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هتــدف هــذه الورقــة إىل مناقشــة عمــلية بــناء مــنظومة معــلومات ألســواق العمــل تتماشــى مــع خصــائص  
تركـز هذه الورقة على ابراز املواصفات واملتطلبات واخلطوات الالزمة ال�شاء هذه  املنظومة،              . الـدول اخللـيجية   

ــلومات وخصا     ــنظومات املع ــناول بالتحــليل م ــك بالت ــنظومة     . ئصــهاوذل ــل وم ــني أســواق العم ــة ب ودراســة  العالق
تنتهي . ومـن ثـم يـتم اسـقاط هـذه العالقـة واخلصـائص املرتتـب عـنها عـلى أسـواق العمـل اخللـيجية                     . املعـلومات 

 .الورقة بتوضيح متطلبات تطبيق املنظومة ومجلة من التوصيات العملية هلذا الغرض
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 ::::مقدمـــــــــــــــــــةمقدمـــــــــــــــــــةمقدمـــــــــــــــــــةمقدمـــــــــــــــــــة ))))1((((
الورقـة برسـم اخلطـوط العريضـة لتطوير منظومة معلومات أسواق العمل على املستوى الوطين           هتـتم هـذه      

سيتم الرتكيز على رسم اخلطوط العريضة للمنظومة واليت ستشكل االطار العام           .  لـدول جملس التعاون اخلليجي    
 . مستعملي املنظومةلتطبيق النظام املقرتح جلمع ومعاجلة وإخراج معلومات سوق العمل بشكل خيدم متطلبات 

 
ممـا الشـك فيـه أن أمهيـة املعلومات يف تفهم وتفسري واملساعدة على أخذ القرار أصبحت ال حتتاج إىل        

وإمنـا جيـب الـتأكيد عـلى الفـرص الضائعة من عدم توافر هذه املعلومات وعدم االستناد عليها يف إختاذ            .  تـأكيد 
إن تطــور فعاليــة األداء االقتصــادي �ــاجم عــن اســتغالل .  يالقــرار ســواء عــلى مســتوى الفــرد أو املســتوى الكــل

املعـلومات وتسـخري تكــنولوجيا املعـلومات يف تطويـر واســتخدام مـنظومة معـلومات توفــر كـل الـبيا�ات واملعطيــات         
إن تعقد احلياة االقتصادية وتشابكها واقرتان ظروف عدم التأكد .  لـتقييم جـدوى القـرار والوقوف على احلقائق      

ــة النشــاط        واملخاطــ ــزيد مــن فعالي ــنظومة املعــلومات الــيت ت ــتطوير م رة يف اختــاذ القــرارات يعطــى أمهيــة قصــوى ل
 . االقتصادي على املستويني اجلزئي والكلي

 
وإن االظهــار . يهــدف الــتخطيط وحتــليل السياســات إىل ا�قــاص الاليقــني فــيما يتعــلق خبيــارات التــنمية   

األدوات ذات الشعبية اليت تستخدم من أجل التعامل مع االحداث والتنـبؤ وحتـليل السـيناريوهات هـي بعـض من            
وبالتايل فإن منظومات املعلومات قد حظيت بنصيب     . غـري املؤكدة ولكن املتوقعة يف املستقبل القريب أو األبعد         

 .واسع من االهتمام يف  التخطيط وحتليل السياسات يف خمتلف قطاعات التطبيق ومنها سوق العمل
 

فالبيا�ات هي متثيالت رقمية، أو رمزية أخرى تنوب . ز جيـري عـادة بـني الـبيا�ات واملعـلومات     ومثـة متييـ    
مثال (عـنها، وهتـدف إىل وصـف خصـائص الظاهـرة، بيـنما ميكـن الـنظر إىل املعـلومات على أهنا بيا�ات مهيكلة               

 .ظواهرحبيث حتسن املعرفة عن بعض ال) بواسطة البيا�ات املنمذجة أو املنظمة أو احملولة
 

وإن الـتعقيد يف اـتمعات املعاصـرة والتكـلفات االجـتماعية اهلائـلة املرتتبة على اختاذ قرارات خاطئة                 
قـادت إىل حاجـة عامـة ملعـلومات مالئمـة ليـس فقـط عـلى مسـتوى اختـاذ القـرار الفـردي بـل أيضـاً على مستوى                    

للحاسبات املعاصرة أيضاً على املزيد من      وسـاعدت طاقة ختزين البيا�ات      . املـنظمات االقتصـادية واالجـتماعية     
وليس ذلك فقط يف البلدان املتقدمة ولكن أيضاً يف البلدان  . االسـتعمال املهيكـل للمعـلومات بالقيـاس إىل السابق         

 .وبدأ النظر إىل املعلومات اجليدة واملنتظمة على أهنا املتطلب الذي ال بد منه من أجل ختطيط �اجح. النامية

الـيت تـتم يف عمـلية مجع البيا�ات وتطوير    ) trade-off(ن هـناك العديـد مـن املقايضـات           ومـن الواضـح أ     
ــتكيف واالتاحيــة يف الوقــت املناســب ينــبغي مقايضــتها مقــابل التــبعات    . مــنظومات املعــلومات فــإن الوثوقيــة وال
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لي أو االعتبارات االقتصـادية مـن حيـث التكاليف واملنافع من استخدام هذه املعلومات يف عملية التخطيط الفع               
وإن الشـرط الـالزم ملنظومة معلومات قابلة لالدارة هو احلوار املستمر بني مستخدم البيا�ات ومعدها           . السياسـية 

وميكــن للــبيا�ات أن جتمــع عــلى  . حبيــث يــتولد تنســيق ذو معــنى ملختــلف املهــام الداخــلة يف  عمــلية الــتخطيط  
هـة الـنظر املـثالية فـإن طـبيعة البيا�ات حمددة بأغراض      فمـن وج . مسـتويات عديـدة ومـن خمتـلف وجهـات الـنظر          

ولكــن يف الواقــع فــإن عــلى املــرء غالــباً أن يســتعمل قواعــد الــبيا�ات ) اخل..حتــليل اآلثــار، تقييــم اخلطــة(التحــليل 
. املـتوفرة بأكـثر الطـرق فاعـلية حبيـث يسـتخلص مـنها أكـرب مـا ميكن من املعلومات ذات الصلة الستعماله احملدد                 

يظهر من املسوح الدولية للنماذج املتعددة األقاليم فمثال ،(Issaev et al, 1982)  أن الغالبية من هذه النماذج مل 
 .بل استعملت أساساً البيا�ات املتاحة املقدمة من مكاتب االحصاء املختلفة. تنتج قواعد بيا�ات خاصة هبا

 
لبيا�ات من وجهة �ظر متعددة األغراض  إن مجـع الـبيا�ات هـو مشـكلة يف حـد ذاتـه، وعـادة مـا جتمـع ا                     

وغالباً . حبيـث مـن الصعب عادة احلصول على بيا�ات ذات تركز حمدد ومتميز متصل باملشكلة موضوع املعاجلة            
مـا ينـبغي معاجلـة تـلك الـبيا�ات وجتميعهـا أو تفكيكهـا أو تصميمها من أجل أن تتماشى مع البحث املعين أو مع                       

 .مشكلة التخطيط املدروسة
 

ع الـبيا�ات عـلى مسـتويات خمتـلفة مـن التجميع          على املستوى الفردي . وميكـن أن جتمـ ،مثل دخل (مثال
ومـثل هـذه الـبيا�ات ميكن أن      ). الدخـل االقلـيمي املتوسـط مـثال       (أو عـلى مسـتويات جتميعيـة        ) األسـرة املـنفردة   

وأن خيار .  أو التقنيات غري املسحيةتكـون �تـيجة املقـابالت، االستبيا�ات، التعدادات العامة، املسوح بالعينات        
تقنية خاصة للجمع ومستوى التجميع هلذه البيا�ات سيتحدد وفق هدف منظومة املعلومات، ويعتمد أيضاً على           

وجتــدر االشــارة إىل خســارة املعــلومات الــراجعة إىل  . املقايضــة املذكــورة أعــاله بــني الــتكاليف والــنفعية املــتوقعة 
واملشكلة األساسية بالطبع هي أن املرء عادة لن يكون مهتماً فقط يف      .  ات التفصيلية التمـثيل الـتجميعي للمـتغري     

 .املقاييس اليت تصف حالة املنظومة ولكن أيضاً بتطورها
 

ــدة         ــنظومات املعق ــة للم ــبيا�ات احملدثّ ــلى ال ــنظومات رصــد    (ويصــعب احلصــول ع ــلى م ــتمدة ع أي املع
ويف بعض األحيان، فإن تقنيات . ئمة امللفات لبيا�ات ذات الصلة، بسـبب ارتفـاع الـتكاليف ملنظومة دا        )واظهـار 

ومثة تقنيات أخرى . تسـتعمل مـن أجـل الـتعامل مع �قص البيا�ات يف السالسل الزمنية     أو السـحب   االسـتيفاء  "
 entropyوتقنيات ). من أجل جداول املدخالت واملخرجات    (RASمـن أجـل حتديث البيا�ات وهي تقنيات         

وليـس هـناك حاجـة لـلقول أن أي من هذه التقنيات لن يكون قادراً على     ). ل الـبيا�ات الفضـائية  مـن أجـل تفـاع    (
 .اظهار الطفرات املفاجئة يف املنظومة
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تتسم الدول النامية ومنها الدول العربية بنقص شديد يف توافر البيا�ات وبعدم استغالل البيا�ات املتوفرة               
 . واملتداولة لدى اهليئات احلكومية

 
 ::::منظومات املعلوماتمنظومات املعلوماتمنظومات املعلوماتمنظومات املعلومات ))))2((((
 :أجزاء منظومات املعلوماتأجزاء منظومات املعلوماتأجزاء منظومات املعلوماتأجزاء منظومات املعلومات 1----2

املدخالت، املخرجات، : تـتكون أغـلب مـنظومات املعـلومات مـن سـت كـتل  مرتابطـة تشكل األجزاء          
تتداخل هذه الكتل حسب منطق معني وتتأثر وتتحدد بقوى .  النماذج، التكنولوجيا، قاعدة املعطيات، املراقبة  

املنظومة، قوى التنافس، �وعية املعلومات واستعماالهتا، متطلبات املنظومة،        / املستعمل التكامل، تفاعل :  تصميم
 . متطلبات معاجلة البيا�ات، العوامل التنظيمية، متطلبات التكلفة والفعالية، العوامل البشرية، متطلبات اجلدوى

 
توحدت بشكل متناسق ال تكون هذه الكتل منظومة ذات معنى اال إذا توافرت شروط قوى التصميم و    

ــع       ــنظومة واســتعماهلا يف الواق ــنظم إىل تطــبيق امل ــن مرحــلة حتــليل ال ــتداء م ــط، وتغــري   .  إب ــبات احملي و�ظــراً لتقل
.  واستحداثية، وكذلك التوجه حنو بناء منظومات فعالة حسنة األداء متطلـباته، فـإن على املنظومات أن تكون   

ــبيا�ات واملعطيــات الــيت تشــك   ــتم ختفيــض    هــذا يعــين أن ال ل مدخــل املــنظومة البــد أن ترشــح أو تفــرز  حبيــث ي
قد يتعدى . وكذلـك إدخال التفاعل والرصد بني املستعمل واملنظومة       .  وتـلخيص املعطيـات املقدمـة للمسـتعمل       

 يتم األمر يف الواقع اىل تطوير منظومات املعلومات الذكية لرفع النوعية واال�تاجية باستعمال األ�ظمة اخلبرية وبالتايل          
 .  حول العامل اخلارجي وحتويلها  اىل معلومات ذات فائدة(Intelligence)جتميع املعلومات االستخبارية 

 
وبدون توفري هذه النوعية فإن املخاطر تزداد      .  تـلعب �وعيـة املعـلومات دوراً حامسـاً يف اختـاذ القـرار              

ولــذا فــإن مــن الواجــب اختــاذ .  خذ القــراروتــتفاقم ظــروف عــدم الــتاكد وبالــتايل تــزداد الــتكاليف املرتــبطة بــأ 
فاملعــلومات ذات الــنوعية .  االجــراءات لكــي تكــون املعــلومات ذات مدلوليــة وتنــتج بدقــة ويف الوقــت املناســب  

 . الرفيعة حنتاجها ألخذ القرار والتخطيط والتحكم على املستويني االسرتاتيجي والتكتيكي

 تطويـر مـنظومات مسـتقلة ذات وظيفـة حمـددة، رغــم      يف السـابق، وملسـا�دة �شـاط إقتصـادي معـني، مت      
لقد مت االجتاه حديثاً حنو تطوير منظومات متكاملة مما أدى إىل تدفق         .  وجـود تشـابه بـني هـذه األجزاء املستقلة         

وإزداد هــذا .  املعـلومات مـابني أقسـام املؤسسـة والقطاعـات احلكوميــة وإىل غـري ذلـك مـن القطاعـات األخـرى          
 . لتطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات مما أدى اىل تطوير األ�ظمة الكبرية واملرتابطةالتكامل �تيجة ا

 
  هـو املـادة اخلـام ملـنظومة املعـلومات، حيـث أن �وعيـته تؤثر على �وعية               ::::املدخـــــل املدخـــــل املدخـــــل املدخـــــل  1----1----2 

اكمـتها ثم  يـتم يف بعـض األحيـان إدخـال الـبيا�ات مباشـرة للمـنظومة بيـنما  تـتم، يف أحيـان أخـرى، مر                  .  املخـرج 
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ويساعد تصميم هذه . هـنالك عـدة وسـائل لـتجميع البيا�ات وإدخاهلا أمهها �ظام الورق والبطاقات             .  إدخاهلـا 
 : وهذا يتطلب. األوراق والبطاقات، بشكل جيد ومتناسق، كثرياً على حتديد شكل املدخل املرغوب

 إختيار الورق •

 إختيار األشكال واملقاسات واأللوان •

 والعناوينإستعمال الرتقيم  •

 تطبيق تقنيات الفعالية •
 

مـن بـني الطـرق األساسـية لـزيادة الفعاليـة جنـد االدخـال بطـريقة الكرتو�يـة حيث يتم حتديد كل النقاط                     
يف حالة االدخال االلكرتو�ي .  املذكـورة أعـاله الكرتو�يـاً باسـتعمال احلـزم والـتحاور مـع املسـتعملني مباشرة               

ــرموز   ــبيا�ات    طــريقة (Codes)يكــون �ظــام ال ــتعرف وإدخــال وإخــراج ال ــة لرتتيــب وال ــوز  . فعال تتمــثل  رم
ــرموز   : هــنالك عــدة بــنى هلــذه االشــارات مــنها  .  التصــنيف يف األرقــام، األحــرف، األحــرف اخلاصــة و ال

، )مثال الرتقيم املستعمل يف دفاتر الشيكات(مـثال تصـنيف املكتبات، الرتاتيب أو التتابعي، الكتل     (العشـري   
، تذكُري )استعمال رقم مع أحرف مالئمة(، الصوتي ...)تعمل يف تصنيف السلع باألسواق،    املس(األعمدة  

mnemonic) امللون)استعمال أرقام وأحرف ،  ... 
 

