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   زمالئيو    أصدقـائيإلى             

    



 
 

  الفــــهـــرس

  الصفحةرقم   وانـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــالع

    .شكر وتقدير

    .إهداء

    .الفهرس

    قائمة اجلداول

    قائمة األشكال

  2  .املقدمة 

  .اإلطار املفاهيمي للفقر وأساليب قياسه: الفصل األول

  6  .متهيد الفصل األول

  7  .مفهوم الفقر وأسبابه وطرق مكافحته: املبحث األول

  7  .مفهوم الفقر: املطلب األول

  11  .أسباب الفقر: املطلب الثاين

  16  .مكافحة الفقر يف اجلزائرطرق : املطلب الثالث

  24  .أساليب قياس الفقر ومؤشراته: املبحث الثاين

  24  .أساليب قياس الفقر: املطلب األول

  28  .مؤشرات الفقر: املطلب الثاين

  31  .خالصة الفصل األول

  .عالقة الفقر ببعض املتغريات وتطور معدالته ومؤشراته يف اجلزائر: الفصل الثاين

  33  .الفصل الثاينمتهيد 

  34  .عالقة الفقر ببعض املتغريات: املبحث األول

  34  .االقتصادية ملتغريات�عالقة الفقر : املطلب األول

  37  .االجتماعية ملتغريات�عالقة الفقر : املطلب الثاين

  39  .تطور معدالت الفقر ومؤشراته يف اجلزائر: املبحث الثاين

  39  .الفقر يف اجلزائرتطور معدالت : املطلب األول

  44  .يف اجلزائر الفقر تطور مؤشرات: املطلب الثاين

  51  .خالصة الفصل الثاين

  



 
 

  .2017-2000للفرتة   قياسية حملددات الفقر يف اجلزائرالدراسة ال: الفصل الثالث

  53  .متهيد الفصل الثالث

  54  القياسيةاإلطار النظري ملنهجية القياس والنماذج : املبحث األول

  54   .األسس املنهجية املتبعة يف الدراسة :املطلب األول

  56  .ذج وصياغتهالنمو  تغرياتحتديد م: املطلب الثاين

  57  .التحليلية للنموذجالقياسية و الدراسة : املبحث الثاين

  57  .االختبار اإلحصائي للدراسة التطبيقية :املطلب األول

  70  .اإلحصائي واالقتصادي للنموذج املقدرالتقييم : املطلب الثاين

  81  .خالصة لفصل الثالث

  83  .خامتة

  86  .املراجع املصادر قائمة

  92  املالحق

  

   



 
 

 قائمة اجلداول

  رقم الصفحة  العنوان  رقم جلدول

  17  .القطاعات حسب السكان معيشة ظروف حتسني املخصصات املالية لرب�مج 1اجلدول 

  18  . 2009- 2005له  املضافة واملخصصات النمو لدعم التكميلي الرب�مج 2اجلدول 

  19  .واملبالغ املخصصة لتحسني التنمية البشرية 2014-2010للفرتة  اخلماسي لرب�مجا حمتوى 3اجلدول 

  20  .االقتصادية للقطاعات خصصةامل واملبالغ  2014-2010للفرتة  اخلماسي الرب�مج 4اجلدول 

  39  2017- 2000الفرتة   خالل اجلزائر الفقر يفمعدل  تطور 5اجلدول 

  40  2005-2000تقدير معدل الفقر يف اجلزائر حسب نتائج حتقيق  6اجلدول 

  LSMS  42 2005وتوزيعها حسب املناطق وفق دراسة  اجلزائر نسبة الفقر يف مستوى 7اجلدول 

  LSMS  44 2005وتوزيعها حسب املناطق وفق دراسة  اجلزائر مؤشرات الفقر يف مستوى 8اجلدول 

  46  2011-2000الفرتة  خالل الفقر البشري يف اجلزائر تطور مؤشر 9اجلدول 

  48  )2011-2000( للفرتة اجلزائر يف البشرية التنمية مؤشرات 10اجلدول 

  49  تطور مؤشر الفقر متعدد األبعاد ومكو�ته يف اجلزائر 11اجلدول 

  �ADF  59ستخدام اختبار  Povاختبار االستقرارية لنسبة الفقر يف اجلزائر  12اجلدول 

 13اجلدول 
�ستخدام اختبار  Dpاختبار االستقرارية لسلسلة معدل الكثافة السكانية يف اجلزائر 

ADF  
61  

  ADF  63يف اجلزائر �ستخدام اختبار   PIBاختبار االستقرارية لنسبة الناتج احمللي اإلمجايل 14اجلدول 

  �ADF  65ستخدام اختبار  Infاختبار االستقرارية ملعدل التضخم يف اجلزائر  15اجلدول 

  �ADF  68ستخدام اختبار  Chomاختبار االستقرارية ملعدل البطالة يف اجلزائر  16اجلدول 

  ADF  68اختبار استقرارية السالسل الزمنية ملتغريات النموذج �ستخدام اختبار  ملخص لنتائج 17اجلدول 

  69  نتائج تقدير النموذج اخلطي املتعدد 18اجلدول 

  71  :جدول مساعد يوضح معنوية كل معلمة يف النموذج  19اجلدول 

  Breusch –Godfrey  76نتائج التقدير الختبار   20اجلدول 

  77  (White)وايت  الختبار التقدير نتائج  21اجلدول 

  79  مقارنة القيم الفعلية مع القيم املقدرة  22اجلدول 

   



 
 

  قائمة األشكال

  رقم الصفحة  العنوان  الشكلرقم 

  13  .للفقر الكلي املستوى على االقتصادية األسباب 1الشكل 

  30  منحىن لورنز 2الشكل 

  43  2017- 2000الفرتة   خالل اجلزائر معدل الفقر يف تطور 3الشكل 

  44  2005-2000تقدير معدل الفقر يف اجلزائر حسب نتائج حتقيق  4الشكل 

  LSMS  42 2005وتوزيعها حسب املناطق وفق دراسة  اجلزائر نسبة الفقر يف مستوى 5الشكل 

  LSMS  45 2005وتوزيعها حسب املناطق وفق دراسة  اجلزائر مؤشرات الفقر يف مستوى 6الشكل 

  2012  50 (MICS4)مؤشر الفقر متعدد األبعاد لألقاليم حسب التحقيق  7الشكل 

  58  2017-2000خالل الفرتة  Povمنحىن التغريات نسبة الفقر يف اجلزائر  8الشكل 

 9الشكل 
خالل الفرتة  Povاملنحىن البياين لدالة االرتباط الذايت للسلسلة الزمنية لنسبة الفقر يف اجلزائر 

2000 -2017.  
59  

 10الشكل 
  خالل الفرتة Dpمنحىن التغريات يف معدل الكثافة السكانية يف اجلزائر 

 2000-2017  
60  

 11الشكل 
خالل  Dpاملنحىن البياين لدالة االرتباط الذايت لسلسلة معدل الكثافة السكانية يف اجلزائر 

  2017- 2000الفرتة 
61  

  62  2017- 2000خالل الفرتة   PIB اإلمجايلمنحىن التغريات يف نسبة الناتج احمللي   12الشكل 

  13الشكل 
يف  PIB املنحىن البياين لدالة االرتباط الذايت للسلسلة الزمنية لنسبة الناتج احمللي اإلمجايل

  .2017- 2000اجلزائر خالل الفرتة 
63  

  64  2017- 2000خالل الفرتة  Infمنحىن التغريات ملعدل التضخم يف اجلزائر  14الشكل 

 15الشكل 
خالل الفرتة  Infاملنحىن البياين لدالة االرتباط الذايت للسلسلة الزمنية ملعدل التضخم يف اجلزائر 

2000 -2017.  
65  

  66  .2017- 2000خالل الفرتة  Chomمنحىن التغريات ملعدل البطالة يف اجلزائر   16الشكل 

خالل  Chomالبياين لدالة االرتباط الذايت للسلسلة الزمنية ملعدل البطالة يف اجلزائر  املنحىن 17الشكل 

  .2017- 2000الفرتة 
67  

  75  . حتديد مناطق القبول والرفض إلحصائية  18الشكل 

  78  لتوزيع األخطاء Jarque Beraتوضيح اختبار  19الشكل 

  79  توضيح اختبار معامل �يل  20الشكل 

 21الشكل 
  مقارنة منحىن القيم الفعلية والقيم املقدرة لنسب الفقر يف اجلزائر خالل الفرتة

2000 -2017  
80  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة



 مــــــــــــــــــــــــــــــقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 

  :دمةــــــقـــــــــــــم

من الظواهر االقتصادية واالجتماعية األكثر جدال و�ثريا على الواقع املعيشي ألفراد ا�تمع، وارتبط يعترب الفقر      

اليت تؤدي إىل مزيد من عدم االستقرار أحيا� واحلروب والصراعات الفقر �رخييا بظاهرة فقدان أو ندرة املوارد 

  .واالستعباداالقتصادي وإىل القهر 

منها االقتصاد�ت املتقدمة والنامية على حد سواء،  إذ �تت تعايناألكثر انتشارا يف العامل  الظاهرة الفقرال يزال      

والتفاوت مل  .ي عن عدم العدالة يف توزيع الدخل�مجة بشكل رئيسواليت تشكل مشكلة بنيوية يف االقتصاد العاملي 

ميكن ملسه بوضوح يف الدول املتقدمة نفسها رغم ارتفاع حيث  ،لكيقتصر بني الدول املتقدمة والنامية بل تعدى ذ

النمو االقتصادي مل أن  إذمعدالت النمو االقتصادي واخنفاض معدل اخلصوبة واقرتابه من الصفر يف بعض ا�تمعات، 

  .الدول أخذت تلك املعدالت يف الز�دة وبوترية متباينة بنييف معدالت البطالة بل على العكس  يرافقه تراجع

 �رزة عالمة، ومنها اجلزائر حيث يعترب الفقر املتقدمةتعاين الدول النامية من ارتفاع يف معدالت الفقر قياسا �لدول و 

اجلزائري وقضية ال ميكن إغفاهلا أو جتاهلها ومازالت املشكلة األكثر حتد� أمام متخذي القرار السياسي  ا�تمعيف 

�ا، ونظرا التساع حدة وفجوة خبصوصية كبرية كو�ا أدت إىل تراجع املؤشرات املرتبطة واالقتصادي اجلزائري وتتميز 

هذه الدراسة  سنخصصهذه الظاهرة، الفقر يف السنوات األخرية وعدم قدرة السلطة اجلزائرية بسياسا�ا على معاجلة 

  .املؤثرة فيه األساسيةوعالقته �ملتغريات لتحليل أسباب الفقر يف اجلزائر وتداعياته االقتصادية واالجتماعية 

  :اإلشكالية

  :اآليت اجلوهري السؤال يف إشكالية املوضوع صياغة ميكن و انطالقا مما سبق 

 ؟ يف ظاهرة الفقر واملؤثرة املفسرة واحملددات املتغريات ماهي  

:التالية الفرعية التساؤالتولإلحاطة و اإلملام �ذه اإلشكالية نطرح    

 ؟ اوما هي أسبا� ؟ مفاهيم ظاهرة الفقرهي  ما 

 ما هي اإلصالحات السياسية املتبعة ملكافحة الفقر يف اجلزائر؟ 

  ؟ومؤشراته  هي أساليب قياس الفقر ما 

 كيف ميكن بناء منوذج قياسي لظاهرة الفقر يف اجلزائر والتنبؤ به؟ 
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  :الفرضيات

  :التالية الفرضيات نعتمد سوف آنفا ملعاجلة اإلشكالية املطروحة

  قياسهاطرق تعدد أسبا�ا و تتتعدد مفاهيم ونظر�ت ظاهرة الفقر، كما. 

 ىوتؤثر عل الشرائية ةالقدر  إىل تدهور تؤدي لألسعار العام املستوى يف واملستمرة املتزايدة االرتفاعات إن 

 .جتماعية و�لتايل يف نسبة الفقراألوضاع االقتصادية واال

  اقتصادي قياسي لظاهرة الفقر يف اجلزائر والتنبؤ به من خالل استخدام مناهج إحصائية ميكن بناء منوذج

 .وبرامج معلوماتية

   :املوضوع أمهية

  :من املوضوع أمهية تنبع 

  مت إذا إال إليه الوصول ميكن ال اهلدف وهذا ،للسكان املعيشة مستوى وحتسني الفقر ظاهرة حماربة أمهية 

 سياسات وضع ميكن خالهلا من واليتوحتليل انعكاسا�ا  الفقر يف نسبة التأثري على القادرة املتغريات حتديد

  . رالفق حدة من التقليل هدف حتقيق على قادرة مناسبة واجتماعية اقتصادية

    املسامهة يف إثراء  املكتبة مبوضوع يعاجل  ظاهرة الفقر يف اجلزائر.     

 : البحث أهداف

 :إىل الدراسة هذه خالل من �دف

 البحث يف القياسية واألساليب األدوات أمهية لظاهرة الفقر وكذا  ياألساس النظري والتحليل إبراز حماولة 

  .العلمي

 له املسببة املتغرياتبعض  و الفقر بني تربط اليت العالقة يوضح اجلزائر يف للفقر قياسي منوذج بناء .  

  :املستخدم املنهج

 سيتم كما،من أجل عرض املفاهيم األساسية للفقر  التحليلي واملنهج الوصفي املنهج إتباع يتم املوضوع ملعاجلة     

 تقنية  وذلك عن طريق استخدام،حصل عليها تاملعطيات امل بغرض قياس واإلحصائي القياسي املنهج استخدام

 وإجراء املؤثرة يف ظاهرة الفقراملتغريات األساسية العالقة بني  لدراسة 2017- 2000 خالل الفرتةاالحندار املتعدد 

إلجياد احللول الالزمة للقضاء على ظاهرة  استخراج النتائج كذاو  وتقدمي منوذج مقدر مناسب ،الالزمة االختبارات

  .(EXCEL)و  (EVIEWS) برب�جمي، وذلك �الستعانة الفقر
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 :البحث صعو�ت

 الباحث أمام عادة تقف اليت الصعو�ت تلك هي البحث هذا إجناز يف اعرتضتنا اليت الصعو�ت أهم بني من إن     

 وإسقاط ،جهة من ما بلد يف وواقعا معينة ظاهرة حول النظرية التحليالت بني الربط حماولته عند القياسييف االقتصاد 

وعلى العموم تتلخص هذه الصعو�ت  �نية، جهة من لديه املتاحة والر�ضية اإلحصائية األدوات بواسطة قياسًيا ذلك

 :يلي فيما 

 عليها احلصول وصعوبة �ملوضوع، الصلة ذات احلديثة واملراجع املصادر ندرة. 

 ياناألح بعض يف جتانسها وعدم االقتصادية املؤشرات حول الرقمية والبيا�ت املعطيات نقص. 

  :تقسيمات البحث

  :النحو التايل تتكون هذه الدراسة من ثالث فصول مقسمة على    

  الفقر   مفهوم دراسة خالل من وأساليب قياسه لفقرل املفاهيمي اإلطار الدراسة هذه من األول الفصل يتناول

 إىل التطرقمت  فقد الثاين املبحث أما .األول املبحث فيما خيص هذايف اجلزائر،  وأسبابه وطرق مكافحته 

  .أساليب قياس الفقر ومؤشراته

 خالل تطور معدالته ومؤشراته يف اجلزائركذا و دراسة عالقة الفقر ببعض املتغريات  إىل الثاين الفصل بينما يتطرق 

عالقة الفقر �ملتغريات االقتصادية  دراسة يف األول متثل مبحثني إىل تقسيمه مت حيث .2017- 2000 الفرتة

تطور معدالت الفقر  على للتعرف خصص فقد الثاين املبحث أما وكذا عالقته �ملتغريات االجتماعية،

 .ومؤشراته يف اجلزائر

 2017- 2000 الفرتة خالل اجلزائر يفظاهرة الفقر ل القياسية الدراسة على واألخري الثالث الفصل ملتيش و، 

 النظرية على �العتماد الفقر نسب على تؤثر اليت املتغريات حتديدو  القياسي االقتصاد منهجية تطبيق سيتم أين

 املبحث يف هذا وكذا صياغة النموذج الر�ضي السابقة الدراسات بعض وعلى األوىل �لدرجة االقتصادية

االختبار اإلحصائي  التحليلية للنموذج من خالللدراسة القياسية و � سنقوم املوايل املبحث يف مث األول،

 الناحية من صالحيته مدى واختبار التقييم اإلحصائي واالقتصادي للنموذج املقدرمث  للدراسة التطبيقية

  .واإلحصائية االقتصادية
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  :متهيـــــــــــــــــــــــــــــــد

مور��ا �ستمرار تواجد العوامل املولدة هلا  تانتقلبل طارئة يف ا�تمعات، وال�جلديدة ظاهرة الفقر  ليست    

فيعترب الفقر مسألة عدالة، يستمد جذوره من علم  ،ويغلب على  األمر التداخل بينها والفاعلة على استدامتها،

واالجتماعية، الداخلية واخلارجية، هلذا البد من االجتماعي تبلور جراء مصفوفة من التغريات االقتصادية  خالقاأل

ترتبط يف مراحلها األوىل بكمية املبالغ النقدية ، حيث كانت �توفقا للعديد من النظر التطرق لتحديد مفاهيمها 

الضروري للحياة من أجل البقاء واستمرار الكفاءة البدنية وهي غالبا املقبولة اجتماعيا، أو احلصول على احلد األدىن 

احلرمان للعيش مبستوى حياة التنمية البشرية �وجه متعددة من مرتبطة �لدخل، مث أصبحت ترتبط حسب مفاهيم 

  .الئق

احلرمان من ، الصحةاعتالل : الفقر ليس جمرد اخنفاض يف الدخل فقط، فالفقراء يعانون على جبهات كثرية      

تدين السلم االقتصادية  واالضطرا�تالتأثر وبشدة �لكوارث الطبيعية  ،، البطالة، العزلة، املأوى والتعليمالتغذية

اخلوف من املستقبل، يف ظل هذه األوضاع السيئة اجته ا�تمع الدويل إىل القضاء على الفقر أو على و  ،االجتماعي

  .وانعكس ذلك يف عدة حماوالت حماولة التخفيف منه األقل

  :مها مبحثني أساسينيتركزت الدراسة يف هذا الفصل على  ،الفقر ةهر لظا النظرية اجلوانب ختلفمب اإلملام و�دف 

  .مكـــــــــافحتــــه وطـــرق وأسبــــــــــــابـــــه الفقـــــــر مفهـــــــــــــــــوم :األولاملبحث 

  .ومؤشراتهظاهرة الفقر  أساليب قياس :املبحث الثاين 
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  ه ــــافحتـــــــــرق مكـــه وطـــــابــــــــــــوأسبر ـــــــوم الفقـــــــــــــــــمفه     : املبحث األول 

  ر ـــــــوم الفقـــــــــــــــــمفه      : املطلب األول

جتمع معظم األدبيات اليت تتحدث عن الفقر على انه عبارة عن ظاهرة اجتماعية واقتصادية �لغة التعقيد      

والتشابك يدور حول مفهوم احلرمان النسيب لفئة من فئات ا�تمع، من هنا سوف حناول التطرق إىل تعريفه لغة 

  . واصطالحا

الذي نزعت فقاره من ظهره فانقطع صلبه من  ، والفقري معناهالفقر يف اللغة ضد الغىن، وهو عند العرب احلاجة     

شدة الفقر والفقري أحسن حاال من املسكني، وقد سئل أبو العباس عن الفقري واملسكني فقال هو الذي له ما �كل 

ر هي أما املسكني فهو الذي ال شيء له، فالفقري أفضل حاال من املسكني، والواضح أن الداللة اللغوية ملعىن الفق

  .احلاجة والعوز واليت هي الركيزة األساسية يف حتديد هذا املفهوم

  :خمتلفةتعريفات ومفاهيم فقد جند  :اصطالحاأما      

  :الدخلاملفهوم النقدي أو فقر   - أ

اإلنفاق املطلوب للوصول إىل احلد األدىن نعين مبفهوم الفقر من منظور الدخل ذلك املستوى من الدخل أو      

ملستوى احلياة املعيشية أو احلد األدىن للعيش أو البقاء ، كما ميثل هذا الفقر حالة أو مستوى من الرفاهية املتدنية 

تقاس عادة �لدخل، أو �ستخدام اإلنفاق االستهالكي الذي يرتجم بقيمة نقدية، وللتفرقة بني الفقراء وغري الفقراء 

 :  1، من هنا منيز بني اآليت''   خط الفقر'' وفق هذا املفهوم يتم حتديد عتبة نقدية تسمى 

  Absolute poverty: املفهوم املطلق -1

املطلق يعد نقصا يف الثروة املادية أو الدخل حيث يكون اقتصاد� يتمثل يف عدم القدرة على إشباع الفقر       

  .النقل وذلك بصورة كليةو  التعليم، الصحةكاحلاجات البيولوجية مثل امللبس واملسكن واملأكل واحلاجات اخلدماتية  

 Relative poverty: املفهوم النسيب للفقر -2

ينظر إىل الفقر النسيب أنه مقياس لعدم التساوي بني األفراد أي عدم قدرة الفرد على أن يعيش بنفس املستوى      

ميتلكون املعيشي الذي يعيشه غالبية من حوله يف  ا�تمع، فإذا كان مثانون يف املائة ممن يعيشون يف منطقة معينة 

  .رية فقط يعترب فقريا نسبياراء دراجة �سيارة ولكنه يستطيع شستطيع شراء يسيارات فإن من ال 

آخرون  عرفه حني فقرا نسبيا، يف فقريا الوسيط يعترب عن يقل دخله من البعض الفقر النسيب �عتبار أن عرف      

  .األسفل من مدى الدخل من %  40يعادل  الذي الدخل �نه

                                                           
1
  .2ص  والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،دار الراية للنشر  ، ''ذجامنو  دراسة قياسية اجلزائر ''إشكالية الفقر حاجي فاطمة، .د - 
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 :ى من مفاهيم الفقر وهيخر أأنواع اإلشارة إىل  جيدركما   

   : الفقر املدقع - 

 الغذائية احلاجات األدىن من احلد على احلصول معها اإلنسان يستطيع ال الفقر اليتهي حالة من حاالت       

  1.االعتيادية نشاطاته حيا يزاول من السعرات احلرارية لبقائه األدىن احلد على األساسية الالزمة للحصول

   ) الفاقة ( :املعدم الفقر - 

  2.املزرية املزري أو احلالة الفقر كذلك يذكر، ويسمى شيء الفقري أي يوجد مع ال أن وهو     

  The basic needs concept :األساسية مفهوم االحتياجات  - ب

ويف منتصف السبعينات  ،يشمل هذا املفهوم دخل الفقر �إلضافة إىل جمموعة واسعة من االحتياجات االجتماعية    

مت تعريف الفقر على أنه ليس فقط عدم وجود دخل، ولكن كحد أدىن االستهالك الفردي والذي يشمل الغذاء 

الكيفي مثل وجود بيئة صحية كما يعين كذلك تلبية االحتياجات ذات الطابع   ،وامللبس النقل، الصحة، والتعليم

  .القرار وإنسانية مرضية مع املشاركة الشعبية يف صنع

كما ميكن تعريفه على أنه احلرمان من املتطلبات املادية الالزمة للوفاء �حلد األدىن املقبول من االحتياجات       

اإلنسانية مبا يف ذلك الغذاء ويدخل يف هذا املفهوم احلاجة إىل توفري فرص العمل واخلدمات األساسية الصحية 

  .والتعليمية، فمن يفتقر إىل هذه اجلوانب يعد فقريا

 Poverty from a sociological persepective: االجتماعالفقر من �حية علم  -ج

واملعنوية يعرف الفقر لدى علماء االجتماع على أنه مستوى معيشي منخفض ال يفي �الحتياجات الصحية       

عاجزا عن الوفاء واملتصلة �الحرتام الذايت لفرد أو جمموعة من األفراد، وخط الفقر هو احلالة اليت يكون فيها الفرد 

  .بتوفري متطلبات الغذاء وامللبس واملأوى الضروري لنفسه

   Human development concept of poverty: مفهوم الفقر من منظور التنمية البشرية  -د

التنمية البشرية ��ا عملية توسيع اخليارات أمام الناس، وأهم هذه  1990البشرية عام  تقرير التنميةعرف      

اخليارات هي العيش حياة طويلة، يف صحة جيدة، والتمتع مبستوى معيشي الئق، إضافة إىل خيارات أخرى تشمل 

، وإذا كانت التنمية البشرية هي أمر يتعلق بتوسيع نطاق اخليارات، اخل....احلرية السياسية، وحقوق اإلنسان األخرى

                                                           
1
-1980خالل الفرتة  (VAR)دراسة قياسية �ستخدام مناذج أشعة االحندار الذايت :حمددات الفقر يف اجلزائربن جلول خالد ، ساملي مجال،  - 

