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  تقديرشكر و 

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على   ’‘:  ق ال اهلل تعالى         
سورة النمل   ’’والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين .

 19، اآلية  

الحمد و الشكر هلل عز و جل على النعم و الصالة و السالم على أشرف المرسلين          
رسلين و إمام المتقين صالة زاكية تؤدي حقه و تزلفه عند ربه الذي بسنته أنار  سيد الم

 لنا الدروب و اهدينا إلى سبيل الحق .

أتقدم بأسمى معاني الشكر واإلحترام و التقديرلألستاذة المحترمة الدكتورة "        
التي لها الفضل    زرواط ف اطمة الزهراء " التي لم تبخل علي بالتوجيهات و النصائح القيمة و

 في تبلور هذا البحث .

و كما أتوجه بالشكر البالغ الذي ال تسعه الكلمات إلى األساتذة الذين يساهمون         
 في التكوين في تخصص تقنيات كمية مطبقة  .

ال يفوتني التقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبولها    كما       
 مناقشة المذكرة لزيادة إثرائها العلمي .

 

 بارك اهلل فيكم {   }  

 



هداء  ا 
إلهي ال يطيب الليل بشكرك و ال يطيب النهار إال بطاعتك و ال تطيب اآلخرة إال بعفوك و  

جالله .ال تطيب الجنة إال بر ؤيتك اهلل جل    

إلى من بلغ الرسالة و أدى األمانة و نصح األمة إلى نبي الرحمة و نور العالمين سيدنا  
 محمد صلى اهلل عليه و سلىم

أهدي هذا البحث في طبق من ذهب إلى من مهما ق لت لن أوفيهما في حقهما ،        
تني  إلى من وضعت الجنة تحت أقدامها و في درب الحياة ساعدتني و بدعواها أغرق

ففجرت من بين صخرات القنوط و اليأس فرحة جرت بأوصالي و أزهرت الحياة بق لبي  
....أمي الغالية  و إلى من علمني مبادئ األخالق و الحياة و حثني على طلب العلم و  

 النجراح إليك يا أغلى الناس ....  إليك أبي حقظك اهلل و رعاك .

     يفتح مذكرتي طلبا للعلم و المعرفةإلى جميع أفراد عائلتي و كل من             

 يةإلى كل من جمعتني بهم األقدار خالل مسيرتي العلم                 

 إلى كل موظفي و أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية                 

  إلى كل إطارات و عمال معهد التربية البدنية و الرياضية .                 
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      المقدمة العامة :    

تعاين أغلب دول العامل من ظاهرة البطالة اليت تزيد حدهتا يف الدول النامية عن ما هي يف الدول املتقدمة اليت   
 ر سلبية على األوضاع اإلجتماعية باتت هتدد متاسك و إستقرار جمتمعات هذه الدول ملا ينتج عنها من آثا

التوظيف الكامل لكل أفراد القوى العاملة ، هلذا فقد اإلقتصادية اليت من شأهنا أن متنع من الوصول إىل مستوى و 
حظيت البطالة باهتمام كبري منذ القدم من طرف علماء اإلقتصاد و املفكرين اإلقتصاديني كما تعمقت الدراسات 
و األحباث يف الدول املتقدمة حملاولة إجياد التوازن يف سوق العمل و الذي يعترب حالة عرضية حسب النظريات 

ادية ، وتعترب اجلزائر كأحد أقطاب العامل هي األخرى سعت جاهدة للوصول إىل تغطية أكرب قدر ممكن من اإلقتص
طلبات العمل املتزايدة سنة بعد سنة وذلك من خالل تسطري خمططات و إدراج برامج للتخفيض من حدة البطالة 

لعمل و الطلب عليه حيث عندما اليت أصبحت أكثر معامل سوق العمل بروزا وهي تعرب عن اخللل بني عرض ا
يتجاوز عرض العمل الطلب عليه يؤدي إىل نشوء أزمة بفعل وجود أفراد ال جيدون عمال و لعل من األسباب 
املوضوعية اليت أدت إىل إرتفاع نسبة البطالة يف اجلزائر تبنيها لربنامج التعديل اهليكلي الذي مبوجبه تعمل على 

كاهلا حيث تتنازل الدولة عن املؤسسات العمومية لفائدة اخلاص يف إطار تطبيق نظام اخلصخصة مبختلف أش
تعميق اإلصالحات اإلقتصادية اليت شرعت فيها منذ سنوات بداية من إستقاللية املؤسسات املمتدة إىل هناية 

حات الثمانينات و إنتهاء بربنامج التعديل اهليكلي متهيدا للدخول إىل إقتصاد السوق ، و أن هذه  اإلصال
اإلقتصادية غريت هيكل العديد من املتغريات اإلقتصادية سواء كانت جزئية كتوجيه املؤسسات إىل إعتماد 
تكنولوجيات حديثة ، التوجه حنو اخلوصصة يف بعض القطاعات دون األخرى ، أو كانت هذه املتغريات كلية  

ا ي .....إ خ ، و ملعرفة أهم املتغريات اليت كالتضخم ، معدالت النمو ، معدالت اإلستثمار و الناتج احمللي اإلمج
تؤثر على البطالة يف اإلقتصاد اجلزائري تستلزم إستخدام طرق و أساليب كمية تساعد على القياس و التنبؤ مبسار 
معدل البطالة مستقبال ومن بني الطرق الكمية جند النماذج اإلقتصادية القياسية اليت تكتسي أمهية بالغة يف دراسة 

فسري بعض املتغريات اإلقتصادية سواء كانت جزئية أو كلية حيث تعمل هذه األخرية على تبسيط الواقع و ت
 راسة على أساس موضوعي غري متحيز وتسمح باحلصول على نتائج تفضي إىل تفسري خمتلف  املتغريات حمل الد

هتا الواسعة و املتعددة إذ كمكن من وتعتمد النماذج اإلقتصادية القياسية على التصورات النظرية نظرا الستعماال
 رصد التغريات الكلية املستقبلية لوضع خطط إقتصادية .
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 البحث :   أهمية

البحث أمهية كبرية لكونه يعطينا فكرة شاملة عن أهم اآلثار اإلقتصادية و اإلجتماعية النامجة عن مشكل  يكتسي
و مدى ل مباشر على البطالة يف اجلزائر اإلقتصادية األكثر تأثريا بشكالبطالة ، كما يعطينا فكرة عن أهم املتغريات 

سعي الدولة يف إنتهاج بعض اإلصالحات و السياسات حللها و التخفيف من حدهتا و عليه وجب الوقوف على 
  مدى فعالية السياسات و الربامج املنتهجة و حتديد أهم املتغريات اإلقتصادية اليت تؤثر عليها .

                                                                                                لبحث : أهداف ا
هندف من خالل هذه الدراسة إىل :      

  حتليل ظاهرة البطالة يف اجلزائر و معرفة ما مدى تأثري سياسات التشغيل يف التخفيف من حدة ظاهرة
 البطالة . 

  . حماولة معرفة أنواع البطالة املوجودة يف اجلزائر و تفسري النسب املرتفعة عند فئات الشباب 
  حماولة بناء منوذج قياسي إقتصادي ملعرفة أثر املتغريات اإلقتصادية على معدل البطالة و التنبؤ به يف اجلزائر 

 تحديد إطار الدراسة :

ارها من الدول اليت تسعى جاهدة إىل حماربة البطالة و التخفيف من ختص هذه الدراسة دولة اجلزائر باعتب       
حدهتا من خالل اإلصالحات اإلقتصادية و كذا سياسات التشغيل املنتهجة ، كما تتجلى فرتة الدراسة اليت مت 

سعار م و اليت تتزامن هذه الفرتة باألزمة اليت مرت هبا اجلزائر و ذلك باهنيار أ 2013_  1987حتديدها خالل 
البرتول هناية الثمانينات و بعد ذلك الشروع يف سلسلة من اإلصالحات اإلقتصادية للتخفيض من معدالت 

 البطالة .

 اإلشكالية :

معرفة املتغريات اإلقتصادية األكثر تأثريا على البطالة يف اإلقتصاد اجلزائري على ضوء هذا العرض ، و حملاولة      
 عرفها مؤخرا ، سنقوم بطرح اإلشكالية التالية : و خاصة يف ظل اإلصالحات اليت

ل البطالة في الجزائر ، و ما مدى تأثر معدل ما هي أهم المتغيرات اإلقتصادية التي تؤثر على معد          
  البطالة بهذه المتغيرات ؟ 
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و على إثر هذه اإلشكالية كمكن طرح األسئلة الفرعية التالية :   

 البطالة و كيف كمكن قياسها ؟   ما هو مفهوم ظاهرة 
 املفسرة لظاهرة البطالة ؟ ما هي أهم النظريات التقليدية و احلديثة 
  ما هي أسباب تفاقم مشكلة البطالة يف اجلزائر، و ما هي أهم الربامج اليت تضمنتها سياسة التشغيل

 حملاربة البطالة ؟
  ما هو واقع ظاهرة البطالة يف اجلزائر ؟ 
                                                     كيف كمكن بناء منوذج إقتصادي قياسي لظاهرة البطالة يف اجلزائر و التنبؤ به ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                      الفرضيات : 
بناءا على اإلشكالية السابقة كمكن صياغة الفرضيات التالية :       

 . البطالة تعين وجود فئة نشيطة بدون عمل   
 . ال يوجد رأي ثابت و موحد لتفسري ظاهرة البطالة 
   . تتعدد برامج دعم سياسة التشغيل يف اجلزائر و اليت هلا دور فعال يف التخفيف من حدة البطالة 
 بشكل كبري يف اجلزائر عند فئات الشباب .   تتمركز البطالة 
  املتغريات اإلقتصادية اليت تؤثر على معدل البطالة يف اجلزائر هي حجم السكان النشطني ، معدل

 التضخم ، أسعار البرتول ، اإلستثمار احمللي و الناتج احمللي اإلمجا ي .

 المنهج المستخدم : 

ملعاجلة هذا املوضوع إستخدمنا املنهج الوصفي و املنهج التحليلي لكوهنما يتماشيان مع طبيعة املوضوع          
فاملنهج الوصفي يسمح لنا بفهم ظاهرة البطالة و كيفية قياسها و املتغريات اإلقتصادية اليت كمكن أن تؤثر عليها 

ضرورية لدراسة العالقة بني املتغريات اإلقتصادية و معدل من خالل إستخدام األدوات القياسية و اإلحصائية ال
البطالة ، أما املنهج التحليلي فيسمح لنا بتحليل واقع البطالة يف اجلزائر من خالل حتليل نتائج سياسات و أجهزة 

 سية التشغيل املستحدثة ، و كما يسمح لنا بتحليل نتائج اإلقتصاد القياسي من خالل الدراسة التحليلية القيا
  اإلقتصادية للنموذج املقدر الذي كمثل العالقة بني املتغريات اإلقتصادية املختارة و معدل البطالة .و 
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الدراسات السابقة :                                                                                              
بطالة يف اجلزائر من منظور النمذجة القياسية هي :من أهم الدراسات اليت عاجلت مشكلة ال         

ــــــ حنان بقاط : مذكرة ماجستري بعنوان " منذجة قياسية للبطالة يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات اإلقتصادية منذ 
 ائر يف ظل اإلصالحات اإلقتصادية م " كان اهلدف الرئيسي من الدراسة معرفة مسببات البطالة يف اجلز  1994

عن طريق تقدير منوذج قياسي حيدد املتغريات اليت تؤثر على البطالة و قد توصلت الباحثة على أن برامج ذلك و 
اإلصالحات خالية من سياسة مالئمة و فعالة للتعامل مع اجلوانب اإلجتماعية بالرغم من حتسن بعض املؤشرات 

قية كشف على أن البطالة تتحكم فيها اإلقتصادية ، كما أن النموذج املتوصل إليه من خالل الدراسة التطبي
 املتغريات اإلقتصادية التالية : اإلنفاق العمومي ، اإلستثمار ، الصادرات ، الواردات ، التضخم و الكتلة النقدية.

 2001ـــــ شال ي فارس : مذكرة ماجستري بعنوان " دور سياسة التشغيل يف معاجلة مشكل البطالة يف الفرتة 
م " حيث كان اهلدف الرئيسي  2009_  2005إقرتاح منوذج إقتصادي للتشغيل خالل الفرتة مع حماولة  2004_

للبحث هو بناء منوذج إقتصادي يعتمد على أسلوب حبوث العمليات يهدف إىل معرفة عدد مناصب الشغل اليت 
يل سامهت بشكل  كمكن توفريها حسب اإلمكانيات املالية املتوفرة ، و قد توصل الباحث إىل أن سياسات التشغ

كبري يف ختفيض معدالت لبطالة ، أما بالنسبة للنموذج املتوصل إليه فإنه يهدف إىل إنشاء مناصب عمل على 
أساس تقييم املوارد املالية املتاحة على قطاعات النشاط اإلقتصادي عن طريق إنشاء إستثمارات متتص األيدي 

 العاملة .

مذكرة ماجستري بعنوان " دراسة قياسية لسوق العمل يف اجلزائر خالل الفرتة  : ــــــ بن طاجني حممد عبد الرمحن
م " ، حيث هتدف هذه الدراسة إىل معرفة أهم الربامج املطبقة من طرف احلكومة للتخفيف من  2008_  1970

ة ، مث نسب البطالة و نتائج كل منها خاصة يف السنوات األخرية نظرا لإلخنفاض امللحوظ يف معدالت البطال
حماولة بناء منوذج قياسي للبطالة يف اجلزائر باستعمال نوعني من النماذج القياسية أوهلا تقنية اإلحندار اخلطي املتعدد 
كأسلوب بسيط للنمذجة ، أما ثانيها فتعتمد على طرق متطورة بالنسبة للتقنية السابقة حيث أن تقنية أشعة 

املتداخلة بني املتغريات اإلقتصادية باإلضافة إىل املشاهدات السابقة  اإلحندار الذايت تأخذ يف احلسبان العالقة
 للمتغريات املستعملة .
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خطة البحث :                                                                                                    
لتساؤالت املختلفة املرتتبة عنها ، مع األخذ بعني طبقا لإلشكالية العامة للبحث و من أجل اإلجابة على ا      

  اإلعتبار الفرضيات اليت ينطلق منها البحث و تطبيقا للمنهج الذي مت حتديده مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة فصول :

ة يتناول الفصل األول اإلطار العام لظاهرة البطالة من خالل مبحثني األول يتناول تعريف البطالة و كيفي       
قياسها مث التطرق إىل خمتلف أنواعها و اآلثار املرتتبة عنها ، أما املبحث الثاين يركز على أهم النظريات املفسرة 

 للبطالة من خالل التطرق إىل تفسري البطالة يف الفكريني اإلقتصاديني التقليدي و احلديث .

اجلزائر من خالل مبحثني األول تناول أسباب أما الفصل الثاين فقد تناول حتليل واقع ظاهرة البطالة يف       
مشكلة البطالة يف اجلزائر و سياسات عالجها من خالل التطرق إىل أسباب تفاقم  مشكلة البطالة  مث سياسة 

م من  2013_  2004التشغيل و حماربة البطالة ، أما املبحث الثاين فتناول توزيع البطالة يف اجلزائر يف الفرتة 
 طالة حسب املناطق اجلغرافية و اجلنس و كذا توزيع البطالة حسب الفئة العمرية و املدة الزمنية . خالل توزيع الب

و أخريا الفصل الثالث فهو متعلق باجلانب التطبيقي و املتمثل يف الدراسة القياسية و التحليلية ألثر املتغريات       
إختبار خالل بناء منوذج إقتصادي قياسي و م من  2013_  1987اإلقتصادية على البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة 

 مدى صالحيته من الناحية اإلحصائية و اإلقتصادية و القياسية مث إستخدامه يف عملية التنبؤ .

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل األول  

لبطالةااإلطار النظري لظاهرة  
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 تمهيد :

تعترب البطالة مشكلة عاملية و من بني املشكالت اإلقتصادية اليت تؤدي إىل إختالالت إقتصادية عاملية وإن       
اليت كانت حمل  إنتشارها يعترب مؤشرا لضعف االداء اإلقتصادي الوطين و قصور اجلهاز اإلنتاجي ، وتعد ظاهرة

الدراسة و اإلهتمام لدى الكثري من املفكرين و اإلقتصاديني حيث تعمقت األحباث و الدراسات و تعددت 
النظريات اإلقتصادية اليت حاولت تفسري هذه الظاهرة و تعد البطالة من املشكالت األساسية اليت عرقلت مسرية 

م دول العامل باختالف مستويات تقدمها و أنظمتها التقدم و التنمية يف بعض اجملتمعات و تواجهها معظ
اإلقتصادية و اإلجتماعية و السياسية و اصبح هذا املشكل الشغل الشاغل بالنسبة للدول ملا هلا من آثار سلبية 
على اإلقتصاد الوطين ، و لفهم هذا املشكل يستوجب علينا ان نعرض بشكل عام اإلطار النظري لظاهرة للبطالة 

بحثني رئيسيني ، يتمثل األول يف مفاهيم عامة حول البطالة و الذي تطرقنا فيه إىل تعريف البطالة من خالل م
وقياسها و أنواع البطالة و اآلثار املرتتبة عنها و يتمثل املبحث الثاين يف التطرق إىل النظريات املفسرة للبطالة من 

 احلديث .خالل معرفة البطالة يف الفكريني اإلقتصاديني التقليدي و 

البطالة ظاهرة المبحث األول : مفاهيم عامة حول   

رة إقتصادية و إجتماعية و مشكلة عاملية توجد بنسب متفاوتة يف كل دول العامل البطالة ظاه تعترب                
الناشطني أي و تزيد معدالهتا خاصة يف الدول النامية حيث من الصعب الوصول إىل التوظيف التام لكل األفراد 

القادرين على العمل و صنفت من أخطر املشاكل اليت يدرسها اإلقتصاد الكلي لذا إرتأينا يف هذا املبحث التطرق 
 إىل بعض مفاهيم البطالة و كيفية قياسها من جهة ، و أنوعها املختلفة و اآلثار املرتتبة عنها من جهة أخرى.

 المطلب األول : تعريف البطالة وقياسها

توجد تعاريف خمتلفة للبطالة من حيث الصياغة لكنها حتمل مضمونا ومعىن واحد و كما أن هذه            
              التعاريف تتبع طريقة واحدة لقياس حجم البطالة ، إال أنه تتلخص املشكلة يف صعوبة قياسها .

بصفة عامة توجد مفاهيم عديدة للبطالة نذكر منها :.تعريف البطالة :1  
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دي وتعترب ظاهرة إقتصادية إن البطالة مظهر من مظاهر اخللل يف البناء اإلقتصا:  للبطالة المفهوم العام
إجتماعية  هلا أبعاد تارخيية ،و تعين وجود فئة نشيطة بدون عمل أي قادرين على العمل و ال يعملون بسبب وو 

 . 1و جديعدم وجود فرص للعمل بالرغم أهنم يبحثون عن العمل بشكل متواصل 

ملتقى دو ي حول إحصائيات  1982عقد هذا املكتب يف سنة  حسب المكتب الدولي للعمل: البطالة مفهوم
     الذي إعترب الشخص الذي يف سن العمل بطاال كل من توفرت فيه ثالث معايري أو شروط أساسية العمل و 

 هي :  و 

أثناء فرتة اإلستبيان فيعترب الشخص بدون عمل إذا مل  : و يعين إنعدام تام للعملالمعيار األول " بدون عمل " 
 يعمل على اإلطالق خالل تلك الفرتة .

: لكي يصف الشخص كعاطل عن العمل جيب أن يكون متاحا للعمل ، يعين المعيار الثاني " متاح للعمل " 
 أن يكون قادرا و مستعدا للعمل إذ توفرت له الفرصة خالل فرتة البحث عن العمل . 

" : يطبق على األفراد الذين إختذو خطوات حمددة للحصول على العمل معيار الثالث " يبحث عن العمل ال
خالل فرتة معينة و هذا للداللة على جدية البحث مثل التسجيل يف مكاتب التشغيل ،نشر إعالنات البحث عن 

 . 2العمل

تتمثل يف الفرق بني كمية العمل املعروضة و كمية العمل املأجورة يف جمتمع ما خالل  المفهوم الرسمي للبطالة :
فرتة زمنية معينة و بالتا ي فإن حجم البطالة يتمثل يف حجم الفجوة بني الكمية املعروضة من العمل و الكمية 

 .3املطلوبة من العمل يف سوق العمل عند مستوى معني من األجور

هي احلالة اليت ال يستخدم اجملتمع فيها قوة العمل فيه إستخداما كامال أو أمثال ومن مث طالة : المفهوم العلمي للب
يكون الناتج الفعلي يف هذا اجملتمع أقل من الناتج احملتمل ،مما يؤدي أىل تدين مستوى رفاهية افراد اجملتمع عما  

فاألول يتمثل يف عدم اإلستخدام التام للقوة  كان كمكن الوصول إليه ومن خالل هذا التعريف منيز بعدين للبطالة
 العاملة أما الثاين يتمثل يف اإلستخدام غري األمثل للقوة العاملة ،مما يرتتب عليه أن تكون اإلنتاجية املتوسطة للفرد 

                                                           

16، ص  2004، جمموعة النيل العربية ، مصرالبطالة في الوطن العربي المشكلة و الحل  خالد الزواوي ،  1
  

47،  46، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص  برامج التعديل الهيكلي لإلقتصاد البطالة و إشكالية التشغيل ضمن ناصر دادي ، عبد الرمحن العايب ،   2
  

3، ص  2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية  ، مشكلة البطالة و أثر برنامج اإلصالح اإلقتصادي عليهاعلي عبد الوهاب جنا   3
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 .1أقل من حد أدىن معني 

.قياس البطالة :2  

ن العمل خالل فرتة البحث و هي ان يكون هناك ثالثة معايري جيب توفرها كي يعد الشخص عاطال ع           
الفرد بدون عمل وأن يكون الفرد متاحا للعمل وأخريا أن يكون الفرد باحثا عن العمل و يعترب معدل البطالة من 
أهم املؤشرات يف قياس درجة التقدم اإلقتصادي حيث كمكن معرفة مسامهة اليد العاملة سواء يف القطاع العام أو 

 لغة يف رسم السياسات اإلقتصادية يضا من أهم املؤشرات اإلقتصادية الكلية ذات الداللة البااخلاص و يعترب أ
تقييم فعاليتها و ال كمكن عالج مشكلة البطالة ما مل يكن هناك تصور حقيقي هلا حيث تقوم خاصة الدول و 

ت و يتم أخذ عينة ممثلة من املتقدمة حبساب معدالت البطالة بصفة دورية و منتظمة و ذلك باتباع أسلوب العينا
الفئة النشيطة من السكان و يقدر من خالهلا عدد العاطلني عن العمل مث حيدد معدل البطالة و للتفصيل أكثر 

 نتعرض إىل املقياسني للبطالة الرمسي و العلمي 

 المقياس الرسمي للبطالة :

من اجلهات الرمسية بنسبة عدد العاطلني عن العمل إىل العدد الكلي للعمال عادة ما يقاس معدل البطالة          
 املشاركني يف القوة العاملة عند نقطة زمنية معينة وذلك باستخدام الصيغة التالية :

100 ×
عدد العاطلني
 قوة العمل

=  معدل البطالة

لباحثني عنه ، و ال جيدون فرص عمل و هم كل األفراد القادرين عن العمل و الراغبني فيه و اعدد العاطلين :  
 متاحة هلم يف ظل األجور السائدة .

: تشري إىل مجيع األفراد العاملني و العاطلني الذين يرغبون يف العمل ، بالطبع يف ظل األجور السائدة قوة العمل 
 أي أن : 

2قوة العمل = حجم العمالة  + حجم البطالة             

                                                           

318، ص  2008، دار اجلامعة ، اإلسكندرية  مبادئ اإلقتصاد الكلي حممد أمحد السرييت و علي عبد الوهاب جنا ،   1  
11،  10علي عبد الوهاب جنا ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
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 المقياس العلمي للبطالة : 

حسب هذا املقياس فإن العمالة الكاملة تتحقق يف اجملتمع عندما يكون الناتج الفعلي يف اإلقتصاد               
مساويا للناتج احملتمل : و بالتا ي يكون معدل البطالة الفعلي مساويا ملعدل البطالة الطبيعي و إذا كان الناتج  

أقل من الناتج احملتمل يكون معدل البطالة الفعلي أكرب من معدل البطالة الطبيعي ، و يف الفعليب يف اإلقتصاد 
هذه احلالة يعاين اجملتمع من بطالة باملفهوم العلمي و حيدث ذلك إما بسبب عدم اإلستخدام الكامل لققوة العمل 

العامل عن حد أدىن معني يطلق فهذا األخري يتطلب أن ال تقل إنتاجية  1أو بسبب عدم اإلستخدام األمثل هلا
عليه اإلنتاجية املتوسطة احملتملة ، و تعرف بأهنا أعلى متوسط لإلنتاجية فيما بني القطاعات و حيسب معدل 

 البطالة وفق العالقة التالية :

اإلنتاجية املتوسطة الفعلية
اإلنتاجية املتوسطة احملتملة

−  1 =   معدل البطالة

موعة اليت تكون راغبة يف العمل يف وقت معني لكنها ال  دد الفرصة ، إال أنه ال إن هذا املعدل يعكس نسبة اجمل  
 يعطي فكرة واضحة عن الضيق اإلقتصادي الذي يعانيه أفراد هذه اجملموعة وذلك لعدة أسباب منها : 

يئسو من _ هذا املعدل ال يأخذ بعني اإلعتبار الذين ال يبحثون عن عمل إو الذين توقفو عن البحث بعد أن 
 احلصول على وظيفة .

_ ينتمي العديد من العمال العاطلني عن العمل إىل أسر هبا أكثر من عامل حيقق دخال فالكثري منهم من 
 الشباب وهم عادة ليسو بالعائل األول لألسرة .

_ بيانات معدل البطالة تقدم لنا معلومات عن النسبة من القوى العاملة و ال تعطينا أي فكرة عن النسب العاملة 
. 2من السكان  

_ يزداد عدد العمال الذين يعملون أقل من عدد الساعات اليومية املعتادة يف فرتات الركود أي أن إستخدامهم 
الساعات اليومية وهو ما يطلق عليه بالبطالة املقنعة أو لكوناهم  غري الكامل إما لعدم وجود عمل يشغلهم خالل

                                                           

  1 322، ص  مرجع سبق ذكره و علي عبد الوهاب جنا ، أمحد السرييت حممد 
182 ص، العدد السادس ،  ، جملة إقتصاديات مشال إفريقيا دالالت معدل البطالة و العمالة و مصداقيتها في تفسير فعالية سوق العمل البشري عبد الكرمي ،   2  
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قطع و السبب يف ذلك غالبا كون أصحاب العمل ال يفرطون بعماهلم املدربني أو يعملون بدوام جزئي أو مت
لون املاهرين مبجرد إخنفاض الطلب على إنتاجهم و إمنا حيافظون عليه حلني إنتعاش احلالة اإلقتصادية ، و هم كمث

 إمكانية فائضة أو غري مسرتغلة ال تظهرها معدالت البطالة اإلمجالية .

_ ال تعطي معدالت البطالة اإلمجالية صورة واضحة للبطالة يف القطاعات املختلفة ، أو بالنسبة لألعمار املختلفة 
 اعية خمتلفة البطالة لفئات إجتم أو بالنسبة للرجال أو النساء لذا يستحسن العمل على إحتساب معدالت

لقطاعات إقتصادية منفصلة كقطاع اإلنشاءات و القطاع الصناعي أو الزراعي أو التجاري و لفئات األعمار و 
 . 1املنفصلة للقوة العاملة للوقوف على الوضع احلقيقي للبطالة و تأثريها اإلجتماعي

 المطلب الثاني : أنواع البطالة و اآلثار المترتبة عنها 

تأخذ البطالة أنواع كثرية ومتعددة باختالف طبيعة النظر إليها من جهة ، وسبب وجودها من جهة            
 أخرى كما كمكن التفرقة بني نوعني من آثار البطالة فهناك آثار إقتصادية و آثار إجتماعية .

 أ.أنواع البطالة :

 أوال : البطالة الصريحة 

العرض يف سوق العمل مقارنة بالطلب عليه و يرجع تزايد هذا النوع لفائض وتتمثل يف الشكل الواضح           
تتمثل و  2إىل عدم مالحقة الزيادات يف فرص العمل للتدفقات املستمرة إىل سوق العمل نتيجة للنمو اإلقتصادي

وال يشغلون أي وظائف و بالتا ي يكون وقت العمل بالنسبة إليهم معدوم يف وجود أفراد قادرين على العمل 
وإنتاجيتهم معدومة و متثل البطالة الصرحية أكثر أشكال البطالة شيوعا بوصفها الصورة الواضحة للبطالة و كمكن 

 .3التمييز بني نوعني من البطالة الصرحية البطالة اإلجبارية و البطالة اإلختيارية 

عندها طريق تسريح العمال ، و حتدث عن  جربي هي احلالة اليت يتعطل الفرد فيها بشكل .البطالة اإلجبارية :1
يتضمن هذا النوع من البطالة األفراد القادرين على  ،و 4ال جيد الداخلون اجلدد يف سوق العمل فرصا للتوظيف

                                                           

245، ص  2007، دار حامد للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل اإلقتصاد الكلي مبادئ و تطبيقات نزار سعد الدين عيسى و إبراهيم سليمان قطف ،   1  
236، ص  2008، دار احلامد للنشر و التوزيع ، عمان  اإلقتصادي و سياسة التشغيل ) التجربة الجزائرية ( اإلصالحمدين بن شهرة ،   2  
17، ص مرجع سبق ذكره علي عبد الوهاب جنا ،   3

  

98، ص  1998، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، جامعة اإلسكندرية  ، مصر  أساسيات اإلقتصاد السياسيأسامة حممد و حممود شعبان ،   4
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العمل و الراغبني فيه و يبحثون عنه و اال جيدون فرص عمل متاحة هلم يف ظل األجور السائدة ،أي أنه تتمثل يف 
و كمكن التمييز بني عدة أشكال  1األفراد الراغبني يف العمل و القادرين عليهفائض العرض يف سوق العمل من 

 للبطالة اإلجبارية تتمثل يف :

، و تنشأ نتيجة  تنقل قوة العمل بني املناطق و املهن املختلفة هي بطالة حتدث بسبب البطالة اإلحتكاكية : -
عمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل، يشري نقص املعلومات لدى الباحثني عن العمل ، أو لدى أصحاب األ

عن وظيفة أفضل من سابقتها وهنا  هذا النوع من البطالة إىل وجود أفراد يبحثون عن عمل ألول مرة أو يبحثون
يرتبط مفهومها بالتفتيش أو البحث عن وظيفة مناسبة و يطلقون عليها بطالة البحث ، و يعتقد عدد من 

 نك أو مركز للمعلومات اخلاصة بعرض العمل للتقليل من مدة البحث عن العمل .اإلقتصاديني ضرورة إنشاء ب

: يشري هذا النوع إىل البطالة الناشئة عن تغريات هيكلية يف اإلقتصاد حبيث تصبح مؤهالت البطالة الهيكلية  -
لعدد و من أسباب األفراد العاطلني غري متوافقة مع متطلبات الوظائف الشاغرة بالرغم من تساوي كليهما يف ا

 ظهورها مايلي : 

: يرتتب على زيادة الدخول احلقيقية لألفراد ، زيادة الطلب على السلع و خاصة السلع التغير في هيكل الطلب 
الكمالية و احلديثة منها عن السلع التقليدية مما يؤدي إىل ظهور بطالة هيكلية احلاالت الثانية دون إلمكانية 

 إستعاهبا يف األوىل.

: يؤدي التقدم التكنولوجي إىل إستخدام فنون إنتاجية و نوعيات جديدة من السلع لتقدم التكنولوجي المطرد ا
حتل حمل الفنون اإلنتاجية و السلع القدكمة و يرتتب على ذلك تسريح العمال يف احلاالت األخرية دون أن يكونو 

 . 2لوجي الختالف مؤهالهتمقادرين على اإللتحاق بالوظائف اليت إستحدثها التطور التكنو 

: مع زيادة منو  التغير في الهيكل العمري للسكان و زيادة نسبة صغار السن و اإلناث في القوة العاملة
السكان تزداد نسبة الشباب صغار السن حديثو التخرج و اإلناث يف قوة العمل و هي فئات قليلة اخلربة مما 
يرتتب عليه زيادة البطالة اهليكلية بني تلك الفئات لعدم توافر اخلربات و املؤهالت الالزمة لشغل الوظائف الشاغرة 

 لديهم .

