هذا الفصل لعرض خطوا ونخصص الباحث

بحث دراسة تقييمية لدور وزارة القوي العاملة لزيادة فرص العمل ومعالجة المشاكل المالية 
 واالدارية لتحقيق التنمية المستدامة    

وفي ضوء ذلك يعرض الباحث المراحل المتبعة إلعداد قائمة االستقصاء، ثم يقدم وصفًا 
وخصائص عينة الدراسة، و اإلجراءات التي اتبعت في توزيع قائمة  لمجتمع الدراسة،

االستقصاء وطريقة جمع البيانات، واألساليب اإلحصائية المستخدمة فى التحليل والوصول إلى 
 نتائج البحث.

، %85.5فردًا، ومثلت الذكور نسبة  120بلغت عينة البحث : البيانات األولية لعينة البحث
 .%14.5إلناث بينما كانت نسبة ا

ومن حيث التأهيل العلمي لعينة البحث فقد كان ما يقرب من نصف عينة البحث 
حاصلون على دبلومه، أما الحاصلون  %22.1( حاصلين على مؤهةت عليا، نسبة 47.3%)

من إجمالي عينة البحث على  %9.2، %21.4على الدكتوراه والماجستير فكانت نسبتهما 
 التوالي.

من عينة البحث في الفئات العمرية الثةث  %90فقد كان أكثر من ومن حيث العمر 
سنة( بنسب تكاد تكون متساوية حيث بلغت  35-25سنة فأكثر،  45سنة،  35-45)
 .%9،2فبلغت نسبتها  25( على الترتيب، أما الفئة أقل من 29.8%، 30.5%، 30.5%)
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-10رة خبرة تراوحت بين ( بفت%33.6وأما سنوات الخبرة فقد كان حوالي ثلث العينة )
،  %25سنة فأكثر( حيث بلغت نسبتهما  15سنة، 10-5سنة، يلي ذلك فترتي الخبرة ) 15

 .%16.8سنوات فكانت النسبة  5على التوالي، أما الفترة أقل من  23.6%
( في %18.3وفيما يختص بطبيعة الوظيفة فقد كان أقل من خمس عينة البحث )

( عينة البحث في الوظائف %81.7كان حوالي أربعة أخماس )الوظائف اإلشرافية، في حين 
 التنفيذية. 

 قوائم االستقصاء توصل الباحث إلى النتائج التالية: تحليلوبعد 
  فددردًا، اشددتملت علددى الددذكور واإلندداث، فددي فئددات عمريددة مختلفددة،  120بلغددت عينددة البحددث

 ة.وبدرجات علمية متنوعة، يشغلون الوظائف اإلشرافية والتنفيذي
 بعادهدددددا سدددددؤال 35ائمدددددة االستقصددددداء بلغدددددت أسدددددئلة ق ، القسدددددم األول:  التنميدددددة المسدددددتدامة وا 

االجتماعيددة واالقتصددادية والبيئيددة، القسددم الثددانى: التحددديات التددي تواجدده وزارة القددوي العاملددة، 
 القسم الثالث: تطوير معدالت االداء للوزارة

  وقد استخدم الباحث األسلوب اإلحصائي(SPSS)  
 فددردد مددن الددذكور واالندداث مددن فئددات عمريددة مختلفددة وبدرجددة  120بلغددت عينددة الدراسددة  وقددد

 علمية متنوعة يشغلون الوظائف القيادية واالشرافية والتنفيذية بوزارة القوي العاملة
 والجدول التالي يبين البيانات األولية لعينة البحث.

 البيانات األولية لعينة البحث :(1ةدول رقم )
 % عدد بيطططان % عدد بيططططان

 85.5 112 ذكور الجنس
العمر 
 بالسنوات

 9.2 12 25أقل من 
 29.8 39 35 - 25 14.5 19 إناث

الحالة 
 التعليمية

 30.5 40 45 - 35 22.1 29 دبلومة
 30.5 40 فأكثر 45 47.3 62 مؤهل عال
 9.2 12 ماجستير

سنوات 
 الخبرة

 16.8 22 5أقل من 
 25.0 34 10 - 5 21.4 28 دكتوراة

طبيعة 
 الوظيفة

 33.6 44 15 -10 18.3 24 إشرافية
 23.6 31 فأكثر 15 81.7 107 تنفيذية
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 نتائج البحث
 الستقصاء توصل الباحث إلى النتائج التالية: قوائم تحليلبعد 

