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أ

اإلهــــــــــــــــــداء

أىدؼ ىذا الجيد المتواضع إلى:

أمي وأبي العزيزاف والغالياف والكريماف حفظيما هللا

إخواني وأخواتي األعزاء ،وصيرؼ العزيز األستاذ الدكتور دمحم إسحاؽ الريفي

أساتذتي في جامعة األزىر حفظيـ هللا

أصدقائي األعزاء وزمالئي جميعا

ابنتا أختي العزيزتاف الغاليتاف ياسميف ونسريف

ب

الشكر والعرفان
الحمد والشكر هلل تعالى كما ينبغي لجالؿ وجيو وعظيـ سمطانو عمى توفيقو لي واعانتي عمى إكماؿ ىذه

الرسالة .

أتقدـ بالشكر واالمتناف لمدكتور الفاضل سمير مصطفى أبو مدلمة عمى تكرمو باإلشراؼ عمى الرسالة،

وتقديـ إرشاداتو وتوجيياتو ونصائحو ،ودعمو المتواصل لي حتى وصمت الرسالة إلى ما ىي عميو ،وأتقدـ

بالشكر والتقدير لمسادة أعضاء لجنة المناقشة ُممثمة بالدكتور الفاضل بدر شحدة حمداف ،والدكتور الفاضل
محمود دمحم صبرة عمى تفضميما بقبوؿ مناقشة الرسالة والحكـ عمييا.
كما وأتقدـ بالشكر والعرفاف لكل مف مد لي يد العوف والنصح ،وأخص بالذكر أعز أصدقائي األستاذ حكـ

العجرمي ،واألستاذ محمود لبد ،واألستاذ رمضاف نعيـ.

ت

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة الي تحديد العوامل المؤثرة عمي البطالة في فمسطيف خالؿ الفترة الزمنية (– 4<<7

 .)5148تـ استخداـ األسموب التحميمي الوصفي بيدؼ التعرؼ عمى مشكمة البطالة ،وأسباب ظيورىا

وآثارىا ،والنظريات االقتصادية المفسرة ليا ،والطرؽ التي تـ اتباعيا لمعالجتيا .إضافة الى التعرؼ عمى أداء
االقتصاد الفمسطيني ومؤشراتو الرئيسية ،وخاصة البطالة في فمسطيف .كما وتـ استخداـ المنيج الكمي

القياسي لتحديد اثر المتغيرات عمي البطالة ،وذلؾ باستخداـ أسموب االنحدار الخطي المتعدد باستخداـ طريقة

المربعات الصغرػ العادية  ،) OLS ( Ordinary Least Squaresباإلضافة إلى أسموب المعادالت اآلنية
باستخداـ طريقة المربعات الصغرػ ذات المرحمتيف .) 2SLS ( Two Stages Least Squares

أظيرت اىـ النتائج الوصفية أف مشكمة البطالة تخضع بشكل كبير العتبارات سياسية داخمية وخارجية،
وأخرػ اجتماعية واقتصادية .كما وأظيرت النتائج القياسية وجود عالقة عكسية بيف كل مف النمو
االقتصادؼ ،النفقات الحكومية التطويرية ،االستثمار المحمي الثابت ،االستثمار األجنبي المباشر واالنفتاح

التجارؼ ،وبيف معدؿ البطالة ،وأظيرت النتائج القياسية أيضا وجود عالقة طردية بيف كل مف المساعدات
الخارجية والنمو السكاني ،وبيف معدؿ البطالة.

وفقا لنتائج الدراسة ،قدـ الباحث مجموعة مف التوصيات والتي مف أىميا ضرورة إنياء االنقساـ الفمسطيني
وتوحيد الجيود مف أجل تخميص االقتصاد الفمسطيني مف تبعيتو لصالح االقتصاد اإلسرائيمي ،وينبغي عمى

السمطة الفمسطينية زيادة النفقات التطويرية ودعـ وتحفيز التصدير وتخفيف القيود عمى الواردات الالزمة

لإلنتاج المحمي ،وذلؾ مف أجل توسيع حجـ القوة العاممة المشاركة في االقتصاد الفمسطيني .باإلضافة إلى

ضرورة قياـ السمطة الفمسطينية بإعادة النظر في كيفية استغالؿ المساعدات الخارجية وتوجيييا نحو

االستثمار في القطاعات اإلنتاجية وتوليد فرص عمل جديدة وثابتة.

ث

Abstract
The study aimed to determining the variables affecting on the unemployment in
Palestine during the period (1994 - 2015). The descriptive analysis was used to
review the theories that explain the phenomenon of unemployment, its causes,
effects, and policies which used to reduce it. In addition to highlighting the most
important indicators of the Palestinian economy performance, especially
unemployment. Moreover, the econometric approach was used to investigate the
effect of a group of variables on unemployment. using multiple linear regression
and simultaneous equations analysis.
The descriptive findings showed that the problem of unemployment in Palestine
largely depends on political, social and economic considerations. Furthermore, the
empirical analysis results showed that there is a negative relationship between
economic growth, government development expenditures, domestic investment,
foreign direct investment, trade openness and unemployment ratio, while there is a
positive relationship between, foreign aid, population growth and unemployment
ratio.
The study recommended to end the Palestinian division and accumulate the efforts
to relieve the Israeli dependency. Also, the Palestinian government has to raise the
government development expenditures and to support both productive and private
sectors. As well as directing the foreign aid to the developmental projects rather
than the relief projects and reducing the restrictions on the intermediate imports
which are used in the production process to expand the participating of the labor
force in the Palestinian economy.
.
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 4.4مقدمة:
تُعتبر البطالة مشكمة عالمية قديمة وحديثة ،وىي مف أىـ وأخطر المشكالت والتحديات التي تواجو الدوؿ
النامية والدوؿ المتقدمة عمى حد سواء ،وذلؾ نظ ار لما ينتج عف ىذه المشكمة مف آثار اقتصادية واجتماعية

وسياسية وأمنية قد تكوف مدمرة لمدوؿ ،وتحديدا تأثيرىا المباشر عمى العنصر البشرؼ في الدوؿ بشكل عاـ

وفي الدوؿ التي تعاني مف شح العناصر اإلنتاجية األخرػ بشكل خاص ،ولذلؾ تسعى الدوؿ إلى تشخيص

مشكمة البطالة الموجودة فييا والعمل عمى الحد مف آثارىا وايجاد الحموؿ المناسبة ليا.

تعكس مشكمة البطالة حالة مف االختالؿ في توازف سوؽ العمل في االقتصاد ،وىي مشكمة معقدة ومتشعبة

بسبب تعدد وتنوع العوامل التي تشكل بيئة خصبة لظيور ىذه المشكمة ،باإلضافة إلى اآلثار الخطيرة الناجمة
عف البطالة وخصوصا عند المعدالت المرتفعة لمبطالة.
عمى الرغـ مف كوف البطالة مشكمة عالمية ،إال أنيا تمتمؾ طابعا خاصا في فمسطيف ،وذلؾ يعود إلى تمتع

االقتصاد الفمسطيني بوفرة عنصر العمل في ظل شح الموارد والعناصر اإلنتاجية األخرػ المتاحة ،باإلضافة
إلى أف البطالة في فمسطيف تشكل أحد مظاىر التشوه واالختالؿ الييكمي الكبير الذؼ يعاني منو االقتصاد

الفمسطيني ،وذلؾ ألسباب داخمية متعمقة بالفساد المالي واإلدارؼ والسياسي الذؼ تُوج باالنقساـ الداخمي،
باإلضافة إلى أسباب خارجية متعمقة بممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي ،والحسابات السياسية العربية والعالمية
التي تصب فقط في مصمحة االحتالؿ اإلسرائيمي ،وشروط الدوؿ والجيات المانحة فيما يتعمق بتقديـ

المساعدات الخارجية لمسمطة الفمسطينية والتي أدت إلى ظيور ما ُيعرؼ بالمرض اليولندؼ.

 4.5مشكمة الدراسة:
المتبعة لتنشيط وتحفيز النمو االقتصادؼ،
يعاني المجتمع الفمسطيني مف مشكمة البطالة ،وما زالت الحموؿ ُ
والحد مف المشكالت االقتصادية القائمة والتي مف ضمنيا مشكمة البطالة غير كافية ،ولذلؾ يحاوؿ الباحث

مف خالؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي المتعمق بيذا الموضوع ،وىو:
ما هي محددات البطالة في فمسطين؟

 4.6فرضيات الدراسة:
 .4يخضع االقتصاد الفمسطيني وبالتالي البطالة إلى اعتبارات سياسية واجتماعية إلى جانب االعتبارات
االقتصادية.

 .5توجد عالقة عكسية بيف النمو االقتصادؼ ومعدؿ البطالة في فمسطيف.

 .6توجد عالقة عكسية بيف النفقات الحكومية التطويرية ومعدؿ البطالة في فمسطيف.

 .7توجد عالقة عكسية بيف إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت ومعدؿ البطالة في فمسطيف.
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 .8توجد عالقة عكسية بيف االستثمار األجنبي المباشر ومعدؿ البطالة في فمسطيف.
 .9توجد عالقة عكسية بيف المساعدات الخارجية ومعدؿ البطالة في فمسطيف.
 .:توجد عالقة عكسية بيف االنفتاح التجارؼ ومعدؿ البطالة في فمسطيف.
; .توجد عالقة طردية بيف النمو السكاني ومعدؿ البطالة في فمسطيف.

 4.7أهمية الدراسة:
تكمف أىمية ىذه الدراسة في كوف البطالة سمة أساسية مف سمات االقتصاد الفمسطيني ،باإلضافة إلى
اآلثار الناتجة عنيا ،ويمكف إبراز ىذه األىمية في النقاط التالية:
 .4يتسـ االقتصاد الفمسطيني بوفرة عنصر العمل ،وذلؾ في ظل شح ومحدودية العناصر اإلنتاجية
المتاحة.
األخرػ ُ

 .5قد تساىـ ىذه الدراسة في مساعدة الجامعات الفمسطينية فيما يتعمق بالتطوير ومراجعة سياسات
التعميـ والقبوؿ في تمؾ الجامعات ،وذلؾ مف أجل الحد مف تفاقـ مشكمة البطالة بيف الخريجيف.

 .6قد تساىـ ىذه الدراسة في مساعدة صناع القرار الفمسطيني فيما يتعمق بإيجاد الحموؿ المناسبة
لمعالجة مشكمة البطالة أو التخفيف مف حدتيا عمى األقل.

 .7عمى الرغـ مف أىمية موضوع البطالة في فمسطيف وكثرة تناوليا مف الناحية النظرية ،إال أف الدراسات
الكمية القياسية المتعمقة بيذا الموضوع قميمة جدا وال تغطيو بشكل كافي ،وذلؾ عمى حد عمـ الباحث

،وبالتالي يسعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلى المساىمة في تغطية جوانب النقص في
الموضوع ،والمساىمة في إثراء المكتبة العربية عموما والفمسطينية خصوصا فيما يتعمق بالبطالة في

فمسطيف.

 4.8أهداف الدراسة:
سعى الباحث مف خالؿ إعداده ليذه الدراسة إلى تحقيق األىداؼ التالية:
ؽ
المتبعة لمكافحتيا ،باإلضافة إلى
 .4التعرؼ عمى البطالة مف حيث أسباب ظيورىا وآثارىا والطر ُ
التعرؼ عمى أىـ األدبيات والنظريات االقتصادية القديمة والحديثة المفسرة لمبطالة.
 .5الدراسة المكثفة ألىـ الدراسات القياسية السابقة التي تناولت موضوع البطالة.

 .6معرفة طبيعة أداء االقتصاد الفمسطيني ،ومدػ قدرتو عمى معالجة مشكمة البطالة فيو.
 .7دراسة أثر أىـ المتغيرات االقتصادية واالجتماعية عمى البطالة في فمسطيف ،وذلؾ باستخداـ األسموب
الكمي القياسي ،والخروج باقتراحات يأمل الباحث أف يساىـ مف خالليا في الحد مف البطالة في

فمسطيف.
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 4.9منهجية وحدود الدراسة:
استخدـ الباحث المنيج التحميمي الوصفي في دراسة مشكمة البطالة بشكل عاـ اعتمادا عمى األدبيات

والنظريات االقتصادية المتعمقة بيا ،باإلضافة إلى دراسة مشكمة البطالة في فمسطيف ،واستخدـ الباحث أيضا
المنيج الكمي القياسي في قياس أثر مجموعة مف المتغيرات المستقمة عمى معدؿ البطالة ،وذلؾ اعتمادا عمى

أسموب االنحدار الخطي البسيط  Linear Regressionباستخداـ طريقة المربعات الصغرػ العادية
 ،) OLS ( Ordinary least squareباإلضافة إلى أسموب المعادالت اآلنية

Simultaneous

 Equationsباستخداـ طريقة المربعات الصغرػ ذات المرحمتيف 2SLS ( Two-Stage least squares

) ،وركز الباحث في ىذه الدراسة عمى محددات البطالة في فمسطيف خالؿ الفترة الزمنية ( 5148 – 4<<7
).

 4.:مصادر جمع البيانات:
المستخدمة في المنيج التحميمي مف الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني
حصل الباحث عمى البيانات ُ

والبنؾ الدولي ،باإلضافة إلى مجموعة مف الكتب واألبحاث المنشورة والتقارير ،وباإلضافة أيضا إلى األبحاث
المستخدمة في
الصادرة عف المؤتمرات وورش العمل ورسائل الماجستير ،وحصل الباحث عمى البيانات ُ
المنيج الكمي القياسي والمتعمقة بالمتغيرات التالية ( :نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ،إجمالي
التكويف الرأسمالي الثابت ،االستثمار األجنبي المباشر ،المساعدات الخارجية والنمو السكاني) مف البنؾ

الدولي ،باإلضافة إلى البيانات المتعمقة بمتغير النفقات الحكومية التطويرية مف سمطة النقد الفمسطينية.

; 4.الدراسات السابقة:
قامت العديد مف الدراسات واألبحاث باستخداـ المنيج الكمي القياسي لتحميل وقياس العالقة بيف معدؿ

البطالة والعوامل المؤثرة عمييا ،وذلؾ بيدؼ اختبار مدػ مالئمة النظريات االقتصادية المتعمقة بالبطالة عند

تطبيقيا عمى أرض الواقع ،وقد أثارت النتائج القياسية جدال في طبيعة العالقة بيف البطالة ومحدداتيا ،وفيما

يمي نظرة حوؿ أىـ الدراسات القياسية التي تناولت ىذا الموضوع:
 4.;.4أثر النمو االقتصادي عمى البطالة:

ُيعتبر أثر النمو االقتصادؼ عمى البطالة مف أىـ المواضيع االقتصادية التي تناولتيا كثير مف الدراسات،
وتتفق غالبية ىذه الدراسات عمى أف زيادة النمو االقتصادؼ تؤدؼ إلى انخفاض البطالة ،مثل دراسة ( حسف،
 ) 5148التي ىدفت إلى دراسة ومقارنة أثر مجموعة مف المتغيرات عمى البطالة بيف كل مف مصر وماليزيا،

وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5145 – 4<:1باستخداـ طريقة المربعات الصغرػ العادية ( ،) OLS
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أف زيادة النمو االقتصادؼ تؤدؼ إلى انخفاض البطالة في
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كال البمديف ،ولكف أثر النمو االقتصادؼ عمى البطالة في ماليزيا أقوػ مف أثر النمو االقتصادؼ عمى البطالة
مصر.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ( بف نافمة وبف مريـ ) 5148 ،التي ىدفت إلى قياس أثر النمو االقتصادؼ

عمى البطالة في الجزائر ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5145 – 4<:1باستخداـ عالقة ( أكيوف-غوردف
الديناميكي ) ،وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بيف النمو االقتصادؼ والبطالة في المدػ القصير
والمدػ الطويل ،وتتفق مع العالقة العكسية بيف المتغيريف دراسة كل مف ( شيخ العيد وبيدؼ( ،) 5145 ،

نصير ( ،) 5149 ،دادف وبف طجيف ( ،) 5145 ،مجمخ ( ،) 5149 ،األسطلAbdul- ( ،) 5147 ،
.) Eita & Ashipala, 2010 ( ،) Wajid & Kalim, 2013 ( ،) Khaliq et al, 2014
وتتفق مع ىذه النتيجة أيضا دراسة (  ،) Arslan & Zaman, 2014حيث ىدفت إلى قياس أثر
مجموعة مف المتغيرات عمى البطالة في باكستاف ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية ( <<< ) 5141 – 4باستخداـ

طريقة المربعات الصغرػ العادية (  ،) OLSوتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا وجود عالقة
عكسية بيف النمو االقتصادؼ والبطالة ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة كل مف ( ( ،) Bayar, 2014

Anjum & ( ،) Rahman, 2011 ( ،) Aqifi & Malaj, 2015 ( ،) Cheema & Atta, 2014

.) Kamran et al, 2014 ( ،) Perviz, 2016

مف جية أخرػ يمكف أف يكوف أثر زيادة النمو االقتصادؼ أث ار غير ُمتوقعا عمى البطالة ،فيمكف أف تكوف
العالقة بيف المتغيريف عالقة طردية ،وذلؾ بسبب كوف سياسات الحكومة ونفقاتيا غير ُموجية نحو التشغيل
وانتاج فرص عمل جديدة ،فدراسة (  ) Banda & Choga, 2015عمى سبيل المثاؿ ىدفت إلى قياس أثر

مجموعة مف المتغيرات عمى معدؿ البطالة في جنوب أفريقيا ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية ( ) 5145 – 4<<7
باستخداـ )  ،Vector Error Correction Model ( VECMوتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج
أىميا أف زيادة النمو االقتصادؼ تؤدؼ إلى زيادة البطالة ،وذلؾ يعود إلى أسباب عديدة أىميا إحجاـ

أصحاب العمل عف توفير فرص عمل جديدة بسبب التكاليف المرتفعة المترتبة عمى ذلؾ وما ينتج عنو مف

انخفاض مستوػ األرباح.

كما ويمكف أف يكوف النمو االقتصادؼ أيضا غير مؤثر عمى البطالة ،بحيث أف البطالة تتأثر بعوامل

أخرػ غير النمو االقتصادؼ ،وذلؾ بسبب عدـ استخداـ مصادر النمو االقتصادؼ في إنتاج فرص عمل
جديدة ،فدراسة (  ) Aqil et al, 2014عمى سبيل المثاؿ ىدفت إلى قياس أثر مجموعة مف المتغيرات عمى

معدؿ البطالة في باكستاف ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5141 – 4<;6باستخداـ The correlation

 ،and multiple regression analysisوتوصمت إلى مجموعة مف النتائج أىميا عدـ وجود أؼ عالقة

بيف النمو االقتصادؼ ومعدؿ البطالة ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة كل مف ( ( ،) Rahman, 2011

.) Trimurti & Komalasari, 2014
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 4.;.5أثر النفقات الحكومية التطويرية عمى معدل البطالة:
تُعتبر النفقات الحكومية التطويرية جزءا مف اإلنفاؽ الحكومي ،وقد اختار الباحث استخداـ ىذا المتغير
بدال مف اإلنفاؽ الحكومي نظ ار لوجود عالقة مباشرة بيف النفقات الحكومية التطويرية والبطالة ،فتطوير البنية
التحتية وتحسيف المناخ االستثمارؼ يؤدؼ إلى تشجيع االستثمار المحمي ،باإلضافة إلى زيادة فرص استقطاب

المستثمريف األجانب ،وتتفق مع ىذه العالقة دراسة (  ) Far & Saeedi, 2015عمى سبيل المثاؿ التي

ىدفت إلى قياس أثر النفقات الحكومية التطويرية االقتصادية واالجتماعية عمى البطالة في إيراف ،وذلؾ في

الفترة (  ) 5146 – 4<<:باستخداـ طريقتي  VARو ،VECMوتوصمت الدراسة إلى أف زيادة كل مف
النفقات الحكومية التطويرية االقتصادية واالجتماعية تؤدؼ إلى تحسيف االقتصاد اإليراني وزيادة حجـ

االستثمارات ،وبالتالي توليد مزيد مف فرص العمل ورفع مستوػ التشغيل ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى انخفاض
معدؿ البطالة ،وتتفق مع العالقة العكسية بيف النفقات الحكومية التطويرية والبطالة دراسة كل مف ( Delia,

 ( ،) 2015األسطل.) 5147 ،

 4.;.6أثر إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت عمى البطالة:
ُيعتبر إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت مف أىـ قنوات توليد فرص العمل ،حيث أف زيادة ىذا االستثمار
إلى تشغيل عدد أكبر مف العاطميف عف العمل وتنشيط االقتصاد مف خالؿ زيادة دخوؿ األفراد ،وبالتالي زيادة

كل مف االستيالؾ واالستثمار ،ويمكف مالحظة العالقة العكسية بيف المتغيريف في دراسة ( Dikko, 2016
) التي ىدفت إلى قياس أثر مجموعة مف المتغيرات عمى البطالة في كل مف ناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا،

وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5144 – 4<<8باستخداـ طريقة المربعات الصغرػ العادية ( ،) OLS
وتوصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أف زيادة إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت تؤدؼ إلى

انخفاض البطالة في ىذه الدوؿ.
وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة ( نصير ،) 5149 ،حيث ىدفت إلى قياس أثر مجموعة مف المتغيرات عمى

البطالة في مصر ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5146 – 4<:6باستخداـ طريقة  ،ARDLوتوصمت

الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أف زيادة إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت تؤدؼ إلى انخفاض
البطالة ،وتتفق مع العالقة العكسية بيف المتغيريف دراسة كل مف ( دادف وبف طجيف ( ،) 5145 ،حسف،

 ( ،) 5148األسطل.) Eita & Ashipala, 2010 ( ،) 5147 ،
 4.;.7أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى البطالة:

ُيعتبر االستثمار األجنبي المباشر وسيمة ميمة في توليد فرص عمل جديدة وتنشيط االقتصاد ،وادخاؿ
عناصر إنتاجية جديدة واالستفادة مف الخبرات العالية ،باإلضافة إلى إدخاؿ التكنولوجيا المتطورة إلى

اقتصاديات الدوؿ النامية المضيفة ليذا النوع مف االستثمارات ،فدراسة ( ) Arslan & Zaman, 2014
9

عمى سبيل المثاؿ ىدفت إلى قياس أثر مجموعة مف المتغيرات عمى البطالة في باكستاف ،وذلؾ خالؿ الفترة

الزمنية ( <<< ) 5141 – 4باستخداـ طريقة المربعات الصغرػ العادية (  ،) OLSوتوصمت الدراسة إلى
مجموعة مف النتائج أىميا أف زيادة االستثمار األجنبي المباشر تؤدؼ إلى انخفاض البطالة.

وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة (  ،) Rafiq et al, 2010حيث ىدفت إلى قياس أثر مجموعة مف

المتغيرات عمى البطالة في باكستاف ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية ( ;<< ) 511; – 4باستخداـ Simple
)  ،Single Equation Linear Regression Model ( SELRMوتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف
النتائج أىميا أف زيادة االستثمار األجنبي المباشر تؤدؼ إلى انخفاض معدؿ البطالة ،وتتفق مع العالقة

العكسية بيف المتغيريف دراسة كل مف ( ( ،) Shaari et al, 2012 ( ،) Mahmood et al, 2014

Kurtovic ( ،) Mucuk & Demirsel, 2013 ( ،) Maqbool et al, 2013 ( ،) Haddad, 2016

.) et al, 2015

مف ناحية أخرػ يمكف أف يكوف االستثمار األجنبي المباشر غير مرغوب فيو ،وذلؾ بسبب تسببو بزيادة
معدؿ البطالة مف خالؿ عدة وسائل مثل عمميات شراء المنشآت والمزارع قائمة ،وما يترتب عمييا مف تسريح

عدد مف العامميف فييا ،باإلضافة إلى إدخاؿ التكنولوحيا المتقدمة في العمميات اإلنتاجية وما يترتب عمى ذلؾ

مف إحالؿ اآلالت ووسائل اإلنتاج الحديثة محل العنصر البشرؼ ،فدراسة (  ) Bayar, 2014عمى سبيل
المثاؿ ىدفت إلى قياس أثر مجموعة مف المتغيرات عمى البطالة في تركيا ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (

 ) 5114 – 4<;1باستخداـ Bound testing approach based on autoregressive distributed
 ، lagوتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أف زيادة االستثمار األجنبي المباشر تؤدؼ إلى زيادة
البطالة ،وتتفق مع العالقة الطردية بيف المتغيريف دراسة ( .) Mucuk & Demirsel, 2013

كما ويمكف أف يكوف االستثمار األجنبي المباشر غير مؤثر عمى البطالة ،بحيث أف البطالة تتأثر

بمتغيرات أخرػ ،وذلؾ يعود إلى عدة عوامل أىميا عدـ مساىمة ىذا النوع مف االستثمارات في توفير فرص
عمل جديدة في الدولة المضيفة ،وذلؾ نتيجة لعمميات شراء منشآت ومزارع قائمة ،فدراسة ( Djambaska

 ) & Lozanoska, 2015عمى سبيل المثاؿ ىدفت إلى قياس أثر مجموعة مف المتغيرات عمى البطالة في

مقدونيا ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية ( <<< ) 5146 – 4باستخداـ Multiple linear regression

 ، analysisوتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا عدـ وجود عالقة بيف االستثمار األجنبي
المباشر والبطالة ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة كل مف ( Mucuk & ( ،) Kamran et al, 2014

.) Demirsel, 2013

:

 4.;.8أثر االنفتاح التجاري عمى البطالة:
يتحدد مدػ تأثير االنفتاح التجارؼ عمى معدؿ البطالة إلى عدة عوامل أىميا حجـ وطبيعة كل مف

الصادرات والواردات ،حيث أف زيادة الصادرات بشكل عاـ وزيادة الواردات الالزمة لدعـ اإلنتاج المحمي
باإلضافة إلى خدمات النقل والتوزيع تؤدؼ إلى توفير فرص عمل جديدة ،وبالتالي انخفاض معدؿ البطالة،

فعمى سبيل المثاؿ ىدفت دراسة (  ) Cheema & Atta, 2014إلى قياس أثر مجموعة مف المتغيرات عمى
البطالة في باكستاف ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5141 – 4<:6باستخداـ

ARDL bound

 ،approachوتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أف زيادة االنفتاح التجارؼ تؤدؼ إلى انخفاض
البطالة ،وتتفق مع العالقة العكسية بيف المتغيريف دراسة كل مف ( ،) Anjum & Perviz, 2016

(Dutt et al, 2009 ( ،) Gozgor, 2014 ( ،) Oniore et a1, 2015 ( ،) Carrère et al, 2014
).

مف ناحية أخرػ يمكف أف تؤدؼ زيادة االنفتاح التجارؼ إلى زيادة البطالة ،وذلؾ بسبب زيادة الواردات

االستيالكية عمى حساب اإلنتاج المحمي والتصدير كما ىو الحاؿ في أحد النتائج التي توصمت إلييا دراسة (
نصير ،) 5149 ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر مجموعة مف المتغيرات المستقمة عمى البطالة في
مصر ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5146 – 4<:6باستخداـ  ،ARDLوتتفق مع العالقة الطردية بيف

المتغيريف دراسة كل مف ( Wajid & ( ،) Carrère et al, 2014( ،) Anjum & Perviz, 2016
.) Kalim, 2013
كما ويمكف أف يكوف االنفتاح التجارؼ غير مؤثر عمى البطالة ،فدراسة ( ) Wajid & Kalim, 2013
عمى سبيل المثاؿ ىدفت إلى قياس أثر مجموعة مف المتغيرات عمى معدؿ البطالة في باكستاف في كل مف

المدػ القصير والمدػ الطويل ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5141 – 4<:6باستخداـJohansen-
 ،Juselius – Maximum likelihood approachوتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

وجود عالقة طردية بيف االنفتاح التجارؼ والبطالة في المدػ القصير ،باإلضافة إلى عدـ وجود عالقة بيف

المتغيريف في المدػ الطويل.

 4.;.9أثر المساعدات الخارجية عمى البطالة:
تُعتبر المساعدات الخارجية أحد مصادر تمويل العديد مف اقتصاديات الدوؿ النامية ،وذلؾ بسبب نقص
المدخرات المحمية وزيادة الفجوة بينيا وبيف االستثمارات المحمية ،وتختمف آثارىا مف دولة إلى أخرػ ،فيمكف

أف يكوف أثرىا إيجابيا عمى النمو االقتصادؼ في بعض الدوؿ ،ويمكف أف يكوف أثرىا عكسيا في اقتصاديات
دوؿ أخرػ ،وينبع ىذا االختالؼ مف طبيعة ىذه المساعدات ،واشتراطات الدوؿ أو الجيات المانحة التي

;

يجب عمى الدولة المتمقية استيفاؤىا مف أجل الحصوؿ عمى المساعدات ،باإلضافة إلى كيفية قياـ الدوؿ
المتمقية باستغالؿ ىذه المساعدات.
وفقا لما سبق ذكره يمكف أف يتأثر معدؿ البطالة بالمساعدات الخارجية بشكل مباشر إذا كانت ىذه

المساعدات ُموجية نحو االستثمار ،وتتأثر البطالة بالمساعدات الخارجية أيضا مف خالؿ أثر ىذه
المساعدات عمى النمو االقتصادؼ ،فدراسة ( األسطل ) 5147 ،مثال ىدفت إلى قياس مجموعة مف
المتغيرات عمى البطالة في فمسطيف ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5145 – 4<<9باستخداـ طريقة

المربعات الصغرػ العادية (  ،) OLSوتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أف زيادة المساعدات

الخارجية تؤدؼ إلى زيادة البطالة ،وذلؾ بسبب عدـ توجيو ىذه المساعدات نحو االستثمار باإلضافة إلى

اعتماد الحكومة عمييا بشكل رئيسي واساءة استغالليا ،األمر الذؼ أدػ إلى انخفاض النمو االقتصادؼ وزيادة

معدؿ البطالة.

مف جية أخرػ يمكف أف تكوف المساعدات الخارجية غير مؤثرة عمى معدؿ البطالة ،وذلؾ يعود إلى عدـ
توجيو ىذه المساعدات نحو مشاريع تستيدؼ الحد مف تفاقـ مشكمة البطالة ،فدراسة ( أبو ركبة) 5149 ،

مثال ىدفت إلى مجموعة مف األىداؼ منيا قياس أثر المساعدات الخارجية عمى البطالة في فمسطيف ،وذلؾ

خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5147 – 4<<9باستخداـ طريقة المربعات الصغرػ العادية (  ،) OLSوتوصمت
الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا عدـ وجود عالقة بيف المساعدات الخارجية والبطالة.

 4.;.:أثر النمو السكاني عمى البطالة:
ُيعتبر النمو السكاني أحد أىـ محددات البطالة ،وذلؾ نظ ار العتماد حجـ وطبيعة القوة العاممة عمى حجـ
وطبيعة ومعدؿ نمو السكاف في الدولة ،والنمو السكاني ليست مشكمة بحد ذاتيا ،حيث تكمف المشكمة في عدـ

استغالؿ العنصر البشرؼ مف خالؿ زيادة حجـ االستثمارات وتمبية احتياجات ىذا العنصر اإلنتاجي الميـ،
وتوجد العديد مف الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع ،مثل دراسة (  ) Abdul-Khaliq et al, 2014التي

كانت أحد أىدافيا قياس أثر النمو السكاني عمى البطالة في الدوؿ العربية ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (
 ) 5141 – 4<<7باستخداـ )  ،Pooled EGLS ( Cross-section SURوكانت أىـ النتائج أف زيادة

النمو السكاني تؤدؼ إلى زيادة البطالة بسبب عدـ استغالؿ الفائض في عنصر العمل وعدـ زيادة حجـ

االستثمارات ،وتتفق مع العالقة الطردية بيف المتغيريف دراسة كل مف ( نصيرDikko, 2016 ( ،) 5149 ،

).) Anjum & Perviz, 2016 ( ،) Arslan & Zaman, 2014 ( ،) Rafiq et al, 2010 ( ،

مف ناحية أخرػ يمكف أف تؤدؼ الزيادة في النمو السكاني إلى انخفاض معدؿ البطالة ،فدراسة ( Aqil et

 ) al, 2014عمى سبيل المثاؿ ىدفت إلى قياس مجموعة مف المتغيرات عمى البطالة في باكستاف ،وذلؾ

خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5141 – 4<;6باستخداـ The correlation and multiple regression
<

 ،analysisوتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا وجود عالقة عكسية بيف النمو السكاني
والبطالة.
كما ويمكف أف يكوف النمو السكاني غير مؤثر عمى البطالة ،وتتفق مع ذلؾ دراسة ( ،) Dikko, 2016

حيث ىدفت إلى قياس أثر مجموعة مف المتغيرات عمى البطالة في كل مف ناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا،

وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية (  ) 5144 – 4<<8باستخداـ طريقة المربعات الصغرػ العادية ( ،) OLS
وتوصمت الدراسة إلى أف زيادة النمو السكاني تؤدؼ إلى زيادة البطالة في كل مف ناميبيا ونيجيريا ،في حيف

أف النمو السكاني ال يؤثر عمى معدؿ البطالة في جنوب أفريقيا ،حيث أف البطالة في تمؾ الدولة تتأثر
بمتغيرات أخرػ ،وتتفق مع النتيجة المتعمقة بعدـ وجود عالقة بيف النمو السكاني والبطالة دراسة كل مف (

بشراير وتيتاف.) Kamran et al, 2014 ( ،) 5144 ،
فيما يمي جدوؿ يمخص أىـ الدراسات السابقة:

جدول (  :) 4.4ممخص ألهم الدراسات السابقة

الدراسة

حدود الدراسة

األسموب القياسي

المتغير

المتغير

بف نافمة وبف

الجزائر

عالقة ( أكيوف-

معدؿ

النمو

مريـ

( ) 5145 – 4<:1

غوردف الديناميكي )

التابع

البطالة

المستقل
االقتصادؼ

العالقة
-

( ) 5148
دادف وبف

الجزائر

طجيف
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( ) 5145
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معدؿ
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-
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االستثمار

-

عدد السكاف

+
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ال توجد
عالقة

شيخ العيد

فمسطيف

وبيدؼ

( ) 5144 – 4<<9

( ) 5145

طريقة المربعات

الصغرػ العادية (
) OLS
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معدؿ

النمو

البطالة

االقتصادؼ

-

الدراسة

حدود الدراسة

األسموب القياسي

المتغير

المتغير

أبو ركبة

فمسطيف

طريقة المربعات

معدؿ

المساعدات

( ) 5149
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نصير

مصر
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-
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+
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طريقة المربعات
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البطالة

النمو السكاني

+
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ثورة  58يناير

+
4

النمو

-

االقتصادؼ
إجمالي التكويف
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-

الثابت

معدؿ التضخـ

+
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-
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التطويرية
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+

الوضع

ال توجد
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عالقة

الدراسة

حدود الدراسة

األسموب القياسي

المتغير

المتغير

حسف

مصر وماليزيا

طريقة المربعات

معدؿ

النمو

( ) 5148

( ) 5146 – 4<<4

AbdulKhaliq et al
( ) 4102

الدوؿ العربية

& Eita
Ashipala
( ) 4101

ناميبيا

الصغرػ العادية (

التابع

البطالة

) OLS
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االقتصادؼ
إجمالي التكويف
الرأسمالي

العالقة
-

الثابت

( ) 5141 – 4<<7

( ) 511: – 4<:4

( Pooled EGLS
Cross-section
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معدؿ

Engle-Granger
two step
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البطالة

عدد السكاف

+

النمو

-

االقتصادؼ
النمو السكاني

+

معدؿ

فجوة الناتج

+

البطالة

معدؿ التضخـ

-

األجور

+

إجمالي التكويف

-

الرأسمالي
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Choga
( ) 4102

جنوب أفريقيا

( ) 5145 – 4<<7

Vector Error
Correction
Model ( VECM
)

معدؿ

البطالة
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االقتصادؼ
سعر الصرؼ

الفعمي الحقيقي

+

العجز في

+

إنتاجية العمل

-

الميزانية
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+

الدراسة

حدود الدراسة

األسموب القياسي

المتغير

المتغير

& Wajid
Kalim
( ) 4102

باكستاف
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Maximum
likelihood
approach

معدؿ
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-

الدراسة

حدود الدراسة

األسموب القياسي

المتغير

المتغير

Dikko
( ) 4102

ناميبيا ونيجيريا وجنوب

طريقة المربعات

معدؿ

معدؿ التضخـ

أفريقيا
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البطالة
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( ) 5144 – 4<<8
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+
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-
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Simple Single
Equation Linear
Regression
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)
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-
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-
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-

االقتصادؼ
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معدؿ التضخـ

-

النمو السكاني

+

الدراسة

حدود الدراسة

األسموب القياسي

المتغير

المتغير

Maqbool et
al
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باكستاف

ARDL

معدؿ

حجـ السكاف

+

االستثمار

-

Bayar
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تركيا

( ) 5114 – 4<;1
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distributed lag
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توجد

عالقة
عالقة

الدراسة

حدود الدراسة
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& Far
Saeedi
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إيراف
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( Mean Group
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) PMG
estimation
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+/-

عالقة

الدراسة

حدود الدراسة

األسموب القياسي

المتغير

المتغير

Carrère et
al
( ) 4102

 <:دولة

Fixed effects

( ) 511< – 4<<8

معدؿ

البطالة

االنفتاح

التجارؼ

& Cheema
Atta
( ) 4102

باكستاف

ARDL bound
approach

معدؿ

فجوة الناتج

+

عدـ اليقيف

+

Aqil et al
( ) 4102

باكستاف
( ) 5141 – 4<;6

إندونيسيا

( ) 5141 – 4<:6

التابع

البطالة

المستقل

العالقة
-/+

االقتصادؼ
إجمالي التكويف

-

الرأسمالي
الثابت

اإلنتاجية

+

االنفتاح

-

التجارؼ
The correlation
and multiple
regression
analysis

معدؿ

النمو

ال توجد

البطالة

االقتصادؼ

عالقة

التضخـ

ال توجد

Regression
analysis

عالقة
االستثمار

-

األجنبي
المباشر

& Trimurti
Komalasari
( ) 4102

( ) 5145 – 5117

النمو السكاني

-

معدؿ

النمو

ال توجد

البطالة

االقتصادؼ

عالقة

التضخـ

+

الحد األدنى

ال توجد

لألجور

المصدر :مف إعداد الباحث اعتمادا عمى المعمومات السابقة

4:

عالقة

< 4.التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تنوعت الدراسات السابقة مف حيث تعدد وتنوع المتغيرات المستقمة ،وطبيعة العالقة بينيا وبيف المتغير

التابع ( معدؿ البطالة ) ،باإلضافة إلى الحدود المكانية والزمنية لمدراسة ،وتعكس ىذه الدراسات مدػ

االىتماـ بمشكمة البطالة وبطرؽ عالجيا ،وتعكس أيضا حجـ المتغيرات المستقمة التي يمكف أف تؤثر عمى
معدؿ البطالة ،سواء كانت ىذه المتغيرات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو حتى إدارية.
يتفق الباحث مع كثير مف الدراسات فيما يتعمق بالمتغيرات المستقمة محل الدراسة ،ولكنو يختمف مع العديد
المختارة ،ومف حيث
مف الدراسات فيما يتعمق بالعالقة بيف المتغيرات المستقمة والبطالة مف حيث المتغيرات ُ
طبيعة العالقة بيف ىذه المتغيرات المستقمة والبطالة ،ويعود ىذا االختالؼ إلى خصوصية االقتصاد

الفمسطيني كاقتصاد نامي ،باإلضافة إلى تشوىو وخضوعو تحت التبعية لصالح اقتصاد االحتالؿ االسرائيمي.
أما بالنسبة لمدراسات المتعمقة بالبطالة في فمسطيف كمتغير تابع ،فالغالبية العظمى منيا عبارة عف دراسات
نظرية وصفية ،حيث أف الدراسات الكمية القياسية المتعمقة بيذا الموضوع قميمة جدا وال تغطي المتغيرات

المستقمة المؤثرة عمى البطالة في فمسطيف كمتغير بشكل كافي ،ولـ تراعي بعض ىذه الدراسات القياسية

خصوصية االقتصاد الفمسطيني وتشوه ىيكمو ،وكونو اقتصاد ىامشي وتابع القتصاد االحتالؿ اإلسرائيمي،
باإلضافة إلى عدة أمور أىميا وفرة عنصر العمل وشح الموارد والعناصر اإلنتاجية في ذلؾ االقتصاد،

وطبيعة االنفتاح التجارؼ بالنسبة لالقتصاد الفمسطيني ،وذلؾ كمو عمى حد عمـ الباحث ،حيث أف زيادة

االنفتاح التجارؼ تؤدؼ إلى زيادة حجـ المواد األولية الالزمة لدعـ اإلنتاج المحمي ،وزيادة خدمات النقل
والتوزيع ،وبالتالي زيادة مستوػ التشغيل وانخفاض معدؿ البطالة ،وذلؾ عمى الرغـ مف زيادة االنفتاح التجارؼ
تؤثر سمبا عمى النمو االقتصادؼ في فمسطيف بسبب كوف حجـ الواردات أكبر بكثير مف حجـ الصادرات.

إضافة إلى ما سبق أيضا ،لـ يتـ استخداـ المتغيرات ( :نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي –

االنفتاح التجارؼ – النمو السكاني ) في موضوع محددات البطالة في فمسطيف ،باإلضافة إلى أنو تـ استخداـ

سالسل زمنية تقل عف السمسمة الزمنية التي اعتمدىا الباحث والتي تمتد مف عاـ  4<<7إلى عاـ ،5148

وىذا كمو عمى حد عمـ الباحث.
نتيجة لما سبق ذكره ،يسعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلى المساىمة في إثراء موضوع البطالة في
فمسطيف وتغطية جوانب النقص فيو ،وبالتالي سيقوـ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة بقياس أثر مجموعة مف

المتغيرات عمى معدؿ البطالة في فمسطيف كمتغير تابع ،وذلؾ خالؿ الفترة الزمنية ( ) 5148 – 4<<7

باستخداـ طريقة المربعات الصغرػ العادية  ،) OLS ( Ordinary least squaresباإلضافة إلى أسموب

المعادالت اآلنية باستخداـ طريقة المربعات الصغرػ ذات المرحمتيف ( Two-Stage least squares

 ،) 2SLSوذلؾ نظ ار لكونيما مف أكثر الطرؽ القياسية استخداما ،ونظ ار لمالئمتيما لموضوع الدراسة ،وأيضا
;4

لعدـ وجود دراسة قياسية استخدمت طريقة المربعات الصغرػ العادية فيما يتعمق بموضوع البطالة في
فمسطيف ،وذلؾ عمى حد عمـ الباحث ،وىذه المتغيرات ىي  :النمو االقتصادؼ ( نصيب الفرد مف الناتج
المحمي اإلجمالي ) ،النفقات الحكومية التطويرية ،إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت ،االستثمار األجنبي

المباشر ،المساعدات الخارجية ،االنفتاح التجارؼ وأخي ار النمو السكاني ،وسيتـ عرض ذلؾ في الجزء

التطبيقي مف الفصل القياسي.

ُ 4.41خالصة الفصل األول:
عمى الرغـ مف أىمية موضوع البطالة في فمسطيف وكثرة تناولو مف الناحية النظرية والوصفية ،إال أف

الدراسات الكمية القياسية التي تناولت ىذا الموضوع قميمة جدا وال تغطي كافة جوانبو عمى حد عمـ الباحث،
وذلؾ عمى الرغـ مف أىمية المنيج الكمي القياسي في مواضيع االقتصاد الكمي واختبار األدبيات والنظريات

االقتصادية وتحديد مدػ مالئمتيا عمى أرض الواقع.

نتيجة لما سبق ذكره ،يسعى الباحث مف خالؿ دراستو في المساىمة في إثراء المكتبة العربية عموما

والفمسطينية خصوصا فيما يتعمق بموضوع البطالة في فمسطيف ،وتغطية جوانب النقص في ىذا الموضوع مف
حيث استخداـ متغيرات لـ يسبق استخداميا في ىذا الموضوع ،وىذه المتغيرات ىي نصيب الفرد مف الناتج

المحمي اإلجمالي واالنفتاح التجارؼ والنمو السكاني ،باإلضافة إلى استخداـ طريقة المربعات الصغرػ العادية

(  ) OLSإلى جانب طريقة المربعات الصغرػ ذات المرحمتيف (  ) 2SLSو التي لـ تقـ أؼ دراسة بقياس أثر

مجموعة مف المتغيرات عمى معدؿ البطالة في فمسطيف باستخداـ ىذه الطريقة ،وباإلضافة أيضا إلى استخداـ
أطوؿ سمسمة زمنية في ىذا الموضوع والتي تمتد مف عاـ  4<<7إلى عاـ  ،5148وىذا كمو عمى حد عمـ

الباحث.

<4

الفصل الثاني
اإلطار العام لمبطالة

 5.4مقدمة.
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 5.4مقدمة:
ويعد معدؿ البطالة مؤش ار يعبر عف حالة مف
تُعتبر ظاىرة البطالة أحد موضوعات االقتصاد الكميُ ،
اختالؿ توازف االقتصاد القومي وتراجع عنصر العمل في مساىمتو في تعزيز ذلؾ االقتصاد ،وقد حازت
ظاىرة البطالة عمى اىتماـ عالمي واجتياد االقتصادييف في محاولة فيميا وتفسير أسبابيا في الدوؿ المختمفة،

وايجاد طرؽ فعالة لمعالجتيا ،وذلؾ بسبب ما ينتج عنيا مف آثار سمبية تمقي بثقميا عمى اقتصادات وسياسات

الدوؿ وعمى المجتمعات.

وتنشأ ظاىرة البطالة في حالتي التوظيف الناقص والكامل لمقوػ العاممة ،والتوظيف الناقص لمقوػ العاممة

يعني عدـ حصوؿ جزء مف القوة العاممة عمى عمل ،والمقصود بالتوظيف الكامل لمقوػ العاممة حصوؿ جميع
ويعتبر التوظيف الكامل مف أىـ األىداؼ االقتصادية لمدولة ،ولكف
المدرجيف ضمف القوة العاممة عمى عملُ ،
ُ
ال يعني ذلؾ انعداـ البطالة في تمؾ الدولة ،حيث يبقى جزء ضئيل مف القوة العاممة في حالة بطالة عمى
الرغـ مف الوصوؿ إلى حال ة التوظيف الكامل لمقوة العاممة ،وذلؾ بسبب قياـ بعض العامميف بترؾ وظائفيـ

مف أجل البحث عف وظائف تحقق ليـ عائد أكبر ومكانة اجتماعية أفضل ،أو بسبب بقاء ذلؾ الجزء مف

القوة العاممة بدوف عمل نتيجة الفتقارىـ لمميا ارت الالزمة عمى سبيل المثاؿ ،والبطالة في حالة التوظيف
الكامل تشكل  %3أو أكثر قميال مف إجمالي القوة العاممة ( رجب ،2001 ،ص  ،) 181 ،180وترتبط ظاىرة

البطالة بظروؼ سوؽ العمل والعوامل المؤثرة عمى كل مف الطمب عمى العمل وعرض العمل.

