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Abstract 
 

Given the importance of the labor market, and its reflection on the preparation of 

human resources strategy, we have to study the effects of the most important key 

variables for the labor force .Therefore, this study on measuring the most important factors 

affecting the rates of unemployment in Syria during the period (2001-2008 AD) the rate of 

population growth, and the rate of investment growth, and indicators of foreign trade, and 

the rate of economic growth in an attempt by researchers to propose a standard form for the 

most important factors affecting the rates unemployment through the applied study on data 

from the Central Bureau of Statistics in Syria during the period (2001-2008 AD). 

 

Key wards: unemployment, economic growth, population growth, the labor force. 
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 قياس أهم العوامل المؤثرة في معدالت البطالة في سورية
 

 القرعان يالدكتور محمد فاد
 محمد نعبد الرحم                        

 المستخلص

 
البشرية، البد منن  الموارد انطالقاً من أهمية سوق العمل، وانعكاسه على إستراتيجية إعداد

سية الخاصة بالقوة العاملة. وعليه فإن هذه الدراسة دراسة اآلثار الناجمة عن أهم المتغيرات األسا
( 1002 – 1002ة )دالت البطالة في سنورية خنالل المندتتناول قياس أهم العوامل المؤثرة في مع

وهي: معدل النمو السكاني، ومعدل نمو االستثمارات، ومؤشرات التجارة الخارجينة، ومعندل النمنو 
نمننوذق قياسنني ألهننم العوامننل المننؤثرة فنني معنندالت أاح االقتصننادف فنني مةاولننة مننن البنناةثين القتننر

فني  الصادرة عن المكتن  المركن ف لصةصنا  تالبطالة، وذلك من خالل دراسة تطبيقية على البيانا
 (.1002-1002ة )خالل المد سورية

 
 البطالة، النمو االقتصادف، النمو السكاني، القوى العاملة. الكلمات المفتاةية:
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 مقدمةال

عناا  ظاهرة البطالة من  ههنا الظنراهر التنا تعناها مهلنا درل العنالا الكالن  ب ن ل  تعد
رت نناد ت تر نند درلننة اننا العننالا مت رتعنناها منن  هنن    ردرل الننرط  العربننا ب نن ل  ننا  

. رعننرر ة  ر رهننا منن  النندرل عاهنن  اننا الظنناهرة نننم  عننرا عمكلننا  ل نن  بهعنن  مت ارتننة
 ن ل  ب نر. رهنا تعبنر برننرع عن  ع نب انا البهنن  العنهرا  اخ  نرة من  هن   الظناهرة ب

اتقتصاد ة  رع   كل اا عمل اتقتصاد الرطها. ره ا منا  نيدإ ملن   كنل ا تمناعا عكن  
  نر  العناطكر   برلة محدى عما  اقتصاد العنرا  م الصع د الرطها. رالبطالة اا حدرد مق

صنناد الننرطها  هر لمنند عنن  العمننل بمكابننة  نن ي احت نناطا لرانند القطاعننا  المحدكننة اننا اتقت
القطاعننا  القاةمننة ب نند عامكننة مننناا ة  عهنندما تبننده مرحكننة الهلننر  اتقتصننادإ. رتتحننرل 

 البطالة مل  حالة مرن ة  عهدما ترت ع هعبة العاطك   ع  العمل ع  حد مع  . 
 أهمية البةث

ههننا العرامننل المننيكرة اننا معنندت   دراعننة منن   رهلننا تحننارل ق ننا تهبننع ههم ننة هنن   ال
طالنننة انننا عنننرر ة باتعتمننناد عكننن  الب اهنننا  الرعنننم ة الصنننادرة عننن  الم تننن  المر نننبإ الب

 .1002 –1002ة  الل المد اا عرر ة لإلحصاء
 مشكلة البةث

لقد با  رانحاً لكح رمنة العنرر ة بنا  البطالنة انا عنرر ة تتناكر ب مكنة من  المتر نرا        
د ر  رمعندل اتعنت راد رالتصنمارا   ل همر اتعنتكالتا م  ههملا )معدل الهمر الع اها  معد
  تنناك ر  ننل مهلننا لرننر  دراعننتلا منن  ه ننل ق ننا الهمننر اتقتصننادإذ  لنن ا  ننا  منن  الرا نن 

 ا: اتتت ك  بما  االتعايت  التا تحارل الدراعة اإل ابة عهلا معال تلا  هما 

 لم  معدت  الهمر الع اها اا عرر ة بب ادة معدت  البطالة؟هل هع 

 ت  البطالة اا عرر ة باتعت راد رالتصد ر؟هل تاكر  معد 

  تمتصننا  معنندت  لم  اتعننتكمارا  اننا عننرر ة بتننام   اننر  عمننل مهاعننبة هعننهننل
 البطالة المتبا دة؟

 لم  معدت  الهمر اتقتصادإ اا عرر ة بالحد م  تبا د معدت  البطالة؟هل هع 
 هدف البةث

  لدف البح  ال  تحق ا:
 نالل ال تنرة  رتاك رهنا انا معندل البطالنة انا عنرر ةرمندى ة متر را  ه كر ااعك ن تحد د 

 المدررعة.

  همنننر ا  نننا  خهنننا المتر نننرا  المنننيكرة انننا معننندت  البطالنننة  نننالل ال تنننرة هصننن ا ة
 المدررعة.

 البةثات فرضي
 تر د عالقة محصاة ة  ا  دتلة معهر ة ب   معدل البطالة رمعدل الهمر الع اها.  ت
 ا  دتلة معهر ة ب   معدل البطالة رمي را  الت ارة ال ار  ة.تر د عالقة محصاة ة  ت

 تتر د عالقة محصاة ة  ا  دتلة معهر ة ب   معدل البطالة رمعدل همر اتعتكمارا . 
 تتر د عالقة محصاة ة  ا  دتلة معهر ة ب   معدل البطالة رمعدل الهمر اتقتصادإ. 

 منهج البةث

بمننا  تهاعنن  رههننداف هنن   الدراعننة     رالق ننا  ال منناحك كنناتالرصنن ا المننهل  تننا اعننت داا ال
 را تبار ال رن ا  التا تا   رها باعت داا اخدرا  اإلحصاة ة المهاعبة.
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 مفهوم القوة البشرية -2

"م مننرا العنن ا  القننادر   عكنن  العمننل  لعامكننةذ باهلننا:)ا الب ننر ة  م نن  تعر ننف القننرة
عنكعة هر تاد نة  دمنة  مهتااما هر عقكا  يدإ مل   لد  ع المهت . ر قصد بالعمل المهت   ل

رت مل القرة الب نر ة  م نع العن ا  الن    تبكنا هعمنارها  .لا اا م  اد مكل ه   العكعةهر  ع
عهرا  اا كر معتبعداً مهلا العا ب   ع باً داةماً رالمرن  مرناً مبمهناً  رت  م نهلا  20

الم لرا  هعن ا ره ا ذ. 64  1002  ماع لمع) هداء هإ عمل  إ ق مة اقتصاد ة را تماع ة"
ال صنر   ا منا   ن  القنرة  امع ما تنا اعتمناد  من  قبنل الم تن  المر نبإ لإلحصناء بلن 

ت نمل  م نع ا: اةنة العن ا  انا عن  العمنلهما  عهة اا كر. 22البمه ة   باعتكهاء المدة العامكة
هلا العا ب   ع نباً داةمناً عهة  معتبعداً م 42عهة ردر  22الع ا  ال    تبكا هعمارها ب   

 منا هنر ر رالمرن  مرناً مبمهاً  رت  م هلا هداء هإ عمل  إ ق مة اقتصاد ة را تماع ة.
ذ  ارا قرة العمل: بالهعنبة 1  ر)قرة العمل ذ2) تتر   اةة الع ا  اا ع  العمل م معكرا 

اخاننراد   لننا ال ننبء منن  العنن ا  اننا عنن  العمننل  النن إ  تننالف منن   م ننعلقننرة العمننل تمكننل 
اله  ط   اقتصاد اً ال     قدمر  عنر  العمنل  نالل اتنرة اإلعنهاد البمهنا رتبكنا هعمنارها 

عنراًء  ناهرا  عمكنر  انا مهتناا العنكع هر تاد نة ال ندما  هر  ناهرا   عهة 42عهةذ ردر   22)
  2991  اخ نقر) ملن ر م ن  تصنه ف هن ا ال نبء من  العن ا   بحكر  ع  مكل ه ا العمل. 

