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 :      ملخص
، االجتماعيةو  االقتصاديةا البطالة إحدى املشاكل الرئيسية يف معظم بلدان العامل بسبب آثارهتعترب 

 يهدفوهلذا الغرض،  .وتقدمي عالج هلا البطالة ظاهرة تفسري االقتصاديةمن املدارس وقد حاولت العديد 
 .3002 – 3002قياس معدالت البطالة يف دول املغرب العريب خالل الفرتة و  هذا البحث إىل حتليل

 تشهد عدم اإلستقرارية وأهنا غرب العريبأن معدالت البطالة يف دول امل أوضحت نتائج الدراسةو 
 .اإلنفاق احلكومي العامو  تتأثر حبجم السكان اإلمجايل، الناتج احمللي اإلمجايل، معدل التضخم

   . معدل التضخم، دول املغرب العريب، معدالت البطالة، بلدان العامل: كلمات مفتاحية
Résumé:  

Le chômage constitue un des principaux  problèmes de la plupart des 

pays du monde à cause de ses conséquences économiques et sociales. 

Plusieurs écoles économiques ont essayé d'expliquer le phénomène du 

chômage et de donner son traitement. 

A cet effet, l’objectif du présent article est de proposer une analyse 

économétrique des taux de chômage dans les pays du Maghreb arabe 

pendant la période (2003 – 2015). 
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Les résultats de l'étude ont montrée que les taux de chômage dans les 

pays du Maghreb sont également instables et sont affectés par la population 

totale, le PIB, le taux d'inflation et la dépense publique. 

Mots clés: pays du monde, taux de chômage, pays du Maghreb arabe, taux 

d'inflation. 

  : مقدمة
تعاين أغلب دول العامل من ظاهرة البطالة اليت تزيد حدهتا يف الدول النامية عن ما هي يف الدول 

جمتمعات هذه الدول ملا ينتج عنها من آثار سلبية على األوضاع  استقرارو  ليت باتت هتدد متاسكاملتقدمة ا
اليت من شأهنا أن متنع من الوصول إىل مستوى التوظيف الكامل لكل أفراد القوى  االقتصاديةو   االجتماعية

رين ،كما تعمقت املفكو  هلذا فقد حظيت البطالة باهتمام كبري من طرف علماء االقتصاد، العاملة
الذي يعترب حالة عرضية و  األحباث يف الدول املتقدمة حملاولة إجياد التوازن يف سوق العملو  الدراسات

وتعد دول املغرب العريب كغريها من دول العامل اليت سعت جاهدة للوصول االقتصادية، حسب النظريات 
 إدراج خمططاتو  ذلك بتسطريو  بطالةإىل تغطية أكرب قدر ممكن من طلبات العمل للتخفيف من حدة ال

رغم كل الربامج والسياسات اليت طبقت من أجل خلق مناصب جديدة إال أن معدالت و  برامج هيكليةو 
ملعرفة أهم املتغريات اليت تؤثر على و  فيها االقتصاديالبطالة مل تنخفض بصورة من شأهنا أن تدعم النمو 

التنبؤ و  أساليب كمية تساعد على القياسو  طرق استخدامزم معدالت البطالة يف دول املغرب العريب تستل
 . مبسار معدالت البطالة مستقبال

  : اإلشكالية
 :التايل اجلوهري السؤال يف املوضوع إشكالية صياغة ميكن ؛ماسبق ضوء وعلى

 اليت تؤثر على معدالت البطالة يف دول املغرب العريب ؟ االقتصاديةما هي طبيعة املتغريات 
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  : البحث  يةأهم
كما يعطينا فكرة ،  البحث أمهية كبرية لكونه يعطينا فكرة شاملة اإلطار املفاهيمي للبطالة يكتسي 

النماذج و  األكثر تأثريا بشكل مباشر على البطالة يف دول املغرب العريب االقتصاديةعن أهم املتغريات 
 .((panel dataاملستعملة يف بيانات السالسل الزمنية املقطعية 

  : المنهج المستخدم
املنهج التحليلي لكوهنما يتناسبان مع طبيعة و  ملعاجلة هذا املوضوع استخدمنا املنهج الوصفي
اليت ميكن أن  االقتصاديةاملتغريات و  كيفية قياسهاو  املوضوع  فاملنهج الوصفي يسمح لنا بفهم ظاهرة البطالة

يسمح بتحليل فأما املنهج التحليلي ، حصائية الالزمةاإلو  األدوات القياسية استخدامتؤثر عليها من خالل 
  . نتائج االقتصاد القياسي لبيانات بانل

