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 :امللخص
م على مدى العقود الثالثة املاضية ، قامت العديد من البلدان النامية بإصالحات اقتصادية شملت سياسات تحرير التجارة ، وكان هناك اهتما          

من املرجح أن تكون للسياسات التجارية ، مثلها مثل أي سياسة اقتصادية أخرى ، آثار متباينة جندريا بسبب و الجندري لهذه اإلصالحات. متزايد بالتأثير 

ة إلى تهدف هذه الدراسو  .إمكانية وصول املرأة والرجل إلى املوارد املختلفة والتحكم فيها ، وبسبب أدوارها املختلفة في كل من اقتصاد السوق واألسرة

غير في فرص العمل املساهمة في األدبيات املوجودة من خالل دراسة العالقة بين االنفتاح املتزايد على التجارة الدولية )الناتجة عن تحرير التجارة( والت

ما هي تأثيرات ومعرفة كبير تجاريا. ( مع مقارنة بباقي دول الخليج العربي ، وهي دول مفتوحة إلى حد 2030للمرأة في السوق السعودي في ظل رؤية اململكة )

ولدراسة العالقات بين  ؟مختلف القطاعات االقتصادية في اململكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجياالنفتاح التجاري املتزايد على 

 (.  Eviewsاملتغيرات االقتصادية استخدم الباحث البرنامج االحصائي )

 1991طردي خالل الفترة من  كان ملكة العربية السعودية على معدل البطالة عند االناثنتائج التحليل  أن تأثير االنفتاح التجاري للموقد أظهرت           

ا يتعلق وفيم ، وتجدر االشارة الى أن هذا التأثير عشوائي وهو ناتج عن عوامل أخرى غير مرتبطة بمؤشر االنفتاح في اململكة العربية السعودية. 2017الى 

مما يعني أن املرأة في اململكة العربية ، فقد وجد أن التأثير الخاص باململكة العربية السعودية عكس ي والصناعي بمشاركة املرأة في القطاع الزراعي

فيما أما  العربية السعودية.، كما أن هذا التأثير عشوائي وغير مرتبط بمؤشر االنفتاح في اململكة والصناعي السعودية أقل مشاركة في القطاع الزراعي

 
ً
االمر الذي يعني أن املرأة في اململكة العربية السعودية ، يتعلق بمشاركة املرأة في القطاع الخدمي كان التأثير الخاص باململكة العربية السعودية ايجابيا

ية السعودية في املركز األول في هذا املجال، ويذكر هنا أن أكثر مشاركة في القطاع الخدمي مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، وقد جاءت اململكة العرب

 هذا التأثير ثابت ومرتبط بمؤشر االنفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية.  

 االنفتاح التجاري، املرأة، سوق العمل، اململكة العربية السعودية، دول الخليج العربي الكلمات املفتاحية:

 قدمة:امل
م على مدى العقود الثالثة املاضية ، قامت العديد من البلدان النامية بإصالحات اقتصادية شملت سياسات تحرير التجارة ، وكان هناك اهتما

دريا بسبب من املرجح أن تكون للسياسات التجارية ، مثلها مثل أي سياسة اقتصادية أخرى ، آثار متباينة جنو متزايد بالتأثير الجندري لهذه اإلصالحات. 

(. . في Fontana ،2003إمكانية وصول املرأة والرجل إلى املوارد املختلفة والتحكم فيها ، وبسبب أدوارها املختلفة في كل من اقتصاد السوق واألسرة )

اإلصالحات التجارية والعوملة على البحث عن اآلثار الجندرية للسياسات التجارية ، كان هناك تركيز كبير نسبيا على نتائج سوق العمل. وقد اجتذب تأثير 

التركيز على سوق العمل أمر مالئم ، ألنه يوفر بشكل عام القناة التي و . (Hortton et al. 1991) األجور النسبية وفرص العمل النسبيين اهتماما خاصا

( Hecksher-Ohlin / Stolper-Samuelsonا كل من )تؤثر فيها سياسات اإلصالح على مستوى املعيشة في البلد. تقترح نظرية التجارة التي تطرق إليه

نسبة لعمالة أن زيادة االنفتاح على التجارة الدولية في البلدان النامية قد توفر فرص عمل جديدة في الصناعات التي تعتمد على التصدير ، وخاصة بال

أنه مع تزايد املنافسة في السوق املحلية بسبب نظام تجاري أكثر  ( (Black and Brainerd ,2004املرأة ذات املهارات املتدنية. عالوة على ذلك ، يجادل 

ير التجارة قد انفتاًحا ، لم تعد الشركات قادرة على تحمل التمييز ضد املرأة عن طريق دفع عالوة للعمال الذكور ملجرد أنهم رجال. ومع ذلك ، فإن تحر 

 إلى تدهور وضع املرأة النسبي في سوق العمل
ً
ألنه في العديد من البلدان النامية تتركز املرأة في عدد قليل من قطاعات األنشطة االقتصادية ،  يؤدي أيضا

ول عدد من ولديها قدر محدود من التنقل الجغرافي ، ولها مسؤوليات في سوق العمل واألسرة على حد سواء. ومدى توافرها للعمل ومن ثم قدرتها على قب

                                                             
1

 (.S-0118-1439) اململكة العربية السعودية على الدعم املالي لهذا العمل في اطار منحة( في جامعة تبوك، DSR) يود الباحث أن يشكر عمادة البحث العلمي 
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جور. باإلضافة إلى ذلك ، كان هناك قلق من أن النساء قد يخسرن نتيجة تقدم الصناعات املوجهة للتصدير إلى فرص العمل الصعبة واملرتفعة األ 

النظرية املختلطة إلى أن تأثير تحرير التجارة على ب املرتبطة تنبؤاتالثافة على مدار الوقت. تشير هذه قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى وتصبح أكثر ك

 ,AlAzzawiيعتمد على طبيعة عملية التحرير والتركيبة الهيكلية لالقتصاد املعني ، وبالتالي ال تزال إلى حد كبير مسألة تجريبية )املرأة في سوق العمل 

2014  .) 

 مشكلة البحث:
بين االنفتاح املتزايد على التجارة الدولية )الناتجة عن تحرير التجارة( والتغير في فرص تكمن مشكلة البحث في دراسة العالقة بين في هذا السياق ، 

 . العمل للمرأة في السوق السعودي 

 هدف البحث:
حرير ن تتهدف هذه الدراسة إلى املساهمة في األدبيات املوجودة من خالل دراسة العالقة بين االنفتاح املتزايد على التجارة الدولية )الناتجة ع

( مع مقارنة بباقي دول الخليج العربي ، وهي دول مفتوحة إلى حد 2030التجارة( والتغير في فرص العمل للمرأة في السوق السعودي في ظل رؤية اململكة )

 لة التالية: كبير تجاريا.  وحسب علم الباحث لم يتم بحث هذه املسألة سابقا. وعلى وجه التحديد ، تهدف الدراسة إلى اإلجابة على األسئ

  هل يزيد االنفتاح التجاري املتزايد من فرص توظيف املرأة ؟ 

  مختلف القطاعات االقتصادية في اململكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون ما هي تأثيرات االنفتاح التجاري املتزايد على

 ؟الخليجي

 منهجية البحث: 
( و SPSSتعددت طرق تحليل أثر االنفتاح التجاري على مشاركة املرأة في مختلف األنشطة االقتصادية . كاستخدام برنامج التحليل االحصائي ) 

(EVIEWS) . الباحث استخدمو ( برنامج التحليل االحصائيEVIEWS ) من خالل بصياغة أربعة نماذج بحيث تتالئم مع أهداف البحث وفرضياته

اعي قدير أثر مؤشر االنفتاح التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي على كل من معدل البطالة عند االناث ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الزر وذلك لت

يجي هي ( من دول مجلس التعاون الخل6حيث تضمنت عينة الدراسة ) ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي.

 .2017الى  1991( فترة زمنية للسنوات من 27االمارات العربية املتحدة، البحرين، الكويت، عمان، قطر واململكة العربية السعودية، و )

 :متغيرات البحث
البطالة عند االناث ونسبة املتغير املستقل يعبر عنه في هذه الدراسة بمؤشر االنفتاح التجاري، واملتغيرات التابعة يعبر عنها بمؤشرات معدل 

 .مشاركة املرأة في القطاع الزراعي ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي

 :)الدراسات السابقة(  لألدبيات املتعلقة بالعالقة بين االنفتاح التجاري والعمالةمراجعة 
استخدمت الدراسات املختلفة بشكل نظري إلظهار العالقة بين االنفتاح التجاري والعمالة بشكل عام وفرص العمل للنساء بشكل خاص. تقوم 

 إلى اختالفات املهارة. تتنبأ نظرية) 
ً
( أنه  Heckscher-Ohlinاألسس الرئيسية إلطار نظرية التجارة التقليدية على تمييز مدخالت العمل املختلفة استنادا

مات أكثر بما أن البلدان النامية لديها مجموعة كبيرة من العمالة ذات املهارات املنخفضة ، فإن االنفتاح على التجارة سوف يتضمن تصدير سلع وخد

 بشكل مكثف في العمالة ذات املهارا
ً
 من العمالة كثيفة العمل واستيراد السلع والخدمات التي هي أكثر نسبيا

ً
ت العالية. وتستند هذه العملية كثافة نسبيا

من الطلب إلى حقيقة أن تحرير التجارة سوف يرفع السعر النسبي للسلع والخدمات ذات العمالة الكثيفة وذات املهارات املنخفضة والتي بدورها تزيد 

ت أنه في مثل هذا السيناريو ، سيرى العمال ذوو ( مزيًدا من التحليل إلثبا Stolper-Samuelsonعلى العمالة ذات املهارات املنخفضة. وتأخذ نظرية ) 

لعمال ذوي املهارات املهارات املنخفضة زيادة أكبر نسبًيا في أجورهم. ومن املتوقع بالتالي أن تؤدي اإلصالحات التجارية إلى انخفاض في فجوة األجور بين ا

 لدراسات ونتائجها.هذه ا (1) يلخص الجدول و  العالية وانخفاض املهارات في البلدان النامية.
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   ( ملخص لألدبيات املتعلقة بالعالقة بين االنفتاح التجاري والعمالة1الجدول )

 أبرز النتائج فترة اجراء الدراسة عينة الدراسة املؤلف/ السنة/ هدف الدراسة

Banerjee and Veeramani (2015) 

تحليل دور تحرير التجارة والعوامل املتعلقة بالتكنولوجيا في 

تحديد كثافة العمالة النسائية في الصناعات التحويلية 

 املختارة في الهند

أثر سلبي ملعدالت الرسوم الجمركية على الواردات من كثافة  2008-1998 الهند 

 التوظيف النسائية.

