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  : تمهیــــــــد
   

عـن نمـو السـكان وعـن نمـو قـوة  ناثدحـت ورها ،ـلة مفهومهـا  و طـرق  تقدیــوى العامـتعرضنا للق

للقوى  أصبح التشغیل أو التوظف الكامل ، بحیثمشكل تشغیل هذه القوى تطرح ،التيالعمل

ــة ــة المتنامی ــعیــد المب العامل ال أن إ ،مناصــب الشــغل  مــنفــتح المزیــد  علــىال ، فهــو یتوقــف ن

ـــرامج االنتعـــاش االقتصـــادي و مخططـــات التنمیـــة و مـــدى نجاحهـــا هـــي التـــي تحـــدد   نــــسبةب

  .من مجموع القوى العاملة  العاطلة عن العمـل  التشغیل

وهــذا مــا ســـنتعرض لــه فــي هــذا الفصـــل ،بــدءا بمفهــوم التشــغیل ، نظریاتــه التــي  تنـــاولته عــدة 

شغیــل فـي بعـض تاسات الیإلى سـ وسنتطرق و الحدیث ، يین الكالسیكـما ب اتجاهات صنفت

،ثــم نــأتي إلــى طــرح المحــددات الرئیســیة التــي لهــا تــأثیر علــى سیاســات التشــغیل  دول العالـــم 

  .بالتركیز على الجزائر كحالة 
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         :مفهوم التشغیل:أوال
دیة ســـواء یقصــد بعملیــة التشـــغیل اســتخدام القـــوى العاملــة فـــي إحــدى القطاعـــات االقتصــا    

 و اإلداریــة أو التجاریــة أو الخدماتیــة فهــذه العملیــة تــرتبط بعنصــر تخطــیط القــوىأالصــناعیة 
.  العاملـة مـن خـالل تلبیــة احتیاجـات مختلـف القطاعـات االقتصــادیة مـن الیـد العاملـة المتاحــة 

للقــوة تــراكم مكمــا أنهــا تــربط ارتباطــا وثیقــا بمفهــوم وظــاهرة البطالــة والتــي مــن أســبابها نمــو ال
التشـغیل الكامـل  قیـقتح فخلق فـرص العمـل و ، ویقابله طلب ضعیف على ید العاملة ،عمللا

ل علمـاء االقتصـاد و حـامـا  أیضـان تتكفل بهـا اقتصـادیات الـدول وهـو أور التي یجب ممن األ
التـــوازن بـــین قـــوى العـــرض  ثجـــل إحـــداأوالمعاصـــرین وضـــع أطـــر نظریـــة مـــن  نالكالســـیكیی
  .  البطالة  من تخفیفوالطلب وال

ومن أجل ذلك فإن جل الخطط التنمویة تهدف إلى تحقیق االستخدام الكامل لكـل طاقـات     
ــــق اســــتراتیجیات تنمویــــة  ــــت الحكومــــات علــــى تطبی ــــد عمل ــــه فلــــذلك فق المجتمــــع ،بجمیــــع فئات
وسیاســات تشــغیلیة لضــمان االســتغالل األمثــل والرشــید للمــوارد البشــریة ،ولهــذا تعــرف سیاســة 

لى أنها األسلوب الذي یتبناه المجتمع إزاء توفیر فرص عمل للقوى العاملة المتاحة التشغیل ع
،وفـــي إعـــداد وتكـــوین أفرادهـــا وفـــي تنظـــیم العالقـــات بـــین العمـــال وأربـــاب العمـــل عـــن طریـــق 
التعلیمــــــات والقواعــــــد والقــــــوانین وتعكــــــس سیاســــــة التشــــــغیل أیدیولوجیــــــة النظــــــام االقتصــــــادي 

  .للعمل وحق المواطن فیه واالجتماعي القائم ونظرته 
من خالل هذا التعریف یمكننا أن نحدد األهداف األساسیة لسیاسـة التشـغیل والتـي تتمثـل فیمـا 

  :یلي
تخضــع هــذه العملیــة إلــى عنصــر تخطــیط القــوى العاملــة مــن أجــل :  تــوفیر فــرص عمــل-1

ت االقتصــادیة تحدیــد االحتیاجــات الكمیــة والنوعیــة للیــد العاملــة وكیفیــة توزیعهــا علــى القطاعــا
وهو ما تطرقنـا لـه فـي الفصـل الخـاص بكیفیـة تخطـیط القـوى العاملـة وطـرق تقـدیر احتیاجـات 

  . مختلف القطاعات والمؤسسات االقتصادیة لقوة العمل من حیث طبیعتها وحجمها 
أن عملیة التدریب تمثل كل عملیة یتم عن طریقها تنمیة أو : تكوین و إعداد القوى العاملة-2

ل مـن المهــارة والمعرفـة لـدى العـاملین مــن أجـل تحقیـق هـدف معــین یتمثـل فـي تحقیــق زیـادة كـ
تأهیــل مهنــي ومهــارة عالیــة مــن الدقــة فــي األداء مــن حیــث االقتصــار فــي الجهــد وفــي الوقــت 

  .وفي األداء 
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كمــا أن التأهیــل المهنــي یســاعد علــى اكتســاب المعــارف والمهــارات التــي یتمتــع بهــا الفــرد     
  :وتكمن أهمیة التدریب في النقاط التالیة )1(علیه دخول سوق العمل والتي تسهل 

 النهوض باإلنتاج كما وكیفا .  
  تخفیض عدد الحوادث.  
  تخفیض األعباء على المشرفین.  
 ازدیاد المرونة واالستقرار في المشاریع.  
 2(. رفع روح المعنویة لدى العاملین(  

ع لعامـل الوقـت ألنهـا قـد تكـون عملیـة مسـتمرة أن عملیة تـدریب القـوى العاملـة وتكوینهـا تخضـ
وقد تكون عملیة مؤقتة وهي تختلف عن عملیة التعلیم من حیث كون األولـى أي التـدریب یـتم 
من خالل العمل في المؤسسات االقتصادیة بینما التعلیم فهو یتم عن طریق مؤسسات التعلـیم 

لـــى مســتویات عالیــة مــن المهـــارة وكــال العملیتــین تهــدف إلــى تنمیـــة قــدرات األفــراد للوصــول إ
  .والمعرفة 

وتتم من خالل اإلطـار القـانوني والتشـریعي الـذي تحـدده المراسـیم :  تنظیم العالقات العمل-3
وتشــریعات العمــل لكــل دولــة مــن أجــل تنظــیم عالقــة أربــاب العمــل بقــوة العمــل ضــمن إطــار 

  .قانوني یضمن الحقوق والواجبات لكال الطرفین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 302،مرجع سابق ،صةمعجم العلوم التربویة والنفسیزینب النجار ، – (1)
  .60،مرجع سابق، ص اقتصادیات التعلیمق عبده فلیة،فارو– (2)
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  : ا محددات التشغیل ثانی
إن عملیة االستخدام األمثل للمورد البشري ضمن إطار التشغیل تتحكم فیه عدة عوامل تدخل 
ضمن إطار الدیمغرافي ، واإلطار األیدلوجي المنتهج ،وكذا اإلطار البشري والخاص بعنصـر 

  .العمالة من حیث طبیعتها وحجمها  
  :اإلطار الدیمغرافي )1

ر بنوع من االزدواجیة السكانیة بحیـث نجـد أن التحـول السـكاني فـي إن العالم الیوم یم
بمعــدالت حــوالي أقــل مــن  «الـدول المتقدمــة ذو نمــو طبیعــي وذلــك فــي كــل مــن أمریكــا وأوربــا 

كمـا أن درجــة الخصـوبة فــي  % 1لكـل مـن األلــف مـن السـكان وبمعــدل طبیعـي أقــل مـن  20
   )1( »بقاء على عدد السكان الخالي بعض الدول المتقدمة ، بمستوى یكاد یكفي فقط لإل

ــادة  40الــدول النامیــة إلــى  ووصــل معــدل النمــو فــي لكــل ألــف مــن الســكان لیكــون معــدل الزی
ــــ  ـــإن معـــدل النمـــو  % 3مســـاویا ل ـــي العـــالم ف ـــث بشـــكل ثلث ـــي العـــالم وكـــون دول العـــالم الثال ف

ة ویكـون معظمـه فـي تقریبا ، فالنمو السـكاني یسـتمر فـي الزیـاد % 2السكاني العالمي یساوي 
  دول العالم النامیة لیكون نسق سكاني متخلف متمیز بـ

  .مستوى خصوبة مرتفع مقارنة بالدول المتقدمة  -
 .هجرة داخلیة مكثفة من الریف إلى المدینة  -
 .توزیع جغرافي غیر متوازن  -

تدني الخصائص السكانیة األساسیة مثل انخفاض في مستوى الصحة وانتشار  -
  .رص العمل البطالة وقلة ف

  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

                                                
  .269،ص1995طھ عبد هللا،ا،دار المریخ للنشر، السعودیة،:،تر اقتصادیات التنمیة مالكوم جیبلز وآخرین ،– 1
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   1980یوضح سكان العالم حسب المنطقة وتصنف التنمیة عام :01رقمجدول 
  مجموع السكان 

  %العدد بالمالین 
  معدل النمو السنوي

1970- 1980 

  الكثافة السكانیة
 )شخص لكل م مربع (

 حسب المنطقة     
 17 2.7 476 إفریقیا

 95 2.1 2345 أسیا

 16 2.2 169 أندونسیا

 29 1.6 802 أوروبا

 17 2.2 373 شمال وسط أمریكا

 14 0.8 238 جنوب أمریكا

  
 حسب تصنف التنمية    

 4.6 2.2 3300 دول نامیة

 7.0 2.1 2161 منخفضة الدخل

 27 2.5 1139 متوسطة الدخل

 4 5.0 14 عالیة الدخل ومصدرة للنفط

 20 0.8 1068 دول متقدمة

 23 0.8 714 اقتصادیات السوق

 15 0.8 535  اقتصاد ال سوقیة

  1981البنك الدولي :المصدر                                                     
الجـدول تظهــر لنــا اخــتالف النمـو الســكاني وفقــا لتصــنف التنمیــة وضــحها إن اإلحصـاءات الســكانیة التــي ی  

نجـد الكثافـة السـكانیة ،و متقدمـة وعالیـة الدخللكل منطقـة وهـو فـي تنـاقص تـدرجي كلمـا اتجهنـا نحـو الـدول ال
وذلـك بالنسـبة لـدول منخفضـة  )شخص لكل كـم مربـع سبعین(70المرتفعة یصل أقصاها حسب الجدول إلى 

وهنـاك جملـة مـن العوامــل  )عشــرین شـخص لكـل كلـم مربــع(20الـدخل لسـیما فـي الــدول المتقدمـة یصـل إلـى 
اســة تحدیــد الشــمل لــبعض الــدول و یاهمت فــي التراجــع عــن سأدت إلــى تواجــد الكثافــة الســكانیة العالیــة وســ

   الحكومات
كیــة الرومانیــة علــى نصــف ملیــار مــن أتباعهــا مــن اســتعمال وســائل منــع  الحمــل لیتحــریم الكنیســة الكاثو  -

   .كیةلیالصناعیة وذلك بالرغم من انخفاض قوة التماسك لتعالم الكاثو 
مجتمـــع االشـــتراكي لـــیس بمشـــكلة إذ یمكـــن كســـیون أن الضـــغط الســـكاني قـــي الاادعـــاء المر  -

تنظــیم المجتمــع علمیــا بحیــث تتــوفر فیــه العاملــة الكاملــة وأن محاولــة الــدول الرأســمالیة تشــجیع 
 )1(التخطیط العائلي ما هي إال محاولة فاشلة من أجل منع الثورة القادمة 

                                                
  .279،مرجع سابق،ص اقتصادیات التنمیةمالكوم جیبلز ،– (1)
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كمــا نجــد أن متوســط الـــدخل للــدول عامــة واألســر خاصـــة لــه دور قــي نمــط التحـــول 
الســكاني بحیــث نجــد أن معــدل الموالیــد یــزداد كلمــا انخفــض الــدخل وبالمقابــل تــنخفض معــدل 
الوفیات كلما ازداد الدخل وذلك یرجـع إلـى ارتفـاع مسـتوى الرعایـة الصـحیة فـي الـدول مرتفعـة 

  :      الدخل وذلك ما یوضحه الجدول التالي 
  . 1980لي إحصاءات السكان حسب الناتج القومي اإلجما :02جــدول رقم

 معدل الزیادة الطبیعیة معدل الوفیات معدل الموالید مجموع الدخل

 دوال 200أقل من 
43 20 2.3 

200-300 43 17 2.6 

300-500 47 18 2.9 

500-1000 41 12 2.9 

1000-2000 35 9 2.6 

2000-5000 24 9 1.5 

 0.8 10 18 فما فوق 5000

   1982 تقریر  التنمیة: المصدر                                                       
سوف یؤدي إلى زیادة مذهلـة لعـدد  % 2یرة تو بسیر یإن معدل النمو السكاني والذي 