 منتصفإلي أن مفهوم التنمية المستدامة قد لقي قبوال واسعا منذ  الدراسة توصلت
، كما توجد أسس ومؤشرات عديدة للتنمية لماضي، وتعددت تعريفاتهاثمانينات القرن ا

لدي المجتمعات واألفراد المستدامة، ويتطلب تحقيقها وجود إرادة سياسية للدول وكذلك استعداد 
، فالتنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات لتحقيقها

 شكل متناسق، وال يجوز اعتمادها على فئة قليلة،والجماعات ب
 قوائم االستقصاء توصل الباحث إلى النتائج التالية: تحليلوبعد 

  اشددتملت علددى الددذكور واإلندداث، فددي فئددات عمريددة مختلفددة، فددردًا،  120بلغددت عينددة البحددث
 ، يشغلون الوظائف اإلشرافية والتنفيذية.وبدرجات علمية متنوعة

 أي أن االسدتجابات  %60ممدا يعندي أنهدا تعددت  %89.2، %76.6بين  تراوحت قيمة ألفا
، األمدر الدذي (Realability)على قوائم االستقصاء من قبل عينة الدراسة تتمتع بالموثوقيدة 

 يمكن معه تعميم نتائج التحليل على مجتمع الدراسة.
 فدق تمدام" كمدا زاد تراوحت درجات الموافقة على أسدئلة قائمدة االستقصداء  بدين "أوافدق" و "أوا

متوسط االستجابات عدن القيمدة المحايددة علدى كافدة أقسدام قائمدة االستقصداء ممدا يددل علدى 
الددوعي الجيددد بددالمفهوم دور وزارة القددوي العاملددة مددن قبددل عينددة البحددث وهددو مددا يتضددح مددن 

لة في أسئلة القسم األول، كما يدل على أهمية الدور التقييمي التي تقوم به وزارة القوي العام
زيددادة فددرص العمددل مددن وجهددة نظددر عينددة البحددث كمددا يفهددم مددن أسددئلة القسددم الثدداني، وأيضددًا 
يظهر إدراك عينة البحث التحديات التي توجه وزارة القوي العاملة كما توضحه أسدئلة القسدم 

 الثالث، وهى اسئلة توضح تطوير معدالت األداء  فى الوزارة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرون محمد محمود سعفان

 

 2021( يناير5جزء )، ولاأل العدد، الخمسون المجلد
 ISSN 1110-0826رقيم الدولي الت

487 

المشدددداكل الماليددددة واالداريددددة زاد فددددرص العمددددل  حيددددث أندددده كلمددددا زادت إجددددراءات معالجددددات
 وتحسين التنمية المستدامة حيث اظهرت النتائج:

النمددو االقتصددادي والمددوارد الطبيعيددة لهددا تددأثير إيجددابي علددى التنميددة المسددتدامة واالسددتخدام  -
 ويؤدي إلى تدهور الموارد الطبيعية غير المستدام يعد من أكبر المشكةت البيئية

نفيذ برامج تطوير القطاع الخاص مع االسراع نحو تطوير اسواق العمدل فدى ضرورة رسم وت -
 الدولة لتمكنها من استيعاب القوي العاملة الفائضة

تطوير القطاع الخاص والعمل بشكل متوازي نحدو تفعيدل الددور الدذي يمكدن ان يقدوم بده فدى  -
 انجاز خطط االصةح االقتصادي 

لخدميددة واالنتاجيددة الداخليددة والخارجيددة والتعامددل مددع االهتمدام بالتدددريب فددى شددتى المجدداالت ا -
 التقنية الحديثة بحرفية واتقان

 .وسطة ودعمها لتقليل نسبة البطالةاالهتمام بالمشروعات الصغيرة والمت -
 

 توصيات البحث  
 في ضوء نتائج الدراسة الميدانية يوصي الباحث بما يلي:

  ي العاملة في معالجة المشاكل المالية واالدارية تفعيل الدور التقييمي التي تقوم به وزارة القو
 ينبغي أن يتضمن هذا الدور ما يلي:وتحسين التنمية المستدامة 

التأكد من االلتزام باإلرشادات الخاصة بفرص العمل ومتابعة النشرة القومية للتوظيف والتي  -
المالية واالدارية تصدرها الوزارة شهريا فى جميع مديريات القوي العاملة ومعالجة المشاكل 

 التي تتعرض لها الوزارة .
تأكيد اتباع أنظمة الرقابة المالية واالدارية بالوزارة والمعالجة الخاصة بهم  مثل المراقبة  -

 داخل قطاعات الوزارة عن طريق ادارة االمن الداخلي للقطاعات محل الدراسة.
 والرقابة من جهة الوزارة.متابعة تنفيذ اإلرشادات العامة بشان فرص العمل بالحافظات  -
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  ضرورة  وجود سجةت متابعة علي ادارة الحسابات دورية، وتحليل نقاط القوة والضعف في
 النواحي الفنية من خةل تلك السجةت.

