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فأني اشكر هللا تعالى على فضله حيث اتاح لي انجاز هذا العمل بفضله فله 

 الحمد أوالً واخراً.

الخيار الذين مدوا لي يد المساعدة خالل هذه الفترة وفي ثم اشكر اولئك ا 

مقدمتهم المشرف على البحث االستاذ المساعد الدكتور ) خالد حمادي حمدون 

وكانت لتوجيهاته وارشاداته ومالحظاته القيمة االثر االكبر في المشهداني ( 

ك في انجاز هذا البحث فله مني خير الجزاء , ونسأل هللا تعالى ان يجعل ذل

 صحائف اعماله .

كما اعبر عن وافر شكري وتقديري الى رئيس قسم االقتصاد والى الهيئة 

كما  وباألخص المدرس المساعد انوار سعيد ابراهيم  التدريسية في القسم

واشكر طالب الماجستير في قسم االقتصاد احمد ابراهيم حسين لدعمهم 

 واسنادهم الكبير لهذا البحث .

الئمة لتفوقي معائلتي التي قدمت لي كل سبل توفير البيئة ال وفي الختام اشكر

رغم كل الصعوبات التي واجهتنا في الظروف التي مضت فلهم مني كل 

   العرفان واالمتنان .



 التـي بدعـائها حـفظتني .. والـى الـتي ملئت قلبي بالـحب والحنـان ى ــــــال

 والدتي العزيزة                                                                                              

  

 ن ـــــــــــــالى من سعى وشقى ألنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء م

 اجل دفعي في طريق النجاح الذي علمني ان ارتقي سلم الحياة بحكمة وصبر   

 والدي العزيز 

 

 الـــى مــن حبـهم يــجري فــي عــروقـي ويـلهـج بــذكراهـم فــــــــــــــؤادي 

 أخواني وأخواتي 

 

   يــــــــــــــــــــاتـيـل حـــــبـقـستـي ومــبـي وحــلـي وأمـــة دربــى رفيقـــــال

 حبيبتي الغالية 

 

  الى من حفروا بصورهم على جدران قلبي ذكرى لن يمحوها غبار الزمن 
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 الى من اخذوا بيدي في هذا المجال وجعلوا من العلم آيات المـــــــــــــنال 
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  المقدمة

معظم االقتصاديات وخاصة اقتصاديات الدول النامية العديد من المشاكل ، وتعد مشكلة  تواجه

البطالة اهمها والتي تعيق عملية النمو االقتصادي ، حيث تؤثر فيه العديد من المتغيرات 

االقتصاد الكلي ومنها معدالت البطالة  رغم ان االقتصاديين والسياسيين في زمن ليس بالبعيد 

مقتنعين بأنه باإلمكان السيطرة عليها من خالل متغيرات االقتصاد الكلي ، واتضح  كانوا شبه

ان الكثير من سياسات الحد من البطالة غير قادرة وحدها على حفظ توازن واستقرار فيما بعض 

االقتصاد ، وان البطالة الواسعة ما زالت تصيب االقتصاديات المتقدمة والنامية بأثار سلبية 

من الضروري على حكومات هذه الدول اتخاذ الخطوات السريعة لمراقبة هذه  كبيرة وبات

الظاهرة  رغم ان الكثير من االقتصاديين يرون ان البطالة ظاهرة طبيعية في اي اقتصاد ومن 

 الصعب الوصول الى المستوى التوظيف الشامل لكل االفراد كما كان يعتقد ادم سميث .

 

 أهمية البحث

تفسير تأثير البطالة باعتبارها احد المتغيرات الكلية المؤثرة في النمو ث من تأتي اهمية البح

االقتصادي في المملكة االردنية الهاشمية باعتبارها الدولة المعنية في بحثنا ، ورغم توافر بيئات 

مالئمة للنمو االقتصادي في بعض الدول اال اننا نجد تأثير واضح للبطالة في الكثير من 

الدول رغم ان الحد منها يعد احدى مرتكزات السياسات االقتصادية التي تنشر النمو اقتصاديات 

 االقتصادي . 

 

 مشكلة البحث 

تمثلت مشكلة البحث باختالف تأثير معدالت البطالة في النمو االقتصادي باعتبار ان معدالت 

تعد الجهة المتلقية التشغيل هي احدى مصادر النمو وخلق االنتاج من جهة وهي بنفس الوقت 

 للسلع والخدمات المنتجة والتي بدورها تحرك آلية النشاط وخلق النمو . 

 

 هدف البحث 

يهدف البحث الى دراسة وتحليل العوامل المؤثرة في النمو االقتصادي في المملكة االردنية 

النمو  الهاشمية والتأكيد على معدالت البطالة باعتبارها احد هذه المتغيرات المؤثرة في

 االقتصادي في االردن الى جانب كل من التضخم واسعار الصرف وعدد السكان وسعر الفائدة .
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 فرضية البحث

انطلق البحث من فرضية مفادها ان هناك جملة من المتغيرات االقتصادية الكلية تؤثر في النمو 

 عملية النمو االقتصادي. االقتصادي بتأثيرات متباينة  وان متغير البطالة يكون له تأثير سلبي في

 

 منهج البحث 

اعتمد البحث منهجية التحليل االقتصادي بأسلوبين رئيسين األول وصفي تحليلي يستند الى 

الدراسات النظرية االقتصادية التي ترتبط بأدبيات البطالة والنمو االقتصادي ، والثاني قياسي 

االتجاه الكمي لتقسيم م يفسر نتائج كمي يستند الى طرائق االقتصاد القياسي وادواته ومن ث

    1221( سنة )  22الجانب التطبيقي لدولة الدراسة وهي االردن عبر سلسلة زمنية مداها ) 

( وان هذه المدة تمكننا من الحصول على نتائج اقتصادية ذات معنوية احصائية دقيقة  2112 –

  ولتعكس نتائج التطبيق . 

 

 خطة البحث 

 الجانب النظري ويقسم الفصل االول الى مبحثين تضمن البحث فصالن الفصل االول تضمن 

المبحث االول تضمن مدخل مفاهيمي في البطالة ) مفهوم البطالة ، انواع البطالة ، اسباب 

( اما المبحث الثاني تضمن مدخل البطالة ، االثار االقتصادية للبطالة ، معالجات البطالة 

لنمو االقتصادي ) مفهوم النمو االقتصادي ، الفرق بين النمو والتنمية االقتصادية ، مفاهيمي في ا

النظريات المفسرة للنمو االقتصادي ، العوامل المؤثرة في النمو االقتصادي ( ، اما الفصل 

الثاني فتضمن الجانب التطبيقي ) العملي ( فقد عني بدراسة التقدير االحصائي والتفسير 

واشتمل هذا الفصل  ثر البطالة في النمو االقتصادي في المملكة االردنية الهاشمية االقتصادي أل

توصيف النموذج وتقدير وتفسير اثر البطالة في معدالت النمو االقتصادي في االردن بعد ان 

 طرح نبذة تاريخية وأرقام عن بعض متغيرات االقتصاد االردني . 

وفي اطار البحث واجه الباحث صعوبات تتعلق بجمع بيانات الدراسة القياسية ، وخرج البحث 

         بعرض جملة من النتائج والمقترحات المتواضعة . 
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              الفصل األول                                  

  : مدخل مفاهيمي في البطالة والنمو االقتصادي   الجانب النظري

 ولالمبحث األ                  

 :مدخل مفاهيمي في البطالة (  1 - 1) 

تعد البطالة ظاهرة اقتصادية اجتماعية ذات صفة عالمية ، وتمثل هذه الظاهرة مشكلة اقتصادية 

عن القيم والمعايير المطلوبة للحياة اجتماعية ألي دولة سواء كانت متقدمة ام نامية ألنها تنحرف 

االجتماعية السليمة ، إال ان مشكلة البطالة تزداد اهمية في الدول النامية لزيادة الضغوط على 

عن اثارها في الحياة االقتصادية واالجتماعية ، وقد برزت  القطاعات االنتاجية والخدمية فضالا 

اختالل في التوازن ين حينما أصاب العالم مشكلة البطالة منذ اوائل ثالثينات القرن العشر

 – 1222االقتصادي الذي بلغ ذروته خالل فترة الكساد العالمي الكبير الذي حدث خالل المدة ) 

( في بعض  %01م ( حيث بلغ معدل البطالة في بعض الدول الصناعية حوالي )  1233

من الدول الصناعية والدول في كثير  تشرت البطالة بمعدالت مرتفعة ايضاا السنوات ، كما ان

 م ( اما اليوم فإن دوالا  1223 – 1221م ( وكذلك )  1291 – 1290النامية خالل المدة ) 

كثيرة من بلدان العالم النامي تعاني من البطالة ، وألجل تسليط الضوء على الموضوع البد من 

 تحديد معنى البطالة وأسبابها وأشكالها وطرق معالجتها .

 ( مفهوم البطالة : 1 -1 – 1) 

تعرف البطالة بصورة عامة على انها التعطل لجزء من قوة العمل في مجتمع ما الراغبة 

 والقادرة على العمل ، ويمكن قياس معدل البطالة بالصيغة التالية :

معدل البطالة = 
 عدد العاطلين عن العمل

 اجمالي القوة العاملة
  ×111 

 

وتظهر البطالة عادة في اوقات الركود واالنحسار االقتصادي وتقل في اوقات الرواج واالزدهار 

 ( 122،  2112) الوادي و العساف ، االقتصادي . 

بسبب  –أي العرض الكلي للعمل  -الكلية  كما عرفت البطالة بانها تعطل جزء من قوة العمل 

وة العمل ولفترة محددة يعود بعدها المتعطل عدم توفر فرص العمل الكافية الستيعاب جميع ق

عن العمل الى العمل وعلى هذا االساس يمكن تحديد مفهوم البطالة بانه زيادة العرض الكلي 

 ( 231،  1221، ا ن. ) العلي و علي و نوللعمل على الطلب الكلي على العمل  
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 لمنتج اقتصادياا تعطالا ة العمل عن العمل اويمكن تعريف البطالة على انه تعطل جانب من قو

 (  222،  2112) الشمري و البياتي ، رغم القدرة والرغبة في العمل واالنتاج .  اضطرارياا 

كما ان هناك مفهوم اخر للبطالة يشير الى انها تلك الفترة التي يقضيها العامل او القادرون على 

العمل والذين يدخلون ضمن القوى العاملة بدون عمل ، وهنا البد من التفريق بين البطالة ونقص 

دون لعمل مما يحول االعمالة فهذه االخيرة تعني نقص ايام العمل او ساعاته او نقص وسائل 

 ( 51، 2111) جودة و عيسى ، .اداء العمل بكفاءة 

وهناك من يرى ان البطالة في تعريفها الشامل تعبر عن عدم إمكانية النظام االقتصادي 

واالجتماعي على خلق فرص استغالل واستثمار وتشغيل اقتصادي ولعوامل االنتاج فيه متمثلة 

ن خسارة ألسباب عديدة وما يترتب على ذلك م بالعمل وراس المال واالرض والتنظيم 

  ( 23 – 22،  2112) حسين ، متعددة . صعدة اقتصادية واجتماعية على أ

مما تقدم يمكن ان نعرف البطالة بانها ظاهرة اقتصادية تعاني منها مختلف الدول تتأثر 

عدى االثار وتتفي عملية النمو االقتصادي  اقتصادية كلية متعددة وتؤثر سلباا  بمتغيرات

على  ر في حياة االفراد واالسر وسياسياا قد تسبب ضغوطاا االقتصادية لها الى اثار اجتماعية تؤث

 النظام السياسي .

 ( أنواع البطالة  2 - 1 -1) 

يبين ان هناك من خالل دراسة النظريات االقتصادية واالفكار المتعلقة بالجانب النظري للبطالة 

 عدة انواع للبطالة تختلف فيما بينها تمثلت باالتي : 

الناتجة عن  لبطالةاوهي   ( Frictional Unemploymentة االحتكاكية : ): البطال اوالا 

بانها البطالة الناتجة عن خلق فرص  قوة العمل وخروج منها وتتمثل ايضاا دخول االفراد في 

ائمة كما تعتبر ظاهرة وتعتبر هذه البطالة ظاهرة قائمة دعمل جديدة وتسريح اعمال قائمة 

 (  5، 2112) جامع ، االقتصاد ونموه وحيويته .لديناميكية  صحية ومؤشراا 

وتعرف البطالة االحتكاكية بانها البطالة التي تحدث بسبب التنقالت المستمرة للعاملين بين 

المناطق والمهن المختلفة وتنشأ بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل ولدى اصحاب 

 ( 21،  1222) زكي ، االعمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل . 

ن البطالة بأنه توقف جزء من قوة العمل بسبب االنتقال او وكذلك يمكن ان يعرف هذا النوع م

ئف جديدة ، وقد تظهر بشكل مؤقت نتيجة التطورات في ظروف العمل البحث عن وظا

والتكنولوجيا او بسبب االنتقال من وظيفة الى أخرى افضل واكثر اجرآ او االنتقال من منطقة 

  ( 121،  2112) الوادي و العساف ، الى أخرى . 

وهي البطالة الناتجة عن  (  Seasonal Unemployment: البطالة الموسمية : )  انياا ث

في الشتاء مقارنة بالصيف ، كما تتأثر  خية فعادة ما تزداد البطالة نسبياا تباين األنماط المنا
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)جامع . مرتبطة بمواسم معينة  لزراعة حيث تكون االعمال المزرعيةبصورة خاصة في مجال ا

 ،2112  ،9 )  

وتختلف أهمية هذا النوع من البطالة بحسب درجة التطور االقتصادي واالجتماعي في البالد ، 

ولهذا فان اهمية هذا النوع من البطالة قد انخفضت بدرجة كبيرة في البلدان المتقدمة حيث تمت 

لمناخية السيطرة بالوسائل العلمية والتقنية على معظم االنشطة التي كانت تتحكم بها العوامل ا

والتي كانت تجعل االنتاج او النشاط ذو طابع موسمي كبعض الصناعات التي تعتمد على االنتاج 

على سبيل المثال ، إال انه ما زال هذا النوع من البطالة الزراعي الموسمي او في قطاع البناء 

دية الى استخدام يحتل نسبة كبيرة في البلدان النامية التي ما زالت تفتقر معظم نشاطاتها االقتصا

  ( 232،  1221ا ، ) العلي و علي و نون منجزات العلم والتقنية  .