 :البطالة مفاهيم حول .0
تعرف البطالة بأهنا عدم ممارسة الفرد ألي عمل ما سواء كان عمال ذهنيا أو عضليا : تعريف البطالة .0.0

، عن أسباب شخصية أو إرادية أو غري إراديةسواء كانت عدم املمارسة ناجتة و  أو غري ذلك من األعمال
أو أن األشخاص الذين مت  ، لكنه يف مكان غري مناسب لهو  مما يدخل يف ظاهرة البطالة أيضا من مت تعيينه

وهي ما تسمى بظاهرة تكدس العاملني فهذه الظاهرة ، إسناد العمل إليهم أكثر من العمل املطلوب
هذه تسمى بطالة مقنعة أو و  ري أن األوىل تسمى بطالة حقيقيةبشقيها يطلق عليها ظاهرة البطالة غ

   1.صورية
وذلك كما  العلميو  جيب التفرقة بني مفهومي البطالة الرمسيمعدل البطالة  لقياس: قياس البطالة. 3.0
  2:يلي

                                                 
 دار ،( الحلول، اآلثار، األسباب)  واإلسالمية العربية المجتمعات في البطالة مشكلة ،السميع عبد السيد سامةأ  1
، الكلي االقتصاد مبادئ، الفيل أمحد أسامة، عايد العزيز عبد عفاف، جنا الوهاب عبد علي، السعود أبو فوزي حممد 2

  .363 ص ،3002 اإلسكندرية جامعة، األوىل الطبعة، نونيةالقا الوفاء مكتبة
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يعرف معدل البطالة وفقا هلذا املقياس كنسبة بني عدد العمال : المقياس الرسمي للبطالة .0.3.0
عاطلني إىل العدد الكلي للعمال املشاركنيال : يف القوة العاملة يف فرتة زمنية معينة أي    

    
عدد العاطلني
 قوة العمل

 معدل البطالة 

العاطلني الذين يرغبون يف العمل يف ظل األجور و  يشري مصطلح قوة العمل هنا إىل مجيع األفراد العاملنيو 
 حجم البطالة+ حجم العمالة = وة العمل ق                 : السائدة أي أن

 3 : أما نسبة مشاركة قوة العمل فهي قوة العمل كنسبة من السكان القادرين على العمل

    
قوة العمل

عدد السكان القادرين
 نسبة مشاركة قوة العمل 

تمع عندما يكون وفقا هلذا املقياس فإن العمالة الكاملة تتحقق يف اجمل : المقياس العلمي للبطالة. 3.3.0
بالتايل يكون معدل البطالة الفعلي مساويا ملعدل البطالة و  الناتج الفعلي يف االقتصاد معادال للناتج احملتمل

األمثل لقوة العمل يتطلب أال تقل إنتاجية العامل عن حد أدىن  ستخداماالو ، الطبيعي غري التضخمي
ف بأهنا أعلى متوسط لإلنتاجية فيما بني القطاعات تعر و  معني يطلق عليه اإلنتاجية املتوسطة احملتملة

 5%ليكن و  املسموح به ذلك الذي حيافظ على استقرار األسعارو  إذا كان معدل البطالة الطبيعيو  اجملتمع
 . مثال

 4 .من قوة العمل الكلية 09,2= قوة العمل وفقا للمفهوم العلمي 
 اإلنتاجية املتوسطة الفعلية
إلنتاجيةا املتوسطة احملتملة

 معدل البطالة   

معدل البطالة  قوة العمل وفقا للمفهوم العلمي  حجم البطالة 
                                                 

 .086 ص، ,300 األردن عمان، والطباعة والتوزيع للنشر املسرية دار، الكلي االقتصاد مبادئ، داوود علي حسام 3
 .363 ص ،ذكره سبق مرجع، الفيل أمحد أسامة، عايد العزيز عبد عفاف، جنا الوهاب عبد علي، السعود أبو فوزي حممد 4
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 : النظريات المفسرة للبطالة .3
يقرر التحليل الكالسيكي أن الناتج القومي يتحدد يف األجل الطويل بكمية  : النظرية الكالسيكية. 0.3

ألخرى  من فرتة ة اإلنتاج سوف تستمر يف الزيادةأن كميو  الفن اإلنتاجي السائدو  عناصر اإلنتاج املتاحة
على غرار أغلب التحاليل و ، 5املتاحة االقتصاديةالكامل لكافة املوارد  ستخدامحىت نصل إىل سقف اال

