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  :لبحث املخص

  

 ا بـدوره  ت التي تسبب   االقتصادي د أفرزت األزمات االقتصادية المتعاقبة مشكلة الركو     

فـي اغلـب    ف.  النامية تفي مشكلة البطالة في البلدان الرأسمالية واإلصابة بالشلل لالقتصاديا        

اقتصاديات البلدان العربية أدى الضغط الديموغرافي المتتالي علـى سـوق العمـل وتبـاطؤ               

ة إلى مـستويات تفـوق      التوظيف في مرحلة الثمانينات والتسعينات إلى ارتفاع معدالت البطال        

 تركزها في صفوف الشباب      في هذه االقتصاديات   ما يميز هذه البطالة   . مثيالتها في دول العالم   

نوع من الخلـل فـي      باعتبارها  البطالة  وأصبحت النظرة إلى    . عاماً ٣٤ اقل من    ذوي األعمار 

وأنهـا  اطنيهـا،   النظام االجتماعي وأن الدولة غير قادرة الدولة في القيام بواجباتها تجـاه مو            

  . تهميش اجتماعي وهدر اقتصادي وظاهرة مرضية في االقتصاديات الوطنية

رجع إلى أهمية كون رأس المال البشري هو        ي  البطالة إن أهمية دراسة وتحليل مشكلة    

أساس التنمية، باإلضافة إلى الخطر الناجم عن التزايد المستمر في أعداد العاطلين عن العمـل               

عفات في النتائج االجتماعية والسياسية  التي ترافق حالـة التعطـل عـن              وما يمثله من مضا   

كما أن  . العمل، حيث تعد البطالة هي البيئة الخصبة والمواتية لنمو الجريمة والتطرف والعنف           

انعدام الدخل الذي يعتبر مرادفاً للبطالة يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيـشة وزيـادة عـدد                

  . نسانيةالخط الفقر وما يرافق ذلك من األوضاع الالفقراء الذين يعيشون تحت 

أنواعها ومفاهيمها حـسب النظريـات      تعالج هذه الورقة مشكلة البطالة في سورية فتبحث في          

كما تناقش تعريف منظمـة      .و تشرح كيفية حساب معدل البطالة وأنواعها المختلفة       االقتصادية  

معيار على المـستوى المحلـي للبطالـة        العمل الدولية في تعريف العاطل عن العمل وتقترح         

ـ         وتـدرس أيـضاً هـذه الورقـة        . ايستخدم في إعداد الخطط ويضع الحكومة أمام التزاماته

كما تحلل هذه الورقة البطالة المقنعـة والعمالـة         . الخصائص الفردية واألسرية لمشكلة البطالة    

  .الناقصة وتقف عند خصائص كل منهما

سوق العمـل مـن جانـب       الخلل في سوق العمل فهي تحلل       وعلى اعتبار البطالة ناتجة عن      

  .وعملية التوازن بينهماالعرض ومن جانب الطلب 

 يعتمدان على االقتصادي القياسي حيث يحلل كـل         نتطور هذه الورقة أيضاً نموذجين رياضيي     

  .   في البطالةةمنهما العوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثر

 وكذلك مسوحات القوة    ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤اد العام للسكان في عام      على التعد وتعتمد هذه الورقة    

  ٢٠٠٦ حتى الربع األخير من عام ٢٠٠٠العاملة منذ عام 
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  مقدمة
  

 والثـورة   ي للتطور التكنولوج  ة نتيج  الماضي، القرن من هذا    األخيرةد  برزت في العقو  

 فـي مجـال العلـوم       ، لم تكن تطرح على بـساط البحـث        ،جملة من القضايا  العلمية التقنية،   

 كمـا بـرزت      ،الهجرة الداخلية مشكلة  و ،مشكلة البطالة   منها   االقتصادية والعلوم االجتماعية  

  أفـرزت  فقـد .  للثـروة  األمثـل يع فرص العمل واالستخدام     مفاهيم العدالة والمساواة في توز    

 في مشكلة البطالة    ا بدوره ت التي تسبب   االقتصادي مشكلة الركود المتعاقبة   االقتصادية   األزمات

 إلـى  أدى ونتيجة هـذا الوضـع       .النامية تلالقتصاديا  واإلصابة بالشلل  الرأسماليةفي البلدان   

 بهـذه المـشاكل المنبثقـة       اإلحاطـة ب ة  يية والسياس جتماعظهور عجز العلوم االقتصادية واال    

 برر تـدخل  مما  . ف المستجدة و بالقوة البشرية وضرورة تنميتها وتكييفها مع الظر       والمرتبطة

 وإعـادة  ،أيـضا   الحرة حتى في االقتصاديات    في آليات عمل توازن العرض والطلب،      الدولة

فـي النظـام    نـوع مـن الخلـل       ا  باعتبارهالبطالة  حيث ينظر إلى    . التوازن في سوق العمل   

تهمـيش  وأنهـا   ،  مواطنيهـا الدولة في القيام بواجباتها تجاه      درة  أن الدولة غير قا   االجتماعي و 

  . اجتماعي وهدر اقتصادي وظاهرة مرضية في االقتصاديات الوطنية

  

 تتراوح نسبة البطالة أن   نجد   ، حيث هذه المشكلة  على جسامة وكبر     األرقام تشير لغة   

 المتتالي  الديموغرافيالضغط   أدىفي اغلب اقتصاديات البلدان العربية حيث        % ١٥- ١٠بين  

 ارتفـاع معـدالت     إلـى  في مرحلة الثمانينات والتسعينات   تباطؤ التوظيف    و على سوق العمل  

  في هذه االقتصاديات   ما يميز هذه البطالة    . دول العالم  البطالة الى مستويات تفوق مثيالتها في     

غلـب البـاحثين هـذه      يرجـع أ  .  عاماً ٣٤ اقل من    األعماروي  شباب ذ صفوف ال تركزها في   

 ضعف المهارات لهؤالء العاطلين عن العمل وتراجع قدرة القطاع العام في هـذه              الظاهرة إلى 

  .العاملةالبلدان على امتصاص الفائض من القوى 
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البـشرية   ال يتمثل في فقط في أهمية المـوارد       البطالة  دراسة وتحليل مشكلة   أهميةإن  

وكونها تحتل مكانا مهماً، مثل الموارد الطبيعية ومثل االحتياطيات النفطية والفوائض الماليـة             

التي تختزنها الدول،  وإنما ترجع إلى أهمية كون رأس المال البشري هـو أسـاس التنميـة،                  

ه مـن   باإلضافة إلى الخطر الناجم عن التزايد المستمر في أعداد العاطلين عن العمل وما يمثل             

مضاعفات في النتائج االجتماعية والسياسية  التي ترافق حالة التعطل عن العمل، حيـث تعـد     

كما أن انعـدام الـدخل      . البطالة هي البيئة الخصبة والمواتية لنمو الجريمة والتطرف والعنف        

الذي يعتبر مرادفاً للبطالة يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وزيادة عـدد الفقـراء الـذين                

  . نسانيةالشون تحت خط الفقر وما يرافق ذلك من األوضاع اليعي

  

 هيئة مكافحـة  إحداث إلى هذا البعد مما دفعها السورية  الحكومةأدركتسورية،   وفي  

 منها في تصحيح الخلل في سوق العمل وتضيق الفجوة بين عرض العمل والطلب              البطالة سعياً 

زيـادة متطلبـات    لى العديد من العوامل منهـا       هذا الخلل إ  المحللين االقتصاديين   يرجع  . عليه

 ثانويـة أخـرى   بأعمـال  للقيـام    العامليناضطرار قسم من     و ،تسارع وتيرة التطور   و ،الحياة

إلـى   إضـافة  ، واستمرار عدد من العاملين بالعمل بعد سن التقاعد        ،األساسي لعملهم   باإلضافة

شكل ضغطا إضـافيا لـسوق      ل ت كل هذه العوام  .  في النشاط االقتصادي   المرأة مساهمةتزايد  

سـوق  إلـى    للضغط الذي يشكله دخول أعداد متزايدة من العمال في سن العمل             ةالعمل إضاف 

الطلب في سوق العمل في كـل مـن         واختالل التوازن بين العرض     إلى   وهو ما يؤدي     ،العمل

ة فرصتأمين   بالباحث عن العمل ل    دفع مما ي  ،ارتفاع نسبة البطالة  بالتالي  و الخاصوالقطاع العام   

 .الهجرة الداخلية أو  الهجـرة الخارجيـة       و خارج هذين القطاعين كالقطاع غير المنظم أ       عمل

ترافقت هذه العوامل باالنخفاض في فرص العمل في القطاع العام واستقرار النمو في القطـاع               

 الخاص باإلضافة إلى عدم تشجيع الظروف اإلقليمية في الحد من مشكلة البطالة، حيث توافـد              

مؤخراً إلى سورية أكثر من مليون ونصف مهاجر من العراق ترافقت مـع عـودة العمالـة                 

  . لبنان إلى القطر خالل السنتين األخيرتين نتيجة األحداث األخيرةالسورية العاملة في 

 معدالت البطالة في سورية قد تزداد بشكل ملمـوس قـي            أنتدل جميع العوامل على     

مـن كـل هـذه      الرغم   لكن على .  معدل النمو االقتصادي قوياً    السنوات القادمة، حتى لو كان    

العوامل غير المواتية للحد من مشكلة البطالة نجد أن معدل البطالة في اإلحصاءات الرسـمية               

 ، حتى وصلت إلى اقل      ١٢,٣، حيث كانت    ٢٠٠٤ التعداد العام للسكان في   هو في انحدار منذ     

  . ٢٠٠٦ من حسب مسح القوة العاملة لربع األخير% ٨من 
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 . مشكلة جـديرة باالهتمـام      األرقام واالجتهادات حول البطالة    يعتبر تعدد ،  باإلضافة إلى ذلك  

فهناك الرقم الذي أصدرته هيئة مكافحة البطالة، والذي يعتمد على تعريف مختلف لذلك الـذي               

 تصدر عن المنظمـات الدوليـة والجهـات         أرقاموهناك  . يعتمده المكتب المركزي لإلحصاء   

. لإلحـصاء  تختلف عن الرقم الرسمي الذي يصدره المكتـب المركـزي            المعنية بهذا المجال  

 لإلحصاءويذهب البعض للقول بان االعتماد على هذا التعريف المعتمد لدى المكتب المركزي             

فمعـدل  . البطالة الحالية جليةً إلى درجة تمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومـة الـسورية            ال يظهر   

لكن يطـالبون   . وروبيةفي سورية ليس أعلى من مثيله في العديد من الدول األ          علن  المالبطالة  

حيـث  . النظرة لتشمل نقص التشغيل بدالً من التفكير ببساطة بمعدل البطالة المنـتظم           بتوسيع  

  .١يشكل البطالة فئة ثانوية من البطالة المقنعة

   

 على أنواعها ومفاهيمهـا حـسب       بناء على ما سبق يمكن القول بان دراسة البطالة والتعرف         

 بإلحاح في هذه    افرض نفسه  يعتبر مشكلة ت    فيها ةالنظريات االقتصادية وتحليل العوامل المؤثر    

 و  ١٩٩٤لذلك سوف ندرس البطالة معتمدين على التعداد العام للـسكان فـي عـام               . المرحلة

ـ       ٢٠٠٠ وكذلك مسوحات القوة العاملة منذ عام        ٢٠٠٤ . ٢٠٠٦ام   حتى الربع األخير مـن ع

  :وسوف ننظم هذا البحث على الشكل التالي

يعالج المفاهيم والنظريات المختلفة للبطالة وكيفية حساب معدل البطالـة          : القسم األول  -

 . وأنواعها المختلفة

وعملية التوازن  يعالج سوق العمل من جانب العرض ومن جانب الطلب          : القسم الثاني  -

 في سوق العمل

يناقش بنيتها حسب الخـصائص     وع البطالة في سورية حيث      القسم الثالث يعالج موض    -

كما يحلل البطالة المقنعـة والعمالـة الناقـصة         . الفردية وحسب الخصائص األسرية   

 . والوقوف على خصائصها

القسم الرابع يطور نموذج رياضي اقتصادي قياسـي يحلـل العوامـل االقتـصادية               -

  .  في البطالةةواالجتماعية المؤثر

  

  

  

                                                 
1 Ovensen, G and Sletten, P "the Syrian Labour Market" 2006 
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  لبطالةا –والً أ

  
ثر فعـال   ااقتصادية ذات   و على عدة مشاكل اجتماعية      كلمة البطالة أو العطالة   تنطوي  

درس التعاريف المـستخدمة فـي      ن أن    البد بداية من   لك  لذو ،  في إحداث هذه المشكلة الكبيرة    

 واقتراح  تتبع نتائجها وتساعدنا على فهم أصولها     المفاهيم المختلفة التي    نوضح  ولبطالة  تعريف ا 

  .حلول الناجعة لحل هذه المشكلةال

  

  :المفهوم  العملي للبطالة  -١

الحالة التي ال يستخدم المجتمع فيها قوة العمل        " تعرف البطالة وفقاً لهذا المفهوم بأنها       

فيه استخداما كامالً أو أمثالً ومن ثم يكون الناتج القومي  في هذا المجتمع أقـل مـن النـاتج                    

  "ألفراد المجتمع عما كان يمكن الوصول إليه مستوى الرفاهية ا يؤدي إلى تدنيالمحتمل مم

  

سـتخدام  اال فـي عـدم      يتمثلوالبعد األول   . يز بين بعدين للبطالة   يومن هذا يمكن التم   

اما البعد  . البطالة الجزئية والكامل للقوة العاملة المتاحة حيث انه يشمل كال من البطالة السافرة            

 مما يترتب عليـه أن تكـون اإلنتاجيـة          ،ر األمثل للقوة العاملة    في االستخدام غي   يتمثلالثاني ف 

كون  ومن ثم فإن هذا النوع من البطالة يتحقق عندما ت          ،مما يجب أن تكون   متوسطة للفرد أقل    ال

إنتاجية الفرد منخفضة عن اإلنتاجية المتوسطة المتعارف عليها وتعد ظاهرة البطالة المقنعـة             

   .المثال الواضح على ذلك

  

  

  :المفهوم الرسمي للبطالة  -٢

 في المجتمع   طلوبلعمل المعروض وحجم العمل الم    تتمثل البطالة في الفرق بين حجم ا      

 ومن ثم فإن حجم البطالة يتمثل فـي         ، السائدة األجور عند مستويات    ،خالل فترة زمنية معينة   

  .عند مستوى معين من األجوروالمعروضة حجم الفجوة بين كل من الكمية المعروضة 

 إال إنه يمكن القول بـصفة       ،وبالرغم من عدم وجود تعريف رسمي للبطالة متفق عليه        

 –مـؤهلين لـه     و إن البطالة تتمثل في وجود أشخاص في مجتمع قادرين على العمـل              ،عامة

 وموافقين بالولوج فيه فـي ظـل        ، وباحثين عنه  ، وراغبين فيه  –المستوى المطلوبين   وبالنوع  

  . خالل فترة زمنية معينةهوال يجدوناألجور السائدة  
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، أنه حتى يعتبر الفرد عاطالً يجب ان         وهو متفق عليه دولياً    ،التعريفمن هذا   ويالحظ  

  : يمكن إبرازها على الشكل التالي تنطبق عليه ثالث معايير معاً، 

 ويدخل تحت هذا المعيار األفـراد الـذين تتجـاوز           :عمل  قادر على ال  أن يكون الفرد     : أوالً

السن المحددة لقياس السكان الناشطين اقتصادياً وال يعملون سواء أكان ذلـك مقابـل              أعمارهم  

   .أجر أم لحسابهم الخاص

 ويتضمن هذا المعيار األفراد الذين يرغبون فـي العمـل           :أن يكون الفرد متاحاً للعمل       : ثانياً

  .ومستعدون له بأجر أو لحسابهم الخاص خالل فترة البحث

 أتخـذ   ويقوم هذا المعيار على أن يكـون الفـرد قـد              :فرد باحثاً عن عمل   أن يكون ال   : ثالثاً

  .خطوات  جادة للبحث عن عمل بأجر أو لحسابه الخاص

  

 هو محاولة تقديم تعريف محـدد       – سابقة الذكر    –والهدف من تحديد المعايير الثالث      

من خاللـه قيـاس      وبالتالي يمكن    ،أكثر شموالً للبطالة يصلح للتطبيق في مختلف دول العالم        و

وفي . مقارنة بين تلك المعدالت   معدالت البطالة في الدول المختلفة بنفس الطريقة حتى يمكن ال         

وذلك ناتج امـا    وجود بعض االختالفات فيما بين الدول عند قياس تلك المعدالت           يالحظ  الواقع  

الفتـرة  ف في    في االختال  وأ ،تحديد الفئات العمرية لألفراد داخل سن العمل      في  ختالف  عن اال 

  .التي تقاس خاللها البطالة

الجدير ذكره هنا بان هذا التعريف وضع الستخدامه في الدول الصناعية وفي أمريكا الشمالية              

لقد وجـه   و. وأوربة، لكنه يستخدم اليوم كطريقة معيارية لقياس البطالة في معظم بلدان العالم           

  :في اآلتي ه االنتقادات  هذبعض االنتقادات وتتمثل أهملهذا المفهوم الرسمي 

يعـد   .في حسبانه كالً من البطالة المقنعة والبطالة الجزئيـة        التعريف السابق   ال يأخذ    .١

مثل الفـرد الـذي      فهو في ذلك  ولو لساعة واحدة    عاملين مادام يعمل    الفرد في تعداد ال   

 إرشادات منظمة العمل الدولية وضعت      أن صحيح   ً. ساعات يوميا  يعمل سبع أو ثمان   

بان هناك أشخاص بحاجة للعمل     تضيف  ها   لكن في حساب العاطلين عن العمل      ة  صارم

وهم غير عاطلين عن العمل ويمكن أن تتضمن هذه الفئة األفراد الذين عملوا ألكثـر               

  .  من ساعة واحدة ولكن لفترة تقل عن أسبوع عمل كامل

تـه  مـا قيم  لواحد،  في اليوم ا   ،فالفرد الذي يعمل وينتج   ،  اإلنتاجيةوال يربط بين العمل      .٢

ينتج مـا قيمتـه     و يحسب في تعداد العاملين مثل الفرد الذي يعمل           ليرة سورية  ١٠٠

 كما أن هذه التعريف ال يأخذ بعين االعتبار القدرة الـشرائية            . ليرة سورية  ١٠٠٠٠٠

هل هذا األجر الناتج عن عمل الساعة       . ألجر هذه الساعة من مجمل أنفاقه األسبوعي      

 . ر أم اليخرجه من خط الفق
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ال يأخذ في تعداد العاطلين إال األفراد الذين ال يعملون ويبحثون عن عمـل وبالتـالي                 .٣

يهمل قطاعاً كبيراً من العاطلين الذين ال يبحثون عن عمل بعد ما يئسوا من الحصول               

 يذهب بعض االقتصاديين أمثال هوسامان وآخرون بان ألشخاص الـذين           .على وظيفة 

ب افتقارهم لألمل أو اعتبارهم،  يمكن اعتبارهم عاطلين عن          ال يبحثون عن عمل، بسب    

 . العمل

األفراد الذين يعملون في وظائف هامشية أو يقومون بأنـشطة          عدم مقدرته على تمييز      .٤

 .غير مشروعة

  هو التعريف الذي يجب استخدامه في سورية؟ ولكن السؤال المطروح حاليا ما

 في سورية على الـشكل  ةرويجي تعريف للبطال الباحث في المعهد النØvensen, G٢اقترح 

  :التالي

هناك حسب رأيه على األقل أربع مجموعات مختلفة من األفراد الذين يمكن تصنيفهم ضـمن               

وفقاً للتعريـف المعيـاري فـي       (العاطلون عن العمل    ) ١: (أحد أنواع النشاط الالإرادي، وهم    

اعة واحـدة، ويبحثـون عـن عمـل،         منظمة العمل الدولية، هم الذين ال يعملون ولو حتى س         

الذين ال يعملون حتـى ولـو سـاعة واحـدة،           (العاملون المثبطون   ) ٢(؛ و )ومستعدون للعمل 

العاطلون جزئياً  ) ٣(؛ و )ومستعدون للعمل، لكنهم لم يبحثوا عن عمل العتقادهم أنهم لن يجدوه          

ـ /يعملون، لكن مدة عملهم أقل من المـدة النظاميـة         (عن العمل بشكل ظاهر      دوام الكامـل،   ال

يعملون (العاطلون جزئياً عن العمل بشكل خفي       ) ٤(وأخيراً  ) ويريدون أن يعملوا لوقت أطول    

  ).في وظيفة تتسم بانخفاض اإلنتاجية أو نقص في تشغيل مهاراتهم

  