سميت هذه البطالة بالمقنعة  ( Disguised Unemployment) : : البطالة المقنعة  ثالثاا 

 رة ، وهي البطالة التي تظهر غالباا على اعتبار انها غير مكشوفة والبعض يسميها البطالة المستت

في الدول ذات النهج االشتراكي حيث يفرض نهجها االشتراكي توفير فرص عمل لكل من هو 

في سن العمل وقادر عليه ، ويشترط هذا النوع من البطالة وجود فائض من عنصر العمل في 

النشاط االقتصادي حيث تكون قيمة انتاجيته الحدية صفر وهذا الفائض من عنصر العمل يمكن 

للعمال االنتاجي دون ان يؤثر على الناتج الكلي بسبب ان االنتاجية الحدية سحبه من النشاط 

  ( 310 – 313،  2112) الشمري و البياتي ، .  الذين تم سحبهم تساوي صفراا 

وظائف معينة ويتقاضون كما يعرف هذا النوع من البطالة بانها التحاق عدد من القوى العاملة ب

رب من الصفر ، وهذا ما يظهر في العملية االنتاجية تقترغم ان مساهمتهم  عليها اجوراا 

من خالل قيام بعض المؤسسات والدوائر الحكومية بتشغيل عدد من العاملين اكثر من  واضحاا 

على حجم االنتاج  لعاملة الفائضة قد ال يؤثر إطالقاا حاجتها الفعلية ، حيث ان سحب تلك القوى ا

دول وبخاصة ذات الكثافة السكانية العالية الى اعتماد المخطط له ، وقد تلجأ حكومات بعض ال

سلوب من التشغيل كوسيلة لمعالجة ظاهرة البطالة من اجل تالفي او تجاوز بعض ألهذا ا

المشاكل السياسية واالجتماعية التي قد ترافق تلك الظاهرة لكنها قد تواجه بظهور نوع اخر من 

  ( 122،  2112العساف ،  ) الوادي و البطالة وهي البطالة المقنعة .

البطالة الدورية بانها تعرف  ( Cyclical Unemployment: البطالة الدورية : )  رابعاا 

البطالة الناتجة عن قصور الطلب على االنتاج وما يصحب ذلك من ركود في تصريف 

التي المنتجات في ظل االسعار واالجور السائدة وهنا يتم تسريح عدد من العمال في الصناعات 

وقد تتوقف بعض الوحدات  قل اإلقبال على منتجاتها او توقفت عن استيعاب عمال جدد ،

يكونون فيه  ثوا عن عمل جديد وذلك يستغرق وقتاا االنتاجية عن العمل مما يضطر العمال ان يبح

بسرعة فان البعض يظل بدون عمل بسبب الدورة  لين عن العمل وحتى لو وجدوا اعماالا عاط

" البطالة  ض على هذا النوع من البطالة اسم ة أي حالة الركود ، لذلك يطلق البعاالقتصادي

والتي تمر حيث انها تحصل في البالد الرأسمالية التي تتبع نظام " االقتصاد الحر " العابرة " 

  ( 312،  2112) الشمري و البياتي ، عادة بأزمات دورية غير منظمة . 
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نها البطالة التي تحدث نتيجة حدوث دورات اقتصادية وانحراف كما تعرف البطالة الدورية با 

الناتج الفعلي عن الناتج المحتمل حيث تقل البطالة الدورية عندما يزداد الناتج الفعلي بمعدل 

يفوق الناتج المحتمل الذي يتميز بالثبات وتزداد البطالة عندما يقل الناتج الفعلي بمعدل دون 

الناتج ارة اخرى تزيد نسبة البطالة الدورية عندما ينخفض اجمالي معدل الناتج المحتمل ،بعب

  ( 220، 2119.)عبيد ، المحلي الحقيقي او ينمو بمعدل اقل من المعدل الطبيعي للبطالة 

عاني منها االقتصاد القومي سواء كانت بشكل أزمة ركود او زمات االقتصادية التي يان األو 

تضخم اقتصادي ال بد وان تقود الى ظهور هذا النوع من البطالة ، وهذا يعني ان هذا النوع 

، ففي حالة الرواج واالزدهار يتأثر بحركة االقتصاد القومي والتغيرات التي تحدث فيه 

حيث يقترب االقتصاد من حالة االستخدام الشامل  االقتصادي قد يختفي هذا النوع من البطالة

بينما في ظل حالة الركود والتدهور االقتصادي قد يعاني االقتصاد من ظهور هذا النوع من 

  ( 121،  2112) الوادي و العساف ،  البطالة .

وهي تنتج عن التغيرات  ( Structural Unemployment: البطالة الهيكلية : )  خامساا 

مهارات عالية للقيام باألعمال الجديدة او جية  او عن المنافسة العالمية التي تتطلب التكنولو

ها في الحقيقة إلحداث تغيرات في مواقع العمل ، وتمثل هذه البطالة مشكلة طويلة المدى ولكن

،  2112) جامع ، القيادة التكنولوجية  والعلمية  . للتقدم والتطور والحداثة و تمثل تكلفة او ثمناا 

5  ) 

تعرف البطالة الهيكلية بانها البطالة التي تنشأ نتيجة للتغيرات الهيكلية التي قد تحدث في  وايضاا 

االقتصاد القومي كتحول االقتصاد من اقتصاد زراعي الى اقتصاد صناعي وذلك التحول الذي 

وع من البطالة عند االنتقال قد يقود لظهور هذا النوع من البطالة ، كما يمكن ان يحدث هذا الن

،  2112) الوادي و العساف ، .   ساليب انتاجية اكثر تطوراا من اساليب إنتاجية معينة الى ا

121   ) 

البطالة  وتسمى احياناا  (  Voluntary Unemployment: البطالة الجامدة : )  سادساا 

وراء العمل حتى في اوقات االختيارية وهي التي تمثل العاطلين الدائمين والذين ال يسعون 

الرخاء االقتصادي من اغنياء البلدان النامية الذين يعتمدون بشكل اساسي على فائض االموال 

لديهم وادخاراتهم في البنوك وعيشهم على ما يحصلون عليه من سعر فائدة او اولئك الذين 

  ( 311 ، 2112) الشمري و البياتي ، على الميراث من أموال وعقارات .  يتعاشون
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  ( أسباب البطالة  3 – 1 – 1)  

 اوضح الموروث الفكري للبطالة مجموعة من االسباب التي ادت الى ظهورها تمثلت باالتي : 

التغير في هيكل الطلب : وهذا يعني ان تطور االقتصاد الذي يقود في بعض االحيان الى  : اوالا 

( الجزائر   – ) الدول الزراعية تنتقل الى دول نفطية مثل العراق   من قطاع الى اخراالنتقال 

وهذا يعني ان االقتصاد سيعتمد بشكل كبير على قطاع معين واهمال باقي القطاعات االخرى 

 مما يؤدي الى انتشار البطالة .

مثال :  التطور التكنولوجي : كلما زاد التطور التكنولوجي سيؤدي الى زيادة البطالة  : ثانياا 

في بعض مجاالت االقتصاد وخاصة الصناعي ، ان استخدام الكمبيوتر  الروبوتاستخدام 

والعديد من األجهزة الحديثة و التقنيات الجديدة قلل من عدد العمال في بعض الصناعات التي 

 طبقت التكنولوجيا الحديثة . 

ة وان بعض الدول الرأسمالية خاصإعانات البطالة : وهي من االمور المشجعة للبطالة  : ثالثاا 

( من االجور كإعانات للبطالة ، إعانات البطالة او منفعة  % 91كفرنسا قد وصلت الى ) 

البطالة هي جزء من نظام الضمان االجتماعي تغطي بموجبها الحكومة او مصلحة حكومية 

ل حيث تقوم تشمل كل عامتأمين العمل بتعويض مالي لألفراد الذين فقدو عملهم وهي إلزامية 

الحكومة بحسم مبلغ معين من راتب كل عامل اثناء فترة اشتغاله على ان تقوم بدفع له 

 تعويضات شهرية وقت فقده عمله . 

مهن ) ليد الموروثةطبيعة المهن التي قد تتعارض مع الوضع االجتماعي ومع بعض التقا : رابعاا 

 .بعض الخدمات (  

االسباب السياسية : االسباب السياسية للبطالة هي كافة المؤثرات المرتبطة بالبطالة  : خامساا 

والمتعلقة في السياسة الخاصة لدولة ما ، ومن اهمها انخفاض القدرة على دعم قطاع االعمال 

انتشار الحروب واألزمات األهلية في الدول ، وكذلك  من جانب الحكومات الدولية ، وايضاا 

عن  ، فضالا التنمية السياسية على الوضع االقتصادي واالجتماعي في الدول النامية غياب تأثير 

السياسة الحكومية في تحديد الحد األدنى والحد األعلى لألجور وهذا قد ال يتناسب مع رغبات 

  ( 311،  2112) الشمري والبياتي ، .  العمال والمنتجين 

رة االقتصادية في االقتصادات الرأسمالية ان البطالة كانت جزء من حركة الدو : سادساا 

) مرحلة الركود : وهي المرحلة التي تبدأ  المتقدمة بمعنى انها تظهر مع ظهور مرحلة الركود

فيها االسعار بالهبوط وينتشر الذعر التجاري وترتفع االسعار الفائدة وتزايد حجم البطالة 

) مرحلة االنتعاش : وهي نتعاش وتختفي مع مرحلة اال وينخفض حجم االنتاج والدخل ( 

ببطء وينخفض سعر الفائدة النمو المرحلة التي يميل فيها مستوى النشاط االقتصادي الى 

وتتصف هذه المرحلة بارتفاع مستوى االنتاج وانخفاض نسبي في مستوى البطالة وارتفاع 

 ضئيل في االسعار وتوسع في حركة اإلقراض ( . 
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مشكلة هيكلية ، فبالرغم من اآلن ومنذ اقل من نصف قرن تقريباا فقد اصبحت  البطالة  : سابعاا 

تتفاقم سنة بعد أخرى ، وفي البالد التي كانت اشتراكية تحقق االنتعاش والنمو االقتصادي فهي 

فترة بعد اخرى في غمار عملية التحول والتي لم تعرف البطالة ابدآ تزايد عدد العاطلين 

، وفي البالد النامية تتفاقم البطالة بشكل عام مع استمرار فشل جهود التنمية وتفاقم الرأسمالي 

 الديون الخارجية وتطبيق برامج صارمة لالنضباط المالي .

التخلف االقتصادي ومعدل النمو السكاني العالي  : التخلف االقتصادي في الدول النامية  : ثامناا 

، ذلك ان الزيادة  لسكاني زادت نسبة البطالة ارتفاعاا خم اوهو اجتماعي المنشأ فكلما زاد التض

السريعة في النمو السكاني وما ينشأ عن ذلك من خلل في التوازن بين قوى العرض والطلب 

  ( 20،  2112) حسين ، وسوق العمل ، فالنمو السكاني يؤدي الى زيادة نمو القوى العاملة . 

عدم تمكن الدولة من فرص عمل كافية تتوافق مع األعداد المتزايدة من الداخلين الى  : تاسعاا 

 .  سوق العمل بسبب االنتاج وضعف االستثمارات 

نمو الهجرات القسرية من الريف الى المدينة بشكل سبب الضغط  على حجم ونوعية  : عاشراا 

 ( 2،  2119) سهام ، فرص العمل المتاحة . 

الت األمية العالمية : انتشار األمية او تدني المستوى التعليمي الشيء الذي معد حادي عشر :

سوق العمل المتجدد والمتغير  وضع برامج للتدريب والتكوين طبقاا لما يتطلبه  يحول دون

مرار في ظل الطفرة التكنولوجية ، وضعف مستوى التأهيل العلمي وعدم مناسبة المؤهالت باست

المؤهالت في غالبيتها العظمى العمل حيث تكون  وفرة في سوقالعلمية للوظائف المت

 (  01،  2112.) جامع ، لتخصصات أدبية وإنسانية غير مطلوبة في سوق العمل 

المنافسة الحادة والقوية بين اصحاب الشركات ذات االنتاج المشترك على اساس  ثاني عشر :

ت الى غلق شركاتهم لعدم تلك الشركامما يؤدي بمجموعة كبيرة من اصحاب الجودة والسعر ، 

قدرتهم على تحمل تلك المنافسة بسبب تكاليف االنتاج واسعار السوق ، وهذا يؤدي الى تسريح 

البريفكاني ورشيد  ) شركات فيصبحون عاطلين عن العمل .اعداد هائلة من العاملين في تلك ال

 (  223، 2111واألرتوشي ، 

ملة : وهي في كثير من االحيان تكون سبب اساسي للبطالة ، عدم كفاءة اليد العا ثالث عشر :

حيث تخف او تنعدم المرونة لدى العاطلين عن العمل وعدم قدرتهم على ممارسة اعمال اخرى 

غير التي مارسوها من قبل رغم توفر وظائف جديدة ولكنها تكون غير مالئمة لمثل هؤالء 

   ( 10، 2110) صالح ، العمال . 
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 ( االثار االقتصادية للبطالة  4 – 1 – 1) 

لما تخلفه من  غوب فيها في أي مجتمع ، وذلك نظراا تعتبر البطالة من الظواهر غير المر

مخاطر وما تعكسه من أثار سلبية على االفراد والمجتمع على حد سواء ، وهناك عدة أثار 

 اقتصادية للبطالة منها :

ل االطمئنان له والدوافع نحو تحسين مستوى المعيشة إنها تحجب دخل الفرد الذي هو عام : اوالا 

مما ينعكس على مستوى أداءه االقتصادي الذي يعمل على رفع معدالت النمو االقتصادي 

 وتحقيق الرفاهية االقتصادية . 