  االلتزام بالسياسات والتشريعات بالرقابة المالية واالدارية والدور التي تقوم به وزارة القوي
ت بما يتناسب مع زيادة التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي العاملة وتطوير هذه التشريعا

أدي بدوره إلى زيادة وجود فرص العمل والمعالجات الخاصة بالمشاكل المالية واالدارية 
 ودور التنمية المستدامة فيما يخص االجيال القادمة.

  ة  وذلك بتضمينها االستفادة من نتائج التقارير الرقابية الداخلية بشان ادارة الحسابات بالوزار
 توصيات تكون قابلة للتنفيذ في حدود إمكانيات الوزارة

  ربط برامج الحسابات باألهداف و األغراض مباشرة، وهو ما يعتمد على صياغة الرقابة
اداخل الوزارة علي ادارة الحسابات في صورة إجراءات فعلية تتحقق بها األهداف 

 واألغراض.
 عدادها كل الجهات تبني استراتيجية وطنية للتنمي ة المستدامة يشارك في بنائها وا 

والمؤسسات وأفراد المجتمع المعنيين بالتنمية المستدامة والمتأثرين بنواتجها على المدي 
 القصير والبعيد .

  ضرورة االهتمام بالتنمية المتواصلة وتحقيق االهداف علي المدي القصير والطويل فةبد
 حقيق االحتياجات في ظل االستخدام االمثل.ان ترعي حق االجيال القادمة وت

  أمكن التوصل لنموذج ارتباط بيرسون يفسر العةقة بين الدور التقييمي للوزارة ومعالجة
 المشاكل المالية واالدارية وأداء تحسين التنمية المستدامة وأخذ الشكل التالي:

X2 =0.911 + 0.356*X3 + Ɛ 
 X3ارة فى معالجة المشاكل المالية واالدارية "، يشير إلى "الدور التقيمي للوز  X2حيث 

 يشير إلى الخطأ العشوائي. Ɛيشير إلى "وازدياد فرص العمل وتحسين التنمية المستدامة ا"، 
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وقد ثبتت معنوية النموذج، ومعنوية المعلمات المقدرة، كما اتضح أن المتغير المستقل 
ير التابع، وهي قدرة تفسيرية من التغيرات التي تحدث في المتغ %57.7يفسر حوالي 

 متوسطة.
أمكن التوصل لنموذج انحدار خطي بسيط يفسر العةقة بين الدور التقيمي  للوزارة 

 ومعالجة المشاكل المالية واالدارية وأداء تحسين التنمية المستدامة وأخذ الشكل التالي:
X2 =0.911 + 0.356*X3 + Ɛ 

فى معالجة المشاكل المالية واإلدارية "،  يشير إلى "الدور التقييمي للوزارةX2حيث
X3،"يشير إلى "وازدياد فرص العمل وتحسين التنمية المستدامة اƐ.يشير إلى الخطأ العشوائي 

وقد ثبتت معنوية النموذج، ومعنوية المعلومات المقدرة، كما اتضح أن المتغير المستقل 
 تابع، وهي قدره تفسيرية متوسطةمن التغيرات التي تحدث في المتغير ال %57.7يفسر حوالي 
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التكرارات النسبية واإلحصاءات الوصفية الخاصة بإدراك عينة البحث التنمية  :(2ةدول رقم )
 المستدامة وابعداها االجتماعية واالقتصادية والبيئية

