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  أشكـر اهللا كثیـًرا و أحـمده حمـًدا طیبـا مباركـًً◌ا الـذي هدانـي إلى طریـق العلـم والنور و وفقني 

. أن یكلله بالنجاح والتوفیق اهللاإلتمامي هذا البحث راجیة من 

 »موسى رحماني«  إنه لمن دواعي العرفان بالجمیل أن أتقدم بالشكر إلى األستاذ المشرف 

. على قبوله اإلشراف وتحمله مشاقه وعلى كل المجهودات التي قام بها معي

سعدي وصاف، بادیس بن :   كمـا أتقـدم بجزیـل الشكـر لكـل أساتذتي في مرحلة التدرج خاصة

ولكل أساتذتي في مرحلة ما بعد التدرج و اخص بذكر .عیشة، قریشي یوسف، قریشي الجموعي

. تومي میلود، مفتاح صالح، بن عیشي بشیر،شیخي محمد،مناني نبیل

عامر الحاج،السعید هتهات، نصبة مسعودة، : وال یفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان لألساتذة

.                                             عاشور فلة

.          و في األخیر أشكر كل من ساهم من قریب أو من بعید في انجاز هذا البحث
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: تمهید

 

 البطالة من أهم أقطاب المشاكل االقتصادیة و االجتماعیة باعتبارها أكثر المشاكل االقتصادیة و عتبر   ت

حیث تعزي البطالة إلى . االجتماعیة تهدیدا الستقرار المجتمعات بوجه عام و المجتمعات النامیة بوجه خاص

 شكل العمل محور اهتمام اإلنسان منذ القدم (عدم القدرة على تشغیل و توظیف الطاقات البشریة المتاحة

 في إطار نظام متكامل یراعي البعد االقتصادي و االجتماعي )بمفهومه العقائدي االجتماعي و االقتصادي

. على حد السواء
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 .اإلطار النظري للبطالة: المبحــث األول

     

 تعتبر مشكلة البطالة من المشاكل الخطیرة التي تواجه معظم دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو 

نامیة، لكونها من أهم التحدیات التي تواجه العالم باعتبارها مشكلة ذات أبعاد تاریخیة و جغرافیة بمقدار 

. ارتباطها بمراحل التطور االقتصادي  

 وقد حظیت مشكلة البطالة باهتمام المفكرین االقتصادیین على اختالف مذاهبهم وأفكارهم من فترة 

. زمنیة إلى أخرى 

  

. مفاهیم عامة حول البطالة: المطلب األول

 إن تعریف البطالة في الفكر االقتصادي التقلیدي والحدیث هو جزء من قضیة كلیة ذلك أن قیاسها 

فإن قیاس . حالیا ومستقبال من شأنه أن یكشف على خصوصیتها بالنظر إلى األوضاع االقتصادیة السائدة

البطالة یتطلب ضبط تعریف دقیق وشامل لها یأخذ بعین االعتبار جمیع الجوانب التي تحكمها من خالل 

التركیز على الفئة القادرة والمستعدة للعمل عند األجور السائدة، ویشكل معدلها أحد أهم أدوات القیاس 

إال أنه یعرف بعض أوجه القصور في الدول المتخلفة، كونها ال تستبعد . المستخدمة في االقتصادیات الحدیثة

 )1(.الفئة التي تنشط في القطاعات غیر الرسمیة

تعریف البطالة : الفرع األول

 .  یرتبط مفهوم البطالة أساسا بالقدرة، الرغبة والبحث عن العمل، ویمس الفئة النشیطة أو القوى العاملة

وتعرف البطالة بأنها ظاهرة اختالل توازن سوق العمل، بحیث ال یتمكن جزء من القوة العاملة من الحصول 

.  على عمل

لذا .  البطالة من دولة إلى أخرى، ومن تشریع إلى آخر إال أنها تصب في اتجاه واحدفو الختالف تعار ي

سیتم التركیز على تعریف مكتب العمل الدولي الذي یتطابق مع ما هو معمول به في الجزائر، والذي یعرفها 

: على النحو التالي

أن یكون بال عمل، : كل شخص یبلغ الخامسة عشر من العمر في بطالة إذا كانت تتوفر فیه ثالثة شروط" 

 )2(".أن یكون جاهزا ألن یعمل في استخدام مأجـور أو غیـر مأجـور ویكـون یبحث عن عمل 

   اعتمادا على هذا التعریف فإنه من المفید مناقشة كل جزئیة منه لتوضیح المقصود بالبطالة وبشكل دقیق، 

 )3(:وفقا لما یلي

                                      
  .200ص . 2002 – 2001طبعة . مصر . مؤسسة شباب الجامعیة اإلسكندریة .نظریة اقتصاد العمل . نعمة اهللا نجیب إبراهیم :  1
  .256 ص .2004 المؤسسة الجامعیة للنشر طبعة .عبد األمیر إبراهیم شمس الدین أصول االقتصاد الكلي .ترجمة.سیمون .ب برینیه و ا: 2
. علوم اقتصادیة جامعة الجزائر.رسالة ماجستیر.– حالة الجزائر –البطالة وٕاشكالیة التشغیل  في إطار برنامج التعدیل الهیكلي :العایب عبد الرحمان : 3

  .27ص  . 2004سنة 
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. كل من هو بدون عمل:  البطالة–    أ 

هو التمییز بین التشغیل والبطالة ، فیعتبر الشخص وفقا لهذا المعیار " بدون عمل "     إن الهدف من معیار

 )ولو لساعة واحدة  ( المرجعیة للبحث ةإذا لم یكن قد عمل على اإلطالق خالل الفتر

. )كل عنصر عمل قادر على العمل وال یجده(كل من هو متاح للعمل وال یجده-    ب 

فترة (على الفرد فإنه سیكون قادرا ومستعد للعمل، وذلك خالل فترة محددة )وظیفة (  أي أنه إذا عرض عمال 

فالهدف من هذا المعیار هو استبعاد كل األفراد الباحثین عن العمل لمباشرته بعد انتهاء فترة المسح . )البحث

فالباحث عن العمل مستقبال بعد تخرجه غیر مستعد للعمل خالل هذه الفترة، وبالتالي فهو غیر متاح . فعال

المرض  (كما یهدف المعیار أیضا إلى استبعاد األفراد غیر القادرین على العمل بسبب بعض المعوقات . له

: فاألسس التي تحكم مفهوم العامل المتاح تتمثل في. )الخ ... ، المسؤولیة العائلیة 

. االستعداد والرغبة في العمل مع بلوغ سن العمل دون أن یكون له منصب شغل        - 

. خریجي مراكز التعلیم والتكوین وكذا العمال المسرحین نتیجة لتغیرات هیكلیة في االقتصاد         - 

. األفراد الذین یشغلون منصب عمل ویتطلعون إلى عمل أفضل یتناسب مع مؤهالتهم         - 

الخ وبالتالي ... وقدراتهم وطموحاتهم، باإلضافة إلى العمال المتقاعدین الراغبین في الدخول إلى سوق العمل

الذین انسحبوا :فإن األفراد اللذین ال تتوفر فیهم هذه الشروط ال یصنفون ضمن القوى العاملة المتاحة مثل 

من دون قید أو شروط من سوق العمل ،أو الذین وجدوا وظیفة تتالءم وقدرا تهم ،أو الذین استفادوا من عقود 

. عمل غیر قابلة للفسخ في األجل القصیر ،والذین مازالوا في طور التكوین أو ألداء الخدمة الوطنیة 

. كل من یبحث عن عمل وال تتوفر له ذالك :البطالة -ج

للداللة على جدیة البحث فإنه وفقا للمقاییس الدولیة ال یعتبر اإلعالن عن البحث على العمل إال من خالل 

: خطوات محددة مثل

. حكومیة كانت أو خاصة )وكالة التشغیل  (التسجیل في مكاتب التشغیل - 

. نشر إعالنات البحث عن وظیفة والرد على اإلعالنات العارضة لها - 

. طلب الحصول على موارد مادیة ومالیة لتمویل المشاریع الذاتیة - 

 العاطلین أو الباطلین حسب فعلى هذا األساس فإنه یجب توفیر شرطین أساسین مجتمعین معا، لتعري

نستنتج أن لیس . أن یكون الشخص قادرا على العمل ویسعى للبحث عن فرصة عمل:اإلحصائیات الرسمیة

وبالتالي فإنهم .كل من یبحث عن عمل یعد عاطال ،ألنه قد یوجد أفراد یعملون لبعض الوقت بمحض إرادتهم

یصنفون في حالة نقص التشغیل،والشيء المالحظ أیضا أن هذه الخطوات ال تمیز بین العمل باألجر أو 

العمل للحساب الخاص ،على اعتبار أن كلیهما یعتبر عمال، وأن طبیعة العمل لیست المقیاس في هذا 

المعیار ،والذي یستوجب بدوره توافر البیانات والمعلومات عن سوق العمل لألفراد الباحثین عن العمل ،من 

.  خالل وسائل النشر وتبادل المعلومات
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لجزء من القوة – االختیاري في بعض األحیان )أو التوقف(التعطل "  على أنها كما تعرف البطالة أیضا

  )1(" العاملة في مجتمع ما ،على الرغم من قدرة هذه القوة العاملة ورغبتها في العمل واإلنتاج

ممن یعملون أو – سنة 60و15بین –مجموع األفراد الذین هم في سن العمل "  وتعرف القوة العاملة على أنها

یبحثون عن عمل بشكل جدي ، باستثناء كبار السن والمتقاعدین والعاجزین وربات البیوت غیر الراغبات في 

) 2(."العمل والطالب بأنواعهم 

) 3(:"نالحظ من تعریف البطالة ما یلي 

وهذا یعني االستخدام غیر الكامل للعنصر .تعني البطالة عدم اشتغال كامل القوة العاملة في المجتمع -

البشري أي یوجد جزء منها عاطل ویترتب عن ذلك ضیاع لجزء من الناتج القومي الذي كان من الممكن 

.  الحصول علیه لو تم توظیف هذا العدد من العمال المتعطلین

ویترتب على ذلك سلسلة من اآلثار المتالحقة السلبیة والتي تؤدي في النهایة إلى انخفاض الدخل الفردي 

. ومستوى المعیشي لهم 

وهذا یعني أنه توجد بعض وحدات عنصر العمل ال تستخدم .تعني البطالة عدم االستخدام األمثل للمواد - 

في مكانها السلیم ،بمعنى أنه مع تفشي ظاهرة البطالة ومع عدم وجود وظائف لبعض األفراد كالمتعلمین 

أصحاب الشهادات الجامعیة مثال فهذا یدفع هؤالء قبول وظائف ال تحتاج إلى مستوى تعلیم العالي كأن 

. یعملون في وظائف تطلب شهادات متوسطة أو ما شابه ذلك

وهذا یعني عدم االستخدام األمثل للموارد إلى جانب ضیاع جزء من الموارد والمتمثلة في ما تم إنفاقه على 

 على شهاداتهم الجامعیة ثم بعد ذلك یعملون وظائف ال تحتاج لهذا القدر من التعلیم اهؤالء األفراد لیحصلو

الذي حصلوا علیه،ویؤدي ذلك إلى التقلیل من الناتج القومي الذي كان یمكن الحصول علیه،لوتم توظیف 

هؤالء العمال في أماكنهم الصحیحة والتي تحتاج إلى مستوى تعلیمهم الحقیقي،وهذا یعتبر استخدام سیئ 

وغیر أمثل للموارد ولعنصر العمل،باعتباره المورد البشري الذي ال یقل أهمیة إطالقا عن الموارد الطبیعیة ، 

بل یفوقها أهمیة ألنه إذا وجدت الموارد الطبیعیة في بلد ما ولم یتوافر لدیها الموارد البشریة فال تستطیع 

.     وال تستطیع إحراز أي درجة من التقدم ةاستغالل هذه الموارد الطبیعي

. قیاس البطالة: الفرع الثاني

لإلحاطة بحجم وأبعاد مشكلة البطالة فإنه من المفید حساب معدل البطالة والذي یشكل مؤشرا هاما یقیس   

 .نسبة عدد المتعطلین إلى قوة العاملة 

 
 

 

                                      
 145ص.2000الطبعة األولى .األردن.عمان.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. أسس ولمبادئ اإلقتصاد الكلي.حسن أبو زیت .هیثم الزغبي :  1
 145ص.مرجع سابق .هیثم الزغبي حسن أبو زیت .د : 2
 ص .2004طبعة .مصر .اإلسكندریة. الدار الجامعیة لنشر.مبادئ اإلقتصاد الكلي. عفاف عبد العزیز عاید إیمان عطیة ناصف.أحمد رمضان : 3
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 للنشر لدار وائ. مقدمة غي التحلیل االقتصادي الكلي.عفاف عبد الجبار سعید .مجید على حین و: المصدر

  328ص.2004 ىالطبعة األول.األردن-نعما

 الرئیسة لألداء االقتصادي ، لهذا تعمد السیاسات االقتصادیة على إبقاء هذا سویعتبر هذا المعدل أحد المقایي

كما یعتبر مؤشرا واضحا للحالة التي یكون علیها اقتصاد ما و برغم ذلك )1(.المعدل منخفضا قدر اإلمكان

حیث ان معدل البطالة یعكس . تكون هناك صعوبة في تحدید ما یعكسه هذا المعدل بالضبط  فانه غالبا ما

 )2( .مجموعة مركبة من اختیارات األفراد،و اإلجراءات التنظیمیة التي قد تتغیر بمرور الوقت 

 )3(:ومن األهمیة بمكان أن نشیر إلى المالحظات اآلتیة

: تختلف طریقة قیاس معدل البطالة من دولة إلى أخرى وتتمثل أهم أوجه االختالف فیما یلي -أ

الفئة العمریة المحددة في التعریف وذلك لوجود تباین في السن المحددة لقیاس السكان الناشطین     -

. اقتصادیا 

وذلك أن بعض الدول تحددها بأربعة أسابیع كما في الوالیات .الفترة الزمنیة المحددة للبحث عن عمل      -

.  واحد في الیابان حتى یحسب الفرد متعطالعالمتحدة األمریكیة مثال ، بینما تحدد بأسبو

 ما و مع األفراد الذین ال یعملون بصفة منتظمة، أككیفیة التعامل إحصائیا مع الخریجین الجدد، وكذل     -

 )4(.یعرف بالعمالة الموسمیة أو المؤقتة

تباین مصادر البیانات المستخدمة في قیاس معدل البطالة ،حیث تعتمد بعض الدول على تعداد       -

 على مسوح العمل كعینات ،ودول أخرى ، تلجأ إلى إحصائیات رالسكان فیها، بینما یعتمد بعضها اآلخ

. مكاتب العمل من خالل إعانات البطالة المقدمة  للعاطلین

إن قیاس معدل البطالة یكون أكثر صعوبة في الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة وذلك لألسباب -ب

: التالیة

 بسبب كعدم توفر بیانات سلیمة لدى الجهات الرسمیة التي یستدل منها على حجم البطالة، وذل       - 

أو لعدم توافر وسائل . على تسجیل أنفسهم هذا من ناحیةن المتعطليدعدم وجود إعانات بطالة تحفز األفرا

                                      
 . 328ص.مرجع سابق.ین و عفاف عبد الجبار سعید سمجید على ح: 1

  .61ص.الجزائر. عنابة.دار العلوم للنشر و التوزیع. بن عصمان محفوظ مدخل في االقتصاد الحدیث :2

طبعة .مصر.اإلسكندریة. الدار الجامعیة لنشر.تطبیقیة–دراسة تحلیلیة . مشكلة البطالة أثر برامج اإلصالح اإلقتصادي علیها .على عبد الوهاب نجا:3

  .12ص.2005
 .11ص. انظر: 4

عدد العاطلین عن العمل 

 100                                                    ×   =معدل البطالة 

 )العاطلون عن العمل + العاملون (القوة العاملة 
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مالئمة لجمع المعلومات على نحو یسمح بتكوین قواعد بیانات یمكن االعتماد علیها بدرجة ثقة معقولة من 

. ناحیة أخرى

الوزن النسبي لما یسمى باالقتصاد الخفي،األسود،الموازي،الظل أو غیر الرسمي غیر القانوني أكبر في -

 أنشطة هذا االقتصاد في اإلحصاءات الرسمیة ، ومن ثم فإن لوال تدخ.الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة

. بهذا القطاع في الدول النامیة تكون أقل من حقیقتها .البیانات المتعلقة

عدم وجود إحصاءات وبیانات دقیقة عن االقتصاد عیر الرسمي في الدول النامیة ، وهو عادة قطاع       -

حضري یضم المشروعات الصغیرة والحرفین العاملین لحسابهم الخاص و المحالت والمقاهي ،ما شبه ذلك 

. ،رغم زیادة الوزن النسبي لهذا القطاع في الدول النامیة 

) 1(:لقد تعرض احتساب معدل البطالة بهذه الطریقة إلى عدة انتقادات لعدة أسباب منها-  ج

قد تكون معدالت البطالة المحتسبة بهذه الطریقة أعلى من المعدالت الحقیقیة ألنه ال یوجد في هذه - 

فهم فعال مستمرین بالبحث عن العمل أي هم  )العاطلین (الطریقة ما یؤكد أن األشخاص غیر المستخدمین 

. لیسوا من العمال الیائسین

یزداد عدد العمال الذین یعملون أقل من عدد الساعات الیومیة المعتادة في فترات الركود أي أن       - 

استخدامهم غیر كامل إ ما لعدم وجود عمل یشغلهم خالل الساعات الیومیة وهو ما یطلق علیه بالبطالة 

 أو لكونهم یعملون بدوام جزئي أو متقطع والسبب في ذلك هو أن أصحاب العمل غالبا ال یفرطون )2(المقنعة

بعمالهم المدربین أو الماهرین بمجرد انخفاض الطلب على إنتاجهم وٕانما یحافظون علیهم لحین  انتعاش 

. الحالة االقتصادیة وهم یمثلون إمكانیات فائضة وغیر مستغلة  ال تظهرها معدالت البطالة اإلجمالیة

ال تعطي معدالت البطالة اإلجمالیة صورة واضحة للبطالة في القطاعات المختلفة أو بالنسبة       - 

لذا یستحسن العمل على احتساب معدالت جزئیة للبطالة وذلك .لألعمار المختلفة أو بالنسبة للرجال أو النساء

حسب الفئات االجتماعیة المختلفة والقطاعات االقتصادیة المتنوعة كقطاع الصناعي أو الزراعي أو التجاري 

. ولفئات األعمار المنفصلة للقوة العاملة للوقوف على الوضع الحقیقي للبطالة وتأثیراتها االجتماعیة

ال تعتمد آثار البطالة في المجتمع على المعدل البطالة فحسب وٕانما أیضا على الفترة التي یبقى       - 

وعلى الرغم من .فكلما تطول هذه الفترة تكون تأثیرات البطالة أكثر حدة و مأساویة. العامل خاللها بدون عمل

بساطة هذا المقیاس واتصافه بعدم الدقة إال أنه أكثر مقاییس سوق العمل انتشارا، وهو المقیاس الذي تأخذ به 

الدول كافة، و كذلك منظمة العمل الدولیة عند المقارنة بین معدالت البطالة فیما بین الدول المختلفة ، وفي 

 .داخل الدولة الواحدة  على مدى الفترات الزمنیة المختلفة رغم االنتقادات السابقة

 

. أنواع البطالة: المطلب الثاني

                                      
الطبعة األولى .األردن.عمان .دار حامد لنشر والتوزیع . تاإلقتصاد الكلي مبادئ وتطبیقا.نزار سعد الدین العیسى وٕابراهیم سلیمان قطف : 1

. 245ص.2006
 . 12ص. أنظر الفصل األول:  2
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تختلف البطالة حسب سبب وجودها، الذي یعطینا نوعها، فكل نوع من البطالة یخضع لسبب معین هو 

.  أصل اختالل سوق العمل

    وبالرغم من تعدد أنواع البطالة لتعدد مسبباتها إال أنه یمكن أن تندرج تحت مجموعتین رئیسیتین تمثل كل 

. فهناك ما یعرف بالبطالة االختیاریة والبطالة اإلجباریة . منها مدرسة مستقلة بذاتها 

وطبقا للنوع األول ترجع البطالة إلى عدم كمال قوى سوق العمل أما النوع الثاني ترجع البطالة إلى قصور 

 .الطلب الكلي عن استیعاب إنتاج التوظیف الكامل

. البطالة االختیاریة: الفرع األول

    تعني البطالة االختیاریة وجود عدد من األفراد لدیهم القدرة على العمل لكن لیس لدیهم الرغبة في العمل 

معنى هذا أنه تتوافر لهم وظائف معینة ولكنهم ال . )...األجر أو طبیعة العمل(وذلك عند الوضع السائد

 )1(.یرغبون في العمل فیها ألنه مثال مستوى األجر في هذه الوظائف أقل من مستوى األجور التي یرغبونها

: البطالة االحتكاكیة -  

  تشیر البطالة االحتكاكیة إلى وجود أفراد بدون عمل یبحثون عن وظیفة مناسبة ألول مرة أو یبحثون عن 

وظیفة أفضل من سابقتها ، في الوقت الذي توجد فیه وظائف  تناسب خبراتهم وأعمارهم ومهاراتهم ولكن لم 

أي أن البطالة االحتكاكیة تشیر إلى . یلتحقوا بها لعدم معرفتهم بهذه الوظائف الشاغرة أو بأماكن وجودها 

بدون عمل بحثا عن وظیفة شاغرة هي موجودة أصال )التي عادة ما تكون قصیرة األجل (فترات االنتظار 

) 2(.ولكن لم یتم التعرف علیها بعد 

:   ویتوقف طول فترة البطالة االحتكاكیة على عدة عوامل منها

مستوى األجر النقدي الذي یتوقع األفراد الحصول علیه من هذه الوظیفة ، حیث من المتوقع كلما زاد - 

مستوى األجر أو العائد من الوظیفة كلما قصرت فترة البحث عن وظائف و بالتالي تقل البطالة االحتكاكیة و 

العكس صحیح ، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى كلما كان البحث لفترة أطول یحقق الوصول على وظیفة 

. ذات عائد أعلى ، كلما طالت فترة البطالة زاد معدلها 

مستوى األجر العیني المتوقع الحصول علیه من خالل هذه الوظیفة بمعنى ما یحصل علیه األفراد من   - 

إعانات وتأمینات اجتماعیة وصحیة وغیرها عند قبولهم العمل بالوظیفة المعنیة فكلما زاد مستوى األجر 

. العیني المتوقع الحصول علیه من وظیفة و كلما توقعنا أن یقل معدل البطالة االحتكاكیة و العكس صحیح 

 هل هي دائمة أم ال ؟وذلك انه كلما زادت درجة االستقرار في ىدرجة االستقرار في هذه الوظیفة، بمعن -

. الوظیفة كلما قل معدل البطالة االحتكاكیة و العكس صحیح 

درجة االستقرار االقتصادي في الدولة أي انه كلما كانت الدولة مستقرة اقتصادیا كلما قلت فترة البحث عن - 

. الوظیفة المناسبة و قل معدل البطالة االحتكاكیة و العكس صحیح

                                      
  .259ص . مرجع سابق .أحمد رمضان نعمة اهللا وعفاف عبد العزیز عاید وٕایمان عطیة ناصف :  1
 جامعة –الناشر قسم االقتصاد كلیة التجارة . النظریة االقتصادیة الكلیة . عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ورمضان محمد أحمد مقلد:  2

  . 235ص  . 2005 - 2004.مصر .اإلسكندریة
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نقص في المعلومات المتوفرة لألفراد المتعطلین عن الوظائف الشاغرة المالئمة لهم، أو النقص في  - 

  لدى رجال األعمال عن األفراد المتعطلین ذو المؤهالت المالئمة للوظائف الشاغرة لدیهم فمن تالمعلوما

. المتوقع كلما كان نقص في المعلومات زادت البطالة االحتكاكیة

تكلفة البحث عن الوظیفة المناسبة و المرغوب فیها حیث من المتوقع انه كلما زادت تكلفة البحث عن - 

 ) 1(. وظیفة أفضل كلما قل معدل البطالة االحتكاكیة 

 : البطالة الهیكلیة - 

  تعرف البطالة الهیكلیة على أنها حالة تعطل في أجزاء من القوة العاملة بسبب التطورات التي تؤدي إلى  

 وبصفة عامة نستطیع القول ) 2(اختالف متطلبات هیكل االقتصاد القومي عن طبیعة ونوع العمالة المتوفرة 

أن هذه البطالة تحدث عند تعرض بعض الصناعات وبعض أصناف  العمال المهرة وفي بعض مناطق من 

الدولة إلى االنهیار ، في الوقت الذي تتعرض فیه مناطق وعمال صناعات  أخرى إلى التوسع، وتؤدي هذه 

النتیجة إلى اختالل التوازن عندما یزید عرض العمل في القطاعات التي أصابها االنكماش في الوقت الذي 

یزید الطلب على العمل في القطاعات التي توسعت ، وسیتحول العمال إذن من القطاعات التي تعرضت 

لالنكماش إلى القطاعات النامیة إال أن هذه اإلجراءات و التنقالت تحتاج إلى وقت وقد ال تكتمل ألسباب 

 ) 3(.تنظیمیة بحتة

) B( والسوق Aیمثل عماال شبه مهرة في صناعة )A(السوق :)B(و)A(ویقدم الشكل المتكون من المنحنین 

ولنفرض أنهما في حالة توازن في البدایة ،حیث األجر وحجم التوظیف التوازنین  )B(لعمال مهرة في صناعة 

نتیجة منافسة الصناعات المستوردة  )A' إلىAمن ( قد تراجعAولنفترض أن طلب العمال في الصناعة .

 غیر قابل لالنخفاض A كان األجر في الصناعة ا، إذ)B'إلىBمن(Bبینما زاد طلب العمال في الصناعة 

). A(في السوق  )L*-L1(فسوف تظهر بطالة قدرها

 دون أي تكالیف فسینتقل المتعطلون إلى B قادرین على التحول للعمل في Aوٕاذا كان عمال الصناعة 

. لكن األمر قد یحتاج لفترة معینة وتكالیف معینة قد  تطیل فترة البطالة.  وستختفي البطالة نهائیا Bالسوق 

) 4(.ویمكن تحلیل عدم التوازن الجغرافي بین طلب وعرض العمل باستخدام اإلطار التحلیلي نفسه

 

                                      
  .221ص .2004طبعة .مصر . الدار الجامعیة لنشر . مقدمة في االقتصاد الكلي . أحمد فوزي أبو السعود :  1
الطبعة الثالثة . األردن . دار وائل للنشر عمان .مبادئ االقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق . خالد واصف الوزاني وأحمد حسین الرفاعي :  2

  .  264ص .2000
 87ص.2005طبعة الثالثة.دیوان لمطبوعات الجامعیة الجزائریة .النظریة اإلقتصادیة . الموسوي دضیاء مجي 3
جامعة بسكرة .علوم اقتصادیة.مذكرة ماجستیر.1994آثار برامج اإلصالح المالي لصندوق النقد الدولي على سوق العمل في الجزائر منذ .فلة عاشور :4

 .19ص.2005سنة .
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نقص الطلب على   الطلب على القوى العاملة                         زیادة        

القوى العاملة       

 A                                        السوق B                         السوق

. تحلیل البطالة الهیكلیة في االقتصاد  : )01(منحنى رقم

 

 )1 (:وتوجد أسباب عدیدة للبطالة الهیكلیة نذكر منها

. التغیرات في الطلب واألذواق لألفراد مما یؤثر على طلبهم من السلع والخدمات*

التطورات التكنولوجیة التي تؤدي استخدام فنون إنتاجیة جدیدة فیترتب على ذلك االستغناء عن العدید *

.  من العمال الذین كانوا یعملون في مجال الفنون اإلنتاجیة القدیمة

فكلما زادت هذه )نسبة الشباب صغیر السن إلى قوة العاملة(التغیر في التركیب العمري لقوة العمل *

النسبة زاد معدل البطالة الهیكلة لعدم توافر الخبرة لدى هؤالء الشباب باإلضافة إلى زیادة نسبة اإلناث في 

قوة العاملة حیث كلما زادت نسبة اإلناث في حجم القوة العاملة،خاصة إذا كانت المرأة متزوجة فهذا 

یؤدي إلى زیادة البطالة الهیكلیة ألنه عند حصول الزوجة على وضیفة یتیح هذا لزوج الفرصة إلنفاق 

وقت أطول للبحث عن عمل آخر أفضل له أو انه یترك العمل و یعمل على زیادة مؤهالته 

. عدم المعرفة الكاملة بالوظائف الموجودة في السوق ومتطلبات كل منها وصعوبة التنقل الجغرافي*

  والجدیر بالذكر أن الدول المتقدمة یمكنها القضاء على هذا النوع من البطالة بسهولة نتیجة لتوفر 

على .اإلمكانیات المادیة والفنیة إلعادة تأهیل وتدریب العمال المستغنى عنهم وااللتحاق مرة أخرى بالعمل

عكس الدول النامیة التي تجد صعوبة كبیرة في معالجة هذا النوع من البطالة مما یجعلها شبه دائمة یعاني 

منها االقتصاد القومي ، ولهذا یمكن إدراج هذا النوع من البطالة في الدول النامیة تحت مفهوم البطالة 

. اإلجباریة 

:                 البطالة الموسمیة-

                                      
. 267مرجع سابق ص.أحمد رمضان نعمة اهللا عفاف عبد العزیز عابد إیمان عطیة ناصف  :1

B 

B¢ 

L 

LD¢ 

D 

W 

W 
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1L 

LS 
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  تحدث هذه البطالة بین عمال بعض المهن التي یتصف العمال فیها بالموسمیة، حیث یزداد الطلب على 

 )1(.العمال في مواسم معینة ویضعف في مواسم أخرى

أي هي الحالة التي یتعطل فیها جزء من القوة العاملة نتیجة انكماش الطلب على سلع معینة خالل فترات 

حیث یكون لبعض السلع والخدمات مواسم تزدهر فیها وباقي السنة . معینة غیر مواسم ازدهارها ونمائها

یتراجع خاللها الطلب على تلك السلع ،األمر الذي ینخفض معه الطلب على القوى العاملة المستخدمة في 

 )2(...إنتاج تلك السلع كالمواسم الفالحیة مثال موسم الزرع و الحصاد 

. البطالة اإلجباریة: الفرع الثاني 

  تتمثل البطالة اإلجباریة في وجود عدد من األشخاص القادرین على العمل والراغبین فیه عند الظروف 

  )3(. السائدة والباحثین عنه وال یجدونه

كما یطلق علیها أیضا البطالة الكینزیة  أو بطالة نقص الطلب ، ویعرف كینز هذا النوع من البطالة بأنه تلك 

الطلب الكلي على امتصاص كمیة إنتاج یشارك فیها  )أو عدم كفایة (البطالة التي تتحقق عند عدم قدرة 

)  4(.إجمالي القوة العاملة المتاحة 

:  البطالة الدوریة-

 مجموع ىجاءت هذه التسمیة من ارتباط هذه البطالة بالدورة التجاریة ، وهي التقلبات الدوریة التي تطرأ عل

. النشاط التجاري و االقتصادي في القطر

وٕان أهم سبب لهذه البطالة هو االنتقال و التحول من االزدهار والرواج إلى حالة من الركود والكساد ، وأن 

 أو بعبارة أخرى هي الحالة التي یتعطل فیها جزء ) 5(ذلك كان یحصل بین فترة وأخرى ولذلك سمیت بالدوریة 

فعند مرور االقتصاد بمرحلة الكساد والركود . من القوة العاملة متأثرا بحركة االقتصاد القومي و مسیرة نموه 

االقتصادي یتعطل جزء من القوة العاملة ، إلى أن ینتقل االقتصاد مرة أخرى إلى مرحلة النمو و اإلزهار 

  )6(.وبالتالي فإن نسبة البطالة سوف تنخفض والمتمثلة بإعادة تشغیل قوة العمل المتعطلة مرة أخرى 

. أو بتعریف آخر هي  البطالة الناشئة عن الركود في قطاع األعمال وعدم كفایة الطلب الكلي 

الناتج القومي اإلجمالي،  )یتقلص (وتحدث البطالة  الدوریة عندما تتناقص مبیعات قطاع األعمال وینكمش 

 )7(.ویحدث  تناقص في الطلب على العمل على المستوى الكلي 

. أنواع أخرى البطالة: الفرع الثالث

                                      
:
. 301ص.2002طبعة .التوزیع األردن.نشر ودار الثقافةاألردن.الدار االألردن.اإلقتصاد الكلي . أحمد األشقر 1
 . 148ص. مرجع سابق.هیثم الزغبي : 2
. 330ص. مرجع سابق.  عبد الجبار سعیدفمجید علي حسین وعفا: 3

4
: David Begg et autres " Macroéconimie" 6

éme 
 tirage m EDISCENE international. paris .1989 . p 264 .  

ص . الطبعة األول. لیبیا.منشورات جامعة فاریونس بنغازي.البطالة مشكلة سیاسیة اقتصادیة ترجمة محمد عزیز ،محمد سالم كعیبة. ورسك . ن.د.ج: 5

250 .
 .223ص. هیثم الزغبي مرجع سابق: 6
 .66ص. مرجع سابق. بن عصمان محفوظ : 7
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: هناك أنواع أخرى للبطالة نذكر منها

: المقنعة البطالة-

یقصد بها أنه یوجد عددا كبیرا من العاملین یعملون في أنشطة إنتاجیة والذین یمكن سحبهم دون مالحظة أي 

تغیر في الناتج الكلي، یالحظ أن هذا النوع من البطالة یوجد في القطاع الصناعي وتعاني منها غالبیة 

. المصالح الحكومیة ووحدات القطاع العام

والواقع .     ویمكن القول أن البطالة المقنعة هي الحالة التي یصبح فیها الناتج الحدي للعامل صفرا أو سالبا

 األقطار يأن اصطالح البطالة المقنعة یصف حاالت مصاحبة لفترات الكساد في الدول الصناعیة أو النمو ف

) 1(النامیة

وهذا یعني أنه یمكن سحب عدد من العمال من العملیة اإلنتاجیة دون أن یترتب على ذلك تناقص الناتج 

الكلي،و الشكل التالي یوضح لنا دالة الناتج الكلي من منتوج معین عند تشغیل أعداد مختلفة من عنصر 

. العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل البطالة المقنعة في االقتصاد   : )02(منحنى رقم 

. 272أحمد نعمة اهللا،عفاف عبد العزیز عاید و إیمان عطیة ناصف،مرجع سبق ذكره،ص:المصدر

 من 2،عند تشغیل م)1أم( من العمال یمكن الحصول على 1نالحظ من الشكل أعاله انه عند تشغیل عدد م

) 3ج م(من العمال یظل الناتج الكلي ثابت كما هو )3م(إما إذا تم تشغیل )2ب م(لعمال یصبح الناتج الكلي 

 3م 2،هذا یعني أن هذا القدر من وحدات عنصر العمل و التي تقدر بالمسافة م ) 3ج م=2ب م(بما أن 

. هم في حالة بطالة مقنعة3 م2إنتاجیتها الحدي تساوي الصفر أي أن هذا القدر من وحدات عنصر العمل م
                                      

 تحدیات اإلصالح – العولمة –البطالة أسالیب المواجهة لدعم السالم االجتماعي واألمن القومي في ظل حارت .محمد عالء الدین عبد القادر :  1

  3ص . 2003منشأة المعارف باإلسكندریة مصر الطبعة .القتصادي 

 عدد العمال 

 الناتج الكلي 

 ج ب أ

 1م 2م 3م

م 

 بطالة مقنعة 
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ویتم التفریق بین البطالة المقنعة وجمیع األنواع السابق ذكرها أن هذه األخیرة واضحة ویمكن قیاسها 

. واكتشافها، أما البطالة المقنعة فیصعب قیاسها و اكتشافها ذلك أن القوة المعطلة تحسب ضمن القوة العاملة

وتظهر هذه البطالة أكثر في . بینما في الحقیقة تعتبر معطلة والسبب في ذلك أن إنتاجها ضعیف جدا

 )1(.المجتمعات ذات الكثافة السكانیة العالیة و االقتصادیات ذات التوجهات االجتماعیة 

 :البطالة السلوكیة - 

 وهو نوع من البطالة ساد االعتقاد برواجه نتیجة إحجام بعض العاطلین عن العمل عن االنخراط بوظائف 

وبذلك تركت العدید من المهن التي صنفت ضمن الوظائف الدنیا كالعمل في . دنیا خوفا من نظرة المجتمع

. تنظیف الشوارع وجمع القمامة للوافدین من الدول أخرى وبذلك بقاء بعض شباب هذه الدول دون عمل

 :البطالة الوافدة- 

وتظهر في الدول التي یأتونها العدید من أبناء الدول المجاورة لها هربا من البطالة في بالدهم للعمل في أي 

وظیفة في هذه الدولة مما یجعلهم یزاحمون أبناء هذه الدولة على الوظائف المتاحة خاصة وأنهم یقبلون أجورا 

 )2(.تقل بكثیر عما یمكن أن یقبله العمال المحلیون 

                                      
  .148ص . مرجع سابق. هیثم الزغبي :  1
  .270ص . مرجع سابق . خالد واصف الوزني وأحمد حسین الرفاعي :  2
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. البطالة في تاریخ الفكر االقتصادي واآلثار السلبیة لها: المبحث الثاني

    

لقد تعددت تفسیرات البطالة و الحلول المقترحة لمواجهتها بتعدد المدارس و االتجاهات االقتصادیة ، 

بذلك اختلفت السبل و الطرق الكفیلة لتجاوز هذه المشكلة التي ارتبطت أساسا بالدورة االقتصادیة ، لما تعرفه 

من تقلبات تؤثر على حجم النشاط االقتصادي و الذي هو بمثابة المحرك الحقیقي للتنمیة الصحیحة التي 

. یدیرها و یسیرها العامل البشري بالدرجة األولى 

 

. النظریات المفسرة للبطالة: المطلب األول

 نقدم في هذا المطلب عرضا تحلیلیا موجزا لبعض نظریات البطالة األكثر شیوعا في الفكر 

االقتصادي بهدف التعرف على العوامل والمتغیرات التي تؤدي إلى ظهور البطالة وتفاقمها ، األمر الذي 

 .یكشف عن وجود اختالفات واضحة فیما بین النظریات المختلفة في هذا الصدد 

 .النظریات التقلیدیة المفسرة للبطالة:الفرع األول

    تعتبر البطالة من أهم التحدیات التي واجهت اقتصادیات العالم لكونها مشكلة ذات أبعاد تاریخیة 

وقد حظي هذا الموضع باهتمام المفكرین . وجغرافیة بمقدار ارتباطها بمراحل التطور االقتصادي 

االقتصادیین على اختالف مذاهبهم  وأفكارهم من فترة زمنیة ألخرى ، ولعل تنوع أشكال البطالة هو احد 

وسوف یتم عرض أهم هذه األفكار بشي من اإلیجاز . عناصر المفسرة لتعدد التحالیل حول فهمها وتفسیرها 

: فیما یلي

: تفسیر الكالسیك للبطالة       -

 بمعنى أن كل عرض سلعي یخلق طلب مساوي له ، فالتوازن "التوازن العام " یؤمن الكالسیك بمبدأ 

االقتصادي العام لدى الكالسیك هو توازن التوظیف الكامل وأي توازن دونه فهو توازن غیر مستقر ومعنى 

 استحالة  حدوث بطالة على نطاق واسع،فلو حدثت بطالة بمعنى عرض عمل أكبر من اذلك أنهم افترضو

وهذا التوازن رهن بمدى مرونة تغیرات . الطلب علیه فإن عالج ذلك سیكون سهل من خالل تخفیض األجور 

. األسعار واألجور

ومن هنا یرى الكالسیك ضرورة عدم تدخل الدولة في جهاز األسعار و األجور،أي أن األجور هي عامل 

أساسي في آلیات سوق العمل  إذا أنها تؤثر على عرض وطلب العمل إلیضاح ذلك ولتسهیل التحلیل نفرض 

فما هو تأثیر ذلك على البطالة ؟یتحدد األجر التوازني عندما یلتقي . أن األجور جامدة على سبیل المثال 

وعندها تكون الكمیة التوازنیة لعرض العمل والطلب Eمنحنى الطلب على العمل بعرض العمل في النقطة 

1Wافترضنا أنه بسبب تشریعات حكومیة قد ارتفع األجر إلىEWمعدل األجر التوازني ELعلیه   في هذه  
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في حین الطلب علیه یكونSLالحالة سنجد أن عرض العمل عند هذا األجر الجدید یساوي 
DL  مما یعني  

 EDLLأن هناك فائض عرض أي وجود بطالة تقدر بالمسافة 

. ولتجنب هذه الوضعیة یجب تخفیض األجور

 
نشوء البطالة في حالة جمود األجور  : )03(منحنى رقم 

 رغم كون الكالسیك استبعدوا من تحلیلهم إمكانیة حدوث أزمات إفراط إنتاج وبالتالي حدوث كساد و بطالة 

على نطاق واسع فإنهم لم یستبعدوا إمكانیة حدوث بطالة اختیاریة تنشأ بسبب عدم مرونة جهاز األسعار أو 

كما أنهم لم یسقطوا من تحلیلهم إمكانیة حدوث بطالة جزئیة التي تنشأ بفعل األخطاء . لجهل متطلبات السوق

التي تقع من رجال األعمال عند تقدیر أحجام الطلب واإلنتاج كما اعتقدوا أن هذه البطالة سوف تقضي على 

) 1(.نفسها بنفسها من خالل توافر مرونة األسعار واألجور 

  )2( :االستثناء الكالسیكي

 برغم أن نظریة روبرت مالتوس في السكان كانت تمثل أحد الدعائم األساسیة التي قام علیها بنیان الفكر 

الكالسیكي ، إال انه اختلف هذا األخیر مع الكالسیك في مجال التوازن االقتصادي العام حیث اعترض على 

قانون ساي لألسواق ومن ثم كان من األوائل الذین قالوا باحتمال تعرض النظام الرأسمالي،الزمات اإلنتاج و 

. من ثم ظهور البطالة على نطاق واسع 

نجد (فقد یعتقد انه من المحتمل جدا أال یتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي بسبب قصور االستهالك 

، )تفسیره یشبه النظریة التي تفسر إمكان قیام البطالة في األجل القصیر بسبب قصور الطلب الكلي الفعال 

و قد رد هذا القصور إلى أن الرأسمالیون یستهلكون اقل مما یربحون ألنهم یدخرون و إن العمال یستهلكون 

. أقل مما ینتجون ، وذلك بسبب حصول الرأسمالیین على جزء من إنتاجهم في شكل ربح 

                                      
 194ص . 1997طبعة . دار النشر مطابع الرسالة الكویت.رمزي زكي اإلقتصاد السیاسي للبطالة :  1
 .195ص .نفس المرجع: 2
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و الحقیقة أن مالتوس قد ركز تحلیله على الطلب االستهالكي ، و انتهى إلى القول بأنه نتیجة لقصور 

االستهالك فان المجتمع الرأسمالي من الممكن أن یتعرض الزمة تخمة اإلنتاج ، حیث ال یوجد تطابق بین 

عرض السلع المنتجة  و الطلب علیها حیث ترتفع المدخرات ، وهو األمر الذي یعني وجود تراكم أكثر من 

الالزم أي أكثر مما تستدعیه حاجة السوق ، وٕاذا حدث ذلك فمن الواضح إن األسعار ستهبط و األرباح ستقل 

. ، و الباحث على اإلنتاج سیتدهور ومن ثم ستظهر البطالة 

غیر أن ریكاردو وضع مالتوس في ورطة شدیدة حینما رد علیه بان االدخار شبیه باإلنفاق االستهالكي الن 

الشخص الذي یقوم باالدخار یهدف من وراء ذلك إلى استثماره في الصناعة و الحصول على المزید من 

. األرباح ، و من ثم فان االدخار یتحول إلى استثمار ، و بالتالي ال یمثل تسرب من دورة الدخل 

وقد نادى مالتوس بضرورة التغلب على القصور االستهالك حتى یتالفى احتماالت أزمات اإلنتاج العامة ، و 

البطالة و خاصة انه لیس من المحتمل أن یتساوى استهالك الرأسمالیین مع حجم ما یربحونه ولذلك نادى 

مالتوس بضرورة وجود طرف ثالث ال یعمل في مجال اإلنتاج ، وتكون مهمته هي تعویض قصور االستهالك 

هكذا رأى مالتوس ببساطة شدیدة أن أزمة إفراط . حتى یمكن التوازن بین العرض الكلي و الطلب الكلي 

     .اإلنتاج العاملة و یمكن حلها من خالل تشیع االستهالك الطفیلي 

:   تفسیر النیوكالسیك للبطالة -

لقد اعتمد تحلیل النیوكالسیك على نظریة التوازن العام الذي یتحقق في سوق السلع والخدمات وسوق العمل 

حیث یرتبط حجم العمالة بالعرض و الطلب على العمل ، ویرتكز هذا التحلیل على بعض الفرضیات 

 ةالتجانس التام في عنصر العمل ،حریة انتقال الید العامل: المستمدة من شروط المنافسة التامة ومن أهمها 

 )1(.،العلم التام بأحوال السوق فضال عن المرونة التامة لألجور 

: وأن حجم الید العاملة مرتبطة باألجر الحقیقي كما هو مبین أدناه 

: حیث
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rD  الطلب على العمل 

 
p

W  األجر الحقیقي 

 W  معدل األجر االسمي 

 p المستوى العام لألسعار  

حیث تعرف دالة الطلب على العمل بأنها دالة متناقصة بداللة األجر الحقیقي الذي یقیس معدل األجر 

وتعني هذه الدالة أن المنتجین سوف یتجهون نحو تعظیم أرباحهم . االسمي مقارنة بالمستوى العام لألسعار 

                                      
. 858ص. الجزء الثاني .دار الكتاب الحدیث للنشر .موسوعة الفكر اإلقتصادي .حسین عمر : 1
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 مقیم بالعمل والتكلفة MPوبالتالي فإنهم مستعدون لتوظیف العمال إلى غایة تعادل اإلنتاج الحدي.