                                                           

17، ص مرجع سبق ذكره علي عبد الوهاب جنا ،   1
  

2 236، ص  1997، دار معهد للكتب ، مصر النظرية اإلقتصادية الكلية عبد القادر حممد عبد القادر عطية ،  
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( : حتدث حينما تتقلص فرص العمل يف اإلقتصاد الوطين بعد رواج كبري تصل فيه  البطالة الدورية ) العابرة-
العمالة إىل الذروة يف التشغيل وهي مرتبطة بالدورة اإلقتصادية اليت تظهر يف فرتات الكساد و  اليت تنتج عن قصور 

ر ىالسائدة فينكمش الطلب على اإلنتاج مما يصاحب ذلك من ركود يف تصريف النتجات عند  األسعار و األجو 
 . 1اإلنتاج و قد تتوقف بعض املشاريع مما يؤدي إىل تسريح عدد من العمال

و حتدث هذه البطالة بني عمال بعض املهن اليت يتصف العمل فيها باملومسية و بعبارة  البطالة الموسمية :_
عة معينة خالل فرتات معينة أخرى هي حالة يتعطل فيها جزء من القوة العاملة نتيجة إنكماش الطلب على السل

غري مواسم إزدهارها و منائها ومثال على ذلك موسم معاصر الزيتون أو موسم املنتجات الصيفية أو الشتوية ففي 
املوسم املخصص هلذه املنتجات يزداد الطلب عليها و يزدهر األمر الذي يزيد من حجم الطلب على  

ينحصر أو خيتفي أحيانا عند إنتهاء موسم اإلنتاج و هذا تظهر مبا القوة العاملة املستخدمة بيد أن هذا الطلب 
 . 2يسمى بالبطالة املومسية

: تنشأ هذا النوع من البطالة نتيجة ترك بعض العملني عملهم ليشتغل يف عمل آخر أو منطقة _البطالة الفنية 
تم اإلستغناء على بعض العمال أخرى و خالل هذه الفرتة يكون الفرد يف حالة بطالة و من األمثلة أيضا قد ي

 بسبب التحسينات اليت تطرأ على نظام العمل من مكائن أو طرائق اإلنتاج .
يشري هذا النوع من البطالة إىل هؤالء الذين ينتقلون من عمل آلخر من جهة ألخرى و من البطالة المؤقتة : _ 

يف تركيب املصانع اجلديدة من دون مشروع آلخر و يتضح هذا املثال أكثر من خالل العمالة اليت تعمل 
التخصصات يف هذا اجملال و هذا النوع من العمالة يضطر إىل اإلنتظار بعض الوتقت بني عمل و آخر أو ترك 

 العمل من جهة و اإللتحاق به من جهة أخرى .
عمل عند مستويات تنشأ هذه البطالة نتيجة لوجود فئة من القوى العاملة ال ترغب يف ال. البطالة اإلختيارية : 2

األجور السائدة ، وقد تكون هذه الفئة من أصحاب املهارات العلية ولكن هذه البطالة ختتفي مبجرد ظهور 
وظائف مناسبة ذات أجور عالية تنفق مع خربات هؤالء العاملني غري أن هذا النوع من البطالة ال  يدخل ضمن 

 . 3حساب قوة العمل يف اجملتمع

                                                           

29، ص  مرجع سبق ذكره علي عبد الوهاب جنا ،  1
  

148، ص  2000، دار الفكر  للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان أسس و مبادئ اإلقتصاد الكلي هيثم الزغيب ،   2
  

3 355، ص  2000، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية  تقليل العمالة أمحد ماهر ، 
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املني يفيض عن احلاجة احلقيقية   ويقصد هبا وجود عدد كبري من العمقنعة ) المستترة ( : ثانيا : البطالة ال
الذين كمكن سحبهم دون أن يطرأ أي نقص يف أداء العمل ، و هذا العدد يوصف بأنه بطالة مقنعة و كمكن و 

الصفر أو سالبا أو ضئيال بدرجة القول بأن البطالة املقنعة هي احلالة اليت يصبح فيها الناتج احلدي للعامل يساوي 
ال تذكر و تقليديا كان هذا النوع من البطالة يوجد يف القطاع الزراعي بالبالد النامية نظرا ملا يوجد به من فائض 
نسيب للسكان يضغط باستمرار على األراضي الزراعية املتاحة مث إنتقل هذا النوع م نالبطالة إىل قطاع اخلدمات 

من البالد بسبب زيادة التوظيف احلكومي و إلتزام احلكومات بتعيني خرجيي اجلامعات و املعاهد احلكومية يف كثري 
العليا و الفنية و البطالة املقنعة ال تظهر غالبا يف النسبة املئوية جملموع البطالة ألن أكثر إحصائيات البطالة تشري 

 . 1فقط إىل عدد العاطني عن العمل كليا
عن البطالة :ب.اآلثار المترتبة     

فهناك  آثار إقتصادية و آثار إجتماعية : كمكن التفرقة بني نوعني من آثار البطالة               
 آثار إقتصادية :

:آثارا سيئة على األوضاع اإلقتصادية تتمثل فيمايلي  ةللبطال          
_ كمثل الشخص العاطل عن العمل عبئا إقتصاديا على أسرته و على جمتمعه و على الدولة يف آن واحد حيث أن 
هذا الشخص يعد مستهلكا للموارد جبميع أنواعها من غذاء و كساد و مواصالت و دواء و إسكان و تعليم 

 باجملان وقت أن كان طالبا . 
يف اجملتمع ألن الرواج لدى أي جمتمع مرتبط بأن هناك إنتاجا لدى _ ظهور الكساد اإلقتصادي للسلع املوجودة 

 . 2أفراده و اإلنتاج مرتبط بالعمل و العكس صحيح
_  إن اآلثار اإلقتصادية اليت ترتتب على البطالة كثرية و مهمة ، إذ هي خسارة لإلقتصاد الوطين حيث تتمثل يف 

الدخل الذي كان للمتعطلني احلصول عليه و يف هذه احلالة إخنفاض قيمةاإلنتاج الذي كان باإلمكان حتقيقه و 
يلجأ املتعطلون عن العمل إىل إنفاق ما سبق و أن إدخروه و إخنفاض الدخل أو عدم وجو د دخل يرتتب عليه 
مستوى اإلنفاق و من مث يؤثر كذلك على صحة األفراد مما يرتتب عليه إخنفاض إنتاجيتهم يف حالة عودهتم إىل 

 ة أخرى . العمل مر 

                                                           

1 30، ص مرجع سبق ذكره علي عبد الوهاب جنا ،  
  

، 2008،دار الفكر اجلامعي، جامعة األزهر في المجتمعات العربية و اإلسالمية ) األسباب ،اآلثار و الحلول (  ة البطالةمشكل، أسامة السيد عبد السميع  2
  53ص 



البطالة لظاهرة النظري اإلطار:  األول الفصل  

 

 
16 

_ ظهور الكساد يف املبيعات للسلع حمل األسواق ، ألن هذه السلع حتتاج إىل نقود و العمل يعد وسيلة من أهم 
 الوسائل للحصول على النقود و الشخص العاطل ال كملك مثل هذا .

دل اإلستثمار _ وجود ركود إقتصادي و الذي يعين وجود بطالة وركود حركة اإلنتاج و البيع و الشراء ينخفض مع
الذي يعترب مبثابة احملرك األساسي للنشاط اإلقتصادي ، و منه كمكن إستخالص أن اآلثار السلبية على اإلقتصاد 

 هي إخنفاض معدل منو الناتج اإلمجا ي و التنمية اإلقتصادية .
كثرة الطلب عليها الدولة مع   _ البطالة تؤدي إىل التضخم يف األسعار بسبب قلة املعروض من املنتجات لدى هذ

فيؤدي ذلك إىل تضخم األسعار ألنه كما سبق أن ذكرنا أن البطالة تؤدي إىل الكساد و قلة اإلنتاج ، و هو ما 
 . 1يرتتب عليه زيادة الطلب و بالتا ي إرتفاع يف االسعار

 آثار إجتماعية :
: للبطالة آثار سلبية على األوضاع اإلجتماعية كمكن تلخيصها فيمايلي         

 سرة أي الزواج حيتاج إىل مؤونة _ البطالة ينتج عنها العنوسة نظرا لعدم إنشاء أسر جديدة ألن إنشاء األ
 تكاليف و الشخص العاطل ال كملك ذلك .و 

 .2_ البطالة تؤدي إىل قتل الطموح و النبوغ و ظهور اإلحباط النفسي لدى الدارسني 
اجملتمع ضياع جزع كبري من اإلنتاج و هو ذلك اجلزء الذي كان كمكن أن _ يرتتب على إرتفاع نسبة البطالة يف 

 حيقق يف حالة إيتخدام هؤالء املتعطلني و ال شك أن هذا يقلل م رفاهية اجملتمع .
_ ال تؤثر البطالة على مجيع األفراد بالتساوي و إمنا عادة ما تتاثر الطبقات الفقرية من العمال بدرجة أكرب و هذا 

 . البطالة تعيد توزيع الدخل يف غري صاحل الطبقات الفقرية  يعين أن
_ ترتك البطالة آثارا سيئة على العاطلني عن العمل فهي توتر أعصاهبم و تزيد من حالتهم النفسية فيؤثر هذا على 

 . 3نفسية أسرهم و أوالدهم فيزداد عدد املنحرفني و كذلك إرتفاع معدالت اإلنتحار و اإلجرام
ثاني : النظريات المفسرة للبطالة المبحث ال  

إجتماعية وهنا مشكلة ذات أبعاد إقتصادية و تعد البطالة من أكرب املشاكل اليت تواجه إقتصاديات الدول لك        
و سياسية وقد شغلت الكثري من املفكرين اإلقتصاديني لذا  تعددت النظريات املفسرة لظاهرة البطالة حماولني 

                                                           

332، ص  2004، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان مقدمة في التحليل اإلقتصادي الكلي  جميد علي حسن و عفاف عبد اجلبار سعيد ،  1
  

49، ص  مرجع سبق ذكره السميع ،أسامة السيد عبد   2
  

3 318، ص  317، ص  مرجع سبق ذكرهعبد القادر حممد عبد القادر عطية ،  
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اهبا و سبل عالجها من خالل تنوع املذاهب و املدارس اإلقتصادية ، ويف هذا املبحث تفسريها وتوضيح أسب
 سنتطرق إىل تفسري البطالة يف الفكر اإلقتصادي التقليدي و يف الفكر اإلقتصادي احلديث .

 المطلب األول : البطالة في الفكر اإلقتصادي التقليدي 
تتمثل النظريات التقليدية فيمايلي :            

.النظرية الكالسيكية :1  
يقرر التحليل الكالسيكي أن الناتج القومي يتحدد يف األجل الطويل بكمية عناصر اإلنتاج املتاحة و الفن         

اإلنتاجي السائد و أن كمية اإلنتاج سوف تستمر يف الزيادة من فرتة ألخرى حىت نصل إىل سقف اإلستخدام 
 و برتاكم رأس املال  حيث ربطو مشكل البطالة باملشكلة السكانية 1املتاحةالكامل لكافة املوارد اإلقتصادية 

 الطويل  بالنمو اإلقتصادي و بالطاقة اإلنتاجية لإلقتصاد القومي و مبا سيؤول إليه النظام الرأس املا ي يف األجل و 
كان و  ساي لالسواق أو بقانون املنافذ  إن الكالسيك قد آمنوا يف جمال التوازن اإلقتصادي العام مبا يسمى بقانونو 

هذا القانون ينصص على أن كل عرض سلعي إمنا خيلق مباشرة الطلب مساوي له ، أي أن العرض الكلي للسلع 
و اخلدمات يتساوى دائما مع الطلب الكلي فتأسيسا على قانون ساي ، فإن التوازن اإلقتصادي العام لدى 

 إلدخار لتوظيف الكامل و معىن ذلك أهنم إفرتضو التساوي الدائم بني ااإلقتصاديني الكالسيك هو توازن ا
اإلستثمار و إستحالة حدوث بطالة على نطاق واسع كما أن إهتمامهم األساسي قد أنصب على كيفية حتقيق و 

 . 2هالرتاكم الرأس املا ي يف األجل الطويل بوصفه احملدد األساسي ملستوى أداء النشاط اإلقتصادي و النمو في
خارجي فإن مرونة كل من األجور  و أوضح الفكر اإلقتصادي أنه إذا تركت سوق العمل حرة دون تدخل

األسعار تضمن توازن يف سوق العمل عند مستوى العمالة الكاملة حبسبان كل فرد قادر على العمل و يرغب فيه و 
العمال مبعىن أن عرض العمل أكرب من أو بصيغة أخرى إذا كان هناك بطالة بني  3عند أجر التوازن جيد وظيفة

الطلب عليه فإن عالج ذلك يكون من خالل إخنفاض األجور ، حيث تؤدي البطالة إىل إجياد التنافس بني 
العمال للحصول على فرص التوظيف ، مما جيعلهم يقبلون بأجور أقل و األجور األقل تعين إخنفاض يف تكاليف 

دي إىل زيادة االرباح لدى رجال األعمال ، ومن مث تزيد حوافزهم على زيادة اإلنتاج و إخنفاض تكايف اإلنتاج يؤ 
اإلنتاج و بالتا ي زيادة الطلب على العمال إىل أن ختتفي البطالة يف صفوفهم ومن هنا فإن النتيجة اليت وصل إليها 

                                                           

126، اإلسكندرية ، ص  2012، دار التعليم اجلامعي للطباعة و النشر و التوزيع  النظرية اإلقتصادية الكليةرمضان حممد مقلد و أسامة أمحد الفيل ،   1
  

2 165، ص  146، ص  1998، عامل املعرفة ، الكويت  تصاد السياسي للبطالة ، تحليل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرةاإلقرمزي زكي ،  
  

33، ص مرجع سبق ذكره علي عبد الوهاب جنا ،   3
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لوضع أي الكالسيك يف هذا اخلصوص هي ضرورة عدم تدخل الدولة يف جهاز االسعار و ضرورة  دنبها 
تشريعات يف شأهنا حتديد مستويات األجور و بالتا ي فإن البطالة متثل حالة إستثنائية مؤقتة و املدرسة الكالسيكية 
ال تعرتف بوجود بطالة إجبارية و إن وجدت فإمنا تكون بطالة إختيارية نظرا لرفض املتعطلني عن العمل باألجر 

 يت تتواجد نتيجة النتقال العمال من وظيفة ألخرى .السائد يف السوق أو بطالة إحتكاكية تلك ال
لقد إستبعد الكالسيك من حتليلهم حدوث الكساد أو البطالة على نطاق واسع و مع ذلك مل يستبعدو حدوث 
البطالة اإلختيارية ، كما أهنم مل يسقطو من التحليل إمكان حدوث البطالة اجلزئية اليت كمكن أن تنشأ بفعل 

ا يقع فيها رجال األعمال عند تقدير أحجام الطلب و اإلنتاج أو نتيجة لتغري أذواق املستهلكني األخطاء اليت رمب
كما أنه بالنسبة هلم السبب الرئيسي يف إستمرار البطالة يف سوق العمل هو تدخل احلكومة أو النقابات العمالية 1

كما أن داليت العرض و الطلب على   بفرض حد أدىن لألجور يفوق أجر التوازن مما يؤدي إىل مجود األجور ،
 : 2العمل تتكونان ممايلي

 دالة الطلب على العمل = العمالة الفعلية + الوظائف الشاغرة 
 دالة عرض العمل = العمالة الفعلية + البطالة اإلحتكاكية 

 و عند التوازن ختتفي البطالة اإلحتكاكية تلقائيا .

 سوق العمل عند الكالسيك :

يعرف كودمان سوق العمل عمليا بأنه املنطقة اليت تفتش فيها املؤسسات عن العمال و اليت يشتغل           
معظم القاطنني  ،ويعرف إقتصاديا بأنه تفاعل قوى الطلب و قوى العرض على خدمات العمل أو أنه اآللية اليت 

يكي على موضوع العمالة ل الكالس، ولقد إستند التحلي 3يتحدد من خالهلا مستويات األجور و التوظيف
اإلستخدام على التفاعل التلقائي بني القوى احملددة للعرض من العمال و بني القوى احملددة للطلب عليهم و ما  وو 

يلعبه األجر احلقيقي من دور يف هذا التفاعل حيث يتحدد املستوى التوازين لإلنتاج و من مث حجم العمالة 
منها كمكن إشتقاق دالة الطلب على العمل ، و دالة العرض ، وقد أوضح  املستخدمة من خالل دالة اإلنتاج و

التحليل الكالسيكي إمكانية اإلنتاجية احلدية للعمل أن متثل يف نفس الوقت الطلب على العمل يف ظل املنافسة 
نظرية الكالسيكية التامة باعتبار عالقة اإلنتاجية احلدية للعمل و اإلستخدام التام من إحدى املقومات األساسية لل

                                                           

211، ص  2004، جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية النظرية اإلقتصادية الكلية و الجزئية عبد الرمحن يسرى أمحد ،   1
  

2 36، ص مرجع سبق ذكره عبد الوهاب جنا ،  
  

3 11، ص 1997، الدار اجلامعية للطباعة و النشر ، مصر  نظرية إقتصاد العمل نعمة اهلل جنيب إبراهيم ، 
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ومن خالل منحنيات العرض و الطلب على العمل كمكن أن نبني كيف مت تفسري مشكلة البطالة وفق التحليل 
 الكالسيكي  . 

 الطلب على العمل :

يرتكز التفسري و التحليل الكالسيكي يف الطلب على العمل على السلوك العقالين للمنتج يف ظل املنافسة       
يصدر الطلب على العمل عن املنتجني و هو يتمثل يف عدد العمال الذي حيتاج إليه املنتج يف  التامة ، حبيث

العملية اإلنتاجية و هو مرتبط مبعدل األجر احلقيقي و يرتكز السلوك العقالين  على قاعدة تعظيم الربح حبيث 
 ني التكلفة احلدية لليد العاملة ة بتلجأ املؤسسات إىل بلوغ حجم اإلنتاج و التشغيل  األمثل الذي حيقق املساوا

 سعر املنتوج و هو إحدى الشروط األساسية لتعظيم الربح و الذي يعرب عنه بالعالقة التالية :و 

𝑃𝑖 = 𝑤𝑖 [1/(
𝑑𝑦

𝑑𝑙
)] 

كمكن التعبري عن دالة الطلب وفق العالقة التالية :        

𝐿𝑑 = 𝐿𝑑(𝑤) = 𝐿𝑑(
𝑊

𝑃
) 

السيكية(  : منحنى الطلب وفق النظرية الك1) الشكل                               

 w  𝐿𝑑  

  

 

 

     

التحليل اإلقتصادي الكلي، النظرية اإلقتصادية : ضياء جمبد املوسوي، صدرالم    L 

75، ص  2005ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ،اجلزائر    
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يتضح من الشكل على انه  توجد عالقة عكسية بني الطلب على العمل و األجر احلقيقي أي أن الطلب       
على العمل دالة عكسية لألجر احلقيقي حيث أن اإلرتفاع يف الطلب على العمل راجع إىل اإلخنفاض يف األجر 

نتاجية احلدية للعمل تتجاوز األجر احلقيقي و العكس صحيح ألن املنتجون يوظفون العمال إذا كانت قيمة اإل
احلقيقي فمضاعفة األجور و األسعار يف نفس الوقت جيعل إمكانية التوظيف ثابتة و كمكن التعبري عنها بالعالقة 

 التالية :

𝑑𝑦

dL
>

W

P
> 𝑤 

 عرض العمل :

احلقيقي  حسب التحليل الكالسيكي فإن عرض العمل يصدر عن العمال و هو مرتبط إجيابيا مبعدل األجر     
فإن زيادة هذا االخري هو األسلوب الوحيد الذي حيفز و يقنع العمال ببذل اجلهد و الزيادة يف اإلنتاجية ويتم هذا 
إما بزيادة األجر النقدي ، مع بقاء املستوى العام لألسعار ثابتا الذي كمثل أثر اإلحالل ، أو ختفيض املستوى العام 

 تا الذي كمثل أثر الدخل و بالطبع فإن زيادة االجر النقدي لن يكون حافزا لألسعار مع بقاء األجر النقدي ثاب

يكون حافزا على زيادة التوظيف  على الزيادة يف عرض العمل و كذلك فإن إخنفاض املستوى العام لالسعار لن
 وفق العالقة ففي كلتا احلالتني يبقى مستوى األجر احلقيقي ثابتا ، أما دالة عرض العمل فيمكن التعبري عنها 

: 1التالية  

𝐿𝑠 = 𝐿𝑠(𝑤) = 𝐿𝑠(
𝑊

𝑃
) 

 

 

 

 

                                                           

1 43، ص  2000، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة األوىل ، اجلزائر التحليل اإلقتصادي الكلي  عمر صخري ، 
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: منحنى عرض العمل الكالسيكي  (2)  الشكل                               

                W   

 𝐿𝑆 

  

   

  

43، ص مرجع سبق ذكره : عمر صخري ،  صدرالم   L 

 

يتضح من خالل الشكل على وجود عالقة طردية بني عرض العمل و االجر احلقيقي أي أن عرض العمل        
 دالة طردية مع معدل االجر احلقيقي حيث كلما إرتفع األجر احلقيقي كلما إرتفع عرض العمل والعكس صحيح.

 توازن سوق العمل : 

الكالسيكي عندما يتساوى الطلب على العمل مع عرض يتحقق التوازن يف سوق العمل حسب التحليل        
العمل عند معدل أجر حقيقي ، و يتحقق هذا التوازن عند مستوى اإلستخدام التام الذي جيعل سوق العمل 
خال من العاطلني عن العمل ، الذي مكن الكالسيك من تقدمي صورة للتوازن الكلي يف سوق العمل املعتمدة يف 

لتحليل اجلزئي و تنطلق منه لتحديد مستوى االجر احلقيقي الذي حيقق التوازن العام اساسها على مقومات ا
 :  1لإلقتصاد عند مستوى التوظيف الكامل و  كمكن كتابة شرط التوازن يف سوق العمل كمايلي

Ld = LS 

 

                                

                                                           

1 44، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون اجلزائر ، ص   الكلي النظرية اإلقتصادية ، التحليل اإلقتصاديي جميد املوسوي ،ضياء  
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عند الكالسيك : منحى توازن سوق العمل  ( 3 )الشكل   

        w 

 𝐿𝑑                                            𝐿𝑠 

 

 

     𝑤∗ 

 

 

 𝐿∗                                                      L 

44ص مرجع سبق ذكره : ضياء جميد املوسوي ،  المصدر  

 يتضح من خالل التمثيل البياين لسوق العمل على وجود ثالث مستويات لألجر احلقيقي كمايلي :     

: عندما يكون الطلب على العمل أكرب من عرض العمل و هذا يعين أن سوق العمل يعاين من المستوى األول 
يف إحتياج مما ينتج عنه ظهور نقص يف عدد العمال القادرين على العمل و الراغبني فيه و بالتا ي سوق العمل 

 بطالة إجبارية .

: عندما يكون عرض العمل أكرب من الطلب على العمل و هذا يعين أن سوق العمل يعاين من  المستوى الثاني
 فائض يف عدد العمال ، مما ينتج عنه ظهور بطالة إختيارية .

هذا يعين أن سوق العمىل ال يعاين من : عندما يتساوى عرض العمل مع الطلب على العمل و المستوى الثالث 
البطالة و ال إحتياج أي أنه يف حالة اإلستخدام التام حيث كل شخص يرغب يف العمل كمكن احلصول عليه عند 

 األجر السائد .
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 .النظرية النيوكالسيكية :
السلع و اخلدمات و سوق  لقد إعتمد حتليل النيوكالسيك على نظرية التوازن العام الذي يتحقق يف سوق        

العمل نتيجة الرتباط حجم العمالة بالعرض و الطلب على العمل و يرتكز هذا التحليل على  دانس وحدات 
العمل و حرية تنقل اليد العاملة و دور املنافسة يف شراء و بيع قوة العمل ، كما أن التحليل النيوكالسيكي إفرتض 

لة إهتماما كبريا بسبب تبنيها لقانون ساي لألسواق كما أن فرضية وجود حالة التوظيف التام و مل تو ي للبطا
املنافسة التامة ال تتحقق يف الواقع إضافة إىل أهنا إعتربت أن التغري التكنولوجي هو متغري خارجي يتطور بشكل 

ن باحلرية ، إال أن النيوكالسيك ال يؤمنو  1منعزل عن مستوى التطور اإلقتصادي لكن الواقع يثبت عكس ذلك
اإلقتصادية و سيادة ظروف التوظيف الكامل تأسيسا على قانون ساي لألسواق قد بنو نظريتهم على مجلة من 

 : 2اإلفرتاضات نذكر منها
أنكرو إمكانية تعرض النظام ألزمات إفراط اإلنتاج العامة و من مث نفوا إمكانية تعرض النظام ألزمات إفراط 

 إحتمال نشوء بطالة على نطاق واسع . اإلنتاج العامة ، أي ال يوجد
إتفق النيوكالسيك على إفرتاض حالة املنافسة التامة و على مرونة سوق العمل إضافة إىل عدم مجود األجور لعالج 
ما عسى أن حيدث من بطالة جزئية يف بعض القطاعات فأي بطالة ستسود النظام يف أي فرتة ما هي إال بطالة 

 إختيارية أو هيكلية .
إعتقد النيوكالسيك أنه يوجد ميل كامن يف النظام يدفعه حنو حتقيق التوظيف الكامل باستثناء الفرتات اليت حتدث 

 فيها كوارث طبيعية أو حروب أو إضطرابات نقدية جديدة .
مرونة األجور و األسعار تضمن دائما العمالة الكاملة يف سوق العمل و أي إختالل يصحح تلقائيا من خالل 

األجور ، و سريعا ما ختتفي البطالة اإلجبارية إن وجدت مبعىن آخر كمكن لكل األفراد الراغبني يف العمل أن  تغري
 . 3جيدو عمال عند مستويات األجور التوازنية

                                                           

205، ص  2010، املؤسسة احلديثة للكتاب ، الطبعة األوىل ، طرابلس  اإلقتصاد الكلي وديع طوروس ،  1
  

271، ص مرجع سبق ذكره رمزي زكي ،   2
  

3 39، ص ، مرجع سبق ذكره  جناعلي عبد الوهاب  
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  ( : نموذج التوازن العام وفقا للنظرية النيوكالسيكية 4الشكل ) 

 

 pاملستوى العام لألسعار                  

 

             

      𝑊1                        W P 

OG                  

 

     𝐷/ D   𝑝∗                                             A 

 

 

 𝑊//𝑃 𝑊∗/𝑃 DG 

            W/P                                                                                                              

𝑂𝐿                                                                                       𝑌∗                     

        M 𝐿1 

     𝐿∗ B 

                      C 

    H 𝐿2 

   Lمستوى العمالة

39: علي عبد الوهاب جنا ، مرجع سبق ذكره ، ص المصدر   
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 ABCDحسب النظرية النيوكالسيكية كمكن أن حتدث البطالة يف حالة إحنراف اإلقتصاد عن املسار التوازين 

مع ثبات العوامل األخرى ، مما يدفع األجر احلقيقي /𝑊 إىل Wوذلك بسبب زيادة األجر النقدي من  

∗𝑊لإلرتفاع أيضا من

𝑃
/𝑊  إىل   

𝑃
 إال ان مرونة MH   ، و بالتا ي ينتج لدينا بطالة إجبارية معرب عنها باملسافة 

األجور ستحل هذا املشكل ألهنا ستدفع باألجور إىل اإلخنفاض تدرجييا إىل أن تعود إىل وضعها التوازين من جديد 
 مرة أخرى ، هذا كله يعين أن التغريات النقدية يف األجور و األسعار ال تؤدي إىل حصول تغريات Cإىل النقطة 

حقيقية يف اإلقتصاد و هذا كون النيوكالسيك ببساطة يرون أن العمل سلعة كباقي السلع فهناك عرض و طلب 
يلتقيان داخل سوق العمل كما أهنما مطالبان بالتوازن نتيجة تغري أسعار العمل ، و إذا كانت أسعار العمل مرتفعة 

سيزيد إقبال العمال على العمل أما من ناحية املؤسسات فإن الطلب على العمل يأخذ شكال متناقصا بسبب 
 عدم حتمل املؤسسات تكلفة العمل املتزايدة .

 
.النظرية الكنزية :3  

لفرتة ظوبلة من الزمن إال أنه بعد أحداث  الكساد العاملي العظيم إهنار  ظل الفكر النيوكالسيكي مسيطرا        
هذا النظام بكل مسلماته ، مما مهد لظهور نظام جديد يؤمن بالبطالة اإلجبارية فهذه األزمة أحدثت الكثري من 

 : 1التغريات يف اإلقتصاد العلمي ومن مظاهرها نذكر مايلي
 % .60% و 45لبلدان الصناعية بني نسبة ترتاوح بني _ إخنفاض حجم اإلنتاج القومي يف ا

 مليون عاطل يف خمتلف بالد العامل . 100حدوث البطالة على نطاق واسع تقدر حبوا ي _ 

 إفالس مئات اآلالف من الشركات الصناعية و التجارية و املالية ._ 

 بلدا رأمساليا و حدوث تدهور بليغ يف التجارية العاملية . 56إهنيار قيمة عمالت _ 

 إهنيار نظام النقد الدو ي ._ 

هذه األمور وغريها مهدت لضرورة ظهور الفكر الكينزي فمفهوم البطالة عند كينز إرتبط باخنفاض          
مستوى الطلب الكلي و الصفة املميزة هلذا املفهوم يف التحليل الكينزي سببه إختالف حتليل دالة عرض العمل 

ز يف نظريته العامة أن العمال يرفضون عند كينز عنه يف التحليل الكالسيكي و النيوكالسيكي إذ إفرتض كين
                                                           

1 292، ص مرجع سبق ذكره  رمزي زكي ، 
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حصول أي إخنفاض يف أجورهم النقدية من أجل حتقيق رفع مستوى اإلستخدام ، يف حني ال يعرتضون على 
، فقد إعتقد كينز أن  1أجورهم احلقيقية عند إرتفاع مستوى العام لألسعار مع بقاء معدل األجر النقدي ثابت

ذي ينادي به الكالسيك و النيوكالسيك يعادل من الناحية النظرية و من اإلخنفاض يف األجور و هو احلل ال
حيث النتائج املرتتبة عليه اإلخنفاض يف سعر الفائدة و أن ما كمكن حتقيقه عن طريق إخنفاض األجور يتم بصورة 

زمة أفضل عن طريق خفض سعر الفائدة و مع ذلك فهو يعتقد أن أيا من السياستني ليست بالعالج الشايف أل
ي دخل يتولد عنه طلب على السلع البطالة ، فكينز إعترب األجور ليست جمرد بند من بنود التكاليف بل ه

اخلدمات يف السوق لذا فتخفيضها ليس ختفيضا لتكاليف اإلنتاج و بالتا ي خلق فرص إستثمار جديدة و اليت و 
ال و الذي بدوره سيقلل طلبهم على بدورها ستخلق فرص عمل للعاطلني عن العمل بل هو تقليل لدخل العم

السلع املعروضة يف السوق مما سيخلق مشكلة الكساد للسلع و من أهم الفرضيات اليت قامت عليها النظرية 
 :  2الكينزية لتفسري البطالة و حتليلها هي كمايلي

أن التوازن كمكن أسس كينز نظريته العامة على أساس أن حالة التوظيف الكامل ما هي إال حالة خاصة جدا ن 
 أن يتحقق عند مستويات خمتلفة تقل عن مستوى التوظيف الكامل .

إن الطلب الكلي الفعال حيدد العرض الكلي و بالتا ي حجم الناتج ، الدخل و التوظف وعليه فإن قوة العمل 
يل العمال تكون مستخدمة إستخداما ناقصا يف حالة عدم كفاية الطلب الكلي الفعال و عليه فإن زيادة تشغ

 كينز إىل طلب على سلع اإلستهالك تتطلب العمل على زيادة حجم الطلب الكلي الفعال و الذي يقسمه  
 الطلب على سلع اإلستثمار .و 

 تعادل اإلدخار مع اإلستثمار شرط ضروري لتوازن الدخل القومي يف أي فرتة .
حجم الطلب الكلي الفعال و بالتا ي لتصل  للخروج من حالة الكساد إقرتح كينز ضرورة تدخل الدولة لرتفع من

 إىل التوظيف الكامل .
األجور و األسعار ال تتسمان باملرونة الكافية مما يؤدي لظهور البطالة اإلجبارية و إستمرارها املستوى العام 

أصبح  لألسعار ثابت و هذا يعين ضمنيا أن العرض الكلي ذا مرونة ال هنائية ومنه فإن جانب العرض قد أمهل و
الطلب الكلي هو احملدد ملستوى اإلنتاج ، و الدخل كما أن الطلب على العمل يرتبط مبعدل األجر احلقيقي فهو 

 تابع متناقص ملعدل األجر احلقيقي وفق الصيغة التالية :

                                                           

1 337، ص مرجع سبق ذكره  ضياء جميد املوسوي  ، 
  

2 296، ص  مرجع سبق ذكره رمزي زكي ، 
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𝐷𝐿=𝑓(𝑊.𝑃 )  
معدل األجر اإلمسي   : W 
املستوى العام لألسعار  :P  

 سوق العمل عند كينز :

لقد جاء كينز بنظريته الشهرية اليت ترمي إىل إمكانية حتقيق التوازن يف كل االسواق خاصة سوق العمل            
حيث نوه على إستحالة حتقيق التوازن عن طريق آليات السوق من خالل املرونة يف األجور و األسعار و قد رفض  

 فسري البطالة .كينز فكرة البطالة اإلرادية أو اإلجبارية يف نظريته لت

: وافق التحليل الكينزي مع التحليل الكالسيكي على وجود دالة عكسية لألجر احلقيقي  الطلب على العمل
 حيث :

𝑌 = 𝑓(𝐿) 

𝑌′ =
𝑑𝑦

𝑑𝑙
             (𝑌′ > 0) 

𝑌′′ =
𝑑2𝑦

𝑑2𝑙
            (𝑌′′ < 0) 

دالة الطلب على العمل هي دالة مشتقة من دالة اإلنتاج و هي دالة متناقصة بالنسبة لألجر احلقيقي وفق العالقة 
 التالية : 

𝑄 = 𝑄(𝐿)            𝑄′(𝐿) < 0    => 𝐿𝑑 = 𝑓(
𝑊

𝑃
) 

دف ويتفق أيضا كينز مع الكالسيك على فرضية املنافسة التامة و اليت يسعى من خالهلا املنتجون إىل حتقيق ه
تعظيم الربح حتت قيد دالة اإلنتاج أي أن املنتجون يعملون على توظيف حجم من اليد العاملة الضرورية لتحقيق 

 . 1اإلنتاج املوافق للطلب املتوقع و الذي يطلق عليه كينز بالوصول إىل مستوى الطلب الفعال

 

 
                                                           

1 24، ص  2005، مذكرة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية ، جامعة اجلزائر  دور سياسة التشغيل في معالجة مشكل البطالة في الجزائر شال ي فارس ،  
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 : لقد إختلف التحليل الكينزي و التحليل الكالسيكي يف نقطتني أساسيتني مها : عرض العمل

.إن عرض العمل ليس دالة متزايدة يف األجر احلقيقي ، أي رفض كينز إعتبار الكالسيك بأن العمل دالة لألجر 1
توظيفه ال يأخذ احلقيقي حيث يعترب كينز أن معدل األجر اإلمسي هو الذي حيدد عرض العمل ألن العامل حني 

بعني اإلعتبار سوى األجر احلقيقي و هو األجر املعمول به يف السوق و يعود السبب يف ذلك إىل تأثر األجور 
 مستقبال بالتضخم ، و يرى العمال أهنم معرضون للخداع النقدي بسبب الزيادة احلاصلة يف مستوى األسعار .

