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 اخلامتة العامة :
 الدول، كل منها تعاين اليت واالقتصادي، االجتماعي الصعيدين على األساسية، املشاكل من البطالة تعترب          

 املنطلق، هذا من .ملعاجلتها اهلادفة وبراجمهم والسياسيني االقتصاديني وجهود واهتمامات أفكار من كبريًا حيزًا آخذة
 قياسيةو أخرى حتليلية ملنهجية وفقاً  الفرضيات واختبار التساؤالت بعض على اإلجابة البحث هذا خالل من حاولنا
 الدويل النقد صندوق مبعية اقتصادية إصالحات فيها اعتمدت اجلزائر أن جند حيث الدراسة فرتة خالل البطالة ملشكلة
 والبطالة التشغيل مستوى على خمتلفة أبشكال أثرت اليت االقتصادية املتغريات من العديد هيكل وغريت العاملي والبنك

 خالل اجلزائر يف البطالة معدل على االقتصادية املتغريات أثر قياس املتواضع البحث هذا وراء من اهلدف إن        
 جهة من علينا لزاماً  كان الدراسة أهداف إىل وللوصول الظاهرة، هذه جوانب مبختلف لإلمام 2015-1986 الفرتة
 هيكلها دراسة خالل من اجلزائري االقتصاد يف الظاهرة تلك حتليل وحماولة البطالة لظاهرة العام اإلطار تقدمي

 بناء حماولة أخرى جهة ومن والبطالة، التشغيل مستوى على االقتصادية اإلصالحات أثر معرفة إىل إضافة وخصائصها
 .الدراسة فرتة خالل البطالة معدل على االقتصادية املتغرياتبعض  أثر لقياس قياسي منوذج

 ث: البح هذا يف إليها املتوصل النتائج أهم يلي فيما و
 :البحث نتائج
 قياسية حتليلية بدراسة واملتعلقة القائمة اإلشكالية على اإلجابة البحث هذا خالل من حاولنا لقد 

 .2015وحىت  1986 سنة من املمتدة الفرتة خالل اجلزائر يف البطالة معدالت على االقتصادية املتغريات ألثر

 :التالية النقاط يف البحث، هذا يف إليها التوصل مت اليت النتائج أهم حصر وميكن

 اختالف على االقتصاديني بني واختالفاً  جدالً  هناك أن للبطالة املفسرة النظرايت خمتلف سرد خالل من لنا تبني -
 وهذا احلديثة النظرايت حىت أو الكينزية النظرية أو الكالسيكية النظرية سواء البطالة، بظاهرة يتعلق فيما مدارسهم

 هذه حتاليل لكون ابستمرار العمل سوق يف حتدث اليت العشوائية والتغريات املتسارعة الدينامكية إىل راجع
 عدم إن هذا، إىل إضافة، الشمولية وال االستمرارية تطبعها ال معينة، وظروف زمنية فرتة يف تتم حمدودة، النظرايت
 يف مباشر بشكل منها االستفادة إمكانية من يقلل النامية، الدول أوضاع على النظرايت هذه من العديدتطبيق 

  .األوىل الفرضية صحة لنا يؤكد ما وهذا الدراسة،
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االقتصادي، لعالج  برانمج اإلصالحإن اجلزائر أخذت على عاتقها بعض اإلصالحات خالل مرحلة تطبيق  -
عديدة مشلت النواحي االقتصادية  االختالالت الداخلية واخلارجية، لكن جند، على إثر تلك اإلصالحات، أاثر

لإلصالحات االقتصادية أثر على مستوى التشغيل  واالجتماعية خاصًة، حيث تفاقمت مشكلة البطالة ما يعين أن
 والبطالة.

 اخلاصة األجهزة من جمموعة يف متثلت البطالة من واحلد ملكافحة كإجراءات التدابري من ةجمموع اجلزائر أخذت -
 أو االجتماعية التنمية وكالة قبل من املسرية األجهزة أو ابلعمل املكلفة الوزارة قبل من كانت سواء التشغيل بعملية

 نظرًا فعالة غري أغلبها كانت لكن .إجيابية نتائج حققت واليت الشباب دعم أجهزة أو للتأمني الوطين الصندوق
 دائمة غري عمل مناصب هي توفريها مت اليت املناصب أخرى جهة ومن جهة من هذا تسيريها، يف التحكم لصعوبة
 األجهزة هاته كل أن كون .املداخيل يف نقص إىل الدولة تعرضت إذا للزوال معرضة أهنا القول ميكن وابلتايل
 الثالثة؛ الفرضية وصحة يتناىف ما وهذا احملروقات من العائدات هو الوحيد مصدرها اليت العمومية النفقة على تعتمد

 نتيجة راجع وذلك  2015-1986الفرتة  خالل معترباً  اخنفاضاً  سجلت البطالة معدالت أن النتائج تشري -
 البرتول أسعار ارتفاع نتيجة كان االخنفاض هذا لكن واإلنعاش االقتصادي، النمو دعم برامج اجلزائر تطبيق

-1986الفرتة  خالل اجلزائر يف البطالة ملشكلة القياسية الدراسة خالل من مداخيل الدولة؛ حتسن وابلتايل
 تبني لنا ما يلي : 2015
 اذ عرفت  احلقيقي، احمللي وابلناتج السكان جممبعدل الزايدة الطبيعي حل كبري بشكل البطالة معدالت تتأثر  
 النمو معدالت يف ملحوظ وحتسن ارتفاع رافقه ما الفرتة تلك خالل احلقيقي احمللي الناتج يف ارتفاعاً  اجلزائر

 2007اىل  2000سنة  من اخنفضتحيث  ملحوظة بنسب البطالة معدالت يف تقلص إىل أدى مما االقتصادي،
 لإلنعاش برانمج إبتباع اجلزائرية للحكومة الفرصة أاتح مما احملروقات أسعار ارتفاع بسبب وذلك %15.09بنسبة 

 ( وهذا ما يؤكد2009-2005النمو) دعم برانمج هو آخر مكمل برانمج ( مدعوًما2004-2001االقتصادي )
  ال أنه إىل ذلك إرجاع فيمكن النماذج، يف التضخم معدل متغري ظهور عدم إىل ابلنسبة أما الرابعة؛ الفرضية

 معدل يف التغريات تؤثر ال وابلتايل الطويل األجل يف اجلزائر يف والتضخم البطالة معدل بني واضحة عالقة توجد
 .البطالة معدالت على التضخم
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 :اقرتاحات
 مناسبة نراها اليت االقرتاحات بعض نقدم أن ارأتينا البحث هذا خالل من إليها املتوصل النتائج ضوء على     

 :التايل النحو على وهي والطويل القصري املدى على البطالة حدة من للتخفيف
 قطاع، كل حتليل يتم حىت العمل سوق عن دقيقة وإحصاءات بياانت قاعدة توفري على العمل -

 ابستمرار؛ وحتديثها التسيري أدوات ابستخدام ذلك ويكون العمل سوق يف تشوهات من والتقليل
 .(أشهر ثالث كل مسح) ميداين حتقيق إجراء األمر يقتضي دقيقة بصورة البطالة معدل لضبط -
 إجباري أو إرادي خروج، العمل لسوق الثانية للمرة أو،  مرة ألول داخل ) البطال جميء مصدر حول حتقيق وإجراء

 رمسية؛ واحدة هيئة إىل إبسنادها الرمسية اإلحصائيات مصادر وتوحيد (العمل من
 الضرائب، ختفيض) حتفيزات تقدمي خالل من وتشجيعه العمل، فرص إلنشاء اخلاص القطاع دور ودعم تنمية   -

 العاملة؛ لأليدي استقطاابً  األكثر ابعتباره .(...االجتماعية، األعباء ختفيض
 احلصول من ومتكينه الشباب لصاحل واملتوسطة الصغرية املؤسسات إنشاء وإجراءات آليات وتنشيط تطوير   -

 املؤسسات ألنشطة امليدانية املتابعة إىل إضافة اإلداري والتماطل البريوقراطية وتفكيك بدون فوائد القروض على
 وتوجيهها؛

 النمو حتريك على إجيابية آاثر له تكون الوطين االقتصاد وتفعيل احملروقات خارج الصادرات تنويع إن  -
 جديدة؛ شغل مناصب إنشاء وابلتايل االقتصادي

 وحجم معدل على مباشر غري أو مباشر بشكل تؤثر اليت االقتصادية واملتغريات العوامل على السيطرة ضرورة  -
 التخفيف شأهنا من اليت الالزمة التدابري خمتلف الختاذ املستقبلية الفرتات يف بقيمها والتنبؤ تطورها ودراسة البطالة،

 البطالة؛ حده من
 والبطالة، التضخم ظاهرة مثل االقتصادية للظواهر والقياسية واإلحصائية الرايضية ابألساليب االهتمام ضرورة  -

 .بقيمها والتنبؤ حتليلها أجل من هلا قياسية مناذج وبناء بتكميمها وذلك
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 :البحث فاقآ
 البطالة معدالت على االقتصادية املتغريات بعض  أثر لقياس قياسي منوذج بناء البحث هذا خالل من حاولنا       

 يف املشكلة ابألحرى أو الظاهرة هذه لواقع حتليل تقدمي بعد وذلك 2015-1986الفرتة  خالل وذلك اجلزائر يف
  :بينها من جديدة، علمية وآفاق أبواب فتح تستدعي الغامضة النقاط بعض تبقى أنه إال اجلزائري، االقتصاد

 
 مناذج  : مثل حديثة مناذج قادمة دراسات يف تطبيق حماولةvar ،اخلطأ تصحيح ومناذج الذايت  االحندار مناذج 

 .الكلي االقتصاد املستوى على الظواهر تتبع تطور يف تساعد اليت ةالديناميكي النماذج ضمن تصنف فهي 
 الكيفية املتغريات فيها مبا االقتصادية املتغريات مجيع يشمل البطالة ومعدل حلجم عام منوذج اقرتاح. 
 التضخم و البطالة بني التبادلية للعالقة قياسية ةيحتليل بدراسة القيام حماولة. 
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 متهيد : 
االقتصادية، ملاهلا من كبري األثر ، وصانعي السياسات و االقتصادينياربا  تعد البطالة من أهم اهتمام  اخل         

على تطور ورفاه اجملتمعات، كما تعد مشكلة ارتفاع معدالت البطالة مشكل عاملي تعاين منها مجيع دول العامل 
النامية،  وأحد أبرز التحدايت اليت تواجهها، إذ تسعى هذه األخرية لوضع اسرتاتيجيات وخطط  سوا  املتقدمة أو

تنتج البطالة بشكل عام من االرتفاع الكبري يف طاليب الشغل،  لتحقيق أكارب عدد من مناصب الشغل يف ظل
لي اإلمجايل حتت مستوايت تراجع النشاط االقتصادي واخنفاضه حتت مستوايته الكامنة. وكلما اخنفض الناتج احمل

 .نسبة البطالة ارتفاعالتوظيف الكامل للعمالة يؤدي إىل 
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  :اإلطار النظري للبطالة  -1

 : ماهية البطالة -1-1
 تعريف البطالة : 

ل هو ذلك الفرد الذي يكون أن العاطل عن العم هو "ILO"تعرف البطالة وفق منظمة العمل الدولية        
معينة بال عمل و هو قادر  على العمل و راغب فيه و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه ال  فوق سن

 .2 من أفراد القوى العاملة 100لني لكل لعاطأبنه عدد األفراد افيعرف  معدل البطالةأما . 1جيده
 : 3 صنفت البطالة إىل األنواع التالية: أنواع البطالة ومسبباهتا -1-2

 :البطالة االحتكاكية  -أ 
هي بطالة مؤقتة ) مدهتا أسبوعان أو ثالثة أسابيع أو أكثر ( انمجة عن تغيري الوظيفة فيرتك العامل عمله          

لينتقل إىل وظيفة أخرى وهذه بطالة ال بد منها حىت يف ظروف التوظيف الكامل وهي مثن على العامل أن يدفعه 
لثمن يكون بسيطَا أايم الرواج االقتصادي ومن أمثلتها أن إحدى الشركات قد ألنه رغب يف تغيري عمله وهذا ا

تفلس فيجد العاملون فيها أنفسهم دون عمل فيحتاجون لبعض الوقت للبحث عن عمل جديد ) وهو متوفر ( 
 1961% وهذا هو معدل البطالة الذي استعمله آرثر اوكن عام  4، قد تصل نسبة هذا النوع من البطالة إىل 

حيث قدر أنه عندما يكون الفارق بني الناتج القومي اإلمجايل الفعلي والناتج القومي اإلمجايل يف ظروف 
 % ، وقد أصبح هذا يعرف بقانون أوكن. 3.7التوظيف الكامل يساوي صفراَ فإن معدل البطالة يساوي 

 
 :البطالة اهليكلية  -ب

تتناسب مع فرص العمل املتاحة فحىت يف الظروف االقتصادية  حتدث عندما جيد العامل أن مهاراته مل تعد        
اجليدة قد ال جيد بعض األشخاص عماَل ، هذا النوع من البطالة قد يطول أمده أكثر من عشرة أسابيع فهو 
حيتاج إىل اكتساب مهارات جديدة وإعادة تدريب يتناسب مع متطلبات السوق ومن أسباب هذه البطالة 

  يف االقتصاد كتطور التكنولوجيا مثل استعمال احلاسب اآليل الذي جيعل بعض اخلدمات التغريات اهليكلية
 كالطبع على اآللة الكاتبة قليلة االستعمال.

                                                           
1
 .39، ص1997، الكويت،أكتوبر226رمزي زكي، " االقتصاد السياسي للبطالة"، مجلة عالم المعرفة، العدد  

2
 http://www.capmas.gov.eg/pdf%5C8081%5C1_80.doc 

3
 http://www.almohasb1.com/2009/05/unemployment.html 

http://www.almohasb1.com/2009/05/unemployment.html
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  :البطالة املومسية -جـ
تتصف بعض األعمال ابملومسية كالزراعة والعمل يف املنتجعات السياحية الصيفية لذلك جيد العامل  إذ         

 عماَل أثنا  املوسم ويفقده خارج املوسم.
 :البطالة الناجتة عن دورة األعمال  -د

قتصادي يف فرتات الركود االقتصادي واخنفاض اإلنتاج ينخفض التوظيف والعكس يف أوقات الرواج اال        
واخنفاض معدالت البطالة النامجة عن دورة األعمال هو أحد جماالت اهتمام السياسات املالية النقدية اليت تتبعها 
احلكومة واجلديد ابلذكر أن العمالة يف القطاعات االقتصادية املختلفة ال تتأثر بنفس القدر بدورة األعمال فالتأثر 

لصناعة والبنا  و تتأثر العمالة ذات املهارات األقل أكثر من العمالة أقل يف قطاع اخلدمات وأكارب يف قطاعي ا
 املاهرة وهذا يؤدي اىل اتساع الفارق يف الدخل بني جمموعات العمالة املختلفة خالل الكساد االقتصادي .