  :في تفسير البطالةالمستخدمة يات االقتصادية النظر -٣

. البطالة من وجهات نظر متعـددة     وسوق العمل   إلى   كر االقتصادي بمختلف مدارسه   الفينظر  

 فبينمـا تعتـرف النظريـات الكالسـيكية         ،البطالـة ونظريات متباينة لسوق العمـل      تتضمن  

 تقـر بوجـود     ةالكينزي فقط نجد أن النظرية      االحتكاكيةو االختياريةالنيوكالسيكية  بالبطالة      و

ـ      الت –البطالة اإلجبارية   و االختيارية البطالة   همانوعين من البطالة      إلـى   اي ترجع فـي رأيه

  .الخدماتوقصور الطلب الكلي على السلع 

  

  

                                                 
2 An asset index for the Syrian 2003 Unemployment Survey. Oslo: Fafo. Fafo-paper 2006:01.  
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  : تلك النظرياتألهمفيما يلي عرض لتلك و  

  ظرية الكالسيكية  الن١-٣

سـيادة ظـروف    أهمها   األساسية، االفتراضاتالكالسيكية على عدد من      تقوم النظرية 

من الفكر الكالسيكي بـسيادة      ويؤ .واألسعارالمنافسة الكاملة في كافة األسواق ومرونة األجور        

  االقتـصاديون    ولم يهتم  . بما فيها عناصر العمل    ،وظف الكامل لعناصر اإلنتاج كافة    ظروف الت 

 وإنما انصب اهتمامهم األساسي على كيفية تحقيق التـراكم  ،بطالة بدراسة موضوع ال  الكالسيك

شاط االقتصادي والنمو   الرأسمالي  في األجل الطويل بوصفه المحدد األساسي لمستوى أداء الن          

  .فيه

 وإن وجدت البطالـة     ، بطالة إجبارية  بوجودتعترف   وعليه فإن المدرسة الكالسيكية ال    

 ،فإنها إما أن تكون بطالة اختيارية ؛ نظرا لرفض المتعطلين العمل باألجر السائد في الـسوق               

  .أخرى إلى وظيفة من النتقال العمال نتيجةبطالة احتكاكية ؛ تلك التي تتواجد  أو

 ليست هناك ضرورة لتدخل الحكومة باتخاذ       الكالسيكي، وفقا للفكر    هفإنبناء على ذلك    

  إذ أن وجود البطالة اإلجبارية هو وجود مؤقت سرعان مـا           البطالة؛ لمعالجة مشكلة  تسياسيا

 مما يترتب عليه حدوث التوازن تلقائيا عنـد مـستوى           الحقيقية؛يترتب عليه تخفيض األجور     

 وجود البطالة لفترات طويلة على      ةبمسؤولي الكالسيك    االقتصاديون  وبذلك يلقى  .كاملةالالعمالة  

  .عاتق العمال

  

  

  النظرية النيوكالسيكية ٢-٣

 ،االقتـصادية  ولذا فإنهم يؤمنون بالحريـة       ،يعد النيو كالسيك امتدادا للفكر الكالسيكي        

أن كل  : "الذي ينص على     " قانون ساي لألسواق  "وسيادة ظروف التوظف الكامل تأسيسا على       

 مع بقاء   – فإن زيادة عرض سلعة ما       ، ومن هذا المنطق   ،وبالتالي" عرض يخلق الطلب عليه     

 من شأنه أن يخفض من سعرها ؛ مما يترتب عليه تمدد الكمية             –العوامل األخرى على حالها     

العمل ينـتج    وبالمثل، فإن زيادة عرض      .المطلوبة منها حتى تستوعب هذه الزيادة في العرض       

 ثم تتمـدد الكميـة      من و ،عنه بطالة في سوق العمل ؛ مما يؤدي إلى انخفاض األجر الحقيقي           

 فإن التـوازن    لذلك، وطبقا   .المطلوبة من العمل حتى تستوعب البطالة وتتحقق العمالة الكاملة        

  .على المستوى الكلي يتحقق دائما بتعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي في كافة األسواق

،  )الطلب الكلي (وهيكل اإلنفاق   ) العرض الكلي   (د يحدث اختالل بين هيكل اإلنتاج       وق

 – اإلنتـاج كانت في أسواق السلع أم في أسواق خدمات عوامل           سواء   إال أن تغيرات األسعار   

 كفيلة بتصحيح هذا االختالل بما فيه اختالل سوق         –التي تحدث من خالل تفاعل قوى السوق        
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خاصة في االتجاه النزولي    –صى النيو كالسيك بضرورة توافر مرونة األجور         أو ، ولذا .العمل

  .اإلجباريةومن ثم اختفاء البطالة ، كشرط أساسي لتحقيق هدف العمالة الكاملة–

وعليه فإنه وفقا للفكر النيوكالسيكي ؛ فإن مرونة األجور واألسعار تـضمن العمالـة              

  ما نعالقائيا من خالل تغير األجور، وسر     صحح ت  اختالل ي  وأي ،الكاملة دائما في سوق العمل    

 ووفقا لهذا الفكر ؛ فإن وجود البطالة واستمرارها ينطبـق           .تختفي البطالة اإلجبارية إن وجدت    

غبين في العمل عنـد مـستويات       ا وبمعني آخر يمكن لكل األفراد الر      ،على البطالة االختيارية  

فكر مسيطرا على الفكر االقتـصادي لفتـرة        وقد ظل هذا ال   . األجور التوازنية أن يجدوا عمال    

  . ولكنه انهار في ظل أحداث الكساد العالمي،طويلة من الزمن

  

  النظرية الكينزية  ٣-٣

مـن  وأضحى   كبير، نطاقالبطالة على     انتشار الكبيرب على أزمة الكساد العالمي      ترت  

 كيف  ،ومن ثم . اختياريا - المرتفع جدا خالل تلك الفترة     –أن يكون معدل البطالة     المعقول  غير  

يمكن ألعضاء المدرسة الكالسيكية أو النيو كالسيكية أن يوفقوا بين إنكارهم للبطالة اإلجبارية             

يمكن إنكارها التي تتمثل في وجود أعداد كبيـرة جـدا مـن العـاطلين      وبين الحقيقية التي ال 

أن سـوق   إلى  ينز ذلك    وال يجدون إليه سبيال ؟ وقد أرجع ك        ،يرغبون في العمل وقادرين عليه    

 التي حالت دون    ، لبعض التشوهات بسبب وجود النقابات العمالية      – أساسا   –عرض  تالعمل قد ت  

ال يملك العامل سوى قـوة عملـه     فوفقاً لكينز    .مستوياتها التنافسية إلى  حرية انخفاض األجور    

مل عاطال   ويكون عرض العمل النهائي المرونة طالما كان العا        ،كمصدر للحصول على الدخل   

يتوقف على جانب العرض بل على جانب        ومن ثم ؛ فإن مستوى التوظف ال      . وذلك وفقا لكينز  

 العمال عن البطالة ويلقيها على رجال األعمال الذين         ةمسؤولي كينز   يف وبذلك ين  ، أيضاً الطلب

 وبالتالي يقرر أن حجم التوظف يتحدد عن طريق الطلـب الكلـي             ، في جانب الطلب   يتحكمون

   .لالفعا

 نستنتج أن كينز له الفضل في توضيح مفهوم البطالة اإلجبارية الناتجة عن             ،ومما سبق 

 ولذا تسمى البطالة اإلجبارية وفقا لهذا التحليل أحيانا بطالة قصور           ،قصور الطلب الكلي الفعال   

د يملك اآلليات الذاتية التي تضمن تحقيق التوازن عن         فضال عن أن النظام الرأسمالي ال      ،الطلب

يصبح التوازن المقترن بمستوى أقل من التوظف الكامل هو           ومن ثم  . مستوى التوظف الكامل  

 ولذا،  .  وال يتحقق التوازن عند مستوى التوظف الكامل إال بمحض الصدفة          ،حالة أكثر واقعية  

فقد نادى كينز بضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بهدف عالج القصور في الطلـب               

  .ج البطالة اإلجبارية وذلك باستخدام السياسات المالية التوسعيةالكلي لعال
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  :حساب معدل البطالة -٤

 يدل علـى مـدى      ألنه خاصة   أهميةو ذو داللة     اقتصادياً يعتبر مؤشر البطالة مؤشراً   

 اعتبار ىعلو. هنالباحثين ع والقادرين عليه   و الراغبين في العمل     األشخاصتفشي البطالة بين    

بحالة بحث عن عمل بما فيهم مـن تـرك          وهي جزء من قوة العمل التي ال تعمل          البطالة   أن

  :كالتاليا فانه يمكن تعريف معدل البطالة  فقدهأووظيفته 

  "البلدمجموع أفراد القوى العاملة في  والنسبة بين عدد العاطلين عن العمل"

  

  عدد المتعطلين في سنة ما

  =معدل البطالة   ١٠٠ ×   --------------------------------

   في نفس السنة)المتعطلين+المشتغلين (أفراد القوة العاملة

  

 المفاهيم التي   خصوصاً و  حسابه يواجه صعوبات عديدة    أن إالرغم بساطة هذا المعدل     

 األفـراد  هذا المصطلح من مجموعة مركبـة مـن اختيـارات            إليهما يشير    و تعرف العاطل 

حالـة   و القانونيـة  و المؤسسات التنظيميـة   و األطرحيث  الظروف الخاصة بكل اقتصاد من      و

 مـن حيـث     إحـصائية  هناك صعوبات    أن كما   ، العمل قسوالطلب عليه في     و عرض العمل 

  . وقوة العمللعاطلين عن العملكل من االحصر الدقيق ل

  

  :البطالةأنواع  -٥

  

  ):الصريحة ( البطالة السافرة  ١-٥

 ،قادرين على العمل وال يشغلون أيـة وظـائف        تتمثل البطالة السافرة في وجود أفراد       

 هو النـوع األكثـر شـيوعا       و . وإنتاجهم صفرا  وبالتالي يكون وقت العمل بالنسبة لهم صفراً      

  .المتعارف عليهو

  :اإلجباريةالبطالة  ٢-٥

 والراغبين فيه ويبحثـون     العمل، األفراد القادرين على     يتضمن هذا النوع من البطالة     

  .ل متاحة لهم في ظل األجور السائدةعنه وال يجدون فرص عم
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  :البطالة االحتكاكية  ٣-٥

 للمرة األولى   – ويبحثون   ،وجود أفراد قادرين على العمل    إلى  تشير البطالة االحتكاكية       

علما بأن هناك وظائف تناسـب   عن وظيفة أفضل من السابقة  عن وظيفة مناسبة أو يبحثون    –

هم لم يلتحقوا بها بسبب عدم معـرفتهم بهـذه الوظـائف           إال أن  ،خبراتهم وأعمارهم ومهاراتهم  

وأماكن وجودها هذا في الوقت الذي يحاول فيه أصحاب األعمال البحث عن العمالـة البديلـة      

  .للمتقاعدين لديهم أو لشغل الوظائف المترتبة على توسع المنشآت الخاصة بهم

هما يا كان مستوى نموها وم    يات كافة أ  وتتميز البطالة االحتكاكية بتواجدها في االقتصاد     

أن تدفق المعلومات ال يـتم      ، و  وذلك ألن سوق العمل يتميز بطبيعته الحركية       ،اختلفت طبيعتها 

أن بحث العمال عن الوظائف وبحث أصحاب األعمال عن العمال عادة ما             و ،بالصورة المثلى 

  .يأخذ بعض الوقت

لبطالة أثناء فترة البحث عـن       هما ا  ،ين نوعين من البطالة االحتكاكية    ويمكن التمييز ب  

  . فترة االنتظارأثناء العمل وبطالة

 على   أن البطالة االحتكاكية تمثل بطالة مؤقتة تتوقف فترتها عموماً         ،وخالصة ذلك كله  

يهتم االقتصاديون بها     غير أن هذه البطالة ال     .مدى توافر المعلومات وشفافيتها في سوق العمل      

 ويرى االقتصاديون أنها تمثل بطالة      ،ت تصحيحية في السياسات   تتطلب إجراءا   ألنها ال  ،كثيراً

 التأكيد هنا أن البطالة االحتكاكية ليـست مؤقتـة          يجدر و .اختيارية وليست بالضرورة إجبارية   

  . وإنما هي بطالة مزمنة وإجبارية،وليست اختيارية بالنسبة للظروف السائدة في الدول النامية

  

  

  الهيكلية البطالة  ٤-٥

عدم التوافـق بـين     إلى  عندما تؤدى التغيرات في أنماط الطلب       البطالة الهيكلية   تظهر  

عندما تتسبب هذه التغيرات في عدم التـوازن بـين            أو ،المهارات المطلوبة والمعروضة فيها   

  .المطلوب والمعروض من العمال فيما بين المناطق المختلفة

 ويتمثل البعد األول في عـدم       ،لةومن ثم يمكن التمييز بين بعدين لهذا النوع من البطا         

الثـاني   أما البعـد     .التوافق بين مؤهالت العاطلين وخبراتهم وبين متطلبات الوظائف الشاغرة        

  .فيتمثل في عدم التوافق الجغرافي بين أماكن الوظائف الشاغرة وأماكن الباحثين عنها

  :وتنشأ البطالة الهيكلية ألسباب متعددة لعل أهمها

  .يكل الطلبالتغيرات في ه.١

  .المطردالتقدم الفني . ٢

  .التغير في الهيكل العمري للسكان وزيادة نسبة صغار السن واإلناث في القوة العاملة.٣



 ١٥

 حيث أنهـا تتطلـب فتـرة طويلـة نـسبياً          السهل  عالج البطالة الهيكلية ليس باألمر      

هارات التي تتطلبهـا     العمال العاطلين وتدريبهم إلكسابهم الم     أهيل يتم إعادة ت   حيث لمواجهتها،

 فـي   – وهذا األمر له تكاليفـه       .الهيكليةالوظائف الشاغرة والجديدة التي استحدثتها التغيرات       

 .منها خاصة النامية    –تتوافر في عديد من الدول        وربما ال  –التعليم والتدريب وإعادة التأهيل     

ب مهارات جديدة إذ    ذلك الصعوبات التي تواجه تدريب العمال القدامى على اكتسا        إلى  يضاف  

 والتكيف مـع    طويلة،يصعب عليهم التخلي عن المهارات التي اكتسبوها خالل فترات زمنية           

  .المطلوبةالمهارات الجديدة 

  :الدوريةالبطالة  ٥-٥

ما يسمى دورة األعمال      أو – ترتبط بتقلبات النشاط     إجباريةالبطالة الدورية بطالة    د  تع

ذلك أنه عندما ينخفض الطلب الكلي      ، و االنكماش أو الركود  تظهر في حالة     حيث   –االقتصادية  

 األمر الذي يعنـى أن      . يقوم أصحاب األعمال بتسريح جزء من العمال       ،على السلع والخدمات  

 ،سياسات عالج البطالة الدورية في الدول النامية تكون أكثر صعوبة مقارنة بالدول المتقدمـة             

 فـي   توسعية تسياسيا بينما الثانية تتم من خالل        العرض بألن األولى تتطلب التأثير في جان     

  .الطلبجانب 

  :الموسميةالبطالة  ٦-٥

 هذه   وتنتشر .تنشأ البطالة الموسمية بسبب قصور الطلب على العمال في مواسم معينة             

ال  في الدول النامية كثيفة السكان التي تعتمد بدرجة كبيرة على النشاط الزراعي الـذي                البطالة

 ولذا فـإن تزايـد      .در ضئيل من رأس المال وقدرا محدودا من المستوى التقني          سوى ق  يتطلب

 حيث  ،العمالة في هذا القطاع يعكس نوعا من البطالة الموسمية بسبب طبيعة النشاط الزراعي            

يزداد الطلب على العمال في مواسم الزراعة والحصاد ومابين تلك الفترتين يكون جزء مـن               

 هذه المشكلة في فتـرات انخفـاض        – أيضا   –ه قطاع السياحة     ويواج .العمال في حال تعطل   

  .اإلقبال السياحي

وبذلك يالحظ وجود تشابه بين البطالة الدورية والبطالة الموسمية في أن السبب فـي              

 النخفـاض  إال أن البطالة الدورية ترجـع        ،كل منهما يرجع إلى انخفاض الطلب على العمالة       

بطالة الموسمية في انخفاض الطلب على العمال في مواسـم           بينما يتمثل سبب ال    ،الطلب الكلي 

 وفي قطاعات محددة ومن ثم تكون أكثر انتظاما ويمكن توقعها خالل أوقات معينة في               ،معينة

  .السنة

   :االختياريةالبطالة  ٧-٥

يرغبون في العمل في ظـل       تشمل هذه البطالة األفراد القادرين على العمل إال أنهم ال         

األغنياء الذين يعزفون عن قبول     :  مثل   ، بالرغم من وجود وظائف شاغرة لهم      ،ةاألجور السائد 



 ١٦

 وكذلك األفراد الذين تركوا وظـائف كـانوا   ،العمل في ظل األجور المتاحة وبعض المتسولين 

 وال يرغبون في االلتحاق بوظائف مماثلة بأجور أقـل ممـا            ،يحصلون منها على أجور عالية    

يدخل ضمن حساب قـوة       غير أن هذا النوع من البطالة ال       ،رتفعةتعودوا عليه من األجور الم    

  .العمل في المجتمع

  

   :البطالة المقنعة ٨-٥

 أو  ،األفراد بأقل من الطاقة اإلنتاجية المفترضة لهم      عندما يعمل   المقنعة  تظهر البطالة   

 على توظيفهم نقـص     – أحياناً   –في حالة وجود عاملين في بعض القطاعات دون أن يترتب           

 بينما عملهم ال يسفر عن خلق سـلع أو  – فقط – أي أنهم في حالة عمالة ظاهرياً  ،الناتج الكلي 

   . صفراً وسالبة في الحالة الثانيةاألولى تكون إنتاجيتهم الحدية في الحالة ، وبالتالي،خدمات

ة وتزداد البطالة المقنعة ظهوراً وانتشاراً في البالد النامية حيث يتميز بوجه عام بوفر            

 بسبب ضيق مجاالت اإلنتـاج      ضعيفة   بينما تكون فرص العمل فيها       ،نسبية في عنصر العمل   

 ، مما يجعل األفراد يشتغلون في أية أعمال حتى لو كانت متدنية أو عديمة اإلنتاجيـة               ،عموماً

، نسبة األيدي العاملة غير المـاهرة      ارتفاع و ، المستوى التعليمي  انخفاضومما يدعم هذا األمر     

 حيث يكون   ،خصائص بنيانه  و فإن أسباب البطالة المقنعة تكمن في طبيعة االقتصاد النامي        ولذا  

  . العمالة ضعيفةامتصاص للقطاع الصناعي محدود وقدرته على النسبيالوزن 

 حيث تستنزف هـذه  ،يالحظ أن البطالة المقنعة تمثل تبديداً لجزء مهم من القوة العاملة         

 وال يترتب عليها إضافات مهمة إلى الناتج القومي ومن ثم           تصاداالقتفيد   الطاقات في أعمال ال   

 إذا أنه في ظلهـا يكـون        ،تمثل البطالة المقنعة أخطر أنواع البطالة ألنه من الصعب حصرها         

 حيث أن اإلنتاجية الحدية تكاد      ،إن كانوا ال يضيفون كثيراً إلى اإلنتاج       و األفراد ظاهرياً يعملون  

  .أن تكون صفراً

  



 ١٧

  

  سوق العمل : ثانياً

  
 اإلطار الذي يتحدد فيه تفاعل طالبي العمل من المنـشات         على انه   سوق العمل   يعرف  

يتـأئر بمـستوى األداء      و هو يـؤثر   و ، عارضي العمل من العمال    مع  االقتصادية ؤسساتالمو

  أي أن أهمية سوق العمل تنبع من أنها المصادر التي تقدم الموارد البشرية القادرة              .االقتصادي

المنشات  و  أي انه يمثل جانبا من العرض الذي تستقي منه الجهات          ،المستعدة للعمل  و راغبةالو

التعرف على خصائصه من األهمية بمكان       و بالتالي إن دراسة سوق العمل     و االقتصادية عمالها 

الرغبة في العمل سواء كـانوا       و لمعرفة مقدار العرض المتاح من أولئك الذين يملكون القدرة        

طلعون لفرص عمل أفضل أو بحثا عن عمل ثانوي أو كانوا عاطلين يبحثون عـن               يت و يعملون

  .العمل سواء كانوا دخلوا سوق العمل حديثا أو عملوا سابقا

 المصدر الـذي    أنهم صناع القرار حيث     ألغلبتعتبر الموارد البشرية الشغل الشاغل      

  بمكان لما تملكه من طاقات     ةاألهمي هذه الفئة من السكان من       أن و يعتمد عليه االقتصاد الوطني   