نســـمة إن هـــذه التوقعـــات  بلیـــون 17إلـــى  2050النمـــو الســـكاني عـــام  ئر قالســـكان والتـــي تســـت
ني الذي سیتأثر بالزیادة السـكانیة توحي بقراءات مخیفة لسبیل الحیاة والعیش والمستقبل اإلنسا

وتأثیرهـــا علــــى المــــوارد الطبیعیـــة و المســــاحة المحــــدودة ، إن هـــذا الطــــرح الــــدیمغرافي یطــــرح 
إشكالیة أخري اقتصادیة و اجتماعیة في أن واحد وهي إشـكالیة التشـغیل الكامـل للقـوى العمـل 

ي البلدان النامیة عنهـا فـي المتزایدة وهذه اإلشكالیة تطرح نوع من التخوف وجدیة في الطرح ف
البلدان المتقدمة التي تتوفر فیها بعـض الخصـائص التـي تحكـم فـي متغیـرات المـؤثرة قـي نمـط 

  .العرض والطلب لفرص العمل
  :ي تتمثل هذه الخصائص فو  
  زیــادة حجــم الســكان فـــي البلــدان النامیــة علــى نظیرهـــا فــي الــدول المتقدمــة حـــوالي

عیشــة بهــا وبــالرغم مــن أن الــدول المتقدمــة تشــهد بثالثــة أصــناف وتــدني مســتوى الم
مــن حــین ألخــر نمــو ســكانیا إال أنــه لــم یقــف حــائال دون التحــدث وارتفــاع مســتوى 

   .المعیشة
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 10ري للسكان بحیث یصل الحد األدنـى العمـري للعمـل إلـى ماختالف التكوین الع 
 16ة إلـى سنوات في الـدول النامیـة فیمـا یشـمل الحـد األدنـى العمـري لـدول المتقدمـ

    )1(سنة 

  ارتفــــاع معــــدالت التحضــــیر والهجــــرة الداخلیــــة فــــي الــــبالد النامیــــة ونمــــو المنــــاطق
الحضـــریة الناتجـــة عـــن الهجـــرة مـــن الریـــف تترتـــب علیهـــا مشـــاكل اجتماعیـــة إذ أن 

الحضـریة مثـل تـوفیر وسـائل  ةالسكان الحضر في البالد النامیة ال یتوفر على حیا
 .مل الخدمات االجتماعیة مجلصالحة للشرب و النقل واإلسكان و المیاه ا

إن النمو المتسارع للسكان ولألسـباب والعوامـل المـذكورة سـابقا أصـبح مـن الصـعب خلـق وظـائف جدیـدة سـبب نمـو قـوة   
  :                العمل سنویا والذي یوضحه الجدول التالي 

  )2( 2000-1960نمو قوة العمل سنویا حسب المناطق : 03رقم جدول
 2000-90 1990-80 1980-70 1970-1960 األقــالیم

 2.0 2.3 2.6 2.4 شرق أسیا

 1.9 2.0 2.0 1.7 دول منخفضة الدخل

 2.7 3.0 2.7 2.4 أمریكا الجنوبیة

 2.2 2.9 2.6 1.9 الشرق األوسط وشمال إفریقیا

 2.6 2.5 2.2 2.2 جنوب صحراء إفریقیا 

 أوروبا الجنوبیة
0.8 1.3 1.3 1.2 

 2.1 2.2 2.2 1.8 ل نامیةدو

 0.5 0.7 1.2 1.2 دول صناعیة

وبــالرغم مــن أن هنــاك انخفــاض ضــئیل فــي نمــو قــوة العمــل إال أنــه تبقــى هــذه األرقــام          
  .مخیفة مقارنة بمحدودیة الوظائف 

یعتبــر ســكان الشــرق األوســط وشــمال إفریقیــا مــن أســرع ســكان العــالم نمــوا فقــد تزایــد عــدد      
،ویتوقع أن تتضـاعف ورغـم ذلـك فغـن الوظـائف لـم تـزد بـنفس السـرعة 1950منذ عام سكانها 

ــاقم تحــدي الزیــادة الســریعة فــي ســـكان الشــرق األوســط وشــمال  ]...[زیــادة قــوة العمــل و قــد تف

                                                
  .304،ص1998الجامعیة ،مصر،،دار المعرفة علم اجتماع السكانعلي عبد الرزاق جلبي ،– (1)

  .312، مرجع سابق،صاقتصادیات التنمیةمالكوم جیبلز، – (2)
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ــــادة  ــــوة العمــــل فمــــثال زی ــــي ق ــــامي مشــــاركة النســــاء ف ــــا مــــن جــــراء تن ــــي الجزائــــر % 6إفریقی ف
 )1(مصر %4األردن ،5%،
  :األیدلوجي اإلطار )2

إن معالجة مشكل البطالـة و التشـغیل یطـرح األطـر النظریـة التـي تحـدثت عـن معالجـة ظـاهرة 
البطالــة  مــن منظــور اقتصــادي واجتمــاعي ،واختلفــت هــذه األطــر النظریــة مــن حیــث نظرتهــا 
حداث التوازن في سوق العمل ،وتباینت هذه النظریـات  للعمل وطرق تحقیق التشغیل الكامل وإ

كونهــا كالســیكیة ومــن حیــث حــداثتها ترجــع القتصــادیات العــرض والطلــب  كمــا أن مــن حیــث 
سیاســـــات التشـــــغیل فـــــي ألي دولـــــة ال تخـــــرج عـــــن إطـــــار االتجـــــاه الرأســـــمالي أو االشـــــتراكي 

  : ونستعرض أوال النظریات التشغیلیة 
  :المدرسة الكالسیكیة :أوال 

مــاعي والسیاســي فهــو اتجــاه محــافظ تجــاه الكالســیكي علــى المقاربــة بــین البعــدین االجتاال زكــر 
سمالیة هي نظام اجتماعي یتمتع بقدرة على االستقرار الـداخلي وان كـل مـا یحـدث أیرى أن الر 

العوائق التي  تحول دون عمل قوانین السـوق  ىاختالال في التوازن یرجع إل و تاضطرابا من
  .     ابحریة والى التدخل الحكومي أیض

التوافـق الموجـود بـین مصـلحة الفـرد  أاالتجاه الكالسیكي على مبـد لة التشغیل فيأترتكز مس  
ومصـــلحة لجماعـــة بحیـــث ال یوجـــد تعـــارض بـــین ذلـــك أن الفـــرد حیـــث مـــا ســـعي إلـــى تحقیـــق 

دراكه         )2(.مصلحته الذاتیة وتعظیم منفعته الخاصة فانه یحقق مصلحة الجماعة دون علمه وإ
التـي تحـرك شـؤون المجتمـع " الیـد الخفیـة" مصـطلح دام سـمیثآطلـق أ أوانطالقا من هذا المبد

وتعمل على توازنه كما یؤكد على حصر دور الدول في مجال األمن وتـوفیر  وترتب أوضاعه
  .    ي صلة أتمس بالنشاط االقتصادي ب ائف تقلیدیة الظالرعایة الصحیة أي القیام بو 

اه الكالســـیكي فـــي مســـألة فكـــار االتجـــأ ي وأوهنـــاك بعـــض النقـــاط الرئیســـیة التـــي تعبـــر عـــن ر 
       :التشغیل 

فكـــرة الحریــــة االقتصـــادیة والتــــي اعتبروهـــا الدعامــــة األساســـیة لتطــــور النشـــاط االقتصــــادي -
         ." دعه یعمل دعه یمر"دام سمیث آویتجلى هذا في شعار 

                                                
  .19،ص 2003،تاریخ مارس التمویل والتنمیة،مجلة "مطلوب المزید من الوظائف"إدوارد جاردنر ،– (1)
ة عالم المعرفة،عدد سلسل-تحلیل ألخطر مشكالت الرأسمالیة المعاصرة  -اإلقتصاد السیاسي للبطالة رمزي زكي ،   (2)

  . 171،ص1997، الكویت ،226
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تقلـــیص حجـــم البطالـــة  تحقیـــق معــدالت التشـــغیل  المرتفعـــة ىنصـــار هـــذا االتجـــاه إلـــأیرجــع -
ن خـــالل المرونـــة فـــي تغییـــر األجـــور باالنخفـــاض فـــي إطـــار اآللیـــات التـــي توفرهـــا یحصـــل مـــ

-المنافسة في سوق الشغل وفسر ذلك من خالل أن البطالة  تعمل على تحفیز العمال علـى 
          .فرص توظیف  وبالتالي تخلق جو من المنافسة 

ــــوطني  - ــــاتج ال ــــادة معــــدل االیمشــــإن زیــــادة الن ــــب مــــع زی ــــى جن ــــا إل أي ان «ســــتثمار ي جنب
واالسـتثمار یتطلـب ادخـار وهـذا األخیـر یتطلـب  لاالستثمار هو القوة الدافعة لتكوین راس الما

    )1( »زیادة الدخل 
و كمــا یــدعى قـــانون أكمــا أن الحــدیث عــن االســتثمار  یجرنــا إلــى التطـــرق إلــى قــانون ســاي 

 هـو عبـارة عـن سـلع معـروض فـي األسـواق مـن سـلع وه ن كل ماأالمنافذ والذي یتلخص في 
ـــممعروضـــة للمقایضـــة ال ـــة المقایضـــة إ د و و كـــان فیهـــا للنق ـــت النقـــود فعملی ســـتلغى  ذا مـــا أدخل

ن یزیــد أتقلتان وهـذا یحــدث تغییـرا بـین العــرض و الطلـب كـسـفیصـبح الشـراء والبیـع عملیتــان م
 هـو القیـام بـهي دعتسـینتـاج مـا حـین یحصـل اإل«العرض ویـنقص الطلـب  ولهـذا یقـول سـابي 

ــ  حصــلیوحــین ...ع الــدخول نقدیــة علــى عناصــر اإلنتــاج مــن عمــل وراس مــال وطبیعــة توزی
نهــا تنفقهــا كلهــا فــي الحصــول علــى المنتجــات التــي ســبق إعناصــر إنتــاج علــى هــذه الــدخول ف

بحیث تكون قیمة الطلب على المنتجات مساویة تمامـا مـع نفقـة إنتاجهـا بمـا فیـه ربـح  ،نتاجهاإ
نتـاج إلالتي وزعت صـورة طلـب علـى سـلع وهكـذا اسـتمر دورة ا المنتجین  بحیث نقود الدخول

          )2( »نقطاع إ والعرض والطلب بل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .62، ص1997،دار ھومة  للطباعة وللنشر ،الجزائر ، مقدمة في االقتصاد التنمیةاسماعیل شعباني ،– (1)

  . 20- 19،ص ص1994 ،مصر ،القاھرة ،مكتبة النھضة ،نظریة الدورات والتشغیل،یر قلبیب ش-  (2)
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  آلیات القضاء على البطالة في االقتصاد السیاسي الكالسیكي  :02المخطط رقم 

  

  وحدة  200:ضالعر
 وحدة 160:الطلب

  وحدة 160:العرض
 وحدة  200:الطلب

 وجود فائض في الطلب  وجود فائض في اإلنتاج 

 نقص المخزون السلعي  زیادة المخزون السلعي 

 ارتفاع األسعار  ھبوط األسعار 

 ارتفاع األرباح تدھور األرباح

 زیاد الطلب على العمل   انخفاض الطلب على العمل  

  ارتفاع األجور انخفاض األجور 

 زیادة  فرص العمل وجود البطالة 

 زیادة حجم اإلنتاج  انخفاض حجم اإلنتاج 

 اختفاء فائض الطلب اختفاء فائض العرض 

 استعادة التوازن مفقود
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 : النظریة الماركسیة :ب 

ـــي تحلیلهـــا للتطـــور االقتصـــادي  كـــزتارت ـــى ثـــالث عناصـــر أساســـیة ف ـــة الماركســـي عل النظری
  :واالجتماعي وهي

 .الفلسفة الجدلیة- 
 المادیة التاریخیة -

  االقتصاد السیاسي       -
الحراك البشري من خالل تركیزه  ولقد استخدم ماركس هذه العناصر الثالث في تحلیله للنمو 

أن التوســـع االقتصـــادي الرأســـمالي عبـــر  « ث یـــرى كـــارل مـــاركسعلـــى نظـــام الرأســـمالي بحیـــ
ة ـوالتجــارة یجلــب معــه حتمــا تحــویال للعالقــات االجتماعیــة  اإلنتاجیــة قبــل الرأسمالیــ االستثمـــار

قامـة بنیـة طبقیـة إنتاجیة قبل الرأسمالیة أي العالقـات الطبقیـة أي القات االجتماعیة اإلــأي الع
ـــوم بتحطـــیم التأر  ـــة والجامـــدة ومـــن جهـــة أخـــر ســـمالیة تق ـــا إننشـــئ نمطـــا  ىكـــتالت التقلیدی نتاجی

  )1(   »عصریا وحدیثا 
نتـــاج فـــي امتنـــاع تقســـیم العمـــل  وزیـــادة ســـمالیة تفـــرز طابعـــا اجتماعیـــا لعملیـــات اإلأن الر أأي 