 5.5تعريف البطالة:
توجد لمبطالة تعريفات متعددة ،ومف أىميا ما يمي:
مصطمح ُيطمق عمى أفراد لـ يتمكنوا مف الحصوؿ عمى عمل بالرغـ مف سعييـ وبحثيـ عف عمل ( خميل،
 ،1994ص .) 59

مصطمح ُيطمق عمى أفراد مف القوة العاممة الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف  15سنة إلى  60سنة ،حيث أنيـ
معطميف عف العمل عمى الرغـ مف توفر الرغبة والقدرة والسعي إلى العمل لدييـ ( األغا و أبو مدلمة ،2011 ،ص
ُ

.) 20

يمكف تعريفيا عمى أنيا مصطمح ُيطمق عمى مجموعة مف األفراد الذيف ال يعمموف عمى الرغـ رغبتيـ في
العمل عند مستوػ األجور السائدة ( الخطيب ودياب ،5147 ،ص <.) 55
ؽ
المستخدـ  ،وذلؾ
يمكف تعريفيا عمى أنيا مصطمح ُيطمق عمى الفر بيف عرض العمل وحجـ العمل ُ
خالؿ فترة زمنية معينة في ظل مستوػ األجور السائدة ( عبد الكريـ ،511< ،ص <.) 4:
54

أما الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني فعرؼ البطالة عمى أنيا تشمل جميع األفراد الذيف ينتموف لسف
العمل القانوني (  91 – 48سنة ) ولـ يعمموا في أؼ نوع مف األعماؿ عمى الرغـ مف بحثيـ عف عمل

واستعدادىـ لمعمل ،حيث أنيـ قاموا بالبحث عنو بإحدػ الطرؽ مثل مطالعة الصحف ،التسجيل في مكاتب

االستخداـ ،سؤاؿ األصدقاء واألقارب أو غير ذلؾ مف الطرؽ ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ:

 ،5148الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،2016 ،ص .) 81

يمكف تعريف العاطل عف العمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية عمى أنو فرد بال عمل و ُمتاح لمعمل
حاليا و يبحث عف عمل خالؿ فترات زمنية قريبة لمبحث عف عمل  ،و يزيد عمره عف سف معيف  ،باإلضافة
إلى قبوؿ العمل باألجور السائدة ( مؤشرات التنمية البشرية – البنؾ الدولي ).
أما تعريف البطالة وفقا لممنظور اإلسالمي فيمكف تعريفيا عمى أنيا عدـ القدرة عمى العمل بسبب ظروؼ

اجبارية مثل العجز عف العمل ،المرض الذؼ يحوؿ دوف العمل ،الجنوف ،الشيخوخة ،صغر السف ،االنشغاؿ
في طمب العمـ وغير ذلؾ ( طشطوش ،5144 ،ص ; ) ،أو بسبب ظروؼ اختيارية مثل الكسل ،التواكل عمى
هللا عف طريق ترؾ العمل بحجة التعبد ،عدـ الرغبة في العمل وغير ذلؾ ( الرماني ،5114 ،ص  ،) 48ويتفق

الباحث مع تعريف البطالة وفقا لممنظور اإلسالمي ،ولكنو سيعتمد عمى تعريف الجياز المركزؼ لإلحصاء
الفمسطيني لمبطالة بسبب مراعاتو لكل مف معايير منظمة العمل الدولية لتحديد طبيعة العاطل عف العمل

وخصوصية البطالة في االقتصاد الفمسطيني ،وذلؾ في ظل عدـ وجود نظاـ اقتصادؼ شامل ُمطبق عمى
أرض الواقع في عصرنا ىذا ،بحيث يكوف مستندا إلى المبادغ والقيـ الموجودة في القرآف الكريـ والسنة النبوية

الشريفة ،ويرػ الباحث بأف إنشاء نظاـ اقتصادؼ إسالمي يتطمب جيد عمماء الديف الموثوؽ بيـ وبتقواىـ
وعدليـ ،وذلؾ بسبب كوف ىؤالء العمماء أكثر قدرة مف غيرىـ مف الناس عمى محاربة وكشف محاوالت
االلتفاؼ والتحايل عمى اإلسالـ ،مثل محاولة تبرير التعامل بالربا وكذلؾ محاولة تبرير سمب ونيب أمواؿ

العامة بناء عمى أسس باطمة ال تمت بصمة إلى اإلسالـ كما يحدث اآلف ،باإلضافة إلى أنيـ أكثر دراية مف
غيرىـ مف الناس بمتطمبات إنشاء النظاـ االقتصادؼ اإلسالمي في ظل عصرنا ىذا ،ويرػ الباحث أف إنشاء

ىذا النظاـ يتطمب أيضا تعاوف كل مف الحكومة وعامة الناس مع عمماء الديف عمى تييئة الظروؼ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية إلنشاء ذلؾ النظاـ.

 5.6قياس البطالة:
تُقاس البطالة بشكل عاـ بمعدؿ البطالة ،وىو عبارة عف نسبة األفراد المتعطميف إلى األفراد النشيطيف (

جميط ،5149 ،ص  ،) 517أؼ أف معدؿ البطالة يعبر عف عدد العاطميف عف العمل بالنسبة إلى إجمالي القوة
العاممة في فترة زمنية معينة ( عبد القادر و آخروف ،2009 ،ص  ،) 9وتُكتب بالصيغة التالية:
معدل البطالة = ( عدد العاطمين عن العمل ÷ إجمالي القوة العاممة ) × % 411
55

كما ويمكف تعريف إجمالي القوة العاممة عمى أنيا تشمل جميع األفراد الراغبيف بالعمل والقادريف عميو (
عدد العامميف  +عدد العاطميف عف العمل ) ضمف معايير محددة ( الوزني والرفاعي ،2007 ،ص ،) 191

ويستثنى مف ذلؾ األطفاؿ دوف سف  15عاـ ،كبار السف فوؽ  60عاـ ،المتقاعديف والعاجزيف عف العمل،
ُ
ربات البيوت الغير راغبات في العمل ،واألفراد المنطوييف تحت مصطمح التوظف الذاتي – أؼ أفراد يعمموف

لحسابيـ الخاص – ،باإلضافة إلى األفراد المنطوييف تحت البطالة االختيارية ،وىـ أفراد أحجموا عف العمل

عمى الرغـ مف توفر القدرة عمى العمل  ،وذلؾ ألسباب عديدة مثل  :عدـ الرغبة بالعمل نتيجة لإلحباط
واليأس بعد طوؿ فترة البحث عف العمل وعدـ إيجاده ،عدـ الرغبة بالعمل بسبب امتالؾ الكثير مف األمواؿ

والثروات ،عدـ الرغبة بالعمل بسبب االعتماد عمى إعانات البطالة ،عدـ الرغبة بالعمل بسبب الدراسة،

باإلضافة إلى البطالة السموكية الناتجة عف عدـ الرغبة بالعمل في أعماؿ معينة خوفا مف النظرة السمبية

ويعتبر عنصر العمل في فمسطيف العنصر
لممجتمع إليو ،وغير ذلؾ مف األسباب ( ميدؼ ،2010 ،ص ُ ،) 90
الوفير في ظل ندرة عناصر اإلنتاج والموارد األخرػ في االقتصاد الفمسطيني ( مقداد وآخروف ،5119 ،ص .) 5
إضافة إلى ما سبق ذكره ،توجد عوامل عديدة تؤثر عمى حجـ القوة العاممة ،ومف أىميا ما يمي ( :صالي
وعبد الكريـ ،5147 ،ص ) 457

 .4إجمالي عدد السكاف.

 .5البنية والتركيبة العمرية لمسكاف.
عمى الرغـ مف أف ىذا القانوف أو الطريقة في حساب معدالت البطالة تعتمدىا كافة الدوؿ والمنظمات

الموجية إليو والتي مف أىميا عدـ دقة ىذا
الميتمة بموضوع البطالة ،إال أنو ال يخمو مف االنتقادات المختمفة ُ
القانوف ،باإلضافة إلى عدـ توفيره لممعمومات الكافية عف البطالة في دوؿ العالـ بشكل عاـ ،والدوؿ النامية
بشكل خاص ،وتعود ىذه االنتقادات إلى أسباب عديدة والتي مف أىميا التالي ( :األسطل ،5147 ،ص ) 55

 .4امكانية أف يكوف المعدؿ المحسوب لمبطالة في الدولة أعمى مف المعدؿ الحقيقي لمبطالة ،وذلؾ يعود
إلى الصعوبة أو عدـ القدرة عمى حساب وقياس رغبة العاطميف عف العمل وقدرتيـ عمى العمل

واالستمرار في بحثيـ عف العمل.

 .5صعوبة قياس معدؿ البطالة المحسوب لممعدؿ الحقيقي ،وذلؾ بسبب تغير إجمالي قوة العمل وفقا
لمدورة االقتصادية أو الوضع االقتصادؼ التي تعيشو الدولة مف حيث الركود االقتصادؼ واالزدىار

واالنتعاش االقتصادؼ ،فحجـ القوة العاممة المشاركة في األنشطة االقتصادية يزداد في حالة دخوؿ
الدولة في مرحمة االزدىار واالنتعاش االقتصادؼ ،ويقل في حالة دخوؿ الدولة في مرحمة دخوؿ

الدولة في مرحمة الركود االقتصادؼ.

 .6وفقا لما سبق ذكره  ،ال يمكف االعتماد بشكل مطمق عمى معدؿ البطالة المحسوب في توضيح حالة
البطالة في كل مف القطاعات االقتصادية المختمفة والفئات العمرية والجنس ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى
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التأثير سمبا عمى الحموؿ واالستراتيجيات التي تتبعيا الدوؿ في عالج مشكمة البطالة وذلؾ في حاؿ
عدـ أخذ الدوؿ ىذه النقطة بعيف االعتبار.

 .7ال تستطيع الدوؿ مف خالؿ ىذا القانوف قياس فترة التعطل عف العمل بالنسب لمعاطميف عف العمل.
 .8توجد في حالة الركود االقتصادؼ فائض غير ُمستغل مف طاقات عنصر العمل ال يستطيع معدؿ
البطالة المحسوب قياسو ،ويعود ذلؾ إلى أنو في حالة الركود االقتصادؼ يعمل العماؿ الميرة
المدربيف وكذلؾ الموظفوف أصحاب الكفاءات والخبرات العالية بعدد ساعات أقل مف عدد ساعات
وُ

المعتادة قبل مرحمة الركود االقتصادؼ وانخفاض االنتاج ،وذلؾ نظ ار النخفاض الطمب السمع
العمل ُ
والخدمات ،ويعود ذلؾ إلى رغبة أصحاب العمل باالحتفاظ بيؤالء العماؿ والموظفيف الميرة وأصحاب
الكفاءات العالية.
المتبع في قياس البطالة ،إال أنو توجد
ىذا وعمى الرغـ مف كوف معدؿ البطالة ىو المقياس الوحيد ُ
صعوبات وتحديات فيما يتعمق باستخداـ ىذا المقياس بشكل عاـ ،وفي الدوؿ النامية بشكل خاص ،وتتمثل

ىذه الصعوبات بالتالي ( عقوف ،5141 ،ص :) :

المستخرجة ،وعدـ توفر البيانات اإلحصائية
 .4ضعف األداء اإلحصائي ،وعدـ دقة البيانات اإلحصائية ُ
كميا أو جزئيا عف موضوعات اقتصادية معينة.
المنظـ تعرقل استخراج بيانات دقيقة حوؿ األنشطة
المنظـ أو االقتصاد غير ُ
 .5حجـ العمل غير ُ
والقطاعات االقتصادية ،وذلؾ بالنسبة إلى االقتصاد الرسمي أو المنظـ ( عقوف ،5141 ،ص ،) :
ويمكف تعريف االقتصاد غير المنظـ أو االقتصاد الخفي ( اقتصاد الظل ) عمى أنو اقتصاد أو نظاـ

اقتصادؼ يضـ أنشطة اقتصادية غير مسجمة رسميا في االقتصاد المحمي ،وال تخضع لمرقابة
باإلضافة إلى عدـ خضوعيا لمنظاـ الضريبي ( سمماف ،5119 ،ص .) 5

 .6صعوبة قياس انتاجية العمل لدػ العماؿ والموظفيف المندرجيف تحت ما ُيعرؼ بالبطالة المقنعة ( عمي
 ، 5141 ،ص .) 516

ُيجدر بالذكر أف قياس معدؿ البطالة تختمف مف دولة إلى أخرػ بسبب اعتبارات مختمفة ،وأىـ ىذه
االعتبارات ما يمي ( :عقوف ،2010 ،ص ) 7
 .4االختالؼ في تحديد كل مف بداية سف العمل وسف التقاعد مف دولة إلى أخرػ.

 .5االختالؼ في المصادر التي تُستخدـ الستخراج البيانات الالزمة لقياس معدؿ البطالة ،مثل الجياز
االحصائي ومكاتب العمل والبنؾ الدولي وغيرىا.
 .6االختالؼ في تحديد الفترة الزمنية الالزمة لمعاطميف عف العمل لمبحث عف عمل ،فيي تكوف عمى
سبيل المثاؿ أسبوع في بعض الدوؿ وأكثر في دوؿ أخرػ.
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 .7اختالؼ كيفية التعامل اإلحصائي مع الخريجيف الجدد ،باإلضافة إلى اختالؼ كيفية التعامل
اإلحصائي مع األشخاص الذؼ ال يمكنيـ العمل بشكل منتظـ ومستمر بسبب طبيعة عمميـ ،مثل

األشخاص المندرجيف تحت البطالة الموسمية والبطالة الجزئية.

 5.7أسباب البطالة:
تختمف أسباب البطالة بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية ،ويمكف إجماؿ أىـ ىذه األسباب في النقاط

التالية ( :طشطوش ،5144 ،ص ) 5 ،4

 5.7.4أهم أسباب البطالة في الدول المتقدمة:
 .4أدػ النمو الصناعي والتقدـ التكنولوجي إلى زيادة االعتماد عمى التكنولوجيا كثيفة رأس الماؿ في

اإلنتاج عمى حساب التكنولوجيا كثيفة العمل ،ويعود سبب ذلؾ إلى كوف سعر عنصر العمل المحمي

( أجر العامل المحمي في بمده األـ ) أعمى مف سعر عنصر رأس الماؿ ( معدؿ الفائدة ) في تمؾ

الدوؿ.

 .5سعي الشركات متعددة الجنسيات إلى استخداـ األيدؼ العاممة الرخيصة وذات اإلنتاجية العالية مف
الخارج عمى حساب األيدؼ العاممة المحمية عمى الرغـ مف توفر اإلنتاجية العالية فييا ،وذلؾ بسبب

رغبة تمؾ الشركات في االستفادة مف الفرؽ بيف أجور العمالة األجنبية وأجور العمالة المحمية لتحقيق

أقصى ربح ممكف.

 .6تركيبة النظاـ االقتصادؼ الرأسمالي القائـ عمى تحقيق أقصى ربح ممكف بأقل مستوػ مف التكاليف
يمكف الوصوؿ إليو ،وذلؾ عمى حساب العمالة المحمية.

 5.7.5أهم أسباب البطالة في الدول النامية:
 .4انخفاض معدؿ النمو االقتصادؼ بسبب فشل السياسات االقتصادية في رفعيا ،وبسبب عدـ قدرة
القوانيف المتعمقة بتشجيع االستثمار عمى توليد فرص عمل تكفي لتمبية معدؿ نمو العمالة
المتزايد ،وبسبب اإلنفاؽ الحكومي غير الرشيد والمتسبب في زيادة العجز في الموازنة وغير ذلؾ

( بف عزة ،5148 ،ص  ،) 5:باإلضافة إلى سوء تنظيـ سوؽ العمل والتي مف مظاىرىا سوء أو
المبرمة واجراءات التسريح وغيرىا ( طشطوش ،5144 ،ص ،) 8
عدـ وجود رقابة عمى عقود العمل ُ
باإلضافة إلى تفشي المرض اليولندؼ الذؼ ُيعرؼ عمى أنو حالة مف التراخي في اإلنتاج المحمي

الناتج عف أسباب عديدة أىميا اعتماد الدولة عمى كل مف تصدير الموارد الطبيعية والواردات مف

المصنعة ( ألشمرؼ ،5141 ،ص .) 69
المنتجات ُ
 .5تراجع قدرة االقتصاد المحمي عمى تصدير فائض العمالة المحمية لدييا لمخارج ألسباب معينة

مثل تدني مستوػ كفاءة العمالة المحمية مقارنة بالمحيط اإلقميمي أو العالمي ،أو رفض الدوؿ
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األجنبية استيراد لجزء فائض العمالة المحمية ألسباب متعمقة بالصراعات وعدـ االستقرار عمى

المستوػ المحمي أو اإلقميمي أو الدولي ،سواء كانت سياسية أو عسكرية أو دينية أو غير ذلؾ،

األمر الذؼ سيزيد مف عبء وضغط البطالة عمى االقتصاد المحمي.

 .6استيراد العمالة األجنبية في بعض الدوؿ النامية – مثل دوؿ الخميج العربي  -لمعمل في وظائف
وأعماؿ تحجـ العمالة المحمية عف االنخراط فييا ،وذلؾ بسبب النظرة المجتمع السمبية ليذه

األعماؿ و لمعامميف بيا.

 .7التخمي عف عدد كبير مف العماؿ بسبب برامج الخصخصة وما ُيسمى بالتصحيح أو اإلصالح
االقتصادؼ استجابة لمطالب صندوؽ النقد الدولي لمدخوؿ في خضـ العولمة االقتصادية ،وذلؾ
مع إىماؿ خصوصية البطالة في الدوؿ النامية واالقتصاديات النامية بشكل عاـ ،واىماؿ اآلثار
السمبية الناتجة عف ىذه اإلجراءات والبرامج التي تزيد مف حدة اختالالت اقتصاديات الدوؿ

النامية لصالح الدوؿ الصناعية المتقدمة ( بشراير وتيتاف ،5144 ،ص ; ).

 .8تزايد تبعية الدوؿ النامية لمدوؿ الصناعية المتقدمة وفسادىا اقتصاديا وسياسيا ،والتي مف
مظاىرىا تزايد مديونية الدوؿ النامية لمدوؿ المتقدمة وتدىور شروط التبادؿ التجارؼ بيف الدوؿ

النامية والدوؿ المتقدمة ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى تراجع معدالت النمو االقتصادؼ في دوؿ النامية،

وبالتالي زيادة معدالت البطالة فييا ،وتفشي المرض اليولندؼ في نمؾ الدوؿ ( بيموؿ ،5148 ،ص

.) 65

 .9ضعف مخرجات التعميـ العالي وعدـ قدرتو عمى تمبية كافة احتياجات سوؽ العمل.

المدرجوف في القوة العاممة في كثير مف الدوؿ النامية
 .:انخفاض المستوػ التعميمي لدػ األفراد ُ
بشكل عاـ ،وخريجي الجامعات بشكل خاص ( الجدبة ،511< ،ص < ،) 58باإلضافة إلى ضعف

برامج التدريب و انتشار األمية ،وباإلضافة أيضا ضعف التنمية االقتصادية واالجتماعية (

فاضل ،5141 ،ص .) 59

; .ضعف الصناعات المحمية بسبب اعتماد ىذه الدوؿ النامية عمى االستيراد عمى حساب التصدير،

وعدـ االىتماـ بجودة المنتجات المحمية والرقابة عمييا ،باإلضافة إلى إغراؽ السوؽ المحمي

بالمنتجات األجنبية ذات جودة أعمى نسيا أو الرخيصة نسبيا ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة عدد
العاطميف عف العمل ( فاضل ،5141 ،ص .) 5: ،59

< .اكتفاء الدوؿ النامية باستي ارد تكنولوجيا متقدمة ال تفيميا ،وعدـ سعييا إلى نقل ىذه التكنولوجيا
إلييا عف طريق تعمميا نظريا وتطبيقيا بيدؼ استخداميا في زيادة انتاجية العماؿ المحمييف في
المجاالت والقطاعات االقتصادية المحمية المختمفة ( فاضل ،5141 ،ص .) 5:

.41

انخفاض أسعار المواد األولية التي تشكل معظـ صادرات الدوؿ النامية ،وذلؾ في مقابل

ارتفاع أسعار واردات ىذه الدوؿ ( برىوـ ،5147 ،ص .) 64
59

.44

عدـ قدرة القطاع الخاص المحمي عمى المساىمة الفاعمة في تشغيل العاطميف عف العمل

بسبب القيود اإلدارية والمالية التي تفرضيا الحكومة عمى القطاع الخاص ( مقرؼ ويحياوؼ،2011 ،

ص .) 8
.45

عدـ قدرة االقتصاد المحمي عمى رفع إنتاجيا وزيادة معدؿ توليد فرص عمل جديدة بشكل

يسمح بمواجية وتغطية الزيادة في معدؿ نمو حجـ القوة العاممة الناتجة عف زيادة معدؿ النمو

السكاني ،ويؤدؼ عدـ استيعاب ىذه الزيادة في النمو السكاني وعدـ تمبية احتياجاتيا إلى توليد
المتاحة ،وبالتالي انخفاض انتاجية
ضغوط سكانية كأثر مرتد يتمثل في استنزاؼ وىدر الموارد ُ
العمل الذؼ يؤدؼ بدوره إلى مزيد مف تراجع مستوػ الدخل ومزيد مف تراجع معدؿ النمو
االقتصادؼ ،األمر الذؼ سيؤدؼ كنتيجة طبيعية إلى زيادة معدؿ البطالة في تمؾ الدولة (

القريشي ،2007 ،ص .) 35 ،34
.46

ال توجد آلية رسمية واضحة ومحددة لتقديـ إعانات البطالة لمعاطميف عف العمل في الكثير

.47

تراجع دور الحكومة في توفير فرص عمل جديدة ( الشراح ،511; ،ص  ،) 6باإلضافة إلى

مف الدوؿ النامية ( الشراح ،511; ،ص .) 6

المقنعة مف خالؿ زج عدد كبير مف
مساىمة حكومات دوؿ نامية في توسيع حجـ البطالة ُ
العاطميف عف العمل في أجيزة ومؤسسات القطاع العاـ ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة كبيرة
اإلنفاؽ الحكومي غير الموجو نحو االستثمار واإلنتاج مصحوبا بزيادة قميمة أو معدومة أو حتى

سالبة في بعض األحياف في اإلنتاج ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى انخفاض إنتاجية عنصر العمل في

المدػ الطويل وانخفاض معدؿ النمو االقتصادؼ ،وبالتالي زيادة معدؿ البطالة ( مصطفى وآخروف،

 ،2007ص .) 50 ،49

.48

زيادة االتجاه نحو التكنولوجيا كثيفة رأس الماؿ في اإلنتاج في الدوؿ النامية بسبب كوف

سعر عنصر العمل أعمى مف سعر رأس الماؿ ،والتي مف المفترض أف يكوف سعر العمل أقل
مف سعر رأس الماؿ نتيجة لحجـ الفائض الكبير في العمالة إذا ما ُقورنت بحجـ رأس الماؿ في
تمؾ الدوؿ ،ويعود ذلؾ إلى أسباب معينة مثل جمود األسعار واألجور الناجـ عف ضغط النقابات
العمالية في اتجاه تثبيت أو رفع األجور ( تودارو ،2009 ،ص .) 339

.49

انتقاص بعض المجتمعات في الدوؿ النامية مثل بعض المجتمعات العربية وغيرىا مف قيمة

وأىمية أعماؿ معينة ،مثل العمل في الوظائف التي تعتمد بشكل رئيسي عمى الجيد العضمي
كالبناء والتنظيف والزراعة ،األمر الذؼ أدػ إلى امتناع جزء مف العاطميف عف العمل في

االنخراط في ىذه الوظائف خوفا مف نبذ المجتمع ليـ ( درويش ،2013 ،ص .) 71
.4:

زيادة توجو اقتصاديات بعض الدوؿ النامية إلى قطاع الخدمات عمى حساب القطاعات

اإلنتاجية ،مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ( أبو نعيـ ،5148 ،ص ;.) 6
5:

;.4

زيادة اليجرات مف األرياؼ إلى المدف بيدؼ البحث عف فرص عمل ،األمر الذؼ أدػ إلى

زيادة الضغط عمى ىذه المدف والتي لـ تعد قادرة عمى استيعاب وتشغيل سكانيا ،األمر الذؼ

أدػ إلى زيادة معدالت البطالة فييا ( بف السعدؼ وزاوش ،5144 ،ص .) 45
<.4

انتشار الفساد اإلدارؼ و تفضيل المحسوبية عمى الكفاءات فيما يتعمق بالتوظيف ( األسطل،

 ،5147ص <.) 5

 5.8أنواع البطالة:
توجد أنواع عديدة لمبطالة وفقا ألسباب ظيورىا وآثارىا واألدبيات االقتصادية التي أبرزتيا ،وىي كالتالي:
 .4البطالة السافرة ( الظاهرة أو المكشوفة ) :وىي البطالة الناجمة عف عدـ تمكف أفراد في القوة
العاممة مف الحصوؿ عمى عمل بالرغـ مف توفر الرغبة والقدرة عمى العمل والبحث عنيا ( تودارو،

 ،2009ص .) 328

 .5التوظيف الناقص ( البطالة الجزئية ) :ىو مصطمح ُيطمق عمى األفراد الذيف يعمموف بشكل جزئي
عمى الرغـ مف رغبتيـ واستعدادىـ لمعمل بشكل أكبر ( تودارو ،2009 ،ص .) 328
 .6البطالة الناتجة عن التقاعد المبكر :يظير ىذا النوع مف البطالة في الحكومة والجيش ،وذلؾ بسبب

العقوبة مف خالؿ الفصل مف العمل ،أو بسبب عدـ قدرة الموظف عمى أداء عممو نتيجة إلصابة
تحوؿ دوف أداء عممو ،أو غير ذلؾ مف األسباب ( تودارو ،511< ،ص <.) 65

 .7البطالة المستترةُ :يطمق ىذا المصطمح عمى األفراد مف القوة العاممة الذيف يعمموف بوظائف وأعماؿ
ال تناسبيـ ،وذلؾ بسبب عدـ وجود وظائف تناسب مؤىالتيـ العممية ،أو بسبب ارتباطات اجتماعية
مثل ربات البيوت ( تودارو ،511< ،ص ;.) 65

المقنعةُ :يطمق ىذا المصطمح عمى األفراد يشكموف عبئا زائدا عمى المؤسسة أو المصنع أو
 .8البطالة ُ
الحقل الزراعي الذيف يعمموف فييا ،بحيث تكوف إنتاجيتيـ ضعيفة أو مساوية لمصفر ،ويظير ىذا
النوع مف البطالة غالبا في األجيزة و المؤسسات الحكومية ( تودارو ،2009 ،ص  ،) 328وتكمف
خطورة البطالة المقنعة في عدـ تسجيميا في اإلحصائيات ،بحيث ال تُعتبر نوعا مف أنواع البطالة
بالنسبة لمحكومات التي تحتضف ىذا النوع مف البطالة ( الصمادؼ ،5117 ،ص  ،) 569وتظير البطالة

المقنعة في الدوؿ النامية كنتيجة لألسباب التالية ( :عمي  ، 5141 ،ص ) 518 ،517

أ -انتشار وتفشي المحسوبية ،باإلضافة إلى تفضيل الوالءات السياسية والقبمية والعائمية والشخصية عمى

الكفاءة والمينية والصدؽ واألمانة في العمل ،وذلؾ دوف األخذ بعيف االعتبار النتائج االقتصادية
واالجتماعية والسياسية السمبية المترتبة عمى ذلؾ.

ب -انخفاض عدد أصحاب المؤىالت في التخصصات المطموبة في سوؽ العمل.

ت -ضعف أداء األجيزة الرقابية الحكومية عمى المؤسسات واألجيزة التي تحتضف ىذا النوع مف البطالة.
;5

ث -رغبة الحكومة في زج أكبر عدد قدر ممكف مف فائض العمالة في مؤسساتيا كحل لمواجية ىذا النوع
مف البطالة ( عقوف ،5141 ،ص .) 45

المقنعة في فمسطيف وتحديدا في أجيزة ومؤسسات
يضيف الباحث بأنو إذا نظرنا إلى واقع البطالة ُ
الحكومات الفمسطينية المتعاقبة ،فسنجد أف ىذا النوع مف أخطر وأكثر أنواع البطالة الموجودة في

فمسطيف ،ويعود ذلؾ إلى أنيا تؤدؼ إلى زيادة انتاجية العمل بشكل أقل مف زيادة اإلنفاؽ الحكومي،

وأحيانا تكوف انتاجية العمل معدومة في حاالت معينة ،وىذا ال يصب إال في زاوية ىدر واستنزاؼ
المتاحة ،وىذا كمو يؤدؼ إلى انخفاض معدؿ النمو االقتصادؼ ،وبالتالي تفاقـ مشكمة البطالة
الموارد ُ
كأثر مرتد عمى االقتصاد.

 .9بطالة الفقر :مصطمح ُيطمق عمى أفراد مف القوة العاممة لـ يحصموا عمى عمل أبدا ،و ينشأ ىذا
النوع مف البطالة نتيجة لضعف التنمية وسيادة الركود االقتصادؼ في االقتصاد ( عقوف ،2010 ،ص
.) 13

 .:البطالة اإلجبارية :وىي البطالة الناجمة عف التعطل اإلجبارؼ ألفراد مف القوة العاممة عمى الرغـ مف
توفر الرغبة والقدرة عمى العمل ،وذلؾ بسبب حدوث اختالؿ كبير وطويل المدػ في االقتصاد أو في
حالة الحروب أو غير ذلؾ مف األسباب ،ويصيب ىذا التعطل أحد أو بعض القطاعات االقتصادية
( فاضل ،2010 ،ص .) 10

المتاحة ،وذلؾ
; .البطالة الهيكمية :تنشأ عند تغير ىيكل االقتصاد وعدـ مالئمتو لجزء مف العمالة ُ
بسبب انتقاؿ االقتصاد مف االقتصاد الزراعي إلى االقتصاد الصناعي ،أو اكتشاؼ موارد جديدة ،أو

تطور وسائل اإلنتاج ،أو انكماش الصناعة وانتياؤىا ،أو غير ذلؾ مف األسباب ( ميدؼ ،2010 ،ص

 ،) 90األمر الذؼ يؤدؼ إلى تعطل ىذا الجزء مف القوة العاممة لفترة طويمة ،بحيث لـ تعد ميارات
العامميف المتعطميف تناسب المتطمبات الجديدة لمعمل ،ويجب عمييـ البحث عف عمل آخر أو إعادة

تأىيميـ بما يتناسب مع متطمبات سوؽ العمل ،ويكوف ىذا النوع مف البطالة طويل المدػ مقارنة
بالبطالة االحتكاكية ( الوزني والرفاعي ،2007 ،ص .) 194

< .البطالة الوافدة ( المستوردة ) :يظير ىذا النوع مف البطالة نتيجة لدخوؿ عمالة أجنبية وانخراطيا
في بعض أنشطة االقتصاد المحمي بأجور أقل مف األجور السائدة في ذلؾ االقتصاد التي تعمل عمى

أساسيا العمالة الم حمية ،وذلؾ بسبب رغبة العمالة األجنبية الوافدة في اليروب مف البطالة الموجود

في اقتصاد دولتيا األـ األمر الذؼ يؤدؼ إلى مزاحمة العمالة األجنبية لمعمالة المحمية عمى الوظائف

المتاحة في الدولة ( الوزني والرفاعي ،511: ،ص .) 4<8
ُ
البطالة االحتكاكية :ينشأ ىذا النوع مف البطالة نتيجة لترؾ أفراد مف القوػ العاممة لوظائفيـ
.41
وبحثيـ عف وظائف أفضل مف حيث األجور والمكانة االجتماعية ،وذلؾ بسبب عدـ الشعور بالرضا

الوظيفي أو بسبب الحصوؿ عمى مؤىالت عممية أعمى ،أو بسبب عدـ توفر المعمومات الكاممة لدػ

الباحثيف عف العمل ،وتظير البطالة االحتكاكية أيضا نتيجة لتغير ظروؼ العمل أو حدوث تطور
<5

تكنولوجي في االقتصاد ككل أو في أجزاء منيا ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى عدـ الموائمة بيف الميارات
الحالية ليؤالء األفراد وبيف المتطمبات الجديدة لوظائفيـ ،األمر الذؼ يدفعيـ إلى البحث عمل آخر،

والفارؽ الجوىرؼ بيف البطالة االحتكاكية والبطالة الييكمية ىو فارؽ المدػ الزمني لتأثير البطالة،
حيث أف تأثير البطالة االحتكاكية مؤقت وقصير المدػ نسبيا عمى عكس تأثير البطالة الييكمية

المفترض أف يحصل التعطل عمى عمل في فترة زمنية قصيرة في
طويل المدػ نسبيا ،حيث أنو مف ُ
حالة البطالة االحتكاكية ( الوزني والرفاعي ،2007 ،ص .) 195 ،194

.44

بطالة المشردون ( بطالة المتسولون ) :يظير ىذا النوع مف البطالة بسبب عدـ قدرة بعض

األفراد عمى الحصوؿ عمى عمل ،فيضطروف إلى الحصوؿ عمى الماؿ أو الدخل عف طريق التسوؿ،
األمر الذؼ يؤدؼ إلى أضرار اجتماعية ونفسية تتمثل في فقد المتسوؿ لكرامتو وتعرضو إلى إمكانية

االنجراؼ نحو ارتكاب الجرائـ بدافع الحصوؿ عمى الماؿ وأحيانا بدافع كراىية المجتمع ( بيموؿ،

 ،5148ص .) 75

.45

بطالة المتعممون :يظير ىذا النوع مف البطالة بسبب عدـ قدرة سوؽ العمل عمى استيعاب

فائض العمالة مف المتعمميف ،وذلؾ بسبب عدـ وجود وظائف شاغرة ليـ ،أو بسبب عدـ موائمة

مخرجات النظاـ التعميمي لمتطمبات واحتياجات سوؽ العمل ( بيموؿ ،5148 ،ص .) 47

.46

البطالة الموسمية :يظير ىذا النوع مف البطالة في بعض األنشطة والقطاعات االقتصادية،

حيث يستمر عمل العامميف في تمؾ األنشطة ألياـ أو ألشير حتى انتياء موسـ ىذه األعماؿ كما ىو
الحاؿ في القطاع الزراعي مثال ،وبعد انتياء موسـ ىذه األعماؿ يقضي ىؤالء العامميف بقية أياـ

السنة عاطميف عف العمل إجباريا ،ويمكف معالجة ىذا النوع مف البطالة عف طريق دمج ىؤالء

المتعطميف في وظائف أخرػ بعد انتياء مواسـ أعماليـ ( بيموؿ ،2015 ،ص .) 37 ،36

.47

البطالة االختيارية :ىي البطالة الناتجة عف امتناع أفراد مف العمالة المحمية أو القوة العاممة

عف العمل بسبب اعتما دىـ عمى أمواليـ وثرواتيـ ،أو بسبب عدـ رضا بعض العامميف عف وظيفتيـ
الحالية و رغبتيـ بالحصوؿ عمى وظائف ذات أجور أعمى ( بيموؿ ،2015 ،ص  ،) 35أو بسبب

اعتماد البعض عمى إعانات البطالة إذا كانت قريبة مف مستوػ األجور السائدة ( األغا وأبو مدلمة،

 ،2011ص .) 22

.48

البطالة اإلقميمية :يظير ىذا النوع مف البطالة بسبب ارتفاع عرض العمل وتراجع اإلنتاج

.49

البطالة السموكية :ىي البطالة الناتجة عف االمتناع عف القياـ بأعماؿ معينة ،وذلؾ خوفا

عمى المستوػ اإلقميمي ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص .) ;88

مف نظرة المجتمع السمبية ليذه األعماؿ ولمعامميف فييا ( بف حمودة ،5148 ،ص .) 9
المحبطيف مف المتعطميف عف العمل ضمف
إضافة إلى المذكور سابقا يرػ الباحث بأنو يمكف إدراج ُ
البطالة االختيارية ،وفي الوقت ذاتو ال يؤيد الباحث تصنيف البطالة االختيارية مف ضمف أنواع البطالة ،وذلؾ
61

الفتقارىا لشرط ميـ مف شروط تعريف البطالة ،وىو شرط الرغبة في العمل ،وكذلؾ األمر بالنسبة لمبطالة
السموكية التي تفتقد لمشرط ذاتو.
.4:

البطالة المزمنة :يظير ىذا النوع مف البطالة بسبب عدـ مرونة االستثمار الناتج عف ضعف

اإلنتاج وتآكل رأس الماؿ المادؼ ( تراكـ رأس الماؿ ) ورأس الماؿ البشرؼ ( كمية وكفاءة عنصر
العمل) ،وتستمر ىذه البطالة لفترة طويمة بشكل يؤدؼ إلى صعوبة معالجتيا بسبب تراكـ اآلثار

الناتجة عنيا مع مرور الزمف ( أبو نعيـ ،5148 ،ص .) 61

يضيف الباحث بأنو يمكف اعتبار البطالة االحتكاكية بطالة إجبارية إذا أخذنا بعيف االعتبار

األسباب المتعمقة بتغير ظروؼ ومتطمبات العمل والتطور التكنولوجي ،ويمكف أيضا اعتبار البطالة
االحتكاكية بطالة اختيارية إذا أخذنا بعيف االعتبار األسباب المتعمقة بترؾ الوظائف بشكل طوعي

لمحصوؿ عمى وظائف أفضل ،واألسباب المتعمقة بنظرة المجتمع لبعض الوظائف بشكل سمبي.

;.4

البطالة الطبيعية :يظير ىذا النوع مف البطالة في حالة التوظيف الكامل ،وتظير عمى شكل

مزيج مف البطالة االحتكاكية والبطالة الييكمية مف حيث األسباب ( النمروطي وصيدـ ،5145 ،ص 41

) ،ويكوف معدؿ البطالة الطبيعية منخفضا لمغاية (  %3أو أكثر قميال ) ،وفي ىذه الحالة يكوف
معدؿ البطالة الطبيعية في أدنى مستوػ ممكف عند وصوؿ معدؿ التضخـ إلى حالة التوازف أو حالة
عدـ االتجاه التصاعدؼ ( خميل ،1994 ،ص .) 60

<.4

البطالة الدورية :يظير ىذا النوع مف البطالة بسبب انخفاض الطمب عمى العمل في مرحمة

أو فترة الركود االقتصادؼ الذؼ يمر بيا االقتصاد القومي ،بحيث يتعطل جزء مف القوة العاممة

ألسباب معينة مثل انخفاض عدد ساعات العمل في اليوـ الواحد ،وانخفاض إنتاجية عنصر العمل
بسبب انخفاض الطمب الكمي عمى السمع والخدمات ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى استمرار بعض
المؤسسات والمصانع في تعرضيا لمخسائر حتى يتـ إغالقيا أو إعالف إفالسيا ،وينتيى أثر ىذا

النوع مف البطالة عند دخوؿ االقتصاد القومي في مرحمة الرواج واالزدىار وزيادة مستوػ التشغيل (

البكر ،5141 ،ص . ) 488 ،478
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 5.9آثار البطالة:
لمبطالة آثار سمبية تمقي بثقميا عمى اقتصادات الدوؿ وعمى المجتمعات ،وتنقسـ ىذه اآلثار إلى األقساـ

التالية:

 5....اآلثار االقتصادية لمبطالة ( :عقوف ،2010 ،ص ) 14 ،13

 .4البطالة تعني تراجع عنصر العمل في مستوػ مساىمتو في اإلنتاج وتعزيز االقتصاد ،وتؤدؼ

انخفاض إنتاجية عنصر العمل إلى انخفاض معدؿ النمو االقتصادؼ ،وبالتالي زيادة تفاقـ مشكمة

البطالة التي ستؤدؼ إلى مزيد مف تراجع اإلنتاج وتراجع معدؿ النمو االقتصادؼ.

 .5البطالة تعني عجز في الطمب عمى العمل أو فائض في عرض العمل ،ويؤدؼ ذلؾ إلى انخفاض

مستوػ األجور مف أجل الوصوؿ إلى حالة التوازف في سوؽ العمل ،وانخفاض مستوػ األجور

ستؤدؼ إلى انخفاض مستوػ المعيشة.

 .6البطالة تعني انخفاض إنتاجية العمل وتآكل رأس الماؿ البشرؼ ،حيث أف تنمية الخبرات والميارات
تحتاج إلى االستمرار في استخداـ واستغالؿ ىذه الخب ارت والميارات ،وذلؾ عف طريق العمل في

الوظائف المناسبة ،والتعطل عف العمل تؤدؼ إلى تراجع مستوػ الميارات والخبرات ،وبالتالي
انخفاض إنتاجية العمل.

 .7تساىـ البطالة بشكل كبير في زيادة الفقر وارتفاع عبء اإلعالة بسبب انخفاض عدد العامميف
النشيطيف أو قوة العمل الفعمية ،ويمكف تعريف نسبة أو عبء اإلعالة عمى أنيا أعباء إعالة كـ مف
األطفاؿ ،كبار السف والعاطميف عف العمل الذؼ يتحممو الجزء النشيط مف القوة العاممة – أؼ قوة
العمل الفعمية – ( مصطفى وآخروف ،2007 ،ص  ،) 30وتُصاغ نسبة أو عبء اإلعالة بالشكل اآلتي:
عبء اإلعالة = ( عدد األفراد تحت  48عاماً  +عدد األفراد فوق  91عاماً  +العاطمين من القوى

العاممة ÷ قوة العمل الفعمية ) × % 411

كما وينوه الباحث إلى أف سف التقاعد خارج سف العمل في قانوف عبء اإلعالة ىو  98عاـ وفقا لممصدر

الذؼ تـ أخذ القانوف منو ،إال أف الباحث استبدليا بػ  91عاـ تماشيا مع تعريف كال مف الجياز المركزؼ

لإلحصاء الفمسطيني ومنظمة العمل الدولية لمبطالة ،باإلضافة إلى سف التقاعد الرسمي في فمسطيف.

 .8البطالة تعني التوقف عف استغالؿ جزء مف الطاقة اإلنتاجية في إنتاج السمع والخدمات ،وبالتالي
إىدار الفرصة في االستفادة مف ىذه السمع والخدمات ،باإلضافة إلى إىدار الفرصة في استخداـ

المبددة الناتجة عف اإلنفاؽ عمى برامج التشغيل المؤقت وصرؼ إعانات البطالة لمعاطميف
التكاليف ُ
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عف العمل في تعزيز االقتصاد ،وىذا يعني أف البطالة تؤدؼ إلى ىدر في الموارد اإلنتاجية (

طشطوش ،5144 ،ص .) 9

 .9تساىـ البطالة في إحداث االختالؿ في الميزاف التجارؼ ،وذلؾ بسبب انخفاض مستوػ اإلنتاج وتدني
األجور وانخفاض مستوػ المعيشة الذؼ يؤدؼ إلى انخفاض قيمة الصادرات وارتفاع قيمة الواردات (

الغفرؼ ،5148 ،ص .) 6:

 .:فقداف الدولة لجزء كبير مف طاقاتيا البشرية الكامنة عف طريق زيادة ىجرة العقوؿ الذكية والعمالة
الماىرة وىجرة الشباب ( مركز المعمومات الوطني الفمسطيني ).

 5.9.5اآلثار االجتماعية والنفسية والصحية لمبطالة ( :طشطوش ،5144 ،ص ) 7 ،6

 .4انتشار العنف والغضب السريع في صفوؼ العاطميف عف العمل كطريقة لمتنفيس عف إحباطيـ
ويأسيـ مف الحياة ،وكطريقة لمتعبير عف رفضيـ لمواقع المحيط بيـ.

 .5العاطميف عف العمل مف أكثر الفئات التي يمكف استدراجيا وشحنيا ،واشعاؿ نيراف الحقد
والكراىية والتمرد عمى المجتمع والحكومات وأصحاب األمواؿ والثروات الكبيرة.

 .6ارتفاع نسبة إصابة المتعطميف عف العمل ببعض األمراض الناتجة عف الضغط النفسي والقمق
العاـ ،مثل مرض السكرؼ وأمراض القمب وغيرىا.

 .7زيادة إمكانية وقوع بعض العاطميف عف العمل في مستنقع المخدرات ،وذلؾ رغبة منيـ في اليرب
مف الواقع المحيط بيـ.

 .8زيادة اتجاه المجتمع نحو انقساميا لمطبقتيف الفقيرة والغنية ،ويكوف توسعيما عمى حساب تراجع
وتدىور الطبقة المتوسطة ،وبالتالي زيادة حدة التنافر وأحيانا الصراعات بيف الفقراء واألغنياء.

 .9التفكؾ األسرؼ وضياع مستقبل األبناء نتيجة لعدـ قدرة اآلباء أو المعيميف عمى القياـ
بمسؤولياتيـ واإلنفاؽ عمى أسرىـ واعالتيـ بعد تعطميـ عف العمل.

 .:العاطموف عف العمل مف أكثر الفئات التي يمكف أف تتخمى عف األخالؽ والقيـ الدينية ،وبالتالي
ارتكاب جرائـ السرقة واالحتياؿ والقتل وغيرىا ،و ذلؾ بسبب عدـ قدرتيـ عمى الحصوؿ عمى

دخل يحفع كرامتيـ ومكانتيـ في المجتمع ( عاقمي ،5144 ،ص < ).