للبطالة دور في ضياع الفرص وذلك في حالة عدم تحقيق االستخدام الكامل لعناصر  : ثانياا 

تزيد من قدرة االقتصاد على االنتاج وخلق التدابير لالستغالل األمثل للموارد االقتصادية التي 

تنمية الثروات وخلق فرص عمل للعاطلين وتنمية قدراتهم من خالل التدريب وفي حالة التعطيل 

 د في اعاله فرص ضائعة تتحمل مسؤوليتها البيئة االقتصادية الكلية .يصبح ما ور

تمثل البطالة هدر الموارد التي يتمتع بها المجتمع هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى  : ثالثاا 

لفشل النظام االقتصادي في إشباع احتياجات سكانه ومن ثم في تحقيق رفاهية الفرد  تعتبر مؤشر

 مل يتميز عن بقية عناصر االنتاج بأنه يمثل وسيلة االنتاج . باعتبار ان عنصر الع

كل المعرفة الفنية والمهارات لها مما يتطلب يل الطويل لقوة العمل يؤدي الى تآان التعط : اا رابع

  ( 122 – 122،  2110. ) الشمري وعلى هللا ،اإلنفاق اإلضافي إلعادة تأهيلها 

تبرز االثار السلبية او الخسائر االقتصادية التي تنجم عن البطالة من خالل عملية  : خامساا 

وعدم استغاللها على الوجه األكمل ، وبالتالي ضياع اإلنتاج والدخل الهدر في الموارد البشرية 

ومن المستحيل بالطبع تعويض الذي كان يمكن ان ينتج لو أمكن تشغيل هذه الموارد المعطلة ، 

نتيجة التراجع او التآكل في قيمة رأس المال البشري ، فمن  خل ، كما تنجم ايضاا هذا الد

الل العمل تعتبر في المعروف ان الخبرات والمهارات العملية المتراكمة التي يكتسبها االنسان خ

وتوقفه عن العمل  عالية ، إال ان تعطل االنسان قسراا ذا قيمة كبيرة وقيمة انتاجية  حد ذاتها أصالا 

ولفترات طويلة ال يؤدي الى وقف عملية اكتساب هذه الخبرات وتراكمها فحسب بل والى تآكلها 

) الشمري . فإنه يصبح بعدها اقل انتاجية وعطاء  اقصها حتى لو عاد الى العمل الحقاا وتن

 ( 311،  2112والبياتي ، 

في حجم الدخل وفي توزيعه ويتمثل التأثير في حجم  كما وان للبطالة تأثيراا واضحاا  : سادساا 

الدخل من التغير في الناتج المحلي ، اما تأثيره في توزيع الدخل فيبرز في تغيير مستوى 

هناك اثار  ى االجور في االتجاه نفسه ، وايضاا التشغيل الذي من شأنه ان يؤدي الى تغير مستو

في الصادرات والواردات ، وضعف القوى  ثيركالتأثير في االستهالك والتأغير مباشرة 

بالسوق الداخلي ما يؤدي الى تأثر عملية العرض والطلب بالسوق ، ويمكن  الشرائية تدريجياا 

 كاالتي :  لخسارة االقتصادية للبطالة حسابياا حساب ا
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معدل انتاجية العنصر × الخسارة االقتصادية بسبب البطالة = عدد عناصر االنتاج العاطلة 

 المدة الزمنية للعنصر المتعطل × معدل سعر الوحدة من الناتج × احد الو

هذه الخسارة تعكس كل المشكالت التي يعانيها العنصر االنساني المتبطل عن العمل من اآلالم 

 (  01،  2111) حسن ، النفسية والمعاناة المستمرة . 

نخفاض في القوة الشرائية انخفاض مستوى الدخل الشخصي وما يترتب على ذلك من ا : سابعاا 

على مستوى االقتصاد ككل ، وبشكل يؤدي الى انخفاض االنفاق االستهالكي وانخفاض حجم 

 االدخار وبالتالي الكساد وحصول فائض في الناتج الكلي لالقتصاد . 

اثار البطالة االقتصاد ككل ، في حالة وجود ركود لإلنتاج والبيع والشراء  تشملو : ثامناا 

 وينخفض معدل االستثمار الذي يعتبر بمثابة المحرك االساسي للنشاط االقتصادي . 

لمادية المتاحة بالمجتمع استغالالا تؤدي البطالة الى عدم استغالل اإلمكانات البشرية وا : تاسعاا 

  ( 11،  2119) سهام ، . كامالا 

  ( معالجات البطالة  5 – 1 – 1) 

لخطورة استمرار ظاهرة البطالة بناء على آثارها السلبية الخطيرة ، لذا البد من معالجة  نظراا 

 هذه الظاهرة الخطيرة ، ويمكن معالجة البطالة بصورة عامة من خالل عدة نقاط منها : 

يجب إجراء مجموعة من التغيرات في هيكلية االقتصاد الوطني من أجل ان تتفوق  : اوالا 

، وكذلك إلعطاء فرصة ألنشطة االقتصادية الزيادة في وتائر النمو على الزيادة في عدد السكان 

المخططة من أجل استيعاب فيض القوة العاملة وتشغيلها بكامل طاقتها ، وعليه فان المطلوب هو 

المجتمع بصورة شاملة وتعبئة جميع الطاقات المتاحة من أجل نمو متسارع بديل إعادة تنظيم 

 عن النمو غير المتطور . 

وبما ان االنسان هو أهم عنصر انتاجي كونه مبدع وسائل العمل لذلك يجب ان تتركز  : ثانياا 

كل الجهود من اجل استخدامه في اإلبداع والنمو بشكل كامل ، وهذا يتطلب ضرورة وضع 

في مقدمة أي خطة اقتصادية او اجتماعية وعدم تركه عرضة لهبوب رياح الفوضى العامل 

 والعفوية وحكم اليد الخفية .

 لموجودة في احد المجتمعات ، فمثالا حسب نوع البطالة ا ان الحد من البطالة يختلف ايضاا  : ثالثاا 

تقدم العلمي والتكنولوجي ان البطالة الموسمية الهيكلية يمكن الحد منها باالعتماد على ال

واستخدام منجزات العلم في االنشطة االقتصادية ورفع درجة مهارة العاملين ، والبطالة المقنعة 

يتم الحد منها بتوفير خطة سليمة لتوزيع عادل للعمال على مستوى القطاعات االنتاجية 

ت والمناطق التي والمناطق والتخلص من االنتاجية الحدية وسحب فيض العاملين من القطاعا

 التي تعاني من نقص في العمالة .  تعاني من البطالة المقنعة واستخدامهم في القطاعات

وفي تسهيل هجرة العاطلين عن العمل الى الخارج مما يؤدي الى انخفاض نسبة البطالة  : رابعاا 

نفس الوقت يؤدي الى زيادة عوائد الدولة من العمالت الصعبة التي يمكن من خاللها تنشيط 
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االقتصاد القومي ، مثال ذلك تحويالت العمال المصريين واليمنيين من الخارج والتي تساهم في 

 تنشيط اقتصاد كال الدولتين . 

ل الرأسمالية للعاطلين عن العمل تخفيض مستويات الدعم المالي الذي تقدمه بعض الدو خامساا :

( من األجور كما في فرنسا والتي تعتبر احدى  % 91والتي تصل في بعض االحيان الى ) 

لألثار  لمعيشة العاطلين عن العمل تفادياا  اسباب البطالة ، على ان تضمن الدولة حد الكفاف

 االجتماعية الخطيرة التي تفرزها ظاهرة البطالة . 

عملية انتقال العمالة بين القطاعات االقتصادية واالقاليم من اجل ايجاد فرص  تسهيل : سادساا 

 – 319،  2112) الشمري والبياتي ، ل للعاطلين عن العمل في قطاعات واقاليم مزدهرة . عم

312  ) 

توفير فرص أوسع أمام النساء لممارسة الوظائف ، ويمكن ان يحدث ذلك من خالل  : سابعاا 

مع توجهات النساء  او اتساع المجاالت االكثر توافقاا  التشريعات المقيدة لعمل المرأةتغيير 

وقدراتهن البدنية او استعداداتهن السايكولوجية ، مثل النشاطات الخاصة بالحسابات اإللكترونية 

والتحويالت المختبرية ، اذ ان لكل نوع من البطالة واألعمال المكتبية والبحوث االجتماعية 

يقة خاصة لمعالجتها تتمثل بدرجة اساسية في تزويد الوحدات االقتصادية بسيل من طر

 المعلومات لتقليص مدة البحث عن العمل وأجراء تغييرات في الحوافز االقتصادية . 

القوة العاملة من  شاريع اإلنشائية التي تستوعب جزءاا دعم االنشطة االقتصادية وفتح الم : ثامناا 

، وفتح مراكز التدريب والتأهيل لكي  نفاق الكلي بغية تحريك الطلب الكلياإلالعاطلة وزيادة 

) البريفكاني ورشيد واألرتوشي ، .تتواكب قدراتها مع التقدم التكنولوجي واستخدام اآلالت 

2111  ،220  ) 

بد والمحفز للتعامل مع مشكلة البطالة فال مادام النمو االقتصادي هو العامل الرئيسي  : تاسعاا 

من حصر الموارد واإلمكانات االقتصادية من اجل االستثمار ووضع الخطط الستغالل تلك 

 الموارد االستغالل األمثل ، وان تكون البيانات متاحة للمستثمرين واالقتصاديين وتحديد

  في التوجه نحو  وراا كبيراا المجاالت التي يمكن لالستثمار االجنبي ان يدخل فيها وان يكون له د

ستثمارات التي تقلل من معدالت البطالة وتحقق التنمية والتطور ولتوظيف اكبر ما يمكن من اال

 قوة العمل . 

جذب االستثمار األجنبي وتوفير المناخ المالئم له لتنفيذ  توفير األمن واالستقرار بهدف : عاشراا 

العاطلين عن العمل  كبير منيمكن لها ان تستوعب أعداد أكبر عدد من المشاريع االنتاجية التي 

عن تشجيع االستثمار الخاص المحلي وتوجيهها نحو إقامة الصناعات والمشاريع كثيفة  ، فضالا 

 العمل لكي يمكن استيعاب اكبر عدد من العاطلين عن العمل . 

االهتمام ببرامج تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدورها الهام في توفير حادي عشر : 

من  مصدراا  ل إصدار التشريعات الخاصة بدعمها وتمويلها باعتبارهافرص العمل من خال

  ( 125،  2110)الشمري وعلى هللا ، مصادر قوة االقتصاد الوطني . 
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الشروع ببرنامج تشغيل عام شامل ووطني في قطاع اإلسكان والري واستصالح  ثاني عشر :

حفز للمتغيرات االقتصادية الكلية التربة والزراعة يعد ضرورة ملحة ، مما سيترتب عليه من 

للطاقة االستيعابية لالقتصاد  والمعجل وسنضمن من خاللها توسيعاا  وتفعيل لمبدأ المضاعف

  ( 29،  2112) حسين ، الوطني واستيعاب ألعداد كبيرة وجديدة من العاملين . 
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 المبحث الثاني                            

 (  مدخل مفاهيمي في النمو االقتصادي : 2 – 1) 

يعتبر النمو االقتصادي من أهم المؤشرات االقتصادية وهدف أي سياسة اقتصادية ، وهو من 

أهم المتغيرات االقتصادية وأكثرها داللة على األداء االقتصادي ، فالنمو االقتصادي يعبر عن 

مدلول اجتماعي واقتصادي نمو االقتصادي مدى تحسن رفاهية افراد المجتمع ، وبالتالي يكون لل

، فهو المرآة العاكسة للنشاط االقتصادي ومحل اهتمام العديد من االقتصاديين ، ويعتبر النمو 

االقتصادي في أي بالد ذو أهمية بالغة في االرتفاع بمستوى الناتج ) الدخل ( والتخفيض من 

من أهم  ول العالم ، فهو يعتبر أيضاا لف الدمعدالت البطالة التي باتت الشغل الشاغل لمخت

وفي هذا المبحث سوف نتطرق الى التعريف بالنمو المواضيع التي البد من الوقوف عندها ، 

ات المفسرة االقتصادي وما هو الفرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية وكذلك النظري

 ادي . العوامل المؤثرة في النمو االقتص للنمو االقتصادي وايضاا 

 ( مفهوم النمو االقتصادي :  1 – 2 – 1) 

يعرف بأنه الزيادات المضطردة طويلة االجل في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي فإذا تزايد 

نصيب الفرد من الدخل بعد ان يبرأ االقتصاد من الكساد فان الزيادة تعتبر دورية وليست 

ا ويعرف النمو االقتصادي بأنه نصيب الفرد ، كم ذلك نمواا اقتصادياا مضطردة ومن ثم ال يعتبر 

من الدخل وحتى إذا زاد الدخل فان هذه الزيادة يجب ان تكون أسرع من الزيادة السكانية لكي 

  ( 011،  2111) ايدجمان ، يحدث النمو . 

يعرف النمو االقتصادي بأنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين  وايضاا 

وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر االنتاج الرئيسية وهي االرض والعمل ورأس المال 

كما ويعتبر النمو االقتصادي تغيير إيجابي في مستوى انتاج السلع والخدمات بدولة والتنظيم ، 

  ( 11،  2111) كواشخية ، ي فترة معينة من الزمن أي انه زيادة الدخل لدولة معينة . ما ف

( او  GDPويشير النمو االقتصادي الى حدوث زيادة في اجمالي الناتج المحلي االجمالي ) 

( والذي يؤدي الى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من  GNI  (الدخل الوطني االجمالي 

  ( 19،  2113) أحمد ، .  الدخل الحقيقي

من فترة الى كما ويعرف  النمو االقتصادي بانه عبارة عن الزيادة في الناتج القومي الحقيقي 

اخرى ، ويعكس النمو االقتصادي التغيرات الكمية في الطاقة اإلنتاجية ومدى استغالل هذه 

جميع القطاعات االقتصادية الطاقة ، فكلما ارتفعت نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية المتاحة في 

ازدادت معدالت النمو في الناتج القومي والعكس صحيح  كلما انخفضت نسبة استغالل الطاقة 

 ( 391،  2112) األمين ، نتاجية انخفضت معدالت النمو في الناتج القومي . اإل

وكذلك يعد النمو االقتصادي عملية تحدث في المجتمعات الرأسمالية كفرق بين الزيادة في عدد 

إال السكان والتقدم في فنون اإلنتاج ، وقد يسبق تقدم فنون اإلنتاج زيادة السكان لفترة من الزمن 
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مما ينتهي  الى ما النهاية حيث يكون األثر النهائي لضغط السكان انه ال يستطيع ان يتقدم دائماا 

 ( 125،  1291) القاضي ، الى حالة من الركود االقتصادي . 