  .73مقال من جملة الدراسات االقتصادية الكمية، ص، 2014
  .151 ، ص1996  ،اللبناين،ً بريٌوت الفكر ، دارالثالث العامل االقتصادية يف واألزمات الفقر خصائصوهب،  علي -  2
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للتمنية البشرية، وهي العيش يف صحة وإبداع، والتمتع فإن الفقر يعين انعدام الفرص واخليارات ذات األمهية األساسية 

   1.الئق، و�حلرية والكرامة واحرتام الذات وكذلك احرتام اآلخرين معيشيمبستوى 

كما عرف ،  2"عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة"البنك الدويل مفهوم الفقر على أنه  وحدد     

  .3 "عدم القدرة على الوصول إىل حد أدىن من االحتياجات األساسية"الفقر وفق منهج األمم املتحدة على أنه 

  :4املادي ليعكسفهوم الفقر احلرمان إذن وفقا ملنظور األمم املتحدة يتجاوز م

 .اخل...الفرد على كسب املال، واالستهالك، والتملك، والوصول إىل الغذاءيعين عدم القدرة  :اقتصاد�بعدا  -

، واملسكن وهي واملاء املأمونعدم متكن الفرد من احلصول على الصحة، الرتبية، والتغذية، : بعدا إنسانيا -

 .أساسيات حتسني معيشة الفرد

 .يف غياب حقوق اإلنسان، واملشاركة السياسية، وهدر احلر�ت األساسية واإلنسانية يتجلى: عدا سياسياب -

 .الصدمات االجتماعية، واالقتصادية الداخلية واخلارجيةيتمثل يف غياب القدرة على مقاومة : بعدا وقائيا  -

  .يتمثل يف عدم قدرة الفرد على املشاركة بصفته حمور اجلماعة وا�تمع: بعدا ثقافيا -

 Poverty Concept from Islamic Perspective: اإلسالميةمفهوم الفقر يف ظل الشريعة   -ه

إن مصطلح الفقر  يف اإلسالم يراد به عدم توفر حد الكفاية وهو احلد الالئق للمعيشة الكرمية وقد اختلفت       

  : 5التعاريف حسب اختالف املذاهب واألئمة وهو ما سوف نوجزه فيما يلي 

فإن الفقر هو عدم ملك نصاب الزكاة املفروضة وحسبه فإن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اعترب من بلغ  حسب اإلمام أبو حنيفة     

بذلك فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ فإن هم أطاعوا لك   «:ذ بن جبل االنصاب غنيا يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص ملع

  .»6  ......فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإ�ك وكرائم أمواهلم من أغنيائهم فرتد على 

                                                           
حماولة لبناء بيا�ت ملؤشرات الفقر، األمم املتحدة، نيويورك، :  الفقر وطرق قياسه يف منطقة اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  -  1

  .11، ص2003

2
  .41، ص 1990عن التنمية يف العامل، واشطن، ، تقرير الفقرالبنك الدويل،  - 

، 2001، ورشة عمل حول مؤشرات التنمية، األمم املتحدةن بريوت، دليل مؤشرات  التنمية البشريةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  -  3

  .83ص
للنشر والتوزيع،  رير دار جالطبعة األوىل، ،  الوطن العريبقياس مؤشرات ظاهرة الفقر يفعد�ن داوود دمحم العذاري، هدى زوير خملف الدعمي،  -  4

  .23، ص2010األردن، 
5
مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت أكاديدمي يف العلوم االقتصادية، جامعة ، ''حالة والية مستغامن''حماولة قياس وحتليل ظاهرة الفقربلكرارويب طه،  - 

  .10، ص2017- 2016مستغامن، السنة اجلامعية 
  .357 ص، 1496 رقم .كانوا حيث الفقراء يف وترد األغنياء من الصدقة أخذ �ب  - الزكاة كتاب -  البخاري صحيح -  6
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حسب اإلمام مالك واإلمام الشافعي رمحهما هللا أن الفقر شرعا هو أال ميلك اإلنسان ما يكفيه من املال، وحد     

   1.غىن عكس ذلك على الرغم من اختالف أصحاب هذا االجتاه يف حتديد ما يكفي اإلنسان من مالال

فمنها ما حث . كل على حسب تفسريهاموضعا   13وقد ذكرت كلمة الفقر ومشتقا�ا يف القرآن الكرمي يف      

إخل .... على الصدقة ومنها ما حث على الزكاة، ومنها ما حث على اإلحسان للفقراء والصدقة واإلحسان للجار

  : ومن هذه اآل�ت ما يلي

 .  2﴾ت ٕاَيل من �ري فقري رَب ٕاَين ملا ٔ��زل....  ﴿  :قوله تعاىل  -

 . 3﴾� ٔ�َهيا النَاس ٔ�نمت الفقراء ٕاىل هللا وهللا هو الغين امحلید  ﴿ :وقوله تعاىل  -

 . 4﴾ ....الش�یطان یعدمك الفقر وی�ٔمرمك �لفحشاء ﴿ : وقوله تعاىل -

 . 5﴾ .......لقد مسع هللا قول ا��ن قالوا ٕان هللا فقري وحنن ٔ�غنیاء س�نك�ب ما قالوا  ﴿ : وقوله تعاىل -

  :كما ذكرت العديد من املرادفات للفقر يف القرآن ومن ذلك

  . 6﴾ ....وال تق�لوا ٔ�والدمك من ٕامالق حنن �رزقمك وٕای�َامه .....  ﴿  :قوله تعاىل -

  .7إخل....وهناك املسكني ذا مرتبة  القانع والفقري املعرت وقد ميز القرآن بني الفقراء فهناك الفقري

  : 8وعموما جند أن الباحثني حيددون ثالثة أبعاد ملفهوم الفقر 

  هو املاد�ت فهي تلك األشياء اليت نعترب نقصها فقرا، وهذا النقص أو احلرمان أو الفقدان : البعد األول

واجلهل، وتعذر احلصول على احلد األدىن من الضرور�ت املطلوبة للحياة  يتمثل يف التفرقة ، وعدم املساواة، التحيز 

 .إخل....كما حتددها ثقافة املرء، واجلوع وسوء التغذية والتشرد، وضعف الصحة

 هو إدراك اإلنسان حلالته فاملرء يعد فقريا عندما حيس بوجود النقص يف إحدى تلك املاد�ت أو  : البعد الثاين

قيمها كبعد معريف يف املفهوم، إال مع إدراك الطابع النسيب والذايت ملفهوم الفقر، د�ت ال تكتسب كلها، إن تلك املا

 .عادة يدفع هذا البعد الذايت الفقري إىل ختطي فقره،  وتغيري موازين القوى لصاحله

                                                           
الدراسات  اإلسالمية، سلسلة اجلامعة ، جملةموضوعية قرآنية دراسة الفقر مشكلة ، عالج عنرب هاشم حممود د اللوح و دمحان السالم عبد -  1

  .318، ص  2009 األول، يناير عشر، العدد السابع اإلسالمية،  ا�لد
  24 - اآلية القصص سورة -  2
  15 اآلية فاطر سورة -  3
  268 اآلية البقرة سورة -  4
  181 اآلية عمران آل سورة -  5
  151 اآلية األنعام سورة -  6
  .11ص   ، رجع سابق، املطه   بلكرارويب -  7

8
  .10ص،  سابقالرجع ، امل ''ذجامنو  دراسة قياسية اجلزائر ''إشكالية الفقر حاجي فاطمة،   - 
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 عل اآلخر اجتاه قد خيتلف إدراك الفقري حلاله مع رؤية اآلخرين، ويرتتب على هذا اإلدراك رد ف: البعد الثالث

ة أو دالفقري، التدخل املباشر أو غري املباشر  من خالل الصدقة، أو املساعالفقري، ومثة نوعان من أنواع رد الفعل اجتاه 

  .القهر، وتتأثر تلك األبعاد الثالثة �ملكان والزمان والبيئة االجتماعية، والثقافية الكائنة فينا الرتبية، أو

  أسباب الفقر : املطلب الثاين 

إن دراسة أي ظاهرة أو مشكلة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية تستلزم الوقوف على األسباب الكامنة 

اتساع نطاقه يف اجلزائر تقف خلفه مجلة من األسباب املتعددة واملتغرية، فأصبح و وراءها و�لتأكيد فإن انتشار الفقر 

الفقر الشغل الشاغل للسياسيني واالقتصاديني حيث أضحى يشكل هاجسا خطريا على ا�تمعات ملا حيمله من 

  . هزات متس مجيع األبنية االجتماعية وتعيق تقدمها وتطورها وتواز�ا االقتصادي

: القتصاديةألسباب اا -أ  

  :تتمثل أهم األسباب االقتصادية يف النقاط اآلتية

اخنفاض األجور حتت خط الفقر وكذا ارتفاع معدل أعباء اإلعالة مما يصعب احلصول على الضرور�ت  -

�ثري  توزيع ثروة البلد اليت هلا وكذا سوء ) الغذاء، املأوى، امللبس، واملستو�ت املقبولة من الصحة والتعليم(األساسية 

 .كبري، فكلما زادت البلدان ثراء حتسن وضع الفقراء

 .1عدم املساواة يف توزيع الدخل -

اخنفاض معدل النمو السنوي يف نصيب الفرد من الناتج الوطين اإلمجايل وكذا اخنفاض النمو االقتصادي  -

 .الفقر عن طريق اخنفاض الدخليؤدي إىل تزايد 

التحكم احملدود للموارد االقتصادية املتاحة وسوء استخدامها وعدم االستفادة منها �لشكل الكايف لرفع   -

للدول الفقرية و�لتايل يصبح االستهالك احمللي أكثر من الناتج الداخلي وهو ما املستوى االقتصادي واالجتماعي 

 .يطرح إشكالية عدم التوازن من جديد

 .اخنفاض إنتاجية العمال -

واملتعثرة مبا يف ذلك التحيز ضد األنشطة ذات اإلنتاجية العالية السياسات اإلمنائية احلكومية غري املناسبة  -

العام على  واحنياز منط النمو املتحقق إىل جانب األغنياء وعلى حساب الفقراء، إضافة إىل هذا فإن اإلنفاق

تفاوت اإلنفاق لصاحل ن جانب السياسات احمللية، وكذا اليت تؤثر يف أوضاع الفقراء ال يلقى اهتماما معات  القطا

 .احلضر على حساب الريف

                                                           
1
   .19، ص2015الطبعة األوىل، دار دار الراية للنشر ولتوزيع، عمان، اقتصاد الفقر وتوزيع الدخل، عبد الرمحن سيف سردار،   - 
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على ارتفاع معدالت البطالة والعجز يف �مني فرص العمل نتيجة لعدم قدرة األجهزة اإلنتاجية و اخلدمية  -

برامج اخلوصصة التشغيل، �هيك عن استيعاب العمالة والطلب اإلضايف سنو�، يف ظل عدم فعالية وجناعة سياسة 

 .اليت تؤدي إىل التسريح اجلزئي أو الكلي للعمالة

 .يصبح الفرد البطال عبئا على عائلته، ومن مث يقرتن فقر الشعب بوجود حالة البطالةو�لتايل  -

التضخم ويعرف �نه االرتفاع العام يف أسعار السلع واخلدمات معربا عنها �لنقود، الذي يؤدي إىل اخنفاض  -

الدخول احلقيقية لألسر وتصل حالة العجز عن اقتناء كل املتطلبات اليت حتتاجها، ائية للنقود، و�لتايل تتأثر القوة الشر 

الفقراء بغض النظر عن درجة الفقر، فالتضخم سيزيد يف عبء اإلعالة اليت تقع على العاملني يف وتصبح ضمن تعداد 

 .إعالة غري النشطني يف ظروف التضخم املتسارع

 15فعلى الرغم من توقعات اخنفاض نسب الفقر إىل ال نغفل أثر األزمات االقتصادية : االقتصادية األزمات -

  وحسب التقديرات املعدلة الصادرة من  النب كالدويل أن هذه  2008إال أن األزمة العاملية لسنة  2010سنة

مليون نسمة بنهاية سنة  24و 2009 يف سنة  1إىل فئة الفقر املدقعمليون نسمة  50األزمة ستضيف حوايل 

 .االضطراباالقتصاد العاملي يف  إذا استمر منو  2020و  2015وأن هذه النسب ستبقى إىل ما بعد   2010

كما أن االقتصاد العاملي واألسواق العاملية أدت إىل عوملة أسواق السلع واخلدمات وتدهور نسب التبادل  -

أخرى أثرت سلبا على اخلارجي وتنفيذ برامج التصحيح اهليكلي واألزمات املالية املتتالية، كلها عوامل التجاري والدين 

  .الفقراء، والشكل التايل يوضح ذلك

   

                                                           
1
  .7 ص ، 2010 نيويورك، املتحدة، األمم ،لأللفية اإلمنائية األهداف عن تقرير ،مون كي ن� - 
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 .للفقر الكلي املستوى على االقتصادية األسباب: ) 1(الشكل  -

  
  

 .41 ،ص2005،القاهرة�لس األعلى للثقافة، اوالدول العربية، مصر  ،والعوملة الفقر يف دراساتكرمي، كرمية:املصدر

1:األسباب السياسية -ب  

 .انعدام الوعي السياسي �مهية االلتزام السياسي للحكومات ملكافحة الفقر  -

وكذا  األقطار من كبري عدد يف سائدا يزال وال كان الذي السياسي، االستقرار وعدم الداخلية تعترب النزاعات  -

األمراض و احلروب األهلية واحلروب بصفة عامة من أهم مسببات الفقر حيث ينجم عنها دمار وانتشار لألوبئة 

                                                           
1
  .111، ص2009-2008-  قسنطينة، منتوري ،جامعةاالقتصادية العلوم يف املاجيسرت شهادة لنيل مذكرةاجلزائر، يف الفقر حتاليل �دية، حصروري - 
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وأرامل وأيتام ال جيدون من يكفلهم ومن أمثلة ذلك االستعمار الفرنسي للجزائر الذي دمر البالد والعباد وكذا 

 .�جلزائرالعشرية السوداء 

تفشي الفساد والبريوقراطية ينمي مظاهر التخلف من  النامية ففي ا�تمعات املتخلفة و  :والبريوقراطيةالفساد  -

 : خالل 

   للفقراء �لنسبةمنها خصوصا  االستفادةاجناز البىن التحتية �قل نوعية ويقلل. 

 حجب اإلنفاق احلكومي عن أصحابه احلقيقيني. 

 املساعدات احلكومية لغري مستحقيها خصوصا مع فساد املسؤولني ةوجه حتويل. 

ذه الفئة، وعن تقرير  الفساد يف وما يزيد الطينة بلة البريوقراطية اليت تزيد معا�ة الفقراء وهذا بسبب النظرة الدونية هل

  : أربعة جوانبالعامل يؤثر يف ن منظمة الشفافية الدولية فإن هذا ميصدر  الذي 2011سنة 

 .1عدم املساواة –النمو االقتصادي  ةعرقل –تكلفة اخلدمات �لنسبة للفقراء  ارتفاع –البنية التحتية  -

�ا يف الغالب ما تكون عكس ذلك واليت تظهر للعيان وكأ�ا مساعدات حقيقية إال أ  :املساعدات الدولية -

يا الدول املتخلفة والنامية من التكنولوجن خالل مثال تقدمي مساعدات مالية ال تفي �لغرض املطلوب وعدم متكني م

هذه الدول على ما �يت من الدول املتقدمة والتبعية هلا يف كل شيء، وأكرب مثال  اتكاليةاحلقيقية وهذا كله بغية بقاء 

الدويل وما اجنر عنه من  من صندوق النقد اقرتاضهاات عند لتسعينعلى ذلك التجربة اجلزائرية مثال يف سنوات ا

أعقب ذلك من غلق للشركات وخوصصة عدة مؤسسات �سعار زهيدة مما أدى إىل تسريح العديد تبعيات كارثية ملا 

اخر من العمال الذين أحيلوا إما على التقاعد أو البطالة وكذا فوائد القروض أين وصلت مديونية اجلزائر يف أو 

مليار دوالر، ما ولد أزمة اقتصادية وتنموية صعبة كان ضحيتها الشعب الذي �ل منه  30التسعينات إىل حوايل 

 .2الفقر

  

  

  

                                                           
  . 86 ص ، 2001 يناير جدة، ،املدينة مطبعة ،نظر بال النظرية: العوملة ،سبكشي حسني علي -1

  للنشر الوطنية الشركة ، 53 العدد التطبيقي، االقتصاد يف البحوث مركز دور�ت ،اجلدد والفقراء الرأي اإلدارة، املدين، ا�تمع ،عروس الزبري  -  2

  .16 ص ، 2000 اجلزائر اإلشهار، و
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  : األسباب الدميغرافية -ج

كرب حجم األسرة وارتفاع معدالت ارتفاع منو السكان و  إن حجم األسرة يعترب من مسببات الفقر حيث يؤدي

األسرة ذات احلجم متطلبات واجهة حالة العجز عن توفري كل األعباء على نفقات األسرة و�لتايل ماإلعالة، إىل ز�دة 

  . الكبري

 :األسباب االجتماعية -د

 اليت انعدام العدالة و الالمساواة و االجتماعية التمايز لصور األخرى الواجهة هو األمر حقيقة يف الفقر إن

 اجلماعات أو مستوى األفراد على سواء ، اإلنسانية احلضارات و البشرية احلياة يهدد الذي السبب األساسي هي

 يتوارثها  عوامل بيولوجية بفعل تظهر ، البشرية يف احلضارات متأصلة أبدية ظاهرة ليس والفقر. تالدول وا�تمعاو 

   .البشر بني تربط اليت العالقات على حمددة ألمناط �رخيية نتائج هي إمنا و ا�تمعات و األفراد

  : تتمثل أهم األسباب االجتماعية فيما يلي 

 .يف القضاء على الفقر) احلكومية وغري احلكومية(عدم كفاءة املؤسسات االجتماعية   -

 ،والتعليم والتدريب املهين غري املالئم ملتطلبات السوققلة اخلدمات االجتماعية مثل الصحة �إلضافة إىل األمية  -

وجتدر اإلشارة إىل أن تدين املستوى التعليمي للفرد يقلل من قدراته الذهنية يف استيعاب نطاق واسع حمليطه 

تويل اهتماما �لغا للتعليم واملنظومة الرتبوية لديها من االجتماعي والسياسي والثقايف، فنجد البلدان املتقدمة 

حتصيل علمي جيد وعلى العكس من ذلك ففي الدول  واإلمكانيات بغية الوصول إىلتوفري كل الوسائل خالل 

املتخلفة ال تزال الربامج الرتبوية غري �جعة �إلضافة إىل سوء التسيري يف قطاع التعليم األسباب اليت تؤدي إىل 

 .تدين املستوى التعليمي

داخل ا�تمع وهذا ما امات الالمساواة واليت بسببها ينشأ النظام الطبقي والتمايز بني شرائح ا�تمع ما يولد انقس -

احلياة ومواردها كل بناء يعد بيئة خصبة لظهور الفقر وتدين مستوى املعيشة من خالل التعاطي مع معطيات 

  1.على طبقته ومستواه وهذا ما يقلل الفرص يف أوجه البعض

حيث أن �ميش هذه األخرية يعد من أهم العوامل الرئيسية املولدة للفقر نتيجة التهميش والتحيز ضد املرأة  -

تعرضهن للتمييز وخاصة يف املناطق الريفية حيث يؤدي إىل إبعادهن على السياسات اليت �دف إىل احلد من 

  . الفقر

   

                                                           
  .50، ص2017دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل  ،''ذجااجلزائر والصني منو  ''دراسة حتليلية –سياسة مكافحة الفقر حاجي فاطمة،  -  1
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  يف اجلزائر طرق مكافحة الفقر  :املطلب الثالث

 إىل االستقالل منذ وهذا الفقر، ظاهرة مواجهة يف املستو�تو  اجلوانب متعددة سياسات اجلزائر انتهجت لقد

 اليت ،تاملتغريا خمتلف على التأثري إىل جمموعها يف �دف واالسرتاتيجيات  السياسات تلك كانت فقد ،هذا يومنا

 ،االقتصادية السياسات من كل الفقر من اإلقالل واسرتاتيجيات سياسات وتشمل ،رالفق عمق أو درجة حتدد

 السياسات جمموعة  ، ) والنقدية العينية التحويالت حالة يف كما ( الدخول سياسات تشمل واليت واالجتماعية،

 وسوق األجور سياسات وجمموعة  ،) الغذائية للسلع مباشرا دعما تقدم اليت السياسات حالة يف كما( السعرية 

  . ) الزراعي واإلصالح االئتمانية والسياسات الفائدة، أسعار الصرف، أسعار حتديد حالة يف كما ( العمل

  :اجلزائر السياسات االقتصادية املتبعة ملكافحة الفقر يف -1

 االقتصادية للسياسات الرئيسية أهم األهداف بني من الفقر ومكافحة للمواطنني املعيشي املستوى حتسني يعد

 التكوين السكنية، ،اإلجراءات التشغيل وسياسات والفالحية، الريفية املناطق تنمية اجلزائر،كسياسة يف احلالية

 والرب�مج 2004- 2001الفرتة خالل طبق الذي االقتصادي اإلنعاش دعم بر�مج خالل من ،كذلكاملهين

  . 2014- 2010 اخلماسي والرب�مج ،2009- 2005 النمو لدعم التكميلي

 :2009-2005 النمو لدعم التكميلي الرب�مج  - أ

 ،األوىل همرحلت يف انطلق الذي االقتصادي �إلنعاش اخلاصة واملشاريع الربامج ريةوت مواصلة إىل الرب�مج هذا يهدف

 :  1اآليت حتقيق إىل ويهدف أمريكي، دوالر مليار 60 الرب�مج ذاهل خصص حيث

 نشاط ودعم جهة، من عيشيامل اإلطار نيلتحس وذلك وتوسيعها حتديثها خالل من القاعدية تآنشامل تطوير -

 .االقتصادي النمو ريةوت دفع أجل من اخلاص القطاع

 اجلانب كان سواء األفراد، معيشة طمن على ؤثرةامل اجلوانب نيحتس خالل من األفراد معيشة مستوى نيحتس -

 .التعليم أو األمن ،يالصح

 تسعى الذي النهائي دفواهل النمو، لدعم التكميلي للرب�مج النهائي دفاهل يعترب وهو  االقتصادي، النمو دعم -

 .السابقة دافهاأل كل هحتقيق إىل

 .يلاحلا وقتنا يف املوارد همأ التحتية ىنوالب البشرية املوارد تعترب حيث التحتية، ىنوالب البشرية املوارد تطوير -

 .1اجلديدة االتصال تكنولوجيات ترقية -

                                                           
    :التايل املوقع ،على 2 النمو،ص لدعم  التكميلي األول، الرب�مج ر الوزير بوابة -  1

 www.premier ministre.gov.dz/arabe/media/pdf   09/02/2010  
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  )دج مليار: الوحدة( القطاعات حسب السكان معيشة ظروف حتسني لرب�مج املخصصات املالية): 1(اجلدول 

 املخصصات املالية البيان

 550 السكنات

 141 اجلامعة

 258.5 املهين والتكوين الوطنية الرتبية

 95.5 للعيادة تآمنش إجناز العمومية، الصحة

 66.6 والر�ضة والشباب الثقافة،

 192.00 �ملاء السكان للمنازل،وتزويد والكهر�ء الغاز إيصال

 200 البلدية لتنمية برامج

 100 اجلنوب مناطق تنمية

 150 ضاباهل مناطق تنمية

 95 ينالوط التضامن أعمال

 45.4 والتلفزيون اإلذاعة اإلقليم،وتطوير �يئة عمليات

 1894 ا�موع

  .4 ص األول الوزير بوابة النمو، لدعم التكميلي لرب�مجا :املصدر

 دينار،لتطوير مليار 550 مبلغ بتخصيص السكنات على كيزالرتً  مت السكان عيشةم ظروفني حتس أجل من

 ،جزائري دينار مليار 258.5 مببلغ املهين والتكوين الوطنية الرتبية قطاع هويلي مسكن، 1010000 حوايل وإنشاء

 التعليم قطاع �يت مث التمدرس، ظروف نيحتس قصد ومطاعم، أقسام، من التعليمية ياكلاهل من املزيد إنشاء أجل من

 نيسحت �دف ذاهو  للطلبة، جامعية ،وفروع وجامعات مقاعد فتح أجل منجزائري   دينار مليار 141 مببلغ العايل

 إيصال الشرب،ومشاريع مبياه والتزود ريالتطه مبشاريع تمامهاال مت اجلامعة،كما مستوى على العلمي التحصيل  ظروف

 .الر�ضية تآنشوامل الرتبوية رافقامل يلهللبيوت،و� والكهر�ء الغاز

 السكك خطوط حتديث فيها مبا األساسية تآنشامل تطوير أجل من دج مليار 1703.1 ختصيص مت كما

 .الوال�ت من ري كث يف النقل طاتحم من معترب عدد إنشاءو  جديدة، مطارات 3و اجلزائر، ومرت  إنشاء احلديدية،

 مشاريع دعم أجل من وذلك دج، مليار 337.2 مبلغ له خصص االقتصادية التنمية دعم بر�مج أن دجن ماينب

 .السياحة البحري، صيدال االستثمار، ترقية ، والصناعة الفالحة

                                                                                                                                                                                           
 الرئيسية اليت يشملها ،ا�االت 2009-2004 النمو لدعم  التكميلي الرب�مج -  1

www.elmouradia.dz/arabe/infos/actualite/htm2009  
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 وتكنولوجيا الربيد قطاع تطوير إىل دفهو  دج، مليار 203.9 هل ختصيص فتم الوطنية اخلدمة قطاع أما

 .اليةوامل التجارة وقطاع العدالة، جهاز وتطوير واالتصال، اإلعالم

 حيث دينار، مليار 55 يقارب ما أي دينار مليار 4203 النمو لدعم التكميلي الرب�مج قيمة بلغت ولقد

 مبناطق وآخر ،جزائري دينار مليار 432 بقيمة اجلنوب مبناطق مهاأحد ،نيخاص بر�جمني إقراره بعده ل أضيف

  .رتةالف ذهه صصاتخم مهأ لنا نييب التايل واجلدول دينار، مليار 668 بقيمة العليا ضاباهل

  . 2009- 2005له  املضافة واملخصصات النمو لدعم التكميلي الرب�مج): 2(اجلدول 

  الربامج     

  

  السنوات

 ططـــــــــــخم

 مــــــــــــــــــــــدع

 اشــــــــــــاإلنع

  االقتصادي

 جــــــــــالرب�م

 ليــــــــالتكمي

 النمو لدعم

  ليــــــــــــــاألص

 جــــــــــــــــبر�م

  وبــــــــــاجلن

بر�مــــــــــــــــج 

 ابــــــــــــضاهل

  اــــــــــــــــــــــــــالعلي

 التــــــــحتوي

 اتـــــــابــــحس

  ةـــــــــــــــاخلزين

 وعــــــــــا�م

  امــــــــــــــــــــــــــالع

 روضـــــــــــــــــــــق

 زانيةــــــــــــــــــــمي

  دفعـــــــــــــــــــــال

2004  1071          1071    

2005    1273      277  1500  862  

2006    3341  250  277  304  4172  1979  

2007    260  182  391  244  1077  2238  

2008    260      205  456  2299  

2009    260      160  479  1327  

  8705  8755  1190  668  432  5394  1071  ا�موع

  .2 ، ص األول الوزير بوابة النمو، لدعم التكميلي لرب�مجا :املصدر

 : 2014-2010 للفرتة  اخلماسي الرب�مج - ب

 النهائي دفاهل ،جديدة مشاريع ينتب مت  كما النمو، لدعم التكميلي لرب�مجل استكماال اخلماسي الرب�مج اعترب

  عيشةامل مستوى نب حتس وه اهل

 2014-2010  للفرتة اخلماسي الرب�مج حجم : 

 يعادل ما( ،جد  مليار 21.214 مببلغ للنفقات تصورا ميثل 2014- 2010  العمومية االستثمارات بر�مج إن

 : على ويشمل )دوالر مليار 286

 دوالر مليار 130( ج د  مليار 9.680 مببلغ 2009 �اية إىل جار� بر�جما( . 