وبمجرد الوصول إلى مستوى التوازن فإن االنخفاض في معدل األجر الحقیقي .  لألجور MCالحدیة
p

W 

أما عرض العمل ،فیعبر عنه بدالة متزایدة بداللة . یشجع أرباب العمل على التوظیف أكثر للید العاملة 

معدل األجر الحقیقي  
p

Wوفقا للشكل التالي                                        :
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.  في سوق العمل محاولین دائما تعظیم مستوى مداخیلهم مأي أن العمال على استعداد لعرض خدماته

ویتحقق التوازن في السوق العمل عند تعادل العرض والطلب على العمل ویتناسب هذا التوازن مع مستوى 

التشغیل التام أما وجود بطالة فإن سببها ارتفاع األجور مقارنة باإلنتاجیة الحدیة للعمل من جهة ، والمساومة 

أي أن العمال هم الذین یحددون . بین أرباب العمل لتحدید األجر االسمي ، وبالتالي یتحدد األجر الحقیقي 

ومهما یكن من أمر فإن . أجورهم الحقیقیة وبالتالي مستوى التشغیل ، وكل بطالة عند هذا األجر فهي إرادیة

النظریة النیوكالسیكیة افترضت حالة التوظیف التام ،ولم تولي للبطالة اهتماما كبیرا بسبب تبنیها لقانون 

كما أن فرضیة وجود المنافسة التامة ال تتحقق في الواقع ، إضافة إلى أنها اعتبرت أن التغیر " ساي لألسواق"

 . التكنولوجي هو متغیر خارجي یتطور بشكل منعزل عن مستوى التطور االقتصادي 

لكن الواقع یثبت عكس ذلك إذ أن استخدام التكنولوجیا هو احد العوامل األساسیة لإلنتاج ألنه یرفع من 

حجمه بأقل التكالیف خاصة عامل الزمن والدقة وبالتالي فإن تشغیل اآلالت قد  یؤثر على حجم العمالة إذ 

 )1(.تحل اآللة محل العامل في أحیان كثیرة 

. التفسیر الكینزي للبطالة - 

هو أن العمال یهتمون أساسا  : االعتراض األول،يیبدي كنیز اعتراضین جوهریین على التحلیل النیوكالسیك

في داخل حدود معینة ال یهتمون باألجور الحقیقیة، ویتضح هذا من أنهم ال یسحبون . باألجور النقدیة 

ولكنهم یعارضون بشدة أي خفض في .عملهم إزاء أي انخفاض لألجور الحقیقیة بسبب ارتفاع بسیط لألسعار

فهو خطأ في االعتقاد بأن العمال : أما االعتراض الثانيأجورهم الحقیقیة بسبب خفض في أجورهم النقدیة، 

وتفترض النظریة .هم عادة في وضع یسمح لهم بتحدید أجورهم الحقیقیة وذلك عن طریق أجورهم النقدیة

الكالسیكیة أن الهبوط المتفق علیه في األجور النقدیة من جانب العمال یجعل األجور الحقیقیة تنخفض 

بنفس النسبة ولكن هذا یحدث فقط إذا بقیت األسعار ثابتة بینما تنخفض األجور النقدیة النقدیة و لكن 

النظریة الكالسیكیة نفسها تعتقد أن األسعار تتحدد بالنفقة الحدیة ،ومن الحقائق المسلم بها أن نفقة األجور 

تكون كبیرة نسبیا وهذا یعني أن هبوط األجور النقدیة یسبب انخفاض األسعار في ظل المنافسة إلى درجة 

ما، أن لم یكن بنفس النسبة ، ویتضح من ذلك أن هبوط األجر النقدي ال یسبب هبوط األجر الحقیقي وبذلك 

                                      
 10ص.مرجع سابق . العایب عبد الرحمان  1



 
 

 18 

تفشل مساومات األجور في تحدید األجور الحقیقیة ومن ثمة األجر الحقیقي یبقى ثابت ویصبح العامل في 

 )1(.حالة بطالة إجباریة 

  یتحقق التوازن عند الكینزیین نتیجة للتوازن في سوق السلع والخدمات ، وسوق النقد في آن واحد ، إذ أن 

)الطلب على العمل یتحدد باإلنتاج العیني الحدي للعمل )LMPP أما .  كما هو الحال في النموذج الكالسیكي

بالنسبة لعرض العمل فیتحدد بالمفاوضات الجماعیة بین نقابات العمال وأصحاب األعمال و ینتج عن ذلك 

وهو المستوى الذي یجعل عدد معین من العمال راغبا . أن یكون األجر النقدي مثبت عند مستوى معین 

وقادرا على العمل في ظله،  وعنده یكون عرض العمل النهائي المرونة بمعنى أن جزء من منحنى عرض 

  )2(.العمل یكون خط مستقیما

وحینما یتم توظیف كل الراغبین في العمل عند معدل األجر النقدي األدنى فإنه بعد ذلك یصبح توظیف عدد 

 )3(.عمال أكثر یتطلب رفع معدل األجر النقدي مما یعطي لمنحنى عرض العمل میل موجب

 

 

 

 

 

 

 

 

سوق العمل في النموذج الكینزي  : )04(المنحنى رقم

 ، فإن عدد العمال الراغبین في العمل عند هذا األجر0N           إذا كان منحنى الطلب على العمل

Fnn، فیكون الفرق 0nهو )التوازني(العمال المطلوبین  ،ولكن عددFnهو هو عدد العمال الراغبین في 0-

أما إذا كان .  ورغم قدرتهم على العمل ، ال یجدون العمل،ولهذا فهم في حالة بطالة إجباریة Wالعمل باألجر

منحنى الطلب على العمل هو  
1Nفإن حجم العمل التوازني هو ،Fn وهو نفسه حجم العمالة الكاملة فیكون 

 )4(.في هذه الحالة توازن عمالة كاملة وهنا ال یختلف النموذج الكینزي عن الكالسیكي 

 في دورة الدخل القومي مع ت     یرى كینز أن االختالل بین االدخار واالستثمار یؤدي إلى حدوث اضطرابا

احتمال حدوث كساد ، وفي حالة افتراض أن حجم االدخار أكبر من حجم االستثمار ، فإن الطلب الكلي 

الفعال سیقل عن العرض الكلي وبالتالي یتزاید مخزون السلع ویتراكم ، مما یؤدي إلى انخفاض األسعار 

                                      
 858ص.مرجع سابق. حسین عمر  1
  .329ص . 1998طبعة . مؤسسة شباب الجامعة للنشر .نظریة النقود والبنوك واألسواق المالیة. أحمد أبو الفتوح النقاقة :  2
 . 276ص . 2000.الطبعةاالولى.دیوان المطبوعات الجامعیة .عمر صخري التحلیل االقتصادي الكلي:  3
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وینتج عنها انخفاض األرباح ، ویقل الناتج وبالتالي تتزاید الطاقة العاطلة الشيء الذي یؤدي إلى انخفاض 

 . الدخل الوطني 

أما في حالة ما إذا كان حجم االستثمار أكبر من حجم االدخار فإن الطلب الكلي الفعال سیكون أكبر من 

العرض الكلي ، وعلیه سوف ینخفض مستوى السلع ، وتتزاید المبیعات ، وترتفع األسعار واألرباح وٕاذا كانت 

. هناك طاقات إنتاجیة عاطلة سوف یلجأ المنتجون لتشغیلها 

 االستثمارو االدخار  بالتالي نرى أن لینز اختزل مشكلة البطالة وعدم استقرار الدخل إلى مشكلة العالقة بین 

و بما أن االستهالك ثابت نسبیا ومیل االستثمار غیر ثابت فإن تغیر االستثمار هو المسؤول األول عن تغیر 

 )1(.الدخل 

    وفي األخیر ینادي كینز برفع مستوى األجور حتى یمكن زیادة دخول الطبقات العامة و زیادة إنفاقها 

على االستهالك وبالتالي زیادة الطلب الكلي على االستهالك كجزء من الطلب الكلي الفعال  مما یعمل على 

إن كینز  لم یكتف بمعارضة الكالسیك المحدثین بدعوتهم في خفض األجور بل أنه قدم . تشجیع االستثمار 

: إلى الفكر االقتصادي أسبابا دامغة لنشوء ظاهرة البطالة المزمنة تتلخص في 

قلة فرص االستثمار عند بلوغ الدول الغنیة المتقدمة مرحلة النضج االقتصادي   -1

 . تناقص میل الحدي االستهالك لهذه الدول  -2

) 2(.  ویؤدي هذین العاملین على إمكانیة میل الطلب الكلي إلى الهبوط ما دون العرض الكلي 

:  تفسیر النقدیین للبطالة-

یعتقد النقدیین أنه یوجد معدل بطالة وحید ، یتوافق ویتناسب مع حالة االستقرار النقدي  و السعري ، وأن أي 

محاولة لتقلیل معدل البطالة دون هذا المعدل فإن تلك المحاولة  ستقترن بتسریع معدل التضخم بمعنى أنه لن 

یمكن تقلیل مستوى البطالة دون المستوى الطبیعي لها إال من خالل تضخم مستمر یتم تمویله من خالل 

زیادة كمیة النقود في التداول ، ویترتب على ذلك أن السیاسة االقتصادیة التي یتعین تطبیقها لتحقیق 

االستقرار النقدي یجب أن یتضمن سریان معدل البطالة الطبیعي ، األمر الذي  یتطلب أن تكون  كمیة 

. النقود مستقرة،إال أن المشكلة هنا هي أن الحكومات ال تعرف على وجه الدقة ما هو معدل البطالة الطبیعي

ینطلق النقدیین في تحلیلهم للبطالة على أن هذه األخیرة السائدة في البلدان الرأسمالیة هي بطالة اختیاریة ، 

أما البطالة اإلجباریة وهي .فالعمال یتعطلون بمحض إرادتهم ألنهم یطالبون بأجور أعلى من األجور السائدة

) 3(.المشكلة التي شغلت بال أجیال كاملة من االقتصادیین ، فال مكان لها إطالقا عند تحلیلهم

 

تفسیر البطالة وفقا لمنحنى فیلبس  - 

                                      
  .332ص .مرجع سابق. رمزي زكي :  1
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فیلبس على دراسة و تحلیل سوق العمل في االقتصاد االنجلیزي من خالل دراسته .و.یرتكز اهتمام ا

حیث كشف وجود عالقة إحصائیة قویة بین نسبة . 1957 حتى 1861اإلحصائیة للمجتمع البریطاني من 

بمعنى أن . و معدل التغییر في اجر الساعة للعامل خالل مدة زمنیة معینة. العاطلین إلى إجمالي السكان

أو بمعنى آخر وجود معدل . الفترة التي تقل فیها معدالت البطالة ترتفع عندها األجور النقدیة والعكس صحیح

وعلى هذا األساس تم . ضعیف من البطالة یتناسب مع ارتفاع سریع في األجور االسمیة والعكس بالعكس

وجود ":وبالتالي فان منحنى فیلبس یعبر عن. التوصل إلى وجود دالة متناقصة لیست خطیة بین المؤشرین

". عالقة تجریبیة عكسیة بین معدل ارتفاع األجر االسمي و معدل البطالة 

إذ أمكن .  وبول سامویلسون و سولو بتطویر هذه الفكرة1960لیبسي .وقد ساهمت أبحاث كل من ر

وهو ما یفسره منحنى فیلیبس،وفقا . التوصل إلى وجود عالقة عكسیة بین معدل التضخم ومعدل البطالة

: لشكل التالي

 

 

 

 

 

 
 

 

 

منحنى فلیبس  :)05(المنحنى رقم                                  

 :یشیر شكل المنحنى إلى أن 

. المنحنى متناقصا و لیس خطیا ·

یفترض وجود معدل من البطالة وهذا ما یفسره  )معدل تضخم معدوم (أن معدل استقرار األسعار  ·

. إمكانیة تقاطع المنحنى مع المحور األفقي

 أن یكون ثمن ذلك ى من الممكن خفض معدل البطالة، عل:من خالل تحالیل فیلبس یمكن استخالص بأنه

وعلى هذا األساس أصبحت معظم البرامج االقتصادیة للدول الصناعیة تختار . قبول معدل أعلى للتضخم

و . النقطة التي تفضلها على منحنى فیلبس وما تشیر إلیه من معدل معین للبطالة ومعدل معین للتضخم

ذین المعدلین المرغوب تقوم بعد ذلك باختیار السیاسة النقدیة والمالیة التي تحدد الطلب الذي یضمن تحقیق ه

. فیهما

 معدل التضخم

 معدل البطالة
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في الوقت . لكن ومع بدایة السبعینیات لوحظ أن المستوى العام لألسعار ظال یتجه نحو االرتفاع المستمر

الشيء الذي شكل انتقادات الذعة لهذا المنحنى وقصوره على تفسیر تزامن . الذي تتزاید فیه معدالت البطالة

. البطالة والتضخم معا أو ما یسمى بالركود التضخمي

: التفسیر التكنولوجي للبطالة -

یتمثل هذا التفسیر في أفكار كوندراتیف و شومبتر ، عند تفسیرهما للدورات االقتصادیة حیث الحظ أن 

العامل التكنولوجي أصبح یلغي الكثیر من الوظائف والمهن ، مما یؤدي إلى تسریح العمال لكون المبتكرات 

الجدیدة موفرة للوقت والتكالیف وعنصر العمل ، وترفع من مستوى  إنتاجیه العمل ، إضافة إلى ما تتمیز به 

البطالة التكنولوجیا هي ثمن مؤقت یجب أن یتحمله المجتمع في :" من دقة وجودة في اإلنتاج و یریان أن 

. ) 1("سبیل تحقیق تقدمه االقتصادي 

   وال یمكن إلعانات البطالة وبرامج الضمان االجتماعي أن تلعب  دورا في زیادة الطلب الفعال ، خصوصا 

في ظل عجز موازنة الدولة ، وكذا عدم قدرة الخدمات إلستعاب فائض العمالة الناتج عن استخدام 

إال أن االتجاه الحالي یرمي إلى توسیع قطاع الخدمات  لكل . التكنولوجیا وٕاحالل اآللة مكان العامل 

   إلخ               . . . . المجتمعات ، وفي كافة  األنشطة االقتصادیة  بما فیها  قطاع التجارة الخارجیة

. النظریات الحدیثة المفسرة للبطالة: الفرع الثاني

 تناولت النظریات السابقة مشكلة البطالة من المنظور التقلیدي لسوق العمل حیث یوجد إما سوق تنافسي 

 كما هو – أو سوق تنافسي غیر كامل للعمل – كما هو الحال عند الكالسیك و نیوكالسیك –كامل للعمل 

غیر أن هذا  اإلطار التحلیلي لم یستطع تفسیر وصول البطالة  إلى معدالت مرتفعة غیر - الوضع عند كینز

لذلك ظهرت عدد من النظریات الحدیثة  تناولت النظریات . مسبوقة منذ أول سبعینیات القرن الماضي 

السابقة بالتطویر والتعدیل من خالل  إدخال فروض أكثر  واقعیة حتى تصبح أكثر قدرة على تفسیر الظواهر 

. الحدیثة 

 :نظریة رأس المال البشري- 

وتعتمد على ثالث .BEHER،SHULT من مؤسسیهاو 1964  ظهرت خالل الستینات و بالتحدید في  

 )2(:فرضیات  التالیة

. كل استثمار في رأس المال البشري یرفع من القدرات اإلنتاجیة للفرد -1

كل استثمار في رأس المال البشري یلتزم نفقات،و منه فإن االستثمار ال یتحقق إال إذا توقع الفرد أنه  -2

 .سیحصل من خالله على ربح یعوضه نفقاته التي یفترض أن تكون نقدا

 . ترك التنظیم و الضبط للسوقعالطلب على التعلیم مرتبط بمتطلبات المؤسسات، م -3

تعتبر هذه النظریة أوال وقبل كل شيء نظریة عرض العمل لهذا تعتبر من النظریات الجزئیة التي تفسر 

. سوق الشغل
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اختالف األجور و : تحاول نظریة رأس المال البشري إیجاد تفسیر واضح لظاهرتین في آن واحد،هما

 تكوینا أو تعلیما،و هو ما یؤدي إلى خلق نقص في متفترض أن هناك أشخاص لیس لدیهتطور البطالة،

رأس مالهم البشري،حیث ال یستطعون التوافق مع الطلب على العمل،و النتیجة هي أنهم سیكونون في 

  .حالة بطالة

 يركز مؤسسي هذه النظریة على إعطاء تحلیل لظاهرة البطالة یعتمد على دور المستوى التعلیمي، الذ

.  یعتبر خاصیة فریدة من بین عدة خصائص و التي یمكن أن تلعب دورا في تفسیر هذه الظاهرة

لقد شاب قصور في نظریة رأس المال البشري في عدد من الجوانب : حدود نظریة رأس المال البشري

) 1 (منها افتراض كمال السوق ،افتراض أن التعلیم یرفع اإلنتاجیة اختالف الدخول بحسب العرق والجنس،

: و نحاول ذكر بعض االنتقادات 

التصرفات التمییزیة التي یصدرها أرباب العمل في السوق،حیث تبین الدراسات األمریكیة الخاصة - 1

باألجور أن هناك فورقات ضخمة بین النساء و الرجال على كل مستویات األجور،حتى و إن كان 

. للجنسین نفس المستوى التعلیمي و التكویني

 هم األكثر حظا ب نجد أن هناك انقساما مثال بالنسبة للعمر، فالشباثظاهرة انقسام سوق الشغل، حي- 2

 ال یمكن للتكوین أن یكون ذا ثلالستثمار في مجال التعلیم و التكوین مقارنة باألكبر منهم سنا، حي

.  الشبابسمردود لهم إال في فترة قصیرة، عك

 تالؤم العامل ل عمل، مثالخصائص الفردیة لألشخاص و التي تلعب دورا هاما في الحصول على- 3

 ت أنه كلما كان االتصال سهال، كانثمع منصب العمل أو اندماجه في مجموعة من العمال، حي

    )2(.العملیات اإلنتاجیة الجماعیة جیدة

 الذي تحدث عن مشكلة نظریة رأس المال البشري (J.C.Eisher)النقد األخیر یعود لالقتصادي - 4

الملحوظة ناجمة عن  )األجور(لم یتوصل أحد لحد اآلن إلى البرهان على أن التباینات في األرباح :"یقول

". االستثمار في التعلم و التكوین

تعتبر نظریة رأس المال البشري األولى التي حاولت إیجاد تفسیر الختالل سوق الشغل المتمثل في 

 النظریة الثانیة التي حاولت تفسیر البطالة في نفس ا، إم1970 -1960ظاهرة البطالة في سنوات 

     .  الفترة فقد ركزت على مدة البحث عن عمل

: نظریة تجزئة سوق العمل - 

  تبنى هذه النظریة على أساس إسقاط فرض تجانس وحدات عنصر العمل ، وتهدف هذه النظریة إلى تفسیر 

أسباب ارتفاع معدالت البطالة ، فضال عن أسباب تزامن وجود معدالت مرتفعة من البطالة في قطاعات 

. معینة في الوقت الذي یوجد فیه عجز في قطاعات أخرى 
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سوق رئسي وآخر ثانوي ، كما تفترض أن :   وتفترض هذه النظریة أن سوق العمل ینقسم إلى سوقین هما 

) 1(.عنصر العمل لدیه القدرة على االنتقال والتحرك داخل كل سوق ، وال یتحقق له ذلك فیما بین السوقین

تتكون من مجموع الوحدات اإلنتاجیة كبیرة الحجم والتي تستخدم فنون إنتاجیة وتكنولوجیا : السوق الرئیسي   

كثیفة رأس المال الحدیث وبالتالي فإن العاملین فیها ال بد أن یتمتعوا بقدر عال من المهارات المكتبیة سواء 

وبحكم كبر حجم هذه المنشآت وسیطرتها على أسواق السلع فهي . عن طریق التأهیل أو التدریب ولو نسبیا

. ومن ثم استقرار أحوال العاملین فیها . تتمتع بقدر عال من االستقرار والربحیة عن طریق الممارسة

فتتكون من وحدات إنتاجیة صغیرة الحجم أو تكون وحدات كبیرة لكن أدوات اإلنتاج  :  أما السوق الثانویة

المستخدمة بدائیة وتستخدم عمالة كثیفة بمهارات متدنیة ، منتجات هذه السوق قلیلة الربحیة وتعجز عن 

المنافسة وتكون عرضة سهلة للتقلبات واالختالالت االقتصادیة وبالتالي فهي ال تتمتع بقدر كافي ومأمون من 

  )2(.االستقرار الذي ینعكس بدوره على استقرار العاملین فتبرز طاهرة البطالة بین أفرادها بشكل كبیر 

  وترجع أسباب تجزئة السوق إلى أسباب تاریخیة تعزي إلى تطور النظام الرأسمالي من التنافس إلى 

. االحتكار ، أو إلى التغیرات التقنیة 

 :نظریة البحث عن العمل - 

  نشأت هذه النظریة بوصفها نتیجة لمحاوالت استخدام مكونات النظریة االقتصادیة الجزئیة لفهم المتغیرات 

الكلیة،وترجع هذه النظریة معدالت البطالة المشاهدة في المجتمع إلى رغبة األفراد في ترك وظائفهم والتفرغ 

وتنطلق ،من أجل البحث وجمع المعلومات عن أفضل فرص عمل مالئمة لقدراتهم وهیكل األجور المقترن بها

: هذه النظریات من فرضیتین التالیتین 

. أن الباحث عن العمل على علم تام بالتوزیع االحتمالي لألجور المختلفة- 

وجود حد أدنى لألجور، بمعنى أن العامل سوف یقبل أي أجر أعلى منه ویرفض أي أجر اقل منه  - 

 حاولت النظریة الكشف عن أسباب زیادة البطالة بین فئات معینة من قوى العمل ، خصوصا 

الوافدین الجدد لسوق العمل ، نتیجة لعدم درایتهم بأحوال السوق ، كما أن االنتقال من وظیفة ألخرى من 

وبالتالي تلخص النظریة إلى أن . شأنه أن یرفع من معدل البطالة أثناء فترة التنقل بین الوظائف المختلفة 

. البطالة السائدة في االقتصاد هي اختیاریة

 وبالرغم مما أضافته هذه النظریة عن تحلیل سبب البطالة وتركز ما بین فئات معینة دون األخرى، 

: إال أن ذلك یظل مشوبا بكثیر من أوجه القصور ،ویوجه إلى هذه النظریة عدیدا من االنتقادات أهمها 

ترى هذه النظریة أن البطالة السائدة هي اختیاریة ولكن الواقع  العملي یبین أن الجانب األكبر من    - 

البطالة یرجع بالدرجة األولى إلى االستغناء عن العمال من قبل رجال األعمال ومن ثمة فإن غالبیة البطالة 

. تكون إجباریة ولیست اختیاریة 
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أوضحت العدید من الدراسات التطبیقیة في الدول المتقدمة أن الفرد یكون لدیه قدرة أكبر في البحث عن    - 

كما توجد حاالت انتقاالت بین الوظائف بدون . فرصة العمل األفضل حینما یكون موظفا ولیس متعطال

. مرور الفرد بحالة بطالة

من الصعب إرجاع االرتفاع المستمر للبطالة في أي مجتمع لمجرد رغبة األفراد في جمع المعلومات     - 

. عن سوق العمل

 )1(. تعجز عن تفسیر المحددات األساسیة للبطالة واستمرارها في اآلجل الطویل     -  

  :نظریة البطالة الهیكلیة - 

ظهرت هذه النظریة لتفسیر معدالت البطالة المرتفعة في السبعینیات وزیادة التطور التقني الذي طرأ 

على الصناعة ، فقد تعرضت بغض الفئات من العالم لظاهرة التعطل بسبب عدم قدرتها على التوافق مع 

الفنون اإلنتاجیة الحدیثة،في حین ظهر فائض فرص العمل في أعمال ومهن أخرى وفسرت النظریة عدم 

: التوافق بین فرص العمل المتاحة والمعطلین بمجموعة من األسباب أهمها

.  االعتبارات الشخصیة في تفضیل العمال بعضهم* 

. عدم توفر فرصة تدریب مناسبة للعمال حتى یتمكنوا من القیام بأعمال جدیدة*

) 2(.عدم القدرة على االنتقال بمرونة من مكان آلخر *

 .نظریة أجر الكفاءة -

     تقوم هذه النظریة على أن رجال األعمال یدفعون أجور أعلى من األجور التوازنیة في سوق العمل 

لتشجیع العمال وزیادة اإلنتاجیة ،ویترتب على هذا االرتفاع وجود فائض في عرض العمل ومن ثمة ظهور 

البطالة ،وفقا لهذه النظریة فإن رفع األجور یترتب علیه ارتفاع في اإلنتاجیة ،وبمعنى آخر فإن تكلفة خفض 

األجور هي انخفاض في إنتاجیة العمال وینتج عن ذلك سعى المؤسسات إلى إبقاء األجور عند مستوى ثابت 

) 3 (.حتى ال تتأثر اإلنتاجیة 

: نظریة اختالل التوازن-

تقوم هذه النظریة على رفض فرض مرونة األجور واألسعار ،ووفقا لهذه النظریة فإن األجور واألسعار 

تتمیز بالجمود في األجل القصیر ،غیر أن هذا الجمود ال یرجع ألسباب غیر اقتصادیة بل برجع إلى عجز 

األجور واألسعار في األجل القصیر عن التغیر بسرعة بما یضمن توازن سوق العمل،ونتیجة لذلك ،قد 

یتعرض سوق العمل لحالة من االختالل تتمثل في وجود فائض عرض ، ومن ثم ،ظهور البطالة 

اإلجباریة،وتتقاطع هذه النظریة مع النظریة التقلیدیة في تفسیر سوق العمل،إذ یعترفان بنوعین من البطالة 

البطالة االختیاریة والبطالة االحتكاكیة ، إال أنها تختلف معها في اعتراف نظریة االختالل بإمكانیة :،هما 

ومن ثم ، فإن نظریة االختالل تتوافق مع الفكر الكینزي ، فضال عن ذلك ، فإن . ظهور البطالة اإلجباریة 
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نظریة االختالل ال یتوقف بحثها عن أسباب البطالة  في سوق العمل فقط ، بل یمتد أیضا على تحلیل ظاهرة 

 فیما بین –وینجم عن عالقات التشابك . البطالة من خالل العالقات المتشابكة بین سوقي العمل والسلع 

:  نوعان من البطالة هما –هذین السوقین 

ویقترن هذا النوع من البطالة بوجود فائض . ترجع إلى زیادة األجور عن أجر التوازن: البطالة الكالسیكیة- 

طلب في سوق السلع مع وجود فائض عرض في سوق العمل ویرجع سبب البطالة هنا إلى ارتفاع األجور 

. مما یدفع رجال األعمال إلى عدم زیادة مستوى التشغیل.الحقیقیة للعمال 

تتمیز بوجود فائض عرض في كل من سوق العمل وسوق السلع ،وفي هذه الحالة ال  :البطالة الكینزیة- 

ترجع البطالة إلى ارتفاع األجور وٕانما إلى قصور الطلب في سوق السلع،مما ینتج عنه زیادة العرض ووجود 

مخزون ، وبالتالي یحجم رجال األعمال عن تشغیل مزید من العمال طالما أن الزیادة في اإلنتاج المقترنة 

. بذالك لن تجد من یشتریها 

والجدید في هذه النظریة أن نوع البطالة وأسبابها لیست من الثوابت في أي نظام اقتصادي ،وٕانما یتوقف 

األمر على طبیعة اإلختالالت التي تعاني منها األسواق المختلفة ، وبرغم من القبول المنطقي لهذه النظریة 

: في تفسیر البطالة ،إال أنه یوجه لها العدید من االنتقادات أهمها 

.  في األجل الطویلاأنها تقتصر على تحلیل البطالة في الفترة القصیرة فقط، وال توضح أسبابها واستمرار ه-

افترض تجانس عنصر العمل األمر الذي یعني إما أن تكون البطالة كینزیة أو كالسیكیة ، وهذا ال یعكس -

 أن یتزامن نوعى البطالة معا ،األمر الذي یؤدي إلى تعارض الحل المقترح لعالج البطالة نالواقع ،حیث یمك

الكینزیة مع الحل المقترح لعالج البطالة الكالسیكیة ، وبالتالي فإن هذه النظریة ال تقدم السیاسات االقتصادیة 

) 1(.الواجب إتباعها لعالج مشكلة البطالة نظرا لوجود النوعین من البطالة آنیا 
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 .اآلثار السلبیة للبطالة وحلولها: المطلب الثاني

للبطالة آثار مباشرة وسلبیة على الحالة االقتصادیة للمتعطلین عن العمل ، حیث ینخفض دخلهم أو یصل 

إلى الصفر ، وال تقتصر اآلثار االقتصادیة على المتعطلین عن العمل فقط بل وتشمل أیضا اقتصاد الدولة 
ككل ، ففي حالة وجود بطالة وركود حركة اإلنتاج والبیع والشراء ینخفض معدل االستثمار الذي یعتبر بمثابة 

المحرك األساسي للنشاط االقتصادي لهذا سوف نحاول في هذا المطلب تقدیم أهم المشاكل الناتجة عن 
. البطالة وبعض  الحلول المقترحة لعالجها 

. اآلثار السلبیة للبطالة: الفرع األول

قد یتساءل البعض لماذا تهتم الحكومة بمعالجة البطالة وتتحمل أعباء العاطلین عن العمل وتخصص لهم 

مساعدات إلعالتهم وٕاعالة عوائلهم ؟  
الجواب على ذلك یتلخص بتأثیرات البطالة والتي یمكن تقسیمها إلى آثار اقتصادیة واجتماعیة ونفسیة وأهمها 

: مایلي
 :اآلثار االقتصادیة-أ

انخفاض مستوى الناتج و الدخل القومي ، حیث أن وجود البطالة یؤدي إلى إهدار جزء من الطاقة -
اإلنتاجیة في المجتمع ، وهذا یؤدي بدوره إلى ضیاع جزء من الموارد في المجتمع ونقص في الناتج والدخل 

ویزداد هذا األثر سوءا في االقتصادیات النامیة ، والتي تعاني أصال من ندرة في مواردها . القومي 
 ) 1 (.االقتصادیة 

هناك بعض الحكومات التي تمنح المتعطلین تعویضا في شكل إعانات نقدیة وعینیة ، هذا یعني أن عبء -
. إعانة البطالة الذي تتحمله الدولة من أجل إعالة  المتعطلین یكون كبیرا السیما كلما زادت عدد البطالین 

وهذا یؤدي إلى زیادة المدفوعات التحویلیة التي تدفعها الحكومة  للمتعطلین وهذا ما یزید من عجز میزانیة 

ومن جهة أخرى عندما یرتفع معدل البطالة تنخفض الدخول خاصة للمتعطلین وتقل الضرائب التي . الدولة 
  )2(.تحصلها الحكومة مما یقلل من إرادات الحكومة وهذا ما یزید من عجز میزانیة الدولة 

یترتب على بطالة العمال المهرة ومتوسطي المهارة حینما تطول فترة بطالتهم خسارة  تتمثل في فقدانهم  *
 )3(.التدریجي لمهارتهم وخبراتهم وبذلك ضیاع في التكلفة والنفقات التي تم إنفاقها على هذا العنصر البشري

  )4( االقتصادیة للمجتمع، وهذا یترتب على انخفاض مستوى الناتج والدخل القوميةانخفاض مستوى الرفاهي *

ففي حالة وجود ركود اقتصادي والذي یعني وجود بطالة وركود حركة اإلنتاج والبیع والشراء لینخفض معدل  *
االستثمار الذي یعتبر بمثابة المحرك األساسي للنشاط االقتصادي  وهنا یمكن إجمال اآلثار السلبیة للبطالة 

   )1(. على االقتصاد ككل بأن یترتب علیها انخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي والتنمیة االقتصادیة
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 :اآلثار االجتماعیة والنفسیة- ب

حیث نالحظ أن للبطالة ارتباطا وتأثیرا مباشرا . تؤثر البطالة سلبا على  الحالة النفسیة واإلجتماعیة للفرد 

فیتطلب مكافحة الجرائم  رصد أو تخصیص  موارد إقتصادیة كبیرة . على معدالت الجریمة في المجتمع

كما لوحظ أنه في فترات البطالة التي تستغرق . لإلنفاق على  األجهزة األمنیة التي تقوم بمكافحة هذه الجرائم 

مدة طویلة أن لها تأثیر على إرتفاع تناول المخدرات والمسكرات والتدخین بین العاطلین عن العمل والتي 

تكون عبئا على  الموارد اإلقتصادیة من جهة وسببا من أسباب إرتكاب الجرائم من قبل العاطلیـن لتمویـل 

) 2(.عاداتهـم السیئــة من جهة أخرى 

كما یؤدي انتشار البطالة إلى ظهور اإلنحرافات الفكریة حیث تكون طبقة العاطلین في حالة ضیاع مما 

) 3(.یسهل التأثیر على فكرهم و قیادتهم

باإلضافة إلى ارتفاع  حاالت األمراض النفسیة بین العمال العاطلین التي تؤدي إلى تفشي العنف العائلي 

وحاالت اإلنتحار والطالق وما  یتبع ذلك من ظواهر إجتماعیة سلبیة كالتفكك العائلي في المجتمع وتشرد 

. األطفال أو إنحرافهم األخالقي 

.   وبما أن هذه التأثیرات في مجملها تمثل تكلفه إجتماعیة یتحملها المجتمع بشكل مباشر أو غیر مباشر 

ولهذا السبب تسعى الحكومات دائما لتقلیص فترات الركود اإلقتصادي والتخفیف من حدته أو السعي لتحقیق 

االستخدام الكامل من خالل سیاساتها المالیة و النقدیة ، هذا باإلضافة إلى التأثیرات اإلیجابیة لإلستخدام 

الكامل للموارد اإلقتصادیة والمتمثلة بإرتفاع معدالت النمو اإلقتصادي وتحقیق مستویات أعلى في مستوى 

 )4(.معیشة المجتمعات 

. الحلول المقترحة لعالج مشكلة البطالة: الفرع الثاني

 التشخیص ویتوقف   لقد تعددت الحلول المقترحة لمواجهة البطالة بتعدد المدارس و االتجاهات االقتصادیة

 على التحدید السلیم ألسباب المشكلة، لهذا كلما أمكن تحدید كل نوع ةالسلیم لسیاسات العالج المالئمة للبطال

وسیتم عرض بعض الحلول بشكل . من أنواع البطالة بوضوح كلما أمكن من تحدید سیاسات ووسائل عالجها

. موجز للوقوف على مدى نجاعة هذه الحلول 

 

 :رؤیة الفكر االقتصادي لعالج البطالة - 

إذا كانت بطالة احتكاكیة فإنه یمكن عالجها عن طریق إنشاء مكاتب توظیف والتي تكون بمثابة حلقة - أ

) 5(.وصل بین عنصر العمل وبین رجال األعمال وذلك لإلعالن عن وظائف الشاغرة لدیهم 
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إذا كانت بطالة هیكلیة نعمل على إقامة مراكز لتدریب القوى العاملة العاطلة لتكون مالئمة للوظائف - ب

الشاغرة المتاحة ونحاول التوفیق بین كل من العاطلین والوظائف المتاحة أي نقوم بعملیة مقابلة وتعرف هذه 

) 1(.العملیات بسیاسات سوق العمل

إذا كانت بطالة مقنعة یتم الحد منها بتوفیر خطة سلیمة لتوزیع عادل للعمال وسحب العمالة الزائدة من - ج

) 2(.القطاعات والمناطق التي تعاني من البطالة المقنعة واستخدامها في قطاعات تعاني من نقص في العمالة

إذا كانت بطالة موسمیة فإنه یمكن عالجها والتقلیل  منها بتدریب العاملین و انخراطهم في أعمال أخرى - د

. یمارسونها أو یزاولونها بعد انتهاء الموسم اإلنتاجي للسلع التي یشتغلون فیها أساسا 

تشجیع فكرة المعاش المبكر ، مما یؤدي لترك فرص للعناصر الشابة لتأخذ دورها في العملیة اإلنتاجیة - هـ 

.)3( 

دمج العمال المسرحین ضمن أعمال جدیدة من خالل تقدیم إعانات ومساعدة من تركوا مدارسهم قبل - و

 )4(.إتمام الدراسة على زیادة خبراتهم من خالل التدریب والتكوین

 یمكن عالجها والتقلیل منها عن طریق تخفیض الحد األدنى لألجور لبعض هإذا كانت بطالة إجباریة، فإن *

 األیدي نفئات العمال وذلك بغرض تشجیع رجال األعمال والمؤسسات الخاصة على طلب واستخدام المزید م

 )5(العاملة

تحفیز االستثمار من خالل العدید من اإلجراءات كاإلعانات الضریبیة لالستثمار واإلعانات الضریبیة على  *

. التوظیف 

 ومن جهة أخرى ، یتطلب األمر تدخل السلطات من خالل إجراءات وصائیة للتخفیف من حدة تدخل *

 )6(.النقابات العمالیة وتأثیرها على تزاید األجور بما الیتناسب وٕانتاجیة العمال 

 ویمكن عالج بطالة قصور الطلب من خالل إتباع سیاسات مالیة ونقدیة تهدف لزیادة الطلب الكلي وتقلیل *

.  البطالة

السیاسة المالیة تتضمن زیادة اإلنفاق الحكومي على السلع االستهالكیة واالستثماریة لتنشیط اإلنتاج وخلق 

فرص عمل جدیدة، أو تخفیض معدالت الضرائب مما یزید الدخل المتاح لدى األفراد فیزداد الطلب على 

. السلع والخدمات، وبالتالي ینشط اإلنتاج وتزداد فرص العمالة

 أما السیاسة النقدیة فتتمثل في إستخدام األسالیب المختلفة لزیادة عرض النقود مما یؤدي لزیادة الطلب 

ولكن یالحظ أن السیاسات التوسعیة یجب أن یكون لها . وبالتالي تنشیط اإلنتاج وخلق فرص عمل جدیدة 

                                      
 . 235ص . مرجع سابق . نعمة اهللا نجیب إبراهیم : 1
  .334ص . مرجع سابق. مجید علي حسین وعفاف عبد الجبار سعید: 2
  .221ص . مرجع سابق .عبد الرحمان یسري: 3

4 :David Begg et autre . op،cit . p272 . 
  .277ص .مرجع  سابق.عفاف عبد العزیز عاید وٕایمان عطیة ناصف.أحمد رمضان نعمة اهللا : 5

6 : David Begg et autre . op،cit . p271.  
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حد أقصى معین ألنها تكون مصحوبة بإرتفاع األسعار مما یخلق مشكلة جدیدة وهي التضخم أو یزید من 

 )1(.حدته 

 :وجهة نظر الخبراء والمنظمات الدولیة - 

على الرغم من إختالف وجهات النظر لعالج أزمة البطالة فإنها تتزاید یوما بعد یوم ، الشيء الذي أدى 

: ببعــض السیاسییــن والخبراء وبعض المنظمات الدولیة إلى اقتراح حلول عاجلة تتلخص فیما یلي 

: رفع معدالت النمو االقتصادي- 

ینادي عدد من االقتصادیین وخبراء منظمة العمل الدولیة ، إلى تبني سیاسة إقتصادیة تهدف إلى رفع 

معدالت النمو االقتصادي ، لما یترتب عنه من زیادة في حجم اإلدخارات والتراكم ، ألن إرتفاع معدالت 

 فكل زیادة في النمو تؤدي إال انتعاش الحركة )2( .ةالنمو یصحبه إرتفاع في الطلب على القوة العامل

والشيء المالحظ في الواقع أنه بالرغم من إرتفاع هذا . االقتصادیة ومنه زیادة المشاریع المولدة لفرص العمل 

التي حققت . إلخ ... الوالیات المتحدة األمریكیة ودول غرب أوروبا والیابان : المعدل في بعض الدول مثل

النمو بدون إحداث فرص عمل جدیدة وبالتالي فإن العالقة بین النمو االقتصادي وزیادة العمالة قد 

وعلیه فإن مقولة أن النمو االقتصادي في حد ذاته سیؤدي تلقائیا إلى عالج مشكلة البطالة وتوسیع .ضعفت

 )3(فرص العمل وتحسین األجور أصبح یعتریها شيء من الشك وعدم الیقین 

: خفض تكلفة العمل - 

فخفض األجور .  یرتبط هذا العنصر أساسا بتكالیف اإلنتاج ،حیث تشكل األجور الجانب األساسي منها 

یعني تخفیض التكالیف ومنه إنخفاض األسعار ، وبالتالي سوف یزداد الطلب على السلع والمنتجات مما 

الشيء الذي یحفز المستثمرین والمنتجین من الزیادة في مشاریعهم وبالتالي . یرفع من حجم وقیمة المبیعات 

وللوصول إلى هذا ینبغي إعادة النظر في نظام األجور وآلیة المفاوضات . الحاجة إال المزید من الید العاملة

مثل إعانات البطالة، التأمین (بین العمال ورجال األعمال ، وكذلك إعادة النظر في األجور اإلجتماعیة 

من خالل زیادة التكلفة التي یتحملها العمال نظیر اإلستفادة من هذه المزایا  )إلخ .... الصحي ، الشیخوخة 

واألخذ بنظام المشاركة في األرباح كنوع من . من ناحیة ، الشيء الذي یخفف كلفتها على كاهل المنتجین 

األجور المدفوعة یحصل علیها العامل في نهایة السنة على ضوء اإلنتاجیة المحققة مما یحفز العامل على 

 )4(.زیادة إنتاجیتهم 

 والشيء المالحظ أن هذا العنصر یتالئم مع البطالة االختیاریة فقط ، لكن في الواقع أن النسبة الكبیرة من 

 ، كما أن األجور لیست هي المتغیر الوحید لعنصر التكلفة ، إضافة إلى أنه یجب أن ةالبطالة هي إجباري

 .ینظروا إلیها كمصدر للدخل ألغلب السكان وبالتالي المصدر األساسي للطلب المحلي 

                                      
  .251ص . مرجع سابق. عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ورمضان أحمد مقلد:  1
  .433ص . مرجع سابق . رمزي زكي :  2
  .166ص . مرجع سابق . العایب عبد الرحمان :  3
  .434ص . مرجع سابق . رمزي زكي :  4
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: تعدیل ظروف سوق العمل - 

  یرى هؤالء أن عالج أزمة البطالة یقتضي تعدیل السیاسات والظروف التي تحكم أسواق العمل وعلى النحو 

 )1(:الذي یجعل تلـك األســواق مرنـة، ویقترحـون في سبیل ذلك عددا من المقترحات أهمها

إلغاء قوانین الحد األدنى لألجور  - 

تعدیل نظام إعانات البطالة وخفض مزایا مشروعات الضمان اإلجتماعي بالشكل الذي یجعل المداخیل - 

. التعویضیة متوازنة مع الحاجة على تحفیز میول العمال نحو العمل 

التوسع في سیاسات التدریب وٕاعادة التدریب للمتعطلین ، لمساعدتهم في تنمیة مهاراتهم وقدراتهم بما یتالئم - 

. مع متطلبات التكنولوجیا الحدیثة 

تشجیع المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومشاریع القطاع غیر رسمي  وٕازالة ما یعترضها من عقبات - 

. إداریة حكومیة 

. تشجیع المعاش المبكر وتطویر نظام المعلومات المتعلقة بأسواق العمل ، وتداولها بأقل تكلفة ممكنة - 

 أكثر انتشارا حیث یتم بموجبه Work-sharing       ویظل اإلقتراح  الذي ینادي بفكرة تقسیم األعمال 

احتفاظ العمال المشتغلین فعال بوظائفهم ، : توزیع حجم العمل على عدد أكبر من العمال مما یؤدي إلى 

ویتحقق هذا االقتراح من خالل تخفیض ساعات العمل واألجور ، فعوض أن . وٕاتاحة فرص تشغیل إضافیة 

یعمل العمال خمسة أیام في األسبوع ، فإنه سیخفض أسبوع العمل على أربعة أیام مقابل خفض األجور 

 ) 2(.وبالتالي یمكن تقاسم األعمال المتاحة لمزید من العمال 

 

 

 

  

 

 

: خالصة الفصل

 

     تطرقنا في هذا الفصل إلى تعریف البطالة و طریقة حساب معدلها و بینا اختالف طرق حسابها من 

دولة إلى أخرى و هذا لتباین المعاییر التي تدخل في حسابها مثل الفئة العمریة،الفترة الزمنیة المحدد للبحث 

باإلضافة إلى الوزن النسبي لالقتصاد غیر الرسمي وبرغم من هذا إلى انه یشكل معدل البطالة أحد أهم 

. مؤشرات سوق العمل على الرغم من بساطته و عدم دقته 

                                      
 . 435ص .نفس المرجع :  1
 . 168ص . مرجع سابق . العایب عبد الرحمان :  2
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الخ و من خالل ..االحتكاكیة،الهیكلیة،الدوریة،المقنعة.كما تطرقنا لذكر بعض أنواع البطالة األكثر انتشارا

. تعریفنا لهم نستنتج أن البطالة المقنعة و اإلجباریة هي من أكثر أنواع البطالة انتشارا في الدول النامیة

و الحدیثة مثل ... تناولنا أیضا تحلیل البطالة في بعض النظریات االقتصادیة التقلیدیة مثل كالسیك،كینز

هذا باإلضافة إلى ذكر بعض اآلثار السلبیة لها و الحلول .نظریة البحث عن العمل و تقسیم السوق

. المطروحة لمواجهتها

ونلخص في األخیر أن تحلیل البطالة الدول النامیة یختلف عن الدول المتطورة التي تعتبر البطالة االختیاریة 

أكثر انتشارا بها على عكس الدول النامیة التي تشكل البطالة اإلجباریة أكثر أشكال التعطل و هذا ناتج على 

اختالل التوازنات الهیكلیة الكلیة، و بسبب هذه االختالالت استوجب ضرورة اللجوء لإلصالح االقتصادي 

.    ضمن برامج التعدیل الهیكلي الذي تقترحه مؤسسات التمویل الدولیة على الدول التي تلجأ لها
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: تمهید

لقد تم التعرض من خالل الفصل السابق إلى مضمون اإلصالحات االقتصادیة، حیث تم التوصل 

 برنامج اإلصالحات یؤثر بشكل سلبي على مستوى التشغیل حیث زاد معدل البطالة مع تطبیق  أن إلى

التعدیل الهیكلي، كونه یعتمد على سیاسة تقشف تهتم بالتحكم في الطلب الكلي، مما یعني نقلص مستویات 

االستثمار وتراجع الدولة عن دعم المؤسسات التي تعاني من اختالالت مالیة، من خالل فسح المجال أمام 

. القطاع الخاص وما سینتج عنه من تسریح للید العاملة

 وتمتد جذور أزمة التشغیل في الحقیقة إلى ما قبل بدایة التعدیل الهیكلي على اعتبار أن مسار 

 .التشغیل یتغیر من فترة ألخرى تبعا للوضعیة االقتصادیة السائدة
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 وضعیة البطالة بالجزائر قبل وبعد التعدیل الهیكلي: المبحث األول
 سیتم من خالل هذا المبحث التعرف على وضعیة البطالة والتشغیل في الجزائر قبل وبعد التعدیل 

الهیكلي، على اعتبار أنه خالل هذه المرحلة تراجعت وتیرة خلق مناصب شغل جدیدة في الوقت الذي تتزاید 

 النمو المتزاید في حجم القوة العاملة، باإلضافة إلى التطرق إلى إضافیة بالنظر إلىفیه الحاجة لفرص عمل 

. أهم أسباب وممیزات البطالة بالجزائر

. تقییم وضعیة البطالة بالجزائر: المطلب األول

 قبل التعرض إلى أهم أسباب وممیزات البطالة بالجزائر یجب التطرق إلى أهم المراحل التي مرت بها 

البطالة في اآلونة األخیرة وبذلك سیتم من خالل هذا المطلب التعرف على الظروف االقتصادیة التي سادت 

. قبل وبعد التعدیل الهیكلي ومدى انعكاسها على التشغیل والبطالة

. 94 – 89حصیلة التشغیل : الفرع األول

اشتداد األزمة االقتصادیة وهذا ما أثر سلبا على حجم التشغیل عندما انخفض تمیزت هذه الفترة ب 

 – 1988 منصب خالل الفترة الممتدة بین 459000حجم مناصب الشغل المعروضة حیث قدرت ب 

 إلى 1989 في سنة 5851000، في حین زادت فیه الفئة النشیطة حیث انتقلت هذه األخیرة من 1994

.  شخص963000 أي بزیادة تقدر ب 1994 في سنة 6814000

. نوضح في الجدول التالي تطور حجم التشغیلو 

 94 – 89تطور الحجم اإلجمالي للتشغیل للفترة ): 07(           جدول رقم

 منصب شغل:                                                                             الوحدة

 1994 1993 1992 1991 1990 1989السنــوات 

  5154000 5042000 4577520 4538300 4516360 4432050حجم التشغیل 
Source:ONS,Edition1999,p21, 22,23,24 et guide des indictours eco/soc.op.cit.p97 

نتیجة لتقلص حجم االستثمارات تراجع حجم التشغیل مقارنة بالفترات السابقة من حیث خلق مناصب الشغل 

 من القیمة المضافة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنشاء منصب %50الجدیدة، خصوصا أن األجور تلتهم قرابة 

. العمل الواحد

 أما عن توزیع منصب الشغل فقد احتلت اإلدارة النصیب األكبر مع اإلشارة إلى تحسین أوضاع 

الشغل في القطاع ألفالحي خالل هذه الفترة بسبب االهتمام الذي أولته الدولة لهذا القطاع من خالل دعم 

الخ، وسوف نوضح حصیلة ...االستثمارات الفالحیة، استصالح األراضي، إنشاء التعاونیات امتیاز القرض

 : في الجدول التالي1994 و1993، 1989التشغیل حسب القطاعات االقتصادیة للسنوات 
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 1994 – 1989تطور نسبة التشغیل حسب القطاعات االقتصادیة للفترة ): 08(     جدول رقم 

 % :الوحدة                                                                                       

السنوات 

القطاعات 

1989 1993 1994 

 19.8 20.5 21.3الزراعة 

 23.2 23.6 26.0العمومیة .أ.الصناعة و ب

 17.4 17.4 17.5الخدمات 

 23.5 23.2 22.9اإلدارة 

 16.1 15.3 12.3العمل المنزلي وأعمال أخرى 
  Source: guide des indictours eco/soc . op.cit.p97 

 بدأ 1 وٕاذا كان الحجم اإلجمالي للتشغیل تراجع مقارنة بالسنوات السابقة، فان الشغل غیر الرسمي

ویندرج هذا المفهوم ضمن . *یظهر بشكل ملفت للنظر لتعویض النقص المسجل في مناصب العمل الرسمي

مصطلح القطاع غیر الرسمي والذي یعني مجموعة من الوحدات المنتجة للسلع والخدمات بهدف توفیر 

 لألشخاص المعنیین به وتتمیز هذه الوحدات بكونها مملوكة من طرف األفراد لمناصب شغل ومدا خي

بمستویات تنظیم ضعیفة، وتعرف بصغر حجمها ،وبكونها ال تحترم القواعد المحاسبیة وال تحمل ترخیص 

وبالتالي فإنها ال تخضع للضرائب وال یستفید من یعمل بها من االمتیازات . قانوني لممارسة أنشطتها

ولعل التفسیر المنطقي لذلك هو نقص مناصب العمل في القطاعات . االجتماعیة مثل الضمان االجتماعي

.   االقتصادیة الرسمیة، مما یدفع األفراد لإلقبال علیها كونها تؤمن لهم دخال وان كان مؤقتا

 وان كان هذا القطاع غیر مرغوب فیه من الناحیة االقتصادیة، فان وجوده یمكن أن یعالج بعض 

الخ، ...ارتفاع معدل اإلجرام، تعاطي المخدرات، االنحالل الخلقي: اآلثار السلبیة الناجمة عن البطالة مثل

 سنة %17 لترتفع حوالي 1989 سنة %12.3كونه یستوعب جزءا ال یمكن إهماله من الفئة النشیطة بنسبة 

. )2(مما یعني تفاقم سوق العمل غیر الرسمي: ، والمتوقع أن یتضاعف هذا العدد في السنوات القادمة1994

 أما عن مساهمة القطاع الخاص في التشغیل، فقد شهدت خالل هذه الفترة تطورا كبیرا مقارنة 

بالفترات السابقة ویعود السبب الرئیسي في ذلك التوجه االقتصادي الجدید الذي میز السیاسة المتبعة ببالدنا 

حیث تم فتح مجاالت عدة لالستثمار كانت في السابق حكرا . تزامنا مع بدایة ظهور األزمة االقتصادیة

وهذا ما مكن من خلق مناصب شغل جدیدة، ومن المتوقع أن تزداد مساهمته في توفیر مناصب . للدولة

العمل بسبب إجراءات الخوصصة وما ینتج عنها من تسریح للید العاملة، وبذلك تحول جزء من هذه األخیرة 

وتمتاز هذه الوظائف بأنها مؤقتة، إذ تنتهي هذه الوظائف . إلى القطاع الخاص أو القطاع غیر الرسمي

                                                 
 
العمل في جمیع األنشطة غیر المصرح بھا في السجالت الرسمیة و بالتالي ال تخضع لضرائب و ال یستفید العاملون بھا من تأمینات  یقصد بھ *

.  االجتماعیة
 128ص. مرجع سابق. العایب عبد الرحمن:2
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بمجرد نهایة المشروع، وبذلك تعتبر هذه الوظائف حال ظرفیا ألزمة البطالة، وسرعان ما تطرح من جدید مما 

: نلخص مما سبق ما یلي. وبالتالي ارتفاع معدل البطالة )STR1(*یؤدي إلى زیادة فئة 

عرفت وتیرة التشغیل تراجعا كبیرا منذ بدایة منتصف الثمانینات بسبب تراجع عائدا الدولة من الموارد المالیة  -

حیث قدر عدد مناصب . والتي قلصت من حجم االستثمارات الموجهة لألنشطة المنشأة لمناصب الشغل

، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 1994 منصب فقط مع نهایة 50000الشغل الجدیدة بـ 

1994 سنة %27 إلى 1985 سنة 16.5%
)1(     .