يتمثل جانب العرض و  الطلبو  العرض باستعمالفإن النموذج الكالسيكي ميكن شرحه أيضا  االقتصادية
هي أن العرض خيلق و  حيث يقوم قانون ساي على فكرة أساسية واالستهالك يف التوازن احلتمي بني اإلنتاج

 استخداميكون دائما يف حالة  االقتصادبالتايل ال ميكن أن توجد يف اجملتمع طاقات عاطلة ألن و ، الطلب
هلذا السبب يكون منحىن  االقتصادبالتايل يتحقق التوازن باستمرار يف و  تام مهما كان مستوى السعر

 6 ،الكلي يف النموذج الكالسيكي على شكل خط عمودي كما هو مبني يف الشكل أدناهالعرض 
يتحقق توازن سوق العمل عند معدل األجر احلقيقي الذي عنده يتساوى عرض العمل مع الطلب عليه و 

التام الذي جيعل باإلمكان تصفية السوق من العاطلني عن  ستخدامويتحقق هذا التوازن عند مستوى اال
        7:لالعم
حتليل النيوكالسيك على نظرية التوازن العام الذي حيقق يف سوق  اعتمدلقد : النظرية النيوكالسيكية. 3.3

يرتكز هذا و  الطلب على العملو  حجم العمالة بالعرض الرتباطسوق العمل نتيجة و  اخلدماتو  السلع
جتانس  من أمهها، (السوق احلرة)التامة التحليل على بعض الفرضيات املستمدة من شروط املنافسة 

أن و  شراء السلعو  بيع قوة العمل مثل بيعو  دور املنافسة يف شراءو  حرية تنقل اليد العاملة، وحدات العمل
                                                 

 ،3003 والتوزيع والنشر للطباعة اجلامعي التعليم دار، الكلية االقتصادية النظرية، الفيل أمحد وأسامة مقلد حممد رمضان 5

  .036 ص، اإلسكندرية
6
، عكنون بن املركزية الساحة، السادسة الطبعة، اجلامعية املطبوعات ديوان، الكلي االقتصادي التحليل، صخري عمر  

 . 20، ,2 ص، 3008 اجلزائر
7
 بن املركزية الساحة، الرابعة الطبعة، اجلامعية املطبوعات ديوان، الكلي االقتصادي التحليل، املوسوي جميد ضياء  

 . 82 ص، ,300 اجلزائر، عكنون
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مهما يكن من أمر فإن النظرية النيوكالسيكية و ، العمل يف السوق طلبو  حجم اليد العاملة مرتبط بعرض
  8. حالة التوظيف التام افرتضت

الصفة املميزة و  يرتبط مفهوم البطالة عند كينز باخنفاض مستوى الطلب الكلي: النظرية الكينزية .2.3
حتليل دالة عرض العمل عند كينز عنه يف التحليل  اختالفملفهوم البطالة هذه يف التحليل الكينزي سببها 

يف  اخنفاضفضون حصول أي النيوكالسيكي إذ يفرتض كينز يف نظريته العامة أن العمال ير و  الكالسيكي
 أجورهم اخنفاضيعرتضون على  يف حني ال ستخدامأجورهم النقدية من أجل حتقيق رفع مستوى اال

ال يفرتض كينز على مثل هذا و  املستوى العام لألسعار مع بقاء األجر النقدي ثابتا ارتفاعاحلقيقية عند 
مما و  ة منهم يف احلفاظ على أجورهم النسبيةذلك رغبو  بل يعتربه سلوكا رشيدا من قبل العمال، االجتاه

ليس القيمة النقدية و  الشك فيه مثلما يتعلق العمال بأجورهم النقدية فإهنم يتعلقون أيضا بأجورهم احلقيقية
لكن ال و  املستوى العام لألسعار ارتفاعأجورهم احلقيقية نتيجة  اخنفاضعلى ذلك يتقبل العمال و  هلا فقط

 9. أجورهم النقدية اخنفاضعن طريق  خنفاضااليتقبلون مثل هذا 
 : نظرية المعدل الطبيعي للبطالة .4.3

املعدل اهليكلي للبطالة دورا مركزيا يف و  التشغيل الكامل، تلعب مفاهيم املعدل الطبيعي للبطالة
حدد هذا يتو  االجتاهتذهب املفاهيم الثالثة السابقة يف نفس و  الكلية االقتصاديةالسياسة و  الكلي االقتصاد