وتسـاعد الـنماذج حملـلي األ�ظمة على بناء    .    هـو تبسـيط الواقـع املعقـد       ::::الـنموذج الـنموذج الـنموذج الـنموذج  2----1----2 
ــنماذج الرياضــية.   للمــنظومةDocumentationتوثيــق  ــتم إدخاهلــا يف   املــ-وال ــلواقع، ي نطقية هــي متــثيل كمــي ل

يتم تطبيق عدة تقنيات صياغة .  املـنظومة ملـآزرة وظائفهـا وتسـمح بعمـليات الـتخطيط وأخـذ القـرار والتحكم              
يعترب جدول القرار أداة هامة وتساعد احملللني للتعبري عن القواعد وتطوير         .  ومنذجـة يف مـراحل تطويـر املـنظومة        

 شــجرة القــرار منــوذج مــراحل تــتابعية حيــث يعــتمد كــل قــرار عــلى القــيمة احلاليــة للمــتغري حمــل   ومتــثل.  الــنماذج
هنالك  عـــدة  �ـــماذج  تستعمل  فــــي  حتليل البيا�ات وإختاذ القرار .   االختيار وعلى كل  القرارات  السابقة      

   Burch & Grudmitski (1989): منها
 

•  Data Flow Diagram (DFD) • شكل تدفق البيا�ات 
•  Flowcharts • خرائط التدفقات 
•  Box Chart Technique • تقنية العلب 
•  Diagramming Technique • تقنية الرسوم البيا�ية 

•  Hierarchy plus input process 
output (HIPO) •    ــليات هــرمية املدخــالت والعم

 واملخرجات
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•  Visual table of contents (VTOC) • جدول احملتويات املرئي 
•  Functional Diagrams • وم البيا�ية الوظيفيةالرس 

•  Prototyping • اعداد النموذج األويل 
•  Pseudo-Code • شبه الرمز 
•  Structured English • االجنليزية املهيكلة 

 
.   يــتم تقديــم املخــرج بشــكل يســتويف شــروط املســتعمل وقــابل لالســتعمال  ::::املخــرجاملخــرجاملخــرجاملخــرج 3----1----2 

 مـن أن املخـرج حيـتوي عـلى معـلومات كافية ومقدمة بشكل مالئم          يعـتمد االختـبار الـنهائي لـلمخرج عـلى الـتأكد           
 : للمستعمل

 .Kinesthetic، حركي Auditory ، مسعي Visualبصري  •
 

إذا كـان املخـرج عـلى شـكل تقريـر فالبـد مـن تطـبيق تقـنيات حـتى يكـون التقرير جذاباً وقابال للقراءة                   
مل إىل الشروط اليت تتطلب قراراً مباشراً باالضافة إىل البـد أن تـلفت الـتقارير �ظـر املستع         .  وتفسـري النـتائج   

ميكــن أن حيــتوي املخــرج عــلى عــدة أشــكال .  توضــيح النــتائج وتقيــيمها وإجــراء املقار�ــات وإبــراز العالقــات
 االستعمال وترفع من (Output-Devices)تسهل وسائط املخرج .  ورسـوم تسـهل العمـليات املذكـورة أعاله      

 . ملستعملنيمستوى االتصال بني ا
 

 كـا�ت مـنظومات املعـلومات األوليـة تعتمد على العقل البشري والعمل              ::::التكـنولوجيا التكـنولوجيا التكـنولوجيا التكـنولوجيا  4----1----2 
ولكـن �ظـراً لكـثافة املعـلومات وتعدد البدائل وتغري وتقلب املعلومات فال ميكن اآلن           .  اليـدوي، وكـا�ت بسـيطة     

تعتـــرب .  تكــنولوجيا املعــلومات  تصــور مــنظومة معــلومات مـــتطورة بــدون تكــنولوجيا والـــيت عــادة مــا تســـمى ب       
وحدات املعاجلة والتخزين واالخراج : التكـنولوجيا مـن أهـم الكـتل املكو�ـة للمنظومات وهي مكو�ة من احلاسوب      

ووسـائط �قـل املعـلومات بـني هـذه األجزاء اليت تكون موزعة جغرافياً، مما يعطي أمهية قصوى لشبكات االتصال           
 .لربط أجزاء التكنولوجيا

 
 مـن املهـم جداً أن تتطابق بنية قاعدة املعطيات مع متطلبات أخذ القرار               ::::قـاعدة املعطيـات   قـاعدة املعطيـات   قـاعدة املعطيـات   قـاعدة املعطيـات       5----1----2 

.  أو الكرتو�ية) األرشـيف (  يدويـة     (DBMS)ميكـن أن تكـون  إدارة قواعـد املعطيـات            . واسـتعمال املعطيـات   
وماً فإن الطرق عم.  وتـتكون مـن تـنظيم املعطيـات يف شكل معياري، ختزين املعطيات، جلب املعطيات املخز�ة       

ــة إدارة          ــوم بوظيف ــال الوســيلتني تق ــة، وك ــتطوير القواعــد االلكرتو�ي ــون  األســاس  ل ــات تك ــليدية الدارة املعطي التق
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هـنالك  ثـالث طرق      .  وحيـتاج كـال الـنظامني اىل وسـائل لـتخزين املعطيـات            . املعطيـات، وهلـا مـزاياها وعيوهبـا       
 . ة، مباشرة، وتراتب مركبتراتبي: لتخزين املعطيات يف امللفات الثنائية

 
.  وقـاعدة املعطيات هي جمموعة من البيا�ات مرتبة ومنظمة بطريقة معلومة لتستويف متطلبات املستعمل     

و�ـتج عـن الطـريقة التقـليدية الدارة قـاعدة املعطيـات بـنية املـلف التقـليدية واليت حتتوي على ملفات مستقلة لكل                   
 .  تطبيق وال تسمح بتكامل املعطيات

 
 هـي جمموعة من الربامج املوجهة لوصف ومحاية وختزين       (DBMS)إن مـنظومة ادارة قواعـد الـبيا�ات          

وقواعد .  وهـي متكـن مـن مركـزة ومراقـبة كل املعطيات املستعملة واملتداولة     .  والدخـول إىل قـاعدة املعطيـات    
 DBMSطرق البسيطة لفهم وإحدى ال.  املعطيـات هـي حـزمات معقدة جداً وتتطلب  تدريباً قوياً الستيعاهبا        

املستوى اخلارجي وهو مستوى التفاعل مع املستعملني، :  هـي تفكيـك  القـاعدة اىل جمموعـة مـن املستويات مثل         
ومســتوى الصــيغ الــذي حيــتوي عــلى تعــريف املعطيــات ومنــاذج صــياغة قــاعدة املعطيــات، واملســتوى الداخــلي    

 .  مستوى تنظيم املعطياتوحيتوي على العالقات بني مكو�ات املعطيات، وأخرياً
 

 توظف منظومة املعلومات يف بيئة حمفوفة باملخاطر وهي عرضة لكثري من            ::::املراقـبة املراقـبة املراقـبة املراقـبة  6----1----2 
وهنالك تناقض بني   .  الـتهديدات واالسـتعمال السيء وغري الكفء من طرف الناس داخل املؤسسة وخارجها            

وبالتايل يتطلب األمر .  لى االستعمالسـهولة احلصـول عـلى املعـلومات وحفـظ املـنظومة عن طريق وضع قيود ع          
 . وضع منافذ حتكّم لضمان احلماية للمنظومة من املخاطر والكوارث واالستعمال السيء

 
 ::::وظائف املنظومةوظائف املنظومةوظائف املنظومةوظائف املنظومة 2----2

 ::::ا�تاج املعلوماتا�تاج املعلوماتا�تاج املعلوماتا�تاج املعلومات 1----2----2  

ميكــن أن يســتند عــلى عــدة وجهــات �ظــر أو  ..) أي اعــادة هيكلــتها وتفســريها(إن معاجلــة الــبيا�ات  
 Nijkamp P. (1993) .بني فيما يلي أمثلة لبعض العملياتوت. مقاربات

 
 االلتقاط • Capturing التسجيل املنتظم للبيا�ات

 التحقق • Verifying تدقيق واعتماد الطبيعة املوثوقة للبيا�ات

 التصنيف • Classifying تزمري البيا�ات يف فئات خمصوصة

 الرتتيب • Arranging التحديدوضع البيا�ات يف تتابع مسبق 

 التلخيص • Summarizing ترتيب البيا�ات يف جمموعات جديدة
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 احلساب • Calculating معاجلة البيا�ات بطرق حسابية

 التنبؤ • Forecasting البيا�ات حنو املستقبل) سحب(حتديد 

 احملاكاة • Simulating حصر ومعاجلة البيا�ات الناقصة

 التخزين • Storing ط التخزينوضع البيا�ات ضمن وسائ

 االسرتجاع • Retrieving ا�تقاء بيا�ات خمصوصة من  واسطة التخزين

Communicating حتويل البيا�ات إىل مستعملني آخرين  االتصال •
 

وخيار بعض العمليات يعتمد    . وكـل هـذه العمـليات حمددة بأغراض منظومة املعلومات موضوع املعاجلة            
باملتطلــبات مـن حيــث العامــلني وقابــلية الــتغري  ) بــني أســباب أخــرى(بة بشـدة عــلى الــتكاليف املتعــلقة هبــا املسـب  

 .واملرو�ة وقابلية التحول الستعماالت أخرى للمنظومة املعنية وكذلك سرعة املعاجلة واملراقبة
 

على قابلية الدخول إليها، مشوهلا، وتوقيتها،      ) بني أسباب أخرى  (وأن مـنافع مـنظومة املعـلومات تعـتمد           
. وفرها بالوقت املطلوب، وضوحها، مرو�تها، قابلية التحقق منها، خلوها من التحيز، قابليتها للتكمية          مالئمتها، ت 

بيـنما �قـص املعلومات   . ومـن الواضـح أن مـنظومة ذات معـلومات مـتكررة ميكـن أن تقـود إىل قـرارات غـري فعالـة               
 فإن املستوى األمثل من املعلومات سيتم ومن الناحية  النظرية. ميكـن أن يقـود أيضـاً إىل قرارات أقل من األمثلية           

لكن، يف الواقع، فإن هذه التكاليف . الوصـول إليـه عـندما تكـون القيمة احلدية للمعلومات تساوي تكلفتها احلدية     
وبذلك فإن قاعدة احلدية هذه ليس هلا إالّ أمهية حمدودة . واملـنافع يصـعب التعـبري عـنها بقاسـم مشـرتك وحيد          

ف اجلوا�ــب الداخــلة يف احلكــم عــلى قــيمة مــنظومة معــلومات تتطــلب عــادة مقايضــة مــتعددة  وإن خمتــل. جتريــبياً
 .األبعاد

 
 ::::استعمال املعلوماتاستعمال املعلوماتاستعمال املعلوماتاستعمال املعلومات 2----2----2 

: إن املعـلومات كمـنظومة بيا�ـات مهيكـلة ميكـن أن تسـتعمل يف ثالثة مراحل من العملية التخطيطية هي                  
 .التوصيف، حتليل األثر، التقييم

 
 ::::التوصيف التوصيف التوصيف التوصيف         1----2----2----2  

فمثال، فإن حركة املؤشرات االجتماعية ميكن أن . يعين التوصيف التمثيل املهيكل للبيا�ات يف املنظومة    
و�فس األمر ينطبق . يـنظر إليهـا على أهنا حماولة لتمثيل املالمح ذات الصلة للمنظومة االجتماعية بطريقة منتظمة     

 .على حتليل �وعية البيئة، أو حتليل أسواق العمل
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. عمـوم، يظهـر ذا معـنى متـثيل اخلصـائص الرئيسـية للمـنظومة بواسـطة جا�بيات متعددة األبعاد              وعـلى ال   
ويتضـمن  كـل مـن هـذه اجلا�ـبيات جمموعـة مـن املؤشـرات ذات الصـلة، مـثال، فـإن مـنظومة سوق عمل ميكن أن                       

 .ميوغرافية وتعليميةاقتصادية، ود): ويف كل منها عدد من املؤشرات الفرعية(تتوصف بواسطة اجلا�بيات التالية 
  

مبا يف (إن اخليـار بـني مكو�ـات خمتـلف هـذه اجلا�ـبيات يعـتمد على هدف التحليل الوصفي املخصوص                  
. وينـبغي أن يـتم مـن أجـل احلصـول عـلى صـورة متكامـلة للمنظومة موضوع الدراسة            ). ذلـك مسـتويات قياسـها     

 . معلومات مهيكلةوبذلك تتضمن مثل هذه الصورة الوصفية حتويل البيا�ات يف فئات
 

ومـثل هـذه اجلا�ـبيات ذات العناصـر املفصلّة تصلح للعديد من االختصاصات مثل االقتصاد االقليمي،              
ويف كــل هــذه االختصاصــات فــإن مثــة حاجــة أساســية لــتخزين منــتظم  . العــلوم البيــئية، اجلغــرافيا، الدميوغــرافيا
 .ومعاجلة منتظمة للبيا�ات ذات الصلة

 ::::اآلثار اآلثار اآلثار اآلثار حتليل حتليل حتليل حتليل         2----2----2----2  

. لقـد مت يف العقـد األخـري تطويـر العديـد مـن أمنـاط حتـليل األثـر مـن أجـل أغراض التخطيط والسياسة                  
.  خمرجات-فهـناك مـثال، حتـليل اآلثار البيئية، حتليل اآلثار االجتماعية، حتليل اآلثار احلضرية، حتليل مدخالت          

اهلدف الرئيسي لتحليل األثر هو احلصول على معلومات  و. حتليل اآلثار التكنولوجية، حتليل أثر الطاقة،  وهكذا       
أكـثر اكـتماالً ومنتظمة وشاملة عن آثار قرارات السياسة العمومية أو التحوالت اخلارجية على معلمات املنظومة                  

وسـيعرف حتـليل  األثـر هـنا عـلى أ�ـه الطـريقة حلصـر وتقييـم التبعات املتوقعة للتغريات يف واحد أو                    . أو بيا�اهتـا  
 .ر من احملفزات اخلارجية اليت هلا أثر على العناصر يف  اجلا�بيات اليت تشكل خصائص املنظومةأكث
 

ويتضـمن حتـليل األثـر، عـلى العمـوم، حتويل املعلومات األولية إىل زمر معلومات جديدة وتنبع احلاجة إىل             
ة ميكن أن يقود إىل قرار سياسة حتـليل األثـر من خمتلف املصادر من أن الفحص املنتظم لتبعات السياسة العمومي        

اليت قد تكون (أكـثر تـربيراً وأن حتـليل أثـر مـتكامل ميكـن أن يتجـنب جتاهل اآلثار غري املباشرة أو غري املقصودة                
 والـتفاعل بـني العديـد مـن مكو�ـات املـنظومة يتطلـبان رؤية شاملة           Spiloversوإن وجـود آثـار اال�تشـار        ) هامـة 

يكـل الرتاتـيب لـلعديد من منظومات التخطيط احلاجة إىل حتليل األثر متعدد املستويات        آللياهتـا املعقـدة ويطـرح اهل      
 .الذي يسمح بتتبع كل التبعات على خمتلف املستويات

 
و�ظـراً لـتعدد األشـكال وتعقـد البـلدان املصنعة الغريبة ، فإن اسرتاتيجيات السياسة العمومية املتواز�ة          

مثال فإن تكامل وتنسيق خمتلف جوا�ب مشكالت التخطيط االقتصادي    . اتواملتناسقة عادة ما تواجه الصعوب    
) اخل...مـثل اخلدمـات العموميـة، شـبكات االتصـاالت والبنى التحتية، برامج االسكان، برامج التصنيع     (املـادي   
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ــلومات وعــدم االتســاق         ــات وحيــدة االختصــاص، و�قــص املع ــة واملقارب ــا يتضــرر باالحــتكاكات االداري ــباً م غال
 .سياسيال
 

ــر أداة مفيــدة ذات معــنى يف اســرتاتيجيات ختطيــط أكــثر تكــامال وتنســيقاً        ميكــن أن يكــون حتــليل األث
. باعتـبار أن مـثل هـذا التحـليل يصـف بشـكل منـتظم آثار التغري يف متغريات املراقبة على كل مكو�ات املنظومة                      

. الطـار املؤسسـي يف املنظومة موضوع الدرس  وبالـتايل فـإن عـلى حتـليل األثـر أن يعـري أمهيـة للتـنوع والتناسـق وا           
 .وهذا يتضمن أن املتغريات البيئية واالقتصادية واالجتماعية ينبغي أن تدخل كمكو�ات ذات صلة يف املنظومة

 
 ::::التقييــــــــــــــمالتقييــــــــــــــمالتقييــــــــــــــمالتقييــــــــــــــم        3----2----2----2  

افعها النسبية يرجع التقييم إىل عملية حتليل اخلطط والسياسات واملقرتحات واملشاريع بغية النظر يف من   
وبذلك فإن جوهر التقييم يف �طاق التخطيط  . ووضـع �ـتائج مـثل هـذا التحـليل يف إطـار مـنطقي مـتعدد املعايري                 

 . وسياسات سوق العمل هو أن حصر املزايا النسبية ملختلف التصرفات من أجل تقييم عملية اختاذ القرار
 

ويتضــمن . حــليل الوصــفي وحتــليل األثــر وإن  خطــوات أساســية تســبق عمــلية الــتقييم ذاهتــا وهــي الت  
وميكـن أن يأخذ التقييم عدة  . الـتقييم مواجهـة زمـر املعـلومات املهيكـلة مـع وجهـات �ظـر  السياسـة والـتخطيط              

 وحتليل  ميزا�ية التخطيط، حتليل CEA ، حتليل تكلفة فاعلية SCBAحتـليل تكـلفة منفعة اجتماعي       : أشـكال 
 .ية، حتليل الربجمة متعدد األغراض وهكذامتعدد الضوابط، حتليل الربجمة اخلط

 
. وقـد تطـور طيـف كـامل مـن طرق التقييم العملياتيه حلصر املزايا واملساوىء ملختلف آثار التصرفات                

ــلياتيه        ــن ضــوابط احلكــم العم ــريف مجــلة م ــتقييم تع ــة، ضــوابط    (ويتطــلب ال ــلية، ضــوابط العدال ضــوابط الفاع
) مبـا يف ذلـك معـلومات عـن اجلـدوى التقـنية واالقتصادية هلا      ( البديـلة  ومجـلة مـن االسـرتاتيجيات     ). اخل..البيـئة 

الـيت تعكـس األمهيـة النسـبية املعـزوة إىل بعـض املخرجات       ) الصـرحية أو املضـمرة  (ومجـلة مـن معـلمات التفضـيل       
 .السرتاتيجية ما أو تصرف

 
أمناط تفضيل سياسة   كوسيلة للتعامل مع    ) السيناريوهات(ويف بعـض األحيـان يسـتعمل حتليل املشاهد           

وينـبغي أن �ذكـر أيضـاً أن الـتخطيط هـو أساسـاً عمـلية تغيري وبالتايل ينبغي، خالل كل حالة،               . فرضـية معقولـة   
فإن . ومن أجل االستخدام الكامل للمعلومات يف التقييم وصنع القرار        . تقديـم املعـلومات الضرورية وذات الصلة      

 ). متغريات االستهداف، األدوات، البيا�ات اخلارجية(ملتضمنة من الضروري االشارة إىل طبيعة املتغريات ا
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ومن أجل منع . وعـلى العموم، فإن من الضروري أيضاً ايضاح كيفية  الوصول إىل بعض النتائج املرغوبة              
متخذ القرار أن يتخذ قرارات غري قابلة للتنفيذ، ينبغي أن جيري حتليل العتبات احلرجة، وأعناق الزجاجة الذي    

 .دم معلومات حول الشروط اليت ميكن أن يتطور وفقها بعض حاالت املنظومةيق
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 ::::مراحل املنظومةمراحل املنظومةمراحل املنظومةمراحل املنظومة 3----2

 :يتميز اعداد املنظومة بأربع  مراحل متباينة وهي  
 
 ، وفيهـا تـتحدد أهـداف   املـنظومة و�طاقهـا وترمجة هيكلها إىل            مرحـلة التصـميم واالعـداد     مرحـلة التصـميم واالعـداد     مرحـلة التصـميم واالعـداد     مرحـلة التصـميم واالعـداد      1----3----2