 جلهم بدون مستویات %70 سنة جل البطالین بنسبة تفوق 25یمثل الشباب الذین تقل أعمارهم عن  -

تعلیمیة تؤهلهم إلى االستالء على مناصب شغل في سوق العمل، في ظل المتغیرات االقتصادیة الجدیدة، 

)2(.%40كما بجدر بنا اإلشارة إلى ارتفاع نسبة اإلناث ضمن قائمة البطالین ما یقارب 
 

اختالل بین العرض والطلب على العمل حیث یمیل األول نحو الزیادة من سنة ألخرى إذ وصل ربع ملیون  -

 في المتوسط، في الوقت الذي %4، نتیجة لنمو الفئة النشیطة بـ )STR2(*یبحثون عن العمل ألول مرة 

مما أدى إلى تقلص عدد . سجل فیه تراجعا في طلب العمل بسبب األداء السلبي لوحدات القطاع العام

 .الوظائف الجدیدة والتي كانت أغلبها مؤقتة

تطور البطالة  : الفرع الثاني

    إن السنوات السابقة أنذرت بالخطر فیما یخص سوق الشغل، أما خالل هذه السنوات فقد ظهر الخطر 

إلعادة جدولة دیونها ومحاولة . فعال عندما انطلقت الجزائر بإمضاء اتفاقیات مع الهیئات المالیة الدولیة

حیث تمثلت شروط صندوق النقد الدولي على الدول التي تطلب مساعدته في . تحسین اقتصادها المتدهور

ویقضي هذا األخیر على تخفیض النفقات العمومیة وخوصصة . )PAS(*تطبیق برامج التعدیل الهیكلي 

.  )3(المؤسسات العمومیة بالرغم مما له من آثار سلبیة على البطالة

 حیث كان یقدر 1994عرف معدل البطالة في الجزائر زیادة متتالیة منذ تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي سنة 

. 1999 سنة %28 لیصل إلى %24.3بنسبة 

انه االتجاه العام لمعدالت البطالة الذي یبرز بشدة ویعود ذلك للمركبة الجدیدة التي أضیفت إلى مركبات 

 1998 ماي 11حیث صرحت وزارة العمل في . البطالة في هذه السنوات األخیرة المتمثلة في تسریح العمال

هذا باإلضافة إلى المركبة األصلیة .  منصب شغل637188أن عدد مناصب الشغل المفقودة قدرت بحوالي 

                                                 
 .أفراد یبحثون عن العمل وسبق لھم أن عملوا *
 .129ص .المرجع السابق:1
 .129ص . نفس المرجع السابق:2
 .أفراد یبحثون عن العمل ولم یسبق لھم أن عملوا *

 *Programme d’adaptation structural  
 .أنظر الفصل السابق: 3
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 ألف 200للبطالة المتمثلة في الطلب اإلضافي الناجم عن النمو الدیمغرافي حیث یجب أن ننتظر ما یقارب 

:  ومن هنا یمكننا كتابة معادلة البطالة كالتالي)1( ألف طلب جدید كل سنة في سوق الشغل300إلى 

الطلب اإلضافي + العمال المطرودین + المخزون الحالي من البطالة = عدد البطالین 

إن الطلب اإلضافي یّصعب عملیة امتصاص البطالة، فحسب دراسة األستاذ أجكون محمد المتصاص 

 ملیون وطلب العمل اإلضافي یستوجب معدالت نمو 2.5 ملیون و 2مخزون البطالة الحالي الذي یتراوح بین 

 إلى 5 سنویا خالل مدة طویلة من % 15 و % 12مهم جدا، ولكي تكون معقولة وفعالة یجب أن تدور بین 

سنویا  % 8 یفرض وجود نمو یقارب % 28أما للحفاظ على معدل البطالة في مستواه الحالي .  سنوات8

. ألف منصب شغل جدید كل سنة أو ما یعادل تطور الفئة النشیطة 300وهو ما یفترض خلق 

هل هذه الفرصة ممكنة في ظل الظروف الحالیة ؟ :والسؤال الذي یتبادر إلى ذهننا هنا

 ألف منصب عمل سنویا حسب المعطیات االقتصادیة للجزائر یمكن القول بأنه هدف 300إن إنشاء 

تحقیقه شبه مستحیل تقریبا في األجل القصیر و المتوسط، وذلك بسبب شروط الهیئات المالیة الدولیة و رغبة 

الحكومة في تحقیق التوازنات الكلیة االقتصادیة،باإلضافة إلى التزاید المستمر في عدد طالبي العمل بسبب 

.  النمو الدیمغرافي الذي زاد األمر تعقیدا

خالصة القول أن االقتصاد الجزائري أصبح غیر قادر على خلق ربع الطلب اإلضافي المتزاید كل سنة، 

وبعد هذه الفترة استمر . 1997 و1994 ألف في الفترة الممتدة بین 40واستقر معدل المناصب الجدیدة بـ 

 من الطلب اإلضافي على العمل، ویرجع 1/10 ألف منصب عمل جدید ویعادل 27التدهور بشدة لیصل 

هذا التدهور إلى تدهور االقتصاد الوطني وآثار برنامج التعدیل الهیكلي باإلضافة إلى انخفاض المداخیل من 

. العملة الصعبة، الشيء الذي یقلل من  االستثمار المنتج وبالتالي عدم خلق مناصب شغل جدیدة

أما التشغیل في الفترة ما بعد التعدیل الهیكلي یقع في صلب اهتمامین األول متعلق بضرورة تدعیم التوازنات 

المالیة الكلیة المحققة في الفترة السابقة و االهتمام الثاني ضرورة تخفیض ضغوط سوق العمل والتي كانت 

     :أوضاعه كما یلي 

 ) 2( :الفئة النشیطة -
 

انتقل .  ملیون بطال2.477 ملیون عامل 6.596 منها 2001 ملیون شخص في 9.073بلغت هذه الفئة 

 إال أنه یبقى ضعیف، 2001 في سنة %29.3 إلى 1998 في سنة %27.9معدل اإلجمالي لتشغیل من 

ویالحظ نمو .   للنساء%15.03 للرجال و %84.97وكان معدل التشغیل حسب الجنس لنفس السنة بـ 

.  نقطة في كل مرة% 5.3 بـ 2001 إلى 1998حصة النساء في الفئة النشیطة من 

 2001 إلى 1999 شخص من 242000تتزاید الفئة النشیطة بشكل متواضع حیث قدرة الزیادة بمعدل سنوي 

.  شخص خالل التسعینیات300000مقابل 
                                                 

 .78ص . مرجع سابق. مهدي كلو 1

2 Cherif chacub annouar et tchouar kheir-eddine" chomage et politique de l’emploi en Algérie"  

  .الجزائر- جامعة الشلف2006 أفریل 18-17. متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة: مداخلة ضمن الملتقى الدولي
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 25 للفئة %71 یالحظ أنه یرتكز في السن الوسطي بنسبة تقدر بـ 2001من خالل توزع مناصب العمل في 

 سنة، 25للذین هم دون  )%26.43( سنة والباقي 60 للذین تتعدى أعمارهم %2.57 سنة، وتبقى 59إلى 

والمالحظ أن تمدید فترة الدراسة والدخول إلى التكوین .  سنة19 إلى 15 للذین هم من %9ومن بینها 

. المهني، أدى إلى الحفاظ علیهم ولو مؤقتا من البطالة

)1(:تطور الشغل -
 

 فان بعض نتائج 1999بعد فترة طویلة من الركود یالحظ بعض البوادر في تطویر والنهوض العملي بعد 

 في 6.073.000 وعن مندوب التخطیط فان الشغل تعدى ONSاإلحصائیات عن الشغل والبطالة عن 

 منصب إضافي وبذلك تراجع عدد البطالین من 532000 أي بزیادة 2001 في 6.596.000 إلى 1999

.  2001 ملیون في 2.477 إلى 1999 ملیون في 2.516

. مسار التشغیل في سیاق تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي: الفرع الثالث

عرف االقتصاد الجزائري تدني لمستویات النمو االقتصادي وهذا ما استدعى إصالحا للتوازنات الهیكلیة والتي 

إال أن تكلفتها االجتماعیة كانت باهظة السیما الجانب المرتبط . أفرزت نتائج ایجابیة للجانب االقتصادي

. بسوق العمل الذي عرف تدهور في أوضاعه واتساع دائرة البطالة

: تطور سوق العمل -1

شهد سوق العمل اختالال كبیرا خالل فترة بدایة اإلصالح وذلك كان ناتجا لتراكمات سابقة ساهمت سیاسة 

التعدیل الهیكلي في تفاقمها وتعقیدها أكثر، إذ ازداد الطلب على العمل، وانخفضت مناصب العمل 

. المعروضة وتضاءلت عدد الوظائف وان كانت أغلبها مؤقت

  1997-1994وضعیة سوق العمل للفترة ): 09(جدول رقم                 

 1997 1996 1995 1994البیان 

: طلبات العمل المسجلة

إناث : منها

142.808 
20.635 

168.387 
25.155 

134.858 
22.488 

163.800 
21.944 

 27.934 36.768 48.695 44.149: عروض العمل المسجلة

 22.053 28.823 37.974 33.737القطاع العام - 

 5.028 6.460 8.175 8.305القطاع الخاص - 

 853 1.485 2.546 2.107القطاع األجنبي - 

 24.830 32.090 41.463 36.985: الوظائف الفعلیة

 5.090 6.114 11.578 12.806وظائف دائمة - 

 19.740 25.976 29.885 24.179وظائف مؤقتة - 

Source:www.ons.dz                           22:00                          20/04/2007 

                                                 
1
Le meme source.p3   
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: ونالحظ من خالل الجدول السابق ما یلي

زیادة عدد طالبي العمل المسجلین لدى الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب، حیث تشكل نسبة الشباب - 

كما یظهر من الجدول زیادة عدد اإلناث الطالبات للعمل .   سنة أكثر من الثلث25الذي یقل سنهم عن 

ویعود ذلك إلى تغیر ذهنیات المجتمع الجزائري من حیث رؤیته لعمل المرأة، باإلضافة إلى تردي 

. )انخفاض الدخل الحقیقي لألسرة(األوضاع االقتصادیة لألسرة الجزائریة 

انخفاض عرض العمل، وكما یظهر من الجدول أن جل الوظائف المعروضة من القطاع العام، وكان - 

هذا االنخفاض منتظر على اعتبار السنوات األولى من اإلصالح ستشهد تراجعا كبیرا في عدد الوظائف 

 .المعروضة وذلك نتیجة للسیاسة االنكماشیة المنتهجة

والتفسیر المنطقي . أصبحت نوعیة الوظائف تمیل إلى صیغة التعاقد ذات المدة المحدودة أو المفتوحة- 

حیث أن صیغة العمل محددة . لهذا التوجه هو العبء المالي الذي قد ینتج عنه هذا النوع من التوظیف

 .المدة یمكن أن تتیح للمؤسسات إمكانیة فسخ العقد متى تطلب ذلك

:  خصائص الطلب على العمل -2

وسنتناول خصائص الطلب على العمل من خالل توزیع طالبي العمل حسب السن، الجنس، المستوى 

: الخ وفقا لما یلي...التعلیمي ودرجات التأهیل 

 وهذا ما %64.5 سنة وذلك بنسبة تقدر 39 الذین هم أقل من دأغلب طلبات العمل تخص األفرا- 

 فقط سیحالون على التقاعد %11یطرح تحدیات كبیرة لتوفیر مناصب عمل لهم خاصة وأن ما یقارب 

.  )1(العادي بعد عشرات السنوات باإلضافة إلى الوافدین الجدد لسوق العمل

إن التمییز بین الذین سبق لهم العمل والذین لم یتسنى لهم ذلك یوضح األشخاص الذین أحیلوا للبطالة - 

 %65.7 من طالبي العمل مسجلون ألول مرة و% 33اإلجباریة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، حیث 

كانوا یشغلون مناصب عمل والباقي یعملون ویتطلعون إلى فرص عمل أفضل تتالءم مع قدراتهم الجسدیة 

 .)2(والفكریة

إن متطلبات سوق العمل خالل السنوات األخیرة تتطلب مستویات و درجات تأهیل تتناسب مع سیاسة - 

 .االنفتاح االقتصادي و هذا ما یستدعي ید عاملة مؤهلة ومدربة الفتكاك منصب عمل

 :خصائص عرض العمل-3

 إذا كان الطلب على العمل یشكل الوجه األول الختالل سوق العمالة بسبب تعدد المحددات التي تحكمه 

التي . فان عرضه یمثل الوجه الثاني بالنظر إلى انخفاض المناصب المتاحة. خاصة الجانب الدیمغرافي

  لسنة % 37.83توفرها مختلف القطاعات االقتصادیة حیث یساهم وقطاع الخدمات بأكبر نسبة وتقدر بـ 

                                                 
1 Rapport sur la situation économique et social. op, cit . p27.   
2
Le meme source.p27  
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 وتبقى مساهمة باقي % 13.15 و القطاع الصناعي بـ % 30یلیه قطاع البناء واألشغال العمومیة 2000

   .)1( من الوظائف المعروضة لنفس السنة% 28.42القطاعات 

مستقاة من الوكالة (    والجدیر بالذكر أن معطیات الدیوان الوطني لإلحصاء تختلف عن المعطیات السابقة 

 من الوظائف %64حیث یؤكد الدیوان الوطني لإلحصاء أن قطاع الخدمات یعرض  )الوطنیة للتشغیل

والجدیر بالذكر أن . اإلجمالیة المعروضة، والباقي موزعة بین مختلف القطاعات األخرى بشكل متكافئ تقریبا

ارتفاع النسبة بالقطاع الزراعي كان نتیجة لالهتمام الذي حظي به خالل وبعد فترة تطبیق برنامج التعدیل 

.   الهیكلي في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي

 2005توزیع الفئة الشغلیة حسب طبیعة األنشطة لسنة : )10(جدول رقم                 

ألف فرد :                                                                                الوحدة

الخدمات التجارة عمومیة .أ.باإلدارة الصناعة .قالزراعة .قالبیان 

العدد 

 )باآلالف(
1683 527 1532 1039 2263 1441 

 16.02 26.67 12.26 18.05 6.21 19.83) %(النسبة

Source:www.imf.org.- imf country Report N° 07/95. p18 

ن احتیاجات سوق العمل ال تتالءم وطبیعة عرض العمل من حیث درجات التكوین والتأهیل، باإلضافة إ

.  إلى أن جل الوظائف هي مؤقتة على عكس ما كان سائدا قبل التعدیل الهیكلي

. أسباب و ممیزات البطالة بالجزائر:المطلب الثاني 

تعد مشكلة البطالة من إحدى أهم المشكالت التي تمس المجتمع الجزائري في اآلونة األخیرة      

و ترجع هذه المشكلة في الجزائر إلى الكثیر من األسباب یتعلق بعضها بهیكل سوق العمل و آلیاته و یتعلق 

... بعضها األخر بالسیاسات االقتصادیة و االجتماعیة

.  وسنحاول في هذا المطلب ذكر بعض أهم أسباب و ممیزات البطالة بالجزائر

. أسباب البطالة في الجزائر: الفرع األول

تتعدد األسباب التي تودي إلى تفشي البطالة ونقص التشغیل في أوساط الفئة النشیطة، خاصة 

ویمكن أن یعزى ظهور مشكلة البطالة . عنصر الشباب بغض النظر على مؤهالته ومستویات تعلیمه وتكوینه

وتفاقمها في الجزائر إلى مجموعتین من األسباب تتمثل األولى في العوامل الخارجة عن سیطرة الحكومة 

. والثانیة العوامل الداخلة في نطاق سیطرة الحكومة

:   العوامل الخارجة عن سیطرة الحكومة-1

                                                 
1
www.imf.org            
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وأدت هذه العوامل .  وهي مجموعة من العوامل التي ال تعد الحكومة مسئولة عنها مسؤولیة مباشرة

إلى إضعاف معدالت االستثمار المحلي ومن ثمة ضالة خلق فرص عمل جدیدة بالقدر الكافي لمواجهة 

. التدفقات المتتالیة والمستمرة من القوة العاملة

 )1(:انخفاض أسعار البترول في األسواق العالمیة- 

 باالنهیار القوي ألسعار المحروقات ، كما یظهر في الجدول 1986تمیزت المبادالت التجاریة للجزائر منذ 

: التالي

. تطور سعر برمیل البترول : )11(  جدول رقم 

دوالر أمریكي :          الوحدة

 2002 2001 2000السنة 

 24.36 23.12 27.60سعر البرمیل 
Scource:www.ahram.org.eg 

وهذا ما یبن لنا العشوائیة لهذا المصدر من العملة الصعبة وما یمكن أن یحدثه من اختالالت خطیرة في 

االقتصاد الجزائري، كذلك انخفاض أسعار صرف الدوالر األمریكي وحدة معامالت الجزائر مع شركائها 

التجاریین مقارنة بالعمالت األخرى وبذلك خسارة مزدوجة یتضرر منها االقتصاد الجزائري، بیع صادراتها 

وفي الحقیقة إن هاتین المیزتین . بالدوالر األمریكي المتدهور في السوق المالي واالستیراد بالعمالت األخرى

هما قاعدة األزمة النفطیة التي حطمت االقتصاد الجزائري الذي كان یعتمد اعتمادا مفرطا على قطاع 

: المحروقات كمصدر لتمویل القاعدة الصناعیة وهذا ما یوضحه الجدول التالي

 تطور إیرادات الصادرات الجزائریة وحصة المحروقات منها  : )12(    جدول رقم 

  ملیار دوالر أمریكي:                                          الوحدة                          

Source:www.imf.org.- imf country Report N° 07/95. p33. 

یوضح الجدول السابق تبعیة االقتصاد الجزائري المفرطة لقطاع المحروقات الذي یعتبر المصدر الرئیسي من 

. العملة الصعبة 

،أین قامة الدول الصناعیة بتخفیض قیمة الدوالر 1985استمر الوضع المالي للجزائر جید إلى غایة 

، إلضعاف الدول المصدرة لنفط و ظهرت مؤشرات هذه السیاسة  )PLAZA(األمریكي أثناء اتفاقیة بالزا 

 وعوض أن تقوم الجزائر بتعدیالت القتصادها فضلت الهروب إلى األمام  ، وتجسدت أثار هذا 1986سنة 

                                                 
  90.91ص . مرجع سابق. مهدي كلو 1

 

 2005 2004 2003 2002السنة 

 46.33 32.22 24.46 18.71مجموع اإلرادات 

 45.59 31.55 23.99 18.11إیرادات النفط 
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، وانطالقا  من هذه السنة دخلت الجزائر نفق االنحطاط  والتدهور 1986الهروب في األزمة النفطیة لسنة 

. في كل المستویات خصوصا المستوى االجتماعي الذي افرز أزمات اجتماعیة حادة من بینها البطالة 

 للبطالة لكننا نتساءل، هل هي فعال سبب ةیمكن القول أن األزمة النفطیة هي احد األسباب الظرفیة الرئیسي

 سنوات وبذلك 10ظرفي أم هیكلي ؟ ألنها إذا كانت سبب ظرفي فإنها لن تطول، لكن في الواقع هي تعدت 

إن األزمة البترولیة ظاهریا  هي سبب ظرفي ، أما الحقیقة هي سبب هیكلي  یمس عمق . هي سبب هیكلي

. االقتصاد الجزائري والدلیل على ذلك اعتماد الجزائر علیه إلى یومنا هذا في الحصول على العملة الصعبة 

 : الوضع األمني -

تتمثل األولى في تفجیر . األولى مباشرة والثانیة غیر المباشرة: اثر الوضع األمني على البطالة بطریقتین

وحرق المصانع ، وبذلك أصبحت هذه األخیرة منعدمة اإلنتاج ومنه دخول عمالها عالم البطالة من بابه 

الواسع، مثال على ذلك ما حدث لمصنع الصناعات الكهرومنزلیة في سیدي بالعباس الذي احرق في 

منتصف التسعینات وأصبح بذلك مئات العمال في حالة بطالة إجباریة موازاة مع الوضع االقتصادي 

أما الطریقة غیر المباشرة .المتدهور الذي یعتبر فیه خلق مناصب عمل من معجزات االقتصاد الجزائري 

: والتي كان أثارها اشد وقعا من األولى تمثلت في

 .تغییر وجهة النفقات العمومیة التي عوض أن تدفع عجلة النمو حولت لبناء وترمیم المرافق المدمرة ·

لجوء السلطات إلى شراء تجهیزات لقوات األمن للتحكم في الوضع األمني كلفها المالییر من  ·

الدوالرات، هذه األموال التي كان من المفروض إنفاقها في خدمة الدیون أو استثمارها في القطاعات 

 .الحیویة

تغییر وجهة التشغیل من العمل المنتج إلى العمل غیر المنتج مثل الحرس البلدي وأعوان األمن،  ·

نالحظ أنه أصبح على كل باب إدارة أو مصنع العدید من أعوان األمن باإلضافة إلى التجهیزات األمنیة 

 .التي كلفت الكثیر من األموال

. التدمیر الكلي للقطاع السیاحي ثاني مصدر من العملة الصعبة بعد المحروقات ·

كل هذا ساهم في اختالل سوق العمل، وجعل المستثمرین األجانب یترددون في الدخول إلى الجزائر 

هذا االستثمار الذي كان بمقدوره امتصاص لو جزء - رغم التسهیالت القانونیة والجبائیة–واالستثمار فیها 

. من البطالة المتزایدة

  )1 (:االنفجار الدیموغرافي- 

.  عندما أصبح النمو الدیموغرافي مشكلة حقیقیة یجب مواجهتها1980ظهرت هذه العبارة ألول مرة سنة 

، زیادة 1966 ملیون سنة 12 بعدما كان 1979 ملیون نسمة سنة 18حیث وصل عدد السكان حوالي 

.  ألف نسمة كل سنة500 سنة، أي ما یعادل 12 مالیین نسمة خالل 6تقدر بـ 
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 وبالتالي تظهر النتائج التي خطط لها في العهد 1982هذا الزیادة التي لن تدخل سوق العمل قبل سنة 

األول عهد هواري بومدین إبان العهد الثاني عهد الرئیس الشاذلي بن جدید، هذا األخیر الذي كان یرى 

لذا وجب تیني سیاسة . نظامه خطورة في العامل الدیموغرافي على عملیات التنمیة وبرامجه المسطرة

سكانیة تساعد على تحقیق التوازن بین النمو االجتماعي واالقتصادي من جهة والنمو الدیموغرافي من 

 حتى بعد %3لكنها لم تجد صدى لدى السكان حیث بقي معدل الزیادة الطبیعیة یقارب . جهة أخرى

هذا البرنامج الذي ظهرت نتائجه في نهایة التسعینیات أین وصل . 1984إقرار برنامج تنظیم النسل سنة 

. 1996 سنة %1.7معدل الزیادة الطبیعیة حوالي 

 :  ثقل المدیونیة- 

، هذه السنة التي تم فیها اكتشاف الوجه 86تأخر ظهور تأثیر أزمة المدیونیة على الجزائر إلى غایة 

الذي كان أحادي القطاع، نتیجة النهیار أسعار النفط إضافة إلى مدى تأثیر . الحقیقي لالقتصاد الجزائري

بموجب اإلصالح واإلنعاش . خدمات الدیون والشروط القاسیة التي تفرضها المؤسسات المالیة الدولیة

االقتصادي والتي تتمیز بارتفاع التكلفة االجتماعیة وما یصاحبها من تسریح جزئي أو جماعي للعمال 

نتیجة لهیكلة االقتصاد الوطني، وبذلك مستویات التشغیل للید العاملة تكون في تناقص ویرتفع معدل 

. البطالة

   )1 (:نقص مصادر التمویل إلنعاش وتمویل المشاریع االقتصادیة- 

وهذا راجع لضعف أداء الجهاز اإلنتاجي وضآلة االدخار لمختلف األعوان االقتصادیین بسبب انخفاض 

وتجدر اإلشارة إلى أن . وعدم مرونة التعامالت البنكیة التي ال تشجع لالدخار. القدرة الشرائیة للعائالت

في الجزائر لفترة تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي  )FMI(من بین أهداف التمویل المحدد من طرف 

 من الناتج المحلي الخام وهذا من خالل %5.5رفع االدخار الوطني لتمویل االستثمارات بـ  )95/98(

. الحد من نمو اإلنفاق الجاري

: التجاهات االنكماشیة في الدول الصناعیةا- 

ترتب على االتجاهات االنكماشیة بالدول الصناعیة المتقدمة خالل عقد الثمانیات انخفاض معدالت النمو 

 في %9.4ذلك أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في تلك الدول قد انخفض من . االقتصادي بها

مما أدى إلى تناقص واردات هذه ) 2 (.1986 عام %3.3 ثم 1983 في عام %5.3إلى 1980عام 

الدول من الدول النامیة بما فیها الجزائر وبذلك انخفاض صادراتها خارج قطاع المحروقات وما كان له 

. من آثار انكماشیة في كل من مستویي الدخل والعمالة

: العوامل الداخلة في نطاق الحكومة-2

 وهي مجموعة العوامل التي تعتبر الحكومة مسئولة عنها مسؤولیة مباشرة 
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: عدم مالئمة الهیكل التعلیمي لمتطلبات السوق-

هناك زیادة كبیرة في عرض خریجي المدارس و مراكز التكوین، المعاهد و الجامعات، دون أن یقابلها طلب 

و . مما یعني فقدان همزة الوصل بین المؤسسات االقتصادیة و المؤسسات التعلیمیة . مكافئ على هذه الفئة

هكذا ابتعدت عن عدم المالئمة مما یحول دون توافق العرض مع الطلب و یرجع ذلك إلى عدم مواكبة 

.  السیاسة التعلیمیة لمتطلبات السوق خاصة التخصصات النادرة

 و لعل االتصال بالجامعات و المعاهد المتخصصة هو الشكل المناسب و األمثل بالنسبة للمؤسسات التي 

تطلب الید العاملة المتخصصة من اجل تدارك النقص في بعض التخصصات ، مع إتاحة الفرصة لهؤالء 

المتكونین ألداء بعض األعمال أو التربصات التطبیقیة للمؤسسات من اجل محاولة ربط الجامعة بالقطاعات 

 حیث یكون اتصال مباشر و مستمر بین الطلبة و )1(.االقتصادیة مثلما هو مطبق بالمؤسسات الیابانیة 

المؤسسات خالل السنوات األخیرة من التكوین ، مما یتیح لها إمكانیة االختیار حسب احتیاجاتها و طاقات 

.   االستیعاب بها

.  وان مسؤولیة عدم التوافق بین التكوین وسوق العمل في الجزائر ترجع إلى الجهاز التربوي وسوق العمل

األول كان دوما عبارة عن مصنع بشري وهذا دون االهتمام بوضعه وتحسین مردوده وحتى تطویر نفسه أو 

أما . االهتمام بمتطلبات سوق العمل، ألن مخرجاته ستلتحق بسوق العمل ولن تبقى في الجهاز التربوي لألبد

. الثاني فلیست له المعلومات الكافیة حول متطلباته من العمال في مختلف المستویات و التأهیالت

: البعد المكاني للسیاسة السكانیة-

مما الشك فیه أن البعد المكاني للسیاسة السكانیة یؤثر على مستوى استخدام الموارد البشریة، إذ أن التركز 

. السكاني في المناطق الشمالیة یؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانیة بها وذلك نتیجة للنزوح الریفي إلى المدینة

. وهذا ما یخلق ضغط على المؤسسات بحیث یصعب علیها امتصاص العمالة المتاحة

: العوامل المباشرة للبطالة-

تتمثل هذه العوامل في میل سیاسة التشغیل إلى الصیغة التعاقدیة، مما یعني انخفاض مناصب العمل الدائمة 

إذ لم نقل انعدامها في بعض األنشطة االقتصادیة بسبب تجمید آلیة التوظیف الدائم خاصة في قطاع اإلدارة 

و الخدمات و ظهرت هذه الصیغ ببالدنا مع اإلصالحات الهیكلیة بشكل عقود العمل محدودة أو مفتوحة 

كما أن تباطؤ نمو المشاریع . المدة، تشغیل الشباب في إطار الشبكة االجتماعیة والعقود السابقة للتشغیل

االقتصادیة وتأخر آجال تسیلمها یشكل أیضا أهم هذه العوامل، الشيء الذي یؤدي إلى زیادة التكالیف التي 

یصعب تحملها مما یفضي في النهایة إلى حل أو غلق المؤسسات المعنیة وما سینتج عنها من حاالت 

التسریح الفردي أو الجماعي للعمال، كل هذه العوامل تؤدي إلى بطالة إجباریة وتبقى البطالة االختیاریة في 

. شكل حاالت االستقالة التي یقدمها العامل
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بإجراء مقارنة بین األسباب التي تقف وراء البطالة في الجزائر قبل وأثناء برنامج التعدیل الهیكلي یتضح أنها 

لم تتغیر في مجملها كثیرا وان كان التعدیل الهیكلي قد ساهم في تفاقمها من خالل موجة التسریحات الناتجة 

:  وهذا ما یوضحه الجدول التالي. عن تطبیق الخوصصة

 

  1997 و1990أسباب البطالة في الجزائر لسنة : )13(جدول رقم               

 %:                                                                         الوحدة

نهایة أسباب البطالة 

األشغال 

نهایة عقد 

العمل 

التسریح 

الفردي 

التسریح 

الجماعي 

نهایة نشاط 

المؤسسة 

حاالت 

االستقالة 
1990 20.05 15.74 14.82 4.89 12.10 32.4 

1997 14.8 23.3 14.2 10.6 21.3 15.5 

Source:ONS Rapport sur la situation économique et social, 1998, p48 

 % 67.6 هي غیر إرادیة بنسبة 1990السابق أن النسبة الكبیرة من البطالة في سنة  یالحظ من الجدول

.  بالنظر إلى األسباب المشار إلیها سابقا

 بعد تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي، فقد ظلت البطالة اإلجباریة هي األكثر انتشارا نتیجة 1997أما في سنة 

لطبیعة التوجه االنكماشي والحد من التوظیف، نتیجة لعملیات الحل والتصفیة التي عرفتها المؤسسات 

. العمومیة المفلسة وٕاحالة جزء منها إلى القطاع الخاص

.  هم في حالة بطالة إجباریة% 84.5كما تشیر معطیات الجدول أن 

: االختالالت الهیكلیة- 

إن مشكلة التشغیل والبطالة تعود إلى تشابك االختالالت الهیكلیة في قترة الثمانینات وما قبلها وخاصة 

التشابك غیر المتوازن بین القطاعات اإلنتاجیة في االقتصاد الوطني، مما أدى إلى تراجع معدالت نمو الناتج 

الشيء الذي حال دون توفیر فرص التوظیف القادرة على احتواء الید العاملة ویمكن . مقارنة بالزیادة السكانیة

 )1 (:تصنیف االختالالت الهیكلیة إلى عدة عناصر وهي

نقص دینامیكیة القطاع اإلنتاجي صناعیا كان أو زراعیا أو حرفیا، إذ لم یستطع القطاعین إظهار  ·

المرونة الواجب توفرها في سوق العمل من خالل الجهاز اإلنتاجي الذي لم یتمكن من تحقیق التمویل 

الذاتي الموجه لالستثمار ولتوسیع طاقاته اإلنتاجیة الحالیة من جهة، ولم یتمكن حتى من ضمان نشاطات 

. الصیانة وخدمات ما بعد البیع والتي كان بإمكانها أن تمتص جزءا من البطالة الحالیة من جهة أخرى

انخفاض دعم االستثمارات اإلنتاجیة وتوقفها في بعض الحاالت، فقد ظلت الجزائر تعاني من أزمة  ·

التمویل، إذ كانت ندرة رؤوس األموال أحد العقبات التي حالت دون توجیه بعض النشاطات االقتصادیة إلى 

.   مسارها الصحیح
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 .عدم وجود التكامل بین التكوین والتشغیل ·

 .الفساد و سوء التسییر ·

نلخص مما سبق أن انتشار البطالة وتفاقمها یعود إلى مجموعة من األسباب منها ما هو راجع إلى عدم 

وجود تكامل في إستراتیجیة التنمیة بالنسبة للجانبین االقتصادي واالجتماعي وهو یدخل في نطاق مسئولیة 

. ونجد منها أیضا ما هو مرتبط بعوامل ال تتحمل فیها الدولة مسئولیة كبیرة. الدولة المسیرة

. إال أن تعدد األسباب ال یعني استحالة معالجتها فهي لیست قدرا محتوما علینا

. خصائص البطالة في الجزائر:الفرع الثاني

 هذه متوصل باحثوا المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي إلى نتائج متشعبة حول ظاهرة البطالة، أه

: النتائج هي الخصائص البطالة في المجتمع الجزائر في اآلونة األخیرة، نذكر منها ما یلي

 عن العمل،  حیث سجل معدال نإن أهم ما یمیز ظاهرة البطالة في الجزائر هي نوعیة األشخاص العاطلي- 

 25 من طالبي العمل هم اقل من % 46 ، %80 سنة یقدر بـ 30مرتفعا األشخاص الذین تقل أعمارهم  عن 

تخص الفترة  )بطالة الشباب  (هل هذه الظاهرة : ، ولكن  ما یتبادر إلى الذهن هنا هو التساؤل التالي )1(سنة 

أو اآلونة األخیرة فقط  أم هي ظاهرة قدیمة  للمجتمع الجزائري ؟  

 كان معدل البطالة للشباب الذین   1966     والحقیقة نجد أن هذه الظاهرة كانت موجودة من قبل، ففي سنة 

 1985  وهذا  راجع أساسا إلى غیاب الجهاز اإلنتاجي آنذاك  وفي سنة % 64 سنة یقارب 30یقل عمرهم عن 

  %85عرف االقتصاد الجزائري استثمارات ضخمة  لكنها لم تستطع تقلیص حجم بطالة الشباب التي وصلت إلى 

  وهي أدنى نسبة عرفها االقتصاد الجزائري  % 16آنذاك، رغم أنها قلصت حجم البطالة الكلیة التي وصلت إلى 

. إلى یومنا هذا 

.  ویمكن إرجاع عدم تقلیص بطالة الشباب أساسا  الرتفاع هذه الفئة مقارنة بالحجم الكلي للسكان

معناه دون أیة خبرة  للشغل أي طالبوا عمل ألول مرة، من مجموع البطالین هم طالبین جدد  )2/3(ثلثي  - 

مهنیة، وهذا ما یفسر بطالة الشباب هو أن هذا األخیر یجد نفسه أمام تناقص صارخ یفرضه نظام  السوق 

الجزائري في غیاب سیاسة فاعلة ،أال وهو الحصول على خبرة مع العلم أن الشباب كي یحصل على خبرة 

كما أن )2( .یجب أن یعمل و لكي یعمل یشرط أن یكون له خبرة ، وبتالي یجد الشباب نفسه في حلقة مفرغة

 سنوات ،ولكن السؤال الذي یفرض نفسه هنا هو ما سبب طلب هذه الخبرة 5الخبرة المطلوبة عادة ال تقل عن 

بالنسبة لإلفراد المؤهلین؟ وهل یعود هذا إلى ضعف تأهیلهم أو سوء التسییر و الفساد ؟  

تمس البطالة خاصة األفراد الذین ال یملكون تأهیل ،حیث تقدر نسبة البطالین الذین لیس لدیهم أي تأهیل 

%73بـ
،هنا نتساءل أین دور المؤسسات التعلیم ومراكز التكوین المهني ؟ یوضح الجدول التالي نسبة البطالین  )3(

.  حسب مستویات تعلیمهم 
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. 1995توزیع نسب البطالین حسب المستوى التعلیمي لسنة :  )14(الجدول رقم                 

 % :الوحدة                                                                                

التكوین الثانوي المتوسط االبتدائي المستوى 

المهني 

المجموع دون تصریح دون تكوین التعلیم العالي 

 100 0.6 7.3 4.4 11.3 20.3 29.9 25.8النسبة 

   Source: ONS 1996 .P4 

وتعتبر ظاهرة .1996 آلف شخص سنة80 قدرت بـث شهادات التعلیم العالي في ارتفاع، حيلةبطالة حام- 

بطالة حاملي الشهادات ظاهرة متأخرة بالمقارنة  مع البطالة  الكالسیكیة ،حیث اعتبر التعلیم العالي ،ولمدة 

طویلة  بمثابة الضامن للحصول على عمل الئق وهو ما یفسر اإلقبال على التعلیم العالي في الجزائر ،في 

  ) الحصول على وظیفة ( ولكن هذه المیزة التي قدمها التعلیم العالي في السابق )1(مرحلة ما بعد االستقالل

.  أصبح الیوم غیر قادر على تقدیمها 

  إلى البطالة طویلة األمد، حیث أصبحت البطالة تتسم بأنها بطالة طویلة األجل نجد أن مدة البحث هاالتجا- 

 وأصبحت 1996 شهرا  27 لتصل إلى 1989 شهر لسنة  24 إلى 1987 شهرا سنة 23عن العمل انتقلت من 

  منذ أكثر % 35 من البطالین یبحثون عن العمل منذ أكثر من سنة و%55 ،ولدینا أكثر من 1998 شهرا 30

  )2(. من سنتین

.  1995توزیع العاطلین حسب الفترة الزمنیة للتعطل والجنس سنة ):15(الجدول رقم          

  %   الوحدة                                                                  

نساء رجال طول فترة التعطل 

 19.00 22.90 أشهر 6اقل من 

 23.00 18.90 شهرا 12 حتى 6

 21.70 17.20 شهرا 24 إلى  13

 20.80 21.20  شهرا 25-28

 15.00 19.20 شهرا 48أكثر من 

Source: ONS.1996.p4 

 وتتجه هذه النسبة نحو الزیادة مع ظاهرة من مجموع البطالین یعرفون بطالة إعادة إدماج ) 1/3(ثلث - 

 وذلك لما صاحبها )3(فقدان مناصب الشغل التي أصبحت میزة االقتصاد الجزائري في سنوات التعدیل الهیكلي

                                                 
1 www.al-mounadhil-a.inf /article.php3id-article= 138 
2 www.sarnabite.com  15.30 2007/02/09 
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 في تمن عملیات الخوصصة وما انجر عنها من تسریح للعمال باإلضافة إلى العملیات اإلرهابیة التي تسبب

 ...تحطیم العدید من المصانع وبذلك تسریح عمال هذه المصانع 

 1998  سنة % 38ارتفاع نسبة البطالة عند اإلناث حیث بلغت - 

 عند الفقراء وهي میزة منطقیة %44تمس البطالة الطبقات االجتماعیة المحرومة بنسبة مرتفعة تصل إلى - 

 تكثر الطرق غیر الرسمیة إلیجاد منصب شغل خصوصا في المرحلة المتدهورة لسوق نومقبولة في بلدنا، أي

. الشغل

. بفعل برنامج التعدیل الهیكلي انتقلت البطالة إلى المدن بعد أن كانت تمس سابقا فئات محرومة في الریف- 

: نوضح ذلك في الجدول اآلتي

 2002توزیع العاطلین حسب الجنس و المنطقة في فیفري :)16(جدول رقم

             الریف              الحضر  

 %نسبة العدد  %  نسبة العدد 

   6.25 881995   84.11 1250727رجال 

    38.75 58743 15.88 236261نساء 

 38.74 940738 61.25 1486988المجموع البطالین 

Source: www.ons.dz           

 أصبحت أعلى نسبة البطالة في المدن ویرجع ذلك لظروف  التي عرفها االقتصاد الجزائري المتسم ثحي

كانت من اخطر   )تراجع التشغیل،زیادة البطالة(بعوامل غیر متوازنة ، فان التحدیات والرهانات االجتماعیة  

 .  )1(ما یواجه االقتصاد الوطني من عوائق على المستوى الداخلي 

 . الحلول والتدابیر المنتهجة لمراجعة البطالة بالجزائر:  المبحث الثاني

   سعت الجزائر من خالل السیاسة التنمویة المنتهجة إلى تحقیق هدف التنمیة الشاملة للوطن ،ویأتي عامل 

التشغیل على رأس هذه األولویات للحد من ظاهرة البطالة ، فقد عرفت مرحلة المخططات التنمویة قصیرة أو 

طویلة المدى نتائج ایجابیة بسبب التركیز على عنصر االستثمار المولد لفرص العمل، إال أن إغفال المعایر 

و ما زاد األمر تأزما األزمة االقتصادیة التي .االقتصادیة ألسالیب التسییر حال دون استمرار هذه النتائج

مست في جوانبها بعض األنشطة والقطاعات االقتصادیة، كونها تعتمد بنسبة كبیرة على السلع اإلنتاجیة 

والموارد األولویة المستوردة من الخارج في ظل تراجع عائدات الصادرات ،ففي بدایة اإلصالحات االقتصادیة 

عرفت الجزائر  تراجعا كبیر لحصیلة التشغیل مع بدایة مرحلة اإلصالحات االقتصادیة بسبب القیود التي 

تفرضها مؤسسات التمویل الدولیة وما صاحبها من حل و خوصصة اغلب مؤسسات القطاع العام وفي ظل 

 من آثار سلبیة اهذه المتغیرات عملت الجزائر على تبني جملة من اإلجراءات للحد من البطالة وما یتبعه

. تؤثر  على الفرد و المجتمع

                                                 
2 Cherif Chakib Annouar et Techouar Kheir–eddine.op.cit. p4 
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 وسنتناول في هذا المبحث واقع اإلجراءات التشریعیة لعالقات العمل في سیاق التعدیل الهیكلي والحلول 

.  والتدابیر المنتهجة لمواجهة البطالة وآفاق التشغیل بالجزائر 

. واقع اإلجراءات التشریعیة لعالقات العمل في سیاق التعدیل الهیكلي : المطلب األول 

یرتبط الجانب التشریعي لعالقات العمل ارتبطا وثیقا بمجال التشغیل ، ذلك انه بمثابة احد الوسائل   

الضروریة المتاحة في ید الدولة لتنظیم شكل العالقة التي تربط المؤسسة المستخدمة بعمالها ، إذ یتم تحدید 

. الشروط التي تبدأ عندها العالقة من حیث تنظیمها ومعایر انتهائها 

ویمكن إیجاز أهم اإلجراءات التشریعیة من حیث تنظیم عالقات العمل  في نقطتین اإلجراءات المعتمدة في  

. للتشغیل  والنتائج المحققة منها  

اإلجراءات المعتمدة للتشغیل  خالل التعدیل الهیكلي    : الفرع األول  

 من اآلثار السلبیة للبرنامج التعدیل الهیكلي بالنسبة للتشغیل ، حول ثالثة فترتكز اإلجراءات المعتمدة للتخفي 

نقاط أساسیة ، تتمثل األولى في تعدیل مدة الخدمة ، وتهتم  الثانیة بإعادة النظر في المدة القانونیة للعمل، 

. أما الثالثة فتدور حول إجراءات الحمایة االجتماعیة من خالل نظام التامین على البطالة 

  : تعدیل نظام التقاعد -1

ارتبط نظام التقاعد المعمول به قبل الدخول في سیاسة التعدیل الهیكلي بالمدة الزمنیة التي یقضیها العامل 

 سنة ،إال انه باختالف المتغیرات االقتصادیة  التي أصبحت 60طیلة حیاته المهنیة ، وكانت تصل إلى 

 الذي عرفته المؤسسات الوطنیة في الفترات السابقة، باإلضافة إلى معرض العمل لم یعد بالحج(تسود الیوم 

تزاید حجم الفئة النشیطة سنویا، الشيء الذي بات یطرح إشكالیة التشغیل و ضرورة التعدیل أكثر من أي 

   )وقت مضى

 إن تقلیص مدة الخدمة من شانه أن یتیح فرص عمل للوافدین الجدد لسوق العمل و علیه فقد تم تطبیق نظام 

 من التقاعد الفعلي، وهذا ما یتیح للشباب ةالتقاعد المسبق من اجل ضمان دخل بدیل إلى غایة االستفاد

.             إمكانیة الدخول في الحیاة المهنیة 

 سنة للنساء، على أن تدفع اشتراكات الضمان االجتماعي 45سنة للرجال و  50: إذ أن مدة االستفادة منها

 . )1(سنة كحد أدنى 20لمدة 

وبذلك عرف تشریع العمل بالجزائر تدابیر جدیدة فیما یتعلق بسن التقاعد، الذي أصبح یحدد بالمدة الفعلیة 

 ملفا للتقاعد بمختلف 32.124الذي یساهم بها العمال في االشتراك االجتماعي فقد سجل إیداع و قبول 

  )2(: موزعون كما یلي1997صیغه مع نهایة 

 . ملفا یتعلق بالتقاعد المسبق20.425

 . ملفا یتعلق بالتقاعد بدون شرط السن8.258

                                                 
 .150 العایب عبد الرحمان ، مرجع سابق ، ص  :1

. 49تقریر المجلس االقتصادي واالجتماعي، الدورة العاشرة، ص  2
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 . ملفا یتعلق بالتقاعد النسبي3.441

 ، ضمن 1999 ملفا لسنة 15.073وقد استمر هذا اإلجراء بالرغم من انتهاء فترة البرنامج ، إذ سجل تسویة 

 ملفا، تلیها 11.575إجراء التقاعد المسبق  ، تشكل فیه المؤسسات االقتصادیة العمومیة الجانب األكبر ب

 ملفا 31 ملفا، أما القطاع الخاص فكانت مساهمته ضئیلة جدا ب 3.467المؤسسات العمومیة المحلیة ب 

 . فقط

یلیه  % 49أما من حیث توزیعهم وفقا للقطاعات التي ینشطون بها فقد كانت مساهمة القطاع الصناعي ب 

  %1.6  وأخیرا القطاع الزراعي ب  %18.5 أما قطاع الخدمات ب  %27.4البناء و التشغیل العمومي ب 

 .  فقط 

وبالتالي فان تعدیل مدة الخدمة سیسمح بخلق وظائف جدیدة ویساعد في نفس الوقت على التخطیط األمثل 

 بالتقاعد لفترات زمنیة الحقة ، ومن ثم یمكن نللید العاملة ، إذ تقوم كل مؤسسة  بإعداد قائمة للعمال المعنیي

حصر وتحدید احتیاجات االقتصاد الوطني من الید العاملة بالنظر إلى المؤهالت التي تحددها خصوصیة 

. وطبیعة منصب العمل الذي سوف یكون شاغرا نتیجة تقاعد صاحبه 

 :  تقلیص المدة القانونیة للعمل-2

یعد تقلیص مدة العمل أهم األدوات المعتمدة لمكافحة ومعالجة البطالة، إذ یمكن رفع مستویات التشغیل من 

. خالل فكرة تقسیم العمل بین األفراد المشتغلین والعاطلین

إن : " وبذلك تبدو الفكرة األساسیة  بسیطة في مفهومها ، حیث أن التحلیل الكلي یعتمد على المبدأ التالي 

، فإذ كان نمو اإلنتاج محدودا ، فان عدد الوظائف " إنتاج كمیة معینة یفترض تشغیل عدد معین من العمال 

وبتالي للخروج من هذا المشكل . سوف لن یتناسب مع الفئة النشیطة المتزایدة بفعل النمو الدیمغرافي 

یستدعي توفیر مناصب شغل إضافیة ، ویمكن توفیر هذه األخیرة من خالل تقسیم مدة العمل بین المشتغلین 

والعاطلین ، إذ أن تقلیص المدة  القانونیة للعمل من شانه أن یؤدي إلى تدارك الفارق بین الطلب اإلضافي  

على العمل ومناصب الشغل التي توفرها القطاعات االقتصادیة ، وذلك من خالل تخصیص هذه المدة إلى 

. توظیف عمال جدد ولو لمدة زمنیة مؤقتة 

 : نظام التامین على البطالة -2

لقد أصبح من الضروري الشروع في تطبیق نظام یضمن الحمایة الكافیة لفئة البطالین،  قصد إرساء مبدأ 

التضامن والعدالة االجتماعیة  من جهة وٕایجاد السبل الكفیلة لتشغیل مختلف األسواق بما فیها سوق العمال 

ولتحقیق هذا فقد تم االعتماد على نظامي التامین والمساعدات االجتماعیة حیث یشترط . من جهة أخرى 

 به عن طریق اقتطاعات مالیة إثناء مدة الخدمة تتناسب مع األجر المرجعي ناألول مساهمة األفراد المعنیي

 مالیة للفئة التي هي في حاجة إلیها ، للفترة زمنیة معینة ،أما الثاني فانه یهدف إلى توفیر موارد ومدا خي

.   وتجنبهم االنقیاد وراء االنحرافات كتمكنه من االستهال
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 للمؤسسة العمومیة  %41.2 منها 1999 حالة لسنة 80.703و لقد مس هذا اإلجراء للمؤسسة اإلجراء 

  للمؤسسة العمومیة المحلیة، في حین أن مساهمة القطاع الخاص تكاد تكون معدومة بـ  %58.6الوطنیة و

 ،  %27.04، ثم الخدمات بـ% 57.6أما من حیث طبیعة النشاط یساهم قطاع البناء بنسبة   .0.2%

 المستفیدین لالشيء الذي یبین أن جل العما . )1( % 2.5  وأخیرا قطاع الفالحة  بـ%12.8 ةالصناعة بنسب

. من التامین أو باألحرى المسرحین  ألسباب اقتصادیة ینشطون في قطاعي البناء والخدمات 

 والملفت لالنتباه عند الحدیث عن نظام التامین ضد البطالة هو التساؤل عن تأثیر هذه التعویضات المالیة 

على المستوى العام لتشغیل ؟  

یسعى الجهاز المكلف بتخصیص وتوزیع هذه التعویضات إلى تغطیة خطر معین قد یمس الفئة النشیطة، إال 

. أن تأثیرها یختلف باختالف طبیعة التحلیل جزئیا كان أو كلیا

 :  اآلثار على المستوي الجزئي -

یتأثر نظام التعویضات بسلوك األعوان االقتصادیین على مستوى سوق العمل ،حیث انه بإمكانه التأثیر على 

سلوك المؤسسات والمشاریع االقتصادیة من حیث طبیعة  تسییر الید العاملة ، إذ تعمل الهیئات المستخدمة 

على توفیر وظائف جدیدة غیر قارة ، أو اللجوء إلى التسریح دون البحث عن حلول بدیلة، بل أكثر من ذلك 

فان مساهمة العمال في تمویل هذا النظام یعني إعدادهم من الناحیة القانونیة  والمعنویة لتقبل فقدان وظائفهم 

وعلى اعتبار أن البطالة إرادیة من وجهة  نظر المدرسة النیوكالسیكیة ،فان هذا النظام من شانه أن یبقى . 

على مستوى البطالة أو یزید منها ،كما انه سیؤدي إلى تمدید المدة المتوسطة للبطالة، خصوصا إذا كان 

وبذلك یفضل البطال البقاء دون عمل إلى غایة . مستوى األجر السائد في سوق العمل یقارب قیمة التعویض 

  .هالحصول على وظیفة  اجرها یتالءم بمستوى احتیاجاته وطموحات

  :اآلثار على المستوى الكلي -

 على مستوى الطلب ا   إذا كان التحلیل الجزئي یركز على سوق العمل ،فان اثر التعویضات قد یكون ایجابي

الكلي لالقتصاد ،إذ من شانها أن تساعد على زیادة استهالك األسر الذي سیضمن  بدوره استمراریة نشاط 

المؤسسات ومن ثم توفیر مناصب عمل ،أما إذا تراجع النمو االقتصادي فان عدد البطالین سیرتفع ، مما 

 )2(.یعني أن نظام التامین  ضد البطالة یمكن أن یعوض خسارة العائالت ومنه تدعیم الطلب الكلي لدیهم

لكن على الرغم من ایجابیة هذا النظام و هو التخفیف من اثر البطالة، إلى انه یفترض أن یتسم بمرونة أكثر 

وتسیر أنجع خصوصا وان المتغیرات االقتصادیة السائدة الیوم تختلف على ما كانت علیه قبل استحداثه 

حیث أن البطالة في تزاید مستمر وأصبحت هیكلیة في اغلب األحیان بعد ما  كانت ظرفیة ،مما یستوجب 

إعادة النظر في دوره وأهدافه مما یتفق والواقع الجدید ،والذي یتمیز باتساع جیوب الفقر والشعور باإلقصاء 

                                                 
. 153ص.نفس المرجع  :1
. 154ص.نفس المرجع  :2
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والیأس لدى العاطلین عن  العمل ،وبذلك فانه من الضروري ربط النظام بسیاسة التشغیل من اجل المساهمة 

. بشكل فعال سعیا   وراء التخفیف من اآلثار الناجمة عن البطالة 

 فقد تزامن هذا النظام مع تطبیق  برامج التعدیل الهیكلي بالجزائر إذ یتعین على كل عامل أو رب عمل 

،المساهمة في االشتراك فیه بشكل إلزامي باستثناء ذوي المهن الحرة  أو الذین تربطهم عالقات عمل محدودة 

 بطریقة ةالمدة كما یستفید منه كل من فقد منصب عمله ألسباب اقتصادیة أو نتیجة لتوقف نشاط المؤسس

 فإنهم سیحالون إلى البطالة التقنیة ،إذا ما استوفوا حقوق االشتراك  بما ال یقل على ثالثة يقانونیة  ،وبالتال

.  سنوات في الضمان االجتماعي وستة أشهر على األقل في نظام التامین ضد البطالة 

 عرفت األحكام التي تضع العمال المصرحین ضمن قائمة التامین على البطالة أو التقاعد المسبق 1995منذ 

. تطبیقا واسعا بسب زیادة عددهم، في الوقت الذي تسجل فیه ندرة مناصب الشغل خاصة الدائمة منها

وبتالي فانه یتعین على الدولة إیجاد السبیل الكفیل للتكفل بهؤالء العمال، خاصة وان جلهم ینتمون للقطاع 

 ةالعام الذي تشهد بدوره تجمید التوظیف وعدم شغل المناصب المحررة نتیجة لإلحالة على التقاعد، االستقال

. أو الوفاة

إذا كانت هذه الصیغ هي أهم البدائل التي اعتمدتها الدولة لمواجهة آثار التسریح من الناحیة النظریة فانه من 

من خالل بعض المعطیات واإلحصاءات .المفید التأكد على ما تم تحقیقه من انجازات فعلیة في هذا المجال 

التي توفرها الجهات المعنیة بذلك    

. النتائج المحققة من التشریع في إطار التعدیل الهیكلي: الفرع الثاني

 من بین أهم النتائج التي تم تحقیقها في المجال التشریعي لعالقات العمل بموجب برنامج التعدیل الهیكلي 

تلك اإلجراءات المتعلقة بحمایة اإلجراء من المخاطر التسریح اإلجباري وتشجیع العمال لذهاب اإلرادي لذا 

:  سوف نقوم بعرضهما من خالل ثالثة عناصر التالیة 

  )1 (:البطالة التقنیة -

 ي كصیغة بدیلة للحفاظ على مناصب الشغل، ینتم1997 عامال مع نهایة 95.260لقد مست البطالة التقنیة 

  بالنسبة للمؤسسات العمومیة المحلیة ، وكانت مساهمة القطاع %88.24اغلبهم إلى القطاع العام بالنسبة 

 مستخدمة، ولقد مست هذه العملیة العمال الذین ینتمون ة مؤسس110 من مجموع %11.76الخاص بـ 

. لقطاع البناء واألشغال العمومیة والقطاع الصناعي

:  التقاعد المسبق والتامین ضد البطالة -

كان من المنتظر أن تتزاید عدد الحاالت المعنیة بذلك، خصوصا وان الفترة بدایة اإلصالح عرفت تزاید كبیرا 

 أحیلوا على التقاعد 91.377 عامال منهم 410.517في العمال الذین تم االستغناء على خدماتهم بلغ عددهم 

والباقي استفادوا من إجراء التامین ، كما نجد أن وتیرة هذین االجرائین قد ارتفعت مع نهایة تطبیق برامج 

                                                 
 65ص . مرجع سابق.الدورة العاشرة. تقریر المجلس االقتصادي واالجتماعي  1
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 من مجموع المسجل طیلة فترة البرامج % 43.5 لوحدها 1998التعدیل الهیكلي ،إذا سجلت في بدایة سنة 
)1( .