اليت هي عبارة عن متوسط طول املدة و  بداللة مدة البطالة أو مدى تذبذهبا uاملعدل الطبيعي للبطالة 
يعترب معدل البطالة الطبيعي ذلك املستوى من البطالة الذي و ، الزمنية اليت يبقى فيها الفرد بدون عمل

ستوى الثبات يف األجل الطويل هو ما يعرف مبو  ال ينخفضو  يكون عنده معدل التضخم ثابتا ال يزداد
هناك تعريف مشابه هلذا األخري و  على رأسهم ميلتون فريدمانو  حسب ما يعرفها أنصار املدرسة النقدية

معدل البطالة غري املصحوب  اسمحتت  LSE لالقتصادني املنتمني ملدرسة لندن االقتصاديباملفكرين  اقرتن
                                                 

8
 .  302 ص ،3000 طرابلس، األوىل الطبعة، للكتاب احلديثة املؤسسة، الكلي االقتصاد، طوروس وديع  

9
  .223 ص، ذكره سبق مرجع، ملوسويا جميد ضياء  
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غري ثابت حيث يتغري من فرتة طويلة و  األجل الطويليكون هذا املعدل له عالقة بو  بتضخم تسارعي
.ألخرى حبسب تغيري العوامل اليت تؤثر فيه

10  
  : نظرية البحث عن العمل. 2.3

مجع و  ترجع هذه النظرية معدالت البطالة إىل رغبة األفراد يف ترك وظائفهم احلالية من أجل البحث
تنطلق هذه النظريات من و ، يكل األجور املقرتن هباهو  املعلومات عن أفضل فرص العمل املالئمة لقدراهتم

  : التاليتني الفرضيتني
 ؛لألجور املختلفة االحتمايلأن الباحث عن العمل على علم تام بالتوزيع  -
يرفض أي أجر أقل و  مبعىن أن العامل سوف يقبل أي أجر أعلى منه، وجود حد أدىن لألجور -

 . منه
البطالة بني فئات معينة من قوى العمل خصوصا  حاولت النظرية الكشف عن أسباب زيادة

من وظيفة  االنتقالنتيجة لعدم درايتهم بأحوال السوق كما أن ، الشباب الوافدين اجلدد لسوق العمل
بالتايل ختلص النظرية و  ألخرى من شأنه أن يرفع من معدل البطالة أثناء فرتة التنقل بني الوظائف املختلفة

  11. اختياريةهي بطالة  االقتصاديف إىل أن البطالة السائدة 
  D.B Doernbergترتكز هذه النظرية اليت ظهرت على يد  : نظرية تجزئة سوق العمل .6.3

M.piore اليت تفسر أن قوة العمل األمريكية ، يف دراسة ميدانية لسوق العمل األمريكية خالل الستينات
النظرية إىل تفسري  وهتدف املستوى التعليميو  السنو  النوعو  تتعرض لنوع من التجزئة على أساس العرق

وجود ندرة يف عنصر العمل يف قطاعات و  يف قطاعات معينة ارتفاعهاالكشف عن أسباب و ، البطالة ارتفاع

                                                 
10

 ص ،3002 اجلزائر،  الثالثة الطبعة، والتوزيع والنشر للطباعة أسامة دار، الكلي االقتصادي التحليل مبادئ، صاحل تومي  
262 . 

11
 ديوان، لالقتصاد الهيكلي التعديل برامج ضمن التشغيل وإشكالية البطالة، العايب الرمحن عبد، عدون دادي ناصر  

  .22، 22ص، 3000 اجلزائر، اجلامعية ملطبوعاتا
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السوق ، هي السوق الداخليةو  على هذا األساس متيز النظرية بني مخسة أنواع من أسواق العملو ، أخرى
 12.السوق الرئيسيةو  الثانوية السوق، السوق األولية، اخلارجية

هو أحد الفروض و  األسعارو  تقوم هذه النظرية على رفض فرض مرونة األجور : االختاللنظرية  .7.3
األسعار يتميزان باجلمود يف و  فقا هلذه النظرية فإن األجورو و  األساسية للنموذج التقليدي لسوق العمل

كوجود النقابات العمالية أو وضع حد   اقتصاديةغري  األجل القصري غري أن هذا اجلمود ال يرجع ألسباب
األسعار يف األجل القصري عن التغري بسرعة مبا يضمن توازن و  أدىن لألجور بل يرجع إىل عجز األجور

من مث ظهور البطالة اإلجبارية مبعىن وجود و  تتمثل يف وجود فائض عرض االختاللسوق العمل حلالة من 
تتشابه هذه النظرية مع النظرية و ، ال جيدونه يف ظل األجور السائدةو  اغبني فيهر و  أفراد قادرين على العمل