 عكن  الهحنر ايتنا طل خ را  البحن  اترل رالعطك  . ر عرف الم اعم ترك   رالالذ: 140
الم ننترل: هننر ال ننرد )  ننراً  ننا  هر ههكنن ذ النن إ بارل عمننالً  ا ق مننة ذ 90  1022  محمنند)

  مرتبطناً بمكنل هن ا العمنل ا    الل اترة اإلعهاد البمها هر اقتصاد ة لمدة ت تقل ع  عاعة
طارئ ميقن   نالمر  هر اإل نابة هر عنرء اخحنرال ال ر نة هر   نر رل هه لا  بارله بعب  

 . لا
هر ال رد )  راً  ا  هر ههك ذ القادر عك  العمل ر ر   ا ه ر بح  عهنه رلنا  :عاطلال
طالً م ا  نا  متعاقنداً عكن  عمنل تبنده ممارعنته لنه اعن در عن  تن  اتنرة اإلعنهاد البمهنا  د  ح

 بتار خ تحا ل ترة اإلعهاد البمها.
اخاننراد تمكننل ا ذ299  1001 ننررإ   ؛بننرادق ا)  ننارا قننرة العمننلهمننا بالهعننبة ل

هإ ال    ت  عمكر  رت  بحكر  ع  عمل  عكماً ههلا  د كر   .  ع  العمل بإرادتلا المعتره
 منن  ح نن  العنن  دا ننل اةننة العنن ا  اننا عنن  العمننل  ر ع  ننر  منن  د ننل همال لننا رهمننراللا

 .)الطبقة الط  ك ة اا الم تمعذ
 بناهلا: ذ14  2992)عنالع   اخاراد  ارا اةة الع ا  اا عن  العمنلر م   تعر ف 

عنهة رالع نبة رال ن رل الن    ت ناربرا 22 اخط نال در   -اخاراد   ر القادر   عك  العمل
ربالطبع ت  مارعر  عمالً مكمراً. ربل ا الصدد  عرف العامل هر الم نترل راقناً لمنا  -42ع 

لا انا "ال ن   الن إ  عن رابنع ع نر لإلحصناة    انا م نال العمنل باهنه اء اا الميتمر ال
ه نر هقندإ هر ع هننا  اخعنبرا مقابننلاإلهتناا من   نالل عمننل عناعة عكن  اخقننل انا ال نرا هر 

 .عك ه"  حصل
Fourteenth international conference of labor statisticians,1987, 1)ذ 

ا لا قعا من  هانراد القنرة العامكنة قنادر   عكن  "الحالة التا   ر    ما م  البطالة تعها
العمل ررا بن   ا نه ربناحك   عهنه رقنابك   بمعندل اخ نر القناةا ر صنه ر  ننم  حندرد عن  

  1022)محمند  العمل  ل هلا لا   ندر  منع مراعناة عندد عناعا  العمنل رربطلنا باإلهتناا" 
 ذ.12
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 ن  باعنتكهاء المندة البمه نة  ب صر  القرة الب ر ة  ل آه اً  رر  مالرهت ا مع الم لرا 
عنهة انا كر  رهن ا منا اعنتقر عك نه الم تن  المر نبإ  22عنهرا  انا كر  النا  20ابدتً م  

 لإلحصاء اا عرر ة.
 (1002- 1002خالل سنوات الدراسة ) تطور معدالت البطالة

ذ التطننررا  التننا طننره  عكنن  معنندت  البطالننة اننا 2) هرنننف اننا ال نندرل ايتننا
حعن  هحند  الب اهنا  الرعنم ة الصنادرة عن  بر لنا  1002 – 1002رة عرر ة  الل ال تن

 :اا عرر ة الم ت  المر بإ لإلحصاء
 

 (1002 -1002ة )دالت البطالة في سورية خالل المدع معيتو : 2الجدول 

 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 1002 العام
المتوسط 
 الةسابي

مقدار 
 التغير 
)%( 

معدل 
 البطالة
)%( 

20 4 21 22 21 1 2 1 20 2 2 22 1 20 2 2 44 

معننرع عنننرا العمنننل  الم مرعنننا  )معنننداد البننناحك   باتعتمنناد عكننن  ب اهنننا  الم تنن  المر نننبإ لإلحصننناء  المصنندر:
 اإلحصاة ةذ.

 

رقند  عنبى عتقرار انا همنر معندت  البطالنة  اتعدا ذ: 2) هالحظ م  ال درل العابا
  ة:ه ا إلحدى اخعبا  ايت

اه  ن  معندل البطالنة  ر لنا  عنرد  1001ت نر ع ة رمدار نة: امنكالً انا عناا عرامل 
مل  تطب ا الح رمة اإلحالة مل  التقاعد عهد عن  العنت   عنهة؛ ممنا هدى ملن  اعنت عا  هعنداد 

اه  نن  معنندل  1002 ب ننرة منن  العنناطك   عنن  العمننل اننا القطنناا العنناا. ر نن لا اننا عنناا 
ع بعن  هراننا الدرلنة عكن  ال الحن   ال ا  رترب  البطالة  ر لا  عرد مل  ه اط القطاا

   عن  مما هدى مل  اعت عا  هعداد  ب رة من  العناطك الً هرانا مه اة اخعد اا مع هةذمك)
اه  ننن  معننندل البطالنننة  ر لنننا  عنننرد ملننن  مه ننناء المننند   1009العمنننل. ر ننن لا انننا عننناا 

 عمل اا ه   المد .مما هدى مل  اعت عا  هعداد  ب رة م  العاطك   ع  ال  ة الصهاع

ت تمكنل الراقنع ال عكنا لمعندت  البطالنة  رهنا  صداق ة الب اهنا  اإلحصناة ة  م عدا م
 هرقاا م ردة.

 أهم المتغيرات المؤثرة في معدالت البطالة

ة هر ههناا العد نند منن  المتر ننرا  التننا تننيكر اننا ظنناهرة البطالننة عننراًء  اهنن  اقتصنناد 
  رعننرء ترب ننع الكننررا  ر ع اعننا  اتقتصنناد ة ال د نندةالمكننل ا تماع ننة ها د مر راا ننة .. 

النند رل  رعنندا الننربط بنن   م ر ننا  التعكنن ا رعننرا العمننل  رطب عننة الهظننرة ملنن  العمننل  
ظنناهرة ال عنناد اننا ه لننبة  ات  ننرالل ننرة منن  الر ننف ملنن  المد هننة  راه  ننا  اإلهتا  ننة  ر

 هههننا عننهتهارل ننارة ملنن  صننع  ق اعننه. رت نندر اإل...ملخ  ل نن  تاك رهننا  الدرلننة رميععنناتلا
 ا: ههم ة  رالتا  م   تك  صلا بما  اتبالدراعة المتر را  اخ كر 

 .معدل الهمر الع اها 

 .مي را  الت ارة ال ار  ة 

 . معدل همر اتعتكمارا 

 معدل الهمر اتقتصادإذ. معدل همر الهات  المحكا الحق قا( 
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 معدل البطالة أثر معدل النمو السكاني في

الع اها اا هإ م تمع هنر حصن كة عرامنل د مر راا نة كالكنة هنا النرتدا   م  الهمر
رالرا ننا  العامننل اخهننا المننيكر اننا الهمننر   رالرا ننا  رالل ننرة.  عنندق ال ننرا بنن   الننرتدا 

العنن اها اننا البكنندا  المتقدمننة رالهام ننة عكنن  حنند عننراء. االرا ننا  اعننتقر  عهنند معننتر ا  
 رة م  ال ارا هر مل  ال ارا ت تنتا باعنداد  ب نرة انا مه  نة اا معظا درل العالا  رالل

بنن    رتدا  اننال  ننبال معننتراها متبا هنناً اننا حننات  انننطرار ة  همننا النن ه كنن  اخح ننا  مت
 ذ.2  1002  )هحمدالم تمعا  المتقدمة رالهام ة 

رم  ب ادة معدل الهمر الع اها  ربالتالا ب ادة عدد اخانراد انا قنرة العمنل  نيدإ ملن  
د نناد عننر  العمننل  رهنن ا  ننهع   عكنن  معنندت  البطالننة بالب ننادة؛ خ  قننرة الطكنن  عكنن  اب

  العالقة المترقعنة بن   معندل لعر  المتبا د م  قرة العمل  هإ مالعمل ت تعتط ع م اراة ا
البطالة رمعدل الهمر الع اها ها عالقة طرد ة. رهل ع تحقا  لا انا عنرر ة  نالل ال تنرة 

 المدررعة؟ 
عقنن  الحصننرل عكنن  اتعننتقرار الع اعننا رهت  ننة الهمننر الهعننبا اننا - رر ةبننده  عننر

ت نلد تر نرا  عن اه ة  -معترى المع  ة رارت اا المعترى التعك ما  ر  ر  لا من  العرامنل
  عننرر ة عننباقة اننا ع اعننة التهظنن ا ا  ننا   م ننع البكنندا  الهام ننة  بننل مهامننة  نناهلا اننا  لنن

ة  اقند اتعنا هن ا التحنرل باه  نا  هعنبة الرا نا  التنا الع اها قبل   رها من  البكندا  الهام ن
هد  بنندررها مننع بقنناء معنندل الننرتدا  كابتنناً هعننب اً ملنن  ب ننادة هعننداد العنن ا  عكنن  معننترى 

اته  نا   رهن ا منا  ات لن  هحنر 1000الب نادة انا العنهرا  بعند عناا مت ه  ه     عرر ة
ة الدراعننة  رالب ننادة  ننالل منند  هعننداد العنن ا  اننا عننرر ة ذ النن إ  بنن 1)  رنننحه ال نندرل

 .العهر ة رهعبتلا المةر ة
 

 ةس  اإلةصا (ب: تطور عدد السكان في سورية )1الجدول 
 1002 –1002ة خالل المد

 نسبتها المئوية )%( ال يادة السنوية بالمليون()عدد سكان سورية  العام

1000 24 11 - - 

1002 24 91 0 6 1 6 

1001 29 21 0 62 1 6 

1001 29 22 0 61 1 6 

1006 29 91 0 19 1 2 

1002 22 19 0 12 1 

1004 22 90 0 61 1 6 

1009 29.60 0 9 1 2 

1002 29 22 0 62 1 6 

 ذ1002 - 1000ة )عا  اإلحصاة ة  الل المدمعداد الباحك   باتعتماد عك  ب اها  الم مر المصدر:
 