  ي أي عدم إمكانية إخنفاض األجر دون مستوى معني ..إمكانية مجود األجر اإلمسي يف اإل داه التناز 2

ألخري حد أدىن ال كمكن إخرتاقه و بالتا ي دالة عرض العمل عند كينز تتحدد مبعدل األجر اإلمسي و إن هذا ا
 .  1الشكل التا ي يوضح ذلكو 

: منحى عرض العمل عند كينز    ( 5الشكل )                                    

                         W                                               𝐿S األجر اإلمسي    

                                      E 

                  𝑊0 

 

 𝐿0 L 

 : جميد ضياء املوسوي ، مرجع سبق ذكرهالمصدر 

نالحظ من خالل الشكل البياين أنه عندما يتناقص معدل األجر اإلمسي بأن الكمية املعروضة من العمل           
اليت يقابلها األجر األدىن اإلمسي و نستنتج أييضا أن عرض العمل عند كينز ليس  Eتنخفض حىت تصل النقطة 

مهما كانت  W0الذي ال ال ينخفض عند السقف  دالة متزايدة لألجر احلقيقي و إمنا هو دالة يف األجر اإلمسي
 . L0الكمية املعروضة و احملصورة بني الصفر و 

 

                                                           

1 383، ص  1994، منشورات بويت ، اجلزائر محاضرات في التحليل اإلقتصادي الكلي حممد شريف إملان ،  
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 :توازن سوق العمل عند كينز 

يتحقق التوازن يف سوق العمل حسب التحليل الكينزي عندما يتساوى الطلب على العمل مع عرض العمل    
 :  1التوظيف الكامل حسب الشكل التا يويتحقق التوازن عند مستويات خمتلفة تقل عن مستوى 

: منحنى توازن سوق العمل عند كينز   ( 6الشكل )                            

 

 W 𝐿𝑑        األجر اإلمسي  

 𝐿𝑠 

 X     E  

                          W0                                    

 

  

 L0 L1 L 

  339، ص  مرجع سبق ذكره: ضياء جميد املوسوي ،  رجعالم                              

حيث  Xيوضح الشكل السابق أن التوازن بني عرض العمل و الطلب على العمل يتحقق عند النقطة           
يوجد عمال هذا يعين أن التشغيل غري تام ألنه  L1و   L0أن هناك فائض يف عرض العمل املقاس بالفرق بني 

و هذا يدل على وجود بطالة غري إرادية أو إجبارية و حىت  W0مستعدون لقبول العمل عند معدل أجر أدىن 
يتحقق توازن التشغيل التام عند كينز جيب أن يتقاطع منحىن عرض العمل مع منحىن الطلب على العمل يف 

 عندها ال يوجد أي فائض يف عرض العمل عند احلد األدىن من األجر اإلمسي  Eالنقطة 

 

 
                                                           

1 338،  ص   مرجع نفسهضياء جميد املوسوي  ،  
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 المطلب الثاني : البطالة في الفكر اإلقتصادي الحديث
عدد من النظريات و اإل داهات اليت سعت لتغيري اإلختالل يف سوق العمل إعتمادا شمل هذا املنظور يو          

على صياغة بعض الفروض املتعلقة هبيكل سوق العمل و آلية التوازن الداخلي نتيجة بروز ظاهرة البطالة ومن أبرز 
 هذه النظريات مايلي : 

:.نظرية البحث عن العمل 1  
سي من فروض النموذج التقليدي لسوق العمل و املتمثل يف أن تغري فرض أساترتكز هذه النظرية على           

مجيع املتعاملني يف هذا السوق على علم كامل مبا جيري فيه ، و هذه مهمة صعبة للحصول على املعلومات 
 الكافية عن سوق العمل ، وبالتا ي األمر الذي يدفعهم للسعي من أجل احلصول على هذه املعلومات و تقييم

عملية البحث هذه بصفتني أساسيتني الصفة األوىل عملية خمتلفة ألهنا تتضمن نفقات متعلقة بالبحث و اإلختيار 
و الصفة الثانية أهنا عملية تستغرق فرتة زمنية من الوقت و تستند هذه النظرية على هاتني الصفتني يف تفسري 

مل شاغرة و لتفسري تباين األجور املتعلقة بنفس ظاهرة وجود كم من املتعطلني طبقا إىل حني مع وجود فرص ع
،  فمن وجهة نظر هذه  1فئات املهارة دون أن يعين ذلك وجود أي نوعمن اإلختالل يف آليات سوق العمل

النظرية أن األفراد يرتكون مناصب عملهم و التفرغ للبحث عن وظائف جديدة املالئمة لقدراهتم و حسب هيكل 
الة يف هذه احلالة هو سلوك إختياري ، كما أن هذه البطالة تعترب ضرورية من أجل احلصول األجور و بالتا ي فالبط

إىل التوزيع االمثل لقوة العمل بني اإلستخدامات املختلفة ، حلاهلا أهنا تؤدي إىل حصول كل الفرد على أفضل 
يتحصل عليه نتيجة حتسني فرصة للعمل ، و يتوقف طول فرتة البطالة على معدل األجر الذي يتوقع الفرد أن 

درجو معلوماته بأحوال السوق و على املناخ اإلقتصادي العام يف اجملتمع و يف حالة الرواج اإلقتصادي فإن البطالة 
تطول نتيجة وفرة فرص العمل املتاحة و على العكس يف حالة الكساد اإلقتصادي ، كما أن الداخلني اجلدد يف 

ية نظرا إلنعدام خربهتم بأحوال السوق تزداد درجة تنقلهم بني الوظائف املختلفة سوق العمل و خاصة الفئة الشبان
 من أجل احلصول املعلومات املطلوبة ، و بالتا ي يتعرضون لفرتة بطالة أطول من غريهم .

و الواقع أن نظرية البحث عن العمل ال تفسر حقيقة البحث على املعلومات فرص العمل و تالعب معدالت 
املرتفعة ، فال كمكن إرجاعها جملرد رغبة األفراد يف التفرغ لعملية مجع املعلومات و بالتا ي فهي عاجزة عن البطالة 

                                                           

1 186، ص  1989، مؤسسة الرضا للطباعة ، مجهورية مصر العربية البطالة في مصر  سلوى سليمان ، 
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تفسري ظاهرة البطالة و حاجة يف اآلجال الطويلة ، كما أن الواقع امليداين أثبت أن البحث عن العمل اجلديد 
و إنتقال العمل من وظيفة إىل البحث عن وظيفة يكون للفرد املشتغل و ليس البطال ، كما أن تغيري الوظائف 

أخرى وذلك بدون املردود حبالة التعطل كما أن الدراسات أثبتت أن نسبة كبرية من البطالة ترجع إىل ختلي 
 . 1املشروعات عن العمل و ليس الفكر

 ترتبط عملية البحث بنوعني من التكاليف: 
وظيفة و رسوم مكاتب التشغيل و تكاليف اإلنتقاالت ..تكاليف مباشرة مثل تكاليف إعانات البحث عن 1  
.تكاليف غري مباشرة و املتمثلة يف تكلفة الفرصة البديلة أي األجر املضحى به خالل فرتة التفرغ للبحث عن 2

 الوظيفة املالئمة .
إختالل سوق العمل : .نظرية 2  

تقوم هذه النظرية على رفض الفروض االساسية للنموذج الكالسيكي و النيوكالسيكي لتحليل سوق          
العمل املتعلق بإستجابة االجور و االسعار على النمو الذي حيقق التوازن بني العرض و الطلب و فرض بديل هو 

ز كل من األجور و األسعار يف األجل مجود األجور و االسعار يف االجل القصري و يرجع هذا اجلمود إىل عج
القصري بالسرعة الكافية لتحقيق التوازن و نتيجة لذلك قد يتعرض سوق العمل حلالة من اإلختالل أو عدم التوازن 
تتمثل يف وجود فائض يف عرض العمل عن الطلب عليه ، مما يؤدي إىل ظهور بطالة إجبارية ، و ال تربط  هذه 

تيجة الختالل سوق العمل مبفرده بل حمصلة متزامنة الختالل العرض و الطلب يف سوق النظرية وقوع البطالة ن
السلع و اخلدمات و سوق العمل يعترب البطالة آلية من آليات التوازن الكمي بني عرض العمل و الطلب عليه 

النظرية للتحليل نتيجة عدم فعالية التوازن األخرى و على الرغم من أن هذه النظرية تعترب أحد اإلمتدادات 
التقليدي لسوق العمل ، إال أهنا ختتلف جوهريا معه ألعرتاففها بإمكانية وجود إجبارية على حني يتضمن النموذج 

 .  2التقليدي سوى نوعني فقط من أنواع البطالة مها البطالة اإلختيارية و البطالة اإلحتكاكية
دمات كمكن أن ينتج عنها نوعني من البطالة وهي : إن عالقات التشابك بني سوق العمل و سوق السلع و اخل  

 العرض من السلع عن الطلب عليها  تقرتن فيها البطالة يف سوق العمل بوجود نقص يف البطالة الكالسيكية :
متكن أسباب البطالة يف هذه احلالة يف إرتفاع معدل االجور احلقيقية للعمال مما يدفع رجال االعمال إىل عدم و 

                                                           

1 245، ص مرجع سبق ذكره مدين بن شهرة ،  
  

2 246، ص مرجع نفسه مدين بن شهرة ،  
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روض من السلع و عدم زيادة مستوى التشغيل و ذلك بسبب إخنفاض رحبية اإلستثمارات اإلضافية اليت زيادة املع
 متكن أن يقوموهنا .
: تعين وجود فائض يف العرض عن الطلب يف كال من سوق العمل و سوق السلع و يف هذه البطالة الكينزية 

 . 1ا لقصور الطلب يف سوق السلعاحلالة ال ترجع البطالة إىل إرتفاع معدالت األجور ، و إمن
 لتفسري لكل من البطالة الكينزية اجلديد يف هذه النظرية لإلختالل هو إستخدامها لنفس اإلطار التحليلي     

البطالة الكالسيكية على حد السواء ، وهو مايعين أن نوع البطالة و أسباهبا ليست من الثوابت يف أي نظام و 
بيعة اإلختالالت اليت تعاين منها األواق املختلفة اي أن هذه النظرية توضح ان إقتصادي و إمنا تتوقف على ط

البطالة غري اإلحتكاكية ترجع يف البدان الصناعية املتقدمة إىل إخنفاض مستوى اإلنتاج و لكن هذا األخري قد 
إال أن هذه النظرية  يكون نا دا عنه إخنفاض معدل رحبية اإلستثمارات أو لعدم وجود قدر كايف من الطلب الكلي

 تنقسم إىل نوعني من القصور : 
_ إن التحليل يكون يف فرتات قصرية األجل و يقوم على دراسة مظاهر اإلختالل يف االسواق املختلفة داخل  1

كل فرتة و لكنه يهمل متاما العالقة بني املتغريات اإلقتصادية عرب فرتات طويلة و اليتم مراجعتها بعد كل فرتة زمنية 
 قصرية .

_ يبني التحليل السابق على أساس  دانس عنصر العمل من ناحية وجود سوق واحدة للسلع من ناحية أخرى 2
، و هو ما يعين ان البطالة الواقعة يف اجملتمع تكون إما بطالة كينزية أو بطالة كالسيكية ولكن يف حقيقة األمر جند 

ن أنواع عنصر العمل ، كما أن هناك العديد من اسواق السلع أن هذه الفرص تتسم بعدم الواقعية فهناك العديد م
وم مث يكون األقرب للمنطق هو تزامن نوعي للبطالة معا ، و هو ما يعين ضمنيا إستحالة مواجهة ظاهرة البطالة 

ادة فالسياسة املالئمة للقضاء على البطالة الكينزية و اليت تتمثل يف العمل على رفعال الطلب الكلي عن طريق زي
اإلنفاق احلكومي او زيادة أجور العمال ستؤدي إىل تفاقم البطالة الكالسيكية نظرا لتخفيضها ملعدالت رحبية 

 اإلستثمارات بدال من رفعها .

.نظرية تجزئة سوق العمل :3  
إثر العديد من الدراسات امليدانية يف اإلقتصاد االمريكي خالل فرتة  ظهرت نظرية  دزئة سوق العمل على        

النوع م أو التجزئة على أساس اجلنسية ،الستينات الت أوضعت ان قوة العمل األمريكية تتعرض لظاهرة من التقسي
ض للحصول ، السن ، املستوى التعليمي و تتعارض هذه النظرية مع النظرية التقليدية لسوق العمل و اليت تفرت 

                                                           

1 54،  52، ص مرجع سبق ذكره علي عبد الوهاب جنا ،  
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يعين وجود فوارق بني النظريتني على العمل من حيث اخلصائص الشخصية و املساواة للحصول على العمل مما 
لكن وجود قصور يف النموذج التقليدي على عدم قدرته يف تفسري االوضاع السائدة يف اجملتمعات الصناعية 

شباب و العمالة املهاجرة و من مث تعددت نظرية احلديثة و خاصة البطالة اليت مست فئات كبرية من اإلناث و ال
 دزئة سوق العمل كمحاولة للتغلب على هذا الوجه من أوجه قصور النموذج التقليدي ، و تقوم هذه النظرية على 

 . 1فكرة رئيسية تتبىن وجود سوقني  سوق رئيسي و سوق ثانوي
تتسم وفقا مليار درجة اإلستقرار اليت يتمتع هبا أن اإلزدواجية اليت يتم هبا سوق العمل   pioreو أوضح       

املشتغلون يف كل سوق و يتصف املشتغلون بالسوق الرئيسي مبهارات عالية و فرص للرتقي جيدة و حيصلون على 
أجور مرتفعة كما يتمتعون بدرجة إستقرار مأمون و شريط عمل جديدة ، وتكون فئة الذكور الذين ترتاوح 

سنة هي الفئة الغالبة هلذه السوق و يتمتعون مبستويات مهارة عالية ، أما السوق الثانوي  45و  25أعمارهم بني 
فيتصف بعدم اإلستقرار املشتغلني فيه و بإخنفاض املهارات و فتوة الفئة العاملة و حصوهلم على أجور منخفضة 

 خفضة املهارة وتضم هذه السوق فئة الشباب و املهاجرين و اإلناث و كبار السن و العمالة املن
تتكون السوق الرئيسية من املنشآت كبرية احلجم اليت تستخدم الفنون اإلنتاجية كثيفة رأس املال و فئات معينة من 
العمالة املهاجرة ، اليت تعمل هذه املنشآت على اإلحتفاظ هبم ملا إكتسبوه من مهارات اثناء عملهم ، و نظرا 

السلع و أسعارها فإهنا تتمتع بدرجة عالية من إستقرار الطلب على  لسيطرة هذه الوحدات الكبرية على أسواق
منتجاهتا ومن الطبيعي أن ينعكس هذا اإلستقرار على العمالة املنشغلة فيها ، و البعض يدرج حتت مسمى هذا 

 السوق كافة املنشآت و وحدات القطاع احلكومي و القطاع العام و منشآت القطاع اخلاص املنظم .
الثانوية فتتكون من الوحدات اإلنتاجية صغرية احلجم اليت تستخدم أساليب إنتاجية كثيفة العمل و اليت  أما السوق

تتأثر بالتقلبات يف مستوى النشاط اإلقتصادي ، و هي حتتاج إىل عمالة قليلة املهارة حتتاجها عند احلاجة أي عند 
و ذلك 2تغلون يف السوق الثانوية أكثر عرضة للبطالة الرواج و تستغين عنهم أوقات الكساد ، وهو ما يعين أن املش

لعدم وجود تشريعات حتميهم و خاصة العمالة املهاجرة أو ألهنم ال كمثلون الدخل األساسي ألسرهتم مثل الشباب 
و اإلناث ،و بالتا ي فإن ظاهرة البطالة تظهر يف نظرية  دزئة سوق العمل مبظهر من مظاهر التعديل ، فتانة سوق 

 مل تعرتضها صعوبات نظرية و عملية من حيث التسمية و التصنيف و التوصيف و التسميات املتداولة لثنائية الع

 السوق كالقطاع احلديث مقابل القطاع التقليدي ،القطاع غري الرمسي و القطاع املنظم مقابل القطاع غري املنظم.

                                                           

1 248، ص مرجع سبق ذكره مدين بن شهرة ،  
  

2 357، ص  مرجع سبق ذكره ضياء جميد املوسوي ، 
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 للتضخم :  .نظرية معدل البطالة الطبيعي أو معدل البطالة غير المعجل4
 ملؤثرة يف صعود أو هبوط األسعار يشري معدل البطالة الطبيعي إىل ذلك املعدل الذي تكون عنده القوى ا       

األجور يف حالة توازن ، و حبيث ال يكون هناك ميل إلرتفاع معدل التضخم أو إلخنفاضه وإذا ساد اإلقتصاد و 
عدل البطالة املتحقق مساويا ملعدل البطالة الطبيعي يكون القومي معدل البطالة الطبيعي ، أي عندما يكون م

اإلقتصاد حينئذ عند مستوى التوظيف الكامل ويف حالة التوازن ، و يرى فريدمان أن هناك عالقة تكاملية بني 
البطالة و التضخم إال أن هذه العالقة ليست دائمة ألن هناك معدل تضخم غري متوقع يعمل عادة على رفع وترية 

  1سعار ، مث يسرتسل فيقول أن العالقة العكسية ليست بني البطالة والتضخم و إمنا بني البطالة و وترية التضخماأل
ولقد إستخلص فليبس من دراسته أن معدل التغري يف األجور النقدية يرتبط عكسيا بشكل غري خطي مع النسبة 

و إخنفاض معدل البطالة يتناىف و التحليل  املئوية ملعدل البطالة و ان العالقة بني إرتفاع معدل التضخم
الكالسيكي ، إذ ال يتغري مستوى اإلنتاج احلقيقي ، ومن مث ال يتغري مستوى البطالة مع التغري يف مستوى السعر   

طاملا أن إرتفاع مستوى السعر معربا عنه بإنتقال دالة الطلب الكلية إىل األعلى و بالتا ي ال تؤثر على الناتج 
يف األمد الطويل إال أن حتليل منحىن فيلبس يوفر دعما للنموذج الكينزي ، إذ تؤدي الزيادة يف الطلب  احلقيقي

الكلي إىل إرتفاع مستوى السعر عند معدل األجر النقدي و هذا من شأنه أن يتسبب يف توسع مستمر يف 
 . 2مستوى اإلستخدام و اإلنتاج

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 32، ص  2011، مذكرة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية ، جامعة ورقلة دراسة قياسية لسوق العمل في الجزائر بن طجني حممد عبد الرمحن ،  
  

2 353،  351، ص  مرجع سبق ذكرهضياء جميد املوسوي ،  
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   و القصير : منحنى فليبس في األجل الطويل (  7) الشكل                      

   
معدل التضخم             

 
 

 x c  
 b 

 
              q                                  a 

 
       u1             u2                 معدل البطالة                             

352مرجع سبق ذكره ، : ضياء جميد املوسوي ،  المصدر  

          
و هذا يعين إخنفاض معدل البطالة )  bتتحول إىل النقطة  aمن خالل الشكل نالحظ أن  النقطة             

يف املنحىن  c( و بعد إرتفاع االجور ننتقل إىل النقطة  xإىل  q( و زيادة نسبة التضخم ) من  u1إىل  u2من  
 .xمع إرتفاع معدل التضخم إىل  u2اجلديد و هذا يعين أن معدل البطالة إرتفع إىل قيمته األوىل 
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 خالصة الفصل :

حاولنا يف هذا الفصل تقدمي أهم املفاهيم املتعلقة هبذه املشكلة حيث أن التعاريف املختلفة للبطالة تنطلق         
من مفهوم واحد و مشرتك معتمدين يف ذلك على املعايري الذي حددها املكتب الدو ي للعمل و رغم صعوبة 

دنا أن البطالة ختتلف أنواعها حبسب العوامل املرتبطة قياس حجم البطالة إال أنه يتبع طريقة واحدة لقياسها كم وج
هبا و بعد شرح خمتلف النظريات املفسرة للبطالة تبني أن هناك جدال و إختالفا بني املفكرين اإلقتصاديني فيما 
يتعلق هبذا املوضوع فالنظرية الكالسيكية ترى أن سوق العمل يف حالة توازن باستمرار و الناتج هو دائما عند 

ستوى التشغيل الكامل و هذه غري مقبولة غري أن التحليل الذي جاء به كينز أكثر تأييدا للتحليل لسوق العمل م
عنها لوجهة نظر الكالسيك و بسبب عدم قدرة النظريتني الكالسيكية و الكينزية على تفسري معدالت البطالة 

لى ضوء املعطيات اإلقتصادية اجلديدة بإدخال املرتفعة و هلذا ظهرت نظريات حديثة تقوم بتفسري هذه الظاهرة ع
.األجنع للقضاء عليها  فروض أكثر واقعية وحىت تصري أكثر قدرة على تفسريها على أمل إجياد احللول



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل الثاني  

تحليل واقع ظاهرة البطالة في 

 الجزائر 
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  تمهيد :

بعد اإلستقالل حاولت احلكومة اجلزائرية آنذاك إختاذ تدابري و حلول للخروج من مآزقها وذلك بانتهاج         
دية وفقا للسياسات النظام اإلشرتاكي كخيار أمثل حلل املشاكل و اآلفات املنتشرة عرب إدارة عملية التنمية اإلقتصا

املطبقة خالل تلك الفرتة شهد سوق العمل تطور كبري و ذلك بزيادة تشغيل الفئات الطالبة للعمل و إخنفاض 
معدالت البطالة و إعتمدت سياستها يف التشغيل يف وضع براجمها ةبناءا على املعطيات اليت ترصدها الدراسات 

النشيطة أو إحصاء القوى العاملة بشكل عام ، سواء تعلق األمر بعدد  اإلحصائية و املتعلقة بالتعداد اخلاص بالفئة
السكان املشتغلني فعال أو الذين كمرون مبرحلة بطالة أي العاطلني عن العمل ، هلذا إرتأينا إىل أن نتطرق هلذا 

التشغيل إىل اجلانب ملعرفة اسباب تفاقم مشكلة البطالة يف اجلزائر وسياسات عالجها من خالل مصاحل و هيئات 
جانب ذلك سياسة التشغيل و مدى حتقيق أهدافها العامة ، هذا من جهة و معرفة واقع القوى العاملة غري 

 املشتغلة وتوزيعها من جهة أخرى .

 المبحث األول : أسباب مشكلة البطالة في الجزائر و سياسات عالجها 

دالت البطالة و تدين ملستويات عروض العمل نظرا للوضع الذي مر به سوق العمل من إرتفاع مع           
أصبح على احلكومة التفكري يف إجراءات سريعة و ذات تاثري إجيايب على سوق العمل وذلك بإنشاء العديد من 
الربامج و السياسات عن طريق جمموعة متعددة من املصاحل لتشغيل البطالني باإلضافة إىل محاية العمال املسرحني 

ألسباب إقتصادية و سنتطرق يف هذا املبحث إىل أسباب تفاقم مشكلة البطالة يف اجلزائر وكذا  من أعماهلم نتيجة
 سياسات التشغيل حملاربة البطالة .

 المطلب األول : أسباب تفاقم مشكلة البطالة في الجزائر 

اإلقتصادية و اإلجتماعية إن للبطالة اسباب كثرية منها القضية السكانية و السياسية التعليمية و الظروف         
و السياسية ، و الشؤون التنظيمية و أن كل منهم يؤثر يف جانب عرض العمل أو يف جانب الطلب عليه أو يف  
كل منهما ، ونشري أن تفاقم مشكل البطالة يف اجلزائر يعود إىل جمموعتني من االسباب فهناك أسباب خارجة عن 

 هات الدولة .إرادة الدولة ، و أسباب نابعة من إ دا
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_ االسباب الخارجة عن إرادة الدولة : 1  

لعمل و اليت كانت خارج و هي اليت أضعفت معدالت اإلستثمار احمللي و منها عدم توفر فرص ا            
نطاق احلكومة يف تصرفاهتا من خالل إبعاد مسؤولياهتا سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة ومن أهم هذه األسباب 

 مايلي : 

مبا أن اجلزائر بلد طاقوي حيتل فيه قطاع احملروقات أمهية كبرية حبيث يعتمد اإلقتصاد _ إنخفاض أسعار البترول : 
إال أن إخنفاض أسعار البرتول بصورة مستمرة خالل %  96 بالدرجة األوىل على إنتاج و تصدير احملروقات بنسبة

، ما أدى إىل إنكماش  1986دوالر يف عام  15إىل  1980دوالر للربميل يف سنة  35فرتة الثمانينات من حوا ي 
إقتصادي يف اجلزائر نتيجة إتباع سياسات تقيدية بسبب تدهور الريع البرتو ي و هذا ما أدى إىل تقلص حجم 

:  1اإلستثمارات احمللية و من مث تقلص إجياد مناصب عمل جديد ، و اجلدول التا ي يبني امليزان اجلبائي و النقدي  

النقدي ) مقدر بالنسبة المئوية ( الميزان الجبائي و:  1رقم  جدولال    

1988 1987 1986 1985  
 إيرادات الخزينة / الناتج الداخلي الخام  36,8 30,6 28,4 26,7
 الجباية النفطية  15,9 7,1 6,3 6,9
 نفقات الخزينة / الناتج الداخلي الخام  46,4 42,3 35,6 39,4
 النفقات الجارية  18,2 21,1 20,1 21,8
 اإلستثمار العمومي  15,3 13,8 11,7 12,4
 القروض الصافية المقدمة للمؤسسات العمومية  7,8 5,8 4,9 5,9

0,7ـــــ  1,1ـــــــ    مصارف اخرى  5,1 1,6 
 رصيد الخزينة / الناتج الداخلي الخام  9,6 11,7 7,2 12,7
الداخلي الخام  / الناتج  76 75 79 84 M2  
 تضخم مؤشر األسعار عند اإلستهالك  10,5 12,3 7,5 5,9

 253: مدين بن شهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص  المصدر

يظهر من خالل اجلدول تأثر إيرادات اخلزينة مبتغريات أسعار البرتول مما أدى إىل إخنفاض اجلباية البرتولية        
 م ، و هذا ما أدى غلى إجياد سياسة التقشف يف اإلستثمار  1986و  1985إىل أكثر من النصف بني سنيت 

                                                           

252، ص مرجع سبق ذكره مدين بن شهرة ،   1
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 عن دورها يف متويل هذه املؤسسات العمومي و يف القروض املقدمة للمؤسسات العمومية و بالتا ي ختلي الدولة 

: و ترتب عن ذلك إتباع سياسة _ إنخفاض معدالت النمو اإلقتصادي في الدول الصناعية الكبرى 
شية يف فرتة الثمانينات من قبل الدول املتقدمة ألن منو الناتج احمللي اإلمجا ي يف تلك الدول قد إخنفض من إنكما

م ، مما أدى إىل تناقص  1986% يف سنة  3,3م مث إىل  1983% يف سنة  5,3م إىل  1980% يف سنة  94
ظاهرة الركود اإلقتصادي العاملي كان له األثر واردات هذه الدول من الدول النامية و منها اجلزائر ، و بالتا ي فإن 

 على مستوى الدخل و من مث على مستوى قطاع التشغيل خاصة يف قطاعات التصدير .

عار الصرف لعملية التبادل الدو ي أي الدوالر من اس : إن إخنفاض_ تدهور شروط التبادل التجاري الدولي 
م  1980م فحسب سنة  1987م /  1986% يف عام  101,9م ( إىل  1985_  1984% يف عام )  124,3

هي سنة األساس ، أدى إىل إضعاف اجلزائر لقوهتا الشرائية ألن اجلزائر تتعامل يف بيع حمروقاهتا بالدوالر األمريكي 
% أمام   20% و  30و بالتا ي تأثري إسترياداهتا من السلع التامة الصنع حيث إخنفض سعر صرف الدوالر حنو 

 الياباين و املارك األملاين على التوا ي يف بداية الثمانينات ، كل ذلك أثر على حجم املبادالت كال من الني
التجارية و أي إنكماش يف أطراف التبادل التجاري يؤثر على مستوى الدخل الوطين و قدرة اجلزائر على خلق 

 فرص عمل جديدة . 