ن مــاركس أنتــاج   كمــا التخصــص وفــي المقابــل یــزداد التركیــز الفــردي علــى ملكیــة وســائل اإل
ــــیش ـــى یرـ ـــذار إ إل ـــلن ـــرأي القائ ـــى الرأســـمالیة مـــن خـــالل ال م أن ـن مـــن المحتـــأ « بالقضـــاء عل
  .)2( »قص معدل الربح مع استمرار النمونـایت

جـور د علـى األـو تزیـأوالتي تمثـل الفـائض الـذي یسـتخلص  یحققها العملرباح التي ألأي أن ا
علـى الضـغط علـى  لـــمالین إلـى العمـالتي تدفع للعمال هذا التناقص في اإلرباح یـؤدي بالرأسـ

ربــاح وینـتج عــن ذلـك الثــورة التـي یقــوم بهــا ي العمـال مــن اجـل تحقیــق األأ تاریــةلیالطبقـة البرو 
ــان البطالــة تــزداد حدتــ ها  یإعتمــاد النظــام ـالعمــال إلطاحــة بالطبقــة الرأســمالیة یــرى مــاركس ب

وفـي هـذا  "لعمـالي لـبـالجیش االحتیاطـ ″سـماه ة فـي العملیـة اإلنتاجیـة وهـذا مـاـــالرأسمالي اآلل
رفــــع نســــب البطالــــة   لــــىإهــــم العوامــــل المؤدیـــة أحــــد أســــمالي هـــو أنــــــتاج الر ن اإلأشـــارة إلــــى إ
مـال الثابـت الـذي ینفـق علـى اسـتخدام الخـام  سأإلـى زیـادة الـر  یـؤدي لـةالستخدام الواسـع لآلاف

  .       والطاقة 

                                                
  .119ص،2003 ،مصر ،دار الفجر ، مع من التحدیث إلى العولمةتنمیة المجت ،خرینآعلي غربي و-  (1)
  .73ص ،مرجع سبق ذكره،تصادیات التنمیةقان، ییر مالكوم واخرلجب-  (2)
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  :الكـنزیـــة   :ج 

جـد هامـة وبـارزة فـي تحلـیالت المدرسـة الكنزیـة تتبناهـا لة التشـغیل مكانـة ألقد احتلت مسـ     
ف وسـعر الفائـدة ظـالنظریة العامـة فـي التو  هوقد تشمل كتاب) 1883-1946جون منارد كینز(

نهـــا أفكـــاره العلمیـــة  والتـــي وصـــفها بعـــض الكتـــاب والعلمـــاء االقتصـــاد بأراءه و أوالنقـــود یحمـــل 
اقم ظـاهرة ـسـمالي مـن تفـأنقـاذ النظـام الر إكـن یم فنظریة الكساد والبطالة والتي تدور حـول كیــ

لة التشــغیل علــى أطالة وضــمان تحقیــق التشــغیل الكامــل  وقــد اعتمــد كینــز فــي تفســیره لمســـالبــ
  : ثالث تغیرات وهي 

لـى مـن عفإذا زاد حجم االدخـار وأصـبح أ ،) والطلب على الید العاملة -االستثمار–االدخار (
عـداد ألفعال سوف یقل عن العرض الكل وبالتـالي سـتتزاید حجم االستثمار فان الطلب الكلي ا

  .       مشكلة البطالة  ثالعاطلین عن العمل مما یؤدي إلى إحدا
كان حجم االستثمار كبیر الحجم االدخار فان طلب یكون أكبر من العـرض  ذاإالمقابل ف يوف

ــالي ترتفــع معــدالت التشــغیل كمــا  تحلیــل االقتصــادي ركــز فــي تحلیالتــه علــى ال نــزن كیأوبالت
  .بشكل كلي  یةح معالم السیاسة المالیة والنقدتضالكلي وذلك حتى ت

فقد افتـرض الكالسـیكیون أن العمـال لیسـوا موضـعا لظـاهرة الخـداع النقـدي فهـم دائمـا یقـارنون 
بین أجورهم النقدیة وبین مستوى األسعار وال تخدعهم الزیادات النقدیـة فـي أجـورهم إذا قابلتهـا 

بیرة في األسعار وذلك یعني انخفاض أجورهم الحقیقیة ومن ثم تقل كمیة خدمات التـي زیادة ك
،بینما كینز یرى أن العمال هم یخضعون للخداع النقدي كما أنه یعترف بوجود  )1(یعرضونها 

     .تنظیمات عمالیة وتأثیرها على تحدید األجور
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .197،ص2002- 2001،مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندریة ،نظریة اقتصاد العملنعمة هللا نجیب ابراھیم ،– (1)
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  :نظریات الحدیثة )2

یة عــن تحدیــد ســبل المواجهــة وتفســیر أســباب ارتفــاع البطالــة عجــزت المــدارس الكالســیك    
وتحدید سبل مواجهتها خصوصا بعد الكسـاد الذي طبع على اقـتصاد البلدان الصناعیة بسبب 
التضخم الذي ساهم في ارتفاع معدالت البطـالة ،فال الكنـزیة أصبحت قادرة علـى التفســیر وال 

جـاوز الوضـع ،فأصـبح هنـاك صــراع فكـري بـین عـدة باقي السیاسـات الكالسـیكیة قـادرة علـى ت
  .مدارس اقتصادیة تعبر عن فكر جدید لواجهة التضخم والكساد في اقتصاد الدول المتقدمة 

  :مدرسة شیكاغو -أ
اعتمـد منظـرو هــذه المدرسـة علـى مفهــوم التضــخم فـي تحلیـــالتهم االقتــصادیة واعتبروهــا      

نقـــدي للســـلطة ،بحیـــث حـــدد أصـــحاب هـــذه المدرســـة ظـــاهرة نقدیـــة ناتجـــة عـــن ســـوء تســـییر ال
ســنویا ،وانتظــار وتوقــع المســتوى العــام لألســعار علــى نـــحو % 5و% 3االســتقرار النقــدي بــین 

مـعروف في المستقبل دون حدوث أزمات فجائیة ألن األسعار واألجور إذا استقرت في ضـوء 
ب الكلــي غیـــر كــاف لألســـعار التوقــعات التضـــخمیة تســتمر فــي االرتفــاع ویكــون مجمـــوع الطـــل

  .،وهذا یخلق حـالة من البطالة 
  :مدرسة اقتصادیات العرض -ب

تعتبر أراء هذه المدرسـة مــناهضة ألراء وأفكــار كــینز ،ویبــرز فـي اعتمادهـا علـى تفسـیر      
البطالة بإرجاعها إلى نقـص قوى عرض ولـیس نقـس الطلـب الكلـي الفعـال وللخـروج مـن أزمـة 

الركــود یجــب العمــل علــى تشــجیع الحـوافز التــي تزیــد مــن فــرص االســتثمار واالدخــار البطالـة و 
واإلنتاج وتدعیمها ،واعتمـدت على عنـصر تدعیم الدولة من خالل خفـض معـدالت الضـرائب 

علـى االستــثمار وهـذا یــؤدي  يعلـى الـدخل وهـذا مـن أجــل تحفیـز النـاس علـى االدخـار وبالتــال
وهـذا مـا لجــأت علیـه الوالیـات المتحـدة األمریكیـة  «توظیـفعلى زیادة عرض العمل وفـرص ال

بحیـث خفضــت مــن نسـب الضـــرائب علــى الــدخل والثــروة إال أنــه لــم تكــن لهــذه السیاســة تــأثیرا 
  )1( »إیجابیا على خفض نسب البطالة إنما حققت عجز في میزانیة الدولة 

ـــى الب     ـــة القضـــاء عل ـــة جعـــل إســـتراتیجیات إن اخـــتالف وجهـــات النظـــر للتشـــغیل وكیفی طال
التشغیل في العالم تختلف من دولة ألخرى، كما أنها تختلف أیضا لنوع التنمیة المعتمدة وهـذه 
األخیــرة تتوقــف علــى نمــوذج االقتصــادي ســواء رأســمالي أو اشــتراكي أو التوجــه نحــو اقتصــاد 

                                                
  .473بق،ص،مرجع ساالقتصاد السیاسي رمزي زكي ،ا– (1)
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ذج التشـغیل السوق ،وهو ما سنتناوله حسب التوجه الفكـري للـدول ومـا لـه مـن تـأثیر علـى نمـو 
  .  المعتمد 

  الوطن العربي: أوال 
أدت سیاسات التعلیم والتكـوین فـي الكثیـر مـن دول الـوطن العربـي إلـى تخـریج الكثیـر مـن قـوة 

ألف عـام 75العمل التي تدخل إلى سوق العمل ،حیث بلغ عدد الباحثین عن العمل ألول مرة 
حثــین عــن العمــل ألول مــرة ســنة ،ویمثــل الب17و15ألــف یتــراوح عمــرهم بــین 50منهــك 1985

مـــن % 39.4مــن مجمـــوع المتعطلـــین عـــن العمـــل فــي تـــونس،وفي الجزائـــر تبلـــغ نســـبة % 26
جملة المسجلین الباحثین عن العمل ، ،وفي مصر تشـیر النتـائج مـن تعـداد العـام لسـكان سـنة 

سنة  25ألف دون  623سنة و35إلى وجود ملیون وأربعة مئة ألف تقل أعمارهم عن  1986
تقـع أعمـارهم % 33ألـف متعطـل مـنهم نسـبة 77وریا بلغ المتعطلون عن العمل حوالي وفي س

في البحرین  1981سنة ،وحتى في دول الخلیج فقد سجلت نسبة المتعطلین سنة 16-15بین 
هذه النسب المذكورة توحي بنمو العمالة  )1(عاطل 3394 1985عاطل ،الكویت عام  7458

ات التعلیم التي زادت من بطالة الید العاملـة المؤهلـة كمـا في الوطن العربي إضافة إلى مخرج
أن هـــذه اإلحصــــائیات هـــي فــــي تزایـــد مســــتمر بحیـــث أكــــد المشـــاركون فــــي المنتـــدى العربــــي 

أنه على صناع القرار في العالم العربـي التخطـیط  2004االستراتیجي الذي عقـد في دیسمبـر 
یث بلــغ حجـم القـوى العاملـة الیـوم ،حــ 2020ملیـون فرصـة عمــل حتـى عـام 100و80ما بین 

ألـف ویؤكـد التقریـر علـى أنـه لـم تعـد  400مالیـین و 9ن ،یضاف إلیها كـل عـام /ملیون 120
هناك دول محصنة من البطالة كما هو حال دول الخلـیج مـثال السعــودیة التــي تعـد أكبـر هـذه 

ــــــــدین تعنــــــــى مــــــــن بطالــــــــة نحــــــــو  ــــــــدول اســــــــتقباال للواف ــــــــوة العمــــــــل ،عمــــــــان %15ال مــــــــن ق
  )2(%  11.6قطر17.2%

إلى جانب مشكل البطالة الظاهرة فدول العربیة تعاني مـن ظـاهرة البطالـة المقنعـة بحیـث مـثال 
ــه « تســتطیع قــوة العمــل فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة أن تــوفر الغــذاء للشــعب األمریكــي كل

مصــر ال بمعــدالت اســتهالكیة عالیــة جــدا وتقــدم فائضــا للتصــدیر ،بینمــا قــوة عمــل مــثال فــي 
  )1( »تستطیع أن تنتج إال جزءا بسیطا من احتیاجات الشعب األساسیة 

                                                
،مكتبة -آثارھا االجتماعیة والسیاسیة على منطقة الخلیج العربي-العمالة االجنبیة عبد الرحمان علي عبد الرحمان ،– (1)

  .47،ص1997مدبولي مصر ،
(2) –wwwgoogl.co; 
  .44،مرجع سابق،صالعمالة األجنبیة عبد الرحمان علي عبد الرحمان ،– (1)
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مـن خــالل هـذه اإلحصــائیات نجـد أن الــدول العربیـة هــي األسـوأ األوضــاع مـن حیــث التشــغیل 
،وسوف نتطرق ألوضاع التشـغیل والبطالـة فـي الـوطن العربــي حسـب المنـاطق للــتعرف علـى 

  .  لتشغیل  المتبعة ل تمدى نجاع االستراتیجیا
  :سیاسات التشغیل في المغرب العربي -1
إن مشــكلة البطالــة هــي مــن أكبــر التحدیــــات التــي تواجــه األقطــار المـــغاربیة التــي تســعى إلــى  

ـــدول  ـــینها لوقوعهــا فــي منطقــة جغرافــي واحــدة خـــاصـــة الــ ـــصادیة یمــا بــــ ـــات االقت تفعیــل العالق
كـون هـذه الـدول تمثـل لغالبیـة مـن السـكان بحیـث نعـین ) بالمغـر  -الجزائـر ـ تـونس(الثـــــالث 

من سكان أنحاء المغرب العربي ولهذا فمشكلة البطالة وخلل التوازن في سوق العمل  92فیها 
  .أولى مشكالت المغرب العربي  وسنتعرض فیما یلي خصائص السوق العمل المغاربي 

  :  سوق العمل المغاربي:  أ
عاني من الـنمط التقلیـدي الطـاغي علـى سـوق یه من الدول النامیة سوق العمل المغاربي كغیر  