Wamboye, E., & Seguino, S. (2012) 

تحديد ما إذا كان هناك تأثير للهيكل االقتصادي والتجاري 

املرأة إلى العمل في منطقة جنوب الصحراء  على وصول 

 الكبرى 

تحرير التجارة بين أدى إلى خلق املزيد من الوظائف ، مع  2010-1991 أفريقيا

 االتجاه تبعا لهيكل االقتصاد

 

David Kucerra , Leanne Roncolato (2011) 

لهند افي ل لدخووالعمالة اعلى ري لتجاالتوسع ر اتقدير آثا

  فريقياب أجنوو

ب جنوولهند ا

 فريقياأ

 بد
ً
لجنسية ات التحيزالرابح والخاسر وتظهر العمالة انتائج د تحد تلتسعيناامن ءا

 رات.لمهاوا

 

Tejani and Millberg (2010) 

تأثير العوملة على العمالة التصنيعية في البلدان املتوسطة 

  الدخل 

دولة عالية  60

النمو والبالد 

النامية ذات 

 املتوسطالدخل 

ازداد التوظيف التكويني للمرأة في قطاع التصنيع في البلدان  1985-2007

النامية لكنه انخفض في البلدان ذات الدخل املرتفع نتيجة 

 لزيادة الصادرات 

Oostendorp(2009) 

 تحليل أثر العوملة على الفجوة املهنية في األجور بين الجنسين 
االنفتاح على التدفقات وصافي التدفقات من االستثمار زيادة  1999-1983 عدة دول 

األجنبي املباشر لها تأثير ضيق بشكل كبير على الفجوة املهنية 

 
ً
في األجور بين الجنسين في البلدان الغنية ، ولكنها ال تجد دليال

 يذكر على تأثير هذا التضييق بالنسبة للبلدان األفقر.

Cockburn et al. (2009) 

ر سياسات تحرير التجارة على عدم املساواة بين دراسة آثا

 الجنسين في السنغال 

ليس إلصالح التجارة تأثير يذكر على الفروق بين الجنسين  2004 السنغال

 كبيرة ظهرت على الفروق في 
ً
داخل فئات املهارات ، لكن آثارا

 األجور عبر املهارات.

Lulit and Claude (2008) 

 آثار تحرير التجارة على عمالة النساء جنوب أفريقيا وإثيوبيا 
جنوب أفريقيا 

 وإثيوبيا

تأثير سلبي لتحرير التجارة على عدم املساواة في األجور بين  2001

 الجنسين

Nicita A (2008) 

دراسة اآلثار التي أحدثها نمو الصادرات في قطاع 

لفجوة في املنسوجات واملالبس على الرفاه االجتماعي وا

 األجور بين الجنسين في مدغشقر 

وجد أن النساء يستفيدن بدرجة أقل بكثير من الرجال. على  - مدغشقر

الرغم من أن آثار الرفاه اإلجمالية كبيرة ، فإن الفوائد يتم 

 جنيها بشكل كبير من قبل األسر غير الفقيرة.

Arndt et al. (2006) 

تأثير إصالح السياسات التجارية على العمالة الذكورية 

 واإلناث في موزامبيق 

 يذكر على الفروق بين الجنسين  2001 موزامبيق
ً
لم يؤثر اإلصالح التجاري تأثيرا

 كبيرة ظهرت على الفروق في األجور 
ً
في فئات املهارات ، لكن آثارا

 عبر املهارات

Lee E (2005) 

 في البلدان النامية. لى النمو والعمالةتأثير تحرير التجارة ع
األدب املتعلق 

 بالبلدان النامية

تشير التجارب املتناقضة للبلدان النامية إلى مجرد االنفتاح  2005قبل عام 

 على التجارة الدولية ال يمكن إال ضمان مكاسب العمل 

كما تلعب القدرة التنافسية للصناعات ذات املهارات املتدنية 

 في ذلك.وكثيفة 
ً
 هاما

ً
 العمالة دورا

Black and Brainerd (2004) 

دراسة اآلثار املترتبة على زيادة االنفتاح التجاري على التغير 

 في الفجوة في األجور في الواليات املتحدة 

الواليات املتحدة 

 األمريكية

أدت زيادة املنافسة من خالل الواردات إلى تحسين األجور  1977-1994

نساء في الصناعات التي كانت عالية التركيز في النسبية لل

السابق ، ولكنها أدت إلى زيادة فجوة األجور في الصناعات التي 

 كانت تنافسية بالفعل 

Haouas et al. (2003) 

التحقيق في تأثيرات العمالة واألجور على املديين القصير 

والطويل لإلصالحات التجارية )اعتماد استراتيجية لترويج 

 ( في تونس 1970ادرات في عام الص

الصناعات 

 التحويلية في تونس

تسبب تحرير التجارة في زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل  1996 - 1971

الرسمي )في كل من القطاعات القابلة للتصدير واالستيراد( 

 وكذلك ارتفاع األجور الحقيقية

 

 Ahmad, 2018املصدر: اعداد الباحث، 

 النظري للدراسةأوال: االطار 

 العمل قوة في املشاركة في الجنسين بين الفجوات في العاملية االتجاهات .1
سنة وما فوق انخفاضها على املدى الطويل ؛  15على الصعيد العالمي ، يواصل معدل مشاركة القوى العاملة للرجال والنساء الذين تبلغ أعمارهم 

 نقطة مئوية على مدى العقد املاض ي. 1.4، بانخفاض قدره  2018عام  % 61.8نسبته  ما  وبلغت
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وتعكس هذه   وقد كان االنخفاض في معدل مشاركة املرأة أبطأ من معدل الرجال ، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين الجنسين بشكل طفيف.

 مختلفة عبر دورة الحياة
ً
نجد أن العنوان الرئيس ي هو أنه ، في  ومع ذلك يمية بين الشباب. ناتجة عن تغيرات في املشاركة التعل االتجاهات أنماطا

يبلغ معدل مشاركة املرأة في القوة و ،  2018في عام  % 48.5نسبة بحول العالم ، تظل النساء أقل مشاركة في سوق العمل مقارنة بالرجال. املتوسط 

 .(1نقطة مئوية دون معدل الرجال )الجدول  26.5العاملة العاملية 

 معدالت في الفجوة. التطوير من مختلفة مراحل في البلدان العمل عبر سوق  إلى املرأة وصول  في كبيرة اختالفات هناك ، العالمي االتجاه ظل هذا في

 ، 2018 عام في مئوية نقطة 30.5 إلى ، وصلت الناشئة البلدان في تتوسع تزال ال لكنها ، واملتقدمة النامية البلدان في تضيق و املرأة الرجال بين املشاركة

  أكبر من وتيرة بسرعة املرأة مشاركة معدالت ستنخفض حيث  2021 عام في االتجاه هذا يستمر أن املتوقع ومن .2009 عام منذ مئوية نقطة 0.5 بزيادة

 .ILO, 2017a))الرجال مشاركة 

 تظل أن املتوقع من والتي ،( 2018 في مئوية نقطة 11.8) املشاركة معدالت في الجنسين بين فجوة أصغر النامية البلدان تظهر ، نفسه الوقت وفي

 من كثير في يعكس ما وهو ،( املائة في 69.3) املشاركة معدالت بأعلى البلدان من املجموعة هذه في النساء وتتمتع. 21-2018 الفترة خالل مستقرة

أدناه في  املبين النحو على ، االجتماعية الحماية على الحصول  على القدرة وعدم السائد بالفقر مدفوعا ، عمل عن للبحث االقتصادية الضرورة األحيان

 (.2)الجدول 

 عام من فبدءا. أقل عمل على العثور  احتمال بل ايضا فرصتهن في ، العاملة القوى  في املشاركة في الرجال من حظا أقل النساءليس فقط أن  

 بين البطالة عدالتم نسبة إلى ذلك ويعزى . الرجال معدل من مئوية نقطة 0.8 بمقدار أعلى ، % 6 بنسبة  للنساء العالمي البطالة معدل كان ، 2018

 النامية البلدان في تزيد وأن املتقدمة البلدان في مستقرة النسبة هذه تظل أن املتوقع من ، 2021 عام بحلول . 2018 عام في 1.2 البالغة  واإلناث اإلناث

 .املاض ي العقد مدى على والتي لوحظت العاملية البطالة حيث من للمرأة النسبي املوقف في التدهور  يعكس مما ، سواء حد على والناشئة

 كبير حد إلى هذا ويعكس. 2018 عام في 1.3 عند ، الدخل مجموعات عبر والذكور  اإلناث بين البطالة ملعدالت نسبة أعلى النامية البلدان تظهر

  تتعدى ال النساء بين املعدالت أن حين في ، الدولية باملعايير منخفضة البلدان هذه في الرجال بين البطالة معدالت أن حقيقة
ً
. العالمي املعدل فوق  قليال

  املنخفض البطالة معدل فإن ، ذلك ومع
ً
  كونه عن يكون  ما أبعد هذا نسبيا

ً
 معدل يعتبر الو . النساء أو للرجال سواء ، صحي عمل سوق  على مؤشرا

 ومحدودية الرسمية غير العمالة تعقيدات هذا ويعكس(. املتقدمة الدول  ، ما حد وإلى) النامية البلدان في العمل سوق  ألداء قوًيا اختباًرا البطالة