و لذلك فهـي    ،  سد حاجاته  و المجتمعالخدمات لبناء    و  السلع إلنتاجمهارات تستخدم    و معارفو

 تـم   إذاالتحـديث    و اإلصـالح  في عملية    أساسياجزءا   و تمثل جزءا مهما من موارد المجتمع     

ال تطـوير دون     و  حيث انـه ال تنميـة      ،جعلها قادرة على المشاركة الفعالة     و تأهيلها و إعدادها

  .البشريالعنصر 

  :أساسينو بشكل عام فان السكان في أي مجتمع يقسمون لقسمين 

  

 االختـصاصات  و  الذين يتمتعـون بالمهـارات     األفراد ويضم جميع     القوة البشرية  األولالقسم  

بأنهم األفراد القـادرون علـى       ويمكن تعريفها    .الطاقات التي تقوم بعبء النشاط االقتصادي     و

  عامـا  ٦٠ و  عاما  ١٥  بين سوريةفي  يحدد سن العمل    .  بين من هم في سن العمل      العمل من 

  :هو ما يقودنا لتقسيم القوى البشرية إلى فئتينوأ

  

 يعملـون أو ال     ءسـوا (اد المتواجدين في سوق العمل      ميع األفر وتضم ج : قوة العمل    .١

على مقدرة  ارات التي يقدمها األفراد ك    المه و تعرف بأنها مجموعة الخواص    و ).يعملون

و عاملين أي قاموا خالل فترة المسح بأعمالهم الخاصة أ        العمل بغض النظر عن كونهم      



 ١٨

ال يجدون   و هم من يملكون قوة العمل     و  أو عاطلين  ربمهنة ما سواء بأجر أو بدون أج      

  .أعمال بالرغم من بحثهم عن عمل
 

ال  و م ال يعملون  جميع األفراد القادرين على العمل المنتج لكنه      خارج قوة العمل وتضم      .٢

 الطلبـة المتفرغـون للعلـم      و على سبيل المثال ربـات المنـزل       و ،يبحثون عن عمل  

 . و العسكريين ونزالء السجونالمتقاعدونو

قادرين على العمل   الغير   من المجتمع    األفراد مجمل    وتضم البشرية خارج القوة    :الثانيالقسم  

  .الخاصةي الحاجات  عاما ذو٦٠كبار السن فوق و ١٥ دون سن األطفالمثال 

  

وبعد هذا العرض السريع حول سوق العمل يمكن أن نبحث في مكوناته فناقش فـي المرحلـة                

األولى العرض في سوق العمل وبعدها الطلب فيه وفي النهاية نناقش التوازن في هذا الـسوق                 

  :الشكل التالي

  

  :العمل عرض - ١
مـا  (خدماتـه    فيه   لعامل ا حيث يعرض  حد مكونات سوق العمل   أيعتبر عرض العمل    

 العامل بالموازنة بين المنفعة التـي       يقوم .  العامل كاف  مقابل أجر يعتبره  ) يدعى بسلعة العمل  

 يحصل عليها من األجر نتيجة لتخليـه عـن          المنفعة التي بين   و يحصل عليها من وقت فراغه    

ـ    بط عرض العمل بعوامل عديدة أهمهـا      يرت و .الفراغ لصالح العمل المأجور    سكان، عـدد ال

 هذه العوامل   أهمويمكن تلخيص   .  األفراد يالتضتف و ، البديلة الفرصةتكلفة   و ، الحقيقية األجورو

  : على الشكل التالي

  :السكان -١-١

لكن اثر هذه الزيادة ال يظهـر إال فـي           و يؤمن النمو السكاني زيادة في عرض العمل      

أن المواليـد ال يـدخلون       لىفي ذلك يعود إ   السبب   و ، عاما ١٥لفترة تزيد عن     و المدى الطويل 

 النمو السكاني من خالل عدد السكان الـذين         آثارتظهر   و ،بالمتوسطسنة   ١٥سوق العمل قبل    

معدل المـشاركة بالنـشاط  االقتـصادي حـسب النـوع             و سوق العمل من جهة   إلى  يدخلون  

 ةتنـتج زيـادة فـي القـو        النمو السكاني    د، فازديا من جهة أخرى  ) مؤشر الجنس (االجتماعي  

 فالزيـادة الـسكانية     . سوق العمل إلى  بالتالي يؤدي ذلك الرتفاع في أعداد الداخلين         و البشرية

 اإلنتـاج  مما يعني في مجـال       ،السلع تحدث طلبا فعاال عليها    إلى  تولد عمالة إذا كانت الحاجة      

في افقها زيادة   إظهار طلب على العمل كما يمكن لزيادة السكان أن تولد زيادة في العمالة إذا ر              



 ١٩

 السائدة أن النمو الـسكاني  إجمال النظريةوبشكل عام يمكننا . س المال مثال أعوامل اإلنتاج كر  

بطالة كبيرة في حال لم     تتحول هذه العمالة إلى       في اغلب األحيان   ،  الكبير يرافقه عمالة كبيرة   

  .تمتص قوى الطلب هذا الفائض

  

  %٣,٣  حـوالي   ١٩٩٤-١٩٨١خـالل الفتـرة      ي السكان  النمو معدلفي سورية بلغ    

مازال هـذا المعـدل مرتفعـا مقارنـة          و . ٢٠٠٤-١٩٩٤خال الفترة    %٢,٥٨انخفض إلى   

 هذه  إن.  خلق فرص عمل جديدة    ىالقادر عل قتصاد الوطني   النمو   ومعدل ال  بالمعدالت العالمية 

حـد العوامـل    أ و ارتفاع معـدالت البطالـة    إلى  ابرز العوامل التي أدت     المعطيات تعتبر من    

 إذ على الرغم من انخفاض معدل النمو الـسكاني          مغيرا لمنظ ية التي أدت لنمو القطاع      األساس

ارتفاع  و إال أن معدل العرض قد زاد من العمل نتيجة لدخول أفواج جديدة متزايدة من السكان              

  .معدل المشاركة بالعمل

 فاع نسبة ارت  خالل فترة الثمانينات وبداية التسعينات أدى إلى       ي ارتفاع النمو السكان   إن

كما هو موضـح   (١٩٨١ عام  في٤٨,٥%إلى حيث وصلت هذه النسبة     سنة   ١٥السكان دون   

الثالث عـشرة سـنة      نقاط خالل فترة     ٣ وتراجعت هذه النسبة بحوالي      ))١(في الجدول رقم    

 ١٩٩٤ في سنة  %٤٥ حتى وصلت إلى اقل من       ١٩٩٤ و ١٩٨١الفاصلة بين التعدادين للسكان     

  .  ٢٠٠٤في عام % ٤٠و اقل من 

   سنة من مجموع السكان لنفس السنة ١٥السكان اقل من نسبة  ):١(جدول رقم 

  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  ١٩٨١  العام

  %٣٩,٥  %٤٤,٨  %٤٨,٥   سنة١٥السكان اقل من نسبة 

  ٢٠٠٦المجموعة اإلحصائية :  المصدر 

  

 بإيجابية حيث تمنح المجتمـع الديناميكيـة        الزيادة السكانية  بشكل عام ينظر إلى هذه    و

 تزود االقتصاد الوطني بقـوة إنتاجيـة         على اعتبار أنها   تبر مصدر قوة العمل الجديدة     تع نهاأل

 في حال كانـت قـوى العمـل          وتعتبر هذه النظرة إيجابية    متجددة تسهم في النمو االقتصادي    

 معدالت البطالة فإن   عدم تحقق التشغيل     حاليل الكامل إما في     مستخدمة بكاملها أي حالة التشغ    

  .ادسوف تزد

  

  

  

  



 ٢٠

  :  التعليم مخرجات٢-١
كانـت   و حدثت مجموعة من التحوالت االيجابية على التركيب التعليمي للـسكان         لقد  

 األمية حيث انخفضت    ،االقتصادية التي شهدها المجتمع    و نتيجة لمجموعة التحوالت االجتماعية   

و قد  .٢٠٠٤عام % ١٩حوالي  إلى ١٩٩٤عام % ٢٣,١ من فأكثر عاما   ١٥بين السكان دون    

اإلناث حيث انخفضت لدى الـذكور مـن         و  متفاوتة لكل من الذكور    كان االنخفاض على نسب   

% ٢٨اقـل مـن     إلـى   % ٣٩,٩إما عند اإلناث فقد انخفضت من       % ١١حوالي  إلى  % ١٥,٥

  .خالل نفس الفترة

 ارتفاع نسبة المتعلمـين فـي مختلـف المـستويات           األميةو قد واكب انخفاض نسبة      

 عند اإلناث نتيجة التوسع الكبير في نشر شبكات الخدمات التعليميـة التـي              ال سيما  و التعليمية

 التعلـيم   إلزاميـة تطبيق قانون    و عملت الدولة على تحقيقها من خالل الخطط المتوالية للتنمية        

  . التعليم الدولة في مجانيةإستراتيجيةتنفيذ  واالبتدائي

  
  ٢٠٠٤-١٩٩٤ المستوى التعليمي في الفترة التوزيع النسبي للسكان حسب) ١(الشكل البياني رقم  
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أمي ملم ابتدائية اعدادية ثانوية معهد متوسط  جامعية فاآثر
  

  ٢٠٠٤-١٩٩٤المصدر نتائج تعداد 

  

 )٦,٧ (منربع سنوات   أحيث نالحظ ان نسبة الحائزين على معهد متوسط وشهادة جامعية من            

 وهذا األمر يدل على توفر اليد العاملة المؤهلة والتي          ٢٠٠٤عام  ) ٨,٢(الى  ارتفع   ١٩٩٤عام  

  . على اليد العاملة المؤهلةالطلبيعتبر بدوره مشجعا على 



 ٢١

بـين   و التـدريبي  و  النظام التعليمي  نالخريجيمهارات   و  فجوة بين نوعية   لكن هنالك في الواقع   

 التحديات التي تواجه مشكلة التشغيل الكامل للقـوى         ابرزهي تعد من     و متطلبات سوق العمل  

لين وفي منشات االقتـصاد     إنتاجية العام  و تعكس بشكل سلبي مستوى جودة اإلنتاج      و العاملة بل 

  ال تناسب مؤهالتهم   بأعمالقد يدفعهم للقبول     و البطالةيعرض غير العاملين لمخاطر      و الوطني

   .ماختصاصاته ومجاالت دراستهمو

ـ   الذي نفذه المكتب المركزي لالحـصاء      ٢٠٠٥ القوى العاملة     الطلب على  و حسب مسح   ن إ ف

 سـورية ن على أن النظام التعليمي فـي         غير موافقي  تالمنشآ القرار في    أصحابمن  % ٤٦,٥

  .المعارف للعمل في المنشاة وبالمهارات الخريجينيزود 

  

  بتشغيل اختصاصين من معاهد    ٢٠٠٥ت قامت في    آمن مجموع المنش  % ٢٧,٥ن  إو بالمقابل ف  

   .من مجموع العاملين فيه% ١٤,٠  فقطهو ما يشكل وثانويات فنية أو متوسطةو

 مـستوى بغـض النظـر عـن ال      لتي تفكر في توظيف عامل جديد       ت ا آو قد بلغت نسبة المنش    

 أن  المفيـد   لم تتجاوز نسبة من يرون أنـه مـن         بينما% ٦٦,٥ أكثر من  ي الذي وصله  التعليم

 في تـشغيل خـريج معهـد        بالتي ترغ % ١٨,٩ مقابل   %٢٣,٤  خريج ثانوية مهنية   وظفت

  .متوسط

  

تركـز   الفنيين كانت النتـائج      ينت لتشغيل الخريج  آلبحث عن سبب عدم تفضيل المنش     و عند ا  

على عدم مالئمة التعليم المهني الحالي لمتطلبات سوق العمل وذلـك لعـدم وجـود معاهـد                 

  .متخصصة أو تركيزها على الجوانب النظرية فقط في حال وجودها

  :و يمكن أن يعبر عنها بالشكل البياني التالي

ضاع أخف حدة من حال الخـريجين        فقد كانت األو   ما فيما يخص التوظيف في مجال اإلدارة      أ

  .ةميليعتبغض النظر عن الحالة ال% ٢١,٩ و الجامعيينلصالح% ٥٢,١ الفنيين حيث بلغت

بـين مـا     و  المكتسبة لدى الخريجين   الخبرات و  ما يزيد من عمق الفجوة بين المهارات       ذاو ه 

 قبول  حوالاأل أحسن إلى البطالة أو في      الخريجين ما يعرض    ذا بدوره ه و ،يتطلبه سوق العمل  

  . مع دراستهم أو مؤهالتهمتتناسب ال أعمال

  

 اهلفني بشكل عام من ضعف االهتمام ب      ا و مراكز التدريب المهني   و و بشكل عام تعاني مدارس    

قصر  و ا نتيجة للنظرة االجتماعية العامة لخريجيها     هقلة عدد الملتحقين ب    و إمكانياتها محدوديةو

  .وعيتهن وتدني مستواه العام و التدريبفترات
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 باإلضـافة لعـدد مـن     يب التابعة للقطاع الخاص     مراكز التدر  و من مدارس ويوجد العشرات   

   .  للقطاع الحكوميتابعةالمدارس ال

  
   نسبة المنشآت حسب االتعاون مع التعليم المهني حسب حجم المنشأة )٢(جدول رقم 

ــدريب   حجم المنشاة تـ

  الطالب

المشاركة فـي   

  تطوير المناهج

ي المنشاة بالتدريب   قيام عاملين ف  

  المعاهد وفي المدارس

نوع أخـر   

  من التعاون

  المجموع

٢,٦  ٠,٢  ١,٥  ٠,٣  ٠,٦  ٤-١  

٣,١  ٠,٣  ١,٨  -  ١,٠  ٩-٥  

٩,٢  ١,٤  ٢,٢  ٠,٩  ٤,٧  ٥٠-١٠  

+٢٢,٢  ١,٦  ٣,٦  ١,٠  ١٦,٠  ٥١  

  ٦,٢  ٠,٦  ٢,٠  ٠,٤  ٣,٢  المجموع

  ٢٠٠٥  الطلب على القوة العاملة لعام:المصدر

  

المعاهـد هـي     و التي تتعاون مع المدارس    ن نسبة الشركات  فإ اله أع و حسب الجدول  

قد تركز هذا التعاون علـى تـدريب الطـالب           و هي نسبة ضئيلة بمختلف المقاييس     و %٦,٢

  . %٣,٢ ةبنسب األولىبالدرجة 

ومما يجدر مالحظته ان الشركات ذات الحجم الكبير هي التي يلجأ إلى التعامـل مـع                

ضعف  و التدريب المهني  و  المرير لمخرجات التعليم   ع هذا الواق  شكلوي .هذه المدارس والمعاهد  

ـ بين المنشات    و  المعنية بهذا النوع من التعليم     تالمؤسساصالت التعاون بين      اً تحـدي  ةاإلنتاجي

 سوق العمل بـشكل     أوضاع و التطوير في مختلف القطاعات االقتصادية     و  لجهود التنمية  كبيراً

بين واقع مخرجات التغليم المهني وبين تطلعـات سـوق          خاص حيث يؤدي إلى اتساع الفجوة       

  .العمل

  

  :  ممارسة أكثر من مهنة-٣-١

 من العوامـل التـي   األسعار بفعل ارتفاع كلهاتآ وللعاملين  تدني مستوى األجوريعتبر

تدني مـستويات    و إحباطهم إلى    بدوره  يؤدي  مما  على مستوى معيشة السكان     سلبي بشكل تؤثر

أكثر من  ب حقق لهم دخال أعلى أو القيام     إلى البحث عن فرص عمل أخرى ت      يدفعهم   و انتاجاتهم

 الداخلين الجدد   أمامتقليص فرص العمل المتاحة      و  تفاقم مشكلة البطالة    وهذا سيؤدي إلى    عمل

   . سنوياًإلى سوق العمل
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ظـاهرة   و  ساعد على انتشار هذه الظاهرة قصر الدوام في القطـاع الحكـومي            مما و

من عدد العاملين   % ٤,٣ن حوالي   أ ٢٠٠٢تبين نتائج مسح القوى العاملة لعام        و .التسيب فيه 

 للنـشاط   إضـافة  ثانوية   أعمااليمارسون  ) القطاع العام (جر في قطاعات االقتصاد الحكومي      أب

 ٢٣١ حـوالي  ،٢٠٠٥ عام ،بين أكثر من عمل   اللذين يجمعون   بلغ عدد العمال    كما  . الرئيسي

   .٢٠٠٥عام عن العمل  العاطلين مجموعمن % ٣٨,٤ ما نسبته عامل وهوألف 

  

  :الهجرة ٤-١

  توزيعـه  إعـادة  و التركيب العمري  للسكان    و عددال من    على كل   ظاهرة الهجرة  تؤثر

ن الهجـرة تـستهدف     القوى العاملة أل   و  على كل من القوة البشرية     اًيظهر اثر الهجرة واضح   و

 هجرة داخلية بين التقـسيمات      إماي   فه أشكالعدة    الهجرة  تأخذ و .هاتين الفئتين بشكل خاص   

 أو هجـرة    خـر آلو من نـشاط اقتـصادي        مدينةمن الريف لل   مثل الهجرة  المختلفة اإلدارية

  .خارجية

  

  :رة الخارجية  الهج١-٤-١

  

 حركة األفراد خارج حدود وطنهم الـذي كـانوا فيـه           تعرف الهجرة الخارجية بأنها   

و يؤثر هذا النـوع مـن الهجـرة علـى           .دائمكل   بش أو لفترة زمنية محددة     أخرانتقالهم لبلد   و

خاصـة مـا بـين       و العقول الوطنية  و الكفاءات و االستخدام نتيجة استنزاف مخزون المهارات    

السبب الرئيس للهجرة هو     و .ي التكوين الهيكلي للقوى العاملة    الشباب مما يؤدي لحدوث خلل ف     

.  نتيجة لظروف العمـل    نائهأب و  أعلى للمهاجر  رفاهية و دافع البحث عن ظروف معيشية أفضل     

بالتـالي   و تخفيض العرض من العمـل     أنها إلى  الخارجية مقابل ذلك يمكن النظر الى الهجرة     

 مظاهر الفقر على  يجابي  اال باإلضافة إلى األثر   .الطلب على العمل   و تقليل الفجوة بين العرض   

  .أسرهم والبطالة التي يعاني منها المهاجرونو

 تمثل صمام األمـان بالنـسبة        حيث لهجرة الخارجية ل ة االيجابية  النظر على الرغم من  ولكن و 

  في حل بعض مـن المـشاكل االجتماعيـة         ساهمكما ت  للتقليل من نمو العرض في قوة العمل      

 تضع بمثابة قنابل موقوتة ألنها       تظل الفقر إال أنها   و  من البطالة   جزءاً اصامتص و االقتصاديةو

في سوق العمل في حال حدوث مشاكل سياسـية أو          مات الخارجية   اثر الصد إد في خطر    البال

  .البلدان المضيفة أو إغالق الحدودإتباع سياسة الترحيل من قبل 
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  :الهجرة الداخلية ٢-٤-١

  أو بالعكس ولكن تبقـى      المدينةإلى   من الريف    نتقال األفراد انها   الداخلية بأ   الهجرة تعرف

قى محـصورة فـي نطـاق المتقاعـدين         يفة وصغيرة وتب  الهجرة من المدينة الى الريف ضع     

  : وتعود هذه الهجرة الى عدة عوامل . واالثرياء

 الضغط السكاني  .١

  العامل الزراعيإنتاجيةانخفاض  .٢

 . الموجودة في المدنالخدمات و بالرفاهيةجذب تتعلقعوامل  .٣

النمـو   و  بين معدالت النمو السكاني    و السبب الرئيسي للهجرة الداخلية هو االختالف الواضح       

وذلك بفضل ما   لتوزيع الجغرافي   اإلى   التصنيع من أهم العوامل التي تؤدي        يعتبر و االقتصادي

تؤدي هذه الظاهرة إلـى      و .تمركز الصناعات فيها   و  من فرص عمل   المناطق الحضرية تؤمنه  

هو ما يـؤدي     و مخططالحدوث خلل في هيكل االستخدام نتيجة لزيادة العرض من العمل غير            

  . مهنية أو قطاعيةبدوره لحدوث بطالة

  

اسـتغالل أوسـع    ز علـى    يركيتطلب الت  النهوض   لذلك فإن الحد من الهجرة الداخلية     

 ،زيادة تمسك الريفي بأرضه   ،   خلق نشاطات للعمل أخرى تتعلق بالقطاع الزراعي      ،  لألراضي

   انتشار أحزمة الفقرإلى التجمعات الصناعية ألنه يؤدي  والحد من الزحف نحو المدن

انخفاض نسبة القوى العاملة في النـشاط       )٣(ن المعطيات المتوفرة في الجدول رقم       نالحظ م و  