الهمننر اعننتقر معنندل  1002 –1002ة ذ:  ننالل المنند1)لعننابا هالحننظ منن  ال نندرل ا
%  رقد  عبى  لا لكتر ه هحر تهظ ا الهمر الع اها انا  6 1 العهرإ لكع ا  حرالا الهعبة

من   بعنب  التر نه ال ب نر 1002ر 1006) صرصاً اته  نا  الراننف انا عناما عرر ة
تهظنن ا الهمننر العنن اها  ر  نننلا لمعنندت  ال صننربة قبننل ع اعننا  الح رمننة العننرر ة هحننر 

 ما ه  معدل الب ادة الع اه ة عك  الر ا م  ات اهه هحنر اا ه    العام  ذ   ب  ل مكحرظ
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اته  ا   مت ههه ما بال مرت عاً ق اعاً بعرامل  ك رة  المعناحة ال رراا نة المعنتركة لكعن   
اا عرر ة رمعترى تنراار انر  العمنل رمعنتر ا  الند ل.... النخ.  منا ه  لكهمنر العن اها 

كنف  راهن  الح ناة اتقتصناد ة رات تماع نة  رقند   نر  عنامالً م  اب ناً آكاراً  ب رة عك  م ت
اا دانع عمك نا  التهم نة رالتطنرر   منا حند  انا الندرل المتقدمنة انا القنره   الكنام  ع نر 
رالتاعننع ع ننر  رقنند   ننر  عننامالً عننكب اً مع قنناً لعمك ننة التهم ننة  ل نن  اخر ننف ه  ههنناا  ننبه 

 نة حنرل ايكنار العن ةة لكهمنر العن اها ال ب نر التنا  تر لنا م ماا ب   الملتمن   ب نير  التهم
عكن   1002 – 1002ة لهمر العن اها انا عنرر ة  نالل المندعك  عمك ة التهم ة  اما تاك ر ا

 ذ: 1)ما  رنحه ال درل اإلحصاةا ه ا  معدت  البطالة؟
 

ين معدل االرتباط والتةديد وتةليل التباين ومعامالت االنةدار بت : معامال2الجدول 
 1002 -1002ة و السكاني خالل المدومعدل النم البطالة

B F Sig. R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

-.504 .964 .364(a) .372(a) .138 -.005 1.48361 

 ذ.1002 - 1000ة )عا  اإلحصاة ة  الل المدمعداد الباحك   باتعتماد عك  ب اها  الم مر المصدر:
 

 ذالمعتقل المتر ر) معدل الهمر الع اهارذ التابع المتر ر) البطالة معدل ب   اتهحدار معادلة

1504.0659.19 XY     
*
 

 : **ذ هالحظ1)م  ال درل العابا 

 رهر ارتباط رعط ب   معدل البطالة رمعدل الهمر الع اها./ 191 0/م  معامل اترتباط 
 / هإ ق مة ما اّعر  معدل الهمر الع اها م  معدل البطالة.212 0م  معامل التحد د /

 المعننتقل) المتر نر    ننال ربطتن لتنناا االعالقنة 02 0رهننا ه بنر منن  / Sig  /0 146 ق منةم  
 المتر نر عك  المعتقل لكمتر ر تاك ر نع ف  ر دة ر  ر دالة محصاة اً  رمعهر    رذ رالتابع
 .التابع

 ق منةا عهد ا تبار ال رن ا   هر  م هها ه  هقنرل: م  / رها ت  دهF  /0 946م  ق مة 
Sig  /0 146  ربالتالا: ت  ر د عالقة محصناة ة  ا  دتلنة معهر نة  02 0/  رها ه بر م

                                                 
*
 - Y  2  ذمعدل البطالة): المتر ر التابعX  ذمعدل الهمر الع اها): المتر ر المعتقل. 

**
 ذ:40  1006العب د  ) اتاي الهحر عك  رالتابع المعتقل المتر ر   ب   اترتباط معامل قرة تصهف  

 3.00  xyr
 .نع ف ارتباط 

 6.03.0  xyr
 ..رعط ارتباط 

 8.06.0  xyr
 .  د ارتباط 

 18.0  xyr
 .قرإ هر  داً    د ارتباط 

  ا  م ار  لا نعف اترتباط رقرته  تعكا بعدد در ا  الحر ة التا  حددها عدد الم اهدا . ر
 .ع ع ة القةاالع عالباً   ا  رم ا  طرد ة االعالقة مر باً  اترتباط معامل
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ة الدراعننة. رهننرا  ال رننن ة اخرلنن  الننة رمعنندل الهمننر العنن اها  ننالل منندبنن   معنندل البط
ة الة رمعدل الهمر الع اها  الل مند)ههاا عالقة محصاة ة  ا  دتلة معهر ة ب   معدل البط

 الدراعةذ  رت هرا  ارن ة العدا. 
ربره هننا:  ننا  منن  المترقننع ر ننرد عالقننة محصنناة ة طرد ننة بنن   معنندل الهمننر العنن اها 

همنر ا من  الدراعنة اإلحصناة ة  اقند  نا  هن ا المتر نر رمعدل البطالنة  متّ ههنه راقناً للن ا اخ
لدراعننة حننرل الهعننبة لننا ملنن  كبننا  المعنندل ل تننرة االمعننتقل   ننر معهننرإ  ر م نن  م عنناب  

%/  ل   ه ا ت  عها قطعناً ه  هن ا المتر نر   نر ملنا من  ح ن  اخكنر عكن  اإلطنالا. 6 1
 قنننندر  1002 – 1002ر الحننننظ ه  معنننندل الهمننننر العنننن اها العننننررإ  ننننالل العننننهرا  

)مننا عنندا رتبقنن  عننرر ة اخعكنن  اننا معنندت  الهمننر العنن اها بنن   درل العننالا   %6 1بهحننر
رم    %9 2% رالدرل الهام ة 2 0 هر  مار ق اذ  م   بكا معدل الهمر اا الدرل المتقدمة 

%  نالل المندة 2 1المترقع ه   عتمر ات ا  معندل الهمنر راقناً لتقند را  اخمنا المتحندة بهحنر
% 1 2% رالندرل الهام نة 2 2رهر ه ناً   را هظ نر  العنالما البنالا  1022 – 1020م 

 ذ.  16  1002لب اتا  ا) علا ربالتقد را   اتلالكمدة ه 
  معدل البطالة أثر مؤشرات التجارة الخارجية في

ا ننتلر   اننا التطننرر اتقتصننادإ العننررإ  م  الت ننارة ال ار  ننة درراً مم ننباً  تننيدإ
عنرر ة بمرا بهننا الت ار ننة  رمن  المالحننظ ه  الت ننارة ال ار  نة العننرر ة  اهنن  رمابالنن  

باعننراا البكنندا  الرهعننمال ة المتقدمننة صننهاع اً التننا  –البكنندا  العرب ننة   مننا اننا –مرتبطننة 
تعتقبل الصادرا  العرر ة التا ت  ل ال اما   ر اصًة اله ط رالقطن  القعنا اخ بنر مهلنا  
 رتعننتررد بالمقابننل منن  اخعننراا اخ ننرى م تكننف العننكع اتعننتلال  ة رالرعنن طة الرهعننمال ة

قنندر   ة الراعننعة اتهت ننار اننا عننرر ة  م  ننار ع اتعننتكمار رايت  رالمعندا  الالبمننة لكم
 1002حعنن  التقر ننر الكالنن  لل ةننة اتعننتكمار العننرر ة لعنناا بق مننة هنن   ايت  رالمعنندا  

 ذ.69  1002   رتا)عرر ة  ةمك ار ل ر  2 626بحدرد 
منن   ذ1002 – 1002) ةال ار  ننة عكنن  البطالننة  ننالل المنند هق   تنناك ر الت ننارةرعنن 
  الل:
 معدل البطالة أثر معدل نمو المستوردات في -أوالً 

ه  مد ر ة ال مارا العامة العرر ة تععر الصادرا  بعنعر مل  تبد م  اإل ارة  بدءاً 

CIF(Cost, Insurance, and Freight)
 اهننن  ذ 1002 –1002) ة الدراعنننةر نننالل مننند *

 ذ: 6)ال درل  ة  ما ااالمعترردا  العرر 
 

  1002 – 1002ة ات السورية خالل المدالمستورد :2 الجدول
 (السورية األرقام بماليين الليرات)

 معدل النمو السنوف )%( ال يادة السنوية المستوردات العام

1000 229212 - - 

1002 110966 11109 29 9 

1001 112926 22020 9 

1001 112942 26 0 004 

                                                 
*

ه قا  هقل ر ح  البناعة رالتام   عك لا حت   FOB ـعهاصر ععر ال   مل انالً ع  CIFععر ال  - 

 رصرللا مل  م هاء البكد المعتررد.
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 معدل النمو السنوف )%( ال يادة السنوية المستوردات العام

1006 119002 201119 61 9 

1002 201149 241146 62 

1004 212116 12922 4 

1009 426229 221111 19 

1002 219629 226241 11 4 

 اذ.1002-ا 1000ة )  الم مرعا  اإلحصاة ة  الل المدمعداد الباحك   باتعتماد عك  ب اها المصدر:
 