  .لیدیة قالعمل إلى أن معظم األفراد یشتغلون في الزراعة والحرف الت
  یوضح القطاعات االقتصادیة بالمغرب العربي: 04جدول رقم 

  خدمات   2قطاع   1قطاع   متوسط الدخل   القطر
   الجزائر
1960  
1975  
1980  

  
195  
917  

1201  

  
66.0  
56.0  
52.0  

  
5.0  
8.0  

12.0  

  
29  
36  
36  

  المغرب
1960  
1975  
1980  

  
136  
448  
483  

  
62.0  
55.0  
52.0  

  
13.9  
18.0  
19.0  

  
25  
27  

290  
  تونس

1960  
1975  
1980   

  
120  
700  
900  

  
56.0  
47.0  
43.0  

  
14.0  
18.0  
21.0  

  
21  
35  
36  

  االمم المتحدة احصاءیات اقتصادیة :المصدر                                                                                  

من خالل هذا الجدول نجد حصص العمالة الكبیـرة مرتكـزة فـي قطـاع الزراعـي وبلغـت أعلـى  
، فیمـا %  52إلـى  1980إلـى  1960في الجزائر وتراجعت نسبیا من سنة %  66نسبة بها 

تراجعت في السنوات األخرى لتصل في و % 62.1، وصلت نسبة مئویة  1960المغرب سنة 
كما تقابلهـا هـذه اإلحصـائیات فـي قطـاع الزراعـي حصـة العمالـة فـي %  43إلى  1980سنة 
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وذلــك %  14وتــونس %  12.9فقــط والمغــرب %  5القطــاع الثــاني الــذي بلغــت فــي الجزائــر 
الصـانع وهذه اإلحصـائیات قـد تـم االعتمـاد علیهـا فـي دراسـة لعریـف عبـد اهللا  1960في سنة 
وذلـك لمحاولتـه الـربط بـین حصـص  "1945اقتصادیا فـي العـالم العربـي منـذ سـنة  "في كتابه

  مختلف القطاعات في الناتج لمحلي اإلجمالي وخصصها في قوة العمل 
   خصائص القطاعات في الناتج المحلي بالمقارنة مع خصائص قوة العمل:  05جدول رقم 

ـــــــاتج  القطاع  الحصـــــــة الســـــــنویة فـــــــي الن
 محلي ال

 الحصة المئویة في قوة العمل 

  الزراعة 
  الصناعة الطاقة 

الخدمات                        

9.5  
25.5  
55.0 

56.2 %  
7.2%  

36.6% 

 %100 100.0 المجموع 

من خالل هذا الجدول نجد  تناقص فـي مسـتوى المسـاهمة للحصـص العمالـة بحیـث          
علــى حجــم هــام فــي قــوة العمــل إال أن مســاهمته فــي نجــد فــي القطــاع األول الزراعــي یتــوفر 

  .الناتج المحلي ضئیلة 
إن انخفاض المسـاهمة فـي النـاتج امحلـي رغـم االرتفـاع قـوة العمـل بجـر إلـى انخفـاض أجـور  

  .العمال إال أنه توجد قوة عمل ذات مهارات عالیة ولها أجور مرتفعة 
، وهي أعلى من  2.1لعمال غیر المهرة ففي الجزائر كانت نسبة أجور العمال المهرة إلى ا «

ویـرد الســبب فــي هــذا  1.4وفــي الثانیــة  1.2مثیلتهـا فــي بریطانیــا وفرنسـا إذ بلغــت فــي األولـى 
التفاوت لكبیر إلى ندرة هذه الكفاءات األمر الذي تعكسه قـوى السـوق فـي صـورة أجـور أعلـى 

«   
  
  

لقطـاع الثالـث أي قطـاع الخـدمات ـ إعادة تخصیص العمالة وتحویلها من القطـاع األول إلـى ا
بنسب انفجاریة ال تحقق العالقة التوازنیة لهذا القطاع مع بقیة القطاعـات االقتصـادیة ویرجعـه  

  .البعض تضخم القطاع الثالث إلى تزاید عرض العمل سبب الهجرة من القطاع الزراعي 

لة لم یتم تحویلها لمرونـة وهذا التحول الالمعقول الغیر تدریجي بحیث أن هذه األعداد الهائ   
مـــن الفالحـــة أي الصـــناعة ثـــم بتحـــول لقطـــاع الخـــدمات بخلـــق مشـــاكل اقتصـــادیة تتمثـــل فـــي 

  .انتشار األعمال المنخفضة األجر وتقابلها االنخفاض في اإلنتاجیة 
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فسوء إعادة تخصـیص العمـل واالنتقـال مـن القطاعـات اإلنتاجیـة إلـى القطاعـات الغیـر منتجـة 
العمــل وارتفاعهــا فــي القطــاع األول هــي مــن الســمات التــي تمتــاز بهــا ســوق وســرعة نمــو قــوة 

  :العمل المغاربي وفیما بعض المعطیات
   )2000ـ 1960( نمو قوة العمل في المغرب العربي :  06جدول رقم  

 معدل النمو السنوي  السنوات

1960-1970 1.9 

1970-1980 2.6 

1980-1990 2.9 

1990-2000 2.2 

  االمم المتحدة:المصدر                                                     
نتیجة للتطور التكنولـوجي والعمولـة التـي طـرت ضـرورة انــتهاج سیاسـة إلصـالح والتطـور     

جمع المجاالت خاصة سیاسـات إصــالح التعلـیم مـن أجـل ربــط مجـال التعلـیم بسـوق العمـل ، 
ول المغاربیـة سیاسـات خاصـة فــي مجـال التشـغیل مـن أجــل اعتمـدت دول النامیـة بمـا فیهـا الــد

ونســتعرض بشــكل مــوجز أهــم السیاســات التشــغیلیة فــي بعــض .خلــق المزیــد مــن فــرص العمــل
  .الدول العربیة

 
 
 
  
  
  
   
  تونس:-2

ســنویا فقــد % 14قــدر معــدل البطالــة فــي االقتصــاد التونســي فــي دراســة كروغــر بحــوالي     
مـن مجمـوع % 23ألـف عامـل ویمثلـون نحـو  1364والي حـ 1975بلغت قوة العمل فـي سـنة 

مــن ســكان الــذین هــم فــي ســن العمــل %  55الســكان وهــي نســبة ضــئیلة إجمــاال وتمثــل نحــو 
  :وتعود مشكلة البطالة في تونس إلى ثالث عوامل رئیسیة هما 

  .زیادة نسبة الشبان في مجموع السكان العاملین  .1
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د العاملــة التونســیة واشــتداد موجــات عــودة انخفــاض نســبة اســتیعاب الــدول األجنبیــة للیــ .2
  .المهاجرین التونسین إلى بالدهم 

  . زیادة نسبة الید العاملة النسائیة التي دخلت سوق العمل حدیثا  .3
ــة مــن العــاطلین عــن العمــل تــم اعتمــاد مخططــات تنمویــة  ومــن أجــل اســتیعاب األعــداد الهائل

كما  1981رج قطـاع الزراعة سنة ألف منصب عمـل خا 233الخماسیة والتي خلت ما یقرب 
 2.320.600منصب عمل لیرتفع ویصل سنة  1.786.400 1984بلغ عدد المشتغلین سنة 

منصب عمل وهذا تغییر خطوات جیدة نحو خلق التـوازن بـین عـروض وطلبـات العمـل، وفـي 
إطار برامج تنشیط قطاع التشغیل فـي تـونس ثـم وضـع أجهـزة هـدفها خلـق مناصـب شـغل مـن 

  : بینها 
هـــو یهـــتم بتقـــدیم مســـاعدات مالیـــة لتحویـــل وتطـــویر مشـــروعات :البنـــك التونســـي للتضـــامن  -

إلى  10الفئات الصغیرة خاصة منهم خریجي التعلم الجامعي وتبلغ قمة القروض المقدمة من 
  .ألف دینار تونسي  20
هو جهاز یهتم بمعطیات سوق العمل في تـونس عرضـها بشـكل : المرصد الوطني للتشغیل -

  . معلوماتي لمساعدة طالبي العمل على الحصول على وظائف
 1ودخــل طــور العمــل یــوم  1999أكتــوبر  10تــم إنشــاء یــوم :الصــندوق الــوطني للتشــغیل -

ــدة تعتمــد علــى التضــامن الــوطني وســعى إلــى تســهیل إدمــاج  2000جــانفي  وتغییــر آلیــة جدی
مســـتواهم الدراســــي أو  الفئـــات وبصـــفة عامـــة كــــل طـــالبي التشـــغیل مهمـــا كانــــت أعمـــارهم أو

تحویــل العملیــات : المنطقـة التــي ینحــدرون منهــا ویمكـن حصــر أهــداف هــذا الصـندوق أساســا 
  )1(. ـ توفیر إمكانیات التشغیل  2. الكفیلة بالرفع من مؤهالت طالبي التشغیل 

  :مغرب :-3
تیعاب یـرى المحللــون االقتصـادیون أن أســـباب البــطالة ترجــع إلـى عجــز القطـاع العــام عـن اســ

فحسب التقـریر الذي أصـدرته المندوبیة السامیة للتخطـیط بحیـث بلـغ  «الید العاملة الجدیدة ، 
عن مسـتواه قبـل عــام وبــلغ % 1.6بزیادة قدرها %11.3نسبة  2005معدل البطالة في جوان 

  . )1(  »ملیون شخص 1.231عدد العاطلین عن العمل 

                                                
  . 84 ،مرجع سبق ذكره ، ص لتشغیل وترقیة العمل وتطویر الكفاءاتبرامج الیلیا بن صویلح ، – (1)
نقال من موقع . جریدة الحوار المتمدنعبد الغني یعقوبي ،البطالة في المغرب،  (1)

     www.rezgar.com/debat/show/art.aid:إنترنت

http://www.rezgar.com/debat/show/art.aid
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اعــات االقتصــادیة المتضــررة والتــي فقــدت أعــداد ویعتبــر القطــاع الزراعــي هــو مــن اكثــر القط
هامـــة مـــن الوظـــائف بســـبب ســـوء األحـــوال الجویـــة و بالتحدیـــد الجفـــاف الـــذي أصـــاب التـــراب 

  .المغربي في اآلونـة األخیرة 
ألف فرصة عمل بسبب الجفـاف وسـجلت الصـناعة انخفـاض بـأكثر 33فقد القطاع الزراعي «

ألـف فرصـة عــمل ،وذلــك 95ع النسـیج والمالبـس مـن الیـد العاملـة بسـبب فقـدان قطـا% 9مـن 
بســـبب المشــكالت الكبیــرة التــي تواجــه قطــاع النســیج فــي المغــرب الــذي تــأثر بســبب المنافـــسة 

  )2( »اآلسیویة التي أجبرت القطاع على التخلي عن العمال  
واتخذت الحكومة المغربیة إجراءات خاصة من أجل التخفیـف مـن تنـامي ظـاهرة البطالـة التـي 

وتمثلــــت فــــي إعـــــداد % 11.3وأصــــبحت % 10.9تصــــل نســــبة البطالــــة  2004كانــــت ســــنة 
یهــــدف مشـــــروع  «مشـــــروع تشــــغیلي أعتمــــد علــــى مجــــال االســــتثمار فــــي المشاریـــــع الخاصــــة 

المغــــادرة الطوعیـــة مـــن الوظیفـــة العمومیـــة إلـــى مـــنح المـــوظفین تعویضـــات مالیـــة مقابـــل تـــرك 
دیـــدة فــي القطـــاع الخـــاص أمــال فــي خلــق فــرص الوظـــیفة وتشــجیعهم علــى تنفیــذ مشــروعات ج

  )3( »عمل جدیـدة عن طریق تدعیم المشروعات بنسبة فوائد أقل 
  

  

  

  

  

  

    :الجزائر-4

إن مـن بـین أهـداف التنمیـة االجتماعیـة التــي أنتجتهـا الجزائـر بعـد االسـتقالل وهـي إحــداث 
لــة خاصــة بعــد فــرص عمــل لكــل الجزائــریین القــادرین علیــه مــن أجــل القضــاء علــى البطا

و ثانیـا ستفحال ظاهرة البطالة أوال وكذا ضعف الكفاءة الیـد العاملـة الجزائریـة الاالستقالل 
  :لذلك فقد كانت السیاسة المتبعة للقضاء على هذه الظاهرة تهدف إلى 

                                                
  .المرجع نفسھ  (2)
  .المرجع نفسھ  (3)
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العمل  صن تكون فر توفیر فرض العمل لكل السكان القادرین على العمل و السعي أل - أ
  . مكان الجدیدة منتجة قدر اإل

العمل علـى تغطیـة حاجـات االقتصـاد الـوطني مـن الخبـرات و الكفـاءات الالزمـة لقیـام -ب
 )1(بعملیة التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة 

  )2( 1966 ستخدام و البطالة في عامالایوضح : 07رقم جدول 
  المجموع  قطاعات أخري  عة ازر   السكان