تتحدد هذه . تعكـس ديـناميكية سـوق العمـل على املستوى الوطين    مجـلة مـن املؤشـرات واملقـاييس الـيت       
 :املؤشرات مبصدر البيا�ات وطريقة مجعها واليت ميكن أن تكون من

 ، ويف هـذه احلالـة حيـبذ أن ختـزن الـبيا�ات عـن األفـراد واألسر                  (LFS)مسـوح العيـنة الدوريـة        •
هلا توزيع وتبويب هذه املتغريات املكو�ني للعينة ويتم تسجيل مواصفاهتم يف متغريات يتم من خال         

 .حسب اخلصائص املطلوبة

، وتكاليفه )مرة كل عشرة سنوات   (رغـم تـباعد فـرتة تنفيذه الدورية         : االحصـاء العـام للسـكان      •
ــة لوصــف وحســاب املؤشــرات الســكا�ية مبختــلف        ــه يشــكل املصــدر األكــثر دق ــباهظة، فإ� ال

ية والصـحية وخصائص قوة العمل وسوق  مسـتوياهتا بـدءاً مـن اخلصـائص الدميوغـرافية والتعلـيم          
وهـو ميـثل إطـاراً هامـاً للمجتمع االحصائي ويستعمل ألغراض املعاينة وحتديد العينات               . العمـل 

 .غري املتحيزة يف حالة االستقصاء بالعينة

وهـي تشـمل مجيـع الـبيا�ات املـتوفرة لـدى اهليآت املختصة لسوق العمل من             : السـجالت املهـنية    •
مــل وشــؤون اجــتماعية وصــحة وســكان وتعــليم وكــل اجلهــات الــيت جتمــع   مكــاتب ووزارات ع

 .بيا�ات عن السكان والعمالة

ــبيا�ات   2----3----2 ــع ال ــبيا�ات  مرحــلة جتمي ــع ال ــبيا�ات  مرحــلة جتمي ــع ال ــبيا�ات  مرحــلة جتمي ــع ال ــا�ت بطــريقة       مرحــلة جتمي ــتحدد مســبقاً ســواءاً  ك ــيت ت ــق الطــريقة ال ــع وف ، وجتم
ن  من ومهما كا�ت طريقة مجع البيا�ات فإ. االستقصـاء أم  االحصاء العام للسكان أم  السجالت املهنية         

احملـبذ أن يعهـد اجلمـع إىل اجلهـة املعـنية باحصـاءات العمالـة،  ولتكن اجلهاز املركزي لالحصاء الذي يقوم                   
يف حالة مجع . بتجميع كل البيا�ات من كل الطرق وصبها يف املنظومة حسب الصيغ املتعددة هلذا الغرض

 .داف املنظومة ومتطلباهتاالبيا�ات بالعينة الدورية فإ�ه ال بد من  اعداد استبيان يعكس أه

ــتم معاجلــتها لكــي تصــبح صــاحلة    مرحــلة املعاجلــةمرحــلة املعاجلــةمرحــلة املعاجلــةمرحــلة املعاجلــة 3----3----2 ــبيا�ات يف مــلفات أوليــة ت ، بعــد أن جتمــع ال
املستوى األويل وهو اجراء اختبارات التأكد : تـتم املعاجلـة األوليـة على عدة مستويات منها     . لالسـتعمال 

. بيا�ات من حيث ااميع والتوزيعاتمـن صـحة الـبيا�ات وعـدم وجـود أخطـاء قيـاس وعـدم تناقض ال                
ويف املرحـلة التالية يتم حتويل كل البيا�ات الكمية والكيفية إىل متغريات  حمددة خاصة يف حالة االجابات         

 ومـنه تـتم املعاجلـة الـثا�ية وهـي      (Code Book)عـن اسـئلة االسـتبيان واعـداد املـلف املـرافق لألجوبـة        



 
 

13

وتقدم ملتخذ وواضع السياسة مؤشرات . س حركية سوق العملحسـاب املؤشـرات واملقـاييس اليت تعك       
 .اخل...اال�ذار املبكر عن اختالالت سوق العمل بالكم والنوع واملؤهالت والقطاعات

 
إن اسـتخدام بيا�ـات سـوق العمـل حيدد إىل حد كبري أهداف        : مرحـلة االسـتخدام   مرحـلة االسـتخدام   مرحـلة االسـتخدام   مرحـلة االسـتخدام    4----3----2

كان  املوضوع جتميع البيا�ات حول املناصب ويف هذا االطار خيتلف األمر إذا    . املـنظومة ومواصـفاهتا   
الشـاغرة وتوفريهـا للباحـثني عـن العمـل يف مراكـز القـوى العامـلة، أو كـان  اهلـدف تقديـر معدل البطالة                  

وقـد تكون البيا�ات موجهة  لتحديد سياسة سوق العمل      . السـنوي أو الفصـلي عـلى املسـتوى الوطـين          
 .الباحثني يف هذه ااالتمن طرف آخذي القرار أو لالستخدام من طرف 

 
  : : : :)SISP(منهجية بناء منظومة املعلومات للتخطيط االسرتاتيجي منهجية بناء منظومة املعلومات للتخطيط االسرتاتيجي منهجية بناء منظومة املعلومات للتخطيط االسرتاتيجي منهجية بناء منظومة املعلومات للتخطيط االسرتاتيجي  4----2

 بــــاألهداف SISPتــــتحدد  . وهــــي تســــمح ببــــناء مــــنظومة تعكــــس فلســــفة سياســــات األ�ظمــــة  
حتديد  تتمثل يف (SISP)واملرحلة األوىل يف بناء .  واسـرتاتيجيات اخلطـة وبالـتايل حتـدد منهجية تطوير األ�ظمة          

ويـتم ثا�يـاً ترتيب األولويات بداللة العوامل االسرتاتيجية وقضايا اجلدوى،           .  األهـداف وربطهـا بغايـات املـنظومة       
 . ويف مرحلة ثالثة، يتم تقييم أثر املنظومة املخططة على املوارد املتاحة

 
 حمللي األ�ظمة   تتضـمن مجـلة من املقرتحات ملشاريع،  فإن         (SISP)بالـرغم مـن أن اخلطـة الـنامجة عـن             

باالعتماد على املتطلبات، فإن احملللني يقومون بتحليل .  حيـتاجون إىل معـلومات أكثر دقة للبدء يف حتليل األ�ظمة        
وتأتي دراسة املوجود من ثالثة     .  أويل للمـنظومة عـن طـريق االسـتجواب لـتحديد املوجود والقائم من املعلومات              

 .لية، املصادر اخلارجيةالنظام املوجود، املصادر الداخ: منابع
 

بعـد دراسـة املوجود فإن احمللل يقوم بالتوصل اىل قرار يتحدد فيه ما إذا كان جمدياً بناء �ظام معلومات                
ويشـكّل حتـليل األ�ظمـة العـام  اخلطـوة الـيت تعطـي معـنى لألجـزاء املكو�ـة للمنظومة وكيفية جتميع هذه              .  جديـد 

.  الـيت البـد أن تستويف متطلبات املنظومة وختضع لقوى التصميم العشرة           األجـزاء واقـرتاح عـدة بدائـل تصـميمية و          
وبدائـل التصميم تتضمن ا�شاء �ظام جديد أو تغيري النظام القائم وكذلك اقرتاح طرق اقتناء النظام اجلديد سواء               

 . بتطويره داخل املؤسسة أو بشرائه أو بتطويره خارج املؤسسة
 

 طـبيعة التكـنولوجيا الـيت سـوف تكـون القاعدة لألجزاء املكو�ة      إن هـدف مرحـلة التصـميم هـو حتديـد          
أما مرحلة التحليل املفصل يف مرحلة .  للمـنظومة ومعـرفة بدائل التصميم العامة وإمكا�ية التوافق مع التكنولوجيا          

ت تتكون معظم منظوما .  Modulesالتصـميم فـتهدف إىل جتميـع  أجزاء املنظومة وازأة إىل وحدات مكو�ة      
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وعلى احمللل حتديد قابلية كل منهما يف استيفاء    . املعلومات من أجزاء جاهزة، وأخرى مصممة ألغراض خاصة       
ــتقارير     .  متطلــبات املســتعمل ــائق وال ــلمخرجات شــكل وحمــتوى كــل املــلفات والوث ــتحدد يف التحــليل املفصــل ل ي

قاعدة املعطيات، يتم عندها  حتويل وتوجد عدة بدائل للتصميم التفصيلي ل.  املطـبوعة وكـل منـتجات املـنظومة      
 . الواقع اىل متغريات ومشاهدات وحتدد العالقات مابني هذه املتغريات

 
أمـا مرحـلة التطبيق واالستعمال وهي آخر املراحل يف تطوير املنظومة فإهنا تتضمن كل االجراءات اليت          

جــراء احملاكـاة وتدريــب القـائمني عــلى   تضـمن التطـبيق واالســتعمال السـليم وتتضــمن كـل االختــبارات األوليـة، وإ     
 . املنظومة والتأكد من أن كل الشروط الضرورية متوفرة لسالمة تشغيل املنظومة

 
 ::::أسواق العمل ومنظومة املعلوماتأسواق العمل ومنظومة املعلوماتأسواق العمل ومنظومة املعلوماتأسواق العمل ومنظومة املعلومات ))))3((((
 : : : : أسواق العملأسواق العملأسواق العملأسواق العمل 1----3

ق ولـلقيام هبـذا فإ�ـه البد من توفر شروط عديدة تتعل   . يقـوم البشـر بـإدارة احليـاة االقتصـادية يف اـتمع           
للوصــول اىل مرحــلة االدارة .  باملهــارة واملعــرفة الــيت يتحصــلون عــليها بالتعــليم والــتدريب بكــل أ�واعــه وأشــكاله  

الكفـؤة والفعالة فإن الفرد يقوم بسلسلة من القرارات تؤثر على عرض وطلب العمالة، وبالتايل التأثري على مستوى      
فيــه تفــاعل طــاليب وعارضـي العمالــة ويؤثــر ويــتأثر  ســوق العمـل هــو االطــار الــذي يـتحدد   .  تـوازن ســوق العمــل 

ومـا مييـز سـوق العمـل هـو ديناميكيـته وعـدم ثـباته وتعقـد وتشـعب القرارات اليت            .  مبسـتوى األداء االقتصـادي    
 . تأخذ فيه

 
يوفـر اقتصـاد العمـل جمموعـة مـن الـنظريات الـيت حتـاول تفسـري سلوك األفراد جتاه قضايا عرض وطلب                        

واهر البطالة وجتزؤ  أسواق العمل وديناميكية األجور وإىل آخر ما هنالك من القضايا املرتبطة        العمالـة وتفسري ظ   
فقرارات عرض العمل أو ما يسمى قرار املشاركة يعتمد على النظرية النيوكالسيكية لتعظيم املنفعة .  بقوة العمل

يتأثر هذا القرار، .  عن عدم املشاركةووقـت املـتعة مـأخوذاً كسـلعة هلـا سعرها مقاساً  باألجر الضائع الناجم          
خاصـة عـلى مسـتوى األسـرة، بعدة خصائص دميوغرافية، وعلى اخلصوص فيما يتعلق مبسامهة اال�اث، وكذلك                

 . مبستوى األجر الصايف احلقيقي مما يعطي دوراً لضرائب الدخل والتضخم للتأثري على قرار عرض العمل
 

والقطاعـات، فإ�ه يتحدد بسلوك املؤسسة اليت تقوم بتعظيم    أمـا الطـلب عـلى العمـل، حسـب املهـارات              
وأحد العوامل األساسية املؤثرة يف هذا القرار هو تكلفة العمالة وإمكان  .  رحبهـا حتـت قيـود تكنولوجية معروفة       

الطلب بطبيعة احلال، فإن املؤسسة ال تقوم بتغري .   االحـالل بـني عوامـل اال�تاج الذي توفره  التكنولوجيا املتاحة         
عـلى العمالـة بشـكل مطـلق حسـب الـتكاليف فقـط وإمنـا هـنالك العديـد مـن املـتغريات اليت تتحكم يف تكاليف                     
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الـتعديل والـيت يـتحدد جـزء مـنها مبؤسسـات سـوق العمـل وخباصـة بقوة النقابات ودرجة التفاوض مع املؤسسة،                
 الشـــــؤون االجـــــتماعية وتشـــــريعات العمـــــل اخلاصـــــة بالـــــتوظيف والتســـــريح والرتقيـــــة وحقـــــوق العمـــــال يف  

 . اخل...والتدريب
 

وبالـرغم مـن القيـود العديـدة عـلى املؤسسـات جتـاه التشـغيل وقوة العمل فإ�ه يوجد دوماً جزء متفاوت                    
.  مل حتسم النظريات االقتصادية بعد أسباب البطالة     . األمهيـة مـن قـوة العمـل يف حالة بطالة طوعية وغري طوعية             

ومناذج هلذه الظاهرة سواء على مستوى الفرد واألسرة مثل �ظريات البحث عن    وباملقـابل توجـد عـدة تفسـريات         
إن ظاهرة البطالة وقرارات قبول    . العمـل ومنـاذج الـتفاوض أو عـلى املسـتوى الكـلي مـثل الـنظرية الكنزية للبطالة                  

ا أكثر من العـروض وعدم ملء املناصب الشاغرة  مع وجود بطالة جيعل من هذه الظاهرة معقدة جداً يتحكم هب              
 االجتماعية -ومتـتاز الـبطالة عـلى املسـتوى اجلزئي بفرتات متفاوتة حسب خصائص الفرد االقتصادية            .  عـامل 

 . واليت حتدد اىل حد كبري وسائل حماربتها واحلد منها
 

وقـد يتـنقل األفـراد مابني الوظائف ألسباب متعددة دون املرور حبالة البطالة لوجود ظاهرة البحث عن       
كمـا حتـدد عوامـل أخـرى خـارج سـوق العمل، مستويات البطالة مثل        . (On-Job-Search) يف الوظيفـة    العمـل 

سـوق السـكن الـذي حيـدد الفـروقات اجلهويـة يف الـبطالة، حيث يتوفر العمل يف املراكز احلضرية الكبرية لكن دون            
 .  توفر سكن يسمح للفرد باال�تقال إليها

 
ل فيتحدد دميوغرافياً بالسن الطبيعية أو بالزواج، يف بعض األحيان،      أمـا قرار اال�سحاب من سوق العم       

كمـا حتـدد اخلصائص الدميوغرافية للسكان       .  لال�ـاث، وتشـريعياً بسـن الـتقاعد، واقتصـادياً بـنظرية دورة احليـاة              
ــثقافية �ســب مســامهة   . �ســب الســكان خــارج قــوة العمــل ) اهلــرم الســكا�ي( وحتــدد اخلصــائص االجــتماعية ال

 . وتلعب املنظومة الرتبوية دوراً أساسياً يف رفع درجة املسامهة. اءالنس
 
 : : : : سوق العمل ومنظومة املعلوماتسوق العمل ومنظومة املعلوماتسوق العمل ومنظومة املعلوماتسوق العمل ومنظومة املعلومات 2----3

نا يف الفقـرة السـابقة أن قـرارات الدخـول واخلـروج مـن سـوق العمل تعتمد على عدة متغريات خمتلفة                  بيـ
عية األفراد من حالة إىل أخرى تدفقات وتتـبع ا�ـتقال وضـ   .  مـنها االقتصـادية واالجـتماعية والسياسـة والـثقافية       

ضخمة من املعلومات والبيا�ات اليت هي يف تغري مستمر ويستعملها الفرد يومياً يف حتديد قراره،  كما يستند إليها    
مـتخذ القـرار يف تقييـم قـراراته للـتأثري عـلى اتمع مستعمال االدوات والوسائل املتوفرة لديه من وسائل اقتصادية                

هلذا فإن منظومة املعلومات .  بطـبيعة احلـال ال ميكـن تفهـم مـدى عمـق التأثري وكيفية التأثر والتأثري          .  ةوتشـريعي 
لسـوق العمـل ال تصـف فقـط وضـعية األفـراد يف السـوق أو جتاههـا وإمنـا البـد هلـا أن توفر املعلومات اليت تسمح                        
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د مــثال، معــرفة املناصــب الشــاغرة بــأخذ القــرارات ســواء عــلى املســتوى الفــردي للــباحث عــن العمــل حــني يــري 
 الدميوغرايف واالقتصادي واالقليمي - اجلهوي -ومتطلباهتا والشروط الواجب توفرها، أو على املستوى القطاعي       
 . لكي يتسنى آلخذ القرار والباحث تفهم معضالت سوق العمل

 
 ::::ضوابط منظومات املعلومات من أجل ختطيط أسواق العملضوابط منظومات املعلومات من أجل ختطيط أسواق العملضوابط منظومات املعلومات من أجل ختطيط أسواق العملضوابط منظومات املعلومات من أجل ختطيط أسواق العمل 3----3

لكن . م أعاله عن منظومات املعلومات عام وليس له تركيز على منطقة مشاكل معينة إن العـرض املـتقد   
مـن املمكـن، مـع ذلك، قصر �طاق هذه الورقة على مشكالت منظومات املعلومات على سوق العمل حبيث هنتم          

وق ومـن املناسـب وضـع عـدد مـن ضوابط احلكم العامة ملنظومات املعلومات يف س         . أكـثر يف أمـور هـذا القطـاع        
 :يف الوضعية املثالية فإن ما يلي ميكن أن يذكر كضوابط. العمل

 
ينــبغي توفــر املعــلومات ذات الصــلة خــالل مــراحل الــتخطيط املتــتالية حبيــث تضــمن    : اتاحيــة املعــلومات )1(