البطالة اإلحتكاكية إال أهنا و  االختياريةالتقليدية عن سوق العمل إذ تعرتفان بنوعني من البطالة مها البطالة 
 االختاللن نظرية من مث فإو ، بإمكانية ظهور البطالة اإلجبارية االختاللنظرية  اعرتاف ختتلف معها يف

  13.تتوافق مع الفكر الكينزي
  

                                                 
  .23 ص، ذكره سبق مرجع، العايب الرمحن عبد، عدون دادي ناصر 12
 األوىل العربية الطبعة، والتوزيع للنشر العريب اجملتمع مكتبة، وتطبيقات مبادئ الكلي االقتصاد، كايف يوسف مصطفى 13

 .320 ص، األردن عمان ،3002
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 : تطور معدالت البطالة في دول المغرب العربي. 2
الشغل الشاغل بالنسبة لدول املغرب العريب ملا هلا من و  تعد ظاهرة البطالة األكثر اهتماما

البطالة يف  تمعدال الشكل التايل يبني تطورو  االجتماعيةو  االقتصاديةسلبية على األوضاع  انعكاسات
 . 3002 - 3002دول املغرب العريب يف الفرتة 

 3002 - 3002في الفترة  تطور معدالت البطالة في دول المغرب العربيمنحنى  :  (0)الشكل رقم

 
 .Excel باستعمال برنامج نيمن إعداد الباحث : المصدر

 

  : الدراسة القياسية. 4
اجلدول التايل يتضمن التعريف باملتغريات اليت حيتويها  : ذجتحديد المتغيرات المستعملة في النمو  .0.4

 : النموذج
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 التعريف بالمتغيرات المستعملة في النموذج : (00)جدول رقم 
 المتغير اسم نوع المتغير رمز المتغير

TCH املقاس بـ و  معدل البطالة متغري تابع% 
POP ون نسمةاملقاس باملليو  تعداد السكان اإلمجايل متغري مستقل 
PIB املقاس باملليون دوالر أمريكيو  الناتج احمللي اإلمجايل متغري مستقل 
INF املقاس بـ و  معدل التضخم متغري مستقل% 
EXG املقاس باملليون دوالر أمريكيو  اإلنفاق احلكومي العام متغري مستقل 

 .من إعداد الباحثني :المصدر

يقرتح املنهج احلديث الصيغة : السل الزمنية المقطعيةالنماذج األساسية لتحليل بيانات الس .3.4
 ومن هنا تأيت مناذج البيانات الطولية  W. Green(1993 ( بيانات بانل كما قدمها الحنداراألساسية 

  regression model (PRM)  ،pooled التجميعي االحنداريف ثالثة أشكال رئيسية هي منوذج 
 Randomومنوذج التأثريات العشوائية Fixed effects model( FEM)  وذج التأثريات الثابتة من

effects model (REM) . 
بعد مجع البيانات املتعلقة بكل متغري و  بعد التعرف على املتغريات اليت يتضمنها النموذج القياسي،

  : املتمثل يف الدالة التاليةو  يتم حتديد الشكل الرياضي للنموذج
                          

يف بشكل خمتصر ميكن كتابة النموذج بصيغته الرياضية العامة بوضع مجيع املتغريات املستقلة قيد الدراسة و 
  : يلي كما النموذج املقرتح

                     
  : حيث

 .  ويف الفرتة   ميثل املتغري التابع معدل البطالة للدولة          متجه عمودي  :     
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هذا التأثري خيضع ملنهج التأثريات الثابتة أو منهج التأثريات العشوائية و  ترمز للتأثري اخلاص بكل دولة :    
      Hausman اختبارمن خالل 

 . للمعلمات املراد تقديرها لكل متغري مستقل       متجه عمودي  :   
   ويف الفرتة   للدولة تغريات املستقلة املؤثرة على معدل البطالة للم     متثل املصفوفة  :     
 .  ويف الفرتة   للدولة حلد اخلطأ العشوائي         متجه عمودي  :     

 قاعدة بيانات مدجمة أي مقطع عرضي استخدامتغرياهتا نقوم بو  من أجل دراسة هذه الدالة
دول  2ووحدات مقطعية متمثلة يف      أي  3002إىل  3002سالسل زمنية مقطعية من الفرتة و 

 . مشاهدة 62هو     بالتايل يكون عدد املشاهدات املستخدمة يف التحليل و املغرب العريب  من
 :يكتب منوذج بانل وفق الصيغة الرياضية األساسية لتكديس البيانات على الشكل التايل