  11820  5520  6300  سكان عدد ال

  2480  1180  1300  قادرین على العملسكان نظریا 

  1720  850  870  سكان مستخدمون 

  760  330  430  عاطلون عن العمل 

  %30.6  %28  %33  نسبة البطالة 

 الوحدة باأللف←1966المصدر اإلحصاء العام                                                    

تعتبر  الفترة  طات التنمویة الثالثة كم أنهاهي بدایة مرحلة تنفیذ المخط 1966إن سنة       
لظـروف االقتصـادیة و االجتماعیـة ل تبعـا بدأت الجزائر تدخل في مرحلة التسیر الذاتي وذلـك 

فــأول التحــدیات التــي واجهــت االقتصــاد الجزائــري فــي هــذه الفتــرة هــي ،التــي خلفهــا االســتعمار 
ة بحیث لم تكن للجزائر قاعدة أیدیولوجیـة و الخفیفأالصناعات الثقیلة  نالخیار ی بین  يتحدال

  :بعض البرامج والمواثیق وأهمهاغداة االستقالل سوى 
و الـــذي یـــنص علـــى أن 1962تـــم إعــداد مـــن طـــرف مجلـــس الثــورة : برنــامج طـــرابلس -1

التنمیـة الحقیقیـة للبلـد علـى المـدى الطویــل الوثیـق الصـلة بإقامـة الصـناعات األساســیة  
  .عیة العصریة أي إعطاء الوزن الثقیل للصناعة الثقیلةالالزمة لسد حاجیات الزرا

و یهــدف أساســا إلــى   1964أعدتــه جبهــة التحریــر الــوطني فــي أبریــل : میثــاق الجزائــر -2
  تنمیة صناعیة من خالل خلق مناصب عمل جدیدة في حدود اإلمكانیات المتاحة 

هـداف التالیـة                                                     وتـم اعتمـاد األ 1976االهتمام بالتصـنیع سـنة :  1976المیثاق الوطني  -3
  .   االهتمام بخلق مناصب شغل-

                                                
  .161،مرجع سابق ،ص وین المھنيسیاسة التشغیل والتكبلقاسم سالطنیة ،– (1)
  .39،ص1982دیوان المطبوعات الجامعیة،التجربةالجزائریة في التنمیة والتخطیط،عبد اللطیف بن اشنھو ، – (2)
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  .إعادة التوزیع العادل للدخل -       
 .التنسیق بین مختلف الصناعات التقلیدیة -       

 و قـد حـدد فیـه أهـداف التنمیـة الصـناعیة مـن خـالل تزویـد : 1986المیثاق الوطني سنة  -4
  : من خاللالبالد بصناعة شاملة متوازیة 

  .إعطاء الدور األساسي لصناعة و سائل التجهیز  -      
  .تحقیق التكامل االنسجام بین الصناعة والقطاعات األخرى -      

  )1(تطویر قطاع الطاقة لیكون مصدر التراكم العملیة الصعبة 
   .ي استحداث مناصب شغلوعلى هذا األساس فقد كان لزاما على االقتصاد الوطن

  )2(1977 یوضح تطور الوظائف الجدیدة التي ینبغي إحداثها لعام: 08جدول رقم 
  1990-1985  1984-1980  1979-1977  عدد الوظائف 

عــدد الوظـــائف المناســبة مـــع 
-15عــــــدد العــــــاطلین بـــــــین 

  سنة 16

148356  1458310  1876831  

1222681  1458310  1876831  

  %25  %26.6  %25.8  عام 21أقل من  
  %45.8  %46.9  %45.4  عام  25أقل من 

   وحسابات خاصة بالمؤلف  اإلحصاء العام للسكان والسكن:المصدر                                          
إن هــــذه األوضــــاع االقتصــــادیة و االجتماعیــــة التــــي عاشــــها المجتمــــع الجزائــــري بعــــد        

فــرص العمــل  قیر االقتصــاد الــوطني و ذلــك باعتمــاد خلــاالســتقالل تــوحي بالحاجــة إلــى تطــو 
ور كـان االنشـغال الكبیـر منصـبا علـى اعتمـاد نظ،فضمن هذا الم 1966سنة % 30.6بنسبة 

  ) اإلطارات الكفأة( التنمیة قائمة على التصنیع رغم ضعف اإلمكانیات المادیة و البشریة 
  )1( )1985-1966(یوضح تطور العمال الصناعیین : 09جدول رقم 
 1985 1966 االقطاعات 

 نسبة الزیادة

 487.7 470.211 80.000 الصناعة

 881.1 339.631 55.000 البناء واألشغال العمومیة

                                                
،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،معھد علم االجتماع  التجربة الجزائریة و إشكالیة التبعیة والتخلفعبد العالي دبلة، – (1)

  .166-165ص -،ص1989جامعة القاھرة 
  .450مرجع سابق، ص  التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط،عبد اللطیف بن اشنهو ،– (2)
  .116، ص1999دیوان المطبوعات الجامعیة،  -دراسات نظریة وتطبیقیة-نحو علم اجتماع نقديالعیاشي عنصر،– (1)
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 648.0 1.009.824 135.000 المجموع

                                                           

یة حقیقیـــة، بحیـــث كانـــت المنشـــآت بعیـــد رحیـــل االســـتعمار لـــم تكـــن هنـــاك قاعـــدة صـــناع     
الصـناعیة التــي تركهــا االســتعمار ذات طــابع اســتخراجي ولــم تكــن صــناعة تحویلیــة ممــا جعــل 
الجزائـــر تفتقـــر لیـــد عاملـــة صـــناعیة مؤهلـــة یعتمـــد علیهـــا التنمیـــة الصـــناعیة كنمـــوذج انتهجتـــه 

تعمر بالدرجـــــة األولـــــى  بالمســـــالجزائـــــر لتحقیـــــق التنمیـــــة وفـــــتح فـــــرص عمـــــل ،وذلـــــك یرجـــــع 
الفرنســي،الذي مـــارس سیاســـة التجهیـــل فــي الجزائـــر و حرمـــان المالیـــین مــنهم مـــن حقهـــم فـــي 
التعلیم و التكوین و هذه البیئة الضعیفة للتأهیل هـي لیسـت القـوة العاملـة الكفـأة عنـدما نقارنهـا 

  .بنوع التصنیع المراد تطبیقه
ائــر و كــذا لتحقیــق تنمیــة ومــن أجــل ضــمان تغطیــة كمیــة و نوعیتــه لقــوة العمــل فــي الجز      

أساسها التصنیع ثم خلق برامج تقوم على مبدأ التخطـیط و ذلـك وفـق األیدیولوجیـة االشـتراكیة 
  .و ذلك ما سنتعرض له في العنصر التالي

هذا البرنامج  هو الخطوة األولى للتخطـیط فـي الجزائـر : 1969-1967البرنامج الثالثي -1
دیـــد إســـتراتیجیة اقتصـــادیة علـــى المـــدى البعیـــد و لقـــد و مهـــد اإلعـــداد الخطـــط الرباعیـــة وتح

ـــنفط و المحروقـــات فیمـــا بعـــد ســـنة  ارتكـــزت علـــى تطـــویر قطـــاع المحروقـــات و تـــوج قطـــاع ال
1971 .  

تـــأمیم  ،و1966تـــأمیم المنــاجم ســنة بذلــك  مــن خــالل الحریـــة بــالتحكم القــانوني لمواردهـــا وتــم
  . 1967 سنة ، تأمیم البنوك 1963سنة األراضي الزراعیة 

ــتحكم تطلــب مــن الدولــة الجزائریــة نفقــات كبیــرة مــن أجــل االســتثمار فــي جمیــع       و هــذا ال
لقــد تمیــزت مرحلــة مــا  ،و )1(  )1973-1970(ملیــار مــن الــدینارات مــن  15المیــادین فمــثال 

و یقابلها قلة عروض العمل و ذلك بـالرغم مـن  ،بعد المخططات التنمویة بتزاید طلبات العمل
 978  -67منصب عمل خالل 1117330دل التشغیل الذي وصل إلي حد توفیر ارتفاع مع

زاد فــي  ،ممــا1989-1980، منصــب عمــل خــالل المخططــین الخماســین خــالل 501000و 
  . نسبة ارتفاع معدل البطالة
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ففـي الوقـت الـذي لـم یسـتفید فیـه المعـدل السـنوي لعـرض الشـغل  «خاصة في أوساط الشـباب 
، فــإن الطلــب التراكمــي للشــغل لــم یتوقــف عــن  1990-1985ة منصــب خــالل الفتــر  75000

طلــب هــذا الفــرق الشاســع بــین 25000الزیــادة لیبلــغ فــي نفــس الفتــرة المعــدل الســنوي المقــدار 
حیـث عرفـت عملیـة خلـق المناصــب  ناعا خـالل السـنتین األخــرییتسـالعـرض و الطلـب ازداد ا

مقابــل للطلــب یفــوق   60000یقــارب  ي الشــغل انخفاضــا ملحوظــا ووصــلت إلــى معــدل ســنو 
منصــب مفقــود نتیجــة تســریح  30000إلــى  25000طلــب التــي یضــاف لهــا مــن  250000
  (2)  »العمال  

ن منهج التخطیط المتبع حقـق بالفعـل خطـوات هامـة فـي مجـال التشـغیل سـواء كمیـة مـن إ    
ن طریـق حیث معدالت النمـو المـذكور أو نوعیـة مـن خـالل التطـویر الكفـاءات الیـد العاملـة عـ

مؤسسات التعلیم و التكوین المهني إال أنه دائما لم یرقى لمستوى القریب مـن التشـغیل الكامـل 
ال یستهان بها فـي  ةإال أنه هذا القطاع أي قطاع التشغیل في عهد المخططات حقق دینامیكی

ــــه ــــك بفضــــل االســــتثمارات المرصــــودة ل  .ســــوق العمــــل الجزائــــري لمــــا بعــــد المخططــــات و ذل
 67/9ملیـار دج خـالل المخطـط الثالثـي  3المعتمد األولى بدأ لمتوسـط سـنوي نحـو راالستثما

   . 70/73ملیار دج خالل مخطط الرباعي األول 9، لینتقل إلى 
  
  
   صب العمل المحدثة خالل المخطط الثالثي األولمنا: 10جدول رقم  

  %  عدد المناصب المحدثة  القطاعات 
  %44.6  48100  الصناعة 
  %10  10730  غال البناء والش

  %16  17240  التجارة و الخدمات
  %12.6  13610  النقل 

  %16.8  18000  االدارة 
  %100  107750  المجموع

  

                                                
وزارة الشبشبة والریاضة ،قصر األمم  نقال عن 216بلقاسم سالطنیة،سیاسة التشغیل والتكوین المهني ، مرجع سابق ص–) (2
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من خالل هذا الجدول تبین لنا أنه تم االعتماد على سیاسة التصنیع كدلیل على األیدیولوجیـة 
  .%44.6اع الصناعي المتبعة آنذاك بحیث نجد أن أكبر نسبة جالبة للید العاملة في القط

  1973-1970المخطط الرباعي األول 
ن االتجاه العام لهذا المخطط كـان نحـو رفـع المسـتوي الثقـافي للـبالد و ذلـك تـم التفسـیر عنـه إ

  : من خالل هدفین أساسین 
  .ة الحاجات االجتماعیة للتربیة یبتل -
  ینؤهلمتلبیة حاجات االقتصاد للعمال ال -
منصـب عمـل خـارج الفالحـة  265000تهدف المخطـط إنشـاء استناد لهذین الهدفین اس و

   . ةناستخدام جدید في الس 68000أي بمعدل 
  1977-1674المخطط الرباعي الثاني 

  فمن خالل هذا المخطط كان العمل على استهداف نمو لمناصب العمل یصل معدلها
) 1100000(فلقـد اسـتهدف هـذا المخطــط .و تركیـز فـي ، القطاعـات المنتجــة   %8إلـى 

 ةفتــرة بدایــة المخطــط الخماســي األول مرحلــة انتهــاء اســتراتیجی شــكلت  منصــب عمــل وقــد
و التي استهدفت الوصول إلى تحقیق الشغل الكامل لكل ) 1980-67(النمو بعید المدى 
  .الطاقات البشریة 

وظیفـــة جدیــــدة  1177500خلـــق ) 1984-1980( األولســـتهدف المخطـــط الخماســـي ا 
  ت موزعة بین القطاعا

   .  )1( تطور طلبات وعروض الشغل:  11جدول رقم 

  العروض              الطلبات              السنة 
1973  260000  80000  
1974  140000  60000  
1945  150000  54000  
1976  120000  87000  
1977  145000  92000  
1978  104000  97000  
1979  120000  82000  
1980  105000  76000  
1981  130000  98000  
1982  130000  113000  
1983  167000  157000  
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1984  183000  150000  
1985  182000  138000  
1986  165000  109000  

  الدیوان الوطني للید العاملة: المصدر                                                                           
لبـات یفـوق عـروض العمـل المتـوفرة و ذلـك بـالرغم من خـالل الجـدول نجـد أن حجـم الط      

نمویـــة هـــو القضـــاء علـــى البطالـــة واســـتحداث فـــرض عمـــل تمـــن تبنـــي أهـــداف المخططـــات ال
رغم من المعدل المرتفع لنمو التشـغیل فـإن العـرض الطلبـات بف «تتناسب مع الطلبات العمل ،