; .تف شي اإلحباط والضغط النفسي ،والشعور بعدـ الكفاءة وانعداـ الثقة بالنفس بيف صفوؼ

العاطميف عف العمل لفترة طويمة ،باإلضافة إلى االنعزاؿ عف المجتمع ( الغصيف ،5147 ،ص 64

).
 5.9.6اآلثار السياسية واألمنية لمبطالة:
 .4زعزعة االستقرار السياسي واالستقرار األمني مف خالؿ قياـ العاطميف عف العمل بالمظاىرات

واالحتجاجات عمى الوضع االقتصادؼ الراىف ،والذؼ قد يتطور إلى حالة مف العصياف المدني
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واإلضرابات ،وقد يصل ىذا أيضا إلى مرحمة الصراع المسمح والحرب األىمية الذؼ قد يؤدؼ إلى
إسقاط النظاـ الحاكـ إذا قامت الحكومة بتجاىميـ أو قمعيـ ( بيموؿ ،2015 ،ص .) 45

 .5يؤدؼ تفاقـ مشكمة البطالة إلى انخفاض كل مف اإلنتاج وحجـ الصادرات معدؿ النمو
االقتصادؼ ،واختالؿ ميزاف المدفوعات وزيادة الواردات مف السمع الضرورية والرأسمالية ،األمر

الذؼ يؤدؼ إلى زيادة تبعية الدولة اقتصاديا وسياسيا لمخارج ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لتبعية الدوؿ

النامية لمدوؿ المتقدمة ( األسطل ،2014 ،ص .) 44

 .6البطالة تساىـ بشكل كبير في إضعاؼ الوالء واالنتماء الوطني ،حيث أف االنشغاؿ الدائـ
لمعاطميف عف العمل في كيفية الحصوؿ عمى العمل والدخل الناتج عنو سيؤدؼ إلى عدـ

اىتماميـ بالقضايا السياسية والوطنية واالجتماعية المحيطة بيـ انتشار الجرائـ بشكل يجعل
المجتمع يفقد الشعور باألمف وبالتالي يزداد سخطو عمى الدولة أو الحكومة بسبب عدـ قدرتيا

عمى توفير األمف لمواطنييا ،وقد يؤدؼ ذلؾ إلى قياـ جيات محمية أو خارجية باستغالؿ ىذا

الوضع بإحداث االنشقاؽ في صفوؼ أفراد المجتمع واثارة النزاعات الطائفية ،والتنفير مف نظاـ

الحكـ القائـ والتحريض عمى إسقاطو ( طشطوش ،5144 ،ص .) 7

 5.:طرق وأساليب مكافحة البطالة:
توجد العديد مف الطرؽ واألساليب لمحاربة وعالج البطالة ،والتي تتناسب مع ظروؼ الدوؿ التي تعاني

مف مشكمة البطالة بشكل عاـ والدوؿ النامية بشكل خاص ،وذلؾ بسبب تشابو ظروؼ البطالة بيف الدوؿ

النامية ويمكف إجماؿ أىـ الطرؽ واألساليب العامة لمكافحة البطالة في النقاط التالية:
 5.:.4في المدى القصير:

 .4فرض حموؿ مؤقتة أو دائمة فيما يتعمق بإدراج العاطميف عف العمل في المؤسسات والوظائف في
القطاع الخاص خارج تخصصاتيـ ،وذلؾ بعد تأىيميـ وتدريبيـ عمى العمل في تمؾ القطاعات

والوظائف ،وذلؾ تمييدا إلى إيجاد حموؿ دائمة متعمقة بتخفيض معدؿ البطالة ( فاضل ،5141 ،ص

.) 5:

 .5إيجاد فرص عمل في خدمات التعميـ والصحة والمرافق العامة ،وذلؾ مف خالؿ تنمية وتحسيف ىذه
الخدمات واالرتقاء بيا ( فاضل ،5141 ،ص .) 5:

 .6إيجاد فرص عمل في خدمات التعميـ والصحة والمرافق العامة ،وذلؾ مف خالؿ تنمية وتحسيف ىذه
الخدمات واالرتقاء بيا ( فاضل ،5141 ،ص .) 5:

 .7تنمية وتوسيع مجاؿ برامج التدريب فيما يتعمق بالميف اليدوية ونصف الماىرة ( فاضل ،5141 ،ص 5:

).
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 .8تنمية القطاع الخاص المحمي وتحفيزه عمى االنخراط في األنشطة االقتصادية باستخداـ أساليب
االنتاج كثيفة عنصر العمل ( فاضل ،5141 ،ص .) 5:

 .9إعادة تقييـ ومراجعة جميع الوظائف وفرص العمل المتاحة في االقتصاد ،وذلؾ بيدؼ التخمص مف
الوظائف الوىمية وغير المنتجة ،األمر الذؼ يساىـ في التخمص أو الحد مف البطالة المقنعة ( األغا

ُ

ُ

وأبو مدلمة ،5144 ،ص .) ;96

 .:تقديـ التسييالت والقروض الخالية مف الفوائد لمعاطميف عف العمل بشكل عاـ والفقراء منيـ بشكل
خاص ،وذلؾ بيدؼ إنشاء مشاريع صغيرة تساعدىـ عمى التخمص مف حالة البطالة لدييـ والمساىمة

في دفع عجمة االنتاج ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص .) ;96

; .العمل عمى تعزيز برامج التأمينات االجتماعية والضماف االجتماعي ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة

انتاجية العماؿ النشيطيف وادخاؿ المزيد مف العاطميف عف العمل في دائرة العمالة واالنتاج ( األغا وأبو

مدلمة ،5144 ،ص .) ;96

< .التنسيق بيف مشاريع التشغيل التي تقوـ بيا المؤسسات المختمفة ،وذلؾ بعد تقييميا أو إعادة تقييميا

وفقا لمدػ جدوػ تمؾ المشاريع مف الناحيتيف االقتصادية واالجتماعية ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص

.) ;96

.41

العمل عمى توفير قاعدة بيانات دقيقة حوؿ البطالة وحجميا وأنواعيا وأسباب ظيورىا في

الدولة ،األمر الذؼ يساىـ في تخفيف الصعوبات في التعامل مع البطالة ومعالجتيا ( درويش،5146 ،

ص .) ;1

 5.:.5في المدى المتوسط والمدى الطويل:
 .4إصالح التعميـ والعمل عمى تحقيق الموائمة بيف مخرجات التعميـ ومتطمبات سوؽ العمل ،األمر الذؼ
يؤدؼ إلى تنمية الزراعة والصناعة ،باإلضافة إلى تنمية المجتمع وتحقيق التنمية االقتصادية ( الجدبة،

 ،5141مف ص  577إلى ص .) 588

 .5ربط أىداؼ التنمية االقتصادية بالتوظيف وعالج مشكمة البطالة ( فاضل ،5141 ،ص ;.) 5

 .6العمل عمى تخطي الصعوبات والتحديات التي تحوؿ دوف تحسيف وتنمية التجارة الداخمية لمدولة
بشكل عاـ والدولة النامية بشكل خاص ،باإلضافة إلى تحسيف وتنمية التجارة الخارجية بيف الدولة

وبقية دوؿ العالـ مف خالؿ تحسيف شروط التبادؿ التجارؼ ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص .) ;95
 .7العمل عمى إنشاء وتمويل وتنمية المناطق الصناعية ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص .) ;96

 .8قياـ الدولة بتوفير المناخ االستثمارؼ المالئـ وتقديـ التسييالت التي تسمح بتنمية القطاعات االنتاجية
في االقتصاد ،باإلضافة إلى فرض القيود الجمركية وغير الجمركية عمى الواردات التي توجد بدائل

محمية ليا ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص  ،) ;96 ،;95ويؤيد الباحث فرض القيود عمى ىذه الواردات
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بشرط أف تكوف البدائل المحمية منافسة لتمؾ الواردات مف حيث الجودة والسعر ،واتباع نظاـ رقابي
فعاؿ عمى اإلنتاج المحمي.

 .9عمل المؤسسات والقنوات اإلعالمية عمى توعية المجتمع بأىمية العمل واالنتاج المحمي ،ومحاربة
النظرة السمبية لممجتمع لبعض األعماؿ والوظائف ،وفي حاؿ نجاح المؤسسات اإلعالمية في ىذه
التوعية ،فإف ذلؾ سيساىـ في انخفاض معدؿ البطالة داخل الدولة ( الغصيف ،5147 ،ص .) 9: ،99

 .:االستفادة مف التجارب والخبرات األجنبية االقتصادية بشكل عاـ ،وفيما يتعمق بمحاربة البطالة بشكل
خاص ( بف عزة ،5148 ،ص ;.) 5

; .قياـ الحكومة بتوجيو االنفاؽ العاـ نحو القطاعات واالستثمارات المنتجة والتي تعتمد عمى أساليب

وفنوف اإلنتاج كثيفة عنصر العمل ( بف عزة ،5148 ،ص ; ،) 5ودعـ المشاريع الصغيرة والمتوسطة
التي يمكنيا أف تساىـ بشكل كبير في تنمية االقتصاد ( مقرؼ ويحياوؼ ،5144 ،ص < ).

< .قياـ الدولة أو الحكومة بإعادة تقييـ السياسات والبرامج التعميمية والتدريبية مف حيف إلى آخر ،وذلؾ

لضماف تحقق المواءمة بيف مخرجات التعميـ والتدريب وبيف متطمبات سوؽ العمل ،ولضماف استمرار
ىذه المواءمة ،األمر الذؼ يساىـ في ضماف استمرار التوظيف والتشغيل سنويا ( فاضل ،5141 ،ص

;.) 5

; 5.اإلطار النظري لسوق العمل:
 5.;.4مفهوم العمل:
يمكف تعريف العمل عمى أنو عبارة عف الجيد الجسدؼ أو الفكرؼ أو مزيج بينيما ،حيث يقوـ الشخص

ببذؿ ىذا الجيد بيدؼ الحصوؿ عمى دخل مناسب أو عائد مناسب مف وراء ذلؾ ،والذؼ يتمثل باألجر (

زكاف وبمعباس ،5141 ،ص .) 6
 5.;.5مفهوم سوق العمل:
يمكف تعريف سوؽ العمل عمى أنو اإلطار الذؼ يجتمع مف خاللو البائعوف أو العارضوف لمعمل ( العماؿ

والموظفوف الراغبوف في عرض خدماتيـ مقابل أجر ) ،والمشتروف أو الطالبوف لمعمل ( الراغبوف في

الحصوؿ عمى خدمات العمل ) ،وذلؾ في ظل األجور السائدة في سوؽ العمل ولفترة زمنية محددة قابمة
لمتجديد ( لعريفي ،5144 ،ص .) 5
كما ويتمتع سوؽ العمل بخصائص تميزه عف األسواؽ األخرػ ،وأىـ ىذه الخصائص كالتالي ( :عمي،
 ،5141ص ;<) 4

 .4خدمة العمل يتـ تأجيرىا فقط وال تُباع ،وذلؾ بسبب ارتباط خدمة العمل بالعامل وعدـ امكانية فصميا
عنو.
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 .5الطمب عمى العمل عبارة عف طمب مشتق مف الطمب عمى السمع والخدمات غير العمل ،وذلؾ
باعتبار أف العمل سمعة كباقي السمع مع فارؽ بأنيا تُؤجر فقط وال تُباع.
 .6ال يمكف تخزيف العمل كباقي السمع ،وذلؾ بسبب كونيا عبارة عف جيد مبذوؿ مف العامل وليس
سمعة مادية كبقية السمع.

 .7اختالؼ وعدـ تكافؤ القدرة التفاوضية بيف العارضيف لمعمل والطالبيف ليا ،ويعود ذلؾ إلى اختالؼ
ظروؼ التفاوض بيف الطرفيف.

 .8اختالؼ األسباب المؤدية إلى ظيور كل مف عرض العمل والطمب عمى العمل.

 .9يتأثر سوؽ العمل بالتطور التكنولوجي في مجاالت اإلنتاج ووسائل االتصاؿ ونظـ المعمومات (

عيسى ،5146 ،ص .) 51

المتاحة،
 .:يحدد نشاط سوؽ العمل طبيعة كل مف مستوػ وحجـ التشغيل ،طبيعة األعماؿ والوظائف ُ
البطالة ،مستوػ األجور والنمو السكاني.

; .تعدد المؤسسات واألنظمة والقوانيف والتشريعات التي تعمل عمى تحديد وتنظيـ آلية وطبيعة عمل ىذا
السوؽ ( وديع ،511: ،ص .) 7

< .قد يكوف سوؽ العمل سوقا محميا أو إقميميا أو عالمياُ ،بحيث تختمف أسواؽ العمل عف بعضيا

البعض وفقا لالختصاصات والندرة و طبيعة االقتصاديات المندرجة في ظل ىذه األسواؽ ( وديع،

 ،511:ص .) 9

.41

يتحدد وضع التوازف بالوصوؿ إلى كل مف المستوػ التوازني مف األجور الحقيقية والمستوػ

التوازني لحجـ أو عدد العماؿ ،أؼ أف وضع التوازف يمكف الوصوؿ إليو بتساوؼ الكمية المطموبة مف

العمل مع الكمية المعروضة منو ( عقوف ،5141 ،ص .) 51
 5.;.6السكان وسوق العمل ( :الغصيف ،5147 ،ص ) 79 ،78

يمكف تقسيـ السكاف في الدولة وفقا لسوؽ العمل إلى اآلتي:
 .4القوة البشرية :وىي تمثل جميع القادريف عمى العمل باإلضافة إلى أشخاص يمتمكوف ميارات
وطاقات معينة يمكف لالقتصاد االستفادة منيا ،وتنقسـ إلى قسميف ،وىما:

أ -القوة العاممة :وىي تمثل جميع الراغبيف بالعمل والقادريف عميو في ظل األجور السائدة في سوؽ
العمل ،سواء كانوا يمثموف العمالة النشيطة أو العاطميف عف العمل ،باإلضافة إلى ت اروح أعمارىـ مف

 48عاـ إلى  91عاـ.

ب -األشخاص خارج القوة العاممة :وىـ أشخاص ال يعمموف وال يبحثوف عف العمل ،أىميـ  :السجناء،
العاجزوف عف العمل ،كبار السف فوؽ  91عاما ،ربات البيوت ،طالب العمـ ،األفراد الذيف ال يرغبوف
بالعمل و غيرىـ.

6:

 .5األطفال دون سن  48عام :وىـ خارج اعتبارات سوؽ العمل ،و الشكل التالي يوضح تقسيـ السكاف
طبقا لسوؽ العمل:

السكاف في الدولة

األطفاؿ دوف سف  48عاـ

القوة البشرية

القوة العاممة

ال يرغبوف

األشخاص خارج القوة العاممة

بالعمل
العاجزوف
عف العمل

السجناء

ربات

كبار

طالب العمـ

البيوت

السف

شكل (  :) 4.4تقسيم السكان وفقاً لسوق العمل
المصدر ( :الغصيف  ، 5147 ،ص  ، 79بتصرؼ )

 5.;.7مؤشرات سوق العمل:
توجد مؤشرات متعددة لسوؽ العمل ،وأىـ ىذه المؤشرات كالتالي ( :لعريفي ،5144 ،ص ) 7 ،6

 .4معدل النشاط اإلجمالي ومعدل النشاط الصافي :يمكف تعريف معدؿ النشاط اإلجمالي عمى أنو حجـ
ويكتب بالصيغة اآلتية:
القوة العاممة بالنسبة لحجـ السكاف اإلجماليُ ،
TA = ( PA ÷ PT ) × 100 %
حيث أف:
 :TAمعدؿ النشاط.
;6

 :PAحجـ القوة العاممة.
 :PTإجمالي حجـ السكاف.
إال أنو ُيعاب عمى ىذا القانوف بأنو لـ يفرؽ بيف عدد السكاف الذيف ىـ في السف القانوني لمعمل وعدد
السكاف خارج السف القانوني لمعمل ،ولذلؾ ُيستعاض عف ىذا القانوف بقانوف أدؽ وىو معدؿ النشاط الصافي

الذؼ يمكف تعريفو عمى أنو حجـ القوػ العاممة بالنسبة لحجـ السكاف المندرجيف في السف القانوني لمعمل،
ويكتب بالصيغة اآلتية:
ُ

TA = ( PA ÷ PAT ) × 100 %
حيث أف:
 :TAمعدؿ النشاط الصافي.
 :PAحجـ القوة العاممة.
المدرجوف في سف العمل القانوني.
 :PATإجمالي عدد السكاف ُ
كما ويتأثر ىذا القانوف بعدة عوامل أىميا ( :عبد الكريـ ،5141 ،ص ) 4;4

أ -القوانيف والتشريعات المتعمقة بتحديد بداية السف القانوني لمعمل وسف التقاعد العادؼ ،باإلضافة إلى
ظروؼ التقاعد المبكر في الدولة.

ب -معدؿ النمو الطبيعي لمسكاف في الدولة.

ت -الظروؼ االقتصادية التي تمر بيا الدولة.

ث -القوانيف والتشريعات المتعمقة بتحديد عدد سنوات التعميـ اإلجبارؼ في الدولة.
ج -نسبة النساء مف إجمالي عدد األيدؼ العاممة في الدولة.
ح -نظاـ التأميف عمى البطالة في الدولة.

 .5معدل العمل ( عبد الكريـ ،511< ،ص  :) 4;5 ،4;4وىو قانوف يوضح عدد السكاف العامميف بالنسبة
إلى إجمالي عدد السكاف ،ومقموب معدؿ العمل ىو نسبة أو معدؿ عبء اإلعالة الذؼ تـ توضيحو

ويكتب بالصيغة اآلتية :
سابقاُ ،

TO = ( PO ÷ PT ) × 100 %
حيث أف:
 :TOمعدؿ الشغل.
 :POعدد السكاف العامموف.
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 :PTإجمالي عدد السكاف.
 .6معدل العمالة ( عبد الكريـ ،511< ،ص  :) 4;5 ،4;4يعكس ىذا القانوف مدػ قدرة االقتصاد عمى
المتاحة لديو ،وىو عبارة عف عدد السكاف المشتغميف
استيعاب واستغالؿ العمالة أو األيدؼ العاممة ُ
ويكتب ىذا القانوف بالصيغة
بالنسبة إلى إجمالي عدد السكاف المندرجيف تحت السف القانوني لمعملُ ،

اآلتية:

TE = (PO ÷ PAT ) × 100 %
حيث أف:
 :TEمعدؿ العمالة.
المدرجوف في سف العمل القانوني.
 :POعدد السكاف العامموف ُ
المدرجوف في سف العمل القانوني.
 :PATإجمالي عدد السكاف ُ
 .7معدل البطالة :وىو عبارة عف الفائض في عرض العمل ،وىو يعبر عف حالة اختالؿ سوؽ العمل،
وينخفض ىذا المعدؿ كمما اقترب االقتصاد مف حالة التشغيل الكامل ( لعريفي ،5144 ،ص ،) 8 ،7
ويتأثر التغير في معدؿ البطالة بالعوامل اآلتية  :معدؿ النمو السكاني ،نمو معدؿ النشاط وأخي ار نمو

معدؿ العمالة ( عبد الكريـ ،511< ،ص .) 4<6
 5.;.8الطمب عمى العمل:

يمكف تعريف الطمب عمى العمل عمى أنو مدػ قدرة االقتصاد عمى استيعاب عرض العمل واستغالليا

وتوظيف األيدؼ العاممة في ظل األجور السائدة في سوؽ العمل ،ويمكف تعريف الطمب عمى العمل أيضا
عمى أنو يعكس مدػ رغبة أصحاب العمل أو المنشآت في توظيف وتشغيل وحدة أو أكثر مف الوحدات

المتاحة مف عنصر العمل في االقتصاد ( لعريفي ،5144 ،ص  ،) :ومف الجدير بالذكر أف الطمب عمى العمل
ىدفو الطمب عمى السمع والخدمات التي ينتجيا ذلؾ العمل ،أؼ أف الطمب عمى العمل عبارة عف طمب مشتق

مف الطمب عمى السمع والخدمات األخرػ ( عمي ،5141 ،ص  ،) 511وتوجد عوامل عديدة تؤثر في الطمب
عمى العمل ،ويمكف إجماؿ أىـ ىذه العوامل في اآلتي ( :لعريفي ،5144 ،ص ) ; ،:

 .4الطمب عمى السمع والخدمات التي ينتجها العمال :بما أف الطمب عمى العمل مشتق مف الطمب عمى
السمع والخدمات التي ينتجيا العامل ،فإف زيادة الطمب عمى ىذه السمع والخدمات سيؤدؼ إلى زيادة
انتاج ىؤالء العماؿ ،وذلؾ يؤدؼ بدوره إلى زيادة الطمب عمى العمل ،والعكس صحيح.

71

 .5االنتاجية الحدية لمعمال :زيادة االنتاجية الحدية لمعماؿ يعني زيادة كفاءتيـ في العمل ،وبالتالي فإف
تحسيف األوضاع االقتصادية واالجتماعية والصحية والنفسية لمعماؿ سيؤدؼ إلى تحسيف كفاءتيـ

وتحسيف مستوػ إنتاجيـ ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة الطمب عمى العمل ،والعكس صحيح.

 .6مستوى األجور :األجور تُعتبر دخل بالنسبة إلى العماؿ مقابل القياـ بأعماليـ ،في حيف أنيا تُعتبر
تكاليف استغالؿ وحدات عنصر العمل بالنسبة ألصحاب المنشآت ،وبالتالي فإف زيادة األجور تؤدؼ
إلى تقميل مستوػ األرباح ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى انخفاض الطمب عمى العمل ،والعكس صحيح.

إضافة إلى ما سبق ذكره ،توجد أشكاؿ مختمفة لألجور عمى مر العصور ،ويمكف إجماؿ أىـ ىذه األشكاؿ
في اآلتي ( وديع ،511: ،ص :) 48
أ -األجر النقدؼ  :وىو الشكل األكثر انتشا ار في االقتصاديات المعاصرة.

ب -األجر العيني :مثل المسكف والمأكل والمشرب.

ويضاؼ إلييا
ت -األجر النقدؼ والعيني معا :بحيث يكوف األجر النقدؼ بمثابة األجر األساسيُ ،
امتيازات مغرية لمعامل أو الموظف مثل تأميف السكف والطعاـ والشراب ،ويرتبط ىذا الشكل مف
أشكاؿ األجور باألعماؿ والوظائف الحديثة التي تمتع بمكانة عالية وخاصة ،مثل أعماؿ العمماء في

الدوؿ المتقدمة.
كما وتوجد طرؽ مختمفة لدفع األجور ،ويمكف إجماؿ أىـ ىذه الطرؽ في اآلتي ( وديع ،511: ،ص :) 49
أ -الدفع مقابل فترة زمنية مف العمل :مثل دفع أجر ساعة مف العمل ،أو دفع أجر يومي أو أسبوعي،

أو دفع أجر شيرؼ أو سنوؼ ،وينبع ىذا االختالؼ في توقيت دفع األجور مف طبيعة األعماؿ التي

ُيدفع أجرىا.
ب -الدفع مقابل كمية محددة مف االنتاج :بحيث يكوف دفع األجر عمى كل وحدة ُمنتجة مف وحدات
السمعة ،وتكوف ىذه الطريقة في دفع األجر شائعا في أسموب االنتاج تحت الطمب.
ت -الدفع مقابل ميمة محددة مف االنتاج :مثل الزراعة والبناء والصناعة والمقاولة وغيرىا.
ث -مزيج مف طرؽ الدفع السابقة.

 .7مستوى الطمب الكمي عمى السمع والخدمات :يؤدؼ زيادة الطمب الكمي ( االستثمارؼ واالستيالكي )
إلى زيادة مستوػ االنتاج اإلجمالي ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة الطمب عمى العمل ،والعكس
صحيح.

 .8حجم االستثمار :يؤدؼ زيادة االستثمار إلى زيادة مستوػ االنتاج ،وزيادة االنتاج تؤدؼ إلى زيادة
النمو االقتصادؼ ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة الطمب عمى العمل ،والعكس صحيح.

 .9مستوى التقدم و التطور التكنولوجي :يمكف أف يكوف لمتطور التكنولوجي تأثير إيجابي أو سمبي
عمى الطمب عمى العمل ،وذلؾ كالتالي:
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إذا كاف التطور التكنولوجي يستيدؼ أساليب االنتاج كثيفة عنصر رأس الماؿ ،فإف ذلؾ سيؤدؼ إلى زيادة
إحالؿ عنصر رأس الماؿ محل عنصر العمل في االنتاج ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى انخفاض الطمب عمى

العمل.

أما إذا كاف التطور التكنولوجي يستيدؼ أساليب االنتاج كثيفة عنصر العمل ،فإف ذلؾ سيؤدؼ إلى زيادة

إحالؿ عنصر العمل محل عنصر رأس الماؿ في االنتاج ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة الطمب عمى العمل.

 .:المستوى العام لألسعار ( عمي ،5141 ،ص  :) 514يؤثر المستوػ العاـ لألسعار عمى الطمب عمى
العمل تأثي ار إيجابيا أو سمبيا ،وذلؾ كالتالي:
إذا كانت زيادة المستوػ العاـ لألسعار يؤدؼ إلى انخفاض الدخل الحقيقي ،فإف ذلؾ سيؤدؼ انخفاض

الطمب عمى السمع والخدمات ،وذلؾ يؤدؼ إلى انخفاض الطمب عمى الجيد المبذوؿ في انتاج ىذه السمع
والخدمات ،أؼ انخفاض الطمب عمى العمل ،والعكس صحيح.

أما إذا كاف االنخفاض في المستوػ العاـ لألسعار يؤدؼ إلى زيادة مستوػ األرباح ،فإف ذلؾ سيحفز

أصحاب المنشآت عمى زيادة عرض سمعيـ وخدماتيـ عف طريق زيادة مستوػ االنتاج ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى

زيادة الطمب عمى العمل ،والعكس صحيح.

; .إجمالي عدد السكان ( عمي ،5141 ،ص  :) 514يؤدؼ زيادة إجمالي عدد السكاف إلى زيادة الطمب
الفعاؿ ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة الطمب عمى العمل بيدؼ تغطية الزيادة في الطمب الفعاؿ،

والعكس صحيح.

< .التأمينات االجتماعية ( عمي ،5141 ،ص  :) 514تؤدؼ زيادة التأمينات االجتماعية وتحسيف األوضاع
االقتصادية واالجتماعية لممستيمكيف إلى زيادة القدرة الشرائية لدييـ ،وبالتالي زيادة طمبيـ عمى السمع
والخدمات ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة الطمب عمى عناصر االنتاج ومف ضمنيا الجيد المبذوؿ في

انتاج السمع والخدمات ( عنصر العمل ) ،وذلؾ بيدؼ تغطية الزيادة في الطمب عمى السمع
والخدمات ،وىذا يعني زيادة الطب عمى العمل ،والعكس صحيح.

.41

التجارة الخارجية ( عمي ،5141 ،ص  :) 515 ،514تؤثر التجارة الخارجية عمى الطمب عمى

العمل بشكل إيجابي أو سمبي ،وذلؾ كالتالي:
تؤدؼ زيادة الطمب الخارجي عمى الصادرات مف االنتاج المحمي إلى زيادة الطمب عمى العناصر المحمية

لإلنتاج ،والتي مف ضمنيا عنصر العمل بيدؼ اشباع الطمب عمى الصادرات ،وىذا يعني زيادة الطمب عمى
العمل ،والعكس صحيح.
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أما زيادة الطمب المحمي عمى الواردات بشكل عاـ والواردات مف السمع االستيالكية بشكل خاص فتؤدؼ
إلى انخفاض الطمب عمى العناصر المحمية لإلنتاج والتي مف ضمنيا عنصر العمل ،وىذا يعني انخفاض

الطمب عمى العمل ،والعكس صحيح.
 5.;.9عرض العمل:

يمكف تعريف عرض العمل عمى أنو عدد العماؿ الذيف يرغبوف في تقديـ خدماتيـ مقابل أجور محددة
وخالؿ فترة زمنية معينة ،ويمكف تقسيـ عرض العمل بالشكل التالي ( لعريفي ،5144 ،ص :) 9 ،8
 .4أصحاب العمل :وىـ أشخاص يديروف أنشطة اقتصادية معينة لحسابيـ الخاص ،وذلؾ مف خالؿ
توظيف وتشغيل عماؿ وموظفيف يعمموف لصالح أصحاب العمل.

 .5العاممون لحسابهم الخاص :وىـ أشخاص يديروف أنشطة اقتصادية معينة لحسابيـ الخاص ويعمموف
بيا ،وذلؾ دوف تشغيل أفراد آخريف لمعمل معيـ أو العمل تحت إدارتيـ.

 .6العمال :وىـ أشخاص يعمموف في أنشطة اقتصادية معينة مقابل الحصوؿ عمى أجور محددة وخالؿ
فترة زمنية معينة.

 .7العمال العائميون :وىـ أشخاص يعمموف في أنشطة اقتصادية معينة تحت إدارة أحد أفراد العائمة،
وذلؾ مقابل الحصوؿ عمى أجور أو عدـ الحصوؿ عمى شيء ( التطوع في العمل ) ،ويكوف ذلؾ

خالؿ فترة زمنية معينة.

كما وتوجد عوامل متعددة تؤثر عمى عرض العمل ،ويمكف إجماؿ أىـ ىذه العوامل في التالي ( :عمي،
 ،5141مف ص << 4إلى ص ) 514

 .4إجمالي عدد السكان :حيث أف زيادة عدد السكاف تؤدؼ إلى زيادة عدد األشخاص القادريف عمى
العمل ،وبالتالي زيادة عرض العمل ،والعكس صحيح.

 .5مستوى األجور :حيث أف زيادة األجور النقدية بشكل عاـ واألجور الحقيقية بشكل خاص تؤدؼ إلى
تحفيز العماؿ عمى العمل وزيادة عدد ساعات العمل ،وىذا يعني زيادة عرض العمل ،والعكس

صحيح.

 .6الدورة االقتصادية :ففي حالة االزدىار واالنتعاش االقتصادؼ يزداد كل مف األجور وعدد ساعات
العمل واالنتاج ،وبالتالي يزداد عرض العمل ،أما في حالة الركود االقتصادؼ فينخفض كل مف
األجور وعدد ساعات العمل واالنتاج ،وبالتالي ينخفض عرض العمل.

 .7المستوى العام لألسعار :إذا انخفض مستوػ المعيشة بسبب انخفاض الدخل الحقيقي الناتج عف
ارتفاع المستوػ العاـ لألسعار بشكل أكبر مف زيادة الدخل النقدؼ أو ارتفاع المستوػ العاـ لألسعار
مع ثبات الدخل النقدؼ ،فإف ذلؾ سيدفع العماؿ إلى زيادة عدد ساعات العمل مقابل المزيد مف
76

األجر النقدؼ ،وفي بعض األحياف يقوـ بعض العماؿ في إدخاؿ فرد أو أكثر مف عائمتو في سوؽ
العمل بيدؼ مساعدة ىذا العامل في إعالة األسرة ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة عرض العمل.

 .8العوامل القانونية :وىي عبارة عف القوانيف والتشريعات التي تحدد ظروؼ وآلية وطبيعة نشاط سوؽ
العمل ،والتي مف أىميا:
أ -تحديد كل مف بداية السف القانوني لمعمل وسف التقاعد عف العمل.

ب -تحديد عدد ساعات العمل اليومية.

ت -تحديد وتنظيـ طبيعة العالقة بيف العماؿ وأصحاب العمل.

ث -تحديد حد أدنى أو أعمى لمستوػ األجور النقدية إذا لزـ األمر.
ج -تحديد وتنظيـ ظروؼ العمل لمرجاؿ والنساء.

فتحسف القوانيف والتشريعات المنظمة لسوؽ العمل والمحددة لحقوؽ وواجبات كل مف العماؿ وأصحاب

العمل ،باإلضافة إلى تحسف ظروؼ العمل سيؤدؼ إلى زيادة عرض العمل ،والعكس صحيح.
 .9العوامل االجتماعية :والتي مف أىميا:
أ -الموائمة بيف شروط وظروؼ العمل وبيف المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع.

ب -المستوػ الثقافي لممجتمع.
ت -التأمينات االجتماعية.

فتحسف العوامل االجتماعية يؤدؼ إلى تحسف ظروؼ العمل وزيادة انتاجية العامل ،وبالتالي زيادة االنتاج

الذؼ يعمل عمى زيادة النمو االقتصادؼ ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة كل مف الطمب عمى العمل وعرض

العمل ،والعكس صحيح.

 .:عرض المهارات :حيث أف زيادة عرض الميارات تؤدؼ إلى زيادة انتاجية العماؿ الذؼ ُيفضي إلى
زيادة حجـ االنتاج ،وبالتالي زيادة النمو االقتصادؼ ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة كل مف الطمب
عمى العمل وعرض العمل.
كما ويتـ اكتساب الميارات مف خالؿ البرامج التعميمية والتدريبية ،باإلضافة إلى ممارسة العماؿ ألعماليـ
ووظائفيـ ( لعريفي ،5144 ،ص .) 9
; .المفاضمة بين األجر والراحة :يحصل العامل عمى األجر بعد قضاء ساعات محددة في العمل
متخميا بذلؾ عف ساعات الراحة التي كاف بإمكانو أف يقضييا بدال مف العمل ،وبالتالي فإف العالقة
بيف األجر والراحة عالقة عكسية ،فزيادة األجر يعني زيادة عدد ساعات العمل وانخفاض عدد

ساعات الراحة ،وىذا يعني زيادة عرض العمل ،والعكس صحيح ( لعريفي ،مرجع سبق ذكره ،ص .) 9

77

مالحظة ( وديع ،511: ،ص  :) 58يمكف القوؿ بأف المحددات الرئيسية لطمب العامل عمى وقت الفراغ أو
الراحة ( باعتبارىا سمعة كباقي السمع ) ىي نفسيا المحددات الرئيسية لمطمب عمى أؼ سمعة ،وىي كالتالي :
مستويات دخوؿ األفراد أو العماؿ وثرواتيـ ،تفضيالت األفراد أو العماؿ ،تكمفة الفرصة البديمة أو المفاضمة

بيف عدد ساعات العمل وعدد ساعات الراحة ،وبالتالي يمكف صياغة طمب العامل عمى وقت الفراغ وفقا لما
سبق ذكره كما يمي:
) DL = f ( Y , T , W
حيث أف:
 :D Lطمب العامل عمى وقت الفراغ.
 :Yمستوػ دخل العامل وثروتو ،وتكوف العالقة بيف الدخل والطمب عمى وقت الفرغ بالنسبة لمعامل عالقة
عكسية.
 :Tتفضيالت العامل  ،وتختمف العالقة بيف تفضيالت العامل وطمبو عمى وقت الفراغ باختالؼ ىذه
التفضيالت.
 :Wتكمفة الفرصة البديمة ،وتكوف العالقة بينيا وبيف الطمب عمى وقت الفراغ عالقة عكسية.

<ُ 5.خالصة الفصل الثاني:
تُعتبر البطالة مف أكثر المشاكل العالمية خطورة ،وىي مشكمة قديمة حديثة تحتاج إلى عالج جذرؼ
وفعاؿ ،حيث أنيا مف أسوأ األمراض االقتصادية التي تصيب جميع الدوؿ والمجتمعات إف لـ تكف األسوأ
عمى اإلطالؽ ،وحتى ىذه المحظة ال يوجد تعريف محدد لمبطالة يحظى بإجماع شامل حوؿ العالـ ،وذلؾ

بسبب اختالؼ المعايير التي تعتمدىا الدوؿ في تحديد طبيعة العاطل عف العمل ،كالخالؼ حوؿ السف
القانوني عمى سبيل المثاؿ ،إال أنو يوجد نوعا ما مف اإلجماع حوؿ تعريف البطالة طبقا لمعايير منظمة
العمل الدولية ،و يتفق الباحث مع تعريف وطرؽ معالجة البطالة وفقا لمديف اإلسالمي.

كما وتوجد أنوع متعددة لمبطالة بسبب تعدد أسبابيا ،وال يتفق الباحث مع بعض األدبيات االقتصادية فيما

يتعمق بأنواع البطالة مثل البطالة االختيارية والبطالة السموكية ،وذلؾ بسبب اختالؿ شروط اعتبار الفرد
عاطال عف العمل ،وتختمف أسباب ظيور البطالة وآثارىا في الدوؿ النامية عف الدوؿ المتقدمة ،ويعود ذلؾ

إلى اختالؼ طبيعة ىياكل اقتصاديات الدوؿ النامية عف ىياكل اقتصاديات الدوؿ المتقدمة ،واالختالؼ في

كل مف األنظمة االجتماعية والخمفية التاريخية لمبطالة في تمؾ الدوؿ ،ويرػ الباحث أف الدوؿ المتقدمة
ساىمت بشكل كبير في تفاقـ مشكمة البطالة مف خالؿ التجارة الدولية وشروط تقديـ القروض والمنح.
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ؽ
المتبعة في مكافحة مشكمة البطالة ،وتختمف أو تتشابو ىذه
ىذا وتتعدد األساليب والطر واالستراتيجيات ُ
األساليب بيف الدوؿ طبقا الختالؼ أو تشابو أسباب ظيور البطالة وأنواعيا وآثارىا بيف ىذه الدوؿ ،ومف
أساليب محاربة البطالة ما يمكف استخداميا في المدػ القصير ،ومنيا ما يمكف استخداميا في المدػ

المتوسط والمدػ الطويل.
أما بالنسبة لسوؽ العمل فيو يختمف عف األنواع األخرػ لألسواؽ مف حيث الخصائص والمؤشرات ،وتوجد

محددات وعوامل عديدة تؤثر عمى كل مف عرض العمل والطمب عمى العمل ،ويصل سوؽ العمل إلى وضع

التوازف بتساوؼ الكمية المعروضة مف العمل مع الكمية المطموبة منو ،وفي حالة التوازف يمكف الوصوؿ إلى

ويعتبر األجر دخال
كل مف المستوػ التوازني لألجور الحقيقية والمستوػ التوازني لحجـ أو عدد العماؿ ،كما ُ
وعائدا عمى عنصر العمل بالنسبة إلى العماؿ ،بينما تُعتبر مصدر مف مصادر تكاليف االنتاج بالنسبة
ألصحاب العمل ،وتوجد أشكاؿ متعددة لألجور باإلضافة إلى وجود طرؽ متعددة لدفع األجور.
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الفصل الثالث
البطالة في الفكر االقتصادي

 6.4مقدمة.
 6.5أهم التفسيرات القديمة لمبطالة.
 6.6أهم التفسيرات الحديثة لمبطالة.
ُ 6.7خالصة الفصل الثالث.

7:

 6.4المقدمة:
وسبل عالجيا ،ويعود ذلؾ
يوجد العديد مف التفسيرات والتحميالت القديمة والحديثة لظيور مشكمة البطالة ُ
إلى اىتماـ الكثير مف الباحثيف االقتصادييف بمشكمة البطالة لما ليا مف تأثير كبير عمى المستويات المحمية

واإلقميمية والعالمية ،وينبع االختالؼ وأحيانا التناقض بيف بعض التحميالت إلى اختالؼ الظروؼ االقتصادية
واالجتماعية والسياسية التي شكمت حاضنة ليذه التحميالت ،باإلضافة إلى االختالؼ في األدبيات والمبادغ

والنظريات االقتصادية المختمفة التي اعتمدىا االقتصاديوف في تفسيراتيـ ألسباب ظيور مشكمة البطالة وطرؽ
مكافحتيا.

 6.5أهم التفسيرات القديمة لمبطالة:
 6.5.4البطالة من منظور الدين اإلسالمي:
 6.5.4.4أهم المبادئ االقتصادية العامة في اإلسالم ( :القريشي ،511; ،ص ) 95 ،94

 .4تحريـ الربا.

 .5التشجيع عمى العمل والكسب الحالؿ والسعي إليو.
 .6احتراـ الممكية الخاصة مع إمكانية تدخل الدولة أو الحكومة بيدؼ الحد مف السمبيات التي قد تنتج
عف االستخداـ السيئ لمممكية الفردية أو الخاصة.

 .7محاربة االحتكار.

 6.5.4.5تفسير حدوث البطالة وطرق معالجتها وفقاً لمدين اإلسالمي:
يعود ظيور البطالة وفقا لمنظور الديف اإلسالمي إلى أسباب متنوعة ،فالبطالة يمكف أف تظير نتيجة

لظروؼ ال يمكف السيطرة عمييا ،مثل العجز عف العمل ،المرض الذؼ يحوؿ دوف العمل ،الجنوف،
الشيخوخة ،صغر السف ،االنشغاؿ في طمب العمـ وغير ذلؾ ( طشطوش ،5144 ،ص ; ) ،أو نتيجة لظروؼ
يمكف السيطرة عمييا ،مثل الكسل ،التواكل عمى هللا عف طريق ترؾ العمل بحجة التعبد ،عدـ الرغبة في

العمل وغير ذلؾ ( الرماني ،5114 ،ص  ،) 48ويمكف معالجة مشكمة البطالة وفقا لإلسالـ مف خالؿ مجموعة
مف اإلجراءات واألساليب ،والتي مف أىميا ما يمي ( :طشطوش ،5144 ،مف ص  44إلى ص ) 47

 .4استخداـ أمواؿ الزكاة والمدخرات المحمية في إنشاء المشاريع لمفقراء و العاطميف عف العمل وتشغيميـ
فييا ،باإلضافة إلى تمويل تمؾ المشاريع.

 .5اإلقراض الحسف اليادؼ إلى تشغيل العاطميف عف العمل ،وتوسيع نطاؽ عمل البنوؾ اإلسالمية
طالما أنيا تمتزـ بتعاليـ اإلسالـ.

 .6التشجيع عمى العمل وتدريب األفراد عمى العمل.
;7

 .7تنمية روح المبادرة وتحمل المخاطر لدػ الشباب.
 .8التركيز عمى التنشئة التربوية فيما يتعمق بالترغيب في العمل والتنفير مف التكاسل والتسوؿ ( عشي،

 ،5146ص < ).

 .9محاربة االحتكار بكافة أشكالو ( بمحسيف و آخروف  ، 5146 ،ص ; ).

المستغمة في إنشاء مشاريع مف شأنيا توظيف المزيد مف العاطميف عف العمل
 .:استخداـ األراضي غير ُ
( بمحسيف و آخروف ،5146 ،ص ; ).
 6.5.5البطالة من منظور المدرستين الكالسيكية والنيوكالسكية:
 6.5.5.4المبادئ العامة لممدرسة الكالسيكية ( :عقوف ،5141 ،ص ) 49

 .4ضرورة انعداـ تدخل الدولة أو الحكومة في الحياة االقتصادية.

 .5االقتصاد في وضع التوازف الدائـ ،وأؼ اختالؿ في ىذا التوازف لف يدوـ طويال بسبب وجود عوامل
وقوػ ذاتية تعمل تمقائيا عمى إعادة االقتصاد إلى وضع التوازف.

 .6سيادة ظروؼ المنافسة التامة في الحياة االقتصادية ،واالقتصاد في حالة االستخداـ الكامل لجميع
عناصر االنتاج المتاحة.

 .7مرونة األسعار واألجور وأسعار الفائدة.

 .8االعتماد عمى قانوف ساؼ في تحديد مستويات الدخل والعمالة واالنتاج والذؼ ينص عمى أف العرض
الكمي مف االنتاج ُيوجد دائما حجما يساوؼ حجـ الطمب الكمي ،وأف مف شأف المنافسة الحرة أف تعمل
عمى تحقيق التشغيل الكامل لكافة عناصر االنتاج ،ومف ضمنيا عنصر العمل.

 .9افتراض السموؾ االقتصادؼ الرشيد لمفرد ،حيث أف مالؾ عناصر االنتاج ييدؼ إلى تعظيـ دخمو،
وييدؼ المنتج إلى تعظيـ أرباحو ،وييدؼ المستيمؾ إلى تعظيـ منفعتو ( لعريفي ،5144 ،ص .) :

 .:يتوفر لدػ جميع المتعامميف في السوؽ جميع المعمومات المتعمقة بأسعار السوؽ ( خميل ،4<<7 ،ص

.) 4:1
المحدثة ( :القريشي ،511; ،مف ص  4<:إلى ص ) 515
مالحظات متعمقة بالمدرسة الكالسيكية ُ

المحدثة أو الحدية
مالحظة (  :) 4ال تختمف المدرستاف الكالسيكية والنيوكالسيكية ( المدرسة الكالسيكية ُ
وسبل عالجيا ،حيث أف أىـ ما يميز المدرسة
) كثي ار مف حيث المبادغ العامة وتفسير حدوث البطالة ُ
الكالسيكية الحدية عف المدرسة الكالسيكية ىو أف الكالسيكييف الحدييف وجدوا طريقة جديدة في تحميل

وتفسير المشكالت االقتصادية ،حيث أنيـ فسروا وحمموا ىذه المشكالت رياضيا ،أؼ أف الكالسيكييف

المحدثيف ينتموف إلى مدرسة رياضية تستند في تحميميا االقتصادؼ إلى فكرة المنفعة الحدية ( منفعة الوحدة
ُ

<7

المحدثة كمدرسة مستقمة بذاتيا ومنفصمة عف
األخيرة ) ،وبالتالي فإنو مف الصعب تناوؿ المدرسة الكالسيكية ُ
المدرسة الكالسيكية ،ويمكف تمخيص أفكار المدرسة الحدية في النقطتيف التاليتيف:
 .4التأكيد عمى كوف الحاجات المختمفة قابمة لإلشباع.

 .5يتـ تحديد قيمة السمعة بالنسبة لمفرد عف طريق المنفعة التي يحصل عمييا المستيمؾ مف الوحدة

األخيرة مف السمعة ،وتختمف ىذه المدرسة بذلؾ عف المدرسة الكالسيكية التي تعتبر أف العمل ىو

المحدد الرئيسي لقيمة السمعة.
مالحظة (  :) 5يمكف إجماؿ أىـ المالمح العامة لفكر المدرسة الكالسيكية ال ُمحدثة في النقاط التالية:
 .4االعتماد عمى المفيوـ الحدؼ ( التحميل الرياضي لممسائل والمشاكل االقتصادية ).

 .5التركيز عمى الوحدة االقتصادية ( االعتماد عمى االقتصاد الجزئي في تحميل المسائل والمشاكل
االقتصادية الكمية ).

 .6التأكيد عمى أىمية سيادة ظروؼ المنافسة التامة عمى النظاـ االقتصادؼ ككل.
 .7عدـ موضوعية االقتصاد ،حيث أنو يخضع لمقوانيف واألحكاـ الذاتية.

 .8اعتبار الطمب المحدد الرئيسي لمسعر ،وليس تكاليف االنتاج كما ىو الحاؿ عند الكالسيكييف.

 .9التأكيد عمى أىمية الحرية االقتصادية وضرورة عدـ تدخل الحكومة أو القطاع العاـ في الحياة
االقتصادية.

 .:االقتصاد في حالة توازف دائـ ،وذلؾ يعود إلى آلية السوؽ المعتمدة عمى قوػ الطمب والعرض في
السوؽ.

; .افتراض السموؾ الرشيد لمفرد باعتباره الوحدة االقتصادية األساسية.

المحدثة في دفع عمـ االقتصاد نحو األماـ ،وذلؾ عف طريق تمكف ىذه
< .نجحت المدرسة الكالسيكية ُ
المدرسة مف جعل ىذا العمـ قابال لمقياس.
مالحظة ( :)6يمكف مالحظة أىـ التشابو الكبير بيف المدرستيف الكالسيكية و الكالسيكية الحدية أو
المحدثة ،وذلؾ كالتالي:
ُ
 .4تُعتبر المصمحة الشخصية لمفرد أساس ومحرؾ النشاط االقتصادؼ.
 .5ضرورة تحقيق الحرية االقتصادية وعدـ تدخل الحكومة في الحياة االقتصادية.

 .6ضرورة سيادة ظروؼ المنافسة الكاممة عمى جميع األنشطة االقتصادية في الدولة.

 .7ضرورة عمل االقتصاد وفقا لقوػ الطمب والعرض في السوؽ ( آلية السوؽ الحر ).
وفقا ليذه المالحظات ،يرػ الباحث بإمكانية التعامل مع المدرستيف فيما يتعمق بكل مف سوؽ العمل،

تفسير أسباب ظيور البطالة وطرؽ معالجتيا عمى أنيما مدرسة اقتصادية واحدة.
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ق
المحدثين:
 6.5.5.5سو العمل عند الكالسيكيين والكالسيكيين ُ
المحدثة ،فإف سوؽ العمل يقوـ عمى تفاعل قوػ العرض والطمب
وفقا لممدرستيف الكالسيكية والكالسيكية ُ
عمى العمل ،حيث يتـ مف خالؿ ىذه القوػ تحديد المستوػ التوازني لكل مف األجور الحقيقية وحجـ العمالة

المستخدمة ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى وصوؿ سوؽ العمل إلى و ضع التوازف ،وذلؾ بشرط عدـ تدخل الدولة أو
النقابات العمالية في تحديد مستوػ األجور الحقيقية ( عقوف ،5141 ،ص .) 49

 6.5.5.5.4الطمب عمى العمل:
يمكف تحديد مستوػ كل مف العمل واألجور مف خالؿ دالة االنتاج الذؼ يوضح العالقة بيف كمية االنتاج

وعناصر أو عوامل االنتاج التي يتـ استخداميا إلنتاج ىذه الكمية ،وبافتراض كل مف الكالسيكييف
المحدثيف ثبات جميع عناصر االنتاج في المدػ القصير ما عدا عنصر العمل ،فإف دالة
والكالسيكييف ُ
االنتاج تُصاغ بالشكل اآلتي ( :لعريفي ،5144 ،ص < )
)Q=F(L
حيث أف:
 :Qإجمالي حجـ االنتاج.
المستخدـ في االنتاج.
 :Lحجـ العمل ُ
كما وينطبق قانوف تناقص الغمة عمى دالة االنتاج التي يمكف استنتاج دالة االنتاجية الحدية لمعمل (

 ) MPLمنيا ( ،عقوف ،5141 ،ص  ،) 4:والشكل التالي يوضح ما سبق ذكره:
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شكل (  :) 4.6منحنى دالة اإلنتاج ومنحنى اإلنتاجية الحدية لمعمل
المصدر ( :خميل ،4<<5 ،ص ; ،71بتصرؼ )

وفقا لمشكل السابق ،يكوف اإلنتاج متزايد بشكل متزايد إذا كانت اإلنتاجية الحدية لمعمل موجبة ومتزايدة،

ويكوف اإلنتاج متزايد بشكل متناقص إذا كانت اإلنتاجية الحدية لمعمل موجبة ومتناقصة ،ويكوف اإلنتاج في

أعمى مستوػ لو في حاؿ كانت اإلنتاجية الحدية لمعمل مساوية لمصفر ،وفي ىذه الحالة إذا قاـ صاحب

العمل بتوظيف عامل واحد أو أكثر فإف اإلنتاجية الحدية لمعمل تكوف سالبة ،وبالتالي يبدأ حجـ اإلنتاج في

التراجع.
إضافة إلى ذلؾ يتـ تحديد الطمب عمى العمل مف خالؿ مستوػ األجور الحقيقية (  ،) W / Pوذلؾ بناء
عمى قاعدة تعظيـ األرباح المستندة إلى كل مف ظروؼ المنافسة التامة والسموؾ االقتصادؼ الرشيد أو

العقالني ،أؼ أف ( :عقوف ،5141 ،ص ;) 4

) Max ( π ) = ( P . Q ) – ( W . L
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حيث أف:
)  :Max ( πتعظيـ الربح ،حيث أف  πتمثل الربح.
 :Pالمستوػ العاـ لألسعار.
 :Qحجـ االنتاج الكمي.
 :Wمستوػ األجر االسمي أو النقدؼ.
المستخدـ في االنتاج.
 :Lحجـ العمل ُ
)  :( P . Qإجمالي اإليرادات.
)  :( W . Lإجمالي التكاليف.
ىذا ويمكف تعظيـ األرباح مف خالؿ تساوؼ األجر الحقيقي مع االنتاجية الحدية لمعمل ،وبما أف االنتاجية

الحدية لمعمل متناقصة ،فإف زيادة عنصر العمل وحدة واحدة ستؤدؼ إلى انخفاض مستوػ األجر الحقيقي (

عقوف ،5141 ،ص ; ،) 4وبالتالي فإف الطمب عمى العمل ُيعتبر دالة متناقصة في األجر الحقيقي أؼ أف
العالقة بيف الطمب عمى العمل ومستوػ األجور الحقيقية عالقة عكسية كما ىو موضح في الصيغة اآلتية( :
ُ
لعريفي ،5144 ،ص ) 44

)=f(W/P

D

L

حيث أف:
D

 :Lالطمب عمى العمل.