ساسيا يف حتديد حجم املعروض من القوة العاملة يلعب السكان يف أي جمتمع دورا أ_ القضية السكانية : 
فازدياد معدل النمو السكاين ينجم عنه قوة العمل مبعدالت كبرية األمر الذي يؤدي بالضرورة إىل خلق مناصب 

حيث تؤدي الزيادة الكبرية يف عدد السكان مع  1عمل جديدة و هو اخللل الذي تعاين منه غالبية الدول النامية
بغرض ثبات العوامل االخرى على ما هي عليه إىل إخنفاض مستوى املعيشة و تالقي إنتشار البطالة  زيادة اإلنتاج

م تضاعف عدد السكان بثالث مرات أي  1985م إىل  1962بصورها املختلفة و لقد عرفت اجلزائر يف الفرتة 
و منذ هناية الثمانينات و تبعا ألثر املزدوج للتنمية و اإلنتشار الواسع % 3بنسبة سنوية للنمو الدكمغرالفي  داوز 

لوسائل منع احلمل يف اجملتمع ، سجل تباطؤا حمسوسا لوترية منو السكان حيث بلغت نسبة النمو الدكمغرايف سنة 
% سنة  1,46% أي ما يعادل إخنفاضا بالنصف خالل عقد و احد و قدرت هذه النسبة بــــــــ  1,52م  1998
م و أن زيادة السكان حىت هناية الثمانينات أدت إىل تزايد نسبة السكان  2000% سنة  1,43م و  1999

                                                           

1 288، ص  1997، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية  النظرية اإلقتصادية الكلية الرمحن يسري أمحد ،عبد  
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و هكذا  19981شخصا سنة   8326000إىل  1977شخصا يف سنة  3049952النشطاء إقتصاديا من 
 دى إىل تفاقم البطالة .أصبحت مشكلة تزايد السكان مع عدم وجود سياسة واضحة إلمتصاص نسبة التزايد مما أ

 _ األسباب النابعة من إتجاهات الدولة : 2

إن السياسات املتعاقبة بينت مدى هشاشة القرارات احلكومية يف زيادة حدة البطالة بطريقة مباشرة أو          
 بطريقة غري مباشرة تتمثل هذه السياسات فيمايلي : 

إن سياسة التعيني املباشرة حلاملي الشهادات العليا و اجلامعية و كذلك _ التوقف على تعيين الخريجين : 
خرجيي املعاهد و املدارس املتخصصة كانت من اهم مهام احلكومة اجلزائرية حيث كانت تتكفل الدولة بتعيينهم يف 

ى إىل ظهور القطاعات احلكومية و املؤسسات اإلقتصادية العمومية ضمن سياسة إجتماعية متكاملة و هذا ما أد
البطالة املقنعة هبذه األجهزة ألن السياسة اخلاصة بإنشاء عدد هائل من مناصب العمل يف القطاع العمومي جنم 

من %  66,5عنه إرتفاع يف نسبة العمال األجراء الدائمون يف جممل الوظائف حيث أصبح األجراء كمثلون نسبة 
ن بينما خالل النصف الثاين من  1966% سنة  35سبة م بينما مل تتجاوز هذه الن 1982مناصب الشغل سنة 

م ( متيز تطور الشغل بسلسلة من العوامل منها  1989_  1985الثمانينات و املوافق للمخطط اخلماسي الثاين ) 
  دور الدولة يف تعيني اخلرجيني أو اإلجراءات اإلقتصادية األخرى مما أدى إىل تغيري 1986الصدمة النفطية لسنة 

 ت شكل مشكلة البطالة لتظهر بطالة املتعلمني يف الثمانينات بدال من بطالة األميني يف السبعينات .تغري و 

: إن مدة التعليم و من مث مدة التكوين أو التدريب _ عدم التنسيق بين التعليم و التكوين و سوق العمل 
ا العائد اخلاص من وجهة نظر الفرد تتطلب تكاليف كثرية يتحملها الفرد و اجملتمع معا و هذه التكاليف يربره

للحصول على أفضل الوظائف و أحسن أجر و كذلك العائد اإلجتماعي من وجهة نظر اجملتمع و يتمثل يف 
اإلرتفاع بإنتاجية العمالة املؤهلة ككل ، و أن عدم التناسق بني التعليم و التوظيف قد أدى إىل تراجع عائد التعليم 

ناصب عمل دون مراعاة التخصصات التعليمية حيث أن هذه األخرية منطية و غري و هذا نتيجة احلصول على م
متطورة مما أدى إىل تزايد أعداد اخلرجيني و خاصة ذوي املؤهالت املتوسطة مما ادى إىل زيادة يف املعروض من 

بل اخلرجيني عن حاجة سوق العمل و عدم  دانس يف هيكله حبيث كان هناك عجز يف بعض التخصصات مقا
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فائض يف ختصصات أخرى مع عدم وجود طلب مماثل هلا ، و هذا يرجع إىل قصور السياسة التعليمية و عدم 
 :1مواكبتها ملتطلبات سوق العمل كما يوضح اجلدول التا ي

 1995و  1987المستوى التعليمي في  توزيع العاطلين عن العمل حسب:  2رقم جدول ال          

تكوين  ثانوي متوسط إبتدائي 
 مهني

تكوين 
 عالي

بدون 
 مستوى

غير 
 محدود

 المجموع

1987 _ 52,7 6,9 _ _ 35,2 5,2 100 
1995 25,8 29,9 20,7 11,3 4,4 7,3 0,6 100 

256: مدين بن شهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص  المصدر  

و عليه فإن السياسة التعليمية املطبقة يف اجلزائر ، عاجزة عن تلبية حاجات سوق العمل و يظهر ذلك يف      
نقص املهارات و أيضا يف الزيادات غري العادية اليت تدفع هبا اجلامعات و املعاهد و املدارس سنويا من اخلرجيني 

ىل غياب التخطيط و التنسيق السليم بني دون أن يكون ذلك طلب حقيقي لسوق العمل ، و يرجع ذلك إ
الوزارات املعنية و التقييد يف النظم املتبعة و يرجع ذلك إىل إفتقار عناصر التكامل و الرتابط و التناسق يف سياسة 

 التعليم و معدالت النمو السكاين التعليم حيث متت دراسة كل مرحلة على حدى ، و كذا عدم الربط بني 
 ليم خمتلفة دون دراسة سوق العمل مكونني حبكم ضعف املنظومة الرتبوية و تطبيق أمناط تعغياب املهارات للو 
غياب منهج املتطور و ذلك راجع إىل عدم توفر متخصصني يف ختطيط املناهج املتطورة و ضعف اإلدارة التعليمية و 

معة غلى سوق العمل و بالتا ي حيث أدى هذا إىل تضاعف العد عند اإلنتقال من الثانوية إىل اجلامعة و من اجلا
زيادة نسبة البطالة عما هي عليه ، و أصبح املتعلم اليوم غائبا على اجملتمع نظرا ألنه ال يشارك بعمل مثمر ال 
لنفسه و ال جملتمعه و عليه البد من ختطيط سليم للقوى العاملة حيث يتم من خالله حتديد األعداد املقبولة 

  كمكن لسوق العمل إستيعاهبا بعد ذلك و إال سوف تزداد املشكلة .باملدارس و اجلامعات و اليت

إن حمتوى التشريعات اخلاصة بقانون العمل قد أسهمت بطريقة مباشرة يف إرتفاع _ قوانين العمل و تشريعاته :
ت قوانني كان ضمن إستمرارية اإلصالحا 5م و املتمثل يف  1990معدالت البطالة يف التشريع الصادر يف سنة 

 م مبثابة القطيعة مع األسس  1989م و أحكام دستور  1988اإلقتصادية اليت جاءت هبا قوانني يناير 
التوجيهات الواردة يف التشريع السابق و كان هبدف الصفة حمررا و ضامنا للحريات الفردية ة اجلماعية و مطابقا و 
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، و إن حمتوى هذا التشريع اجلديد له عالقة  للمبادئ اليت حتكم عالقات العمل و دور الدولة يف إقتصاد السوق
بالتزامات اجلزائر إ داه اهليئات و املنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية و كان األمر كذلك بالنسبة إىل املبادئ 
األساسية املتعلقة باملفاوضات اجلماعية و احلرية النقابية للعمال و أرباب العمل و حق اإلضراب و دور مفتشية 

م الذي ينفذ املبادئ املذكورة يف بنود اإلتفاقيات و احملمية  1990عمل و إدارة الشغل و بالتا ي فإن تشريع سنة ال
مما  لة وجود اإلمتثال هبا و تطبيقها جعل من العمال و أرباب العمل و املؤسسات التابعة للدو  89من قبل دستور 

يق اإلتفاق و الوفاق بتحديد القواعد اليت حتكم عالقات ترك إلدارة الشركاء اإلجتماعيني مهمة القيام عن طر 
العمل الفردية و اجلماعية ، و من السلم به اإلنتقال من نظام القانون األساسي و التنظيمي إىل قانون إتفاقية 
العقود اجلماعية لتسيري عالقات العمل أمر يدل على تغري سياسة التوظيف حبيث صار إنتقال العامل من درجة 

أخرى يرتبط بعوامل شكلية بعيدة عن حسابات املهارة و الكفاءة يضاف إىل ذلك أن األجور تتحدد وفقا  إىل
اجية العامل يف القطاع احلكومي هلذه التشريعات بصرف النظر عن حسابات الكفاءة اإلنتاجية مما أدى إىل إنت

اخلاص إتسم باجلمود مما جيعله مسؤوال قطاع مؤسسات اإلقتصادية العمةمية ، كما أن نظام األجور يف القطاع و 
عن تزايد معدالت البطالة مما نتج عن البحث عن أعمال إضافية خاصة يف القطاع اخلاص و يف القطاع غري 
 الرمسي مما يؤدي إىل حجب فرص عمل إضافية على الدخالء اجلدد لسوق العمل و بالتا ي تزايد معدالت البطالة  

أساليب اإلنتاج و اإلخرتاعات و اإلبتكارات اليت تتمتع هبا املؤسسة من إن تطور  _ قلة المؤسسات البحثية :
شأهنا أن حتدث ثورة تكنولوجية باستحداث وضع سلع تتالءم مع منتجات يف األسواق الدولية ، أما الطرق 

و العمالة معا ،  التقليدية يف اإلنتاج أدى إىل ضعف القدرة التصديرية لإلقتصاد الوطين و أثر على مستوى الدخل
باإلضافة إىل عدم وجود خمابر البحث لدى هذه املؤسسات و عدم ختصيص مبالغ مالية من أجل تطوير البحث 
لديها ن كما أنه ال يوجد تناسق بني مراكز الدراسات و البحوث التطبيقية و بني املؤسسات اإلقتصادية مما أدى 

إىل اجلزائر ، و عليه كان إنتقال التكنولوجية احلديثة إىل اجلزائر مبثابة إلىى ضآلة يف التدفقات اإلستثمارية اخلارجية 
أحد أسباب زيادة البطالة حيث يرى البعض أن ثبات حجم اإلنتاج و إرتفاع مستوى التكنولوجية يؤديان إىل 

 ذه االنشطة  الغري مباشرين يف هخفض العملني املباشرين يف جمال األنشطة اإلقتصادية ، و يرفع عدد العاملني
 بالتا ي فإن التكنولوجية احلديثة تؤدي إىل زيادة البطالة إذا مل يواكبها زيادة يف اإلنتاج .و 

إن سوء ختطيط القوى العاملة سببا جوهريا يف زيادة حدة البطالة حيث أن هدف _ تخطيط القوى العاملة : 
تخدام األمثل للموارد البشرية و رمبا حتقيق ختطيط القوى العاملة هو خلق الوظائف و االعمال اليت حتقق اإلس
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فائضا و تراكما رأمساليا يعاد إستثماره و من مث يؤدي إىل خلق فرص عمل جديدة و إن أمهية ختطيط القوى 
العاملة تكمن يف معرفة و تقدير األعداد املطلوبة من العمالة يف خمتلف اجملاالت ، و القدر املتوفر منها يف اجملتمع 

 عل تغري بعض األساليب اإلنتاجية على الفجوات فيما بني املطلوب و املتوفر أو من خالل العمل  و التعرف
بالتا ي حتديد احلجم األمثل الالزم من العمالة كما و كيفا وصوال إىل أفضل اإلنتاج و الشك أن وجود التخطيط و 

إىل القطاعات األكثر حاجة إليها و يظهر السليم للقوى العاملة حيد من البطالة ،كما يؤدي إىل توجيه العمالة 
 :   1مضمون ختطيط القوى العاملة من الشكل التا ي

 مضمون تخطيط القوى العاملة( :  8)  الشكل

 

 

 

 

 

 259: مدين بن شهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص المصدر 

من خالل هذا الشكل يتضح لنا إجياد توازن يف العمالة حيث يؤدي هذا إىل إنتاجية مساوية متاما للعمالة        
املستخدمة من حيث العدد و املستوى و الرتكيبة ن و أن أي زيادة أو نقصان يف العمالة يف أحد أطراف التوازن 

 العاملة يف اجلزائر إىل عدة عوامل منها : يؤدي إىل اخللل و عدم التوازن و يرجع قصور ختطيط القوى

 _ نقص و عدم توافر البيانات و الدراسات اإلحصائية و اليت غالبا ما تكون متناقضة .

 _ عدم وجود أجهزة تقوم بالربط و التنسيق بني السياسة العامة للشغل و سياسات التعلم و التكوين .

نتاجية و معدالت العمل اليت كمكن من خالهلا حتديد حجم _ عدم وجود أجهزة خاصة تقوم بقياس الكفاءات اإل
 العمالة الزائدة أي البطالة املقنعة و البطالة اجلزئية اليت كمكن حتويلها إىل جماالت أخرى ذات إنتاجيات عالية .

                                                           

1 259، ص مرجع سبق ذكره مدين بن شهرة ،  
  

 ختطيط القوى العاملة

حتديد إحتياجات الرتشيد من 
 العمالة

 ) زيادة _ نقص _ توازن (

حتديد إحتياجات النمو و 
 التوسيع يف العمل

تركيبة ( –)عدد _ مستوى   

حتديد اإلحتياجات من 
 العمالة

 )عدد _ مستوى _ تركيبة(
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 ومن هذا يتضح أن غياب خمطط القوى العاملة و ختطيط القوى العاملة بشكل يساهم يف زيادة حدة البطالة .

 4055شهدت اجلزائر منوا سريعا يف إناء عدد املدن حيث إرتفع عدد املدن إىل _ التوزيع الجغرافي للسكان :
%  80.80م مما زاد من نسبة سكان احلضر حيث بلغت  1987سنة  3488بعدما كانت  1998مدينة سنة 

مما أدى إىل إخنفاض م  1966% مقارنة  24,70م و  1987مقارنة بسنة %  9.98م أي بزيادة  1998سنة 
نسمة بسبب  5626720نسمة إللى  6744332م من  1998و  1966عدد السكان يف األرياف يف الفرتة 

اهلجرة الداخلية املرتبطة أساسا بالبحث عن العمل ، ذلك ألن اهلجرة تؤدي إىل تفوق معدل منو الباحثني عن 
جذبا ، كما أن اهلجرة الداخلية ليس فقط من الريف العمل عن معدل النمو الطبيعي للسكان يف املناطق األكثر 

إىل املدينة بل هي أيضا من الواليات األقل جاذبية لفرص العمل إىل الواليات الكربى األكثر جاذبية لفرص العمل 
، وذلك بسبب غياب سياسة توزيعية واضحة لإلنفاق العام و متركز املؤسسات اإلنتاجية يف املدن الشمالية ، كما 

األعمال اإلرهابية خالل سنوات األزمة األمنية يف اجلزائر و اهلجومات املتكررة و الدامية ضد السكان العزل أن 
أجربهتا على التخلي عن مساكنها و اإللتحاق باملدن ألهنا كانت أكثر أمنا من املناطق الريفية و لذلك إخنفضت 

% و يتضح  19,20% إىل  43,90ث إنتقلت من حصة السكان املقيمني يف املناطق الريفية بصورة كبرية حي
 ذلك من اجلدول التا ي : 

 التوزيع السكاني حسب التجمعات السكانية:  3رقم جدول ال

 1966 1977 1987 1998 
 % 80,80 % 70,82 % 61,20 % 56,10 السكان المقيمون في تجمعات سكانية     

 % 19,20 % 29,18 % 38,80 % 43,90 السكان المقيمون في تجمعات ريفية   
 % 100 % 100 % 100 % 100 المجموع 

 www.ons.dzالسكن و الديوان الوطين لإلحصاء ، اإلحصاء العام للسكان المصدر : 

من %  97و بوجه عام تعاين اجلزائر من إختالل يف توزيع السكان و كثافتهم يف املناطق املختلفة حيث يرتكز   
 1998نسمة يف كم املربع سنة  12,29السكان يف مناطق مشال الصحراء رغم أن الكثافة السكانية ال تعترب عالية 

م أما املدن الكربى فكثافة سكاهنا عالية ، إن هذا التباين يف التوزيغ اجلغرايف أدى إىل ظهور نسبة البطالة يف 
التجمعات السكانية الكثيفة و بالتا ي يؤدي إىل الطلب املتزايد على اخلدمات اإلجتماعية كما خلق ضغوطا على 

عمل اجلزائري ، و اجلدير بالذكر أن معدل البطالة يتباين من املنشآت اإلنتاجية و بالتا ي أدى إىل خلل يف سوق ال

http://www.ons.dz/
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منطقة إىل أخرى و ذلك حسب التوزيع السكاين هلا و توجيه اإلستثمارات و كذا طبيعة املنطقة املدروسة من 
 حيث املادة األولية و كمكن تلخيص معدالت البطالة يف التعدادات السكانية األربعة يف اجلدول التا ي:

   توزيع البطالة حسب المناطق : 4رقم الجدول 

 1998 1992 1991 1990 المناطق 
 35,15 19,33 16,06 28,5 الوسطى 
 23,05 22,4 19,06 26,46 الغربية 

 33,88 21,81 21,92 36,02 الشرقية 
 8,02 19,05 25,25 22,52 الجنوبية

 % 29,6 % 20,64 % 20,18 %23,12 معدل البطالة على مستوى الوطن
                                               www.ons.dz: الديوان الوطين لإلحصائيات    المصدر        

من خالل اجلدول نالحظ أن معدل البطالة مس كل املناطق مبا فيها املناطق اجلنوبية حيث أن معدل البطالة      
م اخلاص باملناطق اجلنوبية هو يف إرتفاع رغم إخنفاض الكثافة السكانية باملقارنة مع  1991و  1990لسنيت 

املناطق األخرى و ذلك راجع لعدم التوازن اجلهوي مع توزيع املئشاريع اإلستثمارية بطريقة غري عادية ، الشيء 
املدن الكربى كما أن معدل  الذي شجع الكثري لإلنتقال من القطاع الزراعي إىل القطاع الصناعي املتواجد يف

م مع اإلشارة أن قلة البطالة يف املناطق اجلنوبية كما هو عليه يف  1998% سنة  9,6البطالة إرتفع إىل نسبة 
% رغم املشاريع  35,15املناطق األخرى نظرا إلتباع سياسة التوازن اجلهوي ، فوصل يف املناطق الوسطى 

 .  1للمنطقةالضخمة اليت وجهتها السلطات املعنية 

عندما بدأ اإلعداد لربنامج اخلوصصة كان فائض العمالة يف املؤسسات اإلقتصادية _ برنامج الخوصصة : 
العمومية هو أحد العقبات الرئيسية للربنامج حيث فكرة احلجم األمثل للعمالة يتناقص مع حجم العمالة القائمة 

سيجري عليها تطبيقات  بتلك املؤسسات و مع ذلك فإنه كان يعتقد أيضا أن العمالة القائمة هبذه املؤسسات اليت
اخلوصصة سوف تتأثر تبعا للظروف احمليطة بكل مشروع من حيث إنتقال املؤسسات العمومية إىل أداة القطاع 

اخلاص و ما يعين ذلك من حرية اليت سوف يتمتع هبا كل مشروع يف حتديد حجم العمالة املالئمة لإلنتاجية       
 تؤثر سلبا على العمالة باملؤسسات فإن أسلوب متليكها إلحتادات أما من ناحية تطبيقات اخلوصصة اليت ال 

                                                           

1 261،  260، ص  مرجع سبق ذكرهمدين بن شهرة ،   
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العملني املسامهني و أساليب أخرى من بينها حصص صغرية من أسهم املؤسسات ببورصة األوراق املالية و كذلك 
رة خوصصة نسبة أقلية لرأس املال اخلاص مع اإلحتفاظ حبق اإلدارة للشرك األصلية األمر الذي يعطي هلذه اإلدا

احلق يف إبقاء على العمالة املوجودة بتلك املؤسسات إال أنه عند البدء يف تطبيق برنامج التعديل اهليكلي يف جلزائر 
وجد أن املؤسسات اإلقتصادية العمومية تعاين من فائض العمالة حيث قدرت النسبة الواجب تصفيتها حبوا ي  

كن أن ترتفع من وجهة نظر املستثمرين إىل أكثر من م إال أن هذه النسبة كم 1997% من عدد العمال سنة 5
عامل يف هناية السداسي  519881الضعف و قد إخنفض بالفعل عدد العاملني مبؤسسات القطاع العمومي بــــــــــ 

 :  1كما يتضح من اجلدول الىتا ي  1997الثاين لسنة 

اعدد العمال المسرحين من المؤسسات التي تم حله  : 5رقم جدول ال  

1997_  1994خالل الفترة   

 
 عدد المؤسسات

 
 عدد العمال

البيان                      
 السنوات

200 20908 1994 
300 236300 1995 
162 1004998 1996 
503 162175 1997 
 المجموع 519881 985

264: مدين بن شهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص  المصدر  

سنوات من التطبيق من إسرتجاع التوازنات اإلقتصادية الكلية فإن  8إن عملية التصحيح مكنت بعد            
األوضاع اخلاصة بالتشغيل تدهورت بانتظام ، فغياب اإلستثمارات اجلديدة اليت ختلق مناصب عمل جديدة و اليت 

 اهليكلة ريح لألجراء على إثر عمليات إعادة هلا شأن من جانب املؤسسات العمومية أو اخلاصة إىل جانب التس
 1985حل املؤسسات العمومية كلها تعترب عوامل ساعدت على تفاقم البطالة اليت تزايدت نسبتها إذ كانت سنة و 

 . 19982% يف السداسي األول من سنة  30% ، و إرتفعت غلى  17حوا ي 

                                                           

1 263، ص مرجع سبق ذكره مدين بن شهرة ،  
  

 ص،  2004جملة الباحث ، العدد الثالث ، اثر الخوصصة في الجزائر على وظيفة تسيير الموارد البشرية في المؤسسة ، دبون عبد القادر ، سويسي اهلواري  2
107  
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  في الجزائر  المطلب الثاني : سياسة التشغيل و محاربة البطالة
مع إشتداد أزمة البطالة هناية الثمانينات أصبح من املفرتض على احلكومة يف التفكري يف جمموعة من           

السياسات و اإلجراءات و اليت من شأهنا التخفيف من معدالت الرهيبة للبطالة اليت دقت ناقوس اخلطر و كانت 
ض األحيان إىل إنشاء مناصب شغل دائمة و إىل مؤقتة يف البعض السياسات املتبعة من طرف الدولة هتدف يف بع

اآلخر ، كما كانت هتدف إىل إنشاء مناصب شغل مباشرة أو منح قروض لتشجيع اإلستثمار ملختلف فئات 
 اجملتمع وذلك للتخفيف من حدة البطالة حيث فكرت اجلزائر يف حلول و سياسات تتمثل فمايلي : 

لدعم تشغيل الشباب : . جهاز الوكالة الوطنية1  

تعترب من بني أحد أهم اآلليات املوجهة لتشغيل الشباب الذي أصبح عمليا إنطالقا من السداسي            
، و الذي كان من بني مهامه ما يستنتج من تسميته أي مبعىن الدعم ، املرافقة و املساندة  1997الثاين لسنة 

يف ذلك على اإلستمرار يف إدماج أنشطة الشباب يف آليات السوق للشباب على خلق مؤسساهتم الصغرى مرتكزا 
مبساندة البنوك و السلطات العمومية ، و عمل هذا اجلهاز على تغطية شىت اجملاالت اإلقتصادية على كامل الرتاب 

 طاع الفالحة و الصناعات احلرفية % ، مث ق56الوطين و بنسب متفاوتة فنجده منحصرا يف قطاع اخلدمات 
% فينال الوسط اجلزائري احلظ األوفر بنسبة  8% و  10% ،  21ريها من القطاعات حسب الرتتيب مبعدل غو 

% حسب ما يشري إليه تقييم و تقرير املديرية املركزية لوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  50توشك أن تبلغ 
ري على النسبة املتبقية و املعطيات % ليرتبع الشرق اجلزائ 22أما نصيب الغرب فيساوي  2003أواخر ديسمرب 

 كالتا ي :   2003اليت سنقدمها تتعلق بتقييم أجنز أواخر سنة 

، امللفات اليت هي بصدد املوافقة  171034، شهادة التأهيل املمنوحة  189278_ عدد امللفات املودعة 
 . 99152، امللفات املستقبلة من طرف البنوك  18244

. 32850، الرد السليب :  56156_ الرد اإلجيايب :   

/ من بني هذا التمويل األخري نذكر  50689_ امللفات املمولة من طرف رأس املال الوطين لدعم تشغيل الشباب 
متويل ثنائي ، أما بالنسبة ملناصب الشغل املتاحة فلقد إستطاع هذا  3402متويل ثالثي و  133455أنه يوجد 

عمل ن فكان معدل املسامهة التمويل الثالثي يف عدد مناصب العمل  منصب 142268اجلهاز توفري ما يقل عن 
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% أما النسبة املتبقية فتخص التمويل الثنائي ، أما املبلغ الكلي لإلستثمار الذي بلغ  93املتاحة يساوي أكثر من 
 مليار دج مقسمة كالتا ي :  83,9

نسبة إىل راس املال الوطين لدعم تشغيل  _ نصيب القروض احملررة أو املتاحة على أساس سلفيات دون فوائد
مليار دج موجهة إىل التمويل الثالثي و الباقي خيص  14,4مليار دج من بينها  15,1الشباب ، البالغة أكثر من 

 التمويل الثنائي .

%  82مليار دج أكثر من  14,5_ أما نصيب املسامهة الفردية اليت تقدم هبا املستفيدون فلقد تعدت سقف 
مشروع ممول  86380للوكالة الوطنية بينت بأن  2007على التمويل الثالثي ، أما عن اإلحصائيات سنة  تركزت

مليار دج ، حبيث أن املسامهة  177,3منصب عمل دائم و حبجم إستثمار بلغ  243308ساهم يف خلق 
و الباقي على % منها عبارة عن قروض دون فوائد  34,9% ،  29,7الشخصية ألصحاب هذه املشاريع بلغت 

% يف  6% ،  12% و الفالحة و الصيد  16شكل قروض بنكية ، إحنصرت كلها بني الصناعة التقليدية 
  1% 62% منه يف البناء و األشغال العامة و أكرب املشاريع إرتكزت عاى اخلدمات بنسبة  4الصناعة و منها 

.التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة : 2  

دج لكل  3000هي عملية تشغيل ضمن الشبكة اإلجتماعية يف ورشات البلديات مقابل تعويض حمدد بـ :       
شهر تكون اإلستفادة منه شخصا واحدا لكل عائلة دون أي شرط حمدد عدا األشخاص البالغني السن القانونية 

شغيل العادي ة قد مسح هذا اجلهاز للعمل و العاطلني ، و إن طريقة تشغلهم تتم وفق القوانني اخلاصة بالت
بالتخفيف من حدة البطالة و لو بصفة ضئيلة و وجود مصدر عيش لبعض العائالت ، كما أنه ساعد اجلماعات 
احمللية للتعويض عن نقص العمال و خاصة يف نشاط الصيانة ، إال أن عدد املستفدين بدأ بالرتاجع خالل فرتة 

 لعدة عوامل منها :  التثبيت و التعديل اهليكلي و ذلك

. إخنفاض عدد الورشات البلديات املفتوحة و ذلك لنقص وسائل الصيانة و عجز أغلب البلديات عن دفع      
 الديون املستحقة عليهم .

. صعوبة إختيار شخص لكل عائلة .       

                                                           

1 14ص 2012، جملة اإلسرتاتيجية و التنمية، العدد الثاين ، جامعة مستغامن جانفي البطالة نزوع سوق العمالة إلى الالرسمية  بلعريب عبد القادر و بودية فوزي ، 
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. صعوبة األعمال املنجزة و حرمان فئة النساء من املشاركة .        

شخص بـ :  588200مقابل نشاطات ذات املنفعة العامة  1995تفدين من التعويض سنة و قد بلغ عدد املس
 1997ورشة أما سنة  17200بـ :  283100فقد بلغ عدد املستفدين  1996ورشة ، أما يف سنة  31500

 ورشة ، إال أن هذا اجلهاز سجل عدة نقائص منها :  8500شخصا بـ :  11400حيث بلغ عدد املستفدين 

عدم وضوح األهداف املرجوة منه باإلضافة لضعف اجلوانب التنظيمية اخلاصة به  .      

. حتديد التعويض باألجر .      

سنة مع السماح لباقي الفئات األخرى باإلستفادة حىت و إن  داوز  17و  16. إقصاء فئة الشباب البالغني     
 . 19961،  1995سنة  % 1,9سن التقاعد حيث كانت نسبتهم 

 : تطور عدد المستفدين من برنامج التعويضات ذات المنفعة العامة  6رقم جدول ال          

 اإلنفاقات ) ألف دج ( عدد المستفدين السنة
1995 588200 / 
1996 288100 / 
1997 114000 3820325 
1998 129680 4372840 
1999 134000 4527794 
2000 130021 4384334 
2001 136000 4924000 
 22029239 1515001 المجموع

  90:  بن طاجني حممد عبد الرمحن ، مرجع سبق ذكره ، ص صدرالم

% من إمجا ي املستفدين و ترتاوح أعمارهم  58هذا اإلجراء مس كال اجلنسني إال أن نسبة اإلناث وصل       
معدالت البطالة و حدة الفقر ، رغم ضآلة سنة ومن فوائد هذا اإلجراء هو التقليل من  60إىل أكثر من  18بني 

 التعويض إال أن هذا اجلهاز سجل عدة نقائص منها :

 _ عدم وضوح األهداف املرجوة منه باإلضافة لضعف اجلوانب التنظيمية اخلاصة به .
                                                           

1 282، ص مرجع سبق ذكره مدين بن شهرة ،  
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 _ حتديد التعويض باألجر .

سنة مع السماح لباقي الفئات األخرى اإلستفادة حىت و إن  داوز سن  17_  16_ إقصاء فئة الشباب البالغني 
 . 19961% سنة  1,9التقاعد حيث كانت نسبتهم 

.األشغال ذات المنفعة العامة و ذات اإلستعمال المكثف لليد العاملة : 3  

و التعمري ، األهداف أنشئ هذا اجلهاز على أساس القرض املمنوح للجزائر من قبل البنك الدو ي لإلنشاء         
الرئيسية هلذا الربنامج هي تنمية و تطوير اجملتمعات السكانية األقل منوا هبدف إنشاء عدد معترب من مناصب 
الشغل املؤقتة مع تطور و صيانة اهلياكل العمومية و ذلك بتطبيق األشغال ذات املنفعة اإلقتصادية و اإلجتماعية 

و الوالية ، أشغال الغابات كغرس احللفاء و صيانة شبكة املياه والصرف  من صيانة امللحقات من طرف البلدية
 . 2الصحي و مشاريع أخرى خاصة باإلصالحات احلضرية

وجد هذا اجلهاز بغرض التخفيف من آثار اإلصالحات اإلقتصادية على الفئات السكانية احملرومة و لدعم حتسني 
 شغال على ملرحلتني :النشاط اإلجتماعي للدولة و رغم إجناز هذه األ

( : 2000 _ 1997أ.المرحلة األولى )   
العمومية لإلستعمال املكثف لليد العاملة وهي مرحلة منوذجية يسمح بانطالق األشغال ذات املنفعة       

 بإحداث مناصب عمل مؤقتة يف القطاعات اخلاصة بالطرق ، الغابات و األشغال البسيطة يف جمال الري وخاصة: 
طرق البلدية و الوالئية و ذلك ضمن خمطط حتدده السلطات الوالئية . _ صيانة  

 _ غرس األشجار و التخفيف من ظاهرة اجلفاف و مكافحة التصحر .
 _ تصليح وصيانة اهلياكل اهليدروغرافية ، الري و إنشاء شبكات توزيع و تطهري املياه . 

ليون دوالر ، ثلث املبلغ املمنوح من قبل البنك م 50مليار دج أي ما يعادل  4,13وقد خصصت اجلزائر قيمة 
 لكل ورشة  1.075.958ورشة بقيمة مالية قدرها  3846الدو ي لإلنشاء و التعمري و ذلك من أجل إنشاء 

 : 3ختص املشاريع كالتا ي  و

                                                           

113، الدورة العاشرة ، ديسمرب ص 2004لسنة  اجمللس الوطين اإلقتصادي و اإلجتماعي ،مشروع التقرير التمهيدي حول الظرف اإلقتصادي و اإلجتماعي من ا  1
  

2 282، ص مرجع سبق ذكره مدين بن شهرة ،  
  

( ،  2010_  1999،  1998_  1990) دراسة مقارنة بني فرتتني  أثر برامج سياسة التشغيل على مواجهة البطالة في الجزائرركمي رياض ، ركمي عقبة ،  3
  11نوفمرب ، ص  16و  15مداخلة ضمن امللتقى الدو ي حتت عنوان إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة و حتقيق التنمية املستدامة ، جامعة املسيلة يومي 
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% ،  3,5% : العمران و أشغال التهيئة  24,3%  منشآت الري الصغرى  30% : الفالحة  42الطرقات 
 _ 1998% أشغال أخرى ، ومن خالل هذه املرحلة جند أن أغلب املشاريع مت إجنازها خالل سنيت )  0,2

مل يبقى إال االشغال التكميلية يف إطار األموال املتبقية اليت مل تصرف مما أدت  2000( أما بالنسبة لسنة  1999
دول التا ي يبني حصيلة منصب شغل دائم ، و اجل 42000شخص ، ومنه مت إنشاء  140.000إىل تشغيل 

 م  2000سبتمرب  30األشغال ذات املنفعة العامة و ذات اإلستعمال املكثف لليد العاملة إىل غاية 
حصيلة االشغال ذات المنفعة العامة و ذات اإلستعمال المكثف لليد العاملة  : 7رقم  جدولال        

   عدد المشاريع الوظائف
 التقديرات اإلنجازات % التقديرات اإلنجازات % المكونات

 الطرق 1638 1622 99 70399 56670 93,3
 الغابات 1130 1149 101,6 42517 40037 94,2
 الفالحة 10 5 50 457 471 103
 الري 931 933 100 30097 29581 98
 التهيئة 137 137 100 5333 4210 79
 المجموع 3846 3846 100 148803 139969 94

 المصدر: التقرير الوطين حول التنمية البشرية 2000 منشورات اجمللس الوطين اإلقتصادي و اإلجتماعي ، اجلزائر الدورة التاسعة عشر نوفمرب 2001 ص 157، 
 

من خالل اجلدول نالحظ أن املرحلة النموذجية حققت بعض األهداف الرئيسية للربنامج و لو نسبيا ،        
حيث مت إحداث عدد معترب من مناصب الشغل و مت بالفعل صيانة اهلياكل العمومية عرب تنفيذ أشغال ذات 

ية القطاع اخلاص و ال سيما يف اجملال املتعلق النتائج اإلقتصادية و اإلجتماعية النافعة ، كما أدى الربنامج إىل ترق
 باملقاولة الصغرية و املؤسسات املصغرة .

( :  2004_  2001ب.المرحلة الثانية )   
من أجل إنشاء  2004 – 2001و ختص املخطط الثالثي لدعم اإلنعاش اإلقتصادي املمتد على املرحلة         
 هاز األشغال ذات املنفعة العامة مليار دج ، إن ج 9ه منصب شغل ثابت سنويا لغالف ما ي قدر  22000

 108406اإلستعمال املكثف لليد العاملة قد يسمح بتوفري مناصب عمل مؤقتة بتكلفة متوسطة حيث كانت و 
 ة لليد العاملة شهريا و ذلك نتيجة التنافس و نسبة ضئيلة للمواد و املعدات مع كثافة عالي 9034دج سنويا أو 
لمج األشغال ذات املنفعة العامة و اإلستعمال املكثف لليد العاملة متيز بنقائص رغم أنه قد وفر عدد إن جهاز برن

 من مناصب العمل املؤقتة بتكلفة زهيدة إال أن هذه النقائص متيزت مبايلي : 
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اطن ._ عدم تشجيع البلديات يف اإلشرتاك يف إختيار القطاعات للمشاريع املؤثرة يف احلياة اليومية للمو   
 _ التعقيدات اإلدارية يف متويل ورشات هذا اجلهاز من مندوب التشغيل إىل البنك إىل املستفيد . 