مـالي السـكان النشـیطین فـي هـذا المیـدان ففـي الوقـت الـذي ینمـو إج االعمل أحدث عجزا معتبـر 
األمـر الـذي یؤكـد وجـود تباعـد %4.6كان معدل التشغیل قدره بحوالي %  40بمعدل نمو قدره

  )2(.»  بین نمو السكان النشطین و عملیة خلق العمل الجدیدة
فــي الفتــرة ثماریة ن المتوســط الســنوي لعــدد مناصــب الشــغل التــي تــم خلقهــا بفضــل هــذه االســتإ

  هو المتوسط السنوي الحجم االستثمار منصب عمل، بینما كان   144500المذكورة هو 
  .)3(دج  ملیار 42.2 

اسـتندت  1967فـي سـنة ن مشروع التنمیة و المخططات التنمویة منذ بـدأها إو على العموم ف
  عمال االقتصادي الفرنسيأمن  ةمستلهم وفق أیدیو لوجیة اشتراكیة ، إلى إطار نظري

ــة ألاشــیر الفكــرة ذ تإ، G.DeBerniدي بــرنیس   ساســیة فــي هــذا النمــوذج إلــى أن أیــة محاول
اقتصـادیة  ةن تعتمـد اسـتراتیجیأجدیة للتخلص من وضـعیة التخلـف و االسـتعمار الجدیـد البـد 

ــــق و یك ــــرة الشــــروط الضــــروریة للتحقی ــــوفیر هــــذه األخی ن الشــــرط مــــو اجتماعیــــة شــــاملة ، وت
طویـل المـدى   رنـامج تصـنیعي بمخطـط لك في قـدرة المجتمـع علـى اعتمـاد ب ذاألساسي لبلوغ 

یســــمى  الصــــناعات  یتضــــمن إحــــداث تحــــوالت اجتماعیــــة و اقتصــــادیة جوهریــــة و شــــكل مــــا
   (1) ةالمصنع

   سوق العمل اإلصالح االقتصادي و تطور
شـغیل القـوى العاملـة المتعطلـة هـو أحـد أهـم المكاسـب الكبـرى تإن تحقیق معادالت عالیـة فـي 

ماعیة في الجزائر خاصة في عهد ما بعد التخطـیط أو المخططـات لسیاسة االقتصادیة واالجت
  .التنمویة الرباعیة و الخماسیة 

                                                
حزب جبھة التحریر :  عننقال،197بلقاسم سالطنیة ،سیاسة التشغیل والتكوین المھني ،مرجع سابق،ص– (2)

  .20ص -تقییم المخططات–الوطني،التخطیط والتنمیة 
  ،1999،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،1،جسیاسة تخطیط التنمیة محمد بلقاسم حسن بھلول ،–)3(
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خلفـت  ،وهـي سـنة بدایـة تنفیـذ المخططـات 1967فالقفزة التي حققها قطاع التشـغیل منـذ سـنة 
حقـق نمـو فـي عـدد بـدوره  دینامكیة جدیدة بفضل حجـم االسـتثمارات فـي هـذا القطـاع و الـذي 

  .العمال 
إن النتـائج الرقمیـة التــي تبـرز هـذا االرتبــاط متمثلـة فــي قفـزة عـدد العمــال المشـتغلین عــام      

ملیـون عامـل 4، ثـم إلـى أكثـر مـن 1977ملیـون عامـل سـنة 2.65ملیون عامل إلـى 1.75من 
ملیون 2.3و هو تطور سریع و قوى جعل معامله یرتفع في فترة عشرین سنة برقم  1987سنة

الجم االستثماري الصافي الذي  إال أنمن معامل مضاعفة السكان % 30مرة أي أكثر بنسبة 
   )2(ملیار دج  844تم إنجازه، خالل نفس الفترة، كان قویا أیضا وعرف تدفقا یبلغ 

االقتصــادي فــي الجزائــر هــو االهتمــام بقطــاع التعلــیم و  اإلصــالحلقــد كانــت أولــى خطــوات   
ـــة مـــن أجـــل تحقلتالتكـــوین  ـــیم أهیـــل القـــوى العامل ـــم ربـــط مؤسســـات التعل ـــق التنمیـــة ،بحیـــث ت ی

تطویرها   ووالتكوین بالمؤسسات االقتصادیة أي عملت الدولة على االهتمام بالموارد البشریة 
  ي األولـطط الخماسـادة الخامسة من قانون المخـعلیه الم تنص وهذا ما

عبئـــة بحیــث نــص علــى أن الهــدف الرئیســي هــو ت1980دیســمبر 12بتــاریخ ) 11-80(رقــم  
هذا الهدف تضمن تحسین مستوى استغالل الموارد البشریة و ،   الطاقات الوطنیة و كفاءاتها

ر اإلداري و یالمادیة وذلك لنقص و ضعف اإلطارات  الجزائریة وكذا جهلها بالتنظیم و التسـی
جـــد الجزائـــر مكانـــا لهـــا فـــي ظـــل التحـــدیات االقتصـــادیة و تاالقتصـــادي و ذلـــك مـــن أجـــل أن 

 نأحـد هـذین اإلجـرائیی ذاخـتإولهذا فقد وجدت المؤسسات الوطنیة نفسـها مضـطرة إلـى  الثقافیة
  :أو األخذ بهم معا

مراجعــة سیاســة التشــغیل علــى حســاب الجانــب االجتمــاعي بحیــث و جــدت المؤسســات  :أوال 
أو عدم التسیر  ءالوطنیة نفسها تعاني من بروز حاالت في فائض التشغیل وهذا ناتج عن سو 

ر وهذا اقتضـى تخفـیض یالناتج عن قلة الخبرة ذو التجربة في میدان التنظیم و التسی العقالني
خراج عدد من العمال الذین قدر أنهم فـي الحقیقـة غیـر منتجـین فـي إحجم التشغیل ونجم عنه 

فـــائض البطالـــة  أعمــالهم، وأن خـــروجهم لـــن یـــؤثر علــى اإلنتـــاج ، بـــل یـــنقص علــى المؤسســـة
هــذا نتیجــة رون ببطــالتهم  بقنــاع ظــاهري وهــو العمــل هــو و كانــت عمــال یســتت المقنعــة،ألنهم
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إلـــى 1980ســـنة %) 9.5(عامـــل 63000نســـبة البطالـــة المقنعـــة مـــن  تســـریحهم تخفـــیض مـــن
  )1(  1987سنة %  0.4عامل  4000فإلى  1985سنة %) 2.7(عامل  21000

ن فــائض عــدم إدخــال قــوى عاملــة جدیــدة فــي المؤسســات الوطنیــة حتــى یــتم الــتخلص مــ:ثانیــا
  ) .البطالة المقنعة  (األیدي العاملة 

خصوصـا مـع تناسـي قـوة العمـل  –السافرة  –هذین اإلجرائین زادا من حجم البطالة الصریحة 
سنویا في هذا الوقت أصبح من الضروري البحث عن حلول تجنب االقتصاد %  4التي تبلغ 

للدولـة نحـو تفعیـل مجـال االسـتثمار الوطني المزید من البطالة السافرة فلجأت السیاسة المالیة 
  .من أجل خلق المزید من فرص العمل

التنـازل علـى فـرص االسـتثمار للقطـاع الخـاص مـع االحتفـاظ احتكـار الدولـة بو بدأت تدریجیا 
   .على التجارة الخارجیة و عدم رفعها للدعم االقتصادي على بعض المستهلكات والتجهیزات

   
  
  
  
  
  :ید العاملة في القطاع الخاص من خالل المؤشرات التالیةو یمكننا مالحظة تطور ال 

  ) 1980 – 1966(تطور الشركات الخاصة :  12رقم  جدول
  1980  1977  1974  1969  1966  الحجم 

  5000  3339  3201  2201  -  عمال 4 – 1
  4387  2731  2618  1845  -  مال ع5منر أكث

  9387  0670  5819  4046  3358  المجموع 
D.Liabes.capital privé et patron d’industrie en Algerie.CREAD .Alger.1984 p 419    

نالحظ أنه تدریجیا تم رفع عدد المؤسسات الخاصة و التي وصلت كأقصـى حـد          
و هــذا كاســتجابة مبدئیــة ،عــاملین  4مؤسســة التــي تضــم عمالهــا  5000إلــى  1980ســنة 

لســـریع فـــي تــوفیر مناصـــب الشـــغل و لفــتح مجـــال االســتثمار للخـــواص ، و رغـــم التوســع ا
ارتفــاع نســبة التشــغیل مــن المجمــوع الكلــي للقــوى العاملــة إال أنهــا لــم تكــن تحقــق معــدالت 

  .تؤكد حقیقة أنها قریبة من مستوى التشغیل الكامل
                                                

  .264،مرجع سابق،صسیاسة تخطیط التنمیة حسن بھلول ،– (1)
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إلى ملیار دج إال أنه أقل من حجم تطور  1988تم رفع الرقم االستثماري تقدیري لسنة ف" 
شـخص فـي العـام و قابلـه رقـم مناصـب العمـل إلـى  200000و نحـو القوة العاملة الذي ه

  )1( "منصب جدید 116000
إن الهــدف مــن رفــع معــدالت االســتثمار هــو خلــق دینامیكیــة فــي قطــاع التشــغیل فــي     

 –الجزائر الذي یعاني في وقت واحد من فـائض فـي الیـد العاملـة فـي المؤسسـات الوطنیـة 
و نمـو فـي فـي  –كامل مما خلق قوة عمـل غیـر منتجـة ناتج عن سیاسة تطبیق التشغیل ال

قـــوة العمــــل المتعطلـــة إال أن مســــتویات هـــذا االســــتثمار بقیـــت عــــاجزة أمـــام هــــذا التحــــدي 
الناتجـة عـن  1988أكتـوبر 5الخطیر المتزامن مع أحداث أزمـة  ياالقتصادي و االجتماع

االقتصــادیة الهیكلیــة  الخلــل فــي النظــام االجتمــاعي للمجتمــع الجزائــري أفرزتــه االخــتالالت
لى تـدهور القـدرة الشـرائیة للمـواطن ، انتشـار البطالـة ،و البیروقراطیـة ، وأیضـا إالتي أدت 

  .تدهور المستوى  المعیشي للمواطن 
  
  
بحیث وصـل عـدد الـذین یعیشـون تحـت مسـتوى الفقـر فـي الجزائـر فـي أول السداسـي مـن "

االقتصـادیة و االجتماعیـة حــوالي حسـب تقــدیرات المجلـس الـوطني للدراســات  1988سـنة 
من السكان الجزائر ، ونسبة معتبرة من البطالة وصـلت % 22یعادل  ملیون شخص ما 6

  )1(" 1986سنة % 9مقابل ما یقدر 1998سنة %28.26إلى 
  )2(  1985-1967توسع التشغیل:  13رقم  جدول

  1985  1982  1978  1973  1967  الحجم
ــــــى  القــــــادرین عل

  العمل 
2.5  2.8  3.5  4.3  4.5  

  3.9  3.4  2.83  2.18  1.72  المشتغلون
  86.3  80  81  76.5  75  نسبة التشغیل 

  .34ص 1986 5الدیون الوطني االحصاء ، العدد: المصدر                              

                                                
  .256،مرجع سابق، ص سیاسة نخطیط التنمیةحسن بهلول، – (1)

، دار الكتاب 1998-1962- السلطة الحاكمة والخیارات التنمویة بالمجتمع الجزائرينور الدین زمام ،–1)( 
  .216-215،ص ص2002العربي،

  .111، مرجع سابق،صالتصنیع وتشكل الطبقة العاملةالعیاشي عنصر،– (2)
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نالحظ في كل مرة في قوة العمل و یقابلها نمو فـي الوظـائف لكنهـا تصـل لمسـتوى        
طالــب عمــل  182827ب   1985قــدرت طلباتهــا ســنة  "عمــل عــال مــن التشــغیل لقــوى 

  .)3( "عامل102.873عرض للوظیفة و تم توظیف 138.511یقابلها عرض 
فالرغبة في تطویر االقتصاد الوطني و إنعاشـها جعـل المسـؤولین علـى التسـیر فـي الـبالد  

قتصـادیة عـادة الهیكلـة لجمیـع القطاعـات االإعلى اتباع نمط جدید من التسیر اعتمد على 
من خالل اعتماد الالمركزیة في التسیر و اعتماد سیاسة التطهیر المالي من أجل تخفیف 

ـــا ـــة أعب ـــة االقتصـــادیة ،  ءالخزینـــة المالی الخســـارة الناتجـــة ســـوء تســـیر المؤسســـات العمومی
فشــجعت كمرحلــة أولیــة علــى التنــازل علــى المؤسســات العمومیــة الخاســرة لصــالح القطــاع 

و فــتح المجــال أمــام المســتثمر األجنبــي ، أو مــا ســمي بالخوصصــة و الخــاص الجزائــري أ
  .التي أدت إلى حل الكثیر من المؤسسات العمومیة و ذلك من أجل تشجیع االستثمار