  :4(2015-1970البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة )تطورات 

، فقد للطاقة، لذا ارتبط منو اقتصادها ابلطلب العاملي و وضعية أسعار النفطتعد اجلزائر من الدول املصدرة       
        خالل السبعينات يف وقت مبكر العقد األول من هذا القرن احلايل،  و   شهد االقتصاد منو متسارع خالل

وتدهور نفط، فرتاته أتزمًا  نتيجة تراجع أسعار ال أشداجلزائر بعد ذلك شهد االقتصاد و الثمانينات، مث 
 ، و ارتفاع الدين العام، و تدهور الوضع األمين ...اخل.احتياطيات النقد األجنيب

حادة يف معدل النمو االقتصادي احلقيقي ميكن تفسريها  تتذبذاب 2015-1970شهدت الفرتة بني         
ابلتقلبات احلادة يف أسعار النفط و أزمات املالية العاملية العديدة اليت بدورها أتثر على طلب العاملي للطاقة، حيث 

ميكن تفسريه تداعيات احلرب العربية  %( 65) 1974نالحظ ارتفاعات ملعدل النمو احلقيقي يف عام 
%( و اليت تسمى الصدمة 16) 1980يلية وما صاحبها من ارتفاعات حادة يف أسعار النفط، ويف عام اإلسرائ

النفطية الثانية نتيجة احلرب العراقية اإليرانية و أسعار النفط اليت بلغت مستوايت قياسية و لكن هذه أسعار 
دار الشديد إىل مستوايت وصلت املالية مما انعكس على معدل النمو ابحن 1986سرعان ما اهنارت خالل أزمة 

% ، و لكن هذه املعدالت عاودت منوها مع انتعاش أسعار النفط خالل حرب اخلليج الثانية إذ  9 : إىل حوايل
%( تقربياً، وشهدت التسعينات أزمة حقيقية لالقتصاد 23) 1991%( و 12) 1990وصلت معدالته عام 

                                                           
 . 06د. يوسفات علي ص البطالة والنمو االقتصادي يف اجلزائر )دراسة قياسية(.  4

 



الجزائر في العمل وسوق البطالة                                                       : األول الفصل  

 

5 
 

زمة االقتصادية واالجتماعية واألمنية يف اجلزائر، مما انعكس بسلب الوطين نتيجة اهنيار أسعار النفط و تفاقم األ
 .1999 -1994، و معدالت منو متواضعة بني 1994-1992على معدالت النمو خالل 

عاودت معدالت النمو ارتفاع مبستوايت بسيطة نسبياً  2000مع حتسن أسعار النفط ابتدا  من عام 
% برغم األزمة املالية العاملية الراهنة، مل تتأثر أسعار النفط  28حبوايل  2008حني وصلت أقصى معدل هلا عام 

 بشكل حادة جدا نتيجة الطلب العاملي الكبري و املتزايد، و بروز الصني كزبون كبري و مهم يف السوق النفطية.
مرتفع  %، وهو معدل بطالة20.23هي  2009-1970أما معدالت البطالة فاملعدل العام خالل الفرتة بني 

 1970% سنة 22.40نسبيا،  وشهدت معدالت البطالة اخنفاض معتارب خالل السبعينات حيث اخنفاض من 
، بسبب الاربامج التنموية خالل هذه الفرتة كالثورة الزراعية وتطوير الصناعات، ولكن 1979% سنة 11.10إىل 

% ، بسبب تراجع 28.02% إىل 15.70ارتفاع معدالت البطالة من  1999إىل 1980يف فرتة من 
االقتصاد اجلزائري خالل الثمانينات بسبب تراجع أسعار النفط، وأتزم الوضع األمين واالقتصادي خالل 

، فشهدت أعلى  2009إىل  2000التسعينات مما انعكس على اخنفاض مستوايت التشغيل ، أما سنة 
، كما شهدت  2009 عام %10.21، وأدىن مستوى2000عام  %29.49مستوايت البطالة إذ بلغت 

هذه الفرتة اخنفاض نسيب يف معدالت البطالة، بسبب ارتفاع معدالت النمو االقتصادي نتيجة ارتفاع معتارب يف 
 أسعار النفط.

 سوق العمل يف اجلزائر -2
 تعاريف أساسية حول سوق العمل: -2-1

 أوال: مفهوم سوق العمل:
فاملشرتون هم أصحاب األعمال  يف كل سوق مشرتون و ابئعون وال يشذ سوق العمل عن ذلك، 

والبائعون هم العمال، و بسبب وجود عدد هائل من املشرتين و البائعني يف أي وقت فإن القرارات اليت تتخذ يف 
أي حالة خاصة تكون مؤثرة يف سلوك وقرارات اآلخرين، فقد تقرر املنشأة مثال زايدة مرتبات عماهلا يف حالة ما 

مال و اإلبقا  ـدرهتا على اجتذاب العـال األخرى حىت تبقى تنافسية يف قـعمإدا أقدم على ذلك أصحاب األ
 عليهم.
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، فإذا كان 5و يعرف سوق العمل على أنه تلك األماكن اليت تعرض و تطلب فيها قوة العمل لقا  أجر 
االقتصادي من  سوق العمل حمصورا يف مكان أو منطقة جغرافية معينة سابقا، فقد أصبح يتميز اليوم بطابع املكان

 العاملي من جهة أخرى. و جهة

 : 6 يلي ومن أهم ما مييز سوق العمل عن غريه من األسواق ما  

يعين عدم وجود أجر واحد للسوق مقابل األعمال املتشاهبة، ومن أسباهبا  غياب املنافسة الكاملة: - أ
 املهين.نقص املعلومات عن فرص التوظيف، عدم الرغبة يف االنتقال اجلغرايف أو 

 وذلك بسلوك العمال و تفضيالهتم: كمية وقت الفراغ، الدخل. أتثر عرض العمل:   - ب

و تنعكس أاثر التقدم التكنولوجي على البطالة أتثر سوق العمل و ارتباطه ابلتقدم التكنولوجي:  - ج
 يف سوق العمل يف أحد مظهرين:

 حتل اآللة حمل األيدي العاملة، يتم إلغا  بعض الوظائف وابلتايل تظهر البطالة. عندما -
تغيري بعض الوظائف أو إلغا  بعضها نتيجة ظهور خاربات جديدة، و مستوى تعليمي أعلى، و ميكن    -

 التقليل من البطالة الناجتة إبعادة تدريب و أتهيل العمال.

 اثنيا: الطلب على العمل: 
التفرقة األساسية بني نظرية حتديد أسعار السلع وبني نظرية حتديد أسعار خدمات عوامل اإلنتاج إىل تعود  

التقسيم التقليدي للنظرية االقتصادية إىل نظرية القيمة، واليت هتتم ابملشكلة األوىل ونظرية التوزيع اليت هتتم ابملشكلة 
ع النهائية و أسعار خدمات عوامل اإلنتاج واحدة يف شال أن مشكلة حتديد أسعار السل، و يؤكد مار 7الثانية

 األساس، حيث ميكن التعبري عن كل منها بداللة الطلب والعرض.
/ساعة( من العمل اليت تطلب عند مستوى عاملويعرف الطلب على العمل على أنه عدد الوحدات ) 

 األجر السائد يف فرتة زمنية حمددة.

                                                           
 .57ص دكتوراه دولة يف القياس االقتصادي، ، 1999/2000 -دراسة اقتصادية قياسية -حمددات األجر يف اجلزائرحشمان مولود،  - 5
، مع اقرتاح منوذج اقتصادي للتشغيل يف الفرتة 2004-2001سياسات يف معاجلة مشكل البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة الدور  شاليل فارس، - 6

 .12، ص2004/2005ماجستري، حتليل اقتصادي، غري منشورة، جامعة اجلزائر،  رةمذك ،2005-2009
 .21،ص2002-2001مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  نظرية اقتصاد العمل ، نعمة هللا جنيب إبراهيم، -7
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الطلب على العمل هو القوة املسيطرة على سوق العمل وهو احملّدد إذا كان العوامل اليت حتدد الطلب: 
 األساسي ملستوى العّمالة فإنه ملن املهم أن نتعرض إىل العوامل اليت تؤثر على عنصر العمل اليت ميكن إمجاهلا يف:

 التغريات يف األجور:  -أ
و ابلطبع فإن املستوايت  زايدة أسعار املنتجاتوعادة ما تؤدي إىل  الزايدة يف األجور تعين زايدة الَتكاليف أوال:

املنخفضة من اإلنتاج تعين مستوايت منخفضة من العّمالة )بفرض ثبات العوامل األخرى( و هذا االخنفاض يف 
 العمال يسمى أتثري احلجم أو أتثري السعة.

عن طريق تبين أساليب كلما زادت األجور كلما كان هناك حافز لدى أصحاب األعمال خلفض التكاليف اثنيا: 
اإلنتاج تعتمد على رأس املال بدرجة أكارب من اعتمادها على عنصر العمل، و لذا فإن األجور تؤدي إىل ختفيض 

أساليب اإلنتاج ذات الكثافة الرأمسالية العالية، وهذا التأثري الثاين يسمى  يف الطلب على العّمالة بسبب التحول
 أبثر اإلحالل.

كلما اخنفضت مرونة اإلحالل صعب على املنظم   بني العمل و العناصر األخرى:مرونة اإلحالل  -ب
 إنقاص أو زايدة كمية العمل يف حالة ارتفاع أو اخنفاض األجور على الرتتيب.

 كلما زادت اإلنتاجية احلّدية للعامل كلما زاد الطلب على العمل.الكفاية اإلنتاجية:  -جـ

جمرد اخنفاض األجر ال يضمن الزايدة يف الطلب على العمل، فلكي مستوى الطلب يف سوق اإلنتاج:  -د 
السلعي كافيا الستيعاب  يقبل رب العمل على تشغيل عامل إضايف عندما ينخفض األجر ال بد أن يكون الطلب

اإلنتاج اجلديد الذي سيصحب الزايدة يف حجم العمل، أما إذا كان سوق املنتجات يعاين من الكساد ففي هذه 
 ة ستحجم املشروعات عن زايدة التشغيل.احلال

إذا كان منو الطلب على السلع و اخلدمات ينعكس على سوق العمل يف شكل  مرونة جهاز اإلنتاج: - هـ
تزايد الطلب، فإن مدى هذا االنعكاس يتوقف على سرعة و سهولة استجابة اإلنتاج للزايدة يف الطلب، أي 

ان اجلهاز اإلنتاجي يتمتع مبرونة عالية فهنا الزايدة يف الطلب الكلي يتوقف على مرونة جهاز اإلنتاج، فإذا ك
  سيتجه أثرها مباشرة وبقوة إىل اإلنتاج، فتدفعه إىل األعلى و يصحب ذلك زايدة سريعة يف الطلب على العمل، 

 و ذلك لتحقيق الزايدة الالزمة يف العرض الكلي و العكس.
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 اثلثا: عرض العمل:
 ( من العمل اليت تعرض عند مستوى األجرعاملعرض العمل عدد الوحدات ) ساعات/  يوضح 

8
    

 أي أن عرض العمل يوضح عدد العمال القادرين على العمل و الراغبني فيه خالل فرتة معينة.

 العوامل املؤثرة على حجم العرض: 
 يتوقف عرض العمل على جمموعة من العوامل أمهها

9
 : 

 هيكله.حجم السكان و  -1

 مستوى األجر. -2

 الظروف االجتماعية و الدينية السائدة.العادات و  -3

 تفضيالت األفراد ابلنسبة لألجر ووقت الفراغ. -4

 انتقال عنصر العمل. -5

 نقاابت العمال. -6

 و تؤثر هذه العوامل على جحم العرض كما يلي:

ال شك أن ارتفاع و اخنفاض كثافة السكان يف أي جمتمع ينعكس يف حجم السكان و هيكله:  -1
العوامل االقتصادية، العادات شكل زايدة أو نقص يف كمية العمل املتاحة، و يتوقف حجم السكان وهيكله على: 

 و التقاليد االجتماعية، املعتقدات الدينية وسن الزواج.

يتأثر طرداي ابلثمن بوجه عام فارتفاع مثن العمل أو عرض العمل كعرض أي سلعة أخرى مستوى األجـر:  -2
األجر يشجع على زايدة عرض العمل، بينما اخنفاض األجر يقلل من عرض العمل، و لكن قد حيدث أن يؤدي 
ارتفاع األجر إىل حد معني إىل اخنفاض عرض العمل الفردي ذلك أنه مع ارتفاع األجر أصبح العامل حيصل على 

 لع السابقة مبجهود أقل ومن مث فلديه دافع قوي للحصول على وقت فراغ و تسلية أكارب،نفس الكمية من الس
 
  

                                                           
 .247ص، 2004 و التوزيع، عمان،وائل للنشر ، 1جميد علي حسني، عفاف عبد اجلبار سعيد، مقدمة يف التحليل االقتصادي الكلي، ط:   8

 
 .12مرجع سبق ذكره، ص  اقتصادايت العمل، ،مىن الطحاوي:   9
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ويوضح الشكل منحىن عرض العمل ابلنسبة  10 و لكن ال يكون إال وفق التقسيم الذي جا  به بوهم ابقرك
 للعامل.

     ( منحىن عرض العمل 1-1الشكل )

             W                                              
                                  W2 

 W1 

 W0 

   LS  
 .598، صدار النهضة العربية، بريوت عبد الرمحن يسري أمحد ، مبادئ علم االقتصاد، عمر حمي الدين،املصدر:           

ال يكون العامل مستعدا لتقدمي أي عمل، و تتزايد كمية   W1األجر األدىنمن املنحىن نالحظ أن حتت       
وبعد ذلك فأي  زايدة يف األجر تؤدي إىل  W2العمل اليت يستعد لتقدميها كلما زاد األجر إىل أن يصل إىل حد 

 ختفيض العمل.

منها سن بداية العمل، وهي تتفاوت من جمتمع آلخر العادات والظروف االجتماعية والدينية السائدة:  -3
 سن التعاقد، عمل املرأة، تشريعات ساعات العمل.

يتأثر عرض العمل بني األجر اإلضايف الذي حيصل عليه : تفضيالت األفراد ابلنسبة لألجر ووقت الفراغ -4
 و بني وقت الفراغ الذي يتمتع به عند تقليل كمية العمل.

يتحدد بعدد األيدي العاملة املعروضة يف سوق العمل فمن إذا كان عرض العمل : انتقاالت عنصر العمل -5
 الطبيعي أن يتأثر العرض سلبا أو إجيااب أبي هجرة من البلد أو إليها.

 كلما كانت النقابة أقوى كان أتثريها على عرض العمل أشد.  :نقاابت العمال -7

 

                                                           
10

ملون حلساهبم و ـك بني نوعني من العمال: عمال املصانع و هؤال  ال ميكنهم حتديد ساعات العمل ألهنا حتدد ابللوائح و عمال يعفرق بوهم ابقر :   
  هم يستطيعون حتديد ساعات العمل .
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 : سوق العمل يف النظرية الكالسيكية -2
الذي يتساوى عنده الطلب على العمل مع عرضه على األجر السائد حيث ال ميثل التوازن املستوى          

يوجد قوى تغري عدد العاملني عند ذلك املعدل من األجور, غري أن الوصول إىل مستوى التوازن يف سوق العمل  
ا يف كانت هلا وجهتا نظر حسب املدارس، فظهر التحليل الكالسيكي  التحليل الكينزي، و إن كانوا قد تشاهبو 

 حتليل الطلب على العمل، و سنتطرق هنا إىل التحليل الكالسيكي.