مما تقدم نجد ان النمو االقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية 

ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن بحيث تكون هذه الزيادة اكبر من معدل نمو السكان ، وهو 

ل التي تساعد في زيادة قيمة الدخل باالعتماد على االستفادة من الموارد مجموعة من الوسائ

 االقتصادية المتاحة . 

  االقتصادي والتنمية االقتصادية  ( الفرق بين النمو 2 – 2 – 1) 

 يمكن إيجاز أهم االختالفات بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية بالنقاط التالية : 

النمو زيادة في الناتج القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ويحدث  : اوالا 

 بينما التنمية عملية تراكمية إدراكية نتيجة لتدخل الدولة .  ،بفعل آلية السوق دون تدخل الدولة 

ا بينم ،ال يؤدي النمو في الزمن القصير الى إحداث تغيرات هيكلية في االقتصاد القومي  : ثانياا 

 تعمل التنمية الى إحداث تغيرات هيكلية في البناء االقتصادي واالجتماعي للدولة . 

النمو في الدول النامية  قد يواكب إسقاطات النموذج المتقدم ويؤدي الى ارتفاع  : ثالثاا 

) الشمري االستهالك وتغير أنماطه ولكنه ال يتحول الى تنمية اقتصادية واجتماعية ملموسة . 

 ( 059،  2112،  والبياتي

النمو االقتصادي هو نمو يتحقق في بعض المؤشرات االقتصادية ويحدث بصورة  : رابعاا 

طبيعية وبمرور الزمن ، أما التنمية االقتصادية فتعني إحداث تغيرات جذرية في بعض 

التي تؤدي الى تحقيق معدالت نمو فيها بشكل اسرع من معدالت نموها المتغيرات االقتصادية 

 بيعي .الط

فإذا كان النمو االقتصادي ينحصر تأثيره في الجانب االقتصادي او في قطاع معين فان :  خامساا 

التنمية تعني إحداث تغيرات جذرية في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

   ( 311،  2112) الوادي والعساف ، والثقافية . 

 النمو هو وسيلة ومتغير كمي  أما التنمية  فهي غاية وهو متغير نوعي .  : سادساا 

،  2111) سلمان ، النمو هو جزء من العملية التنموية  ولكن العكس غير صحيح .  : سابعاا 

221  ) 

كما ان النمو االقتصادي يمكن عده متعلق بالدول المتقدمة  اما التنمية االقتصادية فتعد  : ثامناا 

باقتصاديات البلدان النامية ، ولذلك في بعض االحيان يمكن ان يكون هناك نمو اقتصادي متعلقة 

ان تكون هناك عمليات تنمية اقتصادية بال  ية بال تنمية ولكن من الصعوبة جداا في البلدان النام

 ( 12 – 19،  1222) النجفي والقريشي ، نمو اقتصادي . 
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 و االقتصادي نظريات المفسرة للنم( ال 3 – 2 – 1) 

ثمة الكثير من المدارس الفكرية التي تعرضت للنمو االقتصادي وحاولت تقديم إطار نظري 

شامل تستطيع كافة الدول إتباعه للوصول الى مستويات مقبولة من األداء االقتصادي والخروج 

الق من دائرة التخلف والركود الذي ميز الكثير منها ، حيث كل نقائص نظرية كانت نقطة انط

نظرية اخرى ، اذ ظهرت نظريات متعددة خالل الفكر االقتصادي تفسر ظاهرة النمو 

 هذه النظريات باالتي : االقتصادي تمثلت 

 : النظرية الكالسيكية للنمو االقتصادي :  اوالا 

ان هناك عوامل اساسية  ( Adam Smithادم سميث ) النظرية الكالسيكية التي جاء بها تعتبر 

للنمو االقتصادي وأهمها عامل تراكم رأس المال والذي مصدره ادخار الطبقة الرأسمالية مع 

والمتمثلة في حرية التجارة الداخلية والخارجية توفير البيئة المالئمة التي تسمح لدفع عملية النمو 

اجل تحقيق إيرادات الدولة ،  واهتمام الدولة بالتعليم واألشغال العامة وتطبيق الضرائب من

حيث بتوفر هذه البيئة تستمر عملية النمو االقتصادي عن طريق تقسيم العمل وتكوين رأس 

قطاع الذي يأتي من أرباح الطبقة الرأسمالية ، وقد ركزت المدرسة الكالسيكية على الالمال 

تجة عن تقسيم العمل الذي لتزايد الغلة في القطاع الصناعي النا الصناعي في عملية النمو نظراا 

يقود الى زيادة انتاجية العمال في هذا القطاع مقارنة بالقطاع الزراعي الذي ال يعتبر حسب 

، ويبقى القطاع الزراعي له  الفيز وقراطافكار ادم سميث القطاع الوحيد المنتج  كما كان يرى 

االسباب  ( David Ricardoريكاردو ) دافيد  دور اساسي في عملية النمو االقتصادي ، ثم قدم 

الى أراء ادم سميث ، هذه الحالة قد تنتج  ة الركود اي النمو الصفري استناداا التي تؤدي الى حال

عن القطاع الزراعي الذي يشهد المردودية المتناقصة من جراء عدم تساوي نوعية االراضي 

بما في ذلك ملية النمو االقتصادي ويعطي ريكاردو كذلك اهمية للعوامل غير االقتصادية في ع

عن االستقرار السياسي وكذلك يركز  قافية والتنظيمية في المجتمع فضالا العوامل الفكرية والث

على حرية التجارة كعامل ممول للنمو االقتصادي من خالل تصريف الفائض الصناعي 

تخصص وتقسيم العمل وتخفيض أسعار المواد الغذائية مما يسمح لها من المساهمة  في نجاح ال

على توقع انتشار الثورة التكنولوجية ، ومن االنتقادات الموجهة للنظرية الكالسيكية  عدم قدرتها 

حيث رغم اعتراف الكالسيك بالتقدم الفني وأثره على االنتاجية فإن هذا التقدم التقني حسب 

 ( 201 – 232،  2113) محمد ، رأيهم ال يمكن ان يلغي أثر تناقص الغلة . 

 : النظرية الكالسيكية الجديدة او النيوكالسيكية : ثانياا 

النمو االقتصادي فإن لتحليل "  Say Law ساي "اعتمدت المدرسة الكالسيكية على قانون 

    " و  Menger" و "  Jevons" العديد من االقتصاديين انصار هذه المدرسة الجديدة أمثال 

 "Walras  " و "Alfred marshall "  أهتموا بالمنفعة الحدية في تحديد أثمان عوامل

االنتاج  حيث تتم عملية تكوين رأس المال من خالل إحالله محل العمل وبمعزل عن نظرية 

على االدخار الذي يعتمد بدوره على سعر الفائدة ومستوى الدخل ، في حين  السكان واعتماداا 

يتحدد االستثمار بسعر الفائدة بعالقة عكسية وباإلنتاجية الحدية لرأس المال ، كما يلعب السكان 
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في توسع االنتاج وتحقيق النمو االقتصادي والذي  وجيا والتجارة الدولية دوراا مشجعاا والتكنول

 افكار :  ثالثيتضمن 

يتحدد معدل نمو االنتاج في المدى الطويل بمعدل نمو قوة العمل وانتاجيته والمحددة خارج   –أ 

النموذج ، كما ان معدل النمو مستقل عن معدل االدخار واالستثمار فكل ارتفاع في هذا االخير 

سيتم تعويضه إما بالمعدل األعلى لنسبة رأس المال الى الناتج  
𝑲

𝒀
عدل المنخفض  أو بالم  

 س المال أ)األدنى ( إلنتاجية ر
𝑽

𝑲
 بفرضية تناقص عوائد رأس المال .   

مع معدل نمو  مع معدل االستثمار واالدخار وسلباا  معدل نمو دخل الفرد يتغير ايجابياا  –ب 

 السكان . 

هناك عالقة سالبة لدى بلدان العالم بين   –ج 
𝑽

𝑲
و   

𝑲

𝒀
بسبب تفضيالت االدخار ) دالة   

االستهالك ( والتكنولوجيا ) دالة االنتاج ( بحيث ان البلدان الفقيرة التي تملك كميات قليلة من 

راس المال تنمو اسرع من البلدان الغنية التي تملك كميات منه ، وهو االمر الذي يؤدي الى 

 ان العالم المختلفة . فيما بين بلد تقارب معدالت دخل الفرد ومستويات المعيشة 

من ناحية أخرى تجمع النظرية النيوكالسيكية  أنه يمكن حدوث استمرارية النمو بدون حدوث 

 ركود وذلك الن النمو االقتصادي : 

  عملية مترابطة ومتكاملة ومتوافقة ذات تأثير ايجابي متبادل يؤدي فيها نمو قطاع معين الى

الخارجية ( ويؤدي نمو الناتج الوطني الى نمو  دفع القطاعات االخرى للنمو ) الوفرات

 فئات الدخل المختلفة من أجور وارباح . 

  يعتمد على القدر المتاح من عناصر االنتاج في المجتمع ، فبينما يرتبط القوى حجم القوى

رؤوس العاملة بالتغيرات السكانية وبحجم الموارد  فان سعر الفائدة يلعب دور الموجه ل

مدخرات السكان وتوجيهها نحو االستثمار مما يجعل النمو الل استقطاب األموال من خ

 بين التراكم الرأسمالي والنمو السكاني . محصلة التفاعل 

  النمو االقتصادي كالنمو العضوي ال يتحقق فجأة وإنما تدريجياا فيحدث اوالا على المستوى

الجزئي وبتأثير متبادل مع المشاريع األخرى االمر الذي يتطلب التخصص وتقسيم العمل 

  .وحرية التجارة وذلك في سبيل تحسين معدل التبادل الدولي في صالح البلد 

من ابرز الكالسيكيين الجدد الذين اهتموا بحقل النمو  " Schumpeter " شومبيتريعتبر 

االقتصادي حيث اعتبر اتجاه النمو غير مستمر وإنما يصل بسرعة الى حدوده بسبب وجود بيئة 

غير مناسبة لالستثمار االبتكاري ، كما ان للعوامل التنظيمية والفنية دوراا مهماا في عملية النمو 

راء التحسينات المستمرة عليه الى التنمية ، وبالتالي فالنمو حيث يؤدي خلق منتج جديد وإج

االقتصادي هو عملية تحدث مرة واحدة تبعاا لظهور اختراعات وابتكارات جديدة تدخل في 

مارات جديدة تؤدي فجأة الى زيادة ملموسة في الدخل الوطني ، الميدان التجاري على شكل استث

ثالثة عناصر وهي االبتكار والمنظم واالئتمان   Schumpeter وتتضمن نظرية النمو حسب 

المصرفي وذلك الن االستثمار في االبتكار يمول عن طريق الجهاز المصرفي وليس من 
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االدخار مما يؤدي الى زيادة عدد المنظمين مما يرفع حصة االرباح عن االجور في الدخل 

لدى المنظم ليحصل على أعلى بسبب التغيرات الديناميكية الناتجة عن االبتكار الذي يولد الرغبة 

االرباح بتجديده المنتج واالبتكارات ، فيساهم في عملية النمو التي تحدث بسبب وجود نوعان 

االستثمارات أحدهما محفز وتابع لحجم النشاط االقتصادي ويتحدد بالربح والفائدة وحجم  من

رأس المال القائم وبتالي فهو يتحدد على اساس الموازنة بين االيراد الحدي إلنتاجية رأس المال 

ي والفائدة المفروضة للحصول عليه ، واألخر يحدث تلقائياا وهو المحدد االساسي لعملية النمو ف

، االجل الطويل وال يرتبط بالتغيرات في النشاط االقتصادي وإنما يحدده االبتكار والتجديد 

لكونها يجب تستند على مجموع التغيرات االقتصادية   Schumpeter انتقدت نظرية النمو لـ 

واالجتماعية وليس فقط على االبتكارات التي اعتبرها من مهام المبتكر وحده ، في حين هي في 

وقت الحالي من مهام المؤسسات ذاتها التي أصبحت تنفق على البحث والتطوير ، وأن ال

االئتمان المصرفي ال يكفي وحده لتمويل االستثمارات بل يمكن تمويلها بالعجز إذا لم تكتفي 

االدخارات واالستثمارات الحقيقية  أو بواسطة أدوات السوق المالي من اسهم وسندات وغيرها 

نظريته في النمو تتوفر الكثير من البلدان النامية على المنظمين الذين تعتمد عليهم  ، كما أنه ال

إضافة الى ان االبتكارات وحدها ال تقود في االجل الطويل الى التنمية بل تحتاج الى توليفة 

    متنوعة من العوامل مثل الهياكل التنظيمية واالدارية والعمل الماهر والدوافع والمحفزات . 
 ( 32 – 39،  2113أحمد ،  )

 ثالثاا : النظرية الكينزية : 

نظرية جديدة عن العمالة كانت بمثابة ثورة في االقتصاديات الكلية ،  " جون مينارد كينز "قدم  

ان الدخل الكلي دالة في مستوى التشغيل فإنه كلما زاد حجم التشغيل زاد الدخل  ويرى كينز

الكلي وبالتالي تحقيق النمو االقتصادي ، ويعتمد مستوى االستثمار في نموذج كينز على تحديد 

الدخل القومي ، واعتبر كينز ان االدخار دالة في الدخل وان البطالة تبقى كمشكلة في األجل 

م تلعب الحكومة دوراا اكبر في االقتصاد القومي ، وركز كينز على االثار المترتبة ما لالطويل 

على االستثمار في مجال الطلب الكلي أو التجميعي ولم يتعرض تحليله كثيراا لحقيقة ان 

االستثمار يتمخض عن زيادة الطاقة االنتاجية في االقتصاد القومي ، وقام منظري النظرية 