رفــع اإلنتــاج و تحســین نوعیتـه مــن خــالل روح المنافســة  فلقـد أدت سیاســة االســتثمار إلـى 
أمـا اجتماعیـا فقـد أدت  ، اقتصـاديالتي تنشـأ بـین المؤسسـات االقتصـادیة هـذا مـن جانـب 

الخوصصة إلى تسریح العمال و هذا عمـال بتوصـیات البنـك الـدولي الـذي یـرى أنـه یتعـین 
علـــى الحكومـــات أن تقـــوم بتســـریح العمـــال الزائـــدین عـــن الحاجـــة قبـــل البـــدء فـــي عملیـــة 

و ذلــك للســماح ألصــحاب المؤسســات إعــادة هیكلتهــا و إنعاشــها ، خصخصــة المؤسســات 
" د ،هــذا التســریح للعمــال زاد مــن االخــتالالت فــي ســوق العمــل الجزائــري بحیــث مــن جدیــ

ـــــة  ـــــد طمـــــار أن عملی ـــــد الحمی ـــــة االســـــتثمار الســـــید عب ـــــر المســـــاهمات و ترقی أوضـــــح وزی
مؤسســة عمومیــة  333الخوصصـة التــي انطلقـت بهــا الحكومـة قــد أفضـت إلــى خوصصـة 

زمـة مالیـة فـي مختلـف هي هذه المؤسسات كانـت تعـاني مـن أ%  70. 2005خالل سنة 
 9000ملیــار دینــار و الحفــاظ علــى  91المجــاالت ، وهــي العملیــات التــي ســمحت بجمــع 

  .)1( "ألف منصب عمل 23منصب عمل و خسارة ما یقارب 
رغم ذلك فإن المدیر العام لصندوق النقد الدولي السید رودریغـو راتـو أبـدى عـدة تحفظـات 

جزائــر كونهــا لــم تســاهم بشــكل فعــال فــي التغلــب علــى بــرامج االســتثمارات التــي تعتمــدها ال
فهو یرى أن معدل النمو االقتصادي السنوي الـذي تسـجله الجزائـر مـا  ،على نسب البطالة

عـــام %  5.5إلـــى  2003عـــام %  7زال متوســـطا حیـــث تـــدحرج مـــن مســـتوى قریـــب مـــن 
                                                

  .65،مرجع سابق، ص  ،دور برامج التشغیل في ترقیة العمل وتطویر الكفاءات لیلیا بن صویلح – (3)
اریخ ،الجزائر، ت4704،یومیة مستقلة، عدد جریدة الخبر، "ألف منصب شغل23القطاع العمومي فقد "سفیان بوعیاد،– (1)
  ..2006ماي 20
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دیة فـي جراء تراجع االستثمارات العمومیة و هو ما یدل على أن الهیكلـة االقتصـا، 2004
الجزائر بحاجة إلى إعادة النظر بما یسمح باالنتقال إلى تحقیق معدالت نمو أكثر ارتفاعا 
ــة عالمیــا  ــة المقبول ــة بكفــاءة تــؤدي إلــى االلتحــاق بمعــدالت البطال ــتم مواجهــة البطال حتــى ی

مسـتویات مـا دون   والتـي تتـراوح فـي االقتصـادیات األكثـر دینامیكیـة و نمـو فـي العـالم فـي
مؤسسة كبرى مثل صیدال ، مركب سوناكوم ،  145وهذا ما استدعى طرح   )2( %  10

  .فنادق األوراسي السفیر و غیرهم للخوصصة ضمن استثمار أجنبي
ــد أهــم معــالم اإلصــالح المؤسســات الهیكلــي ضــمن نــدوة بحــث حــول  و       قــد تــم تحدی

تحــت  زال یهتــملـف اإلصــالح االقتصـادي بــالجزائر مـن أجــل إنشــاء نظـام اقتصــادي قـوي 
اإلصـالحات االقتصـادیة رهانـات و ضـغوطات " و كان عنوان هذه الندوة ،تأثیر المنافسة 

و قد نشط هذه النـدوة الخبیـر االقتصـادي الجزائـري بكنـدا الطیـب حفصـي بمشـاركة عـدة " 
  .مختصین جزائریین و فرنسیین 

  :ملف اإلصالح  يتم تحدید أهم التحدیات التي تواجهها الجزائر ف و
التحـدي األول ألي نجـاح اقتصـادي یكـون مـن خـالل تجدیـد الخیـارات الدقیقـة و األهــداف  -1

  .المحددة
تهیئة محیط العمل المؤسسات و جعلها أكثر إنتاجا و تأهیال مع التركیز على المؤسسات  -2

 .الصغیرة و المتوسطة لمساعدتها على خلق الثروة و فرص العمل 
إصـــــالح هیئـــــات العمـــــل وفـــــق قاعـــــدة تقســـــیم تأهیـــــل المؤسســـــات و تحســـــین خـــــدماتها و  -3

بعیــدة عــن تــداخل الصــالحیات و مركزیــة القــرار و هــي أكبــر تحــدي للمؤسســات ،األدوار
 . )1(الجزائریة 

  :فلسطین-5
یعاني االقتـصاد الفلسطیني من مشـكلة البـطالة تفوق قدرة الـدولة على استیعاب عدد الداخلین 

الفلسـطیني الـذي سـاهم مـن انتشـار البطــالة سـبب سوق العمل وذلك یرجـع لظـروف االحـتالل 
غـــالق  ــدمیر المؤسســات الحكومیــة وحصــار  المــدن الفلســطینیة وتــدمیر المنشــآت والمـــزارع وإ ت
المعابـر الحدودیة وهـذه العوامـل وغیرهـا مـن الممارسـات االسـتیطانیة واالســتعماریة اإلسـرائیلیة 

                                                
، یومیة مستقلة،الجزائر، جریدة الفجر،"صندوق النقد الدولي یدعو الجزائر لتعمیق إصالحاتھا الھیكلیة"عبد القادر م،– (2)

  .2005مارس5تاریخ 
، یومیة مستقلة، تصدر بالجزائر، جریدة الشعب، "اإلصالحات االقتصادیة رھانات وتحدیات"فنیدس بن بلة ، – (1)
  .2005جوان28، صادرة بتاریخ 13695عدد



 57

 2000إلـى ســبتمبر 1996سـنة %  10مــن زادت فـي ارتفـاع معـدالت البطالــة والتـي ارتفعـت 
  % . 23.80قبل االنتفاض األقصى إلى 

    یبین نمو معدل البطالة: 14الجدول رقم 
 معدل البطالة  السنة 
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002 

18.2  
23.80  
20.3.  
11.8  
14.1  
25.5  
31.3 

مركز المعلومات الوطني الفلسطیني                                                   : المصدر                                                                
إن اإلرتفــاع العمــومي فــي نمــو  معــدالت البطالــة یرجــع إلــى اإلنغالقــات المتكــررة التــي بلغــت 

عـن  للبطالة نـاتج م، إن هذا الوضع المتأز  )2( 1997یوم عام  128و  1996یوم عام  130
  .سنة 20النمو الدیمغرافي في فلسطین خاصة في فئات األكبر من 

   .یوضح توزیع قوة العمل بین الجنسین :15الجدول رقم  
 كال الجنسین اإلناث الذكور العمر

10-14 8.9 - 2.5 

15-24 13.0 22.1 14.1 

25-34 9.9 19.0 11.4 

35-44 6.7 5.4 6.5 

45-54 7.6 2.5 6.7 

 3.6 0.8 4.6 فأكثر55

  المعلومات الوطني الفلسطیني  مركز: المصدر                                                     
إن األشــغال بالوضـــع السیاســـي لفلســطین حـــال دون وضـــع خطــة واســـتراتیجیة واضـــحة       

حــتالل المعـالم لتشــغیل القـوى العاملــة العاطلـة عــن العمــل فـالتطورات السیاســیة التـي یملیهــا اال
اإلسرائیلي هـي التـي تحـدد وتیـرة النمـو االقتصـادي الـذي یحـدد بـدورة فـرص التوظیـف ، فعـدم 

  .استقرار الوضع االقتصادي هو السبب الرئیسي الضطراب ونمو معدالت البطالة 
  :السعودیة-6

                                                
   .2005،مارس  جریدة الجسر –أسباب وتحدیات –أحمد اللیثي،البطالة في العالم العربي –)2(
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في السابق كانت دول الخلیج العربي من الدول التي تتمتع بحصانة من مشـكل البطالـة وذلـك 
مج التنمویة الناجحـة التـي تعتمـدها خاصـة بمجـال الـنفط الـذي یسـاهم فـي ثـراء خزینـة هـذه لبرا

الدول و یفتح المزید من االستثمارات ،وبالتالي ینعش سوق العمل ،خصوصا وأن المیـزة التـي 
ــة وافــدة مــن دول أخــرى  ــة هــي عمال تطغــى علــى ســوق العمــل الخلیجــي أن معظــم الیــد العامل

هـــذه العمالـــة الوافـــدة شـــیئا فشـــیئا ســـاهمت فـــي ظهـــور مشـــكل البطالـــة  ولیســـت محلیـــة ،إال أن
  .بالنسبة للید العاملة المحلیة أو المهاجرة 

فمــثال فــي الســعودیة ، نجــد أن الطبیعــة الغالبــة علــى ســوق العمــل الســعودي هــو تحقیــق     
 معدالت نمو اقتصادیة متواصلة تساهم في نمو فرص التوظیف بحیث أشارت دراسة أن نمـو

فرصــة عمــل بصــورة  8800و7200فــرص التوظیــف للمتخصصــین  فــي المعلوماتیــة مــا بــین 
من أجل تحقیق معدالت نمو اقتصادیة ) 2009-2005(سنویة ، قد تم تحدید خطة خماسیة 

أعلنت الحكومة خطة بعیدة المدى لخفـض معـدالت البطالـة مـن السـعودیة مـن  «أكبر بحیث 
ولتحقیق ذلك ستتم زیادة فرص العمل خـالل  2009وذلك مع نهایة سنة % 2.8إلى 7.06%

ملیــــون فرصــــة عمــــل ،وسیشــــغل الــــداخلون الجــــدد إلــــى ســــوق العمــــل 1.2خمــــس ســــنوات ب 
  .ملیون فرصة عمل 1.08

  
مـن البطالـة القائمـة وكشـفت الخطـة الخماسـیة % 48.2والفـرص المتبقیـة یتوقـع أن تسـتوعب  

ومي لضـــمان اســـتقرار اإلیـــرادات عـــن التوجـــه إلنشـــاء صـــندوق حكـــ) 2009-2005(الثامنـــة 
المعتمــدة الســنویة مواجهــة التقلبــات المحتملــة فــي ســوق الــنفط وذلــك مــن أجــل رفــع معــدالت 

     )1(التوظیف 
أمــا عــن طبیعــة طلبــات العمــل فــي الســعودیة فهــي تتجــه نحــو قطــاع المعلوماتیــة بحیــث یقــدر 

منطقـة بعـد مصـر مـن عیـث من إجمالي القوى العاملة بحیث تحتـل المرتبـة الثانیـة فـي ال% 3
  . عدد العاملین في هذا القطاع 

  :ثانیا الدول الغربیة

                                                
 (1)–      www.bab.com 2006-05-7تاریخ.  

http://www.bab.com7-05-2006.
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إن معدالت التشغیل في الدول الغربیة ترتفع مقارنة بالدول العربیة وهذا ال یعني عدم وجود 
،و دانمارك %18.3إلى  1999بطالة بهذه المناطق فمثال وصل معدل التشغیل بفرنسا سنة

  )1(% 10لمانیا، أ%12، إسبانیا % 23.1
  :فرنسا -1

تعتبر التجربة الفرنسیة رائدة في مجال مشـكلة البطالـة و التشـغیل ، فحسـب إحصـائیات      
احتلـت فیهـا فرنسـا . مالیـین إطـار 9استحوذ المجال االقتصـادي األوروبـي علـى  1997عام 

  المرتبة الثانیة بعد المملكة البریطانیة في مجال تشغیل الید العاملة 
أصــبح  1997أنــه ابتــداء مــن ســنة  Laurent Fabiusذا اإلطــار لورنــت فــابیوس  وفــي هــ

التشــغیل و مــا یحققــه مــن نمــو رهــان الحكومــة فــي تلــك الفتــرة حــین وصــول لیونــال جوســبان 
Lionel Jospin  إلى رئاسة الحكومة صرح بأن الشغل هو هدف الحكومة  

 toujourوة إلـى التخلـي عـن كما أنه سنت قوانین تسمح بتخفیض الضرائب من خالل الدع
plus d’impôt  ـــى ـــاع نســـب البطالـــة و العمـــل عل ـــاع الضـــرائب یســـاهم فـــي ارتف ألن إرتف

إن "تخفیضـها یتـیح فـرص عمـل أكبـر و عبـر لورنـت فـابیوس عـن تحقیـق اسـتراتیجیة التشـغیل
، األمـر ال یتعلــق بالخضــوع للمنطـق المــالتوزي القــدیم ، الــذي مفـاده تقلــیص قــدرتنا االنتاجیــة 

