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 الملخص

والتي تسعى إلى االستفادة من مكامن القوة  2030في ظل التحول االقتصادي التي تشهده المملكة العربية السعودية ورؤية 

ي أحد أهم أهداف هذا التحول االقتصادي ه ،لخلق اقتصاد أكثر تنوًعا واستدامةفي البلد والتي تشمل رأس المال البشري 

٪. 7زيادة معدالت التوظيف والمحافظة على معدل البطالة للسعوديين بمستوى أقل من استدامة النمو االقتصادي و

جميع القطاعات. بالتالي، يهدف وللوصول إلى هذا الهدف، قامت المملكة بتبني عدة مبادرات لسعودة الوظائف المحلية في 

البحث إلى إلقاء الضوء على التطورات التي طرأت على سوق العمل السعودي ومعدالت البطالة ومعدالت النمو 

. ويهدف البحث أيًضا إلى 2020-2003بين  االقتصادي التي صاحبتها في المملكة العربية السعودية خالل فترة الدراسة

الوظائف في المملكة من خالل تتبع نسب السعودة في سوق العمل. أما من الناحية الكمية،  تحليل تطور مبادرات توطين

فيهدف البحث إلى دراسة العالقة واتجاها بين النمو في الناتج المحلي غير النفطي كمتغير تابع والنمو في تكوين رأس المال 

 ة.الثابت وعدد العمالة ونسب السعودة في سوق العمل كمتغيرات مستقل

لإلجابة على مشكلة الدراسة الرئيسية والتساؤالت الفرعية المطروحة وتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي  

التحليلي من خالل استعمال األدوات اإلحصائية لتحليل تطور معدالت البطالة والنمو االقتصادي والسعودة. كما تم استخدام 

قدير نموذج االنحدار المتعدد الذي يشرح العالقة من خالل استخدام بيانات السالسل ( لتOLSطريقة المربعات الصغرى )

ومعامل التحديد واختبار  Fو tحيث تم التحقق من جودة النموذج من خالل عمل االختبار اإلحصائي  الزمنية للمتغيرات

( لتقدير مستوى االستقرار للبيانات ADF) االرتباط الذاتي داربن واتسن. كما تم استخدام اختبار جذر الوحدة لديكي فوللر

لتحديد وجود عالقة طويلة  Bound testواختبار الحدود  ARDLاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة واختبار 

جاءت النتائج مؤكدةً لفرضيات البحث بوجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية معنوية بين المتغير  األمد بين المتغيرات.

التابع وجميع المتغيرات المستقلة في النموذج. وتم تقدير معامالت المتغيرات المستقلة والتي تعبر عن المرونة حيث قدر 

وبناًء على هذه . 1.89ومعامل معدل السعودة ب  0.42ومعامل عنصر العمل ب  0.32معامل رأس المال الثابت ب 

النتائج، وصى البحث بضرورة العمل المشترك لجميع المؤسسات الحكومية باإلضافة إلى القطاع الخاص لتحسين سوق 

 والعمل على تطوير وتهيئة مخرجات المؤسسات العلمية والمهنية.  وجعله جاذبًا للكفاءات الوطنية العمل

لبطالة، النمو االقتصادي، توطين الوظائف، السعودة، نموذج سولو، نموذج االنحدار الخطي المتعدد، ا :الكلمات المفتاحية

 اختبار جذر الوحدة، اختبار االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة، اختبار الحدود.
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Abstract 

With the launch of its strategic 2030 vision and its committed effort to prosper, 

Saudi Arabia is undergoing a holistic economic reform that aims to capitalize on 

its human resources to build a diversified and sustainable economy. Beside 

maintaining a healthy and continuous economic growth, one of Saudi’s 2030 

vision goals is increase job opportunities and decrease nationals’ employment 

rate to below 7%. To achieve such goal, Saudi Government sponsored several 

workforce nationalization (Saudization) programs throughout the years. The 

objective of this research therefore is to highlight the development of Saudi 

Arabia’s labor market, unemployment rate, Saudization programs, and economic 

growth in the last 18 years. Also, from an econometric perspective, this paper 

aims to study the relationship between non-oil real GDP as a dependent variable 

and gross fixed capital formation, total number of workers, and Saudization rate 

as independent variables.  

To achieve the objective of the paper and answer the main problems aske, the 

descriptive method was used to statistically analyze the development of 

unemployment rate, economic growth, and Saudization rate. Furthermore, 

ordinary least square (OLS) method was used on the time-series data to estimate 

the multiple regression model that explains the nature and direction of the 

relationship between the variables. To test the quality of the model, statistical 

tests was used such as t-statistic test, F-statistic test, and R2 test as well as residual 

autocorrelation test (D.W). Augmented Dickey Fuller (ADF) test was used to test 

the stationarity of the variables and ARDL and Bound tests were used for the 

cointegration test. The estimated model confirms the assumption of the paper and 

shows that the gross fixed capital formation elastic coefficient is 0.32, the number 

of worker’s elastic coefficient is 0.42, and the Saudization rate coefficient is 1.89. 

Based on these results, the papers recommend that all governmental entities and 

private sector must join hands to collaboratively work on enhancing the labor 

market while simultaneously increasing the capabilities of both academic and 

technical graduates.  

Keywords: Unemployment, Economic growth, Workforce nationalization, 

Saudization, Solow model, multiple linear regression, unit root test (ADF), 

Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) Bound Test. 
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 الفصل األول

 المقدمة

 مقدمة البحث   1-1
في محاولة في جميع الدول النامية والمتقدمة أيًضا  السياسي صانعو القرارالخبراء االقتصاديون ودائًما ما يسعى 

والتي تعبر عن مدى أحد أهم مؤشرات االقتصاد الكلي  يشكالن إنهماحيث  البطالة والنمو االقتصاديقياس وفهم 

تهدف الحكومات إلى معالجتها والمحافظة األولويات التي  البطالة من مشكلة وتعدصحة واستدامة االقتصاد المحلي. 

ومؤشر لعدم  عليها في معدالتها الطبيعية حيث أنها تعتبر مؤشر لقصور النمو االقتصادي عن مواكبة النمو السكاني

 دهذه الدول بسبب تعقيد مشكلة البطالة حيث أن مسبباتها تتعدعادةً ما تفشل جدوى السياسات الموجهة للحد منها. و

وتبعاتها ال تقتصر على الجانب االقتصادي فقط بل تمتد لتشمل الجوانب السياسية واالجتماعية واألمنية ولذلك تختلف 

لون ولديهم مجموعة االفراد الذين ال يعم" تعرف البطالة بأنها .هذه الظاهرةالنظريات التي تحاول إيجاد حلول ل

، وتختلف أسبابها لوجود مسببات إما في (2015)الخطيب،  "الرغبة بالعمل عند مستوى األجر السائد في السوق

نستطيع أن نستنتج أنها أحد أشكال هدر ومن مفهوم البطالة العام  جانب الطلب على العمل وإما في جانب العرض.

تكمن تكلفة البطالة الباهظة في كونها تشمل جوانب في االقتصاد.  وبالتالي هدر للطاقة اإلنتاجيةرأس المال البشري 

 عديدة تمس االفراد واألسر والمجتمعات في آن واحد. 

 يدل علىيحظى النمو االقتصادي باالهتمام الكبير لدى الخبراء االقتصاديين وصانعي القرار لكونه مؤشر رئيسي 

. ويعرف النمو تجاه مستويات معيشية أفضلأن االقتصاد يسير با فعالية السياسات االقتصادية المتبعة والتي تهدف إلى

الزيادة  تعبر .(2015)الخطيب، "االقتصادي بأنه "الزيادات المستمرة في الدخل اإلجمالي الحقيقي في األجل الطويل

في االستثمارات  النموتصاد ما على أن هذا االقتصاد ينجح في تحقيق المستمرة في الدخل القومي لفترات طويلة في اق

اإلنتاج )رأس المال واأليدي العالمة( مما يسهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية للمجتمع والتقدم التقني وزيادة كفاءة عناصر 

، فهو يعد أحد المتغيرات ألن النمو االقتصادي يرتبط ارتباًطا وثيقًا بتحسين المستوى المعيشي في المجتمع ككل.

الرئيسية التي تؤثر على معدالت البطالة مما دفع الكثير من االقتصاديين لعمل األبحاث النظرية والتطبيقية لدراسة 

العالقة بينهما. فالقاعدة العامة تقول ان الزيادة في النمو االقتصادي يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة )قانون أوكن 

، فإن تبادليةوبالمقابل، ولكون العالقة بين البطالة والنمو االقتصادي  .(2017)السعدية،  يحصح(( والعكس 1962)

هي أحد عناصر  حيث أن العمالة في االقتصاد تؤثر على النمو االقتصادي يالت الرئيسية البطالة هي أحد المتغيرات

 اإلنتاج. 

تسعى المملكة العربية السعودية إلى النهوض باقتصادها لجعله أكثر تنوًعا واستدامة وفك االرتباط مع النفط من خالل 

وطاقات بشرية طموحة. ومن هذا استغالل مكامن القوة التي تمتلكها من موقع استراتيجي جاذب لالستثمارات 

ملكة إلى إيجاد حلول لها هي معدالت البطالة العالية بين المنطلق، فإن أحد أبرز التحديات وأعقدها التي تهدف الم

. 2021٪ في الربع األول من سنة 11.7حيث بلغت في آخر إحصائية نشرتها الهيئة العامة لإلحصاء  السعوديين

 يكمن تعقيد مشكلة بطالة المواطنين في المملكة كمثيالتها من الدول النفطية إلى كونها مرتبطة بشكل كبير في هيكل

أكثر  بحسب الهيئة العامة لإلحصاء حيث بلغت نسبتهم تشكل العمالة األجنبية الغالبية العظمى فيهسوق العمل الذي 

والسبب في ذلك يعود لفترة أواخر السبعينات وبداية . 2020٪ من إجمالي المشتغلون في الربع الرابع من سنة 75من 

ومع مما أدى إلى تسارع معدالت النمو االقتصادي السعودي.  الثمانينيات والتي شهدت قفزة كبيرة ألسعار النفط

ارتفاع معدالت النمو االقتصادي، زادت حاجة المملكة إلى األيدي العاملة الماهرة لمقابلة التطور االقتصادي الشامل 

لة األجنبية في البلد. وفي ظل نقص الكفاءات البشرية الوطنية في ذلك الوقت اضطرت المملكة إلى االستعانة بالعما

منذ ذلك الحين، شهدت المملكة تنمية كبيرة في . (1998)السلطان،  يادة الكبيرة في الطلب على العملزالوافدة لتلبية ال

البلد شملت معظم القطاعات االقتصادية واالجتماعية مما أدى إلى تطور ملحوظ في القدرات البشرية الوطنية مما 
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أدى إلى انخفاض االعتماد على العمالة الوافدة. لذلك، بدأت المملكة في اتخاذ تدابير إلحالل العمالة الوطنية محل 

واجهت الة األجنبية حيث أطلقت مبادرات عديدة تحت عملية اإلحالل هذه والتي سميت ببرامج "السعودة." العم

المملكة تحديات كبيرة لعملية سعودة سوق العمل ألن عملية إحالل الوظائف يجب أن تتم بطريقة منهجية يتم فيها 

تؤثر على إنتاجية  أالأي أن سعودة العمالة يجب  التدرج في اإلحالل مع المحافظة على النمو في الطاقة اإلنتاجية.

من هذا المنطلق جاءت فكرة هذا البحث لدراسة أثر السعودة على عنصر العمل أحد عنصري اإلنتاج المحلي الكلي. 

    النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية. 

 

 مشكلة البحث   2-1
والتي تسعى إلى االستفادة من مكامن  2030العربية السعودية ورؤية في ظل التحول االقتصادي التي تشهده المملكة 

أحد أهم أهداف هذا التحول  ،القوة في البلد والتي تشمل رأس المال البشري لخلق اقتصاد أكثر تنوًعا واستدامة

ة )رؤي ٪7االقتصادي هو زيادة معدالت التوظيف والمحافظة على معدل البطالة للسعوديين بمستوى أقل من 

وللوصول إلى هذا الهدف، قامت المملكة بتبني عدة مبادرات لسعودة الوظائف المحلية في جميع القطاعات.  .(2030

على العمالة األجنبية لعدة عقود قد يشكل عائق في طريق الوصول لهذا الهدف.  سوق العمل السعوديإال أن اعتماد 

توطين الوظائف بدون االخالل بالنمو االقتصادي. حيث  فيالتدرج  بالتالي تكمن مشكلة البحث في معرفة إمكانية

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى تأثير سعودة الوظائف في النمو االقتصادي في السعودية وتقدير دالة اإلنتاج. 

 بالتالي تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيسي لهذا البحث:

 ئف والنمو االقتصادي في المملكة العربية السعوديةما هو اتجاه ومعنوية العالقة بين سعودة الوظا

 م(؟2020 –م 2003خالل الفترة )

 

 ومن خالل التساؤل الرئيسي للبحث نستطيع أن نتفرع إلى التساؤالت التالية:

 ما هو شكل سوق العمل السعودي وكيف تطور خالل فترة الدراسة؟  -

 ما هو شكل النمو االقتصادي السعودي خالل فترة الدراسة؟  -

 ما هو واقع عملية السعودة وكيف تطورت خالل فترة الدراسة؟  -

 كيف تؤثر عناصر اإلنتاج على اإلنتاج الكلي في السعودية؟   -

 أهمية البحث    3-1
يسية للنمو االقتصادي. كما أهمية سوق العمل في االقتصاد حيث يعد أحد المحركات الرئ من يستمد البحث أهميته

حساسية االبعاد االقتصادية واالجتماعية للبطالة والنمو االقتصادي وضرورة توطين الوظائف تأتي األهمية أيٍضا من 

 : في المملكة في الدول التي يعتمد سوق العمل فيها على العمالة األجنبية وفيما يلي أهم النقاط التي تبرز أهمية الدراسة

لالرتقاء بجودة الحياة والتي يعد من أبرز ركائزها تمكين القدرات البشرية  2030تسعى المملكة من خالل رؤية  -

 الرؤية.  مخرجاتالوطنية حيث يعد تخفيض معدالت البطالة لدى السعوديين من أهم 

هم أهداف الرؤية حيث يعد التعزيز لنمو اقتصادي سعودي مستدام ومتنوع واالبتعاد عن االعتماد على النفط من أ -

 تستهدف المملكة زيادة الطاقة اإلنتاجية من خالل رفع الكفاءة اإلنتاجية لسوق العمل السعودي.  