)  :( W / Pمستوػ األجر الحقيقي.

إضافة إلى المذكور سابقا يمكف استنتاج منحنى طمب المنشأة عمى العمل مف خالؿ الجزء الموجب
والمتناقص مف منحنى االنتاجية الحدية لمعمل كما في الشكل التالي:
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شكل (  :) 5.6اشتقاق دالة الطمب عمى العمل من منحنى اإلنتاجية الحدية لمعمل
المصدر ( :لعريفي ،5144 ،ص ) 45

كما ويعبر منحنى الطمب الكمي عمى العمل عف مجموع جميع منحنيات طمب المنشآت عمى العمل في

االقتصاد ( لعريفي ،5144 ،ص  ،) 45والشكل التالي يوضح ذلؾ المنحنى:

المحدثين
شكل (  :) 6.6منحنى الطمب الكمي عمى العمل عند الكالسيكيين والكالسيكيين ُ
المصدر ( :عقوف ،5141 ،ص < ،4بتصرؼ )

مالحظة :في حالة زيادة األجور بسبب ضغط النقابات العمالية أو غيرىا مف الضغوط ،فإف ذلؾ سيدفع
أصحاب المنشآت نحو المجوء إلى أسموب االنتاج كثيف عنصر رأس الماؿ عوضا عف أسموب اإلنتاج كثيف
عنصر العمل ،وذلؾ بيدؼ التخفيف مف التكاليف الناتجة عف زيادة األجور وانخفاض مستوػ العمالة ،األمر

الذؼ قد يؤدؼ إلى التأثير سمبا عمى االقتصاد المحمي مف حيث رفع معدؿ البطالة ( لعريفي ،5144 ،ص 46

).
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 6.5.5.5.5عرض العمل:
ُيقسـ وقت العامل في اليوـ الواحد بشكل عاـ إلى قسميف  :وقت لمعمل والوقت المتبقي لمراحة ،بحيث
تكوف الزيادة في األجر الحقيقي ىي المحفز الرئيسي لمعامل لكي يعمل ويزيد عدد ساعات العمل ،وىو أيضا
مكافأة وتعويض لمعامل عمى الوقت الذؼ يقضيو في العمل ،حيث أنو توجد عالقة طردية بيف األجور

الحقيقية وعدد ساعات العمل ،وتوجد عالقة عكسية بيف األجور الحقيقية وعدد ساعات الراحة ( عقوف،5141 ،

ص < ،) 4وذلؾ مع افتراض ثبات العوامل األخرػ مثل المستوػ العاـ لألسعار وضغوطات النقابات العمالية
وغيرىا مف العوامل المؤثرة عمى األجور ،وبالتالي فإف عرض العمل عبارة عف دالة موجبة أو متزايدة في

األجر الحقيقي ،أؼ أف العالقة بيف عرض العمل ومستوػ األجور عالقة طردية ،وىي كالتالي ( :الخطيب
ودياب ،5147 ،ص <) 51

)=(W/P

S

L

حيث أف:
S

 :Lعرض العمل.

)  :( W / Pمستوػ األجر الحقيقي.
إضافة إلى ذلؾ يعكس األجر الحقيقي القوة الشرائية لمدخل أو األجر النقدؼ ( اإلسمي ) ،حيث توجد

عالقة طردية بيف األجر الحقيقي والقوة الشرائية لألجر النقدؼ ،وذلؾ مع افتراض ثبات العوامل األخرػ مثل

المستوػ العاـ لألسعار وضغوطات النقابات العمالية ،وغيرىا مف العوامل المؤثرة عمى األجور ( عقوف،

 ،5141ص <.) 4
ىذا ويمكف اشتقاؽ منحنى عرض العمل مف خالؿ المفاضمة بيف الحصوؿ عمى دخل أكبر بشرط زيادة
عدد ساعات العمل أكثر وتقميل ساعات الراحة ،أو الحصوؿ عمى عدد ساعات راحة أكثر عمى حساب عدد

المتحصل عميو ،وىذا ما ُيعرؼ بمنحنيات سواء الدخل والراحة،
ساعات العمل ،وبالتالي تقميل مستوػ الدخل ُ
ويوضح منحنى السواء تشكيمة مف الدخل النقدؼ والراحة التي تعطي لمعامل نفس مستوػ االشباع ،وذلؾ مع

األخذ بعيف االعتبار ما ُيعرؼ بخط األجر ،ويوضح خط األجر أعمى منحنى سواء يمكف الوصوؿ إليو وفقا
لمعدؿ أجر الساعة ،أؼ أف الدخل النقدؼ في ىذه الحالة يتـ تحديده وفقا لعدد ساعات العمل باإلضافة إلى

معدؿ أجر الساعة ،وال يمكف تجاوز ىذا المنحنى إال بزيادة مستوػ األجر النقدؼ ،مع العمـ بأف العامل يصل

إلى حالة التوازف بيانيا عند نقطة التقاء وتقاطع منحنى سواء الدخل والراحة مع خط األجر ( لعريفي،5144 ،

مف ص  47إلى ص  ،) 49والشكل التالي يوضح ما سبق ذكره:
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شكل (  :) 7.6منحنيات سواء الدخل والراحة و خط األجر وتوازن العامل
المصدر ( :عقوف ،5141 ،ص  ،51بتصرؼ )

بافتراض عدـ وجود خط األجر ،فإف أبعد منحنى سواء عف نقطة الصفر ىو أفضل منحنى سواء يمكف

الوصوؿ إليو ،وذلؾ بسبب تحقيقو أقصى مستوػ إشباع ممكف ،أما في حالة وجود خط األجر عمى منحنى
مف ىذه المنحنيات وليكف منحنى السواء  ،5فإف ىذا المنحنى ىو أفضل منحنى يمكف الوصوؿ إليو في ظل

مستوػ األجور السائد ،وال يمكف االنتقاؿ إلى منحنى السواء  6إال بزيادة مستوػ األجور بشكل يمكف العامل
مف الوصوؿ إلى ذلؾ المنحنى ،والشكل التالي يوضح منحنى عرض العمل بعد اشتقاقو مف خالؿ نقاط توازف

العامل:

شكل (  :) 8.6منحنى دالة عرض العمل
المصدر ( :لعريفي ،5144 ،ص ) 47
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بما أف زيادة األجور الحقيقية ىي المحفز الرئيسي لمعمل ،فإف زيادة األجر الحقيقي يتـ بطريقتيف ،و ىما:

( عقوف ،5141 ،ص <) 4

 .4أثر اإلحالل :أؼ زيادة األجر النقدؼ مع تثبيت المستوػ العاـ لألسعار .

 .5أثر الدخل :أؼ تخفيض المستوػ العاـ لألسعار مع تثبيت األجر النقدؼ ،والشكل التالي يوضح
ىذيف األثريف:

شكل (  :) 9.6أثر اإلحالل وأثر الدخل
المصدر ( :لعريفي ،5144 ،ص ) 4:

يتمثل أثر اإلحالؿ في انتقاؿ حالة التوازف مف النقطة  aإلى  bعمى نفس منحنى السواء  ،5وذلؾ بزيادة

األجر النقدؼ وتثبيت المستوػ العاـ لألسعار ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة األجر الحقيقي وما يترتب عمى

ذلؾ مف زيادة عدد ساعات العمل عمى حساب عدد ساعات الراحة.

أما أثر الدخل فيتمثل في انتقاؿ حالة التوازف مف  aفي منحنى السواء  5إلى  cفي منحنى السواء ،6

وذلؾ مف خالؿ تخفيض المستوػ العاـ لألسعار وتثبيت األجر النقدؼ ،األمر الذؼ يؤدؼ زيادة األجر

الحقيقي باإلضافة إلى الوصوؿ لمنحنى سواء أفضل والحصوؿ عمى مستوػ إشباع أفضل مف المستوػ

السابق ،وذلؾ يؤدؼ إلى عدـ تحفيز العامل عمى زيادة عدد ساعات العمل.
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مالحظة ( لعريفي ،5144 ،ص ; :) 4في حالة كوف أثر اإلحالؿ أكبر مف أثر الدخل ،فإف زيادة األجر
النقدؼ سيؤدؼ إلى زيادة الكمية المعروضة مف العمل ،وبالتالي زيادة عدد ساعات العمل ،األمر الذؼ يؤدؼ

إلى الحصوؿ عمى منحنى عرض عادؼ لمعمل ،أما في حالة كوف أثر الدخل أكبر مف أثر اإلحالؿ ،فإف

زيادة األجر النقدؼ لف يؤدؼ إلى زيادة كمية العمل المعروضة بسبب انخفاض المستوػ العاـ لألسعار،
وبالتالي سيفضل العامل الراحة عمى زيادة عدد ساعات العمل ،وبالتالي نحصل عمى منحنى عرض غير

عادؼ لمعمل ،وفيما يمي توضيح لمنحنى العرض العادؼ ومنحنى العرض غير العادؼ:

شكل (  :) :.6تغير شكل منحنى عرض العمل نتيج ًة لتغير أثري اإلحالل والدخل
المصدر ( :لعريفي ،5144 ،ص ;) 4

وفقا لما سبق يعبر منحنى العرض الكمي لمعمل عف مجموع جميع منحنيات العرض لمعماؿ ( لعريفي،

 ،5144ص < ،) 4والشكل التالي يوضح ذلؾ:

المحدثين
شكل (  :) ;.6منحنى عرض العمل الكمي عند الكالسيكيين والكالسيكيين ُ
المصدر ( :لعريفي ،5144 ،ص <) 4
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 6.5.5.5.6توازن سوق العمل:
يصل سوؽ العمل إلى وضع التوازف بيانيا مف خالؿ نقطة التوازف التي تمثل نقطة تقاطع منحنى الطمب

عمى العمل مع منحنى عرض العمل ،وفي ىذه النقطة يتحدد كل مف األجر الحقيقي التوازني والكمية
التوازنية لمعمل ( الخطيب ودياب ،5147 ،ص  ،) 541والشكل التالي يوضح ذلؾ:

المحدثين
شكل (  :) <.6توازن سوق العمل عند الكالسيكيين والكالسيكيين ُ
المصدر ( :عقوف ،5141 ،ص  ،54بتصرؼ )

تمثل النقطة  Eحالة التوازف في سوؽ العمل ،ويمثل األجر الحقيقي  ) W / P (1األجر الحقيقي

التوازني ،ويمثل  L2العدد التوازني لمعماؿ.

عند ارتفاع األجر الحقيقي إلى مستوػ أعمى مف مستوػ األجر الحقيقي التوازني أؼ  ،) W / P (2فإف

ذلؾ سيؤدؼ إلى زيادة عرض العمل وانخفاض الطمب عمى العمل ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى حدوث فائض في
عرض العمل ،و ذلؾ بسبب تنافس العماؿ أو األفراد في الحصوؿ عمى وظائف شاغرة في الوقت الذؼ ال

يرغب أصحاب المنشآت بتحمل المزيد مف التكاليف نتيجة الرتفاع مستوػ األجر الحقيقي وتقميل الطمب عمى

العمل ،وبسبب استمرار ىذا الضغط يقبل العماؿ أو األفراد بتخفيض مستوػ األجور الحقيقية وصوال إلى

مستوػ األجر الحقيقي التوازني .) W / P (1

عند انخفاض األجر الحقيقي إلى مستوػ أقل مف مستوػ األجر الحقيقي التوازني أؼ  ،) W / P (3فإف
ذلؾ سيؤدؼ إلى زيادة الطمب عمى العمل وانخفاض عرض العمل ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى حدوث فائض في

الطمب عمى العمل ،وذلؾ بسبب انخفاض عدد العماؿ الراغبيف بالعمل في ظل مستوػ األجر الحقيقي الجديد
في الوقت الذؼ يتنافس فيو أصحاب المنشآت في الحصوؿ عمى العدد الذؼ يحتاجونو مف العماؿ لمعمل
<8

لدييـ ،وبسبب استمرار ىذا الضغط يقبل أصحاب المنشآت برفع مستوػ األجور الحقيقية بيدؼ جذب المزيد

مف العماؿ وصوال إلى مستوػ األجر التوازني .) W / P (1
6.5.5.6

ق
المحدثين( :
تفسير حدوث البطالة وطر معالجتها وفقاً لممدرستين الكالسيكية والكالسيكية ُ

عقوف ،5141 ،مف ص  54إلى ص ) 55

الموضح لتوازف سوؽ العمل ،تعبر المسافة (  ) 0 - Lعف العماؿ غير الراغبيف
وفقا لمشكل السابق ُ
بالعمل باألجر الحقيقي التوازني ،وذلؾ بسبب رغبتيـ في العمل بأجور أعمى مف مستوػ األجر التوازني ،وفي
حالة حدوث فائض في األيدؼ العاممة ( فائض في عرض العمل ) ،فإف ذلؾ نتيجة الرتفاع األجور الحقيقية

فوؽ المستوػ التوازني لألجر الحقيقي ،ويعود ذلؾ إلى رغبة أصحاب المنشآت بتقميل األجور الحقيقية وصوال

إلى المستوػ التوازني ،ويستمر ىذا الضغط لحيف قبوؿ العماؿ باألجر التوازني.

أما في حالة انخفاض األجور عف المستوػ التوازني فسيقل عرض العمل ،وبالتالي فإف أصحاب العمل

سيضطروف إلى رفع األجور وصوال إلى المستوػ التوازني بيدؼ تحفيز العماؿ عمى قبوؿ العمل وتشغيل

المنشآت ،باإلضافة إلى توظيف عماؿ جدد في تمؾ المنشآت.

المحدثيف بأنو ال توجد بطالة إجبارية في
وفقا لما تـ ذكره سابقا يؤمف كل مف الكالسيكييف والكالسيكييف ُ
ظل ظروؼ المنافسة التامة والتشغيل الكامل وتأثير القوػ التمقائية ،وتكوف البطالة اختيارية بسبب عدـ رغبة

بعض العامميف في العمل في ظل األجور السائدة ،ويمكف أف تكوف البطالة دورية أو احتكاكية لحيف حصوؿ
المحدثيف مؤقتة وسرعاف ما
العماؿ عمى وظائف ،أؼ أف البطالة حسب منظور الكالسيكييف والكالسيكييف ُ
تنتيي تمقائيا في حاؿ ظيورىا.

 6.5.6البطالة من منظور المدرسة االشتراكية الماركسية:
 6.5.6.4المبادئ االقتصادية العامة لممدرسة االشتراكية الماركسية( :القريشي ،511; ،ص ) 49; ،49:

تتمخص المبادغ االقتصادية ليذه المدرسة في اآلتي:
 .4الممكية العامة ( ممكية الدولة أو الحكومة ) لوسائل االنتاج ،والغاء الممكية الخاصة ليذه الوسائل.
 .5اتباع أسموب اإلنتاج االشتراكي في اقتصاد الدولة.

 .6اليدؼ مف االنتاج وفقا لمدرسة االشتراكية الماركسية ىو تنمية المجتمع وتمبية حاجاتو ،وليس تحقيق
األرباح كما ىو الحاؿ في النظاـ االقتصادؼ الرأسمالي.

 .7انعداـ استغالؿ الناس لبعضيـ البعض تحت مصطمح المنافسة الكاممة ،وبالتالي انعداـ تناحر
الطبقات االجتماعية مع بعضيا البعض.
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 6.5.6.5سوق العمل عند االشتراكيين الماركسيين:
ال تختمف النظرية االشتراكية الماركسية مع النظرية حد الكفاؼ مف حيث المضموف ،حيث أف أجور

العماؿ وفقا لنظرية حد الكفاؼ تتحدد بكمية العمل ( عدد ساعات العمل ) الالزمة إلنتاج الوسائل الضرورية
لمعيش بيدؼ بقاء العماؿ عمى قيد الحياة ،ويتـ تحديد أجور العماؿ وفقا لمنظرية االشتراكية الماركسية بكمية

العمل الالزمة إلنتاج الوسائل الضرورية لمعيش بيدؼ بقاء العماؿ عمى قيد الحياة ،باإلضافة إلى ضماف

استمرار عممية اإلنتاج ،وبالتالي العمل قد تطور مف مفيوـ األجر مقابل الحياة – وفقا لنظرية حد الكفاؼ –
إلى مفيوـ أوسع وىو األجر مقابل االنتاج واستمرار ىذا اإلنتاج – وفقا لمنظرية الماركسية  ،-ويعود ىذا

التطور في موضوع العمل إلى ظيور النقابات العمالية التي تسعى إلى عدـ تخفيض مستوػ األجور بيدؼ

حماية حقوؽ العماؿ المسموبة مف أصحاب العمل ( بيموؿ ،5148 ،ص  ،) 86 ،85وترػ النظرية االشت اركية
الماركسية بأف السمعة ليا قيمة استعمالية باإلضافة إلى قيمة تبادلية ،وينطبق ذلؾ عمى العمل باعتباره سمعة

كباقي السمع ( دادف وبف طجيف ،5145 ،ص .) 4:9

 6.5.6.6تفسير حدوث البطالة وطرق معالجتها وفقاً لممدرسة االشتراكية الماركسية:
يعود سبب ظيور البطالة وفقا لرؤية االشتراكييف الماركسييف إلى طبيعة النظاـ االقتصادؼ الرأسمالي،

المتاحة في أيدؼ فئة قميمة مف الناس الذيف يعمموف عمى
حيث يتـ احتكار معظـ أو جميع الموارد االقتصادية ُ
استغالؿ حاجة كل مف العاطميف عف العمل والعماؿ لمعمل لتأميف لقمة عيشيـ ،حيث أف النظاـ االقتصادؼ
الرأسمالي يقوـ عمى التعمد في زيادة عدد العاطميف عف العمل مف أجل تقميل أجور العماؿ واستبداليـ بعماؿ

جدد بكل سيولة في حاؿ رفض العماؿ القدامى تخفيض مستوػ أجورىـ ،وبالتالي يسيل عمى أصحاب العمل

إيجاد عاطميف عف العمل مستعديف لمعمل في ظل أجور أقل مف مستوػ األجور السائدة ،ومف ضمف طرؽ

تقميل األجور أيضا زيادة عدد ساعات العمل مع ثبات أو اخفاض مستوػ األجور ،باإلضافة إلى زيادة

التوجو نحو نظاـ اإلنتاج كثيف رأس الماؿ ( أؼ زيادة إحالؿ اآلالت محل العنصر البشرؼ ) ،األمر الذؼ
يؤدؼ إلى انخفاض قيمة العمل الناتجة عف الفرؽ بيف األرباح وأجور العماؿ ،وبالتالي انخفاض مستوػ
األرباح في المدػ الطويل وانخفاض معدؿ تراكـ رؤوس األمواؿ ،وىذا يعني انخفاض الطمب عمى وسائل

اإلنتاج وبالتالي انخفاض مستوػ اإلنتاج واإلحجاـ عف توظيف المزيد مف العماؿ الجدد ،وىنا تظير البطالة
في حالة مف الركود االقتصادؼ ،وبالتالي يمكف القوؿ بأف البطالة تظير في النظاـ الرأسمالي عمى المدػ

الطويل بسبب تركيز ىذا النظاـ االقتصادؼ عمى زيادة أرباح أصحاب العمل بأؼ شكل وزيادة تراكـ رؤوس

األمواؿ مع إىماؿ اآلثار المترتبة عمى ذلؾ مف انخفاض انتاجية العمل وانخفاض الطمب الكمي الفعاؿ ،ويرػ

الماركسييف بأف النظاـ االقتصادؼ الرأسمالي يحمل في طياتو عوامل فنائو ( بيموؿ ،5148 ،ص  ،) 86ويرػ

الباحث بأف ىذه الصورة القاتمة لتفسير ظيور البطالة يمكف مالحظتيا في قطاع غزة عمى األقل في ظل

األوضاع الراىنة ،حيث توجد مؤسسات عامة وخاصة قائمة وتكسب أرباحيا عف طريق استغالؿ عدد مف
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العاطميف عف العمل وتشغيميـ لفترة قصيرة بال أجور عمى أساس التطوع أو التدريب والتجربة ،أو تشغيميـ
بأجور تقل بكثير عف الحد األدنى لألجور التي حددتيا الحكومة ،وبعد انقضاء تمؾ الفترة يستبدلوىـ بعاطميف

آخريف عف العمل ،و ذلؾ يتـ بعد انتياء الفترة مباشرة أو بعد الفشل في محاولة إقناعيـ بقبوؿ االستمرار في
العمل بأجور زىيدة أو بال أجر عمى أساس التجريب أو التدريب أو التطوع التي تكاد سنواتو ال تنتيي.

وفقا لما سبق ذكره يمكف محاربة و عالج البطالة وفقا لممدرسة االشتراكية الماركسية عف طريق زيادة حجـ
االستثمارات بيدؼ زيادة الطمب عمى العمل وذلؾ اعتمادا عمى العالقة العكسية بيف البطالة و حجـ

االستثمار ( دادف وبف طجيف ،5145 ،ص .) 4:9

 6.5.7البطالة من منظور المدرسة المؤسسية:
 6.5.7.4المبادئ الرئيسية لممدرسة المؤسسية ( :القريشي ،511; ،مف ص  556إلى ص ) 559

 .4التأكيد عمى أىمية االقتصاد الكمي ،وضرورة دراسة االقتصاد ككل وليس كأجزاء منفصمة عف
بعضيا.

 .5التأكيد عمى أف االقتصاد يتـ تنظيمو مف خالؿ مؤسسات اقتصادية وليس مف خالؿ القوانيف
االقتصادية ،حيث أف ىذه المؤسسات تتضمف أىداؼ اقتصادية يتـ السعي إلييا ،باإلضافة إلى

السموؾ الجماعي والعادات والتقاليد واألعراؼ االجتماعية ،باإلضافة أيضا إلى قوانيف وأنماط لمفكر
ووسائل لممعيشة.

 .6التأكيد عمى ضرورة اكتشاؼ ودراسة األمور والحقائق االقتصادية الداخمية ،وذلؾ مع األخذ بعيف
االعتبار االختالفات في الزماف والمكاف والتغيرات التي تحدث بشكل مستمر.

 .7رفض مبدأ المنافسة الكاممة وفكرة اقتصاد السوؽ الحر والحرية االقتصادية في النظاـ االقتصادؼ
الرأسمالي ،باعتبارىا أوىاـ تستغميا المؤسسات والشركات الكبرػ الخاصة في تدمير منافسييا

اقتصاديا بطرؽ مشروعة حسب النظاـ التي تعمل في ظميا وأخرػ غير مشروعة ،وبالتالي فإف
النظاـ االقتصادؼ الرأسمالي استبدؿ فعميا مبدأ المنافسة التامة بمبدأ االحتكار االقتصادؼ الذؼ ينتج
عنو تضارب المصالح بيف المجموعات االقتصادية ،وظيور احتكار القمة.

 .8رفض فكرة التوازف االعتيادؼ عند الكالسيكييف ،واستبداليا بفكرة التسبيب الدائرؼ ،حيث أف التكيف
الخاطئ في االقتصاد ُيعتبر عمال اعتياديا ناتجا عف تراكـ عمميات البحث عف األىداؼ االقتصادية
واالجتماعية.

 .9التأكيد عمى ضرورة تدخل الحكومة في الحياة االقتصادية مف خالؿ الرقابة وتصحيح األخطاء
ومعالجة القصور في االقتصاد.
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 6.5.7.5تفسير حدوث البطالة وطرق عالجها وفقاً لممدرسة المؤسسية ( :مراد ،511; ،ص ) 51

تظير البطالة وفقا لممدرسة المؤسسية بسبب حدوث فجوة بيف مستوػ التطور الكبير لمتكنولوجيا وبيف

النظاـ المؤسسي لمنظاـ االقتصادؼ الرأسمالي ،باإلضافة إلى اعتماد النظاـ االقتصادؼ الرأسمالي عمى

احتكار الموارد االقتصادية المتاحة وتركزىا في الشركات الكبرػ وشخصيات معينة ،حيث تسبب كل مف

االحتكار وتطور التكنولوجيا في انحسار فرص العمل في العديد مف المجاالت وزيادة معدؿ استبداؿ اآلالت
محل العماؿ ،و يتطمب محاربة وعالج البطالة وفقا لرؤية المدرسة المؤسسية العمل عمى األمور التالية:

 .4ضرورة تدخل الحكومة في الحياة االقتصادية ،وذلؾ مف خالؿ العمل عمى التنسيق بيف الشركات

المحتكرة الكبرػ وبيف الحكومة بيدؼ تقميل معدؿ البطالة في االقتصاد ،والحد مف اآلثار السمبية
لالحتكار ،باإلضافة إلى تعزيز الرقابة عمى األجور واألسعار بيدؼ تقميل معدؿ البطالة.

 .5ضرورة اعتماد مبدأ التخطيط االقتصادؼ بيدؼ تحقيق األىداؼ االقتصادية المتعمقة بتعزيز النمو
االقتصادؼ والوصوؿ باالقتصاد إلى حالة التوازف.

 .6ضرورة إعادة ىيكمة سوؽ العمل في اقتصاد الدولة بيدؼ التخفيف مف اآلثار السمبية الناتجة عف
ال تطور التكنولوجي فيما يتعمق بالبطالة ،وذلؾ مف خالؿ التوسع في المجاالت الخدمات اإلنسانية
والخدمات الصحية ،باإلضافة إلى الخدمات المنزلية ورعاية األطفاؿ وغير ذلؾ مف المجاالت التي

يمكف أف يساىـ التوسع فييا في الحد مف البطالة الناتجة عف التقدـ والتطور التكنولوجي.
 6.5.8البطالة من منظور المدرسة الكينزية:
 6.5.8.4المبادئ العامة لممدرسة الكينزية ( :القريشي ،511; ،ص ) 57: ،579

 .4التأكيد عمى أىمية االقتصاد الكمي ومتغيراتو مثل االنتاج ،الدخل ،االستيالؾ ،االدخار ،التشغيل
والبطالة.

 .5التأكيد عمى أىمية الطمب الفعاؿ كمحدد لإلنتاج والدخل القومي والتشغيل ،حيث أف الكالسيكييف
ركزوا عمى جانب العرض وأىمموا جانب الطمب.

 .6االقتصاد غير مستقر ،وذلؾ بسبب عدـ استقرار مستوػ االستثمار المخطط ،حيث أف التغير في
االستثمار يؤدؼ إلى التغير في الدخل القومي واالنتاج بشكل أكبر مف التغير الحاصل في

المتوقع.
االستثمار ،ويتأثر مستوػ االنفاؽ االستثمارؼ بمعدؿ العائد ُ

المبرمة بيف العماؿ وأصحاب العمل ،وتدخل
 .7األجور واألسعار غير مرنة ،وذلؾ بسبب طبيعة العقود ُ
الدولة أو الحكومة في تحديد مستوػ الحد األدنى لألجور النقدية ،باإلضافة إلى ضغوطات النقابات
العمالية التي تيدؼ إلى تثبيت أو زيادة مستوػ األجور النقدية.
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 .8ضرورة تدخل الدولة أو القطاع العاـ في الحياة االقتصادية ،وذلؾ مف خالؿ اتباع السياسات النقدية

والمالية النشطة والمناسبة بيدؼ تحفيز استقرار األسعار والوصوؿ إلى مستوػ التشغيل الكامل

وتحقيق النمو االقتصادؼ ،وذلؾ يعود إلى فشل أو بطؤ القوػ الذاتية التمقائية في معالجة الخمل في

توازف االقتصاد.

 .9يمكف لالقتصاد أف يصل يستقر في مستوػ التشغيل الكامل ولكف بشكل مؤقت ،وذلؾ بسبب تغير
حالة االقتصاد وفقا لممرحمة التي يمر بيا في الدورة االقتصادية.

 .:يمكف لالقتصاد أف يصل إلى حالة التوازف تحت مستوػ التشغيل الكامل ( بيموؿ ،5148 ،ص .) 89
 6......سوق العمل عند الكينزيين:
توجد بيف المدرستيف الكالسيكية والكينزية نقاط توافق واختالؼ فيما يتعمق بتفسير آلية سوؽ العمل ،وذلؾ

مف خالؿ اآلتي:

 6.5.8.5.4الطمب عمى العمل ( :الخطيب ودياب ،5147 ،ص ) 546

يتفق الكينزيوف والكالسيكيوف فيما يتعمق بالطمب عمى العمل ،وذلؾ مف حيث اآلتي:
 .4ثبات جميع عناصر االنتاج في المدػ القصير ما عدا عنصر العمل ،وتُكتب دالة االنتاج بالصيغة
اآلتية.Q = f ( L ) :
 .5يتـ تعظيـ األرباح مف خالؿ تساوؼ األجور الحقيقية )  ( W / Pمع االنتاجية الحدية لعنصر العمل
.MPL

 .6يتـ تحديد العالقة بيف الطمب عمى العمل ومستوػ األجور الحقيقية وفقا لمبدأ تعظيـ األرباح ،وتُكتب
ويعبر عف دالة الطمب عمى العمل
دالة الطمب عمى العمل بالصيغة اآلتية ) ُ ،L D = f ( W / P
المحدثيف ،وىي كالتالي:
بيانيا كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى الكالسيكييف والكالسيكييف ُ
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شكل (  :) 41.6منحنى الطمب عمى العمل عند كينز
المصدر ( :لعريفي ،5144 ،ص ) 56

 6.5.8.5.5عرض العمل ( :لعريفي ،5144 ،مف ص  56إلى ص ) 58

يوجد خالؼ جوىرؼ بيف الكينزييف والكالسيكييف فيما يتعمق بعرض العمل ،ويكمف ذلؾ في النقاط التالية:
 .4يرػ الكالسيكيوف بأف العماؿ يأخذوف المستوػ العاـ لألسعار بعيف االعتبار في تحديد مستوػ
أجورىـ النقدية ،وىذا يعني أف عرض العمل يتحدد وفقا لمستوػ األجور الحقيقية ،أما بالنسبة

ويخدعوف بيا مف أجل التالعب
لمكينزييف ،فيـ يروف بأف العماؿ ييتموف فقط باألجور االسمية ُ
بأجورىـ الحقيقية ،وبالتالي يتـ تحديد عرض العمل وفقا لمستوػ األجور االسمية بحيث تكوف العالقة
بيف عرض العمل ومستوػ األجور االسمية عالقة طردية ،أؼ أف عرض العمل دالة متزايدة أو

موجبة في األجور االسمية ،وتُكتب بالصيغة التالية:
)LS=f(W
حيث أف:
 : L Sعرض العمل.
 : Wمستوػ األجر االسمي.
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 .5يرػ الكالسيكيوف بأف التغير في األجور الحقيقية يجب أف يتـ بعد األخذ بعيف االعتبار كل مف
مستوػ األجور االسمية والمستوػ العاـ لألسعار ،في حيف يرػ الكينزيوف بأف األجور االسمية يتـ
تحديدىا في سوؽ العمل ،بينما يتـ تحديد المستوػ العاـ لألسعار وفقا لكمية النقود المتداولة.

 .6ركز الكالسيكيوف عمى األجور الحقيقية ،وأكدوا عمى ضرورة أف تكوف ىذه األجور مرنة ،أما
الكينزيوف فقد اىتموا باألجور االسمية ،وأكدوا عمى أف ىذه األجور مرنة في اتجاه واحد وىو ارتفاع

األجور االسمية ،وتكوف األجور االسمية غير مرنة في اتجاه انخفاض ىذه األجور ،وبالتالي يرػ
الكينزيوف بوجود حد أدنى لألجور االسمية ،بحيث أف العماؿ لف يقبموا بأؼ أجر اسمي أقل مف الحد

األدنى لمستوػ األجور االسمية ،ويعود ذلؾ إلى تدخل كل مف الحكومة والنقابات العمالية وغيرىا في
تحديد مستوػ األجور االسمية ( الخطيب ودياب ،5147 ،ص  ،) 547ويوضح الشكل التالي النقاط
الثالثة التي تـ ذكرىا والتي تتعمق بمفيوـ عرض العمل وفقا لممدرسة الكينزية:

شكل (  :) 44.6منحنى عرض العمل عند كينز
المصدر ( :لعريفي ،5144 ،ص ) 58

 6.5.8.5.6توازن سوق العمل:
يصل االقتصاد وفقا لكينز إلى حالة التوازف عند نقطة التوازف التي تمثل نقطة تقاطع منحنى الطمب عمى

العمل مع منحنى عرض العمل ،والتي تعبر عف تساوؼ كمية العمل المعروضة مع الكمية المطموبة مف

العمل ،وبالتالي يتـ تحديد كل مف الكمية التوازنية لعنصر العمل ( عدد العماؿ ) والمستوػ التوازني لألجور
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الحقيقية ،وذلؾ مع افتراض ثبات المستوػ العاـ لألسعار ( الخطيب ودياب ،5147 ،ص  ،) 549 ،548فيمكف

لالقتصاد الوصوؿ إلى حالة التوازف عندما تكوف األجور الحقيقية مساوية أو أعمى مف الحد األدنى لألجور

التي تفرضيا الحكومة في ظل مستوػ التشغيل الكامل لعناصر اإلنتاج وعدـ وجود بطالة إجبارية ،ويمكف

لالقتصاد أيضا الوصوؿ إلى حالة التوازف ،وذلؾ عند الحد األدنى لألجور التي تفرضيا الحكومة ولكف في
ظل مستوػ التشغيل غير الكامل لعناصر اإلنتاج ،وفي ىذه الحالة يظير فائض في عرض العمل التي تمثل

حالة مف البطالة االجبارية في االقتصاد وفقا لكينز ،وذلؾ بسبب عدـ رغبة أو قدرة أصحاب العمل عمى

توظيف المزيد مف العماؿ نتيجة النخفاض الطمب الكمي عمى السمع والخدمات ،وذلؾ عمى الرغـ مف استعداد
عدد مف العاطميف عف العمل لالنخراط في العمل في ظل األجور الحقيقية السائدة المتمثمة في الحد األنى

لألجور الحقيقية في ىذه الحالة ( عقوف ،5141 ،ص  ،) 59 ،58والشكل التالي يوضح ما سبق ذكره:

شكل (  :) 45.6توازن سوق العمل عند كينز
المصدر ( :لعريفي ،5144 ،ص  ،59بتصرؼ )

تمثل النقطة  E1حالة التوازف في االقتصاد ووصولو إلى مستوػ التشغيل الكامل لعوامل االنتاج عند

مستوػ األجور الحقيقية التوازنية  ،( W / P ) 1والكمية التوازنية لعنصر العمل  ،L1وتمثل النقطة  E2حالة

التوازف في االقتصاد عند مستوػ التشغيل الكامل لجميع عناصر االنتاج المتاحة في االقتصاد ،وذلؾ عند
الكمية التوازنية لعنصر العمل  ،L2والمستوػ التوازني لألجور الحقيقية  ،( W / P ) 2وذلؾ عند الحد

األدنى لألجور ،أما النقطة  E3فيي تمثل حالة التوازف في االقتصاد في ظل مستوػ التشغيل غير الكامل

عند مستوػ األجور التوازنية ،والتي تمثل في ىذه الحالة الحد األدنى لألجور الحقيقية ،( W / P ) 2
9:

والكمية التوازنية لعنصر العمل  ،L3وذلؾ بسبب انتقاؿ منحنى الطمب عمى العمل مف  Ld1إلى منحنى
الطمب عمى العمل  ،Ld3وذلؾ نتيجة النخفاض الطمب عمى السمع والخدمات وما يتبعو مف انخفاض في
الطمب عمى عنصر العمل المنتج ليذه السمع والخدمات ،وفي ىذه الحالة يظير فائض عمل يعبر عف حالة

مف البطالة االجبارية والمتمثمة في المسافة مف  L2إلى .L3
 6.5.8.6تفسير حدوث البطالة وطرق معالجتها وفقاً لممدرسة الكينزية:
تنشأ البطالة حسب رؤية كينز في حالة التشغيل غير الكامل لعناصر االنتاج بشكل عاـ وعنصر العمل

بشكل خاص ،وذلؾ نتيجة النخفاض الطمب الكمي الفعاؿ بشكل يؤدؼ إلى حدوث فائض في العرض الكمي،

وىذا يعني انخفاض الطمب الكمي عمى السمع والخدمات ،األمر الذؼ أدػ إلى انخفاض الطمب عمى العمل

بشكل يجعمو غير قادر عمى استيعاب الفائض في عرض العمل ،وتكوف البطالة في ىذه الحالة بطالة

إجبارية ( عقوف ،5141 ،ص  ،) 5: ،59وقد عرؼ كينز البطالة االجبارية عمى أنيا البطالة الناتجة عف حدوث

فائض في عرض العمل في ظل مستوػ األجور السائدة وثبات المستوػ العاـ لألسعار السائدة ،ويكوف ذلؾ

في حالة عدـ وصوؿ االقتصاد إلى مستوػ التشغيل الكامل ( األسطل ،5147 ،ص  ،) 67 ،66ويظير ذلؾ

بشكل واضح في حالة الركود والكساد االقتصادؼ وانتقاؿ منحى الطمب عمى العمل إلى اليسار ( لعريفي،

 ،5144ص  ،) 59أو في حالة نجاح ضغوطات النقابات العمالية في رفع مستوػ األجور في ظل ثبات
المستوػ العاـ لألسعار أو النجاح في الضغط عمى الحكومة لرفع الحد األدنى لألجور االسمية وبالتالي
ارتفاع منحنى عرض العمل إلى أعمى ( الخطيب ودياب ،5147 ،ص  ،) 549والشكالف التالياف يوضحاف حالة

البطالة االجبارية:
الشكل األوؿ:

شكل (  :) 46.6أثر انتقال منحنى الطمب عمى العمل إلى اليسار
المصدر ( :عقوف ،5141 ،ص  ،58بتصرؼ )
;9

تعبر النقطة  E1عف حالة التوازف في االقتصاد عند مستوػ التشغيل الكامل ،وذلؾ عند المستوػ التوازني
لألجور الحقيقية )  ،( W / Pالكمية التوازنية لعنصر العمل  ،L1وال يوجد أؼ أثر لمبطالة في ىذه الحالة.
أما في حالة انتقاؿ منحنى الطمب مف  Ld1إلى  Ld2بسبب انخفاض الطمب عمى العمل نتيجة

النخفاض الطمب عمى السمع والخدمات ( بافتراض جمود األجور واألسعار المتمثمة بالحد األدنى لألجور

الحقيقية وثبات المستوػ العاـ لألسعار ) ،فسوؼ يؤدؼ ذلؾ إلى حدوث فائض في عرض العمل المعبر عف
وجود عدد مف العاطميف عف العمل المستعديف لمعمل في ظل األجور السائدة المتمثمة في الحد األدنى مف

األجور الحقيقية ،وذلؾ عند التوازف الجديدة  ،E2والمسافة مف  L1إلى  L2يمثل فائض عرض العمل والذؼ
يعبر عف حالة البطالة االجبارية ،ويظير ىذا النوع مف البطالة غالبا في حالة الكساد والركود االقتصادؼ.
الشكل الثاني:

شكل (  :) 47.6أثر انتقال منحنى عرض العمل إلى أعمى
المصدر ( :الخطيب ودياب ،5147 ،ص  ،549بتصرؼ )

تعبر النقطة  E1عف حالة التوازف في االقتصاد عند مستوػ التشغيل الكامل ،وذلؾ عند المستوػ التوازني

لألجور الحقيقية  ،( W / P ) 1والكمية التوازنية لعنصر العمل  ،Lتكوف البطالة في ىذه الحالة معدومة

األثر.

أما في حالة انتقاؿ منحنى عرض العمل مف  L S1إلى  L S2بسبب نجاح ضغوطات النقابات العمالية أو

تدخل الحكومة في تحديد حد أدنى جديد لألجور الحقيقية بحيث يكوف أعمى مف الحد األدنى السابق لألجور

الحقيقية ،بحيث تكوف نقطة التوازف الجديدة  E2عند مستوػ األجور الحقيقية  ،( W / P ) 2فسوؼ يؤدؼ
<9

إلى وصوؿ االقتصاد إلى حالة مف التشغيل غير الكامل ،وذلؾ بسبب عدـ تجاوب أصحاب العمل بطريقة
إيجابية مع ىذا التدخل مف النقابات العمالية أو الحكومة ،حيث أف عرض العمل سينخفض مف  LS2إلى

 LS1باإلضافة إلى انخفاض مستوػ االنتاج الكمي لمسمع والخدمات ،وذلؾ بيدؼ المحافظة عمى ثبات

مستوػ التكاليف الكمية لإلنتاج أو محاولة تقميل ىذه التكاليف ،ويمكف مالحظة الفائض في العرض – المعبر
عف وجود عدد مف العاطميف عف العمل المستعديف لمعمل في ظل األجور الحقيقية السائدة الجديدة  -بيانيا

مف خالؿ المسافة مف  LS1إلى  ،LS2وذلؾ قبل انخفاض عرض العمل وعودتو إلى  LS1حيث تعبر ىذه
المسافة عف البطالة اإلجبارية.

إضافة لما سبق ذكره يمكف معالجة البطالة وفقا لكينز مف خالؿ تدخل الحكومة الضرورؼ في الحياة

االقتصادية ،وذلؾ بيدؼ زيادة الطمب الكمي الفعاؿ اليادفة إلى زيادة العرض الكمي ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى
زيادة حجـ االستثمارات ،وبالتالي الوصوؿ باالقتصاد إلى مستوػ التشغيل الكامل لجميع عناصر االنتاج
وتحقيق النمو االقتصادؼ ( الخطيب ودياب ،5147 ،مف ص  556إلى ص  ،) 55:باإلضافة إلى تحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية وتحقيق العدالة االجتماعية ،وذلؾ مف خالؿ أدوات السياسة المالية التوسعية التي

يمكف لمدولة اتباعيا في محاربة البطالة وىي :تخفيض الرسوـ والضرائب ،زيادة االنفاؽ الحكومي ،زيادة

القروض العامة ،عجز الموارنة والديف العاـ ( غدير ،5141 ،مف ص  47إلى ص .) 58

كما وتوجد لمسياسات المالية الناجحة في الدولة بشكل عاـ ،وفي مكافحة البطالة بشكل خاص عوامل

وعناصر عديدة ،ويمكف إجماؿ أىـ ىذه العوامل في اآلتي ( :الخطيب ودياب ،5147 ،ص ) 55:

 .4إجمالي اإليرادات الحكومية.

 .5حجـ الديف العاـ عمى الدولة.
 .6حجـ واتجاه تأثير الظروؼ واألوضاع االقتصادية المحمية واالقميمية والدولية عمى االنتاج المحمي.
 .7تأثير مستويات الرقابة المالية واإلدارية والقضائية والتشريعية عمى اإلنفاؽ العاـ.
 .8قنوات توزيع اإلنفاؽ العاـ في اتجاه القطاعات االقتصادية المختمفة في الدولة.
 .9مرونات الطمب بشكل عاـ.

 .:مرونات العرض بشكل عاـ.
; .طبيعة ودرجة المنافسات بيف الصناعات المختمفة عمى األصعدة المحمية واالقميمية والدولية.
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 6.6أهم التفسيرات الحديثة لمبطالة:
 6.6.4البطالة من منظور المدرسة النقدية:
 6.6.4.4المبادئ العامة لممدرسة النقدية ( :القريشي ،511; ،ص ) 5<6 ،5<5

 .4التأكيد عمى أىمية ودور النقود في تحديد المستوػ التوازني لمناتج المحمي الحقيقي ،حيث أف النقدييف
يروف بأف زيادة عرض النقود تؤدؼ إلى زيادة االستيالؾ واالستثمار ،وبالتالي زيادة الطمب الكمي،

األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة ورفع المستوػ التوازني لمناتج المحمي الحقيقي.

 .5افتراض السموؾ االقتصادؼ الرشيد لمفرد الذؼ ُيعتبر الوحدة االقتصادية األساسية.
 .6تميل األجور واألسعار بشكل عاـ إلى كونيا قريبة مف األجور واألسعار األخرػ المنافسة ليا في
المدػ الطويل ،وتؤدؼ ىذه المنافسة إلى تقميل مستوػ االحتكارات مف خالؿ انتاج تكنولوجيا
ومنتجات جديد ذات جودة وأسعار جيدة ومقبولة لدػ المستيمكيف.

 .7يرػ النقديوف بأف التدخل الحكومي في الحياة االقتصادية يؤدؼ إلى عرقمة تحقيق األىداؼ
االقتصادية المتعمقة بتحقيق النمو االقتصادؼ ،ووصوؿ االقتصاد إلى مستوػ التشغيل الكامل وغيرىا

مف األىداؼ االقتصادية التي يمكف تحقيقيا مف خالؿ الحرية االقتصادية ،ويعود ذلؾ إلى أف بعض

المسئوليف الحكومييف يستخدموف الموارد المتاحة في االقتصاد ألىداؼ بعيدة عف األىداؼ
االقتصادية ،باإلضافة إلى التدخل في تحديد األسعار واألجور وغير ذلؾ مف أشكاؿ التدخل

الحكومي في الحياة االقتصادية ( القريشي ،511; ،ص  ،) 5<5وترػ ىذه النظرية أيضا أف اتباع
الحكومة لمسياسة المالية التوسعية بيدؼ معالجة البطالة غير فعالة ،وتزيد مف تكاليف الخزينة

العامة ،وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة في الدولة ( مجمخ ،5149 ،ص ;.) 9

 .8االقتصاد في حالة توازف مستمر بشكل عاـ عمى الرغـ مف حدوث بعض التقمبات الناتجة عف تغير

عرض النقود ،وسرعاف ما تزوؿ ىذه التقمبات بسبب التوازف التمقائي لالقتصاد ( بيموؿ ،5148 ،ص

.) 8:

 6.6.4.5تفسير حدوث البطالة وطرق معالجتها وفقاً المدرسة النقدية:
تظير مشكمة البطالة وفقا لمنقدييف بسبب اتباع السياسة المالية في االقتصاد ،أؼ التدخل الحكومي في

الحياة االقتصادية مف خالؿ السياسات المالية والتدخل في تحديد مستويات األجور واألسعار وجعميا غير
مرنة ،باإلضافة إلى صرؼ إعانات البطالة لمعاطميف عف العمل – سواء كانت ىذه اإلعانات نقدية أو عينية

أو مزيج منيما – ،وغير ذلؾ مف أشكاؿ التدخل الحكومي في الحياة االقتصادية ( بيموؿ ،5148 ،ص .) 8:

ويعد تدخل الدولة أو القطاع العاـ في الحياة االقتصادية سببا رئيسيا في ظيور مشكمة البطالة حسب
كما ُ
رؤية المدرسة النقدية ،ويعود ذلؾ إلى اعتقادىـ بأف الحكومة غير كفؤة وال يمكف االعتماد عمييا في تحقيق
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األىداؼ االقتصادية ،باإلضافة إلى أف صرؼ إعانات البطالة يؤدؼ غالبا إلى عدـ قياـ المستفيدوف مف ىذه

اإلعانات بالبحث عف العمل ،وبالتالي تكوف البطالة حسب رؤية المدرسة النقدية بطالة اختيارية ( احتكاكية

أو دورية ) ( الغصيف ،5147 ،ص .) 68

وفقا لما سبق ذكره يمكف الحد مف مشكمة البطالة وفقا لمنقدييف مف خالؿ اتباع السياسة النقدية ،وعدـ

تدخل الحكومة في الحياة االقتصادية واعتماد اقتصاد السوؽ الحر المعتمد عمى قوػ الطمب والعرض في

السوؽ ( مراد ،511; ،ص ;.) 4< ،4

 6.6.5البطالة وفقاً لمنظور مدرسة اقتصاديات جانب العرض:
 6.6.5.4أهم مبادئ مدرسة اقتصاديات جانب العرض ( :القريشي ،511; ،ص ) 64:

تقوـ تحميالت مدرسة اقتصاديات جانب العرض عمى أمريف أساسييف ،وىما:
 .4التأكيد عمى قانوف ساؼ لألسواؽ ،وبالتالي التأكيد عمى أىمية العرض الكمي في االقتصاد.