من نسبة القوى العاملة في حـين أنهـا         % ٢٣,٢ حوالي   ١٩٩٤الزراعي حيث بلغت في عام      

 لتصل إلـى    ٢٠٠٦من   لترتفع مرة أخرى في الربع األول        ٢٠٠٤في عام   % ١٨,٦أصبحت  

ة  االنخفاض التدريجي لنـسب    تدل على ي تلك األعوام     مقارنة نسبة الريفيين ف    كما أن . %٢٠,١

   . ٢٠٠٤ في عام% ٣٦,٤ إلى ١٩٩٤في عام % ٤٤ الريفيين من
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  ) ريف -حضر  (  الرئيسي االقتصادي حسب أقسام النشاط ع النسبي للمشتغلينالتوزي):٣(جدول رقم 

 

 المحافظات
زراعة 

وحراجة
 صناعة

بنـــاء 

 وتشييد

ــادق  فن

ومطاعم

ــل  نقــ

واصالتم

مـــال 

وتــأمين 

وعقارات

المجموع خدمات

 100.0 29.5 3.1 7.8 22.0 13.1 18.5 5.9 حضر

 100.0 24.1 0.9 6.2 7.8 15.3 7.2 38.6 ريف

ــع  الرب

األول 

ــن  م
2006 

 100.0 27.1 2.1 7.1 15.8 14.1 13.6 20.1المجموع

 100.0 30.7 2.8 6.8 17.1 18.9 18.2 5.5 حضر

 2004 100.0 25.1 0.8 5.0 5.5 20.2 7.0 36.4 ريف

 100.0 28.3 1.9 6.1 12.2 19.5 13.4 18.6المجموع

 100.0 30.9 2.4 6.8 19.3 16.6 20.0 4.0 حضر

 1994 100.0 22.1 0.5 4.7 5.1 15.6 8.2 44.0 ريف

 100.0 26.7 1.5 5.8 12.4 16.1 14.3 23.2المجموع

  

  

  :مشاركة المرأة في سوق العمل ٥ -١

  

اليمكـن تـصوره    ي مجتمع   أل تقدم   و تطور    لذلك فإن أي    نصف المجتمع  المرأةتمثل  

 تنميتها في مختلف جوانب الحيـاة االقتـصادية        و تمكين المرأة في هذا المجتمع     و تطوير بدون

   .بشكلها الحقيقيق المساواة يتحق و في المجتمع دورها لتفعيلالسياسية واالجتماعيةو

جر لها أهمية كبيرة من حيـث       أ للعمل خارج المنزل لقاء       المرأة و تعتبر عملية جذب   

   .الخدمي وع اإلنتاج المادياتحويلها للعمل في قط وأن تحرير المرأة من العمل المنزلي

  

حد أهداف  أمشاركتها في النشاط االقتصادي      و مسألة عمالة المرأة   قد اعتبرت سورية  و

ولكن ظلـت مـساهمة المـرأة       . االجتماعية و الخطط االقتصادية المتعاقبة للتنمية االقتصادية    

  .محصورة في بعض األنشطة االقتصادية مثل الزراعة والخدمات
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مشاركة للمـرأة فـي القطاعـات       نسبة    أن نجد) ٤( من خالل بيانات الجدول رقم       و

حيث تبلغ هـذه المـشاركة      نشاط الزراعي والخدمات    ليتركز في ا  الرئيسة للنشاط االقتصادي    

  .نشطة األخرىمل األر  من مجأو أكث% ٨٠حوالي 

  

  

  

  
  لعدة أعوامذلك  و يبين نسبة مشاركة المرأة في القطاعات الرئيسة :)٤( رقم جدول

زراعــة  

 صناعةوحراجة

ــاء  بنـ

 وتشييد

ــادق  فن

ومطاعم

ــل  نقــ

مواصالت

مـــال 

وتــأمين 

المجموع خدماتوعقارات
2006 q1 31.0 6.8 0.9 4.3 0.8 2.1 54.1 100 
2006 q2 31.6 7.7 0.5 4.7 1.0 1.6 52.9 100 
2004 27.9 7.7 4.4 3.2 1.0 2.0 53.8 100 
1994 27.8 14.2 2.1 2.8 1.4 1.6 50.1 100 
 1 52.7 1.8 1.1 3.7 2.0 9.1 29.6 المجموع

  

 حـوالي   ١٩٩٤ فـي     نالحظ انخفاض نسبة مساهمة المرأة في القطاع الصناعي حيث كانت         

   .٢٠٠٦م  في عا%٦,٨ وصلت إلى  بينما% ١٤,٢

  

  يوضح تقاطع نشاط المراة االقتصادي مع المهن) ٢(شكل رقم 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 زراعة
وحراجة

 بناء
وتشييد

 نقل
مواصالت

 خدمات

 مهن انتاج
 مهن زراعة
 الخدمات والبيع
مهنيون + فنيون
اداريون واعمال آتابية
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ما من ناحية تقاطع النشاط االقتصادي للمراة في مختلف القطاعات مـع المهـن يمكـن ان                 أ 

األعمـال الكتابيـة     و  اإلدارة في مهنة  أن أعلى نسبة     ) ٢(نالحظ من خالل الرسم البياني رقم       

  .تتركز في قطاع الخدمات

 هناك العديد من العوامل التي تلعب دورا ايجابيا في عملية استقطاب المرأة للعمل لقاء اجر               و 

  :اغلبها يعود لعوامل اجتماعية من أهمها و

  الرعاية لألطفال وتوفر دور الحضانة •

  التأهيل المهني  والتعليم •

 .الخدمات التي تسهل عملية خروج المرأة إلى العمل •

  

  :الطلب على العمل:  ٢
 صاحب القـرار    أن مكونات سوق العمل حيث      إحدى الطلب على العمل   يعتبر   ا اشرنا سابقا  كم

 .لـه  معـين يدفعـه      أحرفي المنشاة االقتصادية يقوم بشراء أو استئجار خدمات العمل مقابل           

 رب العمل ال يطلب     أنذلك   و العملب على العمل انه طلب مشتق بخالف عرض         يتميز الطل و

الخدمات التي تؤمن لـه دخـال        و  السلع إنتاج منه في    االستفادة اجل   من اجل استهالكه بل من    

  الحقيقـة  األجورمستويات   : أهمهاو يرتبط الطلب على العمل بعوامل عديدة         .ليسد به حاجاته  

  :  ويمكن معالجة اهم هذه العوامل على الشكل التاليالطلب على المنتج  والتقانةو

  

  :التقدم التقني ١-٢

  

 التقنية  إدخالالتوسع في تطبيق االساليب المتطورة والؤتمتة و       و نولوجي التطور التك  أن

يؤثران على سوق العمـل     ) للرأسمالأي استخدام مكثف    ( المختلفة   اإلنتاجيةالحديثة للقطاعات   

مقابل هذه التحليل يذهب بعض المحللـين الـى         . تخفيض الطلب على القوى العاملة    من خالل   

بالتـالي   و اإلنتاجيـة ازدياد  إلى    يؤدي   المتطورة و نتاج المتقدمة استخدام وسائل اال  القول بان   

 لالسـتغناء إلى   يؤدي   أن بدال من    خلق فائض من الوقت    و لإلنتاجتخفيض كمية العمل الالزم     

  .  القوى العاملةأفرادعن 

 تأثير وإنما لها    على حجم الطلب على القوة العاملة     بالتاثير  التكنولوجيا  ال يقتصر دور    

نمو الطلـب   إلى   استعمال التكنولوجيا يؤدي     أن حيث   . على القوة العاملة  بة الطلب   على تركي 

كما ان تطور استخدام    . حسب درجة اعتماده على التكنولوجيا     و بوتيرة مختلفة حسب كل قطاع    
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 وتجهيزات تقنية متطورة لم تكن مـستخدمة        أدواتمهن جديدة و   اليكنولوجيا يؤدي الى ظهور   

في التركيب الهيكلي للطلب فـي سـوق         الوضع يؤدي الى احداث تغير     وبالتالي هذا . من قبل 

 تأمينهـا  الحاجة إلى العمالة المدربة والماهرة والمؤهلة بشكل كبير التي ال يمكن             فتزدادالعمل  

إال بوجود نظام تعليمي تدريبي متطور ومتقدم يحاكي حاجات السوق المتغيرة ويـستفيد مـن               

  .المنجزات التقنية المتطورة

  

  

 تساهم التكنولوجية في الحد من ظاهرة البطالـة         يمكننا القول حتى    بناء على ما تقدم     

إعـداد   و تخفيض عدد ساعات العمل المتصاص قسم كبير من الفائض في العـرض           البد من   

 للمحافظة عليها داخل المنشاة التي توسعت بفضل تطبق         تأهيل القوى العاملة   و البرامج لتدريب 

  .ربطه بسوق العمل و االهتمام بالنظام التعليميوكذلك . ةالتكنولوجي

 حول الطلب علـى القـوة   لإلحصاءالذي نفذه المكتب المركزي    نتائج المسح    تلقد بين 

من المنشات التي تعمل في قطاع الصناعات التحويلية تستخدم         % ١٧,٨  بان ٢٠٠٥العاملة في   

تـستخدم  % ١١,٧البـاقي    و كيةمنها تستخدم تكنولوجيا ميكاني   % ٧٠,٣تكنولوجيا يدوية بينما    

  .تكنولوجيا مؤتمتة

  

  اكنولوجيتلل توزيع المنشات حسب استخدامها :)٥(حدول رقم 

 تستخدم منشآت

  يدويةآالت 
  آالت آلية تستخدم منشآت

ستخدم آالت  تمنشآت

  أوتوماتكية

١١,٧  ٧٠,٣  ١٧,٨  

  ٢٠٠٥القوة العاملةالطلب على  مسح :المصدر

  

 دورات  قامـت بتنظـيم     من مجموع المنـشات    %٨,٦فقط  ن  أ نتائج المسح ب   تلدكما  

. تحديث مهاراتهم  و تطوير و األداء بهدف رفع مستوى     ٢٠٠٥ للعاملين لديها خالل سنة      ةتدريبي

 رغبتها بتخصيص اعتمادات مالية لتدريب العاملين فيها         أبدت    فقط   من المنشات % ٩,٧وان  

جيـد إذ   ولكن هذا المؤشر    . طاع الخاص يتركز اغلبها في منشات الق    . من خالل السنة القادمة   

إن يمكن العاملين ضمن تلـك       و  ذلك بشكل ايجابي على عملية اإلنتاج      ينعكسمن الطبيعي أن    

  .تشغيلها بالشكل األمثل والمنشات من استخدام هذه التكنولوجيا

إلى  تحرير التجارة بين البلدان العربية ، وطلبها االنضمام سورية إلى معاهدةونتيجة انضمام 

  مرحلة متقدم الشراكة مع االتحاد األوروبي،إلى الوصول ونتيجةمنظمة التجارة العالمية 
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 إجراء تغييرات هيكلية في االقتصاد الوطني حقق الفائدة من كل ذلك،تيفرض علبها حتى 

واالقتراب من المعايير الدولية االقتصادية واإلدارية والفنية التي تعتمدها منظمة التجارة 

إزاء الوضع الحالي فإن هيكلية قوة العمل الحالية لم  . األوروبية–مية والشراكة السورية العال

تعد تتالءم مع المستجدات الجديدة في االقتصاد العالمي ، وهذا يتطلب من الحكومة السورية 

، اختيار تكنولوجيا مالئمة لطبيعة وتركيب قوة العمل:دة محاور أساسية منها العمل على ع

تكثيف االستثمار في رأس ، حاضنات ومؤسسات تكنولوجية لتوطين التكنولوجيا الحديثةإحداث 

 .المال البشري وحل مشكلة البطالة ونقص التشغيل 
  

  

  

  :االقتصاديالنمو  واالستثمار ٢-٢

عتبر من المحددات األساسـية فـي       وي .  في عملية التنمية   األساساالستثمار هو المحور    يعتبر

يمكـن أن يأخـذ     كما  . لدخل القومي المولدة ل عناصرالتطوير اإلنتاجية واحد    النمو االقتصادي و  

 ثابتة قـادرة    أصولفي  توجيه في شراء     تم   إذاحقيقيا  االستثمار منحيين أما إن يكون استثمار       

 وبالتالي هذه النـوع     التجهيزات الزراعية  و اآلالت شراء و أراضي استصالح   ن م اإلنتاجعلى  

 أو أن يكون استثمار ظاهرياً حيث        في البلد  ةاإلنتاجيزيادة الطاقة   لى  إيؤدي ذلك   من االستثمار   

  مقابـل رهـن    اقتراض األموال السندات أو    و األسهم في شراء    األموالف  ي من خالل توظ   يتم

  . للبلداإلنتاجيةزيادة الطاقة إلى ال يؤدي هذه النوع من االستثمار وبالتالي 

 أنيعتبر احد عوامل الطلب على العمالة حيث        لحقيقي  بناء على ما تقدم نالحظ ان االشتثمار ا       

 التقليـل مـن حـدتها      و االستثمارات تلعب دورا كبيرا في امتصاص جزء كبير من البطالـة          

 تناقـصه  و تراجع االسـتثمار  كما ان   . امتصاص جزء كبير من الوافدين الجدد لسوق العمل       و

 ضـعف العمالـة   إلـى   ؤدي  عشوائية سي  و  ترافق مع سياسات اقتصادية متناقضة     إذاخاصة  و

  .ظهور الركود االقتصادي والخدمات وضعف الطلب على السلع واألجورتردي و

  

 بارتفاع نسبة القطـاع العـام فـي          ١٩٩٠و  ١٩٧٠ بين  الفترة    اتسمت وفي سورية 

 سيطرة القطـاع    ت انحصر مجمل االستثمارات بينما في المراحل التي تلتها أي في التسعينيات         

ـ      ارات وارتفعت ن  العام على االستثم    يـسمى باالنفتـاح     اسبة مساهمة القطاع الخاص نتيجة لم

   التي شجعت تالتشريعا وصدور القوانين ووترجمت سياسة االنفتاح بصدور. االقتصادي
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 الصادر في   ١٠يعتبر قانون االستثمار رقم      حيث   .األجنبي و القطاع الخاص  االستثمار لكل من  

  من ابرز هذه القوانين على الرغم ن         ٢٠٠٠ عام   ٧م  المعدل بالمرسوم التشريعي رق    و ١٩٩١

 عـن عـدم جـدواه      و ايجابياته من جهة   و أهميته القائمين على االستثمار عن مدى       أراءتباين  

  .أخرى من جهة فعاليتهو

  

  :األجورمستوى  ٣-٢

 من العوامل المؤثرة في العرض من القوة العاملة         األجوركما الحنا سابقا يمكن اعتبار      

عمل لذلك   من   أكثر زيادة العمل في     إلى األجور المتبع وتدني مستوى     األجور من خالل نظام  

كـذلك علـى     و نمو القوى العاملة   و  العوامل التي تؤثر على حجم     أهميعتبر مستوى الدخل من     

  . من المؤشرات الجيدة للداللة على قوة كسب العمالةاألجوريعتبر معدل  ومعدالت البطالة

  

بـشكل   و ألخرذلك من مجتمع     و نموها و ى حجم القوة العاملة   و للدخل أثار متباينة عل    

 عدم وجود فرص عمل ال يظهران بشكل جلـي          أواثر وجود    و  اثر الدخل  أنالقول  عام يمكن   

المناطق التي تتهيأ فيها الشروط لعمل      إلى   من خالل الهجرة حيث يقوم المهاجرون بالتوجه         إال

  .أعلى عن طريقها دخول يحققون وأفضل

  

  حسب فئات األجر الشهري)  سنة فأكثر١٥(التوزيع النسبي للمشتغلين بأجر) ٦(قم جدول ر

أقل مـن   
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  :و نوضح ذلك بالشكل البياني التالي
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فـي   أكثر   أو ٧٠٠٠ى رواتب بحدود    من القوى العاملة تتقاض   % ٥٧,٦ هناك حوالي    أنحيث  

  .٣٠٠٠تتقاضى رواتب اقل % ٢,٦ و٦٠٠٠فقط تتقاضى راتب حوالي % ١٦,٦ أنحين 

لى القوة العاملة    زيادة الطلب ع   إلىيؤدي   انخفاض شرائح الدخل بشكل عام       أنو من المالحظ    

عامل تخفض من    لل اإلضافية األعباء غياب التامين وانخفاض     إنكما  .  العالية نتيجة عدم تكلفتها  

  . حافز على االستثمارأحياناتكلفة اليد العاملة وقد تشكل 

  

  

 :الطلب في سوق العمل واختالل التوازن بين قوى العرض - ٣

  
يح                     ي سوق حيث يت وازن لل سمى نقطة الت ا ي شكل التقاء العرض والطلب في نقطة واحدة م

ة     تحديد آمية العمل المطلوبة والعرض واألجر في اقتصاد حر الذي            ا    .يرافق تلك الكمي أن أي   آم

ب    رض والطل انبي الع دى ج ي إح تالل ف ة ،اخ وق متوازن ي س رض أن   ، ف ن المفت ه وم دفإن  تعي

ا                     ، حيث    ذاته  حيتصح ذي يجريه ادة النظر ال ر إع وازن عب سية نحو الت تتحرك سوق العمل التناف

ه أو يعرضونه               سعون إلي دة     . العمل وأرباب العمل على األجر الذي ي اك ع ع    أسباب وهن ذا    تمن  ه

ل ةالتصحيح مث سوق  تجزئ ات ،ال ة والنقاب دخل الحكوم ة،لعمالا ت ة األجوري دم مرون ة ،  ع  وتكلف

 يعني فهذا   عرض العمل الفائض في السوق     وفي حالة االختالل وبروز      .البشريتكون رأس المال    

  .البطالة أننا أمام مشكلة

 خـالل فتـرة     ،لمرأةالعالية ل خصوبة  الومستوى  السكاني  كان الرتفاع معدالت النمو     

 ما يسمى بالقوة    أو اإلنتاج و ارتفاع نسبة السكان في سن العمل      اثر كبير في عملية      التسعينيات

  : التاليالجدول  فيكما هو مبين% ٥٧,٢إلى البشرية 

  

  ٢٠٠٤-١٩٩٤ي دمقارنة لبعض المؤشرات الديمغرافية بين تعدا: )٧(جدول رقم

  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  العام

  %٣,٥٨  %٤,٢   الواحدةأةالمرخصوبة 

  %٢,٦  %٣,٣  نيامعدل النمو السك

  %٣٩,٥  %٤٤,٨  ١٥ دون األطفالنسبة 
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سوق العمل سـنويا فـي      إلى  متزايدة من السكان    و كبيرة   أعداد لدخول   أدى الذي   األمرو هو   

 أدىهذا مـا   . استقطابها و المتصاصها المتدفقة   األعدادوقت لم تكن تلك السوق مهيأة الستقبال        

ى إلـى  أدعـرض مـا    ولحدوث خلل في التوازن بين محددي مكونات سوق العمل من طلب     

  . عن العملنالعاطلي  منةأعداد كبير راكم ت واالرتفاع المتزايد لمعدل البطالة

  و  ١٩٩٤ سـنويا خـالل       % ٤,١ المشتغلين تنمو بمعدل وسطي بلـغ        أعدادو بينما كانت    

خالل نفس الفترة   % ١٠,٩سارع بمعدل نمو وصل ل       العاطلين كانت تت   أعداد نجد أن  ،٢٠٠٤

إلى ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة وصل        و الطلب و  العرض  لتشكل فجوة كبيرة بين    أدىمما  

بأن المشتغلون ازدادوا حوالي    ) ٨(حيث نالحظ من خالل الجدول رقم       . ٢٠٠٤خالل  % ١٢,٣

  .مرة ونصف بينما تضاعف عدد العاطلين عن العمل ثالث مرات

  

  ٢٠٠٤-١٩٩٤ القوة العاملة ومعدل البطالة في تعدادي أفرادتوزع ): ٨(جدول رقم 

٢٠٠٤  ١٩٩٤  
  المؤشرات

  الرقم القياسي  )ألف(العدد   الرقم القياسي  )ألف(العدد 

  ١٤٩,٥  ٤٣٣٤,٠  ١٠٠  ٢٨٩٨,١  المشتغلون

  ٢٨٠,٧  ٦٠٧,٥  ١٠٠  ٢١٦,٤  المتعطلون

  ١٥٨,٧  ٤٩٤١,٥  ١٠٠  ٣١١٤,٥  المجموع

  %١٢,٣  %٦,٩  %طالة معدل الب

  

 ضعف المنشآت وأبـرز عـدم قـدرتها علـى           ٢٠٠٥لقد أكد مسح الطلب على القوة العاملة        

 يـذكر علـى      لم يسجل أي تغيير    امتصاص الفائض في سوق العمل كما يؤكد هذا المسح بأنه         