 الوقت وفي. العمل ظروف عن النظر بغض ، عمل فرصة أي تولي على والرجال النساء على يضغط وكالهما ، االجتماعية الحماية أنظمة إلى الوصول 

 أن املتوقع منو (. ILO, 2016b and 2017a) الئقة وظائف على املرأة حصول  تعوق  العمل سوق  في والتمييز املتجذرة الجندرية األدوار زالت ما ، نفسه

 معدالت نسبة من يزيد مما ،( مستقرا الرجال بين املعدل يظل أن املتوقع من حين في) البلدان من املجموعة هذه في اإلناث بين البطالة معدل يزداد

 .2021 عام بحلول  والذكور  اإلناث بين البطالة

 (2018 ) الجنس نوع حسب والبطالة العاملة القوى  مشاركة معدالت في االتجاهات: (2الجدول رقم )

 الجنسين بين والفجوة( املئوية النسب) العاملة القوى  مشاركة معدل املنطقة

 (مئوية نقاط)

 والذكور  اإلناث بين البطالة ومعدل( املئوية النسب) البطالة معدل

 نسبة )االناث/ الذكور(ال االناث الذكور  (الفجوة )الذكور/ االناث االناث الذكور 

2018 2018 2009- 2018 2018 2018-2021 2018 2018 2009- 2018 2018 2018-2021 

  1.2  6.0 5.2  26.5  48.5 75.0 العالم

  1.3  6.1 4.6  11.8  69.3 81.1 النامية الدول 

  1.2  6.1 5.2  30.5  45.6 76.1 الناشئة الدول 

  1.1  5.6 5.3  15.6  52.4 68.0 املتقدمة الدول 

  2.2  19.5 9.1  50.0  21.9 71.9 شمال أفريقيا

  1.3  8.2 6.4  9.3  64.7 74.0 الكبرى  الصحراء شمال

  1.4  9.5 6.8  25.6  51.5 77.1 الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا

  1.0  4.4 4.6  12.1  55.8 67.9 الشمالية أمريكا

  2.4  16.3 6.8  58.3  18.9 77.2 العربية الدول 

  0.9  4.2 4.8  15.6  59.1 74.7 اسيا شرق 

  0.9  3.3 3.5  22.8  27.6 79.4 الهادئ واملحيط آسيا شرق  جنوب

  1.4  5.2 3.7  51.4  56.5 79.0 الجنوبية آسيا

  1.0  8.2 7.9  11.9  27.6 63.4 أوروبا وغرب شرق  وجنوب شمال

  0.9  4.9 5.6  15.2  51.8 67.0 الشرقية أوروبا

  1.2  9.4 8.0  28.4  45.1 73.5 آسيا وغرب وسط

 ILO’s Trends Econometric Models, November 2017  ،TRENDS FOR WOMEN 2018 Global snapshotاملصدر: 
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 تصاعدي سهم مع 21 - 2018 و 18 - 2009 الفترتين في التطورات تمييز يتم. منظمة العمل الدولية توقعات هي بعده وما 2018 بيانات العام: مالحظة

 إلى األخضر السهم ، مئوية نقطة( 0.01) 0.1 من بأكثر( البطالة معدل نسبة) العاملة القوى  في مشاركة في الفجوة تتسع أن املتوقع كان من إذا أحمر

" الفجوة" عمود في األعداد وتشير. القيم تلك بين لإلسقاطات أفقي أزرق وسهم ، مئوية نقطة( 0.01) 0.1 من أكثر تضيق أن املتوقع من كان إذا أسفل

 .التقريب بسبب بدقة تتوافق ال قد ولكن واإلناث الذكور  من العاملة القوى  مشاركة معدالت بين املئوية النقاط فارق  إلى

 دول مجلس التعاون الخليجيالسعودي و إدماج املرأة في االقتصاد واقع وأهمية  .2
 تتشارك في روابط قوية مع  2.48تبلغ مساحة دول مجلس التعاون الخليجي 

ً
مليون كيلومتر مربع في شبه الجزيرة العربية ، وهي دول حديثة نسبيا

دول بهدف تعزيز وتعميق التعاون بين ال 1981التراث الثقافي البدوي وجذور إسالمية. تأسست دول مجلس التعاون الخليجي كتحالف إقليمي في عام 

(. 10ياسية )الست ومواءمة السياسات في األمور االقتصادية واالجتماعية والسياسية بالنظر إلى القواسم املشتركة التاريخية واملصالح الجغرافية الس

ع ، ويبلغ عدد سكانها مليون كيلومتر مرب 2.24اململكة العربية السعودية هي األكبر واألكثر كثافة في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتبلغ مساحتها 

 ويبلغ عدد سكانها. فقط  678تبلغ مساحتها  -األصغر -مليون نسمة ، في حين أن البحرين  29.37
ً
 مربعا

ً
مليون. مستويات الدخل تختلف  1.34كيلومترا

والر أمريكي( ، االمارات العربية د 87،700دوالر أمريكي تليها الكويت ) 133،850، قدر نصيب الفرد من الدخل في قطر بمبلغ  2014أيضا. في عام 

( واململكة العربية السعودية ) 73.750املتحدة ) 
ً
 أمريكيا

ً
( والبحرين ) 53 760دوالرا

ً
( وُعمان ) 38.140دوالرا

ً
(  36.240دوالرا

ً
 .2دوالرا

الرجال ، لكنهن ال يمثلن سوى  % من مجموع السكان في دول مجلس التعاون الخليجي ويحظون بتعليم أفضل من 45تشكل النساء ما يقرب من 

مليون  12ربع سوق العمل. معدالت مشاركة اإلناث في دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت منخفضة والبطالة في ازدياد مستمر. هناك ما يقرب من 

بكثير من معدالت مشاركة الذكور ، فإن  مليون فقط يعملن. في حين أن معدالت مشاركة اإلناث أقل 3.3امرأة عاملة في دول مجلس التعاون الخليجي و 

ة بين االتجاهات تظهر أن املزيد من النساء يدخلن سوق العمل. وفي الوقت نفسه ، ترتفع نسبة البطالة بين النساء والشباب )مع وجود فجوة كبير 

 ذا أولوية مع إمكانات نمو األفواج الذكورية واإلناث( مما يدل على أن توظيف املرأة ال يزال يشكل تحدًيا كبيًرا. يمثل ا
ً
إلدماج االقتصادي للمرأة مجاال

تخسر ما أن دول املنطقة  ( MENAمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا )كبيرة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. تظهر األبحاث الحديثة أن 

. وهذا الرقم أعلى من أي منطقة أخرى ، وال يأخذ في 3من دخل الفرد بسبب استبعاد املرأة من أنشطة تنظيم املشاريع والقوة العاملة %  40يصل إلى 

اد التناقضات في األجور. وستؤدي االستثمارات في التمكين االقتصادي للمرأة إلى فوائد قابلة للقياس بالنسبة لالقتصعن االعتبار التكاليف الناجمة 

 املتنامي.

( على املدى املتوسط. تشير GDPمن خالل رفع معدالت توظيف النساء ، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تحسين إجمالي ناتجها املحلي )

ثير إيجابي على األداء الدراسات التي تحدد حجم التأثير االقتصادي الكلي لزيادة مشاركة اإلناث في قوة العمل إلى أن التمكين للمرأة يمكن أن يكون له تأ

 إلى دراسة حديثة أجراها )4االقتصادي
ً
( رفع معدل توظيف اإلناث ليتساوى مع الذكور في كل من الدنمارك ومصر Aguirre and others. واستنادا

. 5٪ على التوالي  19٪ و  15٪ ،  56٪ ،  4 يمكن أن يزيد الناتج املحلي اإلجمالي الوطني لكل دولة بنسبة 2020واليابان واإلمارات العربية املتحدة حتى عام 

( تبين أن األعمال التجارية املتنوعة بين الجنسين تميل إلى أن يكون لها خطوط Gallup 2014وهناك أيضا فوائد كبيرة على املستوى الجزئي: دراسة )

 (. Badal, Sangeeta Bharadwaj, 2014سفلية أعلى من تلك األقل تنوعا )

كبيرة في توسيع الوصول إلى التعليم العادل في دول مجلس التعاون الخليجي ، مما أدى إلى التقارب بين الطالب والطالبات في  تم تحقيق مكاسب

(. تتجاوز الطالبات عدد الذكور في الجامعات في جميع الدول الست ، وهو اتجاه إيجابي للنساء. كانت 2املرحلتين االبتدائية والثانوية )انظر الجدول 

تفوقت الفتيات على األوالد في  2011اك أيضا مكاسب ملحوظة في تحسن درجات طالب الصف الثامن في اختبارات التحصيل القياسية. ففي عام هن

م من (. على الرغ3الرياضيات والعلوم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي املشاركة ، مما يدل على قدرة فنية أقوى من أقرانهم الذكور )انظر الجدول 

بشكل متساٍو  هذه االتجاهات اإليجابية ، تواجه الفتيات صعوبات أكبر في االنتقال من التعليم إلى الوظائف. عالوة على ذلك ، ال يتم توزيع الطالبات

لبات يتخصصن في عبر التخصصات في الجامعات ، وفي الواقع تتركز في مجاالت دراسية محددة. على سبيل املثال ، فإن الغالبية العظمى من الطا

في وقت الفنون والعلوم وعدد كبير في مجال التعليم وهو أيضا القطاع الذي يوظف )تقليديا( أكبر عدد من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي. 