وقد اهتما "  Evesy Domarو "   Roy Harrod "رود و دومار  " هاالكينزية  وهم  

بمشاكل النمو في الدول المتقدمة  غير ان نموذج النمو المبسط المقدم من جانبهما استخدم في 

نطاق واسع في اقتصاديات الدول النامية ، هذا النموذج الكينزي المبسط يحافظ على مستوى 

ثابت فإذا ارتفع االستثمار فإن الدخل االستثمار على مستوى  معين من الدخل الحقيقي طالما بقي

 ( 11 – 11،  2115.  ) كواشخية ، التوازني سيرتفع بمضاعف معين للزيادة في االستثمار 

والتي عرفت  " Evesy Domar" و "  Roy Harrod" وان النظرية التي صاغها كل من 

الى التحليل الكينزي الساكن حيث اعتمدت تستند  " Harrod – Domar" فيما بعد بنموذج  

على تجارب البلدان المتقدمة في متطلبات النمو المستقر ، فقاما بالبحث في مشكلة الرأسمالية 

والمتمثل حسبهما في ازمة البطالة فكان تحليلهما محاولة تبرير توازن ديناميكي على المدى 

ا يتقاربان من حيث المحتوى والمضمون الطويل عند مستوى التشغيل الكامل مما جعل نموذجهم

( مع  Yالوطني ) ( عبارة عن النسبة المئوية للتغير في الدخل  gإن معدل النمو االقتصادي ) ، 
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( هو رأس K فإذا كان ) ، (  Vافتراض ثبات معامل رأس المال الى الناتج أو الدخل الكلي ) 

( من الدخل الكلي ، وإذا كان االستثمار      s( هو االدخار االجمالي وهو نسبة )  Sالمال  و ) 

 (I  عبارة عن التغير الحاصل في رأس المال ، وبفرضية ان االستثمار المحقق يساوي دوماا )

 ( فإنه يمكن كتابة ما يلي :  I = S) االدخار المحقق 

g = 
∆𝒀

𝒀
      …………………………….( 1 ) 

V = 
𝑲

𝒀 
 = 

∆𝑲

∆𝒀
   ………………………..( 2 )  

S = sY   ………………………………( 3 )  

I = ∆𝑲   ……………………………..( 4 )  

I = ∆𝑲 = V∆𝒀 = sY = S  …………( 5 ) 

( نستنتج المعادالت  1وباستخدام خواص التناسب في الرياضيات وبالرجوع الى المعادلة ) 

 التالية : 

∆𝒀

𝒀
 = 

𝒔

𝑽
  ………………………….…( 6 ) 

g = 
𝒔

𝑽
  ………………………………( 7 ) 

( يكون محدداا بالعالقة بين معدل االدخار  gتشير المعادلة االخيرة ان معدل النمو االقتصادي ) 

( ، وبشكل اكثر دقة فإنه في غياب الحكومة فإن  V( ومعامل رأس المال / الناتج )  sالوطني ) 

على االقتصاد حيث كلما زادت قدرة معدل نمو الدخل الوطني يرتبط  ايجاباا بمعدل االدخار 

( كلما ادى ذلك الى زيادة  GNPتعبئة االدخار واالستثمار كنسبة من الناتج الوطني االجمالي ) 

، ويرتبط سلباا بمعامل رأس المال / الناتج فأي ارتفاع فيه يؤدي الى انخفاض نمو هذا االخير 

للبلدان  ( ، ونظراا الن النموذج كان موجهاا بالدرجة االولى GNPالناتج الوطني االجمالي ) 

 المتقدمة فقد لقي الكثير من االنتقادات أهمها : 

فرضية ثبات الميل الحدي لالدخار  –أ 
∆𝒔

∆𝒀
  ومعدل رأس المال الى الناتج  

𝐾

𝑌
غير واقعية حيث   

 يمكن ان يتغيرا في األمد الطويل . 

 كما ان  فرضية ثبات استخدام رأس المال والعمل غير مقبولة حيث يمكن االحالل بينهما .  –ب 

أهمل النموذج احتمال تغير اسعار الفائدة وتأثير التقدم التكنولوجي وكذلك تغير المستوى  –ج 

) أحمد ، العام لألسعار الذي تتصف به البلدان النامية وهو كثير الحدوث وبصفة مفاجئة . 

2113  ،01 – 02  ) 
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 رابعاا : النظريات الحديثة للنمو : 

تسمى النظرية الحديثة للنمو كذلك بنظرية النمو الداخلي  وقد ظهرت هذه النظرية في منتصف 

الثمانيات ، وهي تبحث في تفسير النمو االقتصادي عن طريق تراكم رأس المال وهذا بدون 

المرور بالعوامل الخارجية ويعود سبب ظهور هذه النظرية الى النمو المستمر الذي عرفته 

ذات عدد السكان الثابت تقريباا باإلضافة الى االختالف الكبير في معدالت النمو معظم الدول 

فيما بين البلدان ، نظرية النمو االقتصادي كانت محل تجديد عميق مع ظهور النظريات الحديثة 

، هذه األخيرة انبثقت من إعادة فحص مصادر النمو وترتكز على رؤية جديدة للنمو الداخلي 

 Solow – Swanللتقدم التقني ومحدداته ، وبخالف النماذج النيوكالسيكية التقليدية من نوع  

( التي كان فيها التقدم التقني متغير خارجي ، النماذج الجديدة للنمو تبحث الى جعل  1215)

 . مصادر النمو داخلية

 كما يلي :   AK، يعطي النموذج العام للنمو  AK )نموذج النمو الداخلي لقطاع واحد ) نموذج  -

     Y = AK       

 اي ان : 

A   . ثابت موجب الذي يعكس المستوى التكنولوجي : 

B  . في مفهومه الواسع يضم رأس المال البشري : 

، واالنتاجية المتوسطة  y = AKبــ   واالنتاج الفردي يمثل عن طريق رأس المال الفردي

(  K، يعتبر انعدام عدم تناقص مردودية رأس المال )  Aوالحدية لرأس المال ثابتة ومساوية  لـ 

من الخصائص االساسية لنماذج النمو الداخلي ويعود غياب تناقص هذه االخيرة الى رأس المال 

البشري ، وتبين مختلف النظريات االقتصادية التي قامت بتفسير النمو االقتصادي أن النمو 

مرتبط بعامل تراكم رأس المال من جهة وزيادة االنتاجية من جهة أخرى ، وهذا من خالل 

رات التي تسمح برفعها بحيث ان كل ابتكار يسمح بإعطاء دفع جديد للنمو االقتصادي مع االبتكا

التنويع والتحسين في المنتجات التي تسمح بالرفع من النمو باإلضافة الى ان النشاطات الحكومية  

،  2113) محمد ، تعتبر مصدراا للنمو الداخلي من خالل  النفقات الحكومية والتنظيم والتسيير . 

202 – 203 ) 
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 ( العوامل المؤثرة في النمو االقتصادي  4 – 2  – 1) 

تضمن الفكر االقتصادي والدراسات االقتصادية التعرف على طبيعة العالقة بين المتغيرات 

الكلية في االقتصاد واثرها في النمو االقتصادي وقد تعددت هذه المتغيرات وتشعبت طبيعة 

 : تعرف على اهم هذه العوامل باالتي العالقات ويمكن ال

 

 

 اوالا : التضخم :

يعرف التضخم بانه االرتفاعات المستمرة في المستوى العام لألسعار خالل فترة زمنية معينة  ، 

غير ان االرتفاع المؤقت ألسعار بعض السلع نتيجة لظروف معينة  ال يعد تضخماا ،اختلف 

ء يعتقدون ان للتضخم في النمو االقتصادي ، فبعض العلما التضخمتأثر  العلماء في تحديد كيفية 

على زيادة حجم المدخرات وتشجيع االستثمارات ورفع معدل النمو االقتصادي  اثاراا ايجابية 

حيث ان التضخم يعمل على خلق االدخار االجباري اي االعتماد على ارتفاع االسعار في خفض 

موارد اضافية لالستثمار ، ويضيف بعض تحرير مستوى االستهالك وما يترتب على هذا من 

يكون له اثار ايجابية على النمو االقتصادي   االقتصاديين ان التضخم عند المعدالت المنخفضة 

مما يزيد من التحصيل  اسعار المنتجات تعمل على زيادة ارباح الشركات حيث ان زيادة

( ان  1251ا يعرف بأثر توبين ) الضريبي للحكومة ويؤدي الى دفع عجلة النمو ، ويقترح م

التوسع في السياسة النقدية يؤدي الى زيادة التراكم الرأسمالي على المدى البعيد مؤدياا في النهاية 

الى دفع عجلة النمو االقتصادي والسبب في ذلك ان ارتفاع معدالت التضخم الناتج عن التوسع 

عائد الحقيقي لحامل النقود  حيث تنخفض في السياسة النقدية يؤدي في النهاية الى انخفاض ال

مما يقود حاملي النقود الى  يدفعها حامل النقود على نقوده قيمتها ويصبح التضخم كضريبة 

التحول الى االصول الثابتة نظراا الحتفاظها بقيمتها مما يدفع معدالت التراكم الرأسمالي الى 

رفضون ان يكون للتضخم اثاراا ايجابية االزدياد ، وهناك من يرفضون بشدة الحجج السابقة وي

على المدخرات ويضيفون بان التضخم يعوق النمو االقتصادي  حيث ان الحجة االساسية واألهم 

يؤدي اليه من ارتفاع االسعار يفضي الى تدهور قيمة النقود باعتبارها بما لهم تقول بان التضخم 

فيؤثر في الدعائم التمويلية للتنمية االقتصادية   مخزناا للقيمة وبالتالي الى تحطيم القيم االدخارية

( ، وهناك من نادى بعدم  1223)   Fischerأال وهي المدخرات الحرة  وهؤالء هم امثال 

) أبو Sidrauski  (1259  . )وجود عالقة اصالا بين التضخم والنمو االقتصادي منهم  

 ( 21 – 20،  2115رمضان ، 

 نفاق الحكومي : ثانياا : اإل

عام بهدف تحقيق النفع العام ، تعد نفاق الحكومي بانه مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص يعرف اإل

مسألة تأثير االنفاق الحكومي على النمو االقتصادي من المسائل الرئيسة لفهم كافة االبعاد التي قد 

ي يلعبه االنفاق الحكومي تؤثر على النمو االقتصادي وذلك بسبب الدور الرئيسي والحكومي الذ

كسياسة مالية في يد الدولة للتدخل في االقتصاد وإعادة التوازن وتحقيق اهداف الدولة ، ويعتبر 

موضوع االنفاق الحكومي وعالقته بالنمو االقتصادي من الموضوعات التي بحثت من جوانب 

النامية إنما يتوقف الى  متعددة ومختلفة ، يشير البعض الى ان معدل النمو االقتصادي في الدول

حد كبير على قدرة هده الدول على االنفاق على التعليم والصحة واالمن والدفاع والبنى التحتية ، 

هذه لذا فان قدرة الدولة على االنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة تتوقف على قدرة 



 
21 

ويع هذا اإلنتاج مما يسمح بتنمية القطاعات على زيادة االنتاج المحلي وبالتالي اإلنتاج الوطني وتن

قدرة الدولة على التراكم الرأسمالي ودفع معدل النمو على مستوى مرموق ، بينما اتباع المدرسة 

الكينزية  يؤكدون على اهمية السياسة المالية في تحقيق االستقرار االقتصادي ، اذ يعتبرون ان 

وتحويل القوة الشرائية من فئة الى اخرى  االنفاق الحكومي وسيلة مهمة من وسائل توزيع الثروة

داخل المجتمع وزيادة التوظيف ومن ثم الدخل ، ويشير البعض الى ان اهمية مستوى االنفاق 

الحكومي بالنسبة للنمو االقتصادي تختلف من دولة الى اخرى بحسب هيكلتها االقتصادية 

لنمو االقتصادي عالقة تبادلية بمعنى وان العالقة بين االنفاق الحكومي وا ،ومستوى التنمية فيها 

االنفاق الحكومي تؤدي الى ارتفاع معدل النمو االقتصادي كما تقترحه سياسات التوجه ان زيادة 

الكينزي  والعكس صحيح ايضاا ، حيث يؤدي النمو االقتصادي الى زيادة الطلب الكلي الذي 

لموارد المتاحة للقطاع والى زيادة ا يؤدي بدوره الى زيادة الحاجة الى زيادة االنفاق الحكومي

تمويل هذه الزيادة في االنفاق عن طريق الموارد االضافية الناتجة من النمو الحكومي ل

 ( 12 – 19،  2113االقتصادي . ) خفاجة ، 

 ثالثاا : البطالة : 

هناك ارتباط ما بين ارتفاع معدالت النمو االقتصادي وانخفاض نسب البطالة إذ ان اغلب 

( الذي ينسب 1252) "  Okunأوكن "  قتصاديين يفسرون هذه العالقة عن طريق قانون اال

حصائيات الموجودة تقدير الذي حاول من خالل اإل " Arthur Okun"لالقتصادي االمريكي 

جراء ارتفاع معدالت البطالة ، نجح أوكن في بيان ان نسب الخسارة في الناتج المحلي االجمالي 

 % 1هناك عالقة عكسية  بين البطالة والنمو االقتصادي اذ بين انه إذا انخفضت البطالة بنسبة ) 

( والعكس  % 3( فان ذلك يكون راجعاا الى ارتفاع الناتج المحلي االجمالي الحقيقي بنسبة ) 

من الزيادة في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي سوف  صحيح ، كما بين انه عند مستوى معين

( نموذجيين لقياس العالقة ما بين 1252)   Okunتؤدي الى تحقيق زيادة في العمالة ، طور 

 البطالة والنمو االقتصادي وهما : 

 نموذج الفجوة :   –1

)  …………..( 1 )  *tU - tB ( U-=   *tY - tY 

tY :  الحقيقيالناتج المحلي االجمالي 

*tY  :الناتج المحلي اإلجمالي الممكن 

B   معامل :Okun 

tU : المعدل الفعلي للبطالة 

*tU  : المعدل الطبيعي للبطالة 

 نموذج الفرق :  -2

……………….( 2)  te+ t U ∆ 1B – 0= B tY∆ 

……………………..( 3 )  tY∆)  1B – 0= ( B tU∆ 

te :  معدل الخطأ 

( الستقصاء اثر البطالة على النمو االقتصادي ، أما بالنسبة ألثر  2حيث تستخدم المعادلة رقم ) 