 .5التأكيد عمى اعتبار حجـ الضرائب المفروضة عمى الدخل والثروة المحدد األساسي لتحفيز االستثمار
واإلنتاج ،وايجاد فرص عمل جديدة.
 6.6.5.5تفسير حدوث البطالة وطرق معالجتها وفقاً لمدرسة اقتصاديات جانب العرض ( :مراد،511; ،
ص <) 4

تظير البطالة وفقا لمدرسة اقتصاديات جانب العرض نتيجة النخفاض مستوػ العرض الكمي ،ويخالفوف

بذلؾ المدرسة الكينزية التي تعتبر أف البطالة ناتجة عف انخفاض مستوػ الطمب الكمي الفعاؿ عند مستوػ

التشغيل غير الكامل.

ىذا ويمكف مكافحة وعالج البطالة وفقا لرؤية ىذه المدرسة مف خالؿ خفض الضرائب عمى الدخوؿ

والثروات ،وذلؾ بيدؼ زيادة كل مف االستثمارات وتوظيف المزيد مف العماؿ الجدد وبالتالي دفع العممية
اإلنتاجية نحو األماـ ،بمعنى آخر يؤدؼ خفض الضرائب عمى الدخوؿ والثروات رفع مستو التشغيل

وانخفاض معدؿ البطالة في االقتصاد ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة العرض الكمي وانخفاض معدؿ التضخـ
في االقتصاد ،ولكف ىذا التفسير لـ يأخذ بعيف االعتبار اآلثار السمبية التي يمكف أف تنتج عف تخفيض
الضرائب عمى الدخل والثروة ،بحيث يمكف أف يؤدؼ ذلؾ إلى تفاقـ عجز موازنة الدولة بسبب انخفاض

اإليرادات الحكومية الناتجة عف انخفاض حجـ الضرائب المفروضة ،وقد حدث ذلؾ فعال في الواليات المتحدة
األمريكية في عيد الرئيس األمريكي السابق ريغاف.
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 6.6.6البطالة وفقاً لمنظور نظرية البطالة الهيكمية ( :بف السعدؼ وزاوش ،5144 ،ص ) 9 ،8

سعت ىذه النظرية إلى تفسير حدوث البطالة الييكمية ،فيي تنص عمى أف البطالة تظير نتيجة لتغيير

الييكل االقتصادؼ لمدولة والتطور التكنولوجي الحاصل في ذلؾ االقتصاد ،والمذاف أديا إلى عدـ قدرة بعض
العماؿ والعاطميف عف العمل عمى التكييف مع ىذا التغيير الييكمي االقتصادؼ ،ويعود ذلؾ إلى األسباب

اآلتية:

 .4عدـ قدرة العماؿ عمى االنتقاؿ مف المكاف القديـ إلى آخر ،أو االنتقاؿ مف عمل إلى عمل آخر.

 .5قياـ أصحاب العمل بتعييف وتوظيف العماؿ بناء عمى اعتبارات غير موضوعية ،مثل االعتبارات
الشخصية ألصحاب العمل في التوظيف والتشغيل.

المستحدثة.
 .6عدـ القياـ ببرامج تدريبية تيدؼ إلى تييئة العماؿ المتضرريف الستخداـ نظـ اإلنتاج ُ
وفقا لما سبق ذكره ،يرػ الباحث بأف ىذه النظرية اىتمت بتفسير ظيور البطالة في االقتصاديات

الصناعية المتقدمة فقط ،ولـ تفسر حدوث البطالة في االقتصاديات النامية ،والتي تشيد بعضيا تراجعا في

المستوػ التكنولوجي لدييا.

 6.6.7البطالة من منظور نظرية اإلشارة والمؤشرات ( :بيموؿ ،5148 ،ص ) 97

وفقا ليذه النظرية ،يقوـ أصحاب العمل باتخاذ قرار التوظيف أو عدـ التوظيف تحت ظروؼ تتسـ بالشؾ

وعدـ اليقيف ،وذلؾ يعود إلى عدـ توفر جميع المعمومات المتوفرة عف الفرد المتقدـ لموظيفة ،بحيث تكوف ىذه

المعمومات متسمة بأنيا شاممة وثابتة ،فالمعمومات عف الشخص المتقدـ لموظيفة وفقا ليذه النظرية تنقسـ إلى
قسميف:
 .4معمومات ثابتة عف المتقدـ لموظيفة ،مثل العمر والجنس والعرؽ.

 .5معمومات مرنة وغير ثابتة عف المتقدـ لموظيفة ،مثل المؤىالت العممية والخبرات العممية ،وتكوف

المعمومات المرنة وفقا ليذه النظرية بمثابة إشارات تساىـ في قياـ أصاحب العمل باتخاذ قرار
التوظيف أو عدـ التوظيف لممتقدميف لموظائف ،وبالتالي تظير البطالة بسبب إحجاـ أصحاب العمل

عف توظيف عماؿ وموظفيف جدد بسبب المعمومات المرنة المتعمقة بيـ.

 6.6.8البطالة من منظور نظرية العقود الضمنية ( :بيموؿ ،5148 ،ص ) 98 ،97

وموثقة ) ،حيث
وفقا ليذه النظرية ،توجد اتفاقات وعقود ضمنية أو غير رسمية ( أؼ عقود غير مكتوبة ُ
أف قيمة األجور تكوف غير ثابتة ويتـ تحديدىا وفقا لما يمي:
 .4ال يتـ تحديد قيمة األجور وفقا لمتغيرات الحاصمة في الطمب عمى العمل.
:6

 .5يتـ تحديد قيمة األجور وفقا لممرحمة االقتصادية مف الدورة االقتصادية التي يمر بيا اقتصاد الدولة،
ففي حالة االنتعاش واالزىار االقتصادؼ وارتفاع أسعار السمع والخدمات تبقى األجور كما ىي،

ويقوـ أصحاب العمل باالحتفاظ بما تبقى مف اإليرادات كقسط لمتأميف ،أما في حالة مرور االقتصاد
بمرحمة أقل انتعاشا أو مروره بمرحمة الركود االقتصادؼ يقوـ أصحاب العمل بتعويض االنخفاض في
األجور الحقيقية لمعماؿ ،وذلؾ مف خالؿ اإليرادات التي تـ االحتفاظ بيا كأقساط لمتأميف.

 .6تيتـ المؤسسة أو الشركة فقط بإجمالي مجموع األجور التي يتـ تقديميا لعماؿ تمؾ المؤسسة ،وضبط

التقمبات التي تحدث في مستوػ وقيمة األجور ،وذلؾ بغض النظر عف حصة كل عامل عمى حدة

المقدمة لمعماؿ.
مف اجمالي مجموع األجور ُ

وفقا لرؤية ىذه النظرية ،تظير البطالة نتيجة لعدـ رغبة العماؿ بتحمل المخاطر المترتبة عمى القبوؿ بيذا

النوع مف العقود مف حيث عدـ ثبات األجور التي يمنحيا أصحاب العمل ليؤالء العماؿ ،حيث أف العماؿ

يفضموف الحصوؿ عمى أعماؿ ووظائف ذات أجور ثابتة.

إال أف ىذه النظرية لـ تستطع تفسير عدة أمور ميمة والتي مف أىميا البطالة اإلجبارية عند مستوػ

التشغيل غير الكامل ،باإلضافة إلى سبب رغبة العماؿ في ربط أجورىـ النقدية بالمستوػ العاـ لألسعار،
وغير ذلؾ مف األمور التي لـ تستطع ىذه النظرية تفسيرىا.

 6.6.9البطالة من منظور نموذج الداخميين والخارجيين ( :لعريفي ،5144 ،ص ;) 5

وفقا ليذه النظريةُ ،يطمق عمى العماؿ المشاركيف في العممية اإلنتاجية في داخل المؤسسة و النقابة الراعية
لمصالحيـ بالداخمييف ،في حيف ُيطمق عمى األفراد الباحثيف عف عمل والذيف ال يشاركوف في العممية

المرشحيف لموظائف التي يشغميا العماؿ المشتغموف في المؤسسة )
اإلنتاجية لممؤسسة ( العاطميف عف العمل ُ
بالخارجييف ( بيموؿ ،5148 ،ص .) 9:
كما ويساىـ الداخميوف بشكل كبير وفعاؿ في تحديد مستويات أجورىـ في المنشأة ،وذلؾ مف خالؿ

التفاوض مع أصحاب العمل أو إدارة المؤسسة ،وفي نفس الوقت ال يساىـ الخارجيوف بأؼ شكل مف األشكاؿ

في التأثير عمى مستوػ األجور في المؤسسة ،وذلؾ عمى الرغـ مف استعدادىـ لمعمل في تمؾ المؤسسة في
ظل األجور السائدة أو حتى عند الحد األدنى لألجور ،ويعود ذلؾ إلى رغبتيـ بالخروج مف دائرة البطالة،

وفي حاؿ قررت المؤسسة عدـ التجاوب مع مطالب العماؿ واتخاذ القرار بتخفيض مستوػ األجور ،ستتعرض

إلى أحد النتيجتيف:

 .4النتيجة األولى متمثمة في خضوع العماؿ ليذا القرار مع التياوف في العمل بشكل يؤثر سمبا عمى

المنتجة ،األمر الذؼ
سير العممية اإلنتاجية مثل انخفاض كمية اإلنتاج وانخفاض جودة الوحدات ُ
يؤدؼ إلى انخفاض انتاجية العمل وانخفاض إيرادات المؤسسة.
:7

 .5النتيجة الثانية متمثمة في عدـ خضوع العماؿ ليذا القرار وتقديـ استقاالتيـ ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى
فتح المجاؿ لمخارجييف لالنضماـ إلى ىذه المؤسسة في ظل األجور المنخفضة في المؤسسة ،و

بالتالي تخسر المؤسسة عماؿ ذو كفاء وخبرة عممية وانتاجية عالية بالنسبة لمخارجييف ذو الكفاءات
والخبرات واإلنتاجية المنخفضة الذيف تـ توظيفيـ في المؤسسة سابقا ،وتخسر المؤسسة أيضا
التكاليف التي دفعتيا مف أجل تدريب وتحسيف انتاجية العمل لدػ العماؿ الذيف تركوا العمل في تمؾ

المؤسسة ،باإلضافة إلى اضطرار المؤسسة لدفع تكاليف إضافية لتدريب وتحسيف إنتاجية الموظفيف
والعماؿ الجدد.
وفقا لما سبق ذكره في النتيجتيف ،ال ترغب المؤسسة في التعرض ألؼ مف النتيجتيف السابقتيف ،وىذا

يدفعيا إلى االحتفاظ بالداخمييف ورفع مستويات أجورىـ ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى تفاقـ البطالة بالنسبة

لمخارجييف العاطميف عف العمل.

 6.6.:البطالة من منظور التفسير التكنولوجي لمبطالة ( :دادف وبف طجيف ،5145 ،ص ;) 4:

ظير ىذا التفسير لمبطالة عمى يد كل مف كوندراتيف وجوزيف شومبتر ،ووفقا ليذا التفسير تسبب التطور
التكنولوجي في إحالؿ اآلالت محل العماؿ في كثير مف المجاالت والوظائف ،ويعود ذلؾ إلى أف إدخاؿ

المنتجة،
التطور التكنولوجي في الفنوف اإلنتاجية تساىـ في زيادة كل مف كمية اإلنتاج وجودة الوحدات ُ
باإلضافة إلى تقميل التكاليف الناتجة عف استخداـ األيدؼ البشرية العاممة مثل األجور وتكاليف التدريب وغير

ذلؾ مف التكاليف ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى تفاقـ مشكمة البطالة وتحديدا البطالة الييكمية والبطالة اإلجبارية.

وفقا لمتفسير التكنولوجي لمبطالة يعود حدوث تغيرات وتقمبات الدورة االقتصادية في النظاـ الرأسمالي إلى

التغير الييكمي الحاصل في االقتصاد الرأسمالي نتيجة لحدوث التغيرات والتطورات في التكنولوجيا في العديد
مف المجاالت ،وقد يكوف ىذا التطور السبب الرئيسي في ازدىار مجاالت وقطاعات إنتاجية وتدىور مجاالت

أخرػ.

; 6.6.البطالة من منظور نظرية التدفق والمخزون في سوق العمل ( :الخطيب ودياب ،5147 ،مف ص <56
إلى ص ) 575

وفقا ليذه النظرية ،يتـ تحديد حجـ البطالة بناء عمى معدليف أو أحدىما ،وىما:
 .4معدؿ البطالة ،حيث أف زيادة ىذا المعدؿ يؤدؼ إلى زيادة حجـ البطالة والعكس صحيح.

 .5معدؿ العمالة ،حيث أف زيادة ىذا المعدؿ يؤدؼ إلى انخفاض حجـ البطالة والعكس صحيح.
ىذا ويعتمد حجـ البطالة عمى مجموع المحصمة النيائية لتغير كل مف معدؿ البطالة ومعدؿ العمالة ،و

يوجد عدد مف أشكاؿ التدفقات الداخمة والخارجة مف البطالة ،حيث ُيعتبر فقداف العمل أىـ مصدر مف
:8

مصادر البطالة وأىـ تدفق إلى داخل البطالة ،وتقل الرغبة بترؾ العمل طوعا في ظل تزايد معدؿ البطالة
وخصوصا إذا كاف ىذا المعدؿ مرتفع ( يعقوبي وبوتيارة ،5144 ،ص  ،7بتصرؼ ) ،والشكل التالي يوضح

التدفقات الداخمة والخارجة مف البطالة:
فقدان مناصب

المغادرة الطوعية أو

العمل

األعمال التطوعية

الدخول الجديد

إعادة
الدخول

البطالة

التشغيل

التعميم و

عمل غير

التدريب

مأجور

التقاعد

شكل (  :) 48.6التدفقات داخل وخارج البطالة
المصدر ( :يعقوبي وبوتيارة ،5144 ،ص ) 7

وفقا ليذه النظرية ،يمكف حساب معدؿ البطالة في حالة التوازف بيف التدفقات الداخمة إلى والخارجة مف

البطالة ( أؼ تساوؼ عدد المنتقموف مف حالة البطالة إلى حالة العمالة مع عدد المنتقميف مف حالة العمالة إلى

حالة البطالة ) مف خالؿ القانوف التالي:

U = [ 1 ÷ ( 1 + E ) ] × 100 %
حيث أف:
 :Uمعدؿ البطالة في حالة التوازف التدفقات الداخمة والخارجة مف البطالة.
 :Eتمثل عدد مف النسب ،وىي كالتالي:
] ) E = [ (P1 + P2 ) P3 + ( P1 ) ( P4 ) ] ÷ [ ( P1 + P2 ) P5 + ( P2 ) ( P6
حيث أف:
:9

 :P1نسبة المندرجيف في القوة العاممة ولدييـ وظائف.
 :P2نسبة المندرجيف في القوة العاممة وعاطميف عف العمل.
 :P3نسبة المنتقميف مف حالة البطالة إلى حالة العمالة.
 :P4نسبة الذيف لـ يعودوا مشاركيف في القوة العاممة.
 :P5نسبة الزيادة في عدد المنتقميف مف حالة العمالة إلى حالة البطالة إجباريا أو اختياريا.
 :P6نسبة الخارجيف مف إطار القوة العاممة نتيجة ألسباب وظروؼ قاىرة مثل التقاعد.
إضافة إلى ما سبق تعترؼ ىذه النظرية بكل مف البطالة احتكاكية والبطالة الييكمية في االقتصاد ،حيث

يتأثر كل مف حجـ ومستوػ البطالة االحتكاكية بناء عمى اآلتي:
 .4مدػ وحجـ التدفقات الداخمة والخارجة مف سوؽ العمل.

 .5السرعة أو الوقت الالزـ التي يحتاجيا العاطل عف العمل مف أجل إيجاد عمل ،ويعتمد تحديد تمؾ
السرعة أو الوقت الالزـ إلجاد عمل عمى الظروؼ والتغيرات المتعمقة بالمؤسسات والمنشآت

االقتصادية الموجودة في االقتصاد.
أما حجـ ومستوػ البطالة الييكمية فيتأثراف بما يمي:
 .4مدػ مرونة األجور في سوؽ العمل.
 .5حجـ التكاليف الالزمة لمتنقل بيف الوظائف ،وذلؾ سواء كاف ذلؾ االنتقاؿ في منطقة محددة أو بيف
عدد مف المناطق.

< 6.6.البطالة من منظور نظرية تجزئة سوق العمل:
وفقا ليذه النظرية ،ينقسـ سوؽ العمل إلى سوقيف تختمفاف عف بعضيا البعض مف حيث الخصائص،

وىما ( :لعريفي ،5144 ،ص ;) 5< ،5

 .4السوق الرئيسي أو األولي :ويتسـ بالخصائص اآلتية:

أ -يتكوف ىذا السوؽ مف وحدات إنتاجية كبيرة الحجـ.

ب -تستخدـ ىذه الوحدات أساليب اإلنتاج كثيفة عنصر رأس الماؿ.

ت -يتمتع العماؿ والموظفوف العامموف في ىذا السوؽ بمستويات عالية مف الخبرات والميارات ،وذلؾ
نتيجة لمممارسة المستمرة وب ارمج التأىيل والتدريب.

::

ث -يتمتع العماؿ والموظفوف العامموف في ىذا السوؽ باالستقرار لوظيفي ،ويتمتعوف أيضا بمستويات
عالية مف األجور ،ويعود ذلؾ إلى تمتع ىذا السوؽ بدرجات عالية مف االستقرار والربحية باإلضافة

إلى شروط العمل الجيدة فييا باإلضافة إلى الجودة العالية لمقوانيف والتشريعات المنظمة لذلؾ السوؽ

ج -يشتمل ىذا السوؽ عمى جميع الوحدات والمنشآت والمؤسسات الحكومية في القطاع العاـ ،باإلضافة
إلى الوحدات والمنشآت التابعة لمقطاع الخاص المنظـ.

 .5السوق الثانوي :ويتسـ بالخصائص اآلتية:

أ -يتكوف ىذا السوؽ مف وحدات إنتاجية صغيرة ،باإلضافة إلى وحدات إنتاجية كبيرة تستخدـ أساليب
اإلنتاج كثيفة عنصر العمل.

ب -أدوات اإلنتاج فييا بدائية مقارنة بالسوؽ الرئيسي ،والعماؿ في السوؽ الثانوؼ ذو ميارات وخبرات
ضعيفة و قميمة.

ت -يتسـ ىذا السوؽ بمستويات منخفضة مف االستقرار بشكل يجعمو عرضة لمتقمبات االقتصادية،
باإلضافة إلى اتساـ ىذا السوؽ بمستويات منخفضة مف الربحية بشكل يجعمو غير قادر عمى

المنافسة ،ويعود ذلؾ إلى سوء شروط العمل فييا باإلضافة إلى سوء القوانيف والتشريعات المتعمقة
بذلؾ السوؽ.

ث -يشتمل ىذا السوؽ عمى كل مف قطاع التجارة ،قطاع الخدمات ،قطاع الزراعة ،قطاع الصناعات
التحويمية غير المنظمة ،باإلضافة إلى معظـ قطاع البناء واإلنشاء.

وفقا ليذه النظرية تظير البطالة في كال السوقيف ،فالبطالة تحدث في السوؽ الرئيسي في ظل حالة مف

الركود االقتصادؼ المستمر ولكف معدالت البطالة فييا تكوف قميمة ،ويعود ذلؾ إلى وجود قوانيف وتشريعات
تحمي مصالح العماؿ في ذلؾ السوؽ ،أما البطالة في السوؽ الثانوؼ فتكوف معدالتيا مرتفعة ،ويعود ذلؾ إلى

سيولة تأثر السوؽ الثانوؼ باآلثار الناتجة عف التقمبات االقتصادية ،ففي حالة الرواج و االنتعاش االقتصادؼ

يكوف مف السيل توظيف عماؿ جدد ،وفي حالة الركود والكساد يكوف مف السيل التخمص مف العماؿ ،وذلؾ
بسبب سوء القوانيف والتشريعات المتعمقة بيذا السوؽ ،وعدـ قدرتيا عمى حماية مصالح العماؿ فييا ( عقوف،

 ،5141ص <.) 5

بشكل عاـ يعود اختالؼ وربما تناقض ظروؼ العمل بيف السوقيف إلى عدة عوامل أىميا انتقاؿ النظاـ

االقتصادؼ الرأسمالي مف حالة المنافسة إلى حالة االحتكار لمموارد االقتصادية المتاحة ،باإلضافة إلى

اختالؼ مستويات التقدـ التكنولوجية بيف األسوؽ ،بحيث تستخدـ األسواؽ الرئيسية التكنولوجيا التي تستيدؼ
أساليب اإلنتاج كثيفة عنصر رأس الماؿ ،في حيف تستخدـ األسواؽ الثانوية التكنولوجيا التي تستيدؼ أساليب

اإلنتاج كثيفة عنصر العمل ،وبالتالي يكوف مستوػ التقدـ التكنولوجي في السوؽ الرئيسي أعمى بكثير مف

مستوػ التقدـ التكنولوجي في السوؽ الثانوؼ ( الخطيب و دياب ،5147 ،ص .) 576
;:

 6.6.41البطالة من منظور نظرية اختالل سوق العمل:
وفقا ليذه النظرية تتسـ األجور واألسعار بالجمود في المدػ القصير ،ويعود ذلؾ إلى عدـ قدرة كال مف

األجور و األسعار عمى التكييف والتغير مع التغيرات في كال مف عرض العمل والطمب عمى العمل بسرعة
كافية لتحقيق التوازف في سوؽ العمل ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى حالة مف االختالؿ في ىذا السوؽ ،بحيث يظير

فائض في عرض العمل في ظل األجور السائدة في السوؽ ،وينطبق ذلؾ عمى سوؽ السمع والخدمات بالنسبة
إلى كميات اإلنتاج ( عقوف ،5141 ،ص  ،) 64وبالتالي ترػ النظرية أف ظيور البطالة ناتج عف التفاعل بيف

سوؽ العمل و سوؽ السمع والخدمات ،وذلؾ كالتالي ( بيموؿ ،5148 ،ص :) 91

 .4البطالة الكالسيكية :وفقا لنظرية اختالؿ سوؽ العمل ،يؤدؼ حدوث فائض في الطمب عمى السمع
والخدمات مع ظيور فائض في عرض العمل نتيجة الرتفاع األجور الحقيقية عف مستوػ األجور

الحقيقية التوازنية إلى امتناع أصحاب العمل عف توظيف عماؿ جدد وزيادة ،اإلنتاج نظ ار النخفاض

مستوػ أرباح أصحاب العمل ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى ظيور بطالة تشبو البطالة التي تحدث عنيا

الكالسيكيوف.

 .5البطالة الكينزية :وفقا لنظرية اختالؿ سوؽ العمل ،يؤدؼ حدوث فائض في عرض السمع والخدمات
مع ظيور فائض في عرض العمل إلى امتناع أصحاب العمل عف توظيف عماؿ جدد ،وبالتالي

انخفاض مستوػ التشغيل عف مستوػ التشغيل الكامل بسبب دخوؿ االقتصاد في حالة الكساد
االقتصادؼ غالبا ،وذلؾ نظ ار لوجود فائض في اإلنتاج ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى ظيور بطالة تشبو

البطالة التي تحدث عنيا الكينزيوف.

ىذا و عمى الرغـ مف األىمية والقبوؿ التي حصمت عمييما نظرية اختالؿ سوؽ العمل ،إال أنيا لـ تسمـ

مف االنتقادات العديدة والتي مف أىميا ما يمي ( الخطيب ودياب ،5147 ،ص :) 579

 .4افترضت النظرية تجانس عنصر العمل ،وبالتالي افتراض أف البطالة إما أف تكوف كالسيكية أو
كينزية فقط.

 .5قدمت النظرية تحميميا لمبطالة في المدػ القصير فقط ،ولـ توضح أسباب استمرار البطالة في المدػ
الطويل.

 .6اعتبرت النظرية أف البطالة واالختالالت األخرػ في السوؽ مشاكل واختالالت مؤقتة ( الغفرؼ،

 ،5148ص .) 67

 .7افترضت النظرية وجود سوؽ واحد لمسمع والخدمات ،والتي يترتب عمييا البطالة الكالسيكية أو
البطالة الكينزية ( الغفرؼ ،5148 ،ص .) 67

<:

 6.6.44البطالة من منظور نظرية البحث عن العمل:
ربطت ىذه النظرية البطالة بصعوبة الحصوؿ عمى جميع المعمومات الالزمة المتعمقة بسوؽ العمل،

باإلضافة إلى وجود عدد مف العاطميف عف العمل الباحثيف عف عمل مع وجود فرص عمل ووظائف شاغرة (

الخطيب ودياب ،5147 ،ص  ،) 57:وتتمحور ىذه النظرية حوؿ الفرضيات التالية:
 .4صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات الكاممة حوؿ سوؽ العمل ،األمر الذؼ يزيد مف صعوبة البحث
عف العمل المناسب بالنسبة لمباحث عف عمل ،ويزيد األمر كذلؾ مف صعوبة توظيف المتقدـ

المناسب لموظيف بالنسبة لصاحب العمل ( الخطيب ودياب ،5147 ،ص  ،) 57:وتتسـ عممية البحث
والحصوؿ عمى ىذه المعمومات بالخاصيتيف اآلتيتيف ( :الخطيب ودياب ،5147 ،ص ) 57; ،57:

أ -عممية ُمكمفة ماديا بالنسبة لمباحثيف عف ىذه المعمومات ،وتتمثل ىذه التكاليف بالنسبة لمباحث عف
العمل في تكاليف التنقل بيف المنشآت والمؤسسات ومكاتب العمل والدوائر الحكومية مف أجل البحث
عف العمل ،وتتمثل ىذه التكاليف بالنسبة لمباحث عف عامل أو موظف مناسب في تكاليف إجراء
االختبارات لممتقدميف لموظيفة ،وبالنسبة لمباحثيف عف عمل ،ترتبط عممية البحث عف العمل بنوعيف

مف التكاليف ،وىما:

 التكاليف المباشرة  :وىي تكاليف متمثمة في رسوـ التسجيل في مكاتب العمل وتكمفة إعالف البحث
عف وظيفة ،باإلضافة إلى تكاليف التنقل مف مكاف إلى آخر بيدؼ البحث عف عمل.

المضحى بو ( تكمفة الفرصة البديمة ) مف
 التكاليف غير المباشرة  :وىي تكاليف متمثمة في أجر ُ
أجل قضاء الوقت في البحث عف عمل آخر ( بالنسبة لمعامل الذؼ يريد البحث عف عمل آخر ).
ب -تحتاج عممية البحث والحصوؿ عمى ىذه المعمومات وقتا طويال ،وتحتاج أيضا إلى تفرغ األفراد (
سواء كانوا باحثيف عف عمل أو باحثيف عف عماؿ جدد ) إلى ىذه العممية.

 .5كمما طالت فترة البحث عف المعمومات ،كمما زاد حجـ األجر المتوقع الحصوؿ عميو ( عقوف،5141 ،

ُ

ص ;.) 5

ُ .6يعتبر األفراد العاطميف عف العمل أكثر قدرة عمى جمع ىذه المعمومات مقارنة باألفراد العامميف ،وذلؾ
بسبب توفر كل مف الوقت والقدرة عمى االتصاؿ والتواصل مع أصحاب العمل ومكاتب العمل وغير
ذلؾ مف مصادر العمل ( عقوف ،5141 ،ص ;.) 5

 .7يقبل الباحث عف العمل بالتخمي عف عممية البحث ىذه إذا وجد عمال ذو أجر أعمى أو يساوؼ الحد
األدنى لألجور ( عقوف ،5141 ،ص ;.) 5

;1

وفقا ليذه النظرية ،يمكف صياغة معدؿ البطالة بالشكل اآلتي ( :الخطيب ودياب ،5147 ،ص ;) 57< ،57

U=RxT
حيث أف:
 :Uمعدؿ البطالة.
 :Rمعدؿ البحث عف عمل ،ويمكف صياغتيا بالشكل اآلتي:
 ( = Rعدد الباحثين عن العمل سنوياً ÷ إجمالي القوة العاممة ) × % 411
 :Tمتوسط مدة البحث الالزمة لمحصوؿ عمى عمل ،وىي الفترة المتوقعة التي يقضييا الفرد بحثا عف عمل
مناسب إلى أف يجده ،ويمكف صياغتيا بالشكل اآلتي:
 = Tالفترة بين كل زيارة و أخرى لممنشآت × عدد الزيارات السنوية
وفقا لمقانوف السابق ذكره ترػ نظرية البحث عف العمل أنو في ظل بقاء العوامل األخرػ ثابتة عمى حاليا

يكوف ما يمي ( :الخطيب ودياب ،5147 ،ص <) 57

 .4توجد عالقة طردية بيف معدؿ البطالة ومعدؿ البحث عف العمل.

 .5توجد عالقة عكسية بيف معدؿ البحث عف العمل وحجـ القوة العاممة.

 .6توجد عالقة طردية بيف معدؿ البطالة ومدة البحث الالزمة لمحصوؿ عمى عمل.
 .7توجد عالقة عكسية بيف معدؿ البطالة وعدد الزيارات لممؤسسات والمنشآت بحثا عف العمل خالؿ
السنة الواحدة.

 .8توجد عالقة طردية بيف معدؿ البطالة وبيف الفترة الزمنية بيف كل زيارة وأخرػ بيدؼ البحث عف
العمل.

لـ تسمـ نظرية البحث عف العمل مف االنتقادات الالذعة والعديدة التي ُوجيت إلييا ،والتي مف أىميا ما
يمي ( :عقوف ،5141 ،ص ;) 5
 .4قامت ىذه النظرية بتفسير أسباب ظيور البطالة االختيارية والبطالة االحتكاكية ،ولكنيا لـ تقـ بتفسير
أسباب البطالة اإلجبارية الناتجة عف عدـ وصوؿ االقتصاد إلى مستوػ التشغيل الكامل.

 .5قامت ىذ ه النظرية بتفسير أسباب ظيور البطالة في المدػ القصير ،ولكنيا لـ تقـ بتفسير أسباب
ظيور البطالة واستمرارىا في المدػ الطويل.

 .6طبقا ليذه النظرية يكوف العاطميف عف العمل أوفر حظا وأكثر قدرة عمى الحصوؿ عمى عمل مقارنة
بالعامميف ،ولكف الواقع العممي أثبت عكس ذلؾ.
;4

 .7طبقا ليذه النظرية كمما زادت فترة البطالة لألفراد ( فترة بقاء األفراد عاطميف عف العمل ) كمما زاد
احتماؿ خروجيـ مف دائرة البطالة ،وذلؾ بسبب كونيـ أكثر حظا وقدرة مف غيرىـ مف العامميف عمى
الحصوؿ عمى عمل ،ولكف الواقع العممي أثبت عكس ذلؾ ،فكمما زادت فترة البطالة ،كمما قمت

احتمالية الخروج مف دائرة البطالة.
 6.6.45البطالة من منظور نظرية األجور الكفؤة:
وفقا ليذه النظرية ُيعتبر األجر المحدد الرئيسي لمستوػ انتاجية عنصر العمل ،ويقوـ أصحاب العمل
بزيادة األجور النقدية لمعماؿ ذو الميارات والخبرات العالية بشكل يفوؽ المستوػ التوازني لألجور ،وذلؾ
بيدؼ الحفاظ عمييـ وزيادة إنتاجيتيـ ،وبالتالي تعظيـ األرباح ،مع العمـ بأف أصحاب ىذه المؤسسات
والمنشآت تمجأ إلى توظيف عدد قميل مف العماؿ والموظفيف عند زيادة مستويات األجور بشكل أعمى مف

المستوػ التوازني لألجور ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة معدؿ البطالة لدػ األفراد ذو الميارات والخبرات
الضعيفة ( الخطيب ودياب ،5147 ،ص .) 578 ،577
وفقا ليذه النظرية توجد أسباب ودوافع عديدة لزيادة األجور بشكل يفوؽ المستوػ التوازني لألجور ،ومف
أىميا ما يمي ( :عقوف ،5141 ،ص ) 64 ،61

 .4جذب األيدؼ العمالة الماىرة والخبيرة ،وذلؾ بسبب قدرتيـ عمى تعظيـ أرباح المؤسسة مف خالؿ
إنتاجيتيا العالية.

 .5تشجيع العماؿ عمى زيادة إنتاجيتيـ ،وبالتالي تعظيـ أرباح المؤسسة.
 .6الرغبة بالتمسؾ بالعامميف في المؤسسة بشكل عاـ ،والعماؿ ذو الميارات والخبرات واإلنتاجية العالية
بشكل خاص ،وتشجيعيـ عمى التمسؾ بعمميـ لدػ المؤسسة وعدـ تركيا مف خالؿ الحوافز والدعـ

المعنوؼ وغيره ،وذلؾ بيدؼ تجنب التكاليف الناتجة عف توظيف وتدريب عماؿ جدد ،وعدـ خسارة
التكاليف التي تحممتيا المؤسسة في تدريبيـ وزيادة إنتاجيتيـ.

 6.6.46البطالة من منظور نظرية رأس المال البشري ( :بيموؿ ،5148 ،مف ص  95إلى ص ) 97

تُعتبر ىذه النظرية قديمة حديثة ،حيث أف جذورىا تعود إلى آدـ سميث وكتابو ( ثروة األمـ ) الذؼ تـ
نشره في عاـ  ،4::9وتطورت ىذه النظرية مف خالؿ كل مف شولتز وبيكر في الستينيات مف القرف التاسع
عشر.
 6.6.46.4نظرية رأس المال البشري في عهد آدم سميث:
أكد سميث عمى أىمية العالقة بيف التعميـ والبطالة ،حيث أف ارتفاع مستوػ التعميـ وتحسيف مخرجاتو

تساىـ بشكل كبير في تحقيق االستقرار االقتصادؼ مف خالؿ محاربة البطالة ،وتحقيق االستقرار االجتماعي
;5

مف خالؿ المساىمة في منع كال مف التفكؾ األسرؼ والجرائـ ،باإلضافة إلى تحقيق االستقرار السياسي،
ويعتبر سميث أيضا أف التعميـ عنصر أساسي مف عناصر رأس الماؿ الثابت إلى جانب اآلالت والمعدات

والمباني ،باإلضافة إلى أنو اعتبر أف التعميـ عنصر ميـ وفعاؿ في تحديد النسل ،متوافقا في ذلؾ مع نظرية

مالتوس لمسكاف والذؼ يعارضو الباحث بشدة ،حيث أف الباحث يرػ بأف النمو السكاني ال تُعتبر مشكمة بحد
ذاتيا ،فيمكف أف يكوف النمو السكاني مف أىـ دعائـ النمو االقتصادؼ إذا تـ استغالؿ العنصر البشرؼ بشكل
جيد وفعاؿ ،باإلضافة إلى تمبية احتياجات ىذا العنصر اإلنتاجي الميـ ،و إال فإف عدـ االستفادة مف

العنصر البشرؼ و عدـ تمبية احتياجاتو و متطمباتو الالزمة سيؤدؼ إلى تآكل اإلنتاج و النمو االقتصادؼ
ككل ،أؼ أف المشكمة تكمف في التقصير في اإلنتاج و سوء استغالؿ العنصر البشرؼ واىماؿ تمبية و تغطية

حاجاتو.
 6.6.46.5نظرية شولتز في رأس المال البشري:
ركز شولتز صاحب ىذه النظرية عمى التحميل االقتصادؼ لمتعميـ ،وتقوـ نظريتو عمى الفرضيات اآلتية:
 .4تعود زيادة النمو االقتصادؼ بشكل رئيسي إلى تراكـ رأس الماؿ البشرؼ.

المستثمر.
 .5يعود التغير في مستويات اإليرادات في االقتصاد إلى التغير في حجـ رأس الماؿ البشرؼ ُ

 .6تؤدؼ زيادة نسبة رأس الماؿ البشرؼ إلى رأس الماؿ المادؼ إلى المساىمة في تحقيق العدالة في
توزيع الدخوؿ بيف أفراد المجتمع أو الدولة بشكل عاـ.
كما وتأخذ ىذه النظرية في تحميميا لمتعميـ مف الناحية االقتصادية نوعيف لمموارد بعيف االعتبار ،وىما:
المستخدمة في التعميـ واكتساب الميارات والمعارؼ الالزمة.
 .4جميع الموارد ُ
 .5إجمالي إيرادات فرص العمل ( تكمفة الفرصة البديمة ) التي ييدرىا الفرد مف أجل االلتحاؽ بالتعميـ.
إضافة إلى ذلؾ قسـ شولتز االستثمار في رأس الماؿ البشرؼ إلى األقساـ األساسية التالية  :التعميـ
الرسمي ،التنقل مف مكاف إلى آخر بيدؼ البحث والحصوؿ عمى عمل أفضل ،تدريب وتأىيل العماؿ أثناء

عمميـ بيدؼ زيادة إنتاجيتيـ ،تعميـ الكبار وأخي ار الصحة ( قاضي ،5147 ،ص  ،) 94 ،91وقد اعتبر شولتز

أف التعميـ أىـ جزء أو شكل مف أشكاؿ االستثمار في رأس الماؿ البشرؼ ،واعتبره أيضا شكال مف أشكاؿ رأس
الماؿ ،وذلؾ بسبب ما ينتجو مف عوائد اقتصادية ناتجة عف خدمات التعميـ ومخرجاتو ،وبسبب كونو يشكل
أىـ عامل مف العوامل التي تؤدؼ إلى التغير في دخوؿ األفراد في المجتمع ( بيموؿ ،5148 ،ص .) 96 ،95

 6.6.46.6إسهامات بيكر في نظرية رأس المال البشري:
ركز بيكر عمى مفيوـ االستثمار البشرؼ في تحقيق استقرار االقتصاد مف خالؿ إسياماتو التي تُعتبر
مكممة لنظرية شولتز في رأس الماؿ البشرؼ ،وقد رأػ بيكر بأف األفراد يسعوف إلى الحصوؿ عمى العمل وفقا
;6

لمعوائد المترتبة عمى االنخراط فيو ،وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى دخل أكبر تحسيف اإلنتاجية في العمل ،حيث

يفضموف ذلؾ عمى قضاء الوقت الالزـ في التكويف والتأىيل لمعمل ،وأكد بيكر عمى أف استثمار المؤسسة في

رأس الماؿ البشرؼ لدييا مف خالؿ تدريب وتأىيل وتكويف العامميف في تمؾ المؤسسة يؤدؼ إلى رفع مستويات
إنتاجية العماؿ ،وبالتالي تعظيـ أرباح المؤسسة واالحتفاظ بيؤالء العماؿ والموظفيف ،وىو بذلؾ يتفق مع

نظرية األجور الكفؤة بيذا الخصوص .

ي
الموجهة لهذه النظرية :
 6.6.46.7تفسير حدوث البطالة وفقاً لنظرية رأس المال البشر واالنتقادات ُ
تظير البطالة وفقا ليذه النظرية نتيجة لعدـ استثمار العنصر البشرؼ مف خالؿ التعميـ والصحة في تحقيق
االستقرار في االقتصاد ،ولكف ىذه النظرية لـ تسمـ مف االنتقادات التي ُوجيت إلييا ،والتي مف أىميا ما يمي:
 .4افترضت النظرية سيادة ظروؼ المنافسة التامة في االقتصاد ،وىذا مخالف لمواقع العممي.
 .5افترضت النظرية بأف التعميـ يؤثر بشكل أساسي عمى إنتاجية عنصر العمل ،وأىممت العوامل
األخرػ التي تؤثر عمى إنتاجية عنصر العمل مثل تأثير شروط العمل وغيرىا مف العوامل.

 .6لـ تستطع النظرية تفسير التغيرات في مستويات الدخوؿ بشكل كامل بناء عمى رأس الماؿ البشرؼ،
حيث أنيا أىممت عوامل أخرػ تؤثر عمى التغير في الدخل مثل توزيع الدخوؿ بناء عمى أسس غير

موضوعية مثل الجنس والعرؽ.

 .7لـ تتناوؿ النظرية األىداؼ األخرػ غير اقتصادية لمتعميـ.

المستخدمة في تمؾ الدراسات.
 .8تختمف نتائج الدراسات باختالؼ كل مف البيانات والمعمومات والنماذج ُ
مالحظة عامة :يرػ الباحث بأنو ال توجد أؼ نظرية مف النظريات المذكورة سابقا يمكنيا التفرد بتفسير أسباب

ظيور البطالة في فمسطيف وطرؽ عالجيا ،وذلؾ نظ ار إلى خصوصية االقتصاد الفمسطيني ألسباب عديدة
أىميا التشوه الييكمي لالقتصاد الفمسطيني ،وخضوع البطالة واالقتصاد الفمسطيني بشكل عاـ إلى اعتبارات

سياسي ة داخمية متمثمة في الفساد واالنقساـ ،باإلضافة إلى اعتبارات سياسية خارجية متمثمة في تبعية
االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي ،باإلضافة إلى ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي اليادفة إلى تركيع

الشعب الفمسطيني وتدمير االقتصاد الفمسطيني الذؼ ُيعتبر أحد أىـ الركائز لقياـ الدولة الفمسطينية.

ُ 6.7خالصة الفصل الثالث:
حازت مشكمة البطالة عمى الكثير مف االىتماـ عمى مستوػ العالـ ،وقد تنوعت التحميالت والنظريات
المفسرة لمبطالة طبقا لألنظمة السياسية واالقتصادية التي شكمت البيئة الخصبة لظيور التفسيرات القديمة
والحديثة ،حيث أف ىذه التفسيرات تمتقي وتختمف مع بعضيا مف حيث المبادغ الرئيسية والنظرة التفصيمية

لمبطالة ،فمثال ىناؾ مف يرػ بأف تدخل الدولة السبب الرئيسي في ظيور البطالة ،في حيف يرػ البعض أف
ترؾ الحياة االقتصادية لمقطاع الخاص بشكل ُمطمق أدػ إلى ظيور وتفاقـ مشكمة البطالة ،و ىناؾ مف يقوؿ
;7

أف السموؾ اإلدارؼ لممؤسسات باإلضافة إلى سموؾ األفراد ساىـ في زيادة معدؿ البطالة ،و توجد العديد مف
اآلراء المختمفة في موضوع البطالة.
ويرػ الباحث أف لمقطاع الخاص دور محورؼ وميـ في االقتصاد بشكل عاـ ،ويرػ الباحث أف دور

الحكومة الرقابي ميـ في الحياة االقتصادية بيدؼ الحد مف السمبيات التي تنتج عف االستخداـ السيء لمممكية
الخاصة ،وىو بذلؾ يتفق مع الديف اإلسالمي فيما يتعمق باالقتصاد بشكل عاـ ،ويختمف مع اآلراء التي

تنادؼ بعزؿ الحكومة عف الحياة االقتصادية ،ويختمف أيضا مع اآلراء التي تنادؼ بإلغاء دور القطاع الخاص

في الحياة االقتصادية.

كما وقد تـ مف خالؿ ىذه التحميالت تفسير مجموعة مف أنواع البطالة مف حيث أسباب ظيورىا وتفاقميا،

ؽ
المقترحة لمعالجتيا ،وقد تـ إثبات فشل بعضيا عند تطبيقيا ألسباب عديدة
باإلضافة إلى الطر واألساليب ُ
مثل تغير الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية التي أيدت تمؾ التحميالت في حينيا ،وغير

ذلؾ مف األسباب.

ىذا وعمى الرغـ مف تعدد المدارس والنظريات االقتصادية التي اىتمت بمشكمة البطالة ،إال أنو ال توجد

مدرسة أو نظرية اقتصادية يمكنيا تفسير مشكمة البطالة في فمسطيف بمفردىا ،وذلؾ يعود إلى أسباب عديدة
أىميا التشوه الييكمي الكبير لالقتصاد الفمسطيني وخضوعو لمتبعية لصالح اقتصاد االحتالؿ اإلسرائيمي،
المتوج باالنقساـ الداخمي الذؼ يعاني منو االقتصاد الفمسطيني
باإلضافة إلى الفساد المالي واإلدارؼ والسياسي ُ
والشعب الفمسطيني عموما.

;8

الفصل الرابع
واقع البطالة في فمسطين

 7.4مقدمة.
 7.5نظرة عامة حول أداء االقتصاد الفمسطيني لمعام .5148
 7.6التطور التاريخي لمبطالة في فمسطين في الفترة ( .) 5148 – 4<<7
 7.7أسباب البطالة في فمسطين.
 7.8آثار البطالة في فمسطين.
 7.9طرق وأساليب معالجة البطالة في فمسطين.
ُ 7.:خالصة الفصل الرابع.
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 7.4مقدمة:
حظيت مشكمة البطالة و ما زالت تحظى باىتماـ عالمي بسبب ما نتج عنيا مف آثار أضرت بالدوؿ

وبشعوبيا عمى جميع األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية ،وتتسـ البطالة في

فمسطيف بخصوصية تميزىا عف غيرىا مف اقتصاديات دوؿ العالـ ،وذلؾ بسبب عدـ حصوؿ الشعب
الفمسطيني عمى حقو في االستقالؿ وبناء الدولة الفمسطينية عمى كامل أرض فمسطيف.
كما وعمل االحتالؿ اإلسرائيمي عمى تسخير االقتصاد الفمسطيني لخدمة اقتصاده ،األمر الذؼ أدػ إلى

اختالالت كبيرة في سوؽ العمل الفمسطيني باعتباره جزءا مف االقتصاد الفمسطيني المشوه بسبب ممارسات
االحتالؿ اإلسرائيمي بحق الشعب الفمسطيني بشكل عاـ ،حيث أف القوة العاممة في فمسطيف تعاني مف عدة

أنواع مف البطالة نتيجة لعدـ قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى االستغالؿ األمثل لمواردىا المتاحة التي مف

المفترض أف تحصل عمييا بناء عمى اتفاقية أوسمو عاـ .4<<6
ُ

 7.5نظرة عامة حول أداء االقتصاد الفمسطيني لمعام :5148
يمكف معرفة أداء االقتصاد الفمسطيني لمعاـ  5148مف خالؿ مؤشرات ىذه االقتصاد ،وأىـ ىذه المؤشرات

ما يمي ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،مف ص  46إلى ص ) 69

 7.5.4الناتج المحمي اإلجمالي:
حقق االقتصاد الفمسطيني انتعاشا خالؿ الفترة (  ،) 5146 – 5141حيث شيد ىذا االقتصاد أعمى نمو
في الناتج المحمي اإلجمالي في تمؾ الفترة ،وذلؾ في عاـ  5144الذؼ شيد نموا نسبتو  ،%45.7ولكنو
تراجع بعد ذلؾ واستمر في التراجع حتى وصل إلى نمو سالب نسبتو  %1.5في عاـ  ،5147وعاد نمو

الناتج المحمي اإلجمالي إلى االرتفاع مف جديد ليصل إلى  %6.8في عاـ .5148

إضافة إلى ذلؾ يوجد تفاوت بيف معدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي في كل مف قطاع غزة والضفة الغربية
في عاـ  ،5148حيث شيد قطاع غزة نموا نسبتو ; %9.عمى الرغـ مف الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى
القطاع منذ عاـ  ،5119ويعود ذلؾ إلى عدة أسباب أىميا البدء في إعادة إعمار قطاع غزة بعد أف تعرض

القطاع إلى عدوانا إسرائيميا شرسا في عاـ  ،5147باإلضافة إلى التسييالت المتعمقة بتقميل القيود المفروضة
المقدمة إلى قطاع غزة ،وعمى الرغـ مف زيادة
عمى الواردات مف مواد البناء والمواد الخاـ ،وزيادة المساعدات ُ
النمو االقتصادؼ في قطاع غزة عاـ  5148مقارنة بعاـ  5147بعد العدواف اإلسرائيمي ،إال أف ىذا النمو أقل
مف نمو الناتج المحمي اإلجمالي قبل العدواف ،حيث أف معدؿ النمو في الناتج المحمي اإلجمالي شيد ارتفاعا

ممحوظا خالؿ الفترة (  5147 – 5144قبل العدواف اإلسرائيمي األخير ) ،ثـ انخفض بعد العدواف في عاـ

 5147بنسبة  %48.4قبل أف يعاود االرتفاع ليصل إلى ; %9.في عاـ .5148
;:

وأما بالنسبة إلى الضفة الغربية ،فقد استمر انخفاض معدؿ النمو في الناتج المحمي اإلجمالي مف %41.:
في عاـ  5144إلى  %4في عاـ  ،5146وارتفع ىذا النمو إلى  %8.6في عاـ  5147ليعاود االنخفاض مرة
أخرػ ليصل إلى  %5.8في عاـ  ،5148ويعود ذلؾ إلى ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي ضد االقتصاد
الفمسطيني في الضفة الغربية ،باإلضافة إلى األزمة المالية التي تخنق الفمسطينييف مع تراجع الدعـ الخارجي

لفمسطيف بشكل عاـ ،والشكل التالي يمخص ما سبق ذكره:

شكل (  :) 4.7الناتج المحمي اإلجمالي حسب المنطقة الجغرافية في الفترة (  ) 5148 – 5141باألسعار الثابتة ( سنة
األساس ) 5117

المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 47

ىذا وزاد نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي في فمسطيف بنسبة  %1.8في عاـ  5148مقارنة بعاـ

 ،5147ويعود ذلؾ إلى زيادة النمو في الناتج المحمي اإلجمالي بشكل أكبر قميال مف الزيادة في حجـ
السكاف ،ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ مازالت الفجوة بيف الضفة الغربية وقطاع غزة كبيرة ،حيث أف الفرد في

الضفة الغربية يحوز عمى النصيب األكبر مف الناتج المحمي اإلجمالي مقارنة بنصيب الفرد مف الناتج

المحمي اإلجمالي في قطاع غزة ،والشكل التالي يوضح ذلؾ:

;;

شكل (  : ) 5.7نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي حسب المنطقة الجغرافية في الفترة (  ) 5148 – 5141باألسعار
الثابتة ( سنة األساس ) 5117
المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 47

 7.5.5األنشطة االقتصادية:
تشكل األنشطة االقتصادية بنية وىيكل االقتصاد بشكل عاـ ،ويمكف إجماؿ أىـ خصائص األنشطة
االقتصادية في فمسطيف في النقاط التالية:
 .4أبرز األنشطة االقتصادية التي تشكل ىيكل وبنية االقتصاد الفمسطيني ىي :الزراعة ،الصناعة،
اإلنشاءات ،تجارة الجممة والتجزئة ،النقل والتخزيف ،المعمومات واالتصاالت ،الخدمات والفروع

األخرػ ).