 تماعي( وليس غيرها.الحق ، هناك تأثير غير مباشر على سوق العمل وينظر إلى النساء في املهن التقليدية )املدرسون واملمرضون والعمل االج

 
                                                             

2
 (.2014و  2013استناًدا إلى تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي )مؤشرات التنمية العاملية  
 .Cuberes and Teigner ،2015م يعملون لحسابهم الخاص ، استناًدا إلى نموذج االختيار املنهي الذي يؤثر على النساء كأصحاب عمل وموظفين وبأنه 3
4
 “Gender Inequality, Growth, and Global Ageing,” Global Economics Paper No. 154, Goldman Sachs, 2007. 
املحتمل في إنتاجية العمل و / أو تعكس هذه التقديرات التأثير اإلجمالي على الناتج املحلي اإلجمالي من زيادة في مستوى التوظيف وتجاهل عوامل التخفيف ، مثل االنخفاض  5

 انخفاض متوسط ساعات العمل بسبب العمل بدوام جزئي.
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 2011متوسط اإلنجاز حسب الجنس لطلبة الصف الثامن األساس ي في الرياضيات والعلوم لبعض دول مجلس التعاون الخليجي لعام  :(3الجدول رقم )

 العلوم الرياضيات

الفرق  معدل الدرجات الدولة

لصالح 

 االناث

الفرق  معدل الدرجات الدولة

لصالح 

 االناث

 الذكور  االناث الذكور  االناث

 30+ 420 450 اململكة العربية السعودية 14+  387 401 اململكة العربية السعودية 

 5+ 452 447 االمارات العربية املتحدة 17+  447 464 االمارات العربية املتحدة

 78+  380 458 سلطنة عمان 63+  334 397 سلطنة عمان

 59+  423 482 مملكة البحرين 43+  388 431 مملكة البحرين

 (TIMSSاملصدر: البنك الدولي بناءا على نتائج )

 من قلةرغم بالكانت هناك تغييرات إيجابية على مر السنين في السماح للمرأة بدخول املجال القانوني وأصبحن محاميات وقضاة ومشرعات 

عدالت أعدادهن. معدالت مشاركة املرأة في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في االزدياد ولكن كذلك معدالت البطالة. في حين أن م

رتفع نسبة مشاركة اإلناث أقل بكثير من معدالت مشاركة الذكور ، فإن االتجاهات تظهر أن املزيد من النساء يدخلن سوق العمل. وفي الوقت نفسه ، ت

كبيًرا. إن تحديد البطالة بين النساء والشباب )مع وجود فجوة كبيرة بين األفواج الذكورية واإلناث( مما يدل على أن توظيف املرأة ال يزال يشكل تحدًيا 

ديا. والسؤال املطروح باستمرار من مسببات معدالت البطالة بين النساء في دول مجلس التعاون الخليجي هو خطوة أولى مهمة لتعزيز تمكين املرأة اقتصا

أن يعزى قبل الباحثين هو ملاذا تعتبر معدالت البطالة بين مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة الباحثات عن عمل ألول مرة عالية؟ يمكن 

يل من األدلة التي تدعم األسباب واآلثار الدقيقة.  السبب إلى مزيج من العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية ، ومع ذلك ؛ هناك القل

ية السعودية وبنظرة على اإلحصائيات حسب البلد ، فإن نسبة البطالة منخفضة للغاية في دول مثل قطر والكويت ولكنها مرتفعة للغاية في اململكة العرب

 واإلمارات العربية املتحدة. 

ت رؤى جديدة تشجع تنوع النشاط االقتصادي واملض ي نحو االقتصاد املبني على املعرفة. لقد تبنت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الس

، تبنت دول مجلس التعاون الخليجي قوانين العقود املاضيةوتمكين املرأة اقتصاديا هو موضوع مشترك في كل هذه الرؤى. وعالوة على ذلك، وعلى مدى 

، حينما أنشأت اإلمارات االتحاد العام 1975املرأة في الحياة االجتماعية والسياسية، بدءا من عام وسياسات شتى تهدف بشكل خاص إلى تشجيع إدماج 

تجزئة، لعدد للمرأة لدعم احتياجاتها. على سبيل املثال، أتاح قرار السماح للمرأة بالعمل في املزيد من مجاالت االقتصاد الخاص، التي تشمل قطاع ال

إلى األيدي العاملة. وكانت لخطوات أخرى اتخذت مؤخرا لرفع القيود آثار رمزية وعملية على قدرة املرأة على املشاركة في كبير من السعوديات االنضمام 

كنولوجيا الحياة االقتصادية واالجتماعية بالسعودية. وتتراوح مثل هذه الخطوات من فتح أول حرم جامعي مختلط بجامعة امللك عبد هللا للعلوم والت

ءات إلى الخطوات األخيرة التي أمر بها امللك سلمان بمراجعة القوانين التي مازالت تعوق الكثير من النساء عن العمل والسفر والخضوع إلجرا، 2009عام 

تمهد الطريق و  طبية والذهاب إلى الجامعة بدون إذن وليها والسماح لها بقيادة السيارة. وتدعم املحافل االقتصادية العاملية اضطالع املرأة بدور رائد

(، اذ تهدف الرؤية إلى رفع نسبة 2030خطة ما بعد النفط )رؤية  2016هذا وأطلقت اململكة العربية السعودية عام  ملستقبل أكثر مساواة واندماجا.

وات القادمة. ال سيما أنها %. كما ستسمح الرؤية للمرأة السعودية أن تتبؤ مراكز قيادية هامة خالل السن30% إلى 22مشاركة املرأة في سوق العمل من 

  %. 7% إلى 11.6ألف وظيفة مالئمة في مسعى لخفض البطالة من  400% من إجمالي خريجي الجامعات، وتوفير ما ال يقل عن 50تشكل 

 مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي .3
وقلما  أظهرت الدراسات أن املنطقة تفقد املزيد من إمكانياتها بسبب تدني مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي فيها عن مناطق أخرى من العالم.

املرأة في أحدثت االستثمارات الضخمة التي ضختها دول مجلس التعاون الخليجي في التعليم خالل العقود األخيرة أثرا يذكر في هذا املجال. وتواجه 

هيئات املعنية املنطقة عددا من مسؤوليات الرعاية األسرية فضال عن القيود في الحركة والزمن التي تثنيها عن البحث عن عمل. كما يتدنى تمثيلها في ال

 بوضع السياسات التي يمكن أن تؤثر في سياسات التوظيف. 

لتعاون الخليجي، العمل في القطاع العام )على سبيل املثال في مجاالت التعليم وكثيرا ما تفضل النساء، حتى أكثر من الرجال في دول مجلس ا

  والصحة(األكثر قبوال من الناحية االجتماعية.
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  : عمالة املرأة )نسبة إجمالي العمالة((1الشكل رقم )

 
 International Labour Organization, ILOSTAT databaseاملصدر: 

( 2 السعودية املركز االخير بين دول مجلس التعاون الخليجي حسب مؤشر االنفتاح التجاري كما يتضح من الشكل رقم )احتلت اململكة العربية و 

 . 2017الى  1991%( خالل الفترة من 73.63بمتوسط بلغ )

 (: مؤشر االنفتاح التجاري 2الشكل رقم)

 

 International Labour Organization, ILOSTAT databaseاملصدر:        

الفترة من سنة أما فيما يتعلق بمعدل البطالة عند االناث فقد حلت اململكة العربية السعودية املركز قبل األخير بين دول مجلس التعاون الخليجي خالل 

 كما يتضح من الشكل رقم )15، بمعدل بطالة قدره 2017الى  1991
ً
 3% تقريبا

ً
 ( تاليا

 (: معدل البطالة عند االناث3رقم)الشكل 

 
 International Labour Organization, ILOSTAT databaseاملصدر:               
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تشير  2017للعام  الصادرة عن البنك الدولي البياناتوبالنظر إلى مشاركة املرأة في دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات االقتصادية، فان 

% 91% لعمان، و92% لكل من االمارات وقطر، 93% للكويت، 95% للسعودية، 98إلى أن نسبة مشاركة النساء في قطاع الخدمات يشكل ما نسبته )

ي حين تشارك %(، ف0.5%. أم القطاع الزراعي فان نسبة األيدي العاملة للنساء فيه ال تتعدى )57للبحرين(، في حين أن هذه النسبة عامليا ال تزيد عن 

% 1.6% للكويت، و4.6% لعمان، 6.4% لقطر6.7% لالمارات،7% للبحرين،9املرأة في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة) 

 ف
ً
ي التعليم للمملكة العربية السعودية. مما سبق يتضح مدى تركز عمل املرأة السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام في قطاع الخدمات متمثال

ضل املرأة في ورغم املهارات الكبيرة ورأس املال البشري الذي تتمتع به املرأة، مازالت هناك عقبات كبيرة أمام الترقي املنهي والوظيفي للمرأة. وتف والصحة. 

تقاءها املنهي ويتسبب في تبديد رأس املال العادة التقاعد في سن مبكرة عن الرجل )أيضا بسبب املحفزات املثبطة في نظام التقاعد(، مما ينهي عمليا ار 

 بكرا بمجرد خروجها من سوق العمل.البشري م

 مشاركة املرأة في القطاع الزراعي :(4الشكل رقم )

 

 International Labour Organization, ILOSTAT database: املصدر                     

 

  (: مشاركة املرأة في القطاع الصناعي5)رقم الشكل                                                                    

 

 
 International Labour Organization, ILOSTAT database: املصدر                            
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 مشاركة املرأة في القطاع الخدمي(: 6الشكل رقم )

 
 International Labour Organization, ILOSTAT databaseاملصدر:                          

( فردا، يمثل الذكور منهم 1726987بلغ ) 2017السعوديون حسب املجموعات الرئيسة للمهن للعام ( إلى أن إجمالي عدد املشتغلين   4ويشير الجدول ) 

( أن تركز عمل  3%( من إجمالي املشتغلين. كما يالحظ من الجدول )30( بنسبة )516222مثلن االناث منهم )%(، وي70( فردا بنسبة بلغت )1210765)

 االناث يقع في املهن الكتابية، وأقل تركز يقع في مهن الزراعة والصيد.  