 _ إقتصار هذا الربنامج فقط عل املستوى احمللي دون جعله جهوي أو وطين .
 _ املسامهة الضعيفة يف ترقية القطاع اخلاص ال سيما املقاولة و املؤسسة املصغرة .

. 1يف التخفيف من آثار التصحر و ذلك لقلة اإلهتمام هبذا اجلانب _ ضآلة مشاركته  
.عقود ماقبل التشغيل : 4  

نتيجة لتزايد عدد خرجيي اجلامعات و املعاهد املتخصصة و قلة مناصب العمل سواء املؤقتة منها أو الدائمة        
ضمن خمتلف جماالت األنشطة اإلدارية و اإلقتصادية و للحد من ظاهرة تفشي البطالة لدى فئة حاملي 

و هدف هذا اجلهاز  2م 1998هر جويلية الشهادات العليا و ضعت اجلزائر برنامج عقود ما قبل التشغيل يف ش
هو التكفل بعروض العمل و تشجيعها و تشجيع إدماج الشباب حاملي الشهادات يف سوق العمل باإلضافة إىل 

شهرا و هو موجه للعاطلني عن العمل من حاملي الشهادات  12تشجيع املستخدمني لتوظيف اجلامعيني بعد فرتة 
سنة ، كما كمكن أن يستفيد منه  35و  19سامني الذين ترتاوح أعمارهم بني اجلامعية التدرج أو التقنيني ال

العاطلون عن العمل الذين سبق هلم أن تقلدو مناصب عمل يف إطار برنامج العمل املؤقت مثل برنامج الوظائف 
بصفة إستثنائية مرة املأجورة مببادرة حملية أو األنشطة ذات املنفعة العامة و تبلغ مدة العقد سنة و كمكن إمتدادها 

 لوطين لدعم تشغيل الشباب بتمويل واحدة و ملدة ستة أشهر و ذلك بطلب من املستخدم و يلتزم الصندوق ا
بالنسبة للتقنيني  4500دج بالنسبة للجامعيني و  6000دفع أجور املستفدين من هذه العملية وفق ما يعادل و 

ريت هذه النسبة و أصبحت مع تغيري مدة اإلمداد حيث السامني خالل املرحلة األوىل أي مدة سنة حيث تغ
أشهر أخرى ، فإن الراتب الشهري الواقع على عاتق  6أصبحت سنة إضافية ويف حالة قبول التمديد لــــــمدة 
 دج 4000% من طرف املستخدم لتصبح 80الدولة ينخفض حسب السلم السابق و يعوض بنسبة 

دج للتقنيني السامني كما يتحمل الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب باإلشرتاكات  3000للجامعيني و 
(  2001_  1998% و قد بلغت التكلفة املالية لعقود ما قبل التشغيل بالنسبة للفرتة  )  7اإلجتماعية بنسبة 

 حسب اجلدول التا ي :

                                                           

1 284،  283، ص مرجع سبق ذكره مدين بن شهرة ،  
  

املتضمن اإلدماج املهين لضمان احلاملني لشهادات التعليم العا ي و املتمهنني السامني ، خرجيي املعاهد الوطنية  1998ديسمرب 2املؤرخ يف  402_  98املرسوم  2
  . 1998ديسمرب  06الصادرة بتاريخ  91للتكوين ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم 
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دج ()بالمليار  2001_  1998بة للفترة يل بالنسالتكلفة المالية لعقود ماقبل التشغ: 8رقم  دولالج       
 

 نسبة اإلستهالك %
 

 اإلستهالكات المالية
 

 التخصصات المالية
 

 السنوات
/ / 0,25 1998 

36,9 0,42 1,14 1999 
104 0,71 0,68 2000 
84,3 0,75 0,89 2001 
المجموع إلى غاية  2,96 1,88 63,5

31/12/2001  
 المصدر : التقرير الوطين حول تقومي أجهزة الشغل ، منشورات اجمللس الوطين اإلقتصادي و اإلجتماعي ، اجلزائر ، الدورة العشرون جوان 2002 ص 122

 
سنوات من تطبيق برنامج عقود ماقبل التشغيل تقدر النسبة اإلمجالية إلجناز برامج عقود  3وتظهر حصيلة         

 ا ي حاملي الشهادات يف اإلدارات % من إمج 63يقارب % و منها مت توظيف ما  74ما قبل التشغيل بنسبة 
جملموعة الواليات عدى والية سوق أهراس هي  2000_  1998كانت حصيلة عقود ما قبل التشغيل لفرتة و 

 موضحة يف اجلدول التا ي :
) منصب عمل (  2000_  1998حصيلة عقود ما قبل التشغيل لفترة    : 9رقم جدول ال        

2000 1999 1998  
 العرض التوظيف العرض التوظيف العرض التوظيف قطاع النشاط

 المجال اإلداري 5980 5347 7274 5927 4000 2000
 المجال اإلقتصادي 991 926 6332 4639 7543 7711
 المجموع 6971 6273 13606 10566 11593 9711

 المصدر : التقرير الوطين حول التنمية البشرية 2000 ، منشورات اجمللس الوطين اإلجتماعي و اإلقتصادي الدورة العامة التاسعة عشر ص 156

إن جمموع العروض يف إطار عقوود ما قبل التشغيل أكرب بكثري من توظيف يف نفس اإلطار ، و أن أكرب       
نسبة كانت يف اإلدارة و ذلك نظرا للتوظيف الضئيل يف قطاع الوظيف العمومي طبقا ملختلف اإلتفاقيات بني 

حسب عدد املتخرجني من اجلامعات ز كان اجلزائر و املنظمات املالية العاملية إال أن الطلب على هذا اجلها
 املعاهد املتخصصة و الشكل التا ي يبني تطور املرتشحني املسجلني يف برنامج عقود ما قبل التشغيل .و 
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تطور المترشحين المسجلين في برنامج عقود ما قبل التشغيل:  10رقم  جدولال  

1999  _2000  1998  _1999  1997  _1998  السنوات 
 عدد المسجلين  45228 25606 32323
 عدد خريجي الجامعات  37323 39521 42214
 التكوين المهني ) تقني سامي ( 7572 19620 8101

% من إمجا ي عدد املسجلني للسنوات الثالث السابقة و تتوزع  64,5إن العنصر النسوي يسجل نسبة      
 مستواهن الدراسي كمايلي : 

% املتحصلني على شهادة الليسانس  48,7  

% املتحصلني على شهادات جامعية أخلرى  21,30  

% املتحصلني على شهادة تقين سامي  29,50  

% من عدد املسجلني و تتوزع مستواهم الدراسي كمايلي :  35,5وتقدر نسبة الذكور بنسبة        

% املتحصلني على شهادة الليسانس  32,41  

% املتحصلني على شهادات جامعية أخرى  29,21  

1% املتحصلني على شهادة تقين سامي  38,38  

.برنامج المساعدات إلنشاء المؤسسات المصغرة :5  

ووضع خصيصا لفئة الشباب الراغبني يف  1997أصبح هذا اجلهاز عمليا منذ السداسي الثاين من سنة         
من أجل إجياد مناصب شغل من جهة و السعي لربوز هؤالء  إنشاء مؤسسات ذات طابع إنتاجي أو خدمايت

الشباب كأفراد مهمني يف اجملتمع يساعد يف حتقيق مشاريع معتربة و منه القضاء على التهميش اإلجتماعي ، كما 
أن هذا اجلهاز يتحمل جزء من العمال الذين تعرضو للتسريح جراء عمليات تصفية املؤسسات العمومية 

سنة عندما  دد  40سنة و كمكن رفع سن املسري إىل  35إىل  19ث يرتاوح سن الشباب من اإلقتصادية حبي

                                                           

1 287، ص  مرجع سبق ذكره مدين بن شهرة ، 
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 صندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب املؤسسة املصغرة ثالث مناصب عمل دائمة و كمول هذا اجلهاز من قبل ال
 اشكال : تسريه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تكون الرتكيبة املالية للتمويل تأخذ ثالثو 

 أ_ التمويل الذاتي :

ويف هذه الصيغة يتشكل اإلستثمار كله من احلالة املالية للشباب أو الشباب أصحاب املشاريع مع إعطاء      
 إمتيازات إستثنائية من اإلعفاءات اجلبائية و شبه اجلبائية .

 ب_ التمويل الثنائي :

باإلضافة إىل املبادرة الشخصية متنح الوكالة قرضا بدون فوائد و يكون اإلستثمار و اإلنشاء بتمويل ثنائي      
 التركيبة المالية للتمويل الثنائي :  11رقم جدول ال:                      كالتا ي 

 مستوى التمويل المساهمة الشخصية القروض بدون فائدة
25 %  75 % األول  المستوى   

2.000.000أقل أو يساوي   
20 %  80 %  المستوى الثاني  

10.000.000و  2.000.000قيمة اإلستثمار بني   
: مدين بن شهرة ، مرجع سبق ذكره المصدر  

جــ_ التمويل الثالثي :     

يف هذه الصيغة يتدخل البنك كطرف ثالث يف متويل هذه األموال املصغرة املتفاوتة حسب مناطق إنشاء       
املشروع و أمهية القطاع بالنسبة إلنشاء مناصب شغل دائمة و الرتكيبة املالية لإلستثمار الثالثي و يكون حسب 

        قيمة اإلستثمار كما يف اجلداول التالية : 

دج   2.000.000تساوي أو أقل من  ستثمارالمستوى األول : قيمة اإل : 12ول رقم جدال  

 المساهمة الشخصية القروض بدون فوائد القرض البنكي
70 %  25 %  5 %  

مدين بن شهرة ، مرجع سبق ذكرالمصدر :   
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دج  10.000.000و  2.000.000المستوى الثاني : قيمة اإلستثمار ما بين  : 13رقم جدول ال    

البنكيالقرض    
 القروض بدون فوائد

 المساهمة الشخصية
 املناطق 
 األخرى

 املناطق
اخلاصة   

 املناطق املناطق األخرى
 اخلاصة

70 %  72 %  20 %  10 %  8 %  
مدين بن شهرة ، مرجع سبق ذكرهالمصدر :   

:  تخفيض نسب الفائدة 14الجدول رقم   

  المناطق الخاصة المناطق األخرى
75 %  90 % ذات األولوية القطاعات   
50 %  75 %  القطاعات االخرى 

مدين بن شهرة ، مرجع سبق ذكرهالمصدر :    

 اجلبائية إن برنامج املساعدات إلنشاء املؤسسات املصغرة خيتص بإعانة الدولة و ذلك نتيجة اإلعفاءات         
م أنه مت تسجيل  2000، وتبني حصيلة هناية سنة  1شبه اجلبائية من مرحلة اإلجناز إىل مرحلة اإلستغاللو 

شخصا بعدما   366685طلب حيث باشرت نشاطها ، ومشلت  130309طلب ، مت املوافقة على  145600
شخصا و يف هناية شهر مارس  8280مؤسسة مصغرة و هبا  3570ما يقدر بــــــــ  1997كان يف هناية سنة 

 160000ملف منها  22700عها بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب م بلغ عدد امللفات اليت مت إيدا 1998
 34,14ملف معتمد و كمكنها اإلستفادة من اإلمتيازات اليت متنحها الدولة وقد صنف قطاع النقل يف الصدارة بــ 

% ، أما يف  20,08% و اخلدمات بـــــــ  20,52% لنقل املسافرين و يليه قطاع الفالحة بــــــــ  17,88% منها 
% كما سجل قطاع الصيد  3,41% و  6,54جمال الصناعة و األشغال العمومية فقد سجلت على التوا ي 

 .2% من جمموع املشاريع املؤهلة  3,6الري نسبة ضعيفة تقدر بــــــ و 

    .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :6

 وضعت اجلزائر إطار مؤسسايت يهدف إىل تشجيع تنمية قطاع املؤسسة الصغرية و املتوسطة و ذلك مبوجب         

                                                           

1 290، ص ق ذكره ، مرجع سبمدين بن شهرة  
  

2 96، ص  1999، منشورات اجمللس اإلقتصادي و اإلجتماعي ، الدورة الثالثة عشر ، ماي  1998التقرير الوطين حول التنمية البشرية  
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و مسحت هذه  1989/  06/  12املعدل بالقانون املؤرخ يف  1982/  08/  21املؤرخ يف  11/  82القانون رقم 
يدي العاملة وه ذا ما توضحه معطيات اإلسرتاتيجية خبلق عدد مقبول من املؤسسات توظف عدد هائل من األ

 اجلدول التا ي : 

2006_2000: تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و عدد مناصب الشغل بين  15رقم لجدول ا  

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  
 عدد المؤسسات 159507 179893 261863 288587 312959 342788 376767

 عدد العمال  634375 737062 731082 912949 1063953 1157856 1252707
 المرجع : مجال الدين سالمة ، التخفيف من حدة البطالة يف اجلزائر ، جملة علوم إنسانية ، السنة السادسة العدد 41 ربيع 2009 ص 10

يتبني من خالل اجلدول التطور امللحوظ إلنشاء عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت نتج عنها إنشاء      
سنة  1252707م إىل  2000سنة  634375عدد كبري من مناصب الشغل حيث إنتقل عدد العمال من 

الل الفرتة املذكورة % أي أن العدد تضاعف إىل مرتني خ 100م حيث تعكس هذه األرقام تطور يقارب  2006
سابقا ، و حسب اإلحصائيات األخرية فإن عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر تقدر بأكثر من 

مؤسسة  30541عامل حيث أنه مت إستحداث  1756964مؤسسة خاصة ، توظف أكثر من  455398
جلزائر البد من تشجيع اإلستثمار و خلق جديدة ، و حسب وزير القطاع املعين فإنه للخروج من أزمة البطالة يف ا

الثروات و ذلك بفتح اجملال أمام املستثمرين اخلواص و تشجيعهم و إعطاء األولوية اخلاصة هلذا القطاع مبنحه 
 _ 2008اإلمتيازات و املزايا القانونية و اجلبائية ، و  ددر اإلشارة إىل أن عدد مناصب الشغل اجلديدة بني سنة 

 1%  14,7منصب جديد و هو ما كمثل نسبة زيادة تقدر بــــــ  216755إىل  م قد وصل 2009

2009_2008ل في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : تطور مناصب الشغ  16رقم  جدولال  

 طبيعة المؤسسة 2008 2009 التطور نسبة التطور
 المؤسسات الخاصة 1233073 13634444 130371 24,13

 _2,18   _1151  المؤسسات العمومية  52786 51635 
 نشاطات الصناعة التقليدية 254350 341885 87535 34,42
 المجموع  1540209 1756964 216755 14,7

مدين بن شهرة ، مرجع سبق ذكرهالمصدر :   

                                                           

1 10، ص  2009ربيع  41، جملة علوم إنسانية ،السنة السادسة ، العدد التخفيف من حدة البطالة في الجزائر  مجال الدين سالمة ، 
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املؤرخ  88_  94 :  ظهر ألول مرة يف اجلزائر وفقا للمرسوم التنفيذيالصندوق الوطني للتأمين على البطالة  .7
الذي تضمن القانون األساسي هليئة الصندوق الوطين للتأمني  1994جويلية  06املوافق ل  1415حمرم  26يف 

عن البطالة ، و تتمثل أهم نشاطات هذه اهليئة يف احلفاظ على مناصب العمل أو املساعدة على العودة إىل 
ر عمليات تسريح العمال و تتمحور هذه العمل خاصة بالنسبة للعمال املسرحني ألسباب إقتصادية يف إطا

 النشاطات حول اإلجراءات التالية : 

 شهرا . 23_ دفع تعويض التأمني من البطالة و مراقبة املنضمني إىل الصندوق ملدة قدرها 

 _ الدعم و املساعدة من أجل الرجوع إىل العمل .

م العمل احلر حيث إنطلقت نشاطات _ التكفل هبذه الوظائف من طرف مراكز البحث عن العمل و مراكز دع
 . 1998مراكز البحث عن العمل و مراكز دعم العمل احلر سنة 

 50سنة و  35يشمل نظام التعويضات للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة لألفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني 
اري املشرتك بتاريخ سنة و إن هذه الفكرة أخذت أبعادها من خالل القرارات و توجيهات اجمللس الوز 

و املخصص لتقييم و تقدير أنشطة الصندوق الوطين للتأمني على البطالة ، خاصة و أن هذا  14/07/2003
الصندوق حيوز على كفاءات و قدرات مالية يف جمال التسيري و قد أصبح بصفة طبيعية مبثابة آلية عمومية حملاربة 

 . 1البطالة

إن وضعية املستفدين من إجراءات التأمني عن البطالة تضاعفت مع مرور السنوات حبيث إنتقلت امللفات املقبولة 
، و هذا األمر عكس  2003ملف عند هناية  188411إىل  1996ملف سنة  36108من حيث الكم من 

ه الشرحية من البطالني تساهم مدى اإلقبال على هذه الطريقة يف إنشاء مناصب الشغل اجلديدة للبطالني و إن هذ
يف دفع التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية خاصة مع ما يعلرف بفلسفة الرجوع إىل النمو الذي انطلق فيها منذ 

و هذا ما يسمح خبلق  2007_  2004% بني  8% إىل  7مع متديد هدف أوىل مبعدل  2003_  2000الفرتة 
لسكان الذي يشكل عنصر الشباب اجلانب األكرب منه و اجلدول التا ي املزيد من املناصب العمل حلساب غالبية ا

 : 2يبني تطور و ضعية امللفات 

                                                           
  8، ص 2011، مداخلة ضمن امللتقى الدو ي ، جامعة املسيلة نوفمرب  إجراءات و تدابير لدعم سياسة التشغيل في الجزائرغامل عبد القادر و محزة فيشوش ،  1

297ص  مرجع سبق ذكره ،مدين بن شهرة ،   2
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 2003_  1996بين  تطور وضعية الملفات:  17رقم الجدول 

 وضعية الملفات 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 ملفات مودعة  38045 108696 188007 192558 195279 191763 198379 199328
 الملفات المقبولة 36108 92151 164630 179127 183384 184311 186456 188411
الملفات في  22767 76385 154286 173360 178008 180154 183085 184159

 وضعية التسديد 
ملفات نهاية  6868 21845 42761 81139 126173 155102 169124 172407

 الحقوق 
  www.cnac.dz، املوقع اإللكرتوين  2004.  07.  31إحصائيات الصندوق لغاية  :المصدر 

:حصيلة إستحداث مناصب الشغل عن طريق الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  18الجدول رقم        

2013_  2009توقعات الفترة  2008السداسي األول من    2005  _2007  الفترات 
 عدد المشاريع 7569 1786 17834
 عدد مناصب الشغل 20757 2398 47800

من خالل حصيلة إستحداث مناصب الشغل و اإلجراءات اليت أدخلت على عمل الصندوق يف             
م كمكن أن تعطي حقيقة التوقعات املرب جمة يف  2011إستحداث مناصب الشغل و ذلك يف شهر مارس 

 م 20131إستحداث مناصب الشغل إىل غاية 

  2013_  2004في الجزائر في الفترة البطالة المبحث الثاني : توزيع 

إن ظاهرة البطالة ظلت الشغل الشاغل للحكومة اجلزائرية ملا هلا من آثار سلبية على اجملتمع و اإلقتصاد           
الوطين هلذا توليها الدولة إهتماما كبريا ، و إن حتديد حدة هذه املشكلة تقتضي متيز السكان الذين متسهم البطالة 

ريفية أو حضرية ( ، و يف أي فئة معينة و ملعرفة هذه الدراسة إرتأينا  و معرفة أين تتمركز البطالة و يف أي منطقة )
يف هذا املبحث إىل توزيع البطالة حسب املنطقة اجلغرافية و اجلنس وتوزيع البطالة حسب الفئة العمرية واملدة 

 الزمنية.

لة حسب المناطق الجغرافية و الجنسالمطلب األول : توزيع البطا  

 ملعرفة يف أي منطقة تنتشر فيها البطالة بشكل أكرب و إن هذا النوع من يسستخدم هذا التصنيف
                                                           

1
، مداخلة ضمن ملتقى دو ي  كاستراتيجية حكومية المتصاص البطالة في الجزائرالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  مصطفى بلمقدم و مصطفى الطويطي ،  

  20، ص  2011نوفمرب  16و  15حول إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة و حتقيق التنمية املستدامة ، جامعة املسيلة ، يومي 

http://www.cnac.dz/
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التوزيعات له أمهية بالغة يف وضع برامج التشغيل ، خاصة عند معرفة حجم البطالة حسب املناطق اجلغرافية ، أين 
اإلناث و  الذكور ك توزيع نسب البطالة بني توضع أولويات للحد من نسبتها املرتفعة يف تلك املناطق أضف إىل ذل

الذي يعكس عامل اجلنس يف نسبة البطالة ، و الشيء املالحظ أن البطالة يف املنطقة احلضرية تفوق البطالة يف 
 املنطقة الريفية ، لكن كيف تنتشر البطالة بني الذكور و اإلناث يف هذه املناطق ، وهذا ما يبينه اجلدول:

حسب المناطق الجغرافية و الجنس في الفترةلة تطور حجم و نسبة البطا:  19رقم  الجدول  

2013_  2004في الفترة ما بين   

نوع  السنوات 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ∗𝟐𝟎𝟏𝟑
 المنطقة

  ذكور   790727 656378 588196 653238 741000 544000 494000 489000 575000
 

 ريحض
    

66,55 65,55 65,52 68,6 73,2 74,4 75,7 78,6 79,52    % 
 إناث   203644 178678 189170 225071 271000 249000 260000 257000 289000
33,45 34,35 34,48 31,40 26,8 25,6 24,3 21,4 20,48    % 

 المجموع  994371 835056 777366 878309 1012000 793000 754000 746000 864000
100 100 100 100 100 100 100 100 100    % 

  ذكور   579688 542667 400093 418737 127000 208000 234000 249000 229000
 

 ريفي
73,63 78,80 72,67 74,55 80,9 84,4 86,32 88,5 85,6    % 
 إناث   97475 70535 63383 77588 30000 71000 88000 67000 82000
26,37 21,20 27,33 25,45 19,1 15,6 13,68 11,5 14,4    % 

 المجموع  644163 613232 463476 496324 157000 279000 322000 316000 311000
100 100 100 100 100 100 100 100 100    % 

  ذكور   1370415 1199075 988288 1071975 868000 752000 728000 738000 804000
 
 
 المجموع

68,43 69,49 67,66 70,15 74,2 78 79,65 82,8 81,98    % 
 إناث   301119 249213 252553 302659 301000 320000 348000 324000 371000
31,57 30,51 32,34 29,85 25,8 22 20,35 17,2 18,02    % 

 المجموع  1671534 1448288 1240841 1374634 1169000 1072000 1076000 1062000 1175000
100 100 100 100 100 100 100 100 100    % 

   www.ons.dz: الديوان الوطين لإلحصائيات  المصدر

*Activité , emploi et chomage au 4è𝑚𝑒trimestre 2013 _ N 653 _ 
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 2013_  2004 : تطور نسب البطالة حسب المناطق الجغرافية و الجنس في الفترة(  9)  الشكل

 
  Excelبرنامج باستعمال  20رقم  من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول : المصدر

 2013_  2004 : تطور حجم البطالة حسب المناطق الجغرافية في الفترة(  10)  الشكل

  
 Excelبرنامج باستعمال  20رقم  من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول المصدر :
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من املعطيات املوضحة يف اجلدول و الشكل البياين يتضح أن حجم البطالة يف املناطق احلضرية أكرب منه           
% من  86,57بطال بنسبة  1012000م حبجم  2008يف املناطق الريفية حيث سجل أعلى إرتفاع هلا سنة 

البطالة يف املنطقة الريفية وذلك يف سنة  حجم البطالة اإلمجا ي ، و يف نفس الوقت سجل أيضا أعلى إرتفاع حلجم
% ، ونالحظ أيضا أن البطالة يف املناطق الريفية تنخفض  38,54بطال بنسبة  644163م حبجم  2004

بطال ، عكس ذلك يف  157000م ، حيث سجلت أدىن حجم هلا و املقدر بــــــــ:  2008باستمرار إىل غاية سنة 
% من البطالة اإلمجالية و هذا  86,57بطال لنفس السنة بنسبة  1012000م املناطق احلضرية فهي مرتفعة حبج

م  2013راجع إىل تركز اليد العاملة يف املناطق احلضرية أكثر من املناطق الريفية بسبب النزوح الريفي ، و يف سنة 
، يف حني مت  % من البطالة اإلمجالية26,47بطال بنسبة  311000سجلت البطالة الريفية إرتفاع لتصل إىل 

%  73,53بطال بنسبة  864000م لتصل إىل  2013تسجيل إخنفاض ملعدل البطالة يف املناطق احلضرية لسنة 
من البطالة اإلمجالية و ذلك بسبب جهود احلكومة اجلزائرية من خالل برامج التشغيل و سياسة اإلصالح 

ة كوهنا تضم أكرب عدد من الفئة النشيطة . و نالحظ اإلقتصادي اليت حتاول زيادة نسبة العمالة يف املناطق احلضري
 يف املناطق احلضرية أو الريفية  من جهة أخرى أن البطالة عند اإلناث منخفضة مقارنة بالبطالة عند الذكور سواء

هذا يدل على أن نسبة تشغيل اليد العاملة من اإلناث أكرب من تشغيل الذكور يف السنوات األخرية و نالحظ و 
% سنة  18,01ن البطالة عند اإلناث يف تزايد مستمر خالل هذه السنوات ،حيث إنتقلت من معدل أيضا أ
م و هذا راجع إىل دعم الدولة لفئة البطالني مما جعل نسبة  2013% سنة  31,57م لتصل إىل  2004

عويض عن العاطالت عن العمل تتزايد بسبب تسجيل اإلناث يف مكاتب البحث عن العمل لإلستفادة من الت
 البطالة و املساعدات األخرى اليت تقدمها الدولة .   

  البطالة حسب الفئة العمرية و المدة الزمنيةالمطلب الثاني : توزيع 

من خالل هذا التصنيف سنحاول التعرف على الفئة العمرية اليت متسها البطالة بدرجة كبرية هذا من جهة          
 ، و معرفة املدة الزمنية اليت يستغرقها البطال يف البحث عن العمل من جهة أخرى .  

 _ توزيع البطالة حسب الفئة العمرية :1

مرية يكشف لنا نقاط القوة و نقاط الضعف يف السياسة إن دراسة البطالة حسب تصنيف الفئة الع          
اإلقتصادية ، حيث ان ظاهرة البطالة متس بالدرجة االوىل خمتلف فئات الشباب وتفشيها يف أوساط الشباب يعترب 
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من أهم نقاط ضعف السياسة املنتهجة ألن هذه الفئة العمرية من الشباب تعترب طاقة إقتصادية و إنتاجية إذ ما 
 إستغالهلا ، و اجلدول التا ي يوضح تطور أعداد البطالني يف اجلزائر وفق هذا التصنيف :أحسن 

: تطور أحجام و نسب البطالة حسب الفئة العمرية في الفترة                    20رقم  الجدول  

2013_  2004ما بين   

 السنوات    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ∗𝟐𝟎𝟏𝟑
سنة19_15 256907 205417 166414 175245 140000 125000 116000 95000 129000  
10,98 8,95 10,78 11,66 11,98 12,75 13,14 14,18 15,37       % 

سنة24_20 505378 481169 369982 421404 388000 342000 349000 342000 373000  
31,74 32,20 32,43 31,90 33,19 30,66 29,82 33,22 30,23       % 

سنة29_25 462633 398779 333483 393024 348000 320000 336000 323000 306000  
26,04 30,41 31,23 29,85 29,77 28,05 26,88 27,53 27,68       % 

سنة34_30 206447 176666 170394 187488 14900 142000 140000 134000 163000  
13,87 12,62 13,01 13,25 12,75 13,64 13,73 12,2 12,35        % 
سنة39_35 104297 84257 91115 93151 69000 65000 58000 74000 87000  
7,40 6,97 5,39 6,06 5,9 6,78 7,34 5,82 6,24        % 

سنة44_40 58291 43096 48942 48364 34000 32000 32000 36000 50000  
4,26 3,39 2,97 2,99 2,91 3,52 3,94 2,98 3,49       % 

سنة49_45 41583 31613 28415 22192 19000 19000 22000 32000 31000  
2,64 3,01 2,04 1,77 1,63 1,61 2,29 2,18 2,49       % 

سنة54_50 24577 19498 25544 24182 15000 17000 13000 14000 23000  
1,96 1,32 1,21 1,59 1,28 1,76 2,06 1,35 1,47       % 

سنة59_55 11422 7791 6553 9613 7000 10000 10000 12000 13000  
1,11 1,13 0,93 0,93 0,6 0,7 0,53 0,54 0,68       % 

 المجموع     1671534 1448288 1240842 1374663 1169000 1072000 1076000 1062000 1175000
100 100 100 100 100 100 100 100 100      % 

  www.ons.dzالديوان الوطين لإلحصائيات  المصدر :

*Activité , emploi et chomage au 4è𝑚𝑒trimestre 2013 _ N653 _ 

 

http://www.ons.dz/


 الفصل الثاني : تحليل واقع ظاهرة البطالة في الجزائر
 

 
65 

2013_  2004: تطور نسب البطالة حسب الفئة العمرية في الفترة   ( 11الشكل )   

 

     Excel برنامجباستعمال  21من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم  المصدر :

2013_  2004: تطور حجم البطالة حسب الفئة العمرية في الفترة   ( 12)  الشكل  

 

  Excelبرنامج باستعمال  21: من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم المصدر 
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 20من خالل معطيات اجلدول و الشكل البياين يتضح أن إنتشار البطالة و يتمركز لدى الفئة العمرية من         
سنة كون هذه تضم الوافدين اجلدد لسوق العمل حيث شهدت هذه الفئة إخنفاض مستمر طيلة الفرتة ما  24إىل 
 2011بطال سنة  342000صل إىل لت 2004بطال سنة  505378م إذ إنتقلت من  2011م حىت  2004بني 

بطال و رغم حماوالت الدولة املستمرة إلدماجهم يف سوق  373000م حبجم  2013م ، لتبدأ باإلرتفاع سنة 
سنة حبجم  29و  25العمل و لو مدة قصرية كما يف حالة عقود ما قبل التشغيل ، مث تليها الفئة العمرية بني 

سنة  34إىل  30م و حتتل الفئة العمرية من  2013بطال سنة  306000لتصل إىل  2004بطال سنة  462633
 بطال . 163000إىل  2013م لتصل يف سنة  2004بطال سنة  206447املرتبة الثالثة حبجم 

سنة إذ بلغت نسبة البطالة هلذه الفئة  30نستنتج أن اجلزائر تعاين من بطالة الشباب الذين ال تتجاوز أعمارهم 
م ، حيث تعترب بطالة هذه الفئة من أخطر أنواع  2013جم البطالة اإلمجالية يف سنة % من ح 68,76حوا ي 

البطالة اليت تعود بالسلب على التنمية اإلقتصادية للوطن و إنتشار اآلفات اإلجتماعية ، كون هذه الفئة تضم 
الوطنية حديثا ، حيث  الوافدين اجلدد يف سوق العمل سواء خرجيي اجلامعات مباشرة أو الشباب املنهي للخدمة

عرفت بطالة محلة الشهادات تطورا كبريا خاصة يف السنوات األخرية و يرجع هذا إىل عدة أسباب منها اإلنتقاء 
 املؤهلني و ذوي اخلربة املهنية  الصعب و عامل اخلربة ألن املؤسسات اإلقتصادية تعطي األولوية لتوظيف الشباب

و هناك سبب آخر يتمثل يف التقومي اخلاطئ ملتطلبات سوق العمل من االيدي العاملة و بالتا ي ترتكز البطالة 
 بشكل خاص على الشباب الوافدين إىل سوق العمل ألول مرة .