 1000 ذ هالحظ: م  ق مة المعنترردا  العنرر ة بكرن  انا عناا6) م  ال درل العابا
/ مك نر  ل.  110966لتبكنا / 1002ل.   رارت ع  انا عناا مك ر   /229212حرالا /

/  112926  ح ن  بكرن  / 1001%  رمن  كنا ابداد  انا عناا 9 29بمعدل همنر عنهرإ 
ح نن    1001تحقننا ب ننادة مكمرعننة اننا عنناا  %  رلننا9مك ننر  ل.  ربمعنندل همننر عننهرإ 

  / مك ننر  ل.119002لتبكننا / 1006اا / مك ننر  ل.   رارت عنن  انا عنن112942بكرن  /
ع   ح ن  بكرن  ق متلنا انا %  رظك  المعترردا  العرر ة بتح9 61ربمعدل همر عهرإ 

/ مك ر  ل. . رالق با  الهرع نة انا المعنترردا  تعنرد ملن  219629حرالا / 1002عاا 
الب ادة اا اعت راد الع ارا  ر صرصاً ال ةة الع اح ة رب نادة اعنت راد قطنع التبند ل. رل ن  

اتعتمنناد عكنن       ننهع   عننكب اً عننل عننرا العمننل  م  متررداالتطننرر المكحننرظ اننا المعنن
اتعننت راد رعنندا العننعا ملنن  التصننه ع رهقننل الت هرلر  ننا المتقدمننة  ننيدإ ملنن  هقنن  اننر  

 ذ.229  1002)الصااتكا   العمل
معندت  البطالنة انا عنرر ة  نالل هحارل ه  هق   هكر معدل همر المعترردا  عك  ر

 ذ: 2) ال درل اإلحصاةا ما  رنحهة الدراعة  ره ا مد
 

معدل  االرتباط والتةديد وتةليل التباين ومعامالت االنةدار بين ت: معامال2 الجدول
 1002-1002ة مدالبطالة ومعدل نمو المستوردات خالل ال

B F Sig. R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

-2.693 1.285 .300(a) .420 (a) .176 .039 1.45060 

 ذ1002- 1000ة )عا  اإلحصاة ة  الل المدمعداد الباحك   باتعتماد عك  ب اها  الم مر المصدر:
 

 المتر نر) معندل همنر المعنترردا رذ التابع المتر ر) البطالة معدل ب   اتهحدار معادلة
 .ذالمعتقل

2693.2696.11 XY    
*
 

 ذ هالحظ: 2)م  ال درل العابا 
/ رهننر ارتبنناط رعننط بنن   معنندل البطالننة  رمعنندل همننر 610 0 /اترتبنناط م  معامننل

 المعترردا .
/ هإ ق مننة مننا اّعننر  معنندل همننر المعننترردا  منن  معنندل 294 0م  معامننل التحد نند /

 البطالة.

                                                 


-  Y ،)2: المتغير التابع )معدل البطالةX  (.المستوردات: المتغير المستقل )معدل نمو 
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 المتر ننر    ننال ربطتنن لتنناا االعالقننة 0.02رهننا ه بننر منن  / Sig /0 100 ق مننةم  
 المعنتقل لكمتر نر تناك ر ننع ف  ر نددالة محصناة اً  رة ر  ر معهر    رذ رالتابع المعتقل)

 .التابع المتر ر عك 

 Sig ق منة/ رها ت  دها عهد ا تبار ال رن ا . هر  م هها القرل: م  F  /2 122م  ق مة
ر ند عالقنة محصناة ة  ا  دتلنة معهر نة بن   ربالتالا: ت ت 02 0/  رها ه بر م  100 0/

)ههناا عالقنة  ة الدراعة. رهنرا  ال رنن ةدا   الل مدلة رمعدل همر المعتررمعدل البطا
ة الدراعنةذ  لة رمعدل همر المعترردا   الل مدمحصاة ة  ا  دتلة معهر ة ب   معدل البطا

 رت هرا  ارن ة العدا. 
 معدل البطالة أثر معدل نمو الصادرات في -ثانياً 

تعننعر الصننادرا  العننرر ة  ه  مد ر ننة ال منناراملنن  اإل ننارة اننا البدا ننة تبنند منن  

. رتعتمد عرر ة اا صادراتلا عك  المهت ا  المتهرعة من  FOB   (Free On Board)بععر
: 1002)محمنرد   العكع البراع ة رالمهعر ا  رالمالب  ربع  العكع الصهاع ة التحر ك ة

الصادرا  العرر ة اله ط ة ر  ر اله ط نة درراً  ب نراً انا ت ارتلنا ال ار  نة  رتيدإذ. 24
   ر نالل تا حقق  ق با  هرع ة ر صرصاً بعد التعع ها  اا القطناع   العناا رال نارال
    مننا هننر مرنننف اننا ال نندرلذ  اهنن  الصننادرا  العننرر ة1002 –1002ة الدراعننة )منند

 ذ: 4)
 

  1002 –1002ة صادرات السورية خالل المدقيمة ال :2 الجدول
 (السورية األرقام بماليين الليرات)

 معدل النمو السنوف )%( السنويةال يادة  الصادرات العام

1000 124290 - - 

1002 116299 14929 21 2 

1001 102221 22196 16 

1001 142019 -14226 -21 

1006 164244 22219 10 4 

1002 616100 92216 11 2 

1004 202021 20921 29 

1009 299016 96011 26 4 

1002 909992 212946 11 1 

 ذ1002- 1000ة )عا  اإلحصاة ة  الل المدباتعتماد عك  ب اها  الم مر   اد الباحكمعد المصدر:

 
 1000صنادرا  العنرر ة بكرن  انا عناا ذ هالحنظ: م  ق منة ال4)م  ال ندرل العنابا 

/ مك ننر  ل.  161299لتبكننا / 1002/ مك ننر  ل.   رارت عنن  اننا عنناا 124290حننرالا /
/ 102221  ح نن  بكرنن  /1001اننا عنناا %  رمنن  كننا ابداد  2 21بمعنندل همننر عننهرإ 

  ح ننن  بكرننن  1001%  ل هلنننا اه  نننن  انننا عننناا 16إ مك نننر  ل.  ربمعننندل همنننر عنننهر
هت  نننة ال  ننناف التنننا تعرنننن  لنننه  % 21-/ مك ننر  ل.  ربمعننندل همنننر عنننهرإ 142019/

                                                 


له قا  المترتبة عك لا حت  تحم كلا عك  ظلر الع  هة هر هإ   مل ق مة العكعة ر م ع ا FOBععر ال  - 

راعطة هقل ه رى اا م هاء البكد المصدر لل   العكعة  هإ ت   مل ه ة ه قا  ه رى   ر نررر ة بعد 
 التحم ل عك  ظلر البا رة  ه قا  ال ح  رالتام   عك  البناعة.
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  اتقتصاد العنررإ  تصنف ب رهنه اقتصناداً عظا الصادرا  العرر ة براع ة  م  معرر ة رم
ههه  عاها اا الرق  ه عه م  نعف اتعتكمارا  اا ه ا القطاا  رعدا مررهتنه  براع اً  مت

ر ن لا   1001اء ال اتا ر صرصاً اا عاا راه  ا  مهتا  ة العمل ا ه  الر لا  حقا ات ت 
/ مك نر   164244لتبكنا / 1006   رارت عن  انا هبرط اا هععار اله ط ع  العام   العنابق 

عن   ح ن  بكرن  ق متلنا %  رظك  الصنادرا  العنرر ة بتح4 10ل.  ربمعدل همر عهرإ 
ت نلد عنرر ة حالنة من  اته تناع اتقتصنادإ  مك نر  ل.   م  /909992حنرالا /  1002اا

هحارل ه  هقننن   هكنننر معننندل همنننر رعنننرمحارلتلنننا اتهننننماا ملننن  مهظمنننة الت نننارة العالم نننة. 
منا  رننحه ال ندرل  ا رهن .ة الدراعنةطالنة انا عنرر ة  نالل مندالصادرا  عكن  معندت  الب

 ذ: 9) اإلحصاةا
 

بين معدل  االرتباط والتةديد وتةليل التباين ومعامالت االنةدار ت: معامال2 الجدول
 1002-1002ة الصادرات خالل المد البطالة ومعدل نمو

B F Sig. R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

-3.020 .765 .415(a) .336(a) .113 -.035 1.50525 

 ذ1002 - 1000ة )ا  اإلحصاة ة  الل المدمعداد الباحك   باتعتماد عك  ب اها  الم مرع المصدر:
 

 المتر نننر) الصنننادرا معننندل همنننر رذ التنننابع المتر نننر) البطالنننة معننندل بننن   اتهحننندار معادلنننة
 ذالمعتقل

3020.3761.11 XY    
*
 

 ذ هالحظ: 9) م  ال درل العابا
/ رهننر ارتبنناط رعننط بنن   معنندل البطالننة رمعنندل همننر 114 0  /معامننل اترتبنناط م 

 الصادرا .
/ هإ ق مننة مننا اّعننر  معنندل همننر الصننادرا  منن  معنندل 221 0م  معامننل التحد نند /

 البطالة.
 المتر ننر    ننال ربطتنن لتنناا االعالقننة 02 0رهننا ه بننر منن   /Sig  /0 622 ق مننةم  