 دوالر مليار 155  ( أي مليار 11.534 مببلغ جديدا بر�جما(. 

 :1يف التايل تتمثل اجلاري الرب�مج استكمال أسباب كانت ولقد

                                                           
   40-38، ص  01/07/2012ملحق بيان السياسة العامة، مصاحلة الوزير األول،  -  1

www.premier- ministre.gov.dz/arabe/media/pdf/declaration201ar.pdf.  
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 بر�مج وكان ،"اجلاري الرب�مج" تسمية حتت السابق للرب�مج امتدادا يعترب للتنمية عمومي بر�مج أي  

 .2004   سنة �اية إىل اجلاري الرب�مج من دينار مليار 1216 يتضمن ذاته حد يف  2005-2009

 السكان لتطلعات االستجابة يف "بيضاء سنوات" تفادي قصد ضرور� دوما يعد اجلاري الرب�مج 

 500000 من أزيد 2009 ديسمرب 31 يف بقي وقد ، )الكهر�ء�لغاز و  دمساكن، التزو  ،مدارس(

 .االجناز ورشات مستوى على أو الدراسة، قيد ساعد�امب أو الدولة من مموال سكنا

 يلي ما تضمنت حيث 2009-2005 الرب�مج يف كبريةوال ريةاجلوه التوسعات: 

 .جد  مليار 377 مببلغ اجلنوب وال�ت لفائدة خالصا تكميليا بر�جما - 1

 .دج مليار 800 مببلغ شاهل السكن المتصاص موجها سكن 270000 من تكميليا بر�جما  - 2

 والية 16 يف العمل ز�دات مبناسبة عنها  أعلن اليت احمللية، التكميلية الربامج من دج مليار 200 حوايل - 3

 . 2008- 2005السنوات  خالل

 .سابقة سنوات خالل �ا القيام مت لتجهيزات امةه تسليم عمليات احتساب   - 4

 قطاع لكل ةخصصامل واملبالغ الرب�مج حمتوى: 

  :اجلدول التايل خالل من منها دفواهل قطاع لكل خصصةامل بالغوامل اخلماسي الرب�مج حمتوى يظهر

  .واملبالغ املخصصة لتحسني التنمية البشرية 2014-2010للفرتة  اخلماسي لرب�مجا حمتوى): 3(اجلدول 

  اهلدف  عدد  املشاريع  املبلغ  القطاع

  مليار دج 852  الوطنية الرتبية

 850و متوسطة،   100 ابتدائية، مدرسة 3000

 قاماتاإل نيماب مرفق   2000  إقامة �نوية،

 136 وتكوين طاعم،وامل الداخليات ونصف الداخلية

 الطور يف معلم ألف 78 و بعد عن معلم ألف

  .كمايلاإل 

 وتقريب األقسام، شغل نسبة تقليص

 الوسط تالميذ من فأكثر أكثر دارسامل

  .الريفي

  مليار دج 868  العايل التعليم

مقعد بيداغوجي  322000إجناز وجتهيز 

ومشاريع . مطعما مركز� 22سرير و 161500و

أي مبجموع طاقة استقبال تقدر بـ طور اإلجناز 

سرير  360000مقعد بيداغوجي و 600000

ورفع تعداد األساتذة اجلامعيني . مطعما مركز� 44و

  . 50إىل 

 طالب، مليوين استقبال من اجلامعة نيكمت

  .لألساتذة االجتماعية الظروف نيوحتس

  مليار دج100  العلمي البحث

لتقييم ووضع نظام بر�جما وطنيا للبحث  34 -

 200مشاريع البحث عرب شبكة االنرتنت، وإنشاء 

 .خمرب حبث

  .إنشاء مركز وطين للبحث يف البيوتكنولوجيا -

 العلميالبحث  وتقييم وبرجمة ترقية

 ه في ينشط الذي الفضاء سني وحت. ينالتق

  .األستاذ
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  مليار دج 619  الصحة

 يف متخصص مركب 45 مستشفى، 172 إجناز -

 االختصاصات، متعددة عيادة 377 الصحة،

 طيب، هشب للتكوين مدرسة 17 عالج، قاعة 1000

  .نيعاقامل لفائدة متخصصة مؤسسة 70 من وأكثر

 سنوات اخلمس يف مربمج تكوين مع األطباء تعزيز -

 من وأزيد عام طبيب 16000 حوايل لفائدة

  .خمتص طبيب 7000

 من الوال�ت بني الصحية الفوارق تقليص

 طريق عن تخصصامل العالج ضمان خالل

 متخصصة ةاستشفائي مؤسسات إجناز

  .متخصصةجوارية  ياكلهو 

  مليار دج 1130  والر�ضة الشباب
 للر�ضة مركب 750 ، القدم لكرة ملعبا 20 إجناز

  .أخرى ر�ضية فضاءاتإجناز  اجلوارية،
  . الوال�تخمتلف  يف شغل مناصب خلق

 الشؤون الثقافة،

  الدينية
  .قرآنية ومدارس إسالمية ثقافية ومراكز مساجد إجناز  مليار دج 366

 والتلفزيونية، اإلذاعية التجهيزات نيحتس

  .هاوتطوير 

 والتعليم التكوين

  املهين
  مليار دج 200

 معهد 221 ل تكوين منصب 160000 إجناز

 مراكز 104 و املهين التكوين يف متخصص ينوط

  .للتكوين والتمهني مهنية

 حاجيات مع املهين التكوين تكييف

 تطلباتمل لالستجابة االقتصادية ا�موعات

  .والنجاعة والتنافس النوعية

  .40-38، ص 01/07/2012 األول، الوزير مصاحل العامة، السياسة بيان ملحق:صدرامل

  :يلي ما الرب�مج ذاهل خصص فقد األخرى االقتصادية القطاعات أما

  .االقتصادية للقطاعات خصصةامل واملبالغ  2014-2010للفرتة  اخلماسي الرب�مج ): 4(اجلدول 

  اهلدف  عدد  املشاريع  املبلغ  القطاع

  3700  السكن

 سيتم مليون 1.2 منها سكنية وحدة مليون 2 إجناز

 شروعال يتم أن على اخلماسية الفرتة خالل تسليمها

  .تبقيامل اجلزء يف

  .للسكان السكن ظروف حتسني

  2000  الفالحة قطاع

 إضافة ياهامل بتحويل خاص نظام 25 سدا، 35 إجناز

 اجلاري البحر مياه حتلية طاتحم كل استكمال إىل

 الصاحلة ياهامل بشبكات الربط نسبة من والرفع .إجنازها

 وز�دة ،2014سنة آفاق يف  98 لتبلغ للشرب

 ياهامل حجم

  .نتجةامل الشروب

 الفالحي للنشاط يل اهلاماامل الدعم ذاه

  .الغذائي األمن حتسني سيعمل

  الصيد قطاع

  البحري
308.2  

  4.557 واستحداث جديدة، صيد موانئ6 إجناز 

 ريغ شغل منصب 13.671 و مباشر شغل منصب

  .مباشر

 حتقيق وكذا شغل، مناصب استحداث

  .الغذائي األمن

  379  العدالة قطاع

 و تكوينية ومدارس كمحما و  قضاء جملس 110 إنشاء

 عصرنة جانب إىل عقابية مؤسسة 120 من أزيد

  .العدالة �لقطاع العمل وسائل

  .رفوعةامل الطعون من تزايدامل احلجم مواجهة

 والنجاعة البيئية، التواز�ت على احلفاظ ومحاية  اخلضراء ساحاتامل إجناز النفا�ت، إعادة  500 �يئة قطاع
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 القانون تطبيق مع موازاة خضراء مساحة 1795  والبيئة اإلقليم

 للمساحات وتوسيع اخلضراء ساحات�مل اخلاص

  .احملمية

  .اإلقليمي واالستقطاب االقتصادية

 العمل قطاع

 والضمان وتشغيل

  االجتماعي

40  

 فائدة يف متخصصة مؤسسة 70 من أكثر إجناز

 على شغل منصب ماليني ثالثة استحداث .املعوقني

  .سنوي توظيف عملية 400000اخلماسية مدى

 اخلاصة، االحتياجات ذوي حقوق محاية

  .البطالة نسبة من والتقليل

  39  التجارة قطاع
 يله� وإعادة اهوتعزيز  راقبةامل ووسائل مصاحل حتديث

  .والتجزئة للجملة سوقا 250  من أكثر
  

  2816  النقل قطاع

 .احلديدية السكك خطوط من كلم 6561 إجناز

 العالية السرعة ذي احلديدية للسكك خط وإجناز 

  وشرق جنوب  مشال نياجلهت من بكل "يف جي يت"

  .غرب

 مناطق كل يف السكان عن العزلة فك

  .البلد

 األشغال قطاع

  العمومية
3100  

 واستكمال غرب شرق السيار الطريق شبكة إمتام

 الطرق وازدواجية الطرق من كلم 830 ـب ربطها

  .أخرى مشاريع وإجناز .كلم 700 طول على الوطنية

  .األساسية تآنشامل تعزيز

 الطاقة قطاع

  مناجوامل
350  

 وتزويد الطبيعي الغاز بشبكة بيت مليون توصيل

 ثالث وإنشاء .�لكهر�ء ريفي سكن 220000

  .مشسية حمطات

  .الطاقة استهالك عقلنة

 الصناعة قطاع

 ؤسساتوامل

 وترقية ص،م،

  االستثمار

150  

 من االستفادة يف بنيالراغ األجانب الشركاء جتنيد

 التفضيلي امشاهل كذلك وتوسيع .احمللية السوق

 .العمومية العقود يف اجلزائرية للمؤسسات منوحامل

  .الشغل ناصبمل مدرة مؤسسة ألف 200 وترقية

 وجذب الصناعي، اإلنتاج تنويع

 النمو يف ةمهللمسا األجنبية االستثمارات

  .االقتصادي

  .40-38، ص 01/07/2012 األول، الوزير مصاحل العامة، السياسة بيان ملحق:صدرامل

 1: يلي ما حتقيق إىل الرب�مج ذاه يهدف العموم على

 مببلغ ياهوامل ،الطرق احلديدية السكة قطاعات يف اخلصوص على إجنازها اجلاري الكربى شاريعامل استكمال -

 .)دوالر مليار 130 يعادل ما ( دج مليار 9700

  . )دوالر مليار 156 حوايل( دج مليار 11534 مببلغ جديدة مشاريع إطالق -

 .البشرية التنميةني لتحس موارده من % 40 من أكثر  2014-2010بر�مج خصص كما -

  .2015 لسنة ائيمناإل دفاهل وحتقيق الفقر معدالت ختفيض وه الرب�مج ذاه من النهائي دفواهل

   

                                                           
   .40-38، ص 01/07/2012 األول، الوزير مصاحل العامة، السياسة بيان ملحق -  1
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  :املتبعة ملكافحة الفقر يف اجلزائر االجتماعيةالسياسات  -2

 :1 علىوهي حتتوي : الشبكة االجتماعية  - أ

 .AF5 Allocation Forfaitaire de Solidaritéاملنحة اجلزافية للتضامن بر�مج  -

 IAIG Indemnité pour Activitéعة العامة فبر�مج التعويضات للنشاطات ذات املن -

d’intérêt Général  . 

 . )TUP-HIMO(العامة ذات الكثافة العالية لليد العاملة بر�مج األشغال  -

 . ESIL الوظائف املأجورة مببادرة حملية -

 .األشغال املومسية مببادرة حملية -

 . CPE Contrat de Pré-Emploi بر�مج عقود ما قبل التشغيل -

 .�نواعه  ANGEMالقرض املصغر املسري عن طريق الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  -

 كما مت إنشاء أجهزة أخرى تعىن �لتشغيل 

 . ANSEJالوطنية لدعم تشغيل الشباب  الوكالة -

 . CNACالوكالة الوطنية للتأمني عن البطالة  -

 .الوكالة الوطنية لتسيري الشباب -

 .لتطوير االستثماراتالوكالة الوطنية  ا -

 يف جمال السكن :  

جل هذا سوف خنتصر ذلك يف خمتلف تقوم الدولة جبهود جبارة من أجل القضاء على مشكل السكن ومن أ

  .سياسات السكن املوجودة

 : سياسة السكن االجتماعي -

حيث  1973منذ سنة  ’’OPGI’’   عن طريق دواوين الرتقية العقارية�جناز السكن االجتماعي تقوم الدولة 

السكن وهو موجه للفئات احملرومة أو ذات الدخل احملدود عادة ملن هلم دخل تلقى على عاتقها مجيع تكاليف هذا 

من قطعة أرض أو سكن م نقبل واالستفادة تكون الشخص غري مستفيد دج بشرط أن يكون  24000أقل من 

  .2مقابل إجيار شهري

                                                           
  4 ص ، 2003 اجلزائر، االجتماعية، التنمية لوكالة العامة اإلجراءات دليل االجتماعية، التنمية وكالة -  1

  األرض علوم كلية العمرانية، التهيئة يف ماجستري مذكرة ،السكين اإلنتاج ا�ال على االنعكاس خنشلة، مدينة يف التطوري السكن ،خالق ملياء -  2

  .41 ص ،2015-2014السنة اجلامعية قسنطينة، منتوري جامعة العمرانية، التهيئة و واجلغرافيا
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 : LSPالسكن التسامهي  -

وخيص فئات ذات الدخل املتوسط، وميكن وهو موجه ملن يل سلهم احلق يف االستفادة من السكن االجتماعي 

للمستفيد أن حيصل على دعم الدولة عن طريق الصندوق الوطين للسكن وكذا قروض من صندوق التوفري واالحتياط 

  .CPA 1أو القرض الشعيب اجلزائري 

  :AADLالبيع �إلجيار  -

يتم إعادة بعث هذه  2013ولكن توقفت بسبب عديد املشاكل إال أنه سنة  2001ظهرت هذه الصيغة سنة 

مث  2سنة  20كدفعة أوىل والباقي يسدد على مدى   25الصيغة من جديد تسمح هذه الصيغة للمستفيد بدفع 

 .2وعدل  1وحدة سكنية على املستوى الوطين عدل  450000إجناز حوايل 

دج مت إجناز حوايل 108000من  وهي صيغة موجهة ألصحاب الدخل األكثر : السكن الرتقوي العمومي  -

 .وحدة على املستوى الوطين 38000

وهي صيغة موجهة ألصخاب املناطق الريفية وخصوصا للفالحني تقدر قيمة السكن  :السكن الريفي -

 .دج يف مناطق اجلنوب1000000دج يف مناطق الشمال و700000بـ

  :كما توجد هيئات تساعد يف جمال السكن نذكر منها

 .الصندوق الوطين للسكن -

 .اخلزينة العمومية خاصة بصيغة السكن الريفي -

  .الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط -

   

                                                           
  .46 ص ،سابق مرجع خالق، ملياء -  1
  .46 ص نفسه، مرجع خالق، ملياء - 2
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  أساليب قياس الفقر ومؤشراته : املبحث الثاين 

  أساليب قياس الفقر: املطلب األول

وأشر� أن الفقر ظاهرة نسبية وليست مطلقة، و�لتايل فإن تعريفه وقياسه ال يتوقف فقط على  كما سبق

إىل جانب الطابع النسيب الذي يتميز  .والثقافيةالظروف املادية للفرد والسكان، بل كذلك على الظروف االجتماعية 

  .ليه من خالل هذا املبحثميكن قياسه وهذا ما سنتطرق إبه الفقر فإنه أيضا مفهوم قياسي، مبعىن 

  :طرق قياس الفقر

أي دراسة لقياس الفقر متر مبرحلتني مها التشخيص والتجميع، حبيث يتم يف املرحلة األوىل حتديد هوية 

مث مجع املعلومات املتحصل عليها على املستوى الفردي للتعبري عن مدى انتشار الفقر ، ودرجة شدته يف الفقراء، 

  :�ستخدام مقاييس خمتلفة لقياس هذه الظاهرة وهذه املقاييس هي املرحلة الثانية، 

  :قياس الفقر النقدي  

  : تنصب يف اآليتتقيس الفقر هناك العديد من املؤشرات اليت 

 :نصيب الفرد من الدخل القومي   - أ

ويعترب املالية اليت يتحصل عليها الفرد أو األسرة يف شكل رواتب ، أو أموال من الدولة، الدخل هي تلك املبالغ 

املصدر األساسي لالستهالك، لذا فإن أوىل احملاوالت اليت جرت لقياس الفقر، قد اعتمدت على مؤشرات هذا األخري 

عتباره يعرب عن القدرة على احلصول يف مقدمة تلك املؤشرات، � األسرة الفرد أو قياس مستوى املعيشة و�يت دخل

على السلع واخلدمات االستهالكية، اليت تعد احملدد األساسي للمعيشة، وكان هذا املؤشر وحىت وقت قريب يستخدم 

املعيشة يف البلدان املختلفة، �عتبار أن حصة الفرد من الدخل القومي تعكس مستوى للمقارنة بني مستوى 

  .،1معيشته

 ): اإلنفاق االستهالكي(نصيب الفرد من استهالك الغذاء   - ب

االستهالكي هو القيمة السوقية للسلع واخلدمات اليت تشرتيها األسر، واإلنفاق االستهالكي يتأثر بعوامل  اإلنفاق

الظروف االقتصادية اقتصادية واجتماعية وسياسية، منها الدخل، الوظيفة، الرتكيب األسري، العمر، اجلنس، 

بتغري العوامل السابقة الذكر، وهذا املؤشر أكثر ارتباطا إخل، ويتغري مستوى اإلنفاق ....الجتماعية السائدة يف البلدوا

من مسوحات األسرة، اليت جتمع فيها بيا�ت اإلنفاق مبستوى معيشة األسرة وإمكانية تقدير اإلنفاق على حنو أدق 

الطريقة يف القياس من بعض املشاكل والصعو�ت اليت كان من أمهها  ومل ختل هذه. واالستهالك الفعلي لعينات األسر

يصرف دخله كليا مما يؤدي به يف اختالف أوجه التصرف �لدخل حيث هناك من مييل إىل االدخار، وهناك من 

                                                           
العراق حالة دراسية، رسالة ماجستري يف : حتليل سلوك الفقر بني أثر النمو االقتصادي واجتاهات السياسات االقتصادية،  سى املعموريدمحم على مو  -  1

  .94ص ، 2000العلوم االقتصادية، جامعة بغداد، 



اإلطار المفـاهيمي للفقر وأساليب قياسه: األولالفصل    

25 

 بعض األحيان إىل تدهور مستواه املعيشي، �إلضافة إىل اختالف األسر يف حجمها، ويف تركيبتها من حيث العمر

  .1واجلنس، لذا اقرتح مقياس يدعى متوسط إنفاق الوحدة االستهالكية

  : متوسط إنفاق الوحدة االستهالكية   -

يعترب هذا املؤشر استكماال ملؤشر اإلنفاق االستهالكي اإلمجايل لألسرة، وقد استحدث ملعاجلة مشكلة تباين 

يقابل  نفاق االستهالكي اإلمجايل لألسرة على مااألسر يف أحجامها وتركيبتها، ويتم احتسابه من خالل قسمة اإل

  .حجمها من الوحدات االستهالكية

Cm = Ct / Ns   

  Poverty line:خط الفقر   -ج

ويعترب الفرد فقريا إذا كان استهالكه أو دخله حلد الفاصل بني دخل أو استهالك الفقراء عن غري الفقراء، اهو 

الفرد األساسية على  حلاجاتيقع حتت مستوى احلد األدىن للحاجات األساسية الالزمة للفرد، ويعرف احلد األدىن 

واألفراد أو  خط الفقر تصنف على أ�ا فقرية حتتفاألفراد أو األسر اليت يكون إنفاقها أو دخلها . أنه خط الفقر

  :قروهناك من خطوط الف. اليت يكون إنفاقها أو دخلها فوق خط الفقر تصنف على أ�ا غري فقريةاألسر 

   Absolute poverty line:خط الفقر املطلق  - أ

 الغذائية احلاجات لتأمني در الف أو ةر لألس الالزم اإلنفاق أو الدخل مستوى أنه املطلق على رف خط الفقر يع

 والصحة والتعليم وامللبس تتعلق �ملسكن اليت هي األساسية الغذائية غري واحلاجات األساسية، الغذائية وغري

، كما يعرف على أنه اخلط الذي ال يتغري بتغري الزمان واملكان، ويتم احتساب خط الفقر املطلق �لصيغ واملواصالت

   : التالية

 طريقة السلة الغذائية: 

وفيها يتم حتديد سلة من املواد الغذائية اليت توفر حاجات اإلنسان الرئيسية �قل تكلفة ممكنة، ويتم حساب 

تكلفة هذه السلة �دىن األسعار، وحتدد حمتو��ا من قبل اختصاصيني يراعون العادات الغذائية للمجتمع املدروس، 

  .ط الفقر املدقعاألساسية تساوي خوهنا تكون تكلفة هذه السلة الغذائية 

وإذا أضفنا لتكلفة هذه السلة الغذائية تكلفة السلع غري الغذائية الضرورية وفقا لنسبة اإلنفاق على املواد الغذائية 

  .من إمجايل اإلنفاق ينتج لدينا خط الفقر املطلق

                                                           
1
  .35ص  ،مرجع سابق ،ذجامنو والصني دراسة قياسية اجلزائر –إشكالية الفقر حاجي فاطمة،   - 



اإلطار المفـاهيمي للفقر وأساليب قياسه: األولالفصل    

26 

 حيث تقوم هذه الطريقة على حساب متوسط الفرد اإلمجالية من السعرات : 1طريقة النمط الغذائي الفعلي

الدخلية اليت يكون هلا املتوسط أقرب إىل متوسط احتياجات الفرد من للفئات الدخلية املختلفة، ويتم اختيار الفئة 

  :فيما يليالسعرات، و�ستخدام االستكمال اخلطي حيدد اإلنفاق اإلمجايل للمتوسط املذكور 

Pa = n.Ca 

n :عدد أفراد األسرة   

Ca :إلشباع حاجاته الضرورية الغذائية وغري الغذائية الفرد الواحد إنفاق متوسط.  