  أوال: الطلب على العمل:

، 11م هبا و هي : أن التوازن حيصل عادة يف ظل ظروف االستخدام الكامللّ سَ افرتض الكالسيك حقيقة م         
إىل إال يف حاالت حيصل فيها اخللل يف السوق، ولكنها تعود إىل وضع التوازين بشكل تلقائي وهو ما دفعهم 

ل و تصبح مرونة األجر ـدام الكامـوذلك عند االستخ `ساي´أن : العرض خيلق الطلب وهو قانون  افرتاض
عضهما البعض حبيث تساوي كل من العرض احلقيقي كفيلة بتغيري الطلب على العمل، وكالمها ابالجتاه املعاكس لب

 و الطلب على العمل.

يرى الكالسيك أن الطلب على العمل يصدر عن املنتجني وهو يرتبط مبعدل األجر احلقيقي بعالقة عكسية      
 أي أن:

Ld = Ld (w) = Ld (w/p) 

 W.األجر االمسي : 

P.املستوى العام لألسعار : 

حاهلا فإن املؤسسة ال تقوم ابلطلب على العمل إال يف حالة ما إذا كان أي بقا  األشيا  األخرى على  
 : يكون لدينا رضية استمرار الدالة وقابليتها للتفاضلاألجر احلقيقي منخفضا، وإذا قبلنا ف

0 >     
𝑑𝑙𝑑

 dw  
   =  Ld 

  

 

                                                           
 .244مرجع سبق ذكره، ص  مقدمة يف التحليل االقتصادي الكلي، جميد علي حسني،  - 11
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 وميكن رسم هذه الدالة يف شكلها العام كما يلي:

 العمل عند الكالسيك(: دالة الطلب على 2-1الشكل)

  W= w/p 

 

 

 LD          

   

 .04، صحماضرات يف االقتصاد الكلي، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة حممد العريب ساكر،:  املصدر

  نالحظ أن منحىن الطلب على العّمالة يشبه منحىن الطلب على أية سلعة، وهو يعارّب عن العالقة العكسية
املطلوبة )عدد العمال عدد الساعات( و سعرها )األجر احلقيقي(، ويرتكز الشرح الكالسيكي بني الكمية 

 .12للطلب على العمل على السلوك الفردي للمؤسسات داخل االقتصاد

  اثنيا: عرض العمل:

، 13قيقيـيف رأي الكالسيك يرتبط عرض العمل إجيااب مبعدل األجر احلو صدر عرض العمل عن العمال ـي        
و ابلتايل إذا تغري سعر اإلنتاج بنفس النسبة اليت تغريت هبا األجور فإن قرارات األفراد بعرض قوة عملهم تبقى 

 .14اثبتة فنستنتج من ذلك أن عرض العمل سوف يعتمد على املستوى السائد لألجور و عالقتها ابإلنتاج

 وعليه ستكون دالة العرض :

)  𝐿𝑠 = f(
w

p
 

 عرض العمل. Lsحيث 

                                                           
 .3، ص2006القاهرة،  دار الفجر للنشر والتوزيع، ،، حماضرات يف االقتصاد الكليحممد العريب ساكر - 12
13

 .97ص ، 2003ر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائ 1حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية جحممد شريف أملان،   - 
 .43جع سبق ذكره،صمر  ،التحليل االقتصادي الكلي عمر صخري،  - 14
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 كن متثيلها بيانيا كما يلي:ومي 

 ( عرض العمل عند الكالسيك3-1الشكل )

   𝐿𝑠 = f(
w

p
 )      W/P    

                

  

   

                                              L 

 .05، ص ،مرجع سبق ذكرهحماضرات يف االقتصاد الكليحممد العريب ساكر،  املصدر:

أيضا يشبه منحىن عرض السلع معاربا عن العالقة الطردية بني الكمية املعروضة من نالحظ أن هذا املنحىن 
 هذه السلعة و سعرها، وترتكز هذه العالقة على فرضيتني أساسيتني:

  العمال غري معرضني لظاهرة اخلداع النقدي، و هي فرضية تنبثق من فرضية أخرى تتمثل يف كون النقود– 
حيادية، و هلذا فإن التغري يف معدل األجر االمسي ال يؤثر إطالقا يف سلوك عارضي  -حسب الكالسيك

العمل إذا تغري املستوى العام لألسعار بنفس النسبة يف نفس االجتاه وذلك ألن القوة الشرائية للدخل اجلديد 
 تظل اثبتة.

  سوق تسودها املنافسة الكاملة و تنبثق هذه العمال يعرضون خدماهتم ابحثني عن تعظيم دخوهلم وذلك يف
الفرضية من قاعدة تعظيم املنفعة أو اخليار بني الراحة وبذل اجلهد للحصول على دخل، و بعبارة أخرى 
عندما يعرض العمال خدماهتم فإهنم ينقصون من استهالكهم للراحة من أجل زايدة الدخل، و تطبيقا ملبدأ 

لنسبة للدخل أو استهالك الراحة من جهة، و لتزايد التعب احلّدي للعمل أو تناقص املنفعة احلّدية، سوا  اب
عدم الرغبة يف العمل من جهة أخرى، فإن الزايدة يف عرض العمل ال ميكن أن حتصل إال إذا ارتفع األجر 

 احلقيقي.
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 اثلثا: التوازن يف سوق العمل:

عار و األجور تؤمن التوازن يف سوق العمل الذي ـاألس رونةـتاربون أبن مـكالسيك يعالكالسيكيون و النيو        
 :15يتحقق عندما يتساوى

.عرض خدمات العمل بواسطة األجرا ، وهو يرتفع ابرتفاع األجور احلقيقية 

.طلب خدمات العمل من طرف املؤسسات، ينخفض مع ارتفاع األجور احلقيقية 

 ابإلمكان تصفية السوق من البطالني.هذا التوازن يقابل مستوى االستخدام التام الذي جيعل 

 ( التوازن يف سوق العمل عند الكالسيك4-1الشكل )

  Ls   W/P 

  d      c W/P2 

                           W/P*                 e          

                                         LD b  a W/P1 

  L*                    

 .  05مرجع سبق ذكره، ص ،حماضرات يف االقتصاد الكلي حممد العريب ساكر،املصدر:                

يكون الطلب على العمل أكارب من العرض، أي أن  W/P1( عند معدل األجــر  4-1من الشكل )           
و هذا يؤدي ابملنتجني الذين يعملون يف سوق ab سوق العمل يعاين من نقص كبري يف اليد العاملة تقدر ابملسافة 

املنافسة التامة إىل التنافس من أجل احلصول على العمال، و ابلتايل زايدة الطلب تؤدي إىل زايدة  األجور إىل 
W/P*  أين حيدث التوازن بني العرض والطلب على العمل عند هذا األجر ) ابفرتاض ثبات األسعار( أما عند

 فيكون عرض العمل أكارب من الطلب عليه، أي أن سوق العمل يعاين من فائض اليد العاملة  W/P2معدل األجر 
، ومن أجل القضا  على البطالة جيب على العمال القبول بتخفيض cd) بطالة( ومن الشكل تقدر ابملسافة 

 .*Lوازين أجورهم ) مع ثبات األسعار( إىل املستوى الذي يتم فيه التوازن أين يتحدد حجم العمل الت
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- Patrick Artus, Pierre Morin, Macro-économie appliquée, Presses universitaires, France, 
1997, P262.  
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 سوق العمل يف النظرية الكينزية: -3

مل تعد النظرية الكالسيكية للعّمالة تلقى قبوال من قبل االقتصاديني، إذ قل اليوم من يعتقد أبن يف اجلهاز  
دوث االقتصادي قوة تلقائية تعمل على حتقيق التوازن عند مستوى العّمالة الكاملة. ويعود اهنيار النظرية إىل ح

يف التشغيل و الفائدة و اب كينز ) النظرية العامة ـو ظهور نظرية بديلة هلا يف كت 1929يف سنة  االقتصاديةاألزمة 
 و الذي انتقد فيه النظرية الكالسيكية بثالث حجج:1936( يف سنة النقود

ينسحبون من أن عرض العمال ليس اتبعا لألجر احلقيقي، كما أوضح الكالسيك، و بذلك أبن العمال عادة ال -
 سوق العمل إذا اخنفضت أجورهم احلقيقية نتيجة ارتفاع يف األسعار الذي مل يرافقه تغري يف أجورهم النقدية.

إن الفكرة القائلة أبن العمال قادرون على حتديد األجر احلقيقي و ابلتايل حجم العّمالة مبساواهتم مع أرابب -
قع أبي صلة، ذلك أنه ال قبل للعمال بذلك، ألن األجر النقدي العمل حول األجر النقدي هي فكرة ال متت للوا

ال ميكن تغيريه بصورة مستقلة و منفصلة عن املستوى العام لألسعار ففي حالة املنافسة تستمر املؤسسات يف 
اجلانب اإلنتاج إىل غاية تساوي التكلفة احلّدية مع اإليراد احلّدي، و مبا أن األجر النقدي يشكل يف املدى القصري 

األكارب من التكاليف فإن تغري األجر االمسي يؤدي إىل تغري مماثل يف األسعار، فإذا صح ذلك كان معناه أن تغريا 
 يف األجر االمسي ال يؤدي ابلضرورة إىل تغري يف األجر احلقيقي.   

أن الدخل النقدي ساي`، إذ أن تطبيقه يف اقتصاد  نقدي يعين ´أما احلجة الرئيسة فتنصب على صميم قانون  -
 ينفق تلقائيا بنفس السرعة اليت يتولد هبا يف سياق اإلنتاج.  

يضاف إىل هذه االنتقادات أن النظرية الكالسيكية ال أتخذ بعني االعتبار مجود األجور احلقيقية يف حالة          
العمال املتبقني على تدهور الوضع االقتصادي، إذ قد تفضل بعض الشركات تسريح بعض العمال، وإبقا  أجر 

 و لإلملام جبوانب النظرية الكينزية للعمل نتطرق إىل مكوانت سوق العمل. .16حاله
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 Patrick Artus, Pierre Morin, Macro-économie appliquée, référence déjà cité, p 273. 
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 أوال: الطلب على العمل:        

و دالة الطلب على العمل عند الكالسيك فهو  ال يوجد اختالف بني دالة الطلب على العمل عند كينز 
ار يقبل فرضية املنافسة التامة و ابلتايل السعي لتعظيم الربح حتت قيد دالة اإلنتاج، و قاعدة التوازن هي استمر 

مل و ـّدية مع اإلنتاجية احلّدية للعـإضافية من سلعته حىت تتساوى التكلفة احلاملنتج يف إنتاج و عرض كميات 
 أيخذ  منحىن الطلب على العمل عند كينز نفس منحين الطلب عند الكالسيك، حيث: ابلتايل 

Ld=Ld(w)= Ld(W/p) 

 اثنيا: عرض العمل:         

إذا كانت دالة الطلب على العمل الكينزية ال ختتلف عن دالة الطلب على العمل عند الكالسيك فاألمر  
 :17اختالفان أساسيان هناك ليس كذلك ابلنسبة لعرض العمل، حيث

يفرتض الكالسيك أن عرض العمل يتحدد مبعدل األجر احلقيقي أي أن العمال ال يتعرضون : نوع األجــر املعترب
للخداع النقدي بينما كينز يعتارب أن ما حيدد هذا العرض هو معدل األجر االمسي و كلما كان هذا األخري أعلى  

 .18توى األسعار العامكلما كان أحسن، بغض النظر عن تغريات مس

حيث يرى النيو كالسيك أن معدل األجر احلقيقي من أي أنه يتغري ارتفاعا واخنفاضا أما كينز  :وضع معدل األجر
فريى معدل األجر االمسي غري مرن حنو االخنفاض، إذ يفرض أن هناك حد أدىن ال ميكن لألجر أن ينخفض إىل 

هكذا تكون دالة عرض العمل دالة املعدل األجر االمسي:         أقل منه لعدة عوامل مؤسسية، و اجتماعية .
Ls=f(W) 

 مع الشرطني التاليني:  

>W W    و 
𝑑𝐿𝑠

𝑑𝑤 
>0 

                                         
                                                           

 .280مرجع سبق ذكره، ص 1حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية جحممد الشريف إملان،   -17 

 
18

املالحظة السلوكية للعمال السبب لظهور دالة العرض بداللة األجور النقدية هو اللبس و اخللط بني ما هو جمرد قرا ة للسوق قائمة على التجربة و :   
مالحظة حول طبيعة األجور النقدية، وابلتحديد ما فرضه  من أبداه كينز النظرية البحتة هلذا السلوك، فما و بني ما هو قائم على أساس من الفروض

 ابلنسبة جلمودها و عدم مرونتها لالخنفاض إمنا هو يساير يف احلقيقة جتربة بريطانيا.
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 (: عرض العمل عند كينز 5-1الشكل)                                                

 Ls  W 

 

 W 

                      

 L               L     

 .282مرجع سبق ذكره، ص 1حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية جحممد الشريف إملان،  املصدر:

( يتكون من جزأين: اجلز  األفقي ميثل معدل األجر األدىن ال ميكن لألجور 5-1إن املنحىن يف الشكل )        
 اجلز  املتصاعد فيعكس الزايدة يف العمل نتيجة زايدة األجور االمسية.النزول حتته، أما 

خاصة إذا ما  إن االفرتاض الذي افرتضه كينز بتعرض العمال للخداع النقدي قد يكون من الصعب قبوله،       
خطأ تعدى التضخم يف بعض احلدود، حىت ولو كانت معرفة العمال بتحركات األسعار قليلة، أضف إىل ذلك أن 

العمال يف تقدير حتركات األسعار ال يعين إبعاد اعتبار حتركات األسعار عن سلوك  العاملني، هلذا فإدخال 
كينزيون فاعتاربوا دالة عرض العمل اتبعة  ملعدل الاملستوى العام يف احلسبان عمل أكثر واقعية، ولعل هذا ما أدركه 

 األجر االمسي حنو االخنفاض. معدلاألجر احلقيقي مع االحتفاظ بفرضية عدم مرونة 
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 اثلثا: التوازن يف سوق العمل: 
 و ميكننا حتديد ورسم التوازن يف سوق العمل عند الكينزيني كما يلي:        

 
 (: التوازن الكينزي يف سوق العمل6-1الشكل)

 
 Ls   W/P 

    

 LD1                     M     E  (W/P)*   
                                                 LD                   (W/P)*=(W/P)  
          L*       

  

 .47مرجع سبق ذكره، ص ،حماضرات يف االقتصاد الكلي حممد العريب ساكر، املصدر:

 

 Eنفرتض أن التوازن يتحقق يف حالته األوىل يف املنطقة املتصاعدة، و عند النقطة  (6-1من الشكل )         

 يتحدد حجم الطلب، حجم عرض العمل و كذلك معدل األجر االمسي و احلقيقي للتوازن.