( ، ان معظم الدراسات  3النمو االقتصادي على البطالة يتم قياسه من خالل تقدير المعادلة رقم ) 

او تقدير العالقة ما بين النمو االقتصادي والبطالة اعتمدت على تقدير التي حاولت استقصاء 



 
22 

نه لوحظ اختالف في قيمته ما بين الدول وبالرغم من ذلك فانه يبقى يشكل معامل أوكن ، إال ا

اساساا مهماا في تحليل هذه العالقة وفهم مشكلة البطالة والبطالة الدورية بشكل خاص . ) شهيناز 

 (  113 – 112،  2115و البشير ، 

 

 

 رابعاا : الفساد : 

خاص ، وللفساد اشكال متعددة منها االختالس الفساد هو إساءة استخدام الوظيفة العامة للكسب ال

والرشوة وإساءة حرية التصرف وغيرها من االشكال ، تتباين اآلراء النظرية المطروحة حول 

تأثير الفساد في النمو االقتصادي فبعض االقتصاديين يعتقدون ان للفساد تأثيراا سلبياا في النمو 

ر ، فالفساد يعد تكاليف إضافية تشبه االقتصادي بسبب دوره في خفض معدالت االستثما

الضرائب يتحملها رجال االعمال كما يعمل على وضع الحواجز في طريق تنفيد االعمال 

ذلك ان الفساد يؤدي الى زيادة عدم التأكد لدى المستثمرين حول قرارات االستثمار  التجارية 

السيما االستثمار جنبي األذلك الى خفض تدفقات رأس المال ويؤدي فضالا عن  التي يتخذونها 

االجنبي المباشر ، كما ويفضي الى سوء توزيع الموارد وسوء توزيع اإلنفاق العام ، كما 

ويتسبب الفساد في تشويه بنية اإلنفاق الحكومي  وزيادة هذا االنفاق على حساب االنفاق الخاص 

 ( 121 – 121،  2112وانخفاض اإلنفاق على الصحة والتعليم . ) يونس و احمد ، 

 خامساا : عدد السكان : 

ال يقتصر دور السكان على العنصر البشري فقط بل إن السكان يمثلون مصدراَ رئيسياا للطلب 

الفعال في المجتمع ، ففي بعض المجتمعات قد تمثل قلة عدد السكان عقبة أمام النمو االقتصادي 

 بسبب ضيق السوق ، وقد تكون كثرة السكان عقبة أمام النمو االقتصادي إال ان هذا االعتقاد ال

يمكن تعميمه على جميع المجتمعات حيث ان العقبات التي تقف امام النمو االقتصادي قد تعود 

الى السياسات االقتصادية والظروف السياسية واالجتماعية ، ومن ثم فإن عدد السكان المناسب 

ل ألي مجتمع يعتمد على مدى قدرة المجتمع على استغالل العناصر بما فيها السكان استغالالا أمث

 ( 05،  2113) خفاجة ، . 

 سادساا : التقدم التكنولوجي : 

كان هدف محو األمية  ل الدافعة للنمو االقتصادي ، لقد اصبح التقدم التكنولوجي من أهم العوام

ما يزال يعتبر من أهم أهداف السياسات االقتصادية واالجتماعية في االقطار النامية  حيث تبلغ 

في االقطار العربية  ،  % 32بالمقارنة مع  % 29سنة فما فوق (  11 نسبة األمية بين الكبار )

بينما استطاعت االقطار المتقدمة تحقيق هذا الهدف منذ مدة طويلة وبدأت تركز اهتماماتها منذ 

اوائل عقد التسعينات من القرن العشرين نحو تحقيق هدف محو األمية ، حيث اصبحت 

ة تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في األسواق العالمية واصبح االقتصادات التي تعتمد على المعرف

هو القطاع المحرك للنمو االقتصادي ، كذلك اسهم التقدم قطاع تصدير السلع ذات التقنيات العالية 

السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توسيع التعامل التجاري الدولي وتسهيل 

والمؤسسات المالية ، فضالا عن اكتشاف وتطوير موارد جديدة  تدفق رؤوس االموال بين الدول

وطرق جديدة في اإلدارة والتسويق وتطوير أساليب التعليم وتوسيع نطاقه وخلق فرص عمل 

 (  391،  2112) األمين ،  تسريع عملية النمو االقتصادي .جديدة وبالتالي زيادة اإلنتاجية و
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 سابعاا : اسعار الصرف : 

مة اسعار الصرف على النمو االقتصادي بواسطة تأثيرها على معدالت تراكم رأس تؤثر أنظ

المال المادي ، يؤكد أنصار األنظمة الثابتة أن هذه االنظمة تساهم نظرياا في زيادة االستثمار 

على اعتبار أنه يحدث في ظلها انخفاض عدم التأكد المرتبط بتغير سعر الصرف ، ومن ناحية 

ون اخرون ان األنظمة المرنة تسمح بضمان آلية مهمة للتصحيح والتعديل يؤكد منظراخرى 

(  251،  2113بفضل الدور المحوري والعازل الذي تقدمه تقلبات اسعار الصرف . ) محمد ، 

، وان الزيادة في الدخل تؤدي الى زيادة النفقات االستهالكية والتي من ضمنها السلع المستوردة 

يادة النشاط االقتصادي تؤدي الى زيادة االستيراد والذي بدوره يؤدي الى ، لذا ممكن القول ان ز

قيمة العملة نخفاض زيادة الطلب على العمالت االجنبية  لتمويل عملية االستيراد مما يقود ال

المحلية مقابل العمالت االجنبية والعكس صحيح فإذا ساد الركود االقتصادي في الدولة فهنا يؤدي 

الى تقليل النفقات االستهالكية وتقليل الطلب على العمالت االجنبية وهذا االخير سوف يزيد من 

 (  212،  1225قيمة العملة المحلية . ) الرفاعي و الوزني ، 
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 الفصل الثاني                          

التقدير االحصائي والتفسير االقتصادي ألثر البطالة في  : الجانب العملي

 النمو االقتصادي في المملكة األردنية الهاشمية 

 
 ( مؤشرات عن االقتصاد األردني :  1 – 2) 

في جنوب غرب اسيا تتوسط الشرق األردن ) المملكة األردنية الهاشمية ( هي دولة عربية تقع 

االوسط بوقوعها في الجزء الجنوبي من منطقة بالد الشام والشمالي لمنطقة شبه الجزيرة العربية 

، لها حدود مشتركة مع كل من سوريا من الشمال وفلسطين من الغرب والعراق من الشرق  كما 

ل على خليج العقبة في الجنوب الغربي  حيث تطل مدينة العقبة على البحر االحمر ويعتبر تط

هذا المنفذ البحري الوحيد لألردن ، سميت باألردن نسبة الى نهر االردن الذي يمر على حدودها 

الغربية ، وعاصمة االردن هي عمان ، تتنوع التضاريس باألردن بشكل كبير  وأهم جباله جبال 

ن في الشمال الغربي  وجبال الشراة في الجنوب ، واعلى قمة تلك الموجودة على جبل أم عجلو

متر  واخفض نقطة في البحر الميت والتي تعتبر أخفض نقطة في العالم ، ( 1210الدامي  )

الفرد من اجمالي صنفت األردن في الشريحة الدنيا للبلدان المتوسطة الدخل ومتوسط نصيب 

، يعتمد اقتصاد  2112( دوالر امريكي وفق إحصاء سنة  3931الى )  الدخل القومي يصل

المملكة االردنية الهاشمية بشكل رئيسي على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة وعلى بعض 

توجد مناجم فوسفات في جنوب المملكة جاعلة من والصناعات االستخراجية كاألسمدة واألدوية  

عدن في العالم ، البوتاس واالمالح والغاز الطبيعي والحجر االردن ثالث اكبر مصدر لهذا الم

الكلسي هم أهم المعادن االخرى المستخرجة ، فاألرض الزراعية محدودة والموارد المائية نادرة 

( من سكان االردن في الحضر ، العملة الرسمية في االردن % 20)  ى حد بعيد ، ويعيش نحوال

( قرش ، ويوجد الدينار بشكل  111( فلس او )  1111ى ) هي الدينار األردني الذي يقسم ال

،  1.1( دينار ، وتتوفر أشكال معدنية للعملة بقيمة   )  1،  1،  11،  21،  11ورقي للفئات ) 

( فلسات ، وسعر الدينار االردني بشكل عام  1،  11،  21،  11،  111( دينار و )  1.21

( دوالر مقابل  1.01ر وتبلغ  قيمته حوالي    ) مرن يتصف  بنوع من الثبات مقابل الدوال

كمؤسسة مستقلة تدار من قبل  1222مارس  11الدينار األردني ، تأسست بورصة عمان في 

القطاع الخاص ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول االوراق المالية في االردن ، 

وإبرام االتفاقيات معها الخرى تحرص بورصة عمان على إقامة عالقات تعاون مع البورصات ا

، كما انها عضو فاعل في اتحاد البورصات العربية واالتحاد الدولي للبورصات وغيرها ، وعدد 

( بنوك  3( بنك تجاري أردني و )  13( بنك عامل  منهم )  21البنوك العاملة في االردن ) 

ي واحد ، وكان لهذه المصارف ( بنوك تجارية اجنبية و بنك إسالمي اجنب 2اسالمية أردنية و ) 

( فرعاا منتشراَ في قائمة مدن األردن ، يلعب البنك المركزي  991)   2110عام مع نهاية 

االردني في المحافظة على االستقرار النقدي والمالي ، فقد ساهم ذلك في زيادة نسبة ملكية غير 

( في نهاية % 05.9) الى  2113( في عام  % 32.5االردنيين في البنوك االردنية من ) 

تطوراا غير مسبوق ، شهدت أعمال البنوك من حيث الكم والنوع  2111النصف االول من عام 

     حيث في المتوسط  2110بفعل معدالت نمو حقيقية سجلها االقتصاد األردني منذ بداية عام 

 2111( ليصل في نهاية النصف االول من عام  2111 – 2113( خالل الفترة )  % 11.1) 
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( من الناتج المحلي االجمالي ، بلغ اجمالي  159.1( مليار دينار مشكالا ما نسبته )  32.1الى ) 

( مليار دينار مع نهاية الشهور الثمانية  33.1موجودات البنوك العاملة في االردن اكثر من ) 

 ، 2112رصيد الموجودات في نهاية عام عن (   % 1.2مرتفعة )  2111االولى من عام 

 ( مليار دينار ، 21.9( في الفترة المشار إليها لتصل الى )  % 9.1وارتفعت الودائع بنسبة ) 

ويعتبر القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في األردن  وتلعب الزراعة دوراا هاماا في 

فظة المنظومة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات الريفية كما ترتبط ارتباطاا وثيقاا بجهود المحا

على البيئة الطبيعية واستمراريتها ، يواجه القطاع الزراعي في األردن مشاكل وتحديات متمثلة 

في توالي سنوات الجفاف ، تذبذب االمطار وقلة االراضي الزراعية وندرة الموارد المائية 

الي ( من الناتج المحلي االجم % 2.2) والمخاطر المختلفة ، يساهم القطاع الزراعي بما نسبته 

( من  % 11( من مجموع القوى العاملة ، وتشكل الصادرات الزراعية )  % 3.1ويعمل فيه ) 

( منها الى االسواق العربية ، حقق االردن االكتفاء  % 22مجموع صادرات المملكة يذهب ) 

الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية كزيت الزيتون و اللبن وغيرها إال ان الكثير من المنتجات 

الغذائية األساسية كأنواع القمح والخضروات وغيرها تستورد من الخارج ، وتعتبر القطاع 

الصناعي في المملكة األردنية الهاشمية من القطاعات الهامة والرئيسية  وهي المكونة والداعمة 

االولى القتصاد الدولة الوطني ، ويساهم قطاع الصناعة في االردن في عملية النمو االقتصادي 

يه بشكل مباشر وذلك من خالل امتصاصه للعمالة المحلية إضافةا الى دعمه لميزان المدفوعات ف

الحكومية عن طريق ميزان الضرائب ، تجلب الصناعة التحويلية ما  عن طريق زيادة االيرادات

التي تضم  -نسبته عشرين بالمئة من الناتج المحلي االجمالي ، اما الصناعات االستخراجية 

وعة الناتج االجمالي المحلي . )الموستساهم بما نسبته ثالثة بالمئة من  –الصناعات التعدينية 

 ( الحرة، ويكيبيديا ، االردن

  

 ( توصيف النموذج القياسي المستخدم في التقدير :  2 – 2) 

ان اختبار وتحليل النظريات االقتصادية يعد هدفاا من أهداف االقتصاد القياسي وال يمكن عد 

النظرية االقتصادية صحيحة ومقبولة ما لم تجتز اختباراا كمياا وعددياا يوضح قوة النموذج ويفسر 

حيث انها ى هيكل النظرية االقتصادية ليرات ، ويعتمد االقتصاد القياسي عقوة العالقة بين المتغ

تسبق االقتصادي القياسي للتأكد من صحتها ففي حالة توافق النظرية االقتصادية مع االختبارات 

العلمية عدت النظرية صحيحة ، وإذا ظهر خالف ذلك فسوف يتم تعديل النظرية االقتصادية 

لباا ما تنشأ الحاجة الى مواجهة النظرية االقتصادية بالواقع واعطائها ومن ثم اختبارها او غا

محتوى علمياا وتطبيقياا عن طريق العالقات االقتصادية والتحقق من مدى تطابق النظريات مع 

بما ستكون في  الواقع للمساعدة في اتخاذ القرارات ووضع السياسات االقتصادية او التنبؤ

 (  12،  2112ن ، ) حاجي واخروالمستقبل . 