 Relative poverty line:خط الفقر النسيب   -ب

 هذه قيمة على واختلف فقريا، يعترب الدخل سلم يف حمددة قيمة عن دخله يقل من أن على يعتمد الذي

 رالفق خط هي احملددة القيمة هذه وتعترب ابع،ر ال العشري اعتربها راآلخ والبعض الوسيط البعض اعتربها حيث القيمة

ويتم احتساب هذا املؤشر �لصيغة الر�ضية ، كما يتغري بتغري الدخل من بلد إىل آخر أو من وقت آلخر، النسيب

  :التالية

Z  = 2 / 3 S 

Z  :خط الفقر النسيب  

S:  لألسرةمتوسط اإلنفاق الشهري.    

 مستوى يف التغريات مع يتغري أو خيتلف النسيب رالفق خط �ن املطلق رالفق خط عن النسيب رالفق خط وخيتلف 

  .معينني ومكان زمان يف �بتة حقيقية قيمة �نه املطلق رالفق خط يعترب بينما املعيشة

 Extreme poverty line: خط الفقر املدقع    - ج

 األساسية الغذائية احلاجات لتأمني در الف أو ةر لألس الالزم اإلنفاق أو الدخل مستوى أنه على املدقع رالفق خط فر ع

، وميكن احلصول على صيغة خط الفقر اليومية االعتيادية نشاطاته ملمارسة الالزمة اريةر احل اتر السع له تؤمن اليت

 Pc = Cf * Kn * m                        :املدقع كما يلي

  : حيث أن 

Pc  :خط الفقر املدقع.  

Cf  :كلفة السعرة احلرارية الواحدة.  

Kn  : السعرات احلرارية للفرد ضمن األسرة يف اليوم.  

m : .متثل عدد األ�م يف الشهر.  

                                                           
1
  .42املرجع السابق ، ص ، ''ذجامنو  دراسة قياسية اجلزائر ''إشكالية الفقر حاجي فاطمة،  - 
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: خط فقر الغذاء  -د  

  :1نقدم أمههالتحديد فقر الغذاء يوجد طرق متعددة حناول أن 

 خط فقر الغذاء األقل كلفة:  

الذي تعطي  و�لشكلاليت تنسجم مع األذواق السائدة، الغذائية  العناصرحيث يتم االعتماد على سلة من 

أقل سعرة حرارية و�قل كلفة، �العتماد على األسعار السائدة ليتم حتديد كلفة السلعة الغذائية اليت يستند إليها 

 .حتديد خط الفقر

 خط فقر الغذاء على أساس النفقات : 

أجزاء ا�تمع، من خالل البيا�ت عن  لبعضعلى اختيار مناذج االستهالك احلقيقي  رئيسيايعتمد اعتمادا      

للتوزيع، وعندما يتم حتويل الوحدات متوسط االستهالك اليومي للفرد الواحد �لغرام، مع إمهال السلم األدىن 

رية املستهلكة، اليت جيب أن تتجانس مع احلد املستهلكة  إىل سعرات حرارية ليتم حتديد إمجايل السعرات احلرا

حتديد خط فقر الغذاء القائم على أساس فيه من السعرات احلرارية احملددة، ومن مث يتم املرغوب األدىن 

   .النفقات

  : خط الفقر االجتهادي  -ه

 منهم يطلب حيث أنفسهم املستجوبني جا�تإ على اخلط هذا رتقدي ويعتمد ، ليدين رفق خبط ويسمى

 ونهر ي الذي اإلنفاق أو الدخل ملستوى مطابقا أو أقل أو أعلى كان نإ استهالكهم أو دخلهم مستوى تصنيف

 أو دخلهم �ن يعتقدون الذين األفراد أو األسر إجا�ت خالل من رالفق خط ويقدر  .اجتماعيا ومقبوال مناسبا

 رالفق خط لتحديدأخرى  قر ط وهناك . ااجتماعي واملقبول املناسب اإلنفاق أو الدخل ملستوى مساو� إنفاقهم

  .ضريبةال من املعفي الدخل ملستوى األعلى احلد على أو واألجور رواتبلل األدىن احلد على كاالعتماد االجتهادي

   

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربية، السياسات االقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة �لوطن العريبسامل توفيق النجفي، أمحد فتحي عبد ا�يد،  -  1

  . 50ص ، 2008، 1بريوت لبنان الطبعة 
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 مؤشرات قياس الفقر: املطلب الثاين 

  : تتمثل أهم املؤشرات لقياس الفقر كاآليت

 :مؤشرات نسبة الفقر  - أ

على عدد السكان الكلي، ويسمى مؤشر تعداد الرؤوس وهو النسبة الناجتة عن قسمة عدد السكان الفقراء 

وحيسب أيضا بقسمة عدد األسر يف ا�تمع، وهو أبسط هذه املقاييس وأكثرها شيوعا، وحياول قياس ظاهرة تفشي 

  :2، وفق الصيغة التالية1يقعون حتت خط الفقرالفقر، وهذا املؤشر يعرب عن عدد األفراد أو األسر يف ا�تمع الذين 

H = g / n  100 

H  :نسبة السكان الفقراء  

g  :عدد السكان الفقراء  

n :جمموع السكان.  

�نه سهل القراءة والتفسري والتمثيل، إضافة إىل أ،ه مناسيب إن هذا املؤشر ميتاز عن غريه من مؤشرات الفقر 

جدا ألنواع معينة من مقار�ت الفقر، مثل التقدم احملقق يف مكافحة الفقر، غري أن أهم االنتقادات اليت وجهت له  

قات يف عمق ال يتأثر �لفرو بني الفقراء، أي أن هذا املؤشر ) التفاوت(كونه غري حساس لعمق الفقر وعدم املساواة 

  .الفقر، كما أنه ال يتأثر بتوزيع الدخل ما بني الفقراء وز�دة على ذلك فإنه ال يعطي ألية فكرة عن متركز الفقراء

 : مؤشر فجوة الفقر  - ب

 أي رالفق خط على عهمضلو  اءر الفق لدخول الالزمة مجاليةاإل النقدية الفجوة حجم راملؤش هذا يعكس حيث

 السكان كافة الستهالك مجاليةاإل القيمة من مئوية كنسبة الفجوة هذه حساب يتم املقارنة اضغر وأل ء،رافق غري ليصبحوا

  : 3ويتم حساب هذا املؤشر كالتايل، رالفق خلط مساو استهالكهم مستوى يكون عندما

P1 = 1 / n  ( Z – Yi) Z  

n  :إمجايل السكان   

Z : خط الفقر املستخدم  

Yi  : دخل أو إنفاق الفرد)i   (من األفراد حتت خط الفقر.  

  : كالتايل P0من املؤشر  P1وميكن حساب هذا املؤشر 

  )P1( مؤشر عدد األفراد  فجوة الدخل ) = P0(مؤشر فجوة الفقر 

                                                           
1
، رسالة الدكتوراه، كلية االقتصاد، احملدود يف األردن، قياس وحتليل أثر برامج التكييف اهليكلي على فئات ا�تمع ذات الدخل عصام الطاهر - 

  .105، ص1999اجلامعة املستنصرية، العراق، 
  .111دمحم على موسى املعموري، املرجع السابق، ص -  2

3 - Banque Mondial (2002), Note Technique, Mesure et Analyse de la Pauvreté, www.worldbank.org/poverty/data. 
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  : حيث أن 

جمموع فجوات الدخل النسبية للفقراء

عدد السكان
  مؤشر فجوة الفقر   =  

  : مؤشر شدة الفقر -ج

 فجوة يقيس الوقت وبنفس حتت خط الفقر، أنفسهم  راءالفق بني رالفق درجات يف التفاوت مدى راملؤش هذا يقيس

، وهناك صيغتان لقياس شدة الفقر النسبية رالفق فجوات بعاتر م �موع احلسايب الوسط يساوي �عتباره حسابه ويتم ، رالفق

  : مها كاآليت

 الصيغة األوىل:-Thorbecke  Foster- Green 

Ps = 1 / n /  (Z – Yi) 2  100  

Ps  :شدة الفقر  

n  : إمجايل السكان  

Z  :خط الفقر املستخدم  

Yi  : دخل أو إنفاق الفرد)i   (من األفراد حتت خط الفقر.  

  ونسبة الفقراءفجوات الفقر : الثانية الصيغة 

Ps = (Pg)2 / H + (Pg – H )2 / H ) P 

Ps  :شدة الفقر  

Pg  :الفقر فجوة  

H  : نسبة السكان الفقراء إىل جمموع السكان ( نسبة الفقر.(  

P  :مربع معامل تباين االستهالك بني الفقراء.  

  :1التفاوت يف توزيع الدخل مؤشرات -د

 والواحد )املساواة التامة(يستخدم كمقياس لعدم املساواة يف التوزيع، ويرتاوح هذا املعامل بني الصفر : معامل جيين 

  .ويكون التوزيع أكثر عدالة كلما كانت قيمة معامل جيين أصغر وأقرب إىل الصفر ،)التفاوت التام(

   

                                                           
  .208- 205ص  ،2006دار املريخ للنشر، السعودية،  ،التنمية االقتصاديةميشيل تودارو، ترمجة حممود حسن حسني، حممود حامد دمحم،  -  1
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 منحىن لورنز: Lorenz curve 

  .يعترب هذا املنحىن من املقاييس اليت تعىن بقياس عدالة التوزيع بني األفراد واألسر، والشكل التايل يوضح ذلك

  

  لورنز منحىن) : 2(الشكل

  لورنز 

  للدخلالنسبة الرتاكمية                                           خط التعادل املطلق                 

  

  

 

 

النسبة الرتاكمية للسكان                  

Source: Amartya Sen, poverty : An ordinal Approach to measurement Econometric, 

                 econometrica , vol 44, N 02, 1976,P 226. 

يعكس العالقة الفعلية بني كل من نسبة السكان ونسبة ) الذي يبعد عن خط العدالة التامة(منحىن لورنز 

منحىن حيث يتضح كذلك من خالل الشكل أيضا أن كلما ابتعد . اليت حتصل عليها خالل السنة معينةالدخل، 

يوجد ة، كلما زادت حدة التفاوت يف توزيع الدخل القومي، والعكس صحيح، ومبا انه ال لورنز عن خط املساواة التام

هناك بلد يتسم �ملساواة التامة يف توزيع الدخل القومي، لذلك جند أن منحىن لورنز يبتعد عادة عن هذا اخلط، 

  .البلدانعن هذا اخلط مدى خطورة التفاوت يف توزيع الدخل القومي بني وتعكس درجة االبتعاد 
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  :خالصة الفصل

لكنها ليست تعد ظاهرة الفقر من أبرز املشكالت االقتصادية اليت تنتشر يف ا�تمعات البشرية بصفة عامة ، 

القابلية للمرض وتعذر  للفقر متتد لتشمل كافة مظاهر حياة األفراد، مثلاحلقيقية الصور جمرد وضع اقتصادي بل إن 

احلصول على أغلب املعلومات واخلدمات وفقدان السيطرة على املوارد والتبعية إىل الطبقات االجتماعية واالقتصادية 

حتطيم كرامة : وينتج من هذه األبعاد األعباء النفسية للفقر وهي األعلى وانعدام األمان يف جما�ة الظروف املتغرية، 

  .نفسهاإلنسان واحرتامه ل

وتشكل مكافحة الفقر يف اجلزائر وحماوالت إجياد سبل ملواجهته والتقليل من حدته أهم التحد�ت األساسية 

كذا الوقوف على مواطن الضعف والنهوض و  للطبقات االجتماعية املعنية،اليت تواجه احلكومات لرفع املستوى األدىن 

  . �ا إىل الرقي ومستوى معيشي مالئم

  



 

الثــــــــــاينالفصل   

 عالقة الفقر ببعض املتغريات

وتطور معدالته ومؤشراته يف اجلزائر   
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  :دــــــــــــــمتهي

 من جهة األفراد متطلبات و �حية من التشغيل إمكانيات بني التوازن على أثر أزمة الفقر استمرار و حّدة إنّ 

 الكلّ  يبقىو  .الشغل مناصب خللق الرّئيسي العامل يعترب اّلذي االقتصادي النمو تراجع إىل أّدى اّلذي الشيء أخرى،

 األخري البرتول، هذا سعر على متوقف اقتصادها أنّ  و احملروقات، صادرات على كليا تعتمد اجلزائر أنّ  على متفق

  .الذي أثر على حجم  التدفقات املالية  للخزينة الشيء هاما اخنفاضا املرحلة هذه أثناء عرف

 املناخية الظروف للخارج، االقتصادية التبعية يف خاصة تتمثل أخرى صعو�ت ذكر ميكن هذا على ز�دة

 الشباب من هام عدد بروز وإىل ،جهة من اخلدماتو  السلع على الطلب ز�دة إىل أدى اّلذي و الدميغرايفوالنمو 

كما هو و  ،املدرسي للتسرب اهلام املعدل أمام سابقا، املوجودين البطالني خزان إىل يضاف الذي  العمل عن الباحث

 ارتفاع حدةيف الدخل احلقيقي لألفراد األمر الذي يؤدي إىل ل معروف يرتتب على املعدالت املرتفعة للتضخم �ك

  .الفقر

  :املبحثني التالينيويف هذا اإلطار سنتناول هذا الفصل من خالل 

  .املتغريات ببعض الفقر عالقة: األول املبحث

  .اجلزائر يف ومؤشراته الفقر معدالت تطور: الثاين املبحث
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  عالقة الفقر ببعض املتغريات   : املبحث األول

عالقة الفقر ببعض املتغريات االقتصادية: املطلب األول  

  :عالقة الفقر �لنمو االقتصادي -1

 النمو ظل يف حةضوا مبعدالت رالفق اجعر ت حيثر الفق من احلد على االقتصادي النمو قدرة إىل الدراسات تشري

 وتوفري الدخل توزيع إعادة مت حيث سياآ وشرق الكارييب ومنطقة الالتينية كاأمري ومنها بلدان لعدة سريعال االقتصادي

 .1للسكان االجتماعية اخلدمات

 منهم البعض يؤكد حيث الباحثني بني خالف حمور يبقى رالفق على االقتصادي للنمو االجيايب ثراأل وحضو  إن

  راءالفق مشاكل من يزيد أن ميكن أنه حيث متاما العكس على بل رالفق على يقضى ال االقتصادي النمو أن على

 غري اءاتر اإلج من العديد يف فاهالر   حيسن دودمر   عنه ينتج ال االقتصادي النمو أن وسني دزيز من كل أشار حيث

 اإلنفاق ز�دة إىل الدعوة هو رالفق من التقليل يف االقتصادي النمو فعالية يف اخلالف نقطة نو تك حيث املالية،

  . 2الثروة توزيع إعادة أو احلكومي

 حيث دائمة وبصورة قامطل قوال يكون أن ميكن ال والفقر االقتصادي النمو بني اجيابية عالقة بوجود القول حىت

 ال البطيء االقتصادي النمو أن كما الفقر تفاقم من للحد سريعة أ�ر إىل دائما يؤدي ال السريع االقتصادي النمو أن

 تشمل أن البد والفقر االقتصادي النمو بني العالقة حتليل فإن ذال الفقر من احلد تباطؤ إىل األحوال مجيع يف يؤدي

 أن العامة السياسة وعلى  )الفقر منو مبرونة ( يسمى ما أو االقتصادي للنمو حمدد معدل �ي مقارنة الفقر من احلد

 بشكل الفقر على ريؤث ال قد االقتصادي فالنمو سواء حد على الفقر من واحلد النمو مبعدل اإلسراع تعزيز على تعمل

 بدوره والذي راءالفق دخول ز�دة إىل يؤدي مما االقتصادي النمو هذا ينشئها اليت العمل فرص أتيحت إذا إال فعال

  .  الالزمة التقنيات واعتماد املاهرة غري العمالة تستوعب اليت القطاعات يف النمو متركز مدى على يتوقف

 توجيه من فالبد ذال أتيحت اليت العمل فرص من االستفادة من الفقراء قدرة عدم إمكانية إىل �إلضافة هذا

 الصغرية لصناعاتاو   رمسيال غري االقتصاد مثل الفقر فيها ينتشر اليت القطاعات حنو االقتصادي النمو يف الز�دة

  .3ذاته حبد كايف غري أنه رغم الفقر ختفيض أساسيات من االقتصادي النمو يبقى ذلك ومع الفقرية واألحياء

                                                           
 ، 26 العدد ، االقتصادية العلوم جملة ،-تطبيقية دراسة- العراق الفقراء لصاحل الالزمة النمو معدالت يف دراسة ،املسعودي عون عبد عباس توفيق -  1

  .35 ص ، 2010 نيسان ،7 ا�لد
 .1، ص2002، خريف 2، العدد  11 ا�لد كيتو، جملة ،األسفل إىل الفوائد انسياب عن حبث والفقر، االقتصادي النمو نورتن، ديليو سيث ، -  2

www.misbahalhuria.org  
  .36ص  املرجع السابق، املسعودي، عون عبد عباس توفيق -  3
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 :�لتضخم الفقر عالقة - 2

 املتغريات بعض على التأثري طريق عن نو يك إمنا ،مباشرا �ثريا يكون ال الفقر معدالت على التضخم �ثري إن

 تلك وخاصة العاملية االقتصاد�ت معظم يف رللفق املفسرة املتغريات أهم أحديعد  التضخم أن إال ر،األخ االقتصادية

 معدالت رفع يف يسهم أن ميكن مهما رئيسيا عامال يشكال فهو التضخم معدالت يف شديدا ارتفاعا شهدت اليت

 :قنوات ثالثة يقر ط عن تتم أنه إىل والفقر التضخم بني لعالقةا تفسري يف االقتصادية األدبيات معظم وتشري الفقر

 مستو�ت يف التضخم �ثري خالل منة والثانية والبطالة، االقتصادي النمو معدالت يف التضخم �ثري خالل من األوىل

 الدخول ألصحاب احلقيقي الدخل يف التضخم �ثري خالل من فهي لتأثريل الثالثة القناة أما الدخل توزيع يف التفاوت

 :خاصة بصورة الثابتة

 والبطالة االقتصادي النمو معدل:األوىل القناة  . أ

 االقتصادي النمو ومعدالت التضخم معدالت بني الدقيق االرتباط التجريبية الدراسات من العديد أكدت كما

 يرتاوح مبا التضخم ارتفاع إن )1992- 1960(دولة للفرتة  127 على الدويل البنك أجراها دراسة أظهرت حيث

 معدالت ارتفاع أن إال االقتصادي النمو متوسط يف خفيفا اخنفاضا  سبب قد سنو�  25 إىل  20 بني

 عند سالبة وأصبحت النمو معدالت احندار يف واضح انعكاسا له كان قد % 30 إىل % 25 مابني التضخم

   .النسبة تلك نع تزيد اليت التضخم مستو�ت

 أن إىل ) رفيش ( أشار كما االقتصادي والنمو التضخم بني واضحا سلبيا ارتباطا هناك أن  )شاري ( أثبت كما

 النمو معدل يف اخنفاض  هناك �ن )�نو( قدر كما اإلمجايل احمللي الناتج معدل يف سلبية أ�ر التضخم ملعدل

   1 .التضخم يف ز�دة نقطة   0.2  -0.3مابني االقتصادي

  :الدخل توزيع يف التفاوت :الثانية القناة  . ب

 على يعمل حيث فيه الالمساواة درجة وارتفاع الدخول توزيع يف التفاوت تعميق يف أساسيا دورا التضخم ويلعب

 اقتصاد� الضعيفة الطبقات صاحل غري يف التوزيع يكون ما وغالبا االجتماعية والشرائح الفئات بني الدخل توزيع إعادة

 يشري كما التضخمية الصدمات جراء من التآكل من احلقيقية دخوهلم محاية على قدرة أقل يكونون حيث ا�تمع يف

 �يت ما غالبا اليت احملدودة الدخول ذوى خصوصا لألفراد املعيشة مستو�ت خفض على سيعمل التضخم أن ) رشيل(

 .2التضخم معدالت من أقل مبعدالت لألسعار العام مستوى ارتفاع نتيجة دخوهلم تصيب اليت االرتفاعات

                                                           
1
 بية،ر الع الوحدة دراسات كزر م اقتصادية، حبوث جملة ،الفقر معدالت يف �ثريه وآليات التضخم ،راقيالع أمحد بشار ا�يد، عبد فتحي أمحد -  

  .74-73، ص 2008، 42لقاهرة، العدد  
2
  .77 ص ، نفسه جعر امل ،العراقي أمحد بشار ا�يد، عبد فتحي دأمح - 
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   :الثابتة الدخول ألصحاب احلقيقي الدخول على التأثري :الثالثة القناة .ج

 الدخل معدل من انطالقا وذلك احلقيقية الدخول حساب على يكون للتضخم واملباشر األول تأثريال نإ

 .1ياحلقيق

 لألسعار العام مستوى/   )النقدي ( االمسي الدخل = احلقيقي الدخل

 إىل سيؤدي �بت االمسي الدخل بقاء مع �لتضخم عنه يعرب والذي لألسعار العام مستوى يف ارتفاع أي أن يعين

   .احلقيقي الدخل اخنفاض

 لديهم ليس والذي الثابت الدخل وىذ على يكون سوف الكبري السليب التأثري فإن املعادلة هذه من وانطالقا

 سيكون وعليه الثابت الدخل ذوىخرون آ  أو حكوميون موظفون الغالب يف وهم النقدية دخوهلم ز�دة على القدرة

  .2الفقر معدالت ارتفاع  يف ستنعكس واليت احلقيقية الدخول يف هائلة تباينات إحداث لىع القدرة التضخم

 :الدخل بتوزيع الفقر عالقة - 3

 ا�تمع فئات من فئة كل نصيب حتديد خالل من ا�تمع أفراد على الوطين الدخل توزيع الدخل، بتوزيع قصدي 

 التوزيع مت وإن وحىت للدخل املكونة العوامل مناألكرب  النسبة العمل من الكسب يعترب حيث الوطين الدخل من

 التفاوت يف تتسبب عوامل عدة إىل راجع وهذا املساواة عدم حالة من قدرا هناك سيكون فإنه األفراد بني �لتساوي

  .3جيين معامل لورنز، منحىن أمهها لقياسه مقاييس عدة ويستخدم الدخل توزيع يف

 املوسورة قلة ميل إىل يؤدي املوارد حملدودية نظرا الفقرية ا�تمعات يف الدخول توزيع يف التفاوت درجة ارتفاع إن

 حيث الدخل، توزيع يف العدالة عدم درجة من فعر ي مما القومي والدخل وةر الث من األكرب �لنصيب استثارها تعزيز على

 كلما يأ اإلمجايل احمللي الناتج من در الف نصيب متوسط اخنفض كلما تفعر ت العدالة عدم درجة أن الدراسات تدل

 4.السكان حبجم مقارنة اإلمجايل احمللي الناتج مستوى اخنفض

 ماركس،  )1817(ريكاردو من كل مناذج أمثال االقتصادي النمو مناذج ببعض والفقر الدخل توزيع ارتبط لقد

   دراسة يف شيوعا النماذجر أكث من يعترب الذي كوزنت منوذج وكذلك ،)، )1954(  لويس ومنوذج، )1884(

                                                           
1
  .25 ص ، 2008ر، اجلزائ السادسة، الطبعة اجلامعية، املطبوعات ديوان ،الكلي االقتصادي التحليل ،ريالصخ رعم . - 

2
 للعلوم العراقية ا�لة ،2003 عام بعد اإلفقار ز�دة يف والتضخم التفاوت دور على الرتكيز مع العراق يف الفقر حتليل ،رياجلاب قصي - 

  .25،ص2009، 21 العدد السابعة، السنة ،املستنصرية اجلامعة االقتصادية،
3
 العراقية لةا� ،-والتحليل للقياس حماولة –العراقي االقتصاد يف الدخل توزيع يف والتفاوت الفقر ، رياجلاب قصي اخلفاجي، حميل راجي - 

  .4، ص 2011، 28 العدد التاسعة، السنة بغداد، االقتصادية، للعلوم
4
 الوحدة دراسات كزر م ،عربية اقتصادية حبوث جملة ،العريب ا�تمع يف الدخل وتوزيع الفقر إىل أساسية نظرة ،عيسى الشفيع عبد دمحم - 

  .35، ص 2009، ربيع46 العدد بريوت، ،العربية
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 توزيع هيكل يف أثر االقتصادي للنمو أن تبني النماذج هلذه وفقا الدخل وتوزيع االقتصادي النمو بني العالقة

 يف ريؤث بدوره وهذا التوزيع يف عدالة يصحبهاآلخر  والبعض التوزيع يف عدالة عدم يصحبه النمو راحلم فبعض الدخل

 يف الغنية الطبقة يد يف النمو كزر ت إىل يؤدي االقتصادي للنمو املصاحب الدخل توزيع يف فالتفاوت الفقر معدالت