 ).مبا يف ذلك البيا�ات الطوال�ية(احلصول على صورة مالئمة عن املنظومة موضوع الدرس 

 تستند املعلومات على بيا�ات حديثة من أجل تقديم صورة ممثلة وحمدثة عن          ينبغي أن : حداثة املعلومات  )2(
 .الواقع املعقد

ينـبغي أن تكون املعلومات سهلة املدخل سواء بالنسبة إىل بناة النماذج أو     : قابـلية الوصـول إىل املعـلومات       )3(
 ).مبا فيهم متخذي القرار واملخططني وأطراف سوق العمل(إىل املستعملني 

ــات متناســقة وغــري متعارضــة عــن ســوق العمــل املعــين         : التماســك )4( ــبيا�ات حــزمة بيا� ــبغي أن متــثل ال ين
 .وأمناطه

والتبعات لسياسات  ) املقصودة وغري املقصودة  (عـلى املعـلومات أن تـأخذ باحلسـبان كل اآلثار            : االكـتمال  )5(
 .أسواق العمل

 .أسواق العملينبغي أن تتوافق املعلومات املنتجة مع أغراض ادارة وختطيط : الصلة )6(

ينـبغي أن تتضـمن املتغريات يف منظومة املعلومات تنوع وتعدد االختصاصات ملنظومات             : تعـدد األشـكال    )7(
 .متعددة اجلوا�ب

إن عـلى خمتـلف الـبيا�ات املتضـمنة مقاسـة يف فـرتات زمنية خمتلفة ويف مناطق خمتلفة يف        : قابـلية املقار�ـة    )8(
 . بيا�ات أخرى وهذا يعين ضرورة معايره البيا�اتمنظومة املعلومات أن متكّن من املقار�ة مع 

وعـلى مـنظومة املعـلومات أن تقـدم معـلومات شـاملة حيـث ميكـن لـلمرء أن يكيفّهـا مع حاجات                       : املـرو�ة  )9(
 .املستعملني أو مع الظروف اجلديدة
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ــلية القيــاس )10( ــبيا�ات املــتاحة املقاســة عــند     : قاب أي ينــبغي ملــنظومة املعــلومات أن تــأخذ باحلســبان دقــة ال
 ).مبا يف ذلك املعلومات الكيفية(مستوى ذو معنى 

 إن على خمتلف املكو�ات ملنظومة املعلومات أن تقدم صورة متكاملة عن منظومة سوق العمل : الشمول )11(

ينـبغي أن تسـمح املعـلومات املنـتجة مبواجهـة حـزمة أهداف السياسة املوضوعة مسبقاً حبيث               : الفاعـلية  )12(
 .السياسة واملقار�ة بني  التكاليف واملنافعميكن اختبار فعالية اجراءات 

ينـبغي أن تسـمح املعـلومات املقدمـة بـأن تسـتعمل ألغـراض ختطيطية أخرى        : تعـدد امكا�ـات االسـتعمال      )13(
)مثل ختطيط التعليم العايل أو املهين والتدريب مثال.( 

ح باحلكم عليها من    إن وثوقيـة املعـلومات املقدمـة واالحصـاءات املرتـبطة هبـا ينـبغي أن تسم                : الصـالحية  )14(
 .وجهة النظر االحصائية وااليكو�ومرتية

حبيـث تسـمح املعـلومات املقدمـة بالربط بني أوضاع سوق العمل يف خمتلف األقاليم يف        : الـتكامل االقلـيمي    )15(
ومــتابعة اعــناق الــزجاجة يف أي مــنها ..) ريــف، مقاطعــات، قطــاع مــنظم وغــري مــنظم/ حضــر(الــبالد 

كــاعداد الســكان ومســتوى الدخــل أو التعــليم (حلســبان الفــوارق يف اخلصــائص ومعــرية الــبيا�ات لــتأخذ با
مثال.( 

إن تطويــر مــنظومات معــلومات حاســبية لــتدعم مــتخذي القــرار يف ســوق العمــل وتــليب حاجــات   : األمتــتة )16(
مسـتعمليها قـد توسـع كـثرياً  خـالل السـنوات األخـرية وعـلى األخـص يف البـلدان املتقدمة مما جيعل األمل                 

، يف حال توفر البيا�ات املالئمة واملوارد، إن ميتد هذا التوسع إىل البلدان النامية ليقدم حلوالً سريعة    كـبرياً 
على . يف سـوق العمـل  ) أو املـتوقعة مـن خـالل مؤشـرات اال�ـذار املـبكر          (ألي مـن االخـتالالت املشـاهدة        

 .اخل...املستويات القطاعية، املهنية، الفضائية، املهارية

أن يكــون هـــدف مــنظومة املعــلومات ليـــس فقــط االســتعماالت والقـــرارات اليوميــة بـــل       : ةاالســرتاتيجي  )17(
 املساعدة يف  التخطيط االسرتاتيجي طويل األمد، ومتعدد األهداف، ويف الرقابة 

 
 : : : : تطوير منظومة املعلومات لسوق العملتطوير منظومة املعلومات لسوق العملتطوير منظومة املعلومات لسوق العملتطوير منظومة املعلومات لسوق العمل 4----3

حول سوق العمل لكي بطـبيعة احلـال جيـب عـلى الـباحث الـتعرف بعمق إىل ما هو متوفر من معلومات           
لكن، االطار املتناسق واملنهجي هلذه املنظومة هو الفرد الذي .  يقرتح منظومة معلومات تبنى على ما هو متوفر       

.   والذي سيمثل عماد املنظومة(Attributes) والـذي تـتوفر فيـه عـدة مواصفات     (Entities)سـيمثل  الكيـان    
صفات  كما ختتلف أيضاً ، من فرد آلخر حتى باملواصفات   ختتـلف وضـعية الفـرد جتاه سوق العمل حسب املوا          

باالضافة اىل أن وضعية الفرد ختتلف من فرتة زمنية ألخرى مما يلزم  املنظومة بأن تغطي البعد املكا�ي      .  �فسـها 
 . والزما�ي لتفهم ديناميكية سوق العمل
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يأخذهـا الفرد واألسرة جتاه سوق  إن بـناء املـنظومة حـول الفـرد واألسـرة والرتكيـز عـلى القـرارات الـيت             

العمـل جتعـل مـن متطلـبات املـنظومة ضـخمة ومعقـدة، وهلـذا جيب اللجوء اىل تقنيات االحصاء لتوفري معلومات                        
وهنا تطرح بدائل تستعمل يف استجالب .  سـوق العمـل باالعـتماد على عينة ممثلة للمجتمع االحصائي املدروس          

 : بيا�ات سوق العمل

ــلقوى العامــلة  الــبحث بالعالــبحث بالعالــبحث بالعالــبحث بالع 1----4----3 ــلقوى العامــلة  يــنة ل ــلقوى العامــلة  يــنة ل ــلقوى العامــلة  يــنة ل ــاً ، تقــوم الــدول وأجهــزة احصــائها    : )LFS(يــنة ل عموم
. بالــبحث بالعيــنة لــدى األســر الستقصــاء وضــعية القــوى العامــلة وحتديــد مســتويات العمالــة والــبطالة  

وقد جيري كل مخس سنوات إن مل تتوفر املوارد الالزمة الجراءه    . وعـادة مـا يكـون هذا البحث سنوياً        
 الحتساب معدالت البطالة والتشغيل على (LFS)إىل أن بعض الدول تعتمد على  �نوه هنا   .  السـنوي 

الــرغم مــن توفــر بيا�ــات الــبطالة لــدى مصــاحل الضــمان االجــتماعي وهــذا راجــع لكــون بيا�ــات الضــمان  
 . االجتماعي ال تأخذ بعني االعتبار غري املستحقني

راء حبث معاينة سنوي ال عـوض إج  :  Panel Studyبيا�ـات املـتابعة الطوال�يـة    بيا�ـات املـتابعة الطوال�يـة    بيا�ـات املـتابعة الطوال�يـة    بيا�ـات املـتابعة الطوال�يـة         2----4----3
 تتم بزيارة �فس األفراد Panelيـتحدد فيـه األسـرة والفـرد بشـكل ثـابت، فـإن طـريقة املتابعة الطوال�ية                

وهبذا تتم معرفة ديناميكية .   االقتصادية-دورياً وتسجيل التغريات احلاصلة يف وضعيهتم االجتماعية     
 والطالق، واقتناء املنازل وتغيري السكن، وتغيري   دراسـة قـرارات الزواج    : اـتمع ودراسـته معمقـاً مـثل       

وهـذه الطـريقة أكثر تعقيداً من األوىل لكنها   .  املـدارس والعمـل والـبحث عـن العمـل واجنـاب األطفـال         
توفــر بيا�ــات زمــنية عــن العائــلة �فســها أو الفــرد، وبالــتايل فهــي أكــثر جــدوى مــن �احيــة تفهــم املشــاكل  

 . واجه الفرد وكيفية اختاذ القرار االجتماعية اليت ت-االقتصادية

�ظـراً لتعامل األفراد واألسر مع أ�واع عديدة من         : الـبيا�ات املـتوفرة لـدى املؤسسـات       الـبيا�ات املـتوفرة لـدى املؤسسـات       الـبيا�ات املـتوفرة لـدى املؤسسـات       الـبيا�ات املـتوفرة لـدى املؤسسـات        3----4----3
املؤسسـات، فإن هذه األخرية حتتوي على بيا�ات ختص أفراد اتمع وهي يف أغلب األحيان معلومات      

ومع ذلك  فإهنا . يا�اً غري متكاملة وجمزأةداخـلية  وغري متاحة لالستعمال اخلارجي وكذلك تكون أح  
كمـا تتوفر لدى أجهزة االحصاء      .  تشـكل مصـدراً هامـاً لقيـاس النشـاط االقتصـادي وقـرارات العمـل               

 . قواعد معطيات متعددة حول املنشآت وسوق العمل تسمح ببناء صورة كاملة عنه

ي عــلى اخلصــائص وهــي عــلى الــرغم مــن تركيــزها األساســ : بيا�ــات الــتعداد العــامبيا�ــات الــتعداد العــامبيا�ــات الــتعداد العــامبيا�ــات الــتعداد العــام 4----4----3
ــنية الجــراء          ــباعد الفــرتة الزم ــنه هــو ت ــا تشــكو م ــلومات إال أن م الدميوغــرافية فإهنــا مصــدر هــام للمع

 .التعدادات العامة

وحتـتوي عـلى جـزء هـام من خصائص األسر ذات الصلة            : مسـوحات ا�فـاق األسـر     مسـوحات ا�فـاق األسـر     مسـوحات ا�فـاق األسـر     مسـوحات ا�فـاق األسـر      3-4-5
 .بأوضاع أفرادها جتاه سوق العمل
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 ::::عرض والطلب من القوى العاملة واملواز�ة بينهما على املستوى الوطينعرض والطلب من القوى العاملة واملواز�ة بينهما على املستوى الوطينعرض والطلب من القوى العاملة واملواز�ة بينهما على املستوى الوطينعرض والطلب من القوى العاملة واملواز�ة بينهما على املستوى الوطينبعض األساليب العملية لتقدير البعض األساليب العملية لتقدير البعض األساليب العملية لتقدير البعض األساليب العملية لتقدير ال 5----3

 ::::أساليب عرض العملأساليب عرض العملأساليب عرض العملأساليب عرض العمل 1----5----3 

يـلزم مـن أجل حتديد عرض العمل البدء بتحليل البيا�ات الدميوغرافية واجراء االسقاطات الدميوغرافية      
اهلياكل احلالية ومسارها باالضافة إىل معرفة . وتسـتوجب هـذه االسـقاطات مدخـالت مـتعددة         . ا�طالقـاً مـنها   

معدل : فـثمة حاجـة إىل فرضـيات عديـدة عن سلوك املتغريات التالية على املستويات الريفية واحلضرية والوطنية            
 .اخلصوبة الكلي والعمري، معدل الوفيات حسب اجلنس، معدالت اهلجرة اخلارجية ومعدالت اهلجرة الداخلية

 
الرتكيـبة السـكا�ية حسـب العمر    : اطات معـلومات تتـناول   وينـتج عـن حتـليل املدخـالت واجـراء االسـق            

. واجلــنس عــلى املســتوى الوطــين واحلضــري والــريفي، امجاليــات حــول اعــداد الســكان يف الســنوات املســتهدفة  
، )امجــايل/ ريــف/ حضــر) ( فمــا فــوق10(هيــاكل األعمــار واجلــنس للســكان مــن ذوي األعمــار : وباســتخدام

). امجــال/ ريــف/ حضــر(يف القــوى العامــلة ) ســب اجلــنس وفــئات العمــرح(وافرتاضــات حــول معــدل االســهام 
تـتحدد تقديـرات عـرض العمـل حسب العمر واجلنس واحلضر والريف ومؤشرات هيكل القوى العاملة ومعدالت              

 .منوها

ويلزم من أجل حتديد عرض العمل حسب مستويات التعليم اعداد تقديرات حول اعداد من يدخل إىل         
وحتتاج طريقة معدل القيد أو طريقة حياة األفواج التعليمية إىل     . وسـلوكه فيها ومتى يتخرج منها     مـنظومة التعـليم     

. بيا�ـات أوليـة حـول الـتوزيعات العمـرية املقـدرة وإىل افرتاضـات حول سلوك معدل القيد ومعدالت حياة األفواج              
 .التمييز وتوفر البيا�اتوقد تتم  اسقاطات حسب قطاع التعليم العام واخلاص عند األمهية ملثل هذا 

 
 ::::أساليب تقدير الطلب من القوى العاملةأساليب تقدير الطلب من القوى العاملةأساليب تقدير الطلب من القوى العاملةأساليب تقدير الطلب من القوى العاملة 2----5----3 

مثـة أسـاليب عديـدة تسـتعمل هلـذا الغـرض ختتلف فيما بينها مبدى التعقيد واحلاجة إىل بيا�ات مفصلة           
ا�ظر  (:و�ذكـر مـن هـذه األسـاليب    . واسـعة ومسـتمرة، والفرضـيات الضـرورية لـتقدير املعـلمات األساسـية فيهـا            

 )1995النفيعي ، : المث

 .باستعمال بيا�ات اال�تاجية وافرتاضات حول معدالت تغريها) الطلب(تقدير التشغيل  )1(

 .باستعمال دوال القيمة املضافة للتشغيل) الطلب(تقدير التشغيل  )2(

 .باستعمال دوال اال�تاج) الطلب(تقدير التشغيل  )3(

 . املدخالت من البيا�اتوفيما يلي تقديم خمتصر لكل من هذه األساليب وحاجتها إىل 
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باستعمال بيا�ات اال�تاجية وافرتاض تغريها مبعدل    باستعمال بيا�ات اال�تاجية وافرتاض تغريها مبعدل    باستعمال بيا�ات اال�تاجية وافرتاض تغريها مبعدل    باستعمال بيا�ات اال�تاجية وافرتاض تغريها مبعدل    ) ) ) ) التشغيلالتشغيلالتشغيلالتشغيل((((تقديـر الطـلب عـلى القـوى العاملة          تقديـر الطـلب عـلى القـوى العاملة          تقديـر الطـلب عـلى القـوى العاملة          تقديـر الطـلب عـلى القـوى العاملة                  1----2----5----3    
إن هــذه الطــريقة ســهلة �ســبياً الســتنادها إىل تقديــرات القــيمة املضــافة املســتقبلية و إىل بيا�ــات   . . . . ثــابتثــابتثــابتثــابت

سوبة للقطاعات الرئيسية يف االقتصاد، وعلى االفرتاضات املاضـي حـول القـيمة املضـافة لوحدة العمل حم        
ألن افرتاض ثباهتا له قيمة  (وعادة ما يفرتض أهنا تتزايد مبعدل ثابت ). اال�تاجية(حـول منـو هـذه النسبة    

 ). تطبيقية حمدودة
 

 ::::تقدير التشغيل باستخدام دوال القيمة املضافة للتشغيلتقدير التشغيل باستخدام دوال القيمة املضافة للتشغيلتقدير التشغيل باستخدام دوال القيمة املضافة للتشغيلتقدير التشغيل باستخدام دوال القيمة املضافة للتشغيل        ----2----2----5----3    

 :فيمكن أن تأخذ الشكل التايل. التشغيل دالة خطية يف القيمة املضافةقد تفرتض هذه الطريقة أن  
E a b VAit i i it= + . 

 :حيث  

 E   =االستخدام 

 VA   =القيمة املضافة 

 i   = 1القطاع االقتصادي، من .... n  

 t   = 1الزمن             ، من.... T  

 ai   = ثوابت الدالة لكل قطاعi 

 bi   = معامل تغري القيمة املضافة للقطاعi 
 

 :كما ميكن أن يكون التشغيل دالة غري خطية يف القيمة املضافة من الشكل 
E a VAit i it

bi= . 
 : خطية على الشكل-يتمية وميكن حتويلها إىل دالة لوغار 

Ln Ln b Lni  E   a  VAit i it= + . 
 

 :وباضافة الزمن كمتغري يف الدالة، تصبح املعادالت الثالث أعاله على الشكل 
E a b VA c t
E a VA e
In E In a b In VA c t

it i i it i

it i i
b c t

it i i it i

i i

= + +

=
= + +

.
. .

.      
 