 المعنتقل لكمتر نر تناك ر ننع ف  ر ند ر دالة محصناة اً  رة ر معهر    رذ رالتابع المعتقل)
 .التابع المتر ر عك 

 ق منة/ رهنا ت  ندها عهند ا تبنار ال رنن ا . هر  م ههنا القنرل: م  F  /0 942م  ق منة 
Sig /0 622  ر ند عالقنة محصناة ة  ا  دتلنة معهر نة ربالتالا: ت ت 02 0/  رها ه بر م

)ههنناا  ة الدراعننة. رهننرا  ال رننن ةادرا   ننالل منندطالننة رمعنندل همننر الصننبنن   معنندل الب
ة طالننة رمعنندل همننر الصننادرا   ننالل منندعالقننة محصنناة ة  ا  دتلننة معهر ننة بنن   معنندل الب

 الدراعةذ  رت هرا  ارن ة العدا. 
ال ك ننة المه  نننة  معننترات   ة  تتبّهنن  ا  رالميععننا  اننا عننرر ة  ال ننر مربره هننا: 

در  مرا بنننة مننن  تهننناا  انننا اخعنننراا المحك نننة رالعالم نننة التقك د نننة رالحما نننة انننا م نننال ال
التطننررا  اللاةكننة اننا العمك ننا  اإلهتا  ننة لكمهت ننا  اتعننتلال  ة رالمعمننرة ال د نندة بال نن ل 

الننر ا من  ه احلننا المحندرد لندى عنندد ننة ل منن  عكن  ر اإلعنترات   ةالمطكنر . ل ن  هنن   

                                                 


-  Y (معدل البطالة): المتغير التابع ،X3 (.معدل نمو الصادرات)المستقل  : المتغير 
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اد العالما ال د د المقناد معرا ناً  خهنه ال ر ا  رالدرل  ل ع  قابكة لكصمرد اا ب ةة اتقتص
   نن  درمنناً اخ نن  باتعتبننار ههننه تر نند مهت ننا  عالم ننة ه ننرد رهر نن  ربمراصنن ا  هرقنن 

ذ. 221  1002قهننرا  هرمننب  ) ر صرصناً اننا ه ننراء المهااعننة اتحت ار ننة العالم ننة ال ننرا
ال ك نة المه  ننة لكمهت نا   عنرف تنيدإ هر ربمنا هد  بالندرل  معنترات   ةه   ه ند م  ههنا

ربال ننر ا  التننا تعتمنندها ملنن  النند رل اننا حكننبر  اقتصننادإ تتهنناق  ا ننه الق مننة المنننااة 
رهن ا منا ه نلد  انا حر نة الحكنبر     رتتقك  ا نه اللنرامي الربح نة حتن  اهندكارها تمامناً 
م ا مننا هارطهننا   طء هر ربمننا هننر  امننداتقتصننادإ العننررإ النن إ  نندرر باتت ننا  العننكبا بننب

ههناا معرقنا  بالهعنبة ل  الد رل لألعراا الدرل ة  رتعع  ال ر ا  العرر ة م   م بالت ايل
 ذ41  1000  الصر ) لتصد ر عكعلا م  ههملا

قصنننرر الهظننناا المصنننراا عننن  تقننند ا ال ننندما  الننننررر ة رالتعنننل ال  لعمك تنننا 
ماً من  المصندر    رإ ره  المنال الننع ف لقمنًة اتعت راد رالتصند ر  رهن ا منا  عنل قعن

ممننا   %60ا تلا لكتمر نل ب ننر  اراةند تصنلعناةرًة انا ه نندإ المنراب   الن     عننتركر  حن
   ر طب ع ة عك  الصادرا . ن ف ت ال ف 

عبرف ال ك ر م   ر ا  الهقل العالم ة ع  تقد ا  ندماتلا انا عنرر ة؛ بعنب  طنرل 
 ب ررقراط ة رارت اا رعرا التراهب  .الرق  الناةع اا اإل راءا  ال

ر  لا عدا اتهتماا بمرحكة ما قبنل اتعنتكمار  من  ح ن  الق ناا بدراعنا  ال ندرى   
اتقتصاد ة  رما تعه ه م  دراعا  اه ة ردراعنة العنرا  بمنا   عنر ملن  حند  ب نر اه  نا  

  الصنهاع ة  معدت  الت ر ل رارت ناا الت نال ف. ر  نا  ع اعنة مت امكنة لته ن ط الصنادرا
ة الرصنل قنكت ار نة المت صصنة بالتصند ر لت ن ل حبما انا  لنا مهمنال مقامنة الميععنا  ال

)عنن د هحمنند   الحننال اننا ال ابننا  المحكننا رالمعننتررد ال ننار ا   مننا هنناال عالننة بنن   المهننت  
درر المننرارد الطب ع ننة اننا التهم ننة اتقتصنناد ة بننده  ه ّ  :ُ ننناف ملنن   لننارذ. 299  1002
راتبت نار انا تحر نا ع كنة الهمنر  رالتقاهنة ه    برب ب الء الندرر الحاعنا لكعكنرار   ترا ع

   لننا ملنن  ه ننرء انننهراتقتصننادإ حتنن  اننا البكنندا  التننا تتننراار ا لننا المننرارد الطب ع ننة. 
اننا م ننال المهت نننا   اقتصنناد ا تر لننا  رريى اقتصنناد ة را تماع ننة تلنندف ملننن  بهنناء 

اتعتماد عك لا   ما هر  اٍر انا  ا المرارد الطب ع ة هراعتلالرال دما  التا ت تعرف اا 
ه  البكندا   ا   الع اا  دلن  الت نار  الدرل نة الدرل المتقدمة ربع  الدرل الهام ة. اا ه ا

المعتر ا  المع   ة المه  نة  ها تكا التا تعتمند هعاعناً عكن  تصند ر مراردهنا الطب ع نة 
ه  نة  ر عرد العب  اا  لا ملن  د مرمنة الطكن  رتصه ع المهت ا   ا  الق ا المنااة الم

عكنن  المهت ننا  رالبننناةع رال نندما  اخر نن  راخ ننرد رالتننا   نن  ه  تعننا ر اخعننعار 
العال ة المتار حنة لكمنراد اخرل نة رتقكباتلنا  ممنا  قكن  من  هنامي ال راةند راخربناع ر نيكر 

. ل )ت  حند من  البطالنةذ  رعنرا العمنعكباً عك  معدت  التبادل الت نارإ رهعنعار الصنرف
اننا الراقننع  ننيدإ هنن ا اخمننر ملنن   عننل المعننتكمر   اننا تكننا البكنندا  رمهلننا بننالطبع عننرر ة 

  تحعن   اإلهتا  نةمما  ب د م  الصعربا  انا  ؛متردد   حرل ترظ ف اخمرال راتعتكمار
 د ننرل متده ننةر  ةة تقننرد ملنن  ال قننرربالتننالا تعنن ي هنن   البكنندا  نننم  دررة اقتصنناد ة عنن

. بالمقابننل ه نند البكنندا  المصنندرة لكمهت ننا   ا  الق مننة المنننااة رمعنندت  بطالننة مرت عننة
العال ة  تحّع   ات اً معتر ا  الع ي ل عربلا  مما  رلد دررة اقتصاد ة مبدهرة   هت  عهلنا 

 ربالتننالا ارت نناا اننا الصننادرا   ب ننادة اننا البننناةع  مننع ارت نناا اننا اإلهتا  ننة رال راةنند
  اب ناً عكن  البكند من  ح ن  قدرتنه عكن  تقند ا م.  ل  لنا  نهع   المعترردا راه  ا  اا 

هننه بإد ننال تقاهننة  د نندة  اننإ  ُعننكا م م نن  القننرل ر  ره  المننال لهقننل التقاهننة رامتصاصننلا
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تعناعد عكنن  امتصننا   ممنا  تعننب  انا ه ننرء حكقننة اقتصناد ة لالبدهننار  اإلهتا  نة  تحعنن 
 .معدت  البطالة المرت عة

 معدل البطالة مو االستثمارات فيأثر معدل ن
م  عمك ننة ت د نند رتطننر ر الطاقننة اإلهتا  ننة رب ننادة الهمننر اتقتصننادإ رت ننر ل القننرة  

العامكنننة  بنننل رتطنننر ر مي نننرا  التهم نننة ب اانننة ه ننن اللا تتطكننن  ترظ  نننا  مال نننة  ب نننرة 
د نة تعاها من  محدر عا . رعرر ة  ر رها م  الدرلراعتكمارا  اا  ااة الم ات  رالقطا

 . عكن  بناقا الم ناتعكباً الترا ا الرهعمالا اخمر ال إ  نعلا هماا تحد ا   ب رة تهع   
 ذ:2)ة   ما هر مرنف اا ال درل اتعتكمارا  العرر   ة الدراعة  اهر الل مد

 
  1002 – 1002ة ورية خالل المدقيمة االستثمارات الس :2 الجدول

 (السورية األرقام بماليين الليرات)

 عامال
االستثمار في القطاع 

 العام
االستثمار في القطاع 

 الخاص
 االستثمار

 1000أسعار عام   
معدل النمو السنوف 

)%( 

1000 99112 24942 224091 0 

1002 220622 49199 294920 21 1 

1001 212692 92219 299112 22 9 

1001 264069 22292 112966 29 2 

1006 212122 210669 122949 20 1 

1002 264422 262202 122291 21 9 

1004 261992 246292 102449 9 2 

1009 214600 264499 121099 -2 1 

1002 221919 221969 144622 -2 9  

 ذ.1002 -1000ة )عا  اإلحصاة ة  الل المدمعداد الباحك   باتعتماد عك  ب اها  الم مر المصدر:
 