  
                                                 

   : حيث
متثل معلمات النموذج :                     

ميثل املتغري العشوائي أو حد اخلطأ الذي ينوب عن بعض املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على معدل  :    
 . لةالبطا

 يعترب هذا النموذج: regression model (PRM)   pooledجميعينموذج االنحدار الت. ..0.3
يكتب و ثابتة جلميع الفرتات الزمنيةمناذج البيانات الطولية حيث تكون فيه مجيع املعامالت  من أبسط

  : بالصيغة التالية

          

 

   

            14                                    
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 ، اجمللة العراقية للعلوم اإلحصائية عدداختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية زكريا حييا مجال،  

 . 2 ص ،3003، 30
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 (PRM) التجميعي االنحدارنتائج تقدير نموذج  : (03)الجدول رقم 

Prob T-stat Std.E coefficient Variables 
0.0000 16.158 1.006 16.267 constant 
0.002 2.529 -0.06, 0.033 -Popi,t 
0.587 -0.545 0.028 -0.015 PIBi,t 
0.230 1.211- 0.150 0.182 -INFi,t 
0.089 1.726 0.047 0.081       

0.227  
  

0.00055 5.709 F-stat 
676.720 SSR 

0.242 DW 
65 Observations 

 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: المصدر

 

  : Fixed effects model( FEM) نموذج التأثيرات الثابتة . 3.3.4
اهلدف منه هو معرفة سلوك كل جمموعة بيانات مقطعية على حدى من خالل جعل معلمة احلد الثابت 

عليه فإن و ، ثابتة لكل جمموعة بيانات مقطعية    تتفاوت من جمموعة إىل أخرى مع بقاء معامالت امليل 
  15 : منوذج التأثريات الثابتة يكتب بالصيغة اآلتية

             

 

   

                                               

 

 

                                                 
، جامعة الشلف، أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي في الدول العربيةجمدي الشرحيي،  15

  .06 ص 3002 بات العمال العربية يف االقتصاديات احلديثة،ملتقى دويل حول رأس املال الفكري يف متطل



    حيمور مصطفى
 محمد عيسى محمد محمود. د

 ليلية وقياسية لمعدالت البطالة في دول المغرب العربيدراسة تح
 3002 - 3002 في الفترة 

 

196 

 

 

 FEM )) التأثيرات الثابتة نتائج تقدير نموذج : (02)الجدول رقم 

Prob T-stat Std.E Coefficient Variables 
0.001 3.368 5.255 17.705 Constant 
0.941 0.074- 0.344 0.025-        
0.008 -2.741 0.017 -0.048        
0.867 0.168 0.089 0.015        
0.538 -0.618 0.033 -0.020       

0.766  
  

0.00000 27.287 F-stat 
190.743 SSR 
0.907 DW 

65 Observations 
 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: رالمصد

 

 : Random effects model (REM ( نموذج التأثيرات العشوائية. 2.3.4

يف منوذج و  يعترب منوذج التأثريات العشوائية منوذجا مالئما يف حالة وجود خلل يف أحد الفروض
  16:أي 𝜇كمتغري عشوائي له معدل مقداره        القطع  التأثريات العشوائية سوف يعمل معامل

      𝜇     
 : بالتعويض جند

    𝜇        

 

   

                                       

                                                 
 اقتصادية دراسات جملة، بانل تحليل منهج باستخدام اإلسالمية للدول البيئية التجارة محددات ،العبديل عابد بن عابد 16

 . ,0 ص 3000، 00 عدد 03 جملة جدة للتنمية اإلسالمي البنك، والتدريب للبحوث اإلسالمي املعهد، إسالمية
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 REM) (التأثيرات العشوائية نتائج تقدير نموذج: (04)لجدول رقم ا

Prob T-stat Std.E coefficient Variables 
0.0000 29.402 0.553 16.267 constant 
0.0000 4.534- 0.037 0.172 -       
0.325 -0.992 0.015 -0.015        
0.031 2.205- 0.082 0.182 -       
0.002 3.142 0.025 0.081       

0.227  
  

0.00055 5.709                         F-stat 
676.720 SSR 

0.242 DW 
65 Observations 

 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: المصدر
معطيات بانل  استعمالمن أجل إجياد النموذج املالئم عند  : تحديد النموذج المالئم اختبارات .2.4