 
ة  حيـتوي ضـمنياً عــلى تـأثريات كـل مـن احـالل رأس املـال والعمالــ       ciومعـامل الـتغري الـزمين لـلقطاع أي      

 . والتغريات التقنية
     
 :::: دوغالس دوغالس دوغالس دوغالس----تقدير التشغيل باستخدام دوال اال�تاج من منط كوب تقدير التشغيل باستخدام دوال اال�تاج من منط كوب تقدير التشغيل باستخدام دوال اال�تاج من منط كوب تقدير التشغيل باستخدام دوال اال�تاج من منط كوب         3----2----5----3  
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  أو ما يقارهبا وهي طريقة Cobb-Douglas دوغالس  -يشكل استعمال دوال اال�تاج من منط كوب         
تعمل هذه الطريقة إذا كان وتس. فضـلى وأكـثر دقة، ولو أهنا معقدة قليال، يف تقدير التشغيل يف السنوات القادمة          

 دوغالس أو دوال اال�تاج األخرى تشكل التمثيل الصحيح للعالقة التقنية    -لدى املستخدم القناعة أن دالة كوب       
كمـا يتطـلب اسـتعماهلا توفـر بيا�ـات كافيـة مـن حيـث الكم والدقة وهو أمر يصعب             . اال�ـتاجية حسـب القطـاع     

وأن الشــكل الشــائع لــدوال كــوب دوغــالس  . اً السالســل الزمــنيةتوفــره يف العديــد مــن الــدول الــنامية وخصوصــ 
 :اال�تاجية العكسية ميكن أن يكون كما يلي

E a VA K eit i
bi

it
ci d

it

it= . . . 
 :حيث 

 i   =القطاع 

 t   =الزمن 

 a   = ثابت الدالة للقطاعi 

 b    =ينسب العمالة إىل القيمة املضافة يف القطاع (الة عامل املرو�ة الذي يتعلق بالعمi( 

 c   = ينسب العمالة إىل قيمة املخزون الرأمسايل يف (عامل املرو�ة الذي يتعلق برأس املال 

 )i    القطاع  

 d    = عامل ينسب العمالة  إىل املتغري الزمين يف القطاعi 

 VA   =القيمة  املضافة 

 K   =خمزون رأس املال 
 

 :وميكن حتويل الدالة أعاله إىل دالة خطية لوغاريتمية على النمط التايل 
In E In a b In VA c In K dit i i i it itit

      = + + +. 
 

 : إذنt+5 للفرتة الزمنية i تقدير التوظيف يف القطاع  وحيسب  
[ ] [ ] ( ) E a VA K ei t
b

i t
c d t þ

i i t

i i i
,( ) ,. . .

,( )+ +
+=

+5 5
5

5
 

 :حيث 

 t   = األساس(سنة التخطيط( 

 t+5   =سنة  اهلدف 

 Ei t,   يف هناية الفرتة الزمنية للتقديرiالعمالة املشغلة يف القطاع =   5+

 VAi t,  الفرتة الزمنية للتقدير يف هناية iالقيمة  املضافة يف القطاع =   5+

 Ki t,   يف هناية الفرتة الزمنية للتقديرiخمزون رأس املال يف القطاع =   5+
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 اللوغاريتمية - باستعمال الدالة اخلطية    t+5 لـلفرتة الزمـنية      iويكـون  تقديـر  الـتوظيف  فـــي القطـاع               
 :ليكما ي

 
[ ] [ ] [ ]In In b In ci i  E  a  VAi,t+5 i i,t+5= + +* * *. 

   القطاعiحيث  

]و  ]In ai
 i دوغالس اال�تاجية العكسية للقطاع - تقدير لوغاريتم الثابت لدوال كوب *

 
 املســتويات املقــدرة املسـتويات املقــدرة للقــيمة املضــافة حسـب القطــاع،  : وبعـد توفــر املدخــالت الــتالية  

استخراج : ،  يتم وفقاً هلذه الطريقة ) دوغالس -كوب  (لـلمخزون الـرأمسايل حسب القطاع ومعامل دوال التشغيل          
مسـتويات التشـغيل أو لوغاريـتم هـذه املسـتويات حسـب القطاع لنهاية فرتة التقدير وذلك بالتقييم التجرييب لتقدير               

حتويالهتا اللوغاريتمية، وباستعمال املستويات املفرتضة للقيمة املضافة      دوغالس أو    -مقـلوب  دوال اال�تاج كوب       
 كما يتم جتميع التشغيل ملختلف القطاعات وحساب الزيادة يف التشغيل. واملخزون الرأمسايل ومتغري الزمن

  
 ::::تواز�ات سوق العملتواز�ات سوق العملتواز�ات سوق العملتواز�ات سوق العمل 3----5----3 

احتساب الطلب على   بعـد احتسـاب عـرض العمالـة حسـب فـئات العمر والقطاع يف سنوات اخلطة، و                  
واجراء تقدير ملقادير أو �سب التشغيل غري املد�ي   ) العمالة املد�ية (العمالـة حسـب القطاع لسنوات اخلطة ذاهتا         
تقود إىل معرفة فائض العمالة أو العجز ) مبا فيه الطلب غري املد�ي   (يف الـبالد، فـإن املقار�ـة بـني العـرض والطـلب              

 ). ريف-حضر (ألقاليم أو ا/فيها على مستويات القطاع و
 
 : : : : �ظام معلومات أسواق العمل اخلليجية على املستوى الوطين�ظام معلومات أسواق العمل اخلليجية على املستوى الوطين�ظام معلومات أسواق العمل اخلليجية على املستوى الوطين�ظام معلومات أسواق العمل اخلليجية على املستوى الوطين ))))4((((
بعدمـا خلصـنا يف الفقـرات السـابقة اىل القضـايا املتعـلقة مبـنظومة املعـلومات وأسـواق العمل ، حناول يف               

 املعلومات ومتطلباهتا هذه الفقرة تقديم خصائص أسواق العمل اخلليجية قبل بناء صورة أولية ملواصفات منظومة  
 .واخلطوات الواجب اتباعها الجناز املنظومة فيها على أرض الواقع 

 
 :خصائص أسواق العمل اخلليجيةخصائص أسواق العمل اخلليجيةخصائص أسواق العمل اخلليجيةخصائص أسواق العمل اخلليجية 1----4

::::حركية العمالةحركية العمالةحركية العمالةحركية العمالة1----1----4
قـد تـرجع حـركة العمالة يف منطقة اخلليج إىل سنوات عديدة تسبق بروز الطفرة النفطية وما سببته من     

، العــربية واآلســيوية والدوليــة، ملواجهــة الــنقص الدميوغــرايف يف البــلدان الــنفطية  طــلب شــديد عــلى اليــد العامــلة 
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 سواء أكا�ت تلك البنى استثماراً لصاحل استغالل الثروة النفطية ذاهتا        -والسـرعة املطلوبة يف بناء البنى التحتية        
. منط حياة سكاهنا وحتديث الدولة من خمتلف الوجوه وتغيري-أم استهالكاً للتمتع بثمار تلك الثروة 

 ومــا 1948ومــن جــا�ب الــدول  العــربية املرســلة لــلعمالة رمبــا كــا�ت احلــرب العــربية االســرائيلية يف  
 سبب تغذية حركة اهلجرة العربية يف  1967أعقـبها مـن تشـرد الكـثري مـن الفلسـطينيني وتكـرار املأسـاة عـام                 

، على )فوارق األجر وفرص االدخار(قتصادي وهبذا ليس السبب اال. املشـرق وعـلى األخـص إىل دول اخلـليج     
.أمهيته، املفسر الوحيد هلذه اهلجرة

اليد العاملة مع " تصدير"إىل ) حاجة البلدان املرسلة، اتمع واألفراد    (وهكـذا تـآزرت ظـروف الطرد        
 وجــه  الطفــرة الســريعة يف الطــلب عــلى اليــد العامــلة يف  البــلدان املســتقبلة، الــنفطية عــلى         (ظــروف اجلــذب  

).اخلصوص
وكـا�ت السـعودية والكويـت األسـبق يف اسـتيعاب هـذه العمالة العربية الوافدة تلتها بعد سنوات عديدة              

.بلدان اخلليج األخرى حبصوهلا على االستقالل وبتوسع أعمال التنقيب عن البرتول واستثماره
 املهرة كما استوعبت املهنيني من لقـد اسـتقبلت الـدول اخللـيجية مـن اخلـارج العمـال غـري املهرة والعمال             

...)أطباء، ومعلمني،(واجتماعياً ) مهندسني وعلماء ومديرين(خمتلف االختصاصات التنموية اقتصادياً 
فا�تشرت املدارس العصرية وازدادت معدالت     . كمـا شـهد قطـاع التعليم والصحة تطوراً هاماً وسريعاً          

�وي وتعددت اجلامعات يف بلدان اخلليج لتحل، جزئياً على األقل، حمل الـتمدرس يف مـراحل التعليم االبتدائي والثا      
وتوسع . وتسـارعت وتائـر استقباهلا ملخرجات التعليم الثا�وي املتزايدة        . االيفـادات املكـثفة للدراسـة يف اخلـارج        

 وهذا له  .تعـليم البـنات يف كل املراحل حتى فاقت �سبة متدرسهن يف التعليم العايل على اخلصوص �سبة الذكور  
ا�عكاسـات عـلى التكـلفة وعلى سوق العمل ألن معدالت االسهام يف النشاط االقتصادي خمتلفة بني اجلنسني كما     

كمـا أن سـنوات الــبقاء يف سـوق العمـل خمتـلفة كذلـك اذ تكــثر �سـبة الـتقاعد املـبكر لـدى اال�ــاث           (هـو معـروف   
).بالقياس إىل الذكور

وتشري تقارير األمم املتحدة    . ة إىل تقدم على جهة التنمية البشرية      وأسـفرت جهـود تنمية املوارد البشري      
(UNDP/HDR)             إىل أثـر هذه التطورات على التنمية البشرية يف دول اخلليج حيث تتمركز هذه الدول يف موقع 

كويت  مـثال كا�ت البحرين يف املركز األول تلتها االمارات، فال     1997يف تقريـر    (مـتميز بالنسـبة لـلدول العـربية،         
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88 إىل 43املراكز من (ومتميز أيضاً بالنسبة لدول العامل األخرى     ). فقطـر، فاململكة العربية السعودية وعمان     

. دولة175من بني ) 
. يف اقتصـاديات اخلليج ) وبشـكل أو بآخـر مقـبولة      (وقـد أصـبح وجـود العمالـة الوافـدة ظاهـرة معـتادة               

وقد حرك وجود هذه العمالة اقتصادات اخلليج ليس . �فاقاتووجـود هـذه العمالـة حيتاج بدوره إىل خدمات وا    
فقـط مـن حيـث أ�ه غطى عجز العمالة املؤقت يف وقت طفرة اال�فاق، وإمنا أيضاً من حيث كو�ه توسيعاً للسوق      

فتوسع الطلب على املساكن وخدماهتا . اخللـيجية وعنصـر طـلب عـلى سـلع وخدمـات عديدة العاشته بدوره         
كمـا توســع الطـلب عــلى السـلع الغذائيــة    . وازدهــار ظاهـرة االســتثمار يف البـناء للــتأجري  )كهـرباء، مــاء، هـاتف  (

واالسـتهالكية عمومـاً، والطـلب عـلى اخلدمـات الصـحية والتعليمية يف احلدود اليت حيتاجها املهاجر الوافد حبكم               
).إن وجدت(تركيب أسرته ووجودها معه يف اخلليج 

استقبال املصريني بديال  (ليج عـلى العمالة الوافدة يف املنطقة        ومـن جـا�ب آخـر، فقـد أثـرت حـروب اخلـ             
وخصوصاً حرب حترير الكويت اليت غريت،  على األقل،  حجم وتركيبة القوى العاملة    ) عـن االيـرا�يني يف العراق     

خــروج اليمــنيني الكــثيف مــن الســعودية وخـــروج      : (الوافــدة يف عــدد مــن دول اخلــليج مــن حيــث اجلنســـيات      
).ني الكثيف من الكويتالفلسطيني

وقـد أثـرت هـذه الصـدمات ليـس عـلى بـلدان العمـل فقط بل على بلدان املصدر اليت واجهت صدمة                 
اسـتعادة العمالـة الكـثيفة ممـا ضـغط عـلى فـرص العمـل احملـدودة أصـال والـيت زاد مـن حمدويـتها الركود وخسارة                        

).االمكا�ية(حتويالت املهاجرين العائدين 
فاألخرية أقرب إىل الدوام بينما األوىل      . ة العمالـة العـربية يف اخلـليج عـن العمالة اآلسيوية           وختتـلف حـرك    

وقــد اســتمرت العمالــة اآلســيوية . عــدا الفلســطينيني ومــن جتــنس مــن العــرب يف  اخلــليج . أقــل زمــناً لالســتقرار
. بالزيادة وتناقص العمالة العربية �سبياً

 
ثار الوخيمة هلجرة أعداد ضخمة من غري العرب، بشكل شرعي وقد حذر بعض خرباء اخلليج من اآل 

أو غـري ذلـك، عـلى أمن وعلى الرتكيب الدميوغرايف لكثري من دول اخلليج قليلة السكان، ودعوا إىل إحالهلا، ما          
.أمكن، بعمالة حملية أو عربية وخصوصاً مع بروز أشكال من البطالة املقنعة أو الصرحية

لذلك فليس هناك  . قـد ال تـنافس العمالـة احملـلية باخلـليج يف كـامل مسـتويات املهارة                والعمالـة اآلسـيوية     
ــة اآلســيوية تكــاد     . فرصــة احــالل كــامل ومباشــر هــنا   ــة العــربية األخــرى أيضــاً ألن العمال ــنافس العمال كمــا ال ت
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االدارة احلكوميــة بيــنما ترتكــز العمالــة العــربية يف وظــائف  . تتخصــص  يف اخلدمــات املــنزلية والبــلدية والــتجارية 
وهذه معرضة لالحالل من جا�ب العمالة املواطنة أو العمالة     ..) تعليم، صحة، خدمات اجتماعية   (وخدماهتـا   
وخصوصاً بسبب تدفقات خرجيي التعليم العايل مع التوسع الشديد والسريع فيه يف            ) الدائـرة األضـيق   (اخللـيجية   

.دول اخلليج إىل سوق العمل
: العمل العمل العمل العملحتديات سوقحتديات سوقحتديات سوقحتديات سوق2----1----4

تشهد سوق العمل عاملياً تطورات، ال بد أن تنعكس على بلدان اخلليج، يسببها التقدم العلمي والتقا�ي       
حمــتوى املهــن ومكــان ممارســتها كــالعمل املــنزيل أو العمــل عــن   (وآثــاره عــلى خصــائص املهــن والتعــليم الــالزم هلــا   

اخلصخصـة وتغـري دور الدولـة وحجمها    (العـاملي  كمـا يسـببها الـتطورات يف املـناخ االقتصـادي احملـلي و            ..) بعـد 
).واال�فتاح والعوملة واملنافسة الشديدة

عدداً من املشكالت ختتلف من بلد آلخر من        ) فيما يتعلق مبوضوعنا  (وتعـا�ي أسـواق العمـل يف اخلليج         
قرتاحها حيـث الشـدة والشـعور هبـا ومـن حيـث اآلفـاق يف حـلها ومن حيث �وعية احللول والسياسات املمكن ا                       

:ومن هذه املشكالت. وفاعليتها
ــارة واجلــنس واملصــدر     ♦ ــبها مــن حيــث امله ــدة وتركي ــة الواف ــا تطــرحه مــن مشــكالت التكــلفة    : اخل..العمال مب

.االقتصادية و التكلفة االجتماعية واملخاطر األمنية واالستمرارية
)م الذي من املننتظر أن يتقلصأي متركزهم يف القطاع العا(عزوف املواطنني عن العمل يف القطاع اخلاص  ♦
دميوغرافية :  تدفـق الشـباب إىل سـوق العمـل واحـتمال الـبطالة الصـرحية وليـس فقـط املقنعة وذلك ألسباب               ♦

ازديـاد معـدالت االسـهام سبب    (واقتصـادية اجـتماعية    ) ارتفـاع مسـتوى التعـليم     : (، تعلـيمية  )فـتوة السـكان   (
، وارتفاع أمل )خصوصاً البنات( وبسـبب التعـليم أساساً،   ارتفـاع عـرض العمالـة النسـائية حبكـم الـتطورات،       

.احلياة وتأخر سن التقاعد أيضاً
خلــيجي مقــابل غــري : لكــن قــد تصــبح الصــعوبة أقــل إن اعتــرب�ا(وطــين مقــابل غــري وطــين : صــعوبة االحــالل ♦

)خليجي
ح لدى معظمها، مع ورمبـا باملستقبل يصب (جديـة فـائض العمالـة النسـيب الصـريح أحيا�ـاً يف بعـض دول اخلـليج                 ♦

وجــود عمالــة أجنــبية، فــائض صــريح وبطالــة مكشــوفة لــلعمالة احملــلية بعــد أن كــا�ت مقــنعة ســاعدت عــلى  
ــة املــتاحة يف  القطــاعني العــام       ــة الوطــنية مقــابل مراكــز العمــل القيادي اخــتفائها فــرتة الوفــرة وقــلة عــرض العمال

).واخلاص) أساساً(
).1995البنك الدويل . (ض الدراساتهبوط اال�تاجية كما تشري إىل ذلك بع ♦
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بسبب ) بدرجات(وال بـد لـنا هـنا مـن الرتكيـز عـلى املرحـلة اال�ـتقالية الـيت تواجههـا أسـواق العمل اخلليجية                  
: ظواهر عديدة �شري فيها إىل

 تغري طبيعة املهن ♦
تغري أدوار قسمة العمل العاملية واالقليمية ♦
)كميات وأسعار وقيود احلصص(رة بدون قيود تغري أسواق النفط وا�تهاء مرحلة الوف ♦
والنوعية بسبب توسع  ) االعداد بسبب فتوة السكان ومعدل املسامهة     (تغـري يف اعداد و�وعية العمالة احمللية         ♦

.التعليم الشديد
.تغري يف أدوار القطاعني العام واخلاص وأثرمها خمتلف يف استيعاب العمالة احمللية واملتعلمة على اخلصوص ♦
تنويع االقتصاد هيكلياً، تقليص دور     : يف  الدول اخلليجية لصاحل    ) معلـنة أو ضـمنية    (ياسـات االصـالحية     الس ♦