 كل على النمو مثار توزيع إىل فيؤدي العدالة من التوزيع اقرتاب أما الكفاف حد عند الفقرية الطبقة ادر أف يعيش حني

 . الفقر معدالت من خيفض أن شانه من وهذا ا�تمع فئات

   عالقة الفقر ببعض املتغريات االجتماعية: املطلب الثاين

  :البطالة مبعدالت الفقر عالقة -1

 االقتصاديني من الكثري إن  ،1للفقر الرئيسي املكون البطالة تعترب حيث والبطالة الفقر بني وطيدة عالقة هناك

 مما انعدامه أو الدخل اخنفاض إىل أنواعها بكل البطالة تؤدي حيث رالفق تزيل سوف البطالة إزالة نأ إىل شريوني

  نظرا معا والبطالة رالفق من احلد على راجمهاب يف التأكيد حتاول الدول معظم جند ذال رالفق حدة ز�دة إىل يؤدي

 لكي والتشغيل التدريب دعم وبرامج الصغرية املشروعات ومتويل تنمية برامج إطالق على وتؤكد بينهما الوثيق لرتابطل

   . الفقر من احلد برامج دعم إىل هذا يؤدي  مث ومن �ا�مستو  من والتقليل البطالة من احلد يتم

 يف وإمنا البطالة مشكلة دائما ليست الفقر شكلةم أن تؤكد الفقر تقييم حول الدويل للبنك رتقاري هناك أن غري

 واخنفاض البطالة بني بسهولة الفصل ميكن انه حيث األوىل �لدرجة األجور اخنفاض مشكلة هي األحيان اغلب

 إىل ويصل العمل عن عاطلني هم األردن يف الفقراء جمموع من فقط  %6 أن الدويل البنك يؤكد حيث األجور

   .البطالة وليس للفقر رئيسيال السبب هو جوراأل تدين �ن استنتاج

  

                                                           
 للدراسات األكادميية ،-البطالة والتضخم– املالية الطفرة ظل يف االجتماعي النسيج على وا�رها اجلزائر يف الفقر ظاهرة قويدر، حاج قورين -  1

  .20، ص 2014، 12العدد  الشلف، جامعة والقانونية، االقتصادية العلوم قسم واإلنسانية، االجتماعية
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 على الرتكيز قلل مما والتكنولوجيا، العوملة رزهتف ملا رانظ وهذا رةاملاه العاملة اليد على الطلب ارتفاع إىل هذا كل ويعود

 يف الثانية العاملية احلرب بعد ما مرحة يف هلا معدالت أعلى يف اآلن إىل هي فالبطالة رنةم وغري رةماه غري العاملة اليد

 1.كذلك االزد�د يف آخذة وهي البلدان من كثري

   :�لكثافة السكانية الفقر عالقة - 2

 الفقر ز�دة إىل تؤدي وسرعته األخرى السكانية العوامل إىل �إلضافة للفقر أساسيا حمددا  ةتعترب الكثافة السكاني

 يسبب مما أساسية بصورة ا�تمع يف للنمو املضادة القوى من تعترب السكانيةيف الكثافة  الز�دة  نأ إذ مضطردة بز�دة

 النمو ظل االقتصادي واإلصالح التوسع اجل ومن الفقر  ز�دة إىل ؤديت السكانيةالكثافة  فز�دة احلالتني لكال تزامنا

 تعيق اليت السكانيةالكثافة  تفوق و�لتايل الفقر عوامل ز�دة يف يساعد مما السكانيةالكثافة  جتاه متباطئا االقتصادي

 الفقر ختفيف برامج ودعم السكان معيشة مستوى حتسني جمال يف املوضوعة للسياسات وفقا للسري االقتصادي النمو

  .2والبطالة الفقر وتعميق توسيع يف يتسبب مما

 تدين على حيافظ مما اجلارية االقتصادية التنمية إعاقة إىل ؤديت النامية الدول يف ةاملتسارع السكانيةالكثافة  إن

 النتائج رتقتص ال بل، الطبيعية البيئة على احملافظة مع الفقراء مجوع لتخفيض أساسيا مانعا يعترب كما،  فيها الدخول

بسبب حركات اهلجرة  الفيض جند إذ ، املتقدم الدول حىت تطال إمنا فقط النامية الدول على السكانيةكثافة لل السلبية

  .3غري الشرعية

   

                                                           
  ، 25 ا�لد االقتصادية والقانونية، للعلوم دمشق جامعة جملة ،الفقر من احلد يف ودورها الكلية االقتصادية السياسات بلول، صابر -  1

  .257- 256، ص2009األول،  العدد 
2
-1970للمدة  حتليلية العريب، دراسة الوطن يف الفقر على السكانية املؤثرات اثر قياس ،الدعيمي خملف زوي هدى العذاري، داود عد�ن - 

   .274،ص  2005 آب ، 11 العدد ،3 ا�لد كربالء، جامعة جملة ، 1998
  .225، ص 2011األول،  العدد ، 17 ا�لد دمشق، جامعة جملة ،املتسارع السكاين النمو تفسري يف ودوره الفقر خمول، مطانيوس -  3
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يف اجلزائر هومؤشرات الفقر تطور معدالت  : الثايناملبحث   

قد يكون هناك تباين بني املعطيات اخلاصة بظاهرة الفقر املعتمدة لدى اهليئات الدولية واملتداولة لدى اهليئات 

الوطين الوطنية نتيجة اختالف األسس والقواعد املنتجة لقياس الظاهرة، واستنادا لنتائج حتقيقات الديوان 

ودراسة املركز  2011-2000عيشة واإلنفاق االستهالكي لألسر اجلزائرية لسنيت لإلحصائيات حول مستوى امل

، و�إلضافة إىل استخدام 2005الوطين للدراسات والتحليل من أجل السكن والتنمية لتقييم املستوى والفقر يف 

-2000ع الفقر يف اجلزائر للفرتة اول تقدمي تشخيص لواقبيا�ت بر�مج األمم اإلمنائي حول التنمية البشرية ، سنح

2017.   

  تطور معدالت الفقر يف اجلزائر: املطلب األول

  : 2017-2000 اجلزائر يف الفقر معدالت تطور -1

  :اجلزائر حتسنا يف معدالت الفقر خالل فرتة الدراسة من خالل النتائج املدونة يف اجلدول املوايلحققت 

  2017-2000الفرتة   خالل اجلزائر الفقر يف معدل تطور ): 5( جدول رقم 

  2017  2015  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2005  2000 السنة

  7  5.7  5.03  5.2  5.55  6.2  9.1  11.1  11.7 12.1  %معدل الفقر

Source: -Commissariat de planification et la prospective, ‘’la pauvreté en Algérie ‘’ Alger, 2004 

P13. 

-CENEAP, ‘’Etude LSMS 2005’’, Alger, 2006 

http:/ slamfin.go- forum.net الفقر يف اجلزائر بني التصرحيات الرمسية وغري الرمسية عن طريق الرابط  -  
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  2017-2000الفرتة   خالل اجلزائر معدل الفقر يف تطور ):3( الشكل

  
 .�EXCELستعمال بر�مج  �05العتماد على اجلدول رقم من إعداد الطالبة  :  املصدر 

إىل سنة  2000طوال الفرتة املمتدة من  اخنفاض معدالت الفقر يف اجلزائرأعاله  والشكل يتبني من اجلدول

وذلك راجع الهتمام الدولة بتسخري  2013سنة  %5.03إىل  2000سنة  % 12.1 أي من نسبة 2013

الفئات املختلفة �دف متكني الفقراء من سبل العيش املستدام وحتسني أوضاعهم اإلمكا�ت وخلق الفرص أمام 

املعيشية �لشكل الذي حيفظ كرامتهم وذلك �تباع سياسات منو اقتصادية مناصرة للفقراء واجتماعية وأخرى متعلقة 

الفقر حيث  نسبل ارتفاع ملحوظحدثت  2015احلكومة الراشدة ومكافحة الفساد إال أنه وبعد سنة  بدعم

األمر الذي  %7بنسبة بلغت  2017واستمر االرتفاع إىل سنة  % 5.7إىل  %5.03ارتفعت بشكل مفاجئ من 

 عاشتها اجلزائر أدى إىل تفاقم األوضاع يف ا�تمع وتدين املستوى املعيشي لألسر وذلك بسبب األزمة االقتصادية اليت

  .واخنفاض أسعار البرتول وسياسة التقشف املنتهجة يف هاته الفرتة

  2005-2000تقدير معدل الفقر يف اجلزائر حسب نتائج حتقيق  ):  6( جدول رقم   

   LSMS 2005       2000دراسة االنفاق االستهالكي لألسر سنة   خط الفقر  

  معدل الفقر

1$  0.8  0.6  

SA 3.1  2.7  

SPG  12.1  5.7  

Source: CENEAP,2006, OP cite, P37. 
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  2005-2000تقدير معدل الفقر يف اجلزائر حسب نتائج حتقيق ): 4( الشكل

  

  .�EXCELستعمال بر�مج   �06العتماد على اجلدول رقم  من إعداد الطالبة :  املصدر

  : يظهر من خالل معطبات اجلدول ومن الشكل أعاله تراجع هام ملعدالت الفقر حيث

اليوم فإن السكان الفقراء قد بلغت نسبتهم / للفرد  $1الفقر الدويل املعادل لدوالر واحد �ستخدام خط  -

 . 2005سنة  %0.6لتنخفض إىل  2000سنة  % 0.8

اق االستهالكي مستوى اإلنف  الذي حيتسب على أساس) SA(خط الفقر الغذائي  أما �ستخدام  -

حريرة للفرد، فقد قدرت التكلفة املالية  2100الضروري لتلبية احلاجات الغذائية األساسية الدنيا وهو ما يقابل حوايل 

واخنفضت نسبة  2000السنة عام /دج13905لسلة املواد الغذائية اليت متكن الفرد من احلصول على هذا الكم بـ 

 .2005سنة  %2.7 حوايل إىل 2000سنة  % 3.1الفقر املدقع من 

الذي �خذ بعني االعتبار النفقات االستهالكية غري الغذائية مبستواها ) SPG( أما وفق خط الفقر العام  -

السنة عام /دج للفرد19751األدىن لتضاف إىل خط الفقر الغذائي لنحصل على خط الفقر األدىن املقدر بـ 

 %5.7إلى  2000في عام  %12.1األخرى تراجعا من ، فقد حققت نسبة السكان الفقراء هي  2000

 .2005عام 
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وإمجاال كانت النتائج احملققة يف هذه الفرتة الوجيزة كفيلة بتحقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية إال أنه 

انيات االقتصادية فإن نسبة الفقر يف اجلزائر ما تزال مرتفعة �لنظر إىل اإلمك

الفقر  نسبة أد�ه ميكن تقييم مستو�ت 

   LSMS 2005وتوزيعها حسب املناطق وفق دراسة 

  الوطن    

  11.2  

CENEAP, 2006,op cite, P: Source 

  LSMS 2005وتوزيعها حسب املناطق وفق دراسة 

  
  .�EXCELستعمال بر�مج 

وذلك �ستخدام معامل  %11.7نسبة الفقر مدى انتشاره يف أوساط ا�تمع اجلزائري بنسبة بلغت 

من العائالت  8.2حبيث  �ر حض من رأكث

اليفي ما يثبت أن الفقر ظاهرة ريفية حيث 
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وإمجاال كانت النتائج احملققة يف هذه الفرتة الوجيزة كفيلة بتحقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية إال أنه 

فإن نسبة الفقر يف اجلزائر ما تزال مرتفعة �لنظر إىل اإلمك 2010حسب تقرير البنك الدويل سنة 

  :للفقر اجلغرايف

CENEAP  اجلدولونتائجها املبينة يف  2005يف 

وتوزيعها حسب املناطق وفق دراسة  اجلزائر نسبة الفقر يف مستوى 

  الريف  احلضر

(p 8.2  15.2  

 27CENEAP, 2006,op cite, P

وتوزيعها حسب املناطق وفق دراسة  اجلزائر نسبة الفقر يف مستوى

�ستعمال بر�مج   07من إعداد الطالبة �العتماد على اجلدول رقم  :  املصدر

نسبة الفقر مدى انتشاره يف أوساط ا�تمع اجلزائري بنسبة بلغت 

أكث ريفيا طابعا أخذت ةر ظاهال أنكما يالحظ   2005

اليفي ما يثبت أن الفقر ظاهرة ريفية حيث  يف الوسط %15.2املقيمة �لوسط احلضري هي فقرية بينما تقابلها نسبة 

  . تستفحل أشكال البؤس واحلرمان

الریف الوطن

نسبة الفقر في الجزائر وتوزیعھا حسب المناطق 
LSMS 2005وفق دراسة 

نسبة الفقر في الجزائر وتوزیعھا 
حسب المناطق وفق دراسة 

2005 LSMS

: الفصل الثاني  

وإمجاال كانت النتائج احملققة يف هذه الفرتة الوجيزة كفيلة بتحقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية إال أنه 

حسب تقرير البنك الدويل سنة 

  .للبالد

اجلغرايف التوزيع -2

CENEAPمن خالل دراسة 

  .وتوزيعه يف اجلزائر

  ):  7( جدول رقم   

  املنطقة

 (p0)نسبة الفقر

مستوى ):5( الشكل

املصدر

نسبة الفقر مدى انتشاره يف أوساط ا�تمع اجلزائري بنسبة بلغت تظهر 

2005امليزانية الغذائي لسنة 

املقيمة �لوسط احلضري هي فقرية بينما تقابلها نسبة 

تستفحل أشكال البؤس واحلرمان

نسبة الفقر في الجزائر وتوزیعھا 
حسب المناطق وفق دراسة 

2005



عالقة الفقر ببعض المتغيرات وتطور معدالته ومؤشراته في الجزائر  : الفصل الثاني  

43 

من السكان على حافة السقوط مرة أخرى يف براثن الفقر، واستمرت التفاو�ت بني املناطق، إذ إن % 10يعيش 

ثة أضعاف ثال) السهول(يبلغ ضعفي املعدل الوطين ويف البعض اآلخر ) الصحراء(معدل البطالة يف بعض املناطق 

من % 0.5مع وجود % 5.5معدل الفقر الوطين عند ) 2011(وسجلت أحدث احلسا�ت الرمسية . املعدل الوطين

) 3.18( 3.57وتستند احلسا�ت الرمسية على خط الفقر الذي يقدر عند . السكان فحسب يف فقر مدقع

، وهو ما يعد منخفضا �لنسبة لبلد يف )لريفا(يف مناطق املدن  2011يوم بتعادل القوة الشرائية �سعار عام /دوالر

  .الشرحية العليا من البلدان متوسطة الدخل
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 تطور مؤشرات الفقر يف اجلزائر :املطلب الثاين 

ر الفق حالة من وجر للخ الالزم الدخل مقدار عن ويعرب )  P1 ( مزر ال و�خذ :الفقر  )عمق(  فجوة تطور - 1

  . 1احملددر الفق خط مستوى إىل

 احلسايب الوسط ويساوي اءر الفق دخل توزيع يف املساواة عدم راملؤش هذا يقيس : (P2 ) الفقر شدة مؤشر - 2

  . 2رالفق فجوات بعاتر م �موع

  .خالله تقييم مستو�ت مؤشرات الفقر وتوزيعها يف اجلزائر أد�ه ميكن من اجلدول

 2005وتوزيعها حسب املناطق وفق دراسة  اجلزائر مؤشرات الفقر يف مستوى  ): 8(جدول رقم   

LSMS  

  الوطن    الريف  احلضر  املنطقة

  22.7  22.3  22.5  (p1)الفقر فجوة

  9.2  9.4  9.3  (p2)الفقر شدة

27CENEAP, 2006,op cite, P: Source 

  

                                                           
1
، 2010 جوان ،7 العدد خيضر بسكرة، دمحم جامعة وإدارية، اقتصادية أحباث ،القياس وحماولة التعريف الفقر ،جصاص دمحم حليلح، الطيب - 

  .171ص
  .52، ص بقاسال رجعامل ا�يد، عبد فتحي أمحد النجفي، توفيق سامل -  2



عالقة الفقر ببعض المتغيرات وتطور معدالته ومؤشراته في الجزائر  

  LSMS 2005وتوزيعها حسب املناطق وفق دراسة 

  
  .�EXCELستعمال بر�مج 

 لسنة الغذائية امليزانية معامل أساس على

الفقرية يف طفيف لنسبة احنراف نفقات األسر 

إىل وجود تفاوت كبري بني  2005، وتشري قيمة مؤشر شدة الفقر لعام 

مداخيل األسر اجلزائرية وهو متقارب على مستوى الوسطني احلضري والريفي واعتمادا على ما سبق فإن أبرز نتائج 

احلضرية أما شدته فهي أكثر ارتفاعا يف األوساط الريفية كما يكتسي الفقر 

طابعا ريفيا يف اجلزائر نظرا لالعتماد على احملاصيل الزراعية والظروف املناخية ما انعكس على اخنفاض 

وجد أن مستوى الدخل مرتفع أكثر يف املناطق احلضرية 

 .دج يف املناطق الريفية

نسبة الفقر أظهرت أوجه التباين االقليمية على خريطة الفقر يف اجلزائر تفاو� بني خمتلف املناطق حيث بلغت 

 .%13.7ويف اجلنوب الشرقي بنسبة 

تشغل بيوت  %50أسرة فقرية أكثر من 

، أما عن مصادر املياه الصاحلة للشرب لألسر الفقرية فهي تتزود من آ�ر غري حممية، منابع املياه 

0

5

10

15

20

25

 (p1(فجوة الفقر
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وتوزيعها حسب املناطق وفق دراسة  اجلزائر الفقر يف مؤشرات مستوى

�ستعمال بر�مج   08من إعداد الطالبة �العتماد على اجلدول رقم  :  املصدر

على احملسوبة النسيبر الفق عتبة عن اءر الفق نفقات اف

طفيف لنسبة احنراف نفقات األسر  على املستوى الوطين مع ارتفاع  22.5% 

، وتشري قيمة مؤشر شدة الفقر لعام الوسط احلضري مقارنة �لوسط الريفي

مداخيل األسر اجلزائرية وهو متقارب على مستوى الوسطني احلضري والريفي واعتمادا على ما سبق فإن أبرز نتائج 

احلضرية أما شدته فهي أكثر ارتفاعا يف األوساط الريفية كما يكتسي الفقر عمق الفقر يف األوساط 

طابعا ريفيا يف اجلزائر نظرا لالعتماد على احملاصيل الزراعية والظروف املناخية ما انعكس على اخنفاض 

وجد أن مستوى الدخل مرتفع أكثر يف املناطق احلضرية  2005املداخيل، حيث حسب نتائج حتقيق سنة 

دج يف املناطق الريفية213.516.22دج سنو� مقابل 268.059.74

أظهرت أوجه التباين االقليمية على خريطة الفقر يف اجلزائر تفاو� بني خمتلف املناطق حيث بلغت 

ويف اجلنوب الشرقي بنسبة  %32.7أعلى مستو��ا يف بلد�ت اهلضاب العليا بقيمة 

أسرة فقرية أكثر من  549دمات السكنية فقد أبرز التحقيق أن من بني 

، أما عن مصادر املياه الصاحلة للشرب لألسر الفقرية فهي تتزود من آ�ر غري حممية، منابع املياه 

فجوة الفقر

 (p2(شدة الفقر

الحضر

الریف

الوطن

: الفصل الثاني  

مستوى ):6( الشكل

املصدر

افر احن معدل سجل

 يساوي معدل 2005

الوسط احلضري مقارنة �لوسط الريفي

مداخيل األسر اجلزائرية وهو متقارب على مستوى الوسطني احلضري والريفي واعتمادا على ما سبق فإن أبرز نتائج 

  : التحقيق متثلت يف 

عمق الفقر يف األوساط ارتفاع  -

طابعا ريفيا يف اجلزائر نظرا لالعتماد على احملاصيل الزراعية والظروف املناخية ما انعكس على اخنفاض 

املداخيل، حيث حسب نتائج حتقيق سنة 

268.059.74بلغ  حيث

أظهرت أوجه التباين االقليمية على خريطة الفقر يف اجلزائر تفاو� بني خمتلف املناطق حيث بلغت  -

أعلى مستو��ا يف بلد�ت اهلضاب العليا بقيمة 

دمات السكنية فقد أبرز التحقيق أن من بني من حيث اخل -

، أما عن مصادر املياه الصاحلة للشرب لألسر الفقرية فهي تتزود من آ�ر غري حممية، منابع املياه تقليدية

الحضر

الریف

الوطن
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دينة أما الفقرية فتستعمل واأل�ار، أما عن صنف حملروقات املنزلية املستعملة فتعتمد األسر الغنية على غاز امل

 .الفحم وبقا� احلصاد

كما يرتبط معدل الفقر عكسيا مع مستو�ت التعليم حيث وجد أن األسر الفقرية تتمتع مبستو�ت أدىن من  -

الدراسات العليا، ومن حيث األسر الغنية معنية بكل املستو�ت وخصوصا لتعليم أو بدون مستوى، بينما 

معدالت الفقر بـ ز�دة عدد أفراد األسرة مع أن غالبية األسر الفقرية يبلغ عدد أفرادها حجم األسرة فرتتفع 

 يف املتوسط 7.67

   : اجلزائر يف البشري الفقر مؤشرات تطور - 3

 اإلملام معدل ،رالعم وهي يةر البش للحياة أبعاد ثالثة من مانر احل على النامية لدولل ير البش رالفق دليل كزر ي

 احلصول من ومنير احمل السكان من مئوية كنسبة ويقاس  الئق معيشي مستوى و�مني البالغني لدى والكتابة اءةر �لق

   .1ألعمارهم السوي الوزن دون األطفال ومن للحياة حمسن مصدر على املستدام

  2011-2000 الفرتة خالل البشري يف اجلزائر الفقر مؤشر تطور ):  9( جدول رقم   

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2000  السنة

  13.69  14.72  15.41  17.16  18.23  18.95  16.60  18.50  22.98  النسبة املئوية ملؤشر الفقر

 قبل الوفاة  حتمالانسبة 

  األربعني سن
7.84  6.39  6.39  6.03  5.83  5.71  6.5  6.3  6.1  

 البالغني لدى األمية معدل

  سنة فما فوق 15
32.80  20.00  23.70  27.2  26.16  24.60  22  21  19.5  

 من احملرومني السكان نسبة

  املاء الشروب
1.10  5.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  

 اخلامسة دون األطفال نسبة

 نقص من يعانون الذين

  الوزن

6.00  3.50  3.50  3.70  3.70  3.70  3.1  3.1  3.1  

 2012-2000 ,Rapports de CNES : Source 

 2011 سنة %13.69إىل  2000سنة  %22.98اجلدول أعاله فقد اخنفض الفقر البشري من من خالل 

  :لتحسن مؤشراته املتمثلة يف وذلك راجع

                                                           
1
 ختصص ماجستري، ةر مذك ، -اجلزائر حالة دراسة – التنمية حتقيق يف اإلقتصادية اإلصالحات من الثالث اجليل دور ، إميان زوين  - 

  .149، ص2011 قسنطينة، منتوري، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية االقتصادي، افر واالستش التحليل
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 20111إىل  2000املئوية الحتمال الوفاة قبل سن األربعني بنقطتني يف الفرتة املمتدة من اخنفاض النسبة  -

الصحية بصفة خاصة بتوفري خمتلف سبل الرغاية  بصفة عامة واخلدماتوذلك راجع لتحسن ظروف املعيشة 

 .العالجية والوقائية

سنة  %12.5إىل  2000سنة يف  %32.8سنة فمل فوق من  15ملعدل األمية لفئة  اخنفاض النسبة املئوية -

والذي يعترب العامل األهم يف خفض مؤشر الفقر البشري حيث كثفت الدولة جهودها لرفع مستوى  2011

الفئة من خالل برامج حمو األمية وتعليم الكبار إضافة ملسامهة احلركات اجلمعوية واملعريف هلذه  التحصيل العلمي

 .وا�تمع املدين يف دفع وترية ذلك

مث  %5.5إىل  2004و 2000نسبة السكان احملرومون من املياه املأمونة للشرب قد ارتفعت بني سنيت  -

وتبقى حمافظة على نفس املستوى وذلك راجع للربامج املكثفة يف إطار  2005يف  %0.5اخنفاضا بـ سجلت 

 .الصاحل للشرب خاصة مع التزايد السكاين والتوسع العمراينتطوير التزويد �ملاء 

وذلك للجهود  %3.1إىل  6سنوات من  5اخنفاض نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن ألقل من  -

 .متابعة احلمل والوالدة وتلقي التلقيحات املبكرة وا�انية املبذولة لتحسني ظروف

 خيص فيما 84  تبةر امل يف راجلزائ للتنمية املتحدة األمم �مجر ب صنف 2010 لسنة يةر البش التنمية ريرتق فحسب

 42 و عالية يةر بش تنمية هلا الدول هذه من 43 إىل تصنف واليت ، دولة 169 تضم قائمة يف يةر البش التنميةر مؤش

 ــب ر�جلزائ يةر البش التنمية رمؤش ميتقي  مت األساس هذا وعلى عيفة،ض دولة 42 و متوسطة دولة 42 و عالية جد دولة

 ــب يقدر والذي بيةر الع الدول �موع املتوسطة يةر البش التنمية رمؤش من أعلى ، 2010 سنة واحد من 0.6777 

  .0.642ــ ب واملقدر العاملي يةر البش التنمية رمؤش من وأكرب 0.590

 احتلت ولقد وسياسية، ثقافية، اجتماعية، معايري االعتبار بعني �خذوكما أوضحنا سابق �ن الفقر البشري 

 مبعدل دولة، 187 بني من  96 املرتبة للتنمية املتحدة األمم لرب�مج 2011 البشرية التنمية تقرير حسب اجلزائر

 املراتب حتتل كانت حيث ،2 0.704 مبعدل 2002 سنة 108 املرتبة حتتل كانت بعدما ،1 0.554 بشرية تنمية

  .ذلك يوضح التايل واجلدول املتوسطة، البشرية التنمية ذات األخرية

  

                                                           
1
- PNUD , Rapport Mondial sur le développement human, 1990-2006.p6. 

