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 :البحث ملخص

إلظهار دور المؤسسات   التزامن المتكاملنحاول من خالل هذه الورقة البحثية استخدام أسلوب   
في القضاء على  مشكل البطالة بما يوفره القطاع من فرص عمل و منه تحقيق و المتوسطة ة ر يغالص

ت البيانا الجزائر، حيث تم جمعمع اإلشارة إلى حالتي مصر و التنمية االقتصادية في الدول العربية 
في الناتج المحلي الخام، و كذا البيانات الخاصة و المتوسطة  ة ر يغالخاصة بمساهمة المؤسسات الص
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في التشغيل و إخضاعها للمعالجة اإلحصائية باستخدام  و المتوسطة ة ر يغالصبمساهمة المؤسسات 
  بعض البرامج اإلحصائية.

 ، الناتج اإلجمالي الخام، التشغيل.، البطالة و المتوسطة ةغير المؤسسات الصالكلمات المفتاحية: 

 مقدمة: .1
دور الدولة  التي بدأت معظم الدول بانتهاجها، و ما واكب ذلك من تغير في االقتصاديةإن السياسات 

األحداث،  ، لتضع ظاهرة البطالة على مسرحاالقتصاديةخاصة في مجال العمل، هيأت الظروف 
للتصدي لهذه  العالج، فحتى نتمكن من رسم سياسة ناجعة كظاهرة تستحق البحث و التحليل و

تنعكس على  تمعات لما ينتج عنها من آثار سلبيةلمجدد تماسك واستقرار اتهالمعضلة التي باتت 
على الجانب  كما تؤثر االجتماعيةالجانب االجتماعي إذ تشكل السبب الرئيسي لمعظم األمراض 

االستغالل األمثل  الذي سيحرم من طاقات بشرية تصنف ضمن الطاقات المعطلة ، بينما القتصاديا
 لها من شأنه أن يدفع عجلة التنمية، ناهيك عن أبعادها السياسية الخطيرة.

في  المؤسسات الصناعيةنسعى من خالل هذه الدراسة إلى إبراز دور   إشكالية البحث:1.1
تحقيق تنمية اقتصادية و بالتحديد توفير فرص الشغل و القضاء على البطالة، عبر التساؤل الرئيسي 

 في القضاء على البطالة بالدول العربية؟                                     المؤسسات الصناعيةكيف تساهم التالي: 

حقق من صحة أو خطأ سوف نسعى من خالل هذا البحث إلى الت فرضيات البحث: 2.1
 الفرضيات التالية:

- H0 :( بين متوسط الناتج 2.20ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 ؛في مصر و الجزائر المحلي الخام و مستوى البطالة

- H1 :( 2.20توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية)  بين متوسط الناتج
 .في مصر و الجزائر التشغيلالمحلي الخام و نسبة 
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 األدوات القياسية: 1.1

إتباع  اخترنالإلجابة على إشكالية البحث و محاولة إثبات صحة الفرضيات المتبناة من عدمها، 
 ,EVIEWS 09) ةمج اإللكترونياالمنهج الوصفي التحليلي، ثم تحليل النتائج باستخدام البر 

EXCEL 2007) 

 الخطوات اإلجرائية: 1.1

 (0202-0222الدراسة تغطي الفترة الزمنية الممتدة بين ) -

يتكون مجتمع و عينة الدراسة من دولة الجزائر و مصر حيث تم جمع مختلف البيانات  -
 الخاصة بالمؤشرات االقتصادية للفترة محل الدراسة.

 أهداف البحث:  1.1

هذه الدراسة إلى إيجاد أسلوب جيد يمكن اعتباره كنموذج ناجح للقضاء على مشكل البطالة في  تهدف
الدول العربية من خالل التنبؤ بمساهمة المؤسسات الصناعية في تحقيق التنمية االقتصادية لسنوات 

 قادمة من خالل مؤشرات اقتصادية هامة.

 اإلضافات العلمية و التطبيقية: 1.1

و ة ر يغنية توقع مساهمات المؤسسات الصد نموذج للتنبؤ على مدى السنوات القادمة إلمكامحاولة إيجا
في القضاء على البطالة، مما سيثري هذه الدراسة ويساعد راسمي السياسات ومتخذي القرار المتوسطة 

 .على التنبؤ و التخطيط، و إزالة الغموض عن النظرة المستقبلية للسياسات االقتصادية

تناولت عدة دراسات سابقة موضوع البطالة بالتركيز والدراسات السابقة: األدبيات.2
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لما لها من دور فاعل في التخفيف من حدة البطالة. و من الدراسات 

 السابقة في هذا المجال، نجد:
المشروعات الصغيرة زكية مقري و نعيمة يحياوي عبارة عن مداخلة بعنوان: دراسة نظرية ل -

كلية العلوم والمتوسطة كآلية لمكافحة البطالة في الدول العربية، مقدمة لفعاليات المؤتمر الدولي ب
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة  في الجزائر بعنوان: استراتيجية الحكومة في 
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تحليل واقع سوق تناولتا في بحثهما هذا حيث  0200القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة،
العمل في البلدان العربية والوقوف على أهم الفرص والمعوقات، ثم التعريف بمفهوم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وأهميتها بالنسبة للدول العربية. إلى جانب  عرض أهم التحديات التي تواجه 

 التحكم ومحاولة البطالة شدة من للتخفيفصلتا إليها تنمية هذه المشروعات. و من أهم النتائج التي تو 
  ومتوسطة. صغيرة ومؤسسات مشاريع فيها االهتمام بإقامة