الدولــة يف االقتصــاد والــتوظيف والدعــم لألســعار واخلدمــات اا�يــة، ازالــة عجــز املواز�ــة و االعــتماد عــلى  
.السوق بشكل أكرب وفرص قواعده وكسر مجود أسواق العمل

).من خالل أرقام العمالة على األقل(العامل وتقلص دور العروبة ا�فتاح أكرب على  ♦
وتغري . الرخيصة �سبياً) واخلارجية عموماً(السلوك احمللي جتاه العمالة اآلسيوية ) أو اجـبار على تغيري (تغـري    ♦

هارات زيادة املهارات فيها ليزيد عن امل : اجـباري أيضـاً جيـب أن يـتم يف هيكـل املهـارات لـدى العمالة الوافدة                 
مع الثورة العلمية والتقا�ية والعوملة     " (األدمغة"إىل  "  األذرع"احملـلية وتقـليص يف العمالـة اهلامشية واال�تقال من           

).واملنافسة
ورمبا دخول إىل ) ا�شاءات وهندسيات(ا�ـتهاء املوجـة األوىل والضـخمة مـن ا�شـاء البنى التحتية األساسية          ♦

.عد التحديث وحاجاهتا املختلفة من اليد العاملة املؤهلة عالياً واملر�ةاملوجة الثا�ية من تكنولوجيا ما ب
.وقد تدعى بلدان اخلليج إىل مساعدة الدول املرسلة للعمالة مقابل تشغيل مواطنيها أو تسرحيهم ♦
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:هلذا ال بد من القيام ببحوث ومجع بيا�ات هتدف إىل
ائص حـركية العمالـة يف سـوق العمل اخلليجية    تقديـم صـورة حتليـلية إىل مـتخذ القـرار اخللـيجي عـن خصـ              )1(

، مبـا أمكن من التفضيل الذي يتناول اجلنسيات واألعمار ومستويات التعليم            )العمالـة الوطـنية واألجنـبية     (
.أو املهارة وقطاع العمل

:ابراز التوجهات األساسية يف سوق العمل اخلليجية من حيث آفاق )2(
عرض العمالة احمللية واألجنبية •
)كمكمل للعمالة احمللية(لى العمالة األجنبية الطلب ع •
السياسات البديلة يف موضوع العمالة الوافدة •
ــلة احملــلية يف ضــوء    • ــة القــوى العام ــرأة يف    : احــتماالت بطال ــتوة الســكان، تغــري معــدالت اســهام امل ف

النشـــاط االقتصـــادي، خمـــرجات املـــنظومات التعلـــيمية يف دول اخلـــليج وعـــودة املوفديـــن والـــتغري   
.تكنولوجيال

.تقييم السياسات املمكنة ملواجهة اختالالت سوق العمل اآل�ية واملستقبلية )3(
)الضرورة، االمكا�ية، املتطلبات، السياسات: (ابراز التكامل اخلليجي يف جمال تبادل القوى العاملة )4(

 
 :  املواصفاتاملواصفاتاملواصفاتاملواصفات 2----4

العمل آخذين بعني االعتبار خصائصه لقد ذكر�ا أ�فا أ�نا �قرتح بناء املنظومة حول الفرد وعالقته بسوق           
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية اليت تؤثر يف اختاذ قراره 

 
ان أول خطـوة يف تصـميم املنظومة هي  االحاطة بطبيعة املعطيات املراد جتميعها واليت تشكل املدخل            

 وماتقيسـه وتعكسه واليت ستكون، يف  األساسـي للمـنظومة ، مـع الرتكيـز عـلى خصـائص هـذه الـبيا�ات وداللـتها                 
املرحلة الالحقة، األساس لتصميم االستمارات وملئها وتفريغها يف املنظومة لتجرى معاجلتها، ومن ثم اخراجها يف   

 .شكل جممع على املستوى اجلهوي والقطاعي والوطين 
 

  االجتماعية االجتماعية االجتماعية االجتماعية----مواصفات األفراد الدميغرفية مواصفات األفراد الدميغرفية مواصفات األفراد الدميغرفية مواصفات األفراد الدميغرفية  1----2----4 

دخـالت  اخلصـائص الـيت متيـز الفـرد يف اـتمع وتفسر تباين سلوكه يف سوق                تقيـس هـذه الكتـلة مـن امل         
السـن أو تـاريخ الـوالدة، مكـان الـوالدة، اجلنسـية، تـاريخ الدخول للبلد، اخللفية الزواجية، اجلنس،        : العمـل ومـنها   

 .مستوى  التأهيل والتدريب و األصل العرقي 

 .مشتغال أو يف حالة بطالة : و داخلها، ويف هذه احلالةميكن أن يكون هذا الفرد خارج القوة العاملة أ 
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 :::: قوة العمل قوة العمل قوة العمل قوة العمل 2----2----4 

هـنالك عـدة أسـباب ميكـن أن يكـون فيها الفرد خارج القوى العاملة، وذلك حسب التعريف املستعمل         
   عدم: ومن بني هذه األسباب . لـلقوى العامـلة، واحملـبذ أن يكـون الـتعريف هـو مـا تعـتمده مـنظمة العمـل الدوليـة                      

بلوغ سن العمل، معوقاً ، احلاالت املرضية، طالباً يف النظام التعليمي، عضواً يف اجليش أو قوى  األمن، ربة بيت، 
 .سكان السجون واملستكفون

 
وبالـتايل فإ�ـه مـن بـني إمجـايل السـكان، ميكـن تعـريف وحتديد إمجايل السكان يف سن العمل عموماً بفئة عمر                  

ومـنه، تتحدد القوى العاملة وبطرح  السكان خارج قوة العمل والذين ال      . ة سـن  64 و   15السـكان مـا بـني       
 .يشتغلون وال يبحثون عن عمل لألسباب املذكورة أعاله

 
 :التشغيلالتشغيلالتشغيلالتشغيل    3----2----4

ــتوجب معــرفة كــل اخلصــائص احمليطــة باألفــراد املشــتغلني      ــه ي وتتطــلب معــرفة هــذه  . بالنســبة للمشــتغلني فإ�
ويتحدد مكان العمل وفق . ومن املدخالت  �ذكر مكان العمل    .  اسهااخلصـائص حتديـد �وع املدخالت وقي      

عــام (، القطــاع القــا�و�ي املؤسســي  ...)زراعــة، صــناعة،  (القطــاع االقتصــادي  : عــدة معــايري �ذكــر مــنها  
، حجــم املؤسســة، مســتوى التكــنولوجيا، مســتوى التــنظيم واملوقــع    ...)وخــاص، أو مــنظم وغــري مــنظم  

 .اجلغرايف
 

). الرتقية(وعمودية  ) تغري القسم( الفرد داخل املؤسسة باستمرار وبالتايل توجد حركة أفقية        تـتغري وضـعية    
وهكذا فاحلركة داخل املؤسسة  ميكن  . وقـد تغـري وضـعيته إىل وضـعية الـبطالة أو إىل خارج القوى العاملة               

 .حتويل الوظيفةتعيني  بعـــد  تدريب، ترقية بعد أقدمية وتغيري ألسباب شخصية وطلب :  أن  تكون
 

غلق املؤسسة ألسباب اقتصادية، االستقالة،  : أمـا احلـركة إىل خـارج املؤسسـة فـيمكن رصد احلاالت التالية              
 .فقدان املهارة والتغري التكنولوجي، الطرد، التقاعد، ا�تهاء مدة العقد وأسباب شخصية

 
كما أن معرفة . ملة والتشغيل والبطالةتسـمح هـذه املـتغريات  أوالً حبسـاب الـتدفقات بـني خمـزون القـوى العا                   

حيث أن معاجلة معدل . املـدة وشـدة الـتدفق سـوف حتـدد بطـبيعة احلال جا�باً من سياسات أسواق العمل                 
ولألسـباب  . الـبطالة املـرتفعة ذات املـدة املنخفضـة ختتـلف عـن الـبطالة ذات املـدة املـرتفعة واالعـداد األقـل           

 .معرفة مستوى جدية البحث عن العمل ووسائل البحثاملذكورة أعاله فإ�ه من املهم جداً 
 

 ::::البطالة والبحث عن العملالبطالة والبحث عن العملالبطالة والبحث عن العملالبطالة والبحث عن العمل        4----2----4
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تنقالت : ومثة عدد من املؤشرات املناسبة مثل     . تقـاس جديـة الـبحث بـاهود املـبذول للحصول على العمل             
 العمــل ألمــاكن العمــل، كــتابة طلــبات العمــل، الــرتدد عــلى مكــاتب العمــل، األمــوال املخصصــة للحصــول عــلى

املعارف واألصدقاء، اجلرائد : أمـا الوسائل فهي متعددة و�ذكر منها . وعـدد املقـابالت للحصـول عـلى عمـل        
 واالعال�ات ومراكز العمل والتوظيف

 
و�ظـراً لوجــود عــدم تطــابق بــني العــروض وطلــبات العمــل، فــإن العالقــة بــني العــروض والــبطالة حتــدد مســتوى    

فيما .  إىل دور مؤسسات سوق العمل خاصة الدعم املايل  املقدم للعاطل          االختالل يف سوق العمل باالضافة    
طـبيعة الوظيفـة، شـروط الـتوظيف، القطاع ومستوى     : خيـص العـروض فإ�ـه ميكـن تسـجيل العـروض حسـب         

 .التعليم واملهارات
 

ــة، وقــرارات املســامهة، يف ســوق العمــل هــو مســتوى األجــور         ــيت حتــدد العالق ــتغريات األساســية ال  أحــد امل
األجر االمجال،  : وهلـذا فإ�ـه جيـب جتميع بعض البيا�ات حول مداخيل األفراد ومنها            . وسياسـات املداخيـل   

ــل          ــتقاعد واملداخي ــتطاع ال ــتطاع الضــمان االجــتماعي، معــدل اق األجــر الصــايف، معــدل الضــريبة، معــدل اق
 .األخرى

 
و وجود تعويضات البطالة ومدى كمـا أن مـن أهـم املـتغريات الـيت حتـدد قـرارات املسـامهة يف سـوق العمـل ه                  

 :لذلك من الالزم توفر بيا�ات عن. الدعم والتكافل األسري املوجود عادة يف اتمعات العربية
 

 املدة، القيمة وشروط االستحقاق: خصائص �ظام تعويضات البطالة إن وجد، من حيثخصائص �ظام تعويضات البطالة إن وجد، من حيثخصائص �ظام تعويضات البطالة إن وجد، من حيثخصائص �ظام تعويضات البطالة إن وجد، من حيث •

 ني يف العائلة وعالقة الفرد برب العائلةحجم العائلة، دخل العائلة االمجايل، عدد املشتغل: �ظام الدعم العائلي�ظام الدعم العائلي�ظام الدعم العائلي�ظام الدعم العائلي •

من هذه . أمـا بالنسـبة للمشـتغل فـإن هـنالك عـدة خصـائص حتـدد حركته ووضعيته داخل سوق العمل          
موظـف، أجـري، صـاحب عمـل، يعمـل لـدى األسـرة بـدون أجر         : (احلالـة العمـلية   احلالـة العمـلية   احلالـة العمـلية   احلالـة العمـلية   : أوالً: اخلصـائص �ذكـر   

/ مؤقت، كامل الوقت   / دائم  : ة صـيغ مـنها    كمـا أ�ـه يشـغل هـذه الوظيفـة بعـد           ). ويعمـل حلسـابه اخلـاص     
  ISICالصناعة حسب تصنيفات :   وثالثاISCOًاملهنة حسب تصنيفات : ثا�ياً. جزئي ووظيفة ثا�ية

 
 : : : : �طاق املنظومة�طاق املنظومة�طاق املنظومة�طاق املنظومة 3----4

يرتكز �طاق منظومة سوق العمل على توفري بيا�ات ومعلومات حول سلوك األفراد وقراراهتم ومواصفاهتم،    
احلكومة، أم  : ات املتدخـلة يف قـرارات سوق العمل سواء  أكا�ت هذه املؤسسات            وكذلـك حـول املؤسسـ     

يؤثـر سـلوك كـل هـذه املؤسسات ويتأثر     . العائـلة، أم الـنقابات واالحتـادات املهـنية، أو املؤسسـة اال�ـتاجية       
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لى كما أن لعالقات وآليات سوق العمل، من �ظم وتشريعات وقوا�ني، تأثري كبري ع           . بقـرارات سـوق العمل    
وعـلى منظومة املعلومات أ�ه توفر بيا�ات مستمرة حول هذه املؤسسات حتى يكون      . تـوازن سـوق العمـل     

         وإن املعـنى املوسـع ملعلومات سوق  العمل ممكن إن يلحظ حيزاً يف          . االملـام بـتطورات سـوق العمـل كـامال
ــلية    ــتغريات االقتصــادية الك ــنظومة إىل امل ــتاج و   : امل ــل اال� ــك . اســتخدامهاالطــلب والعــرض وعوام وكذل

وايضاً تتسع للمتغريات السكا�ية ومكو�اهتا املختلفة      . الدخول القابلة للتصرف مستحقيها واستخداماهتا    
 .ولكن سنركز هنا على معلومات سوق العمل املباشرة). 1ا�ظر  امللحق رقم (، )1994االمام (

 
 : : : : رصد التدفقاترصد التدفقاترصد التدفقاترصد التدفقات 1----3----4

حيث أن .  تكون ثابتة حتى على املستوى الفردي ويف األمد القصريإن سوق العمل يف حركة دائمة وال ميكن أن       
.  الدميوغرافية اليت هتمهم-األفـراد يغـريون مـن وضـعيتهم جتاه سوق العمل مع تغري املعطيات االقتصادية      

 :ميكن دراسة هذه التدفقات عرب املراحل التالية

:  يـرجع إىل اسـباب مـتعددة منها   إن قـرار الدخـول إىل قـوة العمـل         : قـرار الدخـول إىل قـوة العمـل         •
ــزواج، االجنــاب، (األســباب الدميوغــرافية  ــتكوين  ...)الســن القــا�و�ي، ال ، مــتغريات التعــليم وال

) بعد الدراسة أو العمل يف اخلارج    (، الرجوع من اخلارج     )عـرض املهـارات ورأس املـال البشري       (
ن اخلدمة العسكرية إىل رفـع القيـود واحلواجـز كاخلـروج مـن اجليش والتحول م      (وأسـباب أخـرى     
 ).اخلدمة املد�ية

تعيني وتثبيت  : أمـا داخـل الوظيفـة ومنها، فإن الفرد يغري من وضعيته باستمرار �تيجة حدوث               •
، )ضمن املؤسسة، ما بني املؤسسات، داخل القطاع، ما بني القطاعات         (وترسـيم، ترقية، تغيري     
 .تفرغ، تقاعد، هجرة

 
 :لعمل حسب املخطط التايلوبالتايل ميكن رصد تدفقات سوق ا 

 تعلـــيمتعلـــيمتعلـــيمتعلـــيم
 

    

 
 

  
 سوق العملسوق العملسوق العملسوق العمل

  
 دميوغرافيادميوغرافيادميوغرافيادميوغرافيا

 وافدينوافدينوافدينوافدين: : : : اخلارجاخلارجاخلارجاخلارج
 

 تقاعد، زواجتقاعد، زواجتقاعد، زواجتقاعد، زواج   
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 تكنولوجيا وتنظيمتكنولوجيا وتنظيمتكنولوجيا وتنظيمتكنولوجيا وتنظيم
 

هجرة مؤقتة ودائمةهجرة مؤقتة ودائمةهجرة مؤقتة ودائمةهجرة مؤقتة ودائمة    

 
ومن أهم . أمـا بالنسـبة للعاطـلني فإن بيا�اهتم تساعد كثرياً على تفهم الظاهرة والوقوف على مسبباهتا      
 اليت تؤثر بشكل مهم يف معدل ”Unemployment spell“و حسـاب املدة املتوسطة لكل فرتة بطالة  العوامـل هـ  

: وهلـذا فـإن هـذا اجلـا�ب مـن املـنظومة جيـب أن يركـز على        . الـبطالة ويف السياسـات املسـتعملة حملاربـة الـبطالة        
، مدة البطالة، ...) املهنةجـنس، جنسـية، عمـر، مستوى التعليم، اخلربة السابقة يف العمل،   (اخلصـائص الفـردية    

 البحث عن العمل وحتديد مستوى الفاعلية واجلدية فيه، طرق البحث عن العمل، تعويض البطالة والعون العائلي
 

احلالـة املهنية، احلالة العملية، القطاع ، حجم املؤسسة، التنظيم القا�و�ي            ::::رصـد سـوق العمـل     رصـد سـوق العمـل     رصـد سـوق العمـل     رصـد سـوق العمـل     2----3----4 
 . حلركة بني القطاعات، احلركة بني املهن واحلركة اجلغرافية الفضائية، ا)املعدالت احلقيقية(للمؤسسة، األجور 

 
خمــرجات مــا قــبل السياســة، مــن الفــرد إىل االمجــايل،      ::::املعاجلــة لغــرض االســتخداماملعاجلــة لغــرض االســتخداماملعاجلــة لغــرض االســتخداماملعاجلــة لغــرض االســتخدام 3----3----4 

، الـتقادير املمكـنة، حسـاب مقاييس النزعة املركزية، اجراء    )املاكـراوية (، والكـلية    )امليكـروية (الـبيا�ات  اجلـزئية      
باطات املمكــنة، عــرض جــدويل وبيــا�ي، حســاب مؤشــرات بســيطة ومركــبة، اجــراء قياســات الالمعــلمية   االرتــ