، 2008نيويورك،  2008-2007 منقسم، عامل يف اإلنساين التضامن املناخ، تغري حماربة البشرية، التنمية تقرير اإلمنائي، املتحدة األمم بر�مج -  2

  .228ص
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  )2011-2000( للفرتة اجلزائر يف البشرية التنمية مؤشرات  ):  10( جدول رقم   

نصيب الفرد من الناتج احمللي   متوسط سنوات التعليم  سنوات التعليم املتوقعة  السنوات

(2005-PPPS) 

  مؤشرات التنمية البشرية

HDI 

2000  11.4  5.5  5.802  0.624  

2005  12.8  6.4  6.820  0.667  

2010  13.6  7.0  7.501  0.696  

2011  13.6  7.0  7.658  0.698  

Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better  -:Source

Future for All, Explanatory note on 2011 HDR composite indices, Algeria.  

من  ارتفع التعليم سنوات متوسط أن جند 2011- 2000 الفرتة خالل البشرية التنمية مؤشرات على �العتماد

 من الفرد نصيب أن كما ،13.6إىل  11.4من   للدراسة ةاملتوقع سنوات التعليم  وارتفع ،7.0إىل  5.5 نسبة

 املعترب االقتصادي النمو حتسن إىل هذا ويرجع ، 7.658إىل  5.802من  الفرتة هذه خالل ارتفع احمللي الناتج

 اليت والسياسية، الثقافية االجتماعية الظروف حتسن إىل أدى مما األخرية، العشرية خالل النفط أسعار ارتفاع بسب

 املستوى تقيس البشرية التنمية مؤشرات أن جند وبينما البشرية، التنمية مؤشرات خمتلف إلنشاء املكو�ت أهم من تعترب

 أن جند حمرتم، معيشي مستوى وضع وإمكانيات التعليم، الصحة، العمر، طول يف تتمثل واليت الثالثة، لألبعاد املتوسط

 .األبعاد هذه يف املالحظة النقائص خمتلف يقيس بدوره البشري الفقر مؤشر

 سنة  البشري الفقر مؤشر حسب 51 املرتبة احتلت اجلزائر أن إال البشرية التنمية مؤشرات حتسن من و�لرغم

  .  الرتتيب على 11 و 45 املرتبة واألردن تونس احتلت فيما ، 2008
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 : تطور مؤشر الفقر متعدد األبعاد - 4

متداخلة وعدد حرمان عدد األشخاص الذين يعانون أوجه لقياس  �2010عتباره مؤشرا مت اعتماده منذ سنة 

أوجه احلرمان اليت يعيشو�ا، بذلك يراعي هذا املؤشر منط حياة األشخاص ويعترب مكمال للقياس النقدي للفقر ودليال 

  .الرامية إىل احلد من الفقر مهما يف جمال حتديد السياسات

  األبعاد ومكو�ته يف اجلزائرطور مؤشر الفقر متعدد ت ):  11( جدول رقم   

  MICS 3 (2006) MICS 4 (2012)  

  وطين  ريفي  حضري  وطين  ريفي  حضري  املؤشر

  36.7  38.42  34.88  42.09  47.65  36.53  شدة الفقر

نسبة السكن الذين 

يعانون أوجه متعددة 

  للحرمان

1.74  1  2.7  1.65  

  0.0060  0.011  0.003  0.0073  مؤشر الفقر متعدد األبعاد

 MICS3(2006) : Troisième enquête à indicateur multiple , 2006. 

 MICS4(2012) : Quatrième enquête à indicateur multiple, 2012-2013. 

CNES,RNDH 2013-2015, 2016,P 3   

أوضحت معطيات اجلدول أعاله حتسنا يف مؤشر الفقر متعدد األبعاد الذي ميثل حصة السكان الفقراء متعددي 

ائج كما يظهر عند مقارنة النت  2012-2006طوال الفرتة  %20اخنفض بـ األبعاد املعدل بشدة احلرمان حيث 

فاض نسبة السكان الذين يعانون وذلك الخن 2012و 2006املستخلصة من التحقيقات متعددة املؤشرات لسنيت 

  .ذو طابع ريفي حيث ترتفع شدته بذات املناطق عدة أشكال من احلرمان مع اإلشارة إىل أن الفقر متعدد األبعاد

  :التايلأما عن التوزيع اإلقليمي للفقر متعدد األبعاد على املستوى الوطين فإن النتائج وضحت يف الشكل 
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  2012 (MICS4)مؤشر الفقر متعدد األبعاد لألقاليم حسب التحقيق  ):7( الشكل

MP : Indice de Pauvreté Multidimensionnelle 

2015 , 2016 ,P39-:CNES, RNDH 2013 Source   

من خالل الشكل البياين لتقدير مؤشر الفقر يظهر أن أعلى مستوى سجل مبناطق اهلضاب العليا يليها يف املرتبة 

الثانية اجلنوب يف حني أدىن نسبة له سجلت يف املناطق الشمالية الوسطى، وبذلك مثل هذه التقديرات ستسمح 

  .مدى جدوى اإلجراءات املتبناة يف هذه املناطقبتقييم 
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  : ة الفصلخالص

 اجلزائرمن الواضح أن أنه إال واخنفاضه بشكل كبري  2000بعد التطور امللحوظ يف معدالت الفقر منذ سنة 

عرف فتشري التقديرات إىل أن حجم الفقر وعمقه  ،2015منذ سنة  الفقر ظاهرة حتد�ت يف احلد منعدة تواجه 

ة التقشف املنتهجة من طرف ساجلزائر وسيا منها  اليت تعاين قتصاديةوذلك راجع لألزمة اال ، يف اآلونة األخريةتزايد 

  .احلكومة

 ،الرئيسي جهود جدية للتغلب على الضعف البنيويعلى الدولة بذل مسار منو أكثر حيوية وعدالة،  ولتحقيق

  :وينبغي أن تشمل هذه اجلهود

 .تقويـة بيئة االقتصاد الكلي -

 .واملؤسساتالقيام �صالح واسع النطاق للقطاع العام  -

 .حتقيق كفـاءة مرتفعـة لالستثمار يف رأس املال املادي والبشري -

 .نظمة املالية احملليةاألتقوية  -

 



 

 الفصل الثالث

قياسية حملددات الفقرالدراسة ال  

2017- 2000 يف اجلزائر للفرتة  
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  : دـــــــــــــــــمتهي

ال يتم مبعزل عن تدقيق األسباب لضمان جناح احللول واملعاجلات ورسم  لظاهرة الفقرإن التشخيص احلقيقي 

السياسات الصحيحة لذلك، فالفقر ظاهرة متعددة األبعاد ومتنوعة املصادر حيث تلعب العديد من املتغريات 

إال أن كيفيات ذلك التأثري ومستو�ته ختتلف، واختاذ قرارات  االقتصادية جمتمعة على حتديدها، االقتصادية وغري

املعلومات رشيدة يف سبيل معاجلة الظاهرة يستوجب االستعانة �لنماذج اإلحصائية وفعالية ذلك مرهون بصحة وجناعة 

   .اإلحصائية اليت تبىن على أساسها الدراسات

الدراسة القياسية حتديد اجتاهات التأثري بني أهم املتغريات املفسرة لظاهرة الفقر اليت ول من خالل هذه سنحاو 

االحندار املتعدد و�ستعمال طريقة املربعات نصت النظرية االقتصادية عليها واليت توفرت بيا��ا �العتماد على تقنية 

  :ملبحثني التاليني،وذلك من خالل ا�Eviews 8ستخدام بر�مج الصغرى 

  القياسية والنماذج القياس ملنهجية النظري اإلطار: األول املبحث

  .للنموذج والتحليلية القياسية الدراسة: الثاين املبحث
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  اإلطار النظري ملنهجية القياس والنماذج القياسية: املبحث األول

  .األسس املنهجية املتبعة يف الدراسة: املطلب األول

املنهج اإلحصائي الوصفي لوصف متغريات الدراسة، واملنهج الكمي القياسي لتحديد  هذه الدراسة لقد اتبعنا يف

العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع حمل الدراسة، �دف احلصول على مرو�ت أو معامالت خط االحندار 

  : اإلحصائية والقياسية، واليت متثلت فيما يلي للمتغريات املستقلة، حيث مت االستعانة مبجموعة من الطرق واألساليب

 :(OLS-Ordinary Least Squares)طريقة املربعات الصغرى العادية  -1

عالقة متغري أو أكثر من املتغريات  عامالت مناذج االحندار اليت تدرسممن أشهر الطرق اليت تستخدم يف تقدير 

عمل على تدين جمموع مربعات احنرافات القيم املقدرة عن القيم املستقلة مبتغري �بع، ومن خصائص هذه الطريقة أ�ا ت

كما أ�ا متتاز بدقة تقدير املعلمات بعد حتقق افرتاضا�ا لكي يتم احلكم على جودة النموذج . املشاهدة للمتغري التابع

النموذج   قديراملقدر، ولكي نتمكن من بناء منوذج قياسي دقيق �ستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية يف ت

واليت تتمثل . القياسي املراد تقديره جيب توافر جمموعة من االفرتاضات العلمية لنحصل على الدقة املطلوبة للنموذج

  :1فيما يلي

  املتعدد اخلطي االحندار منوذج فرضيات  -  أ

 :أي املتوسط احلسايب للبواقي يساوي صفر -

�(��)=0 ,∀� 

 .Normality)(التوزيع الطبيعي تتبع ) البواقي(األخطاء العشوائية  -

��                    �(0 ,�2 ) 

 . (Heteroskedasticity)جتانس تباين حدود اخلطأ مبعىن ثبات تباين حد اخلطأ  -

���(��)=�(�2
�)=�2

� 

 . (Autocorrelation)استقالل حدود اخلطأ مبعىن عدم وجود ارتباط ذايت يف حدود اخلطأ  -

���(����)=�(����)=0 ,∀ �≠� 

 . (Multicollinearity)عدم وجود تداخل خطي متعدد بني املتغريات املستقلة  -

 .املتغريات املستقلة غري مرتبطة مع حد اخلطأ العشوائي -

���(����)=�(����)=0 

                                                           
،  على درجة املاجستري يف االقتصاد رسالة ملتطلبات احلصول ، العالقة بني الفقر والنمو االقتصادي يف فلسطني ،أشرف يونس عبد الكرمي اخلطيب  -  1

  .122ص  ، م 2016، هـ 1437غزة  ،هر جامعة األز  ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
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  :1العادية الصغرى املربعات طريقة خصائص  - ب

  .، خاصية عدم التحيز، خاصية الكفاءة، وخاصية االتساقاملقدرة ثالث خصائص أساسية للمعلمات

 نقول أن : التحيز عدم خاصيةb� i  هو أفضل مقدر خطي غري متحيز لـ(Meilleurs Estimateurs 

Sans Biais) bi  إذا كان توقعb� i  يساويbi  وأن توزيع املعاينة لـb� i يكون توزيعا طبيعيا.  

�(b�  i)= bi          , i  = 0,1,2,……….,k  

 مقدر كفؤ : الكفاءة خاصية(Estimateur efficace) ممكن تباين �قل معناه ذو أصغر تباين، يقصد 

�b  تباين يكون عندما ، للمقدرات i أي أخرى مقدرة قيمة أي تباين من أقل: 

���(b� i) <���(bi )         , i  = 0,1,2,……….,k 

∶   :حيث bi  ــ ل األخرى املقدرة القيمة هي ��.  

 أن املعلمات هي مقدرات متسقة نقول  : االتساق خاصيةEstimateur convergent  إذا حتقق ما

درة تقرتب من قيمة املعلمة احلقيقية وتباين املعلمة املقدرة كلما كرب حجم العينة فإن قيمة املعلمة املق: يلي

 :التاليانيقرتب إىل الصفر، ذلك حسب الشرطان 

1- Lim E(b� i) = b ; Lim E(a�i) = a       2   - Lim V(b� i) = b ; Lim V(a�i) = a 

          �                                                        �         

           
 :اختبار السكون -2

نتائج سليمة ومنطقية، وتعترب شرط السكون شرطا أساسيا لدراسة حتليل السالسل الزمنية للوصول إىل يعترب 

  :2نة إذا حتققت فيها الشروط اآلتيةالسلسلة ساك

 .ثبات املتوسط احلسايب للقيم عرب الزمن -

 .ثبات التباين عرب الزمن -

بني القيمتني وليس على القيمة الفعلية للزمن أي قيمتني لنفس املتغري معتمدا على الفجوة الزمنية التغاير بني  -

 .الذي جيب عنده التغاير

زمنيةـ، ونذكر والطرق اإلحصائية املستخدمة يف الكشف عن سكون السالسل الت االعديد من االختبار  وهناك

وكذلك اختبار فيليبس  (Augmented Dickey Fuller)اختبار ديكي فوالر املوسع: من هذه االختبارات

وتعترب هذه االختبارات األكثر استخداما يف جمال الدراسات االقتصادية ، (Philips Perron-PP)بريون 

  .والقياسية للكشف عن سكون السالسل الزمنية

                                                           
1
 .29 ص ، م2009هـ ،  1430 اجلزائر ، الثانية الطبعة ، اخللدونية دار ، حملولة مسائل و متارين مع التطبيقي اإلحصاء ،  اجليالي جالطو -  

2
  .122ص  املرجع السابق، ،أشرف يونس عبد الكرمي اخلطيب  - 
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  النموذج وصياغته متغرياتحتديد : الثايناملطلب 

يربط بني الفقر وعالقته مبختلف العوامل احملددة  قياسيخالل دراستنا هذه سنقوم ببناء منوذج اقتصادي  من

  .2017-2000لسلوك ظاهرة الفقر يف اجلزائر خالل الفرتة 

 : حتديد متغريات النموذج

اجلزائر طوال الفرتة من أجل حتديد أثر بعض املتغريات االقتصادية واالجتماعية على تطور ظاهرة الفقر يف 

  :وقد أمكن حصر معطيات الدراسة القياسية يف املتغريات التالية 2017- 2000

نسبة الفقراء من إمجايل عدد  وهياستبدلنا معدل الفقر بنسبته لشح املعطيات :  (Pov) نسبة الفقر :املتغري التابع

 . السكان

 :املتغريات املستقلة

أي معدل النمو السنوي للناتج احمللي  ز�دة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايلميثل :  (PIB)النمو االقتصادي 

 .اإلمجايل

 .معدله حيث يعكس أثر التغري يف املستوى العام لألسعار من خالل : (Inf)التضخم 

 .متثل املعدل السنوي للبطالة يف اجلزائر :(Chom)البطالة 

 املقاسة �لكيلوميرتات املربعة عدد السكان على املساحة الكليةحاصل قسمة هي  :(Dp) الكثافة السكانية

 .للجزائر

  :ومنه ميكن صياغة النموذج كالتايل

Pov = �(Dp, PIB, Inf,Chom) 

 تقدير يف يساعد� الذي املتعدد اخلطي االحندار أسلوب �ستخدام نقوم تغريا�ا و الدالة هذه دراسة أجل من

  :  يلكالتا هي دراسته املراد للنموذج الر�ضية الصيغة و الفقر مبعدل اخلاص القياسي النموذج

Pov t =�0+�1 Dp �+�2 PIB �+�3 Inf �+ �� Chom �+��  

 : حيث

Pov : الفقر مقاس �لنسبة املئوية نسبةهو.  

Dp: الكثافة  السكانية معدل.  

PIB  :لنسبة املئوية مقاس معدل النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل�.  

Inf  :لنسبة املئوية مقاس معدل التضخم�.  
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Chom  :لنسبة املئويةمقاس  املعدل السنوي للبطالة�.  

  .t السنة يف املتغري قيمة أي الزمن متثل ::  � 

  .متثل معلمات النموذج: ��, ��, ��, ��, ��

  الفقر معدل على تؤثر أن كنمي اليت املتغريات بعض عن ينوب الذي اخلطأ حد أو العشوائي املتغري ميثل � :

  .أخرى ألسباب أو قياسها لصعوبة أو املختارة �ملتغريات ارتباطها لشدة النموذج يف ندرجها مل اليت و

  .الدراسة القياسية والتحليلية للنموذج: الثايناملبحث 

  .االختبار اإلحصائي للدراسة التطبيقية: املطلب األول

  : النموذجمتغريات اختبار استقرارية  -1

حىت ال حنصل على  الدراسة يف الداخلة املتغريات لكل الزمنية السالسل ريةاستقرا من التأكد الضروري نمل إنه

 الزمنية السالسل استقرارية اختبار هي القياسية الدراسة يف خطوة فأول هذا أجل ومن .منوذج مقدر الحندار زائف

 . (ADF) املطور رفوال ديكي اختباري �ستخدام وذلك

من أجل التأكد من استقرارية السلسلة الزمنية،  Dickey-Fuller   Augmented نستعمل اختبار

  : ، وهي كالتايل   Dickey-Fullerحيث القيام بعد ذلك بتقدير النماذج الثالث لــ 

                    Model  4 : DS sans dérive             Δ yt = δyt-1 -j yt-j+1 + εt    

        Model  5 :DS avec dérive            Δ yt = δyt-1 -j yt-j+1 + c + εt 

              Model  6 : TS                              Δ yt = δyt-1 -j yt-j+1 + c + bt + εt 

                                  

  : حيث أن 

yt :  الزمن  املتغري التابع يفمتثلt.  

c :ميثل الثابت.  

b : ميثل امليل الزمينtrend  .  

εt  : ميثل اخلطأ األبيض يف الفرتةt.  

اليت تقوم على أن السلسة الزمنية تتضمن جذر   H0خنترب جذر الوحدة للسلسلة الزمنية بوضع فرضية العدم 

تقوم على أن السلسلة الزمنية ال تتضمن جذر الوحدة   H1البديلةة غري مستقرة  والفرضية لالوحدة  أي أن السلس

  .أي أن السلسلة الزمنية مستقرة 
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     H0:         الوحدة السلسة الزمنية تتضمن جذر

  H1:  السلسلة الزمنية ال تتضمن جذر الوحدة

  :Povالفقر يف اجلزائر  نسبةدراسة استقرارية السلسلة الزمنية   -أ 

  2017-2000خالل الفرتة  Povالفقر يف اجلزائر  نسبةلمنحىن التغريات ): 8( الشكل

  

  

  .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :املصدر

 إىل  2001من الفرتة املمتدة من  عامة  ناقصتت انالحظ أ� يف اجلزائر الفقر لنسبةمن خالل الرسم البياين 

 بقيمة قدرها 2011مث ارتفعت نسبيا سنة  %5واخنفضت إىل نسبة  %12.2حيث كانت تبلغ قيمة  2010

السلسلة الزمنية أما عن استقرار . 2017سنة  %7لتبلغ نسبة  2015وواصلت االرتفاع منذ سنة  ، 5.55%

  .ستكشف لنا ذلك اختبارات االستقراريةف
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خالل الفرتة  Povالفقر يف اجلزائر  نسبةلالزمنية  سلسلةلالبياين لدالة االرتباط الذايت لاملنح�� ): 9( الشكل

2000-2017.  

  

  .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :املصدر  

QStat = 27.549  ˃X2: نالحظ أن  من خالل هذا البيان
كما أن االحتمال    21.026= 0.05,12

إذن سنرفض الفرض العدم وميكن بذلك أن تكون    %5من  أصغرأي  0.006يساوي  h 12 =عند التأخر

  .املطور على السلسلة الزمنية  Dickey-Fullerمستقرة ولنتأكد من ذلك سنجري اختبار غري السلسلة 

  �ADFستخدام اختبار  Povالفقر يف اجلزائر  نسبةلاختبار االستقرارية ): 12(جدول رقم 

  نوع النموذج
االحتمال عند 

5%  

  القرار  األولالفرق   املستوى

Model 5  

DS avec 

derive  

  /  3.0573-  القيمة احملسوبة

يف مستقرة 

  املستوى
  /  3.0521-  القيمة احلرجة 

  /  0.0495  االحتمال احلرج

 .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على النتائج احملصل عليها من بر�مج  :املصدر

  من  القيمة املطلقة  اجلدولية أكرب ADFcalة املطلقة احملسوبة يمالحظ من خالل هذا اجلدول أن القن

ADFtab  حيث % 5املعنوية   ىمستو عند:  
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ADFcal  = -3.7467 ˃ ADFtab  = -3.0521 

فرضية العدم أي أن  نرفضو�لتايل  %5وهي أصغر من  �0.0495إلضافة إىل قيمة االحتمال اليت تقدر بـ 

  مستقرة  وهي �ذا ال حتتوي على جذر الوحدة بوجود �بت   DSمن النوع يف اجلزائر  الفقرلنسبة الزمنية سلسلة ال

  .%5عند مستوى  

  :Dpيف اجلزائر عدل الكثافة السكانية مل السلسلة الزمنيةدراسة استقرارية   - ب

  2017- 2000خالل الفرتة  Dp يف اجلزائر الكثافة السكانيةالتغريات يف معدل منحىن ): 10( الشكل

  

  .Eviews 8اعتمادا على خمرجات  الطالبةمن إعداد  :املصدر

 املمتدة من  يف تزايد مستمر طيلة الفرتة  اجلزائر يف  ةالكثافة السكانيمعدل  أن نالحظ البياين الشكل خالل من

نوعا  يتنب لنا و  .2017سنة  17.35 إىل 2000 سنة 13.09ارتفع من قيمة مقدارها حيث  2017إىل  2000

 أن 2017- 2000خالل الفرتة   ةمعدل الكثافة السكاني لتطورمن خالل الرسم البياين للسلسلة الزمنية  ما

  .اإلحصائية تاالختباراستعمال � عنه  الحقا وهذا ما سوف حناول الكشف ذات اجتاه عام السلسلة
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خالل  Dpمعدل الكثافة السكانية يف اجلزائر البياين لدالة االرتباط الذايت لسلسلة  املنحىن): 11( الشكل

  2017-2000الفرتة 

 

  .Eviews 8 اعتمادا على خمرجات الطالبةمن إعداد  :املصدر

ميكن إجراء   كما  معظم معامالت االرتباط الذايت ملختلف فرتات التأخر ةالحظم ميكن من خالل هذا البيان

هذه   Q (Ljung.gox)كمجموعة عن طريق استخدام إحصائية   ملعنوية معامالت االرتباط الذايتاختبار مشرتك 

h = 12 QStat=61.885 ˃ X2بتأخر Q-Stat = 61.885 :اإلحصائية تؤكد
0.05,12 =21.026 

ميكن بذلك أن و  %5حيث يقل عن نسبة وما يعزز مالحظتنا االحتمال املعدوم تقريبا  حيث نرفض الفرض العدم   

  .تكون السلسلة غري مستقرة

�ستخدام اختبار  Dpمعدل الكثافة السكانية يف اجلزائر لسلسلة ستقرارية االاختبار ): 13(جدول رقم 

ADF  

  القرار  الفرق األول  املستوى  %5االحتمال عند   نوع النموذج

Model 6  

Type TS  

 يفمستقرة   /  3.9815-  القيمة احملسوبة

  /  3.7597-  القيمة احلرجة    املستوى

  /  0.0347  احلرجاالحتمال 

 .Eviews 8 النتائج احملصل عليها من بر�مجاعتمادا على  الطالبةمن إعداد  : املصدر
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  من  القيمة املطلقة  اجلدولية أكرب ADFcalنالحظ من خالل هذا اجلدول أن القمية املطلقة احملسوبة 

ADFtab  حيث % 5املعنوية   ىمستو عند:  

ADFcal  = -3.9815 ˃ ADFtab  = -3.7597  

حتتوي على جذر الكثافة السكانية ال معدل أي أن سلسلة ونقبل الفرضية البديلة فرضية العدم  نرفضو�لتايل 

 و�بت، لذا علينا أن نقوماجتاه زمين  أي حتتوي على TS صيغة معادلة االحندار من النوع لكن نالحظ أنالوحدة، 

  : مركبة االجتاه العام، وذلك من خالل املعادلة التالية�زالة 

TDP = Dp – ( 12.8061 + 0.2535 * t ) 

  :حيث أنمستقرة   TDPحنصل على سلسلة زمنية بعد إزالة مركبة االجتاه العام 

tcal  = -4.4317 ˃ ADFtab  = -1.9644 

يف اجلزائر منية ملعدل الكثافة السكانية هذا يؤكد أن السلسلة الز  %5أصغر من  0.0002كما أن االحتمال 

  .التقدير �ستعماهلامستقرة وميكننا إجراء 

   : PIB اإلمجايللناتج احمللي ل الزمنية سلسلةال دراسة استقرارية  - ج

  2017-2000خالل الفرتة   PIB نسبة الناتج احمللي اإلمجايلمنحىن التغريات يف ): 12( الشكل

 
  .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات : املصدر
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-2000مستمر طوال الفرتة نالحظ من الرسم البياين لنسبة الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر أ�ا يف تذبذب 

بنسبة قدرها  2017، أما أدىن قيمة فكانت سنة 2003سنة  %7.2وقد بلغت أقصى نسبة قدرها  2017

1.6%.  