دراسة للباحث األسرج حسين عبد المطلب  بعنوان المشروعات الصغيرة و المتوسطة و دورها في  -
تحليل البطالة في البلدان العربية والوقوف على أهم الفرص التشغيل في الدول العربية، مصر، 

والمعوقات، ثم التعريف بمفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها بالنسبة للدول العربية. إلى 
جانب  عرض أهم التحديات التي تواجه تنمية هذه المشروعات و دورها في التخفيف من حدة 

تي قدمها الباحث ضرورة وضع خطة قومية طويلة األجل من أجل البطالة. ومن أهم التوصيات ال
  تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

 و أشكالها لتعدد نظرا مفهومها، تحديد و البطالة تعريف حول اآلراء كثرت ما هية البطالة:  0.0
  :و يمكن تقديم التعريف التالي أنواعها

 البطالة: تعريف 0.0.0

يمكن تعريفها على أنها " الحالة التي يتعطل فيها قسم من قوة ا لعمل المدنية، فال تسهم في العملية 
اإلنتاجية، رغم قدرتها على ذلك و رغبتها في القيام بذلك، و لهذا فهي تمثل هدرا في جزء من الثروة 

حجم الناتج الذي كان من القومي، تتمثل في  لالقتصادالبشرية للمجتمع، و بالتالي تنجم عنها خسارة 
 (0991)زكي رمزي،    "عاطلين الممكن لهؤالء المتعطلين إنتاجه لولم يكونوا

بين جانبي الطلب على العمل من ناحية، و المعروض منه في  اختاللو تعرف البطالة أيضا بأنها "
   "  (0222)الزواوي خالد محمد،  سوق العمل من ناحية أخرى

و عرفت منظمة العمل الدولية العاطل على أنه "كل قادر على العمل و راغب فيه، و يبحث عنه و 
 .(OIT ،0222)  " يقبله عند مستوى األجر السائد، و لكن دون جدوى
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 :قياس معدل البطالة 2
 كنسبة مئوية للعالقة بين السكان البطالين و السكان النشطين، و يعطىيحتسب معدل البطالة 

 (0202)نجا علي عبد الوهاب،  :بالعالقة التالية
 ) × 100معدل البطالة = ) إجمالي عدد العاطلين عن العمل/ إجمالي عدد السكان النشطين

ذلك  بين البلدان المختلفة، فكلما ارتفع هذا المعدل، أشاريسمح معدل البطالة بمقارنة حجم البطالة 
  (ONU ،0222) إلى حجم و عمق المشكلة بالنسبة القتصاد البلد المعني.

 :أنواع البطالة 1.1.2
اهم  للبطالة أشكال متعددة، تختلف فيما بينها باختالف األسباب المؤدية لظهور كل نوع منها، و من

 :أنواع البطالة نذكر
 :االحتكاكيةالبطالة 1.1.1.2

تدفقات األفراد المستمرة من و إلى داخل سوق الشغل نتيجة التغيرات التي تطرأ على النشاط و 
 .و في نفس الوقت عدم تدفق المعلومات بالصورة المثلى االقتصاديةالمتغيرات 
 :البطالة الهيكلية2.1.1.2

ينشأ هذا النوع من البطالة بسبب عدم التوافق بين الكفاءات و فرص العمل عندما تتغير أنماط الطلب 
حاد و كبير في طلب المستهلكين ، حيث ينكمش الطلب على  انخفاضو اإلنتاج،  فيحدث 

ن الصناعات التقليدية و يزداد الطلب على الصناعات الحديثة فتزداد معدالت البطالة في األولى دو 
 (0202)خليفة محمد ناجي حسن،  إمكانية استيعاب هذه البطالة في الثانية.

 :البطالة الدورية 1.1.1.2
البطالة الدورية الفرق الموجود بين العدد الفعلي للعاملين و عددهم المتوقع عند مستوى اإلنتاج  تعادل

المتاح و عليه فعندما تعادل البطالة الدورية الصفر فإن ذلك يعني أن عدد الوظائف الشاغرة خالل 
 .الفترة يساوي عدد األشخاص العاطلين عن العمل

 :البطالة الموسمية 1.1.1.2
رتبط النوع من البطالة بمواسم معينة يحدث فيها تراجع وركود للنشاط االقتصادي خاصة في هذا ي

قطاعات مثل الزراعة والحصاد والسياحة وسرعان ما يعاود اإلنتاج والتوظيف بنهاية هذه المواسم 
ل هذه وتكمن المشكلة الرئيسية في هذا النوع من البطالة في. محدودية خبرة ومهارات العاملين في مث

)توفيق محب خلة،  األنشطة وهي ال تسمح لهم باالنتقال ألعمال أخرى إبان هذه البطالة الموسمية.
0202). 
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 عمل: مناصب خلق في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات مساهمة 2.2

صعيد، في كثير  بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعد أن فرضت وجودها على أكثر من االهتمامزاد 
من المؤسسات، و من  من الدول، و أصبح لدى كثير من المسؤولين قناعة بضرورة دعم هذا النوع

و المتوسطة و دورها في  بل قد يكون إجماعا مطلقا بأهمية المؤسسات الصغيرة االعترافهنا تحقق 
ا يسهم بفاعلية و اإلبداعات مم التشغيل الذاتي و المبادرات الفردية و إطالق الطاقات الشابةتشجيع 

 في عملية التنمية و الحد من مخاطر البطالة.