 من أهمها: يجب دراستها وإيجاد حلول لها و وجود العمالة األجنبية بأعداد كبيرة له أبعاد اقتصادية واجتماعية -

o للقوى العاملة السعودية حيث أن العامل األجنبي يميل إلى  تعد العمالة األجنبية الوافدة منافس غير عادل

العمل لساعات طويلة بأجر منخفض مقارنةً بالعامل السعودي. بالتالي، ومع التطور الهائل الكمي 

والنوعي للقدرات البشرية الوطنية، إال أنه أصبح من الصعب على العامل السعودي الدخول لسوق 

 . (1998)السلطان،  اصالعمل وخصوًصا في القطاع الخ

o في القوى العاملة من خالل ارتفاع االستهالك  ينيستفيد االقتصاد المحلي كثيًرا من زيادة عدد المشتغل

في المقابل، فإن زيادة العمالة األجنبية الوافدة تحد من واالستثمار والذي يعتمد على الدخل المدخر. 

استفادة االقتصاد المحلي حيث أن العامل األجنبي عادةً وألسباب كثيرة يميل إلى تحويل معظم دخله إلى 
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وهدًرا الحتياطي البلد من  مصدر تسرب لالقتصادالخارج. وتعد هذه التحويالت النقدية إلى الخارج 

  لتالي إخالل ميزان المدفوعات. النقد األجنبي وبا

 أهداف البحث    4-1
معدالت البطالة ومعدالت سوق العمل السعودي و يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على التطورات التي طرأت على

النمو االقتصادي التي صاحبتها في المملكة العربية السعودية خالل فترة الدراسة. ويهدف البحث أيًضا إلى تحليل 

مبادرات توطين الوظائف في المملكة من خالل تتبع نسب السعودة في سوق العمل. أما من الناحية الكمية، تطور 

تغير تابع والنمو في تكوين رأس مفيهدف البحث إلى دراسة العالقة واتجاها بين النمو في الناتج المحلي غير النفطي ك

 تغيرات مستقلة.  مالمال الثابت وعدد العمالة ونسب السعودة في سوق العمل ك

 منهجية البحث    5-1
سيتم استخدام المنهج  لإلجابة على مشكلة الدراسة الرئيسية والتساؤالت الفرعية المطروحة وتحقيق أهداف الدراسة،

من خالل استعمال األدوات اإلحصائية لتحليل تطور معدالت البطالة والنمو االقتصادي والسعودة.  الوصفي التحليلي

من خالل استخدام بيانات السالسل  دام المنهج القياسي الختبار الفرضيات المطروحة في الدراسةكما سيتم استخ

 الزمنية للمتغيرات. 

 فرضيات البحث    6-1
النمو في تكوين رأس المال الثابت والنمو في الناتج المحلي غير  وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين -

 . 2020 – 2003النفطي في المملكة العربية السعودية خالل الفترة 

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين النمو في عدد العمال والنمو في الناتج المحلي غير النفطي في  -

 .  2020 – 2003المملكة العربية السعودية خالل الفترة 

وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين نسب العودة في سوق العمل والنمو في الناتج المحلي غير النفطي  -

 .  2020 – 2003في المملكة العربية السعودية خالل الفترة 

 حدود البحث    7-1
دالت توطين الوظائف في الحدود الجغرافية للبحث: يقتصر البحث على دراسة البطالة والنمو االقتصادي ومع -

 المملكة العربية السعودية فقط. 

قبل الفترة  الحدود الزمانية للبحث: نظًرا لعدم وجود بيانات كافية ذات جودة عالية ألعداد العمالة في السعودية -

 م فقط. 2020م إلى 2003الفترة سنة وهي  18خالل  ، سيتم دراسة العالقة بين المتغيراتالمقترحة لهذا البحث

 نموذج الدراسة    8-1
التي تشرح عالقة اإلنتاج الكلي في البلد بعناصر  ،(2018)نصر،  م(1957، كنموذج سولو )تأخذ النماذج االقتصادية

 اإلنتاج النموذج التالي: 

 

𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿, … ) 

Y: اإلنتاج الكلي 

K: رأس المال الثابت 

L: عدد العمالة 

 

الختبار الثابت وعدد العمالة والنمو االقتصادي كما هو موضح أعاله، و باالعتماد على العالقة بين رأس المالو

نموذج الفرضيات في هذا البحث من خالل دراسة عالقة نسب السعودة بالنمو االقتصادي في المملكة، سيتم استخدام 

ل من أجل تحسين االنحدار الخطي المتعدد والذي يعد أحد األساليب اإلحصائية المتقدمة والتي تضمن دقة االستدال

نتائج البحث عن طريق االستخدام األمثل للبيانات في إيجاد عالقات سببية بين ظواهر موضوع البحث. واالنحدار 
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)عبيد،  الخطي المتعدد هو بشكل عام نموذج يعبر عن العالقة بين متغير تابع وعدة متغيرات مستقلة تؤثر فيه

 تالي: ، حيث أن المتغيرات لهذا البحث هي كال(2017

 متغير تابع: الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي الحقيقي -

 متغير مستقل: تكوين رأس المال الثابت -

 متغير مستقل: عدد العمال اإلجمالي في السعودية -

 متغير مستقل: نسبة السعودة في سوق العمل السعودي -

 

 يصبح النموذج الخطي المعتمد لهذا البحث:، المستقلة والمتغيرات للمتغير التابع وبعد أخذ اللوغاريثم الطبيعي

ln(𝐺𝐷𝑃𝑁𝑂) = ln(𝐴) + 𝛽1 ln(𝐺𝐹𝐶𝐹) + 𝛽2 ln(𝐸𝑀𝑃) + 𝛽3(𝑆𝐴) + 𝑈 

GDPNO: الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي الحقيقي  

GFCF:  رأس المال الثابت في السعوديةتكوين  

EMP: عدد العمال اإلجمالي في السعودية 

SA:  العمل )عدد العمال السعوديين على إجمالي عدد العمال(نسبة السعودة في سوق  

U: معامل الخطأ العشوائي 

b1, b2, b3: رأس المال والعمل ونسبة السعودة مرونة قيم  

 مخطط البحث    9-1
 ينقسم هذا البحث إلى خمسة فصول رئيسية كالتالي: 

وفرضيات الفصل األول )المقدمة(: يتم في هذا الفصل تقديم نبذة عن موضوع البحث ومشكلة وأهمية وأهداف  -

أيًضا نلقي الضوء في هذا الفصل على بعض الدراسات السابقة التي تناولت المواضيع المتعلقة الدراسة. ونموذج 

 بالبحث. 

أسيس للمفاهيم الرئيسية التي يتناولها البحث وهي سوق الفصل الثاني )اإلطار النظري(: في هذا الفصل، يتم الت -

 العمل، والبطالة، والنمو االقتصادي، وتوطين الوظائف. 

نتناول في هذا الفصل تحليل تطور النمو االقتصادي في المملكة الفصل الثالث )اإلطار الوصفي والتحليلي(:  -

 فترة الدراسة.  العربية السعودية وسوق العمل السعودي وبرامج السعودة خالل

في هذا الفصل، يتم تحليل بيانات السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج وعمل الفصل الرابع )اإلطار القياسي(:  -

 االختبارات اإلحصائية والقياسية الالزمة لدراسة اتجاه ومعنوية العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. 

الفصل الخامس )النتائج والتوصيات(: أما في هذا الفصل، فيتم استعراض نتائج االختبارات اإلحصائية والقياسية  -

 ومناقشتها ومن ثم تقديم توصيات لصانعي القرار بنادً على هذه النتائج. 

 

 سابقةالالدراسات  10-1

قتصادي وعالقتهما ببعض لما لهما من أهمية يوجد العديد من الدراسات التي تناولت موضوع البطالة بشكل عام والنمو اال

بالغة كمؤشرات اقتصادية. كما تعددت األبحاث التي تناولت موضوع توطين الوظائف في دول الخليج خصوًصا من خالل 

دراسة األسباب والمعوقات وبعض الحلول المقترحة. وفيما يلي بعض الدراسات السابقة التي تناولت الموضوعات الرئيسية 

: مقسمة إلى موضوعين علقة بدراستناالمت  
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 دراسات عن توطين الوظائف -1

في دراسة القحطاني )2018( توطين الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية: )استراتيجية رفع الميزة التنافسية 

للمواطن والقيمة المضافة للوافد(، يهدف الباحث إلى عرض استراتيجية مقترحة لتوطين الوظائف بالمملكة العربية 

السعودية من شأنها تقليل معدالت البطالة وسد فجوة توطين الوظائف من خالل التساؤل الرئيسي التالي:" كيف يكون 

ذ الباحث المنهج الوصفي يتخ التوطين للموارد البشرية سببًا في خفض نسبة البطالة بين المواطنين في المملكة؟"

دراسة ولتسليط الضوء على المفاهيم المتعلقة بسوق العمل والبطالة وتوطين الاالستقرائي التحليلي لإلجابة على تساؤالت 

بدأت الدراسة في تحليل الخلفية التاريخية لسوق العمل في المملكة واألسباب التي أدت إلى إنشاء مبادرات الوظائف. 

ودور القطاع الحكومي والخاص في هذه المبادرات. وبعد شرح المعوقات التي حالت دون نجاح تلك لتوطين الوظائف 

التي من أهم خطواتها رفع الميزة التنافسية للمواطن ليزيد المبادرات، عرض الباحث االستراتيجية المقترحة للتوطين و

أواًل بأن يتم االهتمام  مل مواطن. وأخيًرا، أوصت الدراسةالطلب عليه ورفع تكلفة الحفاظ على العامل الوافد ليتم إحالله بعا

بتأسيس شركات وطنية في مجاالت عدة  بالجانب االستراتيجي في عملية التوطين والتدرج في عملية اإلحالل. وثانيًا،

 )مقاوالت، صناعية، سياحية ...الخ( تدار بالكامل بكوادر وطنية.  

ير الطلب على العمالة الوافدة في القطاع الخاص وإمكانية إحاللها بالعمالة تقد(، 2013وفي دراسة د. أحمد مشعل )

، يهدف الباحث إلى دراسة الوطنية في المملكة العربية السعودية باستخدام التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ

لخاص والتعرف على أهمم وتحليل واقع سوق العمل في القطاع الخاص لتقدير الطلب على العمالة الوافدة في القطاع ا

المحددات التي تؤثر على الطلب. كما يهدف إلى دراسة التوقعات المستقبلية لسوق العمل في القطاع الخاص وإمكانية 

استخدمت الدراسة بعض أساليب التحليل الوصفي والكمي من خالل السالسل الزمنية، إحالل العمالة الوطنية محل الوافدة. 

ض النماذج القياسية مثل االنحدار الخطي، واختبار جذر الوحدة، والتكامل المشترك، ونموذج كما قامت باستخدام بع

أظهرت نتائج الدراسة أن الطلب على العمالة الوافدة في القطاع الخاص يرتبط طرديًا بكل من إجمالي  تصحيح الخطأ.

، االجتماعيةفي نظام التأمينات  المسجلة لمنشآتالناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، ومتوسط أجر العامل السعودي، وعدد ا

أجر العامل الوافد. ومن خالل هذه النتائج، أوصت الدراسة ضرورة بذل المزيد من الجهود  عكسيًا بمتوسطكما يرتبط 

لإلسراع في تقليل وترشيد توظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ووضع السياسات التي تؤدي إلى اإلحالل التدريجي 

 .بداًل من اإلجباري

 

 دراسات عن البطالة والنمو االقتصادي -2

دراسة حالة المملكة العربية السعودية خالل الفترة:  -أثر النمو االقتصادي على البطالة (، 2020اس حسن )في دراسة عب

، يهدف الباحث إلى تحليل وقياس العالقة بين البطالة والنمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية خالل م201 –1980

ي تقوم بها الحكومة لمعالجة اآلثار السلبية الرتفاع معدالت م وتسليط الضوء على اإلجراءات الت2018-1980الفترة 

البطالة. كما يهدف البحث إلى بناء نموذج اقتصادي قياسي لمعرفة أثر المتغيرات االقتصادية على معدل البطالة في 

بدراسة العالقة بين البطالة  باستخدام بيانات سالسل زمنية ن خالل نموذج انحدار خطي متعددالمملكة. يقوم البحث م

)متغير تابع( والنمو االقتصادي ومعدل التغير في التضخم )متغيرات مستقلة( وذلك باالستعانة بأدوات اإلحصاء واالقتصاد 

القياسي كاختبار السببية، واختبار التكامل، ونموذج تصحيح الخطأ. أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة 

بين معدل البطالة ومعدل النمو االقتصادي، وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين معدل  إحصائية معنوية

العمل على إعادة هيكلة االقتصاد السعودي وجعله اقتصاد متنوع البطالة والتضخم. بالتالي، أوصت الدراسة على ضرورة 

  ة ومراجع السياسات التي تهدف إلى خفض البطالة.وتوجيه االستثمارات للقطاعات التي تعتمد على عنصر العمل بكثر

العالقة بين البطالة والنمو االقتصادي: دراسة قياسية لحالة الجزائر في الفترة (، 2017دحماني السعدية )وفي دراسة 

نماذج  إلى دراسة مقدار العالقة بين البطالة والنمو االقتصادي في الجزائر واختبار قدرة، تهدف الباحثة (1980-2015)
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االقتصاد القياسي على تفسير العالقة االقتصادية بين المتغيرين. واعتمد البحث على الجانب الوصفي التحليلي باستعمال 

بيانات السالسل الزمنية لتحليل تطور البطالة والنمو االقتصادي، واعتمد أيًضا على أدوات القياس االقتصادي لتحديد طبيعة 

خالل نموذج االنحدار. وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة تكامل مشترك بين البطالة من  العالقة بين المتغيرات

والنمو االقتصادي والتي تدل على عالقة عكسية طويلة األجل. وأخيًرا أوصت الباحثة بأهمية توفير الظروف المساعدة 

على زيادة وتيرة خلق المؤسسات الصغيرة  للباحثين من خالل توفر بيانات ذات مصداقية وجودة عالية، كما أوصت بالعمل

 والمتوسطة التي تساهم بشكل فعلي في العملية اإلنتاجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. 