يف  PIB الزمنية لنسبة الناتج احمللي اإلمجايل سلسلةلالبياين لدالة االرتباط الذايت لاملنح�� ): 13( الشكل

  .2017-2000اجلزائر خالل الفرتة 

 

  .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  : املصدر

QStat = 12.593 X2 :نالحظ أن  من خالل هذا البيان
االحتمال عند كما أن   25= 0.05,15

السلسلة أن تكون بذلك  وميكنالفرض العدم  سنقبلإذن    %5أي أكرب من  0.634يساوي  h 15 =التأخر

  .املطور على السلسلة الزمنية  Dickey-Fuller ولنتأكد من ذلك سنجري اختبار مستقرة

   �ADFستخدام اختبار  يف اجلزائر  PIBلنسبة الناتج احمللي اإلمجايلاختبار االستقرارية ):  14( جدول رقم 

  القرار  الفرق األول  املستوى  %5االحتمال عند   نوع النموذج

Model 5  

DS avec 

derive  

  / 3.5931-  القيمة احملسوبة
 يفمستقرة 

  املستوى
  /  3.0988-  القيمة احلرجة

  /  0.0209  االحتمال احلرج

 .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على النتائج احملصل عليها من بر�مج  : املصدر
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  من  القيمة املطلقة  اجلدولية أكرب ADFcalنالحظ من خالل هذا اجلدول أن القمية املطلقة احملسوبة 

ADFtab  حيث % 5املعنوية   ىمستو عند:  

ADFcal  = -3.5931 ˃ ADFtab  = -3.0988 

فرضية العدم  نرفضو�لتايل نقبل  %5من  أصغروهي  0.0209ـ قيمة االحتمال اليت تقدر ب�إلضافة إىل 

 وال حتتوي على �بت  DSمن النوع  الزمنية لنسبة الناتج احمللي اإلمجايلسلسلة الأي أن ونقبل الفرض البديل، 

  .مستقرة أ�اأي  حتتوي على جذر الوحدة

  :Infالتضخم يف اجلزائر عدل دراسة استقرارية السلسلة الزمنية مل  -د

  2017-2000خالل الفرتة  Infعدل التضخم يف اجلزائر ملمنحىن التغريات ): 14( الشكل

  

  .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :املصدر

طوال الفرتة نالحظ أنه يتزايد عامة ولكن بنسب متذبذبة  ملعدل التضخم يف اجلزائرمن خالل الرسم البياين 

بنسبة  2000، أما أدىن قيمة فكانت سنة 2012سنة  %8.89 قيمة لهوقد بلغت أقصى  2017- 2000

ميكن أن تكون مستقرة وللكشف عن ذلك  السلسلة الزمنية فمن املالحظ أ�اأما عن استقرار .% 0.34قدرها 

  .علينا إجراء اختبارات االستقرارية
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خالل الفرتة  Infعدل التضخم يف اجلزائر ملالزمنية  سلسلةللدالة االرتباط الذايت لالبياين املنح�� ): 15( الشكل

2000-2017.  

  
  .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :املصدر

QStat = 14.025 X2: نالحظ أن  من خالل هذا البيان
كما أن االحتمال عند    25= 0.05,15

الفرض العدم وميكن بذلك أن تكون السلسلة  سنقبلإذن    %5أي أكرب من  0.524يساوي  h 15 =التأخر

  .املطور على السلسلة الزمنية  Dickey-Fullerمستقرة ولنتأكد من ذلك سنجري اختبار 

  �ADFستخدام اختبار  Infعدل التضخم يف اجلزائر ملاختبار االستقرارية ):  15( جدول رقم 

  نوع النموذج
االحتمال عند 

5%  

  القرار  الفرق األول  املستوى

Model 4  

DS sans 

derive  

  4.1426-  0.3577  القيمة احملسوبة

بعد مستقرة 

  الفرق األول
  1.9740-  1.9662-  القيمة احلرجة 

  0.0006  0.7749  االحتمال احلرج

 .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على النتائج احملصل عليها من بر�مج  :املصدر

  من  القيمة املطلقة  اجلدولية أصغر ADFcalنالحظ من خالل هذا اجلدول أن القمية املطلقة احملسوبة 

ADFtab  حيث % 5املعنوية   ىمستو عند:  
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ADFcal  = 0.3577  ADFtab  = -1.9662 

فرضية العدم أي أن  نقبلو�لتايل  %5من  أكربوهي  �0.7749إلضافة إىل قيمة االحتمال اليت تقدر بـ 

 مستقرة غري أي أ�ا حتتوي على جذر الوحدة �بت  بدون  DSمن النوع  ملعدل التضخم يف اجلزائرالزمنية سلسلة ال

من  وبعد إجراء الفرق األول الفروقوأحسن طريقة لتحويلها سلسلة مستقرة هي طريقة  ،%5وذلك عند مستوى  

  : خالل املعادلة التالية

DINF = INF –INF(-1)  

  ADFcal  = -4.1426 ˃ ADFtab  = -1.9740                     :أن نالحظ

يف اجلزائر قد  التضخمهذا يؤكد أن السلسلة الزمنية ملعدل  %5أصغر من  0.0006كما أن االحتمال 

  .يف التقدير استخدامهاأصبحت مستقرة وميكننا 

  :Chomعدل البطالة يف اجلزائر دراسة استقرارية السلسلة الزمنية مل -ه 

  .2017-2000خالل الفرتة  Chomعدل البطالة يف اجلزائر ملمنحىن التغريات ): 16( الشكل

 
 .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :املصدر

سنة  %29.5من نسبة ملحوظ  اخنفاضأن معدل البطالة يف اجلزائر يف من خالل الشكل ميكن مالحظة 

 إىل الفرتة هذه يف البطالة ملعدالت املستمر االخنفاض هذا تفسري كنمي و، 2013سنة  %9.8إىل نسبة  2000

 االقتصادية املؤشرات حتسني مع السياسي االستقرار على ساعدت اليت للبالد االقتصاديةو  األمنية الوضعية حتسني
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 تخفيضال ما أدى إىل توظيفات يف العديد من القطاعاتو  جديدة شغل مناصب  استحداثإىل إضافة ،واالجتماعية

  .2017سنة  %11.7التدرجيي إىل أن بلغت نسبة  �الرتفاعشرعت  لكنها سرعان ما . البطالة حدة من

خالل  Chomعدل البطالة يف اجلزائر ملالزمنية  سلسلةلالبياين لدالة االرتباط الذايت ل املنحىن): 17( الشكل

  .2017-2000الفرتة 

  

  .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  :املصدر

QStat = 59.217 ˃X2: نالحظ أن  من خالل هذا البيان
كما أن االحتمال عند    25= 0.05,15

الفرض العدم وميكن أن تكون  سنرفضإذن    %5من  أصغرأي  معدوم تقريبا 0.000 يساوي  h 15 =التأخر

  .املطور على السلسلة الزمنية  Dickey-Fullerمستقرة ولنتأكد من ذلك سنجري اختبار غري السلسلة 
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  �ADFستخدام اختبار  Chomالبطالة يف اجلزائر عدل اختبار االستقرارية مل): 16(جدول رقم 

  القرار  الفرق األول  املستوى  %5 االحتمال عند  نوع النموذج

Model 4  

DS sans 

derive  

  /  3.9803-  احملسوبةالقيمة 

يف مستقرة 

  املستوى
  /  1.9628-  القيمة احلرجة 

  /  0.0005  االحتمال احلرج

 .Eviews 8من إعداد الطالبة اعتمادا على النتائج احملصل عليها من بر�مج  :املصدر

  من  القيمة املطلقة  اجلدولية أكرب ADFcalنالحظ من خالل هذا اجلدول أن القمية املطلقة احملسوبة      

ADFtab  حيث % 5املعنوية   ىمستو عند:  

ADFcal  = -3.9803 ˃ ADFtab  = -1.9628 

فرضية العدم أي أن  نرفضو�لتايل  %5وهي أصغر من  �0.0005إلضافة إىل قيمة االحتمال اليت تقدر بـ      

 أي أ�ا مستقرة ال حتتوي على جذر الوحدة �بت   بدون  DSمن النوع يف اجلزائر  البطالةالزمنية ملعدل سلسلة ال

  .%5ذلك عند مستوى  و 

  �ADFستخدام اختبار  ملتغريات النموذج سالسل الزمنيةاستقرارية الاختبار  ملخص لنتائج ): 17( جدول رقم 

  
Prob à 

5% 
Pov  Dp PIB  Inf  Chom  

    نوع النموذج

Model 5 

DS avec 

derive  

Model 6 

TS  

Model 5 

DS avec 

derive  

Model 4 

DS sans 

derive  

Model 4 

DS sans 

derive  

 املستوى

Level 

  القيمة احملسوبة

  القيمة احلرجة

  االحتمال احلرج

-3.0573 

-3.0521 

0.0495  

-3.9815 

-3.7597 

0.0347  

-3.5931 

-3.0988 

0.0209  

0.3577 

-1.9662 

0.7749  

-3.9803 

-1.9628 

0.0005  

  الفرق األول

1er def 

  القيمة احملسوبة

  القيمة احلرجة

  االحتمال احلرج

/  /  /  

-4.1426 

-1.9740 

0.0006 

/ 

    القرار
مستقرة يف 

  املستوى

مستقرة يف 

 املستوى

مستقرة يف 

  املستوى

مستقرة بعد الفرق 

 األول

مستقرة يف 

 املستوى

  .Eviews 8من إعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات  :املصدر         
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 املستوى ما عدا متغري معدل ل أعاله سكون السالسل الزمنية اخلاصة مبتغريات الدراسة يفيتنب من اجلدو      

 األولستقر إال بعد أخذ الفرق أ�ا ال تفقد بينت النتائج بعد مقارنة القيمة احلرجة مع احملسوبة   Inf التضخم 

  .ملعدل التضخم�لنسبة 

  : تقدير النموذج اإلحصائي

  :نتحصل على النتائج املبينة يف اجلدول التايل النموذج تقديربعد إدخال معادلة 

  نتائج تقدير النموذج اخلطي املتعدد ):18(جدول رقم 

  
 .Eviews 8من إعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات  :املصدر

  :للنموذج كما يليميكن كتابة الصيغة النهائية  18من اجلدول رقم      

  
 

  
 

  

  
 

  

  
 

 

 

P ÔV = 3.845 -0.3124PIB + 0.2636CHOM +0.1237DINF + 4.0399TDP 

tc  :       (9.9079)     (-2.990)        (8.8066)              (2.3714)              (4.2942) 

B� i  :        (0.3880)        (0.1044)            (0.0299)                  (0.0521)                 (0.9407) 

2
i  =       3.1362          R2 = 0.9406                        �� 2 = 0.9208 

DW = 2.3058                 Fc = 47.5632                       � = 18 
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  : حيث

tc :التالية العالقة وفق حتسب و ، املقدرة للمعامل احملسوبة ودنتيست ةئيإحصا قيم هي :  

tc B�  i  = 
b̂i − b i 

db ̂̂̂i
       ,  �=0 ,1 ,2 ,…  

  . املقدرة للمعامل املعيارية االحنرافات:   � ̂��

2
i  :األخطاء مربعات جمموع .  

R2  :التحديد معامل متثل . 

�� 2
  .املعدل التحديد معامل ميثل:  

DW  :لألخطاء الذايت االرتباط عن للكشف تستخدم واتسون دربن إحصائية متثل .  

Fc    :التالية العالقة وفق حتسب و احملسوبة فيشر إحصائية متثل :  

Fc  = 
�� 

���� 
 * 

����� 

�
 

  :حيث

  . املستقلة املتغريات عدد � :

  . املشاهدات عدد :: � 

  .للنموذج املقدرالتقييم اإلحصائي واالقتصادي : املطلب الثاين

 البد النموذج صالحية مدى لدراسة و املقدر للنموذج االقتصادي و اإلحصائي التحليل يف الدراسة هذه تتمثل

 مدى و االقتصادية النظرية منطق منظور من النموذج صالحية مدى ملعرفة ذلك و االختبارات من جمموعة إجراء من

 . التنبؤ عملية يف استخدامه و القياسية الناحية من اختباره و اإلحصائية الناحية من صالحيته

 :التفسري اإلحصائي   - أ

  :اختبار املعنوية الفردية للمعامل املقدرة -1

 مث من و ، النموذج معامل معنوية لتقييم وذلك Student ستيودنت إحصائية تستخدم االختبار هذا إلجراء

  : النموذج يف معلمة كل معنوية يوضح يلالتا اجلدول و ، التابع املتغري على املستقلة املتغريات �ثري تقييم

  

  



دراسة قياسية لمحددات الفقر في الجزائر: الفصل الثالث  

71 

  :يف النموذج جدول مساعد يوضح معنوية كل معلمة  ):19(جدول رقم 

  ����  ���t���  t  املعامالت  املعلمات

  0.0000  2.101  9.9079  �0  الثابت

PIB  �1  -2.990  2.101 0.0113  

CHOM  �2  8.8066  2.101 0.0000  

DINF  �3  2.3714  2.101 0.0353  

TDP  �4  4.2942  2.101 0.0010  

  .18من إعداد الطالبة اعتمادا على اجلدول رقم  :املصدر 

 ،%5 معنوية مستوى عند اجلدولية مع احملسوبة Student ستيودنت ةئيإحصا مبقارنة نقوم االختبار هذا إلجراء و

  : التالية للفرضية وفقا

    �0∶ ��=0  

    �1∶ ��≠0 

  :حيث

  . إحصائية معنوية هلا ليس املعلمة تعين و العدم فرضية متثل:       �0

  .إحصائية معنوية هلا املعلمة تعين و البديلة الفرضية ثلمت:     �1

 : �� معنوية اختبار -

    �0∶ �0 = 0  

    �1∶ �0 ≠ 0 

، �1 ونقبل �0و�لتايل نرفض =���t��� = 2.101   t ˃ 9.9079نالحظ أن 19من خالل اجلدول رقم 

  .هلا معنوية إحصائية �0ومنه  

 : �1 معنوية اختبار -

    �0∶ �1 = 0  

    �1∶ �1 ≠ 0 

، �1 ونقبل �0و�لتايل نرفض =���-2.990 ˃ t��� = 2.101   tنالحظ أن 19من خالل اجلدول رقم 

  .هلا معنوية إحصائية �1ومنه  

 : �2 معنوية اختبار -

    �0∶ �2 = 0  

    �1∶ �2 ≠ 0 
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، �1 ونقبل �0و�لتايل نرفض =���t��� = 2.101   t ˃8.8066نالحظ أن 19من خالل اجلدول رقم 

 .هلا معنوية إحصائية �2ومنه  

 : �3 معنوية اختبار -

    �0∶ �3 = 0  

    �1∶ �3 ≠ 0 

، �1 ونقبل �0و�لتايل نرفض =���t��� = 2.101   t ˃2.3714نالحظ أن 19من خالل اجلدول رقم 

 .هلا معنوية إحصائية  �3ومنه  

 : �4 معنوية اختبار -

    �0∶ �4 = 0  

    �1∶ �4 ≠ 0 

، �1 ونقبل �0و�لتايل نرفض =���t��� = 2.101   t ˃ 4.2942نالحظ أن 19من خالل اجلدول رقم 

 .هلا معنوية إحصائية �4ومنه  

 : اختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج -2

  : التالية للفرضية وفقا ، Fisher اختبار يستخدم للنموذج اإلمجالية املعنوية الختبار

�0∶ �0=�1=�2=�3=�4 

�1∶ ∃��/�� ≠ 0      � =0,1,2,…..4 

  . املستقلة املتغريات و التابع املتغري بني العالقة انعدام تعين و العدم فرضية متثل:    �0

  . التابع املتغري على �ثري له واحد مستقل متغري األقل على يوجد تعين و البديلة الفرضية متثل:    �1

  :حيث %5عند مستوى معنوية  أكرب من ا�دولة احملسوبة فيشر إحصائية نالحظ أن 19اجلدول رقم  خالل من

Fcal = 47.5632  ˃ F(4,13,0.05) = 3.18 

 و�لتايل يوجد على األقل متغري مستقل واحد له �ثري �1 ونقبل الفرضية البديلة �0سنرفض فرضية العدم : إذن

 ).نسبة الفقر(التابع املتغريعلى  وقدرة تفسريية 

 :دراسة االحنرافات املعيارية للمعلمات -3

هي أصغر من نصف قيمة ت املعيارية ملعلمة احلد الثابت وكل معلمات املتغريات املستقلة اأن االحنرافنالحظ 

  .املعامل املقدرة
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db�0 = 0.3880  
b ̂0

�
 = 1.9225 

db�1 = 0.1044  
b ̂1

�
 = 0.1562 

db�2 = 0.0299  
b ̂2

�
 = 0.1318 

db�3 = 0.0521  
b ̂3

�
 = 0.06185 

db�4 = 0.9407  
b ̂4

�
 = 2.01995 

  .هي مقبولة إحصائيا �0 , �1 , �2 , �3 , �4تج أن كل معامالت النموذج املقدر ومنه نستن

 : االقتصاديالتفسري   - ب

، كما بلغ معامل التحديد املعدل R2 = 0.9406 على أن النموذج له قدرة تفسريية جيدة حيث يدل معامل التحديد -

من التغريات اليت حتدث يف نسبة الفقر هي �جتة عن التغريات احلاصلة يف  %94.06 أنمبعىن  0.9208 = 2 ��

نسبة الفقر مفسرة بنسبة  وأنعوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج، أما النسبة املتبقية فتعود إىل  املتغريات املستقلة،

92.08%.  

املفرتض أن يكون لنسبة الفقر قيمة وهي منطقية حيث من  3.845إشارة احلد الثابت موجبة وقيمته تساوي  - 

  .ذجموجبة حىت ولو انعدمت قيم �قي املتغريات يف النمو 

أظهر متغري النمو االقتصادي ممثال مبعدل الناتج سلكت املتغريات سلوكا مع الفروض النظرية االقتصادية حبيث  - 

وهذا  0.312احمللي اإلمجايل عالقة سلبية مع نسبة الفقر إذ أن ز�دته بوحدة واحدة تؤدي إىل تناقص نسبة الفقر بـ 

  .يعكس حقيقة اقتصادية

ز�دته بوحدة واحدة تؤدي إىل إذ أن  العالقة بني نسبة الفقر ومعدل البطالة عالقة طردية توافق النظرية االقتصادية - 

، حيث تعد البطالة السبب الرئيسي احملدد للفقر إذ تؤدي البطالة بكل أنواعها إىل 0.263تزايد نسبة الفقر بـ 

السياسة التنموية يف اجلزائر للحد من البطالة وقد سعت  الفقر، حدة اخنفاض الدخل أو انعدامه ما ينعكس على ز�دة

وبرامج دعم التدريب والتشغيل يف جلزائر الق برامج متويل املشاريع االستثمارية مبختلف الصيغ وختفيض مستو��ا �ط

  .من خالل ز�دة عدد املناصب املستحدثة للتوظيف

إذ تؤدي ز�دة وحدة واحدة من معدل عالقة التضخم بنسب الفقر هي عالقة طردية  حسب النموذج املقدر  - 

أحد أهم املتغريات املفسرة للفقر حيث �رتفاعه ميكن أن كما يعترب .  0.123 التضخم إىل ارتفاع نسب الفقر بـ 
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 يف رفع نسب الفقر من خالل �ثري التضخم يف معدالت النمو االقتصادي، وقد أكدت الدراسات التجريبيةيسهم 

 عكاس واضح يف احندار معدالت النمو، كما أنه يعمل على خفض مستو�ت املعيشة لألفرادارتفاع التضخم له ان نأ

فغالبا ما تكون االرتفاعات اليت تصيب دخوهلم نتيجة ارتفاع املستوى العام لألسعار خصوصا ذوي الدخول احملدودة 

  .ع درجة الالمساواةالدخول ورفمبعدالت أقل من معدالت التضخم، ويساهم يف تعميق التفاوت يف توزيع 

ظهرت أ�ا طردية حيث أنه إذا  فقدمعدل الكثافة السكانية ونسب الفقر يف النموذج  منطقية العالقة اليت تربط بني - 

ويعترب معدل الكثافة السكانية من . 4.039الكثافة السكانية بوحدة واحدة فإن نسبة الفقر سرتتفع بـ تغري معدل 

، ومن أجل مضطردةدة الفقر بز�دة الدول النامية كاجلزائر، وسرعته تؤدي إىل ز� القوى املضادة للنمو خاصة يف

  .املتزايد مما يساعد يف ز�دة الفقرالتوسع االقتصادي يظل النمو االقتصادي متباطئا اجتاه معدل الكثافة السكانية 

 الناحية من �ختباره سنقوم ،االقتصادية و اإلحصائية الناحية من النموذج صالحية مدى من �كد� أن بعد 

  . به اخلاصة الفرضيات مع تطابقه و انسجامه مدى ملعرفة القياسية

 :اختبار االرتباط الذايت لألخطاء -1

 حيث DW واتسون دربني اختبار نستخدم لألخطاء الذايت االرتباط مشكل وجود عدم أو وجود عن للكشف

 : التالية الفرضية �ختبار ةئياإلحصا هذه تسمح

�0∶ �=0 

�1∶ �≠0    ( �<0 �� �>0 ) 

  . لألخطاء ذايت ارتباط وجود عدم على وتنص العدم فرضية متثل :    �0

  . لألخطاء ذايت ارتباط وجود على وتنص البديلة الفرضية متثل :   �1

  األوىل الدرجة من الذايت االحندار منط يتخذ � لقيم الذايت االرتباط أن االختبار هذا يف ويفرتض

��=���−1+�� 

 :1التالية الصيغة مبوجب DW قيمة حتسب  يل�لتا و

��=Σn
t=2(��− ��-1)

2 / Σn
t=2 �

2
� 

 

 

 

                                                           
1
مذكرة خنرج لنيل شهادة املاسرت ،  2013-1987قياس أثر بعض املتغريات االقتصادية على البطالة يف اجلزائر للفرتة املمتدة مصطفى حيمور ،  - 

  .103، ص  2015-2014السنة اجلامعية جامعة مستغامن، ختصص تقنيات كمية مطبقة ، 



دراسة قياسية لمحددات الفقر في الجزائر: الفصل الثالث  

75 

  . ��حتديد مناطق القبول والرفض إلحصائية ): 18( الشكل

56  

  

  لألخطاء عدم وجود ارتباط ذايت   قرار غري حمسوم

�=0  
DW = 2.3058                

   

  ارتباط ذايت موجب  قرار غري حمسوم

�>0  

4                       4-dl=2.76     4-du=2.44            2                     du=1.56           dl=1.24       0  

ولنعزز هذه  وقعت يف منطقة عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء ��نالحظ أن قيمة   18من خالل الشكل 

  .Breusch -Godfreyاختبار نستخدم س النتيجة

  : : Breusch -Godfrey اختبار

 ضمن املبطأ التابع املتغري يكون وعندما فأكثر الثانية الدرجة من االرتباط يكون عندما االختبار هذا يصلح

  : كمايلي ρ الدرجة من لألخطاء الذايت االرتباط حيتوي الذي العام النموذج يكتب و ، املستقلة املتغريات

�t=ρ1�t−1+ρ2 �t-2 +⋯⋯+ ρρ �t-ρ 

��=�0+�1�1�+�2�2�+⋯+�����+ρ1�t−1+ρ2�t−2+⋯+ρρ�t−ρ+εt 

  : التالية الفرضية اختبار ، األخطاء بني معنوية عالقة وجود على االختبار هذا فكرة تتلخص و

�0∶ �1=�2=⋯⋯=��=0 

�1∶ ∃�� / ��≠0  � =1,2⋯� 

  . لألخطاء ذايت ارتباط وجود عدم على تنص و الصفرية الفرضية ثلمت  :  �0

  .لألخطاء ذايت ارتباط وجود على تنص و البديلة الفرضية متثل:    �1
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   Breusch -Godfreyنتائج التقدير الختبار  ):20(جدول رقم 