 متغيرات
 الدراسة

غير 
موافق 
 تمام

غير 
موافق  موافق محايد موافق

متوسط  إةمالي تمام
 مرةح

انحراف 
 عياريم

درةة 
 الموافقة

X101 0.00 0.80 9.20 28.20 61.80 100 4.51 0.69  موافق
 تمام

X102 0.80 1.50 4.60 35.90 57.30 100 4.47 0.73  موافق
 تمام

X103 0.80 0.80 3.80 42.70 51.90 100 4.44 0.68  موافق
 تمام

X104 0.00 0.00 3.10 44.30 52.70 100 4.50 0.56  موافق
 تمام

X105 0.00 1.50 2.30 49.60 46.60 100 4.41 0.62  موافق
 تمام

X106 0.00 0.00 6.10 54.20 39.70 100 4.34 0.59  موافق
 تمام

X107 4.60 7.60 9.20 44.30 34.40 100 3.96 1.08 موافق 
X108 3.10 8.40 6.10 45.00 37.40 100 4.05 1.03 موافق 
X109 4.60 4.60 3.10 51.10 36.60 100 4.11 0.99 موافق 
X110 3.10 3.80 6.10 44.30 42.70 100 4.20 0.94  موافق

 تمام
X111 0.00 2.30 7.60 23.70 66.40 100 4.54 0.74  موافق

 تمام
X112 0.00 0.00 9.20 38.90 51.90 100 4.43 0.66  موافق

 تمام
افق تمام" ، يتضح من الجدول السابق أن درجة الموافقة أسئلة القسم تراوحت بين " مو 

"موافق" وقد جاءت مرتبة حسب مدي الموافقة على االستفسارات الخاصة دور وزارة القوي 
 العامل في زيادة فرص العمل  من وجهة نظر عينة البحث كما يلى:
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 مفاهيم ةاءت درةة الموافقة عليها "موافق بشد ": 
ة الصحية والتعليم والذي يشير إلى "تتضمن التنمية تحسين مستوي الرعايX111المتغير .1

والرخاء االجتماعي ألن التنظيم يحدد المسئوليات المختلفة بدقة ويفوض السلطة بالقدر 
، %7.6"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين  %23.7الةزم للنهوض "موافق تمام"، 

 .0.74بانحراف معياري  4.54"رافض"، وقد بلغ المتوسط الحسابي  %2.3نسبة 
ي يشير إلى "يؤدي تطبيق التنمية الي تلبية احتياجات الحاضر دون والذX101المتغير .2

المساس من احتياجات األجيال المقبلة في كونه عبارة عن فحص انتقادي دوري منظم 
وموضعي وموثق بهدف التأكد من االلتزام بعدم المساس من األجيال المقبلة "حيث أفاد 

، %9.2نما بلغت نسبة المحايدين "موافق"، بي %28.2"موافق تمام"،  %61.8حوالي 
 .0.69بانحراف معياري  4.51"رافض"، وقد بلغ المتوسط الحسابي  %8.8نسبة 

والذي يشير إلى "يمكن ان تعمل التنمية علي تجديد الموارد والثروات التحقق X104المتغير .3
مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة والتعليمات الصادرة والقاعدة 

"موافق"،  %44.3( "موافق بشدة"، %52.7ررة"حيث أفاد أكثر من نصف العينة )المق
بانحراف معياري  4.50، وقد بلغ المتوسط الحسابي %3.1بينما بلغت نسبة المحايدين 

0.57. 
والذي يشير إلى "تقترح التنمية المستدامة مواجهة التهديدات التي توجه X102المتغير .4

 %35،9( "موافق تمام، %57.3من نصف العينة ) المحيط البيئي"حيث أفاد أكثر
"رافض  %0.8"رافض"، نسبة  %1.5، نسبة %4.6"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين 

 .0.73بانحراف معياري  4.47تمام"، وقد بلغ المتوسط الحسابي 
والذي يشير إلى "يؤدي تطبيق التنمية المستدامة الي تحقيق كفاءة وضع X103المتغير .5

المستقبلية لتطوير العمل في وحدات المجتمع"حيث أفاد أكثر من نصف العينة الخطط 
، نسبة %3.8"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين  %42.7( "موافق تمام، 51.9%)
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بانحراف  4.44"رافض تمام"، وقد بلغ المتوسط الحسابي  %0.8"رافض"، نسبة  0.8%
 .0.68معياري 

شمل التنمية المستدامة في تعريفها كمفهوم عملي للمشاكل والذي يشير إلى "تX112المتغير .6
نها تسمح بتقييم المخاطر ونشر الوعي وتوجية العمل علي  المتعددة التي تتحدي البشرية وا 

( "موافق %51.9المستوي المحلي واإلقليمي والدولي "حيث أفاد أكثر من نصف العينة )
، وقد بلغ المتوسط الحسابي %9.2دين "موافق"، بينما بلغت نسبة المحاي %38.9تمام"، 
 .0.66بانحراف معياري  4.43