 ذ هالحظ:2) م  ال درل العابا
مك نننر   /224091حنننرالا / 1000لعنننرر ة بكرننن  انننا عننناا اتعنننتكمارا  ا م  ق منننة

/ مك نننر  ل.  ربمعننندل همنننر عنننهرإ  294920لتبكنننا /  1002ل.   رارت عننن  انننا عننناا 
/ مك نر  ل.  ربمعندل 299112 /  ح ن  بكرن 1001%  رم  كا ابداد  انا عناا 1 21

ل.  مك نننر  /112966/ ابداد   ح ننن  بكرننن  1001%  رانننا عننناا 9 22همنننر عنننهرإ 
مك نننر  ل.  /12294لتبكنننا / 1006%  رارت عننن  انننا عننناا 2 29ربمعننندل همنننر عنننهرإ 

 بكر  ق متلا اا عاا   اتعتكمارا  العرر ة بتحع   م %  رظك1 20ربمعدل همر عهرإ 
م   الل الب اها  العابقة هالحنظ همنراً راننحاً انا  / مك ر  ل. .144622حرالا/ 1002

اً  بل  لد اتعتكمار ترا عاً اا بع  العهرا   ر ن لا لنا اتعتكمار  متّ ههه لا     معتمر
    الهمر بنرت رة راحندة  نالل  اانة اخعنراا المدررعنة. راي  عنهرى منا تناك ر معندل همنر 

منا  رننحه ال ندرل  ة الدراعة  ره ارر ة عك  معدت  البطالة  الل مداتعتكمارا  اا ع
 :ذ9)اإلحصاةا 
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ط والتةديد وتةليل التباين ومعامالت االنةدار بين معدل االرتبا ت: معامال9 الجدول
 1002-1002ة ستثمارات خالل المدالبطالة ومعدل نمو اال

B F Sig. R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

-1.713 2.363 .175(a) .532(a) .283 .163 1.35382 

 ذ1002- 1000ة )اة ة  الل المد اها  الم مرعا  اإلحصمعداد الباحك   باتعتماد عك  ب المصدر:
 

 ذالمعتقل المتر ر)اتعتكمارمعدل همر رذ التابع المتر ر) البطالة معدل ب   اتهحدار معادلة

4713.1787.14 XY     
*
 

 ذ هالحظ: 9) م  ال درل العابا
بطالنة رمعندل همنر رهر ارتباط تقر باً   ند بن   معندل ال /211 0/ م  معامل اترتباط

 اتعتكمارا .
/ هإ ق مننة مننا اّعننر  معنندل همننر اتعننتكمارا  منن  معنندل 121 0م  معامننل التحد نند /

 البطالة.
 المتر ننر    ننال ربطتنن لتنناا االعالقننة 02 0رهننا ه بننر منن   /Sig  /0 292 ق مننةم  

 معنتقلال لكمتر نر تناك ر ننع ف  ر ندة ر  ر دالة محصناة اً  رمعهر    رذ رالتابع المعتقل)
 .التابع المتر ر عك 

 Sig ق منةهر  م هها القرل: م   / رها ت  دها عهد ا تبار ال رن ا .F  /1 141م  ق مة
ربالتالا: ههاا عالقنة محصناة ة ع عن ة ل عن   ا  دتلنة  02 0/  رها ه بر م  292 0/ 

ة ة الدراعننة. رهننرا  ال رننن الننة رمعنندل همننر اتعننتكمار  ننالل منندمعهر ننة بنن   معنندل البط
النة رمعندل همنر اتعنتكمار الكالكة )ههاا عالقنة محصناة ة  ا  دتلنة معهر نة بن   معندل البط

 ة الدراعةذ  رت هرا  ارن ة العدا. الل مد

ربره ها:  ا  م  المترقع ر رد عالقة ع ع ة ب   معدل البطالة من   لنة ربن   معندل 
   ر رد عالقة ع عن ة بن   همر اتعتكمارا  م   لة ه رى  ربال عل م   الل الب اها  تب

لنة ه نرى  رل هلنا عكن  معدل البطالة رهمرها م   لة رب   معدل همنر اتعنتكمارا  من   
  ر معهر ة  ر عرد  لا مل  عدا ر رد اعتكمارا  حق ق نة  ر صرصناً منع ترا نع  ما  بدر

 -صنة ت تعنتط ع اتعنتكمارا  ال ا امتصا  قرة العمل المتبا ندة  م  درر القطاا العاا اا
هلننا تك ننا ملنن  اعتمنناد اعننت عا  بنناقا القننرة العامكننة  م  م –راقنناً لمبننده الت ننال ف راخربنناع 

راعت داا اخعال   الحد كة اا العمل رالتا ت تحتاا  الباً مل   كااة عال نة من  العمنال )ههنا 
 ارة اا ظنل الع اعنا اتظلر البطالة ال ه ةذ  رمهما تحتاا لهرع ا  رت صصا  لا ت   متر

عدا دقة الب اهنا   التعك م ة رالتدر ب ة المتبعة عابقاً  رت ر   ك  ة ره  المال. رالعب  اخها
 اإلحصاة ة التا تا اتعتماد عك لا. 

 معدل البطالة جمالي )معدل النمو االقتصادف( فيأثر نمو الناتج المةلي اإل
اتقتصنادإ ال ب نر  رمعندل البطالنة اإل منالاالعالقنة بن   الهنات  المحكنا  قد عبر عن ل 

ههنه عهندما انا حعن  هن ا اتقتصنادإ بالعالقنة   نرهر  من ر   Arthur Okun) )آركر ار   
 اإل منالا٪ بالمقارهنة منع الهنات  المحكنا 1قدار ــال عكاذ بم اإل مالاالمحكا   ترا ع )الهات 

ك ما   )عنن ٪2اننإ  معنندل البطالننة  ننبداد   ل لكمننراردـننـل ال امـننـل الت ر ـننـظ رقع انناـننـالمت

                                                 
*  Y (معدل البطالة): المتغير التابع ،X4  (.معدل نمو االستثمارات): المتغير المستقل 
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 ر  م  عنر  لنا  رطرد ة ب   الهات  رمعدل البطالة . ره  ا تبدر العالقة رط دةذ2  1009
لعمنل  نل القطاعنا  اتقتصناد ة ب اهب لنا ال ندما  ه  الهنات   عبنر عن  الهت  نة الهلاة نة انا 

عنن  الم مننرا الترا مننا ل ننل منن   ه ننرى لننة  ر عبر منن  ننالل عننهة راحنندة. راإلهتننا ا
إ هرصننااا التعامننل مننع العننالا ال ننار ا  عننتكمار رالم ننتر ا  الح رم ننة)اتعننتلالا ر ات

الطر قنة المككن  لتقك نل معندل البطالنة هنا  رل لا اإ   ال ارا ب   الصادرا  رالمعترردا ذ
من  اتقتصناد  اتقتصناد العنررإ راتهتقنال تندر   اً  ال امهنة انا اإلهتا  نة ةاعنته ار  نل القنر

إ ه .ع  عطالنة المنرارد هاماً  البطالة بحد  اتلا معبراً  درتعا. اتقتصاد الصهاع مل الر عا 
هم نة خبطر قنة اقتصناد ة رتعظن ا الق منة المننااة. ربالتنالا من  ا عدا اعترالل المتاع مهلنا

ال    نة التنا  م ن  بلنا ب نادة الهنات  المحكنا من   نالل ت ع نل عمنل  نل  ال برى البحن  عن 
الم ات  التنا تتهاعن  منع مراردهنا المتاحنة  مل ارا  اتقتصاد ة رتر  ه اتعتكم القطاعا 

منن  هاح ننة الكننررة البراع ننة رالصننهاع ة راتعننت ادة منن  مرقننع عننرر ة ال ررااننا  عننراء
 لكم نبر  التنار  ا الحننارإ رمعنتردعاً  رالتنار  ا من   نالل  رهلنا معنتقراً  رالع اعنا

 ربالتنالا  رننلاهعكن  د نا  العنالا منر  هر نل حننارا  ر  رلن خب د نة اخلا بكد ارص ب

  ررربناخقربلنا من  درل اتتحناد ا اننالً عن  راهد ع اح ة مرمرقة.  مل   تتحرل ه    
عننعار الكابتننة بالهعننبة  ا  الهننات  المحكننا اإل مننالا اننا عننرر ة رباخة الدراعننة:ر ننالل منند

 ذ:20 ما هر اا ال درل ) 1000لعاا
 

  1002 –1002ة المدإلجمالي خالل لمةلي ا: قيمة الناتج ا20الجدول 
 (السورية األرقام بماليين الليرات)

 إجمالي االستهالك العام
إجمالي 

االستثمارات 
 المةلية

صافي التعامل 
 الخارجي

الناتج المةلي 
 اإلجمالي

معدل النمو 
 )%(االقتصادف

1000 422421 224091 41269 906411 - 

1002 902601 294920 94241 922496 2 9 

1001 912212  299112 90199 2021914 2 4 

1001 999126 112966 9620 2022902 2 

1006 242290 122949 -19011 2029019 4 9 

1002 944221 122291 -222611 2224926 4 1 

1004 991241 102449 -9114 2122021 2 

1009 2019112 121099 -21990 2126012 2 4 

1002 2029122 144622 -94229 2119124  6 1 

 ذ1002-1000ة )ا  اإلحصاة ة  الل المدمعداد الباحك   باتعتماد عك  ب اها  الم مرع المصدر:
 