 . التحديد اختباراتما يسمى ب يستخدم
 منوذجو  PRMالتجميعي  االحنداراملفاضلة بني منوذج  تتم:   اختبار مضاعف الغرنج  .0.2.4

 سنة   Pagan  Breusch andالغرنج املقرتح من قبل  اختبار استخدامب REMالتأثريات العشوائية 
  17:و الذي يعطى بالعالقة التالية 0,80

   
  

      
 
      

 
      

   

     
 
   

 
   

   

 

       

  : حتت الفرضية التالية

 .هو املالئم  PRMمنوذج االحندار التجميعي   :   
 .هو املالئم REMمنوذج التأثريات العشوائية  :   

                                                 
17

 William H.Greene , ECONOMETRICANALYSIS: chapter13 Model for Panel 

Data ,5
th
.ed. PrenticeHall , 2002, p 299. 
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منوذج التأثريات بالتايل و    نقبل و    اجملدولة نرفض    احملسوبة أكرب من قيمة    إذا كانت قيمة 
 . العكس صحيحو ، هو املالئم REMالعشوائية 

   اختبار مضاعف الغرنج نتائج : (02)جدول رقم 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 22.669248 (4,56) 0.0000 

Cross-section Chi-square 83.311362 4 0.0000 

     
 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: المصدر     

اليت قيمتها مساوية لـ و    هلا توزيع     الختبارحصائية من خالل اجلدول نالحظ أن القيمة اإل
 . 2.820فهي مساوية لـ  0اجلدولية عند درجة حرية    أما قيمة ، 83.200

منوذج التأثريات بالتايل و    نقبل و    نرفض  منهو                       
 . هو النموذج املالئم REMالعشوائية 

بغرض معرفة أي من التأثريات  االختباريستخدم هذا  :   0771Hausman اختبار هوسمان. ..3.2
لتأثريات العشوائية من أجل األكثر مالءمة لتقدير النموذج سواء كان منوذج التأثريات الثابتة أو منوذج ا

ى الشكل عل االختبارتكون صيغة و  يف الدراسة واستعماله اختيارهأي من النموذجني ينبغي  حتديد
  18:التايل

                
 
                   

  
               

  : حتت الفرضية التالية

                                                 
18

 Emmanuel Duguet , ECONOMETRIE DES PANELS AVEC APPLICATION , MARS 

2010 , P 103 
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 .هو املالئم REMمنوذج التأثريات العشوائية   :   
 .هو املالئم FEMبتة اـــــــــوذج التأثريات الثــــــــــمن :   

منوذج التأثريات بالتايل و    نقبل و    اجملدولة نرفض    احملسوبة أكرب من قيمة     إذا كانت قيمة
 . العكس صحيحو ، هو املالئم FEMالثابتة 

 Hausman نتائج إختبار هوسمان: (06)جدول 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 142.636,,0 4 0.0000 

     
  Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث : المصدر

اليت قيمتها و    هلا توزيع  Hausmanخالل اجلدول نالحظ أن القيمة اإلحصائية إلختبار  من
             أي   0.02أصغر من  االختباراملرافق هلذا  االحتمالو أن 023.636مساوية لـ 

 . الئمهو النموذج امل FEMمنوذج التأثريات الثابتة بالتايل و    نقبل و   نرفض  و منه
إستقرارية السالسل  اختبارإلجراء   : Panel Dataدراسة إستقرارية السالسل الزمنية المقطعية . 4.4

 LLC , IPS , ADF االختباراتاملتمثلة يف و  االختباراتعلى خمتلف  باالعتمادالزمنية املقطعية قمنا 

دول التايل يظهر نتائج اجلو ، على متغريات الدراسة على حدى االختباراتحبيث قمنا بتطبيق هذه 
 .الفروقاتو  جذر الوحدة عند املستوى اختبارات

، I(0) مستقر عند املستوى TCH أن متغري معدل البطالة دناهيتضح من خالل اجلدول أ

املتغري و I(1) يستقران عند الفرق األول EXG اإلنفاق العام احلكوميو  INF املتغريين معدل التضخمو
أما متغري تعداد السكان اإلمجايل فهو يستقر   I(3) يستقر عند الفرق الثالث PIB احمللي اإلمجايل الناتج