مـن هـذه    % ٢١,١ فبينما فقـدت     ،ت خالل السنة التي سبقت المسح     آحجم العاملين في المنش   

فت ظمن المنشات قد و   % ١٩,٣فان حوالي   من مجموع عدد عمالها     % ٦,٢ما نسبته   المنشات  

  .بالطبع تزايدت هذه النسبة مع ازدياد حجم المنشاة و العاملينمجموعمن % ٦,٣

  

كما تبين البيانات المتوفرة من هذا المسح بأن المشكلة في تفاقم على اعتبار أن المنشآت التـي                 

  .تسريحهات  أن تعوض العدد الذي تنوي الشركيعتخطط لتوظيف عمالة التستط

  
وظفوا  أو العملنسبة العمال الذين تركوا  و وظفت عماالأونسبة المنشات التي فقدت عماال : )٩(جدول رقم 

  ٢٠٠٥ عام

  منشات وظفت عماال  منشات فقدت عماال  حجم المنشاة
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  عماال  منشات  عماال  منشات

٤,٩  ٧,٩  ٧,٩  ١٠,٤  ٤-١  

٥,٢  ١٦,٨  ٦,٤  ١٧,٦  ٩-٥  

٥,٣  ٢٩,٠  ٦,٢  ٢٩,٨  ٥٠-١٠  

٦,٩  ٥٦,٠  ٦,٠  ٥٥,٧   +٥١  

  ٦,٣  ١٩,٧  ٦,٢  ٢١,١  المجموع

  ٢٠٠٥مسح الطلب على القوة العاملة : المصدر 

  
 لديها أو صرف عمال خالل السنة القادمة أونسبة المنشات التي تخطط لتوظيف عمال : )١٠(جدول رقم 

  .٢٠٠٥عمالة فائضة حسب حجم المنشاة عام 

  حجم المنشاة

نــسبة المنــشات 

التــي تخطـــط  

  لتوظيف عمال

نــسبة المنــشات 

التــي تخطـــط  

  لصرف عمال

نــسبة المنــشات 

لديها عمالة  التي  

  زائدة

٤,٩  ٧,٩  ٧,٩  ١٠,٤  

٥,٢  ١٦,٨  ٦,٤  ١٧,٦  

٥,٣  ٢٩,٠  ٦,٢  ٢٩,٨  

٦,٩  ٥٦,٠  ٦,٠  ٥٥,٧  

٦,٣  ١٩,٧  ٦,٢  ٢١,١  

  ٢٠٠٥مسح الطلب على القوة العاملة : المصدر

عدم قدرة السوق على امتصاص األعداد المتزايدة في سوق العمل يرجـع الـى سياسـة                إن  

لـذلك كـان القطـاع      . تضييق القاعدة االقتصادية للقطاع العام واالحجام عن التوظيف اآللي        

الخاص هو الجهة الوحيدة المتصاص هذا الفائض وهذا ماأدى بدوره إلى بروز مشكلة عـدم               

بها طالبي العمل في المؤسسات التعليمية مع مدخالت سوق العمـل           مالئمة المهارات التي اكتس   

  .وخاصة التدريب المهني والفني

  

  

   :سوريةمشكلة البطالة في تطور –ثانياً 
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معـدالت النمـو     و اتانينات حيث ارتفعت معدالت الـوالد      منذ الثم   مشكلة البطالة   برزت لقد

 ٨,٧٠٤ حيث كـان     ٢٠٠٠ و ١٩٨٠  خالل الفترة ما بين     عدد السكان   قد تضاعف  و. السكاني

 عالجـة ذلـك   م م تـتم  لما  مشكلة  وتعتبر هذه   .  مليون ١٦,٣٢٠إلى   ٢٠٠٠مليون ووصل في    

و لم تكن معدالت    ، العمل على الحد منها    أوبخطط تنموية اقتصادية تناسب هذه القنبلة السكانية        

سوق إلى  لين الوافدين   النمو االقتصادي قادرة على استيعاب األعداد المتزايدة من األفراد العام         

  .بمعدالت متزايدة والعمل بشكل سنوي

  

  ٢٠٠٤ و١٩٧٠تطور نسبة البطالة خالل الفترة من : )٣( رقم شكل بياني
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بـشكل   و  ضمن مستويات مقبولة نسبيا في فترة الـسبعينات         معدالت البطالة  لقد كانت 

 )١٩٧٥-١٩٧١ (السبب في ذلك يعود لتطبيق الخطة الخمـسية الثالثـة    و ١٩٧٤خاص خالل   

 سـرعان   ر ولكن هذا االستقرا   . كبيرة من العاملين   أعداد تشغيل    هذه الفترة  التي تم من خالل   و

وبالمقابـل لـذلك    .  عن المطلوب منه   سوق العمل إلى  الجدد  مازال نتيجة زيادة عدد الداخليين      

ـ    نتج ا  األعداد  عدم قدرة االقتصاد على خلق فرص عمل تقابل هذه          ةونتيج وازن لخلل في الت

، هذا ما   عدد العاطلين عن العمل    و هو بدوره ادى الرتفاع معدل البطالة      و العرض و بين الطلب 

 إلى  ١٩٩٤في عام    % ٦,٧ إلى تضاعف البطالة خالل عشر سنوات حيث تضاعف من           أدى

  . ٢٠٠٤في عام % ١٣حوالي 

  



 ٣٥

  تطور نسبة البطالة خالل عدة سنوات): ١١(جدول رقم 

  نسبة البطالة  السنة

٦,٧  ١٩٩٤%  

٩,٥  ١٩٩٩%  

١٠,٣  ٢٠٠١%  

١٢,٣  ٢٠٠٤ %  
  

  

ويفسر المتابعين للشأن العام في سورية هذا االنخفاض في معدل البطالة فـي بدايـة               

و ١٩٩١ لعـام    ١٠صدور القانون رقم    التسعينات بارتفاع معدل النمو االقتصادي الذي أحدثه        

  .تشغيل أعداد جيدة من العمالهو ما أدى لظهور عدد من المشاريع االستثمارية التي أدت ل

 العمـل،  بلغت الزيادة في عدد السكان من هم في سن           ١٩٩٥-١٩٩٠ففي خالل فترة    

 في الوقـت    .عمل طالب   ألف ١٦٦وحوالي  % ٥٨ ومعدل المشاركة    ألف ٢٨٦في المتوسط،   

فرصة عمل وبالتالي خلـف     ألف   ٢٠٠نفسه كان االقتصاد السوري قادراً على توفير حوالي         

ولكـن هـذا النمـو      .  فرصة عمل امتصت جزءا من البطالـة المتراكمـة         ألف ٣٠  من أكثر

 ، ١٩٩٩فـي عـام   )% ٣-( من   أكثر إلى درجة وصلت    إلىاالقتصادي سرعان ما انخفض     

 حيث بلغت الزيادة فـي       تفاقم هذه المشكلة   إلى أدىالوضع   هذا   ) .١٢(كما يبين الجدول رقم     

 ألـف   ٣٧٥حـوالي    في المتوسط    ،٢٠٠٣-١٩٩٩ة   خالل الفتر  ، السكان في سن العمل    أعداد

 ١٦٢وفر االقتصاد السوري فيها     .  ألف طالب للعمل سنويا    ٢١٤أي  % ٥٧وبمعدل المشاركة   

 ألف عاطل سنويا خـالل هـذه        ٥٢ألف فرصة عمل وبالتالي فان عدد العاطلين ازداد بمعدل          

  . ٢٠٠٤تعداد عام نتيجة % ١٢أكثر من هذا الوضع الذي أدى وصول البطالة إلى . الفترة

  

  
   ٢٠٠٤-٢٠٠٠خالل الفترة  اإلجماليمعدل نمو الناتج المحلي ) :١٢(جدول رقم 

 2004 2000 1999 1998 1996 1994 السنوات
٣,٥٥- ٦,٧٨ ٩,٨٢ 7.21  المعدل  ٠,٦ 1.7 

  

  

تمثـل البـرامج     ضعف الخطط الخمسية التي      إلىمشكلة البطالة   ويرجع بعض االقتصاديين    

ـ   بالتالي قلة فـرص   ونموه و االقتصادياألداءى زيادة  عل قدرتها  وعدم يةروالتنموية في س
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الخطة الخمسية العاشـرة     حد القول بان المشكلة سوف تتفاقم في         إلى ويذهبون   .العمل الجديدة 

 ولكن المعطيـات المتـوفرة      .راجع دور الدولة متمثلة بالقطاع العام في تأمين فرص العمل         بت

في الربع األخير من عـام      % ٨ي حيث انخفضت البطالة إلى حوالي       تشير إلى عكس هذا الرأ    

متوسط نصيب الفـرد     التراجع في معدالت النمو االقتصادي بانخفاض        ترافق هذا كما  . ٢٠٠٦

  . اإلجماليمن الناتج المحلي 

  
ــم ــشكل رق ــرة  ) : ٤(ال ــدخل خــالل الفت ــرد مــن إجمــالي ال -١٩٩٤تطــور متوســط نــصيب الف

٢٠٠٤

متوسط نصيب الفرد من اجماي الدخل القومي
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،  ١٩٩٨ و ١٩٩٤ خالل الفتـرة     ،سوريةالدخل القومي للفرد في     أن   البياني   حيث يبين الشكل  

 حيث شهدت هذه الفترة القيام بالعديد من المشاريع االستثمارية نتيجة لتشجيع            ،بشكل متزايد نما  

 ألف ليـرة سـورية       ٦٠٠٠٠، فوصل إلى أكثر من      القوانين االستثمارية المشجعة   و االستثمار

اع بشكل  رتف إلى اال  نحا و ٢٠٠٠ للفرد في    سورية ألف ليرة    55389إلى   انخفض و لكنه عاد و

  . ألف ليرة سورية للفرد55866 حوالي  حيث بلغ٢٠٠٤طفيف في عام 

لطلـب  ا و متزايد بين العرض الكلي   الخلل  الوجود  في   األسباب القول بان    إلى آخرونيذهب  و

سيطرة القطـاع  رية نتيجة وسضعف التنافسية في الصناعة الالكلي للعمالة في سوق العمل هو  

 اإلجمـالي تخفيض الطلـب    هذا ما انعكس ب   . يلة الذي لم يراعي معايير الجودة     لفترة طو العام  

  .تحديدا على الطلب على العمالـة  و  حادة على سوق العمالة    ألثار أدىعلى السلع السورية مما     

حقيق التـوازن   سوق العمل غير قادرة على أداء وظائفها المفترضة من ت         أضف إلى ذلك بان     



 ٣٧

لعـدم وجـود    و، من جهة ،     الطلب و  في تركيبة العرض   للفروقاتالطلب نتيجة    و بين العرض 

 علـى الطلب   و  بين العرض  هيكليةمما أدى لنشوء اختالالت      . من جهة أخرى   ،   مالئمة آليات

 ما   وهذا .تفاقم مشكلة البطالة  إلى   بدوره   أدى، وبالتالي هذا الوضع      معينة من اليد العاملة    أنواع

  . يدفعنا إلى دراسة بنية البطالة في سورية خالل الفقرات التالية

  

  :سوريةبنية البطالة في  -١
  

 تعكس أثارهـا الـسلبية علـى الفـرد         و ،اجتماعية و  الرتفاع نسب البطالة نتائج اقتصادية     إن

 لذلك يجب دراسة تركيبـة البطالـة حـسب          .و بالتالي على مجمل التنمية البشرية     ،المجتمعو

 مثل البطالة حسب الجنس ، حسب العمـر، حـسب المـستوى             لألشخاصصائص الفردية   الخ

 مثل دراسة البطالة حسب عدد      األسرةالتعليمي، وكذلك دراسة تركيبة البطالة حسب خصائص        

  :  ويمكن ان يكون المخطط على الشكل التالياألسرةعالقة رب  ، األسرة أفراد

  

  :نسجالبطالة حسب ال -١-١

من القـوى   %١٦يشكلون سوى     النساء يشكلن نصف المجتمع فإنهم ال      بالرغم من إن  

من القوى العاملة و يعود هذا إلى إن اإلناث لها          %٨٤العاملة السورية في حين يشكل الذكور       

يزال ينظر بتحفظ     وظيفة اجتماعية تتمثل في تدبير المنزل و تربية األوالد كما إن المجتمع ال            

من القوى العاملة فان البطالة كانت فـي        %١٦ناث تشكل حوالي    و إذا كانت اإل   . لعمل المرآة 

بالمقابل نجد ان نسبة البطالـة لـدى        . ٢٠٠٤في عام   % ٢٥ إلىارتفعت  % ١١صفوفها إلى   

  . ٢٠٠٤في عام % ١١الذكور لم تتجاوز 

 حتى النصف الثـاني     ٢٠٠٣انخفض حجم البطالة من اإلناث بالرقم المطلق من عام          

إلـى  % ٢٢ بين اإلناث من     ة شخص فيما ازداد معدل البطال     ١٣٥٤٢ بمقدار   ٢٠٠٦من عام   

 و بعد إن انخفضت نسبة البطالة لإلناث بمجمل البطالة من           ٢٠٠٦- ٢٠٠٣بين عامي   % ٢٣

 ازدادت مساهمة اإلناث فـي البطالـة لتـشكل      ٢٠٠٤- ٢٠٠٣بين عامي   % ٢٧حتى  % ٤٠

، % ٨,٢٧ن الـذكور فكـان      إما معدل البطالة بي    . ٢٠٠٦من مجمل البطالة حتى عام      %٤٤

و .  علـى التـوالي      ٢٠٠٦-٢٠٠٥-٢٠٠٤- ٢٠٠٣لألعوام  ، % ٥,٧، % ٥,٨٤، %١٠,٦

ه عند اإلناث حيث انخفض     نستنتج مما سبق إن تحسن معدالت البطالة كان بين الذكور أكثر من           

 ٢٠٠٦ في الربع الثاني من عـام        ٢٥٨٧٤١ إلى   ٢٠٠٣ عام   ٣٣٥٥٤٠بطالة الذكور من    رقم  
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 و هذا يعني إن الذكور استفادوا من فرص العمل الجديدة أكثر من استفادة              ٧٦٨٠٠ أي بمقدار 

  .اإلناث منها

  

من القـوى   %١٦يشكلون سوى    بالرغم من إن النساء يشكلن نصف المجتمع فإنهم ال        

من القوى العاملة و يعود هذا إلى إن اإلناث لهـا           %٨٤العاملة السورية في حين يشكل الذكور       

 يزال ينظر بـتحفظ      تتمثل في تدبير المنزل و تربية األوالد كما إن المجتمع ال           وظيفة اجتماعية 

من القوى العاملة فان البطالة كانـت فـي         %١٦و إذا كانت اإلناث تشكل حوالي       . ةلعمل المرأ 

 نسبة  أنبالمقابل نجد   . ٢٠٠٤في عام   % ٢٥ إلىارتفعت  ،  ١٩٩٤ في عام    ،%١١صفوفها إلى   

  . ٢٠٠٤في عام % ١١تجاوز البطالة لدى الذكور لم ت

  

  ٢٠٠٤-١٩٩٤مقارنة نسبة البطالة حسب تعدادي ): ١٣(جدول رقم 

٢٠٠٤  ١٩٩٤    

  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور

  ١٢,٣  ٢٥,١  ١٠,٧  ٧,٠  ١١,٠  ٦,٤  نسب العاطلين

  

بالنـسبة  % ٤,٣ بنسبة   ١٩٩٤ و ٢٠٠٤و يبين الجدول ارتفاع معدل البطالة خالل الفترة بين          

أعلى بثالثة أضـعاف     العاطالت عن العمل     اإلناث أي ما تزال نسبة      اإلناث% ١٤,١ و ذكورلل

  .من مثيلتها عند الذكور

  

  :  البطالة حسب التركيب العمري ٢-١

كما رأينا أدى ارتفاع معدالت النمو السكاني الكبيرة في الثمانينات مـن القـرن الماضـي و                 

داخلين إلى سوق العمل سنويا منـذ بدايـة القـرن           ترجمت تلك المعدالت إلى ارتفاع إعداد ال      

 شـخص مـن     ١٣٣٨٠تشير اإلحصاءات المتوفرة حول العمالة والبطالة بان فقـط          . الحالي  

 شـخص أي    ٥٩٥١٣٠ والذين لم يسبق لهم العمل يرتفع إلى         ،المتعطلين الين سبق لهم العمل    

البطالة هي من صـفوف     هذا يعني أن    . من المتعطلين لم يسبق لهم العمل        % ٩٧أن حوالي   

 ألف داخـل    ٢٤٠- ٢٠٠يقدر االقتصاديون إن هنالك من      .  الداخليين الجدد في سوق العمل      

ويضاف الى ذلك هذا يعين إن جزءا كبيرا من هـؤالء           . سنوياًجديد إلى سوق العمل السوري      

لـه و   الشباب سيدخل إلى سوق العمل و يبقى فترة دونما عمل إلى إن هذا يجد العمل المالئم                 
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و تسود بين فئات الشباب البطالة      .  في أحيانا كثيرة إلى إن يتوفر عمل أكان مالئما أم لم يكن           

  . االحتكاكية و نجد إن معظمهم يبقى عاطال عن العمل بانتظار فرصة عمل في القطاع العام

  
 ٢٠٠٤-١٩٩٤ة   للعاطلين عن العمل حسب الجنس وفئات العمر خالل الفتر         يالتوزيع النسب ): ١٤(جدول رقم   

:  

٢٠٠٤  ١٩٩٤     

  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

15 – 19 ١١,٦  ١٧,٣  ١٠,٦  ١٣,٨  ١٦,٢  ١٣,٥  

20 – 24 ٢١,٤  ٢٦,١  ٢٠,٧  ١٦,٨  ٢٠,٢  ١٦,١  

25 – 29 ١٨,٠  ٢٠,١  ١٧,٧  ١٦,٥  ٢٠,٢  ١٦,٠  

30 – 34 ١٤,٧  ١٤,٨  ١٤,٨  ١٣,٨  ١٥,٥  ١٣,٦  

35 – 39 ١١,٥  ١١,٣  ١١,٥  ١٠,٦  ١٠,٤  ١٠,٦  

40 – 44 ٧,٥  ٥,٥  ٧,٨  ٨,٢  ٦,٦  ٨,٥  

45 – 49 ٥,٥  ٣,١  ٥,٩  ٦,٠  ٤,٢  ٦,٣  

50 – 54 ٤,٠  ١,٢  ٤,٤  ٤,٧  ٢,٨  ٥,٠  

55 – 59 ٢,٩  ٠,٢  ٣,٣  ٣,٤  ١,٧  ٣,٧  

60 – 64 ١,٥  ٠,٢  ١,٧  ٣,٠  ١,٢  ٣,٢  

65 + ١,٤  ٠,٥  ١,٦  ٣,٢  ١,٠  ٣,٥  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ المجموع

  

  

  :اني على الشكل التاليو يمكن توضيحها بشكل بي
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العـشرينيات حيـث تـشكل نـسبة        في   نسب البطالة أعلى ما تكون       أنو من الجدول يتبين     

في عام  المتعطليين   إجماليمن  % ٤٧,١ عاما حوالي    ٣٠ لمن هم تحت     متعطلون عن العمل    ال

في مـسح   % ٥٢  وتجاوزت    ٢٠٠٤في  % ٥١,٢إلى  قد ارتفعت هذه النسبة لتصل       و ١٩٩٤

 هـا من كبيـرا    مثل قـسما  هي نسبة عالية جدا وي     و . ٢٠٠٥في عام   لى القوة العاملة    الطلب ع 

عدم إلى   يعود السبب في ذلك    و الذين ال يجدون فرصة عمل     و سوق العمل إلى  الوافدين الجدد   

المهـارات   و  لقلة الخبـرات   إضافةتكيف هؤالء الباحثين عن العمل مع متطلبات سوق العمل          

يمكن تبرير ذلك    و ض التدريجي للنسب مع ارتفاع الشريحة العمرية       االنخفا نالحظ و .المطلوبة

وضوح الرؤية لديهم حـول متطلبـات       إلى   و المهارة لدى العاملين   و  درجة الخبرة  ارتفاعإلى  

 كما يمكن النظر إلى هذه المشكلة بعدم قدرة االقتصاد على اسـتيعاب الوافـدين               .سوق العمل 

مجتمع من إبداع العقول الشابة وقدرتهم علـى العطـاء          الجدد الى سوق العمل ، بأنها تحرم ال       

  .  السائديوخاصة وان عقلهم الخام لم تتأثر بالجو البيروقراط

  

  

  :البطالة حسب التركيب التعليمي  ٣-١

تطوره خالل الزمن هو انعكاس      و اإلناث و تفاوته بين الذكور   و ان التركيب التعليمي للمتعطلين   

 مدى التـوازن بـين العـرض    وتوافقها مع احتياجات التنمية    و ةلمدى انسجام السياسة التعليمي   