 المتوسطة: و الصغيرة المؤسسات ماهية 1.2.2

 باحث كل أمام كضرورة نفسها تطرح المتوسطة، و الصغيرة المؤسسات مفهوم تحديد محاولة إن
 .أهميتها و أشكالها المؤسسات، هذه عمل مجاالت لتحديد التحليل، و بالدراسة الموضوع هذا يتناول

 المتوسطة: و الصغيرة المؤسسات مفهوم1.1.2.2

 المالحظ أن إال أخرى، إلى دولة من العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف يختلف
 كل حسب أخرى معايير إلى إضافة التعريف، في العمال عدد معيار على تعتمد العربية الدول كل أن

ونظرا  *.(0222)دراسة عن تعريف المشروعات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة،  .دولة
التعاريف بين مختلف الدول و الهيئات الدولية سوف نكتفي بتعريف المشرع الجزائري الوارد  الختالف

م  0220ديسمبر سنة  00هـ الموافق  0200رمضان عام  01مؤرخ في  02-20في  القانون رقم 
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فحسب المادة الرابعة من نفس 

نون تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و القا
دينار  0ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري ، شخصا 002إلى  0تشغل من  : / أو الخدمات التي

 .قالليةاالستتستوفي معايير ، مليون دينار 022أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة 
 . (0201)الجريدة الرسمية، 
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 االقتصادية: و التنمية المحلي في اإلنتاج المتوسطة و الصغيرة المؤسسات دور 2.1.2.2

من إجمالي  %90أحد أهم مجاالت خلق فرص العمل بحوالي  والمتوسطة الصغيرة المؤسساتتمثل 
من مجموع فرص  %02إلى  22الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم و توفر ما نسبته 

 (0221)جواد نبيل، العمل. 
 من14% حوالي الجزائر في الصناعي القطاع من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نسبة تبلغ      
 بحوالي األكبر النسبة والخدمات التجارة قطاع يشكل بينما والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مجمل

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عدد من %02 نسبته ما يشكل الذي الحرف قطاع ويليه %34
)الناصر  العاملين، عدد من 22 % الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في العاملة القوى تشكل

 .(0220دادي عدون، 
 الخاص القطاع مؤسسات من99%حوالي تمثل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات فإن مصر، في أما

 تغطي اإلجمالي، المحلي الناتج من80% بحوالي المؤسسات هذه تساهم الزراعي، غير
 .العمل فرص من75 %حوالي وتوظف الرأسمالي، التكوين من90%حوالي
 %حوالي السعودية العربية المملكة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في العاملة القوى نسبة وتتمثل

 .الكبيرة المؤسسات توظفه النسبة وباقي35
 المؤسسات من 90% من أكثر يشكل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع فإن الكويت، وفي

 العاملة القوى نسبة تتجاوز ال بينما  45 %بحوالي تقدر وافدة عمل قوى العاملة، وتضم الخاصة
 1%. الوطنية

 وتشكل الوظائف من 90 %من أكثر بتوظيف تساهم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات فإن لبنان، وفي
  .المؤسسات عدد من 95%من أكثر
 االقتصادية المؤسسات من 94 %نحو والمتوسطة الصغيرة المؤسسات فتشكل اإلمارات، في أما

 .للدولة اإلجمالي الناتج من 75 %بحوالي وتساهم العاملة القوى من 62%حوالي وتوظف

 المؤسسات من خالل مجال القضاء على البطالة في الدول العربية تجارب 1.2
 المتوسطة: و الصغيرة

)العربية، التقرير  (،0220% )حسب بيانات 02يقدر المعدل العام للبطالة في العالم العربي بنحو 
وقد  (0222العربي األول حول التشغيل والبطالة في الدول العربية )نحو سياسات وآليات فاعلة(،، 

بما في ذلك أفريقيا  وصفته منظمة العمل العربية في تقارير سابقة بأنه األسوأ بين جميع مناطق العالم
 مليون عاطل عن 01عن جنوب الصحراء، وكانت الغالبية للشباب المتعلم، بما يعنى وجود ما يزيد 

، -موجز–)التشغيل والبطالة في الدول العربية العمل في جميع البلدان العربية على أقل تقدير. 
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 إلى 80 من  عمل فرص توفير ضرورة إلى العربية والمنظمة الدولي البنك إحصاءات وتشير (0202
وظيفة جديدة سنويا  ماليين 0ويعنى ذلك وجوب استحداث ،  2025العام حتى فرصة، مليون 100

 ماليين 3 إلى مليونين من ذلك قبل العربي العالم يوفر كان إذا أردنا لمعدالت البطالة أال تتفاقم، فيما
العربي،  العالم كبيًرا على الحكومات في عبًئا ُيَشكِّلُ  ما وهو (0221)جواد نبيل، سنويا.  عمل فرصة
)لقمان أحمد،  %.00أن المنطقة تبقى ذات المعدالت األعلى في البطالة بين الشباب، إذ تمثل  حيث

0200) . 