األثر المتبادل بين ظاهرة البطالة والنمو االقتصادي في االقتصاد العراقي للمدة (، 2015وأما دراسة حميد مرزوك )

، فتهدف إلى تسليط الضوء على البطالة وتحليل واقعها ومعرفة أسبابها وآثارها الخطيرة على اقتصاد (1990-2012)

العراق، كما تهدف إلى إيجاد حلول للحد من اآلثار السلبية للبطالة باستخدام سياسات اقتصادية وأساليب علمية مالئمة 

 على بياناتالمنهج التحليلي والوصفي والقياسي وباالعتماد لوضع االقتصاد العراقي. ويهدف الباحث من خالل االستعانة ب

أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود السالسل الزمنية لتحليل تطور البطالة النمو االقتصادي في العراق ودراسة العالقة بينهما. 

هذه النتيجة إلى صحة  عالقة عكسية بين البطالة كمتغير تابع والنمو االقتصادي كتغير مستقل، ولكن بمقدار ضعيف. تدل

أي أن النمو االقتصادي  الفرضية التي توجه منها البحث بأن هناك تباطؤ للعالقة بين البطالة والنمو االقتصادي في العراق

بالعمل على تنويع مصادر الدخل وتحفيز لوحده ليس حاًل كافيًا لمشكلة البطالة. وانطالقًا من هذه النتائج، أوصى الباحث 

 ت الحكومية في القطاعات كثيفة عنصر العمل وتصحيح مخرجات التعليم والسياسات التجارية لضبط االستيراد.االستثمارا

سوق العمل فقط إنما باإلضافة إلى أنه ال يكتفي بدراسة أثر توطين الوظائف على هذا البحث عن الدراسات السابقة  ما يميز

قتصادي يتناول البحث دراسة أثر توطين الوظائف على النمو االقتصادي دراسة العالقة المباشرة بين سوق العمل والنمو اال

واتجاه حركة األموال )داخل االقتصاد أو خارجه( تدخل  ن مقارنةً بالعمالة األجنبيةيأي أن عوامل مثل إنتاجية المواطن

 ضمنًا في هذه الدراسة. 
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 )اإلطار النظري( الفصل الثاني

 النظريات االقتصادية لمتغيرات نموذج الدراسة  

 مفهوم سوق العمل 1-2

سوق العمل هو المكان الذي يتفاعل فيه المنتجون والشركات مع الموظفين. حيث تهدف الشركات إلى توظيف األفضل 

ويهدف األشخاص إلى اختيار الوظائف المناسبة والتي تعود عليهم بأكبر منفعة مادية. في سوق العمل يتم تحديد اآلليات 

تكمن أهمية سوق العمل في أنه يتم من خالله تحديد الطلب والعرض على التي يتم من خاللها الربط بين العمال والوظائف. 

العمل الذي بدوره يؤثر على مستوى التوظيف العام. مستوى التوظيف في بلد ما يلعب دور مهم في زيادة النمو االقتصادي 

ي العمال والكمية التي وتقوية االقتصاد ورفع مستوى المعيشة. مثل أي سوق آخر، هناك جانب عرض على العمل يتمثل ف

 (2018)نصر،  يرغبون في عرضها وجانب طلب يتمثل في الشركات والكمية التي يرغبون في توظيفها.

 (Demand for Labor, Online) الطلب في سوق العمل 2-1-1

باستخدام الطلب على العمل مثل الطلب على أي من عناصر اإلنتاج مشتق من الطلب على المنتجات التي يتم إنتاجها 

عناصر اإلنتاج. والطلب على العمل يعتمد على عدة عوامل منها حجم اإلنتاج وأسعار عناصر اإلنتاج والمستوى التقني. 

وألن الطلب على العمل يتأثر بكل هذه العوامل، يجب دراستها لفهم مدى تأثيرها. أهم عامل يؤثر على الطلب على العمل 

 هو األجور.

 على العمل في األجل القصير تأثير األجور في الطلب

في االقتصاد يعرف األجل القصير بأنه ثبات عنصر واحد على األقل من عناصر اإلنتاج وفي هذه الحالة نفترض أن 

عنصر رأس المال هو الثابت. عالقة األجور بالطلب على العمل في األجل القصير عالقة عكسية فعند زيادة األجور يقل 

 نخفاض األجور يزيد الطلب على العمل. الطلب على العمل وعند ا

في األجل الطويل فإن المنشأة لديها القدرة على تغيير الكمية المستخدمة من جميع عناصر اإلنتاج بهدف تقليل التكلفة أما 

أيضاً عند إنتاج كمية ثابتة من السلع والخدمات. بالتالي فإن عالقة األجور بالكمية المطلوبة من العمل في األجل الطويل 

 تأثير اإلنتاج وتأثير اإلحالل.  إلىولكنها أكبر مرونةً منها في األجل القصير. يعزى سبب كونها أكبر مرونة  عكسية،عالقة 

 (Supply for Labor, online) العرض في سوق العمل 2-1-2

العرض في سوق العمل هو عدد وحدات العمل التي يرغب األشخاص في توفيرها مقابل الحصول على أجر. هناك عدة 

عالقة األجور بالعرض في سوق العمل هي عالقة طردية  محددات تؤثر على العرض في سوق العمل ومن أهمها األجور.

  يفضلون العمل على الراحة. نهمإحيث زيادة األجور تؤدي إلى زيادة رغبة األفراد بالعمل حيث 

 التوازن في سوق العمل  2-1-3

يتوازن سوق العمل عند تساوي وحدات عنصر العمل التي يرغب األفراد في عرضها مع الكمية المطلوبة من أصحاب 

بالتالي، عند اختالل التوازن في سوق العمل المنشآت. عند نقطة التوازن يتم تحديد األجر التوازني والكمية التوازنية. 

 يتكون فرق بين الطلب على العمل والمعروض منه وهذ الفرق هو ما يعرف بالبطالة. 

 

 مفهوم البطالة  2-2

 تعرف البطالة بأنها "مجموعة االفراد الذين ال يعملون ولديهم الرغبة بالعمل عند مستوى األجر السائد في السوق"

وتعرف منظمة العمل الدولية كما أسلفنا سابقًا، مقدار الفرق بين الطلب على العمل والمعروض منه.  وأ، (2015)الخطيب، 

البطالة بأنها "لفظ يشمل كل األشخاص العاطلين عن رغم استعدادهم له، وقيامهم بالبحث عنه بأجر أو لحسابهم الخاص، 

من مفهوم البطالة أنها أحد أشكال هدر رأس المال نستنتج . (2017)السعدية،  وقد بلغوا سن قانوني يؤهلهم للكسب"

البشري وبالتالي هدر للطاقة اإلنتاجية في االقتصاد. تكمن تكلفة البطالة الباهظة في كونها تشمل جوانب عديدة تمس االفراد 

المحافظة عليها واألسر والمجتمعات في آن واحد. وتعد مشكلة البطالة من األولويات التي تهدف الحكومات إلى معالجتها و
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في معدالتها الطبيعية حيث أنها تعتبر مؤشر لقصور النمو االقتصادي عن مواكبة النمو السكاني ومؤشر لعدم جدوى 

 السياسات الموجهة للحد منها.

 معدل البطالة 2-3-1

 يتم حساب معدل البطالة بحسب الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية كالتالي: 

100 ×
نسبةالمتعطلين

قوةالعملللسكانفيسنالعمل
=  معدلالبطالة

: إنحيث   

 قوة العمل للسكان: المشتغلين والمتعطلين.  -

 سنة وأكثر(. 15معدل المشاركة في القوى العاملة: نسبة قوة العمل إلى السكان ) -

 سنة وأكثر( الذين كانوا: 15المتعطلون: هم األفراد ) -

o  السبعة السابقة لمقابلة األسرةدون عمل خالل األيام 

o  األربعة السابقة للمقابلة األسابيعيبحثون عن عمل بجدية خالل 

o ن لاللتحاق به خالل األسبوع الماضي، أو األسبوعين القادمين. قادرين على العمل، ومستعدي 

بحسب بعض المحددات مثل الفترة الزمنية، و الفئات العمرية، والجنس والجنسية، وعادةً ما يتم حساب معدالت البطالة 

 والمجال االقتصادي. 

 أنواع البطالة 2-3-2

 نتيجة نقص المعلومات للباحثين عن عمل وأصحاب األعمال وسببها هي بطالة مؤقتة تنشأالبطالة االحتكاكية:  -

خريجي مؤسسات انتقال الموظفين من وظيفة إلى أخرى أو بسبب انتقالهم إلى مدن أخرى. ويشمل أيًضا عادةً 

التعليم المنخرطين حديثًا في سوق العمل ومازالوا يبحثون عن وظائف. تعد البطالة االحتكاكية من األنواع األكثر 

 (2015)الخطيب، شيوًعا في أي اقتصاد. 

طالة التي تنشأ بسبب عدم توافق األشخاص الباحثين عن عمل وأصحاب األعمال أي وهي البالبطالة الهيكلية:  -

وجود وظائف تتطلب مهارات ليست متوفرة لدى الباحثين عن عمل أو عدم وجود وظائف مناسبة لألشخاص 

ى بمهارات متخصصة. يحدث هذا النوع نتيجة وجود تغيرات هيكلية في االقتصاد واختالفات نوعية في الطلب عل

 ألسباب كثيرة مثل التطور التقني.  العمل عن العرض

وتسمى أيًضا بطالة تدني الطلب الكلي ألنها تنشأ في حاالت الركود االقتصادي بسبب انخفاض البطالة الدورية:  -

قدرة أصحاب األعمال على التوظيف الناتج عن تدني مستوى الطلب الكلي على السلع والخدمات. أي أنها بطالة 

ظروف طبيعية في حاالت الركود االقتصادي نظًرا النخفاض االستهالك الكلي بسبب النظرة  تحصل في

 التشاؤمية للمستهلكين وبالتالي انخفاض الطلب على العمل. 

وهي البطالة التي تنشأ في المجاالت االقتصادية ذات الطبيعة الموسمية ألن حاجة أصحاب البطالة الموسمية:  -

 ط بالنشاط التجاري الموسمي مثل بعض مجاالت السياحة والزراعة. األعمال للموظفين ترتب

وتسمى مقنعة ألنها بطالة غير ظاهرة وهي التي تحدث عند اشتراك عدد كبير من العمال للقيام البطالة المقنعة:  -

مثل بعض الوظائف الحكومية حيث توظف  أي أنهم ال يضيفون شيئًا لإلنتاج بأعمال تتطلب عدد أقل منهم

 .(2017)السعدية، الحكومة أعداد كبيرة خوفًا من البطالة. 
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 النظريات المفسرة لظاهرة البطالة 2-3-3

تختلف المدارس االقتصادية في تفسير ظاهرة البطالة وأسبابها ومن هنا ظهرت النظريات المفسرة لهذه الظاهرة، ومن تلك 

 النظريات ما يلي: 

  نظرية الكالسيكيةال

يركز التحليل الكالسيكي على فرضية التوظيف الكامل لكافة عناصر اإلنتاج ومبدأ سوق المنافسة الكاملة ومرونة األجور 

واألسعار وحيادية الدولة وعدم تدخلها لتصحيح الوضع االقتصادي. بالتالي، وبسبب تلك الركائز التي يؤمن بها 

في ظل التوظف الكامل وإن وجدت فهي إما بطالة هيكلية )مؤقتة بسبب االنتقال من وظيفة الكالسيكيون، ال يوجد بطالة 

بون به عند مستوى األجر الحقيقي التوازني(. تفترض النظرية غألخرى( أو اختيارية )أفراد قادرين على العمل وال ير

ل على التصحيح التلقائي والعودة إلى قدرة سوق العم ر،ظل التوظيف الكامل ومرونة األسعار واألجو الكالسيكية، في

فعند حدوث خلل في توازن سوق العمل وحدوث فائض في العرض وضع التوازن بين قوى الطلب والعرض على العمل. 

ولكن تفشل هذه االنخفاض أو الزيادة للعودة لنقطة التوازن.  إلىأو الطلب، تتجه األجور )بسبب افتراض مرونتها التامة( 

طبيقها في الواقع حيث تتسم األجور النقدية بالجمود واللزوجة خاصة إذا كانت مرتفعة بسبب وجود نقابات النظرية عند ت

عمالية تعمل على مقاومة انخفاضها، وانخفاض درجة المنافسة في األسواق، وميل بعض الدول إلى وضع سياسات حد 

 (2015)الخطيب، أدني لألجور. 

  النظرية الكينزية

لكينزية بعض االفتراضات التي جاء بها الكالسيكيون لتصبح أكثر توافقًا مع الواقع.. تتفق النظرية صححت النظرية ا

 الكينزية مع الكالسيكية في أن دالة الطلب على العمل دالة في األجر الحقيقي إال أنها تختلف في نقطتين رئيستين: 

يتحدد عرض العمل باألجر النقدي، وليس الحقيقي، فأصحاب األجور خاضعون للخداع النقدي ألن تقديراتهم  -

خاطئة لتحركات األسعار حيث يهتمون بكمية النقود التي يحصلون عليها كأجر نقدي، وليس بقدرتها الشرائية 

رائية أقوى. لذلك يتمسك العمال بمستوى )األجر الحقيقي( أي أنهم يفضلون أجوًرا نقدية مرتفعة أكثر من قدرة ش

أجورهم النقدية وال يقبلون بانخفاضها بالتالي ال يحصل التكيف بين عرض العمل والطلب عليه عند انخفاض 

 األجور النقدية. 