فينخفض معدل األجور  Eحيدث التوازن يف النقطة   LDعند اخنفاض الطلب على العمل إىل املستوى           
وهنا حيدث الفائض يف عرض العمل يقاس  Wاالمسية و لكن  إىل مستوى ال يتعدى مستوى احلد األدىن 

و هذا ال يعين أن التشغيل غري اتم، حيث أن هناك عمال مستعدون للعمل عند مستوى  −*L)  (Lابلفرق
رفض يفسر بدوره بعدم مرونة معدل األجر األجر األدىن، لكن الرفض يكون من طرف املنتجني، ولكن هذا ال

االمسي حنو االخنفاض، ونظرا هلذا يفقد سوق العمل كل إمكانيات التصحيح الذايت اليت متكنه من العودة إىل 
 التوازن و هنا البطالة اإلجبارية.

 

   

F 

L*
\ L 
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 متهيـــد :

 هذه يف سنحاول اجلزائري االقتصاد يف وخصائصها هيكلها دراسة وبعد البطالة، ملشكلة النظري التحليل بعد        
 إليه التطرق وسبق كما القياسي االقتصاد املنهج خطوات إبتباع وذلك الظاهرة هلذه القياسي ابلتحليل القيام الفصل

 أتثرا   األكثر الكلية االقتصادية املتغريات أهم حتديد إىل هتدف حماولة التطبيقي الفصل هذا ويتضمن السابق، الفصل يف
 اإلصالح بربانمج أتثرها ومدى الظاهرة، هذه على املؤثرة للمتغريات النسيب الوزن حتديد إىل إضافة البطالة معدل يف

 وذلك السابقة الدراسات وعلى االقتصادية النظرايت ،االقتصادية النماذج بعض على بذلك معتمدين االقتصادي
 على ابالعتماد االقتصادية الظواهر فهم يف هامة وأداة وسيلة تعترب اليت واإلحصائية القياسية الطرق ابستخدام
 ميكن اليت االقتصادية املتغريات عن الكشف أو حتديد أوال يتم السياق هذا ويف املتغريات، خمتلف بني السببية العالقات

 التنبؤ حماولة يتم وأخريا   والقياسية واإلحصائية االقتصادية الدراسة مث وتقديره النموذج وصياغة البطالة على تؤثر أن
 .2015اىل  1986  املمتدة الفرتة خالل القياسي النموذج تقدير نتائج وحتليل ابلنموذج
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 للدراسة  القياسي النموذج صياغة -1
 :البطالة معدالت يف تؤثر أن ميكن اليت االقتصادية املتغريات حتديد -1-1

 سابقا   إليها أشران كما البطالة يف واملتمثلة املدروسة الظاهرة يف تؤثر اليت االقتصادية املتغريات اختيار عملية إن     
 سبق مما يستخلص حيث الثانية، ابلدرجة السابقة الدراسات وعلى األوىل ابلدرجة االقتصادية النظرايت على تعتمد
 الناتج ،معدل الزايدة الطبيعي حلجم السكان منها االقتصادية املتغريات من مبجموعة تتأثر البطالة معدالت أن ذكره
 وهو الدراسة حمل الظاهرة وميثل اتبع متغري من يتكون القياسي النموذج أن وكون التضخم، معدل احلقيقي، احمللي

 املشكلة أو ابلظاهرة اخلاص النموذج القياسي صياغة الفصل هذا يف سيتم الذكر، السابقة املفسرة واملتغريات البطالة

 .وتقديره البطالة، املدروسة

 القياسي : النموذج صياغة -1-2
 للمتغريات حتديد من يتطلبه ما خالل من وذلك وأصعبها، النموذج بناء مراحل أهم من القياسي النموذج صياغة تعد
 :كالتايل وهي املتغريات خمتلف رموز إىل نشري وبداية منه، استبعادها جيب اليت أو النموذج عليها يشتمل أن جيب اليت

 Tch ـ : ب له ويرمز البطالة معدل يف التابع املتغري ويتمثل  :التابع املتغري
  :يف وتتمثل  :املفسرة املتغريات
 ـ : ب له ويرمز اإلمجايل احمللي الناتج حجم PIB 
 ـ : ب له ويرمز معدل الزايدة الطبيعي حلجم السكان Tcn 
 ـ: ب له ويرمز التضخم معدل Tinf 

 
 حتديد يتم املتغريات، بكل اخلاصة البياانت جتميع وبعد القياسي، النموذج حيتويها اليت املتغريات على التعرف بعد    

 :يلي كما هو الدالة وشكل، القياسي النموذج بناء مراحل وأهم أوىل من يعد إذ للنموذج، الرايضي الشكل
 

Tch = f ( PIB, Tcn, Tinf) 
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و صياغة   البطالة مبعدل اخلاص القياسي النموذج تقدير يف اخلطي املتعدد االحندار أسلوب استخدام سيتم         
 :كالتايلالنموذج  

Tch 𝑡 = B 0 + B 1 PIB 𝑡 + B 2 Tcn 𝑡+ B 3 Tinf 𝑡 + U𝑡 
 :أن حيث

     t  :السنة يف املتغري قيمة أي الزمن متثل  
Tch : ــ ب البطالة معدل متثل %: 
PIB  :دينار مليار  :ــب احلقيقي اإلمجايل الناتج حجم متثل  

 Tcn  :ــ: ب معدل الزايدة الطبيعي حلجم السكان ميثل% 
 Tinf :ـ: ب التضخم معدل ميثل% 

B 3، B 2، B 1، B 0 النموذج معلمات متثل.  

 

 ميكن اليت املتغريات بعضينوب عن اخلطأ  حد إدراج مت هلذا احتمايل طابع ذا هو القياسي النموذج أن يالحظ      
 .قياسها يصعب لكن البطالة معدل يف تؤثر أن
 
  القياسي: النموذج تقدير -1-3

 
 من تعترب واليت ( MCO) العادية الصغرى املربعات طريقة ابستعمال االقتصادية القياسية النماذج تقدير يتم      

 يف البياانت إدخال توضيحها وبعد سبق كما خصائص من به متتاز ملا وذلك اخلطية النماذج لتقدير الطرق أحسن
 من النموذج تقدير نتائج تظهر ،  (EVIEWS 7) اإلحصائي ابلربانمج ابالستعانة ذلك ويتم ، هذا الربانمج

 : التايل (1-3) اجلدول خالل
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Dependent Variable: TCHT   

Method: Least Squares   

Date: 06/03/16   Time: 15:10   

Sample: 1986 2015   

Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 42.79527 3.717001 11.51339 0.0000 

PIBT -0.000776 0.000137 -5.663517 0.0000 

TCNT -10.33262 1.844323 -5.602391 0.0000 

TINFT 0.180697 0.090487 1.996941 0.0564 

     
     R-squared 0.754363 Mean dependent var 18.74067 

Adjusted R-squared 0.726020 S.D. dependent var 7.075875 

S.E. of regression 3.703732 Akaike info criterion 5.580125 

Sum squared resid 356.6585 Schwarz criterion 5.766951 

Log likelihood -79.70187 Hannan-Quinn criter. 5.639892 

F-statistic 26.61572 Durbin-Watson stat 0.931168 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 ( EVIEWS 7) اإلحصائي الربانمج على ابالعتماد الطالب إعداد من :املصدر
 :التايل النحو على البطالة ملعدل اخلطي النموذج تقدير نتائج كانتأعاله   (1-3) للجدول وفقا   و

 
Tch 𝑡 = 42.79 - 0.00077* PIB 𝑡 - 10.33* Tcn 𝑡 + 0.18* Tinf 𝑡 

 

                 *(11.51339)        (-5.663517)         (-5.602391)     (1.996941) 

 

          𝑅2 = 0.75              N=30                      F = 26.61              
       𝑅2  ̅̅ ̅̅ ̅ = 0.72              DW=0.93                 prob (F-statistic) = 0 

 :أن حيث
  tـ : ل إحصائية قيم عن عبارة هي  ∗ 
 𝑅2   :التحديد معامل  

𝑅2  ̅̅ ̅̅  املعدل؛ التحديد معامل:  ̅
N   :املشاهدات عدد  

DW  :واتسون ديربني إحصائية  
F  :فيشر إحصائية  
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 : املقدرة للنماذج االقتصاديةو  اإلحصائية الدراسة -2
 من جمموعة إجراء من البد اجلزائر، يف البطالة مبعدل واخلاص املقدر القياسي النموذج صالحية مدى لدراسة       

 الناحية من صالحيته ومدى االقتصادية النظرية منطق منظور من منوذج كل صالحية مدى ملعرفة االختبارات
 .القياسية الناحية من ابختباره للقيام منوذج أفضل انتقاء ذلك بعد ويتم اإلحصائية،

  اإلحصائية:  الدراسة -2-1
 املتغريات أتثري تقييم مث ومن النموذج، معامل معنوية لتقييم االحتمالستودنت أو عن طريق  إحصائية تستخدم      

 :التايل النحو على املقدرة ابملعلمات اخلاصة الفرضيات ابختبار التابع املتغري على املفسرة
𝐻0: 𝐵0 فرضية العدم : =  𝐵1 = 𝐵2 = 𝐵3 = 0     

𝐻1: 𝐵0البديلة : فرضية   ≠  𝐵1 ≠ 𝐵2 ≠ 𝐵3 ≠ 0  
 
 

 القيم احملسوبة 𝑡𝑎𝑏اجملدولة  ةالقيم 𝐵𝑖املعلمات  املقدرات 
𝑐𝑎𝑙 

 االحتمال 

 𝐵0 2.056 11.51339 0.00000 الثابت 
PIB 𝐵1 2.056 -5.6635 0.00000 
Tcn 𝐵2 2.056 -5.6023 0.00000 
Tinf 𝐵3 2.056 1.9969 0.0564 

 
  eviews جدول على بناءا   الطالب إعداد من :املصدر
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 (االختبار مجيع مراحل عند  𝑐𝑎𝑙سنأخذ القيمة املطلقة ) :يلي ما نالحظ (2-3) أعاله اجلدول خالل من      

وابلتايل   𝑇𝑡𝑎𝑏اجملدولة  أكرب من القيمة 𝑇𝑐𝑎𝑙بة و احملس القيمة أن نالحظ 𝐵0الثابت  املتغري ملعامل ابلنسبة     
،   prob = 0 < 0.05 : وحيث أن االحتمال هلا معنوية احصائية. 𝐵0أي املعلمة  𝐻1ونقبل  𝐻0نرفض 

ونقبل  العدم فرضية نرفض وعليه   Prob = 0و  𝑇𝑐𝑎𝑙 <  𝑇𝑡𝑎𝑏نالحظ أن    𝐵1كذلك ابلنسبة اىل املعلمة 
، أما ابلنسبة اىل املعلمة  الدراسة فرتة خالل البطالة معدل تفسري يفومنه الناتج احمللي اخلام له معنوية احصائية  البديلة 

𝐵2 فاان نالحظ أن هلا معنوية احصائية كذلك ألن  خلاصة مبعدل الزايدة الطبيعي حلجم السكانا: 
 𝑇𝑐𝑎𝑙 <  𝑇𝑡𝑎𝑏  : وprob=0 < 0.05  اذن : نرفض𝐻0  ونقبل𝐻1   مما يعين أن لـ𝐵2  هلا معنوية

 .%5عند املستوى  احصائية
فاان نالحظ القيمة احملسوبة أصغر منها جمدولة كذلك  𝐵3أما ابلنسبة ملعامل معدل التضخم        

prob=0.0564 > 0.05   أي نقبل فرضية العدم𝐻0  مما يدل على أن معدل التضخم ليس له معنوية احصائية
له  ليس (التضخم معدل) املستقل املتغري فإن وابلتايلخالل فرتة الدراسة.  %5تفسري معدل البطالة عند املستوى يف 

 .( البطالة معدل) التابع املتغري على أتثري

 : للنموذج الكلية املعنوية اختبار -2-2
 التحديد  معامل نستعمل𝑅2  فيشر  واختبارF  انطالقا  من  عليه املتحصل للنموذجالختبار املعنوية الكلية

𝑅2التحديد  ملعامل عليها املتحصل القيمة (، إن1-3اجلدول ) =  أن حيث من الواحد، قريبة وهي 0.75
 قوي ارتباط هناك أن على يدل مما اليت حتدث على معدل البطالة التغريات من % 75 ب تتحكم املفسرة املتغريات

 النموذج يف مدرجة غري أخرى عوامل هتفسر  % 25والذي ميثل  الباقي أما املفسرة، واملتغريات البطالة معدل بني
 .𝑈𝑖 اخلط حد يف ومتضمنة
  اختبار فيشرF  :الفرضيتني خالل من ككل االحندار معنوية إىل االختبار هذا يهدف وأشران، سبق كما 
 :التاليتني
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 :أي التابع واملتغري املفسرة املتغريات بني العالقة انعدام على تنص  : العدم فرضية
𝐻0: 𝐵1 = 𝐵2 = 𝐵3 = 0 

 معدوم أي :  غري النموذج يتضمنها اليت املعامالت بني من معامل األقل على وجود على تنص  :البديلة فرضية
𝐻1: ∃ 𝐵𝑖 ≠ 0 / i = 1,3̅̅ ̅̅ 

 مستوى عند  𝑡𝑎𝑏قيمتها اجملدولة  و 26.61واملقدرة بـ:  𝑐𝑎𝑙 احملسوبة إلحصائية فيشر القيمة مقارنة يتم     
  :التالية يف العالقة مبني هو كما واملقام للبسط احلرية درجةو  %5ية و معن

𝐹𝑛−𝑘−1
𝑘 =  𝐹30−4−1

4 = 𝐹25
4 = 2.759  

أي أن النموذج احملسوبة أكرب منها جمدولة وابلتايل نرفض فرضية العدم ونقبل البديلة  القيمة أن نالحظ منه و      
 بني معنوية خطية عالقة وجود على يدل ما الصفر، إىل يساوي ال واحد متغري األقل على يوجد أنه مفادها واليت

  .احصائية معنوية له ككل النموذج إذن املفسرة، واملتغريات التابع املتغري

  السكان معدل الزايدة الطبيعي حلجم من كل أن نالحظ املقدر، اخلطي للنموذج إلحصائيةا  الدراسة خالل من      
 قوي ارتباط وجود ذلك هناك ومع إحصائية، معنوية له ليس التضخم بينما إحصائية، معنوية له احلقيقي احمللي الناتج و

 .املفسرة واملتغريات التابع املتغري بني

 سنقوم حبذف املتغرية معدل التضخم ونقدر النموذج الذي يصبح من الشكل : 

Tch𝑡  ̂= �̂� PIB 𝑡+ �̂� TCN𝑡 

 : يوضح ذلك( 3-3)واجلدول
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Dependent Variable: TCHT   

Method: Least Squares   

Date: 06/03/16   Time: 20:00   

Sample: 1986 2015   

Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 42.59610 3.915855 10.87786 0.0000 