 منالا العنررإ بكرن  انا ذ هالحظ: م  ق مة الهات  المحكا اإل20) م  ال درل العابا
/ 922496لتبكنا / 1002مك نر  ل.   رارت عن  انا عناا  /906411حنرالا / 1000عاا 

   م 1001ابداد  اننننا عنننناا  %  رمنننن  كننننا9 2اقتصننننادإ مك ننننر  ل.  ربمعنننندل همننننر 
ابداد    1001%  رانا عناا 4 2همر اقتصنادإ  / مك ر  ل.  ربمعدل2021914/بكر 

%  رارت عننن  انننا عننناا 2/ مك نننر  ل.  ربمعننندل همنننر اقتصنننادإ  2022902بكرننن  /  م 
%  رظكن  ق منة الهنات  9 4/ مك ر  ل.  ربمعدل همر اقتصنادإ 2029019/لتبكا  1006

 /2119124/ حننرالا 1002بكرنن  ق متلننا انا عنناا  عنن   م لمحكنا اإل مننالا العننررإ بتحا
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%  عكمنناً ههنننه متنناكر بق منننة م رهاتننه )م منننالا 1 6مك ننر  ل.   ربمعننندل همننر اقتصنننادإ 
اتعتلالا  ر م مالا اتعتكمارا  المحك ة  ر صااا التعامل ال ار اذ المب هة انا ال ندرل 

منننر مننن   ننننعف   ننناءة الميععنننا  العامنننة راه  نننا    ننناءة هعنننال . ربره هنننا: ت   كنننر اخ
اتعتكمار رتر ه معظا اإله اا العاا مل  اتعتبدال رالت د ند رملن  اعنتكمارا  ت تنيدإ ملن  
آكار مبا رة اا الهمنر اتقتصنادإ عكن  المندى القصن ر مكنل اإله ناا عكن  الصنحة رالتعكن ا. 

ع نة  نيدإ ملن  عندا قابك نة معندت  الهمنر رم  اعتماد اتقتصاد العررإ عك  القطاعا  الر 
ربمننا ه  القطنناا  اخمطننار رهعننعار الننه طذ ار؛ بعننب  تاكرهننا بعرامننل  ار  ننة )لالعننتمر

البراعا  عتحر  عك  هعبة  ب رة م  بن   القطاعنا  اخ نرى  الن ا   ّعنر ت بن   معندت  
. راي  عنهرى منا الهمر هت  ًة لت بن   اإلهتناا البراعنا الن إ  عتمند بمعظمنه عكن  اخمطنار

منا ة الدراعنة  رهن ا عدل الهمر اتقتصادإ اا عنرر ة انا معندت  البطالنة  نالل مندتاك ر م
 ذ:22) رنحه ال درل اإلحصاةا 

 

االرتباط والتةديد وتةليل التباين ومعامالت االنةدار بين معدل  ت: معامال22 الجدول
 م1002-1002ة خالل المدالبطالة ومعدل النمو االقتصادف 

B F Sig. R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

-4.414 1.215 .3 (a) .410(a) .168 .030 1.45756 

 ذ1002 -1000ة )عا  اإلحصاة ة  الل المدمعداد الباحك   باتعتماد عك  ب اها  الم مر المصدر:
 

 ذالمعتقل المتر ر)دل الهمر اتقتصادإمعرذ التابع المتر ر)البطالة معدل ب   اتهحدار معادلة

5414.4494.15 XY    
*
 

 ذ هالحظ: 22) م  ال درل العابا
رهر ارتباط تقر باً   د بن   معندل البطالنة رمعندل الهمنر  /620 0/م  معامل اترتباط

 اتقتصادإ.
هإ ق مننة مننا اّعننر  معنندل الهمننر اتقتصننادإ منن  معنندل  /242 0/م  معامننل التحد نند

 لة.البطا
 المعنتقل) المتر نر    ال ربطت لتاا االعالقة 02 0رها ه بر م   /Sig /0 1 ق مةم  

 المتر نر اا المعتقل لكمتر ر تاك ر نع ف  ر دة ر  ر دالة محصاة اً  رمعهر    رذ رالتابع
 .التابع

 ق منة/ رهنا ت  ندها عهند ا تبنار ال رنن ا . هر  م ههنا القنرل: م  F  /2 122م  ق منة 
Sig  /0 1  ر د عالقة محصاة ة  ا  دتلة معهر ة بن   ربالتالا: ت ت 02 0/  رها ه بر م

ة الدراعة. رهرا  ال رن ة الرابعة )ههناا ة رمعدل الهمر اتقتصادإ  الل مدمعدل البطال
ة ل مندعالقة محصناة ة  ا  دتلنة معهر نة بن   معندل البطالنة رمعندل الهمنر اتقتصنادإ  نال

 ن ة العدا.الدراعةذ  رت هرا  ار

 ا  م  المترقع ر نرد عالقنة ع عن ة بن   معندل البطالنة من   لنة ربن   معندل الهمنر 
 :  ر معهر ة  رالعب   عبى ال ر اتقتصادإ م   لة ه رى  رل هلا عك  ما  بد

                                                 
*
   Y 5، (معدل البطالة): المتغير التابعX  (.النمو االقتصاديمعدل ): المتغير المستقل 
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قننرة  مننع ترا ننع درر القطنناا العنناا اننا امتصننا  دا ر ننرد اعننتكمارا  حق ق ننة  اصننةعنن -ه
 –راقناً لمبنده الت نال ف راخربناع  -ع اتعنتكمارا  ال اصنة ت تعنتط  العمل المتبا ندة  م 

 اعت عا  باقا القرة العامكة.
 عدا دقة الب اها  اإلحصاة ة التا تا اتعتماد عك لا. - 
م  المالحظ ر رد تبا   انا معندت  الهمنر اتقتصنادإ رالن إ قند  عنبى ملن  الظنررف  -ا

عنرء العالقنا  منع بعن  الندرل رالن إ  مكنل)التا مّر  بلا عرر ة رالمهطقة ب  ٍل عاا 
اهع ننن  عكننن  المعننناعدا  ال ار  نننة عنننكب اً  رترا نننع مهتننناا النننه ط  رعنننهرا  القحنننط 

رمهلننا مننا  تصننل بنناخداء اتقتصننادإ العننررإ  امننكالً  ننا  لالعتمنناد   رال  نناف...ملخذ
المتبا نند عكنن  الصننهاعة اتعننت را  ة رترا ننع حصننة الصننهاعة التحر ك ننة منن  التر  نن  

ارت ع  هعبة الصنادرا  ال ناا  كا لكهات  المحكا هكر  العكبا اا به ة الصادرا   م  الل 
رالن إ  م نن  ت عن ر  بارت نناا  1000من  م منالا الصننادرا  ارت اعلنا ال ب ننر مهن  العنناا 

العالما لكنه ط رالترعنع انا اعنت راا النه ط   منا  الحنظ ب نادة حصنتلا انا العناا  الععر
ل نناا منن  م  تبا نند حصننة الصننادرا  ا الصننادرا   م % منن  م مننالا 1 99ملنن   1001

عننكبا  ع ن  تبا ند اعتمنناد اتقتصناد عكنن  كنررٍة هانننبٍة   م منالا الصنادرا  هننر مي نر
ممننا صننًة انا ظنل تهناق  الم نبر  اله طنا  ر  عنل الهمنر اتقتصنادإ   نر معنتقر ر ا

النهق  %ذ عنهر اً لتعنر   22)   كا الحا ة ملن  همنر الصنادرا    نر اله ط نة بمعندل
 ذ.202  1002  الك كا) اا الصادرا  اله ط ة

 معدل البطالة أثر جميع المتغيرات المستقلة في

عنابقة عكن  من  المتر نرا  المعنتقكة ال عالقة ب   معندل البطالنة ربن    نلالحظ با  اله
عكنن  تناك ر  نل متر ننر هحننارل معرانة هكرهنا م تمعننًة. هإ بعند التعنرف   نر معهر نة. ر حندة

دمن  تناك ر  نل هن   المتر نرا  عكن  معندل  دل البطالنة  اعنتطعهاعكن  معن دةمعتقل عكن  حن
 مهاع . همر ا ق اعاهالبطالة محارل   تقد ا 

 

بين  : معامال االرتباط والتةديد وتةليل التباين ومعامالت االنةدار21 الجدول
 1002-1002ة خالل المد معدل البطالة والمتغيرات المستقلة مجتمعةً 

R R Square Mean Square F Sig. 