األجور النقدية غير مرنة نحو االنخفاض، أي أن هناك حد أدنى لألجر النقدي ال يمكن أن ينخفض إلى أقل منه،  -

 جود نقابات عمالية وعدم توافر المنافسة الكاملة في األسواق واقعيًا. بسبب و

وهذه االختالفات أدت إلى وجود نوع من البطالة لم يعرفه الكالسيكيون من قبل، أال وهو البطالة اإلجبارية والتي تتسبب 

رأسمالي هو اقتصاد معرض للكساد في حدوث االستخدام غير الكامل للعمال. وتوصل النظرية الكينزية إلى أن االقتصاد ال

ووجود بطالة وعجز األسواق إلى التصحيح التلقائي والعود إلى التوازن، بالتالي تقترح أهمية تدخل الدولة في الحياة 

االقتصادية باعتبارها الجهاز الوحيد القادر على تصحيح األوضاع وتنشيط مستوى الطلب الكلي من خالل السياسات المالية 

رائب وزيادة االنفاق الحكومي( والنقدية )زيادة المعروض من النقود وخفض أسعار الفائدة( وتحفيز االستثمار. )خفض الض

 (2015)الخطيب، 

 بعض النظريات الحديثة

  نظرية تجزئة سوق العمل

القطاعات تفترض هذه النظرية بأن سبب اختالف تجانس وحدات عنصر العمل وعدم تجانس معدالت البطالة بين مختلف 

يعود إلى تطور النظام الرأسمالي والتغيرات التقنية والتي أدت إلى تجزئة سوق العمل إلى نوعين، سوق رئيسي وسوق 

. تتصف السوق كما تفترض عدم قدرة االنتقال بين السوقين الختالف خصائص عنصر العمل والوظائف بكل منهما ثانوي

كما  ستخدم فنونًا إنتاجية كثيفة رأس المال وعمالة ذات درجة عالية من المهارةالرئيسية بوجود منشآت كبيرة الحجم والتي ت
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 ينعكس هذا االستقرار على العمالة في هذا السوق والتي . بالتالي،تتمتع بدرجة كبيرة من االستقرار في الطلب على منتجاتها

أي أن هذا السوق يتميز بفرص عمل أفضل  على الحفاظ على عمالها لما اكتسبوه من مهارات أثناء عملها، منشآتهتعمل 

وأجور أعلى. وفي المقابل، تتصف السوق الثانوية بأنها تضم منشآت صغيرة الحجم تستخدم أساليب إنتاجية بسيطة وكثيفة 

عنصر العمل. كما تتميز بأنها أكثر عرضة للتقلبات في مستوى النشاط االقتصادي وينعكس ذلك سلبًا على العمالة في هذا 

، أي أنه وفي ظل قلة التشريعات التي تنضم هذا السوق، فهو سوق من خالل انخفاض األجور وظروف غير مواتية للعملال

 (2018)نصر، أكثر عرضة الرتفاع معدالت البطالة فيه. 

 نظرية كفاءة األجر 

ال أعلى من األجر التوازني تقوم هذه النظرية على فكرة أن أصحاب األعمال يعتقدون أنه من المفيد أن يدفعوا أجور للعم

في السوق لعدة أسباب منها، تشجيع العمال وزيادة إنتاجيتهم، الرغبة في جذب العمالة ذات المهارات والكفاءات العالية، 

وتحفيز العمال على التمسك بوظائفهم الحالية. ومن هذا االعتقاد وبجانب رغبة العمال في الحصول على أعلى أجر ممكن، 

ة حيث يحدث فائض في المعروض من العمل وخصوًصا بين العمالة ذات المهارات األقل كفاءةً ألن الوظائف تظهر البطال

 (2015)الخطيب، المتاحة ذات األجر العالي تتطلب عمالة ذات كفاءة عالية. 

  نظرية البحث عن عمل

نشأت هذه النظرية نتيجة إسقاط أحد الفروض األساسية التي يرتكز عليها النموذج التقليدي وهي فرضية المعرفة التامة 

بسوق العمل لجميع أطرافه. فتؤكد هذه النظرية صعوبة توفر المعلومات عن سوق العمل مما يزيد من درجة عدم التأكد 

ي قبل القبول بأي وظيفة كما يدفع أصحاب األعمال أيًضا إلى التأكد قبل شغل مما يدفع األفراد إلى التأنعند اتخاذ القرار 

 الوظائف. تتسم عملية البحث عن معلومات بصفتين أساسيتين وهما: 

التكلفة المادية العالية حيث أنها تتطلب نفقات تتعلق بالبحث واالنتقال بين المدن من قبل العاملين، ونفقات  -

 عالنات من قبل أصحاب األعمال. إجراءات االختبارات واإل

 الوقت الطويل والتفرغ الكامل من قبل األفراد للبحث عن المعلومات الالزمة.  -

وبالنظر إلى هذه الصفات، فإن النظرية تفسر وجود عدد كبير من العاطلين عن العمل مع وجود فرص عمل شاغرة. 

من المهارات. وتفترض هذه النظرية أن البطالة االحتكاكية هي وأيًضا تفسر النظرية وجود التباين في األجور لنفس الفئات 

بطالة اختيارية بسبب رغبة األفراد لترك وظائفهم والتفرغ من أجل البحث وجمع المعلومات الالزمة لفرص العمل المالئمة 

فاظ بالوظائف المتاحة لقدراتهم واألجور المرتبطة بها. أما فيما يخص أصحاب األعمال، فتفترض النظرية رغبتهم في االحت

 وعدم شغلها بأول المتقدمين للتأكد من العثور على أفصل العناصر الموجودة في السوق. واجهت هذه النظرية عدة انتقادات

من أهمها عدم قدرتها على تفسير وجود البطالة على المدى الطويل والذي ال يمكن تفسيره برغبة األفراد بالحصول على 

 (2017)السعدية، الة االحتكاكية ليست اختيارية كما تفترضه النظرية. معلومات أي ان البط

 توطين الوظائف مفهوم   3-2

المقصود بتوطين  فمنها من يقول أنتوطين الوظائف، لفكرة  محدد مفهوم تحاول إيجادالتي  والتعاريف تتعدد الصياغات

الوظائف هو "شغل أبناء الدولة للوظائف في مختلف األجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عوًضا عن العمالة 

)زيادة،  الوافدة على أن ال يتيح ذلك تفريط في معدالت األداء ومستوى الجودة المحدد لألعمال التي يتولون مسؤولية أدائها"

بأنها "تأهيل الفرد المواطن للقيام بمهام وظيفية معينة مسندة أعمالها إلى كفاءات غير وطنية  . ومنهم من يعرفها(2003

وبالنظر إلى تعدد واختالف . (2007)العتيبي،  شرط أن تكتمل جميع العناصر المطلوبة ألداء العمل في الفرد الوطني"

ملية الهدف منها إحالل العمالة الوطنية محل األجنبية يمكن القول أنها ليست عالتعاريف المفسرة لعملية توطين الوظائف، 

فحسب، إنما هي نظام شامل ومتكامل إلدارة الموارد البشرية المتاحة داخل االقتصاد واالستفادة منها كعنصر رئيسي في 

 :يهتم بالتاليمن هذا المنطلق، فإن أي برنامج توطين وظائف متميز يجب أن عملية استدامة ونمو االقتصاد. و
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الهدف منها إحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة الموارد ذات مرتكزات قومية واجتماعية وثقافية خطط استراتيجية  -

 البشرية الوطنية واألجنبية.

قادرة على تقييم الوضع الحالي بشكل مستمر ودراسة المشاكل والمعوقات واالستفادة  تدريجيةعملية أن يكون  -

 منها في المستقبل. 

ارسات وسياسيات تخدم بالمقام األول تطوير العمالة الوطنية من خالل التكامل واالنسجام بين األجهزة إيجاد مم -

 ومنشآت القاطع الخاص.  ، والتعليمالعمل، والتخطيطالحكومية التي تعنى بهذا األمر مثل، وزارة 

 بيئة محفزة في القطاعين الحكومي والخاص تشجع العمالة الوطنية على الوصول إلى أقصى طاقاتها. إيجاد  -

 وتطويرهم تعليًما ومهنيًا. وضع خطط قصيرة األجل ومستقبلية تهدف إلى تمكين المواطنين -

لة أجنبية معدالت بطالة منخفضة وعماوأخيًرا، يجب أن يكون الهدف الرئيسي من برنامج توطين الوظائف هو  -

قادرة أن تحمل اقتصاد بلدها  واثقة بعدد متوازن وموزعة على جميع المجاالت وعمالة وطنية ذات كفاءة عالية

 على عاتقها. 

  أهمية توطين الوظائف 2-4-1

 : (2003)زيادة،  تأتي أهمية توطين الوظائف من األثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على

 البطالة ومن آثارها: -

o وانخفاض االدخار وبالتالي  انخفاض الناتج المحلي االجمالي من خالل انخفاض االستهالك الكلي

 االستثمار. 

o  .زيادة األعباء المالية على الحكومات بسبب زيادة المعونات والضمانات االجتماعية 

o  نظام انخفاض مستوى المعيشة وجودة الحياة للفرد بسبب انخفاض الدخل وصعوبة الحصول على

 صحي. 

o  .زيادة معدالت الجريمة والمشاكل األمنية 

o  ،لوظائف المتاحة في سوق العمل وقدرات األفراد تفاقم الفجوة بين المستوى التقني لعلى المدى الطويل

 المتعطلين عن العمل والراغبين به بسبب عدم حصولهم على تطوير مهني كتوافق مع التطور التقني. 

o  والتي تم التطرق إلى أثارها السلبية.األعداد الكبيرة للعمالة األجنبية 

 

 النمو االقتصاديمفهوم   4-2

يحظى النمو االقتصادي باالهتمام الكبير لدى الخبراء االقتصاديين وصانعي القرار لكونه مؤشر رئيسي يدل على فعالية 

االقتصاد يسير باتجاه مستويات معيشية أفضل. ويعرف النمو السياسات االقتصادية المتبعة والتهي تهدف إلى أن 

وأيًضا يعرف بأنه  (2015)الخطيب،  االقتصادي بأنه "الزيادات المستمرة في الدخل اإلجمالي الحقيقي في األجل الطويل"

يكون معدل  ويتطلب حدوث زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني أن الزيادة المستمرة في متوسط دخل الفرد.

الزيادة في الدخل أكبر من معدل الزيادة في عدد السكان. وتكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية عندما يكون معدل الزيادة 

 أكبر من معدل الزيادة في المستوى العام لألسعار )التضخم(، أي أن: 

معدل الزيادة في المستوى  –نصيب الفرد من الدخل الوطني  متوسط معدل النمو االقتصادي الحقيقي = معدل الزيادة في"

 "العام لألسعار

تعبر الزيادة المستمرة في الدخل القومي لفترات طويلة في اقتصاد ما على أن هذا االقتصاد ينجح في تحقيق النمو في  

ة( مما يسهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية االستثمارات والتقدم التقني وزيادة كفاءة عناصر اإلنتاج )رأس المال واأليدي العالم

عند الحديث عن النمو االقتصادي، البد من ذكر وللمجتمع ككل وبالتالي تعزيز التنمية البشرية والتخفيف من حدة الفقر. 

مفهوم التنمية االقتصادية والتي تعرف بأنها عملية شاملة مستمرة تعنى بتطوير جوانب الحياة االقتصادية والسياسية 
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االجتماعية والثقافية من خالل إحداث تغيير هيكلي وجذري في معظم هياكل االقتصاد الوطني عن طريق االستخدام و

األمثل لجميع الموارد واإلمكانيات المتاحة. ومن تعريف النمو االقتصادي والتنمية االقتصادي، من الممكن حصر الفرق 

في الناتج المحلي اإلجمالي تأتي من تغيرات في عوامل اإلنتاج )العمل بينهما في أن النمو االقتصادي هو الزيادة الكمية 

لنوعية في مستويات الدخل والتي تأتي عن طريق تدخل إداري من ورأس المال(. أما التنمية االقتصادية فهي الزيادات ا

لنظر إلى تعريف هذه وباواالجتماعية والسياسية.  مؤسسات حكومية وتكون مصحوبةً بتغيرات في الهياكل االقتصادية

المفاهيم، نستطيع القول أن العالقة بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية هي أن النمو يعد أحد المؤشرات الرئيسية 

 لقياس التنمية االقتصادية. 

  العوامل المؤثرة على النمو االقتصادي 2-5-1

األهداف المرجوة، يجب أن تتوافر بعض العوامل التب تلعب من أجل الحفاظ على نمو اقتصادي حقيق ومستدام ويحقق 

 : (2021)شاهين،  دور كبير في ذلك ومنها

: تراكم رأس المال ووجود عمالة ذات كفاءة عالية هما أساس عملية اإلنتاج وال تتم مادي والبشريرأس المال ال -

 زيادة اإلنتاج إال بهما. 

لفنية المتقدمة تقنيًا والتراكمي المعرفي في عملية النمو االقتصادي من المستوى العرفي والتقني: تسهم األساليب ا -

 تطوير أفضل الطرق لالستفادة من الموارد المتاحة. خالل 

التعليم: مما ال شك فيه أن التعليم يلعب دوًرا كبيًرا في رفع كفاءة عنصر العمل وبالتالي رفع جودة عمليات اإلنتاج  -

 صص نسبة كبيرة من االنفاق على التعليم. ولهذا نرى كثير من الدول تخ

الموارد الطبيعية: وجود موارد طبيعية في ذات حجم كبير ونوعية ذات جودة عالية يساهم في تسهيل عملية النمو  -

  بشرط أن يتم استغاللها بأفضل طريقة تعود بالنفع على االقتصاد المحلي.