 .التنبؤات، احملاكاة واختبار السياسات: واختبارات و النمذجة املعلمية باجتاه السياسات
 

 ::::املعاجلة احلاسبية لبيا�ات سوق العملاملعاجلة احلاسبية لبيا�ات سوق العملاملعاجلة احلاسبية لبيا�ات سوق العملاملعاجلة احلاسبية لبيا�ات سوق العمل 4----3----4 

تكامل موع أجزاء سوق العمل يعترب اخلطوة األوىل إن جتميـع بيا�ـات سـوق العمل عرب �ظام معلومات م           
لكن حتليل هذه البيا�ات يتطلب . يف حتـليل ديـناميكية هـذه السـوق وقيـاس تأثريهـا وتأثـرها باحمليط االقتصادي         

مهـارات فائقـة اجلـودة حتى يتمكن الفرد من القيام هبذه املهمة بفعالية واملتمثلة يف حتديد حجم وديناميكية سوق     
وصـوالً هلـذه املرحـلة ال بـد مـن توفـر رأيـاً واضحة حول املتغريات        . ل وقيـاس تأثـره وتـأثريه عـلى االقتصـاد        العمـ 

واخلصائص املراد حتديدها وكذلك مستوى التحليل املراد الوصول إليه وما هي املوارد والوسائل الواجب توفرها      
 .للقيام هبذه العملية

 
عمالة، عرض (ي عـلى قـراءة مدققة لسوق العمل بكل جوا�به    لـنفرتض أن �ظـام املعـلومات املطـور حيـتو           

و�ريد حتليل هذه البيا�ات للوصول إىل ) أفراد، أسر(مت قياسها على املستوى اجلزئي ...) عمـل، بطالـة، أجور،   
فيفــرتض أن الــبيا�ات موجــودة يف اســتمارات وجــداول أوليــة . اســتنتاجات غــري مــتحيزة ملــتغريات هــذه الســوق

رجوع إليهـا عـند احلاجـة لتصـحيح األخطـاء وتغيـري املـلفات االلكرتو�يـة عـند احلاجـة وحسب           خاصـة ميكـن الـ     
 .الطلب
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إن حتويل هذه االستمارات إىل ملفات الكرتو�ية قابلة للمعاجلة احلاسوبية وصاحلة لتقدير متغريات سوق       

هلذا ). حزم إحصاء / د معطيات ادارة قواع (تتطلب مهارات معاجلة �ظم املعلومات      ) برامرتاته(العمـل ومعـلماته     
ــثل      ــدة م ــزة عدي ــرجميات جاه ــرجمية   . SPSS و Minitabالغــرض توجــد ب ــرى أن ب ــا � ــرجمية STATAكم  وب

DMBS   الدارة قواعــد املعطيــات وحتويــل املــلفات مــن صــيغ خمتــلفة إىل STATA  ــلقوة  تتطــلب اال�تــباه �ظــراً ل
  ”Cluster Sampling"ق مع البحوث بالعينة العنقودية احلاسـوبية املتوفرة ملعاجلة معطيات سوق العمل مبا يتواف 
 .القياسية ملعاجلة بيا�ات البحث بالعينة/ ووجود أوامر بسيطة لتقدير أعقد النماذج االحصائية

 
 لـلقواعد االحصـائية الكـبرية تناسـقاً مـع عمـلية البحث بالعينة منذ مراحلها       STATAيفـرتض تطـبيق      

ث يـتم حتضـري إطـار الـبحث لـتحديد مشاهدات العينة، وقياس �سبة خطأ              األوىل عـند تصـميم االسـتمارة حيـ        
املعايــنة، وحتديــد طــبقات  املعايــنة الســتعمال كــل هــذه املعــلومات عــند القيــام بــتقدير أبعــاد ســوق العمــل كميــاً    

 . وكيفياً
 

�ه يتطلب  فإExcellعـند مجـع الـبيا�ات وتفـريغها مـن االستمارة إىل ملفات الكرتو�ية ولتكن يف برجمية                  
حتديـد كـل املـتغريات والـيت متـثل عموماً األسئلة املطروحة يف االستمارة، كما جيب حتديد طبيعة هذه املتغريات               

كـل هـذه املعـلومات توضـع يف كتيب     . ومـاذا تقيـس ومـا هـي القيـم املمكـنة والـيت حتـدد جماهلـا           ) كميـة، كيفيـة   (
 .ة النمذجة الذي هو يف غاية األمهية عند عمليCode Bookالرتميز 

 
 قابلة للقياس فإ�ه جترى أول عملية حتليل ”Coding"عـند تفـريغ املعلومات وحتويلها إىل متغريات كمية          

يف املرحلة . للـبيا�ات، تتمثل يف حتديد مدى تناسق البيا�ات وعدم وجود اختالالت وتناقضات وأخطاء معاجلة          
ــتالية يــتم اســتعمال تقــنيات االحصــاء الوصــفي لــتحديد أب   ــتقال مــن قياســات العيــنة إىل   ال عــاد ســوق العمــل واال�

االسـتقراء الكـلي ألبعـاد اـتمع باسـتعمال فرضـيات املعايـنة مـثل تقديـر حجـم العمالـة الكـلية، والتوزيع حسب                   
يف هذه املرحلة يتم . اخل..اجلـنس والوظيفـي وتقديـر معدالت البطالة وتوزيعها حسب املؤهالت واملدة واجلنس       

 النزعة املركزية والتشتت لقياس مدى تغري وحتديد أبعاد سوق العمل، كذلك استعمال اجلداول    استغالل مقاييس 
. الـتكرارية العطــاء صــورة واضــحة للــتوزيعات الــتكرارية وكيفيـة توزيــع أصــناف اــتمع وحتديــد أبعــاده اجلــزئية  

ــلية باالســتعا�ة بامكا�يــات     ــزداد وضــوح هــذه العم ــلة يف الرســوم واأل STATAوت ــلفة   اهلائ ــبيا�ية املخت شــكال ال
 . وطريقتها الرائعة يف تلخيص خصائص العينة بكل سهولة ووضوح
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أمـا املرحـلة األخـرية مـن التحـليل فتتـلخص يف التحـليل املعمـق للـبيا�ات حبيـث يـلجأ احمللل إىل النماذج                     
بكات املوجودة يف سوق هذه النماذج وحتديد البنى والسببية والتشا) برامرتات(االحصائية لتقدير جممل معلمات   

فمثال . العمل باعتماد مناذج االحندار والقياس االقتصادي وكذلك حتليل املعطيات باستعمال الطرق غري املعلمية      
ميكـن اسـتعمال اجلداول االحصائية التكرارية الختبار مدى جدوى وصالحية فرضيات التشابه واالختالف بني    

 النماذج االحصائية املتطورة لقياس بعض املعلمات  املهمة مثل امليول توزيـع خصائص املتغريات، وكذلك استعمال     
 .  اخل من املسائل املهمة...احلدية واملرو�ات املختلفة وحتديد العوامل املؤثرة على األجور، واال�تاجية

ــلمعطيات         ــنماذج باســتعمال الكــم اهلــائل ل ــل هــذه ال ــر ك ــآالف    (ميكــن تقدي ــنة ب ــدر حجــم العي فقــد يق
كمـا ميكـن احلصـول عـلى معلمات جلميع طبقات العينة واستعمال هذه الطبقات كرتجيح يف عملية             ) اتاملشـاهد 
 .التقدير

 
 ::::النماذج واالستبيا�ات املستعملة يف بيا�ات ومعلومات سوق العملالنماذج واالستبيا�ات املستعملة يف بيا�ات ومعلومات سوق العملالنماذج واالستبيا�ات املستعملة يف بيا�ات ومعلومات سوق العملالنماذج واالستبيا�ات املستعملة يف بيا�ات ومعلومات سوق العمل 5----3----4 

 يقـوم عـدد مـن الدول العربية، بشكل يتفاوت يف ا ال�تظام الدوري والشمول، باعداد مسوح عن العمالة                 
سوريا، تو�س،   : (ILO 1990)بالعيـنة، و�ذكـر مـنها وفـق مـا جـاء يف دليـل صـادر عـن مكـتب العمل الدويل           

وقد ختتلف أشكال وحمتوى هذه . وال يوجـد أي من البلدان اخلليجية يف الدليل هبذا الصدد    .. مصـر، املغـرب   
 .االستبيا�ات باختالف البلدان وحاجاهتا

 
الستبيا�ات يف هذه الورقة القصرية ألهنا متعددة بتعدد اجلوا�ب اليت مـن الصـعب الـتطرق إىل كـل هذه ا           

ــريف  التشــغيل، الــبطالة، التعــليم، الدميوغــرافيا، االســكان، الصــحة، الظــروف   : هتــم ســوق العمــل يف احلضــر وال
بيا�ات لكن �قدم كمثال ما ورد يف است. اخل...االقتصـادية ومستوى املعيشة، اهلجرة والعمالة األجنبية الوافدة      

وهتدف هذه االستبيا�ات .  Grootaest  (1986): يف �طاق مسوح األسرة ) LSMSالبنك الدويل (التشـغيل  
 سـنوات فمـا فوق مع الرتكيز على األ�شطة   7إىل تسـجيل اسـتعمال الـزمان لكـل أعضـاء العائـلة مـن ذوي العمـر             

 يف العمل بأجر وعن التعويضات النقدية     ويسأل كاسب األجر لتقديم تفاصيل عن الوقت املقضى       . املولدة للدخل 
. أما بالنسبة للعاملني اآلخرين فيتم تسجيل تفاصيل الوقت املنقضي يف خمتلف األ�شطة          . والعيـنة احملصـل عليها    

 .ولكن سؤال الكسب هو خمتصر
 

 . شهرا12ًآخر سبعة أيام وآخر : وقد مت اعتماد فرتتني مرجعتني خمتلفتني 
 

ألوىل للـتوافق مـع توصـيات مكـتب العمـل الدويل فيما يتعلق باجراء مسوحات             وقـد اسـتعملت الفـرتة ا       
 شهراً 12أما استعمال فرتة . القـوى العامـلة وهو ما جرى عليه العرف يف هذه املسوحات خالل العقود األخرية       
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ن الدول فقـد اعـتمد مـن أجـل اظهـار التشـغيل املومسـي باعتـبار أن ظاهـرة العمالـة املومسيـة شـائعة يف العديد م              
 .النامية

 
وبالــتايل ينــبغي .  ومــن الشــائع أيضــاً يف العديــد مــن الــدول الــنامية أن يشــتغل العــامل  يف وظيفــة ثا�يــة   

مرتبة حسب . تسجيل ذلك مبعرفة الوظيفتني األكثر أمهية اللتني شغلهما كل فرد خالل كل من الفرتتني املرجعتني           
 لكل 4صول على معلومات مفصلة عن وظائف تصل إىل    وهـذا يعين احل   . سـاعات العمـل املخصصـة لكـل مـنها         

وميكن أن تكون هي .  شهراً األخرية12 أيـام واألوىل والـثا�ية لفرتة الـ   7أي الوظيفـة األوىل والـثا�ية لفـرتة      . فـرد 
ومثـة سـؤال استخالصـي حـول الوظـائف االضـافية إن وجـدت وحـول قـيمة جممل              . ذاهتـا أو خمتـلفة يف احلالـتني       

 .نها �قداً وعيناًاملقبوضات م
 

 حتى Aهلذا الغرض تأخذ األقسام من ) استبيا�ات(وتعـرض دراسـات البـنك الدويل عدة استمارات        
H     ــتدفق ــتالية خــرائط ال ــلخيص حمــتواها فــيما بعــد ومتــثل األشــكال ال  املتعــلقة هبــذه  (flow charts) ميكــن ت

 .  االستبيا�ات ومسارات األسئلة فيها
 

 مثة أسئلة Aأوالً، يف االستمارة : ة للتعرف إىل البحث عن العمل عن طريقتني     وتقـدم االستبيا�ات فرص    
منطيـة موجهـة لألفراد الذين هم بدون عمل خالل فرتة األيام السبعة السابقة تسأهلم عن جهودهم من أجل اجياد                

غطي البحث  تDوثا�ياً، فإن االستمارة . عمـل والغرض من هذه االسئلة أساساً هو حساب احصاءات البطالة     
 .عن عمل اضايف أو بديل عن العمل الذي يقوم به املرء خالل األيام السبعة املاضية

 
وحــول الوقــت املخصــص لــلعمل جتــدر االشــارة إىل أ�ــه يف فــرتة األيــام الســبعة املعــتمدة فــإن املعــلومات    

ختبارات املسبقة قد وباعتبار أن اال. األساسـية املطـلوبة هـي عـدد سـاعات العمـل املشـغولة خـالل تلك الفرتة             
أشـارت إىل أن املسـتجيبني غـري قـادرين عـلى اعطـاء العـدد  االمجـايل للسـاعات الـيت اشتغلوها خالل األسبوع                        

ما هي أيام : األخـري اجابـة عـلى سـؤال واحـد حـول املوضوع فإن سؤالني آخرين قد طرحا بديال عن ذلك ومها                
ة املاضية وخالل هذه األيام كم عدد الساعات اليت مت العمل هبا العمـل الـيت اشـتغل فيهـا الفرد خالل األيام السبع           

والغـرض الضـمين هـنا أن اجلـواب عـلى السـؤال الثا�ي يقدم عدد الساعات النمطي أو املتوسط للعمل يف                  . يوميـاً 
 .اليوم

 
 12أمـا مـن أجـل الفـرتة املـرجعية األطـول فالسـؤال هـو كـم عـدد األسـابيع املشـغولة خـالل األشـهر الـ                       

وهذا يعين أن على املرء .  يسأل العامل إن كان العمل مومسيا40ًويف حـال االجابـة بـرقم يقـل عـن الـ       . السـابقة 
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 أيــام، 7أن حيســب امجــايل عــدد الســاعات املشــغولة خــالل العــام باســتعمال بيا�ــات مــرجعية مــن فــرتة العمــل لـــ  
وهذا .  السابقة12العمل خالل األشهر الـ والفـرض بـأن قـوة العمـل يف األسـبوع املرجعي هي منطية لكل أسابيع          

الفـرض يعـود الستحالة تذكر املستجيب لساعات العمل بالضبط اليت اشتغلها خالل كل أسبوع من أسابيع السنة         
 .السابقة

  
ومـن خـالل الـبيا�ات السـابقة ميكن احتساب ساعات العمل السنوية املخصصة للوظيفة األوىل والثا�ية                  

تفصيال حملتوى هذه ) 2(ويقدم امللحق رقم . سـاعات من خالل بيا�ات األجر للعمال بآخر   وميكـن تقديـر هـذه ال      
 .االستمارات

 
 ::::جماالت التدريب املتوقعةجماالت التدريب املتوقعةجماالت التدريب املتوقعةجماالت التدريب املتوقعة 4----4

االحصاء : مـن املـتوقع احلاجـة إىل تدريـب العامـلني يف أجهـزة مـنظومة املعلومات يف جماالت عديدة مثل             
البشرية، ختطيط القوى العاملة، االقتصاد القياسي وتقنيات املعلوميات التطبيقي وأساليب املعاينة، ادارة املوارد     

 ).احلاسب(
 

 العمــلية وإىل -وختتــلف احلاجــة إىل الــتدريب يف كــل مــن هــذه اــاالت وفقــاً خلــلفية املوظــف العــلمية   
فقـاً ملستوى  كمـا ختتـلف و  . القسـم الـذي يتـبع اليـه يف ادارة املـوارد  البشـرية أو يف قسـم معـلومات سـوق العمـل                       

ومثة برجميات جاهزة عديدة لتحليل بيا�ات سوق العمل      . تـنظيم وجتهيـز مـنظومة معـلومات سوق العمل يف البالد           
        بعـد مجعهـا �ذكر منها مثالSPSS   ، STATA ، Minitab .  و�شري إىل أن املعهد العربي للتخطيط بالكويت

 .يقدم حزماً من برامج التدريب املتكاملة يف هذا اال
 
 ::::اخلامتـــــة اخلامتـــــة اخلامتـــــة اخلامتـــــة  ))))5((((

عموماً ، ويف قطاع ) التخطيط والسياسات(باالشـارة إىل األمهيـة القصـوى للمعـلومات يف جمـال التـنمية          
سوق  العمل موضوع اهتمام هذه الورقة، على اخلصوص، فإن تصميم منظومة معلومات فعالة وكفوءة يصبح أمراً                

ص العامة أو اخلصائص املرتبطة بوظيفتها على اخلصوص، فإن وإذ متتاز املنظومة بعدد من اخلصائ    . ال غـنى عنه   
عـلى مـنظومة معـلومات سـوق العمـل أن تليب حاجة املستعملني املختلفني من متخذ القرار التنموي يف جمال سوق            

اليت ) العامل ورب العمل(العمـل وسياسـاهتا إىل الباحـثني يف هـذا اال وإىل األطراف املنخرطة يف سوق العمل                  
تاج إىل بيا�ـات دقيقـة وسـهلة املدخل وحمدثة لكي ترشد هي أيضاً قراراهتا وبالتايل تقرب توازن سوق العمل                   حتـ 

 .أو على األقل تقليص البطالة  االحتكاكية إن مل يكن معاجلة البطالة اهليكلية أو األشكال األخرى من البطالة
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ة هليكلها الوظيفي املرتبط أصال باحلاجات ويتضـمن هيكل منظومة املعلومات االداري استجابة مناسب        
ويعتمد مدى  استخدام . املخصوصة يف كل قطر وبالعالقات الوظيفية التنظيمية بني خمتلف جوا�ب سوق العمل 

ولكــن مـا ميكــن أن  . الطـرق واألدوات العصـرية يف ادارة مــنظومة املعـلومات أيضــاً عـلى تـلك احلاجــات واملـوارد      
 :توصي به هذه الورقة هو