كمـا  . المستقبلية االستخدامات و الطلب في سوق العمل كما انه توجهات الستراتيجيات التعليم        و

 الحالة التعليمية يؤدي الى انخفاض اإلنتاجية وبالتالي هذه يتطلب التعليم المـستمر     ضأن انخفا 

  .  الذي يحسن اإلنتاجية



 ٤١

 االهتمام بالتركيب التعليمي للعمالة و البطالة و ذلك لمعرفة مدى تناسـب مخرجـات               أنلذلك  

 تعليم الـشخص زادت     ةو يسود االعتقاد انه كلما زاد درج      .  التعليم مع مدخالت سوق العمل    

فرصه في الحصول على فرصة عمل مناسبة و لكن هذا األمر ليس دقيقا بالنـسبة لـسورية                 

مـن مجمـل    % ١٠,٣اهم يشكلون   من حجم العمالة نر   %١٢ميون  فنجد انه في حين يشكل األ     

مـن مجمـل    %٧و كذلك في حين يشكل الجامعيون أكثر من         ،  في القطر  العاطلين عن العمل  

من مجمل البطالة و ذلك بحسب مـا يوضـح الجـدول األتـي              %٢,٧العمالة نراهم يشكلون    

  ).٢٠٠٤إحصاءات عام (

  

  

  
-١٩٩٤ األعوامالحالة التعليمية  خالل      و طلين عن العمل حسب الجنس    للعاالتوزيع النسبي   ): ١٥(جدول رقم   

٢٠٠٤  

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 
 الحالة التعليمية

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 9.5 8.7 9.9 ١٣,٤ ٩,٦ ١٤,٤ أمي

 ٢٤,١ ملم
١٤,

١ 
٢٢,١ 34.5 24.1 31.5 

 ٣٢,٢ ابتدائية
٢٩,

٧ 
٣١,٧ 28.9 21.7 26.8 

 ١٣,٩ إعدادية
١٥,

١ 
١٤,١ 12.0 13.8 12.5 

 ٨,٣ ثانوية
١٢,

٦ 
٩,٢ 9.1 17.3 11.5 

 ٣,٧  متوسطدمعه
١١,

٢ 
٥,٢ 3.1 9.3 4.9 

فأكثرجامعي   ٤,٣ ٧,٧ ٣,٤ 1.9 4.5 2.6 

  

  

  

  



 ٤٢

  
   ٢٠٠٤   و١٩٩٤ لألعوامالشكل البياني لنسب المتعطلين حسب الحالة التعليمية 
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ما دون حيث    و ي من حملة الشهادة االبتدائية         ه المتعطلين األكبر النسبة   أنإلى   البياناتتشير  

 ٢٠٠٤في  % ٧٠إلى  قابل ارتفعت   مبال و ١٩٩٤ المتعطلين في    إجماليمن  % ٦٥بلغت حوالي   

التقنيـات   و انخفاض الطلب على هذه الفئة في سوق العمل نتيجة للتطورات         إلى  السبب يعود   و

 تتباين هذه النسب بين الـذكور     و الخبرات المكتسبة لدى هذه الفئة     و قلة المهارات  و المستخدمة

عام % ٧٠,٣إلى   فقد بلغت البطالة بين الذكور من حملة الشهادة  االبتدائية  فما دون               اإلناثو

ارتفعت بشكل   و %٥٣,٤ اإلناث بينما كانت عند     ٢٠٠٤في  % ٧٣,١إلى   بينما ارتفعت    ١٩٩٤

   متابعة التعليم أو بسبب الزواج اإلناثيمكن تفسير النسب المنخفضة  و%٥٤,٣إلى طفيف 

 هناك تحسنا ملحوظا فقد انخفضت نسبة المتعطلـين         أنو بالنسبة لباقي حملة الشهادات فنرى       

هو يعـود    و ١٩٩٤ مقارنة مع    ٢٠٠٤ما فوق بشكل جيد في       و اإلعداديةمن حاملي الشهادات    

عاهد الم و خاصة حملة الشهادات الجامعية    و ازدياد في الطلب على العاملين في هذه الفئات       إلى  

و من المالحظ أيضا هو انخفاض      .المهارات المطلوبة لسوق العمل    و المتوسطة لتوفر الخبرات  

  التعليمية لدى الحالةلكن لمصلحة الذكور حيث ان تطور  والبطالة مع تطور الحالة التعليمية

.اإلناث ال يخفض نسبة البطالة كما هو مالحظ مقارنة مع اإلناث    

 
 

  :فظات البطالة حسب المحا٥-١

  



 ٤٣

 بشكل كبير بين المناطق والمحافظات، واإلقامة بين الريف         تختلف األوضاع االقتصادية لألسر   

 ظهرأن اإلنفاق في    حيث   ٣هذا ما تؤكده دراسة الفقر في سورية      . والحضر ضمن كل محافظة   

 ليرة سورية في المناطق الريفية في المنطقة الشمالية الـشرقية           ٢,٤٧٠كل أسرة يتراوح بين     

هذا التفاوت على المستوى اإلقليمي لـيس  .   ة سورية في مدن المنطقة الجنوبية لير٤,٦٥٠و

ناجماً عن االختالفات في المساهمة في قوة عمل الذكور، والتي هي ذات سوية مرتفعـة فـي                 

تكمن الصعوبة الرئيسة في تمركـز      ، وإنما   الريف والحضر في جميع المحافظات على السواء      

فمثالً، تضم المنطقة الشرقية، إضافة     . نتاجية في مناطق ومحافظات محددة    العمالة منخفضة اإل  

، نسبة كبيرة من الناس العـاملين فـي         )حماه، إدلب (إلى بعض المحافظات في مناطق أخرى       

  . الزراعة، وهي األقل إنتاجية بين جميع الصناعات

 ١٢س حـوالي     في المحافظات الساحلية فبلغت في طرطو      ١٩٩٤تركزت البطالة حسب تعداد     

ومقابـل  % ٢٧ فان البطالة تمركزت في الحسكة فبلغت حوالي         ٢٠٠٤ولكن حسب تعداد    %. 

لكـل منهمـا كـل فـي        % ٢٠ذلك ارتفعت أيضا في الالذقية وطرطوس وتجاوزت نسبة ال          

  : الشكلين التاليين

   معدالت  البطالة حسب المحافظات حسب تعداد 1994

دمشق, 6.8
ريف دمشق, 6.2

حمص, 8.5

حماه, 6.9

طرطوس, 11.2

الالذقية, 9.0
دير الزور, 5.2الرقة , 5.2حلب, 4.5إدلب, 6.5

الحسكة, 8.2

السويداء, 13.8

درعا, 9.6

القنيطرة, 9.1

القطر, 7.0

Std. Deviation       2.4735          
Variance              6.1183
Skewness            .94
Kurtosis                1.02

  
  

  

  

                                                 
دراسة قامت بها هبة الليثي وخالد ابو إسماعيل بالتعاون بين المكتب المرآزي لإلحصاء وهيئة تخطيط الدولة وبرنامج األمم المتحدة  3

  ٢٠٠٥اإلنمائي في 



 ٤٤

معدالت البطالة حسب المحافظات وفقًا لتعداد 2004

دمشق 4.0 حلب 8.8 ريف دمشق 7.4
حمص 12.0

حماه 17.3

الالذقية 22.4

ادلب 12.1
الحسكة 26.5

دير الزور 13.1

طرطوس 20.9

الرقة 10.4

درعا 7.7

السويداء 16.6

القنيطرة 9.9

القطر 12.3

Std. Deviation       6.2020          
Variance              38.4649
Skewness            .70
Kurtosis                -.04

  
  

  

  

  

  : حسب الحالة العملية لهم العملاللذين سبقالمتعطلون  ٥-١

ذلك نتيجة لعدة أسـباب مـن        و ،لكنهم كانوا يعملون من قبل     و عن العمل حاليا  و هم العاطلون    

 أو ال يتناسـب مـع        أو عدد سـاعات طويلـة      األجورعدم الرضا عن العمل السابق أو قلة        

 أن فانـه يمكـن      ٢٠٠٤ و ١٩٩٤حسب نتائج التعداد في الفترة بين        و .التخصص و المهارات

 كمـا  العمليـة قد سبق لهم العمل حسب الحالة    و عمل اللذين يبحثون عن     نالمتعطلوتتبين بنية   

  :يلي

  
  : الجنس والعمليةالتوزيع النسبي للعاطلين الذين سبق لهم العمل حسب الحالة ):١٦(جدول رقم 

٢٠٠٤  ١٩٩٤  
  الحالة التعليمية

  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

  ٤,٢  ٣,٢  ٤,٤  ٧  ٣,٨  ٧,٤  صاحب عمل

  ١٥,٥  ٤,٢  ١٧,٤  ٢٤,٠  ٩,٦  ٢٥,٤  يعمل لحسابه



 ٤٥

  ٥٩,٥  ٧٠,٢  ٥٧,٩  ٦٠,٥  ٦٥,٢  ٦٠  يعمل بأجر

  ٢٠,٩  ٢٢,٤  ٢٠,٣  ٨,٥  ٢١,٤  ٧,٢  يعمل بدون أجر

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  
  الجنس و التوزيع النسبي للعاطلين الذين سبق لهم العمل حسب الحالة العملية يظهر) :٦( رقم شكل بياني
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صاحب عمل يعمل لحسابه يعمل بأجر يعمل بدون أجر
  

  

هي قريبـة    و %٦٠ نسبة المتعطلين الذين عملوا باجر حوالي         بلغت ١٩٩٤و منه نجد انه في      

 ١٩٩٤فـي   % ٨,٥في حين ارتفعت نسبة من يعملون دون أجر من           ،٢٠٠٤في  من نسبتهم   

 اإلناثعند  تكون  بينما  % ١٣,١قد ارتفعت بالنسبة للذكور بحوالي       و ٢٠٠٤في  % ٢٠,٩إلى  

  .خالل نفس الفترة% ١حوالي 

  

  

   :االقتصاديذين سبق لهم العمل حسب النشاط  التوزيع للمتعطلين ال٤-١

  

 الذين سبق لهـم     ، المتعطلين  من %٤٠ كان حوالي  ١٩٩٤ في عام    بأنه )١٧(يشير الجدول رقم  

 بينما انخفـضت    . اإلناث% ٥٧,٢للذكور و % ٣٨,٩كانوا في قطاع الخدمات وبنسبة      ،  العمل

وتـوزع علـى   % ٢١,٣أي بانخفاض بلـغ  % ٢٠، الى قل من      ٢٠٠٤عام   في   ،هذه النسب 

 وقد بلغت نسبة المتعطلين في قطـاع البنـاء          .بالنسبة اإلناث % ٤٤,٥بة للذكور و  بالنس% ١٥

وكانـت نـسبة الـذكور      % ٢٣,٨منظمة حـوالي    الغير  تشييد والذي يعتبر من القطاعات      وال



 ٤٦

 حيث بلغـت    ،٢٠٠٤ في   ،وقد ارتفعت هذه النسب   % ٥,٧بينما بالنسبة اإلناث بلغت     % ٢٥,٧

بالنـسبة   أمـا . بالنسبة اإلنـاث  % ٧,٢و% ٣٨,٥ إلى    نسبة مساهمة الذكور   وارتفعت% ٣٤

 عنـد اإلنـاث      وأعالها ١٩٩٤ن إجمالي العاطلين عام      م ١٥,٩للزراعة فبلغت النسبة حوالي     

% ١٩,٧ إلى   ة حت تصل  وقد ارتعت هذه النسب   % ١٥مقارنة مع الذكور    % ٢٤,٣حيث كانت   

  . ٢٠٠٤في عام 

  

  :الجنس و النشاط االقتصاديأقسامالنسبي للمتعطلين حسب التوزيع ) : ١٧(جدول رقم 

  النشاط االقتصادي  ٢٠٠٤  ١٩٩٤

  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

  ١٩,٧  ٢٧,٢  ١٨,٤  ١٥,٩  ٢٤,٣  ١٥  زراعة

  ١١,٣  ١٥  ١٠,٦  ٨,٢  ٨,٤  ٨,٢  صناعة

  ٣٤  ٧,٢  ٣٨,٥  ٢٣,٨  ٥,٧  ٢٥,٧  تشييد وبناء

  ٨,٣  ٣,٥  ٩,١  ٧,٢  ٢,٥  ٧,٦  مطاعم وفنادق

  ٦,١  ١,٢  ٦,٩  ٣,٧  ٠,٨  ٤  مواصالت ونقل

  ١,٥  ١,٤  ١,٥  ٠,٧  ١,١  ٠,٧  تأمين ومال

  ١٩,٢  ٤٤,٥  ١٥  ٤٠,٥  ٥٧,٢  ٣٨,٩  خدمات

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  
ــاني ــكل بي ــم ش ــسب  ا) : ٧( رق ــين ح ــسبي للمتعطل ــع الن ــساملتوزي ــصاديأق ــشاط االقت   الن

الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسو
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زراعة صناعة بناء و تشييد فنادق و مطاعم نقل و مواصالت مال و تأمين خدمات
  

  

  



 ٤٧

  

  

  :الجنس و)خاص، عام(  لهم العمل حسب القطاع اللذين سبقالعاطلينتوزيع  ٥-١

 فيه مقارنة مع القطاع الخاص حيـث        نيتميز القطاع العام بتقديمه الضمان واالستقرار للعاملي      

وهذه الميـزة   . يعتمد على العمل المؤقت والعمل الموسمي بشكل اكبر مقارنة مع القطاع العام           

فتؤكـد  .  في حال االقتصاد غير المنظم     السلبية للقطاع الخاص تكون بشكل ظاهرة بشكل اكبر       

بان النسبة األكبر من الذين سبق لهم العمـل هـم فـي             ) ١٨(األرقام المبينة في الجدول رقم      

% ٤٤ و للذكور% ٦٥,٨ذلك بنسبة      و ١٩٩٤في  % ٦٣,٣القطاع الخاص حيث بلغت نسبتهم      

% ٧١,٩ فكانـت .  ٢٠٠٤فـي عـام     % ٦٨,٢بينما ارتفعت هذه النسبة لتصل الى       ، لإلناث

 زيادة نسبة مساهمة القطاع     إلى هذه االرتفاع    إرجاعويمكن  . اإلناث% ٤٦,٤ و بالنسبة للذكور 

 من جهة وحرية القطاع الخاص في تصريح العمال مقارنة مـع            الخاص في االقتصاد القومي   

 عقده في نفس الوقت الذي يوقع في فيه عقـد           إنهاءالقطاع العام حيث يوقع العامل على نسخة        

 اإلدارة تحدث أي مشكلة مع العمل وترغب        أن إلى ويبقى عقد التسريح غير قابل للتنفيذ        العمل

يالحظ من الجدول ان نسبة اإلناث اللواتي هـن         كما  .  النور إلىالتخلص منه يظهر هذا العقد      

بينمـا  % ٥٦ حوالي   ١٩٩٤في القطاع العام اعلي من مثيالتها بالنسبة للذكور حيث كانت في            

  .%٥٣,٦ إلى ٢٠٠٤انخفضت في 

   

  
  :الجنس و النسبي للعاطلين اللذين سبق لهم العمل حسب القطاععالتوزي) : ١٨( رقم جدول

٢٠٠٤  ١٩٩٤  
  القطاع

  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

  ٣١,٨  ٥٣,٦  ٢٨,١  ٣٦,٧  ٥٦  ٣٤,٢  العام

  ٦٨,٢  ٤٦,٤  ٧١,٩  ٦٣,٣  ٤٤  ٦٥,٨  الخاص

  

  

  

  : األسرةالبطالة حسب العالقة يرب  ٦-١

من النادر أن يكون رب األسرة متعطالً عن         نجد انه    ٢٠٠٤حسب البيانات المتوفرة من تعداد      

  أربـاب األسـر  كما أن. ، وذلك في الحضر والريف على حد سواء  )ذكراً كان أم أنثى   (العمل  

المتعطلـين وتتركـز    مجموع  من   % ١٣صغيرة ال تتجاوز     عن العمل يمثل نسبة      ينالمتعطل



 ٤٨

 .من المتعطلين % ٧٥ المتعطالت حيث تتجاوز  نسبتهم ال        تا البن األبناء و في  النسبة الكبرى   

هذه البيانات تؤكد أيضا أن البطالة فتية وتتركز في صفوف الـشباب طـالبي العمـل للمـرة                 

وثمة عدد ضـئيل    .  والسبب هو االلتزامات االجتماعية الملقاة على عاتق رب األسرة         .األولى

ففي معظم الحاالت يكون عليهم القبـول       . دون أي عمل  بهم البقاء   من أرباب األسر الذين يمكن    

   العمل لمهاراتهم ومستوى تعليمهم هذامالئمةبأفضل أنواع العمل المتاح، بغض النظر عن 

   سنة فأآثر حسب العالقة برب األسرة والجنس١٥توزع المتعطلين 

 Total أنثى ذكر
 % العدد % العدد % العدد  

 13 78722 2 2426 17 76296رب األسرة
 4 24511 14 24410 0 101زوجة/زوج
 77 466143 74 123720 77 342423بنت/ ابن  
 4 25635 5 7924 4 17711 أخت/ أخ

 2 13497 5 7719 2 5778 أخرى
Total 442309 100 166199 100 608508 100 

  ٢٠٠٤ التعداد العام للسكان :المصدر

  

  

  

  

  :البطالة المقنعة -٢

  

خاصة الـدول ذات     و في اغلب المجتمعات النامية   االنتشار  عتبر البطالة المقنعة ظاهرة شائعة      ت

ويمكن تفسير هذه الظاهرة بـان هـذه        . التي يغلب عليها القطاع العام     و الكثافة السكانية العالية  

 في القوى   الكبيرةاستيعاب الزيادات   بشكل وهمي من اجل     لخلق فرص عمل جديدة     الدول تلجأ   

للوافدين الجدد   بالتالي فان البطالة المقنعة تنجم عن الزيادة في االستخدام غير المنظم           و .املةالع

  . في سوق العمل

تبريـره   و و لعل ابرز ظواهر البطالة المقنعة هو التهرب من العمل تحت مـسميات متعـددة              

  .عدم تنظيمها بشكل يتفق مع توصيف العمل وبسبب الزيادة في حجم العمالة

  

  

  



 ٤٩

   :المقنعة أسباب البطالة ١-٢
 ما تزال تؤثر بشكل متزايـد فـي البطالـة المقنعـة            و  النقاط التي أثرت   أهمويمكن تلخيص   

  :  منها تكريسهاو

و هي ان تلتزم الدولة بتأمين فرص عمل لكافة الخريجين مـن بعـض               :سياسة االستيعاب  -

قـد   و  والصناعية ةوالزراعي التقنية   المعاهدمثل خريجي الهندسة وبعض      الجامعاتالكليات في   

السبعينات حيث تميزت تلك الفتـرة باتـساع دور          و كانت هذه السياسة فعالة في فترة الستينات      

االعتماد الكبيـر علـى      و  التخطيط المركزي  أسلوب إتباع و  النشاط االقتصادي  إدارةالدولة في   

 ت االقتـصادية   لتحقيق خطـط التنميـة فـي المجـاال         األساسيعام باعتباره القطاع    القطاع ال 

فائض في بعض    و  في القوى العاملة   إضافيةزيادات  إلى   هذه السياسة    أدتو لقد    .االجتماعيةو

و بشكل  ل و  متبعة السياسة ال تزال هذه     اآلنو حتى   .  االختصاصاتالوظائف ونقص في بعض     

 ذات الطـابع    تالقطاع اإلداري الحكومي وبعض هيئات والمؤسـسا      جزئي مما يفرض على     

لو لم تكن بحاجـة لهـم         و  بالعمل حتى  إلحاقهم و ن الموظفين  م إضافية أعداد قبول   ياالقتصاد

  . منهم بال عملكبيرة أعداد لتراكم أدىمما 

  

قدر كاف من االفـراد     لدى كل شركة     يكون   أنوض  ر المف نبالرغم انه م   :المالكات  توسيع  -

يتم تجاوز هذا المالكات    باً  ولكن غال . او موارد بشرية متوافقة مع احتياجاتها من تلك الموارد        

 تلبية لحاجة معينة    أخرى بطرق   أو بالوكالة   أوالتحايل عليها من خالل التعيين بعقود        و العددية

تثبيـت هـؤالء عـن طريـق        إلى   ثم تلجأ الشركة بعد ذلك        المحسوبيةاو تلبية للوساطة او     

 األقـسام  بعـض    في  ن  غالبا ما يكون هناك سوء توزيع في العمالة فيكو         و المسابقات الوهمية 

وفي معظم األحيـان تقـوم الهيئـات والمؤسـسات          .  نقص شديد  األخرالبعض   و فائض شديد 