PIBT -0.000907 0.000127 -7.150740 0.0000 

TCNT -9.000080 1.812011 -4.966901 0.0000 

     
     R-squared 0.716688     Mean dependent var 18.74067 

Adjusted R-squared 0.695702     S.D. dependent var 7.075875 

S.E. of regression 3.903281     Akaike info criterion 5.656152 

Sum squared resid 411.3613     Schwarz criterion 5.796271 

Log likelihood -81.84227     Hannan-Quinn criter. 5.700977 

F-statistic 34.15064     Durbin-Watson stat 0.817892 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 (eviews 7)من اعداد الطالب ابالعتماد على برانمج 
 

Tch 𝑡= 42.59 - 0.0009* PIB 𝑡 – 9.00008* TCN𝑡 
 (-4.9669(         )-7.1507 (  (10.8778* )                             

          𝑅2=0.71              N=30                      F = 34.15                           
             DW=0.81                  prob (F-statistic) = 0 𝑅2  ̅̅ ̅̅ ̅ = 0.69

         
 احملسوبة  Tإحصائية ل  قيم عن عبارة هي* : 

 : اختبار املعنوية الفردية 

 :يلي ما املقدر النموذج هذا خالل من يالحظ

 إشارة خالل من وهذا اقتصادية معنوية امهل اإلمجايل احمللي الناتج وحجم السكان حجممعدل زايدة  معلميت أن         
 وكذا املستقبلية توقعاتنا مع يتوافق وهذا الدراسة فرتة خالل البطالة معدل مع كل منهما عكسيا يرتبط حيث املقدرات،

 :  حيث مقدر لكل ستودنت إحصائية خالل من إحصائية معنوية هلما املعلمتني هذين أن يالحظ
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  : واليت تساوي اىل %5القيمة املطلقة إلحصاءة ستيودنت اجملدولة عند املستوى 

 𝑇𝑛−𝑘
∝ = 𝑇27

0.05 =  9.00008و  7.1507أقل من القيمة احملسوبة لكل منهما على الرتتيب :  2.052
 .0.05كل منهما له معنوية احصائية عند املستوى أن  أي  𝐻1ونقبل  𝐻0وابلتايل نرفض 

  : اختبار املعنوية الكلية 

 عند  𝐹𝑡𝑎𝑏قيمتها اجملدولة  و 34.15واملقدرة بـ:  𝑐𝑎𝑙 احملتسبة القيمة أن فيشر إحصائية خالل من نالحظ     
  :التالية يف العالقة مبني هو كما واملقام للبسط احلرية درجةو  %5ية و معن مستوى

𝐹𝑛−𝑘−1
𝑘 =  𝐹30−3−1

3 = 𝐹26
3 = 2.975 

𝐹𝑡𝑎𝑏 <  𝐹𝑐𝑎𝑙   كذلك االحتمالprob = 0   املتغريات كل أن على تنص واليت العدم فرضية سنرفضومنه 
 مما يعين أن النموذج ككل له معنوية احصائية. الثابت، عدا ما للصفر مساوية املستقلة

 أن معدل زايدة الواحد حيث من قريبة وهي  R2=0.71بـ:  تقدر التحديد ملعامل عليها املتحصل القيمة إن      
 يدل مما البطالة، معدل على اليت حتدث التغريات من %71بنسبة  تتحكم اإلمجايل احمللي الناتج و السكان حجم
ضمن  تفسره عوامل أخرى ندرجها %29واملتبقي  .واملتغريات املفسرة البطالة معدل بني قوي ارتباط هناك أن على

  حد اخلطأ.

 بينهما املفاضلة ميكننا إال أنه ، اإلحصائية الناحية من مقبول والثاين األول اخلطي النموذج أن سبق مما يالحظ      
̅̅  𝑅2املعدل  التحديد معامل كمعيار معايري، عدة أساس على ̅̅  يعربا اللذان Schwarzو  Akaikeو معياري:  ̅
 من النموذج أفضل يبني( 4-3) واجلدول للمعيارين قيمة أقل ابختيار مث النموذجني بني وابلتايل املفاضلة اخلطأ عن

 .أعاله املعايري خالل

̅̅  Schwarz 𝑅2معيار  Akaikeمعيار  النماذج ̅̅ ̅ 
 0.75 5.76 5.58 األول
 0.71 5.79 5.65 الثاين

 (eviews7)من اعداد الطالب ابالعتماد على برانمج 
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̅̅  𝑅2املعدل  التحديد معاملنالحظ من خالل اجلدول أن النموذج األول أفضل من اآلخر وذلك ألن     ̅̅ األول  ̅

ألن معياري كل من  لألخطاء ىمستو  أكرب من الثاين وابلتايل األول أفضل كذلك من انحية األخطاء فاألول أقل

Akaike  وSchwarz .أقل يف األول عن اآلخر ابلرغم من احتوائه على متغرية ليس هلا معنوية احصائية 

 التباين :  جتانس عدم اختبار 

  ال أم اخلطأ بني التجانس عدم هناك كان إذا ما وايت للكشف اختبار اعتماد سيتم    

  :التالية الصيغة تقدير

𝑒𝑡
2̂ =  𝐵0̂ +  𝐵1̂𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝐵2 ̂𝑃𝐼𝐵𝑡

2 + 𝐵3̂𝑇𝑐𝑛𝑡 + 𝐵4̂𝑇𝑐𝑛𝑡
2 

 
 فرضية العدم : ثبات التباين 

/ i = 1 − 4̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          𝐻0: 𝐵𝑖 = 0 
 عدم جتانس تباين األخطاء الفرضية البديلة :

𝐻1: 𝐵𝑖 ≠ 0  / i = 1 − 4̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
 

 يلي : كما مساعد احندار على نتحصل   eviews 7 اإلحصائي الربانمج ابستعمال و االختبار هلذا وفقا  
 

 وايت اختبار نتائج( 5-3اجلدول )
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Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 11.27260     Prob. F(5,24) 0.0000 

Obs*R-squared 21.04065     Prob. Chi-Square(5) 0.0008 

Scaled explained SS 12.45548     Prob. Chi-Square(5) 0.0291 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 06/04/16   Time: 23:42   

Sample: 1986 2015   

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 139.7848 63.84965 2.189280 0.0385 

PIBT -0.002360 0.002969 -0.794943 0.4344 

PIBT^2 -5.80E-07 1.25E-07 -4.648064 0.0001 

PIBT*TCNT 0.006160 0.001401 4.395473 0.0002 

TCNT -166.8279 64.13763 -2.601093 0.0157 

TCNT^2 44.96421 15.52317 2.896587 0.0079 
     
     R-squared 0.701355     Mean dependent var 13.71204 

Adjusted R-squared 0.639137     S.D. dependent var 16.86114 

S.E. of regression 10.12880     Akaike info criterion 7.645498 

Sum squared resid 2462.220     Schwarz criterion 7.925738 

Log likelihood -108.6825     Hannan-Quinn criter. 7.735149 

F-statistic 11.27260     Durbin-Watson stat 1.972490 

Prob(F-statistic) 0.000011    
     
      

 eviews 7 من اعداد الطالب ابالعتماد على برانمج 

، 4تساوي  حرية ودرجة  0.05معني  معنوية مستوى إحصائية وايت عند حبساب نقوم (5-3من خالل اجلدول ) 
𝑋𝑘,0.05تقارن مع  األخرية هذه حيث

2 = 𝑋4,0.05
2 =   :وحيث أن   9.4877

  n*𝑅2 = 30 ∗ 0.49 = ود مشكل عدم وابلتايل وج 𝐻1ونقبل  𝐻0ومنه نرفض  9.4877 > 14.7
 .0.05>0.43حيث احتماهلا يساوي اىل :  PIBواملعلمة املتسببة يف ذلك هي الـ :  جتانس تباين األخطاء
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 لألخطاء:  الذايت االرتباط اختبار

 :مها أساسيتني فرضيتني واتسون وجود ديربن اختبار يفرتض

ρ  : الذايت االرتباط انعدام على وتنص :العدم فرضية = 0     : 𝐻0 

ρ  : الذايت االرتباط وجود على وتنص :البديلة الفرضية ≠ 0 :  𝐻1 
وقيمتها  0.93احملسوبة واليت تساوي  واتسون ديربني قيمة بني نقارن ارباالخت هذا خالل من  حيث       

 ما مساحة حتددان واللتني  0.763     و 1.332على التوايل :  dlو  du من كل قيماملستخرجة حيث جند 
 :التايل (6-3اجلدول ) يف موضح هو كما 4و  0 بني

 واتسون والرفض لداربني القبول مناطق يبني (6-3اجلدول )
        0              dl=0.763         du=1.332             2                 2.668               3.237                  4 

P<0 ؟ P = 0 P = 0 ؟ P>0 

وجود ارتباط 
 ذايت لألخطاء

 سالب

منطقة غري 
 حمددة

وجود  عدم
ارتباط ذايت 

 لألخطاء

وجود  عدم
ارتباط ذايت 

 لألخطاء

منطقة غري 
 حمددة

وجود ارتباط 
 ذايت لألخطاء

 موجب
 

 eviews 7 من اعداد الطالب ابالعتماد على برانمج 

 من ينايع ال النموذج وابلتايلتقع يف منطقة الغري حمددة  واتسون ديربنيمن اجلدول نالحظ أن إحصاءه       
من الدرجة األوىل وابلتايل ننتقل اىل اختبار االرتباط الذايت لألخطاء من  األخطاء بني الذايت االرتباط مشكلة

 :فكانت النتائج كالتايل Breusch-Pagan-Godfrey    :الدرجة الثانية ابالعتماد على اختبار

 بروش غود فراي اختبار نتائج( 7-3اجلدول )
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Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 3.336595     Prob. F(2,27) 0.0507 

Obs*R-squared 5.945255     Prob. Chi-Square(2) 0.0512 

Scaled explained SS 3.519425     Prob. Chi-Square(2) 0.1721 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 06/05/16   Time: 00:34   

Sample: 1986 2015   

Included observations: 30   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -24.33624 15.69786 -1.550290 0.1327 

PIBT 0.000770 0.000508 1.513917 0.1417 

TCNT 16.40786 7.263983 2.258796 0.0322 
     
     R-squared 0.198175     Mean dependent var 13.71204 

Adjusted R-squared 0.138781     S.D. dependent var 16.86114 

S.E. of regression 15.64746     Akaike info criterion 8.433133 

Sum squared resid 6610.758     Schwarz criterion 8.573253 

Log likelihood -123.4970     Hannan-Quinn criter. 8.477959 

F-statistic 3.336595     Durbin-Watson stat 1.321426 

Prob(F-statistic) 0.050708    
     
      

 eviews 7 من اعداد الطالب ابالعتماد على برانمج 

 

ونقبل نرفض فرضية العدم مما يعين أننا  0.05  >0.0507 من النتائج نالحظ أن احتمال احصاءة فيشر        
 البديلة وابلتايل عدم وجود ارتباط ذايت من الدرجة الثانية.
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 :  النموذج استقرارية مدى دراسة

 على مدى صالحيته من نتأكد مل ما الستعمال صاحل قياسي منوذج اعتباره ميكن ال املختار اخلطي النموذج إن      
 Chow breakpoint testوهو اختبار  آخر اختبار إجراء من البد ( هلذا2015-1986الدراسة ) فرتة طول
 عن يساعد الكشف االختبار هذا أن سابق ا ذكره مت وكما عليه، املتحصل النموذج معلمات إستقرارية مدى ملعرفة
 اليت األوضاع وحسب واجتماعية، سياسية أم كانت اقتصادية تغريات فيها حدثت زمنية نقطة وهي االنعطاف نقطة

 األوىل النقطة متثلت حيث عليه، املتحصل انعطاف للنموذج نقطيت وجود نفرتض أن ميكن اجلزائري االقتصاد هبا مر
 أين  2000 سنة و اجلزائري، االقتصاد هبا مر اليت االقتصادية اإلصالحات مع تزامنت اليت السنة وهي 1996سنة 

 .االقتصادي النمو دعم برامج مثل تنموية مبشاريع البدء مث الدولة مداخيل وحتسن أسعار البرتول ارتفاع فيها تزامنت

 بدرجة اجلدولية قيمتها مع Chowاختبار  من عليها نتحصل اليت احملتسبة Fقيمة  مبقارنة االختبار هذا يتم و     
 :التالية الصيغة وفق % 5معنوية  مستوى عند واملقام للبسط  n-2kو  kحرية 

 فرضية العدم : النموذج مستقر اىل غاية نقطة االنعطاف 
 الفرضية البديلة : النموذج غري مستقر اىل غاية نقطة االنعطاف

𝐹22
4 = 2.817 

  اإلحصائي الربانمج خالل من : 1996ابلنسبة لسنة eviews التايل اجلدول جند: 

 :1996لسنة  انعطاف نقطة اختبار( 8-3اجلدول )

Chow Breakpoint Test: 1996   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 1986 2015  

     

     
F-statistic 0.406615  Prob. F(4,22) 0.8019 

Log likelihood ratio 2.139745  Prob. Chi-Square(4) 0.7101 

Wald Statistic  1.626460  Prob. Chi-Square(4) 0.8040 

     
     

 eviews 7  من اعداد الطالب ابالعتماد على برانمج 
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 prob=0.8>0.05كذلك    𝐹𝑐𝑎𝑙=0.4  > 𝐹𝑡𝑎𝑏= 2.817  احملسوبة وهي :  Fمن اجلذول أعاله لدينا قيمة 

 .1996 سنة غاية إىل مستقر النموذج أن أي البديلة لفرضيةا ونرفض العدم فرضية نقبل وعليه

  اإلحصائي الربانمج خالل من : 2000ابلنسبة لسنة eviews التايل اجلدول جند: 
 :2000لسنة  انعطاف نقطة اختبار( 8-3اجلدول )

 

Chow Breakpoint Test: 2000   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 1986 2015  

     
     F-statistic 1.030932  Prob. F(4,22) 0.4135 

Log likelihood ratio 5.154049  Prob. Chi-Square(4) 0.2719 

Wald Statistic  4.123730  Prob. Chi-Square(4) 0.3895 

     
     

 

 eviews 7من اعداد الطالب ابالعتماد على برانمج 

 
  prob=0.41>0.05كذلك    𝐹𝑐𝑎𝑙=0.4  > 𝐹𝑡𝑎𝑏= 2.817  احملسوبة وهي :  Fمن اجلدول أعاله لدينا قيمة  

 .2000 سنة غاية إىل مستقر النموذج أن أي البديلة لفرضيةا ونرفض العدم فرضية نقبل وعليه
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 خالصة : 

  2015 -1986الفرتة  خالل اجلزائر يف البطالة ملشكلة قياسية بدراسة القيام الفصل هذا خالل من حاولنا          
 يف تؤثر اليت املتغريات االقتصادية أهم معرفة إىل خالهلا من التوصل هبدف القياسي االقتصاد ابستخدام وذلك

 ومجع القياسي النموذج متغريات حتديد مت حيث .القياسي االقتصاد منهجية إبتباع وذلك اجلزائر، يف البطالة معدالت
 النماذج بناء مت ذلك بعد خمتلفة، مصادر عدة من مجعها مت واليت الدراسة القياسية يف املستخدمة املتغريات بياانت