 _ توزيع البطالة حسب المدة الزمنية : 2

وضع فئة البطالني و عالقتها بسوق  إن حتليل مدة البطالة يساعدنا يف التعريف بشكل أفضل على          
العمل بشكل عام ، و إن مدة البطالة كانت تعد باألشهر أصبحت اآلن تعد بالسنوات و هذا راجع لنقص 
العمل و كذلك لعدم مالءمة بعض الوظائف املقرتحة على البطالني ، و اجلدول التا ي يبني لنا توزيع البطالني يف 

 اجلزائر حسب املدة الزمنية :
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2013_  2009البطالة حسب المدة الزمنية في الفترة ونسب : تطور حجم  21الجدول رقم    

 السنوات        2009 2010 ∗𝟐𝟎𝟏𝟑
مدة البحث     الحجم % الحجم % الحجم % 

شهر  12أقل من  267000 27,27 383000 35,63 148000 30,77  
شهر  24و  12بين  181000 18,49 207000 19,25 85000 17,67  
شهر  24أكثر من  531000 54,24 485000 45,12 248000 51,56  
 المجموع  979000 100 1075000 100 481000 100

  www.ons.dz: الديوان الوطين لإلحصائيات المصدر 

*Activité ,emploi et chomage au 4è𝑚𝑒trimestre 2013 _ N 653 _ 

  

2013_  2009: تطور نسب البطالة حسب المدة الزمنية في الفترة (  13)  الشكل  

 
 Excel  برنامجباستعمال  22: من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم  المصدر

 

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2013

27,27 
35,63 30,77 

18,49 

19,25 
17,67 

54,24 
45,12 

51,56 

  شه  24أكث   ن 

  شه  24   12ب ن 

  شه  24أقل  ن 

http://www.ons.dz/


 الفصل الثاني : تحليل واقع ظاهرة البطالة في الجزائر
 

 
68 

2013_  2009: تطور حجم البطالة حسب المدة الزمنية في الفترة (  14) الشكل 

 
 Excelبرنامج   باستعمال  22من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم  المصدر :

  

من خالل معطيات اجلدول و الشكل البياين يتضح لنا أن البطالة اليت ترتاوح مدة البحث فيها أكثر من        
بطال بنسبة قدرها  531000م حوا ي  2009شهر تسجل أكرب حجم للبطالني حيث سجلت يف سنة  24

م  2013% ، وسجلت يف سنة 45,12بطال بنسبة قدرها  485000م  2010% ، وسجلت يف سنة  54,24
% ، و الشيء املالحظ أن حجم البطالني الذين إستغرقت بطالتهم أكثر  51,56بطال بنسبة قدرها  248000

 م  2013بطال سنة  248000م إىل  2009بطال سنة  531000شهر تراجعت بنسبة كبرية فمن  24من 
هذا ما يدل على مدى فعالية و جناح سياسة التشغيل اليت إنتهجتها اجلزائر من خالل مصاحل و هيئات التشغيل و 

املستحدثة و كذا اإلصالحات اإلقتصادية يف سوق العمل ، و يأيت فيما بعد البطالني الذين إستغرقت بطالتهم 
 2010% ، و إرتفعت يف سنة  27,27بطال بنسبة  267000م  2009أقل من سنة ، حيث سجلت يف سنة 

بطال  148000م حبجم 2013% ،و تراجعت يف سنة  35,63بطال بنسبة قدرها  383000م لتصل إىل 
% ، و هذا اإلخنفاض دليل أيضا على اإلستجابة اإلجيابية لسياسة التشغيل املطبقة ، أما  30,77بنسبة قدرها 

 181000م  2009شهر فهي منخفضة حيث سجلت يف سنة  24و  12البطالني الذين إستغرقت بطالتهم بني 
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م فقد  2013% ، أما يف سنة  19,25م بنسبة  2010بطال يف سنة  207000% ، و  18,49بطال بنسبة 
 % . 17,67بطال بنسبة  85000سجلت 

من جهة أخرى جند أصحاب الشهادات و اجلامعيني هم الفئة األكثر حبثا عن العمل حيث سجلت إحصائيات 
% و اليت يتصدرها اجلامعيون يف املرتبة األوىل مث يليهم املتخرجون  81م أن نسبة البطالة هلذه الفئة بلغت  2010

من مراكز التكوين املهين و كمكن تفسري إرتفاع معدل البطالة لدى أصحاب الشهادات و اجلامعيني من عدة 
 جوانب أمهها : 

كان ، و معظمهم أصحاب شهادات .                                 _ الشباب يف اجلزائر كمثل ثالثة أرباع الس
ألف من املتخرجني اجلامعيني و  120ألف طلب عمل سنويا من أصحاب الشهادات منهم  200_ إيداع حنو 

    ألف من خرجيي مراكز التكوين املهين .                                                                   80
_  عدم التوافق بني إحتياجات سوق العمل و خمرجات مؤسسات التعليم و التكوين .                           

_  نقص الفعالية يف سياسة التشغيل املعتمدة و املعروفة بسياسات دعم تشغيل الشباب لفئة أصحاب الشهادات 
ة بدال من املعاجلة اإلقتصادية ذات األمد البعيد ، إذ أن اجلامعية ، بسبب ترجيح املعاجلة اإلجتماعية لقضية البطال

 .  1هذه الفئة مل حتظ إال مبا يعرف يف اجلزائر بعقود ما قبل التشغيل

 

 

 

 

 

 

         
                                                           

، أكادكمية الدراسات اإلجتماعية و اإلنسانية ،  2010_  2000الجزائر في الفترة  فيدراسة تقييمية لسياسات اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة نبيل بوفليح ،  1
  23م ، ص  2013اجلزائر  9العدد 
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 خالصة الفصل :

حاولنا من خالل هذا الفصل إىل دراسة حتليل واقع البطالة يف اجلزائر و إستنتجنا أن معدالت البطالة           
م اليت متيزت باتباع اجلزائر برامج اإلصالح اإلقتصادي و الذي كان له أثر   2000_  1985عرفت تزايد يف الفرتة 

 وعة من السياسات متثلت يف مصاحل ة من خالل جممكبري على مستوى التشغيل ، و أرادت احلكومة اجلزائري
أجهزة التشغيل املختلفة اليت حققت نتائج إجيابية يف ما خيص توفري مناصب الشغل ، لكن هذه املناصب كانت و 

يف القطاعات غري املنتجة ، كما أهنا تعتمد على النفقات العامة و اليت مصدرها يف عائدات احملروقات ، وكما 
م من خالل دراسة تطور حجم و نسب  2013_  2004تطرقنا أيضا إىل توزيع البطالة يف اجلزائر  يف الفرتة 

البطالة و متركزها وفق عدد من التصنيفات باإلعتماد على خمتلف املصادر اإلحصائية حيث تبني لنا أن البطالة 
تتفاوت بني خمتلف املناطق و اليت تتمركز يف الوسط احلضري أكرب منها يف الوسط الريفي ، كما أهنا تتفاوت بني 

 سنة . 30لعمرية إذ جند نسبتها عالية عند فئة الشباب الذين ال يتجاوز أعمارهم خمتلف الفئات ا



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل الثالث  

الدراسة القياسية لظاهرة 

  في الجزائر البطالة
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 تمهيد :

بعد التحليل النظري و اإلقتصادي لظاهرة البطالة  يف اجلزائر سنحاول يف هذا الفصل بالدراسة القياسية هلذه      
امليداين للعالقات بني الظواهر الظاهرة و ذلك باتباع خطوات منهج اإلقتصاد القياسي الذي يهتم بالتقدير 

اإلقتصادية اليت تعكس العالقات العامة ملتغريات النموذج املتغريات اإلقتصادية حيث يعتمد على تصورات النظرية و 
، و يتضمن هذا الفصل التطبيقي حماولة هتدف إىل حتديد أهم املتغريات اإلقتصادية الكلية األكثر تأثرا يف معدل 
 البطالة إضافة غلى حتديد الوزن النسيب للمتغريات املؤثرة على هذه الظاهرة ومدى تأثرها بربنامج اإلصالح

اإلقتصادي معتمدين بذلك على النظرية اإلقتصادية و ذلك باستخدام الطرق القياسية و اإلحصائية اليت تعترب 
وسيلة و أداة هامة يف فهم الظواهر اإلقتصادية باإلعتماد على العالقات السببية بني خمتلف املتغريات و يف هذا 

 ثر على البطالة و صياغة النموذج ية اليت كمكن أن تؤ السياق يتم أوال حتديد أو الكشف عن املتغريات اإلقتصاد
تقديره مث الدراسة اإلحصائية و اإلقتصادية و القياسية و أخريا يتم حماولة التنبؤ بالنموذج و حتليل نتائج تقدير و 

 م  2013_  1987النموذج القياسي خالل الفرتة 

 ر المبحث األول : التحليل القياسي لظاهرة البطالة في الجزائ

كمكن تقسيم املتغريات اليت تؤثر يف البطالة إىل قسم تنظيمي يتعلق بسوق العمل و قسم آخر يتعلق            
باإلقتصاد الكلي ، و يف هذه الدراسة سنحاول الرتكيز على جانب اإلقتصاد الكلي من خالل التطرق إىل أهم 

البطالة و مدى تأثرها بسياسات و برامج اإلصالح املتغريات اإلقتصادية الكلية و األكثر تأثريا على معدالت 
العالقة الرياضية بني البطالة  اإلقتصادي و أجهزة التشغيل يف اجلزائر ، وذلك بتقدير منوذج إقتصادي قياسي يربز

 املتغريات اإلقتصادية املؤثرة عليها باالستعانة بتقنية اإلحندار اخلطي املتعدد و 

 ات اإلقتصادية للنموذج المطلب األول : تحديد المتغير 

إعتمدنا يف عملية إختيار املتغريات اإلقتصادية اليت تؤثر على الظاهرة حمل الدراسة و املتمثلة يف البطالة           
اإلعتماد على الدراسات السابقة على النظريات اإلقتصادية املفسرة للبطالة بالدرجة األوىل ، ومن جهة اخرى 

ن معدالت البطالة تتأثر مبجموعة من املتغريات اإلقتصادية الكلية نذكر منها الناتج حيث نستخلص مما سبق بأ،
احمللي اإلمجا ي ، أسعار البرتول ، حجم السكان النشطني ، معدل التضخم و اإلستثمار احمللي و أن النموذج 

قة الذكر ، سنقوم أوال بدراسة القياسي يتكون من متغري تابع املتمثل يف معدل البطالة و املتغريات املستقلة الساب
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م ، مث دراسة تطور املتغريات املستقلة يف نفس  2013_  1987تطور معدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة 
الفرتة مع توضيح عالقة ظاهرة البطالة بكل متغري من املتغريات اإلقتصادية املختارة على حدى حسب ما جاء يف 

 ل التا ي يبني املتغريات اإلقتصادية املستعملة يف النموذج :النظريات اإلقتصادية و اجلدو 

2013_  1987: جدول المتغيرات اإلقتصادية المستعملة في النموذج في الفترة  22الجدول رقم   

الناتج المحلي 
  الخام 

 )مليار دوالر (

 اإلستثمارالمحلي 
 

 )مليار دوالر (

البترول أسعار  
 

 )دوالر للبرميل (

 معدل التضخم
 

% 

 حجم السكان
 النشطين

 )مليون نسمة (

 معدل البطالة
 

% 

 المتغيرات
     
  السنوات 

64 ,64 16,80 17,73 7,40 5,12 21,40 1987 

58,79 15,28 14,24 5,90 5,28 15,20 1988 

55,47 14,42 16,10 9,30 5,55 18,10 1989 

61,84 16,73 21,15 16,60 5,85 19,66 1990 

46,68 11,82 28,85 25,90 6,08 20,59 1991 

49,14 13,00 18,80 31,70 6,32 23,42 1992 

50,95 13,48 18,60 20,50 6,55 23,15 1993 

42,43 12,08 16,31 29,00 6,81 24,30 1994 

42,08 12,16 17,70 29,80 7,56 28,10 1995 

46,94 11,67 21,60 18,70 7,81 28,20 1996 

48,20 11,05 19,49 5,70 8,07 28,60 1997 

48,19 12,40 12,85 5,00 8,33 28,00 1998 

48,64 11,86 18,03 2,60 8,59 29,20 1999 

54,79 11,32 28,00 0,30 8,15 20,00 2000 

54,71 12,50 24,80 4,20 8,57 28,40 2001 

56,76 13,94 25,24 1,40 9,30 25,70 2002 

67,86 16,34 29,03 2,60 8,76 23,70 2003 

85,33 20,49 38,66 3,60 9,47 17,70 2004 

103,08 22,85 54,64 1,60 9,49 15,30 2005 

117,21 26,85 64,85 2,50 10,10 12,30 2006 

135,01 35,28 74,95 3,50 9,97 13,80 2007 

171,52 45,05 99,97 4,90 10,32 11,30 2008 

137,77 52,93 62,25 5,70 10,54 10,20 2009 

161,77 55,58 80,15 3,90 10,81 10,00 2010 

198,76 58,75 112,94 4,50 10,66 10,00 2011 

204 ,33 56,52 109,45 8,90 11 ,42 11,00 2012 

210,18 52,23 105,63 3,30 11,96 9,80 2013 

 www.ons.dz  : الديوان الوطين لإلحصائيات المصدر
 www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار         
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: 2013_  1987ـــــ دراسة تطور معدالت البطالة في الجزائر في الفترة  1  

إن ظاهرة البطالة بقيت الشغل الشاغل بالنسبة للحكومة اجلزائرية ملا هلا من تأثري سليب على الوضع          
تا ي يبني لنا تطور البطالة يف اإلقتصادي و اإلجتماعي ، و يعرب عن هذه الظاهرة باملتغري التابع  و الشكل ال

 اجلزائر :

2013_  1987رة معدالت البطالة في الجزائر خالل الفت ( : تطور 15الشكل )  

 
 Excelبرنامج باستعمال  22إنطالقا من اجلدول رقم   من إعداد الطالب المصدر :

م  1999من خالل الشكل البياين نالحظ أن البطالة يف اجلزائر سجلت أعلى مستوياهتا سنة            
% ، و كما شهدت معدالت  9,80م بنسبة قدرها  2013% ، و أدىن مستوياهتا سنة  29,20بنسبة قدرها 

% وهذا راجع  29,20% و  19,66م بنسب ترتاوح بني  2003_  1990البطالة إرتفاعا يف الفرتة املمتدة بني 
إىل اإلصالحات اهليكلية و ما جاءت به يف طياهتا من ختفيض للنفقات العمومية و تسريج مجاعي و فردي 

م فقد سجلت  معدالت البطالة إخنفاضا حيث بلغت سنة  2013_  2004للعمال ، أما يف الفرتة املمتدة بني 
% حبجم  9,8م إىل  2013% لتنخفض سنة  11,3م إىل  2008% لتصل سنة 17,7نسبة قدرها  2004

بطال حسب الديوان الوطين لإلحصائيات و كمكن تفسري هذا اإلخنفاض املستمر ملعدالت البطالة يف  1175000

21,4 

15,2 

18,1 
19,66 20,59 

23,42 23,15 
24,3 

28,1 28,2 28,6 28 
29,2 

20 

28,4 

25,7 
23,7 

17,7 
15,3 

12,3 
13,8 

11,3 
10,2 10 10 11 

9,8 

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

 ) %(   TCH معدل البطالة

 ) %(   TCH  عدل   بط  ة



الجزائر في البطالة لظاهرة القياسية الدراسة:  الثالث الفصل  

 

 
75 

هذه الفرتة إىل حتسني الوضعية االمنية و اإلقتصادية للبالد اليت ساعدت على اإلستقرار السياسي مع حتسني 
جتماعية ، إضافة إىل حتسن الوضعية النقدية و املالية العمومية اليت ساعدت على املؤشرات اإلقتصادية و اإل

 إستحداث مناصب شغل جديدة و ختفيض من حدة البطالة .

  : 2013_ 1987دراسة تطور المتغيرات المستقلة في الفترة ـــــ  2

اجلزائر قمنا حبصر عدد املتغريات  لدراسة ظاهرة البطالة و عالقتها باملتغريات اإلقتصادية الكلية يف        
اليت رأينا أهنا تؤثر بشكل كبري على املتغري التابع ) البطالة ( من خالل ما مت عرضه سابقا وهي حجم السكان 

 النشطني ، معدل التضخم ، أسعار البرتول ، اإلستثمار احمللي و الناتج احمللي اإلمجا ي .

إن زيادة حجم السكان النشطني ناتج عن زيادة معدالت النمو السكاين  ـــــ حجم السكان النشطين :
يف اجلزائر و بالتا ي تنتج عنها الزيادة يف عرض العمل فتقابله عدم قدرة الطلب على العمل على تغطية ما هو 

 حجم معروض من القوة العاملة ستؤدي حتما إىل زيادة حجم البطالة و معدالهتا ألهنا توجد عالقة طردية بني
السكان النشطني و معدالت البطالة حيث كلما زاد حجم السكان كلما زاد عدد العاطلني عن العمل و العكس 

 صحيح و الشكل التا ي يبني تطور حجم السكان النشطني يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة : 

2013_  1987( : تطور حجم السكان النشطين في الجزائر في الفترة  16الشكل )   

 
  Excelبرنامج باستعمال  22 رقم عداد الطالب باإلعتماد على اجلدول: من إ المصدر
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من خالل الشكل البياين يتضح أن حجم السكان النشطني يف تزايد مستمر طيلة فرتة الدراسة            
م ، كما شهد إخنفاض  2002مليون نسمة سنة  9,30مليون نسمة ليصل إىل  5,12م  1987حيث بلغ سنة 

مليون نسمة و هذا اإلخنفاض راجع إىل اإلصالحات و السياسات املنتهجة من قبل  8,76م حبجم  2003سنة 
مليون نسمة ليصل سنة  9,47م إىل  2004احلكومة فيما خيص التشغيل و سوق العمل ، ليعاود اإلرتفاع سنة 

مليون نسمة  ، وهذا التزايد املستمر ناتج عن زيادة معدل النمو السكاين  الذي ينجم عنه  11,96م إىل  2013
 منو قوة العمل مبعدالت أكرب األمر الذي يؤدي بالضرورة إىل خلق مناصب عمل جديدة . 

من خالل الدراسة تبني أن هناك عالقة عكسية بني معدل التضخم و منحىن فليبس  ـــــ معدل التضخم :
ث يتميز املنحىن مبيل سالب ففي حالة الرواج اإلقتصادي يزداد الطلب الكلي و يرتفع املستوى العام لألسعار حي

، فينجر عن ذلك الزيادة يف الطلب على العمل فتنخفض معدالت البطالة ، و يف حالة الركود اإلقتصادي حيدث 
قتصادية احلديئثة جاءت مبا يعرف بظاهرة الركود العكس و بالتا ي ترتفع معدالت البطالة ، إال أن النظريات اإل

التضخمي حيث يزداد كل من حجم و معدل البطالة مع إرتفاع معدالت التضخم ، و من أجل حتديد العالقة 
م وذلك حسب    2013_  1987بني معدل البطالة و معدل التضخم سندرس تغرياهتما يف اجلزائر يف الفرتة 

 الشكل التا ي :

2013_  1987: تطور معدل التضخم و البطالة في الجزائر خالل الفترة  ( 17الشكل )  

 
  Excelبرنامجباستعمال  22 رقم عداد الطالب باإلعتماد على اجلدولإ : من المصدر
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من خالل الشكل البياين كمكن مالحظة أن نسب التضخم يف اجلزائر أخذت منحىن متذبذب خالل فرتة       
% ليصل إىل  7,40م  1987م ، إذ بلغ سنة  1996_  1987الدراسة حيث شهد إرتفاع مستمر يف الفرتة 

 1992سنة  % ، ليسجل أعلى نسبة له 25,90م إىل  1991م لينتقل سنة  1990% سنة  16,60نسبة 
% و يرجع ذلك أوال إىل السياسة اليت تبنتها احلكومة خالل الفرتة حيث إختذت أسلوب  31,70املقدرة بـــــــ وو 

إقتصاد السوق كمنهج جديد و الذي يهدف إىل اإلنفتاح على العامل اخلارجي يف التجارة و اإلستثمار على 
حمسوسا اخلصوص مما يؤدي بصفة مباشرة يف إرتفاع األسعار ، و بعدها شهدت معدالت التضخم إخنفاضا 

% ، و بعدها سجل معدل التضخم تذبذبا مابني  0,30م بنسبة قدرها  2000لتصل غلى أدىن مستوى هلا سنة 
اإلرتفاع و اإلخنفاض اجلزئي لكن ليس النسب املرتفعة كما يف فرتة التسعينات ، و يعود ذلك إىل إرتفاع أسعار 

تفاع متواصل لكل من معدل التضخم و معدل البطالة البرتول خالل الفرتة األخرية ، و منه منيز مرحلة شهدت إر 
و مرحلة أخرى شهدت عالقة عكسية فيما بينهما و ذلك بعد سنة  2000م إىل غاية سنة  1990من سنة 

م ، وبالتا ي حتقق حتليل منحىن فليبس نسبيا ومنه نفرتض أن العالقة عكسية بني معدل البطالة و معدل  2000
 التضخم . 

تلعب أسعار البرتول دور كبري يف حتديد حجم اإليرادات العامة للدولة و أحد أهم حمددات بترول : ــــ أسعار ال
البطالة ، حيث كلما إرتفعت أسعار البرتول كلما سجلت امليزانية فائضا يف اإليرادات كون اجلزائر تعتمد على 

لة على زيادة حجم اإلستثمارات العمومية اليت اإلقتصاد الريعي املتمثل يف إيرادات احملروقات و بالتا ي حتفيز الدو 
بدورها تزيد من حجم العمالة و تقليص البطالة و إخنفاض معدالهتا و منه توجد عالقة عكسية بني أسعار البرتول 

 و معدالت البطالة ، و الشكل التا ي يبني تطور أسعار البرتول يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة :
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2013_  1987ور أسعار البترول في الجزائر خالل الفترة ( : تط 18الشكل )   

 
  Excelبرنامج باستعمال  22رقم  عداد الطالب باإلعتماد على اجلدول: من إ المصدر

من خالل الشكل يتضح أن أسعار البرتول عرفت تذبذب و عدم اإلستقرار خالل فرتة الدراسة حيث           
 18,80م إىل  1992م ، لينخفض سنة  1991دوالر سنة  28,85م إىل  1987دوالر سنة  17,73إرتفع من 

 2001دوالر لينخفض سنة  28م بسعر  2000دوالر و بقيت األسعار بني اإلرتفاع و اإلخنفاض إىل غاية سنة 
دوالر و هذا راجع إىل اإلسرتاتيجية  112,94م بسعر  2011دوالر ليعاود اإلرتفاع إىل غاية سنة  24,80م إىل 

ليت تبنتها بلدان أوبك لتحقيق التوازن يف السوق النفطية و كان اهلدف من هذه اإلسرتاتيجية رفع أسعار البرتول .ا  

يعترب اإلستثمار كمتغري إقتصادي يستمد مفهومه كأصل من أصول علم اإلقتصاد ملا له ــــــ اإلستثمار المحلي : 
لي اإلمجا ي و النمو اإلقتصادي و أسعار البرتول ، و يعترب من من عالقة وطيدة مبجموعة من املتغريات كالناتج احمل

أهم املتغريات اإلقتصادية اليت تؤثر على معدل البطالة حيث كلما زاد حجم اإلستثمار احمللي كلما إخنفضت 
تا ي يبني معدالت البطالة و بالتا ي توجد عالقة عكسية بني اإلستثمار احمللي و معدل البطالة ، و الشكل البياين ال

 تطور حجم اإلستثمار احمللي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة : 
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 2013_  1987 ( : تطور اإلستثمار المحلي في الجزائر خالل الفترة 19الشكل ) 

 
  Excelبرنامج باإلعتماد على  22رقم  ن إعداد الطالب إنطالقا من اجلدولمالمصدر : 

 1987من خالل الشكل البياين يتضح أن حجم اإلستثمار شهد تذبذب و عدم اإلستقرار يف الفرتة        

 مليار دوالر  16,73م إىل  1990مليار دوالر ليصل سنة  16,80م   1987م حيث سجل سنة  1998_ 
ذلك راجع إىل إعتماد الدولة سياسة التخطيط املوجه و فتح إستثمارات كربى مست مجيع امليادين و خاصة و 

 13,38م إىل  1993مليار دوالر ، ليعاود اإلرتفاع سنة  11,82م إىل  1991امليدان الصناعي ، لينخفض سنة 

ر يف حجم اإلستثمار راجع إىل مليار دوالر ، و إن عدم اإلستقرا 12,40م  1998مليار دوالر لتصل سنة 
سياسة اإلصالحات اليت إنتهجتها احلكومة خالل فرتة التسعينات هذا من جهة و إىل عدم إستقرار أسعار البرتول 

م و هذا راجع  2013م شهد اإلستثمار تطور ملحوظ إىل غاية سنة  2001من جهة أخرى و إبتداءا من سنة 
 اإلستثمار يف اجلزائر مرتبط كليا بعوائد البرتول . إىل إرتفاع أسعار البرتول كون أن حجم

يعرف الناتج احمللي اإلمجا ي بأنه قيمة السلع و اخلدمات املنتجة داخل الوطن سواء  ـــــ الناتج المحلي اإلجمالي : 
املنتجة كانت وطنية أو أجنبية خالل فرتة زمنية معينة ، أو هو القيمة السوقية جلميع السلع و اخلدمات النهائية 

داخل حدود الدولة ، و يقاس إما باألسعار اجلارية و الذي يعرف بالناتج احمللي اإلمسي ، أو باألسعار الثابتة 
الذي يعرف بالناتج احمللي احلقيقي ، و يعترب من أهم املتغريات اإلقتصادية اليت تؤثر على معدل البطالة حيث  

معدله أدى وفقا ملنطق النظرية اإلقتصادية إىل إخنفاض معدالت   كلما زاد حجم الناتج احمللي اإلمجا ي و إرتفع
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البطالة و يتحقق ذلك يف ظل  ظروف الرواج اإلقتصادي ، و حيدث العكس يف ظل الركود أو الكساد اإلقتصادي 
اتج احمللي و بالتا ي توجد عالقة عكسية بني الناتج احمللي اإلمجا ي و معدل البطالة ، و الشكل التا ي يبني تطور الن

 اإلمجا ي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة :

2013_  1987( : تطور الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر خالل الفترة  20الشكل )   

 
 Excelبرنامج باإلعتماد على  22رقم   د الطالب إنطالقا من اجلدولمن إعدا المصدر :

من خالل الشكل البياين يتضح أن الناتج احمللي اإلمجا ي سجل إرتفاع تدرجيي و مستمر خالل الفرتة           
مليار دوالر  61,84م إىل  1990مليار دوالر ليصل سنة  64,64م 1987م حيث سجل سنة  1990_  1987

مليار دوالر  50,15إىل م  1993مليار دوالر ، كما شهد إرتفاع سنة  46,68م إىل  1991لينخفض سنة 
مليار دوالر حيث رافق هذا اإلخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجا ي إىل  42,43م إىل  1994ليعاود اإلخنفاض سنة 

إرتفاع معدالت البطالة ، و يعود رمبا سبب اإلخنفاض يف الناتج احمللي إىل تبين اجلزائر لإلصالحات اإلقتصادية 
وجه اإلقتصادي و اإلنتقال إىل إقتصاد السوق و ذلك ضمن برامج التعديل هبدف التحضري لعملية تغيري الت

 54,79م عرف الناتج احمللي اإلمجا ي حتسن ملحوظ إذ بلغ  2000اهليكلي ، كما يالحظ أن إبتداءا من سنة 

يص مليار دوالر ، و هذا ما أدى إىل تقل 210,18م ليصل إىل  2013مليار دوالر لريتفع باستمرار إىل غاية 
% و يرجع ذلك إىل تدخل الدولة إىل حتفيز النمو اإلقتصادي ععرب تبنيها برامج اإلنعاش  9,8معدل البطالة إىل 
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اإلقتصادي الذي يعتمد على تدعيم اهلياكل القاعدية و وسائل اإلتصال إضافة إىل ذلك إرتفاع يف أسعار البرتول 
 احمللي اإلمجا ي . ، كل هذه العوامل أدت إىل إرتفاع يف مستويات الناتج

و تقدير النموذج القياسي   المطلب الثاني : صياغة  

ذلك دراستنا للنظرية اإلقتصادية ، و  بعد حتديد عدد املتغريات اإلقتصادية اليت تؤثر على البطالة  من خالل        
يقة املربعات بتطبيق طر   Eviewsباستعمال تقنية اإلحندار اخلطي املتعدد معتمدين يف ذلك على برنامج 

ألهنا تعطي مقدرات غري متحيزة ، و سنتطرق يف هذا املطلب إىل صياغة النموذج  MCOالصغرى العادية 
 القياسي للظاهرة حمل الدراسة مث تقدير هذا النموذج .

 ــــ صياغة النموذج :  1

شكل الرياضي للدالة املراد إن صياغة النموذج القياسي من أهم مراحل بناء النموذج و قبل التعرف على ال       
 دراستها نشري يف البداية إىل رموز خمتلف املتغريات املستعملة يف الدراسة و هي كالتا ي : 

                                                       Tchيتمثل يف معدل البطالة الذي يرمز له بالرمز   المتغير التابع :
و تتمثل يف :                                                                                                المتغيرات المستقلة :

                                                                            Pacـــــ حجم السكان النشطني و يرمز له بالرمز 
                                                                                      IFبالرمز ــــ معدل التضخم و يرمز له 

  PPــــ أسعار البرتول و يرمز هلا بالرمز 

 Iinــــــ اإلستثمار احمللي 

    PIBـــــ الناتج احمللي اإلمجا ي و يرمز له بالرمز 

املتغريات اليت يتضمنها النموذج القياسي ، و بعد مجع البيانات بعد التعرف على  الشكل الرياضي للنموذج :
 املتعلقة بكل متغري يتم حتديد الشكل الرياضي للنموذج و املتمثل يف الدالة التالية : 

𝑇𝑐ℎ = 𝑓( 𝑃𝑎𝑐 , 𝐼𝐹 , 𝑃𝑃 , 𝐼𝑖𝑛 , 𝑃𝐼𝐵 ) 
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خلطي املتعدد الذي يساعدنا يف تقدير من أجل دراسة هذه الدالة و تغرياهتا نقوم باستخدام أسلوب اإلحندار ا
 النموذج القياسي اخلاص مبعدل البطالة و الصيغة الرياضية للنموذج املراد دراسته هي كالتا ي : 

𝑇𝑐ℎ𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑎𝑐𝑡 + 𝛽2𝐼𝐹𝑡 + 𝛽3𝑃𝑃𝑡 + 𝛽4𝐼𝑖𝑛𝑡 + 𝛽5𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝑢𝑡 

 حيث :  

t : متثل الزمن أي قيمة املتغري يف السنة   t 

بـــــــ %  املقاس معدل البطالة: متثل   Tch 

: كمثل حجم السكان النشطني املقاس مبليون نسمة   Pac 

: كمثل معدل التضخم املقاس بـــــــ %   IF 

: كمثل أسعار البرتول املقاس بالدوالر للربميل   PP 

: كمثل حجم األستثمار احمللي املقاس مبليار دوالر    Iin 

: كمثل الناتج احمللي اإلمجا ي املقاس مبليار دوالر   PIB 

: متثل معلمات النموذج   𝜷𝟎 , 𝜷𝟏 , 𝜷𝟐 , 𝜷𝟑 , 𝜷𝟒, 𝜷𝟓 

: كمثل املتغري العشوائي أو حد اخلطأ الذي ينوب عن بعض املتغريات اليت كمكن أن تؤثر على معدل البطالة   U 

 إرتباطها باملتغريات املختارة أو لصعوبة قياسها أو ألسباب أخرى .و اليت مل ندرجها يف النموذج لشدة 

ــــ تقدير النموذج :  2  

 MCOلتقدير النموذج القياسي املعرب عن العالقات اإلقتصادية نستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية        

باعتبارها تعطي مقدرات خطية غري متحيزة و يقودنا ذلك إىل معرفة املعايري للحكم على جودة هذه املقدرات 
، و بالتا ي تعترب طريقة املربعات 1عموما من املفروض أن تكون قيم املعامالت املقدرة قريبة من القيم احلقيقية 

                                                           

1 179، ص  1998، دار وائل للطباعة و النشر ، عمان عفاف عبد الجبار سعيد ، اإلقتصاد القياسي النظرية و التطبيق جميد علي حسني ،  
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متتاز به من خصائص و فرضيات لتقدير منوذج الصغرى من أحسن الطرق لتقدير النماذج اخلطية و ذلك ملا 
 اإلحندار اخلطي املتعدد .

 : 1أ ــــ خصائص طريقة المربعات الصغرى العادية 

 ـــــ خاصية عدم التحيز :  1

 نقول بأن املقدر متحيز  0فرق عن التحيز هو الفرق بني مقدرة ما و وسط توزيعها فإذا إختلف هذا ال         
 درات طريقة املربعات الصغرى فهي حتقق مايلي : أما بالنسبة ملق

𝐸(�̂�𝑖  ) = 𝛽𝑖            , 𝑖 = 0,1,2, … … 𝑘 

�̂�و بالتا ي    𝛽𝑖هي مقدر غري متحيز لــــ   

ـــــ خاصية اإلتساق :  2  

نقول بأن املعلمات هي مقدرات متسقة إذا حتقق مايلي :           

 ـــــ قيم املعامل املقدرة تقرتب من قيم املعامل احلقيقية و ذلك كلما كرب حجم العينة .