( أن متوسط أجر الذكور هو ضعف  4فيشير الجدول ) 2017 للعام للمهن الرئيسة املجموعات أما متوسط األجور للمشتغلين السعوديين حسب

 للمهن. وهذا يظهر الفارق الكبير في األجور بين الذكور واالناث لصالح الذكور.  الرئيسة متوسط أجر االناث للمجموعات

االجتماعية، وزارة  ويتركز عمل املرأة في اململكة العربية السعودية في منطقتي الرياض ومكة املكرمة وذلك حسب بيانات املؤسسة العامة للتأمينات

 الخدمة املدنية .

 (2017املشتغلون السعوديون حسب املجموعات الرئيسة للمهن ): (4الجدول رقم )

 املجموع االناث الذكور  املجموعات الرئيسة للمهن 

 141210 39695 101515 املشرعون واملديرون ومديرو األعمال 1

 139916 43860 96056 االختصاصيون في املجاالت العلمية والفنية 2

 185825 66543 119282 الفنيون في املجاالت العلمية والفنية واالنسانية  3

 480630 199309 281321 املهن الكتابية  4

 208225 96624 111601 مهن البيع  5

 336212 46351 289861 مهن الخدمات  6

 4022 525 3497 مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد 7

 28930 6761 22169 مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات 8

 202017 16555 185462 املهن الهندسية االساسية املساعدة  9

 1726987 516222 1210765 املجموع  

 .20واألجور، الهيئة العامة لإلحصاء، ص  التوظف املصدر: مسح

 (2017املشتغلون السعوديون حسب الجنس واملجموعات الرئيسة للمهن ) :(7الشكل رقم )
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 (/ ريال سعودي2017متوسط األجر للمشتغلين السعوديين حسب الجنس واملجموعات الرئيسة للمهن ): (5الجدول رقم )

 االناث الذكور  املجموعات الرئيسة للمهن 

 5246 13762 املشرعون واملديرون ومديرو األعمال 1

 8479 15983 االختصاصيون في املجاالت العلمية والفنية 2

 6053 8720 الفنيون في املجاالت العلمية والفنية واالنسانية  3

 4490 7734 املهن الكتابية  4

 3761 4986 مهن البيع  5

 4334 6221 مهن الخدمات  6

 3648 5369 مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد 7

 4023 9470 العمليات الصناعية والكيميائية والصناعاتمهن  8

 4006 6745 املهن الهندسية االساسية املساعدة  9

 4939 8388 املتوسط  

 .26واألجور، الهيئة العامة لإلحصاء، ص  التوظف املصدر: مسح             

 (/ ريال سعودي2017الرئيسة للمهن ) : متوسط األجر للمشتغلين السعوديين حسب الجنس واملجموعات(8الشكل رقم )

 

 (2017إجمالي املشتغلين من االناث حسب املنطقة االدارية ): (6الجدول رقم )

 

 املدنيةاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وزارة الخدمة املصدر:                                                                   

  

 املشتغلين من االناث املنطقة االدارية

 396776 الرياض

 219222 مكة املكرمة

 47180 املدينة املنورة

 43009 القصيم

 134240 املنطقة الشرقية

 56899 عسير

 21106 تبوك

 21915 حائل

 8774 الحدود الشمالية

 31024 جازان

 16910 نجران

 12984 الباحة

 12053 الجوف

 571 غير محدد

 1022663 املجموع
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 دول مجلس التعاون الخليجي اململكة العربية السعودية وباقي االنفتاح التجاري في .4

 تحقيقإلــى اإلنتــاج لإلحــالل محــل الــواردات بعــد أن ثبــت فشــلها فــي  والداعية القرن املاض يالتـــي ســادت فـــي  االقتصادية السياساتلقــد اختفـــت 

 انهياراملتحـدة إثـر  الياتالتـي اتبعتهـا الو  االنعزالية السياسةفمثال   ذلك مـن األمثلـة علـى العديد، و هنـاك الناميةالتـي ترجوهـا الـدول  املستدامة التنمية

 الستيناتخـالل  ناميةنفـذتها بلـدان  التـي االستيرادبـدائل  مشاريع، وكـذلك الكبيرالركود االقتصادي  زيادةو التـي سـارعت في  1929سـوق األسـهم عـام 

 . النمو االقتصادي ؤدي إلىلـم ت والسبعينات من القرن املاض ي

توسيع التجارة و االستثمار يعد بعائدات مهمة عبر يوضح تقرير البنك الدولي )التجارة واالستثمار والتنمية في الشرق االوسط وشمال افريقيا( أن 

ازدياد فرص التصدير سيخلق املاليين من الوظائف، مع احتمال أن يكون معظمها للنساء. ان حصة الصادرات غير النفطية ال تزيد فخلق الوظائف، 

ماليين  4، ان تغطية جزء بسيط من هذه الفجوة سيخلق ما يزيد عن الهادئ%في دول شرق آسيا و املحيط  20%من الناتج القومي، مقارنة ب 6عن 

ان التجارة الدولية تقوم بتقسيم سلسلة  .%نسبة الى مجمل القوة العاملة 4سنوات الخمس املقبلة، أي ما يوازي خفض البطالة بفرصة عمل في ال

ان الدول الصغيرة و الفقيرة باملوارد في املنطقة ستستفيد من عملية  .االنتاج الصناعي مما يسمح باملزيد من التخصص في ضمن هذه السلسلة

قطاع الخدمات سينمو أيضا  .لو أخذنا حجمها في عين االعتبار، فان امكانات هذه الدول تبدو غير محدودة في األسواق الدوليةالتخصص هذه، و 

لزراعة. ان تحسينات موازية في مستوى الطاقة وابسبب االبتعاد عن نمط العمل الذي طاملا تميز بانخفاض انتاجيته في القطاعات العامة و الخاصة 

اذا،  .في ادارة الحكم اضافة الى رفع مستوى املساواة بين الجنسين ستكون عوامل أساسية لتمكين االنتقال الى نشاطات تعتمد على املعرفةالبشرية و 

  .فان التجارة ستكون مصدرا أساسيا للنمو في دول الشرق األوسط و شمال أفريقيا

(. تدل UNCTAD, 2010يمكن تقسيم مقاييس االنفتاح التجاري إلى فئتين: مقاييس االنفتاح باملمارسة ومقاييس االنفتاح في السياسة )

التي تهدف إلى  سةمقاييس االنفتاح باملمارسة إلى األهمية الفعلية للتجارة في االقتصاد ، بينما تدل مقاييس االنفتاح في السياسة إلى مدى تدابير السيا

الباحثين يشيرون إلى نسب كثافة التجارة ، فإن األخيرة تشمل معدالت التعريفة الجمركية على الواردات ،  تعزيز التجارة. في حين أن معظم تقييد أو

شامل للحواجز التجارية هو وضرائب التصدير على التجارة الدولية ، ومؤشرات الحواجز غير الجمركية. من وجهة نظر السياسة ، يبدو أن الشكل ال

(. لسوء الحظ ، فإن البيانات املتعلقة بمقاييس Yanikkaya ،2003؛ Harrison and Hansen ،1999األنسب للتأكد من تأثير السياسة التجارية )

 ما تكون متاحة للبلدان النامية. في هذه الدراسة ، سنعتبر حصة التجارة كنسبة )٪(
ً
من الناتج املحلي اإلجمالي كمقياس  االنفتاح في السياسة نادرا

يتم حساب لالنفتاح. االنفتاح التجاري عبارة عن مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات املقاسة كحصة من الناتج املحلي اإلجمالي. و 

 االنفتاح التجاري باستخدام املعادلة التالية:

 

 

. وتشمل هذه القواسم بينها املشتركة الظروفتعكس إلى حد كبير والتي جلس التعاون الخليجي مماثلة بين دول م االقتصاديةسياسات تكاد تكون ال

بالدوالر األمريكي ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.  املرتبطاملشتركة االقتصادات املفتوحة ذات التجارة الحرة وتحركات رأس املال وسعر صرف 

اململكة في  %62إليه نسبة إجمالي الصادرات والواردات إلى إجمالي الناتج املحلي ، والتي تتراوح من وتختلف درجة االنفتاح التجاري حسب ما تشير 

في كل من هذه االقتصادات تحتفظ و. %56، في حين تتراوح النسبة عامليا حول (9)الشكل  العربية املتحدة في اإلمارات %176إلى  العربية السعودية

 االقتصادية.الدولة بدور هام في األنشطة 

 2016االنفتاح التجاري )نسبة من الناتج املحلي االجمالي( :(9الشكل )

 
 World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data filesاملصدر: 

 الصادرات + الواردات من السلع والخدمات

 االجماليالناتج املحلي 
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 2018-1991صادرات املنتجات النفطية) نسبة من اجمالي الصادرات( : (10الشكل )

 
  World Bank Data baseاملصدر: 

 
 
 :: الدراسة التطبيقيةثانيا

 االحصاءات الوصفية للبيانات .1
 تتضمن االحصاءات الوصفية للبيانات مجموعة من املقاييس االحصائية كالوسط الحسابي والوسيط واالنحراف املعياري وأعلى قيمة وأدنى قيمة

( للتوزيع Jarque-Beraالى معامل االلتواء ومعامل التفرطح واختبار ) باإلضافةللمشاهدات وهي تهدف الى التعرف الى خصائص بيانات الدراسة، 

   (.7)الطبيعي للتعرف الى شكل توزيع البيانات، وقد كانت النتائج كما هو مبين في الجدول 

 االحصاءات الوصفية للبيانات  :(7جدول رقم )

 معدل البطالة مؤشر االنفتاح التجاري  املقياس

 عند االناث

في  مشاركة املرأةنسبة 

 القطاع الزراعي

في  نسبة مشاركة املرأة

 القطاع الصناعي

في القطاع  نسبة مشاركة املرأة

 الخدمي

 93.742 5.707 0.548 13.748 102.672 الوسط الحسابي

 94.738 5.225 0.072 10.394 91.582 الوسيط

 98.678 14.177 5.586 41.885 191.878 أعلى قيمة

 80.479 0.963 0.000 0.649 56.088 أدنى قيمة

 3.973 3.473 1.263 12.575 31.690 االنحراف املعياري 

 0.749- 0.500 3.126 1.005 1.105 معامل االلتواء

 2.784 2.226 11.534 2.802 3.223 معامل التفرطح

      