 النظريات المفسرة للنمو االقتصادي 2-5-2

تختلف المدارس االقتصادية في تفسير أسباب النمو االقتصادي وكيفية حدوثه والمحافظة عليه مما ساهم في ظهور العديد 

 من النظريات المفسرة لهذه الظاهرة، ومن تلك النظريات ما يلي: 

  النظرية الكالسيكية

 تقوم النظرية الكالسيكية في شرحهما لعملية النمو االقتصادي على فرضيات عديدة ومنها: 

 ضرورة وجود الحرية الفردية ووجود أسواق حرة تسودها المنافسة الكاملة، وحيادية الدولة وعدم تدخلها.  -

 ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات لتمويل االستثمارات لحصول التكوين الرأسمالي.  -

 يمثل الربح الحافز الرئيسي المحرك لقرارات االستثمار.  -

 ميل األرباح للتراجع نظًرا لتزايد حدة المنافسة على التراكم الرأسمالي.  -

 حتمية الوصول لحالة السكون واالستقرار كنهاية لعملية التراكم األسمالي.  -

ئيسي الذي يدفع الرأسماليون لزيادة التكوين يفترض الكالسيكيون أن الربح المتحقق من االستثمارات هو المحرك الر

الرأسمالي وبالتالي زيادة معدالت النمو في االقتصاد. إال أن فكرة تراجع األرباح بسبب حدة المنافسة وندرة الموارد 

االقتصادية هي السبب في الوصول لحالة االستقرار والسكون وتوقف التراكم الرأسمالي، وأقصى ما يمكن فعله هو 

 . (2015)الخطيب،  اح وسائل تؤخر الوصول لتلك الحالةاقتر

  النظرية الكينزية

تقوم النظرية الكينزية على نقض فكرة تلقائية التوظف الكامل والمنافسة الكاملة في النظرية الكالسيكية، وتفترض أهمية 

ة الكينزية ترى ضرورة تدخل مستوى الطلب الكلي ووجود حالة من الجمود في حركة األجور واالسعار. كما أن النظري
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يرى كينز أن رجال الدولة بأدواتها وسياساتها المالية والنقدية للحفاظ على الطلب الكلي عند مستوى التوظف الكامل. 

األعمال يستمرون في االستثمار طالما أن معدل العائد على االستثمار أكبر من معدل الفائدة، بالتالي يرى ضرورة تدخل 

ل السياسات النقدية للحث على االستثمار. وبسبب محدودية تأثير سعر الفائدة في االقتصاد بسبب فخ السيولة، الدولة من خال

أي أن العوامل المؤثرة يجب على الدولة أيًضا بالتدخل لزيادة االنفاق الحكومي العام وخفض الضرائب )السياسات المالية(. 

عتمد على تدخل الدولة في االقتصاد من خالل السياسات االقتصادية. ولكن على النمو االقتصادي بحسب النظرية الكينزية ي

يعاب على التحليل الكينزي أنه أولى اهتماًما لكيفية حدوث االستقرار االقتصاد أكثر من اهتمامه بالنمو االقتصادي، فقد اهتم 

ق التشغيل الكامل لعناصر اإلنتاج ولم يهتم بعالج أزمة الكساد من خالل زيادة حجم الطلب الكلي إلى الحد الذي يسمح بتحقي

 . (2015)الخطيب،  بكيفية تحقيق نمو مستدام

  دومار-نظرية هارود

م(، وتوضح 1947م( واألمريكي إيفزي دومار )1939ترتبط النظرية بمقالين نشرهما االقتصادي البريطاني روي هارود )

حيث إن االستثمار يولد الدخل ويعزز الطاقة اإلنتاجية من خالل زيادة النظرية الدور المزدوج لالستثمار في عملية النمو، 

كمتطلبات لرأس المال وعالقتها بالنمو. يفترض النموذج  رأس المال، وبين أيًضا الدور المهم لالدخار في زيادة االستثمار

أساس النمو هو رأس المال الذي  وجود عالقة تربط الحجم الكمي لرأس المال بإجمالي الناتج القومي. وتفترض النظرية أن

لكن يعاب على هذه النظرية أنها أسست بناًء على يخلق عن طريق االستثمار الذي يعتمد على مدخرات االفراد والشركات. 

 عدة افتراضات ال تنطبق على جميع االقتصادات خاصةً النامية منه، ومن تلك االفتراضات: 

 .التوظف الكامل -

 بين رأس المال والعمل.حالل عدم إمكانية اإل -

 .عدم تغير األسعار ومعدل الفائدة -

 .اقتصاد مغلق )ال يوجد تعامل مع العالم الخارجي( -

 .عدم تدخل الدولة في األنشطة االقتصادية -

عدم وجود فارق زمني في التغيرات التي تحصل على العوامل االقتصادية )االدخار، واالستثمار، والدخل،  -

 (2018)نصر، أنها تتغير في نفس الفترة الزمنية.  واالستهالك، وغيرها( أي

 نظرية سولو 

(، من أشهر النظريات التي تعنى بتحليل النمو االقتصادي وهو بمثابة امتداد مباشر لنموذج 1956تعد نظرية سولو )

االقتصادي دومار، تدخل يدخل نموذج سولو عنصر العمل إلى معادلة النمو -دومار. على عكس نموذج هارود-هارود

المستوى التقني. ويأخذ  ويفترض إمكانية اإلحالل بين العمل ورأس المال كما يأخذ باالعتبار متغير مستقل في النموذج وهو

 نموذج سولو شكل دالة اإلنتاج مضاف إليها العنصر المستقل وهو المستوى التقني، كما يلي: 

𝑌 = 𝑇 ∗ 𝑓(𝐾, 𝐿) 

∆𝑌 = ∆{𝑇 ∗ 𝑓(𝐾, 𝐿)} 

فإذا كانت عناصر اإلنتاج من عمل ورأس مال إضافةً إلى التقنية ثابتة ال تتغير عن مستوياتها المعهودة، فإن اإلنتاج سيظل 

كذلك ثابتًا ولن يتحقق النمو االقتصادي. وإلحداث نمو اقتصادي البد من إحداث تغير في كمية العناصر المستخدمة في 

وعلى الرغم من نجاح النموذج في توضيح العديد من التقني وبالتالي رفع اإلنتاجية. العملية اإلنتاجية أو تحسين المستوى 

جوانب النمو االقتصادي، إال أنه عانى من قصور وانتقادات نتيجة اعتبار المستوى التقني متغير خارجي ينمو بشكل تلقائي 

 . (2018)نصر،  وبمعدل ثابت
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 (اإلطار الوصفي التحليلي) الفصل الثالث

 تطور سوق العمل والنمو االقتصادي في السعودية 

 سوق العمل السعوديالسكان و 1-3

 التعداد السكاني 3-2-1

العامة لإلحصاء، من البيانات المهمة  اتتصدرها الهيئ عادةً  تعد بيانات التعداد السكاني والتركيبة السكانية، والتي

والضرورية حيث تساعد في اتخاذ القرارات وتعد مصدر مهم لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلد. فبناًء عليها 

 يتم اعتماد خطط التوزيع األمثل لألموال الحكومية واعتماد الخطط التجارية للقطاع الخاص. 

 

 

 باستخدام برنامج اكسل الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي وإعداد المصدر: تجهيز

مليون نسمة  35بناًء على تقديرات الهيئة العامة لإلحصاء  2020بلغ عدد السكان في المملكة العربية السعودية في سنة 

٪ أما غير 2مة بمعدل زيادة سنوية مليون نس 21. وبلغ عدد السكان السعوديين 2003٪ عن سنة 3بمعدل زيادة سنوية 

يوضح تطور التعداد الذي  األعلىفي  (1-3) الشكلومن ٪. 5مليون نسمة بمعدل زيادة سنوية  14السعوديين فبلغ عددهم 

، نستطيع أن التغير الحاصل في التركيبة السكانية بين سعوديين وغير 2020-2003الفترة الزمنية بين السكاني خالل 

٪ واستمرت في االرتفاع حتى أصبحت النسبة 27نسبة غير السعوديين إلى إجمالي السكان في بداية الفترة  سعوديين. بلغت

 معدالت الزيادة التي طرأت على عدد السكان خالل الفترةفي األسفل يوضح  (1-3) والجدول٪. 39( 2020نهاية الفترة )

راوح تلمقابل، معدالت الزيادة لعدد السكان غير السعوديين ت٪. وفي ا3حيث لم تتجاوز الزيادة في عدد السكان السعوديين 

تعد معدالت الزيادة لعدد السكان السعوديين في النطاق الطبيعي والذي يعتمد على (. 2013٪ )9٪ وتصل إلى 6 -٪ 5بين 

فهي تعتمد بشكل كبير على سوق العمل وحركة معدالت الوالدة والوفاة. أما معدالت الزيادة العالية لعدد غير السعوديين 

العمالة األجنبية فيه حيث أن زيادتهم في سوق العمل تؤدي إلى زيادة التعداد السكاني عن طريق وجود بعض من أفراد 

 وبدرجة أقل وجود أيًضا ؤثريعائالتهم معهم أو عن طريق مساعدتهم بمزيد من أبناء جلدتهم في القدوم إلى السعودية. كما 

 )خصوًصا في منطقة مكة المكرمة ألسباب دينية( على ارتفاع معدالت الزيادة للسكان غير السعوديين.  المهاجرين 

 -
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 المصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسل

تهدف الحكومة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص إلى زيادة عدد الوظائف الحالية والمستقبلية في سوق العمل ليس 

فقط لتلبية احتياجات المتعطلين عن العمل وحسب، بل لتمكن السوق من استيعاب أعداد المتخرجين المتزايدة من التعليم 

ارتفع عدد  (،2-3الشكل )فكما هو موضح في يم التقني والتدريب المهني. العالي )شهادة بكالوريوس وأعلى( ومن التعل

ألف خريج تقريبًا وبنهاية  101٪ حيث بلغ بداية الفترة 6في السعودية بمعدل زيادة سنوية  2020-2003المتخرجين بين 

 ألف.  260الفترة بلغ العدد أكثر من 

 

 لعامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسلالمصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة ا

 سوق العمل السعودي 3-2-2

شهد سوق العمل السعودي في السنوات األخيرة تطور ملحوظ في التركيبة الديموغرافية من خالل تبني الحكومة سياسات 

توطين الوظائف بالتعاون مع القطاع الخاص. وفي هذا الجزء من البحث سنلقي الضوء على أهم اإلحصائيات المتعلقة 

 سنة.  18بسوق العمل السعودي خالل آخر 
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 جهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسلالمصدر: ت

 61.0ليصل إلى  2003في  48.5في األعلى من  (3-3شكل )يشير ارتفع إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة كما 

٪. وتعزى هذه الزيادة إلى االرتفاع الملحوظ في معدل المشاركة في القوى العاملة للمواطنين والتي 1بمعدل زيادة سنوية 

ة معدل المشاركة في القوى العامل واجه. في المقابل، 2003٪ عن 2بمعدل زيادة سنوية  51.2 أعلى نقطة لها وصلت إلى

 2017وبقي قريب من هذا المستوى حتى  2006في  80.4تقلبات خالل الفترة حيث وصل ألعلى مستوى  لغير السعوديين

٪ لمشاركة غير السعوديين في القوى 0.1. شهدت الفترة كاملة انخفاض بمعدل سنوي بلغ 74.2إذ شهد أقل معدل مشاركة 

 2006سنوات بعد  3ي القوى العاملة استمر في االنخفاض لمدة يتضح من الشكل أن إجمالي معدل المشاركة فالعاملة. 

والتي شهدت أزمة سوق األسهم السعودي أي أنه من الممكن أن األزمة المالية أثرت ولو بشكل بسيط على سوق العمل 

 السعودي. 

بشكل كبير بة لإلناث سعوديين بشكل مستقل، سنرى أنه ارتفع بالنسلوإذا ما أخذنا معدل المشاركة في القوى العاملة ل

بمعدل زيادة سنوية أعلى من  33.2ليصل إلى  10.7من  في األسفل، (4-3الشكل )، كما هو موضح في ةمستقربدرجة و

٪. وتعزى هذه الزيادة لمجهودات الحكومة في تبني سياسات تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل من خالل عملية 6

أما بالنسبة لمعدل متدرجة ومنظمة شملت رفع كفاءة وقدرات المرأة وتهيئة المنشآت الخاصة والحكومية الستيعابهم. 

، 60لمشاركة في القوى العاملة للذكور السعوديين، فقد واجه في النصف األول من الفترة تذبذبات أبقته قريب من مستوى ا

حيث بلغ معدل الزيادة السنوية  2020في  68.5ومن ثم عاود االرتفاع في النصف الثاني من الفترة ليصل إلى أعلى نقطة 

 ٪. 1خالل كامل الفترة 
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، حيث نالحظ أن معدل البطالة 2020-2003في األسفل معدل البطالة في المملكة خالل الفترة ما بين  (5-3الشكل )يوضح 

. ويتضح 2011في  5.8ومن ثم بدأ باالرتفاع بدرجة قليلة حتى وصل  2008في سنة  5.2اإلجمالي وصل ألدنى مستوياته 

 4والتي لم يسلم منها سوق العمل السعودي، استمر  2008حصلت في األزمة المالية العالمية التي  أثر من هذه البيانات أن

وشهد معدل البطالة اإلجمالي أعلى مستوى له خالل الفترة سنوات حتى بدأ السوق بالتعافي من خالل هبوط معدل البطالة. 