 الجزائرية: التجربة 1.1.2

 ظروف ظل في البطالة، ظاهرة تفاقم عن أسفرت التشغيل، مجال في كبيرة عراقيل الجزائر واجهت لقد
 .الظاهرة هذه خصائص و تطور خالل من سنوضحه ما هذا صعبة، واجتماعية اقتصادية

 الجزائر:  في البطالة تطور1.1.1.2

 على سلبي تأثير من الظاهرة لهذه لما ، » الجزائرية للدولة « الشاغل الشغل البطالة ظاهرة بقيت
 في البطالة معدالت تطور لنا يبرز الموالي الشكل و المجتمع، استقرار و ازدهار على و الفرد، نفسية

 (.0202-0222الفترة )  خالل الجزائر

 

 (2012-2000الفترة )  خالل الجزائر في البطالة معدالت : تطور(01)رسم بياني رقم
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 .www المصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على: قاعدة بيانات البنك الدولي: 
banquemondiale.org 

  :البطالة نسبة تخفيض في والمتوسطة الصغيرة تالمؤسسا دور2.1.1.2

، 0201-0222عرف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في تزايد مستمر خالل الفترة 
 0201مؤسسة سنة  1022621مؤسسة ليصل إلى  288587حوالي  0222حيث بلغ عددها سنة 

و  (Bulletin d’information statistique de la PME, 2017) % 9.42بنسبة تطور قاربت
 إدخال خالل من للبالد االقتصادي  واالنفتاح االقتصاد القطاع تحرير هذا للتركيز على هذا راجع
االصالحات الضريبية و المصرفية، تحرير التجارة الخارجية و االقتصادية ) اإلصالحات من مجموعة

 و الشكل التالي يوضح ذلك: (0202)ياسر عبد الرحمان، براشن عمادالدين، تحرير األسعار( 

 

-2000الفترة )  خالل الجزائر في عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: (02)رسم بياني رقم
2012) 

 نشريات المعلومات اإلحصائية التابعة لوزارة الصناعةالمصدر من إعداد الباحثتين باالعتماد على 

فمن  مستمر تزايد فيالصغيرة والمتوسطة فهي المؤسسات أما فيما يخص مناصب الشغل التي توفرها 
 مبين هو كما  0202 غاية الى شغل منصب 2601958 غاية الى 0222 عام شغل منصب 838504

 : الموالي الشكل في
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 2001(: تطور مناصب الشغل التي توفرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من01رسم بياني رقم)
   2012الى 

 لوزارة التابعة اإلحصائية المعلومات المصدر: من إعداد  الباحثتين باالعتماد على نشريات 
 والمناجم الصناعة

 تدريجي بشكل انخفض الشغل مناصب تطور معدلأن  (14بياني رقم)ال الرسم خالل من فنالحظ  
 إضافة الى راجع وهدا حقيقية بزيادة ليست 2005 سنة العمال عدد في الكبيرة الزيادة ان العلم مع

 .0229 إحصائيات

 :المصرية التجربة  2.1.2

 عدة إجراءات للتخفيف من حدة البطالة و الدفع بعجلة النمو االقتصادي المصرية اتخذت الدولة
 بتفعيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة. 

 مصر: في البطالة تطور 1.2.1.2

اإلحصاء،  )الجهاز المركزي للتعبئة و %00.2نحو  0201بلغ معدل البطالة الكلي في عام 
غير  0200عام  %00.1لى .كما وصل إ0200مقارنة بسنة  %2.1حيث انخفض بنحو  (0202

من عدم استقرار و انكماش في الكثير من األنشطة  أنه في أعقاب الثورة و الفترات التي تلتها
-0202خالل السنوات الثالث  %02االقتصادية ارتفعت معدالت البطالة لتبلغ متوسط بنحو 

 (0202)خيرت محمد بركات،  .0200
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 : تطور البطالة في مصر(01رسم بياني رقم)

عبد المنعم السيد، تقرير عن البطالة في مصر، مركز القاهرة للدراسات االقتصادية و  المصدر:
 www.cairostudy.com. متوفر في الموقع: 11القاهرة، ص االستراتيجية،

 :في مصر البطالة نسبة تخفيض في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور 2.2.1.2

أصدرت الدولة المصرية متمثلة في البنك المركزي مبادرة تهدف إلى تمويل المؤسسات الصغيرة و 
تهدف إلى تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ساهمت في تخفيض نسبة  0200المتوسطة سنة 

كما بلغ عدد المؤسسات بالقطاع الحكومي و الخاص  .خالل عامين %00إلى  % 02البطالة من 
و احتلت  %29.2محققا بذلك زيادة قدرت ب  0220مليون عام  2.0مقابل  0201مليون عام  0.2

 (0202)أحمد عبد الوهاب، . 0201سنة  %00محافظة القاهرة نسبة 

ألف فرصة عمل  00.0إجمالي فرص العمل التي توفرها المشروعات الصغيرة و المتوسطة  و بلغ
. و توضح  %10.0بنسبة زيادة تقدر ب  0200ألف عام  22.2و ارتفعت إلى 0229عام 

عام  %22.2إلى نحو  0200في عام  % 20.2التشغيل تراجع بحوالي  اإلحصاءات أن معدل
 (0202)خيرت محمد بركات،  .0200

مليون مؤسسة و هو ما  2.22ما يقارب  0200وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 
من الناتج المحلي  %00من مؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي، و يساهم ب % 90يعادل 

و الجدول التالي يوضح  (0202الوهاب،  )أحمد عبد من القوى العاملة. %10اإلجمالي و يوفر 
 :0200المشروعات في 
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 (: مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد01جدول رقم )

المساهمة في اجمالي  الحجم بعدد العمال منشات
 %التوظيف 

التوظيف النسبي لكل من 
 %المنشآت

شركات متناهية 
 الصغر

 90.90 02  عامل 0-2

 1.20 00  عامل 29-0 صغيرة شركات
 2.02 2 عامل 99-02 شركات متوسطة

 2.02 01 عامل فأكثر 022 شركات كبيرة
 أحمد عبد الوهاب، دليل قطاع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مصرالمصدر: 