 إختبار

Jarque-Bera 

 للتوزيع الطبيعي

33.293 27.550 755.550 10.795 15.455 

 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 6 6 6 6 6 (N)  عدد الدول 

 27 27 27 27 27 (Tالفترات الزمنية )

 N*T 162 162 162 162 162مجموع املشاهدات الكلي 

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج 

 ما يلي:( الى 7تشير النتائج في الجدول رقم )

 ( 162بلغ مجموع املشاهدات الكلي) ( من دول مجلس التعاون الخليجي هي االمارات العربية 6، حيث تضمنت عينة الدراسة )مشاهدة

 .2017الى  1991( فترة زمنية للسنوات من 27املتحدة، البحرين، الكويت، عمان، قطر واململكة العربية السعودية، و )

 ( وسجلت 31.69%( بانحراف معياري مقداره )102.67بلغ الوسط الحسابي ملؤشر االنفتاح التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي الى )

لتصل الى  1998%(، بينما سجلت اململكة العربية السعودية أقل قيمة سنة 191.88وهي ) 2013البحرين أعلى قيمة لهذا املؤشر سنة 

(56.1 .)% 

 (، وقد وصلت أعلى معدل بطالة عند االناث في 12.58%( بانحراف معياري قدره )13.74الحسابي ملعدل البطالة عند االناث ) بلغ الوسط

 %(.0.65%( بينما سجل أدنى معدل في الكويت في نفس السنة ليصل الى ما يقارب )41.89الى ) 1991سلطنة عمان سنة 



 ...                                                                 أمحد العساف 2030 يف سوق العمل يف ظل رؤية اململكة تقييم أثر االنفتاح التجاري على تنافسية املرأة السعودية 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 2, 2018 
 165 

 

 (، تالها 93.74التعاون الخليجي كانت في القطاع الخدمي بوسط حسابي مقداره ) أعلى نسبة مشاركة للمراة على مستوى دول مجلس%

 %(.0.55%(، وحل القطاع الزراعي في املرتبة األخيرة بوسط حسابي يساوي )5.71القطاع الصناعي بوسط حسابي )

 ( قيم نتائج اختبارJarque-Bera للتوزيع الطبيعي تشير الى أن جميع املتغيرات ال تتبع ) التوزيع الطبيعي االعتدالي، حيث أن القيم االحتمالية

 Urgun U and( مما يعني  رفض الفرضية العدمية لالختبار والتي تنص على ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي )0.05لالختبار أقل من )

Goksu, 2013) 

 ( Unit Root Testاختبار جذر الوحدة ) .2
( وتخلو من وجود اتجاه محدد او عشوائي Stationarityالتأكد من أن البيانات تتميز باالستقرار )يهدف هذا النوع من االختبارات الى  

(Deterministic or Stochastic trend حيث ان وجود هذا االتجاه في البيانات يقلل من القدرة التفسيرية للمتغيرات ويؤدي الى نتائج مضلله ،)

( ويعتبر هذا االختبار من االختبارات Levin, Lin and Chu 2002، وقد قام الباحث باستخدام اختبار )(Spurious regressionلتحليل االنحدار )

 :(، وجاءت نتائج اختبار جذر الوحدة كما يليBaltagi, 2005املالئمة لبيانات السلسلة الزمنية املقطعية )
 اختبار جذر الوحدة: (8جدول رقم )

 املستوى  

(Level) 

 الفرق األول 

(First Difference) 

 مع قاطع  مع قاطع

 ومتجه زمني

 بدون قاطع 

 ومتجه زمني

بدون قاطع ومتجه  مع قاطع ومتجه زمني مع قاطع

 زمني

 t Prob t Prob t Prob t Prob t Prob t Prob املتغير

 - - - - - - 0.928 1.459 0.000 4.960- 0.007 2.453- مؤشر االنفتاح التجاري 

 معدل البطالة

 عند االناث

-0.207 0.418 -0.273 0.392 -1.549 0.061 -6.228 0.000 -5.023 0.000 -8.402 0.000 

 مشاركة املرأة

 في القطاع الزراعي

-1.749 0.040 -3.755 0.000 -3.239 0.000 - - - - - - 

 مشاركة املرأة

 صناعيفي القطاع ال

-0.049 0.480 0.257 0.602 -0.447 0.327 -6.096 0.000 -5.599 0.000 -8.797 0.000 

 مشاركة املرأة

 خدميفي القطاع ال

-0.018 0.493 -0.130 0.448 -0.791 0.215 -7.313 0.000 -6.425 0.000 -9.644 0.000 

  EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج 

أما معدل البطالة عند   اع الزراعي مستقرين عند املستوى.الى أن متغيري مؤشر االنفتاح ونسبة مشاركة املرأة في القط (8)تشير النتائج في الجدول 

مالية االناث ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي غير مستقرين عند املستوى، حيث أن القيم االحت

( مما يعني عدم رفض الفرضية العدمية ألختبار جذر الوحدة والتي تنص على ان البيانات غير مستقرة على املستوى، وبعد أخذ 0.05ن )لالختبار أعلى م

 (. Baltagi, 2005فانها اصبحت مستقرة )  ( لهذه املتغيراتFirst Difference = Xt – Xt-1الفرق األول )

 (Homoskedasticityاختبار ثبات التباين ) .3
ماركوف -(، حيث تفترض نظرية غاوسCLRM Assumptionsيعتبر ثبات التباين أحد االفتراضات الرئيسية لنموذج االنحدار الخطي الكالسيكي )

ن ، وعند خرق هذا االفتراض يظهر ما يسمى بمشكلة عدم ثبات التباي Var(uit) = σ2uit , for all t = 1,…, Tان تباين بواقي االنحدار ثابت، أي أن 

(Heteroskedasticity وهذه املشكلة تؤدي الى تحيز معامالت النموذج وبالتالي تحيز فترات الثقة واحصائيات االختبارات املعنوية )t و F  الالزمة

، وتجدر االشارة هنا وجاءت نتائج االختبارات كمايلي ( White، وقام الباحث باستخدام اختبار )(Wooldridge, 2013)لالستدالل وفحص الفرضيات 

 الى أن هذا االختبار أكثر مالئمة للبيانات التي ال تتبع توزيع طبيعي.   

 

 

 

 

 

 



 ...                                                                 أمحد العساف 2030 يف سوق العمل يف ظل رؤية اململكة تقييم أثر االنفتاح التجاري على تنافسية املرأة السعودية 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 2, 2018 
 166 

 

 اختبار ثبات التباين: (9جدول رقم )

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 3.049964     Prob. F(2,159) 0.0501 

Obs*R-squared 5.985395     Prob. Chi-Square(2) 0.0502 

Scaled explained SS 29.21756     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

 

     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/19/18   Time: 02:53   

Sample: 1 162    

Included observations: 162   

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 

C 6.287265 4.980999 1.262250 0.2087 

OPENESS^2 0.000144 0.000367 0.391543 0.6959 

OPENESS -0.062884 0.089014 -0.706448 0.4809 

 

R-squared 0.036947     Mean dependent var 1.490586 

Adjusted R-squared 0.024833     S.D. dependent var 4.730282 

S.E. of regression 4.671179     Akaike info criterion 5.939045 

Sum squared resid 3469.367     Schwarz criterion 5.996223 

Log likelihood -478.0627     Hannan-Quinn criter. 5.962260 

F-statistic 3.049964     Durbin-Watson stat 0.210544 

Prob(F-statistic) 0.050141    

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

 Lagrange( واحصائية مضاعف الغرانج )0.0501( ويقيمة احتمالية تساوي )3.05( تساوي )Whiteالختبار ) F ان احصائية (8)يالحظ من الجدول 

Multiplier( تساوي )( وهذا يقود الى عدم رفض الفرضية العدمية لالختبار والتي 0.05(، أعلى من مستوى )0.0502وبقيمة احتمالية تساوي )( 5.985

 (.  Heteroskedasticityتنص على ثبات التباين، مما يعني عدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين )

 طرق تقدير نموذج البحث .4

 (Fixed –Effect Regression Modelنموذج التأثير الثابت )  .أ 
( وفق Panel Data( او ما يسمى بالبيانات الطولية )Cross-sectional time seriesيصاغ نموذج التأثير الثابت لبيانات السلسلة الزمنية املقطعية )

 معادلة االنحدار التالية

Yit = ai +β1Xit + β2Xit + …..+ βjXjit + uit, t = 1,…, T, 

 من دولة الى أخر إال انها تكون ثابتة لنفس الدولة بمرور الزمن )  (αiان مفهوم التأثير الثابت يعني أن قيمة القاطع ) 
ً
(، time-invariantقد تختلف مثال

 لنستطيع تقييم التأثير الصافي للمتغيرات املستقلة.

ستقلة للنموذج، حيث ان االرتباط بين الخطأ العشوائي واملتغيرات املستقلة ال ويفترض هذا النموذج وجود ارتباط بين الخطأ العشوائي واملتغيرات امل

، وهذا يعني أن التباين غير املفسر او العوامل األخرى غير امللحوظة مرتبطة باملتغيرات املستقلة للنموذج، ويتم تقدير   Corr(ui, Xj)  ≠ 0صفريساوي 

 (. OLS( )Gujarati D and Porter D, 2009معلمات هذا النموذج باستخدام طريقة املربعات الصغرى االعتيادية )

 (Random-Effect Regression Modelنموذج التأثير العشوائي ) .ب 

 للمعادلة التالية 
ً
 أما نموذج التأثير العشوائي فيصاغ لبيانات السلسلة الزمنية املقطعية وفقا

Yit = β0+β2Xit + β3Xit + ……..+ βjXjit + vit 

تمثل الفروقات الفردية من دولة ( هي الخطأ العشوائي وهي Ɛi( حيث )Ɛi  +uit( تمثل قيمة الخطأ املركب والتي تساوي )vitوفي هذا النموذج نفترض أن )

هذا النموذج أن   الى أخرى كالناتج املحلي االجمالي وحجم التجارة الخارجية وعضوية تلك الدولة في اتفاقيات التجارة الدولية وغيرها، كما يفترض
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أي أن التباين غير املفسر للعوامل غير امللحوظة ال  ،  Corr(ui, Xj)  = 0االرتباط بين الخطأ العشوائي واملتغيرات املستقلة للنموذج يساوي صفر، حيث 

 ,EGLS( )Gujarati D and Porter Dيرتبط باملتغيرات املستقلة، وتقدر معلمات هذا النموذج باستخدام طريقة املربعات الصغرى املعممة )

2009.) 