معدل بطالة بسبب جائحة كورونا والتي امتد أثرها لكل الدول وليس المملكة فقط. أما  7.4حيث وصل إلى  2020كاملة في 

. في المقابل، 2020في  2.6طوال الفترة حتى سجل أعلى معدل له  1غير السعوديين، كما يشير الشكل، لم يرتفع أعلى من 

. 2011في  12.4ومن ثم بدأ باالرتفاع حتى وصل  2008في  10.0نالحظ أن معدل البطالة للسعوديين سجل أدنى نقطة له 

حيث أن المملكة استطاعت خالل هذه الفترة من زيادة مشاركة السعوديين في سوق  2016بعد ذلك، استمر بالنزول حتى 

بسبب االنكماش االقتصادي الذي حصل في  2017في  12.8ل. وسجلت معدل البطالة لسعوديين أعلى نقطة له العم

 كما سيتم توضيحه الحقًا.  السعودية نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميًا

 

 عداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسلالمصدر: تجهيز وإ

نالحظ ارتفاع معدل البطالة لإلناث بشكل عام مقارنٍة . ومعدل البطالة لسعوديين حسب الجنس (6-3الشكل )يوضح 

حيث يعزى ذلك لعدة أسباب تنظيمية واجتماعية حدت من مشاركة المرأة في سوق العمل. وصل معدل البطالة  بالذكور

وهو  24.4إلى  2020حتى وصل في سنة  33ومن ثم بقي عند مستوى قريب من  2012في  35.7لإلناث ألعلى نقطة له 

أما معدل  كورونا مثل معدالت البطالة اإلجمالية.أي أنه لم يتأثر بجائحة  2003معدل قريب من أدنى نقطة وصل لها في 

في  4.9إلى أن وصل ألدني نقطة له  8، بقي تحت مستوى 2006في  9.1البطالة للذكور، بعد أن سجل أعلى نقطة له 

 تسببت في ارتفاعه مجددًا.  2020. إال أن جائحة كورونا في 2019

 

 العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسلالمصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة 
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 السعودة 2-3

منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وهي الفترة التي تلت النمو الكبير في عدد العمالة األجنبية في السوق السعودي 

، في إنشاء عدة مبادرات تعنى والتي زامنت تسارع النمو االقتصادي، بدأت المملكة، ومن خالل خطط التنمية االقتصادية

جاءت هذه المبادرات كعملية تصحيحية ى بالسعودة لتقليل اعتمادها على العمالة األجنبية. سمبتوطين الوظائف أو ما ي

وفي هذا  القدرات البشرية الوطنية وزيادة كفاءتها من الناحية العلمية والمهنية.لهيكل سوق العمل بعد التطور الملحوظ في 

ن البحث، سنعرض أهم مبادرات التوطين التي أطلقت في السنوات األخير وتأثيرها في تغيير شكل السوق الجزء م

 السعودي من خالل تسليط الضوء على أهم اإلحصائيات في هذا الصدد. 

  صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( 3-3-1

بهدف دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في  ـه1421أنشئ صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( في سنة 

 ـه1439. كما يرتبط الصندوق تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني الذي أنشئ في سنة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي

ها. أطلق صندوق الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائ بهدف رفع مستوى أداء

هدف استراتيجيته التي تحمل الرسالة، "تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية من خالل مبادرات فعالة عالية التأثير تقدم 

 )صندوق التنمية البشرية هدف( بالشراكة مع األطراف المعنية الرئيسية بمنظومة سوق العمل"

 استراتيجية التوظيف السعودية  3-3-2

وزارة العمل سابقًا )وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية االن( استراتيجية التوظيف السعودية في سنة أطلقت 

بهدف توفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور استراتيجي متكامل تتضافر من خالله كافة الجهود  ـه1430

طني. تحمل االستراتيجية الرؤية التالية، "توفير فرص عمل كافية لتطوير سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الو

من حيث العدد، ومالئمة من حيث األجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقيق ميزة تنافسية 

 )وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية(لالقتصاد الوطني،" 

 برنامج نطاقات المطور  3-3-3

، حيث أنه يمثل أحد أهم 2030مواكبًا لرؤية المملكة  برنامج نطاقات كمعيار لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف يأتي

دعائم برامج ومبادرات التحول االستراتيجي لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الهادفة إلى تحسين أداء سوق 

وجاذبة ألبناء وبنات الوطن، والحد من التوظيف غير المنتج، والتوجه  العمل، وتوفير فرص عمل الئقة وبيئة عمل آمنة

إذ تعتمد فكرته على تصنيف الكيانات التي يعمل بها ستة عمال أو أكثر  بفاعلية نحو التوظيف الكامل للقوى العاملة الوطنية.

اًء على نسبة توطينها بن أخضر متوسط، وأخضر مرتفع/ بالتيني(و نطاقات )أحمر/ أصفر/ أخضر منخفض، ستإلى 

للوظائف. تم تصميم لبرنامج بطريقة عادلة حيث يتم تقييم المنشآت المتشابهة في الحجم والنشاط بحيث تتكون الخمسة 

بالمئة األعلى توطينًا من المنشآت المتشابهة في النشاط والحجم في النطاق البالتيني وتكون الخمسة بالمئة األقل بالنطاق 

زع بقية المنشآت بحسب نسب توطينها في النطاقات الخضراء والنطاق األصفر. بالتالي، ستقوم تسهيالت األحمر فيما تتو

بمساعدة كيانات النطاقين األخضر بألوانه والبالتيني على النمو  وخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 األحمر واألصفر نلن تستفيد الكيانات الواقعة في النطاقي والتوسع ومن ثم توظيف عدد أكبر من السعوديين، وفي المقابل

غير المتعاونة في التوطين وغير الملتزمة بأحكام نظام العمل والئحته التنفيذية من هذه التسهيالت، مما قد يضعف قدرتها 

 )وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية(. على الحفاظ على عمالتها الحالية

 تنمية القدرات البشرية برنامج  3-3-4

. ويسعى 2021حيث تم اإلعالن عنه في سنة  2030يعد هذا برنامج تنمية القدرات البشرية أحد أحدث برامج تحقيق رؤية 

أن يمتلك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالميًا، من خالل تعزيز القيم، وتطوير المهارات األساسية البرنامج إلى 

ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف. يركز البرنامج على تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ سن 
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المي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والع

عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال، مرتكًزا على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات 

 يسعى البرنامج لتحقيق األهداف االستراتيجية التالية: لتعزيز ريادة المملكة. 

 واالنضباط.  سطية، والتسامح، واإلتقان،الوتعزيز قيم  -

 تعزيز قيم العزيمة والمثابرة.  -

 غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني.  -

 العناية باللغة العربية.  -

 تعزيز مشاركة األسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم.  -

 تعزيز قيم اإليجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد بين أطفالنا.  -

 بناء رحلة تعليمية متكاملة.  -

 تحسيت تكافؤ فرص الحصول على التعليم.  -

 تحسين مخرجات التعليم األساسية.  -

 تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية. -

 توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية.  -

 ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.  -

 المهني لتوفير احتياجات سوق العمل.  التوسع في التدريب -

 تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل.  -

 (2030)رؤية  تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال -

 اإلحصائيات المتعلقة بالسعودة  3-3-5

بعد أن ألقينا نظرة مختصرة على أهم المبادرات واالستراتيجيات التي تبنتها الحكومة من أجل تصحيح هيكل سوق العمل 

 من خالل تنمية القدرات البشرية الوطنية، سنستعرض أهم البيانات المتعلقة بالسعودة في القطاعين العام والخاص. 

 

 ئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسلالمصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهي

إجمالي عدد المشتغلين بالنسبة للسعوديين وغير السعوديين، ويتضح من الشكل أن في األعلى  (7-3الشكل )نالحظ من 

إجمالي المشتغلين غير السعوديين أكبر بكثير من إجمالي المشتغلين السعوديين حيث قد تصل الفجوة بينهما إلى أكثر 

المشتغلين السعوديين بمعدل . إال أنه وبشكل عام، فقد ارتفع إجمالي عدد 2009أضعاف كما هو الحال في سنة  3من 

٪(. وصل عدد المشتغلين غير 1.9٪( أكبر من معدل الزيادة السنوية لعدد المشتغلين غير السعوديين )5.1سنوي )

٪. في 6ثم بدأ باالنخفاض بشكل سريع وبمعدل سنوي بلغ  2016مليون في سنة  8.6السعوديين إلى أعلى قيمة له 

مليون لكنه لم ينخفض  3حيث بلغت  2017عدد المشتغلين السعوديين كانت في المقابل، فإن أعلى قيمة وصل لها 

-
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بشكل كبير في السنوات التالية. 

 

 المصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسل

القاطعين الحكومي والخاص، نالحظ، كما في الشكل وإذا ما نظرنا إلجمالي عدد المشتغلين السعوديين بشكل مستقل في 

أن عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص ارتفع بمعدل أسرع منه في القطاع الحكومي حيث ارتفع  ،( أعاله3-8)

من الموظفين اكتفاء القطاع الحكومي  ٪ في القطاع الحكومي. والسبب في ذلك3.6٪ مقابل 6.6بمعدل زيادة سنوية 

ومجهودات الحكومة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في توظيف السعوديين. نالحظ من الشكل، أن عدد المشتغلين 

وذلك ألنه في تلك الفترة،  2011-2003السعوديين في القطاع الحكومي أكبر من القطاع الخاص في الفترة ما بين 

ع به من أمان وظيفي ورواتب مجزية مقارنه بالقطاع السعوديين كانوا يفضلون القطاع الحكومي على الخاص لما يتمت

حيث  2020واستمر في الزيادة حتى سنة  2012الخاص. بدأ عدد السعوديين في القطاع الخاص يزيد عن الحكومي في 

 ٪. 40وصل الفرق بينهما أكثر من 

 

 استخدام برنامج اكسلالمصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي ب

 

في األعلى، أن معدل السعودة في سوق العمل يتزايد بشكل مستقر ومعدل زيادة سنوية بلغت  (9-3الشكل )نالحظ من 

سنوات  6يدل على فعالية برامج السعودة التي تبنتها الحكومة. بدأ المعدل مستقًرا في أول ٪ حيث يعد مؤشر إيجابي 2.3

٪ في سنة 32سنوات ومن ثم عاود االرتفاع بوتيرة سريعة حتى وصل ألعلى قيمة له  3لمدة ٪ ثم انخفض 23٪ و22بين 

 (10-3لشكل )في ا. سبب هذه الزيادة هو االرتفاع الملحوظ في معدل السعودة في القطاع الخاص كما هو موضح 2020

٪. أما في 3.8وية بلغت بمعدل زيادة سن 2020٪ في 22حتى وصل إلى  2003٪ في 12في األسفل، حيث ارتفع من 

٪ حيث أنه يعد من األساس 0.3القطاع الحكومي، فارتفع معدل السعودة بشكل تدريجي مستقر بمعدل زيادة سنوية بلغت 
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٪. والسبب في ذلك كما ذكرنا سابقًا أن القطاع الحكومي هو الوجهة األولى للسعوديين والمواطنين 90مرتفع فوق مستوى 

 الحكومي.  هم الخيار األول للقطاع

 

 المصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسل

 النمو االقتصادي في السعودية 3-3

أكثر من  2020عشرين دولة من حيث الناتج المحلي اإلجمالي والذي بلغ في سنة تعد المملكة العربية السعودية من أكبر 

يعتمد االقتصاد السعودي بشكل كبير على اإليرادات مليار دوالر أمريكي.  670تريليون لاير أو ما يعادل أكثر من  2.5

االقتصاد وجعله أكثر استدامة وفك النفطية، إال أنه وفي السنوات األخيرة بدأت المملكة بزيادة مجهوداتها نحو تنويع 

في هذا الجزء من البحث سنلقي الضوء على تطور الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية االرتباط بالنفط. 

. 2020-2003بشقيه النفطي وغير النفطي خالل الفترة ما بين   

 

 حصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسلالمصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإل

( في األعلى، تطور النتاج المحلي اإلجمالي غير النفطي بوتيرة سريعة وبشكل تدريجي بمعدل 11-3نالحظ من الشكل )

٪ فقط. 1بنفس معدل الزيادة السنوية حيث بلغت  لم يحظ٪. في المقابل الناتج المحلي اإلجمالي النفطي 5.2زيادة سنوية 

االقتصادي الذي  واالنكماش 2008أيًضا نالحظ تأثر الناتج المحلي اإلجمالي النفطي باألزمة المالية العالمية التي حدثت في 

إلى  2014نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميًا من مستويات فوق المئة دوالر للبرميل منتصف  1620حدث في 

. وبحكم أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل كبير على النفط، فإن أي 2016مستويات دون الخمسين دوالر للبرميل منتصف 

٪ 9.5بنسبة  2009انخفض الناتج المحلي اإلجمالي النفطي في انخفاض في أسعار البترول يؤثر سلبًا على اقتصاد المملكة. 

السنة التي تلت أزمة أسعار البترول، فقد  2017. أما في 2011ي واستمر عن نفس المستوى حتى تعافى االقتصاد ف

استطاع القطاع غير النفطي أن ٪ ولكن سرعان ما تعافى السنة التي تليها. 3.1انخفض القطاع النفطي في السعودية بنسبة 
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ير النفطي في النمو. حيث انخفض القطاع النفطي بسبب األزمة المالية واستمر القطاع غ 2009يتجاوز القطاع النفطي في 

٪ 6.7، لم تسلم جميع القطاعات االقتصادية حيث انخفض القطاع النفطي بنسبة 2020أما في أزمة جائحة كورونا في سنة 

  ٪.2.3والقطاع غير النفطي بنسبة 

 
 المصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسل

نستطيع أن نستنتج من إحصائيات الناتج المحلي اإلجمالي النفطي وغير النفطي كيف أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل كبير 

القطاع غير النفطي من خالل االستفادة من القطاع  زيادة على أسعار النفط عالميًا، ومن هذا المنطلق، ركزت المملكة على

زيادة نسبة الناتج المحلي غير  (21-3ة المحلية غير المستغلة. ويوضح الشكل )الخاص واالستفادة من الطاقات اإلنتاجي

حتى وصل إلى أعلى قيمة له  2003٪ في 41٪ حيث ارتفع من 2.1النفطي إلى النتاج المحلي اإلجمالي بمعدل سنوي 

  .2020٪ في 59

 

 لمركزي باستخدام برنامج اكسلالمصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك ا

حتى  2003مليار لاير في سنة  148ارتفع من  ٪ حيث8.5( في األعلى، بمعدل سنوي 31-3وأخيًرا، يوضح الشكل )

يعد مؤشر إيجابي يدل على كفاءة االستثمار في المملكة وبالتالي المساهمة في  وبالتالي 2020مليار في  597وصل إلى 

وإلن إجمالي تكوين رأس المال الثابت يعتمد على االستثمارات الحكومية والخاصة والتي تعتمد على النمو االقتصادي. 