ابستخدام  النماذج معاجلة هذه متت مث الكمي، تقديره يف (خطية صيغ) املقرتحة بني الصيغ من واختيار القياسية
 والفرضيات كان يتوافق إن هلدف قياسية ابختبارات اختباره مت الذي النموذج أفضل وانتقاء وإحصائية اقتصادية معايري

 .املوضوعة

 وإبتباع اخلطوات  2015-1986الفرتة  خالل اجلزائر يف البطالة ملشكلة القياسية الدراسة هذا خالل من        
 وابلناتج احمللي السكان حجممبعدل الزايدة الطبيعي يف  كبري بشكل يتأثر البطالة معدل أن وجدان الذكر، السابقة

 لتوفري مرتفعة منو وحتقيق معدالت احمللي الناتج حجم من لرفع أخرى برامج إتباع اجلزائرية احلكومة وعلى احلقيقي،
 .البطالة معدالت من ختفيض شأهنا من اليت التوظيف فرص من املزيد

 القرارات االقتصادية والسياسية خيص فيما الكلي االقتصاد مستوى على القرار صانعي على ذلك، بعد يتوجب،       
 أبنه اجلزائري االقتصاد به ملا يتميز نظر ا احملروقات غري أخرى مصادر على ابعتمادها النمو وترية دفع على تعمل أن

  .الطاقوية املوارد أسعار على إيراداته يف يعتمد ريعي اقتصاد
مرتبطة  (البطالة أو الفقر أو السكن مشكلة) االجتماعية واملشاكل احلقيقي النشاط مستوى أن ميكن القول       
 حرص فإن البرتولية وعليه اجلباية من الدولة مبداخيل مث ومن النفط أسعار على حتدث اليت ابلتغريات وثيقا   ارتباطا  
 اخنفاض حالة يف السلبية اآلاثر ختفيض من من ما نوع ا يساهم قد( الصادرات تنويع) املداخيل تلك تنويع على الدولة

  .البرتول ألسعار مفاجئ
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 : متهيــد

بعد التحليل النظري لظاهرة البطالة من خالل التطرق لالطار العام هلا وواقعها يف اجلزائر، حيث سنحاول        
من مفهومه وأهدافه وعالقته ابلعلوم األخرى نظرة عامة عن االقتصاد القياسي يف هذا الفصل أوال القيام بتقدمي 

حماولة بناء منوذج قياسي و ذلك ابستخدام الطرق القياسية و االحصائية اليت تعترب وسيلة و أداة هامة يف ومن مث 
 .والتطرق اىل مناذج االحندار البسيطة واملتعددةحتليل الظواهر االقتصادية ابالعتماد على العالقات السببية 
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 القياسي : االقتصادحول عامة نظرة  -1

ان االقتصاد القياسي أصبح من العلوم الضرورية يف وقتنا هذا ، حيث يعترب األداة األساسية اليت تقدر العالقات    
 ات اىل الواقع من خالل اعطاء قيماالقتصادية اليت تقدمها النظرية االقتصادية حبيث ميكننا من تقريب هذه العالق

 ، و هلذا املبحث تقدمي نظرة عامة حول االقتصاد القياسي. عددية للمتغريات و صياغة يف صورة مناذج رايضية

 : القياسي و أهدافهمفهوم االقتصاد  -1-1

 :: تعريف االقتصاد القياسي أوال

هو توليفة معينة بني كل من النظرية االقتصادية و االقتصاد الرايضي و االحصاء و لكل ميثل فرعا مستقال      
الثالثة و ميثل أيضا مكمال هلم بغرض التوصل اىل تعديد قيم عددية ملعلمات  الفروعبذاته عن كل من هذه 

 .1العالقات االقتصادية املختلفة

  :: أهداف االقتصاد القياسي اثنيا

إن االنسان عندما يدرس الظواهر االقتصادية و حيللها  ابستخدام األسلوب اللفظي والرايضي و القياسي ماهي    
، و ميكن تلخيص هذه ة ، و أتثري هذه العوامل و غريهاطبيعة الظاهرة و عواملها احملددإال حماولة الكتشاف 

 األهداف يف أربعة نقاط هي : 

 .اختبار النظرية االقتصادية -1
 تفسري بعض الظواهر االقتصادية.  -2
 رسم أو تقييم السياسات االقتصادية. -3
 .2التنبؤ بسلوك املتغريات االقتصادية  -4
 
 
 
 

                                                           
 7، ص  1981، الجزائر ،  2مقدمة في القياس االقتصادي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط  عصام عزيز شريف ،

1
 

 10، ص  2005عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق ، دار الجامعة ، االسكندرية ،  2
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 :  3عالقة االقتصاد القياسي ابلعلوم األخرى -1-2

 . الرايضي من جانب اخر ابإلحصاءوثيقا ابلنظرية االقتصادية من جانب ، و  ارتباطايرتبط القياس االقتصادي    

 :أوال : النظرية االقتصادية و االقتصاد القياسي 

لنا فروضا مفسرة توضح العالقة بني املتغريات االقتصادية املختلفة و تفسر  رن النظرية االقتصادية تقدا         
سلوك الظواهر االقتصادية مثال ذلك قانون الطلب القائل " كلما ارتفع مثن السلعة كلما اخنفضت الكمية املطلوبة 

 "  صحيح.منها مع ثبات العوامل األخرى على حاهلا و العكس 

ظرية من قبل يف أسلوب نعالقات االقتصادية كما حددهتا الياسي فيقوم إبعادة صياغة البينما االقتصاد الق        
رايضي، و هذا يعين أنه يوجد اختالف بينهما اال يف وسيلة التعبري وأن النظرية االقتصادية تنظر لكل العالقات 

لية ) غري مؤكدة ( ألنه أيخذ أثر على أهنا عالقات مؤكدة أما االقتصاد القياسي فينظر هلا على أهنا عالقات احتما
 املتغريات العشوائية يف احلسبان.

  :اثنيا : االقتصاد القياسي و اإلحصاء

االقتصاد القياسي هو تطوير لإلحصاء االقتصادي حيث يتناول اإلحصاء االقتصادي اجلانب الوصفي يف        
اإلحصاء يف اجملال االقتصادي الذي يتعلق جبمع البياانت و جدولتها و حماولة وصف التطورات احلاصلة فيها 

صاء الرايضي يتناول طرق القياس اليت خالل فرتة زمنية معينة مبعىن أنه ال يفسر التغريات االقتصادية أما اإلح
و الطرق اإلحصائية و  االقتصادتستند إىل جتارب خمربية خاضعة للرقابة و قد تداخلت نظرايت اإلحصاء و 

 العشوائية احملددة ابستخدام العينات العشوائية . االقتصاديةهتتم ابملتغريات  حتولت إىل طرق قياسية

 :الرايضي  االقتصادالقياسي و  االقتصاداثلثا : 

، وهلذا فهما متطابقان  االقتصاديةميثل االقتصاد الرايضي اجلانب الكمي أو االنعكاس الكمي للعالقات      
الرايضي ال  االقتصادفكل منهما يعكس و يقيس العالقات االقتصادية بصورة كمية و كالمها علم دقيق ، لكن 

 يف الرايضيات ال يوجد عنصر عشوائي .و  االقتصاديةيهتم بقياس معلمات العالقات 

                                                           

 
 90، سليم عقون صبطالةال معدل على االقتصادية املتغريات أثر قياس 3
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 :مناذج اإلقتصاد القياسي -2
 منهجية البحث يف اإلقتصاد القياسي :  -2-1
 متر عملية بناء النموذج االقتصادي أبربعة مراحل هي :        

 املرحلة األوىل : توصيف و صياغة النموذج 
مسبق بقيمة و إشارة املعلمات و تعد هذه املرحلة أي حتديد املتغريات املستقلة و التابعة ، و توقع نظري         

أكثر املراحل أمهية ألهنا تقوم على خربة و مهارة االقتصاد و متكنه من املعرفة االقتصادية ، و هي خطوة أساسية 
 يف طريق صياغة النموذج .

 :  املصـاغاملرحلة الثانية : تقدير النموذج 
 ألدوات الرايضية لتحويل الدالة اىل معادلة رايضية ، متهيدا لتقديريف هذه املرحلة يستعني الدارس اب        

 .  ( MCO)4صيغ التقدير شيوعا يف هذه الطريقة املربعات الصغرى االعتياديةمعلماهتا بقيم عددية و من أكثر 
 :املرحلة الثالثة : إختبار النموذج املقدر 

بعد تقدير قيم املعلمات ال بد من تقييمها و اختبار دقة تقديرها ابستخدام األدوات و الوسائل اإلحصائية         
 املعروفة حيث تعتمد ابلدرجة األساسية على اإلختبارات اإلقتصادية و اإلحصائية و القياسية .

 ( : منهجية البحث يف اإلقتصاد القياسي . 1-2الشكل رقم : )
 النظرية

 

 

 

 

 

                                                           
 25 – 24وليد اسماعيل السيفو و أخرون ، أساسيات االقتصاد القياسي التحليلي ، مرجع سبق ذكره ، ص :  
4
 

 بناء النموذج القياسي

 جتميع البياانت

 قبول النظرية  تقدير و تقييم النموذج القياسي 

 التنبؤ  رفض أو تعديل نظرية اقتصادية قائمة أو التوصل إىل نظرية اقتصادية جديدة



القياسي االقتصاد حول عامة مفاهيم         :                                        الثاين الفصل  

 

23 
 

 20، ص  2007، : حسني علي خبيت، االقتصاد القياسي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن املصدر

  :البسيطة و املتعددة االحندارمناذج  -2-2

املتعددة فبنسبة  االحندارو مناذج البسيطة  االحنداربصفة عامة إىل قسمني : مناذج  االحندارتنقسم مناذج     
البسيطة قد يكون عبارة عن منوذج خطي و قد يكون غري خطي و كذلك ابلنسبة للنموذج  االحندارلنموذج 

اخلطي املتعدد و تقدير العالقة بني املتغري التابع و املستقل ) أو املتغريات املستقلة ( ، جيب أوال البحث عن 
 أنسب الصيغ الرايضية اليت تعرب عن هذه العالقة و لتحقيق جيب إجراء ما يلي : 

 التعرف على الشكل البياين للعالقة حمل الدراسة . -
 مع الشكل البياين احلقيقي للعالقة اليت تكون حمل الدراسة .  تتالءماختيار أنسب الصيغ الرايضية اليت  -

) مناذج اخلطي البسيط و املتعدد ( جيب أوال التعرف على الصيغ الرايضية اليت وقبل التطرق إىل هذه النماذج 
 ( صيغ ملخصة يف اجلدول التايل : 6و هي ست ) االقتصاديالباحث مد عليها ميكن أن يعت

 ( : املقارنة بني الصيغ الرايضية املختلفة لنماذج اإلحندار 1-2جدول رقم ) 

 
 الصيغة نوع

 

 
 اخلطية غري الصيغة

 

 
 اخلطية الصيغة

 
𝚫امليل 

𝚫𝒙
 

 األثرالنسيب
𝒚

𝒙
 𝚫𝒚

𝚫𝒙
 

  
𝑦 = 𝐵0 + 𝐵1𝑥 B1 B1 (𝑦 ..………… الصيغةاخلطية 

𝑥
) 

𝑦 …………… الصيغةالعكسية = 𝐵0 + 𝐵1
1

𝑥
 -B1 1

𝑥2
 -B1 1

𝑥𝑦
 

 …………… الصيغةالرتبيعية
𝑦
= 𝐵0 + 𝐵1𝑥
+ 𝐵2 𝑥2 

B1 + 2B2x 
(B1 + 2B2x) 

(𝑦

𝑥
) 

 الصيغة
 اللوغارمتية
 املزدوجة

𝑦 = 𝐵0 + 𝑥𝐵1 Lny=lnB0+B1lnx B1 (𝑦

𝑥
) B1 

 الصيغةنصف
𝑒𝑦 = 𝑒𝐵0𝑥𝐵1 𝑦 اللوغاريتمية

= 𝐵0 + 𝐵1𝑙𝑛𝑥 B1(1

𝑥
) B1(1

𝑦
) 

 𝑦 = 𝑒𝐵0+𝐵1𝑥 𝐿n y= 𝐵0 + 𝐵1𝑥 B1 𝑒𝐵0+𝐵1𝑥 B1 x الصيغةاألسية
 60، ص2002املصدر: أموي هادي كاظم ، طرق القياس االقتصادي، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن، 
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  :أوال : مناذج اإلحندار البسيطة

 اإلحندار البسيط مفهوم منوذج  -1

هو النموذج الذي يتكون من متغري مستقل واحد يكون هذا النموذج خطيا إذا كانت العالقة بني املؤشرين 
 املدروسة معرب عنها يف شكل معادلة مستقيم و تكون يف الشكل التايل :

Y = a + b xi + ui 

 وميكن كتابته بصفة عامة كالتايل : 

Y= f(x) + u  

Yبع .: املتغري التا 
b,a  .معلمات النموذج : 
X . املتغري املستقل : 
U 5 : احلد العشوائي أو احلد اخلطأ. 

ملعادلة يف املعادلة إىل أو خطأ اأو كما يطلق عليه بعنصر التشويش  uو يعود إدخال حد اخلطأ       
 األسباب التالية :

 املعادلة.من  االقتصاديةبعض املتغريات حذف أو إمهال  -
 صعوبة التنبؤ بسلوك األفراد فتصرفاهتم أتخذ الطابع العشوائي .  -
 اخلطأ يف صياغة الشكل الرايضي للنموذج . -
 .6 االقتصاديةاخلطأ يف جتميع البياانت و قياس املتغريات  -

 
 
 

                                                           
 17، ص  2007مكي علي ، االقتصاد القياسي : دروس و مسائل محلولة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 5
 61و اخرون ، أساسيات االقتصاد القياسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  وليد إسماعيل السيفو 6
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 فرضيات نموذج اإلنحدار البسيط :  -

ويفرتض أن املعطيات اليت مجعت ابلنسبة إىل هذا املتغري قادرة على  (x)الفرضية األوىل تتعلق ابملتغري املستقل     
حبيث تكون قيمة واحدة على األقل من قيم املتغري املستقل خمتلفة عن  (y)إظهار أتثريها يف تغري قيم املتغري التابع

 : 7بقية القيم

∑  ( 𝑋𝑖 − 𝑋)2  ≠ 0 

𝑛

𝑥=1

 

  للتوزيع الطبيعي: U كما خيضع توزيع حد اخلطأ

𝑈𝑖 ↝ (0. 𝜎2) 

 و يف أي فرتة زمنية تعتمد على الصدفة.  Uiهو متغري عشوائي حقيقي، أي أن كل قيمة من قيم  Ui :مبعىن 

- E(Ui)  .التوقع الرايضي لألخطاء معدوم 
- 𝜎2  : جتانس تباين األخطاء 

 
Var ( Ui ) = E ( Ui-E(Ui)2 ) = E (Ui2 ) = 𝜎2 

 يكون اثبت يف كل فرتة زمنية ابلنسبة جلميع قيم املتغري املستقل . حول متوسطها Uiوهذا يعين أن تباين قيم 

 عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء املرتكبة. -

 .8تكون مستقلة عن بعضها البعض Uiأي أن القيم املختلفة للمتغري العشوائي 

 

 

 
                                                           

 2297، ص  2000عوض منصور عزام صبري ، مبادئ اإلحصاء ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان ،  7

 12أموري هادي كاظم الحسناوي ، طرق القياس اإلقتصادي ، مرجع سبق ذكره ، ص 
8
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 معامالت النموذج اخلطي البسيط : رتقدي  -2
هناك عدة طرق لقياس و تقدير العالقات بني املتغريات االقتصادية إال أن أبرزها و أكثرها شيوعا هي طريقة       

اخلطي لدالة تعطي اخلط الذي  لالحندارو هي عبارة عن حتديد رايضي   MCOاملربعات الصغرى االعتيادية 
القيم املقدرة عن قسم  احنرافاتجمموع مربع و القاعدة األساسية هلذه الطريقة تدنئة  لالحنداريعطي أحسن متثيل 

 . ويرجع سبب استخدام هذه الطريقة إىل :yلمتغري التابع لاملشاهدة 

 . 9أكثر جدوى و فاعلية من غريها االعتياديةتعترب طرقة املربعات الصغرى   -
 املقدرات.سهولة حساب القيم العددية هلذه   -
 . MCO منطقية النتائج املستخلصة بطريقة  -
 . MCOسهولة فهم طريقة   -

 .            10ابستثناء طريقة املعقولية العظمى MCOغالبية األساليب القياسية مبنية على  

 تتميز ابخلصائص التالية : MCOحيث أن مقدرات هذه الطريقة 

يعرف التحيز أبنه الفرق بني مقدرة ما ووسط توزيعها، وإذا كان هذا الفرق خيتلف عن  : عدم التحيز  -
  الصفر نقول عن ذلك املقدار أنه متحيز .