 .5تحتل أنشطة الخدمات والفروع األخرػ المرتبة األولى بيف األنشطة االقتصادية الفمسطينية في نسبة
المساىمة في الناتج المحمي اإلجمالي ،في حيف تحتل أنشطة النقل والتخزيف المرتبة األخيرة.

 .6تحتل أنشطة االتصاالت والمعمومات المرتبة األولى بيف األنشطة االقتصادية الفمسطينية في متوسط
نصيب العامل مف القيمة المضافة ،في حيف تحتل أنشطة النقل و التخزيف المرتبة األخيرة.

 .7تحتل أنشطة الخدمات والفروع األخرػ المرتبة األولى بيف األنشطة االقتصادية الفمسطينية في نسبة
المساىمة في العمالة ،في حيف تحتل أنشطة المعمومات واالتصاالت المرتبة األخيرة.

 .8تحتل أنشطة المعمومات واالتصاالت المرتبة األولى بيف األنشطة االقتصادية الفمسطينية في كل مف
معدؿ األجر اليومي اإلسمي ومعدؿ األجر اليومي الحقيقي ،في حيف تحتل أنشطة النقل والتخزيف
<;

المرتبة األخيرة في كل منيما  ،وفيما يمي جدوؿ يوضح الخصائص العامة ألىـ األنشطة االقتصادية
في فمسطيف:

جدول (  :) 4.7الخصائص العامة ألهم األنشطة االقتصادية في فمسطين في عام 5148

المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 57

المالحع وجود تفاوت بيف قطاع غزة والضفة الغربية فيما يتعمق بمدػ مساىمة األنشطة االقتصادية
ومف ُ
في الناتج المحمي اإلجمالي في فمسطيف عاـ  ،5148فقد ساىمت أنشطة تجارة الجممة والتجزئة في الناتج

المحمي اإلجمالي بنسبة  %49في قطاع غزة مقابل  %4;.5في الضفة الغربية ،وساىمت أنشطة الصناعة
في الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة ; %في قطاع غزة مقابل  %48في الضفة الغربية ،وساىمت أنشطة
الزراعة في الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة  %7.5في قطاع غزة مقابل  %6في الضفة الغربية ،وساىمت
أنشطة المعمومات واالتصاالت في الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة  %1.8في قطاع غزة مقابل  %:.9في
الضفة الغربية ،وساىمت أنشطة اإلنشاءات في الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة  %41.9في قطاع غزة مقابل

 % :.9في الضفة الغربية ،وساىمت أنشطة النقل والتخزيف في الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة  %4.9في

قطاع غزة مقابل  %5في الضفة الغربية ،وأما بالنسبة ألنشطة الخدمات و الفروع األخرػ فقد شكمت النسبة
األكبر مف إجمالي مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في كل مف قطاع غزة والضفة

الغربية ،حيث ساىمت بنسبة  %8<.4في قطاع غزة مقابل  %79.9في الضفة الغربية ،وتعود ىيمنة أنشطة

الخدمات والفروع األخرػ عمى حوالي نصف الناتج المحمي اإلجمالي في فمسطيف إلى النمو السريع في ىذه
<1

األنشطة مقابل النمو البطيء أو تراجع النمو في األنشطة االقتصادية األخرػ ،والشكل التالي يوضح ما سبق
ذكره:

شكل (  :) 6.7نسب مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي حسب المنطقة الجغرافية في عام 5148
باألسعار الثابتة ( سنة األساس ) 5117
المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 4:

 7.5.6األسعار والقوة الشرائية:
ُيستخدـ الرقـ القياسي عاـ ألسعار المستيمؾ كمؤشر لغالء المعيشة ،وقد ارتفع الرقـ القياسي العاـ ألسعار
ويعتبر ىذا
المستيمؾ في فمسطيف بنسبة  %4.76ليصل إلى << 441.مقارنة بسنة األساس ُ ،5141
االرتفاع أقل حدة مقارنة بالسنوات السابقة ،ومف أكثر المجموعات السمعية التي أدت إلى رفع ىذا المؤشر في

عاـ  5148ما يمي:

 .4مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ،حيث ارتفعت بنسبة .%41.<5
 .5مجموعة خدمات التعميـ ،حيث ارتفعت بنسبة ;<.%7.

 .6مجموعة األقمشة والمالبس واألحذية ،حيث ارتفعت بنسبة .%7.:8

 .7مجموعة األثاث والمفروشات والسمع المنزلية ،حيث ارتفعت بنسبة .%6.74

 .8مجموعة خدمات المطاعـ والمقاىي والفنادؽ ،حيث ارتفعت بنسبة .%5.5:
 .9مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ،حيث ارتفعت بنسبة .%4.<1

<4

فيما يمي شكل يوضح ما سبق ذكره:

شكل (  :) 7.7اتجاه الرقم القياسي العام ألسعار المستهمك في الفترة ( ) 5148 – 5141
المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 5:

أما بالنسبة لألوزاف النسبية لممجموعات التي تشكل الرقـ القياسي العاـ لألسعار في فمسطيف ،تشكل

مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة أكبر وزف نسبي في سمة المستيمؾ في فمسطيف ،وبالتالي تؤثر
ىذه المجموعة بشكل كبير عمى الرقـ القياسي العاـ ألسعار المستيمؾ في فمسطيف ،في حيف توجد مجموعات

تشكل كل منيا وزنا خفيفا في سمة المستيمؾ في فمسطيف ،وبالتالي يكوف تأثيرىا عمى الرقـ القياسي العاـ
لألسعار في فمسطيف ضعيفا ،والجدوؿ التالي يمخص كل ما سبق ذكره:

<5

جدول (  :) 5.7متوسط األرقام القياسية ألسعار المستهمك في فمسطين لمعام  5148والوزن النسبي حسب مجموعات
االنفاق والمنطقة الجغرافية ( سنة األساس ) 411 = 5141

المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ;) 5

 7.5.7ميزان المدفوعات:
يمكف تعريف ميزاف المدفوعات عمى أنيا سجل موجز ومنظـ ،حيث يتـ تدويف جميع المعامالت

االقتصادية التي تتـ بيف المقيميف وغير المقيميف في الدولة ،وذلؾ خالؿ فترة زمنية معينة عادة ما تكوف

سنة ،ويتكوف ميزاف المدفوعات مف حسابيف رئيسييف ،وىما الحساب الجارؼ والحساب الرأسمالي والمالي.

فيما يتعمق بالميزاف التجارؼ الذؼ ُيعتبر جزءا مف الحساب الجارؼ ،فقد تعرض إلى زيادة في العجز بنسبة
; %5.في عاـ  5148ليصل إلى  8,4:;.:مميوف دوالر أمريكي مقارنة بعاـ  ،5147ويعود ذلؾ إلى
ارتفاع إجمالي صادرات السمع والخدمات بمبمغ  481.8مميوف دوالر أمريكي ليصل إلى  8,655.:مميوف
<6

دوالر أمريكي ،في حيف ارتفع إجمالي واردات السمع والخدمات بمبمغ  5<5.8مميوف دوالر أمريكي ليصل إلى

 :,814.7مميوف دوالر أمريكي ،وبشكل عاـ اتجو العجز في الميزاف التجارؼ في فمسطيف نحو الزيادة
والصعود في الفترة (  ،) 5148 – 5141والشكل التالي يوضح ذلؾ:

شكل (  :) 8.7الميزان التجاري لمسمع والخدمات في فمسطين في الفترة ( ) 5148 ، 5141
المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص <) 5

ىذا وعمى الرغـ مف ارتفاع العجز في الميزاف التجارؼ ،إال أف عجز الحساب الجارؼ في فمسطيف انخفض

بنسبة  %51.6في عاـ  5148مقارنة بعاـ  5147ليصل إلى < 4,:45.مميوف دوالر أمريكي ،ويعود ذلؾ
إلى ارتفاع صافي التحويالت الجارية بشكل كبير الناتج عف اعتماد االقتصاد الفمسطيني بشكل كبير عمى

المقدمة مف الخارج إلى فمسطيف ،حيث ارتفعت قيمة صافي التحويالت الجارية بنسبة
اإلعانات والمساعدات ُ
 %7;.6في عاـ  5148مقارنة بعاـ  5147ليصل إلى  5,1;7.5مميوف دوالر أمريكي ،وذلؾ يعود إلى
زيادة التحويالت الجارية المقبوضة مف الخارج بنسبة  %61..في عاـ  5148مقارنة بعاـ  5147ليصل مف

 5,146.5مميوف دوالر إلى ; 5,961.مميوف دوالر ،أما بالنسبة إلى صافي التحويالت الرأسمالية المقبوضة
مف الخارج ،فقد انخفضت بنسبة ; %6<.في عاـ  5148مقارنة عاـ  5147ليصل مف  9<4مميوف دوالر

أمريكي إلى ; 748.مميوف دوالر أمريكي ،والشكل التالي يوضح ذلؾ:

<7

شكل (  :) 9.7التحويالت الجارية والرأسمالية المقبوضة من الخارج في فمسطين في الفترة ( ) 5148 – 5141
المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 64

فيما يتعمق بحساب الدخل ،فيو يتكوف مف تعويضات العماؿ المقبوضة باإلضافة إلى دخل االستثمار،
وقد شكل تعويضات العماؿ المقبوضة  %<1.5مف إجمالي حساب الدخل في فمسطيف ،في حيف شكل دخل

االستثمار النسبة المتبقية ; ،%<.وقد انخفض صافي حساب الدخل بنسبة ; %9.في عاـ  5148مقارنة

بعاـ  5147ليصل إلى  4,6;4.9مميوف دوالر أمريكي ،وذلؾ عمى الرغـ مف ارتفاع صافي دخل االستثمار
بنسبة < %448.مع انخفاض في صافي تعويضات العماؿ بنسبة  ،%<.:ويعود ذلؾ إلى أف صافي الدخل

مازاؿ أقل بكثير مف صافي تعويضات العماؿ.

كما ويتسـ صافي تعويضات العماؿ المقبوضة في الفترة (  ) 5148 – 5141بالزيادة بشكل متزايد

وصوال إلى عاـ  5147ثـ انخفاضو في عاـ  ،5148في حيف يتسـ صافي الدخل في تمؾ الفترة بالتذبذب
بشكل عاـ بيف الزيادة واالنخفاض وصوال إلى الزيادة في عامي  5147و ،5148والشكل التالي يوضح ذلؾ:

<8

شكل (  :) :.7اتجاه تعويضات العمال ودخل االستثمار المقبوضين من الخارج في فمسطين في الفترة ( ) 5148 – 5141
المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 64

والممحق رقـ (  ) 7.4يمخص ما سبق ذكره عف ميزاف المدفوعات الفمسطيني.

 7.5.8وضع االستثمار الدولي:
يمكف تعريف وضع االستثمار الدولي عمى أنو سجل أو كشف يتـ فيو تسجيل األصوؿ المتمثمة في

أرصدة االستثمارات الممموكة المقيميف في داخل الدولة حيث يتـ استثمارىا في الخارج ،باإلضافة إلى

الخصوـ المتمثمة في أرصدة االستثمارات الممموكة لممقيميف خارج الدولة المضيفة ( أجانب ) حيث يتـ
استثمارىا في داخل الدولة المضيفة.
فيما يتعمق بوضع االستثمار الدولي في فمسطيف ،فقد تعرض إلى االنخفاض بنسبة  %68.4في عاـ

 5148مقارنة بعاـ  5147ليصل مف  46;8مميوف دوالر أمريكي إلى <<; مميوف دوالر أمريكي ،ويعود
المستثمرة في الخارج بنسبة  %7.9في عاـ 5148
ذلؾ إلى انخفاض مجموع أرصدة األصوؿ الفمسطينية ُ

مقارنة بعاـ  5147ليصل مف < 946مميوف دوالر أمريكي إلى  8;88مميوف دوالر أمريكي ،وذلؾ مقابل
ارتفاع مجموع أرصدة الخصوـ األجنبية عمى االقتصاد الفمسطيني بنسبة  %7.5في عاـ  5148مقارنة بعاـ
<9

 5147ليصل مف  7:87مميوف دوالر أمريكي إلى  7<89مميوف دوالر أمريكي ،والجدوؿ التالي يمخص ما
سبق ذكره:

جدول (  :) 6.7وضع االستثمار الخارجي الدولي في فمسطين في الفترة ( ) 5148 – 5141

المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 65

 7.5.9المالية العامة:
فيما يتعمق بالموازنة العامة الفمسطينية ،فقد سجمت انخفاضا في العجز بنسبة  %;.5في عاـ 5148

مقارنة بعاـ  5147ليصل مف  4,65:.6مميوف دوالر أمريكي إلى ; 4,54;.مميوف دوالر أمريكي ،ويعود
ذلؾ إلى استقرار إجمالي صافي اإليرادات العامة عند  5,;41.4مميوف دوالر أمريكي في عاـ  ،5148وىو

نفس المستوػ تقريبا الذؼ كاف عميو صافي اإليرادات العامة في عاـ  ،5147وذلؾ مقابل انخفاض إجمالي

االنفاؽ العاـ بنسبة  %5.9في عاـ  5148مقارنة بعاـ  5147ليصل مف  7,46:.8مميوف دوالر أمريكي

إلى < 7,15;.مميوف دوالر أمريكي.

ىذا وشكمت إيرادات المقاصة  %:6.4مف إجمالي صافي اإليرادات العامة في فمسطيف في عاـ ،5148

وىذه النسبة تدؿ عمى عمق تبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي ،وقد شكمت األجور والرواتب

وحدىا  %7:.8مف إجمالي اإلنفاؽ العاـ في نفس السنة ،وىذا يدؿ عمى ضخامة العبء المالي االقتصادؼ
<:

المفروض عمى الموازنة العامة الفمسطينية ،والشكل التالي يمخص ما سبق ذكره عف الموازنة العامة
الفمسطينية:

شكل ( ; :) 7.الموازنة العامة الفمسطينية في الفترة ( ) 5148 – 5141
المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 67

أما بالنسبة لمديف الخارجي يمكف تعريفو عمى أنو سجل يضـ كافة االلتزامات المستحقة عمى اقتصاد
الدولة لصالح غير المقيميف ( األجانب ) ،وفيما يتعمق بإجمالي رصيد الديف الخارجي عمى االقتصاد

الفمسطيني ،فقد ارتفع بنسبة < %9.في عاـ  5148مقارنة بعاـ  5147ليصل مف  4875مميوف دوالر

أمريكي إلى < 497مميوف دوالر أمريكي ،ويرػ الباحث أف وضع الديف الخارجي عمى فمسطيف يعكس مدػ
تبعية فمسطيف لمخارج اقتصاديا وسياسيا ،حيث أف ثمف تسديد أو تأجيل مطالبة الجيات الدائنة بمستحقاتيا

يكوف ثمنا سياسيا يمكف مالحظتو في السياسات الداخمية والخارجية التي تنتيجيا الحكومة الفمسطينية بشكل
عاـ ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

;<

جدول (  :) 7.7إجمالي رصيد الدين الخارجي عمى فمسطين في نهاية األعوام ( ) 5148 – 5144

المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 66

 7.5.:القطاع المصرفي:
فيما يتعمق بإجمالي التسييالت االئتمانية الممنوحة مف القطاع المصرفي ،فقد سجل ارتفاعا بنسبة <%4

في عاـ  5148مقارنة بعاـ  5147ليصل مف  7,;<8.5مميوف دوالر أمريكي إلى  8,;57.:مميوف دوالر

أمريكي ،حيث شكمت التسييالت االئتمانية المقدمة إلى القطاع العاـ  %58مف إجمالي التسييالت االئتمانية

الممنوحة مف القطاع المصرفي بمبمغ  4789مميوف دوالر أمريكي ،وشكمت التسييالت المقدمة لتمويل

القروض االستيالكية  %4;.:مف إجمالي التسييالت االئتمانية الممنوحة مف القطاع المصرفي بمبمغ

 4,1;;.7مميوف دوالر أمريكي.

فيما يتعمق بإجمالي الودائع لدػ القطاع المصرفي ،فقد سجل ارتفاعا بنسبة  %;.4في عاـ  5148مقارنة

بعاـ  5147ليصل مف  ;,<67.8مميوف دوالر أمريكي إلى  <,987.9مميوف دوالر أمريكي ،حيث شكمت
ودائع األفراد المقيموف  %9:.4مف إجمالي الودائع لدػ القطاع المصرفي بمبمغ  9,7:8.:مميوف دوالر
أمريكي ،وشكمت ودائع الحكومة المركزية الفمسطينية  %8.4مف إجمالي الودائع لدػ القطاع المصرفي بمبمغ

 7;:.9مميوف دوالر أمريكي.

أما بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة عمى القروض بالدوالر األمريكي ،فقد سجل ارتفاعا بنسبة ; %8.في عاـ

 5148مقارنة بعاـ  5147ليصل مف  %9.74إلى ; ،%9.:والجدوؿ التالي يمخص ما سبق ذكره:

<<

جدول (  :) 8.7أبرز مؤشرات القطاع المصرفي في فمسطين في الفترة ( ) 5148 – 5141

المصدر ( :أداء االقتصاد الفمسطيني – 5148 ،الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 6:

; 7.5.سوق العمل:
يبيف سوؽ العمل أداء االقتصاد الفمسطيني مف خالؿ ما يمي:
 7.5.;.4الخصائص العامة لسوق العمل في فمسطين:
يمكف إجماؿ أىـ خصائص سوؽ العمل الفمسطيني في النقاط التالية:
 .4التقمب الشديد وعدـ االستقرار ،ويعود ذلؾ إلى تأثر االقتصاد الفمسطيني بشكل عاـ وسوؽ العمل
الفمسطيني بشكل خاص بالظروؼ السياسة واالقتصادية عمى المستويات المحمية واإلقميمية والعالمية

( عبد الكريـ ،5146 ،ص .) :

 .5يخضع سوؽ العمل الفمسطيني إلى قوانيف نابعة مف المصالح الحزبية والشخصية الضيقة ،حيث أف

ىذه القوانيف ال تمت بأؼ صمة لممصالح االقتصادية الوطنية لالقتصاد بشكل عاـ ،ولسوؽ العمل

بشكل خاص ( الغصيف ،5147 ،ص .) 78

 .6عدـ سيادة ظروؼ المنافسة الكاممة في سوؽ العمل الفمسطيني ،والتي مف أىـ مظاىرىا عدـ توفر
المعمومات الكاممة المتعمقة بالوظائف ذات األجور العالية لدػ جميع العامميف والباحثيف عف عمل (

عيسى ،5146 ،ص .) 51

 .7وجود فائض في عرض العمل نتيجة لنمو عرض العمل بشكل متزايد وبشكل أكبر مف نمو الطمب
عمى العمل ( حمداف ،5146 ،ص .) 6:

 .8يعاني سوؽ العمل الفمسطيني مف اختالالت كبيرة ناتجة عف عدـ اىتماـ لدػ أصحاب القرار
السياسي الفمسطيني بظروؼ ومتطمبات سوؽ العمل الفمسطيني ،باإلضافة إلى عدـ وجود خطط
تنموية وطنية تستيدؼ تحسيف ظروؼ االقتصاد وتحديدا سوؽ العمل ( األسطل ،5147 ،ص .) <5
411

 .9استمرار تراجع قدرة سوؽ العمل الفمسطيني عمى استيعاب كامل القوػ العاممة واتجاه جزء مف فائض
عرض العمل نحو العمل خارج سوؽ العمل الفمسطيني ،وانضماـ الجزء المتبقي مف فائض عرض

العمل إلى صفوؼ البطالة وتفاقـ مشكمة الفقر ،وذلؾ بسبب معاناة االقتصاد الفمسطيني بشكل عاـ
مف محدودية موارده المتاحة باستثناء عنصر العمل الوفير ،باإلضافة إلى تبعية االقتصاد الفمسطيني

لالقتصاد اإلسرائيمي ( األسطل ،5147 ،ص  ،) <6وباإلضافة أيضا إلى صغر حجـ االقتصاد

الفمسطيني بشكل عاـ ،وسوؽ العمل الفمسطيني بشكل خاص ( الغصيف ،5147 ،ص .) 77
 7.5.;.5الخصائص العامة لمقوى العاممة في فمسطين:

 .4تتميز القوػ العاممة في فمسطيف بالنمو المتزايد بشكل عاـ ( حمداف ،5146 ،ص  ،) 6:وىي تشكل

; %78.مف إجمالي عدد األفراد المدرجيف ضمف سف العمل القانوني في فمسطيف ( المراقب

ُ
االقتصادؼ واالجتماعي ،5149 ،ص  ،) :وتتوزع القوة العاممة بيف العمالة التامة والعمالة المحدودة (

مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص 56

الموضح في الشكل التالي:
) ،وذلؾ عمى النحو ُ

شكل (  :) <.7اإلطار العام لمقوى العاممة في فمسطين عام  ( 5148العدد باآلالف )
المصدر( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص )55
414

 .5الذكور ىـ أكثر مساىمة مف اإلناث في القوػ العاممة ( العجمة ،5145 ،ص  ،) 475 ،474ويعود
ضعف مساىمة اإلناث في القوػ العاممة إلى أسباب عديدة ،والتي مف أىميا عدـ االلتزاـ بتطبيق

القوانيف والتشريعات التي تييئ الظروؼ السياسية واالقتصادية تسمح لمنساء الدخوؿ إلى سوؽ العمل

دوف تعرض حقوقيف إلى االنتقاص بأؼ شكل مف األشكاؿ ( بدر وآخروف ،5149 ،مف ص  7إلى ص :

) ،والشكل التالي يوضح ذلؾ:

شكل (  :) 41.7توزيع القوى العاممة حسب الجنس في الفترة ( ) 5148 – 5111
المصدر ( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ –5148:الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 56

 .6تنشط القوػ العاممة أكثر في الفئة العمرية (  ،) 67 – 58ويعود ذلؾ إلى كوف المجتمع الفمسطيني
مجتمعا فتيا ( حمداف ،5146 ،ص  ،) 6:والشكل التالي يوضح ذلؾ:

شكل (  :) 44.7توزيع القوى العاممة حسب الجنس والفئة العمرية عام 5148
المصدر ( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ–5148:الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 57

415

 .7عدد األفراد المشاركوف في القوػ العاممة في الضفة الغربية أكثر مف عدد األفراد المشاركيف في

القوػ العاممة في قطاع غزة ( أبو نعيـ ،5148 ،ص  ،) 74 ،71وتتوزع القوػ العاممة في كل مف الضفة
الموضح في الشكل التالي:
الغربية وقطاع غزة عمى النحو ُ

شكل (  :) 45.7توزيع القوى العاممة حسب المنطقة الجغرافية في الفترة ( ) 5148 – 5141
المصدر ( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ–5148:الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 57

 .8تحظى أنشطة الخدمات والفروع األخرػ بالجزء األكبر مف مساىمة القوػ العاممة في االقتصاد
الفمسطيني ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني،

 ،5149ص ; ،) 5والشكل التالي يوضح ذلؾ:

شكل (  :) 46.7توزيع العاممين من القوى العاممة حسب الجنس والنشاط االقتصادي عام 5148
المصدر( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ;)5
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 .9أجور العامموف في القطاع العاـ أعمى مف أجور العامميف في القطاع الخاص بشكل عاـ ،ومعدلي
األجراف االسمي و الحقيقي في الضفة الغربية أعمى مف معدلي األجريف االسمي والحقيقي في قطاع

غزة ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص

 ،) 67والشكل التالي يوضح ذلؾ:

شكل (  :) 47.7معدل األجر اليومي بالشيكل لمعاممين بأجر حسب القطاع في الفترة ( ) 5148 – 5141
المصدر( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص )67

 .:القطاع الخاص ىو المشغل األكبر لمعامميف في فمسطيف ( المراقب االقتصادؼ واالجتماعي ، 5149 ،ص

; ) ،و الممحق رقـ (  ) 7.5يوضح ذلؾ.

; .تتسـ القوػ العاممة في فمسطيف بارتفاع المستوػ التعميمي لدييا ،حيث أف المستوػ التعميمي لإلناث
المشاركات في القوة العاممة أفضل مف المستوػ التعميمي لمذكور المشاركيف في القوػ العاممة (

حمداف ،5146 ،ص  ،) 69والممحق رقـ (  ) 7.6يوضح ذلؾ.
 7.5.;.6الخصائص العامة لمبطالة في فمسطين:

 .4تُعتبر البطالة في فمسطيف مشكمة مزمنة ومتفاقمة ،ويعود ذلؾ إلى أسباب عديدة أىميا تشوه
االقتصاد الفمسطيني واالنقساـ الفمسطيني ،باإلضافة إلى ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي في خنق

االقتصاد الفمسطيني وجعمو تابعا لالقتصاد اإلسرائيمي ،وتتعدد أنواع البطالة في فمسطيف بسبب تعدد

أسباب ظيورىا ،فسوؽ العمل الفمسطيني يعاني مف البطالة السافرة والبطالة اإلجبارية ( األغا وأبو

مدلمة ،5144 ،ص  ،) ;89باإلضافة إلى بطالة المتعمميف والبطالة االحتكاكية والبطالة المقنعة والبطالة

الموسمية ،وغير ذلؾ مف األنواع ( بيموؿ ،5148 ،مف ص  ;5إلى ص .) ;:
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 .5بمغ معدؿ البطالة < %58.في عاـ  ،5148حيث أنو انخفض عف معدؿ البطالة في عاـ 5147
الذؼ بمغ < ( %59.مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء

الفمسطيني ،5149 ،ص  ،) 5:والشكل التالي يوضح ذلؾ:

شكل (  :) 48.7التوزيع النسبي لمقوى العاممة حسب العالقة بقوة العمل في الفترة ( ) 5148 – 5141
المصدر( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148:الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 5:

 .6معدؿ البطالة في غزة أعمى مف معدؿ البطالة في الضفة الغربية ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير

السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص  ،) 5:والشكل التالي يوضح ذلؾ:

شكل (  :) 49.7التوزيع النسبي لمقوى العاممة حسب العالقة بقوة العمل والمنطقة الجغرافية عام 5148
المصدر( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148:الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 5:
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 .7تشكل اإلناث النسبة األكبر مف عدد العاطميف عف العمل في فمسطيف ( عبد الكريـ ،5146 ،ص < )،
الموضح في الشكل التالي:
وذلؾ عمى النحو ُ

شكل (  :) 4:.7معدل البطالة حسب المحافظة والجنس عام 5148
المصدر( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148:الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ) 6:

 .8تتركز البطالة بشكل عاـ في فئة المتعمميف ألسباب عديدة أىميا عدـ الموائمة بيف مخرجات التعميـ

ومتطمبات سوؽ العمل ،باإلضافة إلى حالة الركود الذؼ يعاني منو االقتصاد الفمسطيني المشوه،

وباإلضافة أيضا إلى ظروؼ االنقساـ الفمسطيني ( عبد الكريـ ،5146 ،مف ص  41إلى ص  ،) 45حيث

يتركز معدؿ البطالة بيف الذكور الذيف أتموا (  ) 45 – 41سنة دراسية ،في حيف يتركز معدؿ

البطالة بيف اإلناث المواتي أتممف  46سنة دراسية أو أكثر ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير

السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص  ،) 449والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

419

جدول (  :) 9.7معدل البطالة حسب المنطقة الجغرافية وعدد سنوات الدراسة والجنس عام 5148

المصدر( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148:الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص )449

 .9تشكل الفئة العمرية (  ) 57 – 48النسبة األكبر مف عدد العاطميف عف العمل في فمسطيف ( مسح

القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ،) 44:
ويعود ذلؾ إلى أسباب عديدة أىميا البحث عف العمل بسبب تخرج مف الجامعات أو بسبب فقداف

ولي أمر األسرة و معيميا و غير ذلؾ مف األسباب ( شيخ العيد وبيدؼ ،5145 ،ص  ،) 59 ،58والجدوؿ
التالي يوضح ذلؾ:

41:

جدول (  :) :.7معدل البطالة حسب المنطقة الجغرافية والفئة العمرية والجنس عام 5148

المصدر( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148:الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص )44:

ُ .:يعتبر التردد عمى المنشآت و المؤسسات و مراجعة أصحاب العمل أكثر طرؽ البحث عف العمل
استخداما لدػ العاطميف عف العمل ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ
لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ; ،) 44و الجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

;41

جدول (  :) ;.7معدل البطالة حسب المنطقة الجغرافية و طرق البحث عن العمل و الجنس عام 5148

المصدر( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148:الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،ص ;)44

و الممحق رقـ (  ) 7.7يمخص أىـ ما تـ ذكره في سوؽ العمل الفمسطيني.

<41

 7.6التطور التاريخي لمبطالة في فمسطين:
ارتبط تغبر معدؿ البطالة بشكل عاـ بتغير الظروؼ المحيطة باالقتصاد الفمسطيني ،ويمكف تناوؿ التطور

التاريخي لمبطالة في فمسطيف في الفترة (  ) 5148 – 4<<7مف خالؿ تقسيـ ىذه الفترة إلى عدة فترات،

وذلؾ كما يمي:

 7.6.4البطالة في فمسطين في الفترة ( :) 4<<< – 4<<7
عانى الشعب الفمسطيني مف مشكمة البطالة قبل وبعد قدوـ السمطة الفمسطينية عاـ  4<<7واستالميا إدارة
الضفة الغربية وقطاع غزة ( التميمي ،5146 ،ص  ،) 446حيث بمغ معدؿ البطالة  %64بواقع  %79في قطاع
غزة مقابل  %55في الضفة الغربية ،وقد بدأت السمطة الفمسطينية ببناء مقومات وركائز الدولة الفمسطينية،
وقد ساىمت في تدريب و تشغيل عدد كبير مف األيدؼ العاممة حتى انخفض معدؿ البطالة في عاـ 4<<8

نحو ما نسبتو  %4;.5بواقع  %5;.7في قطاع غزة مقابل  %47.7في الضفة الغربية ( األغا وأبو مدلمة،

 ،5144ص .) ;8:

لـ يستمر ىذا التحسف طويال  ،حيث أدت ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي المتعمقة بالتضييق عمى السمطة

الفمسطينية سياسيا واقتصاديا وتقييد حركة األفراد والبضائع بيف األراضي الفمسطينية الخاضعة تحت السمطة
الفمسطينية إداريا في تمؾ الفترة ،حيث بمغ معدؿ البطالة في عاـ  4<<9نحو < %55.بواقع  %65.6في

قطاع غزة مقابل  %4<.7في الضفة الغربية ( درويش ،5146 ،ص .) :5

انخفض معدؿ البطالة بعد ذلؾ ،حيث انخفض في عاـ  4<<:ليصل إلى  %51بواقع  %59.:في

قطاع غزة مقابل  %4:.5في الضفة الغربية ،واستمر معدؿ البطالة في االنخفاض وصوال إلى أدنى مستوػ
لمعدؿ البطالة في تاريخ السمطة الفمسطينية ،وذلؾ في عاـ <<< ،4حيث وصل ىذا المعدؿ إلى  %45بواقع

< %49.في قطاع غزة مقابل  %<.9في الضفة الغربية ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ– 5146 :

الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5147 ،مف ص  8:إلى ص < ،) 8ويعود ىذا االنخفاض في معدؿ البطالة

إلى تخفيف االحتالؿ اإلسرائيمي لمقيود التي فرضيا عمى الشعب الفمسطيني بشكل عاـ ( األغا وأبو مدلمة،

 ،5144ص ; ،) ;8والجدوؿ التالي يوضح ما سبق ذكره:
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جدول (  :) <.7معدالت البطالة في فمسطين في الفترة ( ) 4<<< – 4<<7

السنة

معدل البطالة في

معدل البطالة في قطاع

معدل البطالة في الضفة

4<<7

%64

%79

%55

4<<8

%4;.5

%5;.7

%47.7

4<<9

<%55.

%65.6

%4<.7

4<<:

%51

%59.:

%4:.5

;<<4

%47.8

%54.5

%44.9

<<<4

%45

<%49.

%<.9

غزة

فمسطين

الغربية

المصدر ( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5146 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5147 ،مف ص
 8:إلى ص <) 8

مصدر بيانات عام  4<<7في الجدول ( :درويش ،5146 ،ص ) :5

 7.6.5البطالة في فمسطين في الفترة ( :) 511: – 5111
شيدت ىذه الفترة تذبذبا في معدالت البطالة في تمؾ الفترات ،ويعود ذلؾ إلى مدػ حجـ وشدة القيود
السياسية واالقتصادية التي فرضيا االحتالؿ اإلسرائيمي عمى السمطة الفمسطينية ،وذلؾ بالتشديد تارة
والتخفيف تارة أخرػ ،وارتبط ىذا التذبذب باألوضاع السياسية واألمنية التي مر بيا الشعب الفمسطيني في

تمؾ الفترة ،ففي عاـ  ،5111أدت انتفاضة األقصى إلى قياـ االحتالؿ اإلسرائيمي بعدة إجراءات أدت إلى
تشديد القيود المفروضة عمى الفمسطينييف تمثمت في تقييد حركة وتنقل األفراد والبضائع بيف المناطق

الفمسطينية الخاضعة إلدارة السمطة الفمسطينية في ذلؾ الوقت ،باإلضافة إلى فقداف العماؿ الفمسطينييف
ألعماليـ في الجانب اإلسرائيمي ،حيث أدت ىذه الممارسات إلى زيادة عرض العمل مقابل ضعف الطمب

عميو ،وبالتالي ظيور فائض في عرض العمل ( بيموؿ ،5148 ،ص  ،) :4حيث بمغ معدؿ البطالة في ذلؾ

العاـ  %47.6بواقع ; %4;.في قطاع غزة مقابل  %45.5في الضفة الغربية ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية،

التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،مف ص  8:إلى ص <.) 8

استمر معدؿ البطالة في االرتفاع نظ ار الستمرار التضييق السياسي واألمني واالقتصادؼ اإلسرائيمي عمى

الشعب الفمسطيني المتمثمة في تشديد الحصار عمى قطاع غزة ،واعادة احتالؿ عدة أجزاء مف الضفة الغربية

حتى وصل معدؿ البطالة إلى أعمى مستوػ في تاريخ السمطة الفمسطينية ( بيموؿ ،5148 ،ص  ،) :4حيث بمغ
ىذا المعدؿ في عاـ  5115ما نسبتو  %64.5بواقع < %6:.في قطاع غزة مقابل  %5;.5في الضفة
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الغربية ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،مف ص

 8:إلى ص < ،) 8وىذا يعكس مدػ حرص االحتالؿ اإلسرائيمي عمى تدمير أؼ فرصة لنيوض االقتصاد

الفمسطيني ( مركز المعمومات الوطني الفمسطيني ) ،وانخفض معدؿ البطالة بعد ذلؾ في عاـ  5116ليصل إلى
 %58.8بواقع  %5<.4في قطاع غزة مقابل  %56.:في الضفة الغربية ،ثـ عاود االرتفاع قميال في عاـ

 5117ليصل إلى ; %59.بواقع  %68.6في قطاع غزة مقابل ; %55.في الضفة الغربية ،واستمر تذبذب
ىذا المعدؿ بيف االرتفاع و االنخفاض ليصل في عاـ  511:إلى  %54.:بواقع  %5<.:في قطاع غزة

مقابل < %4:.في الضفة الغربية ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية :التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء

الفمسطيني ،5149 ،مف ص  8:إلى ص < ،) 8والجدوؿ التالي يوضح ما سبق ذكره:

جدول (  :) 41.7معدالت البطالة في فمسطين في الفترة ( ) 511: – 5111

السنة

معدل البطالة في

معدل البطالة في قطاع

معدل البطالة في الضفة

5111

%47.6

<%4;.

%45.5

5114

%58.6

%67

%54.9

5115

%64.5

<%6:.

%5;.5

5116

%58.8

%5<.4

%56.:

5117

;%59.

%68.6

;%55.

5118

%56.8

%61.6

%51.7

5119

%56.:

;%67.

;%4;.

511:

%54.:

%5<.:

<%4:.

غزة

فمسطين

الغربية

المصدر ( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،مف ص
 8:إلى ص <) 8

 7.6.6البطالة في فمسطين في الفترة ( ;:) 5148 – 511
شيد العاـ ; 511ارتفاعا ممحوظا لمعدؿ البطالة في فمسطيف بشكل عاـ وفي قطاع غزة بشكل خاص،
حيث بمغ ىذا المعدؿ ما نسبتو  %59.9بواقع  %71.9في قطاع غزة مقابل  %4<.:في الضفة الغربية (

مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،مف ص  8:إلى ص
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< ،) 8ويعود االرتفاع الكبير في معدؿ البطالة في قطاع غزة إلى األسباب التالية ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص

:) ;91
 .4التشوىات الييكمية في االقتصاد الفمسطيني بشكل عاـ والتي مف أىـ مظاىرىا تبعية االقتصاد
الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي.

 .5قياـ االحتالؿ اإلسرائيمي بمعاقبة الشعب الفمسطيني بشكل عاـ وفي قطاع غزة بشكل خاص عمى
فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عاـ  ،5119وذلؾ مف خالؿ التضييق عمى الفمسطينييف

في الضفة الغربية وفرض حصار عسكرؼ واقتصادؼ مشدداف عمى قطاع غزة باعتبار أف أغمب أو
جميع المنتميف إلى الصف األوؿ مف قيادات حركة حماس يقيموف في قطاع غزة.

 .6االقتتاؿ واالنقساـ الداخمي الفمسطيني وما نتج عنو مف حالة االنقساـ السياسي بيف الضفة الغربية

التي استفردت بيا حركة فتح وبيف قطاع غزة التي استفردت بيا حركة حماس ،األمر الذؼ ساعد

االحتالؿ اإلسرائيمي عمى الفصل بيف المنطقتيف سياسيا واقتصاديا ،حيث نجح االحتالؿ اإلسرائيمي
في تحويل قطاع غزة إلى سجف معزوؿ عف العالـ الخارجي وتقطيع أوصاؿ الضفة الغربية جغرافيا.

 .7العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في عاـ ; ،511وما نتج عنو مف تدمير كبير في المنشآت
االقتصادية وتجريف مساحات واسعة مف األراضي الزراعية.

انخفض معدؿ البطالة بعد ذلؾ في عاـ < 511ليصل إلى  %57.8بواقع  %6;.9في قطاع غزة مقابل

; ،%4:.واستمر ىذا المعدؿ في االنخفاض حتى وصل في عاـ  5144إلى ما نسبتو < %51.بواقع
 %5;.:في قطاع غزة مقابل  %4:.6في الضفة الغربية ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ5148 :

– الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،مف ص  8:إلى ص < ،) 8ويعود ذلؾ إلى التحسف الطفيف في

الظروؼ االقتصادية تقديـ المساعدات إلى أىالي قطاع غزة المتضرريف مف عدواف عاـ ; ( 511بيموؿ،

 ،5148ص .) :4
عاد معدؿ البطالة إلى االرتفاع مجددا في عاـ  5145ليبمغ  %56بواقع  %64في قطاع غزة مقابل

< %4في الضفة الغربية ،واستمر ىذا المعدؿ في االرتفاع ليصل في عاـ  5148إلى < %58.بواقع %74
في قطاع غزة مقابل  %4:.6في الضفة الغربية ( مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز

المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،مف ص  8:إلى ص <.) 8
يرػ الباحث مما سبق ذكره أف قطاع غزة يتحمل العبء األكبر مف معدؿ البطالة ،ويرػ بأف ذلؾ يعود
إلى تجديد االحتالؿ اإلسرائيمي لعدوانو عمى الفمسطينييف وتشديد القيود التي يفرضيا عمى الشعب الفمسطيني

بشكل عاـ ،وعمى أىالي قطاع غزة بشكل خاص ،والجدوؿ التالي يوضح ما سبق:
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جدول (  :) 44.7معدالت البطالة في فمسطين في الفترة ( ;) 5148 – 511

السنة

معدل البطالة في

معدل البطالة في قطاع

معدل البطالة في الضفة

;511

%59.9

%71.9

%4<.:

<511

%57.8

%6;.9

;%4:.

5141

%56.:

;%6:.

%4:.5

5144

<%51.

%5;.:

%4:.6

5145

%56

%64

<%4

5146

%56.7

%65.9

%4;.9

5147

<%59.

<%76.

%4:.:

5148

<%58.

%74

%4:.6

غزة

فمسطين

الغربية

المصدر ( :مسح القوػ العاممة الفمسطينية ،التقرير السنوؼ – 5148 :الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،5149 ،مف ص
 8:إلى ص <) 8

 7.7أسباب البطالة في فمسطين:
ىناؾ العديد مف األسباب والعوامل التي أدت إلى ظيور وتفشي مشكمة البطالة ،ويمكف إجماؿ أبرز ىذه

األسباب في النقاط اآلتية:

 .4ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي العسكرية والسياسية واالقتصادية اليادفة إلى تدمير االقتصاد

الفمسطيني ،مثل تدمير منشآت االقتصاد الفمسطيني و إضعاؼ قدرتو اإلنتاجية بشكل عاـ ،وتعميق

تبعيتو لالقتصاد اإلسرائيمي ( عيسى ،5146 ،ص .) 99

 .5زيادة عمميات ىروب االستثمارات ورؤوس األمواؿ الفمسطينية إلى الخارج ألسباب قاىرة باإلضافة

إلى أسباب شخصية ضيقة ،وبالتالي حرماف االقتصاد الفمسطيني بشكل عاـ وسوؽ العمل بشكل
خاص مف جزء كبير مف فرص العمل في المستقبل ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص .) ;95

 .6قياـ الدوؿ المانحة بتقديـ المساعدات واإلعانات والقروض في ظل شروط ال تتوافق مع السياسات
الوطنية الفمسطينية ،وذلؾ بشكل يؤدؼ إلى عدـ قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى االستفادة مف ىذه

المنح في معالجة اختالالتو ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص .) ;95

ويرػ الباحث بأف سبب ىذا السموؾ مف الدوؿ المانحة يعود إلى رغبة حكومات الدوؿ المانحة في

استغالؿ ضعف االقتصاد الفمسطيني بشكل يساىـ في تحقيق مصالحيا السياسية واالقتصادية بشكل مباشر
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أو غير مباشر ،باإلضافة إلى تحقيق المصالح السياسية واالقتصادية لالحتالؿ اإلسرائيمي بشكل مباشر أو
غير مباشر بحكـ التقاء المصالح.
 .7ال توجد خطط تنموية استراتيجية تيدؼ إلى مواجية مشكمة البطالة ،وعدـ توجيو السياسات
االقتصادية نحو معالجة ىذه المشكمة ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص .) ;95

 .8زيادة معدؿ النمو السكاني بشكل يؤدؼ إلى زيادة كبيرة في حجـ القوة العاممة ،وذلؾ في ظل
محدودية االقتصاد الفمسطيني وعدـ قدرتو عمى استيعاب كامل القوة العاممة ( األسطل ،5147 ،ص

.) 448

 .9ضعف نظاـ التعميـ والتدريب في فمسطيف ،وعدـ مالئمة مخرجاتو لمكثير مف متطمبات سوؽ العمل (

البغدادؼ ،5147 ،ص  ،) 8:باإلضافة إلى ضعف االىتماـ بالبحث العممي وضعف التعاوف بيف

المؤسسات البحثية والمؤسسات اإلنتاجية ( بيموؿ ،5148 ،ص  ،) <1وباإلضافة أيضا إلى ضعف

اإلقباؿ عمى المجاالت والتخصصات المينية بسبب قانوف الخدمة المدنية الذؼ يفضل التعميـ
األكاديمي عمى التعميـ الميني ( البغدادؼ ،5147 ،ص .) 98

 .:طرد العديد مف األيدؼ العاممة الفمسطينية مف أعماليـ في دوؿ الخميج عقب حرب الخميج الثانية عاـ

 4<<4وعودتيـ إلى فمسطيف ،األمر الذؼ أدػ إلى زيادة معدؿ البطالة في االقتصاد الفمسطيني (

البغدادؼ ،5147 ،ص .) 8:

; .تجنب الكثير مف األفراد الساكنيف في بعض المناطق واألحياء الفمسطينية لالنخراط في الحرؼ
وبعض الميف والوظائف ،وذلؾ خوفا مف النظرة السمبية ألىالي تمؾ األحياء لتمؾ الحرؼ والوظائف (

برىوـ ،5147 ،ص .) 65

< .ضعف القوانيف والتشريعات المنظمة لسوؽ العمل ،وضعف البيئة االستثمارية ،ويعود ذلؾ إلى
أسباب عديدة أىميا انتشار الفساد المالي واإلدارؼ والسياسي عمى جميع المستويات الحكومية وغير

الحكومية ( عبد الحق ،5147 ،ص .) <5 ،<4

.41

االنقساـ الفمسطيني وما نتج عنو آثار مدمرة عمى االقتصاد الفمسطيني بشكل عاـ وسوؽ

العمل الفمسطيني بشكل خاص ،ومف ىذه اآلثار تشديد الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة،

باإلضافة إلى قياـ االحتالؿ اإلسرائيمي بمساعدة أيدؼ فمسطينية بالفصل السياسي واالقتصادؼ

واالجتماعي إلى حد ما بيف الضفة الغربية وقطاع غزة ( عبد الحق ،5147 ،ص .) <6 ،<5
.44

ضعف الدعـ لممنتج الوطني وسيادة ثقافة االستيالؾ عمى حساب اإلنتاج ،ويعود ذلؾ إلى

أسباب عديدة أىميا عدـ قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى منافسة االقتصاد اإلسرائيمي ،باإلضافة إلى

غياب الدور الرقابي الحكومي وغير الحكومي عمى المنتجات الوطنية ابتداء مف مراحل اإلنتاج

وانتياء إلى وصوؿ المنتجات السميمة والجاىزة لالستيالؾ إلى المستيمكيف ( عبد الحق ،5147 ،ص <6

).
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 7.8آثار البطالة في فمسطين:
تنقسـ ىذه اآلثار إلى ما يمي:
 7.8.4أهم اآلثار االقتصادية لمبطالة في فمسطين ( :البغدادؼ ،5147 ،ص ) 9: ،99

صرفت عمى تعميـ العاطميف عف العمل بشكل عاـ ،والخريجيف منيـ بشكل
 .4ىدر الموارد الكبيرة التي ُ
خاص.
 .5تؤدؼ زيادة معدؿ البطالة إلى انخفاض الناتج المحمي اإلجمالي ،وذلؾ بسبب زيادة االنفاؽ عمى
العاطميف عف العمل وعدـ االستفادة منيـ في االقتصاد.