السياسات المشكالت واالصالحات الالزمة لبيئة أعمال الجيدة في مصر، المركز المصري لدراسات 
.متوفر على الموقع: 02، ص2012العامة، صادر عن برنامج الحرية االقتصادية، سنة 

www.ecpps.org 

ألف مشروع سنويا و تضع الدولة هذا القطاع ضمن أولويات 22و يدخل السوق المصري ما يقارب 
 .0222التنمية وفقا الستراتيجية مصر 

المتوسطة في الناتج المحلي الخام فقد عرفت تزايدا أما فيما يخص مساهمة المؤسسات الصغيرة و 
في كال من مصر و الجزائر لكن نسبة المساهمة مرتفعة في دولة مصر  0202-0222خالل الفترة 

إذا ما قورنت بالجزائر، ويعتبر الناتج الوطني الخام أحد أهم مؤشرات التنمية لالقتصاد الكلي، 
صناعية في مختلف دول العالم تساهم بنسبة هامة في وأصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال

الجزائر عناية كبيرة لهدا القطاع من خالل أعطت لدلك  (OCDE ،0220). الناتج الوطني الخام
اإلجراءات التي ساعدت في توسيع نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فأصبحت لها مساهمة فعالة 

و يظهر ذلك من خالل  (0200)ربيعة بركات وسعيدة دوباخ،  الوطني الخام بنسب معتبرة.في الناتج 
 الشكل التالي:



 2112سبتمبر  3إلى  1المؤتمر الدولى الثانى: إدارة المنظمات الصناعية والخدميه، الممارسات الحالية والتوجهات المستقبليه. الغردقه، مصر من   13

 

 
: مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الناتج المحلي بمصر و (01رسم بياني رقم)

 الجزائر

 باالعتماد على بيانات البنك الدولي المصدر: من إعداد الباحثتين

 الفترة في المحروقات قطاع خارج الخام الداخلي الناتج قيمة تطور في نالحظ الرسم البياني خالل من
 الصغيرة المؤسسات مساهمة بدقة تحدد لم اإلحصائيات أن اإلشارة يجب 0202الى 0222 من

 األكثر النسبة أن كون عامة بصفة الخاص القطاع مؤسسات مساهمة عن تعبر واألرقام والمتوسطة
والمتوسطة لدلك تكون مساهمتها في لناتج الداخلي الخام الصغيرة  للمؤسسات هي الخاص القطاع في

 واضحة.

 منهجية البحث: .1

الجزائر، مصر و في  و التشغيل االقتصادي اتج المحليراسة العالقة بين البطالة و النسنعتمد في د
 على األدوات الكمية التالية، وهي: 

قد تكون مستطيلة أو مربعة )عدد الصفوف = عدد األعمدة(، حيث : مصفوفة االرتباط 0.2
عناصر المصفوفة قيم معامالت االرتباط بين المتغيرات فتقاطع الصف مع العمود هو قيمة معامل 

 االرتباط .
 (www.jmasi.com ،2112)  من المتغيرات:وهنا يجب التقيد باالتي إليجاد العوامل 

 العامل األول هو األكثر ارتباطًا بالمتغيرات  *
 يتواجد في كل عامل المعامالت الصفرية  *
 سهولة تفسيرها بعالقاتها مع المتغيرات األصلية  *
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-nonالغير ساكنة )لتحديد الخصائص   (:Unit Root testاختبار جذر الوحدة )  2.1
stationary( للمتغيرات السلستين الزمنيتين على حد سواء في المستويات )levelsفرق ( أو في ال

)في هذا البحث سنكتفي  (ADFلر المطور )، أو ديكي فو (DFلر)األول يستعمل اختيار ديكي فو 
( أو بدونه، الصيغة Time trendباالختبار األخير( حيث يستعمل هذا االختبار باتجاه الزمن )

( هي كاآلتي :          DFالرياضية العام الختبار ديكي فوللر )

 
( lagged values(، و بإضافة قيم التأخر )DF( هو تطوير الختبار )ADFأما اختبار ) 

(، و الصيغة الرياضية المطورة DFللمتغيرات التابعة المضافة في تقدير الصيغة الرياضية الختبار )
 تي:هي كاآل

 
رغم االستعمال الواسع لهذا االختبار إال أنه يعاني مشكلة عدم أخذه بعين االعتبار عدم وجود مشكلة 

( الموجودة سلسلة زمنية ما، و لذا Test de normalitéاختالف التباين و اختبار توزيع الطبيعي )
-Phillipبيرسون )يستعمل اختبار آخر إضافي الختبار جذر الوحدة، و هو اختبار فيليبس و 

Perron(PP) ألن لديه  ،)( قدرة اختبارية أفضل و أدق من اختبارADF test السيما عندما يكون )
، والصيغة الرياضية DFحجم العينة صغيرة،  وفي حالة تضارب وعدم انسجام نتائج االختباري 

 ( كاآلتي:                         PPالختبار )

 
Δتمثل الفرق األول : 

تعتمد على قيم ماكينون  في كل اختبارات السابقة الختبار الفرضية العدمية t القيم الحاسمة
MacKinnon (0990.) (Patterson, K., 2002) 