النخفاض تكوين  ثالث فتراتالقدرة االستهالكية، فإنه يتأثر باألزمات االقتصادية العالمية كما نرى في الشكل حيث هناك 

.2020وأخيًرا في  2018-2015وبين  8200رأس المال الثابت جميعها حدثت بعد أو خالل األزمات في   
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 (القياسيو اإلحصائي اإلطار) الفصل الرابع

 االختبارات اإلحصائية والقياسية الالزمة لدراسة النموذج

 اإلحصاء الوصفي 1-4

  بيانات السالسل الزمنية 4-2-1

لمتغير ما تؤخذ خالل فترات زمنية مختلفة وتأتي أهمية هذه تعرف بيانات السالسل الزمنية بأنها مجموعة من المشاهدات 

البيانات في أنها تساعد على فهم الظواهر التي تطرأ على المتغير ودراستها ومعرفة عالقتها مع متغيرات أخرى. يعد تحليل 

ا في تحليل الظواهر بيانات السالسل الزمنية من أكثر أشكال الدراسات استخداًما في المجال االقتصادي نظًرا ألهميته

االقتصادية. ولتحليل الظواهر االقتصادية واختبار فرضياتها، يتم دراسة العالقات النظرية قياسيًا من خالل عدة طرق من 

وألن هذه البيانات  (. إال أن طريقة المربعات الصغرى تفترض سكون البياناتOLSأهمها طريقة المربعات الصغرى )

الواقع، فإن اختبار استقرار السالسل الزمنية يعد خطوة مهمة في الدراسة. البيانات المستخدمة في  غالبًا ال تكون مستقرة في

 (2017)عبيد، (. 1-4هذه الدراسة موضحة في الجدول )

 

 المصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسل
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 الوصفي اإلحصاء 4-2-2

 

 المصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج اكسل

 االختبارات القياسية 2-4

  Stationarityمفهوم االستقرار  4-3-1

بشكل عام، بيانات السالسل الزمنية المستقرة هي البيانات التي لديها خصائص إحصائية ال تعتمد على الزمن أي أنها ليست 

 ذات اتجاه وال موسمية. ولكي تكون السلسلة الزمنية مستقرة، يجب أن تتوفر فيها الخصائص اإلحصائية التالية: 

  µtE(y = (ثبات متوسط القيم عبر الزمن      -

 2s=  2µ) - t) = (ytVar(yبات تباين القيم عبر الزمن     ث -

( و tY( بين القيمتين )K( ألي قيمتين لنفس المتغير معتمدًا على الفجوة الزمنية )Covarianceأن يكون التغاير ) -

(1-ty.وليس على القيمة الفعلية للزمن )       kµ)] = g - k-tµ)(y -t ) = E[(yk-t, y tCov(y    

أو تكون مستقرة عند الفرق األول ويرمز لها  I(0)والسلسلة الزمنية تكون إما مستقرة عند المستوى )الصفر( ويرمز لها 

I(1)  .ويمكن أن تكون مستقرة عند الفرق الثاني أو الثالث 

وتكمن أهمية تحليل استقرار السالسل الزمنية في أنها تؤكد وجود عالقة اقتصادية حقيقية بين المتغيرات عندما تكون 

السالسل الزمنية مستقرة وتنفي احتمال االنحدار الزائف. يحدث االنحدار الزائف عندما تكون السالسل الزمنية غير مستقرة 

أكبر من معامل دربن واتسن والذي قد يدل فقط على ارتباط االتجاهات وليس  2Rوفي نفس الوقت يكون معامل التحديد 

 (2017)عبيد، على عالقة حقيقية بين المتغيرات. 

  Unit Root Test  اختبار جذر الوحدة 4-3-2

انت يعد اختبار جذر الوحدة من األدوات الشائعة والمهمة لمعرفة خصائص السلسلة الزمنية ويستخدم لمعرفة ما إذا ك

ديكي فوللر الموسع والبسيط  السلسلة الزمنية مستقرة عند المستوى أم عند الفروق، ومن أهم اختبارات جذر الوحدة

 : بير-وفيليبس

يستخدم اختبار ديكي فوللر الموسع نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة األولى لمعرفة سكون السلسلة الزمنية حيث يكون 

 فترة زمنية سابقة على النحو التالي:  المتغير معادلة في قيمته في

t+ e 1-tY 1= a tY 

يساوي صفر وثبات تباينه وأن  المتوسطحد الخطأ العشوائي والذي نفترض فيه أن  teمعامل المتغير المستقر و  1aحيث أن 

 قيمه في الفترات الزمنية المختلفة ال تعتمد على بعض. ومن المعادلة نجد أنه: 
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 تساوي واحد يعني وجود مشكلة جذر الوحدة أي أن السلسلة الزمنية ليست مستقرة عند المستوى. 1aإذا كانت  -

 لمستوى.اتساوي صفر يعني عدم وجود مشكلة جذر الوحدة أي أن السلسلة الزمنية مستقرة عند  1aإذا كانت  -

 ير ويأخذ الشكل التالي: في حالة أن السلسة الزمنية لم تكن مستقرة عند المستوى، نأخذ الفرق األول للمتغ

t+ e 1-t1) Y-1= (a tY∆ 

t+ e 1-t= lY tY∆ 

 في هذه الحالة يصبح لدينا: 

 تساوي صفر فإن السلسلة الزمنية مستقرة عند الفرق األول. )فرضية العدم( lإذا كانت  -

 ة(ال تساوي صفر فإن السلسة الزمنية غير مستقرة عند الفرق األول. )الفرضية البديل lإذا كانت  -

 (2017)عبيد، . اإلثنين ويتخذ اختبار ديكي فوللر الموسع ثالث نماذج إما نموذج بقاطع فقط أو باتجاه عام وقاطع أو بدون

 

  Cointegrationمفهوم التكامل المشترك  4-3-3

يهتم اختبار التكامل المشترك في معرفة ما إذا كانت هناك عالقة طويلة االجل بين المتغيرات في النموذج بحيث تؤدي 

التقلبات في احداهما إلى إلغاء التقلبات في األخرى. وجود تكامل مشترك بين متغيرات السالسل الزمنية يعني أنه في حالة 

 ازن في األمد الطويل. ومن أهم اختبارات التكامل المشترك: حصول اختالل فإن العالقة تعود إلى التو

 Engle-Granger Testكرانجر -اختبار انجل -

o .يستخدم في حالة وجود متغيرين فقط في النموذج 

o  .يقوم باختبار السكون لبواقي النموذج 

 Johansen Testاختبار جوهانسون  -

o  .يستخدم في حالة كانت جميع المتغيرات مستقرة عند نفس الدرجة 

o  .يستخدم اختبار األثر واختبار القيمة المميزة العظمى 

 ARDLاختبار االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة  -

o  .يستخدم في حالة كانت السالسل الزمنية مستقرة عند مستويات مختلفة 

o  واالجل الطويل ومعامل حد الخطأ )معامل التكيف(.يوضح العالقة في االجل القصير 

o  .(2017)عبيد، يعتبر هذا االختبار فعال في حالة وجود عدد قليل من المشاهدات 
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 االختبارات القياسيةنتائج  4-3-4

 Fuller Test-Dickey Augmentedاختبار ديكي فوللر الموسع 

 

 EViews11SVالمصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج 

بالنظر إلى نتائج اختبار ديكي فوللر الموسع في الجدول أعاله، يتضح أن بعض المتغيرات في هذه الدراسة )الناتج المحلي 

غير النفطي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت( ال تحتوي على جذر الوحدة أي أنها ساكنة في المستوى بدرجة معنوية 

نسبة السعودة( تحتوي على جذر الوحدة أي أنها ليست ساكنة عند المستوى. ٪. والبعض اآلخر )إجمالي عدد المشتغلين و1

٪. ونالحظ 1ولكن بأخذ الفروق األولى يتضح أنها مستقرة عند الفرق األول )متكاملة من الدرجة األولى( بدرجات معنوية 

يع المتغيرات.  كما أن النماذج ( لجم1( ال تتعدى الفترة الواحدة )SCمن الجدول أن فترات التباطؤ المثلى حسب معيار )

 المثلى بناًء على المعنوية إما أن تكون بقاطع واتجاه عام أو بقاطع وبدون اتجاه عام أو بدون قاطع وبدون اتجاه عام. 

   ARDL  اختبار التكامل المشترك

 

 ARDL( نتيجة اختبار 1-4الشكل )

 

 EViews11SVالمصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج 

بناًء على نتيجة اختبار السكون ديكي فوللر الموسع للسالسل الزمنية والذي وضحت نتائجه استقرار المتغيرات عند 

 Bound testواختبار الحدود  ARDLلفجوات الزمنية الموزعة مستويات مختلفة، تم اختيار اختبار االنحدار الذاتي ل

لتحديد وجود عالقة طويلة األمد بين المتغيرات. لرفض فرض العدم القائل بعدم وجود تكامل مشترك، يجب أت تكون قيم 

القصير واألجل . وفي حالة وجود تكامل مشترك، يتم تقدير العالقة في األجل I(1)المحسوبة أكبر من الجدولية  Fإحصائية 

 الطويل وقيمة معامل التكيف )معامل حد الخطأ( لمعرفة سرعة عودة النموذج للتوازن عند حدوث اختالالت. 
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المحسوبة لهذا النموذج )الناتج المحلي  Fمن نتائج االختبار في الجدول أعاله، نالحظ وجود تكامل مشترك حيث أن قيمة 

ونالحظ من الجدول أدناه والذي يوضح نتائج تقدير  أكبر من القيم الجدولية. وتعد 27.8غير النفطي متغير تابع( بلغت 

 ٪.7العالقات قصيرة وطويلة األجل أن النموذج يعود إلى التوازن بسرعة 

( تقدير عالقات التكامل المشترك4-4الجدول )  

 العالقة قصيرة األجل العالقة طويلة األجل

  
 EViews11SVالمصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج 

 تقدير النموذج 3-4

تم بناء وتقدير النموذج القياسي لدالة الناتج المحلي غير النفطي في المملكة العربية السعودية بطريقة معادلة االنحدار 

انات السالسل الزمنية للمتغيرات المستخدمة في النموذج )إجمالي تكوين رأس المال الثابت، الخطي المتعدد، بناًء على بي

( في األسفل 2-4وإجمالي عدد المشتغلين، ونسبة السعودة( بعد تحويلها إلى الصيغ اللوغاريتمية الطبيعية. ويوضح الشكل )

 يلي: ، بالتالي يصبح النموذج المقدر كمامعامالت المتغيرات في النموذج

ln(𝐺𝐷𝑃𝑁𝑂) = 12.02 + 0.32 ln(𝐺𝐹𝐶𝐹) + 0.42 ln(𝐸𝑀𝑃) + 1.89(𝑆𝐴) 

 

GDPNO: الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي الحقيقي  

GFCF: تكوين رأس المال الثابت في السعودية 

EMP: عدد العمال اإلجمالي في السعودية 

SA: عدد العمال( نسبة السعودة في سوق العمل )عدد العمال السعوديين على إجمالي  

 

 ( نتيجة تقدير النموذج 2-4الشكل )

 

 EViews11SVالمصدر: تجهيز وإعداد الباحث من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء والبنك المركزي باستخدام برنامج 
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 للمتغيرات  tإحصائية  4-4-1

المحسوبة لكل  tإحصائية  قيمة المتغير المستقل ال يؤثر على التابع، يجب أن تكون لرفض فرضية العدم التي تقول أن

 الجدولية هي:  tوقيمة الجدولية.  tمعامل أكبر من قيمة 

 n - 1 = 18 - 1 = 17درجات الحرية: 

 ٪5مستوى المعنوية: 

 1.74الجدولية =  tقيمة 

الجدولية وبالتالي نرفض فرض  tالمحسوبة لكل المعامالت أكبر من قيمة  t( في األعلى، يتضح أن قيمة 2-4ومن الشكل )

 ٪. 5العدم ونقبل الفرضية البديلة، أي أن المتغيرات المستقلة تؤثر على المتغير التابع بمستوى معنوية 

 للمتغيرات  Fإحصائية  4-4-2

المحسوبة  Fعلى التابع، يجب أن تكون قيمة إحصائية  تؤثرال  ة ككلالمستقل اتلرفض فرضية العدم التي تقول أن المتغير

 الجدولية هي:  Fالجدولية. وقيمة  Fأكبر من قيمة  للنموذج

𝐹 = 

𝐸𝑆𝑆
𝐾 − 1
𝑅𝑆𝑆
𝑛 − 𝐾

 

ESS: االختالف المفسر 

TSS:  العشوائي )البواقي(االختالف  

 2في البسط =  درجات الحرية

 16درجات الحرية في المقام = 

 ٪5مستوى المعنوية: 

 3.63الجدولية =  Fقيمة 

الجدولية وبالتالي نرفض  Fمن قيمة  بكثير المحسوبة لكل المعامالت أكبر F( في األعلى، يتضح أن قيمة 2-4ومن الشكل )

)النموذج  ٪5تؤثر على المتغير التابع بمستوى معنوية  ككل فرض العدم ونقبل الفرضية البديلة، أي أن المتغيرات المستقلة

 معنوي(. 

 (2Rمعامل التحديد ) 4-4-3

معامل التحديد للنموذج هو المقدار المفسر من خط االنحدار للدالة المقدرة أي أنه نسبة التباين للمتغير التابع المفسرة 

 ويساوي: بالمتغيرات المستقلة مجتمعة

𝑅2 =
𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
 

حيث أنه كلما ارتفع معامل التحديد، زادة النسبة المفسرة لتباين المتغير  1 – 0ويتراوح معامل الخطأ لنموذج االنحدار بين  

معنوي ونسبة التباين في  أي أن النموذج 0.98المرتفعة حيث بلغت  2R( في األعلى قيمة 2-4ونالحظ من الشكل )التابع. 