 . I(2)عند الفرق الثاين 
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  لدراسة إستقرارية معطيات بانل LLC , IPS , ADF اختباراتنتائج : (07)جدول رقم 
3rd Diff 2

nd
 Diff 1st  Diff Level Type de test Variables 

/ / / 0.000 LLC  
TCH 

 
/ / / 0.022 IPS 

/ / / 0.025 ADF 

 / 0.000 0.970 LLC  
PIB 

0.000 0.633 0.620 0.998 IPS 

0.001 0.50 0.549 0.441 ADF 

/ / / 0.001 LLC  
POP 

/ 0.000 0.488 0.300 IPS 

/ 0.000 0.688 0.466 ADF 

/ / 0.000 0.135 LLC  
INF 

/ / 0.000 0.294 IPS 

/ / 0.000 0.326 ADF 

/ / 0.000 0.135 LLC  
EXG 

/ / 0.000 0.294 IPS 

/ / 0.000 0.326 ADF 

 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: المصدر
وجود بعض املتغريات غري و  اإلستقرارية اختباراتبعد إجراء : دراسة عالقات التكامل المتزامن. 2.4

هذا ما جيعلنا إىل القيام باختبار عالقات التكامل املتزامن بني و  املتكاملة من نفس الدرجةو  املستقرة
 جذر الوحدة للبواقي املقدرة اختباراتالذي يعتمد على و   Pedroni اختبارمتغريات الدراسة باستعمال 

 .هذا ما يوضحه اجلدول املوايلو 
ملتغريات حمل الدراسة وذلك من خالل وجود غياب عالقات التكامل املتزامن بني احيث بني 

بالتايل و مما يوحي إىل قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة   V , RHO , PP , ADFإحصائية 
 , RHO , PP كما يتضح أيضا من خالل إحصائية، عدم وجود عالقة التكامل املتزامن داخل املتغريات
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ADF  لة وبالتايل عدم وجود عالقة التكامل املتزامن بني على قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البدي
 . املتغريات

 (Pedroni)نتائج إختبار عالقات التكامل المتزامن : (01)جدول رقم 

prob Weighted stat statistic Within dimension(com.AR) 

0.660 

0.964 

0.639 

0.684 

-0.412 

1.807 

0.357 

0.479 

-0.628 

1.820 

-0.181 

-0.178 

Panel v- statistic 

Panel rho- statistic 

Panel pp- statistic 

Panel ADF- statistic 

prob Statistic Between dimension(Indiv.AR) 

0.997 

0.673 

0.854 

2.849 

0.449 

1.054 

Group rho- statistic 

Group pp- statistic 

Group ADF- statistic 

 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: المصدر
 : ةـاتمـــــخ

بني  واختالفا حتليلها من اجلانب النظري تبني أن هناك جدالو  من خالل تناولنا لظاهرة البطالة
 هذا راجع إىل الديناميكية املتسارعةو  يف تفسري ظاهرة البطالةني على اختالف مدارسهم االقتصادي

 أن البطالة يف دول املغرب العريب تشهد عدم اإلستقراريةو ، يت حتدث يف سوق العملالتغريات العشوائية الو 
ملغرب و ليبيا فهي مستقرة نوعا ما أما ا، خاصة اجلزائر و تونس و موريتانيا تذبذبات خالل فرتة الدراسةو 
عف الزمين و بالبعد املضا تتميز بيانات السالسل الزمنية املقطعية استخدامتقنية النمذجة بتبني أن و 

مما يسهل من دراسة جمموعة من األفراد أو الدول يف منوذج واحد و إبراز الفوارق بينهما و كذا ، الفردي
 . اخلصوصية الفردية غري املشاهدة

تبني أن النموذج املالئم هلذه الدراسة هو منوذج التأثريات الثابتة  من خالل الدراسة القياسيةو 
FEM  ل املغرب تبني أن معدالت البطالة يف دو و  ة اليت تتميز هبا كل دولةو ذلك للخصوصية الفردي

الذي أثبتته املعنوية اإلحصائية للمعلمة يف النموذج الناتج احمللي اإلمجايل ب جدا بشكل كبري العريب تتأثر



    حيمور مصطفى
 محمد عيسى محمد محمود. د

 ليلية وقياسية لمعدالت البطالة في دول المغرب العربيدراسة تح
 3002 - 3002 في الفترة 

 

202 

 

FEM ألن الناتج احمللي اإلمجايل يعمل على تفسري ديناميكية التطور الزمين ملعدالت البطالة يف دول 
التكامل املتزامن خلصت الدراسة إىل عدم وجود عالقة التكامل  اختباراتاملغرب العريب و من خالل 

 .املشرتك بني املتغريات
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 :مؤلفات
، اآلثار، األسباب) اإلسالمية و  مشكلة البطالة في المجتمعات العربية، أسامة السيد عبد السميع .0
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