(، بجانب اختبار PP( و)ADFيستخدم االختبارين ))عمومًا( في  اختبارات جذر الوحدة        
( ADFهذا االختبار يعالج بعض أوجه الضعف في فعالية االختبارين )( و KPSSاالستقرار )

( في حال وجود ارتباط ذاتي للتباين، يمكن القول بأن نتائج هذه االختبارات تكمل بعضها PPو)
البعض، وبالتالي في حال اتفاقها على نتيجة واحدة تصبح النتيجة أكثر دقة، و يبدأ اختبار من هذه 

                                                                  العالقة األساسية:
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 كاآلتي: (KPSSو الصيغة الرياضية الختبار )

 
-Kwiatkowskiمقارنة مع قيم    LM statistic  تعتمد القيم الحاسمة لهذا االختبار على قيم

Phillips-Schmidt-Shin  (Patterson, K., 2002) 
يتفوق هذا االختبار على اختبار   ( للتكامل المتزامن:Johansenاختبار جوهانسن ) 1.1
رانجر للتكامل المشترك ، نظرا ألنه يتناسب مع العينات صغيرة الحجم، وكذلك في حالة وجود غانجل 

 .تكامال مشتركا فريداذا كان هناك أكثر من متغيرين، واالهم من ذلك أن هذا االختبار يكشف عن ما إ
 (0221)عابد بن عابد راجح العبدلي الشريف، 

يتم اختبار وجود توازن طويل األجل بين السلسلتين المستقرتين ومن نفس الرتبة على الرغم من وجود 
باستخدام منهجية اختالل في األجل القصير، من خالل اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات 

( المستخدمة في  Johansen and Juseliusجوسليوس،   –( و)جوهانسن   Johansen،جوهانسن)
النماذج التي تتكون من أكثر من متغيرين،  والتي تعتبر أفضل حتى في حالة وجود متغيرين فقط ؛ ألنها تسمح 

غرانجر،   –موجودة في منهجية ) إنجل باألثر المتبادل بين المتغيرات موضع الدراسة،  ويفترض أنها غير 
Engle – Granger   .ذات الخطوتين ) 

.  ويتطلب IIجوسليوس " اختبار لرتبة المصفوفة  –وتعتبر منهجية " جوهانسن " و" جوهانسن 
 = r () > 0ذات رتبة كاملة )  IIوجود التكامل المشترك بين السالسل الزمنية أال تكون المصفوفة 

r <   ومن أجل تحديد عدد متجهات التكامل يتم استخدام اختبارين إحصائيين مبنيين على دالة  .)
(   )   trace testوهما اختبار األثر  Likelihood Ratio Test (LR)اإلمكانات العظمى 

 (.  )   maximum  eigenvalues testواختبار القيم المميزة العظمى 

 ويعرف اختبار األثر بـ : 

مقابل الفرضية البديلة أن  r ≥حيث يتم اختبار فرضية العدم أن عدد متجها التكامل المشترك  
(. ويعرف اختبار القيم المميزة العظمى  r  =2  ،0  ،0) حيث  rعدد متجهات التكامل المتزامن = 

 بـ : 
مقابل الفرضية البديلة  rحيث يتم اختبار فرضية العدم أن عدد متجهات التكامل المشترك = 

 . .r + 1أن عدد متجها التكامل المتزامن = 

فهو  :(The Error Correction Model-ECMنموذج تصحيح الخطأ ) 2.2
بأنه يفصل العالقة في المدى الطويل عنها في المدى القصير، كما  انجل غرانجريتميز عن نموذج 
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وتعد المعلمة المقدرة في النموذج أكثر اتساقًا من يتميز بخواص أفضل في حالة العينات الصغيرة، 
( و جوهانسن Engel Granger 1987غرانجر ) -تلك الطرق األخرى مثل طريقة انجل

(Johansen 1988). 

 :النتائج . 4

 :الجزائر. 1.1
 :  TRو  UEMو  *GDP سل الزمنيةالسال استقراريهاختبار   1.1.1

 TRو  UEMو  *GDP سل الزمنيةالسال استقراريهاختبار  (:02جدول رقم )

 
 EVIEWS09مخرجات  المصدر من إعداد الباحثتين باالعتماد على

 
( المقـــــــدرة أكبـــــــر القيمــــــة المطلقـــــــة لــــــــقيم المجدولـــــــة tأن القيمـــــــة المطلقـــــــة إلحصــــــائية ) نالحــــــظ      

(Mackinnon في اختباري )ADF  وPPأنهـا معنويـة إحصـائيا عنـد  عند الفـرق األول، و معنـى ذلـك
 KPSS(. كمــــــا أن Stationary؛ أي أن السلســــــلة مســــــتقرة )%، وبالتــــــالي نــــــرفض الفرضــــــية 0

نالحـظ أن القـيم المقـدرة أصـغر مـن القيمـة المجدولـة لالختبـار، أي أن السلسـلتان مسـتقرتان عنـد الفــرق 
 األول، و منه يمكن المرور إلى بقية االختبارات األخرى.

0H
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 LNUEMو   LNGDPمن الجدول أدناه نالحظ أن العالقة االرتباط بين  ة االرتباط:مصفوف2.1.1
، 2.2-في مجال  ، أي أنها تقع 0.19-معدومة، حيث بلغت درجة االرتباط بينهما   ضئيلة أو

 و  LNGDPمصفوفة االرتباط تثبت عدم وجود أي عالقة ارتباط بين متغير  ، بالتالي أن2.2+
LNUEM  2018-2000في الجزائر خالل الفترة. 