والذي يشير إلى "يتضمن اعتماد التنمية المستدامة علي عنصر جوهري فى X105 المتغير .7
مخطط الدول والشركات خصوصا فيما يتعلق بالقوانين الداخلية التي تضمن مشروع 

وافق"، بينما بلغت نسبة "م %49.6"موافق تمام"،  %46.6االستثمار"حيث أفاد 
بانحراف  4.41"رافض"، وقد بلغ المتوسط الحسابي  %1.5، نسبة %2.3المحايدين 

 .0.62معياري 
والذي يشير إلى "يتضمن اعتماد التنمية المستدامة علي عنصر جوهري في X106المتغير .8

 %39.7مخطط الدول والشركات خصوصا فيما يتعلق بالقوانين الداخلية"حيث أفاد 
، وقد بلغ المتوسط %6.1"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين  %54.2وافق تمام"، "م

 .0.59بانحراف معياري  4.35الحسابي 
والذي يشير إلى "تؤدي إجراءات التامين سبل الحصول علي مياه الشرب X110المتغير .9

"موافق تمام،  %42.7اآلمنة وتحسين اصرف الصحي لألجيال القادمة"حيث أفاد 
 3.1"رافض"، نسبة  %3.8، نسبة %6.1"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين  44.3%

 .0.94بانحراف معياري  4.20"غير موافق تمام"، وقد بلغ المتوسط الحسابي 
 مفاهيم ةاءت درةة الموافقة عليها "موافق": 
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والذي يشير إلى "يعتبر النمو يحدث تلقائيا بينما التنمية بفعل قوي  X109المتغير .1
جراءات تهدف التغير"حيث أفاد  "موافق"، بينما بلغت  %51.1"موافق تمام"،  %36.6وا 

"رافض تمام"، وقد بلغ المتوسط  4.6"رافض"، نسبة  %4.6، نسبة %3.1نسبة المحايدين 
 .0.99بانحراف معياري  4.11الحسابي 

ل القومي والذي يشير إلى "تتمثل أهداف التنمية االقتصادية بزيادة الدخX108المتغير .2
 %45"موافق تمام"،  %37.4واالرتفاع بمستوي المعيشة وتقليل الفجوة الداخلية"حيث أفاد 

"رافض  3.1"رافض"، نسبة  %8.4، نسبة %6.1"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين 
 .1.03بانحراف معياري  4.05تمام"، وقد بلغ المتوسط الحسابي 

م االقتصاديين علي أن تجميع رأس المال هو والذي يشير إلى "يتفق معظX107المتغير .3
"موافق تمام،  %34.4احد اهم مصادر الكفاءات االجتماعية والكفاءات البيئة"حيث أفاد 

 4.6"رافض"، نسبة  %7.6، نسبة %9.2"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين  44.3%
 .1.08بانحراف معياري  3.96"رافض تمام"، وقد بلغ المتوسط الحسابي 
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التكرارات النسبية واإلحصاءات الوصفية الخاصة التحديات التي تواجه وزارة  :(3ةدول رقم )
 القوي العاملة 

متغيرات 
 الدراسة

غير 
موافق 
 تمتم

عير 
موافق  موافق محايد موافق

 متوسط إةمالي تمام
 مرةح

انحراف 
 معياري

درةة 
 الموافقة

X213 0.00 0.00 5.30 38.90 55.70 100 4.50 0.6 موافق بشدة 

X214 0.00 0.00 6.90 50.40 42.70 100 4.36 0.61 موافق بشدة 

X215 0.00 0.80 12.20 46.60 40.50 100 4.27 0.70 موافق بشدة 

X216 0.00 0.80 6.90 56.50 35.90 100 4.27 0.62 موافق بشدة 

X217 1.50 2.30 15.30 44.30 36.60 100 4.12 0.86 موافق 

X218 2.30 3.10 14.50 40.50 39.70 100 4.12 0.93 موافق 

X219 0.00 2.30 6.10 19.10 72.50 100 4.62 0.71 موافق بشدة 

X220 3.80 1.50 6.90 34.40 53.40 100 4.32 0.96 موافق بشدة 

X221 3.10 1.50 9.90 45.80 39.70 100 4.18 0.90 موافق 

X222 3.80 3.10 13.70 47.30 32.10 100 4.01 0.97 وافقم 

X223 0.80 3.10 10.70 49.60 35.90 100 4.17 0.80 موافق 

X224 3.80 3.10 9.90 52.70 30.50 100 4.03 0.94 موافق 

X225 5.30 3.10 9.90 41.20 40.50 100 4.08 1.05 موافق 

يتضح من الجدول السابق أن درجة الموافقة أسئلة القسم تراوحت بين " موافق تمام" ، 
جاءت مرتبة حسب مدي الموافقة على العبارات التي تبين الرقابة الداخلية البيئية "موافق" وقد 