 . CNACعدد العمال المتكفلة بهم من طرف  : )17(جدول رقم            

عامل واحد  :       الوحدة                                                                

المستفیدون من التامین ضد السنوات 

البطالة 

المحالون على التقاعد المسبق 

1994 11.460 1.017 

1995 24.755 11.813 
1996 12.045 7.685 
1997 128.366 34.500 

 36.362 142.514 1998فیفري 

 91.377 319.140المجموع 

  57ص . 1998.ق، مرجع سابCNES تقریر: المصدر

: صیغة الذهاب اإلرادي -

إضافة إلى مجموعة التسریحات التي تشهدها المؤسسات الجزائریة في إطار الخوصصة ،تم اللجوء إلى صیغ 

أخرى لتقلیص عدد العمال ، لكن یكون هذا بحمض إرادتهم ، وذلك من خالل رغبتهم في الحصول على 

الشيء الذي شجع بعضهم على قبولها قصد تمویل أنشطتهم . تعویضات مالیة مغریة في بعض األحیان 

وقد بلغ عدد العمال الذین اختاروا هذا النوع من . الخاصة التي یرون فیها حریة أكثر وامتیازات مادیة أفضل 

:   لوحدها ،كما یوضح الجدول التالي 1997 لسنة % 55 منهم1997-1993 عامال للفترة 41.816التسریح 

  1997-1993عدد العمال الذین فضلوا الذهاب اإلرادي للفترة  : )18(          الجدول رقم 

عامل واحد  :                                                                        الوحدة

  57ص .نفس المصدر السابق:       المصدر

مما یعني أنهم في . مع العلم أن هؤالء العمال لن یستفیدوا من نظام التامین ضد البطالة أو التقاعد المسبق

. الشيء الذي یزید من حدة البطالة.تعداد البطالین 

فقد عرفت مؤسسات القطاع الصناعي أعلى نسب لتسریح اإلرادي .  أما من حیث طبیعة النشاط االقتصادي 

 عامال 1.388أما الخدمات فسجل بها . عامال 3.422 عامال یلیه قطاع البناء بما یقارب بـ 18.707یقدر

.  عامال139أما القطاع الزراعي فسجل سوى .

                                                 
 67.66ص . نفس المرجع 1

 المجموع 1997 1996 1995 1994 1993السنوات 

 41.816 23.656 7.138 3.571 1.341 6110عدد العمال 
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 .الوسائل المجهزة لمواجهة البطالة في الجزائر:المطلب الثاني

نظرا لظروف السائدة في سوق العمل و تدني مستویات التشغیل أصبح من الضروري قیام السلطات المسؤولة 

 البطالة وذلك من خالل إنشاء أجهزة بدیلة إلدماج الشباب مهنیا باإلضافة عبإجراءات من شأنها مواجهة ارتفا

.      إلى أجهزة دعم العمال الذین فقدوا مناصبهم

. األجهزة التي تسیر من طرف الوزارة المكلفة بالعمل: الفرع األول

:  برنامج تشغیل الشباب -1

    تتمثل هذه البرامج في تشغیل الشباب بشكل مؤقت في ورشات ذات منفعة عامة ، تنظم من طرف 

  الوزاریة المكلفة بقطاعات الفالحة والري والغابات والبناء واألشغال العمومیة تالجماعات المحلیة  والمدیریا

 طالبي العمل ألول مرة دون أي تأهیل مهني خاص ،إذا أن غالبیتهم من الراسبین في المنظومة نوتكوي

التربویة وهذا لتسهیل إدماجهم في الحیاة المهنیة ،وتمول الدولة هذه البرامج من خالل صندوق  إعانة تشغیل 

: الشباب ، ونظرا لوجود بعض النقائص مثل 

أشكال اإلدماج  التي  تنحصر في مناصب  العمل المؤقتة غیر المحفزة وغیر المؤهلة  والتي تؤجر  في  -

 إطار األجر الوطني األدنى 

 مركزیة نظام التسییر وتخصیص موارد صندوق دعم تشغیل الشباب -

 . الستخالف برنامج تشغیل الشباب1996 وبعد هذا التقییم تقرر إنشاء جهاز جدید مع بدایة سنة 

: المهني جهاز اإلدماج -2

نتیجة التساع بطالة الشباب تبنت الحكومة برنامج خاصا للتخفیف من حدتها وآثارها االقتصادیة 

ویهدف هذا الجهاز على تركیز الشراكة  المحلیة حول مشكلة التكفل باإلدماج المهني للشباب . واالجتماعیة

وتتمثل األهداف االساسیة  لهذا الجهاز في تشجیع الشباب إلنشاء نشاطات لحسابهم الخاص  وقد اشتمل 

: هذا الجهاز على 

وهي مناصب عمل مؤقتة انشائتها  الجماعات المحلیة مدتها حوالي : الوظائف المؤجرة بمبادرة محلیة  -

.  شهر، ویستفید منها  الشباب العاطل عن العمل الذي  ال یتمتع بمؤهالت كبیرة 12

 الباقیة على شكل قروض % 70 حین تم تخصیص جزء ي كحد أقصى، ف %30التعاونیات بنسبة  -

 .لكنها غالبا ما تكون محدودةمصرفیة والجزء الباقي من األموال الخاصة ومساهمات المرشحین 

 : ویمكن تقدیم حصیلة جهاز اإلدماج المهني للشباب كما یلي -

  :اإلدماج عبر الوظائف الموجودة  بمبادرة محلیة* 

 أشهر في 6 شاب من منصب عمل بمدة متوسطة تصل إلى 332,000 استفاد قرابة 94- 90خالل الفترة 

  ، وتجدر اإلشارة إلى انه وصل عدد الوظائف شبه الدائمة )1(مختلف قطاعات النشاط االقتصادي واإلداري

:  وكانت مناصب العمل موزعة في القطاعات كما یلي  )1(. دائمة 11000 منها 160000إلى 

                                                 
1:Rapport du CNES :evaluation des dispositifsd emploi,2002 p48  
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 % 34.6البناء واألشغال العمومیة        - % 54اإلدارة وقطاعات االجتماعیة والتربویة - 

 % 2.7 )المؤسسات المحلیة  (الصناعة                - %17.7 )أساسا في الغابات  (الفالحة - 

:   تمیزت بوجود ثالث توجهات أساسیة2001-1997أما الفترة 

 سنویا   %9.8انخفاض عملیات االدماج بنسبة -

 41 إلى 1997 سنة% 29.9ارتفاع حصة العنصر النسوي في إجمالي عملیات اإلدماج التي انتقلت من - 

 2001 سنة % 37.8 ثم 1999سنة  %

 2000  إلى ملیار دینار جزائري سنة 1997 ملیار دینار جزائري سنة 2.6انخفاض مستوى التمویل من - 

 . 2001 ملیار دح سنة 2.4ثم 

: ویظهر توزیع الوظائف المؤجرة  بمبادرة محلیة كما یلي 

إن هیمنة هذا القطاع هي انعكاس عن الحصة التي یحتلها السكان الحضریین :%52الخدمات بنسبة - 

. الذین تزاید عددهم

ویفسر ذلك بلجوء البلدیات والدوائر والوالیات للوظائف المؤجرة، بمبادرة محلیة : % 23اإلدارة بنسبة - 

 .لتعویض العجز في المناصب المالیة

 ویفسر ذلك بطبیعة األشغال المعتمدة وصیانة الهیاكل %22البناء واألشغال العمومیة والسكن بنسبة - 

 االجتماعیة وتحسین مستوى المعیشة

 .  التي لیست من اولویات الجماعات المحلیة  %2 والصناعة بنسبة  % 6الفالحة بنسبة -

: اإلدماج بالتكوین* 

  : نلخص عملیات اإلدماج بالتكوین في الجدول التالي

 

 

 

  

 ( 94-90نظرة عامة على عملیات اإلدماج التي أنجزها جهاز اإلدماج المهني للشباب  : )19(الجدول رقم 

 شاب:الوحدة                                                    )بالتكوین 

     

  

 

 

 
                                                                                                                                                             

یوم    www.al-morakeb.com.lb. مجلة المراقب العربي.التشغیل و البطالة في الجزائر بین تحدي اإلصالح وآفاق المستقبل .بوحفص حاكمي : 1

12/04/2006 

 90-91 92 93 94 90-94 

 18642 2462 2291 7339 6550اإلدماج بتكوین 

 7640 1363 1342 790 4145إنشاء النشاطات 

 11002 1099 949 6549 2405باقي التكوین 
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. 2000جانفي .تقریر وزارة العمل و الحمایة االجتماعیة:       المصدر

 أي 18642لقد شرع الجهاز بسلسة من نشاطات التكوین التي بلغت عددا متراكما من الشباب یقدر ب 

. 1994- 1990 شاب سنویا خالل الفترة 3728

: اإلدماج بإنشاء النشاطات*

  97-90 یمكن قراءة الحصیلة في الجدول الموالي في الفترة 

.  توزیع إنشاء النشاطات وعملیات اإلدماج المطابقة حسب قطاع النشاط : )20(الجدول رقم 

 

 .نفس المرجع السابق: المصدر

نالحظ من الجدول أعاله أن لقطاع الخدمات ،الحرف الصدارة في إنشاء النشاطات و عملیات اإلدماج 

تالیه قطاع الفالحة ثم قطاع البناء و . % 67.08 ،% 71.05بإنشاء النشاط و قدرت النسب على التوالي  

.  األشغال العمومیة

األجهزة التي تسیرها الوكالة الوطنیة لتنمیة االجتماعیة : الفرع الثاني

: التعویض مقابل النشاطات ذات المنفعة العامة  -1

 
الفالحة 

البناء واألشغال 

العمومیة 
الخدمات / الحرف

اإلجمالي 

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 19010 71.05 13506 11.12 2114 17.83 3390 النشاطات إنشاء-1

النشاطات - 1-1

الجماعیة 
2628 21.06 2038 16.34 7810 62.60 12476 

 6534 87.17 5696 1.16 76 11.66 762یة دالنشاطات الفر-1-2

 عملیات إجمالي- 2

 بإنشاء النشاط اإلدماج
10295 20.05 6607 12.87 34432 67.08 51334 

 اإلدماجبما فیها - 2-1

بإنشاء النشاط الجماعي 
9533 21.23 6631 14.77 28736 64 44800 

اإلدماج  إجمالي-3

 )الجنس النسوي  ( 
48 0.64 74 1 7338 98.36  -
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 لهم عیتعامل هذا الفرع من الشبكة االجتماعیة مع األشخاص الذین في سن العمل ولیس لدیهم دخل، یدف

وال یشكل هذا النوع من الشغل 1.تعویض مقابل مشاركتهم في أشغال ذات مصلحة عامة في ورشات البلدیة

. عالقة عمل بل هو حل مؤقتة وشكل من أشكال التضامن

 د ج 3000تحدد االستفادة من البرنامج بشخص واحد لكل عائلة ویعطى حق االستفادة من اجر تبلغ قیمته 

 ذات منفعة عامة وذوي الحقوق االستفادة من ت ویحق للمستفیدین من التعویض مقابل نشاطا)2(. شهریا

. خدمات الضمان اجتماعي

:  ویمكن تلخیص هذا البرنامج بصورة أرقام كما یبینه الجدول التالي 

 تطور عدد المستفیدین من التعویض مقابل النشاطات ذات منفعة عامة  ):21(الجدول رقم                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2002ومعطیات وكالة التنمیة االجتماعیة فیفري .cnes   2002تقریر : المصدر            

 منهم لهم مستویات تعلیمیة % 53 سنة وان 30 و 18 من المستفیدین تتراوح أعمارهم بین  %43إن 

) 3 (. فقط بمستویات جامعیة% 3  بمستویات التعلیم المتوسط والثانوي و% 44ابتدائیة و 

 1996 سنة 383100 إلى 588200 من 1995نالحظ من الجدول أعاله تراجع عدد المستفیدین منذ 

 المفتوحة وتصفیة ت وهذا بسبب انخفاض عدد الورشا2001 سنة 13600وتواصل هذا التراجع لیصل إلى 

 بسبب غموض األهداف، والتحدید الذاتي القوائم التي تضمنت عدد كبیر من المستفیدین غیر القانونیین

. للتصریحات وغیاب مراقبة ومتابعة المتدخلین

 دح  لفرد 3400 ملیار دح سنویا أي ما یعادل 4.4: أما متوسط القیمة المالیة لهذا التعویض قدرت ب

.  الواحد

وقد سمح جهاز التعویض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة، في ظل ظرف اجتماعي واقتصادي صعب 

 للعیش وضمن تغطیة اجتماعیة لفئة لبتخفیف و لو بصفة ضئیلة من أثار البطالة والفقر وتوفیر مدا خي

. السكان المحرومة

                                                 
.   17ص.مرجع سابق.  بن سمینة عزیزة : 1

 
2 Rappore  du CNES : évaluation des dispositifs   d'emploi 2002 .  p 82 

3 Le meme source. p 57.58   

 )دج  (المبالغ  تعدد الو رشاعدد األفراد المستفیدین السنوات 
1995 588200 31500  -
1996 383100 17200  -
1997 114000 8500 3820325000 
1998 129680  -437840000 
1999 134000  -4527794000 
2000 130021  -4384334000 
2001 136000  -4924000000 
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)1( : األشغال ذات المنفعة العامة وذات االستعمال المكثف للید العاملة -2
 

 ویهدف إلى المعالجة االقتصادیة للبطالة خاصة بطالة الشباب  والمساعدة 1997  انشأ هذا الجهاز سنة 

 .أو الضعیفة /االجتماعیة للفئات المجتمع المحرومة و 

ویتمیز هذا الجهاز بناشطات بسیطة ال تستدعي مستوى عالي من التقنیة وال معدات ضخمة ، ویبقى عامل 

حیث  )المناطق التي تكون فیها البطالة مرتفعة(الید أهم عامل  ، ویأخذ التقسیم الجغرافي بعین االعتبار 

.  من مجموع تكلفة المشروع %60یشترط أن تمثل كتلة األجور 

: وتم تطبیق برامج  األشغال ذات المنفعة العامة  وذات االستعمال المكثف للید العاملة على  مرحلتین 

حیث قام البنك الدولي إلعادة اإلنشاء والتعمیر بتمویل هذه البرامج من : 2000 إلى 1997 المرحلة األولى *

 ورشة، وتخص مشاریع المیادین الكبیرة المستعملة للید 3846: ملیون دوالر لـ50خالل قرض خارجي قیمته 

 :العاملة

 % 30: الزراعة                  - % 24: )الطرقات  (األشغال العمومیة -

 % 3.5العمران وأشغال التهیئة                      - % 24.3:  منشات الري الصغرى- 

حیث  ) شخص لكل ورشة 36حوالي  ( شخص 140000وخالل هذه المرحلة أدى هذا الجهاز إلى تشغیل 

.  منصب شغل دائم 42000تم إنشاء 

وفي هذا الصدد استفادة وكالة التنمیة االجتماعیة  من غالف مالي   : 2004  إلى 2001 المرحلة الثانیة *

 منصب شغل  ثابت سنویا  باعتبارها  الوكالة المسیرة 22.000 ملیار د ج  إلنشاء حوالي 9:تكمیلي  قدره

:    في هذا الجهاز هي ملهذا البرنامج  ،واهم ممیزات األشخاص الذین تم إدراجه

ثانوي، ( سنة وان مستوى التعلیم لدیهم جید30 و 18 ثلثي األشخاص الموظفین تتراوح أعمارهم مابین –

  )جامعي

،  ) سوق العمل اسبق وان دخلو ( من األشخاص الموظفین یعانون من البطالة منذ أكثر من سنة % 60- 

 .منهم یبحثون عن العمل منذ أكثر من سنتین % 40أما الباقي فهم یبحثون عن عمل ألول مرة   و

.    سنة40من عمال الورشات ال یتجاوز سنهم % 70-

: عقود ما قبل التشغیل- 3

 یقوم الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب بتمویل جهاز عقد ما قبل التشغیل  باعتباره جهاز اإلدماج 

 هذا الجهاز ،ویتبع مركز هذا الجهاز لدى رالمهني للشباب ،وتقوم الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب بتسیي

 في إطار خاص بموجب اتفاق مع الوكالة الوطنیة لدعم روكالة التنمیة االجتماعیة   فیما یخص التسیي

 المحدد لشروط استعمال الموارد الموجودة ، ویخص برنامج 06/1998 /21تشغیل الشباب المبرم في 

                                                 
  123ص .مرجع سابق . فریدة بختي : 1
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مكافحة بطالة الشباب   الحائزین على شهادة التعلیم العالي إضافة إلى المعاهد الوطنیة للتكوین والباحثین 

. عن منصب عمل ألول مرة 

الصندوق (ویتم تمویل عقود ما قبل التشغیل من طرف حساب الخزینة الخاص الذي یكرس تشغیل الشباب 

: ، ویغطي قیمة األجور الخام المحدد كما یلي)الوطني لدعم تشغیل الشباب 

ج عند .د4500 شهرا األولى و 12 د ج شهریا بنسبة إلى 6000یتقاض الحائزون على شهادة جامعیة  ·

 . أشهر6تمدید الفترة التي ال تتجاوز 

 دح عند تمدید الفترة التي 3000 شهر األولى  و 12 دح  شهریا خالل 4500یتقاض التقنیون السامیون  ·

 أشهر  6ال تتجاوز 

 ) 1(: وتنقسم األهداف  التي سطرها برنامج عقود ما قبل التشغیل إلى قسمین

:  بالنسبة للشباب البطال - 

محاولة إدماج خرجي الجامعات للتكوین  قصیر وطویل المدى في سوق العمل بشكل یتالءم مع مؤهالتهم - 

ومستویاتهم التعلیمیة  

 .تمكین هذه الفئة من اكتساب الخبرة المهنیة الكافیة إلدماجهم- 

 .زیادة إمكانیة توفیر فرص العمل الدائمة بعد انقضاء المدة القانونیة لبرنامج عقود ما قبل التشغیل- 

:  للمؤسسات المستخدمةة بالنسب

تحسین معدل التأطیر بالنظر إلى طبیعة الید العاملة المؤهلة نسبیا  - 

 .خفض حجم التكالیف ،من خالل مجموعة امتیازات مثل تخفیض الضرائب واألعباء االجتماعیة - 

 . التكوین والتعلیم والشغل نتوطید العالقة المفقودة بي- 

 سجلت الوكالة المحلیة 31/12/2001 والى غایة 1998 و منذ انطالق عملیة السداسي الثاني منذ سنة 

:   ما یمكن   توضیحه من خالل الجدول اآلتيا طلبا، وهذ143695

 

 

 

 

السداسي الثاني           (تطور المرشحین المسجلین في برنامج عقود ما قبل التشغیل : )22(الجدول رقم         

  )2001 إلى دیسمبر 1998      من                        

 فرد واحد:                                                                    الوحدة

 

                                                 

:
 8ص  .1998افریل  . تإدماج المهني لحاملي الشهادا. وزارة العمل والحمایة االجتماعیةتقریر 1

 2001 2000 1999السداسي الثاني لـ السنوات 
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. 2002فیفري . تقریر الوكالة الوطنیة للتشغیل: المصدر                      

 حسب وكالة التنمیة  االجتماعیة  تتوزع كما 39373: ب2001- 98قدر عدد المناصب المفتوحة للفترة     

:  یلي 

       % 54.03 منصب أي 21276: اإلدارة -

 % 45.97 منصب أي 18097: القطاع االقتصادي -

   % 67.06 أي 26407: المستوى الجامعي -

 % 33.94 منصب أي 12966 سامي يمستوى تقن -

 شخص 31085 إلى هذه النتائج سجل تشغیل ر دج وبالنظ75000وتقدر قیمة الغالف المالي لكل مستفید بـ 

إن حصیلة تطبیق البرنامج جزئیة في ظل غیاب أهم العناصر  . 2001 إلى 1998خالل الفترة  ) 79%( 

  .)1( وتوزیعها اإلقلیميتالخاصة بطبیعة ونوعیة مناصب الشغل والتكلفة الحقیقیة  للتوظیفا

 :التنمیة الجماعیة -4

 إلنشاء مناصب شغل وتحسین ظروف المعیشة للسكان القاطنین في 1998اعد هذا البرنامج منذ سنة 

ویتم انجاز هذه المشاریع بتعاون .مناطق غیر مجهزة من خالل ترقیة مشاریع صغیرة للمنشات القاعدیة

وفي هذا الصدد یشارك المستفیدین من .تقوم البلدیة بتأطیرها  )جماعة (المستفیدین في إطار منضم یدعى 

النشاط الجماعي  بطریقة فعلیة في اختیار المشاریع من  حیث الفرض واالتساع و األولویات و اإلدراج و 

 من التكلفة % 25 إلى %20ویساهم المستفیدین أیضا في تمویل المشاریع المبرمجة بنسبة . أشغال االنجاز 

.  البناء والید العاملةداإلجمالیة في شكل إعانات مالیة شخصیة، موا

:    ویمكن تلخیص نتائج تطبیق برنامج التنمیة الجماعیة في جدول األتي

 

 

 

 

تطبیق برامج التنمیة االجتماعیة : )23(الجدول رقم                

 دج:                                                                     الوحدة

 

                                                 
 مرجع سابق . تقریر وكالة التنمیة االجتماعیة 1

1998 
 %العدد  %العدد  %العدد  %العدد 

 28.2 40538 22.5 32323 17.8 25606 31.5 45228عدد المسجلین 
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 2002تقریر وكالة التنمیة االجتماعیة فیفري :المصدر

:   انه لوحظت بعض النقائص المتعلقة بـرإن التطبیق الحدیث للبرامج یظهر اهتمام الجماعات المستفیدة، غي

ضعف القدرات التساهمیة لسكان المعینین بسب غیاب الحركة الجمعویة على المستوى المحلي  أو عدم  ·

 .انجاعته

 .الصعوبات التي یواجهها المتدخلون في التحكیم في الجوانب التقنیة وٕاجراءات تسیر المشاریع ·

:  القروض المصغرة-5

 هذا ص أدات لمكافحة البطالة والفقر، ویخر، ویعتب1999دخل جهاز القروض المصغرة حیز التنفیذ سنة 

الجهاز األشخاص مهما كان سنهم الذین یسعون إلى إنشاء نشاطات لكن ال تتوفر لدیهم اإلمكانیات المالیة 

: أما أهداف جهاز القروض المصغرة فهي تتلخص فیما یلي .الالزمة

من خالل إنشاء نشاطات وٕانتاج ثروات ومن ثم عوائد  :هدف اقتصادي  -

من خالل تحسین العوائد وشروط معیشیة لفئات األكثر حرمانا والعاطلین عن العمل : هدف اجتماعي  -

 القروض المصغرة وترتكز في ذلك على مدیریة تشغیل الشباب ر االجتماعیة بتیسيةوتقوم وكالة التنمي

 المحلیة للوكالة الوطنیة للشغل توالصندوق الوطني لمكافحة البطالة ومدیریة الشؤون االجتماعیة والوكاال

 :والبنوك وتتدخل هذه الهیئات  وفق المخطط التالي 

تنسیق البرامج ، ضبط اإلجراءات ، تدعیم  وتقیم المشاریع ،منح قرار المطابقة  : وكالة التنمیة االجتماعیة ·

 .الذي یسمح للمقاول بتقدیم مشروعه للبنك، الوساطة بین الخزینة العمومیة والبنوك

 المترشحین ، مساعدة المترشحین لتكوین الملف ، الوساطة بین المترشح لاستقبا : مدریة تشغیل الشباب ·

المترشحین والمشاریع والقروض  ( على قرار المطابقة ، تسیر المعلومات لووكالة التنمیة االجتماعیة للحصو

( 

 .استقبال المترشحین وتوجیههم  نحو مدیریات تشغیل الشباب  : الوكالة الوطنیة للشغل ·

 
عدد 

المشاریع 

القیمة الجمالیة المضافة 

تكلفة 

المشروع 

عدد 

مناصب 

الشغل 

المنشاة 

تكلفة 

المنصب 

حصة وكالة 

التنمیة 

االجتماعیة 

حصة 

المستفیدین 
المجموع 

 :1المرحلة

98-2000 
116 174946585 28057887 203004472 175039 790 256968 

 :2المرحلة

07/2001 
91 285225000 88775000 374000000 4109890 2600 1438462 

 1695430 3390 4284929 577004472 116832887 460171585 207: المجموع
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تحدید المشاریع المؤهلة لالستفادة من  : )وزارة العمل والضمان االجتماعي  ( مدیریة الشؤون االجتماعیة ·

 .قروض مصغرة 

 .منج القروض: البنوك ·

تسیر صندوق التامین من األخطار الناتجة عن القروض المصغرة، : الصندوق الوطني لمكافحة البطالة ·

 . ضماناتجمن

 من تكلفة المشروع %10ویخضع المستفیدون من القروض المصغرة إلى إلزامیة دفع حصة شخصیة نسبتها 

 من تكلفة المشروع كحق االنضمام إلى صندوق التامین من األخطار الناجمة عن القروض % 1ودفع 

یمنح الجهاز لكل شخص قادر على توفیر شغل . المصغرة لدى مصالح الوكالة الوطنیة للتامین من البطالة

ویدفع المستفید من .  دح  بنسب  فوائد مخفضة350000 دح و 50000قرضا مابین  )أو أكثر(لنفسه 

.    وتقوم الخزینة العمومیة بدفع الفارق حسب نسب السوق %2 قدرها ةالقرض المصغر نسبة فائد

 عیعتبر تطبیق  برنامج القروض المصغرة حدیث العهد، وفي ظل غیاب عناصر الحصیلة الخاصة بالمشاري

المنجزة وقید االنجاز، سیكون تقیم هذا البرنامج جزئي ویظهر 

:    ما یلي 

 .سجل شغف كبیر لدى الشباب في إنشاء مناصب ذاتیة- 

.  ضعف مساهمة القطاع المصرفي-  

 . أصحاب المشاریع ةضعف الدعم والمتابعة لفائد- 

 .غیاب الهیئات المختصة في ترقیة  القروض المصغرة - 

.  صغیرةة مؤسس20000 إلى 15000وحسب وكالة التنمیة االجتماعیة یمكن للجهاز إن یساهم في إنشاء 

.  یسبرها الصندوق الوطني للتامین على البطالةيأجهزة حمایة العمال والمساعدة الت:الثالث الفرع

 نشاطاتها في الحفاظ على مناصب العمل أو المساعدة على ر  رغم عدم إدراجها ضمن أجهزة الشغل، تتمحو

العودة إلى العمل، خاصة بنسب للعمال المسرحین ألسباب اقتصادیة في إطار عملیة تسریح العمال، أو تبعا 

:  تتمحور حول مجموعتین من اإلجراءات وهي. لتوقف القانوني لنشاطات المستخدم

وتضم هذه اإلجراءات دفع تعویض التأمین من البطالة ومراقبة المنظمین  إلى : اإلجراءات الفعلیة  -

.  شهرا 23الصندوق لمدة  

وتضم هذه اإلجراءات نشاطات المساعدة والدعم للرجوع  إلى العمل والقیام : اإلجراءات  غیر الفعلیة  -

بالنشاطات ،ویتم التكفل بهذه الوظائف من طرف مراكز البحث عن العمل ومراكز دعم العمل الحر، التي 

 . على التوالي20  و 22 ا ویبلغ عددها حالي1998انطلق نشاطها في سنة 

إن إنشاء  مراكز البحث عن العمل هو إجراء یهدف إلى مساعدة الشباب الذي : مراكز البحث عن العمل  ·

یبحث عن عمل مأجور ، وتهدف هذه المراكز إلى ضمان حریة المترشحین ، یوضع تحت تصرفهم فریق من 

. المستشارین المختصین في التشغیل، تكون مهامهم تأطیر الشباب الباحثین عن العمل
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یهدف إنشاء مركز دعم العمل الحر المشتركین الذین یودون إنشاء عمل بأنفسهم، : مراكز دعم العمل الحر ·

وتمنحهم هذه المراكز خدمات فریق المستشارین  المنشطین المتخصصین، في العدید من المجاالت، 

یساعدونهم على تكوین مشاریعهم أو بناء مشروع أو تقدیم دراسة تقنیة واقتصادیة وبلوغ األهداف المسطرة 

 زبون استفاد من 5500حیث إن النتائج المحصل علیها، بالنسبة إلى مراكز البحث عن العمل وصلت إلى 

 حسب المناطق، أما بالنسبة لمراكز دعم العمل %25 إلى %20تكوین تراوحت نسبة اإلدماج بعد ذلك من 

 مودع للمشاریع من الخدمات التي یقترحها الصندوق الوطني للتامین من 1500الحر، استفاد أزید من 

 مشروع ستنطلق أشغاله 270 منهم في نشاط، 160 مشروع یسیره المستثمرون، 1441البطالة، منها 

)1(. مسجل في إطار القروض المصغرة1099و
 

أما الصعوبات المواجهة فتخص تمویل البنوك لهذه المشاریع الصغیرة، خاصة تلك المتعلقة بالزراعة وأیضا 

 .عدم الدرایة بالنشاطات التي تتیح أفضل الفرص لنجاح المؤسسات الصغیرة

. )الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب(جهاز الدعم واإلدماج المهني للشباب : الفرع الرابع

 تسیره الوكالة 1997تم الشروع في الجهاز الجدید لإلدماج المهني اتجاه الشباب منذ السداسي الثاني من سنة 

الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب هدفه تنمیة روح المبادرة لدى الشباب ودفعهم إلى إنشاء مؤسسات مصغرة 

: ویقوم الجهاز على ثالثة نقاط أساسیة. )2(تتماشى وأهداف االنتقال إلى اقتصاد السوق

. إدماج نشاطات الشباب في آلیات السوق ·

 .تدخل البنوك حسب المنطق االقتصادي والمالي فیما یخص تقییم األخطار واتخاذ اآلراء لتمویل المشاریع ·

إعادة تركیز تدخل السلطات العمومیة في مهام المساعدة واالستشارة وهذا الجهاز یغطي نوعین من  ·

 :النشاط

. المساعدة على إنشاء مؤسسات مصغرة -

 .التكوین لتدعیم إنشاء النشاطات -

 ومن جهة أخرى، فعلى المتعاهد الجدید أن یحقق إسهام شخصي معتبر، وفقا ألهمیة المشروع الذي ینوي 

. )...المحل، التجهیزات، األرض(أو باألصول / انجازه بالرأس المال و

: إن الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب لها مهام محددة بوضوح بحیث علیها أن

. تدعم وتنصح وترافق المقاولین الجدد طیلة مدة تطبیق مشاریعهم -

 .مساعدة المقاول الجدید في خطواته أمام المؤسسات والمنظمات المعنیة بتحقیق االستثمار -

 .تأمین متابعة االستثمارات بالسهر على احترام االلتزامات التي تربط المقاول الجدید -

: كما أن هذه الفئات من المقاولین الجدد یجب أن تتوفر على الشروط التالیة

.  سنة35- 19أن تتراوح أعمارهم ما بین  -
                                                 

. 128ص . مرجع سابق.فرید بختي :1
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل " االستثمار في المؤسسات المصغرة و انعكاسه على التشغیل."البشیر عبد الكریم وضیف أحمد :2

 303ص.الجزائر.جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف .2006أفریل 18-17المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة 
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 .أن یكون الشخص مؤهال وذو كفاءة مهنیة ضروریة لممارسة النشاط المختار -

 .أن یكون بطاال -

 .الشخصیة في تمویل المشروع نسبة معینة حسب مبلغ المشروع )المقاول(مساهمة  -

 ملف من بینهم 145600 إلى استالم 30/09/2001تشیر حصیلة إنشاء المؤسسات المصغرة بتاریخ 

تحصلوا على شهادة أهلیة التمویل من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب،  )89.5% (130309

 شخص أي بمعدل ثالث مناصب 364685یقدر الحجم المحتمل للتشغیل المتناسب مع المشاریع المعتمدة بـ 

. شغل للمشروع الواحد

. ویوضح الجدول الموالي تقییم المشاریع المؤهلة حسب قطاعات النشاطات االقتصادي

. 2005 تقییم المشاریع المؤهلة بتاریخ ):24(             الجدول رقم 

 %النسبة عدد المشاریع المؤهلة النشاطات 

 8.48 23522نقل المسافرین 

 6.94 19248نقل السلع 

 4.27 11842نقل المبردات 

 24.57 68127الفالحة 

 27.47 76171الخدمات 

 11.52 31943الصناعة التقلیدیة 

 8.77 24318الصناعة 

 5.11 14170البناء والمصالح التابعة له 

 1.22 3389المهن الحرة 

 1.14 3156الصیانة 

 0.35 971الصید البحري 

 0.17 474المیاه 

 100.00 277331المجموع 
   

. 2005. تقریر الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب: المصدر         

). 03(أما التوزیع الجغرافي للمشاریع نقدمه في الملحق رقم

 مشروع ممول في 37754حسب الدراسات االجتماعیة عن المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي إن 

.  منصب عمل106954أو ینبغي الشروع فیه سینشأ / طور االنجاز و

 وعن قطاع الخدمات والصناعة التقلیدیة % 19.69إن حجم مناصب العمل المدرجة ناتجة عن قطاع النقل 

. % 24.57 وعن قطاع الفالحة بنسبة % 11.52قدرها 

 . في الجدول أدناه2005 غایة  ویمكن تلخیص حالة المؤسسة المصغرة الممولة إلى

. 2005حالة المؤسسات المصغرة : )25(                 الجدول رقم 

متوسط متوسطة عدد المناصب تكلفة النسبة عدد قطاعات النشاط 
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 % المشاریع 
 

االستثمار 

ملیار دج 

عدد المرتقبة للشغل 

مناصب 

الشغل 

تكلفة 

منصب 

شغل دج 

 700678 3 30048 21.054 17.24 12002نقل المسافرین 
 962027 2 21173 20.369 14.78 10293نقل السلع 

 599017 3 53546 32.075 27.59 19214الخدمات 
 716977 3 22818 16.360 12.77 8893الفالحة 

 528683 4 36816 19.464 14.65 10199الصناعة التقلیدیة 
 713282 4 12957 9.242 5.05 3516الصناعة 

البناء واألشغال 

العمومیة 
2563 3.68 5.992 10451 5 573342 

 501802 3 4161 2.088 2.38 1659المهن الحرة 
 513852 3 2707 1.391 1.39 968الصیانة 

 4 705 0.737 0.24 164الري 
104539

0 
 568778 5 741 0.568 0.23 162الصید البحري 

 764715-  169123 31129.3 100.00 69633المجموع 

 .2005. تقریر الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب:      المصدر

بما أن هدف السلطات هو التخفیف من البطالة فیجب علیها أن تدعم قطاعات كثیفة العمالة ومن خالل 

الجدول أعاله نجد قطاعات كثیفة العمالة هي البناء و األشغال العمومیة و الصید البحري في المرتبة األولى 

و الصناعة التقلیدیة ،الصناعة و الري في المرتبة الثانیة تلیهم باقي القطاعات وبذلك یتوجب على السلطات 

. تنشیط وتدعیم هذه النشاطات أكثر من غیرها لكي تضمن توفر مناصب أكثر للید العاملة

.      في األخیر نحاول توضیح بعض النقاط اإلیجابیة و السلبیة لهذا الجهاز

: النقاط االیجابیة

. إدخال المنطق االقتصادي في الخدمة العمومیة للتشغیل -

 .إنعاش إنشاء المؤسسة في فترة التراجع االقتصادي -

 .المساهمة في إبراز وتطویر روح المؤسسة -

 .تشكیل غالف مالي هام لمشاریع المؤسسات المصغرة -

: أما النقاط السلبیة
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إجراءات تقنیة وٕاداریة إلنشاء مؤسسات مصغرة طویلة ومكلفة، إضافة إلى ذلك لم یتم التحكم فیها بما فیه  -

. الكفایة

 شهرا أطول وتنعكس في رفض 18-08تجعل هذه العراقیل مرحلة ما قبل انجاز المشروع المقدر  بین  -

 .البنوك اغلب المشاریع

 .ضعف المساعدة التقنیة للمتعاهدین فیما یخص اإلعالم والموافقة -

غیاب دعم المشاریع في مرحلة االنجاز واالستثمار مما یسمح بدراسة المعطیات حول اإلنشاء الفعلي  -

 .للمشاریع ومناصب العمل المندرجة

.  أجهزة صیانة وترقیة االستثمارات:الفرع الخامس

 :جهاز صیانة التشغیل -1

تمثل إنشاء صندوق التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة، وقد وضعت الخزینة تحت تصرف هذه المؤسسات 

 ملیار دوالر أمریكي في تلك الفترة، 20التي هي في حالة عجز هیكلي وسائل مالیة هائلة مقدرة بما یقارب 

شرط أن تنعش تطور نشاطاتها وأن تحافظ على مناصب الشغل الموجودة في إطار مخطط  تعدیل لعدة 

السنوات، ونظرا للنتائج المتحصل علیها، لم تتوصل مخططات التعدیل إلى األهداف المتوقعة بل استعملت 

. أكثر من حجة لتسریح العمال ومن ثمة تخفیض عددهم كوسیلة لتنشیط المؤسسات

 مؤسسة 800 مؤسسة إلى هذا الجهاز من بینها 1300، لجأت أكثر من 1998 ونهایة 1995وما بین سنتي 

. تم حلها

 :ترقیة االستثمارات -2

دفعت سیاسة التحریر االقتصادي المعلنة، منذ بدایة التسعینیات السلطات العمومیة إلى إصدار نصوص 

قانونیة وتنظیمیة والى تحدید إجراءات كترك للمؤسسة العمومیة المبادرة الكبرى في اإلبداع وتعطي حریة 

ومن المقبول عامة من طرف السیاسات النشیطة لمكافحة البطالة دعم . عمل أكبر للمبادرة الخاصة

االستثمار والمساعدة على إنشاء المؤسسات وتم اتخاذ عدة إجراءات في هذا االتجاه تهدف إلى تحسین محیط 

. المؤسسة وترقیة االستثمار الخاصة

 أوت 20 المؤرخ في 03/01 األمر رقم 2001   وللقیام بترقیة، أصدرت السلطات العمومیة في سنة 

، الذي ینص على تنمیة االستثمار وقانون التوجه في ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مصدرا 2001

فعاال للشغل وخلق القیمة المضافة كما تعتبر أداة فعالة في التنمیة المحلیة والتوازن الجهوي واستقرار السكان 

من خالل ما تبینه بعض الدراسات حیث تبین أنها تساعد على توفیر مناصب عمل اكبر بخمس مرات من 

. الصناعات الكبرى بالنسبة لكل وحدة رأس مال مستثمرة
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  وحسب ما یظهره القانون الحدیث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فإنها تهدف إلى تغطیة الحاجیات الوطنیة 

 مؤسسة صغیرة ومتوسطة على المدى المتوسط في مختلف القطاعات مما یسمح 600.000حیث قرر إنشاء 

 )1 (. سنوات10 مالیین منصب عمل على مدى 6بإنشاء 

وبهذا الصدد بدأ حالیا برنامج دعم . إن هذا الهدف یبقى مقرونا بتوفیر عدد من العوامل غیر متوفر معظمها

تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر من أجل تأهیل وتحسین روح المنافسة لهذه المؤسسات 

 )2(:وترمي األهداف الخاصة بهذا البرنامج إلى. وبعث التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

. تحسین قدرات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة استعدادا لمواجهة اقتصاد السوق -

 .البحث عن سبیل أفضل لالحتیاجات المالیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

 .تحسین االستفادة من اإلعالم المهني -

تحسین ودعم محیط المقاولین من خالل دعم المنشآت والهیئات المعینة بقطاع المؤسسات الصغیرة  -

 .والمتوسطة

 93-11-13خالل الفترة الممتدة بین  )APSI(إن االستثمار الذي تم في إطار وكالة ترقیة ودعم االستثمار 

 مشروع 43213 ملیار دح التزام باستثماره حیث یوافق هذا المبلغ 3344، یقدر بأكثر من 2000-12-31و 

:  منصب عمل ویمكن قراءة هذه األرقام في الجدول أدناه1605000استثمار من شأنه إنشاء أكثر من 

 

 

 

 

 

 

. تطور مشاریع االستثمار المصرحة: )26(الجدول قم      

. المبالغ بمالییر الدینارات:               الوحدة

المبلغ التشغیل المشاریع السنوات 

 %النسبة العدد  %النسبة العدد  %النسبة العدد 

93/94 694 1.50 59606 4 114 3.40 

1995 834 1.80 73818 5 219 6.54 
1996 5075 10.98 127849 7 178 5.32 
1997 4989 10.79 266761 17 438 13.09 
1998 9144 19.78 388702 24 912 27.27 

                                                 
 19ص.الدورة العامة.التقریر الوطني حول التنمیة البشریة .CNES  .2001تقریر : 1
الملتقى الدولي متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة : مداخلة ضمن". دور المؤسسات المصغرة في القضاء على البطالة"ثالیجة نوة.بسمة عولمي :2

  600ص.الجزائر- جامعة حسیبة بن بو على . 2006 أفریل 17/18. والمتوسطة في الدول العربیة
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1999 12372 26.80 351986 22 685 20.48 
2000 13105 28.35 336169 21 798 23.90 

 100 3344 100 1604891 100 46213المجموع 

. 2000. تقریر وكالة الترقیة ودعم االستثمار: المصدر

.  منصب لكل مشروع28: یقدر متوسط التشغیل لكل مشروع على المستوى الوطني بـ

 و تراجعت أیضا قیمة % 21  إلى %22 من1999نالحظ من الجدول تراجع طفیف في نسبة التشغیل منذ 

 و هذا ما %28.35 إلى % 26.80 أما نسبة المشاریع ارتفعت من % 23.90 إلى % 20.48المبالغ من 

. یفسر أن هذه الزیادة في المشاریع كانت لمشاریع لیست كثیفة العمالة

 آفاق بالجزائر :المطلب الثاني   

     كان و الیزال التشغیل إشكالیة تواجه اغلب اقتصادیات العالم ،و ذلك نتیجة لقصور األنشطة 

االقتصادیة على استعاب الفئة النشیطة المتزایدة ،كما أن الجزائر ال تختلف من حیث مشكل التشغیل و 

ارتفاع البطالة عن الدول النامیة ،ففي إطار تطبیق برنامج اإلصالحات االقتصادیة ،انخفض عدد الوظائف 

فبعدما كان المتوسط السنوي لعدد الوظائف الجدیدة یقارب .الجدیدة في الوقت الذي تزایدت فیه الفئة النشیطة 

 ي، ف1998-1995 للفترة 70.000 إلى 50.000 أصبح یتراوح بین 1994-1987 للفترة ة وظیف148.000

 (.%    4الوقت الذي تتزاید فیه الفئة النشیطة بمعدل 
1(

 

وفي هذا المطلب سنتعرض إلى تصور التشغیل في الجزائر في السنوات القادمة في ضل المتغیرات 

 . االقتصادیة الراهنة و المستقبلیة

. فرضیات التنبؤ: الفرع األول

 تختلف فرضیات التنبؤ باختالف األطراف المكلفة بذلك، سواء تعلق األمر بالحكومة من خالل أجهزتها 

مراكز األبحاث والدراسات المتخصصة، المجلس االقتصادي : مثل. للتخطیط أو الهیئات المستقلة عنها

إال أن هذا االختالف ال یتنافى مع إجماعها واشتراكها لمجموعة من . واالجتماعي وخبراء البنك العالمي

العناصر، من أجل الوصول إلى نفس الهدف، والمتمثل في تقدیر العمالة المستقبلیة وما یفترض أن یتحقق 

: وتندرج الفرضیات المعتمدة ضمن ما یلي. من نتائج اقتصادیة الستیعاب جزء كبیر منها أو كلها

:   اإلطار العام -1

یتضمن اإلطار العام مجموعة من الفرضیات التي ال یختلف أحدا على ضرورة اعتمادها لتحدید اآلفاق 

 )2(:المستقبلیة للتشغیل قصد الحد من زیادة البطالة ویمكن أن نختصر هذا اإلطار في الخمس عناصر التالیة

. تطویر اإلنتاج الداخلي الخام بوتیرة بطیئة على المدى المتوسط وتبدأ في التسارع على المدى الطویل- 

 سنویا في %4أن یكون معدل اإلنتاج الداخلي الخام أكبر من معدل تطور الفئة النشیطة والذي یصل إلى -

. المتوسط
                                                 

 208ص.مرجع سابق .العایب عبد الرحمان :1

 61ص. 1998. 30العدد . الجریدة الرسمیة:2
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الوصول إلى استقرار اقتصادي وان یتطور بطریقة تسمح برفع حجم االستثمارات المنتجة التي من شأنها - 

رفع مستویات اإلنتاج وضمان دورة اقتصادیة بین مختلف األعوان االقتصادیین قصد خلق مناصب شغل 

. جدیدة

األخذ بعین االعتبار الموارد المالیة الضروریة لتغطیة تكلفة إنشاء مناصب العمل من خالل ترشید النفقات - 

العمومیة، وتخصیص نسبة مئویة منها لخلق فرص عمل تتزاید من سنة ألخرى لتغطیة الطلب اإلضافي على 

. العمل وكذلك أولئك الذین فقدوا وظائفهم ألسباب اقتصادیة

ضرورة تفعیل دور القطاع الخاص والمشاریع الفردیة القادرة على استحداث مناصب شغل جدیدة دون أن - 

.     یكلف خزینة الدولة أمواال یمكن أن تخصص لنشاطات أخرى تساهم هي األخرى في ترقیة عالم الشغل

 :الفرضیات المعتمدة-2

: تتمثل الفرضیات المعتمدة في ثالثة جوانب أساسیة وهي

 %3تتوقع الوزارة المنتدبة للتخطیط في المدى المتوسط إلى إمكانیة رفع نسبة النمو السنوي للتشغیل بوتیرة  ·

مما یسمح بتثبیت البطالة عند مستواها الحالي في انتظار إنعاش االستثمارات الوطنیة العمومیة والخاصة 

 .محلیة كانت أو أجنبیة إلعطاء دینامیكیة أكثر في مجال التشغیل

یقودنا الحدیث عن آفاق التشغیل في الجزائر إلى الفرضیات التي وضعها المخطط الوطني لمكافحة البطالة  ·

)1(: وقد اعتمد في ذلك على ما یلي2010 خالل سنة %14للوصول بمعدلها إلى 
 

. %4زیادة الناتج الداخلي الخام بمعدل سنوي - 

.  سنویا%2.8تطور العمل الرسمي خارج اإلدارة بنفس وتیرة العمل الرسمي أي - 

.  من السكان%31استمرار الشغل غیر الرسمي في احتواء - 

. %4أن یظل معدل تطور السكان القادرین على العمل بوتیرة -

. %0.7أن تظل مرونة العمل الرسمي خارج اإلدارة بالناتج الداخلي الخام المقدر -

 1996األخذ بعین االعتبار تكلفة إنشاء منصب العمل الدائم لمختلف القطاعات اعتمادا على أسعار سنة -

: وفقا لما یلي

        دح4000.000: قطاع الزراعة ·

 . دح7000.000:  قطاع الصناعة ·

 .دج5000.000: قطاع البناء واألشغال العمومیة ·

  دح 1500.000: قطاع اإلدارة ·

 . دج1000.000: قطاع الخدمات ·

یربط بعض الخبراء الدولیین تقدیرات التنبؤ فیما یتعلق بتوسیع دائرة التشغیل والتخفیض من معدالت البطالة 

بمدى تطور معدل النمو االقتصادي من جهة، وبشرط استقرار األجور الحقیقیة من جهة أخرى ضرورة رفع 

                                                 
 61ص. المرجع السابق: 1
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 % 10 دج إلى 9400معدل النمو مع األخذ بعین االعتبار استقرار األجور الحقیقیة عند مستوى متوسط 

 وفي حالة نمو سلبي أو أقل من النمو %20 من أجل تخفیض معدل البطالة إلى 2005-2001سنویا للفترة 

، بالمقابل یأمل الخبراء في أن تحقق الجزائر معدل 2010 سنة %45الطبیعي فان معدل البطالة سیصل إلى 

  )1(. كحد مرتقب%10 إلى %9 كحد أدنى وبین %8 و%7نمو اقتصادي یتراوح بین 

: مناصب الشغل المفترضة-2

 إن التطور المستقبلي للشغل في ظل الفرضیات السابقة غیر مشجع على المدى الطویل، إذ ینتظر أن تصل 

 أن ینشأ االقتصاد عددا ر أما في حالة التشغیل شبه الكامل ینتظ2010 في آفاق  33.3%نسبة البطالة إلى 

2(.%14كافیا من مناصب الشغل لتخفیف البطالة إلى 
( 

وٕاذا كانت التوقعات المستقبلیة للتشغیل والبطالة مرتبطة بتطور عدد السكان القادرین على العمل الذین هم 

 6916000 یشتغل منهم 12693000:  سیقدر2010في تزاید من سنة ألخرى فان عددهم آلفاق سنة 

 منصب عمل 4186000 منها 5290000شخص وهو ما یعادل حجما صافیا لمناصب الشغل المستحدثة بـ 

. 2010-2000جدید للفترة 

 منصب شغل من سنة إلى خمس سنوات بتكلفة 1105700وفي هذا السیاق یسطر البرنامج تقدیرات إنشاء 

 ملیار 64.12 منصب بتكلفة سنویة 502539 ملیار دینار حیث یقدر مناصب الشغل السنویة 137.22

 فان قطاع %3.5دینار جزائري ، فإذا كانت نسبة إنشاء مناصب الشغل المتوقعة في حدود معدل سنوي 