هو  و اإلنتاجياو زيادة النشاط     الهيكلة   بإعادةبتوسيع مالكاتها مبررة ذلك     واإلدارات الحكومية   

   .  الجميعإنتاجية من شخص مما يقلل من أكثرتوزيع العمل نفسه على إلى ما يؤدي 

  

يلقـي الفـساد    حيـث   . كما يضيف بعض الباحثين الى هذين السببين مشكلة الفـساد اإلداري          

ن يغلبـون    الـذي  راءالمـد بعـض    أن بظالله على البطالة المقنعة بشكل كبير حيث         اإلداري

 يكون قـادرا علـى متابعـة العمـل          أنلن يستطيع   المصلحة الخاصة على المصلحة العامة      

يصبح العمـل   و. العمالى العمل و  لد من توزيعهم بشكل جيد ع     والعاملين بشكل جدي وان يتأك    

 المؤسسة وفقا   أو منه الذي يتحكمون بمقدرات الشركة       نالقريبي صاألشخاصورا بعدد من    حم

  .لمصالحهم



 ٥٠

حيث . وجود عمل ثان  الذي يقتضي    األجوردني  كما بعض الباحثين إلى هذه األسباب مشكلة ت       

 مجهـدة   بأعمـال ة تستهلك وقته بالكامـل او القيـام          الثاني لصالح جهة خاص    يستهلك العمل 

 إلى العمل منهكا في صباح اليوم التالي وال يقوم بواجبه كما            فيأتي من الليل    متأخرةولساعات  

يجب ويعتبر فرصة الدوام فترة استراحة اذا لم تحن له فرصة الهروب وتزاد بطالته يوما بعد                

  . اإلرهاق نتيجة أخطاؤهيوم او تكثر 

  

  : المقنعةقياس حجم البطالة ٢-٢

 أنلكن بشكل عام يمكـن       و  التعطل المستتر في القطاع العام     حجمال توجد دراسات عن قياس      

هـذه  مـن    مـن العمـال      سحب عدد    من خالل    اإلنتاجيةؤسسات  منتلمس هذه البطالة في ال    

 اجيةاإلنت النخفاض الكلي للمؤسسات نظرا     اإلنتاج يؤثر ذلك على مستوى      أنالمؤسسات دون   

  .الحدية لهؤالء العمال

 ان هناك فائضا في حجم القوى العاملـة         ،  ١٩٩٨ بحث القوى العاملة في      نتائجو لقد أظهرت    

ـ    ان قسما منها يعود الستخدام أساليب        و ،الخاصة و في المنشات العامة    رأسذات كثافة عالية ل

  . متقدمة تقنية أساليب إلدخالالمال نتيجة 

تقريبا من قوة العمـل      % ٥٠لمنتجة والفائضة أصبح يشكل وسطيا      إال أن حجم العمالة غير ا     

 قياس حجم البطالة المقنعـة      ويساعد.  في القطاع الخاص فيكاد ينعدم     إمافي القطاع العام فقط،     

على تحديد حجم العمالة الفائضة التي تشكل عبئ المؤسسات التي تعمل فيها وإعاقـة تطـور                

  .الة يمكن أن يساعد على قياسها بسهولةوالتعرف على أشكال هذه البط. العمل

  

  : من عمل أكثرظاهرة ممارسة  -٣

  

حد غير متوازن مقارنة    إلى   األجور و تدني الرواتب ينا سابقا يتميز االقتصاد السوري ب     أكما ر 

االحتياجات المتنامية بازديـاد     و األسرفالدخل ال يكفي لسداد احتياجات      . األسعارمع مستويات   

% ١٠ما نتج عن هذا الوضع قيام ما يقارب         . انتشار ظاهرة العولمة   و لتقنيةنتيجة للتطورات ا  

 األسـاس وراء هـذه      عيذهب اغلب المحلليين بان الـداف     . من العمالة السورية بإعمال أضافية    

 أسعار و األجور بين   خللسد الفجوة المتشكلة نتيجة ال     و تالمتطلبا و سد االحتياجات الظاهرة هو   

  .الخدمات والسلع

  

 من  أكثر من الذين يمارسون  % ٧٠حوالي   إلى أن    ير تقارير المكتب المركزي لإلحصاء    تشو  

 ،  الذين يعملون في مهن ثانويـة فـي القطـاع الخـاص            اإلنتاجعمال   و عمل هم من المهنيين   



 ٥١

يضاً من الجدير بالمالحظة أ   . اإلناث منها لدى    أعلىتنتشر هذه الظاهرة وسط الذكور بنسب       و

خاصـة خـالل الفتـرة       و  بشكل ملحوظ  األجور و رتفاع في  الرواتب   االالرغم من    على   أنه  

  .انحسار ظاهرة العمل الثانويإلى  ذلك لم يؤدي أن إال ٢٠٠٥-٢٠٠٠

  

  

  

  :العمالة الناقصة -٤

  

  حـسب معطيـات    األسـبوع  فـي    فـأكثر  ساعة   ٢٠ الدوام الكامل للعمل هو      أنذا فرضنا   أ

 ،من األفراد كان دوامهم ناقـصا     %  ٨ إلى  %٦ ن حوالي إف، خصوصيات االقتصاد السوري  و

 ، محددة للعمل بالنسبة لمن يعملون لحسابهم الخـاص        أوقاتتوجد نمطية أو     قابل فانه ال  مبالو

حـسب قـانون    حد األقصى   هو ال  و ، ساعة ٤٢عند التعامل مع عدد ساعات دوام كامل يبلغ         و

ان مـن يعمـل دون   لذلك سنعتبر ان     و ،ن نسبة من يعمل عمالة ناقصة سوف ترتفع       إف، العمل

 التي تعكس عدم الكفايـة فـي حجـم          ، هو ضمن العمالة الناقصة الظاهرة     أسبوعيا ساعة   ٣٥

، فهي تتسم بانخفاض الدخل، وقلـة اسـتغالل         حجم العمالة الناقصة غير الظاهرة     العمالة، اما 

حـساب   و  حيث ال يمكن قيـاس     ،المهارة والكفاءة، وانخفاض إنتاجية العامل وعوامل أخرى      

  . متخصصةأبحاث و تحتاج لمسوح خاصةألنهاالة الناقصة غير الظاهرة العم

  

  :العمالة الناقصة من خالل العناصر التاليةدراسة  أهميةويمكن بيان 

  

  :توزيع العمالة الناقصة طبقاً للمهن  .١

  

 التاليين توزع المـشتغلين حـسب سـاعات         )٨( رقم    والرسم البياني  )٢٠( رقم   الجدوليظهر  

 فنالحظ أن العمالة الناقصة تتركز في المهن الفنية والمهـن           .٢٠٠٣ المهنية في    العمل والحالة 

في حال المهـن    % ٣في حال المهن الزراعية بينما ال تتجاوز         % ٣٥الزراعية حيث تتجاوز    

 يعملون ضمن القطاع العام وملتزمون بالـدوام         ويعود السبب في ذلك إلى أن معظمهم       الكتابية

  .فيه

  



 ٥٢

  زع المشتغلين حسب الحالة المهنية وساعات العملتو): ٢٠(جدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  
  توزع المشتغلين حسب ساعات العمل والحالة المهنية): ٨(الشكل البياني رقم 
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 المخـصص للقـوة     أما عن الطابع غير الطوعي في العمل لساعات أقل فإن المـسح           

ة والذين هم في    يمهن الزراع العالً وخاصة للعاملين في     إال أن هذا هو قائم ف     يعالجها،   لم   العاملة

أغلب األحيان يعملون بفترات أقل من ساعات العمل المحددة وخاصة لفترات زمنية تزيد فـي               

 نتيجة اعتماد عدد كبير من العاملين في المهن الزراعية علـى            ،معظم األحيان عن ستة أشهر    

 وهذا ينطبق على العاملين بأجر أو العاملون        ،ةالزراعة البعلية المنتشرة بشكل كبير في سوري      

ة والذين يعملون بشكل موسمي في هذه المهن ولساعات أقل مـن            يمهن الزراع اللحسابهم في   

  .المعتاد وبشكل غير طوعي

  

  :  توزيع العمالة الناقصة حسب النشاط االقتصادي-٢

االقتـصادية  لقطاعات  وطبقاً ل  واإلناثكور  ذفيما يتعلق بتوزع العمالة الناقصة الظاهرة بين ال       

يالحظ ارتفاع نسبة العاملين عمالة ناقصة       حيث   .يظهر هذه الحالة   )٢١( رقم   فالجدولالمختلفة  

وتنخفض بين الذكور   %) ٧٩(وترتفع بين اإلناث إلى     %) ٤١(في القطاع الزراعي ليصل إلى      

 المجموع  فأكثر٥٠ ٤٩ – ٣٥  فأقل٣٥  المهنة

  ١٠٠,٠  ١٥,٨  ٨١,٦  ٢,٦  إداريون وأعمال كتابية

  ١٠٠,٠  ١١,٤  ٦٦,٧  ٢١,٩  مهنيون وفنيون

  ١٠٠,٠  ٤٤,٩  ٤٥,٥  ٩,٦  خدمات وبيع

  ١٠٠,٠  ٢٥,٣  ٣٦,٧  ٣٨,٠  مهن زراعية

  ١٠٠,٠  ٣٤,٦  ٥١,٩  ١٣,٥  مهن إنتاج

  ١٠٠,٠  ٢٩,٠  ٥١,٨  ١٩,٢  المجموع



 ٥٣

%) ١٣(ث إلـى    وتنخفض بين اإلنا  %) ٢٣ (تبلغثم في قطاع الخدمات     ،  %) ٣٥(إلى حوالي   

وهذا يتفق مع ما ذكر سابقاً حـول تركـز العمالـة            %) ٢٥ ( حوالي   وترتفع بين الذكور إلى   

الناقصة في قطاعات الزراعة والخدمات والبناء والتشييد نظـراً لطبيعـة العمـل فـي هـذه                 

القطاعات التي تتركز فيها نسب العاملين في القطاع غير المنظم ومـن يعملـون بأعمـال ال                 

  . كما ذكرنا سابقاً بالنسبة لتوزع هؤالء العاملين حسب المهن،لثباتتتصف با

  

  

  .توزيع العمالة الناقصة حسب النشاط االقتصادي): ٢١(جدول رقم 

 مجموع إناث ذكور القطاع

  ٤١,٢  ٧٩,٣  ٣٤,٤  زراعة

  ٦,٣  ٢,٧  ٩,٢  صناعة

  ١٩,٢  ٢,٧  ٢١,٣  بناء وتشييد

  ٧,٤  ٢,٧  ٨,١  فنادق ومطاعم

  ٢,٢  -  ٢,٢  نقل ومواصالت

  ٠,٥  -  ٠,٦  مال وتأمين وعقارات

  ٢٣,١  ١٢,٦  ٢٤,٢  خدمات

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  المجموع

  

  

  : العمالة الناقصة حسب الحالة التعليمية-٣  

نسبة العـاملين عمالـة ناقـصة       والشكل البياني انتشار    ) ٢٢(من الجدول رقم    يالحظ  

من مجموع العاملين وترتفع بين     %) ٦٩(ما دون حيث تصل إلى      وظاهرة بين حملة االبتدائية     

وهذا يتفـق مـع     %) ٦٧(وتنخفض بين الذكور إلى حوالي      %) ٨٤(اإلناث إلى ما يزيد عن      

التحليل السابق حيث أن معظم هؤالء العاملين يعملون في المهن الزراعية ومهن الخدمات وفي              

عمال ال تحتاج إلـى     قطاعات الزراعة والخدمات والبناء والتشييد ومعظم هؤالء يعملون في أ         



 ٥٤

إال أنه يالحظ وجود نسب من حملة الشهادة الثانوية فما فوق تصل نسبتهم إلى حـوالي                .خبرة

ويعود ارتفـاع هذه النسبة إلـى ضـعف األجـور          %) ٢٩(وترتفع بين الذكور إلى     %) ٢٦(

وخاصة في القطاع العام والذي يدفع هؤالء للعمل عمل إضافي بهدف الحصول على دخـول               

  . لتأمين متطلبات الحياة وخاصـة ما بين الشبابإضافية

  
  :توزع العاملين عمالة ناقصة حسب الحالة التعليم والجنس ) : ٢٢(رقم جدول  

  

 مجموع إناث ذكور الحالة التعليمية

  ١٧,٦  ٤٣,٤  ١٣,٣  أمي

  ١٤,٦  ١٥,٨  ١٤,٤  ملم

  ٣٦,٨  ٢٥,٠  ٣٨,٨  ابتدائية

  ٤,٥  ٣,٢  ٤,٧  إعدادية

  ٩,٣  -  ١٠,٨  ثانوية

  ١٠,٣  ٩,٠  ١٠,٤  معهد

  ٦,٩  ٣,٦  ٧,٦  جامعة فما فوق

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  المجموع

  

  

إال أنه يالحظ بشكل عام أن العمالة الناقصة الظاهرة تتركز بشكل أكبر ما بين الذكور               

وهي تفوق نسبة المشتغلين الـذكور بـسبب األعبـاء          %) ٨٦(حوالي  إلى  حيث تصل نسبتهم    

 يتحملها الذكور لتأمين متطلبات الحياة نتيجة التقاليد االجتماعية والتـزام الـذكر             المادية التي 

  .بتأمين كافة األعباء الحياتية وخاصة للشباب منهم
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نموذج قياسي لتحديد المتغيرات المؤثرة في مـشكلة البطالـة           -رابعاً  

   :٢٠٠٥ – ١٩٧٠خالل الفترة المدروسة 

  
  :أهم أهداف النموذج  ١-٤
حجمهـا فـي     و تحديد أبرز المتغيرات االقتصادية الكلية األكثر فاعلية في معدل البطالة         : اوال

  .االقتصاد خالل الفترة المدروسة

حجمها حيث يتأتى لـصانع      و  النسبية للمتغيرات المؤثرة في معدل البطالة      األوزانتحديد  : ثانيا

  .القرار االقتصادي وضع السياسات االقتصادية

االنفتاح االقتصادي في معدل     و  االقتصادي اإلصالحفعالية برنامج    و ى جدوى دراسة مد : ثالثا

  .البطالة

  

  : في مشكلة البطالةةثرالمؤالمتغيرات  ٢-٤

ولكن تأثير هـذه    . هناك العديد من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية تؤثر في ظاهرة البطالة         

حجـم  :  على المتغيرات التاليـة    يتم التركيز  لذلك سوف    أخر إلىالعوامل يختلف من اقتصاد     

حجـم االسـتثمار     و ،معدل نموه  و حجم األجور الحقيقية  و، معدل نموه  و الناتج المحلي الحقيقي  

التحوالت االقتصادية المتمثلة فـي سياسـة       ، معدل نموه  و حجم السكان ، معدل نموه  و الحقيقي

ن هذه المتغيرات مـا      وبعد ذلك نحدد من بي     . االقتصادي اإلصالحبرنامج  ، االنفتاح االقتصادي 

  .هي العوامل ذات الفعالية العالية في التأثير في البطالة

 من خـالل     تتحقق غالباً  ثارهاآ أن إال ،عديد من المتغيرات األخرى   الو على الرغم من وجود      

  .بصورة غير مباشرة والمتغيرات السابقة

  

  :معدل نموه وحجم االستثمار القومي الحقيقي ١-٢-٤

 فـان ذلـك     ،ارتفع معدل نموه   و نه كلما زاد االستثمار في المجتمع     إالقتصادية ف طبقا للنظرية ا  

 البطالـة بالتالي الحـد مـن       و خلق فرص عمل جديدة   و  العمل لىسيؤدي إلى ارتفاع الطلب ع    

 معدل نموها من جهـة  ولعالقة المتوقعة بين حجم البطالة     كما يمكننا القول بان ا     .معدل نموها و

  .معدالت نموها من جهة أخرى هي عالقة عكسية وية المنفذةحجم االستثمارات القومو

معدل نموه في أثره على حجم البطالة بـل          و غير أن األمر ال يتوقف فقط على حجم االستثمار        

  .كذلك نوعية االستثمارات و،رأس المال/ ايضا هناك معامل العمل
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  :معدل نموها وحجم األجور الحقيقية ٢-٢-٤

 لـدى أغلـب     اإلنتـاج اسيا من مكونات التكاليف الكلية في عمليـات         تعتبر األجور مكونا أس   

 اإلنتـاج مـستويات   الذي بدوره يؤثر ب    و ،األرباحو بالتالي فان تغيرها يؤثر في       ،المشروعات

 فـان  اإلنتاجيةكان معدل نموها يفوق معدالت نمو  و التشغيل فكلما ازدادت مدفوعات األجور    و

 مما يحد بدوره من     األرباحهو ما يؤثر على مستوى       و ،يةذلك سيؤدي إلى زيادة التكاليف الكل     

 هو ما يؤثر سلبا على مـستوى البطالـة         و  أو القيام بمشاريع جديدة    اإلنتاجعمليات التوسع في    

  .التشغيل حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدالت البطالةو

معـدلها   و راألجوبين حجم    و معدل نموها من جهة    و  العالقة المتوقعة بين حجم البطالة     أنأي  

  .من جهة هي عالقة طردية

  

  :معدل نموه وحجم السكان ٣-٢-٤

بالتالي ازدياد عدد السكان الناشطين اقتصاديا يؤدي إلى ازدياد          و ان زيادة معدل النمو السكاني    

الن قـوى الطلـب ال تـستطيع    ، معدلها و إلى زيادة حجم البطالة   يهو ما يؤد   و عرض العمل 

  .سوريةمنها  وهو ما تعانى منه أغلب الدول النامية و،ة العملمجاراة العرض المتزايد من قو

 مـشكلة   أسـباب هو ما يمثل أبرز      و .و بشكل خاص في ظل تراجع معدالت النمو االقتصادي        

  .البطالة

حجم السكان من جهة أخـرى هـي         و أي أن العالقة المتوقعة بين حجم معدل البطالة من حهة         

  .عالقة طردية

  

  :االقتصادي االنفتاحسياسة  ٤-٢-٤

 االقتصادي في بداية التسعينات حيث يعتبر ظهور مرسوم االسـتثمار           االنفتاح سياسة   اعإتبتم  

التعديالت منذ ذلك    و قد جرى عليه العديد من التغييرات      و اإلصالحات هو باكورة هذه     ١٠رقم  

عدل زيادة م  و بدء نهوض القطاع الخاص    و قد اسهم ذلك في القيام ببعض االستثمارات       و ،الوقت

  .تراجع دور القطاع العام كقطاع رائد في االقتصاد ومشاركته في االقتصاد

 يلعـب   أن اسـتطاع    أن هذا القانون  كن كما كان متوقعا اال      ت القانون لم     نتائج و بالرغم من ان   

دورا مهما في العملية االقتصادية بالرغم من بعض االنتقادات التي وجهـت لـه أو لطريقـة                 

  .تطبيقه

من مـشكلة   حد  الساهم إلى   ت االقتصادي قد    االنفتاح تطبيق سياسة    أنيمكن القول   و بشكل عام    

  .البطالة
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  : االقتصاديصالحاإلسياسة  ٥-٢-٤

 – ٢٠٠٠بدأت فـي العـام      في سورية،    ، االقتصادي صالحكن القول عمليا ان سياسة اإل      يم

ـ       . ٢٠٠١ تطبيـق هـذه   ان كما يعتقد الكثير من الباحثين وفي مختلف األدبيات االقتـصادية ف

في ارتفاع معدالت البطالة في السنوات األولى نتيجة اإلصالحات التي سوف           سهم  يالسياسة قد   

يجريها حول هيكلة االقتصاد وإزالة األنشطة الهامشية والتشوهات في سوق العمـل وكـذلك              

ولكن في سورية قد يبدو الموضوع مختلـف بعـض الـشيء الن             . إتباع أسلوب الخصخصة  

صالح سوف تجري ضمن نهج سياسة اقتصاد السوق االجتماعي الذي يـستند إلـى              سياسة اإل 

  .أعطاء البعد االجتماعي الدور األكبر لذلك ال يمكن تحديد األثر لسياسة اإلصالح بشكل مسبق

  

  :نموذج قياسي لتحديد المتغيرات المؤثرة في معدالت البطالة ٣-٤
  :النموذجصياغة  ١-٣-٤

  

 اإلرتباطية بين البطالة والعوامـل      ة لدراسة العالق  حدار الخطي المتعدد   االن أسلوبتم استخدام   

اعتمادا على طريقـة المربعـات      ولحل هذا النموذج تم      . المؤثرة فيها  االقتصادية واالجتماعية 

اعتمـاد  تـم  كمـا   .القياسية واإلحصائية والتي تعد األفضل من الناحية االقتصادية  و الصغرى

قد تم استخدام برنامج     و . ة تبعا لنوع المتغيرات المستخدمة    ثر مالئم كالصيغة الخطية كونها األ   

SPSSلذلك تم أخذ العالقة على الشكل التالي.الدراسة و الغراض التحليل :  

ieDDDXaXaXaXaaY ++++++++= 321443322110  

  

  حيث 

Y:   معدل البطالة  

١X  : معدل نمو الدخل القومي 

: X2 معدل نمو االستثمارات القومي الحقيقي 

 : X3دل األجور الحقيقيةمع 

 : X4معدل النمو السكاني 

D1 :     الواحد الصحيح خـالل     ةأخذ قيم يحيث  ،   االقتصادي نفتاحاالسياسة  متغير وهمي يمثل 

-١٩٧٠الصفر فيما عدا ذلك أي خالل        و ٢٠٠٥-١٩٩٠هي خالل    و  االقتصادي نفتاحفترة اال 

١٩٨٩.  
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D2 :  ١تأخـذ القيمـة    والـصورية هي أيضا من المتغيـرات  و االقتصادي   صالحسياسة اال 

الصفر خـالل بقيـة الفتـرة أي خـالل           و ٢٠٠٥-٢٠٠١الصحيح خالل فترة االنفتاح خالل      

٢٠٠٠-١٩٧٠.  