: هذه الفكرة تنطلق من نظرية غوس واليت تقول " من بني املقدرات اخلطية أفضل مقدر خطي غري متحيز  -
أفضل مقدرتني خطيتني و غري متحيزتني   â , �̂�ادية  و غري املتحيزة تكون مقدريت املربعات الصغرى الع

 حيث أن هلا تباين أقل ممكن مقارنة مع بقية املقدرات اخلطية و غري املتحيزة األخرى " 
عبارة عن متغري اتبع و متأخرة بفرتة زمنية    xحيدث دائما عندما يكون املتغري املستقل  :التنسيقخاصية   -

 .القيمة احلقيقية �̂� ـ:كلما اقرتب توزيع املعاينة ل  b ـ:أبنه مقدر منسق ل ̂ما و نقول عن 

 مصاغة يف شكل املعادلة التالية : yو  xحيث نفرتض وجود عالقة بني    �̂�:بـ yونرمز للقيم املقدرة 

Yi = a + bXi + Ui 

                                                           
 . 15، ص  2004اإلحصاء التطبيقي ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  نصيب رحيم ، 9 

 
 . 62وليد إسماعيل السيفو و اخرون ، أساسيات االقتصاد القياسي التحليلي ، مرجع سبق ذكره ، ص  10 

10
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مث نقوم بتصغري قيم البواقي إىل   â , �̂� : وحىت حنصل على أفضل خط مستقيم ال بد من احلصول على    
ابلنسبة  االحنرافاتاحلد األدىن و الشرط اجلوهري هلذا التصغري هو أخذ التفاضل اجلزئي جملموع مربعات 

 .â , �̂�ملعلمات النموذج 

 :  ¹كما يلي   MCO:و تكون معادلة اإلحندار بطرقة املربعات الصغرى االعتيادية 

�̂�   = â   +  �̂�Xi 

 اإلحندار اخلطي البسيط : تقييم منوذج  -3

قبل استخدام النموذج القياسي املقدر جيب التأكد من جودة األداء العام هلذا النموذج أي جيب حتليل      
لكن  ( x y)معادلة التمثيل املقرتحة و تقييم مدى الدقة اليت متثل فيها املعادلة العالقة املفروضة بيم املؤشرين 

قبل إجراء هذا التحليل و تقييم نوعية متثيل منوذج اإلحندار للعالقة اليت تربط بني الظاهرة املدروسة و العوامل 
 11املسببة هلا جيب أوال دراسة و قياس درجة العالقة االرتباطية بينهما .

 دراسة العالقة االرتباطية :  -1

 يتمثل فيما يلي :  ( x y)إن دراسة نوع و متانة العالقة االرتباطية بني 

 حتليل الظاهرة املدروسة و البحث عن األسباب اليت تؤدي إىل حدوثها و تغريها ابستمرار .  -
 حتديد العالقة بني قيم الظاهرة و العوامل املسببة هلا بكل وسائل التحليل و البحث .  -
 قياس شكل العالقة بوحدات قياس كمية حمددة .  -
 ة املدروسة و أسباهبا .البحث عن العالقة بني الظاهر   -
الكشف عن هذه العالقة االرتباطية ابستعمال طرق خمتلفة من أمهها : معامل االرتباط البسيط ) معامل   -

بريسون ( يستعمل عادة معامل االرتباط اخلطي البسيط يف قياس قوة العالقة االرتباطية اخلطية بني 
  كالتايل :  ( x y)الظاهرتني املدروستني 

 

                                                           
1

  45، ص  1999تومي صالح ، مدخل للنظرية القياس االقتصادي ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر ،  -
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𝑅𝑥𝑦 =
∑(𝑋𝑖 −  �̅�)(𝑌𝑖 −  �̅� )

𝑛 σx σy
 

 

 x,yاالحنراف املعياري لكل من :  هي :   σx ، σyحيث   
  𝑅𝑥𝑦 [ : 1.1-: أتخذ قيما يف اجملال] 

فيما إذا كانت عكسية أم طردية   ( x y )إن هذا املعامل يعطينا ابخلصوص فكرة عن العالقة االرتباطية بني      
 قوية أم ضعيفة نستطيع التعبري عن ذلك كالتاي : 

 تكون طردية قوية جدا .  xyفالعالقة ارتباطية   Rxy = 1. عندما يكون 
 عندئذ تكون العالقة االرتباطية أيضا قوية و لكنها عكسية . Rxy = -1. اما إذا كانت 
12 ¹تكون معدومة . (x.y)فالعالقة بني   Rxy= 0. عندما يكون 

 

 اختبار  املعنوية :  -2

يف االقتصاد القياسي هناك نوعان من االختبارات ، اختبارات إحصائية و أخرى قياسية ، تعتمد عليها يف     
حدود الثقة ملعلمات  (F)اختبار إحصائية فيشر   (t)تقييم معلمات النموذج و هي : اختبار قيمة احصائية 

اختبار جودة اإلرتباط الذي يستعمل يف احلكم على مدى القدرة التفسريية للنموذج و ذلك من خالل  اإلحندار
R² . ) أو ) معامل التحديد 

 : R²معامل التحديد البسيط  - أ

اليت ميكن تفسريها بداللة املتغري  (y) يشري معامل التحديد إىل النسبة املئوية بني املتغري الكلي يف املتغري التابع
 ستقل ) املتغريات املستقلة (.امل

 معامل التحديد البسيط اخلطي هو أيضا عبارة عن مربع معامل االرتباط البسيط اخلطي

 قوية. (x.y)كلما كانت العالقة بني   1تقرتب من  r( أي: كلما كانت قيمة  1.  0جمال معامل التحديد ) و

                                                           
1

  44 – 43مكي علي ، االقتصاد القياسي ، دروس و مسائل محلولة ، مرجع سبق ذكره ، ص  -
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يعين أي أن تباين القيم الفعلية عن الوسط احلسايب هو نفسه تباين القيم التقديرية عن نفس   R² = 1فإذا كان 
يعين أن يف هذه   R² = 0الوسط احلسايب هذا يعين أن القيم التقديرية هي نفسها القيم الفعلية، أما إذا كان 

 .¹ معدومة احلالة تكون مجيع املقادير

 y̅=�̂�  .13أي أن :

 :Fاختبار فيشر   - ب

املقرتحة و اختبار موضوعية معامل التحديد يتمثل ذلك يف  االحنداريستخدم يف تقييم جودة متثل معادلة        
املقرتح و مدي موضوعية قيمة معامل  النموذجاختبار الفرضية ملقياس فيشر حول املعنوية اإلحصائية ملعادلة 

ك نقوم مبقارنة القيمة الفعلية و القيمة احلرجة أو من أجل ذل ( F = 1)التحديد احملصل عليها " فرضية أن يكون 
 .املستخرجة من جدول إحصائية فيشر اجلدولية

اإلحصائية ) جدول فيشر ( املقابلة لدرجات  Fاجلدولية ابلبحث يف اجلدول  (F tab) لحصول على قيمةلو 
  v2 = n – m – 1ابلنسبة للبسط ) أفقيا على اجلدول ( و درجات حرية مقدارها   v1 = mحرية عندما 

إذا كانت  (𝑎 = 0.05ابلنسبة للمقام ) عموداي على اجلدول ( و مستوى معنوية معني ) عادة ما يؤخذ مستوى 
املفرتضة للطبيعة املعدومة فيتم رفض الفرضية F tab < F cal :14 من القيمة اجملدولة أي  أكربالقيمة احملسوبة 

  العشوائية ملعادلة التمثيل املقرتحة يف هذه احلالة أكرب من الواحد .

 اختبار سيتودنت :  -ج

عند مستوى معنوية معينة و درجة حرية  (t)أوال يستخدم اختبار   b=0 a = 0و ألجل اختبار ما إذا كانت 
(n – k )   قيمة  سابحبنقوم"t"  تقارن مع قيمتها اجلدولية املعطاة يف اجلداول اخلاصة هبا عند درجات حرية

(n-2)  لتحديد قبول أو رفض فرضية العدم ، فإذا كانت قيمة   (%5 , %1)و مستوى املعنوية املطلوبt 
ات معنوية اجلدولية ترفض فرضية العدم و ختتل الفرضية البديلة، فبمعىن أن املعلمة ذ tاحملتسبة أكرب من قيمة 

احملتسبة أقل من قيمتها اجلدولية حيث تقبل فرضية العدم و ترفض الفرضية  t إحصائية و ابلعكس يف حالة كون 
 :  ¹البديلة أي عدم معنوية املعلمة املقدرة و ميكن توضيح ذلك ابلشكل التايل 

                                                           
. 48 – 45مكي علي ، االقتصاد القياسي ، نفس المرجع ، ص  -1  
1

  52 – 48مكي علي ، نفس المرجع ، ص ص  -
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 ( قبول أو رفض الفرضية  2-2شكل رقم )  
 

 

 84فتح هللا ، االقتصاد القياسي ، مرجع سبق ذكره ، ص املصدر : حسني علي خبيت : سحر 

  اثنيا : مناذج اإلحندار املتعددة :15

معظم البحوث االقتصادية و االجتماعية تتطلب دراسة العالقة بني أكثر من متغريين و يستند النموذج      
و عدد من املتغريات املستقلة )املتغريات  Y𝑖اخلطي العام على افرتاض وجود عالقة خطية ما بني متغري اتبع 

 (n)ويعرب عن هذه العالقة ابلنسبة ل  (𝑈𝑖)حد عشوائي  و  X1 ،X2 ،X3،..............،X𝑛املفسرة ( 
 1من املتغريات ابلشكل التايل: (k)من املشاهدات و 

𝑌𝑖 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1𝑖 + 𝐵2𝑋2𝑖 + 𝐵𝑘 𝑋𝑘 + 𝑈𝑖 

i = 1,2,……,k 

 االحندار منوذج تشكل املعادالت هذه وجممل n عددها  يبلغ معادالت مجلة من واحدة هي املعادلة هذه إن    
 .العام اخلطي

                                                           
. 84حسين علي بخيت ، سحر فتح هللا ، االقتصاد القياسي مرجع سبق ذكره ، ص  -1   
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 ميكن اختباره كاآليت : 

 
 األمر الذي يقتضي اللجوء إىل استخدام املصفوفات لتقدير تلك املعامل . 

 
 

                             Y = XB + Uو توضح هذه املصفوفة ابلشكل املختصر :     
 ملشاهدات املتعددة. (n.1)شعاع  y حيث أن :  

X مصفوفة ذات أبعاد : (n,k+1)  . ملشاهدات املتغريات املستقلة علما أن العمود األول ميثل احلد الثاين 
B   شعاع ذو :( k+1 , 1 )   . املعامل املطلوب تقديرها 
U شعاع ذو : (n-1)  .لألخطاء العشوائية 
 تقدير معلمات النموذج املتعدد :  – 2
يستوجب حتقق الفروض األساسية اليت مت ذكرها يف النموذج البسيط مع مراعاة أن  bإلجياد تقدير لعناصر    

ثر هناك فرض إضايف و هو ال توجد عالقة بني اثنني أو أكثر بني املتغريات املستقلة ألنه لو كان بني اثنني أو أك
كما أن عدد املشاهدات   (MCO)من متغريات املستقلة ارتباط خطي اتم الستحال حساب تقديرات معلمات 

 جيب أن يكون أكرب من عدد املعامل املطلوب تقديرها ، 
 :أي ميكن ما أقل البواقي مربعات جمموع جبعل قيم على احلصول يتم حيث

Min ∑ 𝑈𝑖2𝑛
𝑖=1 

 :يلي كما سيكون الصغرى النهاية شرط فإن املصفوفات تفاضل وابستعمال

�̂�=( �́�X)-1 �́�Y 
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 العام: اخلطي النموذج يف الصغرى املربعات مقدرات خصائص
 حيث ذكرها، السابق ابخلواص العام اخلطي النموذج من عليها املتحصل الصغرى املربعات مقدرات تتميز      
 وخطية مقدر، أفضل التحيز، بعدم تتصف أي اخلصائص تلك على حمافظة املتعدد اخلطي النموذج مقدرات تبقى

   .املتغريات

 : املتعدد االحندار منوذج فرضيات اختبار
 وأخرى القياسية املعايري من مبجموعة األخذ يتم املتعدد اخلطي االحندار منوذج فرضيات اختبار عند عادة      
 التقديرات يف اإلحصائية الثقة مدى اختبار إىل هتدف واليت األخرية هذه على الرتكيز وسيتم إحصائية، معايري

 ةياملعنو  اختبار و  𝑇 ستودنت إحصائية ابستخدام املعلمات معنوية اختبار يتم حيث النموذج مبعلمات اخلاصة
 .R2ومعامل التحديد   𝐹فيشر إحصائية ابستخدام للنموذج الكلية
 .النموذج معلمات ابستقرارية خاص اختبار هناك االختبارات هذه إىل إضافة

  t = 
�̂�−B

σ
 

     𝐻0:  𝐵1= 0الفرضية العدم :
𝐵𝑖 :الفرضية البديلة : ≠ 0  𝐻1 

 .  nبدرجة حرية %   ∝اجملدولة مبستوى معنوية  tاحملسوبة تتجاوز  t  حيث أن

       𝐻0:  𝐵1= 0نرفض فرض العدم : 
𝐵𝑖 :و نقبل فرض البديلة :  ≠ 0  𝐻1 

و ذلك لوجود عالقة له أتثري جوهري و ليس أتثري مبحض الصدفة  xختتلف عن الصفر و أن  Bو هذا يعين أن 
 . جوهرية بينهما
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  : اختبار املعنوية اإلمجالية  للدالة 