 ـــــ قيميت التحيز و التباين تقرتبان أو تساويان الصفر كلما إقرتب حجم العينة ماال هناية أي : 

lim
𝑛→∞

E(β̂) = b         lim
n→∞

β̂ = β 

lim
𝑛→∞

𝑣𝑎𝑟(�̂�) = 𝑏       lim
𝑛→∞

𝑣𝑎𝑟(�̂�) = 0 

 

 . 𝛽هو مقدر متسق لــــــ  �̂�و إذا حتقق هذين الشرطني نقول أن 

 :2 ــــ خاصية أصغر تباين 3

 أقل من تباين أي قيمة مقدرة أخرى أي :   �̂�𝑖يقصد بأقل تباين ممكن للمقدرات ، عندما يكون تباين       
                                                           

1 29، ص  2009، دار اخللدونية ، الطبعة الثانية ، اجلزائر اإلحصاء التطبيقي مع تمارين و مسائل محلولة جالطو اجليال ي ،  
  

2 188، ص مرجع سبق ذكره جميد علي حسني ، عفاف عبد اجلبار سعيد ،  
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𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑖) < 𝑣𝑎𝑟(𝛽
𝑖
)                      , 𝑖 = 0,1, 2 , … … 𝑘  

 حيث : 

 . 𝛽𝑖 : هي القيمة املقدرة األخرى لــــ   𝛽
𝑖
 

: نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد  ب ــــ فرضيات  

عند إستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية يف تقدير النموذج اخلطي املتعدد ، فإنه جيب توفر         
 الفرضيات التالية : 

التابع يكون دالة خطية يف املتغريات املستقلة حبيث تكون قيمة واحدة على األقل من قيم املتغري  : املتغري  1 

 املستقل خمتلفة عن بقية القيم .

: القيمة املتوقعة أو متوسط القيمة للمتغري العشوائي تساوي الصفر ، أي :  𝐻2 

𝐸(𝑈𝑖) = 0          , ∀𝑖 

تغري العشوائي يكون ثابت أي : :  دانس تباين األخطاء أو تباين امل  𝐻3 

𝑣𝑎𝑟(𝑈𝑖) = 𝐸(𝑈𝑖
2) = 𝜎𝑢

2 

 

: عدم وجود إرتباط ذايت بني األخطاء أي :   𝐻4 

𝑐𝑜𝑣(𝑈𝑖𝑈𝑗) = 𝐸(𝑈𝑖𝑈𝑗) = 0       , ∀ 𝑖 ≠ 𝑗 

: إستقالل املتغري العشوائي عن املتغريات املستقلة أي :   𝐻5 

𝑐𝑜𝑣(𝑈𝑖𝑋𝑖) = 𝐸(𝑈𝑖𝑋𝑖) = 0 

موزع توزيع طبيعي : : املتغري العشوائي   𝐻6 

𝑈𝑖                           𝑁(0 , 𝜎2 )     
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بعد إدخال بيانات متغريات الدراسة املتمثلة يف معدل البطالة  و املتغريات اإلقتصادية املختارة يف الربنامج      
 كمايلي :   22حتصلنا على نتائج التقدير للنموذج إنطالقا من اجلدول  رقم  Eviewsاإلحصائي

: نتائج تقدير النموذج الخطي المتعدد 23الجدول رقم     
 

Dependent Variable: TCH   
Method: Least Squares   
Date: 04/26/15   Time: 18:04   
Sample: 1987 2013   
Included observations: 27         

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

PAC 1.999055 0.654363 3.054964 0.0060 
IF 0.139106 0.086522 1.607756 0.1228 
PP -0.101527 0.132613 -0.765586 0.4524 
Iin -0.206265 0.165330 -1.247597 0.2259 
PIB -0.031556 0.104530 -0.301888 0.7657 
C 13.50441 5.736461 2.354136 0.0284 

     

     R-squared 0.821201                      Mean dependent var 19.52296 
Adjusted R-squared 0.778630                      S.D. dependent var 6.841919 
S.E. of regression 3.219119                      Akaike info criterion 5.369223 
Sum squared resid 217.6173                      Schwarz criterion 5.657186 
Log likelihood -66.48450                     Hannan-Quinn criter. 5.454849 
F-statistic 19.29012                     Durbin-Watson stat 1.440542 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 Eviewsالبرنامج اإلحصائي باستعمال  22اد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم من إعد المصدر :     

 كمكن كتابة الصيغة النهائية للنموذج كمايلي : 23من اجلدول رقم 

�̂�𝒄𝒉 = 13,504 + 1,999 𝑷𝒂𝒄 + 0,139 𝑰𝑭 0,101 ــــــــ 𝑷𝑷 0,206 ـــــــ 𝑰𝒊𝒏 0,031  ـــــــ𝑷𝑰𝑩                                                          
𝒕𝒄   ∶     ( 2,354 )     (3,054 )         ( 1,607)    (−0,765  )   (−1,247 )  (−0,301 )                                                                           
𝜹�̂�𝒊

 ∶    (5,736  )      ( 0,654 )       (0,086  )   (0,132   )     (  0165 )   ( 0,104 )                                                                    
∑𝜺𝒊

𝟐 = 217,617                𝑹𝟐 = 0,8212                 𝑹𝟐 = 0,7786                                                              
𝑫𝒘 =  1,44                        𝑭𝐜 = 19,29                    𝒏 = 27                    

 حيث :

: هي قيم إحصاءة ستودنت احملسوبة للمعامل املقدرة ، و حتسب وفق العالقة التالية :  𝑡𝑐 

𝑡𝑐�̂�𝑖
=

|�̂�𝑖  _  𝛽𝑖|

𝛿�̂�𝑖

         , 𝑖 = 0 , 1 , 2 , … …                
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: اإلحنرافات املعيارية للمعامل املقدرة .                                                            𝜹�̂�𝒊
                                           

.جمموع مربعات األخطاء :    ∑𝜺𝒊
𝟐 

: متثل معامل التحديد .  𝑹𝟐 

: كمثل معامل التحديد املصحح    𝑹𝟐 

: متثل إحصائية ديربن واتسون تستخدم للكشف عن اإلرتباط الذايت لألخطاء .  𝑫𝑾 

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

𝐹𝑐 =
𝑅2

1 _ 𝑅2 
∗

𝑛 _𝑚_1

𝑚
 

 حيث :

 m      . عدد املتغريات املستقلة : 

 n  املشاهدات .: عدد 

 المبحث الثاني : الدراسة التحليلية و التنبؤية للنموذج المقدر

لدراسة مدى صالحية و تتمثل هذه الدراسة يف التحليل اإلحصائي و اإلقتصادي  للنموذج املقدر         
النموذج  البد من إجراء جمموعة من اإلختبارات و ذلك ملعرفة مدى صالحية النموذج من منظور منطق النظرية 

                                                                                 اإلقتصادية و مدى صالحيته من الناحية اإلحصائية مث إختباره من الناحية القياسية و إستخدامه يف عملية التنبؤ .                    
 للنموذج المقدر إلحصائية و اإلقتصادية المطلب األول : الدراسة ا

 أ ـــــ التفسير اإلحصائي : 

إلجراء هذا اإلختبار تستخدم إحصائية ستيودنت و ــــ إختبار المعنوية الفردية للمعالم المقدرة :  1
لتقييم معنوية معامل النموذج ، و من مث تقييم تأثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع ، و اجلدول التا ي ذلك 

 يوضح معنوية كل معلمة يف النموذج :
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: جدول مساعد يوضح معنوية كل معلمة في النموذج 24الجدول رقم   

𝒑𝒓𝒐𝒃 𝑻𝒕𝒂𝒃 𝑻𝒄𝒂𝒍 المقدرات المعامالت 
0,028 2,079 2,354 𝛽0 الثابت 
0,006 2,079 3,054 𝛽1 Pac 
0,122 2,079 1,607 𝛽2 IF 
ــــــــ  2,079 0,452   0,765  𝛽3 PP 
ـــــــ  2,079 0,225  1,247 𝛽4 II 
ــــــــ  2,079 0,765  0,301 𝛽5 PIB 

  23الطالب باإلعتماد على اجلدول من إعداد المصدر : 

% ، وفقا  5و إلجراء هذا اإلختبار نقوم مبقارنة إحصاءة ستيودنت احملسوبة مع اجلدولية عند مستوى معنوية     
 للفرضية التالية :

𝐻0 ∶  𝛽𝑖 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽𝑖 ≠ 0 

 حيث :

: متثل فرضية العدم و تعين املعلمة ليس هلا معنوية إحصائية .  𝐻0 

: متثل الفرضية البديلة و تعين املعلمة هلا معنوية إحصائية   𝐻1 

 : 𝜷𝟎ـــــ إختبار معنوية 

𝐻0 ∶  𝛽0 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽0 ≠ 0 

>نالحظ أن :  24من خالل اجلدول رقم      |𝒕𝒄𝒂𝒍|     𝒕𝒕𝒂𝒃   و بالتا ي نرفض𝐻0  و نقبل𝐻1  و منه ،𝜷𝟎 

 هلا معنوية إحصائية .

 : 𝜷𝟏ــــ إختبار معنوية 
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𝐻0 ∶  𝛽1 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽1 ≠ 0 

>نالحظ أن :  24من خالل اجلدول رقم      |𝒕𝒄𝒂𝒍|     𝒕𝒕𝒂𝒃   و بالتا ي نرفض𝐻0  و نقبل𝐻1  و منه ،
𝜷𝟏 . هلا معنوية إحصائية 

 : 𝜷𝟐ـــــ إختبار معنوية 

𝐻0 ∶  𝛽2 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽2 ≠ 0 

<نالحظ أن :  24من خالل اجلدول رقم      |𝒕𝒄𝒂𝒍|     𝒕𝒕𝒂𝒃   و بالتا ي نقبل𝐻0  و نرفض𝐻1  و منه ،
𝜷𝟐 . ليس هلا معنوية إحصائية 

 : 𝜷𝟑ـــــ إختبار معنوية 

𝐻0 ∶  𝛽3 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽3 ≠ 0 

<نالحظ أن :  24من خالل اجلدول رقم      |𝒕𝒄𝒂𝒍|     𝒕𝒕𝒂𝒃   و بالتا ي نقبل𝐻0  و نرفض𝐻1  و منه ،
𝜷𝟑 . ليس هلا معنوية إحصائية 

 : 𝜷𝟒ـــــ إختبار معنوية 

𝐻0 ∶  𝛽4 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽4 ≠ 0 

<نالحظ أن :  24من خالل اجلدول رقم      |𝒕𝒄𝒂𝒍|     𝒕𝒕𝒂𝒃   و بالتا ي نقبل𝐻0  و نرفض𝐻1  و منه ،
𝜷𝟒 . ليس هلا معنوية إحصائية 

 : 𝜷𝟓ـــــ إختبار معنوية 

𝐻0 ∶  𝛽5 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽5 ≠ 0 
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<نالحظ أن :  24من خالل اجلدول رقم   |𝒕𝒄𝒂𝒍|     𝒕𝒕𝒂𝒃   و بالتا ي نقبل𝐻0  و نرفض𝐻1  و منه ،𝜷𝟓 

 ليس هلا معنوية إحصائية .

 ـــــ إختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج :  2

 ، وفقا للفرضية التالية : Fisherإلختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج يستخدم إختبار         

𝐻0 ∶  𝛽0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 𝛽5    

𝐻1 ∶  ∃𝛽𝑖/𝛽𝑖 ≠ 0        i= 0,1,2, … . .5 

: متثل فرضية العدم و تعين إنعدام العالقة بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة .  𝐻0 

على املتغري التابع .  : متثل الفرضية البديلة و تعين يوجد على األقل متغري مستقل واحد له تأثري  𝐻1 

= 19,29   ( 2لدينا إحصائية فيشر احملسوبة من خالل امللحق رقم )  𝐹𝑐𝑎𝑙       

% هي كمايلي :     5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   

𝐹(5 ,21)
0,05 = 2,68 

>مبا أن :  𝐹𝑐𝑎𝑙        𝐹𝑡𝑎𝑏    فإننا نرفض𝐻0  و نقبل𝐻1  و بالتا ي يوجد على األقل متغري مستقل واحد له
 تأثري على املتغري التابع ) معدل البطالة ( .

ــــــ اإلحنرافات املعيارية ملعلمة احلد الثابت و معلمة حجم السكان النشطني هي أصغر من نصف قيمة املعامل  3
 نصف معاملها املقدرة . املقدرة ، أما اإلحنرافات املعيارية لباقي املتغريات فهي أكرب من

𝛿�̂�0
= 5,736 <

�̂�0

2
= 6,752 

𝛿�̂�1
= 0,654 <

�̂�1

2
= 0,999 

𝛿�̂�2
= 0,086 >

�̂�2

2
= 0,069 
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𝛿�̂�3
= 0,132 > |

�̂�3

2
| =  |0,05 ـــــــ|

𝛿�̂�4
= 0,165 > |

�̂�4

2
| =  |0,103 ـــــــ|

𝛿�̂�5
= 0,104 > |

�̂�5

2
| =  |0,015 ـــــــ|

 فهي ليست مقبولة إحصائيا . �̂�2  ,�̂�3 , �̂�4, �̂�5مها مقبولتان إحصائيا ، أما  �̂�1و  �̂�0ومنه نستنتج أن 

 ب ـــــ التفسير اإلقتصادي :

 𝑹𝟐 = تدل قيمة معامل التحديد املتعدد على أن منوذج اإلحندار املتعدد املقرتح كمثل العالقة حمل :  0,8212
% من التغريات اليت حتدث يف معدالت البطالة هي نا دة عن التغريات  82,12الدراسة متثيال جيدا ، حيث أن 

 % تبقى لعوامل غري مشخصة . 17,88يف املتغريات املستقلة ، أما 

ــــــ إشارة معلمة حجم السكان النشطني موجبة و هذا يدل على وجود عالقة طردية بني معدل البطالة و حجم 
ق مع التوقعات املسبقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث أنه إذا تغري السكان النشطني ، و هذه النتيجة تتف

 وحدة . 1,999حجم السكان النشطني بوحدة واحدة فإن معدل البطالة يتغري بـــــــ : 

 ني معدل البطالة و معدل التضخم ــــــ إشارة معلمة معدل التضخم موجبة و هذا يدل على وجود عالقة طردية ب
ة تتفق مع التوقعات السابقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث إذا تغري معدل التضخم بوحدة هذه النتيجو 

 وحدة . 0,139واحدة فإن معدل البطالة يتغري بــــــ : 

معدل البطالة و أسعار البرتول  ـــــ إشارة معلمة أسعار البرتول سالبة و هذا يدل على وجود عالقة عكسية بني
ق مع التوقعات املسبقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث إذا تغريت أسعار البرتول بوحدة وهذه النتيجة تتف

 وحدة . 0,101واحدة فإن معدل البطالة يتغري بــــــ : 

ــــــ إشارة معلمة اإلستثمار احمللي سالبة و هذا يدل على وجود عالقة عكسية بني معدل البطالة و اإلستثمار احمللي 
تيجة تتفق مع التوقعات املسبقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث إذا تغري اإلستثمار احمللي بوحدة ، و هذه الن

 وحدة . 0,206واحدة فإن معدل البطالة يتغري بــــــ : 
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ــــــ إشارة معلمة الناتج احمللي اإلمجا ي سالبة و هذا يدل على وجود عالقة عكسية بني معدل البطالة و الناتج 
احمللي اإلمجا ي ، و هذه النتيجة تتفق مع التوقعات املسبقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث إذا تغري الناتج 

 وحدة . 0,031تغري بــــــــ : احمللي اإلمجا ي بوحدة واحدة فإن معدل البطالة ي

من خالل الدراسة اإلحصائية و اإلقتصادية للنموذج اخلطي املقدر وجدنا أن حجم السكان النشطني هو        
املتغري الوحيد ذو معنوية إحصائية و بالتا ي هو الوحيد الذي يقيس التغريات اليت حتدث يف معدالت البطالة يف 

املتغريات فهي ليست معنوية إحصائيا ، لكن النموذج ككل له معنوية إمجالية و هذا ما الفرتة املدروسة أما باقي 
 يفسر على وجود مشكل التعدد اخلطي .

 :  إختبار الكشف عن التعدد الخطي

هناك عدة إختبارات للكشف عن التعدد اخلطي و سنعتمد يف هذه الدراسة على إختبار                
Ferrarr _ Glauber . و يف البداية نبحث عن مصفوفة اإلرتباط اجلزئية فما بني املتغريات املستقلة ، 

 بين المتغيرات المستقلة : جدول يبن اإلرتباط الزوجي 25الجدول رقم 

PIB Iin PP IF Pac  
0,80 0,76 0,82 0,53 1 Pac 
ـــــــ 0,37 ـــــــ 0,34 ـــــــ 0,40  1 0,53 IF 

 PP 0,82 ـــــــ 0,37 1 0,93 0,98
 II 0,76 ـــــــ 0,34 0,93 1 0,96

 PIB 0,80 ـــــــ 0,40 0,98 0,96 1
 SPSSبرنامج  باستعمال 22رقم  طالب إنطالقا من اجلدولمن إعداد ال المصدر :

و لتطبيق هذا  2𝜒2هو إختبار مربع كاي  Ferrarr _ Glauberو من بني اإلختبارات اليت يعتمد عليها      
 اإلختبار يتم إتباع اخلطوات التالية :

 . |𝑅|ــــــ حساب قيمة حمدد معامالت اإلرتباط الزوجي بني املؤشرات املستقلة 

 ـــــ إختبار الفرضية التالية :

 



الجزائر في البطالة لظاهرة القياسية الدراسة:  الثالث الفصل  

 

 
92 

𝐻0 ∶ 𝐷 = 1 
𝐻1 ∶ 𝐷 < 1 

: إستقاللية ما بني املتغريات املستقلة .  𝐻0 

لة .: يوجد إرتباط بني املتغريات املستق  𝐻1 

: 1ـــــــ تعطى الصيغة الرياضية هلذا اإلختبار كمايلي  

 𝜒2 = 𝑛] ـــــــــ − 1 −
1

6
(2𝐾 + 5)] . log|R| 

 حيث : 

: متثل عدد املشاهدات .  𝑛 

: متثل عدد املتغريات املستقلة .  𝐾 

: متثل اللوغارمت الطبيعي حملدد مصفوفة معامالت اإلرتباطات اجلزئية .  log|R| 

عند درجة  𝜒2احملصل عليها من جدول القيم احلرجة لـــــ  𝜒2احملسوبة مع القيمة اجلدولية لـــــ  𝜒2نقارن قيمة 

K(K-1)   𝑉احلرية =
1

2
 α     2، و مستوى معنوية  

 حتصلنا على قيمة احملدد كمايلي :   Excelباستعمال برنامج 

|R| = 0,00127 

 احملسوبة فهي كمايلي :  𝜒2أما قيمة 

𝜒2
𝑐𝑎𝑙 = − [27 − 1 −

1

6
(10 + 5)] log 0,00127 => 𝜒2

𝑐𝑎𝑙 = 68,016 

 %  فهي كمايلي:  5و مستوى املعنوية  10اجلدولية عند درجة احلرية  𝜒2أما قيمة 

𝜒2
𝑡𝑎𝑏 = 18,307 

                                                           

. 246، ص  2009مان ، األردن ، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، ع سحر فتح اهلل ، اإلقتصاد القياسي حسني علي خبيت ،  1
  

. 143، ص  2007، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون اجلزائر اإلقتصاد القياسي دروس و مسائل محلولة  مكيد علي ،  2
  



الجزائر في البطالة لظاهرة القياسية الدراسة:  الثالث الفصل  

 

 
93 

𝜒2مبا أن : 
𝑐𝑎𝑙  <  𝜒2

𝑡𝑎𝑏   فإننا نرفضH0  و نقبلH1  و بالتا ي يوجد إرتباط فما بني املتغريات املستقلة
 مما يفسر بوجود مشكل التعدد اخلطي .

ـــ تحديد المتغيرات المستقلة المتسببة في مشكل التعدد الخطي : ـ  

ات الجياد املتغريات الواجب حذفها من النموذج نقوم أوال بتحديد اإلرتباط الزوجي بني املتغري التابع و املتغري       
 املستقلة ، حسب اجلدول التا ي : 

: جدول يبين اإلرتباط الزوجي بين المتغير التابع و المتغيرات المستقلة 26الجدول رقم   

 Pac IF PP Iin PIB 
Tch 0 ,53 0,35 - 0 ,82 -0,84 -0,85 

 SPSSبرنامج الطالب باإلعتماد على : من إعداد المصدر 

الذي كمثل مصفوفة اإلرتباط الزوجي بني املتغريات املستقلة نالحظ أنه يوجد إرتباط  25من خالل اجلدول رقم 
قوي بني حجم السكان النشطني و أسعار البرتول و اإلستثمار احمللي و الناتج احمللي اإلمجا ي أي أن حجم 

معدل البطالة ألنه ذو  السكان النشطني يتأثر هبذه املتغريات إضافة إىل ذلك فهو يشرح التغريات اليت حتدث يف
 معنوية إحصائية من خالل اإلختبار الذي أجريناه ، و بالتا ي حجم السكان النشطني يبقى يف النموذج .

 هو إرتباط ضعيف ف واملتغري التابع كما نالحظ أن اإلرتباط بالنسبة ملعدل التضخم مع باقي املتغريات املستقلة
  هذه املتغريات و بالتا ي جيب حذفه من النموذج .ومنه فهو ال يشرح التغريات اليت حتدث يف

كما نالحظ أيضا أن اإلرتباط قوي جدا بني أسعار البرتول و حجم اإلستثمار احمللي و الناتج احمللي اإلمجا ي مما 
 ر احمللي يتأثر بأسعار البرتول جعلها ليست هلا معنوية إحصائية ، حيث أن الناتج احمللي اإلمجا ي و اإلستثما

أن اإلرتباط قوي بني معدل البطالة و هذه  26اإلستثمار احمللي، و نالحظ أيضا من خالل اجلدول رقم و 
املتغريات و بالتا ي فاملتغري املستقل الذي جيب اإلبقاء عليه يف النموذج هو الناتج احمللي اإلمجا ي ألن التغريات اليت 

 .حتدث فيه يشرحها أسعار البرتول و اإلستثمار احمللي 

من خالل هذا التحليل نستنتج أن املتغريات اليت جيب حذفها من النموذج هي معدل التضخم و أسعار       
 البرتول و اإلستثمار احمللي .
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 ــــــ تقدير النموذج بعد إزالة المتغيرات المتسببة في مشكلة التعدد الخطي :

بعد إزالة املتغريات املتسببة يف مشكلة التعدد اخلطي و املتمثلة يف معدل التضخم و أسعار البرتول و اإلستثمار    
 كمايلي :  Eviewsاحمللي يتم تقدير النموذج من جديد باستعمال برنامج  

تائج تقدير النموذج  بعد إزالة مشكل التعدد الخطي: ن 27الجدول رقم   

 

 Eviewsالبرنامج اإلحصائي باستعمال  22اد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم من إعد المصدر :

 تكتب الصيغة النهائية للنموذج كمايلي :

�̂�𝒄𝒉 = 20,264 + 1,477 𝑷𝒂𝒄   −  0,146 𝑷𝑰𝑩                                                      
𝒕𝒄   ∶     ( 6,008 )      ( 2,748)           (−7,704 )                                                                           
𝜹�̂�𝒊

 ∶    (3,372 )       ( 0,537)             ( 0,019  )                                                                      
∑𝜺𝒊

𝟐 = 250,489                𝑹𝟐 = 0,7942                 𝑹𝟐 = 0,7770                                                              
𝑫𝒘 =  1,37                        𝑭𝐜 = 46,307                   𝒏 = 27    

للنموذج المقدر : اإلحصائية و اإلقتصادية  ــــــ  الدراسة  

اجلديد سوف جنري إختبارات ملعرفة مدى صالحية بعد معاجلة مشكلة التعدد اخلطي و تقدير النموذج        
 النموذج من الناحية اإلحصائية و اإلقتصادية مث إختباره من الناحية القياسية الستخدامه يف عملية التنبؤ .

 

Dependent Variable: TCH   
Method: Least Squares   
Date: 04/29/15   Time: 23:41   
Sample: 1987 2013   
Included observations: 27   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PAC 1.477412 0.537548 2.748425 0.0112 

PIB -0.146942 0.019073 -7.704231 0.0000 
C 20.26472 3.372527 6.008766 0.0000 
     
     R-squared 0.794193     Mean dependent var 19.52296 

Adjusted R-squared 0.777043     S.D. dependent var 6.841919 
S.E. of regression 3.230642     Akaike info criterion 5.287678 
Sum squared resid 250.4891     Schwarz criterion 5.431660 
Log likelihood -68.38365     Hannan-Quinn criter. 5.330491 
F-statistic 46.30713     Durbin-Watson stat 1.370317 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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 أ ـــــــ التفسير اإلحصائي : 

 ية ستيودنت إلختبار تستخدم إحصائإلجراء هذا اــــ إختبار المعنوية الفردية للمعالم المقدرة :  1
ذلك لتقييم معنوية معامل النموذج ، و من مث تقييم تأثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع ، و اجلدول التا ي و 

 يوضح معنوية كل معلمة يف النموذج : 

  : جدول مساعد يوضح معنوية كل معلمة في النموذج 28الجدول رقم 

𝒑𝒓𝒐𝒃 𝑻𝒕𝒂𝒃 𝑻𝒄𝒂𝒍 المقدرات المعامالت 
0,000 2,064 6,008 𝛽0 الثابت 
0,011 2,064 2,748 𝛽1 Pac 
0,000 2,064 -7,704 𝛽2 PIB 

27دول رقم من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلالمصدر :   

 : 𝜷𝟎ـــــ إختبار معنوية 

𝐻0 ∶  𝛽0 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽0 ≠ 0 

>نالحظ أن :  28من خالل اجلدول رقم      |𝒕𝒄𝒂𝒍|     𝒕𝒕𝒂𝒃   و بالتا ي نرفض𝐻0  و نقبل𝐻1  و منه ،
𝜷𝟎 . هلا معنوية إحصائية 

 : 𝜷𝟏ــــ إختبار معنوية 

𝐻0 ∶  𝛽1 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽1 ≠ 0 

>نالحظ أن :  28من خالل اجلدول رقم      |𝒕𝒄𝒂𝒍|     𝒕𝒕𝒂𝒃   و بالتا ي نرفض𝐻0  و نقبل𝐻1  و منه ،𝜷𝟏 

 السكان النشطني له تأثري على معدل البطالة .هلا معنوية إحصائية أي حجم 

 : 𝜷𝟐ـــــ إختبار معنوية 
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𝐻0 ∶  𝛽2 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽2 ≠ 0 

>نالحظ أن :  28من خالل اجلدول رقم      |𝒕𝒄𝒂𝒍|     𝒕𝒕𝒂𝒃   و بالتا ي نرفض𝐻0  و نقبل𝐻1  و منه ،
𝜷𝟐 التغريات اليت حتدث يف معدل البطالة . هلا معنوية إحصائية و بالتا ي الناتج احمللي اإلمجا ي يشرح 

 ـــــ إختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج :  2

 ، وفقا للفرضية التالية : Fisherإلختبار املعنوية اإلمجالية للنموذج يستخدم إختبار         

𝐻0 ∶  𝛽0 = 𝛽1 = 𝛽2    

𝐻1 ∶  ∃𝛽𝑖/𝛽𝑖 ≠ 0        i= 0,1,2 

: متثل فرضية العدم و تعين إنعدام العالقة بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة .  𝐻0 

: متثل الفرضية البديلة و تعين يوجد على األقل متغري مستقل واحد له تأثري على املتغري التابع .   𝐻1 

= 46,307   27دول رقم لدينا إحصائية فيشر احملسوبة من خالل اجل 𝐹𝑐𝑎𝑙       

% هي كمايلي :     5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   

𝐹(2 ,24)
0,05 = 3,40 

>مبا أن :  𝐹𝑐𝑎𝑙        𝐹𝑡𝑎𝑏    فإننا نرفض𝐻0  و نقبل𝐻1  و بالتا ي يوجد على األقل متغري مستقل واحد له
 الية .تأثري على املتغري التابع و منه النموذج له معنوية إمج

ــــــ اإلحنرافات املعيارية ملعلمة احلد الثابت و معلمة حجم السكان النشطني و الناتج احمللي اإلمجا ي هي أصغر  3
 من نصف قيمة املعامل املقدرة حسب النتائج التالية :

𝛿�̂�0
= 3,372 <

�̂�0

2
= 10,132 

𝛿�̂�1
= 0,537 <

�̂�1

2
= 0,738 
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𝛿�̂�2
= 0,019 < |

�̂�2

2
| = |−0,073| 

 ومنه نستنتج أن معامل النموذج هي مقبولة إحصائيا .

 ب ـــــ التفسير اإلقتصادي :

 𝑹𝟐 = تدل قيمة معامل التحديد املتعدد على أن منوذج اإلحندار املتعدد املقرتح كمثل العالقة حمل :  0,7942
% من التغريات اليت حتدث يف معدالت البطالة هي مشروحة من طرف 79,42الدراسة متثيال جيدا ، حيث أن 

 % تبقى لعوامل غري مشخصة . 20,58حجم السكان النشطني و الناتج احمللي اإلمجا ي ، أما 

ــــــ إشارة معلمة حجم السكان النشطني موجبة و هذا يدل على وجود عالقة طردية بني معدل البطالة و حجم 
و هذه النتيجة تتفق مع التوقعات املسبقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث أنه إذا تغري السكان النشطني ، 

 وحدة . 1,477حجم السكان النشطني بوحدة واحدة فإن معدل البطالة يتغري بـــــــ : 

ة و الناتج ــــــ إشارة معلمة الناتج احمللي اإلمجا ي سالبة و هذا يدل على وجود عالقة عكسية بني معدل البطال
احمللي اإلمجا ي ، و هذه النتيجة تتفق مع التوقعات املسبقة و منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث إذا تغري الناتج 

 وحدة . 0,146احمللي اإلمجا ي بوحدة واحدة فإن معدل البطالة يتغري بــــــــ : 

 ة و اإلقتصادية ، سنقوم بإختباره من بعد أن تأكدنا من مدى صالحية النموذج من الناحية اإلحصائي         

 الناحية القياسية ملعرفة مدى إنسجامه و تطابقه مع الفرضيات اخلاصة به .

للكشف عن وجود أو عدم وجود مشكل اإلرتباط الذايت لألخطاء  اإلرتباط الذاتي لألخطاء : ــــــ إختبار1
 حيث تسمح هذه اإلحصاءة باختبار الفرضية التالية :  DWنستخدم إختبار ديربني واتسون

𝐻0 ∶  𝜌 = 0 

𝐻1 ∶  𝜌 ≠ 0    ( 𝜌 < 0  𝑜𝑢  𝜌 > 0 ) 

: متثل فرضية العدم و تنص على عدم وجود إرتباط ذايت لألخطاء .  𝐻0 

 𝐻1  :. متثل الفرضية البديلة و تنص على وجود إرتباط ذايت لألخطاء 
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 : منط اإلحندار الذايت من الدرجة األوىليتخذ  uو يفرتض يف هذا اإلختبار أن اإلرتباط الذايت لقيم 

𝑢𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 휀𝑡 

 : 1مبوجب الصيغة التالية DWو بالتا ي حتسب قيمة 

𝑫𝑾 =
∑ (휀𝑡 − 휀𝑡−1)2𝑛

𝑡=2

∑ 휀𝑡
2𝑛

𝑡=1

 

 

 : 𝑫𝑾( : تحديد مناطق القبول و الرفض إلحصاءة   21الشكل ) 

 

 إرتباط ذايت سالب
𝜌 < 0 

 قــــرار غيـــــــر  لألخطاءإرتباط ذايت عدم وجود  قــــرار غيـــــــر
𝜌 ومــــــــــــحمس =  ومــــــــــــحمس 0

DW=1,37 

 إرتباط ذايت موجب
𝜌 > 0 

4 4-dl=2.76 4-du=2.44 2 du=1.56    dl=1.24 0 

وقعت يف منطقة القرار غري احلاسم مما يفسر أن اإلرتباط الذايت لألخطاء هو     𝑫𝑾 نالحظ أن قيمة     

-Breuschأكثر من الدرجة األوىل هلذا ال نستطيع قبول أو رفض الفرضية الصفرية ، و بالتا ي نستخدم إختبار 

Pagan-Godfrey . 

 من الدرجة الثانية فأكثريصلح هذا اإلختبار عندما يكون اإلرتباط :  Breusch-Pagan-Godfreyإختبار 
املبطأ ضمن املتغريات املستقلة ، و يكتب النموذج العام الذي حيتوي اإلرتباط الذايت  التابع و عندما يكون املتغري
 كمايلي :  ρلألخطاء من الدرجة 

𝑢t = ρ1ut−1 + ρ2ut−2 + ⋯ ⋯ + ρρut−ρ 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡 + ρ1ut−1 + ρ2ut−2 + ⋯ + ρρut−ρ + εt 

،و إختبار الفرضية التالية :و تتلخص فكرة هذا اإلختبار على وجودعالقة معنوية بني األخطاء   

                                                           

199، ص  مرجع سبق ذكره حسني علي خبيت ، سحر فتح اهلل ،  1
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𝐻0 ∶  𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ ⋯ = 𝜌𝜌 = 0    

𝐻1 ∶  ∃𝜌𝑖/𝜌𝑖 ≠ 0        i= 1,2 ⋯ 𝜌 

 𝐻0 . متثل الفرضية الصفرية و تنص على عدم وجود إرتباط ذايت لألخطاء : 

 𝐻1 . متثل الفرضية البديلة و تنص على وجود إرتباط ذايت لألخطاء : 

Breusch-Pagan-Godfrey : نتائج التقدير ألختبار 29الجدول رقم    

 

 Eviewsالبرنامج اإلحصائي باستعمال  27اد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم من إعد المصدر :

 خنترب الفرضية التالية :إعتمدنا يف اإلختبار على أن األخطاء من الدرجة الثانية و بالتا ي 

𝐻0 ∶  𝜌1 = 𝜌2 = 0    

𝐻1 ∶  ∃𝜌𝑖/𝜌𝑖 ≠ 0        i= 1,2 

 : وفق العالقة التالية 𝐿𝑀حتسب إحصاءة 

𝐿𝑀 = 𝑛 . 𝑅2 => 𝐿𝑀 = 2,503  

𝜒𝜌نقارهنا مع إحصائية  
 اجلدولية التالية : 2

𝜒(0,05; 2)
2 = 5,991 

  

𝐿𝑀 >  𝜒(0,05; 2)نالحظ أن :           
و بالتا ي ال يوجد مشكل اإلرتباط  𝐻1و نرفض  𝐻0و منه نقبل    2

 الذايت لألخطاء ) اإلستقاللية ما بني البواقي ( .