 منصب 820000، 2010 منصب عمل في سنة 1237000البناء واألشغال العمومیة والري سیسمح بخلق 

:  للقطاع الزراعي، كما یتطلب تطویر القطاعات728000 منصب في الصناعة ثم 958000لقطاع اإلدارة و

 3. منصب لذات الفترة1247000التجارة، الخدمات، النقل واالتصال حجما قدره 

فإذا كانت هذه الفرضیات ستؤدي إلى الوصول إلى مناصب العمل المشار إلیها حسب التوقعات النظریة، 

 ملیار 47فان تحقیقها على أرض الواقع صعب تحقیقه، خاصة وأن الغالف المالي للبرنامج قد یصل إلى 

دوالر أمریكي، على الرغم من الرخاء المالي الذي تعرفه الخزینة في السنوات األخیرة، نتیجة الزیادة الكبیرة 

. في رصید احتیاطي الصرف

 دوالر أمریكي للبرمیل إال أن نسبة نمو الناتج 28.7على الرغم أیضا أن المعدل المتوسط لسعر النفط هو 

 المعتمد في الفرضیات السابقة، كذلك أن عدد %4، وهو معدل بعید عن %2.6الداخلي الخام لم تتجاوز 

 للفترة %3.25 ملیون شخص أي بمعدل زیادة سنویة 2.54 ملیون شخص إلى 2.31البطالین قد ارتفع من 

. 2000-1997الممتدة من 

                                                 
1 Abderrahmane MEBTOUL. L'Algérie face aux défis de la mondialisation. réformes économiques et privatisation. . 

Tome2.  Office des publications universitaires. .2002. p120 
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 1999.1 عن سنة %20 بزیادة 2000 منصب عمل في سنة 260109وبالموازاة مع ذلك فقد سجل فقدان 

فانه في ظل األوضاع االقتصادیة والسیاسة الحالیة یصعب تحقیق أهداف المخطط الوطني للبطالة، من 

حیث توفر شروط انطالق التنمیة االقتصادیة الطموحة التي تعتمد على االستقرار السیاسي لتوفیر مناخ 

مالئم لالستثمار المحلي واألجنبي والذي من شأنه أن یوفر الغالف المالي القادر على تغطیة تكالیف 

البرامج، شریطة إخضاع أسالیب تسییر القطاعات االقتصادیة إلى صرامة أكثر، مع اعتماد المعاییر 

. االقتصادیة، والمحاسبیة بها

 وبالموازاة مع ذلك فانه من الضروري تفعیل دور سیاسة التشغیل في الجزائر والتي ظلت غائبة في أغلب 

األحیان، حیث اعتمدت على تسییر أزمة البطالة بتبني طرق وقائیة ظرفیة عن طریق إجراءات وقرارات غیر 

. ثابتة وتتغیر بتغیر الحكومات واألشخاص القائمین علیها

 وتراهن الجزائر في المستقبل على مشروع المؤسسات المتوسطة والصغیرة إذ یشیر القانون الجدید لهذه 

 مؤسسة على المدى المتوسط 600.000المؤسسات، أن تغطیة الطلب الوطني من الید العاملة یتطلب إنشاء 

 )2(. منصب شغل على مدى عشرة سنوات القادمة6000.000والتي بإمكانها استحداث قرابة 

الذي تشرف " القرض المصغر" كذلك فان تسهیل تمویل مشاریع الشباب العاطل عن العمل، في إطار برنامج 

علیه مندوبیة تشغیل الشباب عبر الوالیات وفي هذا المجال فقد تم اقتراح إنشاء بنك تعاون لفائدة صغار 

المقاولین والمسرحین عن العمل على مدى عشرة سنوات القادمة مع االتفاق مع خبراء البنك العالمي واالتحاد 

األوربي على تموین القروض المصغرة من خالل اشتراك الحركة الجهویة في تنشیط البرامج وهذا اإلجراء من 

 منصب شغل في قطاع الغابات والصید البحري والشغال العمومیة 700.000شأنه تحریك وتیرة التنمیة لفتح 

 قد أدى إلى خلق 1996كما أن برنامج األشغال العامة بكثافة عالیة للید العاملة والذي تم الشروع فیه سنة 

 منصب عمل في قطاع الفالحة واألشغال العمومیة، وینتظر أن یساهم هذا البرنامج في تقلیص 237.000

 )3(. على مدى عشرة سنوات القادمة%18 إلى %29معدل البطالة من 

 كما أن برنامج ترقیة الشباب وٕادماجهم في عالم الشغل دور في امتصاص الید العاملة نسبیا في المستقبل 

 منصب عمل 64.000 تعاونیة سمحت باستحداث 25248 قد مكن من إنشاء 1994-1990حیث انه للفترة 

 ملیار سنتیم ،وبالرغم من ذلك یبقى هذا المشروع بعیدا عن الطموحات والتطلعات 14.9بغالف مالي 

: المنتظرة منه للتخفیف من شدة البطالة ولعل األسباب في ذلك تعود إلى

 .سوء التأطیر الذي تواجهه التعاونیات الشبابیة ·

 .انعدام التجربة لدى الشباب الذین استفادوا منها ·

سعیا وراء تحقیق الربح في أسرع وقت وتقلیل التكالیف  )الخدمیة(التوجه نحو المشاریع الغیر اإلنتاجیة  ·

 .التي قد تفرزها المشاریع اإلنتاجیة
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إمكانیة استحداث وظائف جدیدة : الفرع الثاني

  ما یالحظ في السنوات األخیرة هو قلة العرض لمناصب العمل الدائمة إذ اعتمدت المؤسسات الوطنیة على 

نظام العقود ذات المدة المحددة أو المفتوحة في وقت یعرف فیه سوق العمل اختالال كبیرا في توازناته من 

حیث الطلب والعرض، وٕاذا كان القطاع العام المستوعب األكبر للید العاملة في الجزائر خالل السنین 

الماضیة أصبح الیوم یعاني من مجموعة من المشاكل تتمركز أساسا حول مصادر التمویل، وانخفاض 

 مؤسسة 55مردودیة عوامل اإلنتاج في ظل غیاب المعاییر العلمیة والتقنیة في األسالیب التسییر،إذ أن 

. عمومیة ذات ثقل اقتصادي واجتماعي معتبر، محكوم علیها بالتصفیة

 عامل، فان القطاع الصناعي 6.000.000 فإذا كان عدد العمال في جمیع القطاعات االقتصادیة یقرب 

، وهو ما یعني أن جل الوظائف التابعة لهذا القطاع 2001 ماي 10 وظیفة في 220.000العمومي یساهم بـ 

وٕاذا كان التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة قد كلف الدولة . تتواجد في قطاعي اإلدارة والشغال العمومیة

 فقد وجدت هذه المؤسسات نفسها في نقطة البدایة وكأن الدولة لم )1 (.2000-1991 ملیار دج للفترة 1200

 وظیفة جدیدة من شأنها أن تخفف حدة 500.000تنفق شیئا وهذا الغالف المالي كان بإمكانه خلق قرابة 

. الضغط االجتماعي الذي تعرفه الجزائر

، وتعادل 1998 لسنة %52 بالمقابل فقد تجاوزت مساهمة القطاع الخاص في تكوین القیمة المضافة 

الوظائف التي وفرها ضعف ما هو موجود في القطاع العام و دون أن یكلف ذلك خزینة الدولة شیئا على 

 ملف استثمار لدى 40.000الرغم من أنه لم یحظى باهتمام كبیر في السنوات األخیرة، فمثال سجل نحو 

 ملیون منصب شغل جدید 1.5 ملیار دج من شأنها أن تفتح 40رصد لها مبلغ إجمالي  )APSI(مصالح 

 )2(. منها فقط دخلت مرحلة النشاط، والباقي مازال في االنتظار بسبب البیروقراطیة10لكن 

  وبالتالي یمیل توجه الدولة الحالي إلى إعطاء األولویة للقطاع الخاص لتفعیل دوره من خالل إعادة 

. تأهیل المنشآت القاعدیة

وعلى هذا األساس، فان آفاق التشغیل ببالدنا تبقى غامضة وغیر محددة في ظل التوجه االقتصادي الذي 

فعلى .  من تأثیرات سلبیة على الصعید االجتماعيركز على التوازنات االقتصادیة الكلیة، وما ینتج عنها

الرغم من تحسن بعض المؤشرات االقتصادیة الكبرى، إال أن الوضعیة االجتماعیة تتفاقم من سنة ألخرى 

السیما إشكالیة التشغیل، التي باتت تتعقد سنة تلوى األخرى خاصة بعد الدخول إلى حتمیة التعدیل الهیكلي، 

الشيء الذي أدى إلى فقدان مناصب العمل، التي شكلت عبئا . وما تبعه من خوصصة المؤسسات العمومیة

إضافیا على عالم الشغل، في ظل تزاید الفئة النشیطة، على الرغم من انخفاض معدل النمو الطبیعي للسكان 

.    سنویا في المتوسط % 1.7إلى 

                                                 
1
 : Abderrahmane MEBTOUL. Op.cit. p115. 
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 إن هذه المعطیات تبین بوضوح المستقبل الغامض للشباب البطال، في ظل ندرة عرض مناصب العمل 

وبالنظر إلى المعطیات االقتصادیة واالجتماعیة الحالیة، فان مستقبل التشغیل في بالدنا . خاصة الدائمة منها

یطرح تحدیا كبیرا للقائمین على بناء السیاسة االقتصادیة، إذ یتوجب تحقیق معدل نمو اقتصادي یعادل ثالثة 

. مرات ما هو علیه الحال في السنوات األخیرة

 منصب عمل جدید، لذلك 10.000 وتمكنت من إنشاء 1995 سنة %5 إذ كانت الجزائر قد حققت نسبة نمو 

.   سنویا%8 إلى %7یتوجب علیها بلوغ نمو اقتصادي یتراوح بین 

 كما أن خلق بنك خاص بتمویل مشاریع العاطلین قصد تسهیل تمویل مشاریع الشباب العاطل عن العمل في 

إطار برنامج القرض المصغر ،ویشمل أیضا العمال المسرحین من العمل وذلك في سیاق تصنیف البرنامج 

 ملیار دج لمواجهة ضغوطات الحمایة االجتماعیة بعدما تم االتفاق مع 16أالستعجالي الذي خصص منه 

خبراء من البنك العالمي واالتحاد األوربي على كیفیة تمویل هذه البرامج وطرق تنفیذه في ظل جمود البنوك 

وفي السیاق تحضیر إستراتیجیة الحمایة .واإلجراءات اإلداریة الثقیلة والمعرقلة  في بعض األحیان 

االجتماعیة على مدى عشرة سنوات القادمة یرى الممثلون األوربیون ضرورة إشراك الجمعیات قصد تحریك 

 منصب شغل في قطاع الغابات والصید البحري واألشغال 700.000وتیرة التنمیة والتي من شانها خلق 

 ) 1 (.العمومیة

 من الفئة % 17وتجدر اإلشارة إن القطاع غیر الرسمي یحتوي على أكثر من ملیون شخص، أي ما یعادل 

وبالتالي فإن سوق العمل غیر الرسمي هو بمثابة صمام أمان في بعض األحیان .النشطة خارج قطاع الزراعة

 األطر القانونیة جباعتباره یمتص جزء من البطالة ومن المنتظر أن یصل عدد الذین یعملون خار

 )2( 2010 -1997 بین ة  لفترة الممتد2.420.000

 في هذا المجال من ةیعتبر تطویر الهیئات  التي تهتم بالتشغیل ضمن األدوات الرئیسیة لبناء سیاسة ناجح

خالل مجموعة من اإلجراءات  یمكن إیجازها وفقا ألهدافها من خالل العمل على التخفیف من المعاناة 

طالبي العمل عن طریق توجیههم إلى خیار التكوین أو إشراكهم في نظام التامین على البطالة وعلى اعتبار 

:   یلي اأن هذه المنشاة هي المنظمة لسوق العمل ، وعلیه فان المهام المسندة إلیها تنحصر فیم

.  كانت أو مؤقتة ةالعمل على إیجاد وظائف لطالبي العمل تتالءم وقدرتهم ومؤهالتهم دائم -

 .تقدیم المعلومات الضروریة للشباب أو لكل طالب للعمل في مجال البحث عن العمل  -

. العمل على توجیه العاطلین مهنیا من خالل تقدیم العروض التي یتلقونها من المؤسسات المستخدمة -

ضرورة انجاز برامج تساعد على الحركیة والتنقل من مكان ألخر، الن التشغیل ال تحكمه حدود جغرافیة 

 . داخل البلد الواحد، مع إعطاء األولویة لسكان المنطقة في حالة توفر فرص العمل 

الخ وتعتمد سیاسة التشغیل ...إنتاج المعطیات األساسیة لإلعالم حول سوق العمل وخصائصها ومرونتها -

على مجموعة منها ما یتعلق بتقلیص مدة العمل ومنها ما هو متعلق بإجراء التعویضات، ومنها ماله عالقة  
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بإحالة على المعاش المسبق بمعنى تقلیص مدة الخدمة إلتاحة الفرص للبطالین لیشغلوا مناصب عمل الذین 

أحیلوا  على التقاعد، كما تتضمن تنمیة العمل الذاتي من خالل تقدیم اإلمكانیات المالیة والمادیة  لبناء 

 لرفع حجم االستثمار ومنه زیادة  فرص العمل، كما یمكن دمج سیاسة ةمشروع فردي أو مؤسسات مصغر

إدماج الشباب وٕاعادة تأهیل  وتكوین العمال المسرحین ألسباب اقتصادیة في سوق العمل من خالل برامج 

التشغیل المسبق أو تشغیل الشباب واالستفادة من مزایا الشبكة االجتماعیة، فالجزائر قد سلكت كل هذه السبل 

قصد تخفیض حدة البطالة لكن اإلشكالیة في مدى دقة ومصداقیة تنفیذها، وهل إن األموال التي تخصصها 

الدولة لهذا الغرض تصرف في مواضعها وهل القائمین علیها لهم ما یلزم من التكوین والخبرة والنزاهة لتحقیق 

 هذا الغرض وهل توجد أجهزة مراقبة مستقلة تراقب تنفیذ هذه اإلجراءات ؟ 

واإلجابة على هذه التساؤالت هي التي تمكننا من تبین سیاسة تشغیل واعدة بإمكانها أن توسع أدوات التدخل 

اإلعفاءات من :لتنظیم سوق العمل وتسیره بشكل یسمح باالقتراب من حالة التوازن به قدر اإلمكان مثل 

االشتراكات  االجتماعیة ،عقود التأهیل ، تربصات أولیة لحیاة المهنیة الشروع في األشغال ذات المنفعة 

العامة في قطاع العمومي أو الجمعیات، تدعیم ركائز التكوین المهني في مراكز التكوین المهني خارج وداخل 

 بتقدیم مساعدات لكل مؤسسة تحدث منصب عمل جدیدة من خالل إجراءات جبائیة  تحفیزیة ، تالمؤسسا

. او عن طریق التخفیف او اإلعفاء من الضرائب 

اعتمادا على ما سبق فان أفاق التشغیل في الجزائر تراهن في المقام األول على القطاع الخاص الذي بإمكانه 

فتح مناصب شغل جدیدة غیر مكلفة بالنسبة  لدولة و التي تعمل على توجیهه ومساعدته وألداء مهامه من 

الخ  ..خالل تسهیالت منح القروض واالمتیازات الضریبیة 

فإذا كانت الخوصصة خطوة البد منها ، یتعین وضع إستراتیجیة بعیدة  المدى تضمن توظیف العمال 

المسرحین والذین اكتسبوا خبرة مهنیة أنفقت علیها الدولة مبالغ كبیرة بقصد االستفادة منها تحت غطاء القطاع 

كما . الخاص عوض القطاع العام الذي یؤدي المهام المنوطة به واألهداف  المرجوة منه لسبب أو آلخر

 أن تتبنى الدولة سیاسة تشغیل جادة وهادفة إلى إحداث فرص عمل وتخفیض معدالت البطالة إلى ضیفتر

أدنى مستویاتها بالنظر إلى اإلمكانات والقدرات المتاحة داخل البلد وذلك قصد تصحیح االختالالت التي 

.  تبرز في سوق العمل 
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: خالصة الفصل

.     تناولنا من خالل هذا الفصل عرض وصفي لوضعیة البطالة في الجزائر قبل و بعد التعدیل الهیكلي

. الذي كان له أثر سلبي واضح على وتیرة التشغیل و رفع معدالت البطالة 

  باإلضافة إلى ذكر بعض أهم األسباب التي تقف وراء البطالة من خالل مجموعتین من العوامل األولى 

خارجة عن سیطرة الحكومة أي األسباب التي ال تعتبر الحكومة مسؤلة عنها مسؤولیة مباشرة و المجموعة 

كما .  مباشرةةالثانیة داخلة في نطاق سیطرة الحكومة أي األسباب التي تعتبر الحكومة مسؤولة عنها مسؤولي

اشرنا أیضا إلى ذكر أهم ممیزات البطالة في الجزائر و المتمثلة في نوعیة األشخاص العاطلین اغلبهم شباب 

. و طالبي عمل ألول مرة

من خالل دعم .  آثارهانكما قدمنا مجموعة االجرءات و التدابیر المعتمدة لمعالجة البطالة أو التخفیف م

و نمیز بین نوعین من اإلجراءات المعتمدة لمواجهة البطالة .االستثمار الخاص و تقریر رؤوس األموال

األولى مرتبطة بالحمایة االجتماعیة لفئات المتضررة من جراء تطبیق التعدیل الهیكلي من خالل دعم 

وتحسین المستوى المعیشي لها عن طریق مجموعة برامج، و الثانیة تتمثل في إیجاد بدائل جدیدة إلدماج 

الشباب في الحیاة المهنیة مثل عقود ما قبل التشغیل الموجهة لخریجي الجامعات قصد إكسابهم الخبرة 

. المطلوبة

و في األخیر نجد أن تصور مستقبل التشغیل بالجزائر مرتبط بمدى نجاعة االجرءات و البرامج المسطرة 

 .لمواجهة البطالة خاصة التي تخص الشباب
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مدخل نظري لالقتصاد القیاسي : المبحث األول
  

یعتبر االقتصاد القیاسي فرعا من فروع علم االقتصاد و یهتم بالقیاس و التقدیر المیداني للعالقات    

حیث أن كل العالقات االقتصادیة تهتم بالقیاس إذا أننا نقیس عادة اإلنتاج الوطني الخام ، حجم . االقتصادیة

... البطالة ، التوظیف

لكنه . مابین النظریة االقتصادیة ،الریاضیات االقتصادیة و اإلحصاءة یمثل االقتصاد القیاسي أداة توفیقي

. یختلف تماما عن كل هذه الفروع 

مفاهیم عامة حول النمذجة و االقتصاد القیاسي :المطلب األول

  مفهوم االقتصاد القیاسي والنموذج االقتصادي:الفرع األول

:  تعریف باالقتصاد القیاسي-1

 ویرجع الفضل في ذلك لالقتصادي 1926استخدمت عبارة االقتصاد القیاسي ألول مرة سنة 

Ranger Frich
  ویعتبر االقتصاد القیاسي احد فروع علم االقتصاد الذي یهتم بقیاس وتحلیل العالقات )1(

.  االقتصادیة مستعینا بالنظریة االقتصادیة والریاضیات واألسالیب اإلحصائیة

 Metricsاقتصاد ،   Economy:  یتكون االقتصاد القیاسي من كلمتین أصلهما إغریقي هما 

قیاسات، ویتبین من هذا التعریف أن االقتصاد القیاسي هو مزیج من النظریة االقتصادیة واالقتصاد الریاضي 

.  )2(واإلحصاء من اجل الحصول على قیم عددیة لمعلمات العالقات االقتصادیة

 :ویهدف االقتصاد القیاسي إلى- 
)3( 

تحلیل واختبار النظریات االقتصادیة المختلفة وال یمكن أن تكون النظریة االقتصادیة صحیحة ومقبولة ما - 

. لم تجتاز اختبارا كمیا عددیا یوثق قوة النموذج ویفسر قوة العالقة بین المتغیرات االقتصادیة

رسم السیاسات واتخاذ القرارات عن طریق الحصول على قیمة عددیة لمعلمات العالقات االقتصادیة بین - 

. المتغیرات لتساعدني في اتخاذ القرارات الحالیة

التنبؤ بقیمة المتغیرات االقتصادیة في المستقبل وهذا یساعد رجال األعمال والحكومات في وضع سیاسات - 

من خالل توفیر القیمة العددیة لمعلمات المتغیرات االقتصادیة والتنبؤ بما ستكون علیه الظاهرة االقتصادیة 

. ومثل هذه التنبؤات تمكن واضعي السیاسات والقرارات من تنظیم الحیاة االقتصادیة. مستقبال

 :مفهوم النموذج االقتصادي-2

إن أول مشكلة تواجه باحث االقتصاد القیاسي هي تشكیل نموذج القیاس االقتصادي، ومنه یعرف النموذج 

 )1(.على أنه تمثیل مبسط لعدة عالقات اقتصادیة مبسطة

                                                 

:
.  3ص . مصر- اإلسكندریة. 2000 الطبعة الثانیة .الدار الجامعیة.االقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیق. عبد القادر محمد عبد القادر عطیة 1
.  23ص . عمان األردن1998طبعة األولى . دار وائل للنشر.االقتصاد القیاسي . مجید علي حسین وعفاف عبد الجبار سعید:  2
. 23ص . نفس المرجع:  3
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أو بعبارة أخرى هو مجموعة من العالقات االقتصادیة التي تصاغ عادة بصیغ ریاضیة لتوضیح سلوكیة 

أو میكانیكیة هذه العالقات، ویهدف النموذج االقتصادي إلى تبسیط الواقع من خالل بناء نموذج اقتصادي ال 

یحتوي على جمیع تفاصیل الظاهرة االقتصادیة المراد دراستها، بل یتضمن العالقات األساسیة بها، ویستخدم 

النموذج االقتصادي كأداة في عملیة التنبؤ التي تستخدم لتقییم السیاسات االقتصادیة القائمة أو المقترحة ثم 

. استخدمها في عملیة تحلیل الهیكل االقتصادي

ویستخدم النموذج االقتصادي الرموز الریاضیة ویتكون من معادلة واحدة مثل معادلة الطلب أو من مجموعة 

. من المعادالت تسمى بالمعادالت اآلنیة وذلك ألنها توضح الهیكل األساسي للنموذج المراد بناؤه

 )2(:هناك عدة خصائص مرغوب فیها ألي نموذج اقتصادي منها

. مطابقته للنظریة االقتصادیة، بحیث یصف الظاهرة االقتصادیة بشكل صحیح -

قدرته على توضیح المشاهدات الواقعیة، بحیث یكون متناسقا مع السلوك الفعلي للمتغیرات االقتصادیة  -

 .التي تحدد العالقة بین هذه المتغیرات

دقته في تقدیر المعلومات، أن هذه التقدیرات یجب أن تكون أفضل تقریب للمعلومات الحقیقیة، وتأتي  -

هذه الدقة من اتصاف هذه التقدیرات بصفات مرغوبة یحددها االقتصاد القیاسي مثل خاصیة عدم التحیز 

 .وكفاءتها

 . قدرة النموذج االقتصادي على التنبؤ بحیث یعطي تنبؤات مرضیة للقیم المستقبلیة للمتغیرات المعتمدة -

خاصیة البساطة، إذ أن النموذج االقتصادي یجب أن یبرز العالقات االقتصادیة بأقصى حد ممكن من  -

البساطة، فكلما قل عدد المعادالت وكان شكلها الریاضي أبسط أعتبر النموذج االقتصادي أفضل من 

 .غیره شریطة أن ال یكون على حساب الدقة في التقدیر

مكونات ومتغیرات النموذج االقتصادي : الفرع الثاني

 :مكونات وبناء النموذج االقتصادي .1

یتكون النموذج االقتصادي في ضوء النظریة االقتصادیة من مجموعة من العالقات االقتصادیة، 

وتسمى هذه المعادالت التي یتضمنها النموذج بالمعادالت الهیكلیة، وذلك لكونها توضح الهیكل األساسي 

 المراد بناؤه ، كأن یكون نموذجا لمشروع معین أو قطاع معین أو هیكل االقتصاد القومي ، وان عدد جللنموذ

المعادالت التي تستخدم في هذا النموذج تعتمد على هدف وطبیعة النموذج المراد البحث فیه، والمعادالت 

: الهیكلیة للنموذج االقتصادي تتكون مما یلي 

  )3(: المعادالت التعریفیة-

إن المعادالت التعریفیة هي المعادالت التي تعرف متغیرا ما باستعمال المتغیرات األخرى، مثال 

  ):s(واالدخار  )c(بأنه مجموع االستهالك  )y(یعرف الطلب الكلي 
                                                                                                                                                             

.  2ص.الجزء األول. بن عكنون الجزائر. 1999. دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة األولى. مدخل لنظریة القیاس االقتصادي. تومي صالح:  1
. 39ص.مرجع سابق. مجید علي حسین وعفاف عبد الجبار سعید:  2
. 11ص . مرجع سابق. عمر صخري:  3
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                  scy += 

هذه المعادلة تسمى بالمعادلة التعریفیة أي أنها صحیحة بالتعریف، غیر انه یجب أن ینوه إلى شيء هام 

. )سلوكیة  (یتعین أخذه بعین االعتبار وهو أن المعادلة التعریفیة یجب أن ال تفسر أبدا كمعادلة هیكلیة 

 )1(:المعادالت السلوكیة-

، أكثر مما تعبر جهي المعادالت التي تعبر عن العالقات الدالیة للمتغیرات االقتصادیة في النموذ

فالمعادلة . عن كونها متطابقات، ویمكن التعبیر عنها بدالة ذات متغیر مستقل واحد أو عدة متغیرات مستقلة

:          التي تبین أن االستهالك دالة في الدخل هي معادلة سلوكیة ذات متغیر مستقل واحد، أي أن

yc 10 bb += 

 دالة للدخل وسعر الفائدة والعادات والتقالید هي دالة سلوكیة ذات متغیرات كوالدالة التي تبین بان االستهال

. مستقلة متعددة

  )2(: المعادالت الفنیة-

تهتم المعادالت الفنیة بتوضیح طبیعة العالقة بین مستوى اإلنتاج من سلعة معینة وبین    مدخالت 

 اإلنتاج المتمثلة  في عصري اإلنتاج العمل ورأس المال وغیرها من عناصر اإلنتاجیة،

             21 bb
KALY = دوكلس ، والتي تأخذ الشكل التالي–مثال ذلك دالة كوب  :          

 رأس المال  الداخلة في عملیة K عمل ، L تعبر عن الناتج وهو دالة في عوامل اإلنتاج، Yحیث أن 

باستخدام عناصر  )Y( التي یمكن أن یتحقق بها الناتج ةاإلنتاج، وهذه العالقة هي عالقة فنیة توضح الكیفي

اإلنتاج، وتأسیسا على ما سبق  فان بناء أو تكوین النموذج یتكون من المتغیرات والمعلمات، وتسمى 

. بالمؤشرات التي یتوقف عددها على طبیعة البحث المراد دراسته

 :متغیرات النموذج االقتصادي .2

:  یمكن تصنیف متغیرات النموذج إلى عدة أنواع نذكر منها

  )3(:المتغیرات الداخلیة -

هي تلك المتغیرات التي تحدد قیمتها داخل النموذج و یفترض فیها بأنها تأثر في بعضها البعض وتتأثر 

. بالمتغیرات الخارجیة ولكنها ال تأثر فیها

 هي المتغیرات التي ال تحدد قیمتها عن طریق النموذج، وٕانما تتحدد بعوامل )4(: المتغیرات الخارجیة -

 .خارجة عن النموذج، وتأثر المتغیرات الخارجیة على المتغیرات الداخلیة، ولكنها ال تتأثر بها

. والمتغیرات الخارجیة لها مسمیات مختلفة كالمتغیرات المستقلة أو المتغیرات التفسیریة

                                                 
 40ص. مجید علي حسین وعفاف عبد الجبار سعید مرجع سابق:  1
 41ص. المرجع السابق:  2
  10ص . مرجع سابق. عمر صخري:  3
 10ص . المرجع السابق: 4
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اإلنفاق : وهي المتغیرات التي تنتمي إلى فترة زمنیة سابقة، ومثال على ذلك: )1( زمنیاةالمتغیرات المختلف -

االستهالكي الشخصي قد ال یعتمد على الدخل الشخصي المتاح لإلنفاق في هذه السنة والسنوات 

 : السابقة، ویمكن توضیح ذلك من خالل المعادلة التالیة

23121 -- +++= tttC gbgbgba   

.  یمثل اإلنفاق االستهالكي الشخصيC: حیث أن

 

yt : الدخل المستحق المتاح لإلنفاق .

a : معامل ثابت .

t : السنة الحالیة .

t-1 : السنة السابقة .

t-2 : السنة قبل السابقة .

وفي هذا النموذج تعتمد القیمة الحالیة للمتغیر .     ویطلق على هذه المعادلة نموذج فترات اإلبطاء الموزعة

وعلى حد  ) yt-2و  yt-1 وyt ( على المجموع المرجح للقیم الحالیة والسابقة للمتغیرات المستقلة Cالتابع 

. الخطأ

ویالحظ أن أثر الزیادة في الدخل الشخصي المتاح لإلنفاق على اإلنفاق االستهالكي الشخصي یتم توزیعه 

. عبر عدد من السنوات

 )2(: المتغیرات العشوائیة-

. وهي المتغیرات التي تولد قیمتها بفعل عملیة عشوائیة، وبالتالي یحكمها قانون إجمالي

و یمكن أن تأخذ المتغیرات العشوائیة عددا من القیم بدرجات احتمالیة مختلفة وتكون المتغیرات العشوائیة 

. منفصلة أو متصلة

مراحل البحث في االقتصاد القیاسي  :المطلب الثاني

  تعیین النموذج: الفرع األول

تتطلب المرحلة األولى في البحث صیاغة العالقة بین المتغیرات محل الدراسة ریاضیا، حیث أن 

الخطوة األولى في فهم طریقة أداء نظام ما یتطلب بناء نموذج ریاضي یتضمن الخصائص األساسیة للنظام 

 .محل الدراسة

 

 

 

: )1( تحدید متغیرات النموذج.1

                                                 
  43ص . مرجع سابق .مجید علي حسین وعفاف عبد الجبار سعید:  1
 .68ص. 2002طبعة . مصر.اإلسكندریة. مؤسسة شباب الجامعة.مقدمة في مبادئ االقتصاد القیاسي .  نعمة اهللا نجیب إبراهیم: 2
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وتساعدنا , أي تحدید المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة أو التفسیریة والتي تؤثر في المتغیر التابع

باإلضافة إلى المعلومات المتاحة من , النظریة االقتصادیة في تحدید هذه المتغیرات لكل حالة على حدا

 صوالمعلومات المتاحة عن الظاهرة بوجه خا, دراسات قیاسیة سابقة في المجال الذي یبحث فیه بوجه عام

وذالك لصعوبات , وال یمكن بوجه عام إدراج جمیع المتغیرات التفسیریة التي تؤثر في الظاهرة محل البحث

 :     كثیرة أهمها

أما تأثیر , صعوبات القیاس، ولذالك عادة ما یتم االقتصار فقط على عدد منها وهي المتغیرات األكثر أهمیة

.  المتغیرات األقل أهمیة فانه یؤخذ في االعتبار عن طریق إدخال متغیر عشوائي في النموذج

:   صیاغة الشكل الریاضي للنموذج. 2

یقصد بالشكل الریاضي للنموذج عدد المعادالت التي یحتوى علیها ودرجة خطیة النموذج ودرجة 

تجانس كل معادلة وتقدم النظریة االقتصادیة بعض المعلومات التي تفید في تحدید بعض مالمح الشكل 

 .  الریاضي للنموذج

والشك أن الخطأ في تحدید الشكل الریاضي المالئم للنموذج یترتب علیه أخطاء جسیمة فیما یتعلق 

ولعل هذا یرجع إلى أن نتائج القیاس تعتمد بدرجة كبیرة على صیغة , بقیاس وتفسیر العالقة محل البحث

.       الشكل الریاضي التي یختارها الباحث لتفسیر الظاهرة

ونظرا الن النظریة االقتصادیة ال تقدم في كثیر من الحاالت ما ال یوضح الشكل الریاضي المالئم 

ومن األسالیب التي تتبع في هذا , فان الباحثین یلجئون لبعض الوسائل التي تعینهم على ذلك, للنموذج

ثم یقوم برصد هذه , الصدد أن یقوم الباحث بجمع بیانات عن المتغیرات المختلفة التي یحتوى علیها النموذج

البیانات في شكل انتشار ذو محورین یتضمن المتغیر التابع على محور، وأحد المتغیرات المستقلة على 

المحور اآلخر، ومن خالل معاینة تشكل االنتشار یمكن الحكم مبدئیا على نوع العالقة بین المتغیر التابع 

وكل متغیر مستقل، هل هي خطیة أم غیر خطیة، وبذلك یمكن للباحث اختیار الشكل المالئم للنموذج، ولكن 

تعتبر مقدرة هذا األسلوب محدودة بمتغیرین، ولذا فانه حتى ولو كانت العالقة بین المتغیر التابع وكل متغیر 

مستقل على حدا خطیة، فان هذا ال یضمن أن تظل هذه العالقة خطیة عندما تأخذ كل المتغیرات دفعة 

. واحدة

ولهذا السبب فان الباحثین یقومون بتجریب الصیغ الریاضیة المختلفة عند القیاس في حالة وجود عالقات 

.  معقولیة من الناحیتین االقتصادیة واإلحصائیةرمتعددة، ثم یختارون الصیغة التي تعطي نتائج أكث

 )2(:ویستعین الباحثون بعدد من العوامل عند تحدیدهم لعدد المعادالت التي یحتوي علیها النموذج من أهمها

                                                                                                                                                             
  16نعمة اهللا نجیب إبراهیم، مرجع سبق ذكره، ص:  1

:
 137ص . بقامرجع س. فرید بختي 2
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فكلما كانت الظاهرة معقدة ، وكانت المتغیرات التي تأثر فیها كثیرة ویؤثر بعضها :  درجة تعقید الظاهرة  -

 نموذج ذو معادالت متعددة  حتى یأخذ هذه العالقات مفي بعض، كلما كان من األفضل استخدا

. المتشابكة في الحسبان

یعتبر احد العوامل التي تحدد حجم النموذج، فهناك بعض المتغیرات التي : الهدف من تقدیر النموذج -

 . یمكن إسقاطها من النموذج نظرا لعدم أهمیتها بالنسبة لألهداف

قد یضطر الباحث إلى إسقاط بعض العالقات من النموذج نظرا لعدم توافر بیانات : مدى توافر البیانات  -

 .عنها أو نتیجة لعدم إمكانیة قیاسها

. أهم وأصعب مراحل القیاس )مرحلة تعیین النموذج  (وتعد هذه المرحلة 

یتعین تحدید توقعات نظریة مسبقة عن إشارة وحجم معلمات العالقة االقتصادیة  : تحدید التوقعات القبلیة. 3

محل القیاس، وتعتبر التوقعات القبلیة هامة بالنسبة لمرحلة ما بعد التقدیر، حیث یتم اختبار المدلول 

.  االقتصادي للمعلمات المقدرة من خالل مقارنتها مع التوقعات القبلیة من حیث إشارتها وحجمها

 تقدیر معلمات النموذج: الفرع الثاني

النموذج، وهذه  )معلمات(نحاول في هذه المرحلة الحصول على التقدیرات للقیمة العددیة لمعامالت 

وتتكون . المرحلة تتطلب اإللمام بطرق االقتصاد القیاسي وافتراضاتها والمضامین االقتصادیة لمعلمات المقدرة

  )1(: هذه المرحلة من الخطوات التالیة 

: وهذه البیانات متعددة، فقد تكون: تجمیع البیانات التي تستخدم لتقدیر معلمات النموذج .1

 .سالسل زمنیة تعطي قیمة المتغیرات في فترات زمنیة متتالیة كبیانات الدخل القومي- 

بیانات قطاعیة وتعطي معلومات عن المتغیرات االقتصادیة المتعلقة بوحدات اقتصادیة مختلفة في نقطة - 

 األسرة والتي توضح اإلنفاقات على مختلف السلع ة الخاصة بمیزانيتمثال ذلك البیانا. زمنیة معینة

 . لعدد من األسر عن نفس الفترة الزمنیةتوالخدما

 .البیانات الهندسیة- 

 .بیانات مرفقیه و هي تتعلق بالتنظیمات اإلداریة والتشریعیة السائدة- 

 المتغیر التابع للدالة يبیانات أخرى، تقابلنا في بعض الدراسات بعض المتغیرات النوعیة التي تؤثر ف- 

موضوع التقدیر، وهذه المتغیرات ال یمكن قیاسها كمیا ولذا یتم إدخالها في النموذج بعد تكمیمها أي بعد 

 .إعطائها قیمة عددیة عادة ما تكون صفر أو الواحد الصحیح وتعرف بالمتغیرات الصوریة أو الصماء

التعرف هو اإلجراء الذي نحاول من خالله التأكید من أن المعلمات :اختبار شرط التعرف الخاص بالدالة. 2

ففي بعض الحاالت یمكن . التي نقوم بتقدیرها هي المعلمات التي تخص الدالة التي نقوم بتقدیرها فعال

الحصول على تقدیرات ال ندري إلى أي دالة تنتمي، هل للدالة التي ندرسها فعال أم لدالة أخرى قد یكون لها 
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نفس الصیاغة الریاضیة واإلحصائیة أي أن هناك متغیر تابع آخر یمكن أن یعتمد على نفس المتغیرات 

المستقلة للدالة موضع الدراسة، فمثال إذا كان هدفنا تقدیر دالة الطلب على سلعة ما خالل فترة زمنیة محددة 

نستطیع فیها افتراض ثبات الدخل والعوامل األخرى عدا  سعر السلعة نفسها، هنا تعتمد كال من الكمیات 

 .المطلوبة والمعروضة على سعر السلعة

فإذا اعتمدنا على البیانات توضح الكمیات المتبادلة عند مستویات سعریه مختلفة وعلما بان الكمیات 

المشتراة هي نفسها الكمیات المباعة، فهل المعلمات التي سنقوم بتقدیرها اعتمادا على تلك البیانات ستخص 

دالة الطلب أم دالة العرض ؟  

:- المتغیرات المجمعة یمكن أن تشمل على:التعامل مع مشاكل التجمیع الخاصة بمتغیرات بعض الدوال.3

 التجمیع على مستوى السلع فنتحدث عن فصائل مختلفة من السلع كالسلع –التجمیع على مستوى األفراد 

فمثال نتحدث عن سكان المدن والقرى أو  )الجغرافي( التجمیع المكاني–... المعمرة مثال والسلع الغذائیة وهكذا

. أقالیم معینة

ولعملیة التجمیع مشاكل وقد یتطلب األمر ضرورة القیام بعملیة تكییف لبعض البیانات المجمعة قبل إجراء 

عملیة التقدیر كلما كان ذلك ممكنا، وهذه المشكلة سنتطرق إلیها فیما بعد عندما نناقش التحلیل اإلحصائي 

. للطلب

تتغیر اغلب المتغیرات االقتصادیة آنیا مع :)المستقلة  (اختبار درجة االرتباط بین المتغیرات التفسیریة .4

بعضها البعض خالل المراحل المختلفة للنشاط االقتصادي، وهذا یؤدي إلى وجود درجة من االرتباط فیما 

بینها فمثال الصادرات والواردات، مستویات التوظیف، االستهالك، االستثمار االستهالك كلها تتجه نحو 

االرتفاع خالل فترات الرواج و إلى االنخفاض خالل فترات الكساد، ومن ثم یتواجد نوع من االرتباط بین 

المتغیرات  االقتصادیة المستقلة وتعرف هذه بمشكلة التعدد الخطي، وعندما تتزاید درجة هذا االرتباط فإنها 

 نتوصل إلیها مؤدیة إلى نتائج مظللة حیث ال یمكن يیمكن أن تفسد بدرجة كبیرة القیاسات االقتصادیة الت

مثال ذلك إذا كان الطلب على سلعة . فصل اثر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع عن بعضها البعض

ما دالة في كل من الدخل اإلجمالي والضریبة، هنا ال توجد العالقة فقط بین المتغیر التابع والمتغیرین 

المستقلین، ولكنها تمتد أیضا لتوجد بین المتغیرین األخیرین، فإذا زاد الدخل اإلجمالي زاد الطلب على السلعة 

والتي تؤدى بدورها إلى نقص طلب على , ولكن زیادة الدخل یترتب علیها من ناحیة أخرى زیادة الضرائب

وعلى ذلك نجد أن الزیادة في طلب السلعة الذي ترتب على زیادة الدخل استبعد منها جزء نتیجة , السلعة

وعلى ذلك یجب أن تكون المتغیرات التفسیریة مستقلة عن بعضها البعض في , إدخال الضریبة في الحسبان

. أو على األقل یكون بأضعف صورة ممكنة, أي ال یوجد بینها أي ارتباط, نفس الوقت
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 العالقات ت أسلوب لتقدیر معلمانوذلك ألنه یتوفر أكثر م: اختیار األسلوب المناسب لعملیة القیاس. 5

إلى أن تفضل أسلوب على آخر یعتمد على طبیعة , ولكننا ننبه في هذه المرحلة, االقتصادیة محل الدراسة

 ....  بحیث نصل إلى مقدرات جیدة تستوفي خصائص معینة وهى عدم التحیز والكفاءة, العالقة محل الدراسة

تقییم المعلمات المقدرة بالنموذج  : الفرع الثالث

فانه یشرع , بعد أن ینتهي الباحث من تقدیر القیم الرقمیة لمعلمات النموذج من خالل بیانات واقعیة

, وما إذا كانت مقبولة من الناحیة اإلحصائیة, في تقییم المعلمات لها مدلول أو معنى من الناحیة االقتصادیة

: ویوجد هناك عدد من المعاییر التي تمكننا من إتمام عملیة التقییم أهمها

  :المعاییر االقتصادیة.1

تتحدد المعاییر االقتصادیة التي تستخدم في تقییم المعلمات من خالل مبادئ النظریة االقتصادیة، 

وتتعلق هذه المعاییر بحجم وٕاشارة المعلمات، وهي تعتمد في ذلك على منطق معین، فإذا ما جاءت المعلمات 

المقدرة على عكس ما تقرره النظریة مسبقا فان هذا یمكن أن یكون مبررا لرفض هذه المعلمات المقدرة، ما لم 

یوجد هناك من المبررات المنطقیة القویة ما یؤدي للتسلیم بصحة التقدیرات ورفض ما تقرره النظریة، وفي 

وبالرغم من ذلك فانه في بعض الحاالت یأتي اختالف . مثل هذه الحالة یجب عرض هذه المبررات بوضوح

المعلمات المقدرة عما تقرره النظریة االقتصادیة مسبقا نتیجة لقصور في المعطیات المستخدمة في تقدیر 

. النموذج، أو نتیجة لكون بعض فروض الطریقة القیاسیة المستخدمة في القیاس غیر صحیحة

: )اختبارات الرتبة األولى(: المعاییر اإلحصائیة.2

تهدف المعاییر اإلحصائیة إلى اختبار مدى الثقة اإلحصائیة في التقدیرات الخاصة بمعلمات 

. النموذج، ومن أهمها معامل التحدید واختبارات المعنویة

: )اختبارات الرتبة الثانیة(: المعاییر القیاسیة.3

تهدف هذه المعاییر إلى التأكد من أن االفتراضات التي تقوم علیها المعاییر اإلحصائیة منطبقة في 

الواقع، فإذا كانت هذه االفتراضات متوافرة في الواقع فان هذا یكسب المعلمات المقدرة صفات معینة، أهمها 

عدم التحیز واالتساق، أما إذا لم تتحقق هذه االفتراضات فان هذا یؤدي إلى فقدان المعلمات المقدرة بعض 

الصفات السابقة، بل ویؤدي أصال إلى عدم صالحیة المعاییر اإلحصائیة نفسها لقیاس مدى الثقة في 

وهذا یعني أن المعاییر القیاسیة تستخدم في اختبار المعاییر اإلحصائیة نفسها، ولذا فهي . المعلمات المقدمة

تسمى اختبارات الرتبة الثانیة، ومن بین هذه المعاییر معاییر االرتباط الذاتي، ومعاییر االمتداد الخطي 

. المتعدد، ومعاییر التعرف، ومعاییر ثبات التباین وغیرها
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إن من أهم أهداف االقتصاد القیاسي التنبؤ بقیم المتغیرات االقتصادیة في المستقبل، ولذا یتعین اختبار    

مدى مقدرة النموذج القیاسي على التنبؤ قبل استخدامه في هذا الغرض، فمن الممكن أن یجتاز النموذج جمیع 

االختبارات السابقة ولكن ال یكون صالحا للتنبؤ قائما على أساس افتراض أن المستقبل القریب امتداد للماضي 

القریب، ولكن إذا حدثت تغیرات هیكلیة سریعة في الظروف االقتصادیة للمجتمع، فان النموذج القیاسي ربما 

ال یكون قادرا على التنبؤ بهده المتغیرات، والختبار مقدرة النموذج على التنبؤ البد من اختبار مدى استقرار 

. المعلمات المقدرة عبر الزمن، واختبار مدى حساسیة هذه التقدیرات للتغیر في حجم العینة

وخالصة القول أن هناك مجموعة من الخصائص یجب أن تتوفر في النموذج القیاسي حتى نطمئن 

لجودة التقدیرات التي حصلنا علیها ومن ثمة یمكن االعتماد علیها، وفیما یلي نذكر تلك الخصائص بإیجاز 

 )1(:وهي

یجب أن یكون النموذج متماشیا مع قواعد وافتراضات النظریة االقتصادیة، فیجب أن یصف بدقة الظاهرة -

. االقتصادیة محل الدراسة

یجب أن یكون النموذج قادرا على تفسیر الظواهر التي تحدث في الواقع، فیجب أن یوضع السلوك -

. االقتصادي للمتغیرات التي تهدف إلى تحدید العالقات الكمیة فیما بینها

یجب أن تكون تقدیرات المعامالت دقیقة، بمعنى أنها یجب أن تمثل أفضل تقریب للقیم الحقیقیة للمعلمات، -

 للمعاییر االقتصادیة واإلحصائیة، یجب أن تكون المقدرات غیر متحیزة افباإلضافة إلى ضرورة استیفائه

. ومتسقة وكفئة

یجب أن یكون النموذج قادرا على تقدیم توقعات أو تنبؤات دقیقة عن القیم المستقبلیة لمتغیراته التابعة -

. والداخلیة

.     یجب أن یقدم النموذج العالقات بین المتغیرات االقتصادیة بأبسط طریقة ممكنة-
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ویهتم تحلیل االنحدار . یعتبر تحلیل االنحدار األداة المشتركة و المستعملة في أبحاث القیاس االقتصادي  

و  )عادة ما یسمى بالمتغیر التابع أو المتغیر المشروح(بتحدید و تقییم العالقة الموجودة بین متغیر معطى 

.  )عادة ما تسمى بالمتغیرات المفسرة أو المتغیرات المستقلة (متغیر أو متغیرات أخرى 

دراسة نموذج االنحدار البسیط : المطلب األول

 یمكننا من قیاس العدید من العالقات و, یعتبر االنحدار الخطي البسیط من أبسط أنواع نماذج االنحدار 

االقتصادیة مثل عالقة االستثمار بسعر الفائدة و عالقة اإلنفاق االستهالكي بالدخل المتاح و معدل التضخم 

  ...بالكمیة النقود

تحدید نموذج االنحدار الخطي البسیط : لالفرع األو

ینصب االهتمام على وصف وتحدید النموذج الخطي البسیط الذي یوضح العالقة بین متغیرین فقط احدهما  

) iy(لتوضیح ذلك نفترض وجود عالقة بین اإلنفاق االستهالكي العام  .متغیر تابع ومتغیر مستقل واحد

:  ، بحیث یمكن وضع العالقة في صورتاها العامة  على النحو التالي )ix(ومستوى الدخل العام 
( )xfY =  

: حیث أن

iy : مستوى اإلنفاق االستهالكي العام .

ix : مستوى الدخل العام .

 وتشیر المعادلة إلى وجود عالقة بین االستهالك والدخل، بحیث یكون االستهالك هو المتغیر التابع 

. والدخل هو المتغیر المستقل في هذه العالقة

 و تنص النظریة االقتصادیة إلى أن هذه العالقة هي عالقة طردیة بین االستهالك والدخل، بمعنى 

وبذلك تفترض النظریة االقتصادیة أن العالقة بین . كلما زاد الدخل یترتب علیه زیادة في االستهالك

. المتغیرین هي عالقة مضبوطة

:             ویمكن وضع هذه العالقة الخطیة في الصورة التالیة.  وقد تكون العالقة خطیة أو غیر خطیة

                                        ii XY 10 bb += 

                                   

وال تعبر هذه المعادلة عن حقیقة العالقة بین المتغیرین التابع والمستقل، وذلك بسبب وجود انحرافات في 

لذا یستعین االقتصاد القیاسي بمتغیر آخر هو المتغیر العشوائي أو . العالقة الحقیقیة عن العالقة أعاله

الخطأ أو معامل اإلزعاج وذلك إلزعاج العالقة الخطیة بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل والذي یرمز له 

:  كما في النموذج التاليieعادة بالرمز 
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                                                           i = 1,2……n:   حیث أن

n :  عدد المشاهدات

 y : القیمة الفعلیة للمتغیر التابع

x :القیمة الفعلیة للمتغیر المستقل .

10 bb . القیم الفعلیة لمعامالت االنحدار: و

 ie : حد الخطأ .

: وعلیه یمكن تقسیم العالقة في المعادلة األخیرة إلى جزأین هما

i(الجزء األول یتمثل في الخط  - ixb+ (  والذي یعرف بالمتغیر التوضیحي)أما ) أو المفسر

الذي یمثل المتغیرات غیر الموضحة، وهي في الواقع انحراف  )ie( الجزء الثاني فیتمثل بالتأثیر العشوائي -

بعبارة ثبات العوامل األخرى المستخدمة في  )ie(لذلك یرتبط. القیم التقدیریة عن القیم الحقیقیة للمتغیر التابع

 :ویمكن توضیح ذلك في الشكل البیاني التالي. النظریة االقتصادیة

  الخط المستقیم المقدر والبواقي):60( شكل رقم                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: یالحظ من الشكل أعاله ما یلي
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yyi -= ˆê  

ii yy ˆ-=e  

ویمكن تعریف المتغیر التوضیحي الكلي - 

 
                                                Total Sum of square (TSS) 

 êالمتغیر التوضیحي - 

 
                                               Explained Sum of square (ESS) 

 

) e(المتغیرات غیر الموضحة -

 

Unexplained Sum of square (USS)أو مجموع مربعات البواقي  .