.886(a) .785 2.407 1.462 .454(a) 

- 1000ة )عنا  اإلحصناة ة  نالل المندمعداد البناحك   باتعتمناد عكن  ب اهنا  الم مر المصدر:

 ذ1002
 

 المعتقكة المتر را  ر م عذ التابع المتر ر) البطالة معدل ب   اتهحدار معادلة
 54321 004.8155.1490.6663.2066.5208.9 XXXXXY   

 ذ هالحظ : 21) ابالعم  ال درل ا
رهننر ارتبنناط قنننرإ بنن   معنندل البطالننة رالمتر نننرا   /224 0/م  معامننل اترتبنناط  

 المعتقكة.
 هإ ق مة ما اّعرته المتر را  المعتقكة م  معدل البطالة. /0.922/م  معامل التحد د 

االعالقنننة بننن   معننندل البطالنننة ربننن    0.02رهنننا ه بنننر مننن   /Sig /0 626 ق منننةم  
 لمعتقكة   ر معهر ة رل ع   ا  دتلة محصاة ة.المتر را  ا
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 02 0رهننا ه بنر منن  / Sig /0626 ق منةهر  م ههنا القننرل: م   /F  /2.641م  ق منة 
ر د عالقة محصاة ة  ا  دتلة معهر ة ب   معدل البطالة رالمتر نرا  المعنتقكة ربالتالا: ت ت

ة ملنن  عنندا دقننة الب اهننا  ة الدراعننة. ربره هننا  عننرد عننب  عنندا المعهر ننًة  ننالل منندم تمعنن
 اإلحصاة ة التا تا اتعتماد عك لا.

 والتوصيات االستنتاجات
  الستنتاجاتا

 اا نرء ما تقدا تب   لها:
بن   معندل  ا  دتلنة محصناة ة معهر نة  عالقنة تر د ت   ر ا تبار ال رن ا  مل  ههه  .2

 .0.02الهمر الع اها رمعدل البطالة  ر لا عهد معترى معهر ة 

بننن    ا  دتلننة محصنناة ة معهر ننة  عالقننة تر نند تا تبننار ال رننن ا  ملنن  ههننه   نن ر  .1
 .0.02مي را  الت ارة ال ار  ة رمعدل البطالة  ر لا عهد معترى معهر ة 

 ل عن  معهر نة  ا  دتلنة محصناة ة عالقة ع ع ة    ر ا تبار ال رن ا  مل  ههه ههاا .1
 .0.02هد معترى معهر ة ب   معدل همر اتعتكمارا  رمعدل البطالة  ر لا ع

بن   معندل  ا  دتلنة محصناة ة  عالقنة معهر نة تر د ت   ر ا تبار ال رن ا  مل  ههه  .6
 .0.02الهمر اتقتصادإ رمعدل البطالة  ر لا عهد معترى معهر ة 

 التوصيات

  ة:تتت ك  اا الهقاط اي
رطه نة   تر   عك  الدرلة ب ااة قطاعاتلا ربالتعار  مع القطاا ال نا  رننع  طنط

 ننامكة تترصننل منن   الللننا ملنن  اعننترات   ا  تعننتط ع براعننطتلا مقابكننة هنن ا الهمننر ال ب ننر 
مت ر    ند عن يدإ ملن  التطنرر رالتقندا رالمتعارا اا القرة العامكة رال إ لر اعنتكمر ب ن ل

عت ر  البطالة  رما ت ك ه م  اخمرا  ات تماع ة راتقتصناد ة هنا المصن ر المحنتا للن   
  .الب ادا

  نر   م   ب ل  لرد لكمراءمة ب   م ر ا  التعك ا رالتدر   راحت ا ا  عرا العمل
ر لنا من   نالل ترعن ع الت نارر ههاا تهاع  ب   م ر ا  التعك ا رمد ال  عرا العمل  

ب   ال لا  المعه ة بالتدر   رالتعك ا م   لة رم ات  العمل رالت ر ل م   لة كاه نة عكن  
 .  ظة رالمهطقةمعترى القطر رالمحاا

تنننرا ر المهنننال المهاعننن  ل ننن   اتعنننتكمارا   عنننراًء مننن  المهظنننرر الت نننر عا  هر 
 ....ملخذ... -الحد م  ال عاد  –تبع ط اإل راءا  )القرارا  

م  اد معا  ر  اصة اا عمك ة ات ت ارا  الم تك ة المتعكقة بقرة العمل رالت ر ل  بمنا 
 قك دإ العاةد ال ا  باتهتقاء رالتع   . ت ارب الع ر  المتعكقة بالم لرا الت

ا الء مرنرا تهظ ا اخعرة اتهتماا المطكنر  من   نالل تدر عنه ب ن ل مهاعن  انا 
المدار  رال امعا  لكرصرل مل  هعر مترعطة اا عدد هارادها؛ مما  قكل م  هانراد القنرى 

دررهنا ال ّعنال انا العامكة التا تد ل عهر اً عرا العمل  ر    ه  تا   المعنا د رال هناة  
ه ا ال ا  م  هاح ة الح  عك  تهظ ا اخعرة ر رع العراق  ال ك نرة لظناهرة تبا ند هانراد 

   العامكة رتبا د معدت  البطالة رايكار الع ةة الها مة عهلا. ةالقر
 صادرمال

 باللغة العربية صادرالم -أوالً 
اتقتصاد العررإ  رعالة ما عنت ر  ذ تق  ا   اءة هداء الحرا    اا1002)  هحمد  محمد ال  خ .2

 اا اتقتصاد   ك ة اتقتصاد   امعة حك   حك   عرر ة. 
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 هطررحننة د هام   ننة العن ا  رالتعكن ا اننا عمك نة التهم نة اننا عنرر ة ذ 1002)  انياد  معنماع ل .1
   عرر ة. امعة حك   ك ة اتقتصاد  ارا الع ا   -د تررا  اا اتقتصاد

   حك    عرر ة. امعة حك  ك ة اتقتصاد  ا الع ا   عك ذ2991)  هحمد   اخ قر .1
 دم ا  عرر ة.  1006-2994دراعة ال قر اا عرر ة: ذ 1002رآ رر  )هبة  لك كا ا .6
رنننا  عكننا العن ا  )هظر نا  رم ناه اذ  دار ذ1001)  عصناا  عبند النرح ا   نررإ برادق ا .2

 .لكه ر  دم ا
ع اعنن اً اننا النننرط  العربننا  هطررحنننة ذ التهم ننة اتقتصننناد ة 1002)  الب نناتا  اننار  ر ننن د .4

 د تررا   اخ اد م ة العرب ة الم ترحة اا الداهمارا.
ذ الت نارة ال ار  نة العنرر ة  نالل ربنع القنر  الماننا  دار رننا 1002)   رتا  عبالند   .9

 لكه ر  دم ا.
دراعة رت ط ط القرة العامكة اا ال ملرر نة العرب نة العنرر ة   امعنة  ذ2992)     ا  عالع .2

 .دم ا
ذ الهنات  المحكنا اإل منالا رالبطالنة انا عنرر ة  دم نا  مكحنا الكنررة 1009عك ما   ح ا   ) .9

 الكقااا.
ذ دراعننة ايكننار اتقتصنناد ة المتبادلننة بنن   قطنناا الت ننارة ال ار  ننة 1002)  عنن د هحمنند  ههنناء .20

كنرا رقطاعا  اتقتصاد اخ رى  م كنة  امعنة ت نر   لكدراعنا  رالبحنر  العكم نة  عكعنكة الع
 ذ   امعة ت ر    الال ق ة  عرر ة.1ذ  العدد)19اتقتصاد ة رالقاهره ة  الم كد )

ذالبطالننة رتحنند ا  راقننع اتقتصنناد العننررإ  م كننة  امعننة ت ننر   1002)  الصننااتكا  هننرر .22
ذ   امعة 2ذ  العدد)10لكدراعا  رالبحر  العكم ة  عكعكة العكرا اتقتصاد ة رالقاهره ة  الم كد)

  ق ة  عرر ة.ت ر    الال
ذ هعاع ا  الت ارة الدرل ة المعاصرة  ال نبء اخرل  دار الرننا 1000)  الصر    رعد حع  .21

 لكه ر.

 المكننا  امعننة  رالمطنابع العكمننا اله نر  اإلدارإ التهبنني مبننادئ ذ1006)  النرحم  عبنند  العب ند .21
 .الر ا   ععرد

 عة ت ر    الال ق ة  عرر ة.ذ اتقتصاد الدرلا   ام1002)  قهرا  هبار؛ هرمب  هرر الد   .26
ذ البطالة اا عرر ة ردرر الح رمة اا معال تلا  رعنالة ما عنت ر 1022محمد  عبد الرحم  ) .22

 اا اتقتصاد   ك ة اتقتصاد   امعة حك   حك   عرر ة.
ذ الت ال ف اتقتصاد ة الالبمة لتنرا ر انر  عمنل لكقنرة 1022محمد  عبد الرحم   رآ رر  ) .24

ا  م كة بحر   امعة حك   عكعنكة العكنرا 1012لرا ة عاا  1000م  عاا  العامكة اا عرر ة
 ذ   امعة حك   حك   عرر ة.91) اتقتصاد ة رالقاهره ة  العدد

مهظمننة الت ننارة العالم ننة رآكارهننا عكنن  النندرل العرب ننة  ذ1002)  محمننرد   رعننف عبنند العب ننب .29
البحنر  العكم نة  عكعنكة العكنرا رمم اه ة اهنماا عرر ة للا  م كنة  امعنة ت نر   لكدراعنا  ر

 ذ   امعة ت ر    الال ق ة  عرر ة.6ذ  العدد )19اتقتصاد ة رالقاهره ة  الم كد )

 
 باللغة االجنبية صادرالم -ثانياً 

1. Fourteenth international conference of labor statisticians, "guidelines endorsed by 

international conference of labor statisticians, Oct –Nov 1987, P1.. 