 من وجهة نظر عينة البحث كما يلى:
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 مفاهيم ةاءت درةة الموافقة عليها "موافق بشد ": 
 ةاءت درةة الموافقة عليها "موافق بشد ": 

المهمة في تدفق  والذي يشير إلى "يعتبر حركة رؤوس األموال والزيادات X219المتغير .1
االستثمار حول العالم وذلك من اجل ضمان مستقبل األجيال القادمة حيث أفاد حوالي 

"موافق"، بينما بلغت نسبة  %19.1من إجمالي عينة البحث "موافق تمام"،  72.5%
بانحراف  4.62"رافض"، وقد بلغ المتوسط الحسابي  %2.3، نسبة %6.1المحايدين 

 . 0.71معياري 
والذي يشير إلى "يعتبر من بين إبعاد التنمية المستدامة االجتماعية والبيئة  X213المتغير .2

واالقتصادية البعد االجتماعي خاصة كبعد حديد لقياس مستوي التنمية" حيث أفاد أكثر من 
"موافق"، بينما بلغت نسبة  %38.9( "موافق تمام"، %55.7نصف عينة البحث )

 .0.6بانحراف معياري  4.5ط الحسابي ، وقد بلغ المتوس%5.3المحايدين 
والذي يشير إلى "تعتبر تحقيق األهداف تتعاون منظمة األمم المتحدة مع  X214المتغير .3

مجموعة البنك الدولي فى وضع استراتيجية لدعم وانجاز األهداف اإلستراتيجية" حيث أفاد 
لغت نسبة "موافق"، بينما ب %50.4من إجمالي عينة البحث "موافق تمام"،  42.7%

 .0.61بانحراف معياري  4.36، وقد بلغ المتوسط الحسابي %6.9المحايدين 
والذي يشير إلى "يقوم البنك الدولي باستخدام أدوات المساءلة االجتماعية  X220المتغير .4

للمتابعة العالم علي المشاركة أثناء وتنفيذ المشاريع من خةل البطاقات تقارير المواطنين 
 %34.40( "موافق تمام، %53.40م نتائج المجتمعات عينة البحث )او بطاقات وتقيي

"رافض  %3.8"رافض"، نسبة  %1.5، نسبة %6.9"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين 
 .0.96بانحراف معياري  4.32تمام"، وقد بلغ المتوسط الحسابي 

من  %40.5د يعتبر التنبؤ باالحتياجات المستقبلية من المستلزمات الخدمية" حيث أفا .5
"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين  %46.6إجمالي عينة البحث "موافق تمام"، 

 .0.7بانحراف معياري  4.27"رافض وقد بلغ المتوسط الحسابي  %0.8، نسبة 12.20%
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والذي يشير إلى "تقوم التنمية المستدامة على ثةث محاور رئيسية هي  X216المتغير .6
 %56.5"موافق تمام"،  %35.9جتماعية والبيئية " حيث أفاد الكفاءات االقتصادية واال

"رافض"، وقد بلغ المتوسط  %0.8، نسبة %6.9"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين 
 .0.62بانحراف معياري  4.27الحسابي 

 عبارات ةاءت درةة الموافقة عليها "موافق":  
تم مقابلتها باإليرادات خةل السنة والذي يشير إلى "تعتبر التكاليف التي ي X221المتغير (1

ما هي إال تكاليف التي تدخل خةل فترة محاسبية أخري وتظهر فى قائمة المركز المالي " 
"موافق"، بينما  %45.8من إجمالي عينة البحث "موافق تمام"،  %39.7حيث أفادت نسبة 

"، وقد بلغ "رافض بشدة %3.1"رافض"، نسبة  %1.5، نسبة %9.9بلغت نسبة المحايدين 
 .0.90بانحراف معياري  4.18المتوسط الحسابي 

ضرورة تقيم مجموعة مستنديه ودفترية سليمة  -18والذي يشير إلى "  X223المتغير (2
من إجمالي عينة  %35.9تساعد فى حصر عناصر التكاليف الفعلية " حيث أفادت نسبة 