 ویعطي قیمة االستهالك في المتوسط كیمثل العالقة النمطیة لالستهال )AB(، أن الخط )1(ویوضح الشكل 

) y(ولكن یالحظ أن  )y(یكون مستوى االستهالك  )x(وعندما یكون مستوى الدخل . نتیجة لتغیر الدخل

یمكن أن یكون االستهالك الحقیقي عند النقطة  )x(تختلف عن االستهالك الحقیقي، فعندما یكون الدخل

)N1(  ویمكن أن یكون االستهالك الحقیقي عند النقطة)N2( 2وبذلك یكون االنحرافe موجبا أي ) 0 

>2e(  و االنحراف سالبا أي)1 >0e.()1( 

تحلیل نموذج االنحدار الخطي البسیط  : الفرع الثاني

: معادلة االنحدار الخطي البسیط. 1

 من المالحظات تكتب nبواسطة عینة  X  و المتغیرة المفسرةYالعالقة الموجودة بین المتغیر المفسر

:     من الشكل

                         ni ........1=             iii XY ebb ++= 10 
ebb)...........1(كما نستطیع كتابتها بالشكل الشعاعي  ++= XY 10   

: حیث 
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، و منه یمكن Yیمثل الخطأ في التفسیر:e هو المتغیر التابع أما Y المتغیر المستقل، وهوXأین 

):             1(كتابته انطالقا من العالقة 
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                                             [ ]XY 10 bbe +-= 

                                           [ ]iii XY 10 bbe +-=   
   )1(: ویرجع وجود حد الخطأ لعدة أسباب منها 

. بعض المتغیرات من الدالة  )حذف(إهمال - 

حیث ال یتصرف األفراد بنفس الطریقة، فالتصرفات اإلنسانیة و ردود : السلوك العشوائي لجنس البشري- 

 . دأفعال ال تختلف باختالف األفرا

 الصیغة الریاضیة غیر السلیمة لنموذج - 

 أخطاء التجمیع أو القیاس - 

یكون المتغیر التابع دالة خطیة في المتغیر المستقل مضافا إلیه حد الخطأ فمثال إذا كان نموذج االنحدار * 

:       المراد تقدیره یأخذ الصیغة اآلسیة التالیة

                  ni ........1=                          i

ii XY
ebê=  

:       فانه لكي نحصل على تقدیر جید لهذه المعادلة یجب تحویل نموذج االنحدار من الشكل 

                                      iii LnXLnY eb += 

:  یترتب على إسقاط هذا االفتراض حدوث أخطاء تحدید تتمثل فیما یلي

و یتمثل ذلك في إغفال متغیرات مستقلة هامة في نموذج االنحدار : تحدید خاطئ للمتغیرات المستقلة- 

. المراد تقدیره، أو احتواء هذا النموذج على متغیرات مستقلة غیر هامة 

إن معامالت االنحدار قد ال تبقى ثابتة أثناء لفترة الزمنیة التي تجمع بیانات : تغیر معامالت االنحدار- 

 عنها 

 العالقة الحقیقیة بین المتغیر التابع و المستقل قد تكون غیر خطیة - 

) 2( :فروض نموذج االنحدار الخطي البسیط- 2
 

): األمل الریاضي لألخطاء معدوم: الفرضیة األولى- ) 0=eE وتعني هذه الفرضیة إن األخطاء e ال  

 . ال یمكن قیاسها و تحدیدها بدقة. ، إذا أنها تعبر على حدود عشوائیة Yتدخل في تفسیر 

): و نشیر هنا إلى انه یمكننا أن نكتب ) nE ii ,......2,1,0 ="=e 

:   و هي الحالة العامة، أین نكتب النموذج في هذه الحالةnو ذلك عندما یتعلق األمر بعینة عدد عناصرها 

                            ni ,1=            ‘  iii XY ebb +-= 10 

iii            ویكون بذلك                            XY 10 bbe --=      

تتعلق بافتراض ثابتة األخطاء أو تشتیتها، و هو ما یعني أن تبعثرها حول المتوسط : الفرضیة الثانیة -

:        ، ونعبر عنها ریاضیا بالكتابةةالثابت

                                                 
  .109ص .مرجع سابق.مجید علي حسین و عفاف عبد الجبار سعید:  1

. 1ص . بن عكنون الجزائر. 1992طبعة . دیوان المطبوعات الجامعیة.نظریة االقتصاد القیاسي.فرخي جمال:  2
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                                             ( ) nE ii ....2,1,22 ="=se 
 )عناصر(ال یوجد ارتباط بین األخطاء المرتكبة على المشاهدات و مختلف مكونات  : ةالفرضیة الثالث-

:   العینة وتعبر ریاضیا عن هذه الفرضیة كمایلي 

                                         ( ) njiE jiji ....2,1,,,0 ="= =ee 
، و في أن المعطیات التي جمعت في هذا المتغیر قادرة Xiتتعلق بقیم المتغیر المستقل : الفرضیة الرابعة-

. ، بحیث تكون قیمة واحدة على األقل مختلفة عن بقیة القیمYiعلى إظهار تأثیرها في تغییر المتغیر التابع 

)یكون المقدار : nأي مهما یكون حجم العینة  ) ( ) 01
2

1

¹-å
=

n

i

i XX
n

  أي أن األخطاء تكون مستقلة عن

Xi  :

                        ( ) ( ) ( ) nEXXEXCov ijijiii ....2,1,0, ="=== eee 
)إن المتغیر العشوائي  )ie موزع توزیعا طبیعیا أي إن التوزیع ( )ie حول متوسطها المساوي لصفر یكون 

  )1(أي بشكل جرس  )Xi(متمثال وذلك عند كل قیمة من قیم المتغیر المستقل 

:     و یمكن وضع الفروض بشكل مختصر وتمثیلها بیانیا كما یلي 

                                            ( )2,0 esN       ie 
تقدیر معامالت نموذج االنحدار الخطي البسیط  : الفرع الثالث

): ثنائیةn  عند سحب عینة مكونة من ) ( )nn XYXY ,...,  ویكون التساؤل حول الخط الذي یعبر 11

iii: بكیفیة جیدة عن العالمة XY ebb ++= 10 

فعند تمثیل ثنائیات المشاهدات في بیان یظهر لنا تشتت هذه المشاهدات 0b،1bلذلك یجب تقدیر المعلمین 

و هنالك العدید من . و یكون هدفنا هو البحث عن تعدیل یعبر تعبیرا جیدا عن العالقة أعاله )07(شكل رقم 

. الطرق نقترح منها طریقة المربعات الصغرى ألحسنها من باقي الطرق 

  : طریقة المربعات الصغرى* 

بین المشاهدات الفعلیة و (تحاول هذه الطریقة أثناء إیجاد أحسن تعدیل بتدنئة مربعات األخطاء 

åفي مجموعها  )المقدرة
=

n

i

i

1

2ê حیث ، iii YY ˆˆ -=e)Ŷ هي القیمة المقدرة لY    (

 

 

 

 

الهدف من طریقة المربعات الصغرى : )07(الشكل رقم 
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دیوان المطبوعات الجزائریة الطبعة .اإلحصاء و االقتصاد القیاسي.سلفادور دومینك : المصدر

 143ص .بن عكنون الجزائر .الثانیة

: و هذا ما یمكن كتابته ریاضیا ب 

( )åå
==

==Þ--=
n

i

ii

n

i

i XYMinMin
1

10

2

10

1

2 ?ˆ?,ˆˆˆˆ bbbbe 

 

:   معدومة أي0b،1b لتدنئة هذه العالقة هو أن تكون المشتقات الجزئیة بالنسبة إلى مو الشرط الالز
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:  بعد حل جملة المعادلتین السابقة نحصل على تقدیر معلمتي النموذج
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1b̂:      åلتقدیر  ومن المفید استخدام صیغة مكافئة

å
=

21
ˆ

i

ii

X

YX

b
     

XXxحیث  ii -=  ,YYy ii       )OLS(وتكون معادلة االنحدار المربعات الصغرى المقدرة   =-

                           )  2............... ( ii Xy 10
ˆˆˆ bb += 

 

 هل هي تقدیرات خطیة و هل هي تقدیرات غیر او اآلن بعد تقدیر معامالت النموذج نتساءل عن نجاعته

متحیزة ؟ 

     )1 (:خصائص مقدرات المربعات الصغرى  -

التحیز هو ذالك الفرق بین مقدرة ما و وسط توزیعها فإذا كان هذا الفرق یختلف عن : خاصیة عدم التحیز -

الصفر نقول عن ذلك المقدر بأنه مقدر متحیز أما إذا كان مساوي لصفر فإننا نقول عن ذلك بأنه مقدر غیر 

 . 0b̂، 1b̂متحیز و إذا عدنا لمقدرتي المربعات الصغرى

)و بما أن مقدرتي المربعات الصغرى هي ) 00
ˆ bb =E،( ) 11

ˆ bb =E 0 ونقول أنb̂،1b̂ هما مقدرتین غیر 

   .على التوالي 1bو 0bمتحیزتین ل 

 و التي تقول Gauss- Markovتنطلق هذه الفكرة من نظریة: BLUE أفضل مقدرة خطي غیر متحیز -

أفضل مقدرتین 1b̂ و0b̂من بین المقدرات الخطیة و غیر المتحیزة تكون مقدرتي المربعات الصغرى العادیة

خطیتین غیر متحیزتین حیث أن لها اصغر تباین ممكن مقارنة مع بقیة المقدرات الخطیة و غیر المتحیزة 

.  األخرى 

و إذا وجهنا مشكلة تحیز مقدرة ما فإننا ننظر إلى الخاصیة التقاربیة لذلك المقدر ویحدث : خاصیة االتساق-

 مثال بأنه b̂ عبارة عن متغیر تابع و متأخر بفترة زمنیة ما و نقول عنX  ذلك لما یكون المتغیر المستقل 

  ونقول أن b تقترب من القیمة الحقیقیة b̂  فان توزیع المعاینة  ل n®¥كلما :   إذbمقدر متسق ل

:  و تكتب bهي b̂النهایة االحتمالیة للمقدرة 

                                             ( ) bb =
¥®

ˆPLim
n

               

و لكن هذا الشرط غیر كافي للحصول على مقدر متسق بل یجب أن تكون قیمتي التحیز و التباین تقتربان 

 :من ما النهایة أي nأو تساویان الصفر كلما اقترب حجم العینة 

                                                 
 .40ص .مرجع سابق.تومي صالح:  1
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                                              ( ) ( ) bbb ==
¥®¥®

ˆˆ PLimLim
nn

E) 1 

                               

                                      ( ) ( ) 0ˆˆ ==
¥®¥®

bb VarVar PLimLim
nn

) 2 

 أن المقدرات المحصل b بأنه مقدر متسق للمعلمة الحقیقیةb̂و بتحقیق هذین الشرطین نقول عن المقدرة 

 سوءا بطریقة المربعات الصغرى أو غیرها هي تقدیرات نقطیة و لكن من  0b ، 1b،  2sعلیها لكل من 

المهم أن یكون لدى االقتصادي أكثر من اختیار ولذلك یجب أن نبني مجال لهذه المقدرات و ذلك بقبول 

          . مستوى ثقة معین هو ما نسمیه بالتقدیر ألمجالي لهذه المعالم 

   )1( االختبارات اإلحصائیة حول معنویة المعالم: الفرع الرابع

 یمكن تكوین مجاالت ثقة و إجراء اختبار الفرضیات و الموضوعة حول معالم 0b̂،1b̂  بمعرفة توزیع

نقترح مجاالت الثقة مجاال للقیم التي یمكن أن تحتوي علیها معالم االنحدار .  على التوالي0b̂،1b̂االنحدار 

تكون هذه المجاالت، . مع كل مجال ثقة نضع مستوى  إحصائي للمعنویة ، فیوجد مستوى المعنوي. الحقیقیة

مطروحا منه مستوى  )1(حیث أن احتمال احتواء المجال المذكور على معلمة االنحدار الحقیقیة یكون واحد 

)المعنویة أي  )l-1مجاالت الثقة على الخصوص على اعتبار الفرضیات اإلحصائیة حول ل، تستعم 

. معنویة معالم االنحدار المقدرة

 و تقترح على العموم، فرضیة العدم بأنه ال یوجد اثر على H0االختبارات الشائعة جدا هو فرضیة العدم 

ونظرا إلى أن الباحثین یتمنون قبول النموذج ، فان فرضیة العدم توضع . مالالنموذج من قبل متغیر مستق

و ننتظر  )X(المشروحة بداللة الدخل  )Y(عادة إلثبات رفضه إذ أمكن ذلك ، فمثال بأخذ دالة االستهالك 

ألن المیل الحدي لالستهالك ( موجبا bو بالتالي یكون . من الدخل و االستهالك أن یكونا مرتبطین ایجابیا 

)یكون  )10 << b(. 0 :و لالختبار صحة هذه العالقة نضع=b :H0 

إن احد . حتى نقبل النموذج . و التي تكون اكبر من الصفر b̂ بإیجاد القیمة التقدیریة H0و نأمل رفض 

. و المقارنة اآلنیة لعدة نماذج تعتبر عملیا صعبة .أهدافنا األولیة في القیاس االقتصادي هو تحلیل البیانات

هذا یعني أن یخصص في شكل قابل . فتختبر النماذج عادة بالتسلسل من اجل الوصول إلى تقیم كل نموذج

إن كانت البیانات غیر متسقة مع النماذج، یكون هذا األخیر مرفوضا و نقبل . لالختبار الفرضیات میدانیا

و تدل نتائج هذه االختبارات أما على . النموذج البدیل، لهذا فان اختبار الفرضیات یناسب نموذج واحد

و یعتمد على نوع النهایة .  یكون عادة عشوائیاlالقبول النموذج أو على رفضه إن اختبار مستوى المعنویة 

 .التي نرید الوصول إلیها من النموذج

   إن مستوى المعنویة الضروري لقبول نموذج ما، یتغیر واقعیا فیما بین الباحثین و كذلك بین أنواع النماذج 

 H0فمثال إن النموذج المقدر بعدد كبیر من المالحظات یمكن أن یسمح لنا برفض فرضیات العدم .المدروسة

                                                 
  48ص .مرجع سابق .تومي صالح :1
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ولهذا یمكن أن نختار مستوى معنویة منخفضا حتى نجعل رفض . لعدة معالم تمثل المتغیرات المستقلة

.  أكثر صعوبةH0فرضیة العدم 

Rبواسطة  )جودة التوفیق(اختبار القوة التفسیریة -
2 )1( 

 )في النموذج ( تساعدنا البواقي في معادلة خط االنحدار على قیاس مدى تمثیل المعادلة المفروضة 

حیث أن القیمة الكبیرة للبواقي تعني بان التمثیل یكون غیر جید و القیمة الصغیرة لهذه . لمشاهدات العینة 

إن مشكلة في استعمال البواقي كمقیاس لجودة التوفیق هو أن قیمة .البواقي تعني تمثیال جیدا للنموذج 

iii:  حول وسطها كمایليYو لهذا نقوم بتعریف تغیر . Yالبواقي تعتمد على المتغیرة التابع  YY êˆ -= 

iii:  نجد iو بتربیع طرفي المعادلة و جمعها بالنسبة لكل  YYYY êˆ +-=- 

)               3   ......................(( ) ( ) 222
ˆˆ
iii YYYY ååå +-=- e 

)إن المقدار )2å -YYiالكلیة في المتغیر ت هو مجموع مربعات االنحرافا Y أي ، ( )TSS Total Sum 

of Squares  أما المقدار ( )å -
2

ˆ YYiالمشروحة أو الموضحة ت فهو مجموع مربعات االنحرافا 

Explained Sum of Squares  ( )ESS أماå 2ˆ
ie هو مجموع مربعات البواقي ( )RSS Residual  

Sum of Squares .  3(و منه نعید صیاغة المعادلة   (
RSSESSTSS).............................4(:                               على الشكل  += 

) الكلیة تو بتقسیم كل األطراف على االنحرافا )TSS                    نجد :
TSS

RSS

TSS

ESS
+=1   

rومنه نعرف 
2 =R

: معامل التحدید كمایلي )*(◌ّ 2

)                                            5 ....................(
TSS

RSS

TSS

ESS
rR -=== 122 

هو معامل التحدید الذي یقیس و یشرح نسبة االنحرافات الكلیة أو المتغیرات التي تحدث في المتغیر التابع 
Y و المشروحة بواسطة تغیرات المتغیر المستقل ،Xi . وماداما( )RSS قانون ( محصورة مابین الصفر

)و القیمة  )المربعات الصغرى )TSS فان R
10 یكون معروفا وینتمي إلى المجال التالي 2 2 ££ R لما 

R هذا معناه أن RSS=0یكون 
أي عندما تقع كل نقاط المالحظات .  یأخذ اكبر قیمة له و هي الواحد 2

)Xi ,Yi(  على الخط المقدرii XY 10
ˆˆˆ bb أي (ESS=0أما لما.و یكون التوفیق أحسن ما یمكن     =+

RSSTSS أي ال توجد عالقة خطیة بین المتغیر المستقل ( یأخذ اصغر قیمة له وهي الصفر 2Rفان   )=

Xi  و المتغیر التابعYi(  و هذا معناه أنXi ال تشرح Yi 2 و یمكن إیجاد العالقة بینR1 وb̂ كمایلي  :

                                          
å
å

å
å ===

2

1

2

22

2
ˆˆ

i

ii

i

ii

Y

YX

Y

X

TSS

ESS
R

bb
 

 :توزیع المعاینة لمقدرات المربعات الصغرى و أخطائها المعیاریة -

                                                 
 49ص .مرجع سابق.تومي صالح:  1
أما بالنسبة للنموذج االنحدار المتعدد . بالنسبة لنموذج االنحدار الخطي البسیط یكون معامل التحدید هو نفسه مربع معامل االرتباط مابین متغیرین:  *

. یصبح هذا التعریف غیر صحیح مثلما سنرى فیما بعد
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هو توزیع معتدل و من ثم یمكن القول بان توزیعات المعاینة  )كما سبق افترضنا(إن توزیع المتغیر العشوائي 

10(للمقدرات 
ˆˆ bb لها هي األخرى توزیعات طبیعیة و یتوزع كل منها و یقترب من التوزیع الطبیعي  )و

 )1(:المعتدل له الوسط و التباین كمایلي 
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2حیث 

es 2 غیر معلومة فان تباین البواقيS 2 یستخدم كتقدیر غیر متحیز لتباین األخطاءˆ es :

kn

e
S

i

-
== å 2

22ˆes و الن الهدف األساسي من تقدیر معادلة االنحدار هو استخدامها في التنبؤ بقیم المتغیر 

التابع و نظرا لما ذلك من أهمیة البد من التأكد من دقة هذه القیم المتنبأ بها و ذلك باستعمال مقیاس یحدد 

درجة اختالف هذه القیم عن القیم الفعلیة و یعرف هذا المقیاس إحصائیا بالخطأ المعیاري للمعادلة االنحدار 

:  بالعالقة التالیة الذي یقدر
kn

i

-
å 2ê

        

ˆ2   ولما نعرف قیمة  es یمكننا تغییر تباینات المجتمع ( )1
ˆˆ braVو ( )0

ˆˆ braV إلى تباینات العینة أو المقدرات 

: 1b̂و0b̂التباینات المعادالت التالیة تعطي تقدیرات غیر متحیزة 
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 المعیاریة هي الجذور التربیعیة لبیانات المقدرات، األخطاء تو بناءا على هذا التعریف تكون االنحرافا

:   المعیاریة أي تالمعیاریة فهي الجذور التربیعیة للمقدرات االنحرافا
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 0b̂مع القیم العددیة لمقدرات المربعات الصغرى العادیة   )األخطاء المعیاریة (ثم نقارن هذه االنحرافات 

 مثال 1b̂ و0b̂ فإذا كانت األخطاء المعیاریة اقل من نصف القیمة العددیة لمقدرات المعالم 1b̂و

( ) ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
<

2

ˆ
ˆ 1

1

b
bSE0نستنتج بان تلك المقدرة مقبولة إحصائیا و هذا معناه رفض الفرضیة القائلة بانˆ

1 =b أما 

.  إذا كانت قیمة األخطاء المعیاریة اكبر من نصف قیمة المقدرة فنقول عن تلك المقدرة بأنها جیدا إحصائیا 

 : مجال الثقة لمعالم االنحدار-

 1bأو( 0bهي المقدرة الحقیقیة لمعلمة المجتمع  ) 1b̂أو( 0b̂أن رفض فرضیة العدم لیس معناه أن المقدرة 

و إنما تعني بان مقدرتنا حصلنا علیها من عینة مسحوبة من المجتمع الذي تكون معلمته تختلف عن  )

 0bبالنسبة للمعلمة مثال t الصفر و لهذا نستعین بمجاالت الثقة ألي معلمة لتكوین مجال الثقة من التوزیع 

):  ونكتب القانون الخاص لهذه المعلمة  )0

00

2 ˆ

ˆˆ

b

bb

SE
tn

-
=-  

) یكون مجال الثقةl%عند مستو معنوي  )%1 l-ونجد من جدول التوزیع t  القیمة المحسوبة 
2

,2
l

-
±

n
t  

 مابین   tمعناه أن احتمال و جود اإلحصائیة
2

,2
l

-
±

n
t یكتب على الشكل  :
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 ثنائي الطرف  b̂توزیع المعاینة ل : )08(الشكل رقم               

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  55ص. مرجع سابق. تومي صالح: المصدر 

)كل األطراف بواسطة  )داخل االحتمال (و إذا ضربنا  )0b̂SE0 و أضفناbألطراف المتراجحة نجد :
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1ˆˆˆˆPr
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) :مثال 0bلنجد في األخیر مجال الثقة ل ) ( ) ú
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و كلما كان مجال الثقة ضیقا كان المقدار أحسن ألن األخطاء المعیاریة  

( ).SEتكون أصغر  .

:  الفرضیاتراختبا

: tاختبار التوزیع-

قد یكون النموذج المبني من طرفنا صحیح  أو غیر صحیح و تثبت صحته من خالل اختباره و یتم ذلك 

 ، و H0من خالل فرض معلمة من معالم النموذج تساوي الصفر أو أي عدد أخر و تسمى فرضیة العدم 

 قائمة على أساس النموذج الخطي ،فان انعدام هذه العالقة یعني بان خط X و Yمادمت العالقة بین 

01(انحدار المجتمع هو عبارة عن خط أفقي ،أي  =b  H0:( و بما أن االفتراض H0 ، خاضع لالختبار 

01فانه ال یكون بالضرورة صحیحا ،األمر الذي یتطلب منا و ضع فرض بدیل   =b   H1:   و في حالة 

01 مسبقا من النظریة االقتصادیة فان االفتراض البدیل یكون 1bمعرفة إشارة  >b:  H1)  01أو <b:  

H1 ( و إذا طلب منا اختبار الفرضیة :

:0                                           فرضیة العدم                  10 =bH    

                       

:0                                           ضد فرضیة العدم              10 ¹bH 
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bbو هي القیمة المحسوبة   .

) :ومادمنا نختبر فرضیة العدم ،نكتب  ) cn t
SE

t ==-

1

1
2 ˆ

ˆ

b
b حیث نرفض H0 بمستوى معنویة )a%(  إذا

):  كانت  )
2

;2
1

1

ˆ

ˆ

a
b
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-
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t

SE
 حیث 

2
;2
a

-n
t مأخوذة من جدول التوزیع t )و تسمى بالقیمة المجدولة، )سیودنت 

) : إذا كانت %a بمستوى معنویة H0ونقبل  )
2

;2
1

1
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b
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SE
 

: معروفة مسبقا فإننا نكتب1bأما إذا كانت إشارة 
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:  في الشكل التاليا ویكون االختبار أحادي الطرف كما هو مبین

 

 أحادي الطرف b̂توزیع المعاینة ل: )09(الشكل رقم               

 

 

 

 

 

 

 

 

 58تومي صالح ، مرجع سبق ذكره ، ص : المصدر 

توجد عدة تساؤالت لدى باحثي االقتصاد القیاسي في االختبار اإلحصائي األفضل بین معامل التحدید 

R
rأو مربع معامل االرتباط ( 2

)و األخطاء المعیاریة للمقدرات  )2 ).SE فأیهما أفضل ؟ ، قیمة عالیة ل ،R
2 

. أم قیمة منخفضة لألخطاء المعیاریة للمقدرات ؟

R على العموم یكون االختبار سهال لما نحصل على قیمة عالیة ل
و قیمة منخفضة لألخطاء المعیاریة  2

لكن في الحیاة العملیة لبحوث االقتصاد القیاسي نادرا ما یحدث ذلك ، حیث في اغلب األحیان نحصل على 

Rقیمة عالیة ل 
وفي نفس الوقت على قیم عالیة لألخطاء المعیاریة لبعض المقدرات ؟و یرى في هذا  2

Rالسیاق بعض منظري القیاس االقتصادي أن تعطى األهمیة األكبر لقیمة 
 العالیة، و من ثم یقبلون 2

. مقدرات المعالم غیر مهتمین بعدم جدیة المعنویة اإلحصائیة لبعض هذه المقدرات

Fاختبار التوزیع -
2 :  

01( Xi   المتغیر المستقل )اثر(إن اختبار معنویة  =b  H0:  ( یمكن أن یكون في شكل توزیع F حیث ،

 :          لدینا التوزیع الطبیعي المعیاري
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):      یمكن استنتاج  )
2

1x          

å
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11
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bb 

) ومادام    )
2

1x      ÷÷
ø

ö
çç
è
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2

es
RSS 1 ومستقل توزیعا عنb̂ فإنه بناءا على تعریف التوزیعFنجد  :

       2.1 -nF                    
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01 وٕاذا كانت الفرضیة =b H0 :     صحیحة ینتج أن :

                             2,1 -nF           
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RSS
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: واعتمادا على النتائج السابقة یمكن كتابة الصیغة السابقة من الشكل 

                                    2,1 -nF          
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01و نقول أننا نرفض  =b H0 : بمستوى معنویة )a%(ذا  إ :
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)حیث أن  )2, -nFa هي القیمة المجدولة، و تؤخذ من الجداول توزیع F1 وتقبل الفرضیة ، H0 إذا حدث العكس

 :                                 أي 
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 t     و بالمقارنة مع التوزیع 

):                نجد العالقة التالیة  )2,1, -nFa  [ ]22-nt           
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. تصلح هذه النتیجة لما نختبر المعالم الفردیة لنموذج االنحدار فقط

Rمعامل التحدید   t و F وإلیجاد العالقة الخاصة بالتوزیعین 
:                           نعود للعالقة 2

                                
TSS

RSS

TSS

ESS
rR -=== 122 

                                      å×=×= 222

iyRTSSRESS      

):             و منه نكتب  ) ( )å-=-= 222 .1.1 iyRTSSRRSS 

2,1:و لنعوض ذلك في العالقة  -nF ( )2

1

-
=

nRSS

ESS
F فنجد  :

                  2,1 -nF  ( ) ( ) ( ) ( )2.
121

1
2

2

2

2

-
-

=
--

= n
R

R

nR
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F   

:       و یمكن كتابة t وFو نظرا للعالقة الموجودة ما بین التوزیع 
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                                                      2-nt      
21

2

r

nr
t

-

-
=    

نموذج االنحدار المتعدد : المطلب الثاني 

وتشیر هذه .  یوضح االنحدار المتعدد العالقة الدالیة بین متغیر تابع واحد وعدد من المتغیرات التفسیریة

ونقصد أن التغیر في . العالقة الدالیة إلى العالقة السببیة بین المتغیرات التفسیریة و المتغیر المفسر 

  .المتغیرات المستقلة یصاحبها تغیر ما في المتغیر التابع 

طبیعة نموذج االنحدار الخطي المتعدد : الفرع األول

متغیر   kصیغة نموذج االنحدار الخطي ذو  -

حیث ( k هو دالة خطیة للمتغیرات المستقلة وعددها yنمدد النموذج البسیط بفرض أن المتغیر التابع 

2³k( ونكتب نموذج االنحدار الخطي المتعدد كما یلي  :

ikikiiii xxxxy ebbbb +++++= ........332211           ni .....1=  

    i

k

j

jiji xy eb +=å
=1

                   ni .....1=                  

 مشروحة من y، وما یجب مالحظته هو أن iy تسمى المتغیرات المفسرة للمتغیر التابع jixالمتغیرات 

.  متغیر مستقلkطرف 

بشكل تام، ألنه یمكننا في أغلب األحیان حصر جمیع y أن تفسر )kالتي عددها (و ال یمكن للمتغیرات 

الذي ie، وهناك كذلك بعض الظواهر غیر القابلة لتكمیم، لذلك یدرج حد الخطأ yالظواهر المؤثرة على 

: وتكون المشاهدات موزعة كما یلي. یتضمن كل المعلومات التي ال تقدمها المتغیرات المستقلة

),,.........,.............(:                                المشاهدة األولى 121111 kxxxy 

),,.........,...........(:                               المشاهدة الثانیة 222122 kxxxy 

 . 

),,.........,...........(:                               nالمشاهدة رقم  221 nnnn xxxy 

:  معادلةn مشاهدة تعطینا nالـ 

                        

)...............( 112211111 ebbb +++= kkxxxy    

    )...............( 222221122 ebbb +++= kkxxxy 

    

.                  

)...............( 2211 nkknnnn xxxy ebbb +++= 

(I) 
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eb: یمكن التعبیر عنه بالمصفوفات بالشكل التالي )I(هذا النظام  += xy  � 
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        )1( ´n                               )( kn´                          )1( ´k            )1( ´n             

  )1 (:الفرضیات-

 یجب تزویده ببعض الفرضیات اإلضافیة التي تخص الحدود العشوائیة الكي یكون هذا النموذج جید  

. والمتغیرات المفسرة )األخطاء(

)(0: الفرضیة األولى § =eE . هذه الفرضیة تعني بأن المتغیرات المفسرة المهملة في النموذج لها

 .أثر متوسط معدوم

 إن تباین المتغیر العشوائي یكون ثابت أي: الفرضیة الثانیة §

[ ] 222
)()()( seeee =E=E-E= iiiiVar             ni ........1=  

niحیث أن  22 و =1........
)( se =E i هي فرضیة تجانس التباین لمختلف الحدود العشوائیة) 

. وهذا كفیل بإبعاد الحالة التي یكون فیها األخطاء تتبع تغیرات قیم المتغیرات المفسرة. )األخطاء

: والمتغیر العشوائي لمشاهدة ما ال یرتبط بالمتغیر العشوائي لمشاهدة أخرى، أي

                                                       ijji ¹=E ;0),( ee 

),(0ونعني .  مشاهدات مختلفةj و i أي أن  =E ji ee أن األخطاء لیس مرتبطة ببعضها أو بعبارة أخرى 

. نتیجة تجربة ما ال تؤثر على بقیة النتائج

 غیر عشوائیة تعني بأن قیم المتغیرات المستقلة یمكن مراقبتها وباإلضافة Xالمصفوفة : الفرضیة الثالثة §

 . ثابتة لضمان بأن قیم المتغیرات المستقلة ال تتغیر من عینة ألخرىxإلى ذلك نفترض 

 :k هي xرتب المصفوفة : الفرضیة الرابعة §

xk)(رتبة . k هو أكبر من عدد المتغیرات المفسرة nعدد المشاهدات  ، وهي الحالة التي ترضي االرتباط =

. الخطي للمتغیرات المفسرة

 

 

                                                 
 .51ص.مرجع سابق .فروخي جمال:  1
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 2s وتباین األخطاء bتقدیر العلم: الفرع الثاني

 هي معطیات النموذج ویجب اإلشارة إلى y و xالمصفوفتان eوb المجاهیل الوحیدة هي�في النموذج

أن تعطي القیمة  )kالتي عددها (ال تسمح للمتغیرات المستقلة bغیر مشاهدة، ولذلك حتى معرفةeأن 

.   بالضبطyالحقیقیة لـ 

. y أغرب ما یمكن للمتغیر التابع ŷ بمقدر ط بشكل یجعل القیمة المقدرة bوعلینا إذن نحاول تقدیر

ولهذا الغرض توجد عدة طرق للتقدیر، والطریقتان اللتان سنستخدمهما هما طریقة المربعات الصغرى وطریقة 

. المعقولیة العظمى

 :طریقة المربعات الصغرى §

    )b:) 1تقدیر العلم-

بین   ei الذي یصغر مجموع مربعات األخطاء bطریقة المربعات الصغرى تهدف إلى إیجاد تقدیر لـ

  y والقیمة الحقیقیة للمتغیر التابع ŷالقیمة المقدرة 
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                                  1
ˆˆ yyii -=e    ;  ni .....1=   yyi ˆˆ -=Û e   ;      
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                                                              b̂.ˆ xy =            ومنه   

 ee ˆˆ)ˆ()ˆ()ˆ(
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¢=-¢-=-å
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yyyyyy
n

i

ii                                                                                                                                     

:                                                                                           نسمي   

 yyyxxxyyyyyyyyyyxy ¢+¢¢-¢¢=¢+¢-¢=-¢-=G bbbb ˆ2ˆˆˆ2ˆˆ)ˆ()ˆ()ˆ,,(  

)ˆ,,( bxyM
imb
G  

:   یكتب إذن )3(النموذج 

:  موجود فیجب أن یحقق الشروط الضروریة لألمثلیة أي b̂إذا كان 
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: فان )k) xnxkهي x  وبما أن رتبة 

)( xx¢ هي مصفوفة مربعة ),( kk رتبتهاk . وهي مصفوفة غیر شاذة فهي تقبل إذن معكوس

)
1)( -¢xx2)(ˆ02)(ˆ0:                )موجودة =¢-¢Þ=¢-¢ yxxxyxxx bb 

)(1نضرب طرفي المعادلة األخیرة -¢xx   نحصل على yxxx ¢¢= -1)(b̂ هي تقدیر b 

xxx للمصفوفة A)(واآلن لنرمز بـ  ¢¢ -1)(  ، )( nxkA 
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. y هي على شكل خطي مع المتغیر ib لـ ib̂نرى أن مختلف المقدرات 

: والنتیجة

  yالمحصل علیه بطریقة المربعات الصغرى خطي بالنسبة لـb لـ b̂التقدیر 

bebebكذلك لدینا             xxyxy =+E=EÞ+= )()( 

[ ] bbbbb =EÞ=¢¢E=E - )ˆ()()ˆ( 1 xxxx  

. المحصل علیه بطریقة المربعات الصغرى خطي غیر متحیزb لـ b̂نستنتج أن التقدیر 
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)2s :)1تقدیر  §
 

ebإحدى فرضیات النموذج += xy  هيInV 2)( se = 

:  غیر معروف، نحاول أن نجد له تقدیرا2bوبما أن 

))(()(ˆˆ 11 xxxxIyxxxxyxy ¢¢-=¢¢-=-= --be  

xxxxIMنسمي                                        ¢¢-= -1)(   

M هي مصفوفة دوریة أي :MM =2 

eeeb وبما أن   Mx=0: باإلضافة إلى ذلك Mxxy ==M+= ˆ;0; 

eeeeإذن  MM eeee ومنه    M=M2  و  ¢M=M ، ولكن ˆˆ¢=¢¢ M¢=¢ˆˆ 

eeویجب مالحظة أن  ˆ)1( هو عدد ثابت ألن ¢ˆˆ -neومنه   :

ˆˆ)ˆˆ(أثر   eeee ¢=¢Ü أثر )ˆˆ( ee )( أثر  =¢ eeM¢ 

)(یكون لدینا أثر , BA) (أثر = (AB)أثر : ونعلم أیضا أن M¢ee =  أثر( )eeM¢  

M¢=A(بوضع  e و  e=B(  

))(أثر  (                                                M¢E ee = ) أثر)ˆˆ(()ˆˆ( eeee ¢E=¢EÞ 

))(أثر  ( M¢E ee= )أثر)(( M¢E ee 

)(I2: وفرضا see =¢E ومنه ،  )())(()ˆˆ( 22 MTrIMTr ssee ==¢E 

xxxxI: وبما أن ¢¢-=M -1)(   ،  )(;)( nxkxnxnI   

 (BA)أثر = (AB) وانطالقا من أن أثر n = (In)              (TrI=n)أثر : ونعلم أن

 Ü أثر ))(( 1xxxx ¢¢= )))((( أثر - 1 xxxx ¢¢= kIk أثر - = 

1)(أثر 
1

k

k

i

Ik ==å
=

  

xxxx ¢¢ )()( هي مصفوفة )(1- 1 kkxxxxI xÜ¢¢=  kxkI مع -
: وأخیرا

))((أثر (M) =  أثر 1xxxxI ¢¢- - 

))(( أثر –) In(أثر          =  1xxxx ¢¢ - 

 =         k-n                 )( knTrM -= 

)ˆˆ())()(ومنه      22 knTr -=M=¢E ssee 

  n-k، یكفي تقسیم على 2sلكي نحصل على تقدیر غیر متحیز لـ 
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: مالحظة

iiiفي حالة االنحدار البسیط  xy ebb ++=  هو2s التقدیر غیر المتحیز لـ 10
2

ˆ
1

2

2

-
=
å
n

S

n

ie
    

n :  عدد المشاهدات حیث          

.  عدد المعامالت الواجب تقدیرها : 2               

 n-2 :عدد درجات الحریة .               

 

 عدد المشاهدات وهذا یؤدي أن عدد n و kxb)1( وسیط للتقدیر kوفي حالة االنحدار المتعدد أین هناك 

. n-kدرجات الحریة تكون 

eeإذا بقسمة  :                 نحصل على n-k على ¢
2)

ˆˆ
( s
ee

=
-

¢
E

kn
 

:         نسمي مثل الحالة الخاصة باالنحدار البسیط
kn

S
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¢
=

ee ˆˆ2

  

: طریقة المعقولیة العظمى-

ni:         بفرض أن ........1=           ),0(~ 2se Ni 

                    ji ¹"         0),( =E ji ee   

~)0,(:                إذن 2

nIN se       eb += XY 

: هيeلـ  )الكثافة(ومنه دالة المعقولیة 
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: لنأخذ لوغاریتم دالة المعقولیة
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:  عند قیمتها العظمى هيLlogالشروط الضروریة لكي تكون 
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ˆ)(..........).....6(:     یعطیناkرتبتها  ¢CC إذا كانت aالشرط  1 UC¢CC¢= -b 

:  یعطینا bوالشرط . وهذا المقدر هو نفسه المحصل علیه بطریقة المربعات الصغرى

)ˆ()ˆ(ˆ 22 bbs C-U¢C-U= s 

 متحیز ألن     2s لـ 2sالمقدر 
n

s
ee

be
ˆˆˆˆ 2 ¢

=ÞC-U= 

                [ ])(
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ˆ
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)( 222 kn
n

s
n

s -E==
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=E s
ee

  

)(22:  علما أن  s=E s وهذا یؤدي إلى      :
222 )(

)( ss ¹
-

=E
n

kn
s  

 بطریقة المعقولیة العظمى غیر متحیز، لكن المقدر b̂أن المقدر : النتیجة
2s 2 لـsمتحیز  .

حساب معامل التحدید المضاعف و اختبار المعنویة لتقدیرات المعالم :الفرع الثالث

R حساب معامل التحدید المضاعف -
2: )1(  

( الخطي ننتقل من معامل التحدید العادي    عندما یكون لدینا أكثر من متغیر مستقل في نموذج االنحدار

 المضاعف، ونشیر هنا إلى أن معامل االرتباط البسیط دإلى معامل التحدي )مربع معامل االرتباط البسیط

یقیس العالقة مابین متغیر مستقل 

أما معامل التحدید فهو یقوم بنفس .  ومتغیر تابع وتكون عادة هذه العالقة محصورة مابین الصفر والواحد

 وعدة متغیرات مستقلة مرة iYالدور بإضافة إلى انه یمكن أن یدرس العالقة الموجودة مابین المتغیر التابع

، كما یمكن أن نبین العالقة الموجودة مابین متغیر )المتعدد  (ویسمى بمعامل التحدید المضاعف . واحدة

 وعدة متغیرات مستقلة أخرى ویسمى بمعامل االرتباط المتعدد، ویستعمل عادة في اختبارات اكتشاف لمستق

 في شكل معامالت تحدید جزئیة على شكل  Farrar – Glauber التعدد الخطي حیث یعتمد علیه الباحثان 

Kj XXXXR .......
2

21
 . jX وبقیة المتغیرات المستقلة األخرى  من غیر jX حیث یربط مابین المتغیر المستقل 

Rویبین 
R والمشروحة بواسطة خط االنحدار ولحساب قیمة  iY هنا ، نسبة التغیر الكلي 2

 كمقیاس لجودة 2

 متغیر مستقل ویمكن إتباع نفس الطریقة المستعملة في K المحتوي على رالتوفیق في نموذج االنحدا

 TSS = ESS+RSS:                                 النموذج الخطي البسیط لنصل إلى 

Rففي النموذج ذي متغیرین مستقلین یمكن حساب 
:  على الشكل2
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: أما بالنسبة للنموذج المتعدد فیكون
 

 

 

Rوتتراوح قیمة 
عندما تقع كل النقاط على ( 1و )yعندما ال تفسر معادلة االنحدار أیا من التغیر في ( بین 2

 )خط االنحدار

Rإن الصعوبات في استعمال 
 كمقیاس لجودة التوفیق راجعة ألن هذا العامل یعتمد على التغیرات الحاصلة 2

 المشروحة والغیر مشروحة، وبالتالي فانه ال یأخذ بعین االعتبار عدد درجات الحریة في أي مشكل yفي 

. إحصائي

 2Rلهذا الغرض یستعمل معامل آخر یسمى معامل التحدید المصحح 

Rوٕاذا كان تعریف 
 هو  2

 

هو 2Rفإن تعریف 

:  وبتعویض بسیط نجد

 

Rومن المعادلة األخیرة تظهر العالقة بین
:  حیث أن2R و2

1 (22 RR  k=1 إذا كانت =

2 (
22 RR ñ 1 إذا كانتñk 

.  قیما سالبة2Rیمكن أن یأخذ  )3

لكن في العینات الصغیرة، إذا كان عدد . یقتربان في قیمتهما2R و2R كبیرا، فان nإذا كان حجم العینة 

)(المتغیرات المستقلة كبیرا جدا  kn ، 2Rیقل بكثیر عن 2Rبالمقارنة مع حجم العینة، فان³

ویمكن أن یأخذ قیما سالبة في هذه الحالة وبالتالي یجب شرحه على أساس أن قیمته تساوي الصفر إذا حدث 

. ذلك

حیث عندما نضیف .2R مجموعة من الخصائص تجعله وسیلة قیاس جودة التوفیق أفضل من 2Rإذن لـ 

 یمكن أن تزید أو تنقص و ذلك تبعا ألهمیة 2Rبینما نجد قیمة .2Rمتغیرات جدیدة للنموذج تزداد قیمة 

 یقضي على األقل على بعض تساؤالت الباحثین حول 2Rفاستعمال . المتغیرات المستقلة المضافة للنموذج
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إال أنه یبقى ال یحل جمیع . أهمیة زیادة عدد المتغیرات لنموذج بدون تفكیر في سبب ظهور هذه المتغیرات

حیث أن القرار حول إمكانیة ظهور بعض المتغیرات .  كمقیاس لجودة التوفیق2Rالمشاكل المتعلقة بالقیاس 

 2Rكما أن القیمة لـ . في النموذج أم ال، تبقى معتمدة على اعتبارات نظریة أخرى في المقیاس االقتصادي

. تكون جد حساسة لنوع المعطیات المستعملة

 :   اختبارات المعنویة لتقدیرات المعالم-

 هو دالة خطیة لموجه األخطاء العشوائیة، فان هذا b̂بإدخال قانون التوزیع الطبیعي المتعدد ونظرا إلى أن 

=¢C¢CC: المتغیر له صفة المتغیر العشوائي ویتبع كذلك قانون التوزیع الطبیعي المتعدد حیث أن -1)(A    

ebbو    A+=ˆ 

ˆ~)N,)((: ومنه فان 12 -CC¢esbb 

ee: ثم لدینا بواقي المربعات الصغرى M=ˆإذ أن  :eeee M¢=¢   مع ˆˆˆ
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 یتبعان التوزیع الطبیعي المتعدد ومستقلین عن بعضهما êو b̂ یكون الموجهان MX=0و مع الخاصیة 

: البعض، وبالتالي فهما موجهان متعامدان حیث

                                   [ ] [ ]AMEECov ¢¢=¢-= eebbebe )ˆ(ˆ)ˆ,ˆ(  
MX=0                      ,           02 == MAes 

ee مستقل كذلك عن b̂ومنه نستنتج أن موجه المقدرات   موزع استقاللیا عن b̂، والذي یستلزم أن ¢ˆˆ

2

es
RSS أو )ˆ( 2

es، ونكتب :kj .....1=               ),N(~ˆ 2

jjjj aesbb 

AA الموجود بالقطر للمصفوفة j هو العنصر ajj حیث أن موجه )(1أو ( ¢ -¢XX( مع ،C¢CC¢= -1)(A 

)ˆ-N(0,~)(: ولدینا كذلك 2

j jjj aesbb 

kj:    ومنه .....1=  , )N(0,1~
ˆ

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ -

jj

jj

aes

bb
 

:     على الشكلtولیصبح قانون التوزیع 
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وتساعدنا هذه المعادلة على تكوین مجاالت الثقة لمعالم االنحدار الفردي بنفس الطریقة المذكورة حالة 

، بمستوى )*( المجدولةtt، ثم نقارنها بقیمة jb الخاصة بكل معلمة tالنموذج البسیط، حیث نحسب قیمة 

أكبر من القیمة المجدولة، نرفض فرضیة العدم  )بالقیمة المطلقة(معنویة معین، فإذا كانت القیمة المحسوبة 

H0وقیم .  والعكس بالعكسtt1( المجدولة تمثل القیم الحرجة وتحدد المنطقة الحرجة لالختیار ذو الطرفین( .

: اختبار المعنویة الكلیة لالنحدار-

إلى التباین غیر المفسر، ویتبع هذا , یمكن اختبار المعنویة اإلجمالیة لالنحدار باستخدام نسبة التباین المفسر

: عدد المعالم المقدرة k عدد المشاهدات وn، حیث n-k و k-1، بدرجات حریة Fتوزیع فیشر 
0................: 210 ====== kjH bbbb  

kj  )ویوجد على األقل معامل انحدار واحد غیر معدوم(           .....1=         0:1 ¹$ jH b  
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من الملحق ( الجدولیة عند مستوى معنویة ودرجات الحریة المحددة F المحسوبة قیمة Fفإذا تجاوزت نسبة 

Rیقبل الفرض بأن معالم االنحدار لیست جمیعها مساویة للصفر وأن ) )08(
.  تختلف جوهریا عن الصفر2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الدراسة التطبیقیة  : المبحث الثالث 

                                                 
 ) 06(انظر الملحق رقم :  *
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  إن الهدف من هذه الدراسة التطبیقیة تقدیر نموذج قیاسي للبطالة یتكون من متغیرات تؤثر في البطالة و 

. تتحكم فیها السیاسة االقتصادیة 

 إن عملیة اختیار المتغیرات التي تؤثر في معدل البطالة یعتمد على النظریة االقتصادیة بالدرجة األولى 

حیث استنتجنا من تحلیلینا السابقة إن معدل البطالة یتأثر بمتغیرات عدیدة منها إجمالي الناتج المحلي الخام 

PIB  )  مثلناه من خالل المتغیرات المكونة له (G I X M 2و الكتلة النقدیةM و معدل التضخم  P و  

.... األجور و الفئة النشیطة 

إال أننا اعتمدنا في دراستنا هذه على اإلنفاق الحكومي ، االستثمار، الصادرات، الواردات ، الكتلة النقدیة و 

. )المغیرات التي تتحكم فیها السیاسة االقتصادیة(معدل التضخم  و هذا راجع لسبب المذكور أعاله 

: تعریف النموذج المراد تقدیره - 1  

 العالقة بین معدل البطالة و المتغیرات المؤثرة فیه و الهدف من تقدیر )1 (یمثل النموذج المراد تقدیره

ویكون لدینا النموذج من . النموذج هو تحدید المتغیرات التي یمكن من خاللها التأثیر على معدل البطالة 

             :الشكل

  tt
t

tttt PMMXIGUt ebbbbbbb +++++++= 6543210 2   

: حیث

U: معدل البطالة

G: اإلنفاق العمومي

I:  االستثمار

X: الصادرات

M: الواردات

2:M الكتلة لنقدیة

P: معدل التضخم

                                                 
 eviews4 و باستعمال برنامج) 4(قدرنا النموذج من خالل معطیات مأخوذة من الملحق رقم  :  1
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: دراسة المنحنیات البیانیة لمتغیرات النموذج المقدر - 2

 

 .2005 إلى 1990تطور معدل البطالة من : )10(                    المنحنى رقم

 

  EVIEWSمن إعداد الطالبة باالستعانة ببرنامج : المصدر            

 یظهر لنا انه في حالة ارتفاع مستمر 2005 إلى 1990 تطور معدل البطالة من )10(یمثل المنحنى رقم  

 و هذا راجع إلى التدابیر المتخذة من طرف 2005 نالحظ انخفاض متواصل إلى غایة 2000إلى غایة سنة 

السلطات العمومیة منها األشغال ذات المنفعة العامة و ذات االستعمال المكثف للید العاملة و القروض 

. المصغرة و خاصة عقود ما قبل التشغیل

       ) 05(  رقم باقي منحنیات المتغیرات في الملحق

I- تقدیر النموذج و تشخیصه: 

:  تقدیر النموذج– 1
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 تقدیر النموذج: )11(الشكل رقم 

 

 

 
   من إعداد الطالبة: المصدر

 

:  تشخیص النموذج-2

 .  نقوم بتشخیص النموذج من خالل عدة نقاط والهدف هو اختبار قوة النموذج اإلحصائي المقدر  

) %5مستوى معنویة  عند(:  اإلحصائیة للمعالمة المعنويراختبا- 2-1

 والهدف من هذا اإلجراء هو تحدید ما إذا كانت قیم هذه المعلمات المقدرة لها مدلول أو معنى من 

.   الناحیة االقتصادیة، وما إذا كانت لها داللة من الناحیة اإلحصائیة
 

: بعد تقدیر النموذج

t
t

ttttt PMMXIGU 167,010.45,310.45,310.90,310.17,510.59,494,15ˆ
2

1211131111 ++++-+= -----

       (2,417)  (1,04.10
-11

)  (9,98.10
-12

)  (1,73.10
-12

)  (1,25.10-11)  (3,45.10
-12

)    
(0,073)   

 

      n = 16              R2
= 0,94                 F = 25,30 

 

 

  :)معامل الثابت(0bاختبار المعنویة اإلحصائیة لـ *
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 0Hقبول

:0لیس لها معنویة إحصائیة 00 =bH            

:0         لـها مــعنویة إحصائیة  01 ¹bH 
                   262.2

)25.0;0.9()
2

;(

===
-

ttt
knT a

 

  . بتوزیع ستودنت0bتمثیل بیاني الختبار معنویة ل):12(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة:        المصدر

) أكبر من اإلحصائیة المجدولةبما إن اإلحصائیة المحسوبة  )59.6262.2 =á= cT tt عند مستوى

تختلف معنویا على الصفر  0B  أي المعلمة المقدرة1H ونقبل 0Hنرفض  و منه     5 %معنویة 

. أي لها معنویة إحصائیة

 )معامل اإلنفاق الحكومي( : 1Bاختبار المعنویة اإلحصائیة ل *

0:

0:

11

10

¹

=

BH

BH
 

Tc:   بما أن tt ñ 0 نرفضH 1 ونقبلH1أي المعلمة المقدرةB لها معنویة إحصائیة  عند

 . 5 %مستوى معنویة 

 )معامل االستثمار( :  2Bاختبار المعنویة اإلحصائیة لـ *

 
0:

0:

2

20

1
¹

=

BH

BH
 

Tc   بما أن    tt ñ نرفض  H0 ونقبل H1 2 أي أن المعلمة المقدرةB لها معنویة إحصائیة 

 .%5عند مستوى معنویة 

 )معامل الصادرات (:3Bاختبار المعنویة اإلحصائیة لـ  *

 

H0: 03 =B  

H0: 03 ¹B  

Tcبما أن  tt á نقبلH0 3 ومنه تكون المعلمة المقدرةB لیس لها معنویة إحصائیة عند مستوى 

  %.5معنویة 

  )معامل الواردات  (:4Bاختبار المعنویة اإلحصائیة لـ   *
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H0: 04 =B  

H0: 04 ¹B  

Tc  بما أن  tt ñ نرفض  H0 ونقبل H1 4 أي أن المعلمة المقدرةB لها معنویة إحصائیة عند 

 .%5مستوى معنویة 

  )M2معامل الكتلة النقدیة  (:5Bاختبار المعنویة اإلحصائیة لـ  *

H0: 05 =B  

H0: 05 ¹B  

 

Tc بما أن  tt á نقبل الفرضیة H0 5 أيBلیس لها معنویة إحصائیة  . 