 .6استمرار انخفاض انتاجية العاطميف عف العمل مع مرور الوقت الذؼ يقضونو وىـ بال عمل،
باإلضافة إلى زيادة معدؿ اإلعالة.

 .7فقداف االقتصاد الفمسطيني لجزء ميـ مف طاقاتو الكامنة بسبب ىجرة العقوؿ وأصحاب الكفاءات إلى
ضيعت مف أجل تعميميـ والحرماف مف االستفادة منيـ.
الخارج ،وىذا يعني ىدر لمموارد التي ُ
 .8تسبب البطالة حالة مف الركود في االقتصاد الفمسطيني ( طشطوش ،5144 ،ص .) 9
 7.8.5أهم اآلثار االجتماعية والصحية لمبطالة في فمسطين:
 .4تساىـ البطالة في تدىور األخالؽ والقيـ الحسنة ،وبالتالي زيادة انتشار جرائـ القتل والسرقة واالحتياؿ
وتعاطي المخدرات وغيرىا مف الجرائـ ( البغدادؼ ،5147 ،ص .) 9:

 .5تساىـ البطالة في انعزاؿ العاطميف عف العمل عف المجتمع ،وذلؾ بسبب انشغاليـ بالبحث عف عمل
وتأميف دخل يحفع كرامتيـ وكرامة أسرىـ ( عبد الحق ،5147 ،ص .) <9

 .6تساىـ البطالة في انخفاض المستوػ التعميمي في المجتمع ،وذلؾ بسبب تغير األولويات لصالح
البحث عف العمل وتأميف دخل دائـ ومستقر ( عبد الحق ،5147 ،ص .) <:

 .7تدىور الطبقة المتوسطة في المجتمع وانحسارىا لصالح الطبقتيف الغنية والفقيرة ،األمر الذؼ يؤدؼ
إلى إشعاؿ نيراف الحقد والكراىية تجاه األغنياء ،وبالتالي ارتفاع معدؿ الجرائـ في المجتمع (

طشطوش ،5144 ،ص .) :

 .8تفشي اإلحباط واليأس واالكتئاب بيف العاطميف عف العمل ،وانتشار األمراض النفسية والجسدية بينيـ
( الفميت ،511: ،ص .) 4547
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 7.8.6أهم اآلثار السياسية واألمنية لمبطالة في فمسطين ( :مركز المعمومات الوطني الفمسطيني )

 .4تساىـ البطالة في إضعاؼ والء العاطميف عف العمل لوطنيـ ،وذلؾ بسبب اعتقادىـ بأف الحكومة ال
تأبو بحاليـ.

 .5تساىـ البطالة في دفع العاطميف عف العمل إلى التمرد وارتكاب الجرائـ ،وبالتالي تعريض أمف
الفمسطينييف لمخطر والشعور بعدـ األماف في المجتمع.

 7.9طرق وأساليب معالجة البطالة في فمسطين:
يتطمب مكافحة ومعالجة البطالة في فمسطيف الكثير مف الوقت والكثير الكثير مف العمل مف المؤسسات

المؤثرة الحكومية وغير الحكومية ،وذلؾ كما يمي:
 7.9.4الحمول في المدى القصير:

 .4القياـ بإجراء دراسات جدوػ لمشاريع تمولوىا جيات عربية مف خارج فمسطيف ،بحيث يتـ استخداـ
أكبر كمية ممكنة مف فائض العمل في تشغيل ىذه المشاريع في فمسطيف ،باإلضافة إلى ضرورة
إعادة تقييـ كافة فرص العمل المتاحة وكذلؾ برامج التدريب والتشغيل ،وذلؾ بيدؼ إزالة كافة أشكاؿ

اليدر لمموارد المتاحة ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص .) ;96

 .5إنشاء وتطوير برنامج قاعدة بيانات شاممة لجميع المعمومات المتعمقة بالقوػ العاممة والبطالة بسوؽ

العمل و احتياجات ىذا السوؽ ،والعمل عمى تأىيل العاطميف عف العمل وفقا الحتياجات سوؽ العمل
( درويش ،5146 ،ص .) ;1

 .6تقديـ تسييالت معينة لمعاطميف عف العمل بشكل عاـ والفقراء منيـ بشكل خاص ،مثل القروض
الميسرة والخالية مف الفوائد وبرامج الحماية االجتماعية وغيرىا مف التسييالت ،وذلؾ بيدؼ إنشاء

وتمويل مشاريع صغيرة ليـ ،وبالتالي إفادتيـ واالستفادة منيـ ،باإلضافة إلى ضرورة توعية
المستيمكيف ونشر ثقافة ترشيد االستيالؾ بينيـ ،وذلؾ بيدؼ التخفيف مف حدة ىدر الموارد المتاحة،
وزيادة مدخرات المستيمكيف بيدؼ توجيييا نحو االستثمار ( درويش ،5146 ،ص .) ;4

 .7ضرورة ضبط نظاـ التعميـ والتدريب وتسخيره لتمبية متطمبات سوؽ العمل الفمسطيني ( درويش،

 ،5146ص .) ;5

 .8العمل عمى تصدير أكبر كمية ممكنة مف فائض العمل الفمسطيني إلى الدوؿ العربية ،وذلؾ مف
خالؿ التنسيق بيف حكومات ىذه الدوؿ والحكومة الفمسطينية ،وذلؾ بيدؼ التقميل مف تبعية االقتصاد

الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي ( بيموؿ ،5148 ،ص .) <5

44:

 .9العمل عمى معالجة ضعف القوانيف والتشريعات المتعمقة بسوؽ العمل وحماية االستثمار وتحسينيا،
وذلؾ بيدؼ جذب المستثمريف العرب واألجانب إلى فمسطيف واالستثمار فييا ( بيموؿ ،5148 ،ص <5

) ،باإلضافة إلى تحسيف وتنمية سوؽ العمل الفمسطيني ( مقداد وآخروف ،5119 ،ص .) 49
 7.9.5الحمول في المدى المتوسط و المدى الطويل:

 .4العمل عمى إدارة التنمية االقتصادية مف خالؿ التخطيط السميـ والبعيد عف المصالح الشخصية
والحزبية ،باإلضافة إلى حسف استغالؿ الموارد المتاحة والوقت ( درويش ،5146 ،ص  ،) ;5 ،;4مع
العمـ بأف ذلؾ يحتاج إلى كبح جماح االحتالؿ اإلسرائيمي والوصل بيف الضفة الغربية وقطاع غزة

باإلضافة إلى فيـ خصوصية االقتصاد الفمسطيني ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص .) ;95

 .5ضرورة إزالة المعوقات أماـ التجارة الداخمية والخارجية الفمسطينية ،وضماف حرية الحركة والتنقل
لألفراد والبضائع بيف الضفة الغربية وقطاع غزة ( األغا وأبو مدلمة ،5144 ،ص .) ;95

 .6ضرورة تقديـ التسييالت الالزمة لمنيوض باالقتصاد الفمسطيني مف خالؿ تنمية القطاعات اإلنتاجية

وايجاد التمويل الالزـ ليا والنيوض بيا ،باإلضافة إلى حماية المنتجات الوطنية وتخفيف القيود عمى
الواردات مف المواد الخاـ التي ال يمكف استخراجيا أو إنتاجيا في فمسطيف ( األغا وأبو مدلمة،5144 ،

ص .) ;96 ،;95

 .7العمل عمى توفير ما يمزـ لتشجيع االستثمارات الحكومية وغير الحكومية ( بيموؿ ،5148 ،ص .) <6
 .8ضرورة إعادة النظر في االتفاقيات االقتصادية الموقعة بيف فمسطيف واالحتالؿ اإلسرائيمي ،وذلؾ

بيدؼ إزالة سمبيات ىذه االتفاقيات الواقعة عمى االقتصاد الفمسطيني ،وذلؾ مف حيث البنود وطريقة

التطبيق ( مقداد وآخروف ،5119 ،ص .) 48

;44

ُ 7.:خالصة الفصل الرابع:
ال يمكف النظر إلى االقتصاد الفمسطيني بنفس النظرة إلى اقتصاديات الدوؿ العربية المجاورة والدوؿ

النامية بشكل عاـ ،وذلؾ نظ ار لتبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي وامعاف االحتالؿ اإلسرائيمي

في تكريس وتعميق التشوىات الييكمية في االقتصاد الفمسطيني ،ويعاني سوؽ العمل الفمسطيني مف اختالالت
ىيكمية ناتجة عف أسباب خارجية وداخمية عديدة ،وتتمثل أىـ األسباب الخارجية في ممارسات االحتالؿ
اإلسرائيمي بحكـ التبعية االقتصادية ،باإلضافة إلى سوء شروط تقديـ المنح مف طرؼ الجيات المانحة بحيث

تصب في مصمحة االحتالؿ اإلسرائيمي أكثر مما تصب في مصمحة الشعب الفمسطيني ،وتتمثل أىـ األسباب

الداخمية في تفشي الفساد في المجتمع الفمسطيني عمى جميع المستويات السياسية والمالية واإلدارية،

باإلضافة إلى ضعف استخداـ عنصر اإلنتاج الوحيد الذؼ يتميز بالوفرة مقارنة بعناصر اإلنتاج األخرػ
المتاحة لالقتصاد الفمسطيني.
إضافة إلى ما سبق يعاني الشعب الفمسطيني مف مشكمة البطالة قبل وأثناء وجود السمطة الفمسطينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد اتسـ معدؿ البطالة في الفترة (  ) 5148 – 4<<7بالتذبذب بيف االرتفاع

واالنخفاض ،ويعود ذلؾ إلى اختالؼ مستويات الحصار السياسي واالقتصادؼ والعسكرؼ التي قاـ بيا

االحتالؿ اإلسرائيمي تجاه الشعب الفمسطيني وموارده المتاحة في المنطقتيف الجغ ارفيتيف.
كما أف قطاع غزة تتحمل الجزء األكبر مف عبء البطالة في فمسطيف في الفترة ( ،) 5148 – 4<<7
ويعود ذلؾ إلى عدة أسباب أىميا الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة باإلضافة إلى االنقساـ

الفمسطيني وما نتج عنو مف فصل قطاع غزة عف الضفة الغربية سياسيا واقتصاديا.

ىذا وتحتاج مكافحة البطالة في فمسطيف الكثير مف العمل ،وذلؾ بسبب تراكـ آثار البطالة عبر السنيف

والتي تسببت بيا األحداث العسكرية والسياسية المتعاقبة بدأ مف بداية االحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف بعد
انتياء االحتالؿ البريطاني ومرو ار باالنقساـ الفمسطيني وحتى اآلف ،األمر الذؼ يتطمب االلتفات إلى المصالح

الوطنية العميا وانياء االنقساـ الذؼ ال يعبر إال عف المصالح الشخصية والحزبية التي أىدرت كرامة الشعب
الفمسطيني والكثير مف انجازات القضية الفمسطينية لصالح المستفيد األوؿ وىو االحتالؿ اإلسرائيمي،

باإلضافة إلى إىدار الكثير مف الموارد المادية والبشرية والتي كاف باإلمكاف االستفادة منيا سياسيا واقتصاديا

عمى جميع المستويات المحمية والعربية واإلقميمية والدولية.

وفقا لما سبق ذكره ،يرػ الباحث أف خضوع االقتصاد الفمسطيني بشكل عاـ وسوؽ العمل بشكل خاص

إلى اعتبارات سياسية واجتماعية بشكل كبير ،وذؾ إلى جانب االعتبارات االقتصادية.
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 8.4مقدمة:
تُعتبر البطالة مف أىـ مشكالت وسمات االقتصاد الفمسطيني ،وذلؾ يعود إلى أسباب عديدة أىميا لتعطل
جزء كبير مف عنصر العمل الوفير فيو ،وذلؾ في ظل شح الموارد والعناصر اإلنتاجية األخرػ المتاحة،
باإلضافة تبعية االقتصاد الفمسطيني القتصاد االحتالؿ اإلسرائيمي ،وعمى الرغـ مف أىمية موضوع البطالة

في فمسطيف وكثرة تناوؿ ىذه المشكمة نظريا ،إال أف الدراسات القياسية حوليا شحيحة وغير كافية لتغطية
أبعاد ىذه المشكمة االقتصادية ،وذلؾ عمى الرغـ مف أىمية تناوؿ مشكمة البطالة في فمسطيف مف الناحية

الكمية القياسية ،وىذا عمى حد عمـ الباحث.
إضافة إلى المذكور سابقاُ ،يستخدـ االقتصاد القياسي في تقدير واختبار المتغيرات والنظريات االقتصادية
كميا ،وذلؾ مف خالؿ اختبار مدػ صحة ىذه النظريات االقتصادية والتنبؤ بكل مف قيـ المتغيرات
االقتصادية واألوضاع االقتصادية المستقبمية ،فال يمكف الجزـ بصحة النظرية االقتصادية وقبوليا إال بعد

اجتيازىا لالختبار الكمي ،واليدؼ مف استخداـ االقتصاد القياسي ىو مساعدة أصحاب القرار في رسـ
سياسات موضوعية واتخاذ ق اررات مناسبة.
وفقا لما سبق ذكره سيقوـ الباحث في ىذا الفصل باستخداـ المنيج الكمي القياسي لتحديد وتوضيح العالقة

بيف البطالة في فمسطيف كمتغير تابع ومجموعة مف المتغيرات المستقمة خالؿ الفترة الزمنية ( – 4<<7

.) 5148

 8.5منهجية وحدود الدراسة:
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكمي القياسي لتحديد وتقييـ العالقة بيف المتغيرات المستقمة
والمتغير التابع محل الدراسة ،وذلؾ بيدؼ التوصل إلى نتائج كمية دقيقة يمكف ألصحاب القرار السياسي

الفمسطينييف االستفادة منيا ،واعتمد الباحث بشكل رئيسي عمى البيانات الرسمية الصادرة عف البنؾ الدولي
باإلضافة إلى بعض البيانات الرسمية الصادرة عف سمطة النقد الفمسطينية ،وقد تركزت الحدود المكانية

لمدراسة في فمسطيف وتحديدا الضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلؾ في الفترة الزمنية ( ،) 5148 – 4<<7
واستخدـ الباحث في ىذه الدراسة برنامج  STATA 13لقياس أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع

محل الدراسة ،وذلؾ باألسموبيف التالييف:
 .4أسموب معادلة االنحدار البسيط  Linear Regressionباستخداـ طريقة المربعات الصغرػ العادية
 ) OLS ( Ordinary least squaresلتقدير النموذج األوؿ ،ويمكف تعريف طريقة أو أسموب

المربعات الصغرػ العادية (  ) OLSعمى أنو مف أكثر الطرؽ استخداما في تقدير متغيرات نماذج
االنحدار الخطي البسيط والمتعدد ،ومف أىـ خصائص ىذا األسموب أنو يقمل مجموع مربعات

المقدرة عف القيـ المشاىدة لممتغير التابع ( عطية ،5117 ،ص .) 589
انحرافات القيـ ُ
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 .5أسموب المعادالت اآلنية  Simultaneous Equationsباستخداـ طريقة المربعات الصغرػ ذات
المرحمتيف  ،) 2SLS ( Two-Stage least squaresلتقدير النموذج الثاني ،وذلؾ بيدؼ معرفة

ما إذا كاف ىناؾ عالقة تبادلية بيف معدؿ البطالة والنمو االقتصادؼ أـ ال ،باإلضافة إلى قياس أثر

متغير مستقل عمى البطالة غير موجود في النموذج األوؿ وىو المساعدات الخارجية ،ويمكف تعريف

المعادالت اآلنية عمى أنيا مجموعة مف المعادالت تحدد العالقة بيف المتغيرات ،حيث أف ىذه

ويقصد بطريقة المربعات الصغرػ ذات
المتغيرات تؤثر وتتأثر ببعضيا البعض في الوقت نفسوُ ،
المرحمتيف (  ) 2SLSأنيا أحد الطرؽ القياسية لتقدير المعادالت اآلنية ،حيث أنيا تقدر متغيرات

النموذج بعيدا عف التحيز ،وتأخذ بعيف االعتبار تأثير جميع المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع،

وتُعتبر ىذه الطريقة امتدادا ألسموب المربعات الصغرػ العادية ( يحيى وعبد هللا ،511< ،ص  ،65:ص

<. ) 65

المتوقعة:
 8.6اشتقاق النموذج القياسي واإلشارات ُ
توجد متغيرات عديدة تؤثر عمى معدؿ البطالة في فمسطيف ،ومف أجل قياس أثر أىـ المتغيرات عمى معدؿ

البطالة استخدـ الباحث  :متغيرات مستقمة كمحددات لمبطالة في فمسطيف ( المتغير تابع ) ،وفيما يمي شرح
ُمختصر لمعدؿ البطالة وأىـ المتغيرات التي تؤثر عمييا:
 8.6.4معدل البطالة:
معدؿ البطالة عبارة عف نسبة األفراد العاطميف عف العمل إلى إجمالي القوة العاممة ( نسبة مئوية مف

إجمالي القوة العاممة ) عمى الرغـ مف توفر القدرة و الرغبة في العمل ( مؤشرات التنمية البشرية – البنؾ الدولي )،

المفترض أف تؤدؼ زيادة
وسيقوـ الباحث بقياس أثر  :متغيرات مستقمة كمحددات لمبطالة في فمسطيف ،ومف ُ
معدؿ البطالة إلى انخفاض النمو االقتصادؼ نظ ار لكوف البطالة عبئا كبي ار عمى االقتصاد الفمسطيني،

المتوقعة ليذه العالقة إشارة سالبة.
وبالتالي اإلشارة ُ

إضافة إلى ما سبق ذكره استخدـ الباحث معدؿ البطالة كمتغير تابع في كل مف النموذج األوؿ والمعادلة

األولى لمنموذج الثاني ،واستخدميا الباحث أيضا كمتغير مستقل مؤثر عمى النمو االقتصادؼ في المعادلة
الثانية لمنموذج الثاني ،وتوجد دراسات استخدمت ىذا المتغير مثل ( Castells-Quintana & Royuela,

.) Nwankwo & Ifejiofor, 2014 ( ،) 2012
 8.6.5النمو االقتصادي:

عبر الباحث عف النمو االقتصادؼ بنصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة لمدوالر

األمريكي ( سنة األساس  ،) 5141ونصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي عبارة عف الناتج المحمي
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اإلجمالي مقسوما عمى إجمالي عدد السكاف في سنة ما ،وىو مف أىـ المؤشرات الممثمة النمو االقتصادؼ
المفترض أف تؤدؼ زيادة النمو االقتصادؼ إلى
بشكل عاـ ( مؤشرات التنمية البشرية – البنؾ الدولي ) ،ومف ُ
انخفاض البطالة في فمسطيف ،حيث أف زيادة النمو االقتصادؼ يؤدؼ إلى زيادة فرص عمل جديدة ،وذلؾ مف
خالؿ زيادة االستثمار واالنفاؽ الحكومي – بشرط توجيو ىذا اإلنفاؽ نحو االستثمار – ورفع مستوػ التشغيل

المتوقعة ليذه العالقة إشارة سالبة.
والتصدير ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى انخفاض معدؿ البطالة ،وبالتالي اإلشارة ُ

كما واستخدـ الباحث النمو االقتصادؼ كمتغير مستقل في النموذج األوؿ وفي المعادلة األولى لمنموذج

الثاني ،واستخدمو الباحث أيضا كمتغير تابع في المعادلة الثانية لمنموذج الثاني ،وتوجد دراسات استخدمت
ىذا المتغير مثل ( بف نافمة وبف مريـ ( ،) 5148 ،شيخ العيد وبيدؼWajid & Kalim, ( ،) 5145 ،

.) 2013

 8.6.6النفقات الحكومية التطويرية:
الموجية نحو إيجاد بيئة مالئمة لالستثمار ،مثل
النفقات الحكومية التطويرية عبارة عف النفقات الحكومية ُ
النفقات الحكومية التي تستيدؼ رفع مستوػ اإلنتاج وتحسيف البينة التحتية ( األسطل ،5147 ،ص ،) 6
المفترض أف تؤدؼ زيادة النفقات الحكومية التطويرية
واستخدـ الباحث ىذا المتغير بالدوالر األمريكي ،ومف ُ
إلى انخفاض معدؿ البطالة مف خالؿ تحسيف البيئة االستثمارية عف طريق رفع مستوػ اإلنتاج وتطوير
المتوقعة ليذه العالقة إشارة سالبة.
وتحسيف البنية التحتية ،وبالتالي اإلشارة ُ
إضافة إلى ما سبق ذكره استخدـ الباحث النفقات الحكومية التطويرية في النموذج األوؿ وفي المعادلة
األولى لمنموذج الثاني ،وتوجد دراسات استخدمت ىذا المتغير مثل ( Delia, ( ،) Far & Saeedi, 2015

 ( ،) 2015داغر وعمي.) 5141 ،

 8.6.7إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت:
االستثمار المحمي الثابت ( إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت ) عبارة عف شكل مف أشكاؿ االستثمار

الحقيقي ،ويشمل تحسينات المباني وشراء اآلالت والمعدات وبناء الطرؽ وغير ذلؾ ( مؤشرات التنمية البشرية –

المفترض أف تؤدؼ زيادة االستثمار المحمي الثابت إلى انخفاض معدؿ البطالة في
البنؾ الدولي ) ،ومف ُ
فمسطيف ،حيث أف زيادة االستثمار المحمي الثابت تؤدؼ إلى رفع مستوػ التشغيل لعناصر اإلنتاج وتحديدا
عنصر العمل ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى انخفاض معدؿ البطالة ،ىذا مع اعتبار أف القطاع الخاص أكبر مشغل

المتوقعة ليذه العالقة إشارة سالبة.
لعنصر العمل في فمسطيف ،وبالتالي اإلشارة ُ

ىذا واستخدـ الباحث االستثمار المحمي الثابت في النموذج األوؿ كنسبة مئوية مف الناتج المحمي

اإلجمالي ،واستخدـ الباحث ىذا المتغير أيضا في المعادلة الثانية لمنموذج الثاني ولكف باألسعار الثابتة
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لمدوالر األمريكي ( سنة األساس  ،) 5141وتوجد دراسات استخدمت ىذا المتغير مثل ( نصير( ،) 5149 ،
حسف.) 5148 ،
 8....االستثمار األجنبي المباشر:
االستثمار األجنبي المباشر عبارة عف تدفقات رؤوس األمواؿ االستثمارية المباشرة الخارجة مف اقتصاد ما

إلى االقتصاد المضيف ،وتشمل مجموع رأس الماؿ واعادة استثمار األرباح ورأس الماؿ اآلخر ( مؤشرات

التنمية البشرية – البنؾ الدولي ) ،واستخدـ الباحث ىذا المتغير باألسعار الجارية لمدوالر األمريكي ،ومف

المفترض أف تؤدؼ زيادة االستثمار األجنبي المباشر إلى انخفاض معدؿ البطالة في فمسطيف مف خالؿ
ُ
إدخاؿ عناصر إنتاج جديدة في االقتصاد المضيف وايجاد فرص عمل جديدة ،ورفع مستوػ التشغيل

المتوقعة ليذه العالقة إشارة سالبة.
اإلنتاجية لعنصر العمل في ذلؾ االقتصاد ،وبالتالي اإلشارة ُ

إضافة إلى ما سبق ذكره استخدـ الباحث االستثمار األجنبي المباشر في النموذج األوؿ وفي معادلتي

النموذج الثاني ،وتوجد دراسات استخدمت ىذا المتغير مثل ( Aqil et al, ( ،) Maqbool et al, 2013

.) Ciftcioglu et al, 2007 ( ،) Oniore et al , 2015 ( ،) 2014
 8.6.9المساعدات الخارجية:

المساعدات الخارجية عبارة عف منح ومساعدات إنمائية وقروض ميسرة تقدميا الجيات المانحة القتصاد

ما ،وذلؾ بشروط معينة أو بال شروط وفقا لألىداؼ الكامنة وراء تقديـ ىذه المساعدات ( مؤشرات التنمية

البشرية – البنؾ الدولي ) ،واستخداـ الباحث ىذا المتغير باألسعار الثابتة لمدوالر األمريكي ( سنة األساس

المفترض أف تؤدؼ المساعدات الخارجية إلى انخفاض معدؿ البطالة إذا كانت ىذه
 ،) 5146ومف ُ
المساعدات ُموجية نحو القطاعات اإلنتاجية ودعـ االستثمار ،أما بالنسبة لوضع البطالة في فمسطيف فيشوبو
الغموض ،حيث أف المساعدات لـ تساىـ بشكل ممحوظ في الحد مف تفاقـ مشكمة البطالة فقط ،بل ساىمت

المتوقعة لمعالقة بيف المساعدات
ىذه المساعدات أيضا في تراجع النمو االقتصادؼ ،وبالتالي اإلشارة ُ
الخارجية و البطالة إشارة موجبة.
أما بالنسبة لمدراسات المستخدمة ليذا المتغير ،فعمى حد عمـ الباحث ال توجد أؼ دراسة قياسية منشورة

تناولت بشكل مباشر العالقة بيف المساعدات الخارجية كمتغير مستقل والبطالة كمتغير تابع بشكل عاـ وفي
فمسطيف بشكل خاص ،حيث توجد دراستاف قياسيتاف غير منشورتاف تناولت ىذه العالقة وىما ( األسطل،

 ( ،) 5147أبو ركبة ،) 5149 ،وبالتالي سيتناوؿ الباحث األثر المباشر لممساعدات الخارجية عمى البطالة،
واألثر غير المباشر ليذه المساعدات مف خالؿ أثرىا عمى النمو االقتصادؼ ،والذؼ يؤثر بدوره عمى البطالة
في فمسطيف ،وتوجد دراسات استخدمت المساعدات الخارجية كمتغير مستقل والنمو االقتصادؼ كمتغير تابع

مثل( ،) Ekanayake & Chatrna, 2010 ( ،) Hossain, 2014 ( ،) Sarsour et al, 2011 ( ،
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،) Mohey-ud-din, 2005 ( ،) Al-Khaldi, 2008 ( ،) Feeny, 2005 ( ،) Gitaru, 2015
واستخدـ الباحث المساعدات الخارجية كمتغير مستقل في معادلتي النموذج الثاني.
 8.6.:االنفتاح التجاري:
المسجمة مف السمع و الخدمات كنسبة مف الناتج
االنفتاح التجارؼ عبارة عف مجموع الصادرات والواردات ُ
المحمي اإلجمالي ( مؤشرات التنمية البشرية – البنؾ الدولي ) ،واستخدـ الباحث ىذا المتغير كنسبة مئوية مف
المفترض أف تؤدؼ زيادة االنفتاح التجارؼ إلى انخفاض معدؿ البطالة مف
الناتج المحمي اإلجمالي ،ومف ُ
خالؿ زيادة حجـ الواردات مف المواد الخاـ ومواد البناء والسمع الرأسمالية ،ومف خالؿ زيادة كل مف حجـ
الصادرات واألنشطة الخدماتية المتعمقة بالتجارة مثل خدمات نقل وتوزيع السمع المصدرة والمستوردة وغيرىا،

المتوقعة ليذه العالقة إشارة سالبة.
وبالتالي اإلشارة ُ

كما واستخدـ الباحث االنفتاح التجارؼ في النموذج األوؿ وفي المعادلة األولى لمنموذج الثاني ،وتوجد

دراسات استخدمت ىذا المتغير مثل ( نصيرCarrère et ( ،) Cheema & Atta, 2014 ( ،) 5149 ،

.) Dutt et al, 2009 ( ،) al, 2014
; 8.6.النمو السكاني:

النمو السكاني عبارة عف معدؿ الزيادة السنوية في عدد السكاف ( الزيادة بالنسبة المئوية ) في الدولة (

المفترض أف تؤدؼ الزيادة في النمو السكاني إلى انخفاض البطالة
مؤشرات التنمية البشرية – البنؾ الدولي ) ،ومف ُ
مف خالؿ مد االقتصاد بمزيد مف األيدؼ العاممة التي ينبغي أف تكوف ماىرة ،وىذه العالقة مرىونة بضرورة
أف يكوف االقتصاد المحمي قاد ار عمى استيعاب فائض العمالة وتمبية االحتياجات والمتطمبات المترتبة عمى

زيادة النمو السكاني ،وذلؾ مف خالؿ اإلنتاج والتصدير والعوائد المترتبة عمى عمييما ،واال فإف النمو السكاني
سيؤدؼ إلى ارتفاع معدؿ البطالة بسبب زيادة عجز االقتصاد في استيعاب فائض عرض العمل باإلضافة إلى

زيادة عدد العماؿ والموظفيف غير الميرة ومحدودؼ الخبرة ،وبالنظر إلى وضع االقتصاد الفمسطيني ،ويرػ

الباحث أف ىذا االقتصاد يعتمد بشكل رئيسي عمى الواردات عمى حساب اإلنتاج والتصدير ،و بالتالي اإلشارة

المتوقعة ليذه العالقة موجبة ،وقد استخدـ الباحث النمو السكاني في النموذج األوؿ وفي المعادلة األولى
ُ
لمنموذج الثاني ،وتوجد دراسات استخدمت ىذا المتغير مثل ( Arslan & ( ،) Rafiq et al, 2010
المتوقعة بيف المتغيرات:
 ،) Zaman, 2014وفيما يمي جدوؿ يوضح اإلشارات ُ
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المتوقعة بين المتغيرات
جدول (  :) 4.8العالقات و اإلشارات ُ

المتغير

المستقل
البطالة

المتغير التابع

اإلشارة

النمو

-

المتوقعة
ُ

االقتصادؼ
النمو

البطالة

تفسير اإلشارة
ُيتوقع أف تؤدؼ زيادة البطالة إلى زيادة العبء عمى االقتصاد،
وبالتالي انخفاض النمو االقتصادؼ.

-

ُيتوقع أف تؤدؼ زيادة النمو االقتصادؼ مف خالؿ زيادة كل
مف االستثمار واإلنفاؽ الحكومي والصادرات إلى انخفاض

-

الموجية نحو تحسيف كل مف
ُيتوقع زيادة النفقات الحكومية ُ
البنية التحتية والمناخ االستثمارؼ إلى انخفاض البطالة.

البطالة

-

ُيتوقع أف تؤدؼ زيادة االستثمار المحمي الثابت إلى توليد
فرص عمل جديدة وتنشيط االقتصاد ،وبالتالي انخفاض

البطالة

-

ُيتوقع أف تؤدؼ زيادة االستثمار األجنبي المباشر إلى توليد
فرص عمل جديدة وادخاؿ عناصر إنتاج جديدة لالقتصاد

المساعدات

البطالة

+

ُيتوقع انخفاض النمو االقتصادؼ نتيجة لسوء استغالؿ
المساعدات الخارجية واالعتماد عمييا ،وبالتالي زيادة البطالة.

االنفتاح

البطالة

-

ُيتوقع أف تؤدؼ زيادة الصادرات وكذلؾ الواردات مف المواد
الخاـ الالزمة لإلنتاج إلى تنشيط االقتصاد ،وتوليد فرص عمل

البطالة

+

االقتصادؼ
النفقات

الحكومية

البطالة.
البطالة

التطويرية
االستثمار

المحمي الثابت

البطالة.
االستثمار
األجنبي
المباشر

الخارجية
التجارؼ

المضيف وتنشيطو ،وبالتالي انخفاض البطالة.

جديدة ،وبالتالي انخفاض البطالة.
النمو السكاني

ُيتوقع أف تؤدؼ زيادة النمو السكاني في ظل عجز االقتصاد
عف تمبية االحتياجات المترتبة عمى النمو السكاني إلى زيادة

البطالة.

المصدر :مف إعداد الباحث اعتمادا عمى المعمومات السابقة
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 8.7بناء النموذج القياسي:
اعتمادا عمى عرض وتحميل الدراسات السابقة ،قاـ الباحث ببناء نموذجيف لتقدير وقياس أثر المتغيرات

المستقمة عمى البطالة كمتغير تابع ،وذلؾ كما يمي:
 8.7.4بناء النموذج األول:

قاـ الباحث ببناء النموذج األوؿ لتقديره باستخداـ أسموب المربعات الصغرػ العادية (  ،) OLSوذلؾ كما

يمي:

حيث أف:
 : α0حد الثابت.
 : α1 , α2 , α3 , α4 , α5 , α6مرونات المتغيرات المستقمة بالنسبة لممتغير التابع.
 : ԑالخطأ العشوائي.
أما متغيرات النموذج فيي:
 المتغير التابع :lnUnem :معدؿ البطالة.
 المتغيرات المستقمة :وىي كالتالي:

 :lnGDPPCcon .4نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ( النمو االقتصادؼ ).
 :lnDevExp .5النفقات الحكومية التطويرية.

 :lnGFCF .6إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت ( االستثمار المحمي الثابت ).
 :lnFDIcur .7االستثمار األجنبي المباشر.
 :lnTO .8االنفتاح التجارؼ.

 :lnPopGro .9النمو السكاني.
مع العمـ بأنو قد تـ أخذ الموغاريتـ لجميع المتغيرات بيدؼ ضماف خطية النموذج ،وعدـ تشتت البيانات.
 8.7.5بناء النموذج الثاني:
قاـ الباحث بصياغة النموذج الثاني مف خالؿ صياغة معادلتيف ،وذلؾ كما يمي:
 8.7.5.4بناء المعادلة األولى لمنموذج الثاني:
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حيث أف:
 : α0الحد الثابت.
 : α1 , α2 , α3 , α4 , α5 , α6مرونات المتغيرات المستقمة بالنسبة لممتغير التابع.
 : ԑالخطأ العشوائي.
أما متغيرات المعادلة فيي:
 المتغير التابع :lnUnem :معدؿ البطالة.
 المتغيرات المستقمة  :وىي كالتالي:

 :lnGDPPCcon .4نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ( النمو االقتصادؼ ).
 :lnDevExp .5النفقات الحكومية التطويرية.
 :lnFDIcur .6االستثمار األجنبي المباشر.
 :lnODAcon .7المساعدات الخارجية.
 :lnTO .8االنفتاح التجارؼ.

 :lnPopGro .9النمو السكاني.
 8.7.5.5بناء المعادلة الثانية لمنموذج الثاني:

حيث أف:
 : α0الحد الثابت.
 : α1 , α2 , α3 , α4 , α5 , α6مرونات المتغيرات المستقمة بالنسبة لممتغير التابع.
 : ԑالخطأ العشوائي.
أما متغيرات النموذج فيي:
 المتغير التابع : lnGDPPCcon :نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ( النمو االقتصادؼ ).
 المتغيرات المستقمة :وىي كالتالي:
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 :lnUnem .4معدؿ البطالة.
 :lnGovExpcon .5اإلنفاؽ الحكومي.

 :lnGFCFcon .6إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت ( االستثمار المحمي الثابت ).
 :lnFDIcur .7االستثمار األجنبي المباشر.
 :lnODAcon .8المساعدات الخارجية.

 :lnRemcur .9تحويالت العامميف مف الخارج.
مع العمـ بأنو قد تـ أخذ الموغاريتـ لجميع المتغيرات في كال المعادلتيف بيدؼ ضماف خطية المعادلتيف
وعدـ تشتت البيانات ،وبالتالي ضماف خطية النموذج.

 8.8نتائج الدراسة القياسية:
 8.8.4النموذج األول ( :) OLS
بعد تقدير النموذج األوؿ ،ظيرت النتائج القياسية كما ىو ُموضح في الجدوؿ التالي:

جدول (  :) 5.8نتائج تقدير النموذج األول باستخدام طريقة ( ) OLS

المتغيرات المستقمة

المتغير التابع
lnUnem
***22.37
( ) 2.99
***-0.85
( ) 0.26
***-0.31
( ) 0.09
***-0.6
( ) 0.12
**-0.08
( ) 0.03
***-0.89
( ) 0.23
***0.48
( ) 0.15

Constant
lnGDPPCcon
lnDevExp
lnGFCF
lnFDIcur
lnTO
lnPopGro
R2 = 0.9218

المصدر :مخرجات برنامج  STATA 13باستخداـ طريقة ( ) OLS
مالحظة *** :معنوؼ عند  ** ،%4معنوؼ عند  ،%8األرقاـ بيف األقواس تعبر عف الخطأ المعيارؼ
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تفسير النتائج القياسية لمنموذج األول:

تشير القوة التفسيرية لمنموذج األوؿ  ،) R2 = 0.9218 ( %<5وىذا يعني أف المتغيرات المستقمة في

النموذج تفسر  %<5مف التغيرات الحاصمة في المتغير التابع ،والنسبة المتبقية تعود إلى متغيرات أخرػ غير
مدرجة في النموذج ،وبمغت قيمة  Fاالحتمالية (  ،) Prob > F = 0.0000وىذا يعني أف النموذج معنوؼ
وجيد ،وفيما يمي تحميل نتائج العالقة بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع:
 .4تشير النتائج القياسية إلى معنوية نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي عند مستوػ معنوية ،%4
وتوجد عالقة عكسية بينو وبيف معدؿ البطالة ،حيث أف زيادة نصيب الفرد مف الناتج المحمي

اإلجمالي بنسبة  %4تؤدؼ إلى انخفاض معدؿ البطالة بنسبة  ،%1.;8وىذه العالقة مطابقة لمنظرية
االقتصادية ،حيث أف زيادة النمو االقتصادؼ يعني زيادة كل مف االستثمار واالنفاؽ الحكومي إذا

كاف موجيا نحو االستثمار ،باإلضافة إلى اإلنتاج الصادرات ،بحيث تؤدؼ زيادة االستثمار إلى إيجاد
فرص عمل جديدة وزيادة مساىمة القوة العاممة في الحياة االقتصادية ،وتؤدؼ زيادة االنفاؽ الحكومي

مف خالؿ التشغيل في مؤسسات الدولة – مع األخذ بعيف االعتبار العوائد االقتصادية مف ذلؾ –
وتمويل وتشجيع القطاعات اإلنتاجية والخدمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى توليد فرص

عمل جديدة متعمقة باإلنتاج والخدمات المتعمقة بو مثل التسويق والنقل والتوزيع ،وتحفيز العاطميف

عف العمل وخصوصا الشباب منيـ عمى العمل ،وتؤدؼ زيادة اإلنتاج والتصدير إلى توفير فرص
عمل جديدة في مجاؿ اإلنتاج والخدمات المتعمقة بو أيضا ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة كل مف (

حسف ( ،) 5148 ،دادف وطجيف.) 5145 ،

 .5تشير النتائج القياسية إلى معنوية النفقات الحكومية التطويرية عند مستوػ معنوية  ،%4وتوجد عالقة
عكسية بينيا وبيف معدؿ البطالة ،حيث أف زيادة النفقات الحكومية التطويرية بنسبة  %4تؤدؼ إلى

انخفاض معدؿ البطالة بنسبة  ،%1.61وىذه العالقة مطابقة لمنظرية االقتصادية ،حيث أف زيادة

النفقات الحكومية التطورية تؤدؼ إلى رفع مستوػ اإلنتاج وتحسيف البيئة االستثمارية وتحسيف البنية

التحتية وانشاء وتطوير مراكز األبحاث ،وبالتالي زيادة وتشجيع االستثمار وتوليد فرص عمل جديدة

وزيادة مستوػ التشغيل واإلنتاج ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة (  ) Far & Saeedi, 2015ودراسة

( .) Delia, 2015

 .6تشير النتائج إلى معنوية إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت عند مستوػ معنوية  ،%4وتوجد عالقة
عكسية بينو وبيف معدؿ البطالة ،حيث أف زيادة إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت بنسبة  %4تؤدؼ

إلى انخفاض معدؿ البطالة بنسبة  ،%1.9وىذه العالقة مطابقة لمنظرية االقتصادية ،حيث أف زيادة
االستثمار المحمي الثابت تؤدؼ إلى إيجاد فرص عمل جديدة مف خالؿ تحسيف مباني المؤسسات
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والشركات والمصانع والطرؽ ،باإلضافة إلى ذلؾ يساىـ شراء آالت ومعدات جديدة إلى رفع مستوػ
اإلنتاجية وزيادة األرباح التي يمكف استخداميا في توسيع االستثمار في مجالي اإلنتاج والخدمات،

وبالتالي زيادة فرص العمل والتشغيل ورفع مستوػ اإلنتاج ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة ( حسف،

 ) 5148ودراسة ( .) Dikko, 2016

 .7تشير النتائج إلى معنوية االستثمار األجنبي المباشر عند مستوػ معنوية  ،%8وتوجد عالقة عكسية
بينو وبيف معدؿ البطالة ،حيث أف زيادة االستثمار األجنبي بنسبة  %4تؤدؼ إلى انخفاض معدؿ

البطالة بنسبة ; ،%1.1وىذه العالقة مطابقة لمنظرية االقتصادية ،حيث أف زيادة االستثمار األجنبي

المباشر تؤدؼ إلى إدخاؿ عناصر إنتاج جديدة إلى االقتصاد ،وزيادة فرص العمل ورفع مستوػ

التشغيل في المجاالت اإلنتاجية والخدمية باإلضافة إلى زيادة مستوػ اإلنتاجية لعنصر العمل ،وتتفق

مع ىذه النتيجة دراسة كل مف ( Shaari ( ،) Arslan , Zaman, 2014 ( ،) Haddan, 2016

.) et al, 2012

 .8تشير النتائج إلى معنوية االنفتاح التجارؼ عند مستوػ معنوية  ،%4وتوجد عالقة عكسية بينو وبيف
معدؿ البطالة ،حيث أف زيادة االنفتاح التجارؼ بنسبة  %4تؤدؼ إلى انخفاض معدؿ البطالة بنسبة

 ،%0.89وىذه العالقة مطابقة لمنظرية االقتصادية ،حيث أف زيادة الصادرات تؤدؼ إلى زيادة الناتج

المحمي اإلجمالي ،وبالتالي زيادة مستوػ التشغيل واإلنتاج لمسمع والخدمات ،وبالتالي توفير فرص
عمل جديدة ،كما أف زيادة الواردات مف المواد الخاـ الالزمة لإلنتاج المحمي – في حاؿ عدـ توفر

ىذه المواد في االقتصاد المحمي – تؤدؼ إلى دعـ وزيادة اإلنتاج ،وبالتالي زيادة فرص العمل ،وتتفق

مع ىذه النتيجة دراسة كل مف ( ( ،) Fugazza et al, 2014 ( ،) cheema & Atta, 2014
.) Dutt et al, 2007

 .9تشير النتائج إلى معنوية النمو السكاني عند مستوػ معنوية  ،%4وتوجد عالقة طردية بينو وبيف
البطالة ،حيث أف زيادة النمو السكاني بنسبة  %4تؤدؼ إلى زيادة معدؿ البطالة بنسبة ;،%1.7
وىذه العالقة مخالفة لمنظرية االقتصادية القائمة بوجود عالقة عكسية بيف النمو السكاني والبطالة

باعتبار أف النمو السكاني يعني زيادة عدد األيدؼ العاممة ،ويعود ىذا االختالؼ إلى عدـ قدرة

الحكومة عمى زيادة اإلنتاج ورفع مستوػ التشغيل واإلنتاج بشكل يمبي احتياجات السكاف االستيالكية
المتزايدة بزيادة عددىـ ،بحيث يؤدؼ زيادة االستيالؾ عمى حساب اإلنتاج إلى تآكل حجـ اإلنتاج مف
خالؿ تغطية العجز في تمبية احتياجات السكاف عف طريق زيادة الواردات االستيالكية وزيادة األعباء
عمى اإلنتاج واالقتصاد بشكل عاـ ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى تآكل ىذا االقتصاد وتراجع جيود التنمية،

بمعنى آخر السبب وراء العالقة الطردية بيف النمو السكاني و البطالة يعود إلى أف معدؿ الزيادة في
الناتج المحمي اإلجمالي أقل مف معدؿ الزيادة في النمو السكاني ،أو تراجع الناتج المحمي اإلجمالي

مقابل زيادة عدد السكاف سنويا ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة كل مف ( Arslan & Zaman,
.) Karman et al, 2014 ( ،) 2014
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لمتأكد مف جودة النموذج قاـ الباحث بإجراء عدة اختبارات ،و ىذه االختبارات ىي:
 .4اختبار  Breusch-Paganلكشف مشكمة عدـ ثبات تبايف حد الخطأ إف ُوجدت ،وكانت النتيجة أف
قيمة المعنوية اإلحصائية أكبر مف  ،) Prob > chi2 = 0.7919 ( 1.18وىذا يعني عدـ وجود
مشكمة عدـ ثبات تبايف حد الخطأ ،وبالتالي نقبل الفرضية العدمية القائمة بعدـ وجود مشكمة عدـ

ثبات حد الخطأ في النموذج.

 .5اختبار  VIFلكشف مشكمة االرتباط الخطي المتعدد بيف المتغيرات المستقمة إف ُوجدت ،وكانت
النتيجة أف قيمة متوسط  VIFأقل مف  ،) Mean VIF = 2.33 ( 61وىذا يعني عدـ وجود مشكمة
ارتباط خطي متعدد بيف المتغيرات المستقمة ،وبالتالي نقبل الفرضية العدمية القائمة بعدـ وجود مشكمة

االرتباط الذاتي المتعدد في النموذج.

 .6اختبار  Breusch-Godfreyلكشف مشكمة االرتباط الذاتي لحد الخطأ إف ُوجدت ،وكانت النتيجة
أف قيمة المعنوية اإلحصائية أكبر مف  ،) Prob > chi2 = 0.4787 ( 1.18وىذا يعني عدـ وجود
مشكمة ارتباط ذاتي لحد الخطأ ،وبالتالي نقبل الفرضية العدمية القائمة بعدـ وجود مشكمة االرتباط

الذاتي لحد الخطأ.