اثر البطالة في النمو االقتصادي ثم استخدام نموذج اقتصادي قياسي ولكي مما تقدم ولغرض بيان 

يعالج النموذج االقتصادي قياسياا حددت المتغيرات الكلية الداخلة فيه بوصفها الخطوة االولى من 

خطوات توصيف النموذج وصياغته ، وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل بناء النموذج وأصعبها 

ن تحديد للمتغيرات التي يجب ان يشتمل عليها النموذج ودالالتها االقتصادية م وذلك لما تتطلبه 

او التي يجب استبعادها منه باالستناد الى القيد الصفري والالصفري لمعلمات هذه المتغيرات 

وباالعتماد على النظرية االقتصادية في تحديد نوع واتجاه العالقة بين المتغيرات االقتصادية 
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العالقة الى الشكل الرياضي المالئم للعالقة االقتصادية التي تربط بين تلك ومن ثم تحويل 

الدوال بشكل رياضي غير سليم تجعل اغلب طرق االقتصاد القياسي المتغيرات ، إذ ان صياغة 

 ( 21،  2115غير واقعية وال يمكن االعتماد عليها . ) المشهداني ، 

متغيرات االقتصادية في معدالت النمو االقتصادي وفي موضوع دراستنا المتعلقة بتحديد اثر ال

 في المملكة االردنية الهاشمية  تم االعتماد على المعادلة الهيكلية االتية :

 

المتغير المعتمد ) معدالت النمو االقتصادي ( والمعبر عنها بالناتج المحلي االجمالي   –أ 

GDP)) . 

 المتغيرات المستقلة وقد اشتملت على المتغيرات االقتصادية االتية :  –ب 

 معدل البطالة : وهو الذي يعكس مستوى البطالة .  – 1

معدل التضخم : وتم التعبير عنه بالرقم القياسي ألسعار المستهلك كونه يعكس حالة التضخم  – 2

 . 

 ردني مقابل الدوالر االمريكي . سعر الصرف : تم التعبير عنه بسعر صرف الدينار اال – 3

 سعر الفائدة : معبراا عنه بسعر الفائدة الحقيقي .  – 0

 عدد السكان : وهو الذي يبين العدد الكلي للسكان خالل سنوات الدراسة .  – 1

 

 ( . 2112 – 1221( عاماا  )  22) وقد تضمنت الدراسة سلسلة زمنية مداها تسعة وعشرون 

وان المدة اعاله تمكننا من الحصول على نتائج اقتصادية ذات معنوية احصائية دقيقة ، ولغرض 

(   OLSالتقدير والتحليل استخدمت عدة صيغ للتقدير بطريقة المربعات الصغرى االعتيادية ) 

ة اا مع منطق النظرية االقتصاديكونها تعطي افضل التقديرات الخطية غير المتحيزة والمتفقة غالب

. 

اما الشكل الرياضي للنموذج المعبر عن المتغيرات المذكورة في المعادلة الهيكلية للنموذج فيتمثل 

 بالصيغة االتية : 

)  5, X 4, X 3, X 2, X 1Y = F ( X 

 لتكون صيغة العالقة الموضحة بين المتغيرات بشكل صيغة نموذج قياسي متمثل بالشكل االتي : 

i+ U 5X5+B 4X4+ B 3X3B+  2X2+ B 1X1+ B 0= Bi Y 
 

iY . المتغير المعتمد : 

0B  معلمة الثابت ) التقاطع ( التي تمثل المعامل الذي يأخذ قيمة محددة عندما تأخذ قيمة :

 المتغيرات المستقلة قيماا صفرية في حالة النموذج الخطي .

5…….B1B  معلمات االنحدار التي تحدد قيمها مقدار االثر الناتج عن المتغير المعتمد عندما :

 تتغير قيم المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة . 

5……X1X   . المتغيرات المستقلة : 

iU  . المتغير العشوائي الذي يمثل المتغيرات التي لم تدخل في النموذج وغير واضحة : 
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 وسوف يكون توصيف المتغير المعتمد والمتغيرات المستقلة بالشكل االتي : 

Y   معدل النمو االقتصادي : 

1X  معدل البطالة : 

2X  معدل التضخم : 

3X  سعر الصرف : 

4X  سعر الفائدة : 

5X  عدد السكان : 

 

 االختبارات  -    

 االختبارات االحصائية :  –أ 

( : يستخدم هذا االختبار للتأكد من معنوية التقديرات التي تم الحصول  t  ( )T- test) اختبار  -1

عليها ، ولبيان فيما إذا كانت المتغيرات المستقلة تؤثر في المتغير المعتمد من عدمه الن 

 : الفرضيتين المراد اختبارهما  هما فرضيتا العدم والبديلة كما في الصيغة االتية 

 B = 00 H  فرضية العدم :               

 B  1H≠  0                فرضية البديلة :

 

: يستخدم هذا االختبار للتأكد من معنوية النموذج بكامله اي  ( F  ( )F – test) اختبار  – 2

 وجميع المتغيرات المستقلة . تحديد العالقة المفترضة بين المتغير المعتمد 

 

المتغيرات المستقلة  االختبار لمعرفة مدى قدرة : يستخدم هذا ( 2R) اختبار معامل التحديد  – 3

تغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد ، اي انه يوضح النسبة المئوية لالنحرافات في تفسير ال

،  1222الكلية في المتغير المعتمد نتيجة التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستقلة . ) كاظم ، 

25  ) 

 

 :االختبارات القياسية  –ب 

 ( : D.W  ( )Durbin – Watson testن ) وساختبار داربن وات  -

يستخدم هذا االختبار لكشف عن مشكلة االرتباط الذاتي بين قيم المتغيرات العشوائية المتعاقبة 

على اساس حساب البواقي الناتجة عن استخدام االنحدار الخطي للمربعات الصغرى االعتيادية . 

 (  191،  2112) بخيت و فتح هللا ، 
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( تقدير اثر المتغيرات المستقلة في معدل النمو االقتصادي في المملكة األردنية  3 – 2) 

 الهاشمية : 

من أجل تقدير اثر المتغيرات المستقلة في معدل النمو االقتصادي في المملكة األردنية الهاشمية  

من جهة  مية لوغاريتغة الخطية ، الصيغة النصف اختبرت عدة صيغ للتقدير وهي ) الصي

المتغير التابع ، الصيغة النصف لوغاريتمية من جهة المتغيرات المستقلة ، ومن ثم الصيغة 

            اللوغاريتمية المزدوجة ( وكانت الصيغة النصف لوغاريتمية من جهة المتغير المعتمد

 (Log y )  : قد اعطت افضل النتائج ، والنتائج كانت كاالتي 

 

5X 20.00000  -  40.1023 X -3  + 5.7 X 20.1196 X - 1 0.2 + 0.0107 X -Log y =  

       

 T :  ( - 0.01 ) ( 0.12 ) ( -2.19 ) ( 0.26 ) ( -2.75 ) ( -3.74 )  

 

           2.14806 = D.W   = 9.28613  F     78.23 %  = sq(adj) -R    sq )= 79.18 % -( R 2R 

 

من التغيرات الحاصلة في المتغير (  %79.18 تشير القوة التفسيرية للنموذج المقدر الى ان )  

معدل  1Xمعدل النمو االقتصادي ( يفسر بوساطة التغيرات الحاصلة في كل من )  Yالمعتمد ) 

عدد السكان ( وان ما  5Xسعر الفائدة ،    4Xسعر الصرف ،  3Xمعدل التضخم ،  2Xالبطالة ، 

( من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد تفسر بوساطة متغيرات كمية  % 20.82ته ) نسب

توصيف النموذج او متغيرات نوعية تدخل ضمن المتغير العشوائي ، وعند أخرى لم يتضمنها 

اختبار مدى قابلية المتغيرات المستقلة في تفسير التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد من خالل 

( المقدرة لهذه المتغيرات اكبر من قيمة نظيراتها الجدولية )  t( تبين ان قيمة )  tاختبار ) 

( مما يدل على وجود عالقة  % 5عند مستوى معنوية )  ( 2X , 4X , 5Xرات ) ( للمتغي 1.699

،  سببية بين المتغيرات المستقلة والمتغير المعتمد  وان المعلمات المقدرة ذات معنوية احصائية 

( فاظهر  F( ، اما اختبار )  tا اختبار ) م( لعدم اجتيازه 1X , 3Xولم تظهر معنوية كل من ) 

( المقدرة )  Fتقلة  إذ كانت قيمة )القة فيما بين المتغير المعتمد والمتغيرات المسمعنوية الع

( ،  % 5( عند مستوى معنوية )  2.55( وهي اكبر من قيمة نظيرتها الجدولية )  9.28613

( حيث اوضح االختبار المذكور عدم وجود االرتباط الذاتي  D.W  ( )2.14806وبلغت قيمة ) 

( وهي منطقة عدم  duو  du-4( تقع بين ) D.W) ذج العشوائية  وان قيمة بين متغيرات النمو

 . ( 1.611 , 0.855( الجدولية هي )  duو dL (وجود االرتباط الذاتي حيث كانت قيم  

 

 

 

 

 



 
22 

( وحدة وإشارة المعلمة سالبة وهذه القيمة  0.02549معدل التضخم ( )  2X)  *وبلغت مرونة 

( تؤدي الى انخفاض المتغير  %  1تشير الى ان الزيادة الحاصلة في هذا المتغير بنسبة ) 

هذا ينسجم مع النظرية ( و % 0.02549معدل النمو االقتصادي ( بنسبة )  Yالمعتمد ) 

العالقة ي النمو االقتصادي وهنا تظهر االقتصادية حيث كلما ارتفع معدل التضخم اثر سلباا ف

المعلمة  ( وحدة وإشارة  0.02181سعر الفائدة( )  4Xوبلغت مرونة ) العكسية بين المتغيرين ،

( تؤدي الى  % 1سالبة وهذه القيمة تشير الى ان الزيادة الحاصلة في هذا المتغير بنسبة ) 

( إذ العالقة  % 0.02181بنسبة ) معدل النمو االقتصادي (  Yانخفاض المتغير المعتمد ) 

ي في ( وتظهر بيانات سعر الفائدة الحقيق Y( والمتغير التابع ) 4X(عكسية بين المتغير المستقل 

( وهذا يؤكد عدم اعتماد سعر   2008عام  9.04-و   1999عام  12.78)  األردن تذبذباا بين

الفائدة كمتغير ايجابي في النمو واصبحت الموارد المالية تتجه الى المصادر االخرى غير النمو 

عدد السكان ( فقد كانت قيمة  5Xاما مرونة ) في ظل انخفاض اسعار الفائدة ) كالمدخرات ( ، 

يمة تشير الى ان الزيادة الحاصلة وحدة وإشارة المعلمة سالبة وهذه الق ( 0.0000004مرونته ) 

(  %  0.0000004انخفاض المتغير المعتمد بنسبة ) ( تؤدي الى % 1في هذا المتغير بنسبة ) 

وهذا متفق مع النظرية االقتصادية حيث كلما ارتفع عدد السكان قل النمو االقتصادي وهنا تظهر 

 العالقة العكسية بين المتغيرين .

 

 

 

               المرونات في الدوال الخطية بالطريقة االتية : ) * ( تحسب 
𝑥𝑖

𝑦
i ep = B 

                                                              ep = 
𝐵𝑖

𝑦
                                    اما في الدوال شبه اللوغاريتمية فتحسب بالطريقة االتية

 (  110،  2115) المشهداني ،  ep = Biاما في الدوال اللوغاريتمية المزدوجة فتحسب بالطريقة االتية  
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 الخاتمة                                               

 النتائج و المقترحات 

  اوالا : النتائج 

 خلص البحث في جملة من النتائج اهمها االتي : 

( حيث  Y( والنمو االقتصادي )  2Xاظهر البحث وجود عالقة عكسية بين معدل التضخم )  – 1

            كلما ارتفع معدل التضخم قل النمو االقتصادي ، حيث اظهرت مرونة معدل التضخم 

 ( وحدة اي ان التضخم في االردن اثرت بشكل سلبي على معدل النمو االقتصادي. 0.02549) 

( حيث  Y( والنمو االقتصادي )  4Xاظهر البحث وجود عالقة عكسية بين سعر الفائدة )  – 2

 ( وحدة . 0.02181اظهرت مرونة سعر الفائدة ) 

( والنمو االقتصادي   5Xالسكان ) اظهرت الدراسة القياسية وجود عالقة عكسية بين عدد  – 3

 (Y         في االردن وهذا متفق مع النظرية االقتصادية حيث بلغت قيمة مرونة هذا المتغير )

 ( وحدة .  0.0000004) 

( في النمو االقتصادي حيث ان قيم هذا  3Xلم تظهر معنوية تأثير متغير سعر الصرف )  – 0

ردن كانت سياسات موزونة وايجابية ولم تؤثر سلباا في المتغير وسياسة اسعار الصرف في األ

 عملية النمو االقتصادي ويمكن ان نالحظ ذلك من خالل البيانات . 

( في االردن حيث اظهرت بيانات  1Xكذلك ظهر عدم معنوية متغير معدل البطالة )  – 1

( للمدة  %11.9الى  % 15.3البطالة خالل مدة الدراسة حيث تراوحت معدالت البطالة بين ) 

لغاية نهاية السلسلة الزمنية حيث لم يظهر تغير كبير في معدالت البطالة خالل   1995من عام 

 مدة الدراسة . 

 ثانياا : المقترحات :

ضرورة وضع سياسات نقدية ومالية محكمة للحد من معدالت التضخم التي اظهرت  – 1

 تأثيرها السلبي في معدالت النمو االقتصادي . 

اعتماد اسعار فائدة تتناسب مع سياسات دعم النمو االقتصادي حيث اظهرت بيانات سعر  – 2

الفائدة تذبذب في قيم هذا المتغير مما يتطلب وضع سياسة رشيدة في تحديد معدالت الفائدة التي 

 تخدم عملية النمو االقتصادي . 

قتصادي إال ان مرونة هذا رغم وجود العالقة العكسية بين متغبر عدد السكان والنمو اال – 3

الحد من النمو السكاني الذي المتغير كانت ضعيفة جداا مما يعني اعتماد االردن على سياسة 

 يؤثر في النمو االقتصادي . 
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خالل مدة الدراسة مما يؤكد المحافظة على سياسة  في قيم اسعار الصرف  تذبذبلم يظهر  – 0

استقرارية اكثر مما ينعكس دورها ايجابياا في النمو سعر الصرف المعتمدة  كونها تعطي 

 االقتصادي . 