 )معامل معدل التضخم  (:6Bاختبار المعنویة اإلحصائیة لـ  *

H0: 06 =B  

H0: 06 ¹B  

Tc  بما أن  tt á نرفض H0 ونقبل H 1 3 أي أن المقدرةB لها معنویة إحصائیة عند مستوى 

  %.5معنویة 

  :اختبار المعنویة اإلجمالیة للنموذج- 2-2

:0                 النموذج لیس له معنویة إحصائیة  65432100 ======= bbbbbbbH   

     

0

1 :
¹

Hمعامل$  النموذج له معنویة إحصائیة                                                              

( )
( )( )KnR

K
R

Fc --
-

=
2

2

1

1
           );1( knk

F --a  

37,3)9,6(05.0 =F  

. تمثیل بیاني الختبار المعنویة الكلیة للنموذج بفیشر: )13(          الشكل رقم 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 من إعداد الطالبة:                  المصدر

 

 0Hقبول 
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-2

-1

0

1

2

15

20

25

30

90 92 94 96 98 00 02 04

Residual Actual Fitted

Tc  بما أن  FF ñ نرفض H0 ونقبل H1 ومنه للنموذج معنویة إحصائیة وله القدرة على التفسیر وهو 

  %.5مقبول إحصائیا عند مستوى معنویة 

 )أو الجودة التفسیریة للنموذج اختبار القوة(: معامل التحدید *

والمتغیرة  ) (G,I,X,M,M2,P یقیس هذا المعامل جودة التوفیق واالرتباط بین المتغیرات المفسرة 

 كما یقیس القدرة التفسیریة للنموذج وهو یعبر عن نسبة تأثیر كل المتغیرات المفسرة في (U)المفسرة 

. Uالمتغیر التابع 

 وهذا یدل على أن هناك جودة 0.94أن معامل التحدید لنموذج تساوي  )11(كما نالحظ في الشكل 

عالیة في التوفیق واالرتباط بین المتغیرات المفسرة والمتغیر التابع، حیث نجد أن القدرة التفسیریة 

. %94.40لنموذج عالیة جدا حیث كل المحددات تفسر معدل البطالة بنسبة 

 :مقارنة بیانات النموذج األصلي والمقدر 3- 2

. مقارنة بیانات النموذج األصلي و المقدر: )14(          الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. من إعداد الطالبة:          المصدر

تقریبا متطابق  )Fitted(من خالل مالحظة الشكل أعاله نالحظ أن منحنى معدل البطالة المقدر 

وهذا ما یؤكد لنا نجاعة النموذج المقدر  )Actual(منحنى معدل البطالة المشاهد أو الفعلي  مع

. )باإلضافة إلى ما سبق دراسته(

 )اختبار عدم االرتباط الذاتي بین األخطاء(اختبار االستقاللیة بین األخطاء  3- 2

 :اختبار درابین واتسون

یعتبر هذا االختبار من أهم االختبارات الشائعة المستخدمة في اكتشاف االرتباط الذاتي من الدرجة 

: األولى حسب الشكل
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ttt VP += -1ee   ;  tV      ),0( 2

vN d  

: ویهدف إلى اختبار الفرضیات التالیة

0:0 =PH       ال یوجد ارتباط ذاتي بین األخطاء                                              

0:1 ¹PH        یوجد ارتباط ذاتي بین األخطاء                                                    

 

           DW    ْ◌◌ِ )1;,;;( -kndd UL a      

UL  بما أن عدد المتغیرات المستقلة في النموذج ستة متغیرات فإنه یتعذر علینا إیجاد القیم  dd ألن ,

جدول الذي یحتوي على القیم المجدولة  لداربین وتسون ال تحتوي على أكثر من خمسة متغیرات 

DW=87.1إال أن القیمة المحسوبة .)09(مستقلة انظر الملحق رقم 
 و هذا 2قریبة من العدد ) 1(

 . یوحي لنا بعدم وجود ارتباط ذاتي بین األخطاء

 . Pإال أن هذا یبقى مجرد شك ولهذا نلجئ إلى تقدیر معامل االرتباط الذاتي بین األخطاء 

تقدیر معامل االرتباط الذاتي بین األخطاء  : )15(الشكل رقم                   

 
. من إعداد الطالبة: المصدر 

)بما أن القیمة المحسوبة  )064.0=Ct اصغر من القیمة المجدولة ( )262.2=Tt 0 نقبلH أي معامل 

. االرتباط  الذاتي بین األخطاء لیس له معنویة و منه ال یوجد ارتباط ذاتي بین األخطاء 

 :Breusch GodFreyاختبار  *

 حیث نالحظ Breusch God Frey یمكن أن نبین ونؤكد االستقاللیة من خالل إحصائیة 

 :أن

0: 100 == PPH  

0

:1
¹

Hمعامل$   

               

                                                 
 )11(انظر الشكل رقم :  1
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  Breusch GodFreyنتائج اختبار ):16( الشكل رقم 

 
من إعداد الطالبة    : المصدر      

14.2. 2 == RnBG 
99.5)2(2

05.0 =X 

)وبما أن اإلحصائیة المحسوبة )14.2=BG أقل من اإلحصائیة المجدولة( ))2(2

05.0X نقبلH0 

.  أي ال یوجد دلیل على وجود ارتباط ذاتي بین الخطاءH1ونرفض 

: اختبار استقراریة البواقي-2-4

 .دالة االرتباط الذاتي للبواقي):17(الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة:                   المصدر 

نالحظ من الشكل أن سلسلة البواقي مستقرة ألن معامالت االرتباط الذاتي لهذه البواقي ال  تختلف 

. %5معنویا عن الصفر فهي تقع كلها داخل مجال الثقة، عند مستوى معنویة 

 :)للبواقي( :Ljumg-Box-Pierceاختبار  *

والهدف من هذا .Ljumg-Box-Pierceمن خالل دالة االرتباط الذاتي للبواقي نقوم باختبار 

االختبار معرفة ما إذا كانت معالم دالتي االرتباط الذاتي الكلیة و الجزئیة لهذه البواقي داخل مجال 

. المعنویة 

  H0 : 0جمیع معامالت االرتباط الذاتي للبواقي ال تختلف عن 

  H1 : 0جمیع معامالت االرتباط الذاتي للبواقي تختلف عن 
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å
=

* -+=
k

i

riknn
1

2)()2(j         
2

qpk --c       

334.14=*j       ;                  026.212

12,05.0 =c  

)بما أن اإلحصائیة المحسوبة أقال تماما  )334.14=*j من القیمة المجدولة 

) 026.212

12,05.0 =c(  ومنه نقبل %5 وبنسبة معنویة 12بدرجة حریة H0 أي البواقي ذات 

. تشویش أبیض

: اختبار استقراریة مربعات البواقي-2-5

 .دالة االرتباط الذاتي للمربعات لبواقي):18(الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة:            المصدر 

نالحظ من الشكل أعاله أن سلسلة مربعات البواقي مستقرة ألن معامالت االرتباط الذاتي لمربعات 

. %5البواقي ال تختلف معنویا عن الصفر فهي تقع كلها داخل مجال الثقة، عند مستوى معنویة 

 :)لمربعات البواقي( Ljumg-Box-Pierceختبار ا *

من خالل دالة االرتباط الذاتي لمربعات البواقي نقوم بهذا االختبار بما أن اإلحصائیة المحسوبة 

)279.9=*j( أقل تماما من القیمة المجدولة) 026.212

12,05.0 =c(  وبنسبة 12بدرجة حریة 

. أن مربعات البواقي مستقرة  H0 نقبل %5معنویة 

: اختبار تجانس تباین األخطاء- 2-6

 :Whiteاختبار  *

 H0:                                            تباین األخطاء متجانس 

 H1:                                            تباین األخطاء غیر متجانس 

026.21)12(2

05.0 =c                       )2(2 kac      2.RnLM = 
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  Whiteنتائج اختبار ): 19(         الشكل رقم 

 

 
من إعداد الطالبة :                      المصدر

 . بیانیاWhiteتمثیل نتائج اختبار ): 20(         الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

            

من إعداد الطالبة :  المصدر

 اقل تماما من القیمة الجدولة (LM=13.58)  بما أن اإلحصائیة المحسوبة 

) 026.21)12(2

05.0 =c( ومنه التباین لألخطاء متجانس .

 :ARCH-LM راختبا *

والهدف من هذا االختبار هو معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بین مربعات البواقي ویعتمد على 

. مضاعف الغرانج

 H0:                                            التباین الشرطي متجانس 

 H1:                                            تباین الشرطي غیر متجانس 

)(2 Pac      2.RnLM = 

 ARCH-LMنتائج اختبار ): 21(        الشكل رقم 

 
. من إعداد الطالبة: المصدر

 0Hقبول 



 

 

 

 150 

( أقل تماما من القیمة المجدولة LM=0.73)(  بما أن اإلحصائیة  841.3)1(2

05.0 =c (

). ARCHأي ال یوجد أثر ( التباین الشرطي متجانس H0 ومنه نقبل %5عند مستوى معنویة 

: اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي-7-2

تمكننا هذه االختبارات من معرفة ما إذا كانت البواقي تحمل خصائص التوزیع الطبیعي ، من 

.  Skewness  Jarque-Berra kurtosisخالل اختبار 

. معامالت التوزیع الطبیعي للبواقي:)22(الشكل رقم

 
. من إعداد الطالبة:      المصدر

 )Skewness(و  )kurtosis(اختبار  *

یمكن دراسة التوزیع الطبیعي للبواقي عن طریق اختبار فرضیتي  التناظر والتسطح  باستعمال 

. على الترتیب )kurtosis(ومعامل  )Skewness(معامل 

) :  Skewness(اختبار فرضیة التناظر   *

:0                                              سلسلة البواقي متـــناظرة     10 =VH 

:0                                           سلسلة البواقي  غیر متناظرة     11 ¹VH 

262.2

375.0

16

6

023.0

6

0

025.0

716
2

2
1

1

==

-=
--

=
-

=

-- tt

n

B
V

Kn

a

 

)بما انه اإلحصائیة المحسوبة  )375.01 =V بالقیمة المطلقة اصغر تماما  من اإلحصائیة  

)المجدولة  )262.202.0

9t ومنه نقبل  سلسلة البواقي متناظرة  .

)  kurtosis(: اختبار التسطح الطبیعي *
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:0:                                         سلسلة البواقي لها تسطح الطــبیعي  20 =VH 

:0:                                        سلسلة البواقي  لیسلها تسطح الطبیعي  21 ¹VH                 

                                          914.0

16

24

388.1

24

32
2 -=

-
=

-
=

n

V
b 

)بما أن القیمة المحسوبة  )914.02 -=V بالقیمة المطلقة اقل تماما من القیمة المجدولة

( )262.2025.0

9 =t 0 وبذلك نقبلH أي سلسلة البواقي لها تسطح طبیعي .

 ) : JARQUE- BERA (اختبار جاك بیرا 

2 السابقین ،فإذا كانت ن بین نتائج االختبارير  یجمع هذا االختبا
2

1

1 .BB تتابعان التوزیع 

:  حیث 2 بدرجة حریة 2c تتبع توزیع  Sالطبیعي ، فان القیمة 

                                           ( ) ( )23
246

22

21 acbb ®-+=
nn

S  

  ( )22

acñS نرفض فرضیة التوزیع الطبیعي لألخطاء بمستوى معنویة a %                                   .  

 0H:سلسلة البواقي ذات توزیع طبیـــعي   

 1H: سلسلة البواقي لیس لها توزیع طبیـعي   

( ) ( )

( ) 991.52

985.0388.1
24

16
23.2

6

16

2

05.0

22

=

=-+-=

c

S
 

)بما أن  )22

05.0cáS 0: نقبلH أي أن سلسلة البواقي تتوزع توزیعا طبیعیا عند مستوى معنویة 

.  ولتأكید ما سبق نبین دالة الكثافة للبواقي القدرة 5%

 .دالة الكثافة للبواقي المقدرة):23(الشكل رقم 

 
 

. من إعداد الطالبة:المصدر                
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 : خالصة الدراسة 

 

من خالل نتائج النموذج المقدر،نجد أن معامالت المتغیرات المفسرة لمعدل البطالة لها معنویة إحصائیة 

و . ماعدا معاملي الصادرات و الكتلة النقدیة )Tt=262.2القیمة الحرجة هي (   % 5عند مستوى معنویة 

بما أن للنموذج ككل معنویة إحصائیة  فهو مقبول إحصائیا و لهذا ال نقوم بحذف المتغیرات المستقلة التي 

. )الصادرات و الكتلة النقدیة(لیس لها معنویة إحصائیة 

و من خالل الصیاغة الریاضیة للنموذج المقدر یتضح لنا و جود عالقة طردیة بین اإلنفاق 

. الصادرات، الواردات، الكتلة النقدیة، التضخم و البطالة و عالقة عكسیة مع االستثمار ,العمومي

. نحاول تفسیر هذه العالقات اقتصادیا 

العالقة بین االستثمار و معدل البطالة : أوال

یعتبر االستثمار الركیزة األساسیة ألي تنمیة اقتصادیة لكونه یرفع معدالت النمو و یساعد على رفع 

مستوى و حجم اإلنتاج الداخلي و یضمن استغالل الموارد المتاحة بما فیها الموارد البشریة و بالتالي یرفع 

. مستوى التشغیل و یمتص جزءا من البطالة 

و على العموم فالعالقة بین االستثمار و التشغیل شدیدة الوضوح ألنه بواسطة االستثمارات یمكن 

استحداث فرص عمل جدیدة من خالل توسیع القاعدة اإلنتاجیة و التي بإمكانها أن تساهم في حل جزء من 

. البطالة 

و بالتالي فالعالقة العكسیة بین معدل البطالة و االستثمار حسب النموذج المقدر تتطابق مع النظریة 

. االقتصادیة 

. العالقة بین الصادرات و البطالة:ثانیا

 تعتبر الصادرات أهم مصدر إلیرادات الدولة و بالتالي فهي تمثل مصدر إلنعاش المشاریع القائمة و تمویل 

المشاریع الجدیدة و لهذا فمن المنطقي إن زیادة الصادرات سینعكس إیجابا على سوق العمل و من ثم 

.   تخفیض نسب البطالة

و في هذا الصدد یجب اإلشارة إلى إن الصادرات الجزائریة تعتمد بشكل كبیر إن لم نقل كلي تقریبا على 

.  قطاع المحروقات الذي یعتبر العمود الفقري لالقتصاد الجزائري

و مما سبق یمكن القول أن أي انخفاض و لو طفیف في أسعار المحروقات سینتج عنه عنه أثر سلبي كبیر 

على االقتصاد الوطني و منه اختالل أوضاع سوق العمل عند عجز الدولة على خلق مناصب عمل جدیدة 

. و بالتالي ارتفاع معدل البطالة

أما من خالل النموذج المقدر نجد أن معامل الصادرات لیس له معنویة إحصائیة الشيء الذي یفسر 

. اقتصادیا أن الصادرات لیس لها أي تأثیر على معدل البطالة

و مما سبق نجد أن النموذج ال توافق مع الواقع فیما یخص العالقة بین الصادرات و معدل البطالة 
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العالقة بین االستراد و معدل البطالة : ثالثا

    یمكن أن یكون لالستراد اثر ایجابي أو سلبي على سوق العمل و یتوقف هذا على عدة متغیرات مثال نوع 

.. السلع المستوردة ،جودة و أسعار السلع المحلیة 

إذا كانت السلع المستوردة هي سلع رأس مالیة مثال استثمارات فهذه السلع تساعد و تساهم في إنشاء  -

مشاریع جدیدة و یكون إلستراد هنا اثر ایجابي على سوق العمل و ذلك بخلق مناصب عمل من خالل 

 .المشاریع الجدیدة النشأة

أما إذا كانت السلع المستوردة سلع استهالكیة فعادتا ما یكون لالستراد اثر سلبي على سوق العمل و ذلك  -

 ةلكونها ستنافس السلع المحلیة من ناحیة الجودة و السعر فإذا كانت هذه األخیر غیر قادرة على مواجه

السلع األجنبیة فهذا یؤدي إلى تراكم المنتج المحلي في المصانع ولهذا یقوم المنتجین بتخفیض إنتاجهم و 

محاولة تخفیض تكالیف اإلنتاج  وهذا لتخفیض سعر منتجاتهم لكي تكون سلعهم اكبر قدرة على المنافسة 

وهذا ما یجعلهم یقومون بتقلیص مناصب العمل و قد یكون هذا األثر اكبر حدة على المدى البعید  عند 

عجز السلع المحلیة على منافسة السلع األجنبیة ما یؤدي إلى غلق المؤسسات التي لم تستطیع سلعها 

 .إال أن كل ما سبق ذكره یتوقف أیضا على الطبیعة االستهالكیة للمجتمع. مواجهة السلع األجنبیة

و بالتالي قد یكون لالستراد اثر ایجابي أو سلبي على سوق العمل ومن ثم البطالة و حسب ما لدینا في 

النموذج المقدر فإن العالقة بین معدل البطالة و الواردات هي طردیة أي زیادة الوردات ینتج عنها زیادة 

. معدل البطالة 

. العالقة بین التضخم و معدل البطالة:رابعا

 یقر فلیبس على وجود عالقة عكسیة بین التضخم و البطالة و هذا بسب التوافق الزمني بین تضخم الطلب 

و تضخم النفقة ،أما العالقة الموجودة عندنا حسب النموذج المقدر فهي عالقة طردیة بین التضخم و البطالة 

وتسمى العالقة الطردیة بین التضخم و البطالة في االقتصاد بظاهرة . و هذا عكس ما تقر به نظریة فلیبس

الركود التضخمي و تفسر هذه الظاهرة بحدوث توافق زمني بین البطالة بسبب انكماش الطلب الكلي و ارتفاع 

. األسعار بسبب تضخم النفقة 

  إن انكماش الطلب الكلي یؤدي إلى هبوط مستوى الناتج و الدخل وهذا ما ینتج عنه انخفاض مستوى 

ولو أخذنا بمفهوم فلیبس فإن ارتفاع مستوى البطالة كان البد أن . التوظیف و بالتالي ارتفاع مستوى البطالة

یقترن بانخفاض مستوى األسعار إال أن تضخم النفقة یالشي تأثیرات النقص في الطلب الكلي على انخفاض 

األسعار بل أكثر من ذلك فإن تضخم النفقة البد أن یطغي على التأثیرات السلبیة للنقص الطلب الكلي مما 

. یدفع األسعار لالرتفاع

.  ومما سبق نجد أن العالقة الموجودة في النموذج ال تتوافق مع نظریة فلیبس

 باإلضافة إلى كل ما ذكر فإن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة یؤثر بشكل كبیر على مستوى 

لكون منضمة التجارة العالمیة تسعى إلى إلغاء القیود الكمیة و تقلیص الرسوم الجمركیة و معاملة .التشغیل 
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السلع األجنبیة بالمثل مع السلع المحلیة في السوق الوطنیة وتعییر مصلحة التجارة على حساب التنمیة 

. ویمكن أن ینعكس كل هذا بشكل ایجابي أو سلبي على سوق العمل

إن انضمام الجزائر لمنضمة التجارة العالمیة یقدم صورة ایجابیة للمستثمرین األجانب ،باإلضافة إلى توجیه 

االستثمار المحلي لإلنتاج من اجل التصدیر و إتاحة فرص للشركات الوطنیة للدخول في شراكة فعالة مع 

الشركات العالمیة و االستفادة من خبرتها المتراكمة و هذا ما سیساعد اندماج االقتصاد الجزائري في 

االقتصاد العالمي و زیادة االستثمارات الداخلیة والخارجیة لتوفرها على العدید من الموارد الطبیعیة األزمة 

. لقیام المشاریع المختلفة وهذا ما یحقق خلق فرص عمل و بالتالي انخفاض معدالت البطالة

إلى جانب الفكرة السابقة التي تبدوا متفائلة في ظل الظروف السائدة یمكن أن یكون انضمام الجزائر لمنضمة 

التجارة العالمیة أي االنفتاح الخارجي للجزائر اثر سلبي خاصة إن لم تكن منتجاتنا الوطنیة قادرة على منافسة 

المنتجات األجنبیة هذا ما ینتج عنه تدهور المشاریع المحلیة ما ینعكس سلبا على سوق العمل و ارتفاع 

. معدالت البطالة أكثر فأكثر

و في األخیر یمكن القول بأن التجارة تشكل قوة دافعة لخلق فرص عمل، ألن التجارة الحرة المستقرة توفر 

مناخا مالئما للنمو االقتصادي مما یمكن من خلق فرص جدیدة للعمل هو حكم نسبي یتوقف على عدة 

 .التي تجعل هذا القول صحیح أو خطأ )كطبیعة االقتصاد الوطني(متغیرات 

و أخیرا یمكن القول بأنه یمكن التحكم في معدل البطالة من خالل التأثیر على متغیرات المستقلة  المقدمة 

. في النموذج لكن مع مراعاة الظروف و المتغیرات الجدیدة
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  :الخاتمـــة

 

    تتصدر البطالة المشاكل الرئیسیة التي تواجه الجزائر و كثیر من الدول النامیة و المتقدمة ،وذلك الرتفاع 

معدالتها في أغلب الدول و إن كان ارتفاعها في الدول النامیة یفوق الدول المتقدمة و التي عادتا ما تنشر 

بصراحة و بدقة تامة معدالت البطالة التي تسود اقتصادیاتها ، بینما یحدث العكس في معظم الدول النامیة وذلك 

ففي الوقت الحالي أصبحت البطالة من القضایا الملحة و الحاسمة التي ال تقبل .تماشیا مع السیاسة العامة للدولة

بأي حال من األحوال التأخیر أو التأجیل لما لها من أبعاد اقتصادیة اجتماعیة خطیرة و آثار مدمرة على كیان 

. األسرة و المجتمع

وقد حاولنا من خالل هذه الدراسة تقدیم عرض وصفي قیاسي لمشكلة البطالة بالجزائر في ظل اإلصالحات 

االقتصادیة و هذا من خالل أربعة فصول حیث تم في الفصل األول عرض المفاهیم ،التحلیالت و القراءات 

النظریة لظاهرة البطالة بدءا بتعریف الظاهرة و شرح معنى أو مدلول التعریف باإلضافة إلى طریقة حساب 

معدلها باعتباره احد المقاییس الرئیسة لألداء االقتصادي ،كما بینا أوجه االختالف في قیاس معدل البطالة من 

دولة إلى أخرى وذلك بسبب اختالف الفئة العمریة المحددة للفئة النشیطة حیث یختلف ذاك من دولة إلى أخرى ، 

ویعتبر حساب هذا المعدل أكثر صعوبة في الدول . الفترة الزمنیة التي یقضیها الفرد و هو یبحث عن عمل

النامیة عنها في الدول المتقدمة و ذلك لعدم مصداقیة البیانات، یرجع هذا لثقافة المجتمع و ذلك لعدم تسجیل 

المتعطلین أنفسهم في مكاتب التوظیف باإلضافة إلى عدم توفر و سائل مالئمة لجمع المعلومات و عدم توفر 

بیانات دقیقة على االقتصاد غیر الرسمي، على الرغم من كبر حجمه و القطاع الحضري و ما یضمه من 

حرفیین و أصحاب المحالت و المقاهي و لهذا تعرض احتساب معدل البطالة للعدید من االنتقادات و على الرغم 

. من ذلك فانه یبقى المقیاس األكثر انتشارا و الذي تتخذه اغلب الدول للحكم على وضعیة سوق العمل 

والختالف البطالة تطرقنا لتصنیف بعض أنواعها تحت مفهومین األولى البطالة االختیاریة وهي التعطل االیرادي 

للفرد و التي تظهر إما في شكل بطالة احتكاكیة و السبب الرئیسي فیها هو عدم توفر المعلومات عن السوق 

أو في شكل بطالة هیكلة و .العمل أي جهل الفرد بالمناصب الموجودة وعدتا ما تكون هذه البطالة قصیرة األجل

و فیها تكون .التي یكون السبب فیها اختالف متطلبات هیكل االقتصاد القومي عن طبیعة و نوع العمالة المتوفرة 

هناك مناصب شاغرة لكن األفراد المتعطلین ال یمكنهم العمل فیها لعدم توفر هم على الخبرات أو المهارات 

المطلوبة و لذلك ترتبط فترة هذه البطالة بالمدة التي یقضیها العاطل الكتساب الخبرات الجدیدة 

باإلضافة إلى البطالة الموسمیة و الناتجة عن انخفاض طلب على السلع الموسمیة مما یؤدي إلى .المطلوبة 

. انخفاض العمال المستخدمة في إنتاج هذه السلع
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إما النوع الثاني فیتمثل في البطالة اإلجباریة و الناتجة عن قصور الطلب الكلي وتندرج فیها البطالة الدوریة و 

. الناتجة عن التقلبات الدوریة في االقتصاد و تنتشر في حاالت الركود و الكساد

و في األخیر بینا بعض األنواع األخرى للبطالة مثل البطالة المقنعة و السلوكیة و الوافدة ثم قدمنا تفسیرات 

البطالة وفقا لبعض المفكرین االقتصادیین بدءا من الكالسیك ونیوكالسیك اللذان فسرا البطالة معتمدین في ذلك 

على قانون ساي  و مجموعة من الفروض مستمدة من شروط المنافسة التامة مستخلصین أن البطالة السائدة هي 

اختیاریة و استبعدوا حدوث أزمات إفراط إنتاج وبطالة على نطاق واسع وتعرضنا بعد ذلك إلى التحلیل الكینزي 

الذي عارضى النیوكالسیك في دعوتهم في خفض األجور للقضاء على البطالة ودعا برفع األجور لزیادة الطلب 

: و قدم كینز أسباب دامغة لنشؤ البطالة تتمثل في.الكلي ومن ثم القضاء على البطالة

. قلة فرص االستثمار عند بلوغ الدول الغنیة المتقدمة مرحلة النضج االقتصادي - 

. تناقص المیل الحدي لالستهالك و هذا ما یؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي - 

 إلى معدل البطالة الطبیعي الذي یتوافق مع حالة االستقرار النقدي و لم یعترفوا بوجود اأما النقدیین فأشارو

البطالة اإلجباریة و اقروا أن البطالة السائدة في البلدان الرأسمالیة هي اختیاریة ،اما تحلیل فلیبس بین لنا العالقة 

العكسیة بین البطالة و التضخم إال أنها تعرضت إلى انتقادات حین ثبت العكس في بدایة السبعینیات و ظهور 

. ما یسمى بالركود التضخمي

و في األخیر تطرقنا إلى التغیر التكنولوجي الذي قام على فكرة أن بسبب التطورات التكنولوجیا أصبحت اآللة 

تحل مكان العدید من الوظائف و بالتالي تلغي الكثیر منها إال أن هذا یعتبر ثمن مؤقت یتحمله المجتمع في 

و نظرا للقصور الذي شاب في التفسیرات التقلیدیة ظهرت نظریات حدیثة حاولت .سبیل تحقیق تقدمه االقتصادي

تطویر و تعدیل النظریات السابقة منها نظریة رأس المال البشري و نظریة تجزئة السوق العمل و نظریة البحث 

عن العمل و نظریة البطالة الهیكلیة و اجر الكفاءة و نظریة اختالل التوازن ،ثم تعرضنا ألهم اآلثار السلبیة 

للبطالة من الجانب االقتصادي مثل ضیاع جزء من الموارد في المجتمع و نقص في الناتج و الدخل القومي 

،زیادة المدفوعات التحویلیة التي تدفعها الحكومة للمتعطلین و هذا یزید من عجز میزانیة الدولة باإلضافة إلى 

اآلثار االجتماعیة التي یعتبر وقعها اكبر حدة على المجتمع و ذلك ناتج عن الحالة النفسیة السیئة التي یعاني 

منها البطال و ینعكس ذلك في ارتفاع معدالت اإلدمان ،الجریمة و هذا ما یتطلب میزانیة كبیرة لمكافحة هذه 

الجرائم وهذا بدوره ینعكس سلبا على االقتصاد ،باإلضافة إلى االنحرافات الفكریة مما یؤثر بدوره على االستقرار 

. العام 

و لخطورة هذه المشكلة قام بعض السیاسیین و الخبراء و المنضمات الدولیة إلى اقتراح حلول تتمثل في رفع 

إلى انه .معدالت النمو االقتصادي أي انتعاش الحركة االقتصادیة و بالتالي زیادة المشاریع المولدة لفرص العمل

في الواقع نجد أن العالقة بین النمو االقتصادي و خلق فرص عمل أصبحت ضعیفة حیث نجد انه من الممكن 

. ن تزید المشاریع دون زیادة تذكر للید العاملة و هذا إلحالل اآللة محل العامل
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أما االقتراح الثاني یتمثل في خفض تكلفة العمل تنطلق الفكرة من أن تخفیض األجور یعني تخفیض التكالیف و 

و .منه انخفاض األسعار و بالتالي زیادة الطلب على الید العاملة و للوصول إلى هذا یتوقف على نظام األجور

ما یعیب على هذا االقتراح انه ینظر إلى األجور على أنها متغیر رئسي للنفقة فقط إال انه تعتبر أیضا مصدر 

. أساسي للطلب المحلي

أما االقتراح األخیر یتمثل في تعدیل ظروف سوق العمل و التي تقترح إلغاء قوانین الحد األدنى لألجور،تعدیل 

نظام إعانات البطالة و خفض مزیا مشروعات الضمان االجتماعي حیث تصبح المداخیل التعویضیة متوازنة مع 

. الحاجة على تحفیز العمال نحو العمل باإلضافة إلى تشجیع المشروعات الصغیرة و المتوسطة

و نتیجة لتحوالت و المتغیرات الجدیدة التي أصبحت میزة في اقتصادیات الدول النامیة بما فیها الجزائر و الناتجة 

عن تطبیق برنامج اإلصالح االقتصادي المقترح من طرف صندوق النقد الدولي و البنك العالمي التي لجأت لها 

 الذاتیة في معالجة اختالل الموازین االقتصادیة الكلیة ،عندها أصبحت معدالت تالجزائر بعد فشل اإلصالحا

البطالة مرشحة لالرتفاع أكثر و لهذا قمنا بعرض سیاسة اإلصالح االقتصادي في الفصل الثاني مستعرضین 

ارتفاع :ألهم األسباب التي أدت الجزائر اللجؤ إلى هذه االصالحات حیث تنقسم هذه األسباب إلى داخلیة مثل 

معدالت التضخم بسبب السیاسة النقدیة المتبعة التي أدت إلى اإلفراط في عرض النقود ،تراجع مستوى الناتج 

هذا . و هذا كنتیجة لتراجع معدالت النمو1994 و تواصل هذا التراجع إلى غایة 1987الداخلي الخام منذ 

باإلضافة إلى التبعیة الغذائیة و العدید من األسباب األخرى أما األسباب الخارجیة فتتصدرها أزمة البترول لسنة 

عندما انخفضت أسعاره و بالتالي انخفاض مداخیل الصادرات و هذا ما اثر سلبا معدل النمو االقتصادي 1986

باإلضافة إلى اختالل میزان المدفوعات ،ارتفاع الدیون الخارجیة و خدمات الدین و لكل هذا قامت الجزائر 

باللجوء إلى اإلصالح االقتصادي تحت رعایة المؤسسات الدولیة و الذي یشتمل على نموذجین یتعلق احدهما 

حیث یسمى األول بسیاسة التثبیت والتي تهدف إلى إصالح .بصندوق النقد الدولي و األخر بالبنك الدولي 

االختالالت المالیة و النقدیة و هذا عن طریق سیاسة تشتمل على سیاسة مالیة انكماشیة لسیطرة على عجز 

أما النموذج .میزانیة الدولة و سیاسة نقدیة تؤثر على الطلب الكلي وتتحكم في التضخم و سیاسة سعر الصرف

الثاني یسمى بسیاسة التعدیل الهیكلي و التي عادتا ما یلجؤ لها عندما تكون اإلختالالت الهیكلیة عمیقة و هي 

تسعى لتحقیق التوازن عن طریق التوسع في جانب العرض  لعالج التشوهات و العوائق التي یعاني منها الهیاكل 

 العمیقة في الهیاكل االقتصادیة مثل إصالح تویتضمن هذا البرنامج مجموعة من اإلجراءا.االقتصادیة 

مؤسسات القطاع العام ،سیاسة األسعار باإلضافة إلى تحریر التجارة الخارجیة و تشجیع القطاع الخاص كما 

 التثبیت و التعدیل الهیكلي حیث قامت نتطرقنا إلى أهم اإلجراءات التي اتخذتها الجزائر ضمن هذین البرنامجي

الحكومة من خالل مجموعة سیاسات اقتصادیة تهدف إلى تسیر مالي صارم و إعادة النظر في دور الدولة و 

من أهم هذه السیاسات سیاسة المیزانیة تهدف إلى زیادة اإلیرادات العامة و ترشید اإلنفاق العام و سیاسة النقدیة 

الخ باإلضافة إلى تحریر التجارة الخارجیة و ...تسعى إلى تقلیص التوسع النقدي و دعم قیمة الدینار الجزائري

.  الخ...تحریر األسعار
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كما تطرقنا إلى أهداف هذه البرامج و بینا تأثیر إجراءات سیاسة اإلصالح االقتصادي على البطالة و انعكاسات 

تطبیق برامج اإلصالح االقتصادي على الجزائر حیث تصنف إلى آثار ایجابیة مثل تطور معدل نمو الناتج 

المحلي و تطور احتیاطات الصرف و انخفاض معدل التضخم و تحسین المیزانیة العامة أما اآلثار السلبیة تتمثل 

في انخفاض المستوى المعیشي و القدرة الشرائیة و ارتفاع معدالت البطالة و هذا بسبب التسریح الجماعي للعمال 

. كما تعرضنا إلى مدى تأثیر برامج اإلصالح على البطالة من خالل النموذج التقلیدي و نموذج الترشید الكمي 

أما الفصل الثالث فحاولنا فیه عرض واقع البطالة بالجزائر قبل و بعد التعدیل الهیكلي حیث كانت أوضاع الشغل 

 و كان معدل البطالة في ارتفاع مستمر و هذا لتقلص حجم االستثمارات و 1994-1989غیر مستقرة خالل 

 أي بعد تطبیق سیاسة التعدیل الهیكلي فقد زاد األمر 1994ارتفاع تكلفة إنشاء منصب العمل الواحد ،أما بعد 

سوءا في ما یخص المستوى العام لتشغیل و ذلك من جراء خوصصة المؤسسات العمومیة و التسریح الجماعي 

للعمال بغیة تخفیض النفقات العمومیة و بذلك عرف معدل البطالة بالجزائر زیادة متتالیة منذ تطبیق برنامج 

و أصبح .1999سنة % 29.4 لیصل إلى 1993 سنة  %23.15التعدیل الهیكلي حیث كان یقدر بنسبة 

االقتصاد الجزائري غیر قادر على خلق مناصب جدیدة تستوعب العمالة المتوفرة و التي تشمل األفراد الطالبین 

 بدت 2000للعمل أول مرة زائد المسرحین من عملهم نتیجة حل و خوصصة المؤسسات العمومیة أما بعد سنة 

 %29.5 بعد أن كان 2005سنة   %15.4تظهر بعض النتائج االیجابیة عندما تراجع معدل البطالة لیصل إلى 

. 2000سنة 

كما بینا من خالل هذا الفصل أهم األسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة البطالة و قسمنها إلى عوامل خارجة عن 

انخفاض أسعار : سیطرة الحكومة و هي العوامل التي ال تعتبر الحكومة مسئولة عنها مسؤولیة مباشرة نذكر منها

البترول في األسواق العالمیة باإلضافة إلى انخفاض أسعار صرف الدوالر األمریكي هذا ما أدى إلى انخفاض 

و هذا ما یبین لنا مدى عشوائیة تذبذب .عائدات الصادرات كون الدوالر األمریكي هو وحدة التعامل مع الخارج

عائدات المحروقات و ما یمكن أن یسببه من اختالل في االقتصاد الجزائري ،باإلضافة إلى الوضع األمني الذي 

كان غیر مستقر في بدایة التسعینات الذي انجر عنه فقدان العدید من العمال لعملهم بسبب حرق و تفجیر 

المصانع باإلضافة إلى تحول جزء كبیر من النفقات العمومیة إلى بناء و ترمیم المرافق و المصانع المدمرة و 

شراء تجهیزات لقوات األمن بغیة السیطرة على الوضع األمني و الذي تسبب في هروب المستثمرین األجانب و 

.  تحطیم كلي للقطاع السیاحي ،عوض أن تصحر هذه األموال إلنشاء مشاریع جدیدة لدفع عجلة التنمیة

هذا باإلضافة إلى االنفجار الدیمغرافي و ثقل المدیونیة و نقص مصادر التمویل إلنعاش و تمویل مشاریع 

اقتصادیة أما األسباب التي تدخل في نطاق سیطرة الحكومة تتمثل في عدم الموازاة بین الزیادة في خریجي 

المدارس و مراكز التكوین، المعاهد و الجامعات و مناصب العمل المتوفرة و هذا لفقدان همزة وصل بین 

. مؤسسات التعلیم و المؤسسات االقتصادیة 
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 30 من البطالین دون % 80أما خصائص البطالة بالجزائر تتمثل في نوعیة األشخاص العاطلین حیث تقدر 

سنة كما انه ثلثي من مجموع البطالین هم طالبین للعمل ألول مرة كما انه في السنوات األخیرة یالحظ ارتفاع 

 .1998بنسبة % 38نسبة البطالة عند اإلناث حیث بلغت 

ونظرا لآلثار السلبیة لبرنامج التعدیل الهیكلي بالنسبة للتشغیل سعت السلطات للتخفیف من حدة هذه اآلثار وذلك 

بقیامها بعدة اجرءات ارتكزت حول ثالثة نقاط أساسیة تتمثل في نضام التقاعد المسبق مما یؤدي خلق مناصب 

عمل ، تقلیص المدة القانونیة للعمل و ذلك بتقسیم العمل بین األفراد المشتغلین و المتعطلین باإلضافة إلى نظام 

التامین على البطالة و من بین أهم النتائج المحققة في مجال التشریع لعالقات العمل بموجب برنامج التعدیل 

الهیكلي هي البطالة التقنیة كصیغة بدیلة للحفاظ على منصب الشغل ، التقاعد المسبق ،التأمین ضد البطالة و 

. صیغة الذهاب اإلرادي مقابل حصولهم على تعویضات مالیة مغریة وهذا بغیة تقلیص عدد العمال

برنامج :جهزت الجزائر و سائل عدیدة لمواجهة البطالة منها ما هو مسیر من طرف الوزارة المكلفة بالعمل مثل

و جهاز اإلدماج المهني لتشجیع الشباب على إنشاء نشاطات .تشغیل الشباب و التي توفر عمل مؤقت لشباب

التعویض مقابل :لحسابهم الخاص، و منها ما هو مسیر من طرف الوكالة الوطنیة للتنمیة االجتماعیة مثل 

نشاطات ذات المنفعة العامة و تقوم على دفع تعویضات لألشخاص الذین هم في سن العمل وال یملكون دخل 

و األشغال ذات المنفعة العامة و ذات .وذلك مقابل مشاركتهم في أشغال ذات المصلحة العامة في ورشات البلدیة

االستعمال المكثف للید العاملة و تتمیز بنشاطات بسیطة ال تستدعي معدات ضخمة موجهة بصفة خاصة 

 حیث قام البنك الدولي إلعادة اإلنشاء و 2000-1997:لشباب البطال و قد تم تطبیقها على مرحلتین األولى

استفادت فیها وكالة :2004-2001التعمیر بتمویل هذه المشاریع من خالل قرض خارجي ،أما المرحلة الثانیة 

 ز منصب عمل ثابت سنویا، وتمي22.000ج إلنشاء . ملیار د9التنمیة االجتماعیة من غالف مالي تكمیلي قدره 

 ا من المستفیدین سبق و إن كانو%60 سنة و 30و 18األشخاص المستفیدین أن جلهم تتراوح أعمارهم ما بین 

أما عقود ما قبل التشغیل الممولة من طرف حساب الخزینة الخاص الذي یكرس تشغیل الشباب و . یعملون

تخص عقود ما قبل التشغیل مكافحة بطالة الشباب المتحصلین على شهادة التعلیم العالي و المعاهد الوطنیة 

للتكوین إال أنها تعتبر حلول مؤقتة لشباب لكون المناصب المنشأة هي مناصب مؤقت كما تم إعداد برنامج 

 و ذلك قصد تحسین ظروف المعیشة للسكان المناطق غیر المجهزة من خالل ترقیة 1998لتنمیة الجماعیة سنة 

مشاریع صغیرة من خالل إنشاء مناصب شغل و یتم ذلك بالتعاون بین المستفیدین و البلدیة إال أنها و جدت هذه 

 دخل جهاز القروض 1999أما في .البرامج نقائص و ذلك بسبب نقص القدرات التساهمیة في الجوانب التقنیة 

المصغرة في إطار التنفیذ و تمنح هذه القروض إلى األشخاص الذین یسعون إلى إنشاء نشاطات لكن ال تتوفر 

من % 1 من تكلفة المشروع كحصة شخصیة و دفع % 10لدیهم اإلمكانیات المالیة حیث یلتزم المستفید بدفع 

تكلفة المشروع كحق االنضمام إلى صندوق التأمین من األخطار الناجمة عن القروض المصغرة لدى مصالح 

. %  2الوكالة الوطنیة لتأمین من البطالة و دفع فوائد منخفضة بنسبة 
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باإلضافة إال ما ذكرناه فهناك أجهزة حمایة العمال و المساعدة  على إعادة اإلدماج التي یسیرها الصندوق 

الوطني للتأمین و التي تهدف إلى الحفاظ على مناصب العمل أو مساعدة  العمال المسرحین في إطار عملیات 

تسریح العمال للعودة للعمل و ذلك من خالل مجموعة إجراءات منها دفع تعویض التأمین على البطالة و إنشاء 

. مراكز للبحث عن العمل یساعد الشباب إلیجاد عمل 

و جهاز الدعم و اإلدماج المهني للشباب و تسیره الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب و ذلك لتنمیة روح 

. المبادرة لدى الشباب و دفعهم إلى إنشاء مؤسسات مصغرى

جهاز صیانة التشغیل و یتمثل في إنشاء صندوق التطهیر المالي :و أجهزة صیانة و ترقیة االستثمارات 

للمؤسسات العمومیة،أما ترقیة االستثمارات تتمثل في اتخاذ السلطات عدة إجراءات تهدف إلى تحسین محیط 

 .  المؤسسة و ترقیة المؤسسات و الصناعات الصغیرة و المتوسطة

وعلى الرغم من المحاوالت التي قامت بها الجزائر إال انه ما یزال التشغیل إشكالیة تواجه االقتصاد لذلك تطرقنا 

 جدیدة،و تختلف ففي هذا الفصل آلفاق التشغیل بالجزائر من خالل فرضیات التنبؤ و إمكانیة استحداث و وظائ

فرضیات التنبؤ باختالف األطراف المكلفة به غیر أن هذا االختالف ال یتناقض مع الهدف المرجو الوصول إلیه 

: و المتمثل في تقدیر العمالة المستقبلیة و تندرج الفرضیات المعتمدة ضمن مایلي 

و یتضمن مجموعة فرضیات منها تطور بطيء لإلنتاج الداخلي الخام على المدى المتوسط و :االطار العام-

 النشیطة و الوصول إلى ةیتسارع على المدى الطویل ، معدل اإلنتاج الداخلي الخام اكبر من معدل تطورا لفئ

استقرار اقتصادي و األخذ بعین االعتبار الموارد المالیة و ضرورة تفعیل دور القطاع الخاص و المشاریع الفردیة 

.  القادرة على استحداث مناصب شغل

تشتمل على عدة فرضیات منها توقع الوزارة المنتدبة للتخطیط في المدى المتوسط إلى :الفرضیات المعتمدة-

إمكانیة رفع نسبة النمو السنوي للتشغیل هذا ما یسمح بالحفاظ على مستوى البطالة الحالي في انتظار انتعاش 

االستثمارات الوطنیة العمومیة و الخاصة لخلق مناصب عمل، باإلضافة إلى مجموعة فرضیات التي وضعها 

. المخطط الوطني لمكافحة البطالة 

حسب الفرضیات السابقة یكون الوضع التشغیلي في المستقبل غیر مشجع،حسب  : مناصب الشغل المنتظرة-

. األوضاع االقتصادیة و السیاسة الحالیة و یكون من الصعب تحقیق األهداف المرجوة في ما یخص التشغیل

یخص إمكانیة استحداث وظائف جدیدة فانه یالحظ في السنوات األخیرة قلة العرض لمناصب العمل  أما في ما

الدائمة إذا اعتمدت المؤسسات الوطنیة على نظام العقود ذات المدة المحددة أو المفتوحة في الوقت الذي یعاني 

فیه سوق العمل اختالالت كبیرة و على العموم فان آفاق التشغیل بالجزائر تراهن في المقام األول على القطاع 

الخاص الذي بإمكانه فتح مناصب عمل جدیدة غیر مكلفة بالنسبة للدولة و التي تقوم على توجیه و مساعدته 

الخ ...ألداء مهامه من خالل تسهیالت منح القروض و االمتیازات الضریبیة

أما الفصل الرابع و األخیر قدمنا فیه دراسة قیاسیة لمشكلة البطالة بالجزائر حیث تعرضنا فیه لمفهوم االقتصاد 

القیاسي و النموذج االقتصادي وعرض مكونات النموذج و التي تتمثل في المعدالت التعریفیة التي تعرف متغیر 
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ما باستعمال متغیرات أخرى ،المعدالت السلوكیة التي تعبر عن العالقات الدالیة للمتغیرات االقتصادیة في 

هذا باإلضافة إلى متغیرات النموذج .النموذج والمعادالت الفنیة و التي تهتم بتوضیح طبیعة العالقة بین المتغیرات

.  زمنیا و العشوائیةةو التي تصنف إلى داخلیة، خارجیة، المختلف

و بما أن بناء النموذج االقتصادي یتطلب المرور بعدة مراحل عرضنا هذه المراحل بصفة مختصرة و المتمثلة 

تقدیر معلمات النموذج و یتطلب : ثانیا. تعیین النموذج أي صیاغة العالقة بین المتغیرات محل الدراسة: في، أوال

تقییم :رابعا.تقییم المعلمات المقدرة بالنموذج: ثالثا.هذا اإللمام بطرق االقتصاد القیاسي و افتضاتها ومضامینها

باإلضافة إلى دراسة نموذج االنحدار الخطي البسیط و المتعدد و الذي یعتبر امتداد .مقدرة النموذج على التنبؤ

.  لألول بفرض أن المتغیر التابع هو دالة خطیة لعدة متغیرات مستقلة

 حولنا من خاللها تقدیر نموذج قیاسي للبطالة یتكون من متغیرات تؤثر في البطالة و تتحكم  أما الدراسة التطبیقیة

فیها السیاسة االقتصادیة و تتمثل هذه المتغیرات في اإلنفاق العمومي، االستثمار، الصادرات، الواردات الكتلة 

النقدیة و معدل التضخم و التي اخترناها على أساس النظریة االقتصادیة و استنتاجاتنا من تحلیلینا السابقة و 

الجدیر بالذكر أن هناك العدید من المتغیرات الكمیة األخرى التي لم تأخذ باالعتبار في النموذج و ذلك لصعوبة 

وتحصلنا في األخیر على نموذج قیاسي مقبول إحصائیا .باإلضافة إلى المتغیرات الكیفیة.الحصول على قیمها

نتمكن من خالله التحكم في معدل البطالة و ذلك بالتأثیر على إحدى أو جمیع المتغیرات المستقلة المذكورة 

.  سابقا

باإلضافة إلى المتغیرات المذكورة سابقا فإن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة سیؤثر أیضا على سوق 

العمل لكون انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة سیعطي صورة ایجابیة للمستثمرین األجانب و هذا ما 

یتیح فرص حقیقیة للشراكات الوطنیة للدخول في شراكة فعالة مع الشركات العالمیة و بهذا ستستفید من خبرتها و 

تجاربها باإلضافة إلى توجه االستثمار المحلي لإلنتاج من اجل التصدیر و منه زیادة فرص وصول المنتجات 

. المحلیة إلى الخارج و كل ما سبق سیساعد على خلق فرص عمل جدیدة و بالتالي تخفیض حجم البطالة

إن التصور السابق الذي یبدوا متفائل یقابله تصور آخر و هو أن العمل بشروط منظمة التجارة العالمیة مثل 

إلغاء القیود الكمیة و تقلیص الرسوم الجمركیة و معاملة السلع األجنبیة مثل السلع المحلیة قد یكون له اثر سلبي 

على المنتجات المحلیة خاصة إن لم تكن قادرة على المنافسة من ناحیة الجودة والسعر و بالتالي تراكم السلع 

المحلیة وهذا ما یؤدي إلى تدهور المشاریع المنتجة لهذه السلع ما یجعلها تخفض من إنتاجها أو توقف تام 

. لنشاطها و بالتالي انخفاض مستوى التشغیل ما یؤدي إلى زیادة حجم البطالة

ومن ما سبق نستطیع القول إن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة یمكن أن یكون له اثر ایجابي أو  

.  سلبي على سوق العمل و یتوقف هذا على عدة متغیرات

: و في األخیر نلخص نتائج الدراسة في النقاط التالیة

و جود اختالف واضح بین النظریات االقتصادیة المختلفة، وذلك فیما یخص طرحها و تفسیرها و معالجتها - 1 

لظاهرة البطالة و یمتد هذا االختالف لیشمل تعریف البطالة، و تصنیفها حیث تناولت النظریة الكالسیكیة البطالة 
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االحتكاكیة أما كینز فأقر بوجود بطالة إجباریة و دعا برفع األجور للقضاء علیها و قدم أسبابا دامغة لنشوء 

: البطالة تتمثل في

.   مرحلة النضج االقتصاديةقلة فرص االستثمار عند بلوغ الدول الغنیة المتقدم      - 

.  تناقص المیل الحدي لالستهالك و هذا ما یؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي       - 

. و أشارت المدرسة النقدویة إلى معدل البطالة الطبیعي

یوجد اختالف في قیاس معدل البطالة من دولة إلى أخرى و هذا بسبب اختالف الفئة العمریة المحددة للفئة - 2

النشیطة، و یعتبر احتساب هذا المعدل أكثر صعوبة في الدول النامیة عنها في الدول المتقدمة و ذلك لعدم 

. مصداقیة البیانات

و على الرغم من هذا یبقى هذا المقیاس األكثر انتشارا و الذي تتخذه اغلب الدول للحكم على وضعیة سوق 

.   العمل

نتج عن تطبیق سیاسة برنامج اإلصالح االقتصادي في الجزائر تحسن كل من معدل نمو الناتج المحلي و - 3