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

 
     
     F-statistic 1.226532 Prob. F(2,24) 0.3110 

Obs*R-squared 2.503783 Prob. Chi-Square(2) 0.2860 
Scaled explained SS 0.803428 Prob. Chi-Square(2) 0.6692 
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للكشف إذا كان هناك  دانس أو عدم  whiteسيتم إعتماد إختبار وايت  ــــ إختبار تجانس تباين األخطاء : 2
ut دانس األخطاء ، و الذي يعتمد على وجود عالقة بني مربع البواقي 

و املتغريات املستقلة و يكون التقدير  2
 وفق الصيغة التالية : 

𝑢𝑡
2 = β0 + α1𝑃𝑎𝑐𝑡 + β1𝑃𝑎𝑐𝑡

2 + α2𝑃𝐼𝐵𝑡 + β2𝑃𝐼𝐵𝑡
2 + 휀𝑡 

 ونقوم بإختبار الفرضية التالية :

𝐻0 ∶  β
0

= α1 = β
1

= α2 = β
2

= ⋯ = α𝑘 = β
k

= 0 

: متثل فرضية العدم و تنص على  دانس تباين األخطاء .  𝐻0 

 حتصلنا على نتائج التقديرالختبار وايت التالية :  Eviewsو باستعمال برنامج  27إنطالقا من اجلدول رقم 

 ( White: نتائج التقدير الختبار وايت )  30الجدول رقم 

 

 

 Eviewsباستعمال الربنامج اإلحصائي  27لطالب إنطالقا من اجلدول رقم : من إعداد ا المصدر

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.364714     Prob. F(5,21) 0.2772 

Obs*R-squared 6.621594     Prob. Chi-Square(5) 0.2503 
Scaled explained SS 2.124775     Prob. Chi-Square(5) 0.8316 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 05/01/15   Time: 14:10   
Sample: 1987 2013   
Included observations: 27   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 54.04107 53.13483 1.017055 0.3207 

PAC -18.01753 16.20999 -1.111508 0.2789 
PAC^2 1.427179 1.373621 1.038990 0.3106 

PAC*PIB -0.021831 0.090530 -0.241151 0.8118 
PIB 0.335898 0.521788 0.643744 0.5267 

PIB^2 -0.001033 0.001805 -0.572665 0.5730 

     
     R-squared 0.245244     Mean dependent var 9.277373 

Adjusted R-squared 0.065540     S.D. dependent var 8.520458 
S.E. of regression 8.236510     Akaike info criterion 7.248160 
Sum squared resid 1424.642     Schwarz criterion 7.536124 
Log likelihood -91.85017     Hannan-Quinn criter. 7.333787 
F-statistic 1.364714     Durbin-Watson stat 2.140089 
Prob(F-statistic) 0.277231    
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 للنموذج كمايلي : خالل اجلدول تكتب الصيغة الرياضيةمن 

�̂�𝒕
𝟐 = 54,041 − 18,017𝑷𝒂𝒄𝒕 + 1,427𝑷𝒂𝒄𝒕

𝟐 + 0,335𝑷𝑰𝑩𝒕 − 0,001𝑷𝑰𝑩𝒕
𝟐

− 0,021𝑷𝒂𝒄𝒕𝑷𝑰𝑩𝒕 

𝑹𝟐 = 0,245                          𝑹
𝟐

= 0,065                 𝒏 = 27 
𝑭𝒄 = 1,364                            𝒏 . 𝑹𝟐 = 6,621        

 كمايلي :   LM للكشف عن ثبات التباين سوف نعتمد على إختبار فيشر او على إحصائية

  إختبار ثبات التباين باستخدام إحصائية فيشر :

𝐻0 ∶  β
0

= α1 = β
1

= α2 = β
2
 

 لدينا :

𝐹𝑐 = 1,364 

% هي كمايلي : 5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   

𝐹(2 ,24)
0,05 = 3,40 

𝐹𝑐𝑎𝑙نالحظ أن :     >   𝐹tab    و منه نقبل فرضية العدم𝐻0  و بالتا ي تتحقق الفرضية اليت تنص على  دانس
 تباين األخطاء .

 : 𝑳𝑴إختبار ثبات التباين باستخدام إحصاءة 

𝐻0 ∶  β0 = α1 = β1 = α2 = β2 

 : وفق العالقة التالية 𝐿𝑀نقوم حبساب إحصاءة 

𝐿𝑀 = 𝑛 . 𝑅2 => 𝐿𝑀 = 6,621  

 اجلدولية التالية : χ2مث نقارهنا مع إحصائية 

𝜒(0,05; 3)
2 = 7,815 
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𝐿𝑀 >  𝜒(0,05; 3)نالحظ أن :           
و بالتا ي األخطاء متجانسة التباين أي  𝐻0و منه نقبل فرضية العدم    2

 ثبات التباين األخطاء .

و الذي يسمح باختبار الفرضية  jarque beraسنعتمد على إختبار  ــ إختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء :3
 التالية :

 𝐻0  اخلطأ العشوائي يتبع التوزيع الطبيعي : 

  𝐻1  اخلطأ العشوائي ال يتبع التوزيع الطبيعي : 

 لتوزيع األخطاء العشوائية jarque bera( : توضيح إختبار  22الشكل ) 

 
 Eviewsبرنامج : من إعداد الطالب باستعمال  المصدر

𝐽𝐵جارك بريا  احملسوبةمن خالل النتائج املتحصل عليها  نالحظ أن إحصائية  = 2,297 واإلحتمال  ، ∶
                0,316املرافق هلا 

χρمع إحصائية  نقارن قيمة جارك بريا
 اجلدولية التالية : 2

𝜒(0,05; 2)
2 = 5,991 

JB >  𝜒(0,05; 2)نالحظ أن : 
 الطبيعيو بالتا ي األخطاء العشوائية تتبع التوزيع  𝐻1و نرفض  𝐻0و منه نقبل    2

0

1
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3

4
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6
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8

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Series: Residuals
Sample 1987 2013
Observations 27

Mean       3.95e-15
Median   0.464615
Maximum  3.887833
Minimum -5.663544
Std. Dev.   3.103900
Skewness  -0.397453
Kurtosis   1.812242

Jarque-Bera  2.297976
Probability  0.316957
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 لنموذج المقدر ستخدام ابابمعدالت البطالة المطلب الثاني : التنبؤ 

لقد إستطعنا من خالل النموذج املتحصل عليه من معرفة أهم املتغريات اإلقتصادية املؤثرة يف معدالت        
البطالة خالل فرتة الدراسة و بعد القيام باختبار النموذج املقدر من الناحية اإلحصائية و اإلقتصادية مث إختبار 

ج القياسي يف التنبؤ مبعدالت البطالة .        مدى حتقق الفرضيات اخلاصة بالنموذج سيتم إستخدام هذا النموذ   

كمكن إختبار مدى مقدرة النموذج على التنبؤ باستخدام معيار معامل  إختبار مقدرة النموذج على التنبؤ :ــــ  1
 عدم التساوي لثايل كما يوضحه الشكل التا ي : 

إختبار معامل ثايل توضيح( : 23الشكل )   

 
 Eviewsبرنامج  الطالب باإلعتماد علىمن إعداد المصدر : 

من خالل الشكل نالحظ أن النموذج املقدر له مقدرة تنبؤية مقبولة و هذا من خالل معامل ثايل حيث أنه     
0,0741يقرتب من الصفر = 𝑈𝑡  . ما يفسر على أن النموذج له مقدرة تنبؤية مبعدالت البطالة تكون مقبولة ،  
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TCHF ± 2 S.E.

Forecast: TCHF

Actual: TCH

Forecast sample: 1987 2013

Included observations: 27

Root Mean Squared Error 3.045878

Mean Absolute Error      2.621216

Mean Abs. Percent Error 16.58744

Theil Inequality Coefficient  0.074173

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.057543

     Covariance Proportion  0.942457
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: بعد دراسة صالحية النموذج املقدر تبني لنا  2022،  2021،  2020التنبؤ بمعدالت البطالة للسنوات ــــ  2
أن له مقدرة تنبؤية مبعدالت البطالة تكون مقبولة و من أجل احلصول على القيم املقدرة ملعدالت البطالة يف الفرتة 

 م ، نقوم بتعويض قيم املتغريات املستقلة يف النموذج املقدر كما هو مبني يف اجلدول التا ي :  2013_  1987

2013_  1987: القيم المقدرة لمعدالت البطالة خالل الفترة  31الجدول رقم   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eviewsبرنامجالب باإلعتماد على : من إعداد الط المصدر

 كمكن مقارنة القيم الفعلية ملعدالت البطالة مع القيم املقدرة هلا بواسطة النموذج من خالل املنحىن التا ي :          

 

 

 

obs Actual Fitted Residual Residual Plot 

1987  21.4000  18.3308  3.06924 |     .      |     *.     | 

1988  15.2000  19.4268 -4.22675 |   * .      |      .     | 

1989  18.1000  20.3135 -2.21350 |     . *    |      .     | 

1990  19.6600  19.8207 -0.16071 |     .      *      .     | 

1991  20.5900  22.3881 -1.79815 |     .  *   |      .     | 

1992  23.4200  22.3812  1.03875 |     .      | *    .     | 

1993  23.1500  22.4551  0.69491 |     .      |*     .     | 

1994  24.3000  24.0912  0.20884 |     .      *      .     | 

1995  28.1000  25.2506  2.84935 |     .      |     *.     | 

1996  28.2000  24.9059  3.29414 |     .      |      *     | 

1997  28.6000  25.1048  3.49516 |     .      |      *     | 

1998  28.0000  25.4904  2.50956 |     .      |    * .     | 

1999  29.2000  25.8084  3.39156 |     .      |      *     | 

2000  20.0000  24.2547 -4.25469 |   * .      |      .     | 

2001  28.4000  24.8870  3.51304 |     .      |      *     | 

2002  25.7000  25.6642  0.03576 |     .      *      .     | 

2003  23.7000  23.2354  0.46461 |     .      |*     .     | 

2004  17.7000  21.7173 -4.01728 |   * .      |      .     | 

2005  15.3000  19.1386 -3.83861 |    *.      |      .     | 

2006  12.3000  17.9635 -5.66354 |*    .      |      .     | 

2007  13.8000  15.1559 -1.35592 |     .   *  |      .     | 

2008  11.3000  10.3082  0.99183 |     .      | *    .     | 

2009  10.2000  15.5925 -5.39248 | *   .      |      .     | 

2010  10.0000  12.4648 -2.46478 |     . *    |      .     | 

2011  10.0000  6.80780  3.19220 |     .      |      *     | 

2012  11.0000  7.11217  3.88783 |     .      |      .*    | 

2013 

  9.80000  7.05036  2.74964 |     .      |     *.     | 
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 2013_  1987مقارنة منحنى القيم الفعلية و القيم المقدرة لمعدالت البطالة  ( : 24الشكل ) 

 
   Eviewsبرنامجباستعمال  31: من إعداد الطالب إنطالقا من اجلدول رقم  المصدر 

نالحظ من خالل اجلدول و املنحىن أن القيم املقدرة باستعمال النموذج املتحصل عليه هي تقارب القيم           
 الفعلية و هذا ما يؤكد أن النموذج املقدر كمثل الظاهرة حمل الدراسة متثيال جيدا .

حيث  بقيم املتغريات املستقلة التنبؤ علينا أوال  2022،  2021،  2020و للتنبؤ بقيم معدالت البطالة للسنوات 
سنفرتض أن قيم كل من املتغريات املستقلة ستواصل تطورها على نفس النمط و بالتا ي نستخدم معادلة اإل داه 

حتصلنا  SPSSباستعمال برنامج 22العام أي تطور قيم املتغريات املستقلة بداللة الزمن و إنطالقا من اجلدول رقم 
 معادلة اإل داه العام لكل من حجم السكان النشطني و الناتج احمللي اإلمجا ي على النحو التا ي :  على
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: تقدير معادلة اإلتجاه العام لحجم السكان النشطين 32الجدول رقم   
Coefficients

a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) -485,484 13,131  -36,974 ,000 

T ,247 ,007 ,991 37,615 ,000 

a. Variable dépendante : Pac 

  SPSSبرنامج باستعمال  22من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم  المصدر :
 من اجلدول تكتب املعادلة كمايلي : 

𝑷𝒂𝒄 = −485,484 + 0,247 𝑻 

: تقدير معادلة اإلتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي  33الجدول رقم   

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) -11620,501 1550,075  -7,497 ,000 

T 5,858 ,775 ,834 7,555 ,000 

a. Variable dépendante : PIB 

  SPSSبرنامج باستعمال  22من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول رقم  المصدر :
 من اجلدول تكتب املعادلة كمايلي :

𝑷𝑰𝑩 = −11620,501 + 5,858 𝑻 

 حيث :

متثل السنوات :   T 

املتغريات املستقلة املتنبأ هبا كما هي موضحة يف بعد تعويض السنوات يف معادليت اإل داه العام سنحصل على قيم 
 اجلدول التا ي :
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: نتائج التنبؤ بقيم المتغيرات المستقلة 34الجدول رقم   

 المتغيرات السنوات 2020 2021 2022
13,95 13,70 13,45 Pac 
224,37 218,52 212,66 PIB 

: من إعداد الطالب المصدر  

بعد القيام بالتنبؤ بقيم املتغريات املستقلة سنقوم بتعويض القيم احملصل عليها يف النموذج املقدر لنتحصل على 
كما هو مبني يف اجلدول التا ي :   2022،  2021،  2020معدالت البطالة خالل السنوات   

: نتائج التنبؤ بمعدالت البطالة 35الجدول رقم   

 السنوات 2020 2021 2022
   %معدل البطالة   9,08 8,59 8,11

: من إعداد الطالب المصدر  

نالحظ من خالل القيم املتنبأ هبا أن معدالت البطالة هي يف إخنفاض ، هذا إذا إستمر الناتج احمللي              
اإلمجا ي يف إرتفاع من خالل إرتفاع أسعار النفط و و زيادة حجم اإلستثمارات ، و يف نفس الوقت إذا كانت    

كن حتفيز النمو من خالل زيادة حجم الناتج احمللي احلقيقي الوضعية املالية و اإلقتصادية للجزائر جيدة حبيث كم 
 و إتباع برامج دعم النمو مثل الربامج السابق ذكرها لزيادة التشغيل و التخفيف من حدة البطالة .
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 خالصة الفصل :

 م  2013_  1987حاولنا من خالل هذا الفصل بدراسة قياسية لظاهرة البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة        
ذلك باستخدام الطرق و األساليب الكمية و مناهج اإلقتصاد القياسي هبدف التوصل إىل أهم املتغريات و 

البطالة يف اجلزائر حيث مت حتديد متغريات النموذج القياسي و مجع بيانات اإلقتصادية اليت تؤثر على معدالت 
املتغريات املستعملة يف الدراسة القياسية من عدة مصادر خمتلفة و بعد ذلك مت بناء و تقدير منوذج قياسي مث متت 

لفرضيات املوضوعة معاجلة هذا النموذج باستخدام معايري إقتصادية و إحصائية و ذلك هبدف معرفة مدى توافق ا
حول النموذج مث التنبؤ بالنموذج املقدر ، و من خالل هذه الدراسة القياسية لظاهرة البطالة يف اجلزائر خالل فرتة 

 بشكل كبري حبجم السكان النشطني  الدراسة و باتباع اخلطوات السابقة الذكر وجدنا أن معدالت البطالة تتأثر
 على الدولة إتباع برامج أخرى لرفع حجم الناتج احمللي اإلمجا ي و حتقيق معدالت الناتج احمللي اإلمجا ي و بالتا يو 

.ن شأهنا التخفيف من حدة البطالة منو مرتفعة لتوفري مناصب شغل جديدة اليت م
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الخاتمة العامة :   

 اليت تعاين منها كل دول العامل   من أهم املشاكلهي الراهن من خالل الدراسة تبني أن البطالة يف الوقت         
حيث ختتلف مستوياهتا باختالف مستويات تقدم هذه الدول و األنظمة اإلقتصادية و اإلجتماعية و السياسية هلا 
، فقد حظيت باهتمام كبري من قبل اإلقتصاديني و السياسيني من خالل براجمهم اهلادفة ملعاجلتها و اجلزائر كأحد 

ل املعقد بالرغم من اجلهود و اإلصالحات اإلقتصادية أقطاب العامل اليت عانت و ما تزال تعاين من هذا املشك
مبعية صندوق النقد الدو ي و البنك العاملي و غريت هيكل العديد من املتغريات اإلقتصادية اليت أثرت بأشكال 

 خمتلفة على مستوى التشغيل و البطالة .

هداف الدراسة إذ كان البد  علينا من و يف حبثنا هذا حاولنا اإلملام مبختلف جوانب هذه الظاهرة و للوصول إىل أ
جهة تقدمي اإلطار العام لظاهرة البطالة و حماولة حتليل تلك الظاهرة يف اإلقتصاد اجلزائري من خالل حماولة معرفة 
أسباب تفاقمها و توزيعها يف اجلزائر إضافة إىل معرفة أثر سياسات التشغيل و األجهزة املستحدثة من قبل 

ذه الظاهرة من جهة و من جهة أخرى حماولة بناء منوذج قياسي لقياس تأثري بعض املتغريات احلكومة ملواجهة ه
 . 2013_  1987اإلقتصادية على معدل البطالة يف الفرتة 

 و من أهم النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث هي كمايلي :

قياسية ألثر املتغريات اإلقتصادية على البطالة إلجابة على اإلشكالية القائمة و املتعلقة بدراسة حتليلية و كمحاولة ل
،  كمكن حصر أهم النتائج اليت مت التوصل إليها يف هذا البحث يف  2013_  1987يف اجلزائر خالل الفرتة 

 النقاط التالية :

خمتلف النظريات املفسرة للبطالة أن هناك جدال و إختالفا بني اإلقتصاديني على حتليل  تبني لنا من خالل ــــ
إختالف مدارسهم فيما يتعلق بظاهرة البطالة ، سواء النظرية الكالسيكية أو النظرية الكينزية أو حىت النظريات 

سوق العمل باستمرار لكون احلديثة و هذا راجع إىل الديناميكية املتسارعة و التغريات العشوائية اليت حتدث يف 
حتاليل هذه النظريات حمدودة تتم يف يف فرتة زمنية و ظروف معينة ال تطبعها اإلستمرارية و ال الشمولية ، إضافة 
إىل هذا عدم تطابق العديد من النظريات على أوضاع الدول النامية و الذي من شأنه أن يقلل من إمكانية 

 ؤكد لنا بأنه ال يوجد رأي موحد عند اإلقتصاديني لتفسري ظاهرة البطالة . اإلستفادة بشكل مباشر ، وهذا ما ي
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من خالل تتبع خمتلف مراحل سياسات التشغيل اليت إنتهجتها الدولة اجلزائرية للتخفيف من حدة البطالة تبني  ــــ
نات تأثرت بربامج أهنا تأثرت بشكل كبري بتقلبات أسعار النفط هذا يف فرتة الثمانينات أما يف فرتة التسعي

التصحيح اهليكلي و برامج اخلوصصة فبعد تطبيق برامج النمو و اإلنعاش اإلقتصادي و إرتفاع أسعار النفط 
بشكل كبري أدى إىل إخنفاض نسبة البطالة بشكل ملحوظ يف اجلزائر و بالتا ي فاألوضاع اإلقتصادية و السياسية 

 بطالة .يف البالد تؤثر بشكل كبري يف تغريات معدل ال

أخذت اجلزائر جمموعة من التدابري كإجراءات ملكافحة و احلد من البطالة متثلت يف إستحداث جمموعة من  ـــــ
األجهزة اخلاصة بعملية التشغيل سواء كانت من قبل الوزارة املكلفة بالعمل أو األجهزة املسرية من قبل وكالة 

لشباب و اليت حققت نتائج إجيابية يف رفع نسبة التنمية اإلجتماعية أو الصندوق الوطين للتأمني أو أجهزة دعم ا
العمالة خاصة عند فئة الشباب ذات املؤهالت العلمية و هذا هبدف حماربة بطالة املتعلمني يف اجلزائر ، إال أن 
فعالية هذه األجهزة حمدودة كون نسبة كبرية من املناصب اليت أنشئت هي مناصب عمل غري دائمة تدفع باألفراد 

و على عمل إىل البحث الدائم عن وظيفة أفضل و أكثر دكمومة من وظائفهم احلالية من جهة و تكون الذين حصل
 تناسب مؤهالهتم العلمية من جهة أخرى .

نالحظ من خالل حتليل واقع البطالة أن اجلزائر تعاين من بطالة الشباب و هذا بسبب زيادة حجم هذه الفئة و  ــــ
 ضافة إىل عدم توافق خمرجات املؤسسات التعليمية مع متطلبات سوق العمل .قلة خربهتا يف سوق العمل ، إ

 إستنتجنا مايلي : 2013_  1987من خالل الدراسة القياسية ملشكلة البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة  ــــ

عن معدل تتأثر معدالت البطالة بشكل كبري يف اجلزائر حبجم السكان النشطني و الناتج احمللي اإلمجا ي أما 
التضخم فلم يظهر تأثريه يف النموذج و كمكن إرجاع ذلك إىل أنه ال توجد عالقة واضحة بني معدل البطالة و 
معدل التضخم يف اجلزائر يف األجل الطويل و بالتا ي ال تؤثر التغريات يف معدل التضخم على معدالت البطالة أما 

حذفا من النموذج بسبب إرتباطهما الكبري بالناتج احمللي اإلمجا ي بالنسبة ألسعار البرتول و اإلستثمار احمللي فقد 
 ألن اجلزائر بلد يعتمد على إيرادات احملروقات و بزيادة هذه اإليرادات يزيد حجم اإلستثمارات .

من خالل النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث إرتأينا أن نقدم بعض اإلقرتاحات اليت قد تكون مناسبة       
 فيف من حدة البطالة على املدى القصري و املدى الطويل و اليت حنصرها فيمايلي :للتخ
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ضرورة توفري قاعدة بيانات أساسية متكاملة عن مشكلة البطالة يف اجلزائر يراعي التعريفات و املصطلحات و  ــــ
عية غري متضاربة ، خصوصا أن القياسات و املعايري الدولية املتعارف عليها مبا كمكن إجناز إجراءات مقارنة و واق

مسألة اإلعالم اإلقتصادي باتت ضرورة ملحة خاصة بالنسبة للقائمني على التخطيط و التنبؤ املستقبلي 
 لسلوكيات الظواهر اإلقتصادية و على رأسها البطالة .

تقليل من تشوهات حماولة توفري قاعدة بيانات و إحصاءات دقيقة عن سوق العمل حىت يتم حتليل كل قطاع و ال ــــ
 يف سوق العمل و يكون ذلك باستخدام أدوات التسيري و حتديثها باستمرار .

ضرورة اإلهتمام بالصناعات التصديرية كثيفة العمل جبانب صناعات حتل حمل الواردات و خاصة الصناعات اليت  ــــ
إعطاء األولوية لتشغيل الطاقات العاطلة  تتميز فيها اجلزائر مبيزة تنافسية مثل الصناعات املشتقة من احملروقات مع

و تشجيع الصناعات الصغرية يف املناطق الريفية و احلضرية و ذلك من خالل الرتكيز على دور املؤسسات 
املتوسطة و الصغرية إلدماج الشباب يف ميدان الشغل من خالل تسهيالت تقدمي القروض و بالتا ي كمكن تنمية  

ية من خالل اإلهتمام بالنظام التعليمي املهين و التدرييب لتسهيل عملية اإلدماج يف كفاءات مستوى املوارد البشر 
سوق العمل مبعطياته احلالية و املستقبلية مبا خيدم أهداف إسرتاتيجية التنمية كثيفة العمل من جهة و مبا حيقق 

 ترشيد اإلنفاق و اإلستقرار النقدي من جهة أخرى .

وامل و املتغريات اإلقتصادية اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على معدل و حجم ضرورة السيطرة على العــــ 
البطالة ، و دراسة تطورها و التنبؤ بقيمها يف الفرتات املستقبلية إلختاذ خمتلف التدابري الالزمة اليت من شأهنا 

 التخفيف من حدة البطالة و حماولة قياس تغرياهتا بأساليب رياضية حديثة .

ضرورة ختطيط خمرجات التعليم و التكوين وفقا حلاجة و متطلبات سوق العمل ، و هلذا جيب أوال القيام بدراسة  ــــ
 موسعة لسوق العمل وفقا للقطاعات اإلقتصادية ملعرفة النقص و الفائض يف شىت امليادين .

العمل على الربط بني املؤسسات التعليمية و املؤسسات اإلقتصادية عن طريق التدريب و غريه من أجل حصول  ــــ
 الطالب على خربة ميدانية و لو بسيطة تساعدهم على اإلندماج يف سوق العمل .

واحد يتأثر حماولة ترقية و تنويع الصادرات خارج قطاع احملروقات و عدم اإلعتماد شبه الكلي على قطاع ـــ 
 اإلقتصاد الوطين كله بتأثره ، و تشجيع الدخول يف القطاعات اإلنتاجية أكثر منه يف اخلدماتية .
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 و كآفاق للبحث كمكننا أن نقرتح مايلي :      

 ـــــ الدراسة املعمقة حول ختطيط خمرجات التعليم و التكوين وفقا حلاجة سوق العمل .

 باب متركز ظاهرة البطالة عند فئة الشباب بشكل كبري .ــــ الدراسة القياسية لتحليل أس

ــــ تكثيف الدراسات لسوق العمل وفقا للمناطق اجلغرافية آخذين بعني اإلعتبار خصائص و عادات سكان كل 
 منطقة 

ت ــــ دراسة حتليلية ملعرفة أسباب إرتفاع معدالت البطالة عند الذكور مقارنة باخنفاضها عند اإلناث يف السنوا
 األخرية .

 ــــ إستخدام أسلوب الشبكات العصبية لدراسة التغريات اهليكلية للبطالة عرب الزمن .
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 قائمة المراجع :  

  المؤلفات : أ ـــ 

) األسباب ،اآلثار و ، مشكلة البطالة في المجتمعات العربية و اإلسالمية أسامة السيد عبد السميع  (1
 .2008،دار الفكر اجلامعي، جامعة األزهر  ( احللول

، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، جامعة  أساسيات اإلقتصاد السياسيأسامة حممد و حممود شعبان ، (2  
  .1998اإلسكندرية  ، مصر 

 .2000، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية تقليل العمالة أمحد ماهر ،  (3

اجلزائر  دار اخللدونية ، الطبعة الثانية ، اإلحصاء التطبيقي مع تمارين و مسائل محلولة جالطو اجليال ي ،  (4
2009. 

، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، عمان ،  ، اإلقتصاد القياسي سحر فتح اهلل حسني علي خبيت ، (5 
 .2009األردن 

 .2004، جمموعة النيل العربية ، مصر  البطالة في الوطن العربي المشكلة و الحلخالد الزواوي ،  (6
الكويت الية املعاصرة ، عامل املعرفة حتليل ألخطر مشكالت الرأمس ، اإلقتصاد السياسي للبطالة ،رمزي زكي  (7

1998. 

النشر و  ، دار التعليم اجلامعي للطباعة  النظرية اإلقتصادية الكلية رمضان حممد مقلد و أسامة أمحد الفيل ، (8
 .، اإلسكندرية  2012و التوزيع 

 .1989، مؤسسة الرضا للطباعة ، مجهورية مصر العربية  البطالة في مصرسلوى سليمان ،  (9

، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن  التحليل اإلقتصادي الكليضياء جمبد املوسوي،النظرية اإلقتصادية ،  (10
 .2005عكنون ،اجلزائر 

، جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية النظرية اإلقتصادية الكلية و الجزئية عبد الرمحن يسرى أمحد ،  (11
2004 .  
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 .1997، دار معهد للكتب ، مصر النظرية اإلقتصادية الكلية عبد القادر حممد عبد القادر عطية ،  (12

 ، الدار اجلامعية مشكلة البطالة و أثر برنامج اإلصالح اإلقتصادي عليهاعلي عبد الوهاب جنا ،  (13
 .2005  اإلسكندرية 

 .2000، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة األوىل ، اجلزائر  التحليل اإلقتصادي الكليعمر صخري ،  (14

، دار وائل للنشر و  مقدمة في التحليل اإلقتصادي الكليجميد علي حسن و عفاف عبد اجلبار سعيد ،  (15
  .2004التوزيع ، عمان 

، دار وائل للطباعة ، اإلقتصاد القياسي النظرية و التطبيق جميد علي حسني ، عفاف عبد اجلبار سعيد  (16 
 . 1998و النشر ، عمان 

   2008 ، دار اجلامعة ، اإلسكندرية مبادئ اإلقتصاد الكليحممد أمحد السرييت و علي عبد الوهاب جنا ،  (17

 . 1994 ، منشورات بويت ، اجلزائر محاضرات في التحليل اإلقتصادي الكليحممد شريف إملان ،  (18

، دار احلامد للنشر و  اإلصالح اإلقتصادي و سياسة التشغيل ) التجربة الجزائرية (مدين بن شهرة ،  (19 
 . 2008التوزيع ، عمان 

، ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون اإلقتصاد القياسي دروس و مسائل محلولة  مكيد علي ، (20
 2007اجلزائر 

 ، البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي لإلقتصادناصر دادي ، عبد الرمحن العايب  (21
 . ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر

، دار ، اإلقتصاد الكلي مبادئ و تطبيقات نزار سعد الدين عيسى و إبراهيم سليمان قطف ( 22 
. 2007حامد للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل   

  .1997، الدار اجلامعية للطباعة و النشر ، مصر  نظرية إقتصاد العملنعمة اهلل جنيب إبراهيم ،  (23

 . 2000، دار الفكر  للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان  أسس و مبادئ اإلقتصاد الكليهيثم الزغيب ،  (24

 . 2010، املؤسسة احلديثة للكتاب ، الطبعة األوىل ، طرابلس  اإلقتصاد الكلي ، وديع طوروس (25
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:ب ـــ المقاالت و التقارير   

، جملة  دالالت معدل البطالة و العمالة و مصداقيتها في تفسير فعالية سوق العملالبشري عبد الكرمي ،  (1
 .2007 العدد السادس،  إقتصاديات مشال إفريقيا 

، جملة اإلسرتاتيجية و التنمية ،  البطالة نزوع سوق العمالة إلى الالرسميةبلعريب عبد القادر و بودية فوزي ،  (2
 .2012العدد الثاين ، جامعة مستغامن جانفي 

، منشورات اجمللس اإلقتصادي و اإلجتماعي ، الدورة الثالثة عشر  1998التقرير الوطين حول التنمية البشرية  (3
 .1999، ماي 
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 ملخص : 

 مشاكل العصر األساسية اليت تعاين منها معظم دول ربتعترب ظاهرة البطالة يف الوقت الراهن من أحد أك      
 ألنظمة اإلقتصادية و اإلجتماعية اختالف مستويات تقدم هذه الدول و ابالعامل و اليت ختتلف مستوياهتا 

 العمل نتيجة لعوامل إقتصادية  على العمل و عرض حيث حتدث إختالالت يف توازن الطلبالسياسية هلا و 
عض بثنا و الذي حاولنا فيه قياس أثر حبة ، هلذا إرتأينا إىل دراسة هذه املشكلة و هي حمل إجتماعية و دكمغرافيو 

م ، حيث تطرقنا فيه إىل معاجلة جانب 2013_  1987طالة يف اجلزائر خالل الفرتة باملتغريات اإلقتصادية على ال
اجلزائر و جانب تطيقي يتمثل يف  اإلطار النظري حول البطالة و كذا حتليل واقع ظاهرة البطالة يفبنظري خاص 

الدراسة القياسية لظاهرة البطالة يف اجلزائر و ذلك ببناء منوذج إقتصادي قياسي لقياس أثر بعض املتغريات 
اإلقتصادية على البطالة ، و مت التوصل من خالل الدراسة أن حجم السكان النشطني و الناتج احمللي اإلمجا ي 

السنوات األخرية  طالة خالل فرتة الدراسة  ، و إكتشفنا أن معدالت البطالة يفاألكثر تأثريا على معدل الب
ستمرا و ملحوظا و هذا راجع إىل إرتفاع أسعار النفط الذي أدى إىل حتسن مداخيل الدولة من شهدت إخنفاضا م

 .اجلباية البرتولية و إتباع اجلزائر برامج دعم النمو و اإلنعاش اإلقتصادي 

 احية :الكلمات المفت

 دار املتعدد ، النموذج القياسي ، اإلحن ق العمل ، اإلصالحات اإلقتصادية البطالة ، سو 

 

 