 المتغير التابع مفسرة بشكل كبير. 



 

 31 

 

  اختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء العشوائية )اختبار داربن واتسون( 4-4-4

الفرضية الخاصة بالتغاير والتي  يعتمد استخدام طريقة المربعات الصغرى في نماذج االنحدار على عدة فرضيات منها

 i, u iCov(u-01 = (تقول أن الخطأ العشوائي في فترة زمنية ال يعتمد على الخطأ العشوائي في فترة زمنية سابقة، أي: 

تحدث مشكلة االرتباط الذاتي بين حيث أن القيمة صفر تعني أن األخطاء العشوائية في بيانات السالسل الزمنية مستقلة. 

العشوائية إذا لم تتحقق هذه الفرضية. يتم استخدام عدة اختبارا للكشف على وجود مشكلة االرتباط الذاتي في  األخطاء

 النموذج منها اختبار داربن واتسون والذي سيتم استخدامه في نموذج هذا البحث. 

 . dlو du( في األسفل بعد تحديد قيم 5-4للكشف عن وجود ارتباط ذاتي نقارن قيمة داربن واتسون في النموذج بالجدول )

 ( اختبار داربن واتسون5-4الجدول )

 

 باستخدام المعطيات التالية:  

n = 18 

K = 3 

du = 1.422 

dl = 0.708 

D.W = 1.00 

يقع في منطقة عدم داربن واتسون لالرتباط الذاتي  معامل(، يتضح أن 2-4من قيمة داربن واتسون المقدرة في الشكل )

(. في هذه الحالة، وبسبب النتائج المعنوية لالختبارات اإلحصائية والقياسية وجودة النموذج، نقبل inconclusiveالتأكد )

 لهذا النموذج.  عدم وجود ارتباط ذاتي لألخطاء العشوائية 
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 (والخاتمة التوصياتمناقشة النتائج و) الفصل الخامس

 مناقشة النتائج 1-5

من نموذج االنحدار المتعدد المقدر في األعلى حيث المتغير التابع هو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي والمتغيرات 

 المستقلة هي إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وإجمالي عدد العمالة، ومعدل السعودة في سوق العمل، يتضح ما يلي: 

جمالي تكوين رأس المال الثابت في السعودية بعالقة طردية )إشارة يرتبط النتاج المحلي غير النفطي الحقيقي بإ -

المعامل في النموذج موجبة( ذات داللة إحصائية معنوية أي أن الزيادة في رأس المال الثابت يؤدي إلى الزيادة 

الناتج في الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي، وكذلك االنخفاض في رأس المال الثابت يؤدي إلى االنخفاض في 

( إلى أن إجمالي اإلنتاج غير النفطي 0.32المحلي غير النفطي الحقيقي. وتشير قيمة معامل رأس المال الثابت )

في السعودية غير مرن بالنسبة إلجمالي تكوين رأس المال الثابت أي أن التغير النسبي لإلنتاج أقل من التغير 

 ٪. 0.32مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة اإلنتاج بـ النسبي لرأس المال حيث أن زيادة رأس المال بنسبة 

يرتبط النتاج المحلي غير النفطي الحقيقي بإجمالي عدد العمالة في السعودية بعالقة طردية )إشارة المعامل في  -

النموذج موجبة( ذات داللة إحصائية معنوية أي أن الزيادة في إجمالي عدد المشتغلين يؤدي إلى الزيادة في الناتج 

حلي غير النفطي الحقيقي، وكذلك االنخفاض في إجمالي عدد المشتغلين يؤدي إلى االنخفاض في الناتج المحلي الم

( إلى أن إجمالي اإلنتاج غير النفطي 0.42غير النفطي الحقيقي. وتشير قيمة معامل عنصر العمل في النموذج )

ر النسبي لإلنتاج أقل من التغير النسبي لعنصر في السعودية غير مرن بالنسبة إلجمالي عدد العمالة أي أن التغي

 ٪. 0.42العمل حيث أن زيادة العمال بنسبة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة اإلنتاج بـ 

يتضح من النتيجة األولى والثانية أن اإلنتاج في السعودية )خالل فترة البحث( هو إنتاج ذو غلة حجم متناقصة أي  -

ا يؤدي إلى زيادة اإلنتاج بنسبة أقل حيث أن الناتج المادي الحدي لعنصري أن زيادة عناصر اإلنتاج بنسبة م

. وذلك يعني أن اقتصاد المملكة ينمو بشكل مستقر وأن اإلنتاج يعد في 1اإلنتاج )العمل ورأس المال( أقل من 

دمة هو الحجم أفضل وأكفئ مرحلة من مراحل اإلنتاج الثالث )المرحلة الثانية( وأن حجم عناصر اإلنتاج المستخ

 األمثل. يمر اإلنتاج بثالث مراحل رئيسية كالتالي: 

o  المرحلة األولى: إنتاج ذو غلة حجم متزايدة )النتاج الحدي يتزايد(. يدل اإلنتاج في هذه المرحلة على أن

 عناصر اإلنتاج في االقتصاد لم تستغل بأفضل طريقة وأنه مازال باإلمكان التوسع في اإلنتاج. 

o  المرحلة الثانية: إنتاج ذو غلة حجم متناقصة )النتاج الحدي يتناقص(. يدل اإلنتاج في هذه المرحلة على

 أن عناصر اإلنتاج المتوفرة في االقتصاد مستغلة بأفضل طريقة وتعد هذه المرحلة األكفأ لإلنتاج. 

o مع زيادة عناصر اإلنتاج. تدل  المرحلة الثالثة: الناتج الحدي أقل من الصفر أي أن اإلنتاج الكلي يتناقص

 هذه المرحلة على أن اإلنتاج ال يعمل بكفاءة حيث أنه باإلمكان زيادة اإلنتاج بتقليل عناصر اإلنتاج. 

يرتبط النتاج المحلي غير النفطي الحقيقي بمعدل السعودة في سوق العمل بعالقة طردية )إشارة المعامل في  -

عنوية أي أن الزيادة في إجمالي عدد المشتغلين السعوديين كنسبة من النموذج موجبة( ذات داللة إحصائية م

اإلجمالي يؤدي إلى الزيادة في الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي، وكذلك االنخفاض في إجمالي هذا المعدل 

السعودة  يؤدي إلى االنخفاض في الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي. تدل هذه العالقة الموجبة إلى ارتفاع معدل

يساهم في نمو االقتصاد من خالل استغالل الدخل المتاح في االستهالك المحلي والحد من التحويالت األجانب إلى 

( أن مرونة إجمالي النتاج المحلي غري النفطي الحقيقي تتصف 1.89الخارج. وتشير قيمة معامل نسبة السعودة )

ة واحدة تؤدي إلى زيادة إجمالي النتاج المحلي غير النفطي بأنها عالي أي أن زيادة معدل السعودة بنسبة مئوي

٪. تدل المرونة العالية إلجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالنسبة لمعدل السعودة أن سوق العمل 1.89الحقيقي بـ 

محافظة السعودي مازال قادًرا على استيعاب المزيد من المشتغلين السعوديين بالنسبة إلى إجمالي المشتغلين وال

 على زيادة النمو االقتصادي في نفس الوقت. 

 وأخيًرا، تشير جميع نتائج النموذج المقدر إلى صحة فرضيات البحث التي تم اإلشارة إليها في المقدمة.  -
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 التوصيات 2-5

 في ضوء النتائج التي توصل إليها هذا البحث، يمكن تلخيص التوصيات المقدمة بما يلي:

في سبيل تطوير االقتصاد المحلي وتنويعه وتخفيف االعتماد على النفط  2030أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية  -1

من خالل االرتكاز على العديد من اإلصالحات االقتصادية والمالية، والتي تهدف إلى تحويل هيكل االقتصاد السعودي 

جية. ومن هذا المنطلق، نوصي باالستفادة من مرتكزات الرؤية إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز اإلنتا

 لزيادة معدالت النمو االقتصادي وبالتالي انخفاض معدالت البطالة. 

العمل على خلق قاعدة إنتاجية متنوعة وتعزيز قطاعات االقتصاد غير النفطية الواعدة مثل القطاع الخدمي )السياحة  -2

زيادة التنافسية ورفع جودة الخدمات المقدمة وبالتالي توليد فرص عمل كثيرة والنقل وغيرها( والقطاع الصناعي ل

 وتقليل البطالة على المدى الطويل. 

بسبب اكتفاء القطاع الحكومي بالوظائف التي يشغلها المواطنون، يجب تعزيز دور القطاع الخاص من خالل  -3

ألجنبية نحو المنشآت التي تتمتع بنمو اقتصادي مستقر السياسات التحفيزية والتوجيه األمثل لالستثمارات المحلية وا

 لخلق قيمة مضافة في االقتصاد عن طريق المساهمة في توظيف المواطنين. 

رسم خطط استراتيجية لتوطين الوظائف بحيث تهدف إلى تحقيق سعودة تدريجية وشاملة لمختلف قطاعات االقتصاد  -4

 جنبي والسعودي من خالل التالي: والحد من التفاوت الكبير بين تكلفة تشغيل األ

 رفع كفاءة المواطن من خالل زيادة قدراته اإلنتاجية.  .أ

 رفع تكلفة توظيف العمالة األجنبية من خالل فرض رسوم ووضع حد أدنى ألجور العمالة األجنبية.  .ب

واطنين من خالل وضع سياسات تلزم المؤسسات األجنبية الضخمة والتي تعمل محليًا بالمساهمة في رفع كفاءة الم -5

 وضع برامج تدريبية وفرص تطوير للخريجين وتوظيفهم. 

 وضع خطط تطويريه لقطاعات التعليم لتحسين المخرجات االكاديمية والمهنية وجعلها تواءم سوق العمل.  -6

وضع خطط تطويريه للقطاعات التجارية والمنشآت المتوسطة والصغيرة وتذليل المعوقات وتحسين بيئة ريادة  -7

 مال وجعلها جاذبة لتسهيل دخول المواطنين لمجال ريادة األعمال. األع

االستفادة من التطورات الحديثة في التقنية بإنشاء برامج إلكترونية توفر معلومات دقيقة عن الفرص المتوفرة في سوق  -8

 العمل حيث يتم استغاللها لمواءمة حديثي التخرج مع الوظائف المتاحة. 

القطاعات الحكومية لتوفير البينات واإلحصائيات التي تساعد الباحثين في مجال سوق  وضع خطط تطويرية لجميع -9

 العمل من أجل عمل البحوث التي تساهم في حل المشكالت. 

 الخاتمة 3-5
هدف البحث إلى إلقاء الضوء على التطورات التي طرأت على سوق العمل السعودي ومعدالت البطالة ومعدالت 

صاحبتها في المملكة العربية السعودية خالل فترة الدراسة وتحليل تطور مبادرات توطين النمو االقتصادي التي 

الوظائف في المملكة من خالل تتبع نسب السعودة في سوق العمل. أما من الناحية الكمية، فتناول البحث دراسة 

تكوين رأس المال الثابت وعدد العالقة واتجاها بين النمو في الناتج المحلي غير النفطي كمتغير تابع والنمو في 

لإلجابة على مشكلة الدراسة الرئيسية والتساؤالت العمالة ونسب السعودة في سوق العمل كمتغيرات مستقلة. و

استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل استعمال األدوات تم الفرعية المطروحة وتحقيق أهداف الدراسة، 

الة والنمو االقتصادي والسعودة. كما تم استخدام طريقة المربعات الصغرى اإلحصائية لتحليل تطور معدالت البط

(OLS لتقدير نموذج االنحدار المتعدد الذي يشرح العالقة من خالل استخدام بيانات السالسل الزمنية للمتغيرات )

ار االرتباط الذاتي ومعامل التحديد واختب Fو tحيث تم التحقق من جودة النموذج من خالل عمل االختبار اإلحصائي 

( لتقدير مستوى االستقرار للبيانات واختبار ADFداربن واتسن. كما تم استخدام اختبار جذر الوحدة لديكي فوللر )

لتحديد وجود عالقة طويلة األمد  Bound testواختبار الحدود  ARDLاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 

ةً لفرضيات البحث بوجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية معنوية بين المتغير بين المتغيرات. جاءت النتائج مؤكد

التابع وجميع المتغيرات المستقلة في النموذج. وتم تقدير معامالت المتغيرات المستقلة والتي تعبر عن المرونة حيث 
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. وبناًء على 1.89ة ب ومعامل معدل السعود 0.42ومعامل عنصر العمل ب  0.32قدر معامل رأس المال الثابت ب 

هذه النتائج، وصى البحث بضرورة العمل المشترك لجميع المؤسسات الحكومية باإلضافة إلى القطاع الخاص 

 لتحسين سوق العمل وجعله جاذبًا للكفاءات الوطنية والعمل على تطوير وتهيئة مخرجات المؤسسات العلمية والمهنية.

والدراسات التي تتعلق في سوق العمل وعالقته بشكل مباشر أو غير مباشر في ختاًما، في ظل أهمية القيام باألبحاث 

النمو االقتصادي، يجب عدم إغفال الجوانب األخرى التي تؤثر على توطين الوظائف في االقتصاد والتي لم يسعف 

 ؛ ومن أهمها: الباحث تضمينها في هذه الدراسة

 ومقارنتها بالعمالة األجنبية. العوامل المؤثرة على إنتاجية العمالة الوطنية  -

 اإلطار االجتماعي والثقافي وموقفه من توطين الوظائف.  -

 تطور وجهة نظر المجتمع عن العمل في القطاع الخاص مقابل القطاع الحكومي.  -

 والتي من خاللها تتشكل إمكانيته. الظروف االقتصادية واالجتماعية للعامل األجنبي  -
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