 ( Hausman Testاختبار هاوزمان ) .5
من خالل مقارنة تقديرات التأثير الثابت وتقديرات التأثير العشوائي   التأثير الثابت والتأثير العشوائييستخدم هذا االختبار للمفاضلة بين نموذجي    

لة احصائية وتجدر االشارة الى ان احصائية هذا االختبار تتبع توزيع مربع كاي، كما تنص الفرضية العدمية لهذا االختبار على عدم وجود فروق ذات دال

ي يكون نموذج التأثير العشوائي هو األكثر مالئمة في حين تنص الفرضية البديلة  على ان نموذج التأثير الثابت هو األكثر مالئمة بين النموذجين وبالتال

(Pesaran H, 2015 ). 

 تقدير نموذج البحث .6
مع أهداف البحث وفرضياته وذلك لتقدير أثر مؤشر االنفتاح التجاري لدول مجلس التعاون  قام الباحث بصياغة أربعة نماذج بحيث تتالئم         

شاركة املرأة في الخليجي على كل من معدل البطالة عند االناث ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعي ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي ونسبة م

( وقد جاءت نتائج هذه 2017( )حسن، Non-stationaryلوغاريثمية للمتغيرات التي ال تتسم باالستقرار ) القطاع الخدمي، وقد تم استخدام دالة

 النماذج كما يلي

  النموذج األول 

 لنموذج التأثير الثابت و 
ً
التأثير نموذج ويهدف الى تقدير أثر مؤشر االنفتاح التجاري على معدل البطالة عند االناث، وقد تم صياغة هذا النموذج وفقا

 :يلي العشوائي وكما

 نموذج التأثير الثابت

Log (Unemprate)it = α0 + β1Openessit + uit 

 نموذج التأثير العشوائي

Log (Unemprate)it = β0 + β1Openessit + vit 

 

 نتائج تحليل النموذج األول : (9جدول رقم )
 التأثير العشوائي

(Random Effect) 

 التأثير الثابت

(Fixed Effect) 

 املتغير التابع: معدل البطالة عند اإلناث املتغير التابع: معدل البطالة عند اإلناث

Prob t املتغير املعامل Prob t املتغير املعامل 

 القاطع 2.192039 8.061117 0.0000 القاطع 2.196919 3.989484 0.0001

 مؤشر االنفتاح 0.000966- 0.370936- 0.7112 مؤشر االنفتاح 0.001013- 0.392761- 0.6950

 التأثير الثابت لكل دوله التأثير العشوائي لكل دوله

 -0.231134 UAE  -0.234379 UAE 

 0.226298 BHR  0.226457 BHR 

-1.641005 KWT -1.658209 KWT 

 1.505267 OMN  1.522040 OMN 

-0.391812 QAT -0.395383 QAT 

 0.532385 SAU  0.539474 SAU 

 

 R2)معامل التحديد ) R2 0.710547)معامل التحديد ) 0.000969

Adj Rمعامل التحديد املعدل ) 0.005275
2

Adj Rمعامل التحديد املعدل ) 0.699343 (
2

) 

 F احصائية F 63.41553 احصائية 0.155213

 القيمة االحتمالية  0.000000 القيمة االحتمالية  0.694127

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج 

وجود تأثير عكس ي ملؤشر االنفتاح التجاري على معدل البطالة عند االناث اال ان هذا التأثير غير دال  (9في الجدول ) يالحظ من خالل نتائج التحليل

 عند مستوى داللة احصائية 
ً
%، كما ان كل من االمارات العربية املتحدة والكويت وقطر لديها تأثير عكس ي على معدل البطالة عند االناث 5احصائيا

لدول أقل عرضة للبطالة، أما اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان فتأثيرهما طردي على معدل البطالة، أي ان املرأة وهذا يعني أن املرأة في هذه ا
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ملحوظة أكثر عرضة للتعطل عن العمل، اال ان هذا التأثير عشوائي وغير مرتبط بمؤشر االنفتاح التجاري لهذه الدول وهو ناتج عن عوامل أخرى غير 

 او اجتماعية او تشريعية او غيرها.   قد تكون سياسية

 
ً
 :وقد كانت نتائج اختبار هاوزمان للمفاضلة بين النموذجين كما هو موضح تاليا

نتائج اختبار هاوزمان للنموذج األول : (10جدول رقم )  
Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

 

Cross-section random 0.018422 1 0.8920 

 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

 

OPENESS -0.000966 -0.001013 0.000000 0.8920 

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج 

( الى قبول الفرضية العدمية، مما يعني عدم وجود فروق ذات 0.892( وبقيمة احتمالية )0.0184تشير احصائية كاي تربيع الختبار هاوزمان البالغة )

 ئمة.داللة احصائية بين النموذجين وبالتالي يكون التأثير العشوائي االكثر مال 

 النموذج الثاني 

 لهذا النموذج يهدف الباحث الى تقدير أثر مؤشر االنفتاح التجاري على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعي ، ويصاغ هذا النم    
ً
 ووفقا

ً
وذج وفقا

 :يلي للتأثير الثابت و التأثير العشوائي وكما

 نموذج التأثير الثابت

emplinagriculture it = α0 + β1Openessit + uit 

 نموذج التأثير العشوائي

emplinagriculture it = β0 + β1Openessit + vit 

 نتائج تحليل النموذج الثاني: (11جدول رقم )
 (Fixed Effect) التأثير الثابت (Random Effect) التأثير العشوائي

 

 املتغير التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعي

 

 التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعياملتغير 

Prob t املتغير املعامل Prob t املتغير املعامل 

 القاطع 1.287954 3.387253 0.0009 القاطع 1.305933 2.315701 0.0218

 مؤشر االنفتاح 0.007202- 1.978144- 0.0497 مؤشر االنفتاح 0.007377- 2.071859- 0.0399

العشوائي لكل دولهالتأثير   التأثير الثابت لكل دوله 

 -0.362706 UAE  -0.375293 UAE 

-0.077294 BHR -0.087731 BHR 

-0.538100 KWT -0.551146 KWT 

 1.839745 OMN  1.891611 OMN 

-0.613017 QAT -0.627204 QAT 

-0.248628 SAU -0.250237 SAU 

 

 R2)معامل التحديد ) R2 0.527394)معامل التحديد ) 0.026279

 (Adj R2معامل التحديد املعدل ) 0.509100 (Adj R2معامل التحديد املعدل ) 0.020193

 F احصائية F 28.82815 احصائية 4.318157

 القيمة االحتمالية  0.000000 القيمة االحتمالية  0.039305

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج 
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، أي ان ارتفاع مؤشر االنفتاح ال
ً
تجاري يؤدي الى فيما يتعلق بنسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعي لوحظ أن مؤشر االنفتاح التجاري يؤثر فيه عكسيا

الخاص بسلطنة عمان ايجابي على %، كما يالحظ ان التأثير 5انخفاض مشاركة املرأة في القطاع الزراعي وهذا التأثير له داللة احصائية عند مستوى 

عي وهذا يعني أن نسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعي، أما باقي دول مجلس التعاون فيالحظ أن تأثيرها عكس ي على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الزرا

وغير مرتبط بمؤشر االنفتاح التجاري وقد يعزى لعوامل  املرأة في هذه الدول أقل مشاركة في القطاع الزراعي، والجدير بالذكر أن هذا التأثير عشوائي

 أخرى.

 نتائج اختبار هاوزمان للنموذج الثاني: (12جدول رقم )
Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

 

Cross-section random 0.053109 1 0.8177 

 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

 

OPENESS -0.007202 -0.007377 0.000001 0.8177 

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

عشوائي، حيث تشير نتائج اختبار هاوزمان الى قبول الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود فروق بين النموذجين، وبالتالي يتم اعتماد نموذج التأثير ال

 (.0.818( بقيمة احتمال )0.0531بلغت قيمة احصائية كاي تربيع )

 النموذج الثالث 

 :االنفتاح التجاري على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي، حيث يصاغ نموذج البحث كما يليباستخدام هذا النموذج سيتم تقدير أثر مؤشر     

 نموذج التأثير الثابت

Log(emplinindustry) it = α0 + β1Openessit + uit 

 نموذج التأثير العشوائي

Log(emplinindustry) it = β0 + β1Openessit + vit 

 النموذج الثالثنتائج تحليل : (13جدول رقم )
 (Fixed Effect) التأثير الثابت (Random Effect) التأثير العشوائي

 املتغير التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي املتغير التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي

Prob t املتغير املعامل Prob t املتغير املعامل 

 القاطع 2.162347 18.33644 0.0000 القاطع 2.115495 8.830876 0.0000

 مؤشر االنفتاح 0.006237- 5.523670- 0.0000 مؤشر االنفتاح 0.005781- 5.166124- 0.0000

 التأثير الثابت لكل دوله التأثير العشوائي لكل دوله

  0.577007 UAE   0.590496 UAE 

 0.972584 BHR  1.004703 BHR 

-0.394706 KWT -0.402663 KWT 

 0.475201 OMN  0.474185 OMN 

-0.385713 QAT -0.395860 QAT 

-1.244373 SAU -1.270861 SAU 

 