ــادة الشــغل حتــى  بــل یتعلــق األمــر باإلضــافة إلــى الجوانــب المجتمعیــة لمثــل هــذه المقاربــة بزی
و فـي إطـار اإلجـراءات المتعلقـة بالتشـغیل تـم ،یتمكن الجمیع من المشاركة في خلق الثروات 

الـذي یعطـي الحـق فـي  1997أكتـوبر  16خلق جهـاز اإلدمـاج المهنـي للشـباب الصـادر فـي 
و اكتســاب الخبــرة المهنیــة التــي تؤهلــه لالدمــاج فــي ســوق العمــل ذلــك مــن  التمهــین ، التكــوین

بـین الدولـة و  conventionو یـتم ذلـك مـن خـالل ابـرام اتفاقیـة " عقد تشغیل الشـباب"خالل 
الهیئــة المســتخدمة و عقــد العمــل بــین المســتخدم و العامــل، بحیــث یتمتــع العامــل بفتــرة تكــوین 

 .عي في إطار السیاسات المتعلقة بالتشغیل تسهل له عملیة االندماج االجتما

فرنســا قــد تــم تســجیل فــوارق مهمــة تتعلــق بنســب تشــغیل الشــباب المتخــرج مــن  فــينجــد     
الجامعة و بین الشباب المتخرج من مدارس التجارة أو الهندسـة حیـث وصـلت نسـبة التشـغیل 

أو  CDD contrat a durée déterminéeالفئـة األولــى فـي إطــار عقـود محــددة المــدة 
و في كثیر من األحیان یكون العمل في إطـار  CESكمستخلفین في إطار عمل تضامني   

هــذه العقــود شــرطا ضــروریا للحصــول علــى منصــب عمــل دائــم أو ثابــت و ذلــك بــالرغم مــن 
                                                

(1) ELISABET Chavelet  et ANNE-sophie lachevallier" LE POUVOIR Dachat des foncionnaires séme la 
№2914 DU 24 au 30 mars2005.                               MATCH DE PARIScacophonie à la tète del ètat" revu      
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،و قـد عملـت  )1(فرنـك  8500بالمائـة و هـي أقـل مـن  41تدني مستوى األجور و المقـدرة ب
لق مناصب عمل بالتنسیق بین المؤسسات االقتصادیة و مؤسسات الحكومة الفرنسیة على خ

  .التعلیم بحیث یتجلى ذلك في شكل تربصات یستفید منها الشباب 
قـــد اعتبـــرت البلـــد األوروبـــي الوحیـــد األقـــدر علـــى تشـــغیل اإلطـــارات و ذلـــك  بریطانیـــا أمـــا    

 --BDI الشــــبانیةبمســــاعدة الجمعیــــة البریطانیــــة لمســــاعدة البطــــالین و تطــــویر المبــــادرات 
Bretagne Develloppent Initiatives  و ذلــك مــن خــالل مســاعدتها للشــباب البطــال
منصـب شـغل مـا بـین   35000فقد تم خلـق " بإنشاء مشاریع صغیرة لخلق فرص عمل أكبر 

و مــن أجــل تحفیــز الشــباب علــى اإلقبــال للمشــاریع التنمویــة المصــغرة ، 1997-1996ســنتي 
ات مالیة في حالة عدم نجاح المشـاریع و تقـدر نسـبة التعـویض ب قدمت تسهیالت و تعویض

65 %.)2(  
و الطــابع الغالــب علــى اإلســتراتیجیة البریطانیــة فیمــا یخــص التشــغیل طــابع فــردوي ركــزت 
علــى المبــادرات الخاصــة لشــباب فــي خلــق نشــاطات و مشــاریع خاصــة بــه بــدون االهتمــام 

  .بخلق برامج عامة تستقطب قوى عاملة جدیدة
ـــوفر و  ـــا أن ت ـــالرغم مـــن أن عـــدد العـــاطلین زاد 99اســـتطاعت بریطانی ـــف فرصـــة عمـــل ب أل

ملیـــون كـــم أنـــه 28ملیـــون وعـــدد العـــاملین 1.4ألـــف عاطـــل ووصـــل إجمـــالي العـــاطلین 13
  %2االجور شهدت إرتفاعا بنسبة 

  إیطالیا-2
ة إن العنصر األساسي المعتمد في سیاسة التشغیل فـي إیطالیـا هـو تشـجیع روح المبـادر    

فیفـري  28مـن القـانون الصـادر فـي  44و ذلك ما أكده برنـامج التشـغیل المسـمى بنمـوذج 
و الــذي یهــدف إلــى خلــق ثقافــة االســتثمار و تحفیــز العمــل الحــر لــدى الشــباب و  1986

الــذي یعطــي امتیــازات خاصــة للشــباب لالســتفادة مــن القــروض لخلــق  1996كــذلك قــانون 
  :مشاریع خاصة بهم

   )1(فرنك على األكثر  103000للشباب تعادل بالمائة تعطى  60
  .بالمائة تقرض بنسبة فائدة مشجعة  40

  :و هناك شروط خاصة یجب توفرها في الشباب الراغب في االستفادة من القروض
                                                

  .42، مرجع سبق ذكره ،صدور برامج التشغیل في ترقیة العمل وتطویر الكفاءاتلیلیا بن صویلح ،– (1)
  .43المرجع نفسھ ،ص  – (2)
  .44لیلیا بن صویلح ،مرجع سابق،ص– (1)
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  .سنة  25أن یكون راشد و أقل سن  -
 6.6  مقابـل% 22.6یعیش في منطقة جنوب إیطالیا ، ألن نسبة البطالـة فیهـا مرتفعـة  -

  .في الشمال%  
  )2(.أشهر 6أن یكون الشاب بطاال منذ - 
كما تجـدر اإلشـارة ،أشـهر حـول طبیعـة سـیر المشـروع 4أن یتبع تكوینا على األقـل مدتـه -

  . إلى االقتراح الذي قدمته الجمعیة األوروبیة و الخاص بإنشاء صندوق المنح األوروبي
ــة یعتبــر مــن المؤشــرات اال      قتصــادیة التــي تضــع االقتصــاد إن انخفــاض معــدل البطال

الوطني ألي دولة على المحك و هذا ما أرادت تحقیقه الدول الغربیـة األوروبیـة فـي مجـال 
كمــا أنهــا عملــت ،التشــغیل و هــو وضــع بــرامج اســتثماریة مــن أجــل خلــق فــرص عمــل أكبر

علـــى التراجــــع فــــي اســــتخدام ســــاعات عمـــل إضــــافي و اعتبارهــــا وظــــائف جدیــــدة و ذلــــك 
  .بطالة و استخدام عدد أكبر من القوى العاملةالمتصاص ال

  

  :نوع العمالة)3

إن القوى العاملة تمثل العناصر البشریة العاملة من قطاعات اإلنتاج كما أنها تمثل          
  .جزءا من السكان الذین یعیشون ویعملون بأجر المتعطلین عن العمل

االقتصادي و االجتماعي لتوقف علیه ولهذا زاد االهتمام بالقوى العاملة كأسلوب التخطیط 
النماذج التنمویة باعتبار عنصرا من عناصر اإلنتاج وذلك فقد ظهرت فكرة االستثمار في 
رأس المال البشري ضمن إطار التعلیم و التدریب كأفكار واستراتیجیات ال تقل أهمیة عن 

یدرس بدقة  الرأس المال مما أدى إلى التوسیع في عملیة التعلیم دون تخطیط علمي
االحتیاجات الفعلیة للقوى العاملة و لذلك اعتبرت نوع العمالة من المحددات الرئیسیة التي 

  تؤثر على  سیاسات و برامج التشغیل وذلك من خالل ما یلي 
  تزاید الطلب على العمال األكثر مهارة وتدریب في جمیع التخصصات  -1
مهن وهذا فرض أنواعا معینة من تغیر طبیعة العمل ومستویات المهارة المطلوبة لل -2

عروض العمل لها تأثیر مباشر على فرض العمل من حیث نوعیتها أو من حیث 
 .كمیتها

                                                
 .45المرجع نفسھ ،ص – (2)
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الوظائف مما و أدى التطور العلمي و التكنولوجي إلى حدوث تفسیر في تركیب المهن  -3
تطلب  من التعلیم االهتمام بالتدریب المنظم للحصول على المهارة و الخبرة الالزمة 

 .)1(النتقال بین المهن و الوظائف ل

إن طبیعة و نوع المهارات التي توفر علیها قوى العاملة تعمل على تحدید االتجاه العالم نحو 
  .توفیر فرص العمل من حیث طبیعتها أو من حیث عددها

  
  
  
  
  
  
  64- 63، ص ص 2001ر ،، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع ، مص ، التخطیط التعلیميفاروق شوقي البوھي ) 1(

  
أیضا للتخطیط التعلیمي السائد بأي  دولة  استخدام مدخل القوي  العاملة قويلاتخضع  

العاملة یقوي العالقة بین التعلیم و العمالة و العمل المنتج ، باعتبار التعلیم جزء أصل من 
ة االحتیاجات من في تلبی يعملیة التنمیة الشاملة و توقف تحقیقها على كفایة النظام التعلیم
  العمالة المؤهلة و المدربة مما یضمن نشر التعلیم تحسین  نوعیته

   .)1(العمل و ضمان أقصى مساهمة للتعلیم في عملیات التنمیة  فاعلیةو زیادة  
وهذا ما یطلق علیه بمدخل القوى العاملة وستخدم من أجل تقدیر احتیاجات االقتصادیة للقوة 

  : وأیضا من حیث حجمها و هذا یتم من خالل مایلى العاملة من حیث طبیعتها
حصاءاتهم الحیویة  -1   .تركیب السكان وإ
 .تركیب هیكل القوى العاملة الحالیة حجمها توزیعها التغیر الذي طرأ علیها  -2

التركیب المهني لقوة العمل و الحالة التعلیمة في كل قطاع و مستویات المهنة نظام  -3
 .إلنتاجیة و  مدى مالئمة الخریجین لنوعیة المهن التعلیم و التدریب و كفایته ا

  .)2(سیاسة التوظیف و األجور و الحوافز  -4
 ةإن استعمال مدخل القوى العاملة في تحدید الخطط التنمویة و خاصة البرامج التشغیلی

تساعد في إیجاد نوع من التوازن بین العرض و الطلب كمیا أي الوصول إلى حالة 
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ا یساهم في التعرف على طبیعة قوة العمل المتوفرة وما یالئمها من التشغیل الكامل وأیض
وظائف و العمل على تحسین إمكانیاتها و قدراتها المهنیة بحث تتالءم مع التطور 

   .مع كل تكنولوجیا جدیدة تختفي مهن و  التكنولوجي
  
  
  
  
  
  
  
  
  .392، مرجع سابق ، ص  إقتصادیات التعلیمفاروق عبده ، ) 1(
  .64رجع نفسھ، ص الم) 2(
  

وتظهر الحاجة لمهن أخرى ومهارات أخرى ، في مجتمع المعلومات تزداد الحاجة إلى 
من حجم القوة  %30العلماء و الباحثین  و المطورین  ویصل وزن العمالة فیه إلى 

 %50العاملة ، ویتطلب ذلك مستوى رفیعا من التعلیم فمثال المجتمع الزراعي یمثل فیه 
عمالة ساهرة صناعیة بالنسبة %30یه هي منخفضة المهارة  ویقابلها من العمالة ف

  .)1(علماء و باحثین و مطورین  %30للمجتمعات الصناعیة ، أما مجتمع المعلومات 
ویقوم الیوم كل عام على سوق العمل بما یوفرون علیه من خبرات علمیة تحتاج لتدریب 

یكون في النمو االقتصادي تحتاج إلى  وتطویر إذا یقول ولیام میلر  إن إسهام التعلیم
مقدمة تبین لماذا یجب علینا أن یتوقع أي إسهام للنمو التعلیم ،فا لدوافع للنمو لیس أي 
نوع من التعلیم یكون بنسبة النمو أن نقوله عن إسهام التعلیم في عملیة النمو و تكون 

یعیة و استخدامها ، ثالثا هذه هي أول أربعة مؤشرات لعملیة النمو ، ثانیها الثروات الطب
  .)2(توزیع احتیاجات اإلنتاج رابعا توزیعها على أفراد المجتمع 

       
  

  

  



 64

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .392، مرجع سابق ، ص  إقتصادیات التعلیمفاروق عبده ، ) 1(
  64المرجع نفسھ، ص ) 2(
  

  

  

  : الخالصة  
  

تلف من بلد آلخر ،وذلك وفق رأینا أن ملف التشغیل والبطالة یطرح عدة سیاسات تنمویة تخ

التوجھ االقتصادي واالجتماعي ألي دولة ، وھذا من أجل التخفیف من البطالة والتي ساھم 

في تفاقمھا الفجوة المتزایدة بین مستویات العرض والطلب على الوظائف في سوق العمل 

لجأت بعض ،مما جعل من سیاسة التشغیل الكامل استراتیجیة بعیدة التحقیق ،ومن أجل ذلك 

الدول إلى طرح بدیل للتوظیف الكامل ،تمثل في البرامج التشغیلیة ذات طابع العقود وبصفة 

  . مؤقتة محاولة منھا لخلق نوع من التوازن وھذا ھو ما یتعرض لھ الفصل القادم 
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