في هذا االختبار نقوم بدراسة العالقة السببية (:  La cousalitéاختبار السببية لجرانجر ) 1.1.1 
 و معدل التشغيل. بين الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومعدل البطالة

 اختبار السببية لجرانجر (:01جدول رقم )

 
 EVIEWS09المصدر من إعداد الباحثتين باالعتماد على مخرجات 

 
 GDPحالة التغيير في معدل البطالة يسبب التغيير في في أنه  نالحظ السابقمن الجدول     

% ، وهذا يعني أن التغيير  0أصغر من  Fفأننا نسجل أن االحتمال المقابل إلحصائية فيشر  الحقيقي
الحقيقي GDP حالة  التغيير في ، أما في التشغيلفي معدل البطالة يسبب  تغيير النمو في معدل 

ر من صغأ F، فأننا نسجل أن االحتمال المقابل إلحصائية فيشريسبب التغيير في معدل البطالة
،  وهذا يعني أنه توجد عالقة سببية في اتجاه واحد، أي أن التغيير في معدل البطالة يتسبب في 0%

  و معدل التشغيل. الحقيقي GDPالتغيير 
R2=0.038+ يخفض 0، أي أن زيادة في معدل البطالة بـ %GDP  و معدل  %. 2.1 -الحقيقي بـ
 .%2.2 -التشغيل ب 

 
 
 
 



الغردقه،  ،في ضوء خطط التنمية المستدامة : إدارة المنظمات الصناعية والخدميه، الممارسات الحالية والتوجهات المستقبليهالثالثالمؤتمر الدولى  12

21112أكتوبر  3إلى  1مصر من 

 

18 

 

 (: Johansen Testللتكامل المتزامن ) نجوهانسواختبار  1.1.1 
 جوهانسون للتكامل المتزامن (:01جدول رقم )

 
 EVIEWS09مخرجات  المصدر من إعداد الباحثتين باالعتماد على

%(، ألن قـيم 0عنـد مسـتوى معنويـة ) المتزامنبعدم وجود التكامل  (H0)يمكن قبول الفرضية العدمية  
معــدالت األثــر أصــغر مــن القــيم الحرجــة،  وهــذا يعنــي أنــه ال توجــد عالقــة توازنيــة طويلــة األجــل بــين 

، طالما أن هذا االختبـار لـم يتحقـق ال يمكـن في الجزائرالناتج المحلي الخام و معدل التشغيل البطالة و 
  .لعالقات التوازنية القصيرة األجل الذي يهتم با نموذج تصحيح الخطأالمرور إلى 

 مصر: 2.1
 :TRو  UEMو  *GDPالسلستين  استقراريهاختبار   1.2.1

 
 TRو  UEMو  GDP(: اختبار استقراريه السالسل الزمنية 05جدول رقم )
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  EVIEWS09مخرجات  المصدر من إعداد الباحثتين باالعتماد على

( المقـــــــدرة أكبـــــــر القيمــــــة المطلقـــــــة لــــــــقيم المجدولـــــــة t)أن القيمـــــــة المطلقـــــــة إلحصــــــائية  نالحــــــظ      
(Mackinnon ـــــاري ـــــى ذلـــــك  PPو  ADF( فـــــي مـــــن اختب ـــــة  عنـــــد الفـــــرق األول، و معن أنهـــــا معنوي

(. كمــا أن Stationary؛ أي أن السلســلة مســتقرة )%، وبالتــالي نــرفض الفرضـية 0إحصـائيا عنــد 
KPSS ة لالختبار، أي أن السلسلتان مستقرتان عند نالحظ أن القيم المقدرة أصغر من القيمة المجدول

 رور إلى بقية االختبارات األخرى.الفرق األول، و منه يمكن الم
و   LNGDPمن الجدول أدناه نالحظ أن العالقة االرتباط بين  مصفوفة االرتباط:  2.2.1 

LNUEM أي أنها تقع في مجال  0.15-معدومة، حيث بلغت درجة االرتباط بينهما   ضئيلة أو ،-
  LNGDP، بالتالي أن مصفوفة االرتباط تثبت عدم وجود أي عالقة ارتباط بين متغير 2.2، +2.2

يؤدي إلى  % 1زيادة البطالة ب  .2018-2000خالل الفترة منمصر في  LNUEMوLNTRV و
 . %0.2 –انخفاض الناتج ب 

 
 (:  La cousalitéاختبار السببية لجرانجر ) 1.2.1

 
 (: اختبار السببية لجرانجر06جدول رقم ) 

0H
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 EVIEWS09مخرجات  المصدر من إعداد الباحثتين باالعتماد على

 التغيير في معدل البطالة يسبب التغيير في حيث ألن ، H0من خالل الجدول أعاله نقبل فرضية العدم
GDP  فيشر  نسجل أن االحتمال المقابل إلحصائية و بالتالي الحقيقي F  وهذا 0أصغر من ، %

يعني أن التغيير  في معدل البطالة يسبب  تغيير النمو في معدل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، 
الحقيقي يسبب التغيير في معدل البطالة، فأننا نسجل أن االحتمال GDP  أما في حالة  التغيير في
قي ال يسبب التغير في معدل الحقي GDP %، أي أن التغيير0أصغر من  Fالمقابل إلحصائية فيشر

و نفس المالحظة بالنسبة لعالقة معدل البطالة،  وهذا يعني أنه توجد عالقة سببية في اتجاه واحد، 
 البطالة بمعدل التشغيل.