D3 :و ١٩٧٠ خالل الفترة    ١تأخذ القيمة    و هي أيضا من المتغيرات الصورية    ولسياسة العامة   ا

  .١٩٨٩و ١٩٨١ خالل الفترة ٠تأخذ القيمة  و٢٠٠٥ و١٩٩٠الفترة خالل  و١٩٨٠

  

  

 : eتباين ثابت و يعبر هو متغير عشوائي يعبر عن البواقي له وسط حسابي يساوي الصفر.  

  

  :نتائج تقدير النموذج ٢-٣-٤

هو يقوم  وSPSS من خالل البرنامج (.Stepwise Reg)باستخدام أسلوب االنحدار التدريجي 

اية إلـى توليفـة      بعض المتغيرات تدريجيا بهدف الوصول في النه       إسقاط أو   إضافةعلى مبدأ   

 أساسينو فقا للنتائج فقد تم التوصل إلى نموذجين          و تأثيرا و  فعالية األكثرالمتغيرات التفسيرية   

  :هما

  :٤النموذج األول -

  :حيث كانت معادلة االنحدار على الشكل

  

1)466.24(1)005-4.093e()375.9(1 198.69001.0995.88 DXY ++=
  

0.9542حيث كانت  =R  

  :وضح في الجدول التاليو كان ملخص النتائج كما هو كما هو م

  
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0.971 0.943 0.941 45.424
2 0.977 0.954 0.952 41.259

a. Predictors: (Constant), الدخل القومي 
b. Predictors: (Constant), الدخل القومي , D1 

  

  

                                                 
  المعالجة اإلحصائية في الملحق في النموذج المقترح ولمزيد من التفاصيل ينمكن مراجعة٢هو النموذج رقم  4
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Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta     

(Constant) 94.977 10.056   9.445 .000 1 
 000. 23.359 971. 000. 001. القومي الدخل  

(Constant) 88.995 9.375   9.492 .000 
 000. 12.501 820. 000. 001. القومي الدخل

2 
  
  

D1 69.198 24.466 .185 2.828 .008 

a  Dependent Variable: معدل البطالة 

  

  

  :ويمكن تفسير النتائج على الشكل 

 يوضح النموذج األول أهم المتغيرات االقتصادية التي اجتازت مرحلة االختبارات اإلحـصائية           

. سياسة اإلصالح االقتـصادي    و  القومي الدخل عادلة االنحدار المقدرة ممثلة في    أيضا شكل م  و

هو  و ،  بين معدل البطالة   و نفتاحيةالقة طردية بين السياسة اال    حيث يوضح النموذج ان هناك ع     

 حيـث   ،حيث ترتب على هذا البرنامج ارتفاع في معدالت البطالة         و ، الموجبة اإلشارةما تبينه   

هو ما يوضـحه     و  التسعينات ن معدالت البطالة أخذت في االرتفاع بشكل ملحوظ منذ        أيالحظ  

  الشكل البياني التالي

  

  ٢٠٠٤-١٩٩٠تطور نسبة البطالة خالل الفترة ): ٩(شكل بياني رقم 
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هو بدايـة انطـالق      و ١٩٩٠ العام   ريجية في معدالت البطالة بدءا من     حيث نالحظ الزيادة التد   

عزى ذلـك إلـى      ي أنيمكن   و ١٠ر قانون االستثمار رقم     صدو االقتصادي مع    مرحلة االنفتاح 

تراجع دور القطاع العام الذي كان يستوعب قـسما          و ازدياد دور القطاع الخاص في االقتصاد     

االلتزام الوظيفي الـذي     و االستيعاب و كبيرا من القوة العاملة نتيجة لتطبيق سياسات التوظيف       

  .بدات الحكومة في التخلي عنه تدريجيا

  

 لكـون   إضـافة  مع منطق النظرية االقتصادية      و يتضح من خالل هذا النموذج أن نتائجه تتفق        

من التغيرات التي أثـرت علـى       % ٩٥ حيث أن حوالي       مرتفعةالمقدرة التفسيرية لمتغيراته    

هي  و معدل البطالة خالل الفترة المدروسة ترجع إلى التغيرات في المتغيرات التي ذكرت سابقا            

  .الدخل القومي واالنفتاحسياسة 

  : وفقا لهذا النموذج فكانت كما يلياإلحصائيةتي لم تجتز االختبارات أم بالنسبة للمتغيرات ال

  

  :X2معدل نمو االستثمارات القومي الحقيقي  -

بين معدل نمو    و نموها من جهة   و حيث كان من المتوقع وجود عالقة عكسية بين معدل البطالة         

انخفـاض حجـم    يرجع ذلك إلى     و  غير يبدو انها لم تكن معنوية      ،االستثمارات من جهة أخرى   

 تشرف عليهـا   و كانت الدولة هي التي تقوم    حيث   ١٩٩٠ إلى   ١٩٧٠االستثمارات خالل الفترة    

 يبـدو ان لـم      ١٠خالل تطبيق قانون االستثمار رقم       و ٢٠٠٥ إلى   ١٩٩١لكن خالل الفترة    و

مـع   و ،يحقق النتائج المرجوة منه حيث لم يسهم بشكل كبير في رفع معدل االستثمار الحقيقي             

 االسـتثمارات   عتـستطي ور القطاع الحكومي في امتصاص قوة العمل المتزايدة لـم           تراجع د 

 الحديثة  األساليب نتيجة العتماد    ، استيعاب باقي قوة العمل    األرباح و الخاصة وفقا لمبدأ التكاليف   

، وانمـا   مـن العمـال   التي ال تحتاج الى كثافة عالية        حديثة   أنتاجاستخدام أساليب    و في العمل 

التدريبيـة المتبعـة     و  السياسات التعليمية  في ظل تخصصات لم تكن متوفرة      و اتتحتاج لنوعي 

 أخـرى تتعلـق بالنظـام       إصالحات االقتصادي   اإلصالححيث كان من المفترض ان يرافق       

  . المرجوةاألهداف مكافحة الفساد حتى يمكن تحقيق إجراءات واإلداريالنظام  والتعليمي

  

  :X3األجور الحقيقية نمو معدل  -

معدل  و األجورقا لما ذكر سابقا فقد كان متوقعا أن يكون هناك عالقة طردية بين معدل نمو                وف

ربما يرجـع    و ، كان غير معنوي   األجور أنه في النموذج الحالي تبين أن أثر         إال ،نمو البطالة 

 األجـور  الحقيقية خالل الفترة المدروسة حيث يالحـظ أن  األجورذلك إلى تراجع معدل نمو    
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 ١٩٩١بينما خالل الفتـرة     % ٢١ كان متوسط نموها حوالي      ١٩٩٠ إلى   ١٩٧٠فترة  خالل ال و

ة مع بدء   ي الحقيق األجور و الرواتبحيث نالحظ  انخفاض نمو      % ١٠,٩ وصل إلى    ٢٠٠٥إلى  

 ال تتمتع بالمرونة الكافية في سوق العمل مما يقلل من فاعلية            األجوركما أن   ، اإلصالحسياسة  

  .ى معدل البطالة علالتأثيرمعدل نموها في 

  

  :X4معدل النمو السكاني  -

بين هذا المعدل اال انـه وفقـا لهـذا           و كان من المتوقع وجود عالقة طردية بين معدل البطالة        

يمكن ايعاز ذلك إلى ثبات المعدل لفتـرة زمنيـة           و النموذج فقد كان هذا المتغير غير معنوي      

لـم   و أثر هذه المتغيرات في معدل البطالة     و رغم انه تم استبعاد      . ه معدال عاليا  بالرغم من كون  

لها أي اثر معنوي اال انه يتعين التنبيه إلى أن النتائج المتعلقـة بـاثر هـذه المتغيـرات                   يكن  

 من ثم فان ذلك ال يعني ان هذه المتغيرات غير مهمـة            و التفسيرية ترتبط بهذا النموذج تحديدا    

 التأثيرظهورها مع مجموعة المتغيرات ذات       في معدل البطالة اال ان       التأثير في   اإلطالقعلى  

  . في تفسير هذه الظاهرةأهميتهاظهر ضعف أي في معدل البطالة المعنو

بصورة فاعلة بكل من     و و بالتالي يتوضح من خالل ما سبق أن معدل البطالة يتأثر بشكل كبير            

  معدل نمو الدخل القومي وسياسة اإلصالح االقتصادي

  

  :٥النموذج الثاني -

  :حيث كانت المعادلة على الشكل

)9.51(3)006.0(4)001(.3)5.61(2 99.51025.0005.036.157 DXXY +++−=
  

  حيث 

Y2:  معدل البطالة   

 : X3معدل األجور الحقيقية 

 : X4معدل النمو السكاني 

D3 :و ١٩٧٠ خالل الفترة    ١لسياسة العامة وهي أيضا من المتغيرات الصورية وتأخذ القيمة          ا

  .١٩٨٩و ١٩٨١ خالل الفترة ٠أخذ القيمة  وت٢٠٠٥ و١٩٩٠الفترة  وخالل ١٩٨٠

  

  

                                                 
   في النموذج المقترح ولمزيد من التفاصيل ينمكن مراجعة المعالجة اإلحصائية في الملحق٤هو النموذج رقم  5
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94.02قيمة معامل التحديد الذي يقيس جودة التقدير المعتمد هي و كانت  =R  

  : ظهرت على الشكل التالي النتائج على الشكلو

  
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.953 0.908 0.906 57.589
2 0.964 0.929 0.924 51.630
3 0.970 0.940 0.934 48.019

a. Predictors: (Constant), WAGES 
b. Predictors: (Constant), WAGES, POP 
c. Predictors: (Constant), WAGES, POP, D3 

  
Coefficients (a) 

  

Mode
l   Unstandardized 

Coefficients 

Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 

    B Std. 
Error Beta     

(Constant) 87.678 13.117   6.684 .000 1 
 000. 18.083 953. 001. 010. األجور  

(Constant) -76.865 55.925   -1.374 .179 
 000. 4.845 605. 001. 006. األجور

2 
  
 005. 3.009 376. 006. 019. السكان  

(Constant) -157.367 61.534   -2.557 .016 
 001. 3.523 460. 001. 005. األجور

 000. 3.907 488. 006. 025. السكان
3 
  
  
السياسة العامـة     

 للدولة
51.987 21.233 .123 2.448 .020 
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معـدل   و ةي الحقيق األجورحيث يالحظ من خالل النموذج أن معدل البطالة يتبع كال من معدل             

   :وفيما يلي تحليالً مختصراً عن تلك العالقات . مؤشر السياسة العامة والسكانيالنمو 

  

   :لألجورمعدل النمو الحقيقي  -

هو ما برهنتـه   و معدل البطالة هي عالقة طردية     و األجور العالقة المتوقعة بين معدل      أنحيث  

  .معدل البطالة أدت إلى ازدياد األجور موجبة حيث أن زيادة اإلشارةالمعادلة حيث كانت 

  

  :معدل النمو السكاني -

حيث ان الزيادة في    ،  الموجبة اإلشارةذلك ما توضحه     و حيث يالحظ ان العالقة بينهما طردية     

  .حجم السكان يترتب عليه زيادة في حجم البطالة

  

  :السياسة العامة -

النهـوض   و ركانت السياسة العامة المتبعة في فترة السبعينات تخلق بيئة تشجع على االسـتثما            

التخطيط المركزي حيث كان دور      و بدء مراحل التنمية   و من حيث االستقرار السياسي   بالتنمية  

  الـسياسية  لإلحـداث نتيجـة    و لكن في فترة الثمانينات    و الدولة كقطاع عام رائدا في االقتصاد     

اتباع الدولة أسلوب انكماشي مركزي أدى إلى تراجـع االسـتثمارات            و الحصار االقتصادي و

 تم التراجع التـدريجي عـن     لكن   و . على االستثمار  جعأدى إلى تهشم المناخ المش     و ل كبير بشك

 تبقـى   لكن و . سياسات االنفتاح  و  االقتصادي اإلصالح في فترة التسعينات حيث بدء       هذا النهج 

ما تزال قاصرة بعض الشيء بسبب انتشار الفـساد فـي القطـاع              و في بدايتها هذه الخطوات   

  . الذي ما يزال يشكل مع البيروقراطية عرقلة لكل عمليات التطوراإلداري واالقتصادي

  

النمـو  معـدل    و األجـور حيث يتبين من هذا النموذج أن معدل البطالة يخضع لكل من معدل             

  .مؤشر السياسة العامة ويالسكان
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  : والتوصيات النتائج-٥
  

قيقة يجب أن يؤخـذ      تكون هذه التعريفات د    أنمن اجل    و. توجد عدة تعريفات للبطالة    .١

 .البعد المحلي في تعريف البطالة

يجب إدخال مفهوم التشغيل الناقص مع معدل البطالة حتى يضع الحكومة أمام التحدي              .٢

 .الحقيقي لمشكلة البطالة

 نقص  ةشكال من أهمها البطالة االحتكاكية نتيج     أيمكن أن تأخذ البطالة في سورية عدة         .٣

الهيكلية نتيجة التغيرات في أنمـاط الطلـب وعـدم          البيانات في سوق العمل والبطالة      

عدم توافـق بـين     عن  هذا األمر ناتج     و. توافق المهارات المطلوبة والمعروضة فيها    

هـذه  . مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وخصوصاً التعليم الفني والتـدريبي          

 مـع   فـق لنظام التعليمي بحيـث تجعلـه يتوا      النتيجة تتطلب من الحكومة النظر في ا      

 .متطلبات سوق العمل

 ومـن   . سـنة  ١٥تزداد نسبة من هم في سن العمل وتتناقص نسبة من هم اقل مـن                .٤

 نتيجـة تـوفر      في المستقبل،  تزداد مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي     المحتمل ان   

ضع الحكومـة أمـام تحـدي        هذا النتيجة ت   .الخدمات التي تسهل عملها خارخ المنزل     

 .في المرحلة القادمةالتشغيل بشكل اكبر 

كما ترتفع بين الداخليين الجـدد      . تزداد معدالت البطالة بين النساء مقارنة مع الذكور        .٥

هذا المر يضع الحكومة إمام تحدي إيجاد فرص عمـل ذات           . لسوق العمل ألول مرة   

 .خصوصية معينة قد يعجز عن توفيرها القطاع الخاص

ؤثرة في معدل البطالة هي الدخل القومي        العوامل الم  أهميظهر النموذج الرياضي بان      .٦

 االقتـصادي   اإلصـالح  االقتصادي وان العالقة طردية بين سياسة        اإلصالحوسياسة  

 ومعدل البطالة

النمـو   ومعدل   األجورأن معدل البطالة يخضع لكل من معدل        بيظهر النموذج الثاني     .٧

  . ومؤشر السياسة العامةيالسكان
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 المالحق

  اإلحصائية
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  :األولالنموذج 

  

  
Regression           
              

Notes         
              

Variables Entered/Removed(a)       

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method       

1 

 . الدخل القومي

Stepwise 
(Criteria: 
Probability-
of-F-to-
enter <= 
.050, 
Probability-
of-F-to-
remove >= 
.100).       

2 

D1 . 

Stepwise 
(Criteria: 
Probability-
of-F-to-
enter <= 
.050, 
Probability-
of-F-to-
remove >= 
.100).       

a. Dependent Variable: UNEMPLO       
              

Model Summary     

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate     

1 0.971 0.943 0.941 45.424     
2 0.977 0.954 0.952 41.259     
a. Predictors: (Constant), الدخل القومي     
b. Predictors: (Constant), الدخل القومي , D1     
              

ANOVA(c) 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1.125.827.380 1 1.125.827.380 545.631 0.000
Residual 68.090.506 33 2.063.349     

1 

Total 1.193.917.886 34       
Regression 1.139.444.334 2 569.722.167 334.678 0.000
Residual 54.473.552 32 1.702.298     

2 

Total 1.193.917.886 34       
a. Predictors: (Constant), الدخل القومي 
b. Predictors: (Constant), الدخل القومي , D1 
c. Dependent Variable: UNEMPLO 
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Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 94.977 10.056   9.445 0.000
0.000 23.359 0.971 0.000 0.001 الدخل القومي
(Constant) 88.995 9.375   9.492 0.000
0.000 12.501 0.820 0.000 0.001 الدخل القومي

1 

D1 69.198 24.466 0.185 2.828 0.008
a. Dependent Variable: UNEMPLO 
              

Excluded Variables(c) 
Collinearity 
Statistics 

Model   Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation Tolerance 
POP 0.229 2.063 0.047 0.343 0.128
D1 0.185 2.828 0.008 0.447 0.332
D2 -0.105 -1.530 0.136 -0.261 0.350
WAGES 0.113 0.588 0.561 0.103 0.048
D3 0.035 0.776 0.444 0.136 0.877

1 

0.464 0.131 0.460 0.748 0.046 الناتج القومي
2 

b. Predictors in the Model: (Constant), الدخل القومي , D1 
c. Dependent Variable: UNEMPLO 

  

  

  :النموذج الثاني

  
Regression           
              

Variables Entered/Removed(a)       

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method       

1 

WAGES . 

Stepwise 
(Criteria: 
Probability-
of-F-to-
enter <= 
.050, 
Probability-
of-F-to-
remove >= 
.100).       

2 

POP . 

Stepwise 
(Criteria: 
Probability-
of-F-to-
enter <=       
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.050, 
Probability-
of-F-to-
remove >= 
.100). 

3 

D3 . 

Stepwise 
(Criteria: 
Probability-
of-F-to-
enter <= 
.050, 
Probability-
of-F-to-
remove >= 
.100).       

a. Dependent Variable: UNEMPLO       
              

Model Summary     

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate     
1 0.953 0.908 0.906 57.589     
2 0.964 0.929 0.924 51.630     
3 0.970 0.940 0.934 48.019     
a. Predictors: (Constant), WAGES     
b. Predictors: (Constant), WAGES, POP     
c. Predictors: (Constant), WAGES, POP, D3     

        

  
 
 
     

ANOVA(d) 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 
1084473.1 1 1084473.1 327. 0.000

Residual 109444.8 33 3316.5     

1 

Total 1193917.9 34       
Regression 

1108616.2 2 554308.1 207.9 0.000

Residual 85301.7 32 2665.7     

2 

Total 1193917.9 34       
Regression 

1122438.5 3 374146.2 162.3 0.000

Residual 71479.4 31 2305.8     

3 

Total 1193917.9 34       
a. Predictors: (Constant), WAGES 
b. Predictors: (Constant), WAGES, POP 
c. Predictors: (Constant), WAGES, POP, D3 
d. Dependent Variable: UNEMPLO 
              

Coefficients(a) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 87.678 13.117   6.684 0.000
WAGES 0.010 0.001 0.953 18.083 0.000
(Constant) -76.865 55.925   -1.374 0.179

1 

WAGES 0.006 0.001 0.605 4.845 0.000



 ٦٩

POP 0.019 0.006 0.376 3.009 0.005
(Constant) -157.367 61.534   -2.557 0.016
WAGES 0.005 0.001 0.460 3.523 0.001
POP 0.025 0.006 0.488 3.907 0.000
D3 51.987 21.233 0.123 2.448 0.020

a. Dependent Variable: UNEMPLO 
              

Excluded Variables(d) 
Collinearity 
Statistics 

Model   Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation Tolerance 
POP 0.376 3.009 0.005 0.470 0.143
D1 0.227 2.701 0.011 0.431 0.329
D2 -0.094 -1.031 0.310 -0.179 0.334

1 

D3 0.051 0.911 0.369 0.159 0.883
2 

c. Predictors in the Model: (Constant), WAGES, POP, D3 
d. Dependent Variable: UNEMPLO 
              

  