: عدد   nحيث ،  (n-k,k-1)حرية عند  Fفيشر  ميكن اختيار املعنوية اإلمجالية للدالة ابستخدام اختبار
 : عدد املعامل املقدرة و ذلك حتت الفرضيات االتية :  kاملشاهدات و 

     𝐻0:  𝐵0=𝐵1 =……..=0           فرضية العدم :
𝐻1:  𝐵0الفرضية البديلة :  ≠  𝐵1 ≠……..≠0    

 Fحيسب كنسبة بني التباين املفسر و التباين غري املفسر أو تباين البواقي و كلما ارتفعت اإلحصائية Fاختبار
 𝑋2, 𝑋1.ري التابع و املتغريات املستقلارتفعت العالقة املعنوية بني املتغ

 اثلثا : مشاكل اإلحندار :

وقد تعاين استخدام طريقة املربعات الصغرى من مشاكل و هذا السبب عدم االلتزام أو عدم االتزام أو عدم   
 أحد أو أكثر من الفروض اخلاصة هبذه الطريقة و تتمثل هذه املشاكل يف : من التحقق 

   لألخطاء. مشكل االرتباط الذايت -
  .مشكل التعدد اخلطي -
 .تباين األخطاء جتانسمشكل عدم  -
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 خالصــــــــــــــة :
 يرتجم علم كونه كذلك، اهلامة األمور من القياسي لالقتصاد النظري اإلطار على الوقوف يعترب     

 كمحاولة الفصل هذا مستوى على تطرقنا حيث للقياس، قابلة رايضية صيغ يف املختلفة االقتصادية العالقات
 حيث الدراسة، استدعته ما حسب على مباحث ثالث يف وذلك القياسية ابلطرق واإلحاطة ابإلملام منا

 القياسي االقتصاد أن ابعتبار وهذا األخرى ابلعلوم وعالقته القياسي االقتصاد مفهوم األول املبحث تضمن
 على للحصول بينهما جيمع إذ اإلحصائية واألساليب الرايضيات مع االقتصادية النظرية فيه تتكامل علم

 التعرف مت اهليكلية، التغريات ودراسة والتحليل التنبؤ القرار، اختاذ عمليات يف الستخدامها كمية تقديرات
 .القياسية النماذج لبناء املتبعة القياسي االقتصاد منهجية على ذلك بعد

 واختبار الصغرى املربعات بطريقة البسيط اخلطي االحندار حتليل إىل املفاهيم هذه بعد التطرق مت     
 االقتصادية الظواهر أغلب فإن هلا املرافقة التطورات وخمتلف االقتصادية احلياة متليه وما أنه غري الفرضيات،

 بعد هذا كان فرضياته، واختبار املتعدد اخلطي االحندار بتحليل للقيام دفعنا ما هذا متغريات، عدة حتددها
 اخلطي التعدد مبشكلة واملتمثلة اخلطي القياسي النموذج مشاكل إىل ابلنسبة أما له، اثين مبحث ختصيص
 .الثالث املبحث يف استعراضها مت فقد معاجلتها، وطرق لألخطاء الذايت واالرتباط التباين جتانس عدم ومشكلة

 تطبيق سنحاول خالله من والذي القياسي، لالقتصاد نظري عام إطار تقدمي حاولنا قد نكون هبذا      
 البطالة، لظاهرة قياسية صورة إلعطاء السابقة الفصول يف عليه تعرفنا ما دمج مع القياسية وطرقه منهجيته

 ما وهذا اجلزائر، يف البطالة معدالت على املؤثرة االقتصادية املتغريات أو العوامل أهم عن ابلكشف وذلك
 .املوايل الفصل يف نتناوله
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 مقدمة عامة :
 بعد خاصة العامل، دول اقتصادايت مجيع منها تعاين اليت االقتصادية املشاكل أهم بني من البطالة تعد       
 نسب تتميز البطالة، أزمة من تعاين األخرى هي املتقدمة الدول أصبحت أين 2008 املالية العاملية األزمة حدوث
 للظروف نتيجة اخطر جيعلها مما املتقدمة، الدول يف النسب تلك عن ابرتفاعها النامية الدول يف البطالة

 الفرد مستوى على خيمة و اجتماعية آاثر من هلا ملا تمعات،جملا تلك أفراد يعيشها اليت االقتصادية و االجتماعية
 .تمعجملا و

 أهم البطالة نسب تعترب أين العمل، سوق يف والطلب العرض قوى بني التوازن اختالل عند البطالة تظهر      
 للبطالة. الطبيعية املستوايت حدود يف ابملائة وست ثالث بني النسبة تعترب كما ذلك السوق، ومقاييس مؤشرات

 حظي العمل سوق فإن وهلذا. الكلي االقتصادي األداء تدهور احد مؤشرات يعترب العمل سوق اختالل وبدوره
 الدراسات تعمقت كما االقتصادي، الفكر منظري  و االقتصاد علماء طرف من القدم منذ كبري ابهتمام

 السوق. هذا يف التوازن إجياد حملاولة واألحباث
 النفط أزمة حلدوث السابقة فالفرتة لبطالة،ل مرتفعة نسبب تعاين تزال وال األخرى هي اجلزائر عانت       

 وابلتايل العاملة، األيدي من كبري قدر امتصاص على ساعدت كربى، استثمارات موجة اجلزائر شهدت  1985
 حيث متزايًدا منًوا البطالة نسب شهدت 1986 سنة حلول مع ولكن .مقبولة ملستوايت البطالة نسب اخنفاض

 تقلص وابلتايل الدولة إيرادات لتقلص نتيجة وذلك شغل، مناصب خلق عن عاجزة احلكومة أصبحت
 اهليكلية اإلصالحات عن انعكس كما البطالني. من كبرية أعداد متتص سابق وقت يف كانت اليت االستثمارات

 اجلماعية للتسرحيات نتيجة البطالة لنسب مرتفعة جد مستوايت التسعينيات، خالل اجلزائرية احلكومة تبنتها اليت
  .الدولة نفقات تقليص قصد العمومية املؤسسات لعمال

 االقتصادية املؤشرات بعض على إجيااب انعكس انتعاًشا اجلزائري االقتصاد عرف 2000 عشرية حلول مع        
( % 15.30) إىل 1999 سنة( % 29) من البطالةة نسب اخنفضت حيث العمل، سوق بينها ومن
 من للتخفيف والربامج السياسات من العديد لتطبيق نتيجة وذلك ،1 2010 سنة( % 10) إىل مث 2005سنة
و اجلدير ابلذكر أن البطالة تتأثر مبتغريات اقتصادية عديدة، حيث يكون هذا التأثري بنسب متفاوتة  .الظاهرة حدة

 حسب العالقة بني معدل البطالة واملتغري االقتصادي.
                                                           

 .03ص  د.يوسفات علي، أستاذ حماضرالبطالة والنمو االقتصادي يف اجلزائر،  1
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 :البحث أمهية

 اجلزائرية الدولة سعي ومدى البطالة،مشكل  عن شاملة فكرة يعطينا كونه يف كبرية أمهية البحث يكتسي       
 ومنه ،معدل البطالة على االقتصادية تغرياتأهم امل أتثريدراسة  خالل من وهذا حللها،ت السياسيا بعض إتباع يف

 .عليهااملؤثرة  املتغريات أهم وحتديد السياسية فعالية مدى على الوقوف وجب

 : البحث أهداف

  :إىل الدراسة هذه خالل من هندف      
 مستوى على االقتصادية اإلصالحات أهم أثر ومعرفةي اجلزائر  االقتصاد يف البطالة ظاهرة واقع حتليل حماولة -1

 .البطالة و التشغيل
 مبعدل االقتصادية املتغريات بعض تربط اليت العالقات ومعرفة البطالة من للحد اجلزائر سياسات وأفاق واقع -2

 .اجلزائر يف البطالة
 .اجلزائر يف وتطبيقه البطالة معدل على االقتصادية املتغريات أثر ملعرفة قياسي اقتصادي منوذج بناء حماولة -3

 التالية : اإلشكالية ومن هذا املنطلق سنحاول اإلجابة على      

 ما مدى أتثري بعض املتغريات االقتصادية على معدل البطالة يف اجلزائر ؟
 وعلى اثر هذا التساؤل سنحاول اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:

 مفهوم البطالة وماهي أسباهبا وأهم اإلصالحات االقتصادية املنتهجة للحد منها.ما  -1

 ماهي أهم املتغريات االقتصادية املؤثرة على معدل البطالة. -2

 ما هو االقتصاد القياسي وكيف ميكن تقدير منوذج قياسي. -3

 جلزائر.كيف ميكن بناء منوذج اقتصادي قياسي ألثر هذه املتغريات على معدل البطالة يف ا -4

 الفرضيات : 
 نسعى الختبار جمموعة من الفرضيات لإلجابة عن هذه األسئلة وهي على النحو التايل:

 .والبطالة التشغيل مستوى على أثر اجلزائرية االقتصادية لإلصالحات -1

 الناتج اإلمجايل، السكان حجم :يف البطالة معدل على املؤثرة االقتصادية املتغريات أهم تتمثل -2

  .العامة والنفقات التضخم، ، اإلمجايل احمللي
 .يف صورة مناذج رايضية تهاقيم عددية للمتغريات و صياغ عطاءإاالقتصاد القياسي هو  -3



 
 

 د
 

 تقدير منوذج قياسي ألثر بعض العوامل االقتصادية على معدل البطالة يف اجلزائر. -4

 :املستخدم املنهج

حبيث نقوم بتحليل ظاهرة  املوضوع طبيعة معى يتماش كونه التحليلي املنهج إتباع يتم املوضوع هذا ملعاجلة        
 االقتصادية املتغريات بني العالقة لدراسة الضرورية واإلحصائية القياسية الطرق استخدام سيتم كماالبطالة يف اجلزائر  

 هنا، احلالة دراسة األسلوب وفقً  وذلك علمية معايري وفق حمددة نتائج إىل الوصول وبغرض.  البطالة معدل و
 النماذج خطوات تطبيق خالل من البطالة معدالت على املؤثرة االقتصادية املتغريات أهم وتفسري لتحليل وذلك

 االستعانة وسيتم املوضوع، طبيعة مع تتماشىاليت  علوماتيةامل ربامجال ابستعمال االختبارو  التقدير القياسية،

 .الالزمة االختبارات وإجراء  (EXCEL , EVIEWS )ربانجمنيلاب

 :البحث حدود

 الدراسة فرتة فإن الزمان خيص فيما أما للجزائر، االقتصادي اجلانب ختص الدراسة فإن املستوى، انحية من       
 مبعية االقتصادية اإلصالحات من سلسلة يف ذلك بعد اجلزائر شروع و 2015 إىل 1986  سنة من متتد

 .الدولية التمويل مؤسسات

 :البحث خطة

 األخذ ومع عنها، املرتتبة املختلفة التساؤالت على اإلجابة أجل ومن للبحث العامة إلشكاليةل طبًقا       

 .فصولثالثة  إىل الدراسة هذه تقسيم مت حتديده، مت الذي للمنهج وتطبيًقا البحث منها ينطلق اليت ابلفرضيات
 إىل والتطرق البطالة مفهوم دراسة خالل من ةلالبطا لظاهرة النظري اإلطار الدراسة هذه من األول الفصل يتناول
وسوق العمل يف اجلزائر، أما خالل الفصل الثاين سنتطرق إىل مفاهيم عامة حول االقتصاد  وأسباهبا أنواعها خمتلف

االقتصادية على  س أثر املتغرياتدر القياسي وفيه سنقدم مناذج االحندار البسيطة و املتعددة، ويف الفصل األخري سن
 .عليها املتحصل النتائج حتليل يتم ذلك بعد 2015 –1986 الفرتة خالل اجلزائر يف البطالة مشكل
 االقرتاحات من جمموعة وضع يتم إثرها وعلى إليها، املتوصل النتائج ألهم بعرض البحث هذا خنتم األخري يف      

 .أكثر يف املوضوع لبحثل آفاق بطرح قمنا جديد من البحث ابب فتح وبغية مناسبة، نراها اليت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2015 -1986( : تطور معدالت النشاط و التشغيل و البطالة خالل فرتة 1ملحق رقم )

 السنوات  % معدل البطالة 

11 1986 

21.4 1987 

12.5 1988 

18.10 1989 

19.70 1990 

21.20 1991 

23.80 1992 

23.2 1993 

24.4 1994 

28.10 1995 

25.9 1996 

26.41 1997 

28.02 1998 

29.29 1999 

28.89 2000 

27.30 2001 

25.70 2002 

23.70 2003 

17.70 2004 

15.3 2005 

12.30 2006 

13.80 2007 

11.30 2008 

10.2 2009 

10 2010 

10 2011 

11 2012 

9.83 2013 

10.6 2014 

11.58 2015 
 

Source : www.ons.dz  
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2015 – 1986( : تطور معدل الزايدة الطبيعية خالل الفرتة 2امللحق رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.ons.dz  

 السنوات  % معدل الزايدة الطبيعية
2.74 1986 

2.76 1987 

2.73 1988 

2.5 1989 

2.49 1990 

2.41 1991 

2.43 1992 

2.26 1993 

2.17 1994 

1.89 1995 

1.69 1996 

1.64 1997 

1.57 1998 

1.51 1999 

1.48 2000 

1.55 2001 

1.53 2002 

1.63 2003 

1.69 2004 

1.79 2005 

1.78 2006 

1.86 2007 

1.92 2008 

1.96 2009 

2.03 2010 

2.04 2011 

2.2 2012 

2.1 2013 

2.7 2014 

3 2015 

http://www.ons.dz/


2015 - 1986( : تطور حجم الناتج احمللي االمجايل و معدل التضخم خالل 3ملحق رقم )  

 السنوات الناتج المحلي اإلجمالي )مليون دج (  %  معدل التضخم

12.3 296551.4 1986 

7.5 312706.1 1987 

5.9 347716.9 1988 

9.3 422043.00 1989 

17.9 554388.1 1990 

25.9 862132.8 1991 

31.7 1074695.8 1992 

20.5 1189724.9 1993 

29 1487403.6 1994 

29.8 2004994.6 1995 

18.7 2570028.9 1996 

5.7 2780168.00 1997 

5 2830490.7 1998 

2.6 3238197.5 1999 

0.3 4123513.9 2000 

4.2 4227113.1 2001 

1.4 4522773.3 2002 

4.3 5252321.10 2003 

4 6149116.70 2004 

1.4 7561984.30 2005 

2.3 8514843.30 2006 

3.7 9366565.30 2007 

4.9 11077139.40 2008 

5.7 10006839.70 2009 

3.9 120343399.00 2010 

4.5 14481007.30 2011 

8.89 15915.00 2012 

3.25 16643.80 2013 

2.92 17205.1 2014 

4.78 17721.25 2015 

Source : www.ons.dz  

http://www.ons.dz/
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