 
 وفق التقنيات املعتادة (LFS)اجيـاد اآلليـة اليت تكفل القيام مبسوح العمالة بالعينة سنوياً            •

 .وقد يتم هذا إىل جوار مسوح األسرة متعددة األغراض. هبذا اخلصوص

قيـام الـدول اخللـيجية، يف وقـت مبكر، بتوحيد جهودها يف تصميم وتنفيذ هذه املسوح         •
مبا يسمح بتحقيق قدر أكرب من التناسق   )  العمل كمـا يف بقيـة جوا�ب سياسات سوق         (

األمر الذي يسمح أيضاً بامكان     . والـتكامل  وتوحيـد املفـاهيم والشـمول وتـبادل اخلـربة            
معاجلـة اخـتالالت سـوق العمـل عـلى �طـاق اقليمي خليجي عوضاً عن املعاجلة القطرية          

مح بتقــليص العمالــة مــثال احــتمال تــنقل العمالــة بــني دول اخلــليج مبــا يســ  (األقــل فاعــلية 
الوافـدة من جا�ب، وتوفري فرص العمل للعمالة اخلليجية يف أقطار غري أقطارها األصلية        

 ).أي ختليج الوظائف: من جا�ب آخر

 عـند املعاجلـة والتحـليل االقتصـادي يف قضايا         Microأمهيـة العـناية بالـبيا�ات الصـغرية          •
 . املعتادةMacro الكلية مثل االحالل واال�تاجية، وعدم االكتفاء باملعاجلة

القيـام بـبحوث عـلى املسـتوى اخلليجي تتناول عدداً من القضايا اهلامة يف حميط أسواق            •
العمـل يف دول اخلـليج مـثل التـنمية البشـرية، �وعيـة احليـاة، الرتكيبة السكا�ية، مستويات               

 .)...التأهيل والتدريب، دور القطاع اخلاص يف استقطاب العمالة احمللية ومعوقاته

الــبطالة، العمالــة الوافــدة،  : القيــام بــبحوث مســتقبلية يف عــدد مــن اجلوا�ــب اهلامــة مــثل   •
 ..).األجور، البطالة املقنعة، اسهام املرأة يف  النشاط االقتصادي

وعـلى األخـص يف جوا�ب سوق العمل املختلفة بدءاً          (تشـكيل قواعـد معطيـات تـنموية          •
) يها ومروراً باال�تاجية واالستخدام   مـن عناصـر عـرض العمالـة إىل عناصـر الطـلب عـل              

ــلفة      ــل املؤشــرات املخت  -االقتصــادية (تتــناول ليــس فقــط االحصــاءات أو القياســات ب
وتشكيل  ) HDI(مبـا يف ذلك املؤشرات املركبة مثل دليل التنمية البشرية       ) االجـتماعية 

ة، حول مشكالت يف العرض، الطلب، األجور، البطال      " اال�ـذار املـبكر   "بعـض مؤشـرات     
 .اخل...التكوين، اهلجرة، الفقر



 
 

37

األجهزة املركزية لالحصاء أو اجلهات املماثلة      (االسـتناد إىل مـنظومات االحصـاء احلالية          •
وهذا . يف الدول اخلليجية وتطويرها وليس البدء ببناء بنى ومؤسسات جديدة    ) باملهام

ات واعــادة يقتضــي حتــليل مــنظومات اختــاذ القــرار وحتــليل احــتياجات االدارة للمعــلوم   
 .تنظيم األعمال االدارية مبا يكفل كفاءة �ظام املعلومات

مـن املفيـد ختصـيص جهـة مالءمـة يف أجهـزة التخطيط ورئاسة احلكومة تتوىل ما يعرف                    •
بـادارة املـوارد البشـرية وليـس هـذا بـاملعين الـذي يـأخذه هـذا املصـلح على اعتباره ما                        

ــابل  ــني يف  "يقـ ــراد أو ادارة املوظفـ ــلية     ادارة األفـ ــل ادارة كـ ــام بـ ــاص والعـ ــاعني اخلـ القطـ
للموارد البشرية على مستوى البلد تتناول الوظائف الثالث األساسية وظيفة   ) ماكـروية (

حصــر وتعبــئة املــوارد البشــرية، وظيفــة تــنمية املــوارد البشــرية، وظيفــة تشــغيل املــوارد  
 . البشرية

. د البشرية املشار إليها   وقـد تكـون مكـاتب التشـغيل املعـروفة إحدى أذرع ادارة املوار              •
العرض والطلب وما متت تلبيته منهما،      : وتتـناول مجـع الـبيا�ات اليوميـة مـن سوق العمل           

وتضع تلك البيا�ات، بأحدث ما ميكن للتكنولوجيا أن توفره، حتت تصرف العامل ورب             
 .العمل يف حبث كل منهما عن تلبية حاجاته

ني العارضني والطالبني وحتديث األرشيف ووضع عروض       كمـا تقوم مكاتب التشغيل بتسهيل اللقاءات ب       
بعد االستفادة منها ايضاً يف االحصاءات املرتاكمة       (اليـوم وحـذف العـروض والطلـبات الـيت متت تلبيتها             

وميكـن لقسـم الدراسـات يف هـذه املكـاتب أن يعـد الدراسـات الدوريـة اليت         ). عـن سـري سـوق العمـل     
اليت (عروضـة، فرص العمل املطلوبة وفرص العمل املنتهية       فـرص العمـل امل    : تـراقب وحتسـب �سـب مـثل       

وميكن ملكاتب العمل أن تكون متعددة الفروع قريبة من أحياء سكن        ). تالقـي فيهـا العـرض مع الطلب       
ويكـون احلاسـب يف هـذه املكاتب حتت تصرف املستخدم    . العمـال يف املـدن الكـربى عـلى اخلصـوص          

 . على الشاشة أو مطبوعة عن العروضيقدم البيا�ات) خدمة ذاتية(اخلارجي 

االهــتمام بــأن تكــون الــنظرة إىل معــلومات ســوق العمــل وفــق املفهــوم الوظيفــي والــنظمي    •
واالسـرتاتيجي  حبيـث تشمل خمتلف وظائف املنظومة ومن منظور اسرتاتيجي ال يقدم            

بـــل تـــلك املتعـــلقة  ) إعال�ـــات العمـــل مـــثال (فقـــط املعـــلومات ذات االســـتعمال اليومـــي  
 .لتخطيط االسرتاتيجي يف إطار مفهوم التنمية البشرية ومفهوم ادارة املوارد البشريةبا

ــلة وحاجــات املؤسســات       • ــني خصــائص القــوى العام ــات الوصــل ب ــاب (االهــتمام بآلي أرب
 ..).التشريعات واملفاوضات والتحكيم الثالثي والتأهيل والتدريب(، )العمل
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 ::::املراجع واملالحقاملراجع واملالحقاملراجع واملالحقاملراجع واملالحق ))))6((((
 ::::ــــــــــعــــــــــعــــــــــعــــــــــعاملراجـــــاملراجـــــاملراجـــــاملراجـــــ 1----6 

 )1994(االمام، عماد  •
، ورقة قدمت يف �دوة االحـتياجات املعـلوماتية من منظور النماذج التخطيطية ومناذج تقييم السياسات     

املنعقدة يف القاهرة " مشكالت املعلومات وتدفقها خلدمة التخطيط واختاذ القرارات يف األقطار العربية      "
 .يط ، املعهد العربي للتخط1994 مايو 9-12

 )1995(البنك الدويل  •
هـل تزدهـر أوضـاع العمال العرب يف القرن احلادي والعشرين أم سيفوهتم القطار؟ منظور اقليمي لتقرير            

 .واشنطن العاصمة، البنك الدويل. 1995عن التنمية يف العامل 
 )1995(م .النفيعي، ع •

، تعـريب عـن وثـائق    "قلـيمي حنـو مـنهجية عـلمية لـتخطيط التـنمية الشـاملة عـلى املسـتوى الوطـين واال         "
 .�شر عامل الكتب، القاهرة. أعدهتا األمم املتحدة
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::::  املالحـــــــــــــق  املالحـــــــــــــق  املالحـــــــــــــق  املالحـــــــــــــق2----6

 ) ) ) ) 1((((ملحــق رقــم ملحــق رقــم ملحــق رقــم ملحــق رقــم 

االحتياجات املعلوماتية من منظور النماذج التخطيطية ومناذج       االحتياجات املعلوماتية من منظور النماذج التخطيطية ومناذج       االحتياجات املعلوماتية من منظور النماذج التخطيطية ومناذج       االحتياجات املعلوماتية من منظور النماذج التخطيطية ومناذج       """"،  ،  ،  ،  ))))1994((((الدكـتور عمـاد االمام      الدكـتور عمـاد االمام      الدكـتور عمـاد االمام      الدكـتور عمـاد االمام      
مشــكالت املعــلومات وتدفقهــا مشــكالت املعــلومات وتدفقهــا مشــكالت املعــلومات وتدفقهــا مشــكالت املعــلومات وتدفقهــا """"أعــدت ضــمن حبــوث ومناقشـات �ــدوة حــول  أعــدت ضــمن حبــوث ومناقشـات �ــدوة حــول  أعــدت ضــمن حبــوث ومناقشـات �ــدوة حــول  أعــدت ضــمن حبــوث ومناقشـات �ــدوة حــول  " " " " تقييـم السياســات تقييـم السياســات تقييـم السياســات تقييـم السياســات 

    1994 مـــايو  مـــايو  مـــايو  مـــايو 11----9خـــالل الفـــرتة خـــالل الفـــرتة خـــالل الفـــرتة خـــالل الفـــرتة " " " " قطـــار العـــربيةقطـــار العـــربيةقطـــار العـــربيةقطـــار العـــربيةخلدمـــة الـــتخطيط واختـــاذ القـــرارات يف األخلدمـــة الـــتخطيط واختـــاذ القـــرارات يف األخلدمـــة الـــتخطيط واختـــاذ القـــرارات يف األخلدمـــة الـــتخطيط واختـــاذ القـــرارات يف األ
 ....بالقاهرة، املعهد العربي للتخطيط بالكويتبالقاهرة، املعهد العربي للتخطيط بالكويتبالقاهرة، املعهد العربي للتخطيط بالكويتبالقاهرة، املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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 ) ) ) ) 2((((ملحــق رقــم ملحــق رقــم ملحــق رقــم ملحــق رقــم 
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 LSMSموجز مبحتويات أقسام استبيان موجز مبحتويات أقسام استبيان موجز مبحتويات أقسام استبيان موجز مبحتويات أقسام استبيان 
 

 ::::Aالقسم القسم القسم القسم 
 من حيـتوي هذا القسم األسئلة الستة التصنيفية األساسية اليت تسمح بتحديد ما إذا كان عضو األسرة      

ومثة جمموعتني منفصلتني .  السابقة12العمر املطلوب قد قام بأي عمل خالل األيام السبعة السابقة أو األشهر الـ            
وإن تعريف العمل قد قدم يف األسئلة ويتضمن أي عمل بأجر، �قدي          . مـن التصـنيف واحـدة لكـل فـرتة مرجعية          

وإن الفرد بدون ). مبا يشمل الرعي( أو مزرعتها    أو عيين، أو عمل للحساب اخلاص أو العمل يف مشروع العائلة          
واضافة إىل ذلك . أي عمـل خـالل األيـام السـبعة املذكورة يسأل مجلة من األسئلة حول قيامه بالبحث عن العمل     

 . تقدم ما إذا كان ذلك الفرد بدون عمل خالل السنة األخرية قد قام بأعمال يف املنزلHفإن االستبا�ة 
 

 ::::Bالقسم القسم القسم القسم 
املهــنة، : فاصــيل العمــل إذا كــان الفــرد قــد قــام بــأي عمــل خــالل األيــام الســبعة املاضــية حــول   يعطــي ت 

ــلوظيفة، الدخــل املكتســب مــنها    ومــن أجــل احلصــول عــلى فكــرة حــول الســيولة    . الصــناعة، الوقــت املكــرس ل
ة أسئلة لفرز ومث. بـني األجيـال فـثمة أسـئلة حـول مـا إذا كـان الوالدان قد قاما بنفس العمل يف حياهتم           ) احلـراك (

عـلى الـرغم مـن القـناعة بصـعوبة أن جييب  العامل حلسابه على سؤال واحد      . أولـئك العامـلني حلسـاهبم اخلـاص      
؟ ولكن هذا السؤال وضع حبيث أن االجابة عليه "كم من املال قد حصلت عليه من هذا النشاط        "بسيط مثل   

وباعتبار . ارعني وللعاملني حلساهبم يف أ�شطة أخرىتقارن مع األرقام احملسوبة من جوا�ب الدخل التفصيلية للمز      
أن مجع املعلومات املفصلة عن الدخل للعاملني حلساهبم اخلاص مستهلكة جداً للوقت، وبالتايل مكلفة جداً، فإن           
مـن املفيـد معـرفة ما اذا كان يوجد على األقل بعض املهن اليت فيها تكون االجابة املختصرة قريبة جداً من الرقم               

 .سوب من التفاصيل وذلك من أجل احلذر من توفري التكلفة بامهال التفاصيل يف املسوح املستقبليةاحمل
 

وتغطي . 42 إىل B-13أمـا بالنسـبة لكاسـيب األجـر فـإن معـلومات الدخل جتمع بواسطة األسئلة من               
ويسأل أيضاً عن ). ايبوتعتمد األخرية على تقييم من جا�ب  (األسـئلة بالتفصيل التعويضات النقدية والعينية       

وإذا كــان عــلى العــامل أن يقــدم أدوات أو جتهيــزات . املســافة بــني مكــان العمــل والســكن والــزمن الــالزم لقطعهــا 
أل�ه من أجل بعض أغراض التحليل يلزمنا   . أخـرى إىل عملـه عـلى �فقـته جتمـع معـلومات عـن قيمة تلك األدوات                 

 تسـأل عن حجم  40 - 32واألسـئلة مـن   . المجـايل املقـبوض  الدخـل الصـايف بطـرح هـذه الـنفقات مـن األجـر ا         
. املؤسسـة الـيت يعمـل هبـا الفـرد ووجـود الـنقابات ومـا إذا كـان العامـلون يتقاضـون عدداً من املنافع االجتماعية                   

 .وتسمح هذه األسئلة بتحديد خمتلف التعاريف للقطاع  املنظم وغري املنظم
 

 ::::Cالقسم القسم القسم القسم 
وهو قسم يشبه  . ا�ية الـيت يشـغلها املـرء يف خـالل األيـام السبعة املاضية             يهـتم هـذا القسـم بالوظيفـة الـث          

ومـن أجـل توفـري الوقـت فـإن بيا�ات الدخل مل جتمع بنفس القدر من التفصيل كما هو  احلال للوظيفة                 . Bالقسـم   
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 املنظم كمـا مل  تـتكرر  األسئلة املتعلقة بتحديد القطاع  . ومثـة سـؤال واحـد فقـط حـول الدخـل عيـناً            . الرئيسـية 
 .وغري املنظم

 
 ::::Dالقسم القسم القسم القسم 

. تـتم االجابـة عـلى هـذا القسـم مـن كـل األفـراد الذين كان هلم �شاط خالل فرتة األيام السبعة األخرية                
والغـرض هـو اجيـاد مـا اذا كـان الفرد يرغب بالعمل ساعات أكرب مما عمل خالل األسبوع املرجعي أو ما أذا كان       

. احلـايل، وإذا كان األمر كذلك، ما هو منط العمل الذي يبحث عنه     قـد حبـث عـن وظيفـة أخـرى لتـبديل عملـه               
 .وهذه األسئلة ستخدم كأسس لتقدير عرض العمل الكامن احملتمل

 
 ::::Eالقسم القسم القسم القسم 

واألســئلة يف هــذا القســم موازيــة .  الســابقة12ويغطــي الوظيفــة الرئيســية املشــغولة خــالل األشــهر الـــ   
 . أيام السابقة7للفرتة  حول الوظيفة الرئيسية Bملاجاء يف القسم 

 
 ::::Fالقسم القسم القسم القسم 

أي مـا هـي آخر وظيفة كان يشغلها   . وميـثل تارخيـاً خمتصـراً لـلوظيفة ويغطـي فقـط آخـر تغيـري وظيفـة                
 شهراً السابقة؟، وماذا كا�ت وضعيته يف ذلك النشاط؟ وكم املدة اليت 12املـرء قـبل وظيفـته احلالية خالل الـ        

.  األسـئلة هـو احلصـول عـلى فكرة ما عن احلراك الوظيفي لألفراد           والغـرض مـن هـذه     . قضـاها يف ذلـك العمـل؟      
وهـذا األمر هام على اخلصوص يف اطار اهلجرة لدراسة اآللية اليت يتم فيها ا�دماج املهاجر يف االقتصاد احلضري            

 .وعلى األخص دور القطاع غري املنتظم يف هذا الصدد
 

 ::::Gالقسم القسم القسم القسم 
 املتعــلق Cهراً الســابقة، وأســئلته موازيــة ملــا جــاء يف القســم  شــ12ويعطــي الوظيفــة الــثا�وية خــالل الـــ  

 .  أيام السابقة7بالوظيفة الثا�وية خالل الـ 
 

 ::::Hالقسم القسم القسم القسم 
: وهــو موجــه إىل كــل فــرد يف العيــنة يســأله عــن الوقــت الــذي خصصــه لالســهام يف أ�شــطة مــنزلية مــثل   

ضـافة إىل مخسة أسئلة حتاول التقاط  باال. التـنظيف، اعـداد الطعـام، الغسـيل، التسـوق، جـلب امليـاه واحلطـب          
 . السابقة وعلى األخص تلك املتعلقة باملواسم الزراعية12فرتة البطالة احلاصلة خالل األشهر الـ 
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