البطالة في األردن التي  على األردن اعتماد سياسات اقتصادية ناجعة للحد من معدالت – 1

( من حجم السكان لما لها تأثير سلبي كبير في  20.279الى )  1992تها عام وصلت ذرو

 معدالت النمو االقتصادي . 
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 المصادر                                            

 اوالا : القرآن الكريم 

 : الوثائق والنشرات الرسمية  ثانياا 

 الموسوعة الحرة ، ويكيبيديا ، االردن – 1

             Jordan < wiki < https : // ar. m.Wikipedia. org  

2- Word Bank , 2019 , Data and Statistics , World Development     

Indicators , Washington , USA .  

 

 : الرسائل واالطاريح الجامعية ثالثاا 

، أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في  2113أحمد ، كبداني سيدي ،  – 1

وقياسية" ، أطروحة دكتوراه ) غير منشورة ( ، الجزائر مقارنة بالدول العربية " دراسة تحليلية 

 .كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة تلمسان ، الجزائر

، اثر  الخصخصة في معدالت التضخم  2115، خالد حمادي حمدون ،  المشهداني – 2

وانعكاساتها على معدالت النمو االقتصادي في تجارب دولية مختارة ، أطروحة دكتوراه ) غير 

 منشورة ( ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل ، العراق . 

ن التضخم والنمو االقتصادي ، العالقة بي 2115أبو رمضان ، مصطفى وائل مصطفى ،  – 3

( ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( ،  2111 – 2111في فلسطين " دراسة قياسية  " للمدة ) 

 جامعة االسالمية بغزة ، فلسطين . 

، أثر االنفاق الحكومي على النمو االقتصادي " دراسة  2113خفاجة ، امل حمدان ،  – 0

( ، رسالة ماجستير ) غير  2111 – 1225دة ) قياسية على االقتصاد الفلسطيني " للم

 منشورة( ، كلية التجارة ، الجامعة االسالمية بغزة ، فلسطين .

 ، دراسة قياسية لمعدالت البطالة في الجزائر باستخدام نماذج  2119سهام ، هيذب ،  – 1

Box  - Jenkins  ( 2115 – 1220للمدة ، ) العلوم كلية  ( ، رسالة ماجستير ) غير منشورة

  ورقلة ، الجزائر . –االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة قاصدي مرباح 

، دور االقتصاد االسالمي في عالج مشكلة  2110صالح ، محمد رمضان عبد الرحمن ،  – 5

البطالة من وجهة نظر المشاركين في قوة العمل " دراسة تطبيقية لقطاع غزة " ،  رسالة 

 ماجستير ) غير منشورة ( ، كلية التجارة ، الجامعة االسالمية بغزة ، فلسطين . 
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، النمو االقتصادي والبطالة في الجزائر " تحليل مدى مالئمة  2111كواشخية ، إسحاق ،  – 9

قانون اوكين " ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 التسيير ، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي ، الجزائر .

والنمو االقتصادي  ، تأثير أنظمة اسعار الصرف على التضخم  2113محمد ، جبوري ،  – 2

" دراسة نظرية وقياسية باستخدام بيانات بانل ، أطروحة دكتوراه ) غير منشورة ( ، كلية 

 العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة تلمسان ، الجزائر .

 : البحوث العلمية  رابعاا 

ناصر وجاسم محو سلو ،  البريفكاني ورشيد واألرتوشي ، احمد محمد اسماعيل وخمي – 1

،  32، ظاهرة البطالة بين خريجي كليات جامعة دهوك ، مجلة تنمية الرافدين ، المجلد  2111

 ، جامعة الموصل  ،العراق . 111العدد 

، تحليل أثر النمو  2110الشمري وعلى هللا ، حسين عباس حسين وعبد الجاسم عباس ،  – 2

(  2111 – 1221للبلدان العربية  ومنها العراق للمدة ) االقتصادي في تغير معدالت البطالة  

  ، جامعة بابل ، العراق . 3، العدد  15، مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ، المجلد 

، العالقة بين النمو االقتصادي  2111جودة وعيسى ، ندوة هالل ورجاء عبدهللا ،  – 3

،  3، العدد  12للعلوم االدارية واالقتصادية ، المجلد والبطالة في العراق ، مجلة القادسية 

 جامعة البصرة ، العراق .

، مشكلة البطالة وآليات العالج " دراسة تطبيقية مقارنة  2111حسن ، سحر أحمد ،  – – 0

( ، مجلة بحوث اقتصادية عربية ،  2113 – 1221بين حالتي مصر وماليزيا " للمدة ) 

 االزهر ، القاهرة ، مصر . ، جامعة 91 – 52العددان 

، البطالة في االقتصاد العراقي ، مجلة جامعة االنبار للعلوم  2112حسين ، عيادة سعيد ،  – 1

 ، جامعة االنبار ، العراق . 2، العدد  0االقتصادية واالدارية ، المجلد 

بعد عام ، عالقة النمو باإلصالح االقتصادي في العراق 2111سلمان ، هيثم عبدهللا ،  – 5

 ، جامعة البصرة ، العراق.  21، العدد  21، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ، المجلد  2113

، أثر النمو االقتصادي على البطالة  2115شهيناز والبشير ، طالب سومية  ولبيق محمد ،  – 9

لمالية ، ( ، مجلة البحوث االقتصادية وا 2112 – 1221في االقتصاد االردني خالل المدة ) 

 سيدي بلعباس ، الجزائر . –، جامعة الجياللي اليابس  5العدد 

، تقدير وتحليل العالقة بين نمو الناتج المحلي االجمالي  2119عبيد ، باسم خميس ،  - 2

( ، مجلة العلوم االقتصادية  2110 – 1221ومعدل البطالة في االقتصاد العراقي للمدة ) 

 ، جامعة بغداد ، العراق .  25عدد ، ال 23واالدارية ، المجلد 
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، أثر الفساد في النمو االقتصادي في ظل  2112يونس وأحمد ، مفيد ذنون وعدنان دهام ،  – 2

 ، جامعة الموصل العراق.  112، العدد  30تباين مؤسسة الحكم ، مجلة تنمية الرافدين ، المجلد 

 : الكتب  خامساا 

، دار الحامد للنشر  1، مبادئ االقتصاد الكلي ، ط  2112األمين ، عبد الوهاب ،  – 1

 والتوزيع ، جامعة عمان ، االردن . 

، مبادئ االقتصاد الكلي بين  1225الرفاعي والوزني ، أحمد حسين وخالد واصف ،  – 2

 ، مؤسسة ومكتبة وائل للنسخ السريع ، االردن .  1النظرية والتطبيق ، ط 

 –، مدخل الى علم االقتصاد  2112الشمري والبياتي ، خالد توفيق وطاهر فاضل ،  – 3

 ، دار وائل للنشر ، عمان ، االردن .  1التحليل الجزئي والكلي ، ط 

، اقتصاد العمل  1221العلي وعلي ونونا ، عادل فليح وهناء هادي محمد وشاؤول ايشو ،  – 0

 جامعة الموصل ، العراق . ، دار ابن االثير للطباعة والنشر ، 

، مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصادي ، دار  1291القاضي ، عبد الحميد محمد ،  – 1

  الجامعات المصرية ، مصر .

، مقدمة في اقتصاد التنمية  1222النجفي و القريشي ، سالم توفيق ومحمد صالح تركي ،  – 5

  الموصل ، العراق . ، مديرية دار الكتب  للطباعة والنشر ، جامعة

، دار  1، االقتصاد الكلي ، ط  2112الوادي والعساف ، محمود حسين وأحمد عارف ،  – 9

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن .

النظرية والسياسة ، محمد ابراهيم منصور  –، االقتصاد الكلي  2111ايدجمان ، مايكل ،  – 2

 رياض ، السعودية .، دار المريخ للنشر ، ال

، مقدمة في االقتصاد القياسي ، دار الكتب ،  2112بخيت  وفتح هللا ، حسين علي وسحر،  – 2

 جامعة بغداد ، العراق . 

، البطالة ، المكتب الجامعي الحديث ، جامعة االسكندرية ،  2112جامع ، محمد نبيل ،  – 11

 مصر .

، دار غزة للنشر  1االقتصاد القياسي ، ط ،  2112 حاجي ، أنمار أمين واخرون ،  – 11

 والتوزيع ، الخرطوم ، السودان . 

، سلسلة كتب  225، االقتصاد السياسي للبطالة ، عالم المعرفة  1222زكي ، رمزي ،  – 12

  ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب ، الكويت  .  
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، مطبعة التعليم العالي  1طرق القياس االقتصادي ، ط  ، 1222كاظم ، أموري هادي ،  – 13

 ، جامعة بغداد ، العراق . 
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 (  1جدول )                                          

 1990 - 2018العوامل المؤثرة في النمو االقتصادي في المملكة االردنية الهاشمية للسنوات 

 المملكة األردنية الهاشمية  

 السنوات
نمو إجمالي 
الناتج المحلي 
 )% سنوياً(

بطالة، 
إجمالي 
)% من 
إجمالي 
القوى 
 العاملة(

التضخم، 
األسعار التي 

يدفعها 
المستهلكون 
 )% سنويا(

سعر صرف 
رسمي )عملة 
محلية مقابل 

الدوالر 
األمريكي، 
متوسط 
 الفترة(

سعر الفائدة 
 الحقيقي )%(

تعداد 
السكان، 
  اإلجمالي

 
 نسمة   

  Y x1 x2 x3 x4 x5 

1990 0.973756 20.073 16.19214 0.663712 -2.15623 3560582 

1991 1.823896 19.867 8.155496 0.680866 4.898226 3753433 

1992 18.66484 20.279 3.995836 0.679818 7.092676 3968198 

1993 4.630915 19.7 3.316667 0.692851 7.209389 4189431 

1994 4.98644 18.179 3.516696 0.698764 3.341002 4395953 

1995 6.186342 14.6 2.353125 0.700378 8.628245 4572904 

1996 2.087348 13.7 6.501218 0.709 9.000854 4716373 

1997 3.307893 13.638 3.037884 0.709 10.87678 4832267 

1998 2.993938 13.504 3.091667 0.709 6.216208 4927912 

1999 3.409474 13.425 0.606257 0.709 12.78056 5014899 

2000 4.245247 13.7 0.666881 0.709 12.2568 5103130 

2001 5.268617 14.7 1.772204 0.708983 10.07662 5193482 

2002 5.784481 15.3 1.832994 0.709 9.17233 5287488 

2003 4.16105 14.5 1.63 0.709 6.99749 5396774 

2004 8.567298 14.546 3.361868 0.709 5.00996 5535595 

2005 8.146583 14.8 3.493685 0.709 5.489895 5714111 

2006 8.093331 14 6.251725 0.709 -2.23521 5934232 

2007 8.175719 13.1 4.743566 0.709 3.451693 6193191 

2008 7.232408 12.7 13.9707 0.709667 -9.04454 6489822 

2009 5.476581 12.9 -0.73974 0.71 6.244001 6821116 

2010 2.311392 12.5 4.83933 0.71 0.547549 7182390 

2011 2.586784 12.9 4.169271 0.71 2.187139 7574943 

2012 2.651171 12.2 4.5152 0.71 4.09585 7992573 

2013 2.828767 12.6 4.824561 0.71 3.229391 8413464 

2014 3.09633 11.9 2.898932 0.71 5.361031 8809306 

2015 2.391696 13.075 -0.87691 0.71 6.066383 9159302 

2016 2.003734 15.275 -0.77858 0.71 7.036588 9455802 

2017 1.970023 14.922 3.324392 0.71 6.551485 9702353 

2018 1.986879 14.669 1.272906 0.71 6.794036 9579278 

 الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات : :  المصدر

Word Bank , 2019 , Data and Statistics , World Development Indicators , 

Washington , USA . 
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Welcome to Minitab, press F1 for help. 

Retrieving project from file: ‘C:\ahmed.mpj’ 

MTB > Regress; 

SUBC>   Response 'logy'; 

SUBC>   Nodefault; 

SUBC>   Continuous 'x1' - 'x5'; 

SUBC>   Terms x1 x2 x3 x4 x5; 

SUBC>   Constant; 

SUBC>   Unstandardized; 

SUBC>   Tmethod; 

SUBC>   Tanova; 

SUBC>   Tsummary; 

SUBC>   Tcoefficients; 

SUBC>   Tequation; 

SUBC>   Tdw; 

SUBC>   TDiagnostics 0. 

  

Regression Analysis: logy versus x1; x2; x3; x4; x5  
Analysis of Variance 

 

Source      DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression   5  3.92478  0.78496     3.37    0.020 

  x1         1  0.00363  0.00363     0.02    0.902 

  x2         1  1.11999  1.11999     4.80    0.039 

  x3         1  0.01633  0.01633     0.07    0.794 

  x4         1  1.76758  1.76758     7.58    0.011 

  x5         1  3.25254  3.25254    13.95    0.001 

Error       23  5.36135  0.23310 

Total       28  9.28613 

 

Model Summary 

 

       S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0.482807  79.18%    78.23%       0.80% 

 

Coefficients 

 

Term           Coef   SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant       -0.2      16.4    -0.01    0.991 

x1           0.0107    0.0858     0.12    0.902  5.38 

x2          -0.1196    0.0546    -2.19    0.039  5.11 

x3              5.7      21.4     0.26    0.794  7.05 

x4          -0.1023    0.0372    -2.75    0.011  3.44 

x5        -0.000002  0.000000    -3.74    0.001  1.98 

 

Regression Equation 

logy = -0.2 + 0.0107 x1 - 0.1196 x2 + 5.7 x3 - 0.1023 x4 - 0.000002 x5 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Obs   logy    Fit   Resid  Std Resid 

  1  1.027  1.171  -0.144      -0.52     X 

  3  2.927  1.674   1.253       3.08  R 

 

R  Large residual 

X  Unusual X 

 

Durbin-Watson Statistic 

 

Durbin-Watson Statistic =  2.14806 

 