، نسبة %10.7يدين "موافق"، بينما بلغت نسبة المحا %49.6البحث "موافق تمام"، 
بانحراف  4.17"رافض تمام، وقد بلغ المتوسط الحسابي  %0.80"رافض"، نسبة  3.1%

 .0.80معياري 
والذي يشير إلى "تعتبر مهارات مدير الحسابات القدرة التحليلية فى أمور  X217المتغير (3

ث من إجمالي عينة البح %36.6الشغل والمقدرة على حل المشكةت " حيث أفادت نسبة 
 %2.3، نسبة %15.3"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين  %44.3"موافق تمام"، 
بانحراف معياري  4.12"رافض تمام"، وقد بلغ المتوسط الحسابي  %1.50"رافض"، نسبة 

0.86. 
والذي يشير إلى "يعتبر تصميم نظام احصائي مالي للوزارة من اجل توفير  X218المتغير (4

سياسات من دراسة التطورات المالية لدي قطاع الحكومة " إحصاءات تمكن صناعيي ال
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"موافق"، بينما  %40.5من إجمالي عينة البحث "موافق تمام"،  %39.7حيث أفادت نسبة 
"رافض تمام، وقد بلغ  %2.3"رافض"، نسبة  %3.1، نسبة %14.5بلغت نسبة المحايدين 

 .0.93بانحراف معياري  4.12المتوسط الحسابي 
والذي يشير إلى "تمكن استخدام البيانات فى نظام إحصاءات المالية لبحث  X225المتغير (5

من إجمالي عينة البحث  %40.5مجاالت معينة لعمليات الوزارة " حيث أفادت نسبة 
 %3.1، نسبة %9.9"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين  %41.2"موافق تمام"، 
بانحراف معياري  4.08وسط الحسابي "رافض تمام"، وقد بلغ المت %5.3"رافض"، نسبة 

1.05. 
والذي يشير إلى ""قطاع الحكومة يتألف من جميع وحدات الحكومة  X224المتغير (6

 مؤسسات غير الهادفة للربح والتي تسيطر علي تمويلية وحدات حكومية.
"موافق"، بينما  %52.7من إجمالي عينة البحث "موافق تمام"،  %30.5حيث أفادت نسبة  (7

"رافض تمام"، وقد  %3.80"رافض"، نسبة  %3.1، نسبة %9.9ة المحايدين بلغت نسب
 .0.94بانحراف معياري  4.03بلغ المتوسط الحسابي 

والذي يشير إلى "يهتم تقيم األداء بمراقبة أداء الموظفين بشكل دائم وذلك  X222المتغير (8
"موافق من إجمالي عينة البحث  %32.1باإلشراف على الموظفين حيث أفادت نسبة 

"رافض"،  %3.1، نسبة %13.7"موافق"، بينما بلغت نسبة المحايدين  %47.3تمام"، 
 .0.97بانحراف معياري  4.01"رافض تمام"، وقد بلغ المتوسط الحسابي  %3.80نسبة 

نخلص من ذلك إلى موافقة عينة البحث على العبارات التي تبين التنمية المستدامة 
 ادية والبيئيةوأبعادها االجتماعية واالقتص
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 المراجع
(، "تأثير أنشطة االستراتيجية الوطنية للتخفيف من 2020رشيد، وسالم عواد هادي) حميدأمال 

الفقر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مجلة دراسات محاسبية ومالية، 
 (.51)15المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، العراق،  

التنمية أساس في ضمان (، " استراتيجية التنمية البشرية 2019دام جاسم البهادلي )سلمان ص
المستدامة في التعليم / دراسة تحليلية"، مجلة جامعة كلية بغداد للعلوم 

 (.8) 2019االقتصادية، العراق، 
(، "نحو منهجية لقياس المؤشرات وتصور متكامل لنموذج 2019عبد الحميد القصاص )
-2030هات البديلة لتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة السيناريو 

 . 307ايا التخطيط والتنمية;حالة مصر."، معهد التخطيط القومي، سلسلة قض
مطانيوس مخول  عدنان غانم ، مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد الخامس 

 -49الي  33، ص ص  2015والعشرون، العدد الثاني، 
ريدة ديب، سليمان مهنا مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد الخامس والعشرون، العدد 

 518 -487، ص ص2013األول
، ص 2013ايمان بوشنقير ،محمد ركامي ، مجلة جيل حقوق اإلنسان، العدد الثاني ، لبنان، 