 R2)معامل التحديد ) R2 0.854738)معامل التحديد ) 0.137015

 (Adj R2معامل التحديد املعدل ) 0.849115 (Adj R2معامل التحديد املعدل ) 0.131621

 F احصائية F 152.0058 احصائية 25.40299

 القيمة االحتمالية  0.000000 القيمة االحتمالية  0.000001

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   
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القطاع الصناعي وهذا االثر ذو داللة من تشير نتائج التحليل للنموذج الثالث الى وجود أثر عكس ي ملؤشر االنفتاح التجاري على نسبة مشاركة املرأة في 

%، كذلك تشير النتائج الى أن تأثير كل االمارات العربية املتحدة والبحرين وعمان ايجابي على نسبة مشاركة 5الناحية االحصائية عند مستوى معنوية 

على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي عكس ي، وهذا يعني  املرأة في القطاع الصناعي، أما الكويت وقطر واململكة العربية السعودية فتأثير كل منها

 .أن املرأة في هذه الدول أقل مشاركة في القطاع الصناعي، ويالحظ أن التأثير الخاص بهذه الدول مرتبط بمؤشر االنفتاح التجاري لكل منها

 نتائج اختبار هاوزمان للنموذج الثالث: (14جدول رقم )
Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

 

Cross-section random 9.098880 1 0.0026 

 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

 

OPENESS -0.006237 -0.005781 0.000000 0.0026 

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

(، مما يعني رفض الفرضية 0.003( وقيمتها االحتمالية تبلغ )9.099تساوي ) تدل نتائج اختبار هاوزمان للنموذج الثالث الى ان احصائية مربع كاي

 العدمية لالختبار وبالتالي يكون نموذج التأثير الثابت هو االكثر مالئمة.

  النموذج الرابع 

 لل    
ً
معادلتي باستخدام هذا النموذج سيتم تقدير أثر مؤشر االنفتاح التجاري على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي، ويصاغ هذا النموذج وفقا

 االنحدار التاليتين

 نموذج التأثير الثابت

Log(emplinservice) it = α0 + β1Openessit + uit 

 نموذج التأثير العشوائي

Log(emplinservice) it = β0 + β1Openessit + vit 

 نتائج تحليل النموذج الرابع: (15جدول رقم )
 (Fixed Effect) التأثير الثابت (Random Effect) التأثير العشوائي

 املتغير التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي املتغير التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي

Prob t املتغير املعامل Prob t املتغير املعامل 

 القاطع 4.470599 510.5732 0.0000 القاطع 4.473837 266.4490 0.0000

 مؤشر االنفتاح 0.000672 8.019698 0.0000 مؤشر االنفتاح 0.000641 7.724315 0.0000

 التأثير الثابت لكل دوله التأثير العشوائي لكل دوله

 -0.028830 UAE  -0.029696 UAE 

-0.064317 BHR -0.066619 BHR 

 0.035974 KWT  0.036680 KWT 

-0.040692 OMN -0.040777 OMN 

 0.035640 QAT  0.036500 QAT 

 0.062226 SAU  0.063913 SAU 

 

 R2)معامل التحديد ) R2 0.785119)معامل التحديد ) 0.264634

 (Adj R2معامل التحديد املعدل ) 0.776801 (Adj R2املعدل )معامل التحديد  0.260038

 F احصائية F 94.38832 احصائية 57.57868

 القيمة االحتمالية  0.000000 القيمة االحتمالية  0.000000

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   
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داللة احصائية ملؤشر االنفتاح التجاري على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي، حيث ان يالحظ من خالل نتائج التحليل وجود أثر ايجابي ذو 

العربية املتحدة  ارتفاع مؤشر االنفتاح التجاري يؤدي الى زيادة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي، كما يتبين من خالل النتائج ان تأثير كل من االمارات

مشاركة املرأة في القطاع الخدمي مما يعني ان املرأة في هذه الدول أقل مشاركة في القطاع الخدمي، بينما كان التأثير والبحرين وعمان عكس ي على نسبة 

 على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي مما يدل على مشاركة أكبر ل
ً
لمرأة في الخاص بكل من الكويت وقطر واململكة العربية السعودية ايجابيا

  .ي على مستوى هذه الدول، وتجدر االشارة الى أن هذا التأثير عائد الى عوامل غير ملحوظة مرتبطة بمؤشر االنفتاح التجاري في كل منهاالقطاع الخدم

 نتائج اختبار هاوزمان للنموذج الرابع: (16جدول رقم )
Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

 

Cross-section random 6.797606 1 0.0091 

 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

 

OPENESS 0.000672 0.000641 0.000000 0.0091 

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

( وهي أقل من مستوى الداللة 0.009( وبقيمة احتمالية تساوي )6.798يالحظ من خالل الجدول أعاله ان قيمة كاي تربيع الختبار هاوزمان تبلغ )

 وبالتالي يكون نموذج التأثير الثابت هو املالئم.( مما يعني رفض الفرضية العدمية الختبار هاوزمان، 0.05)

 ملخص لنماذج البحث: (17جدول رقم )

 املتغير التابع املتغير املستقل النموذج
 اتجاه العالقة

 السببية

 الداللة

 االحصائية
 التفسير *النموذج االفضل

 مؤشر االنفتاح األول 

 التجاري 

 معدل البطالة

 عند االناث

 غير دال عكس ي

 
ً
 احصائيا

 عوامل أخرى  عشوائي

 غير مرتبطة 

 بمؤشر االنفتاح

 مؤشر االنفتاح الثاني

 التجاري 

 مشاركة املرأة

 في القطاع الزراعي

  عكس ي
ً
 عوامل أخرى  عشوائي دال احصائيا

 غير مرتبطة 

 بمؤشر االنفتاح

 مؤشر االنفتاح الثالث

 التجاري 

 مشاركة املرأة

 في القطاع الصناعي

 دال  عكس ي
ً
عوامل مرتبطة بمؤشر  ثابت احصائيا

 االنفتاح

 مؤشر االنفتاح الرابع

 التجاري 

 مشاركة املرأة

 في القطاع الخدمي

  ايجابي
ً
عوامل مرتبطة بمؤشر  ثابت دال احصائيا

 االنفتاح

 على نتائج اختبار هاوزمان
 
 * اعتمادا

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

 اململكة العربية السعودية

( وهو 0.53 ويساوي ) 2017الى  1991يالحظ أن التأثير الخاص باململكة العربية السعودية طردي على معدل البطالة عند االناث خالل الفترة من         

وبذلك تكون اململكة العربية في املركز قبل األخير %( اذا اهملنا تأثير مؤشر االنفتاح التجاري، 0.53يعني أن معدل البطالة عند االناث أعلى بمعدل )

( ، وتجدر االشارة الى أن هذا التأثير عشوائي وهو ناتج عن عوامل أخرى غير مرتبطة بمؤشر االنفتاح في 1.51الذي تحتله سلطنة عمان بتأثير مقداره )

 اململكة العربية السعودية.

 )وفيما يتعلق بمشاركة املرأة في القطاع الزراعي 
ً
(، مما يعني أن املرأة 0.25-فقد وجد أن التأثير الخاص باململكة العربية السعودية عكس ي ويساوي تقريبا

%( بافتراض ثبات مؤشر االنفتاح التجاري، كما أن هذا التأثير عشوائي وغير 0.25في اململكة العربية السعودية أقل مشاركة في القطاع الزراعي بنسبة )

 ح في اململكة العربية السعودية.مرتبط بمؤشر االنفتا
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 ويساوي )
ً
(، مما يعني أن املرأة أقل مشاركة في القطاع الصناعي 1.27-كذلك في القطاع الصناعي كان التأثير الخاص باململكة العربية السعودية عكسيا

ر بالذكر هنا أن هذا التأثير ثابت وهو ناتج عن عوامل مقارنة بباقي دول مجلس التعاون حيث حلت اململكة العربية السعودية في املركز األخير، والجدي

 أخرى مرتبطة بمؤشر االنفتاح التجاري في اململكة العربية السعودية.

 ويساوي )
ً
 فيما يتعلق بمشاركة املرأة في القطاع الخدمي كان التأثير الخاص باململكة العربية السعودية ايجابيا

ً
ملرأة (، االمر الذي يعني أن ا0.062 وأخيرا

%( مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، وقد جاءت اململكة العربية السعودية 0.062في اململكة العربية السعودية أكثر مشاركة في القطاع الخدمي بنسبة )

 ية.  في املركز األول في هذا املجال، ويذكر هنا أن هذا التأثير ثابت ومرتبط بمؤشر االنفتاح التجاري للمملكة العربية السعود
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Abstract:         Over the past three decades, many developing countries have undertaken economic reforms 
including trade liberalization policies, and there has been increasing interest in the gender impact of these 

reforms. As with any other economic policy, trade policies are likely to have gender disparities because of the 

access and control of women and men to different resources and their different roles in both the market 
economy and the family. This study aims to contribute to the existing literature by studying the relationship 

between the increasing openness to international trade (resulting from trade liberalization) and the change in 

the employment opportunities of women in the Saudi market under the vision of the Kingdom (2030) 

compared to the rest of the Gulf countries. What are the effects of increased trade openness on various 
economic sectors in Saudi Arabia and the rest of the GCC? To study the relationship between economic 

variables, the researcher used the statistical program (Eviews(. 

         The results of the analysis showed that the effect of Saudi Arabia's trade openness on the female 
unemployment rate was positive during the period from 1991 to 2017. It is noteworthy that this effect is 

random and is due to factors other than the index of openness in Saudi Arabia. With regard to the participation 

of women in the agricultural and industrial sectors, the effect of Saudi Arabia was found to be reversed. This 
means that women in Saudi Arabia are less involved in the agricultural and industrial  sector. This effect is 

random and is not linked to the index of openness in Saudi Arabia. With regard to the participation of women 

in the service sector, the impact on Saudi Arabia was positive, which means that women in Saudi Arabia are 

more involved in the service sector compared to the rest of the GCC countries. The Kingdom of Saudi Arabia 
came first in this field, This effect is consistent with Saudi Arabia's trade openness index. 
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