 (: Johansen Testللتكامل المتزامن ) نجوهانسواختبار  1.1.1
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جوهانسون للتكامل المتزامن (:07جدول رقم )  

 

 EVIEWS09مخرجات  الباحثتين باالعتماد علىالمصدر من إعداد 

%(، ألن قـيم 0عنـد مسـتوى معنويـة ) المتـزامنبعـدم وجـود التكامـل  (H0)يمكن قبول الفرضية العدميـة 
معــدالت طويلــة األجــل بــين  توازنيــهاألثــر أصــغر مــن القــيم الحرجــة،  وهــذا يعنــي أنــه ال توجــد عالقــة 

، طالمـا أن هـذا االختبـار لـم يتحقـق ال يمكـن مصـرفـي الناتج المحلي الخام و معـدل التشـغيل البطالة و 
  .الذي يهتم بالعالقات التوازنية القصيرة األجل  نموذج تصحيح الخطأالمرور إلى 

 . تحليل و مناقشة النتائج: 1

 خاتمة: 1.1
االقتصاد و على المحروقات كمصدر رئيسي للدخل،  المتعمد ياالقتصاد الجزائر  وحسب هيكل

على اإلنفاق الحكومي كمحرك أساسي لالقتصاد الوطني وعلى الواردات من الخارج  المتعمد ير مصال
في ظل غياب قاعدة صناعية و زراعية محلية تلبي الطلب المحلي المتزايد تؤكد هذه النتيجة، فكلما 

اد إيرادات الخزينة العمومية ويزداد معها حجم اإلنفاق العام، تزد الناتج المحلي الخامزاد معدالت 
والبرامج التنموية، األمر الذي يرفع من مستويات التشغيل و يفتح مناصب الجديدة خصوصا في 
القطاع العام القطاع المسيطر، رغم أنه من المعروف أن النمو االقتصادي الكبير ليس بضرورة يؤدي 

 .لةإلى انخفاض معدالت البطا
 

 النتائج: 2.1
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في  و الناتج المحلي و التشغيل البطالة  إن الهدف الرئيسي للدراسة هو تبيان العالقة الموجودة بين
مصفوفة االرتباط و اختبار السببية  ( باالعتماد على0202-0222خالل الفترة )و الجزائر الجزائر 

العالقة السببية في األجل الطويل و القصير أسلوب التكامل المتزامن أو المشترك، و تحديد اتجاه و 
 تم التوصل للنتائج التالية: و. يح الخطأ أو متجهات تصحيح الخطأباستخدام نموذج تصح

و لكنها مستقرة في فرق  (Levelsدل اختبار استقرار السلسلة أنها غير مستقرة على مستوى ) -
 في كل من مصر و الجزائر؛ I(1)%، مما يعني أنها متكاملة من الدرجة األولى 0األول عند مستوى 

، الناتج المحلي و التشغيل   وكما دل اختبار جوهانسن على عدم وجود تكامل متزامن بين البطالة  -
بالتالي ال نستطيع المرور إلى نموذج  ، المتغيرات الثالثأي عدم وجود توازنية طويلة األجل بين 

 ات في حالة مصر و اقل منها في الجزائر؛يان العالقة القصير بين المتغير تصحيح الخطأ لتب
 GDPالتغيير في معدل البطالة يسبب التغيير في أما اختبار السببية فقد دلت النتائج على أن  -

% يخفض 0، أي أنه توجد عالقة سببية في اتجاه واحد، أي أن زيادة في معدل البطالة بـ +الحقيقي
GDP  في حالة الجزائر % 2.1 –في مصر و  % 0.2 -الحقيقي بـ. 

عند  والبطالة الناتج المحليعن وجود عالقة بين  H0العدم  فرضية ج تحققفي ظل هذه النتائ
 في كل من حالة مصر و الجزائر.  H1و رفض الفرضية العكسية ، 2.20مستوى 

 
 توصيات عامة: 1.1

 
إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تمثل في ضوء النتائج المحققة انتهت الباحثتان   

استراتيجيات لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة، و التي تتمثل 
 في: 

 يئات المسؤولة عن تنمية المؤسساتبين المنظمات والهإيجاد نوع من الترابط واالتصال  -
العربية لتحقيق أفضل مردود اقتصادي وتبادل الخبرات بين  الصغيرة والمتوسطة في الدول

 ؛األعضاء في مجاالت تنمية المؤسسات الصغيرة وغيرها
إنشاء بنك عربي مشترك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو مؤسسة تمويل عربية للعمل  -

 ؛تعبئة الموارد التمويلية على
 ؛المتوسطة محاولة إنشاء بورصة عربية للمؤسسات الصغيرة و -
تفعيل دور المناولة الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم اإلنتاج  -



 2112سبتمبر  3إلى  1المؤتمر الدولى الثانى: إدارة المنظمات الصناعية والخدميه، الممارسات الحالية والتوجهات المستقبليه. الغردقه، مصر من   23

 

 طاقات المؤسسات الصناعية. الصناعي وتحسين استخدام

 مقترحات للبحوث المستقبلية: 1.1

البحث  موضوعة بطايا المرتبضمن القك هنا نللبحث من الوقت والجهد والتكلفة، فأ حلما هو متا نظرا
ات مستقبلية في صرب البحث العلمي، ومن هذه س، وتمثل دراهيتم تناول والتي تمثل امتدادًا ل لم

 :المستقبلية المقترحة ما يلي اتسالدرا
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