 .7اختبار  Shapiro-Wilkلفحص التوزيع الطبيعي لمبواقي ،و كانت النتيجة أف قيمة المعنوية

اإلحصائية (  ) Prob > Zمعنوؼ عند  ،%4وبالتالي نقبل الفرضية العدمية القائمة بأف البواقي تتبع

التوزيع الطبيعي في النموذج.
وفقا لالختبارات السابقة  ،النموذج األوؿ جيد و خالي مف المشاكل القياسية السابق ذكرىا.
 8.8.5النموذج الثاني ( :) 2SLS
بعد أف قاـ الباحث بتقدير النموذج الثاني ،ظيرت النتائج القياسية كما ىو ُموضح في الجدوؿ التالي:
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جدول (  :) 6.8نتائج تقدير النموذج الثاني باستخدام ( ) 2SLS

المعادلة األولى ( ) R2 = 0.9114
المتغير التابع
lnUnem
***11.17
( ) 4.24
**-0.69
( ) 0.3
***-0.29
( ) 0.1
***-0.11
( ) 0.04
***0.32
( ) 0.07
**-0.56
( ) 0.27
***-0.61
( ) 0.17

المعادلة الثانية ( ) R2 = 0.9689
المتغير التابع
lnGDPPCcon
-0.48
( ) 0.82
*-0.09
( ) 0.05
***0.27
( ) 0.06
***0.15
( ) 0.06
***0.03
( ) 0.01
**-0.09
( ) 0.05
*0.04
( ) 0.02

المتغيرات المستقمة
Constant
lnGDPPCcon
lnDexExp
lnFDIcur
lnODA
lnTO
lnPopGro

المتغيرات المستقمة
Constant
lnUnem
lnGovExpcon
lnGFCFcon
lnFDIcur
lnODAcon
lnRemcur

المصدر :مخرجات برنامج  STATA 13باستخداـ طريقة ( ) 2SLS
مالحظة *** :معنوؼ عند  ** ،%4معنوؼ عند  * ،%8معنوؼ عند  ،%41األرقاـ بيف األقواس تعبر عف الخطأ المعيارؼ

تفسير النتائج القياسية لممعادلة األولى:

بمغت القوة التفسيرية لممعادلة  ،) R2 = 0.9114 ( %<4وىذا يعني أف المتغيرات المستقمة في المعادلة

تفسر  %<4مف التغيرات الحاصمة في المتغير التابع ،والنسبة المتبقية تعود إلى متغيرات أخرػ غير مدرجة
في المعادلة ،وبمغت قيمة  Fاالحتمالية (  ،) Prob > F = 0.0000وىذا يعني أف المعادلة معنوية وجيدة،

وفيما يمي تحميل نتائج العالقة بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع:

 .4تشير النتائج إلى معنوية نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي عند مستوػ معنوية  ،%4وتوجد
عالقة عكسية بينو وبيف معدؿ البطالة ،حيث أف زيادة نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي

بنسبة  %4تؤدؼ إلى انخفاض معدؿ البطالة بنسبة  ،%0.69وىذه العالقة مطابقة لمنظرية
االقتصادية ،بحيث تؤدؼ زيادة النمو االقتصادؼ مف خالؿ زيادة االستثمار واالنفاؽ الحكومي موجو
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نحو االستثمار ،والصادرات إلى توفير فرص عمل جديدة ،وتتفق مع ىذه النتيجة الدراسات التي تـ
استخداميا لتدعيـ النتيجة األولى في النموذج األوؿ.

 .5تشير النتائج إلى معنوية النفقات الحكومية التطويرية عند مستوػ معنوية  ،%4وتوجد عالقة عكسية
بينو وبيف معدؿ البطالة ،حيث أف النفقات الحكومية التطويرية بنسبة  %4تؤدؼ إلى انخفاض معدؿ

البطالة بنسبة  ،%0.29وىذه العالقة مطابقة لمنظرية االقتصادية ،وذلؾ يعود إلى أف ىذه النفقات
تحسف مف ظروؼ االستثمار في القطاعات اإلنتاجية و الخدماتية ،وذلؾ عمى األصعدة المحمية
واإلقميمية والعالمية ،وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة وانخفاض معدؿ البطالة ،وتتفق مع ىذه

النتيجة الدراستاف المتاف تـ استخداميما لتدعيـ النتيجة الثانية في النموذج األوؿ.

 .6تشير النتائج إلى معنوية االستثمار األجنبي المباشر عند مستوػ معنوية  ،%4وتوجد عالقة عكسية
بينو وبيف معدؿ البطالة ،حيث أف زيادة االستثمار األجنبي المباشر بنسبة  %4تؤدؼ إلى انخفاض

معدؿ البطالة بنسبة  ،%1.44وىذه العالقة مطابقة لمنظرية االقتصادية ،حيث أف االستثمار األجنبي
يؤدؼ إلى إدخاؿ عناصر إنتاج جديدة وتكنولوجيا متطورة تساىـ في زيادة النمو االقتصادؼ لمدولة

المضيفة ،وبالتالي زيادة مستوػ كل مف التشغيل واإلنتاج ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى انخفاض معدؿ
البطالة ،وتتفق مع ىذه النتيجة الدراسات التي تـ استخداميا لتدعيـ النتيجة الرابعة في النموذج

األوؿ.

 .7تشير النتائج إلى معنوية المساعدات الخارجية عند مستوػ معنوية  ،%4وتوجد عالقة طردية بيف
المساعدات الخارجية ومعدؿ البطالة ،حيث أف زيادة المساعدات الخارجية بنسبة  %4تؤدؼ إلى

زيادة معدؿ البطالة بنسبة  ،%1.65وىذه العالقة مخالفة لمنظرية االقتصادية ،ويعود ىذا االختالؼ
إلى أف المساعدات الخارجية غير موجية نحو االستثمار ،حيث أف المساعدات الخارجية التي
تحصل عمييا السمطة الفمسطينية عبارة عف مساعدات إغاثية وموجية إلى دعـ موازنة الحكومة ،وقد

أدػ اعتماد الحكومة عمى المساعدات الخارجية إلى ظيور ما ُيعرؼ بالمرض اليولندؼ الناتج عف
االعتماد عمى الواردات عمى حساب اإلنتاج والتصدير ،باإلضافة إلى السياسات الخاطئة التي تتبعيا
الحكومة في كيفية استغالؿ ىذه المساعدات ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى تراجع النمو االقتصادؼ ،وتتفق

مع النتيجة المتعمقة بأثر المساعدات الخارجية عمى معدؿ البطالة دراسة كل مف ( األسطل5147 ،

) ( ،أبو ركبة ،) 5149 ،و تتفق مع النتيجة المتعمقة بأثر المساعدات الخارجية عمى النمو

االقتصادؼ دراسة كل مف ( ( ،) Sabra & Sartawi, 2015 ( ،) Sabra & Eltalla, 2016

 ،) Albiman, 2016وبالتالي يمكف القوؿ بأف زيادة المساعدات الخارجية تساىـ في زيادة معدؿ
البطالة بطريقة مباشرة ،باإلضافة إلى الطريقة غير المباشرة مف خالؿ مساىمة ىذه المساعدات في

تخفيض النمو االقتصادؼ.

 .8تشير النتائج إلى معنوية االنفتاح التجارؼ عند مستوػ معنوية  ،%8وتوجد عالقة عكسية بينو وبيف
معدؿ البطالة ،حيث أف زيادة االنفتاح التجارؼ بنسبة  %4تؤدؼ إلى انخفاض معدؿ البطالة بنسبة
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 ،%0.56وىذه العالقة مطابقة لمنظرية االقتصادية ،حيث أف زيادة االنفتاح التجارؼ تؤدؼ إلى
انخفاض معدؿ البطالة مف خالؿ زيادة الصادرات ،وبالتالي زيادة فرص العمل المتعمقة باإلنتاج

والتصدير ،وتؤدؼ زيادة االنفتاح االقتصادؼ كذلؾ إلى انخفاض معدؿ البطالة مف خالؿ زيادة

الواردات مف المواد الخاـ الالزمة لإلنتاج المحمي – في حاؿ عدـ توفر ىذه المواد في االقتصاد –،
وتتفق مع ىذه النتيجة الدراستاف المتاف تـ استخداميما في تدعيـ النتيجة الخامسة في النموذج األوؿ.

 .9تشير النتائج إلى معنوية النمو السكاني عند مستوػ المعنوية  ،%4وتوجد عالقة طردية بينو وبيف
معدؿ البطالة ،حيث أف زيادة النمو السكاني بنسبة  %4تؤدؼ إلى زيادة معدؿ البطالة بنسبة

 ،%1.94وىذه العالقة مخالفة لمنظرية االقتصادية ،ويعود ىذا االختالؼ إلى عجز االقتصاد عف
تمبية المتطمبات واالحتياجات المترتبة عمى زيادة النمو السكاني ،وتتفق مع ىذه النتيجة الدراستاف

المتاف تـ استخداميما لتدعيـ النتيجة السادسة في النموذج األوؿ.
تفسير النتائج القياسية لممعادلة الثانية:

بمغت القوة التفسيرية لممعادلة  ،) R2 = 0.9689 ( %<:وىذا يعني أف المتغيرات المستقمة في المعادلة

تفسر  %<:مف التغيرات الحاصمة في المتغير التابع ،والنسبة المتبقية تعود إلى متغيرات أخرػ غير مدرجة
في المعادلة ،وبمغت قيمة  Fاالحتمالية (  ،) Prob > F = 0.0000وىذا يعني أف المعادلة معنوية وجيدة،

وفيما يمي تحميل العالقة بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع:
 .4تشير النتائج إلى معنوية معدؿ البطالة عند مستوػ معنوية  ،%41وتوجد عالقة عكسية بينو وبيف
نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ،حيث أف زيادة معدؿ البطالة بنسبة  %4تؤدؼ إلى

انخفاض النمو االقتصادؼ بنسبة < ،%1.1وىذه العالقة مطابقة لمنظرية االقتصادية ،حيث أف زيادة
عدد العاطميف عف العمل تؤدؼ إلى زيادة العبء عمى االقتصاد مف حيث زيادة تكاليف كل مف

إعانات البطالة وبرامج التشغيل المؤقت ،باإلضافة إلى زيادة عبء اإلعالة وما يترتب عمى ذلؾ مف
زيادة االستيالؾ عمى حساب العمل واإلنتاج ،عالوة عمى ذلؾ يفقد االقتصاد كل مف إنتاجية
العاطميف عف العمل والزيادة في حجـ اإلنتاج الذؼ كاف باإلمكاف الحصوؿ عميو في حاؿ كاف

العاطميف عف العمل يعمموف ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة كل مف ( ( ،) jibri et al, 2015

 ،) Nwankwo & Ifejiofor, 2014 ( ،) Akiri et al, 2016ويستنتج الباحث مف ىذه النتيجة
وجود عالقة عكسية تبادلية بيف معدؿ البطالة ونصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي كمؤشر
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لمنمو االقتصادؼ ،حيث أف زيادة أؼ مف المتغيريف تؤدؼ إلى انخفاض المتغير اآلخر والعكس
صحيح.

 .5تشير النتائج إلى معنوية االنفاؽ الحكومي عند مستوػ معنوية  ،%4وتوجد عالقة طردية بينو وبيف
نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ،حيث أف زيادة االنفاؽ الحكومي بنسبة  %4تؤدؼ إلى

زيادة النمو االقتصادؼ بنسبة  ،%1.5:وىذه العالقة مطابقة مع النظرية االقتصادية ،حيث أف زيادة

االنفاؽ الحكومي تؤدؼ إلى زيادة النمو االقتصادؼ إذا كاف موجيا نحو رفع مستوػ التشغيل وزيادة
الطمب الكمي ،باإلضافة إلى تمويل المشاريع اإلنتاجية والخدمية وزيادة النفقات التطويرية التي تميد
لممزيد مف االستثمار وبالتالي المزيد مف التشغيل لمعاطميف عف العمل ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة

كل مف ( صبيح.) Jelilov & Musa, 2016 ( ،) 5149 ،

 .6تشير النتائج إلى معنوية إجمالي التكويف الرأسمالي الثابت عند مستوػ معنوية  ،%4وتوجد عالقة
طردية بينو وبيف نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ،حيث أف زيادة إجمالي التكويف الرأسمالي

الثابت بنسبة  %4تؤدؼ إلى زيادة النمو االقتصادؼ بنسبة  ،%1.48وىذه العالقة مطابقة لمنظرية

االقتصادية ،حيث أف زيادة االستثمار المحمي الثابت تؤدؼ إلى زيادة مستوػ التشغيل لعناصر
اإلنتاج باإلضافة إلى زيادة األرباح والدخوؿ الفردية ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى تنشيط االستيالؾ وزيادة

حجـ االستثمارات وزيادة إنتاجية عنصر العمل ،وبالتالي زيادة النمو االقتصادؼ ،وتتفق مع ىذه
النتيجة دراسة كل مف ( Ugochukwu & chinyere, ( ،) Kanu & Ozuruba, 2014

.) Ncanywa & Makhenyane, 2016 ( ،) 2013

 .7تشير النتائج إلى معنوية االستثمار األجنبي المباشر عند مستوػ معنوية  ،%4وتوجد عالقة طردية
بينو وبيف نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ،حيث أف زيادة االستثمار األجنبي المباشر

بنسبة  %4تؤدؼ إلى زيادة النمو االقتصادؼ بنسبة  ،%1.16وىذه العالقة مطابقة لمنظرية
االقتصادية ،حيث أف زيادة االستثمار األجنبي المباشر تؤدؼ إلى إدخاؿ عناصر إنتاج جديدة إلى

االقتصاد المحمي ( المضيف ) ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة مستوػ التشغيل واإلنتاج ،باإلضافة إلى
زيادة إنتاجية عنصر العمل وتنشيط االستيالؾ مف خالؿ زيادة الدخوؿ الفردية ،وبالتالي زيادة النمو

االقتصادؼ ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة كل مف ( Agrawal & ( ،) Ali & Hussain, 2017

.) Abu-Eideh, 2014 ( ،) Kuzmenko, 2015( ،) Khan, 2011

 .8تشير النتائج إلى معنوية المساعدات األجنبية عند مستوػ معنوية  ،%41وتوجد عالقة عكسية بينيا

وبيف نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ،حيث أف زيادة المساعدات الخارجية بنسبة %4

تؤدؼ إلى انخفاض النمو االقتصادؼ بنسبة < ،%1.1وىذه العالقة مخالفة لمنظرية االقتصادية،

وبعود ىذا االختالؼ إلى كوف المساعدات الخارجية عبارة عف مساعدات إغاثية و موجية إلى دعـ

موازنة الحكومة ،ويعود ىذا االختالؼ أيضا إلى اعتماد السمطة الفمسطينية بشكل رئيسي عمى ىذه
المساعدات ،األمر الذؼ أدػ إلى ما ُيعرؼ بالمرض اليولندؼ ،باإلضافة إلى سوء استغالؿ الحكومة
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لممساعدات الخارجية ،وتتفق مع ىذه النتيجة الدراستاف المتاف تـ استخداميما لتدعيـ النتيجة المتعمقة
بعالقة المساعدات الخارجية النمو االقتصادؼ في المعادلة األولى لمنموذج الثاني.

 .9تشير النتائج إلى معنوية تحويالت العامميف المالية مف الخارج عند مستوػ معنوية  ،%41وتوجد
عالقة طردية بينيا وبيف النمو االقتصادؼ ،وىذه العالقة مطابقة لمنظرية االقتصادية ،حيث أف زيادة

ىذه التحويالت مف الخارج تؤدؼ إلى زيادة كل مف االستيالؾ واالستثمار ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى

زيادة النمو االقتصادؼ ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة كل مف ( Fayissa & ( ،) Sabra, 2016
.) Nsiah, 2010
وفقا لمنتائج القياسية لمنموذجيف ،ال يوجد أؼ اختالؼ جوىرؼ بيف المتغيرات المشتركة في النموذجيف محل

الدراسة ،حيث أف ىذه المتغيرات لـ تتغير مف حيث المعنوية أو اإلشارة.

ُ 8.9خالصة الفصل الخامس:
قاـ الباحث بإجراء دراسة قياسية لتحديد العالقة بيف البطالة في فمسطيف ومحدداتيا في الفترة الزمنية (

 ،) 5148 – 4<<7حيث تـ تقدير النموذج األوؿ باستخداـ طريقة المربعات الصغرػ العادية ( ،) OLS

وتـ تقدير النموذج الثاني باستخداـ أسموب المعادالت اآلنية باستخداـ طريقة المربعات الصغرػ ذات

المرحمتيف (  ،) 2SLSوأظيرت النتائج القياسية ما يمي :

 .4وفقا لنتائج تقدير النموذج األوؿ ،توجد عالقة عكسية بيف كل مف النمو االقتصادؼ ،النفقات
الحكومية التطويرية ،االستثمار المحمي الثابت ،االستثمار األجنبي المباشر واالنفتاح التجارؼ وبيف
معدؿ البطالة ،في حيف توجد عالقة طردية بيف النمو السكاني ومعدؿ البطالة.

 .5وفقا لنتائج تقدير المعادلة األولى لمنموذج الثاني ،توجد عالقة عكسية بيف كل مف النمو االقتصادؼ،

النفقات الحكومية التطويرية ،االستثمار األجنبي المباشر واالنفتاح التجارؼ وبيف معدؿ البطالة ،في
حيف توجد عالقة طردية بيف كل مف المساعدات الخارجية والنمو السكاني وبيف معدؿ البطالة.

 .6وفقا لنتائج تقدير المعادلة الثانية لمنموذج ،توجد عالقة عكسية بيف كل مف معدؿ البطالة
والمساعدات الخارجية وبيف النمو االقتصادؼ ،في حيف توجد عالقة طردية بيف كل مف اإلنفاؽ

الحكومي ،االستثمار المحمي الثابت ،االستثمار األجنبي المباشر وتحويالت العامميف مف الخارج

وبيف النمو االقتصادؼ.
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النتائج والتوصيات
أوالً النتائج:
 .4يعاني سوؽ العمل الفمسطيني مف اختالالت وتشوىات ىيكمية كبيرة ،والتي مف أىميا محدودية حجمو
وعدـ قدرتو عمى استيعاب كامل القوػ العاممة الفمسطينية.

 .5ال توجد نظرية اقتصادية محددة يمكنيا االنفراد بتفسير البطالة في فمسطيف.

 .6أدػ اعتماد السمطة الفمسطينية بشكل رئيسي عمى المساعدات الخارجية عمى حساب اإلنتاج المحمي
والتصدير إلى ظيور ما ُيعرؼ بالمرض اليولندؼ وتفاقـ مشكمة البطالة.
 .7خضوع االقتصاد الفمسطيني وبالتالي البطالة إلى اعتبارات سياسية خارجية بشكل أكبر مف

االعتبارات االقتصادية ،والتي مف أىميا خضوعو تحت إمالءات االحتالؿ اإلسرائيمي ،باإلضافة إلى
شروط الجيات المانحة لتقديـ المساعدات لمسمطة الفمسطينية والتي ال تصب في مصمحة الشعب

.8

الفمسطيني.

يخضع االقتصاد الفمسطيني وبالتالي البطالة إلى اعتبارات سياسية واجتماعية داخمية بشكل أكبر

مف االعتبارات االقتصادية ،وذلؾ يتمثل بالفساد الداخمي ماليا واداريا وسياسيا ،وتتفق النتائج السابقة

مع الفرضية األولى القائمة بخضوع االقتصاد الفمسطيني وبالتالي البطالة إلى اعتبارات سياسية
واجتماعية إلى جانب االعتبارات االقتصادية.

 .9توجد عالقة معنوية وعكسية بيف النمو االقتصادؼ والبطالة ،وىذا يتفق مع الفرضية الثانية القائمة
بوجود عالقة عكسية بيف النمو االقتصادؼ ومعدؿ البطالة.

 .:ىناؾ عالقة عكسية بيف النفقات الحكومية التطويرية والبطالة ،وىذا يتفق مع الفرضية الثالثة القائمة
بوجود عالقة عكسية بيف النفقات الحكومية التطويرية ومعدؿ البطالة .

; .أثبتت النتائج وجود عالقة عكسية بيف االستثمار المحمي الثابت والبطالة ،وىذا يتفق مع الفرضية
الرابعة القائمة بوجود عالقة عكسية بيف االستثمار المحمي الثابت ومعدؿ البطالة.

< .ىناؾ عالقة عكسية بيف االستثمار األجنبي المباشر والبطالة ،وىذا يتفق مع الفرضية الخامسة القائمة
بوجود عالقة عكسية بيف االستثمار األجنبي المباشر ومعدؿ البطالة.

.41

أثبتت النتائج وجود عالقة طردية بيف المساعدات الخارجية والبطالة ،وىذا يتعارض مع

الفرضية السادسة القائمة بوجود عالقة عكسية بيف المساعدات الخارجية ومعدؿ البطالة.

.44

توجد عالقة عكسية بيف االنفتاح التجارؼ والبطالة ،وىذا يتفق مع الفرضية السابعة القائمة

.45

ىناؾ عالقة طردية بيف النمو السكاني والبطالة ،وىذا يتفق مع الفرضية الثامنة القائمة بوجود

بوجود عالقة عكسية بيف االنفتاح التجارؼ ومعدؿ البطالة.
عالقة طردية بيف النمو السكاني ومعدؿ البطالة.
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ثانياً :التوصيات:
 .4ينبغي عمى السمطة الفمسطينية االىتماـ بمعالجة مشكمة البطالة ،واالستفادة قدر اإلمكاف مف
األدبيات والنظريات االقتصادية المفسرة لمبطالة.

 .5ضرورة في إنياء االنقساـ السياسي الفمسطيني ،وتوحيد الجيود مف أجل مواجية االحتالؿ اإلسرائيمي
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

 .6ضرورة تحفيز المجتمع العربي والدولي لمضغط عمى االحتالؿ اإلسرائيمي مف أجل تخفيف
الضغوطات السياسية واالقتصادية المفروضة عمى الشعب الفمسطيني ،وذلؾ كخطوة أولى نحو

تخميص االقتصاد الفمسطيني مف التبعية لصالح االقتصاد اإلسرائيمي.

 .7ضرورة قياـ السمطة الفمسطينية بتوجيو مواردىا نحو مشاريع التشغيل الدائـ وتوفير فرص عمل جديدة
ودائمة ،باإلضافة إلى دعـ القطاعات اإلنتاجية.

 .8ضرورة قياـ السمطة الفمسطينية بإعادة النظر حوؿ برامج التشغيل المؤقت ،وذلؾ بسبب اثبات عدـ
جدواىا في تقميل معدؿ البطالة في فمسطيف.

 .9يجب عمى السمطة الفمسطينية أف تطور البنية التحتية وتحسف البيئة االستثمارية بشكل يحفز زيادة

حجـ االستثمارات ،وتحديدا استثمارات القطاع الخاص ،وبالتالي زيادة مستوػ التشغيل لعناصر

اإلنتاج بشكل عاـ ،وعنصر العمل بشكل خاص.

 .:يجب أف يقوـ القطاع الخاص بدوره في المساىمة الفعالة في توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوػ
التشغيل ،وزيادة حجـ االستثمارات في القطاعات اإلنتاجية.

; .ضرورة قياـ السمطة الفمسطينية بتييئة المناخ االستثمارؼ المناسب الستقطاب االستثمار األجنبي،
وذلؾ لالستفادة مف كل مف رؤوس األمواؿ الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالية ،وذلؾ

بيدؼ زيادة كفاءة وانتاجية عنصر العمل المحمي.

< .ضرورة قياـ السمطة الفمسطينية بإعادة النظر في طريقة استغالليا لممساعدات الخارجية ،حيث أف
السمطة ينبغي عمييا أف توجو المساعدات الخارجية نحو االستثمار في المشاريع اإلنتاجية وتحسيف

كل مف البنية التحتية والصحة والتعميـ ،وذلؾ بيدؼ زيادة فرص العمل وتقميل معدؿ البطالة.
.41

يجب عمى السمطة الفمسطينية أف تدعـ الصناعات المحمية الناشئة وتشجيعيا عمى زيادة

الصادرات ،باإلضافة إلى ضرورة إزالة القيود التجارية عمى الواردات الالزمة لدعـ إنتاج المحمي في

حاؿ توفر شرط عدـ امكانية توفير ىذه المستمزمات محميا ،وذلؾ بيدؼ رفع مستوػ اإلنتاج المحمي
والصادرات ،باإلضافة إلى زيادة فرص العمل المتعمقة باإلنتاج والتصدير وخدمات النقل والتوزيع.

.44

يجب عمى السمطة الفمسطينية رفع مستوػ التشغيل وتمبية االحتياجات والمتطمبات السكانية

المتزايدة ،وذلؾ بيدؼ استغالؿ العنصر البشرؼ المحمي وزيادة حجـ القوة العاممة المشاركة في
االقتصاد الفمسطيني.
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قائمة المراجع
أوالً :القرآن الكريم  :سورة البقرة – اآلية ( . ) 65
ثانياً :المراجع العربية:
الكتب:
 .4تودارو ،ميشيل ،تعريب ومراجعة :حسني ،محمود ،وعبد الرازؽ ،محمود ( ،)511</5119التنمية
االقتصادية ،دار المريخ لمنشر ،السعودية.

 .5الخطيب ،فاروؽ ،ودياب ،عبد العزيز ( ،)5147دراسات متقدمة في النظرية االقتصادية الكمية ،دار
خوارزـ العممية لمنشر ،السعودية.

 .6خميل ،سامي ( ،)4<<5نظرية اقتصادية جزئية ،جامعة الكويت ،الكويت.

 .7خميل ،سامي ( ،)4<<7نظرية االقتصاد الكمي ( الكتاب األوؿ  :المفاىيـ والنظريات األساسية )،
جامعة الكويت ،الكويت.

 .8رجب ،معيف ( ،)5114اقتصاديات المالية العامة ،جمعية االقتصادييف الفمسطينييف – غزة ،الطبعة
الرابعة ،فمسطيف.

 .9الرماني ،زيد ( ،)5114البطالة – العمالة – العمارة مف منظور االقتصاد اإلسالمي ،دار طويق
لمنشر ،السعودية.

 .:عطية ،عبد القادر ( ،)5117االقتصاد القياسي بيف النظرية والتطبيق ،الدار الجامعية لمنشر ،
مصر.

; .غدير ،ىيفاء ( ،)5141السياسة المالية والنقدية ودورىا التنموؼ في االقتصاد السورؼ ،الييئة العامة
السورية لمكتاب ،و ازرة الثقافة ،سوريا.

< .القريشي ،مدحت ( ،)511:التنمية االقتصادية ( نظريات وسياسات وموضوعات ) ،دار وائل لمنشر،
الطبعة األولى ،األردف.

.41

األردف.

.44

القريشي ،مدحت (; ،)511تطور الفكر االقتصادؼ ،دار وائل لمنشر ،الطبعة األولى،
مصطفى ،السيدة ،نعمة هللا ،أحمد ،غزالف ،دمحم ،والفيل ،أسامة ( ،)511:اقتصاديات

الموارد والبيئة ،الدار الجامعية لمنشر ،مصر.

.45

الوزني ،خالد ،والرفاعي ،أحمد ( ،)511:مبادغ االقتصاد الكمي بيف النظرية والتطبيق ،دار

وائل لمنشر ،الطبعة الثالثة ،األردف.
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الدراسات واألبحاث المنشورة:
 .4األغا ،وفيق ،وأبو مدلمة ،سمير ( ،)5144ظاىرة الفقر والبطالة في قطاع غزة ودور المؤسسات
الحكومية واألىمية والدولية لمعالجتيما ،مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العموـ اإلنسانية ،المجمد

 ،46العدد  ،)B( 4ص  ،;99-;68جامعة األزىر – غزة ،فمسطيف.

 .5ألشمرؼ ،مايح ( ،)5141تشخيص المرض اليولندؼ ومقومات إصالح االقتصاد الريعي في العراؽ،
مجمة الغرؼ لمعموـ االقتصادية واإلدارية ،المجمد  ،6العدد  ،48ص  ،98-65جامعة الكوفة،

العراؽ.

 .6بدر ،أشرؼ ،عمي حسيف ،حمدؼ ،شبيطة ،ريما ،والحجار ،عائدة ( ،)5149مشاركة المرأة في القوػ
العاممة ،المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية – مسارات ،فمسطيف.

 .7البشير ،عبد الكريـ (< ،)511دالالت معدؿ البطالة والعمالة ومصداقيتيما في تفسير فعالية سوؽ

العمل ،مجمة اقتصاديات شماؿ أفريقيا ،العدد  ،9ص  ،4<9-4:8جامعة حسيبة بف بو عمي –

الشمف ،الجزائر.

 .8البكر ،دمحم ( ،)5141البطالة واآلثار النفسية  :دراسة ميدانية تحميمية ،المجمة العربية لمدراسات
األمنية والتدريب ،المجمد  ،59العدد  ،84ص  ،4;8-476جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية،

السعودية.

 .9بف عزة ،دمحم ( ،)5148دور سياسة اإلنفاؽ العاـ في تحقيق أىداؼ السياسة االقتصادية  :دراسة
العالقة السببية بيف اإلنفاؽ العاـ وأىداؼ السياسة االقتصادية في الجزائر باستعماؿ نماذج االنحدار

الذاتي  ،VARمجمة رؤػ اقتصادية ،العدد < ،ص  ،5<-:جامعة الشييد حمو لخضر – الوادؼ،
الجزائر.

 .:بف نافمة ،قدور ،وبف مريـ ،دمحم ( ،)5148أثر النمو االقتصادؼ عمى البطالة في الجزائر  :دراسة
قياسية وفق نموذج ( أوكف/غوردف ) لمفترة  ،5145/4<:1مجمة التنمية والسياسات االقتصادية،

المجمد  ،4:العدد  ،4ص  ،41<-:8المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت.

; .التميمي ،صالح ( ،)5146إشكالية البطالة وسياسات التشغيل في فمسطيف ،مجمة جامعة الخميل
لمبحوث ،المجمد ; ،العدد  ،4ص < ،466-41جامعة الخميل ،فمسطيف.

< .الجدبة ،فوزؼ ( ،)5141دور الجامعات العربية في التنمية االقتصادية < ،511مجمة جامعة األزىر
بغزة ،سمسمة العموـ اإلنسانية ،المجمد  ،45العدد  ،4ص < ،599-56جامعة األزىر – غزة،

فمسطيف.

.41

جميط ،الطاىر ( ،)5149دراسة قياسية لمحددات البطالة في الجزائر لمفترة ( – 4<;1

 ،) 5147مجمة البحوث االقتصادية والمالية ،العدد  ،9ص << ،54;-4جامعة أـ البواقي،
الجزائر.

474

.44

حسف ،سحر ( ،)5148مشكمة البطالة وآليات العالج ( دراسة تطبيقية مقارنة بيف حالتي

مصر وماليزيا بيف  4<<4و ،) 5146مجمة بحوث اقتصادية عربية ،العدداف < ،:1-9ص -6:

 ،97مركز دراسات الوحدة العربية ،لبناف.
.45

حمداف ،بدر ( ،)5146أثر العمالة عمى النمو االقتصادؼ في فمسطيف ،مجمة جامعة األزىر

.46

دادف ،عبد الغني ،وبف طجيف ،دمحم عبد الرحمف ( ،)5145دراسة قياسية لمعدالت البطالة

بغزة ،سمسمة العموـ اإلنسانية ،المجمد  ،48العدد  ،4ص  ،85-56جامعة األزىر – غزة ،فمسطيف.

في الجزائر خالؿ الفترة  ،511; – 4<:1مجمة الباحث ،العدد  ،41ص  ،4;<-4:8جامعة

قاصدؼ مرباح ورقمة ،الجزائر.
.47

داغر ،محمود ،وعمي ،عمي ( ،)5141اإلنفاؽ العاـ عمى مشروعات البنية التحتية وأثره عمى

النمو االقتصادؼ في ليبيا ( منيج السببية ) ،مجمة بحوث اقتصادية عربية ،العدد  ،84ص <-41

; ،46مركز دراسات الوحدة العربية ،لبناف.

.48

درويش ،سالـ ( ،)5146مشكمة البطالة في فمسطيف في الفترة  ،5145 – 4<<7مجمة

.49

سمماف ،حياف (  ،) 5119اقتصاد الظل أو االقتصاد الخفي ،جمعية العموـ االقتصادية

.4:

شيخ العيد ،جالؿ ،وبيدؼ ،عيسى ( ،)5145قياس أثر النمو االقتصادؼ عمى معدالت

جامعة فمسطيف لألبحاث والدراسات ،العدد  ،8ص  ،;:-96جامعة فمسطيف ،فمسطيف.

السورية ،سوريا.

البطالة في األراضي الفمسطينية لمفترة  ،5144 – 4<<9مجمة الباحث ،العدد  ،44ص ،67-56

جامعة قاصدؼ مرباح ورقمة ،الجزائر.
;.4

صالي ،دمحم ،وعبد الكريـ ،فضيل ( ،)5147النمو الديموغرافي وخصائص سوؽ العمل في

الجزائر ،مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،العدد  ،4:ص < ،469-44جامعة قاصدؼ مرباح

ورقمة ،الجزائر.

<.4

صبيح ،ماجد ( ،)5149/5148تحميل أثر اإلنفاؽ الحكومي في الناتج المحمي اإلجمالي في

االقتصاد الفمسطيني لمفترة (  ،) 5147 – 4<<9مجمة بحوث اقتصادية عربية ،العدداف ،:6 – :5

ص  ،44;-<8مركز دراسات الوحدة العربية ،لبناف.

.51

عبد الحق ،خالد ( ،)5147واقع البطالة في فمسطيف وتأثيراتيا السياسية واالقتصادية

واالجتماعية والنفسية ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،المجمد  ،4العدد  ،6:ص

 ،447-::جامعة القدس المفتوحة ،فمسطيف.

.54

عبد الكريـ ،نصر ( ،)5146قراءة في معضمة البطالة في مناطق السمطة الوطنية

الفمسطينية مف واقع مسوحات الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير

الفمسطينية ،فمسطيف.
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.55

العجمة ،مازف ( ،)5145المشاركة االقتصادية لممرأة الفمسطينية – المؤشرات والمحددات،

مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العموـ اإلنسانية ،المجمد  ،48العدد  ،4ص < ،495-45جامعة

األزىر – غزة ،فمسطيف.

المقنعة في إقميـ
.56
عمي ،خالد ( ،)5144دراسة اقتصادية حوؿ سوؽ العمل ومشكمة البطالة ُ
كوردستاف – العراؽ ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،العدد  ،;9ص  ،556-4<7جامعة المستنصرية،
العراؽ.

.57

قاضي ،نجاة ( ،)5147دور التعميـ في تنمية الرأس الماؿ البشرؼ مف أجل الحد مف البطالة

في الجزائر ،مجمة االقتصاد الجديد ،المجمد  ،5العدد  ،44ص  ،:4-8:جامعة خميس مميانة،

الجزائر.

.58

مجمخ ،سميـ ( ،)5149دراسة قياسية لمشكمة البطالة في الجزائر خالؿ الفترة 5147/4<;8

باستخداـ أشعة االنحدار الذاتي  ،VARمجمة أداء المؤسسات الجزائرية ،العدد < ،ص <،494-47

جامعة قاصدؼ مرباح ورقمة  ،الجزائر.

.59

سوريا.

.5:

مراد ،جالؿ (; ،)511البطالة والسياسات االقتصادية ،جمعية العموـ االقتصادية السورية،
ميدؼ ،صائب ( ،)5141البطالة في الدوؿ العربية  :الواقع واألسباب في ظل عالـ متغير،

مجمة القادسية لمعموـ اإلدارية واالقتصادية ،المجمد  ،45العدد  ،6ص ;; ،416-جامعة القادسية،

العراؽ.

;.5

نصير ،شيريف ( ،)5149محددات البطالة في مصر خالؿ الفترة ( : ) 5146 – 4<:6

دراسة تحميمية قياسية ،مجمة بحوث اقتصادية عربية ،العدداف  ،:8 – :7ص  ،44;-;8مركز

دراسات الوحدة العربية ،لبناف.
<.5

يحيى ،مزاحـ ،وعبد هللا ،محمود (< ،)511استخداـ طريقتي ( )2SLSو ( )3SLSفي

تقدير منظومة المعادالت اآلنية لألسعار العالمية لمحبوب لممدة (  ،) 5115 – 4<94مجمة تنمية

الرافديف ،المجمد  ،64العدد  ،<6ص  ،676-658جامعة الموصل ،العراؽ.
التقارير الرسمية وغير الرسمية:

 .4الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني .5147 ،مسح القوػ العاممة الفمسطينية :التقرير السنوؼ:
 .5146راـ هللا – فمسطيف .

 .5الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني .5149 ،أداء االقتصاد الفمسطيني .5148 ،راـ هللا -
فمسطيف.

 .6الجياز المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني .5149 ،مسح القوػ العاممة الفمسطينية :التقرير السنوػ:
 .5148راـ هللا – فمسطيف.
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 .7المراقب االقتصادؼ واالجتماعي ( ،)5149العدد  ،76تقرير غير رسمي ،فمسطيف.
ورش العمل و المؤتمرات:
 .4بشراير ،عمراف ،وتيتاف ،مراد ( ،)5144أثر القطاع االقتصادؼ العاـ عمى البطالة في الدوؿ العربية

( دراسة قياسية باستعماؿ نماذج باناؿ ) ،دراسة ُمقدمة إلى الممتقى الدولي حوؿ استراتيجية الحكومة
لمقضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ،جامعة المسيمة ،الجزائر.

 .5بمحسيف ،فاطمة ،بونقاب ،عادؿ ،وكنوش ،دمحم ( ،)5146عالج أزمة البطالة مف منظور االقتصاد

اإلسالمي مع اإلشارة إلى الدوؿ العربية ،دراسة ُمقدمة إلى الممتقى الدولي الثاني حوؿ المالية
اإلسالمية ،جامعة صفاقس – تونس بالتعاوف مع البنؾ اإلسالمي لمتنمية – جدة.

 .6بف السعدؼ ،جماؿ ،وزاوش ،رضا ( ،)5144البطالة في الجزائر  ،التعريف  ،األسباب  ،اآلثار

االقتصادية ،دراسة ُمقدمة إلى الممتقى الدولي حوؿ استراتيجية الحكومة لمقضاء عمى البطالة وتحقيق
التنمية المستدامة ،جامعة المسيمة ،الجزائر.

 .7زكاف ،أحمد ،وبمعباس ،رابح ( ،)5144العالقة بيف اإلنفاؽ العاـ والبطالة – دراسة قياسية لحالة

الجزائر – (  ،) 511; – 4<:6دراسة ُمقدمة إلى الممتقى الدولي حوؿ استراتيجية الحكومة لمقضاء
عمى البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ،جامعة المسيمة ،الجزائر.

 .8الشراح ،رمضاف (; ،)511نحو دور أفضل لمقطاع الخاص في معالجة البطالة وتوطيف العمالة في

دوؿ الخميج – حالة الكويت – ،دراسة ُمقدمة إلى المؤتمر الدولي حوؿ أزمة البطالة في الدوؿ
العربية ،المعيد العربي لمتخطيط ،مصر.
 .9الصمادؼ ،عدناف ( ،)5117منظومة األحكاـ الشرعية في مواجية مشكمة البطالة ،دراسة ُمقدمة إلى
المؤتمر العربي الرابع حوؿ المدخل المنظومي في التدريس والتعمـ ،جامعة عيف شمس ،مصر.
 .:طشطوش ،ىايل ( ،)5144البطالة – المسببات و اآلثار  /رؤية اقتصادية إسالمية لمعالج ،دراسة
ُمقدمة إلى الممتقى الدولي حوؿ استراتيجية الحكومة لمقضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية المستدامة،
جامعة المسيمة ،الجزائر.
; .عاقمي ،فضيمة ( ،)5144البطالة  :تعريفيا – أسبابيا وآثارىا االقتصادية ( سياسة التشغيل في

الجزائر ) ،دراسة ُمقدمة إلى الممتقى الدولي حوؿ استراتيجية الحكومة لمقضاء عمى البطالة وتحقيق
التنمية المستدامة ،جامعة المسيمة ،الجزائر.

< .عشي ،صميحة ( ،)5146البطالة والفقر بيف العالج والحموؿ ،دراسة ُمقدمة إلى الممتقى الدولي
الثاني حوؿ المالية اإلسالمية ،جامعة صفاقس – تونس بالتعاوف مع البنؾ اإلسالمي لمتنمية – جدة.
.41

الفميت ،خمود ( ،)511:تحديات البطالة في المجتمع الفمسطيني وآلية عالجيا مف منظور

إسالمي ،دراسة ُمقدمة إلى مؤتمر اإلسالـ والتحديات المعاصرة ،الجامعة اإلسالمية – غزة،
فمسطيف.
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.44

مقداد ،دمحم ،لبد ،إسماعيل ،وأبو ظريفة ،سامي ( ،)5119مشكمة البطالة في قطاع غزة

وسبل عالجيا ،دراسة ُمقدمة إلى مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة ،الجامعة اإلسالمية – غزة،
فمسطيف.
.45

مقرؼ ،زكية ،ويحياوؼ ،نعيمة ( ،)5144المشروعات الصغيرة والمتوسطة كآلية لمكافحة

.46

النمروطي ،خميل ،وصيدـ ،أحمد ( ،)5145بطالة الخريجيف ودور المشاريع الصغيرة في

البطالة في الدوؿ العربية ،دراسة ُمقدمة إلى الممتقى الدولي حوؿ استراتيجية الحكومة لمقضاء عمى
البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ،جامعة المسيمة ،الجزائر.

عالجيا ،دراسة ُمقدمة إلى مؤتمر الشباب والتنمية في فمسطيف ،الجامعة اإلسالمية – غزة ،فمسطيف.
وديع ،دمحم ( ،)511:المفاىيـ األساسية في اقتصاد العمل ،المعيد العربي لمتخطيط،
.47
الكويت.

.48

يعقوبي ،دمحم ،وبوتيارة ،عنتر ( ،)5144تأثير بعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية عمى

معدالت البطالة في الجزائر لمفترة (  ،) 5141 – 4<<1دراسة ُمقدمة إلى الممتقى الدولي حوؿ
استراتيجية الحكومة لمقضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ،جامعة المسيمة ،الجزائر.

رسائل الماجستير:
 .4أبو ركبة ،محمود ( ،)5149العوامل المحددة لممنح والمساعدات الخارجية وأثرىا عمى معدؿ البطالة
في فمسطيف 4<<9ـ – 5147ـ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية – غزة ،فمسطيف.

 .5أبو نعيـ ،فاطمة ( ،)5148دور منشآت القطاع الخاص الفمسطيني في توفير فرص عمل لخريجي
كميات التجارة " دراسة حالة قطاع غزة " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية – غزة،

فمسطيف.

 .6األسطل ،دمحم ( ،)5147العوامل المؤثرة عمى البطالة في فمسطيف ( ،) 5145 – 4<<9رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية – غزة ،فمسطيف.

 .7برىوـ ،بسمة ( ،)5148دور حاضنات األعماؿ والتكنولوجيا في حل مشكمة البطالة لرياديي أعماؿ

قطاع غزة " دراسة حالة :مشاريع حاضنة أعماؿ الجامعة اإلسالمية بغزة ( مبادروف – سبارؾ ) "،

رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية – غزة ،فمسطيف.

 .8البغدادؼ ،أكرـ ( ،)5147العوامل المؤثرة في الحصوؿ عمى فرصة عمل لخريجي كميات التجارة
والعموـ اإلدارية في األراضي الفمسطينية ( دراسة حالة  :قطاع غزة ) ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة اإلسالمية – غزة ،فمسطيف.

 .9بيموؿ ،ميا ( ،)5148المحددات االقتصادية لمبطالة في األراضي الفمسطينية " دراسة قياسية (
 ،" ) 5145 – 4<<8رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية – غزة ،فمسطيف.
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 قياس أثر المتغيرات االقتصادية عمى معدؿ البطالة ( دراسة قياسية تحميمية،)5141(  سميـ، عقوف.:
. الجزائر، جامعة فرحات عباس – سطيف، رسالة ماجستير غير منشورة،) – حالة الجزائر

 رسالة، االختالالت الييكمية في سوؽ العمل الفمسطيني وسبل معالجتيا،)5146(  محمود، عيسى.;
. فمسطيف، جامعة األزىر – غزة،ماجستير غير منشورة

 رسالة،" بطالة خريجي اليندسة ( أسباب وحموؿ ) "دراسة حالة قطاع غزة،)5147(  عامر، الغصيف.<
. فمسطيف، الجامعة اإلسالمية – غزة،ماجستير غير منشورة

، أثر برامج التشغيل الحكومية في قطاع غزة عمى معدؿ البطالة،)5148(  يعقوب،الغفرؼ

.41

 رسالة ماجستير، محددات األجور وأثرىا عمى العمالة في الجزائر،)5144(  عودة،لعريفي

.44

. فمسطيف، الجامعة اإلسالمية – غزة،رسالة ماجستير غير منشورة
. الجزائر، جامعة حسيبة بف بو عمي – الشمف،غير منشورة
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السنة

النمو السكاني

اإلنفاق الحكومي بالمميون دوالر

إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت
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المصدر ( :مؤشرات التنمية البشرية – البنؾ الدولي )

48:

بالمميون دوالر

) 8.5 ( ممحق
) OLS ( نتائج تقدير النموذج األول باستخدام طريقة
. regress lnUnem lnGDPpercon lnDevExp lnGFCF lnFDIcur lnTO lnPopGro
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.967784647
.082143812

6
12

.161297441
.006845318

Total

1.04992846

18

.058329359

lnUnem

Coef.

lnGDPpercon
lnDevExp
lnGFCF
lnFDIcur
lnTO
lnPopGro
_cons

-.8506295
-.3117845
-.5953802
-.0757686
-.887183
.4801353
22.37189

Std. Err.
.2638183
.0914599
.1211611
.0345362
.2275664
.1533367
2.99395

t
-3.22
-3.41
-4.91
-2.19
-3.90
3.13
7.47

Number of obs
F( 6,
12)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.007
0.005
0.000
0.049
0.002
0.009
0.000

STATA 13  مخرجات برنامج:المصدر

48;

=
=
=
=
=
=

19
23.56
0.0000
0.9218
0.8826
.08274

[95% Conf. Interval]
-1.42544
-.5110585
-.8593676
-.1510165
-1.383008
.1460433
15.84863

-.2758189
-.1125104
-.3313929
-.0005207
-.3913583
.8142272
28.89515

) 8.6 ( ممحق
 لمنموذج األولBreusch-Pagan اختبار
. estat hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of lnUnem
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

0.07
0.7919

STATA 13  مخرجات برنامج:المصدر

) 8.7 ( ممحق
 لمنموذج األولVIF اختبار
. estat vif
Variable

VIF

1/VIF

lnFDIcur
lnGDPpercon
lnPopGro
lnDevExp
lnGFCF
lnTO

3.97
3.42
1.80
1.75
1.60
1.42

0.252146
0.292260
0.555509
0.571583
0.623881
0.705445

Mean VIF

2.33

STATA 13  مخرجات برنامج:المصدر

48<

) 8.8 ( ممحق
 لمنموذج األولBreusch-Godfrey اختبار
. estat bgodfrey
Number of gaps in sample:

1

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
lags( p )
1

chi2

df

0.502

Prob > chi2

1

0.4787

H0: no serial correlation

STATA 13  مخرجات برنامج:المصدر

) 8.9 ( ممحق
 لمنموذج األولShapiro-Wilk اختبار
. swilk residuals
Shapiro-Wilk W test for normal data
Variable

Obs

residuals

19

W

V

z

0.88162

2.702

1.997

STATA 13  مخرجات برنامج:المصدر
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Prob>z
0.02292

) 8.: ( ممحق
) 2SLS ( نتائج تقدير النموذج الثاني باستخدام
Two-stage least-squares regression
Equation
lnUnem
lnGDPpercon

Obs

Parms

RMSE

"R-sq"

F-Stat

P

19
19

6
6

.0880367
.0295234

0.9114
0.9689

20.18
61.86

0.0000
0.0000

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

lnUnem
lnGDPpercon
lnDevExp
lnFDIcur
lnODAcon
lnTO
lnPopGro
_cons

-.6930015
-.2911598
-.1128742
.3189802
-.5643062
.6107374
11.17464

.2973232
.0990578
.0368773
.072095
.2738619
.16976
4.243602

-2.33
-2.94
-3.06
4.42
-2.06
3.60
2.63

0.028
0.007
0.005
0.000
0.050
0.001
0.015

-1.306646
-.4956051
-.1889852
.1701835
-1.129529
.2603699
2.416274

-.0793566
-.0867146
-.0367631
.4677769
.0009169
.9611049
19.933

lnGDPpercon
lnUnem
lnGovExpcon
lnGFCFcon
lnFDIcur
lnODAcon
lnRemcur
_cons

-.0858724
.2661704
.1515468
.0315283
-.0860576
.0377544
-.4792077

.0470646
.0586271
.0627661
.008745
.0449346
.0213317
.819816

-1.82
4.54
2.41
3.61
-1.92
1.77
-0.58

0.081
0.000
0.024
0.001
0.067
0.089
0.564

-.1830091
.1451701
.022004
.0134794
-.1787979
-.006272
-2.171225

.0112642
.3871707
.2810896
.0495771
.0066828
.0817808
1.212809

Endogenous variables: lnUnem lnGDPpercon
Exogenous variables:
lnDevExp lnFDIcur lnODAcon lnTO lnPopGro lnGovExpcon
lnGFCFcon lnRemcur
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