 46-31ص 
تمويل المشاريع البيئية  ، " استراتيجيات المؤسسات المالية في 2010-2009حدة، فروحات، 

دراسة حالة الجزائر " ، مجلة الباحث ،  –من أجل تحقيق التنمية المستدامة 
 (7عدد)

مع دراسة للبعد البيئي  في  -( ابعاد التنمية المستدامة2000محمد زكي علي السيد )
 االقتصاد المصري جامعة عين شمس

تماعي في حماية البيئة وتحقيق ، دور التخطيط االقتصادي واالج2010راشد المنصوري، 
دراسة تطبيقية علي إمارة  –(التنمية المستدامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ."أبو ظبي
 دراسة القوي العاملة والتشغيل معلومات اولية عن سوق العمل  2015عادل ناجى الفقهي 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرون محمد محمود سعفان

 

 2021( يناير5جزء )، ولاأل العدد، الخمسون المجلد
 ISSN 1110-0826رقيم الدولي الت

499 

 .Carr ,Lawrence & ,Tyson, Thomas, "Planning Quality Cost 

Expenditures: How Much Should A Company Spend on 

Improving Qua 

lity?", Management Accounting, Vol. LXXIV, No.4, October, 1992, pp. 

52- 56. 

Espey, J. (2019). Sustainable development will falter without data. 

Nature, 571(7765), 299-300. 

 .Heitager ,les ,Ogan ,Pekin& ,Matulich ,Serge, Cost Accounting ,

Cincinnati ,Ohio :South-Western Publishing Co., 2006. 

 .Jafar ,Azizi ,Mohammad,Taleghani ,Fariba ,

Esmaielpoor&,Mehrdad,GudarzvandChegini" ,Effect of the 

Quality Costing System on Implementation and Execution 

of Optimum Total Quality Management",International 

Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 8, 

August, 2010,pp.19-26. 

 .Kendirli ,Selcuk & ,Tuna ,Muharrem ,In the Context of Total Quality 

Management, "Quality Costs and Effects on Financial 

Decisions: A Research in Corum's Enterprises", 

International Journal of Entrepreneurship, Vol. 13, 2009, 

pp.547–562. 

Lee, S. (2020). Role of social and solidarity economy in localizing the 

sustainable development goals. International Journal of 

Sustainable Development & World Ecology, 27(1), 65-71. 

Umar, M., Ji, X., Kirikkaleli, D., Shahbaz, M., & Zhou, X. (2020). 

Environmental cost of natural resources utilization and 

economic growth: Can China shift some burden through 

globalization for sustainable development? Sustainable 

Development. 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرونمحمد محمود سعفان 

 

 2021( يناير5جزء )، ولاأل العدد، الخمسون المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 

500 

AN EVALUATION STUDY FOR THE ROLE OF THE 

MINISTRY OF MANPOWER IN INCREASE JOB 

OPPORTUNITIES AND SOLVING 

ADMINISTRATIVE AND FINANCIALING 

PROBLEMS TO ACHIEVE SUSTAINABLE. 

 

Mohmed M. Saafan(1); Hoda I. Ahmed (2) 

and Nehal M. F. Elshahat (2) 

1) Ministry of Manpower 2) Institute of Environmental Studies and 

Researches, Ain Shams University  

 

ABSTRACT 
The general objective of this research is an evaluation study of the 

role of the Ministry of Manpower to increase employment opportunities 

and address financial and administrative problems to achieve 

sustainable development A study was conducted in the field of the 

ministry with regard to employment opportunities and how the job 

opportunities were increased and unemployment was reached to% and 

that is in terms of a critical study between companies committed to 

opportunities Real work in order to reach an integrated framework that 

clarifies globally the topic of increasing job opportunities and 

addressing financial and administrative problems in order to achieve a 

goal of sustainable development. 

The research was based on the field survey method for a sample of 

professors from the Faculty of Commerce, Accounting Department 

A selection of professors from the Institute of Studies and 

Research, the environment. The sample rate was 100 individuals. They 

were randomly chosen with the use of some statistical methods that 
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included the spss statistical program. And the logistic linearity for 

testing the imposition of research 

1- There is a strong correlation between job reliability and how to 

tackle financial and administrative problems and its relationship to 

sustainable development 

2- The presence of statistically significant differences at the moral 

level., .5.,. Between the eyes with all the dimensions of the scale in 

favor of tackling financial and administrative problems and achieving 

sustainable development. Therefore, we accept the second hypothesis of 

the study. 

 