  
  .Eviews 8من إعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات  :املصدر

  : عتمد� على األخطاء من الدرجة الثانية و�لتايل خنترب الفرضية التاليةا 

�0∶ �1=�2=0 

�1∶ ∃��/   ��≠0     � =1,2 

  : التالية العالقة وفق �� ةئيإحصا حتسب

��=� .�2=> ��=1.679 

 : التالية اجلدولية    ��2 إحصائية مع نقار�ا

�2(0,05; 4) =9.49 

 نقبل ومنه %5هي أكرب من  prob=0.5944كما أن  �2(0,05; 2) =9.49 1.679=��  أن نالحظ

  .) البواقي بني ما االستقاللية ( لألخطاء الذايتاالرتباط  مشكل يوجد ال  يل�لتا و �1 نرفض و �0

  : األخطاء تباين جتانس اختبار - 2

 يعتمد الذي و ، األخطاء جتانس عدم أو جتانس هناك كان إذا للكشف White وايت اختبار اعتماد سيتم

�2 البواقي مربع بني عالقة وجود على
t التالية الصيغة وفق التقدير يكون و املستقلة املتغريات و:  

�2
t =β0 + α1���� + β1���2� + α2���� + β2���2� + ��  

  : التالية الفرضية �ختبار ونقوم

�0∶ β0=α1=β1=α2=β2=⋯=α�=βk=0 
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  . ألخطاءجتانس تباين ا وتنص الصفرية الفرضية ثلمت:    �0

 : التالية وايت الختبار التقدير نتائج على حتصلنا Eviewsو�ستعمال بر�مج  18انطالقا من اجلدول رقم 

  (White) وايت الختبار التقدير نتائج ):21(جدول رقم 

  
  .  Eviews 8 بر�مجاعتمادا على  18الطاالبة انطالقا من اجلدول من إعداد  :املصدر

  : كمايلي فيشر اختبار على نعتمد سوف التباين ثبات عن للكشف

�0∶ β0=α1=β1=α2=β2 

  %5هي أكرب من  prob=0.4775كما أن Fcal = 1.4699  F(4,13,0.05) = 3.18  :  لدينا

 . األخطاء تباين جتانس على تنص اليت الفرضية تتحقق  يل�لتا و �0 العدم فرضية نقبل منه و

 : خطاءلأل التوزيع الطبيعي إختبار - 3

    : التالية الفرضية �ختبار يسمح والذي Jarque Bera اختبار على سنعتمد

  .الطبيعي التوزيع يتبع العشوائي اخلطأ:   �0

  .الطبيعي التوزيع يتبع ال العشوائي اخلطأ:    �1
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  لتوزيع األخطاء Jarque Beraتوضيح اختبار  ):19(رقم  الشكل

  
 .Eviews 8 بر�مجاعتمادا على  18الطاالبة انطالقا من اجلدول من إعداد  :املصدر

 هلا االحتمال املرافق ، و JB = 1.045إحصائية جارك بريا احملسوبة  من خالل النتائج احملصل عليها نالحظ أن

و�لتايل األخطاء العشوائية تتبع التوزيع  �1ونرفض  �0ومنه نقبل   0.05هو أكرب من  0.5929بقيمة  يقدر

  .الطبيعي

 املقدر النموذج �ستخدام الفقر بنسب التنبؤ:  

 خالل نسب الفقر يف املؤثرة االقتصادية املتغريات أهم معرفة من عليه املتحصل النموذج خالل من استطعنا لقد

 حتقق مدىاختبار  مث االقتصادية و اإلحصائية الناحية من املقدر النموذج �ختبار القيام بعد و الدراسة فرتة

  .الفقر بنسب التنبؤ يف القياسي النموذج هذا استخدام سيتم �لنموذج اخلاصة الفرضيات
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 Theil توضيح اختبار معامل �يل ):20(رقم  الشكل

  
  .Eviews 8 بر�مجاعتمادا على الطاالبة من إعداد  :املصدر

يقرتب من  أنه حيث �يل معامل خالل من هذا و تنبؤية مقدرة له املقدر النموذج أن نالحظ الشكل خالل من

  .بنسب الفقر يةما يفسر أن النموذج له مقدرة تنبؤ ، Ut=0.0322ر الصف

لنسب الفقر يف اجلزائر مقارنة القيم الفعلية مع القيم املقدرة  ):22(رقم  اجلدول

 
  .Eviews 8 بر�مجاعتمادا على الطاالبة من إعداد  :املصدر

املقدرة بـ  2015 ، و2010، 2001للسنوات نسب الفقر ل املقدرة خطاءقيم األ أن اجلدول نالحظل من خال

وهذا يفسر حبدوث صدمات قد خرجت عن ا�ال املتوقع هلا على التوايل  – 0.683، و0.611، 0.806

  .خيرج عن ا�ال املتوقعالفارق بني القيمة الفعلية لنسبة الفقر وقيمتها املقدرة اقتصادية ما جعل 
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  :  يلالتا املنحىن خالل من النموذج بواسطة هلا املقدرة القيم مع الفقر لنسب الفعلية القيم مقارنة ميكن

  القيم الفعلية والقيم املقدرة لنسب الفقر يف اجلزائر خالل الفرتة مقارنة منحىن ):21(رقم  الشكل

2000-2017  

  
  .Eviews 8 بر�مجاعتمادا على الطاالبة من إعداد  :املصدر

 الفعلية القيم تقارب هي عليه املتحصل النموذج �ستعمال املقدرة القيم أن املنحىن و الشكل خالل من نالحظ

 . جيدا متثيال الدراسة حمل الظاهرة ثلمي املقدر النموذج أن يؤكد ما هذا و
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 : خالصة الفصل

 وذلك م 2017- 2000 الفرتة خالل اجلزائر يف الفقر لظاهرة قياسية بدراسة الفصل هذا خالل من حاولنا

 اليت االقتصادية املتغريات أهم إىل التوصل �دف القياسي االقتصاد مناهج و الكمية األساليب و الطرق �ستخدام

 يف املستعملة املتغريات بيا�ت مجع و القياسي النموذج متغريات حتديد مت حيث اجلزائر يف الفقر نسب على تؤثر

 النموذج هذا معاجلة متت مث ،قياسي منوذج تقدير و بناء مت ذلك بعد و خمتلفة مصادر عدة من القياسية الدراسة

 التنبؤ مث النموذج حول املوضوعة الفرضيات توافق مدى معرفة �دف ذلك و وإحصائية اقتصادية معايري �ستخدام

 اخلطوات �تباع و الدراسة فرتة خالل اجلزائر يف البطالة لظاهرة القياسية الدراسة هذه خالل من و ، املقدر �لنموذج

والتضخم طرد� معدل البطالة عدل الكثافة السكانية ، مب كبري بشكل تتأثر الفقر نسب  أن وجد� الذكر السابقة

 عكسيا مبعدل الناتج احمللي اإلمجايلبتأثر  األخريفكلما ارتفعت هاته املعدالت كلما زادت حدة الفقر كما أن هذا 

 أن تصب جمهودا�ا الدولة على  يلو�لتا ،فكلما ارتفعت معدل الناتج احمللي اإلمجايل كلما اخنفضت نسب الفقر

 شغل مناصب لتوفري مرتفعة اقتصادي  ومن معدالت حتقيق و  يلاإلمجا احمللي الناتج حجم لرفع جيدة برامج تباعإل

 .البطالة حدة من التخفيف شأ�ا من اليت جديدة
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  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــامتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلــــ

ظاهرة الفقر يف اجلزائر ف، الفقر ظاهرةل املفسرة واملؤثرة  واحملددات املتغريات حتديدإشكالية  تعاجل هذه الدراسة

ولكن مع استقالل اجلزائر حتسنت األوضاع بسبب السياسات تعود جذورها إىل عهد االستعمار الفرنسي، و قدمية 

فئات الفقرية وختفيف العبء عنهم، وهذه السياسات الملساعدة كمحاولة اليت اتبعتها اجلزائر  واالجتماعية التنموية 

مظاهر جديدة للفقر مل تعرفها  رزتب يف مرحلة الحقة هدعم املداخيل ومكافحة البطالة، إال أنسياسات متثلت يف 

التعرف على الفقراء ودرجة فقرهم  ملا له من دور يف أمهية قياس الفقر وهنا تتضح  .اجلزائر من قبل كاحلرمان والعوز

   .�دف وضع املناهج والسبل الرامية إىل حتسني ظروفهموحتديد أماكنهم ونسبتهم وهذا 

متعددة  الفقر ظاهرة ونظر�ت مفاهيموىل واليت تنص على أن وخبصوص اختبار صحة الفرضيات، فالفرضية األ

 وإمجاع توافق يوجد ال أنه إال للفقر، مفهوم إعطاء الباحثني من العديد حاول، فقد قياسها وطرق أسبا�ا تعدد نتيجة

 والسياسات املدارس إطار يف النظر�ت درستها �رخيية ظاهرة فالفقر معانيه، لتعدد نظرا �لتحديد الفقر ماهية على

  .أخرى أسباب إىل اجتماعية و اقتصادية من أسبابه طرق قياسه و وتتعدد املختلفة االقتصادية

 إىل تؤدي لألسعار العام املستوى يف واملستمرة املتزايدة االرتفاعات أن ترى واليت الثانية الفرضية خيص فيماو 

 ثبتت فقد الفقر، نسبة يف و�لتايل واالجتماعية االقتصادية األوضاع ىعل وتؤثر الوطنية للعملة الشرائية القوة تدهور

  .الفقر حدة من يزيد مما واالجتماعية االقتصادية األوضاع على �ثري التضخم ملعدل أن حيث الفرضية، صحة الدراسة

 من به والتنبؤ اجلزائر يف الفقر لظاهرة قياسي اقتصادي منوذج بناء �مكانية واملتعلقة الثالثة الفرضية وخبصوص

   Eviews 8 بر�مج استخدام خالل ومن اإلحصائية فاملناهج معلوماتية، وبرامج إحصائية مناهج استخدام خالل

 السياسات حتديد يف يساعد� مما تنبؤية مقدرة له اجلزائر يف الفقر لظاهرة مقدر قياسي منوذج بناء من ناتمكن

  . الفقر نسب خبفض تسمح اليت املناسبة االقتصادية

  :االقرتاحات و النتائج بعض إىل توصلنا الدراسة هذه خالل من و

 :النتائج -

 على تساعد الظاهرة  هلذه الدقيقة املعرفة أن حيث الفقر، لظاهرة دقيق تشخيص إىل حيتاج الفقر مواجهة نإ 

 .عليها للقضاء املناسب احلل وضع

   حجم الفقر وعمقه على الرغم من اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية للحد من ظاهرة الفقر إال أن

منها  اجلزائر نتيجة تراجع أسعار البرتول  املالية اليت تعاينوهذا  راجع لألزمة  ، يف اآلونة األخرية اعرف تزايد

  .عامليا وسياسة التقشف املنتهجة من طرف احلكومة 
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  احمللي  الناتج ،ةالسكاني الكثافةك فيه املؤثرة املستقلة عالقة قوية بني الفقر كمتغري �بع واملتغرياتهناك

  .البطالةو ، التضخم، اإلمجايل

 :االقرتاحات -

 توزيع حتسنيو   الفقر واجهةمل أساسية عوامل كلها التضخم ، القضاء علىالبطالة مكافحةاالقتصادي، النموحتسني  - 

 .الدخل

 .وضع قضا� الفقر واحلد منه يف قائمة أولو�ت السياسات االقتصادية واألهداف التنموية - 

 .والتوجه حنو تشجيع قطاع التكوين املهين رأس املال البشري يف االستثمار على الرتكيز - 

 خلق يف دور من مهل ملا اخلاص القطاع وتشجيع ، مار األجنيب املباشرثوخاصة االست تااالستثمار  دعم وتشجيع - 

  .و�لتايل املسامهة يف احلد من ظاهرة الفقر ، االقتصادي النمو حتقيق و الشغل مناصب

  :البحث  آفاق -

خالل لقياس أثر املتغريات االقتصادية على معدالت الفقر يف اجلزائر حاولنا من خالل هذا البحث بناء منوذج قياسي 

اليت ، إال أنه تبقى بعض النقاط الغامضة لواقع هذه الظاهرة وقياس وذلك بعد تقدمي حتليل 2017- 2000الفرتة 

  :تستدعي فتح أبواب وآفاق علمية جديدة من بينها

 مبا فيها املتغريات الكيفية والغري االقتصادية اقرتاح منوذج عام ملعدل الفقر يشمل مجيع املتغريات االقتصادية. 

  والصريفة  الزكاةك احللول اإلسالمية للحد من ظاهرة الفقرالتطرق ملواضيع حتليلية قياسية �خذ بعني االعتبار

 .اإلسالمية

  معدل الفقر دراسة العالقة بني الفساد املايل واالقتصادي يف املؤسسات العمومية واخلاصة وانعكاساته على

 .يف ا�تمع

 تتم الذي � واحلمدلغري� �فعا  ،خالصا لوجهه الكرمي هذا عملنا جيعل أن وجل عز املوىل من نرجو األخري ويف

 .الصاحلات بفضله
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املصادر و املراجعقائمة   

 أوالً - املصادر:

  .القرآن الكرمي * 

  :�للغة العربية املراجع -�نياً 

  : اتـــــــــــــــــــــاملؤلف  - أ

 توزيع، عمان، الطبعة دار الراية للنشر وال ،دراسة قياسية اجلزائر منوذجا–، إشكالية الفقر حاجي فاطمة

  .2017األوىل 

  ،دار الراية للنشر ''اجلزائر والصني منوذجا'' دراسة حتليلية –الفقر سياسة مكافحة حاجي فاطمة ،

  .والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل 

 رقم .كانوا حيث الفقراء يف وترد األغنياء من الصدقة أخذ �ب  -الزكاة  كتاب  -  البخاري صحيح 

1496.  

  ،دار الراية للنشر ولتوزيع، عمان، ، الطبعة األوىل، اقتصاد الفقر وتوزيع الدخلعبد الرمحن سيف سردار

2015. 

 الطبعة ، قياس مؤشرات ظاهرة الفقر يف الوطن العريبعد�ن داوود دمحم العذاري، هدى زوير خملف الدعمي،

  .2010األوىل، دار جرير للنشر والتوزيع، األردن، 

 2001 يناير جدة، املدينة مطبعة ،نظر بال النظرية العوملة، ،سبكشي حسني علي ،.  

 1996 اللبناين،ً بريٌوت  الفكر ، دارالثالث العامل االقتصادية يف واألزمات الفقر خصائصوهب،  علي .  

 2008 السادسة، الطبعة اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان الكلي، االقتصادي التحليل ،صخري عمر.  

  ،دار املريخ للنشر، السعودية، االقتصاديةالتنمية ميشيل تودارو، ترمجة حممود حسن حسني، حممود حامد دمحم،

2006. 

  : التقارير و الدور�ت     - ب

  ،دراسة قياسية �ستخدام مناذج أشعة االحندار الذايت :حمددات الفقر يف اجلزائربن جلول خالد ، ساملي مجال

(VAR)  مقال من جملة الدراسات االقتصادية الكمية ،2014- 1980خالل الفرتة.  
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 اقتصادية، حبوث جملة الفقر، معدالت يف �ثريه وآليات التضخم العراقي، أمحد بشار ا�يد، عبد فتحي أمحد 

  .    2008، 42العدد  العربية، الوحدة مركز دراسات

 2010 نيويورك، املتحدة، األمم ،لأللفية اإلمنائية األهداف عن تقرير ،مون كي ن� .  

 البشرية التنمية تقرير ،منقسم عامل يف اإلنساين التضامن املناخ، تغري حماربة ،اإلمنائي  املتحدة األمم بر�مج، 

 .2008نيويورك،  2008- 2007

  ،1990التنمية يف العامل، واشطن،  ، تقرير عنالفقرالبنك الدويل.  

 تطبيقية دراسة- العراق الفقراء لصاحل الالزمة النمو معدالت يف دراسة ،املسعودي عون عبد عباس توفيق، 

  . 2010 نيسان ،7 ا�لد ، 26 العدد ، االقتصادية العلومجملة 

  جملةموضوعية قرآنية دراسة الفقر مشكلة ، عالج عنرب هاشم حممود د اللوح و دمحان السالم عبد ، 

 .2009 األول، يناير عشر، العدد السابع الدراسات اإلسالمية،  ا�لد اإلسالمية، سلسلة اجلامعة

 حماولة –العراقي االقتصاد يف الدخل توزيع يف والتفاوت الفقر ، رياجلاب قصي اخلفاجي، حميل راجي 

  .2011، 28 العدد التاسعة، السنة االقتصادية، للعلوم العراقية لةا� ،-والتحليل للقياس

 التطبيقي، االقتصاد يف البحوث مركز دور�ت ،اجلدد والفقراء الرأي اإلدارة، املدين، ا�تمع ،عروس الزبري 

  . 2000 اجلزائر اإلشهار، و للنشر الوطنية الشركة ، 53 العدد

  ،السياسات االقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة سامل توفيق النجفي، أمحد فتحي عبد ا�يد

  . 2008، 1الطبعة ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت لبنان �لوطن العريب

 11 ا�لد كيتو، جملة ،األسفل إىل الفوائد انسياب عن حبث والفقر، االقتصادي النمو نورتن، ديليو سيث 

  .2002، خريف 2، العدد 

 االقتصادية  للعلوم دمشق جامعة جملة ،الفقر من احلد يف ودورها الكلية االقتصادية السياسات ،بلول صابر

  .25 ا�لد والقانونية،

 خيضر  دمحم جامعة وإدارية، اقتصادية أحباث ،القياس وحماولة التعريف الفقر ،جصاص دمحم حليلح، الطيب

 .2010 جوان ،7 العدد بسكرة،

 2009األول،  العدد. 

 الوطن يف الفقر على السكانية املؤثرات اثر قياس ،الدعيمي خملف زوي هدى العذاري، داود عد�ن 

 .2005 آب ، 11 العدد ،3 ا�لد كربالء، جامعة جملة ، 1998- 1970للمدة  حتليلية ، دراسةالعريب
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 عام بعد اإلفقار ز�دة يف والتضخم التفاوت دور على الرتكيز مع العراق يف الفقر حتليل ،رياجلاب قصي 

 .2009، 21 العدد السابعة، السنة ،املستنصرية اجلامعة االقتصادية، للعلوم العراقية ا�لة ،2003

 البطالة – املالية الطفرة ظل يف االجتماعي النسيج على وا�رها اجلزائر يف الفقر ظاهرة ،قويدر حاج قورين

 الشلف، جامعة والقانونية، االقتصادية العلوم قسم واإلنسانية، االجتماعية للدراسات األكادميية ،-والتضخم

 .2014، 12العدد 

 2005، القاهرة، لس األعلى للثقافةا�لعربية، مصر والدول ا، والعوملة الفقر يف دراساتكرمي، كرمية.  

  ،حماولة لبناء بيا�ت :  الفقر وطرق قياسه يف منطقة اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

  .2003ر، األمم املتحدة، نيويورك، ملؤشرات الفق

  ،ورشة عمل حول مؤشرات دليل مؤشرات  التنمية البشريةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،

  .2001حدةن بريوت، مية، األمم املتالتن

 اقتصادية حبوث جملة ،العريب ا�تمع يف الدخل وتوزيع الفقر إىل أساسية نظرة ،عيسى الشفيع عبد دمحم 

  .2009، ربيع46 العدد بريوت، ، العربية الوحدة دراسات كزر م ،عربية

 العدد ، 17 ا�لد دمشق، جامعة جملة ،املتسارع السكاين النمو تفسري يف ودوره الفقر ،خمول مطانيوس 

 .2011األول، 

 2003 اجلزائر، ،االجتماعية التنمية لوكالة العامة اإلجراءات دليل االجتماعية، التنمية وكالة .  

  : العلمية الرسائل    - ت

  رسالة ملتطلبات  – العالقة بني الفقر والنمو االقتصادي يف فلسطني –أشرف يونس عبد الكرمي اخلطيب

 1437غزة  –هر جامعة األز  –احلصول على درجة املاجستري يف االقتصاد ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 .م 2016- هـ

  ،كرة خترج لنيل شهادة ماسرت مذ ، ''حالة والية مستغامن''حماولة قياس وحتليل ظاهرة الفقربلكرارويب طه

  .2017- 2016تغامن، السنة اجلامعية ة مسي يف العلوم االقتصادية، جامعأكادمي

 اجلزائر ، الثانية الطبعة ، اخللدونية دار ، حملولة مسائل و متارين مع التطبيقي اإلحصاء ،  اجليالي جالطو 

  . م2009- هـ  1430

 منتوري االقتصادية،جامعة العلوم يف املاجيسرت شهادة لنيل مذكرةاجلزائر، يف الفقر حتاليل �دية، حصروري 

 .2009- 2008قسنطينة،
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 1987، قياس أثر بعض املتغريات االقتصادية على البطالة يف اجلزائر للفرتة املمتدة حيمور مصطفى-

السنة اجلامعية جامعة مستغامن، ، مذكرة خنرج لنيل شهادة املاسرت ختصص تقنيات كمية مطبقة ،  2013

2014 -2015. 

 اجلزائر حالة دراسة – التنمية حتقيق يف اإلقتصادية اإلصالحات من الثالث اجليل دور ، إميان زوين- ، 

 جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية االقتصادي، افر واالستش التحليل ختصص ماجستري، ةر مذك

  .2011 قسنطينة، منتوري،

 األردن، عصام الطاهر، قياس وحتليل أثر برامج التكييف اهليكلي على فئات ا�تمع ذات الدخل احملدود يف 

  .1999جلامعة املستنصرية، العراق، رسالة الدكتوراه، كلية االقتصاد، ا

 يف ماجستري مذكرة ،السكين اإلنتاج ا�ال على االنعكاس خنشلة، مدينة يف التطوري السكن ،خالق ملياء 

السنة اجلامعية  قسنطينة منتوري جامعة العمرانية، التهيئة و األرض واجلغرافيا علوم كلية العمرانية، التهيئة

2014 -2015. 

  ، حتليل سلوك الفقر بني أثر النمو االقتصادي واجتاهات السياسات دمحم على موسى املعموري

  .2000االقتصادية، جامعة بغداد، ، العراق حالة دراسية، رسالة ماجستري يف العلوم : االقتصادية
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  :صـــــــــــــــــــــــــــلخامل

أسباب وآ�ر  معرفة على الباحثني ماتاهتما انصبت حيث العلمي، البحث يف �رزة مكانة الفقر ظاهرة احتلت

  .والبحث عن حلول فعالة تعمل على احلد من اآل�ر االجتماعية و االقتصادية للفقر ،ظاهرةال هذه

النمو االقتصادي، (بدراسة العالقة بني الفقر يف اجلزائر  وجمموعة املتغريات املفسرة  البحثي العمل هذا ويهتم

 فصول، ثالثة إىل الدراسة تقسيم مت ية،الفرع واألسئلة  اإلشكالية على ولإلجابة ،)الكثافة السكانية، البطالة والتضخم

  .للفقر املفاهيمي و النظري اجلانب ويتناول األول الفصل

 أظهرت، حيث التطبيقي للجانب الثالث الفصل يتطرق فيما ،مؤشرات الفقر يف اجلزائر الثاين الفصل تناولوي

 يفو  أخرى �حية من. والتضخم والبطالة السكانية �لكثافة بشدة تتأثر اجلزائر يف الفقر معدالت أن الدراسة نتائج

  .اإلمجايل احمللي الناتج يف والز�دة الفقر معدل بني عكسية عالقة توجد نفسه الوقت

  .والتضخم البطالة  ،الكثافة السكانية ، النمو االقتصادي اآل�ر، ،الفقر ظاهرة : املفتاحية الكلمات

Résumé: 
Le phénomène de la pauvreté occupe une place prépondérante dans la recherche 

scientifique. 

Les chercheurs se portent sur les causes et les conséquences de ce 

phénomène et proposent des solutions pour réduire efficacement les 

impacts socio-économiques de la pauvreté.  

Le but de ce travail de recherche est d'étudier les relations entre la pauvreté  en 

Algérie  et un ensemble de variables explicatives (la croissance économique, la 

densité de population, le chômage et l’inflation). 

Afin de répondre à notre problématique ainsi qu’aux questions secondaires, nous 

avons structuré notre travail en trois chapitres : 

Le premier chapitre traite l’aspect théorique  et conceptuel  de la pauvreté. 

Le deuxième chapitre aborde Indicateurs de Pauvreté en Algérie. 

Enfin, le dernier chapitre présente les résultats de l’étude empirique, Les résultats 

de l'étude ont montrée que les taux de pauvreté en Algérie sont fortement affectés 

par la densité de population, le chômage et l’inflation. D’autre part dans le même 

temps une relation inverse entre le taux de pauvreté et l'augmentation du PIB. 

 

Mots clés: Le phénomène de la pauvreté, conséquences, la croissance économique, 

la densité de population, le chômage, l’inflation. 

  