وضعیة میزان المدفوعات باإلضافة إلى انخفاض معدل التضخم و تقلص عجز المیزانیة لكن مقابل كل هذا 

. عرف التشغیل تدهورا كبیرا حیث ارتفع معدل البطالة من أسبابها التسریح الفردي و الجماعي للید العاملة

خلو برنامج اإلصالح االقتصادي من سیاسة مالئمة و فعالة للتعامل مع الجوانب االجتماعیة و اكتفى - 4

.  المؤقتةتبمجموعة من اإلجراءا

إن الزیادة في االستثمارات ال تقابلها بضرورة زیادة في الطلب على الید العاملة لذلك یجب التمیز بین - 5

.  االستثمارات كثیفة رأس المال و كثیفة الید العاملة

حاولنا تقدیر نموذج قیاسي للبطالة یتكون من بعض المتغیرات التي تؤثر في  من خالل الدراسة التطبیقیة- 6

البطالة و تتحكم فیها السیاسة االقتصادیة و تتمثل هذه المتغیرات في اإلنفاق العمومي، االستثمار، الصادرات، 

الواردات الكتلة النقدیة و معدل التضخم و التي اخترنها على أساس النظریة االقتصادیة و الجدیر بالذكر أن 

هناك العدید من المتغیرات الكمیة األخرى التي لم تأخذ باالعتبار في النموذج و ذلك لصعوبة الحصول على 

وتحصلنا في األخیر على نموذج قیاسي مقبول إحصائیا نتمكن من خالله . باإلضافة إلى المتغیرات الكیفیة.قیمها

.  التحكم في معدل البطالة و ذلك بالتأثیر على إحدى أو جمیع المتغیرات المستقلة المذكورة سابقا

   باإلضافة إلى المتغیرات المذكورة سابقا فإن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة سیؤثر بدوره على 

سوق العمل لكون انضمامها سیعطي صورة ایجابیة للمستثمرین األجانب و هذا ما یتیح فرص حقیقیة للشراكات 

الوطنیة للدخول في شراكة فعالة مع الشركات العالمیة و بهذا ستستفید من خبرتها و تجاربها باإلضافة إلى توجه 

االستثمار المحلي لإلنتاج من اجل التصدیر و منه زیادة فرص وصول المنتجات المحلیة إلى الخارج و كل ما 

. سبق سیساعد على خلق فرص عمل جدیدة و بالتالي تخفیض حجم البطالة

إن التصور السابق الذي یبدوا متفائل یقابله تصور آخر و هو أن العمل بشروط منظمة التجارة العالمیة مثل إلغاء 

القیود الكمیة و تقلیص الرسوم الجمركیة و معاملة السلع األجنبیة مثل السلع المحلیة قد یكون له اثر سلبي على 
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المنتجات المحلیة خاصة إن لم تكن قادرة على المنافسة من ناحیة الجودة والسعر و بالتالي تراكم السلع المحلیة 

وهذا ما یؤدي إلى تدهور المشاریع المنتجة لهذه السلع ما یجعلها تخفض من إنتاجها أو توقف تام لنشاطها و 

. بالتالي انخفاض مستوى التشغیل ما یؤدي إلى زیادة حجم البطالة

ومن ما سبق نستطیع القول إن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة یمكن أن یكون له اثر ایجابي أو  

 .              سلبي على سوق العمل و یتوقف هذا على عدة متغیرات

:  توصیات الدراسة

: نقدم بعض النقاط التي نرى انه من الضروري األخذ بها لمواجهة مشكلة البطالة و تتمثل في

االهتمام أكثر بمصداقیة اإلحصاءات المنشورة عن سوق العمل و هذا ما یمكننا من الحصول على  -

قاعدة معطیات صحیحة و دقیقة و بالتالي تكون نتائج الدراسات واقعیة أكثر و تمكننا من التنبؤ 

. للمستقبل بشكل صحیح

العمل على توفیر إحصاءات دقیقة عن كل من مخرجات التعلیم وتحلیلهم وتصنیفهم و احتیاجات سوق  -

 .العمل

 . األجانبنالسعي وراء تحقیق استقرار امني و هذا لتوفیر مناخ استثماري مالئم خاصة للمستثمري -

تسییر حصول الشباب على القروض و ذلك بغرض تشجیعهم على إقامة المشروعات الصغیرة التي  -

 .تعتمد على إمكانیات محلیة لخلق فرص عمل إضافیة

  توفیر معلومات دقیقة عن سوق العمل و تبیین الخصائص المختلفة للقوة العاملة و نشرها وتحدیثها  -

 .باستمرار

ضرورة إصالح النظام التعلیمي واالهتمام أكثر بالجانب التعلیمي من خالل تحسینه و تطویره بما  -

 .یتناسب مع احتیاجات سوق العمل 

محاولة الربط بین المؤسسات التعلیمیة و االقتصادیة و ذلك بالتدریب الطالب خالل الفترة الدراسیة في  -

  .المؤسسات االقتصادیة حتى یكون الخریجین ذوي خبرة مهنیة

 .إعادة تأهیل العمالة الزائدة و تدریبها حسب احتیاجات سوق العمل  -

إعادة النظر في سیاسة األجور خاصة المتدنیة منها لبعض وحدات القطاع العام خاصة قطاع اإلدارة  -

الشيء الذي سیقلل من احتماالت اإلضراب وعدم االستقرار وما ینجر . والتوظیف العمومي بصفة عامة

عنه من خسائر ستنعكس سلبا على أداء إنتاجیة عنصر العمل، إن إتباع سیاسة رشیدة بشأن الحد 

األدنى لألجور في ضوء الحجم الكبیر للضرائب على الرواتب واألجور في القطاع الرسمي، سیسهم في 

 . الحد من انتقال العمال غیر المهرة إلى  القطاع غیر الرسمي

نشر التوعیة بین رجال األعمال للمساعدة في خلق مناصب عمل من خالل إنشاء مشاریع ذات كثافة  -

 . الضریبة مثالتعمالیة وتحفیزهم من خالل اإلعفاءا
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تنمیة الجانب الزراعي لكونه من المشاریع كثیفة العاملة و ال تكلف الدولة الكثیر من األموال و ذلك من  -

 .خالل منح أراضي زراعیة لشباب 

االهتمام بتجارب الدول األخرى فیما یخص سوق العمل و ذلك بغیة االستفادة منها بعد تكییفها على  -

 .حسب اقتصادنا الوطني

 .ترشید و إعادة هیكلة اإلنفاق الحكومي على نحو یؤدي إلى توفیر مزید من فرص العمل  -

تشجیع الخریجین على دخول میادین جدیدة للعمل في المناطق الریفیة و دفعهم نحو االعتماد على  -

 . النفس، و العمل الحر

الخ و هذا لتأكد ...القیام بالمتابعة المیدانیة لكل من استفادة من قرض أو قطعة ارض أو إعفاء ضریبي -

 .  من سیر نشاطه 

توفیر الدعم الالزم للقطاعات االقتصادیة التي تتمیز بكثافة عالیة للید العاملة ومن بینها قطاع الزراعة  -

.  وقطاع البناء كونه یمكن أن یوفر عدد كبیر من الوظائف لسد النقص في أزمة السكن
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  :الخاتمـــة

 

    تتصدر البطالة المشاكل الرئیسیة التي تواجه الجزائر و كثیر من الدول النامیة و المتقدمة ،وذلك الرتفاع 

معدالتها في أغلب الدول و إن كان ارتفاعها في الدول النامیة یفوق الدول المتقدمة و التي عادتا ما تنشر 

بصراحة و بدقة تامة معدالت البطالة التي تسود اقتصادیاتها ، بینما یحدث العكس في معظم الدول النامیة وذلك 

ففي الوقت الحالي أصبحت البطالة من القضایا الملحة و الحاسمة التي ال تقبل .تماشیا مع السیاسة العامة للدولة

بأي حال من األحوال التأخیر أو التأجیل لما لها من أبعاد اقتصادیة اجتماعیة خطیرة و آثار مدمرة على كیان 

. األسرة و المجتمع

وقد حاولنا من خالل هذه الدراسة تقدیم عرض وصفي قیاسي لمشكلة البطالة بالجزائر في ظل اإلصالحات 

االقتصادیة و هذا من خالل أربعة فصول حیث تم في الفصل األول عرض المفاهیم ،التحلیالت و القراءات 

النظریة لظاهرة البطالة بدءا بتعریف الظاهرة و شرح معنى أو مدلول التعریف باإلضافة إلى طریقة حساب 

معدلها باعتباره احد المقاییس الرئیسة لألداء االقتصادي ،كما بینا أوجه االختالف في قیاس معدل البطالة من 

دولة إلى أخرى وذلك بسبب اختالف الفئة العمریة المحددة للفئة النشیطة حیث یختلف ذاك من دولة إلى أخرى ، 

ویعتبر حساب هذا المعدل أكثر صعوبة في الدول . الفترة الزمنیة التي یقضیها الفرد و هو یبحث عن عمل

النامیة عنها في الدول المتقدمة و ذلك لعدم مصداقیة البیانات، یرجع هذا لثقافة المجتمع و ذلك لعدم تسجیل 

المتعطلین أنفسهم في مكاتب التوظیف باإلضافة إلى عدم توفر و سائل مالئمة لجمع المعلومات و عدم توفر 

بیانات دقیقة على االقتصاد غیر الرسمي، على الرغم من كبر حجمه و القطاع الحضري و ما یضمه من 

حرفیین و أصحاب المحالت و المقاهي و لهذا تعرض احتساب معدل البطالة للعدید من االنتقادات و على الرغم 

. من ذلك فانه یبقى المقیاس األكثر انتشارا و الذي تتخذه اغلب الدول للحكم على وضعیة سوق العمل 

والختالف البطالة تطرقنا لتصنیف بعض أنواعها تحت مفهومین األولى البطالة االختیاریة وهي التعطل االیرادي 

للفرد و التي تظهر إما في شكل بطالة احتكاكیة و السبب الرئیسي فیها هو عدم توفر المعلومات عن السوق 

أو في شكل بطالة هیكلة و .العمل أي جهل الفرد بالمناصب الموجودة وعدتا ما تكون هذه البطالة قصیرة األجل

و فیها تكون .التي یكون السبب فیها اختالف متطلبات هیكل االقتصاد القومي عن طبیعة و نوع العمالة المتوفرة 

هناك مناصب شاغرة لكن األفراد المتعطلین ال یمكنهم العمل فیها لعدم توفر هم على الخبرات أو المهارات 

المطلوبة و لذلك ترتبط فترة هذه البطالة بالمدة التي یقضیها العاطل الكتساب الخبرات الجدیدة 

باإلضافة إلى البطالة الموسمیة و الناتجة عن انخفاض طلب على السلع الموسمیة مما یؤدي إلى .المطلوبة 

. انخفاض العمال المستخدمة في إنتاج هذه السلع
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إما النوع الثاني فیتمثل في البطالة اإلجباریة و الناتجة عن قصور الطلب الكلي وتندرج فیها البطالة الدوریة و 

. الناتجة عن التقلبات الدوریة في االقتصاد و تنتشر في حاالت الركود و الكساد

و في األخیر بینا بعض األنواع األخرى للبطالة مثل البطالة المقنعة و السلوكیة و الوافدة ثم قدمنا تفسیرات 

البطالة وفقا لبعض المفكرین االقتصادیین بدءا من الكالسیك ونیوكالسیك اللذان فسرا البطالة معتمدین في ذلك 

على قانون ساي  و مجموعة من الفروض مستمدة من شروط المنافسة التامة مستخلصین أن البطالة السائدة هي 

اختیاریة و استبعدوا حدوث أزمات إفراط إنتاج وبطالة على نطاق واسع وتعرضنا بعد ذلك إلى التحلیل الكینزي 

الذي عارضى النیوكالسیك في دعوتهم في خفض األجور للقضاء على البطالة ودعا برفع األجور لزیادة الطلب 

: و قدم كینز أسباب دامغة لنشؤ البطالة تتمثل في.الكلي ومن ثم القضاء على البطالة

. قلة فرص االستثمار عند بلوغ الدول الغنیة المتقدمة مرحلة النضج االقتصادي - 

. تناقص المیل الحدي لالستهالك و هذا ما یؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي - 

 إلى معدل البطالة الطبیعي الذي یتوافق مع حالة االستقرار النقدي و لم یعترفوا بوجود اأما النقدیین فأشارو

البطالة اإلجباریة و اقروا أن البطالة السائدة في البلدان الرأسمالیة هي اختیاریة ،اما تحلیل فلیبس بین لنا العالقة 

العكسیة بین البطالة و التضخم إال أنها تعرضت إلى انتقادات حین ثبت العكس في بدایة السبعینیات و ظهور 

. ما یسمى بالركود التضخمي

و في األخیر تطرقنا إلى التغیر التكنولوجي الذي قام على فكرة أن بسبب التطورات التكنولوجیا أصبحت اآللة 

تحل مكان العدید من الوظائف و بالتالي تلغي الكثیر منها إال أن هذا یعتبر ثمن مؤقت یتحمله المجتمع في 

و نظرا للقصور الذي شاب في التفسیرات التقلیدیة ظهرت نظریات حدیثة حاولت .سبیل تحقیق تقدمه االقتصادي

تطویر و تعدیل النظریات السابقة منها نظریة رأس المال البشري و نظریة تجزئة السوق العمل و نظریة البحث 

عن العمل و نظریة البطالة الهیكلیة و اجر الكفاءة و نظریة اختالل التوازن ،ثم تعرضنا ألهم اآلثار السلبیة 

للبطالة من الجانب االقتصادي مثل ضیاع جزء من الموارد في المجتمع و نقص في الناتج و الدخل القومي 

،زیادة المدفوعات التحویلیة التي تدفعها الحكومة للمتعطلین و هذا یزید من عجز میزانیة الدولة باإلضافة إلى 

اآلثار االجتماعیة التي یعتبر وقعها اكبر حدة على المجتمع و ذلك ناتج عن الحالة النفسیة السیئة التي یعاني 

منها البطال و ینعكس ذلك في ارتفاع معدالت اإلدمان ،الجریمة و هذا ما یتطلب میزانیة كبیرة لمكافحة هذه 

الجرائم وهذا بدوره ینعكس سلبا على االقتصاد ،باإلضافة إلى االنحرافات الفكریة مما یؤثر بدوره على االستقرار 

. العام 

و لخطورة هذه المشكلة قام بعض السیاسیین و الخبراء و المنضمات الدولیة إلى اقتراح حلول تتمثل في رفع 

إلى انه .معدالت النمو االقتصادي أي انتعاش الحركة االقتصادیة و بالتالي زیادة المشاریع المولدة لفرص العمل

في الواقع نجد أن العالقة بین النمو االقتصادي و خلق فرص عمل أصبحت ضعیفة حیث نجد انه من الممكن 

. ن تزید المشاریع دون زیادة تذكر للید العاملة و هذا إلحالل اآللة محل العامل
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أما االقتراح الثاني یتمثل في خفض تكلفة العمل تنطلق الفكرة من أن تخفیض األجور یعني تخفیض التكالیف و 

و .منه انخفاض األسعار و بالتالي زیادة الطلب على الید العاملة و للوصول إلى هذا یتوقف على نظام األجور

ما یعیب على هذا االقتراح انه ینظر إلى األجور على أنها متغیر رئسي للنفقة فقط إال انه تعتبر أیضا مصدر 

. أساسي للطلب المحلي

أما االقتراح األخیر یتمثل في تعدیل ظروف سوق العمل و التي تقترح إلغاء قوانین الحد األدنى لألجور،تعدیل 

نظام إعانات البطالة و خفض مزیا مشروعات الضمان االجتماعي حیث تصبح المداخیل التعویضیة متوازنة مع 

. الحاجة على تحفیز العمال نحو العمل باإلضافة إلى تشجیع المشروعات الصغیرة و المتوسطة

و نتیجة لتحوالت و المتغیرات الجدیدة التي أصبحت میزة في اقتصادیات الدول النامیة بما فیها الجزائر و الناتجة 

عن تطبیق برنامج اإلصالح االقتصادي المقترح من طرف صندوق النقد الدولي و البنك العالمي التي لجأت لها 

 الذاتیة في معالجة اختالل الموازین االقتصادیة الكلیة ،عندها أصبحت معدالت تالجزائر بعد فشل اإلصالحا

البطالة مرشحة لالرتفاع أكثر و لهذا قمنا بعرض سیاسة اإلصالح االقتصادي في الفصل الثاني مستعرضین 

ارتفاع :ألهم األسباب التي أدت الجزائر اللجؤ إلى هذه االصالحات حیث تنقسم هذه األسباب إلى داخلیة مثل 

معدالت التضخم بسبب السیاسة النقدیة المتبعة التي أدت إلى اإلفراط في عرض النقود ،تراجع مستوى الناتج 

هذا . و هذا كنتیجة لتراجع معدالت النمو1994 و تواصل هذا التراجع إلى غایة 1987الداخلي الخام منذ 

باإلضافة إلى التبعیة الغذائیة و العدید من األسباب األخرى أما األسباب الخارجیة فتتصدرها أزمة البترول لسنة 

عندما انخفضت أسعاره و بالتالي انخفاض مداخیل الصادرات و هذا ما اثر سلبا معدل النمو االقتصادي 1986

باإلضافة إلى اختالل میزان المدفوعات ،ارتفاع الدیون الخارجیة و خدمات الدین و لكل هذا قامت الجزائر 

باللجوء إلى اإلصالح االقتصادي تحت رعایة المؤسسات الدولیة و الذي یشتمل على نموذجین یتعلق احدهما 

حیث یسمى األول بسیاسة التثبیت والتي تهدف إلى إصالح .بصندوق النقد الدولي و األخر بالبنك الدولي 

االختالالت المالیة و النقدیة و هذا عن طریق سیاسة تشتمل على سیاسة مالیة انكماشیة لسیطرة على عجز 

أما النموذج .میزانیة الدولة و سیاسة نقدیة تؤثر على الطلب الكلي وتتحكم في التضخم و سیاسة سعر الصرف

الثاني یسمى بسیاسة التعدیل الهیكلي و التي عادتا ما یلجؤ لها عندما تكون اإلختالالت الهیكلیة عمیقة و هي 

تسعى لتحقیق التوازن عن طریق التوسع في جانب العرض  لعالج التشوهات و العوائق التي یعاني منها الهیاكل 

 العمیقة في الهیاكل االقتصادیة مثل إصالح تویتضمن هذا البرنامج مجموعة من اإلجراءا.االقتصادیة 

مؤسسات القطاع العام ،سیاسة األسعار باإلضافة إلى تحریر التجارة الخارجیة و تشجیع القطاع الخاص كما 

 التثبیت و التعدیل الهیكلي حیث قامت نتطرقنا إلى أهم اإلجراءات التي اتخذتها الجزائر ضمن هذین البرنامجي

الحكومة من خالل مجموعة سیاسات اقتصادیة تهدف إلى تسیر مالي صارم و إعادة النظر في دور الدولة و 

من أهم هذه السیاسات سیاسة المیزانیة تهدف إلى زیادة اإلیرادات العامة و ترشید اإلنفاق العام و سیاسة النقدیة 

الخ باإلضافة إلى تحریر التجارة الخارجیة و ...تسعى إلى تقلیص التوسع النقدي و دعم قیمة الدینار الجزائري

.  الخ...تحریر األسعار
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كما تطرقنا إلى أهداف هذه البرامج و بینا تأثیر إجراءات سیاسة اإلصالح االقتصادي على البطالة و انعكاسات 

تطبیق برامج اإلصالح االقتصادي على الجزائر حیث تصنف إلى آثار ایجابیة مثل تطور معدل نمو الناتج 

المحلي و تطور احتیاطات الصرف و انخفاض معدل التضخم و تحسین المیزانیة العامة أما اآلثار السلبیة تتمثل 

في انخفاض المستوى المعیشي و القدرة الشرائیة و ارتفاع معدالت البطالة و هذا بسبب التسریح الجماعي للعمال 

. كما تعرضنا إلى مدى تأثیر برامج اإلصالح على البطالة من خالل النموذج التقلیدي و نموذج الترشید الكمي 

أما الفصل الثالث فحاولنا فیه عرض واقع البطالة بالجزائر قبل و بعد التعدیل الهیكلي حیث كانت أوضاع الشغل 

 و كان معدل البطالة في ارتفاع مستمر و هذا لتقلص حجم االستثمارات و 1994-1989غیر مستقرة خالل 

 أي بعد تطبیق سیاسة التعدیل الهیكلي فقد زاد األمر 1994ارتفاع تكلفة إنشاء منصب العمل الواحد ،أما بعد 

سوءا في ما یخص المستوى العام لتشغیل و ذلك من جراء خوصصة المؤسسات العمومیة و التسریح الجماعي 

للعمال بغیة تخفیض النفقات العمومیة و بذلك عرف معدل البطالة بالجزائر زیادة متتالیة منذ تطبیق برنامج 

و أصبح .1999سنة % 29.4 لیصل إلى 1993 سنة  %23.15التعدیل الهیكلي حیث كان یقدر بنسبة 

االقتصاد الجزائري غیر قادر على خلق مناصب جدیدة تستوعب العمالة المتوفرة و التي تشمل األفراد الطالبین 

 بدت 2000للعمل أول مرة زائد المسرحین من عملهم نتیجة حل و خوصصة المؤسسات العمومیة أما بعد سنة 

 %29.5 بعد أن كان 2005سنة   %15.4تظهر بعض النتائج االیجابیة عندما تراجع معدل البطالة لیصل إلى 

. 2000سنة 

كما بینا من خالل هذا الفصل أهم األسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة البطالة و قسمنها إلى عوامل خارجة عن 

انخفاض أسعار : سیطرة الحكومة و هي العوامل التي ال تعتبر الحكومة مسئولة عنها مسؤولیة مباشرة نذكر منها

البترول في األسواق العالمیة باإلضافة إلى انخفاض أسعار صرف الدوالر األمریكي هذا ما أدى إلى انخفاض 

و هذا ما یبین لنا مدى عشوائیة تذبذب .عائدات الصادرات كون الدوالر األمریكي هو وحدة التعامل مع الخارج

عائدات المحروقات و ما یمكن أن یسببه من اختالل في االقتصاد الجزائري ،باإلضافة إلى الوضع األمني الذي 

كان غیر مستقر في بدایة التسعینات الذي انجر عنه فقدان العدید من العمال لعملهم بسبب حرق و تفجیر 

المصانع باإلضافة إلى تحول جزء كبیر من النفقات العمومیة إلى بناء و ترمیم المرافق و المصانع المدمرة و 

شراء تجهیزات لقوات األمن بغیة السیطرة على الوضع األمني و الذي تسبب في هروب المستثمرین األجانب و 

.  تحطیم كلي للقطاع السیاحي ،عوض أن تصحر هذه األموال إلنشاء مشاریع جدیدة لدفع عجلة التنمیة

هذا باإلضافة إلى االنفجار الدیمغرافي و ثقل المدیونیة و نقص مصادر التمویل إلنعاش و تمویل مشاریع 

اقتصادیة أما األسباب التي تدخل في نطاق سیطرة الحكومة تتمثل في عدم الموازاة بین الزیادة في خریجي 

المدارس و مراكز التكوین، المعاهد و الجامعات و مناصب العمل المتوفرة و هذا لفقدان همزة وصل بین 

. مؤسسات التعلیم و المؤسسات االقتصادیة 
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 30 من البطالین دون % 80أما خصائص البطالة بالجزائر تتمثل في نوعیة األشخاص العاطلین حیث تقدر 

سنة كما انه ثلثي من مجموع البطالین هم طالبین للعمل ألول مرة كما انه في السنوات األخیرة یالحظ ارتفاع 

 .1998بنسبة % 38نسبة البطالة عند اإلناث حیث بلغت 

ونظرا لآلثار السلبیة لبرنامج التعدیل الهیكلي بالنسبة للتشغیل سعت السلطات للتخفیف من حدة هذه اآلثار وذلك 

بقیامها بعدة اجرءات ارتكزت حول ثالثة نقاط أساسیة تتمثل في نضام التقاعد المسبق مما یؤدي خلق مناصب 

عمل ، تقلیص المدة القانونیة للعمل و ذلك بتقسیم العمل بین األفراد المشتغلین و المتعطلین باإلضافة إلى نظام 

التامین على البطالة و من بین أهم النتائج المحققة في مجال التشریع لعالقات العمل بموجب برنامج التعدیل 

الهیكلي هي البطالة التقنیة كصیغة بدیلة للحفاظ على منصب الشغل ، التقاعد المسبق ،التأمین ضد البطالة و 

. صیغة الذهاب اإلرادي مقابل حصولهم على تعویضات مالیة مغریة وهذا بغیة تقلیص عدد العمال

برنامج :جهزت الجزائر و سائل عدیدة لمواجهة البطالة منها ما هو مسیر من طرف الوزارة المكلفة بالعمل مثل

و جهاز اإلدماج المهني لتشجیع الشباب على إنشاء نشاطات .تشغیل الشباب و التي توفر عمل مؤقت لشباب

التعویض مقابل :لحسابهم الخاص، و منها ما هو مسیر من طرف الوكالة الوطنیة للتنمیة االجتماعیة مثل 

نشاطات ذات المنفعة العامة و تقوم على دفع تعویضات لألشخاص الذین هم في سن العمل وال یملكون دخل 

و األشغال ذات المنفعة العامة و ذات .وذلك مقابل مشاركتهم في أشغال ذات المصلحة العامة في ورشات البلدیة

االستعمال المكثف للید العاملة و تتمیز بنشاطات بسیطة ال تستدعي معدات ضخمة موجهة بصفة خاصة 

 حیث قام البنك الدولي إلعادة اإلنشاء و 2000-1997:لشباب البطال و قد تم تطبیقها على مرحلتین األولى

استفادت فیها وكالة :2004-2001التعمیر بتمویل هذه المشاریع من خالل قرض خارجي ،أما المرحلة الثانیة 

 ز منصب عمل ثابت سنویا، وتمي22.000ج إلنشاء . ملیار د9التنمیة االجتماعیة من غالف مالي تكمیلي قدره 

 ا من المستفیدین سبق و إن كانو%60 سنة و 30و 18األشخاص المستفیدین أن جلهم تتراوح أعمارهم ما بین 

أما عقود ما قبل التشغیل الممولة من طرف حساب الخزینة الخاص الذي یكرس تشغیل الشباب و . یعملون

تخص عقود ما قبل التشغیل مكافحة بطالة الشباب المتحصلین على شهادة التعلیم العالي و المعاهد الوطنیة 

للتكوین إال أنها تعتبر حلول مؤقتة لشباب لكون المناصب المنشأة هي مناصب مؤقت كما تم إعداد برنامج 

 و ذلك قصد تحسین ظروف المعیشة للسكان المناطق غیر المجهزة من خالل ترقیة 1998لتنمیة الجماعیة سنة 

مشاریع صغیرة من خالل إنشاء مناصب شغل و یتم ذلك بالتعاون بین المستفیدین و البلدیة إال أنها و جدت هذه 

 دخل جهاز القروض 1999أما في .البرامج نقائص و ذلك بسبب نقص القدرات التساهمیة في الجوانب التقنیة 

المصغرة في إطار التنفیذ و تمنح هذه القروض إلى األشخاص الذین یسعون إلى إنشاء نشاطات لكن ال تتوفر 

من % 1 من تكلفة المشروع كحصة شخصیة و دفع % 10لدیهم اإلمكانیات المالیة حیث یلتزم المستفید بدفع 

تكلفة المشروع كحق االنضمام إلى صندوق التأمین من األخطار الناجمة عن القروض المصغرة لدى مصالح 

. %  2الوكالة الوطنیة لتأمین من البطالة و دفع فوائد منخفضة بنسبة 
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باإلضافة إال ما ذكرناه فهناك أجهزة حمایة العمال و المساعدة  على إعادة اإلدماج التي یسیرها الصندوق 

الوطني للتأمین و التي تهدف إلى الحفاظ على مناصب العمل أو مساعدة  العمال المسرحین في إطار عملیات 

تسریح العمال للعودة للعمل و ذلك من خالل مجموعة إجراءات منها دفع تعویض التأمین على البطالة و إنشاء 

. مراكز للبحث عن العمل یساعد الشباب إلیجاد عمل 

و جهاز الدعم و اإلدماج المهني للشباب و تسیره الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب و ذلك لتنمیة روح 

. المبادرة لدى الشباب و دفعهم إلى إنشاء مؤسسات مصغرى

جهاز صیانة التشغیل و یتمثل في إنشاء صندوق التطهیر المالي :و أجهزة صیانة و ترقیة االستثمارات 

للمؤسسات العمومیة،أما ترقیة االستثمارات تتمثل في اتخاذ السلطات عدة إجراءات تهدف إلى تحسین محیط 

 .  المؤسسة و ترقیة المؤسسات و الصناعات الصغیرة و المتوسطة

وعلى الرغم من المحاوالت التي قامت بها الجزائر إال انه ما یزال التشغیل إشكالیة تواجه االقتصاد لذلك تطرقنا 

 جدیدة،و تختلف ففي هذا الفصل آلفاق التشغیل بالجزائر من خالل فرضیات التنبؤ و إمكانیة استحداث و وظائ

فرضیات التنبؤ باختالف األطراف المكلفة به غیر أن هذا االختالف ال یتناقض مع الهدف المرجو الوصول إلیه 

: و المتمثل في تقدیر العمالة المستقبلیة و تندرج الفرضیات المعتمدة ضمن مایلي 

و یتضمن مجموعة فرضیات منها تطور بطيء لإلنتاج الداخلي الخام على المدى المتوسط و :االطار العام-

 النشیطة و الوصول إلى ةیتسارع على المدى الطویل ، معدل اإلنتاج الداخلي الخام اكبر من معدل تطورا لفئ

استقرار اقتصادي و األخذ بعین االعتبار الموارد المالیة و ضرورة تفعیل دور القطاع الخاص و المشاریع الفردیة 

.  القادرة على استحداث مناصب شغل

تشتمل على عدة فرضیات منها توقع الوزارة المنتدبة للتخطیط في المدى المتوسط إلى :الفرضیات المعتمدة-

إمكانیة رفع نسبة النمو السنوي للتشغیل هذا ما یسمح بالحفاظ على مستوى البطالة الحالي في انتظار انتعاش 

االستثمارات الوطنیة العمومیة و الخاصة لخلق مناصب عمل، باإلضافة إلى مجموعة فرضیات التي وضعها 

. المخطط الوطني لمكافحة البطالة 

حسب الفرضیات السابقة یكون الوضع التشغیلي في المستقبل غیر مشجع،حسب  : مناصب الشغل المنتظرة-

. األوضاع االقتصادیة و السیاسة الحالیة و یكون من الصعب تحقیق األهداف المرجوة في ما یخص التشغیل

یخص إمكانیة استحداث وظائف جدیدة فانه یالحظ في السنوات األخیرة قلة العرض لمناصب العمل  أما في ما

الدائمة إذا اعتمدت المؤسسات الوطنیة على نظام العقود ذات المدة المحددة أو المفتوحة في الوقت الذي یعاني 

فیه سوق العمل اختالالت كبیرة و على العموم فان آفاق التشغیل بالجزائر تراهن في المقام األول على القطاع 

الخاص الذي بإمكانه فتح مناصب عمل جدیدة غیر مكلفة بالنسبة للدولة و التي تقوم على توجیه و مساعدته 

الخ ...ألداء مهامه من خالل تسهیالت منح القروض و االمتیازات الضریبیة

أما الفصل الرابع و األخیر قدمنا فیه دراسة قیاسیة لمشكلة البطالة بالجزائر حیث تعرضنا فیه لمفهوم االقتصاد 

القیاسي و النموذج االقتصادي وعرض مكونات النموذج و التي تتمثل في المعدالت التعریفیة التي تعرف متغیر 
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ما باستعمال متغیرات أخرى ،المعدالت السلوكیة التي تعبر عن العالقات الدالیة للمتغیرات االقتصادیة في 

هذا باإلضافة إلى متغیرات النموذج .النموذج والمعادالت الفنیة و التي تهتم بتوضیح طبیعة العالقة بین المتغیرات

.  زمنیا و العشوائیةةو التي تصنف إلى داخلیة، خارجیة، المختلف

و بما أن بناء النموذج االقتصادي یتطلب المرور بعدة مراحل عرضنا هذه المراحل بصفة مختصرة و المتمثلة 

تقدیر معلمات النموذج و یتطلب : ثانیا. تعیین النموذج أي صیاغة العالقة بین المتغیرات محل الدراسة: في، أوال

تقییم :رابعا.تقییم المعلمات المقدرة بالنموذج: ثالثا.هذا اإللمام بطرق االقتصاد القیاسي و افتضاتها ومضامینها

باإلضافة إلى دراسة نموذج االنحدار الخطي البسیط و المتعدد و الذي یعتبر امتداد .مقدرة النموذج على التنبؤ

.  لألول بفرض أن المتغیر التابع هو دالة خطیة لعدة متغیرات مستقلة

 حولنا من خاللها تقدیر نموذج قیاسي للبطالة یتكون من متغیرات تؤثر في البطالة و تتحكم  أما الدراسة التطبیقیة

فیها السیاسة االقتصادیة و تتمثل هذه المتغیرات في اإلنفاق العمومي، االستثمار، الصادرات، الواردات الكتلة 

النقدیة و معدل التضخم و التي اخترناها على أساس النظریة االقتصادیة و استنتاجاتنا من تحلیلینا السابقة و 

الجدیر بالذكر أن هناك العدید من المتغیرات الكمیة األخرى التي لم تأخذ باالعتبار في النموذج و ذلك لصعوبة 

وتحصلنا في األخیر على نموذج قیاسي مقبول إحصائیا .باإلضافة إلى المتغیرات الكیفیة.الحصول على قیمها

نتمكن من خالله التحكم في معدل البطالة و ذلك بالتأثیر على إحدى أو جمیع المتغیرات المستقلة المذكورة 

.  سابقا

باإلضافة إلى المتغیرات المذكورة سابقا فإن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة سیؤثر أیضا على سوق 

العمل لكون انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة سیعطي صورة ایجابیة للمستثمرین األجانب و هذا ما 

یتیح فرص حقیقیة للشراكات الوطنیة للدخول في شراكة فعالة مع الشركات العالمیة و بهذا ستستفید من خبرتها و 

تجاربها باإلضافة إلى توجه االستثمار المحلي لإلنتاج من اجل التصدیر و منه زیادة فرص وصول المنتجات 

. المحلیة إلى الخارج و كل ما سبق سیساعد على خلق فرص عمل جدیدة و بالتالي تخفیض حجم البطالة

إن التصور السابق الذي یبدوا متفائل یقابله تصور آخر و هو أن العمل بشروط منظمة التجارة العالمیة مثل 

إلغاء القیود الكمیة و تقلیص الرسوم الجمركیة و معاملة السلع األجنبیة مثل السلع المحلیة قد یكون له اثر سلبي 

على المنتجات المحلیة خاصة إن لم تكن قادرة على المنافسة من ناحیة الجودة والسعر و بالتالي تراكم السلع 

المحلیة وهذا ما یؤدي إلى تدهور المشاریع المنتجة لهذه السلع ما یجعلها تخفض من إنتاجها أو توقف تام 

. لنشاطها و بالتالي انخفاض مستوى التشغیل ما یؤدي إلى زیادة حجم البطالة

ومن ما سبق نستطیع القول إن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة یمكن أن یكون له اثر ایجابي أو  

.  سلبي على سوق العمل و یتوقف هذا على عدة متغیرات

: و في األخیر نلخص نتائج الدراسة في النقاط التالیة

و جود اختالف واضح بین النظریات االقتصادیة المختلفة، وذلك فیما یخص طرحها و تفسیرها و معالجتها - 1 

لظاهرة البطالة و یمتد هذا االختالف لیشمل تعریف البطالة، و تصنیفها حیث تناولت النظریة الكالسیكیة البطالة 
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االحتكاكیة أما كینز فأقر بوجود بطالة إجباریة و دعا برفع األجور للقضاء علیها و قدم أسبابا دامغة لنشوء 

: البطالة تتمثل في

.   مرحلة النضج االقتصاديةقلة فرص االستثمار عند بلوغ الدول الغنیة المتقدم      - 

.  تناقص المیل الحدي لالستهالك و هذا ما یؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي       - 

. و أشارت المدرسة النقدویة إلى معدل البطالة الطبیعي

یوجد اختالف في قیاس معدل البطالة من دولة إلى أخرى و هذا بسبب اختالف الفئة العمریة المحددة للفئة - 2

النشیطة، و یعتبر احتساب هذا المعدل أكثر صعوبة في الدول النامیة عنها في الدول المتقدمة و ذلك لعدم 

. مصداقیة البیانات

و على الرغم من هذا یبقى هذا المقیاس األكثر انتشارا و الذي تتخذه اغلب الدول للحكم على وضعیة سوق 

.   العمل

نتج عن تطبیق سیاسة برنامج اإلصالح االقتصادي في الجزائر تحسن كل من معدل نمو الناتج المحلي و - 3

وضعیة میزان المدفوعات باإلضافة إلى انخفاض معدل التضخم و تقلص عجز المیزانیة لكن مقابل كل هذا 

. عرف التشغیل تدهورا كبیرا حیث ارتفع معدل البطالة من أسبابها التسریح الفردي و الجماعي للید العاملة

خلو برنامج اإلصالح االقتصادي من سیاسة مالئمة و فعالة للتعامل مع الجوانب االجتماعیة و اكتفى - 4

.  المؤقتةتبمجموعة من اإلجراءا

إن الزیادة في االستثمارات ال تقابلها بضرورة زیادة في الطلب على الید العاملة لذلك یجب التمیز بین - 5

.  االستثمارات كثیفة رأس المال و كثیفة الید العاملة

حاولنا تقدیر نموذج قیاسي للبطالة یتكون من بعض المتغیرات التي تؤثر في  من خالل الدراسة التطبیقیة- 6

البطالة و تتحكم فیها السیاسة االقتصادیة و تتمثل هذه المتغیرات في اإلنفاق العمومي، االستثمار، الصادرات، 

الواردات الكتلة النقدیة و معدل التضخم و التي اخترنها على أساس النظریة االقتصادیة و الجدیر بالذكر أن 

هناك العدید من المتغیرات الكمیة األخرى التي لم تأخذ باالعتبار في النموذج و ذلك لصعوبة الحصول على 

وتحصلنا في األخیر على نموذج قیاسي مقبول إحصائیا نتمكن من خالله . باإلضافة إلى المتغیرات الكیفیة.قیمها

.  التحكم في معدل البطالة و ذلك بالتأثیر على إحدى أو جمیع المتغیرات المستقلة المذكورة سابقا

   باإلضافة إلى المتغیرات المذكورة سابقا فإن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة سیؤثر بدوره على 

سوق العمل لكون انضمامها سیعطي صورة ایجابیة للمستثمرین األجانب و هذا ما یتیح فرص حقیقیة للشراكات 

الوطنیة للدخول في شراكة فعالة مع الشركات العالمیة و بهذا ستستفید من خبرتها و تجاربها باإلضافة إلى توجه 

االستثمار المحلي لإلنتاج من اجل التصدیر و منه زیادة فرص وصول المنتجات المحلیة إلى الخارج و كل ما 

. سبق سیساعد على خلق فرص عمل جدیدة و بالتالي تخفیض حجم البطالة

إن التصور السابق الذي یبدوا متفائل یقابله تصور آخر و هو أن العمل بشروط منظمة التجارة العالمیة مثل إلغاء 

القیود الكمیة و تقلیص الرسوم الجمركیة و معاملة السلع األجنبیة مثل السلع المحلیة قد یكون له اثر سلبي على 
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المنتجات المحلیة خاصة إن لم تكن قادرة على المنافسة من ناحیة الجودة والسعر و بالتالي تراكم السلع المحلیة 

وهذا ما یؤدي إلى تدهور المشاریع المنتجة لهذه السلع ما یجعلها تخفض من إنتاجها أو توقف تام لنشاطها و 

. بالتالي انخفاض مستوى التشغیل ما یؤدي إلى زیادة حجم البطالة

ومن ما سبق نستطیع القول إن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة یمكن أن یكون له اثر ایجابي أو  

 .              سلبي على سوق العمل و یتوقف هذا على عدة متغیرات

:  توصیات الدراسة

: نقدم بعض النقاط التي نرى انه من الضروري األخذ بها لمواجهة مشكلة البطالة و تتمثل في

االهتمام أكثر بمصداقیة اإلحصاءات المنشورة عن سوق العمل و هذا ما یمكننا من الحصول على  -

قاعدة معطیات صحیحة و دقیقة و بالتالي تكون نتائج الدراسات واقعیة أكثر و تمكننا من التنبؤ 

. للمستقبل بشكل صحیح

العمل على توفیر إحصاءات دقیقة عن كل من مخرجات التعلیم وتحلیلهم وتصنیفهم و احتیاجات سوق  -

 .العمل

 . األجانبنالسعي وراء تحقیق استقرار امني و هذا لتوفیر مناخ استثماري مالئم خاصة للمستثمري -

تسییر حصول الشباب على القروض و ذلك بغرض تشجیعهم على إقامة المشروعات الصغیرة التي  -

 .تعتمد على إمكانیات محلیة لخلق فرص عمل إضافیة

  توفیر معلومات دقیقة عن سوق العمل و تبیین الخصائص المختلفة للقوة العاملة و نشرها وتحدیثها  -

 .باستمرار

ضرورة إصالح النظام التعلیمي واالهتمام أكثر بالجانب التعلیمي من خالل تحسینه و تطویره بما  -

 .یتناسب مع احتیاجات سوق العمل 

محاولة الربط بین المؤسسات التعلیمیة و االقتصادیة و ذلك بالتدریب الطالب خالل الفترة الدراسیة في  -

  .المؤسسات االقتصادیة حتى یكون الخریجین ذوي خبرة مهنیة

 .إعادة تأهیل العمالة الزائدة و تدریبها حسب احتیاجات سوق العمل  -

إعادة النظر في سیاسة األجور خاصة المتدنیة منها لبعض وحدات القطاع العام خاصة قطاع اإلدارة  -

الشيء الذي سیقلل من احتماالت اإلضراب وعدم االستقرار وما ینجر . والتوظیف العمومي بصفة عامة

عنه من خسائر ستنعكس سلبا على أداء إنتاجیة عنصر العمل، إن إتباع سیاسة رشیدة بشأن الحد 

األدنى لألجور في ضوء الحجم الكبیر للضرائب على الرواتب واألجور في القطاع الرسمي، سیسهم في 

 . الحد من انتقال العمال غیر المهرة إلى  القطاع غیر الرسمي

نشر التوعیة بین رجال األعمال للمساعدة في خلق مناصب عمل من خالل إنشاء مشاریع ذات كثافة  -

 . الضریبة مثالتعمالیة وتحفیزهم من خالل اإلعفاءا
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تنمیة الجانب الزراعي لكونه من المشاریع كثیفة العاملة و ال تكلف الدولة الكثیر من األموال و ذلك من  -

 .خالل منح أراضي زراعیة لشباب 

االهتمام بتجارب الدول األخرى فیما یخص سوق العمل و ذلك بغیة االستفادة منها بعد تكییفها على  -

 .حسب اقتصادنا الوطني

 .ترشید و إعادة هیكلة اإلنفاق الحكومي على نحو یؤدي إلى توفیر مزید من فرص العمل  -

تشجیع الخریجین على دخول میادین جدیدة للعمل في المناطق الریفیة و دفعهم نحو االعتماد على  -

 . النفس، و العمل الحر

الخ و هذا لتأكد ...القیام بالمتابعة المیدانیة لكل من استفادة من قرض أو قطعة ارض أو إعفاء ضریبي -

 .  من سیر نشاطه 

توفیر الدعم الالزم للقطاعات االقتصادیة التي تتمیز بكثافة عالیة للید العاملة ومن بینها قطاع الزراعة  -

.  وقطاع البناء كونه یمكن أن یوفر عدد كبیر من الوظائف لسد النقص في أزمة السكن
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1998-1994أهم المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة للفترة : )01(ملحق رقم   

: المصدر  

101. 41. 37ص.سابق. تسعینیات االقتصاد الجزائري. عبد المجید بوزیدي-  

-ONS, N° 294.1998. p 2 

-ONS, N° 290.1998. p9 

 

 1998 1997 1996 1995 1994البیان 

 5.1+ 0.9- 3+ 3.7+ 0.4-)  %(معدل نمو اإلنتاج الداخلي الخام 

)  %(معدل نمو القطاعات االقتصادیة 

قطاع الزراعة  -

 قطاع الصناعة -

 قطاع المحروقات -

قطاع البناء واألشغال العمومیة  -

 

-9.0 

-4.4 

-2.5 

+0.9 

 

+15.0 

-1.4 

+1 

+2.7 

 
19.5 

-7.9 

+7 

+4.5 

 

-14 

-3.9 

+5.2 

+2 

 

+11.4 

+4.6 
3.5 

+2.4 

 5 5.7 18.7 29.8 29 )               %(معدل التضخم 

نسبة خدمة المدیونیة إلى إجمالي 

                     ) %(الصادرات  

48.6 
 

42.5 29.2  ...47.5 

)       %(فوائد الدیون الخارجیة 

 قبل إعادة الجدولة -

بعد إعادة الجدولة  -

 
95.5 

47 

 
84 
42 

 

 -
29 

 

 -
32 

 

 -
47.1 

رصید المیزان التجاري 

            )ملیار دوالر أمریكي(

-0.259 +0.179 +3.439 +5.79 +0.839 

السعر المتوسط لبرمیل النفط  

                   )دوالر أمریكي(

16.31 17.58 21.43 19.49 13.4 

احتیاطي الصرف 

            )ملیار دوالر أمریكي(

2.6 2.1 4.2 8.0 6.7 

األفراد، األسر، : االستهالك النهائي

ملیون دینار (اإلدارات العمومیة 

                  )جزائري

1101398.4 1455015.6 1760568.7 1888731.7 2045577.2 

ملیون دینار (االدخار الصافي 

                 )جزائري

306405.3 422441.9 597672.0 673061.9 522890.1 

الرصید اإلجمالي للخزینة العمومیة  

    )ملیار دینار جزائري(

-65 -28 +70 +66.1 -100 

 1.52 1.63 1.68 1.89 2.16 )           %(معدل النمو الطبیعي للسكان 

 29 28.2 28 28.1 27.9 )           %(معدل البطالة 
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 2005 التوزیع الجغرافي للمشاریع حسب كثافتها سنة: )02(الملحق رقم  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 .وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المصدر                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد المشاریع الوالیة 

 30257الجزائر 

 16227وهران 

 13170تیزي وزو 

 10167بجایة 

 9968سطیف 

 8111تبازة 

 8258بومرداس 

 7838البلیدة 

 7499قسنطینة 

 6882الشلف 

 158954باقي الوالیات 

 277331المجموع 
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 جدول المعطیات: )04(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:www.imf.org.- imf country Report N° 06/102   

                                     -imf country Report N° 07/95 

                                    - imf country Report N° 98/87 

                                     -imf country Report N°01/163 
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المنحنیات البیانیة للمتغیرات المستقلة : )05(الملحق رقم 

 

     

 EVIEWS من إعداد الطالبة باستخدام :المصدر  
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 Tجدول توزیع:)05(ملحق رقم

 

 

 

Source:REGIS BOURBONNAIS,Econométrie.Dunod.Paris.5
e
 édition ,2003.p317  
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2x   جدول توزیع:)06(ملحق رقم  

 

 
Source:le meme soucrce.p318  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171 

 

 Fجدول توزیع:)07(ملحق رقم
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Source:le meme soucrce.p319,320 
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 جدول توزیع دربین وتسون: )08(الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

Source:le meme soucrce.p321   
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Abstract: 

 
Finally ,we can conclude that during and after the period of applying the 

structural policy suggested by the international monetary funds, the rate of 

the compulsory unemployment has highly increased in Algeria . 

Indeed, the high rate of unemployment is very old, it occurred even before 

applying the structural regulations policy; so, this latter is not the unique 

cause of the high rate of unemployment. But we can say that these 

improvements contributed, in many ways, increasing these rates because of 

the applied policy that decreases the public investments which invest a 

great number of the labour corps and encourages the private efforts. 

So, it’s obvious, the employment future in Algeria depends on the personal 

activities by building private establishments and projects in order to 

produce competitive products and cupture the markets. Concerning jobless 

issue and how to influence, we must determine the economic theory and its 

changements trying to solve the problem through the economic politics. 

However, to decrease the average of unemployment is not so easy because 

of many complicated factors. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé: 

On peut conclure enfin que la période de l'application de la politique 

d'ajustement structurel  proposé par le F.M.I et que par la suite l'Algérie a 

vécu une augmentation considérabel sur le taux de chomage involontaire 

(obligation) 

Il est mémorable de signaler que l'ajustement structurel  n était pas le seul 

motif qui a effectué le taux d accroissement de chomage qui existaient 

auparavant, toutefois ces réformes ont contribuée d une façon ou d une 

autre la hausse des taux de chomages due à la politique rétractile suivie, 

conduit à la hausse sur le volume d'investissements publiques qui englobent 

une forte masse de mains d oeuvre ou presque la quasi-totale. L'initiative se 

base sur les activités particulières. 

C'est pourquoi,l'avenir de l'emploi en Algérie s'immobilise sur les activités 

personnelles en criant des sociétés et des projets particuliéres peuvent par 

ces produits rivaliser ceux de l etranger ;ce qui leur permet et la pérennité 

et la succession sur le marché, ce qui garanti la baisse du chomage acuité. 

Pour qu'on puisse surmonter le chomage, et choisir parmi celle-là les 

variations qui les commandait, au travers de la théorie économique, et 

choisir parmi celle-là les éléments qui sont efficaces suivant la politique 

économique. 

En général la réduction du taux de chomage au  travers d une série de 

veriations agissantes sur ce dernier n'est pas une chose facile due à 

l'entrecroisement et l attachement de ces variations 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

: ملخص

فترة تطبیق سیاسة التعدیل الهیكلي المقترح من قبل صندوق النقد الدولي و ما بعدها  في االخیر ان   نلخص

 . )اإلجباریة(شهدت الجزائر فیها ارتفاعا كبیرا معدالت البطالة غیر اإلرادیة 

و الجدیر بالذكر ان نشیر الى ان التعدیل الهیكلي لیس السبب الوحید الذي أدى الى زیادة معدالت البطالة 

لكون هذه األخیرة كانت موجودة حتى من قبل تطبیق سیاسة التعدیل الهیكلي إال ان هذه اإلصالحات 

ساهمت بشكل او بآخر في ارتفاع معدالت البطالة و ذلك بسبب السیاسة االنكماشیة المتبعة و ما ینجر 

عنها من انخفاض  في حجم االستثمارات العمومیة التي كانت تستوعب قدرا كبیرا من األیدي العاملة ان لم 

.   و تركزت المبادر في النشاطات الخاصة . نقل معضمها

لهذا فان مستقبل التشغیل في الجزائر یقف على األنشطة الذاتیة و ذلك بإنشاء مؤسسات و مشاریع خاصة 

 المنتوجات األجنبیة و بذلك تكون لها القدرة على البقاء و االستمراریة في السوق و ةتستطیع متوجاتها مواجه

. هذا ما یضمن التخفیف من حدة البطالة

و لنتمكن من التأثیر على البطالة یستوجب علینا تحدید المتغیرات التي تتحكم فیها من خالل النظریة 

. االقتصادیة و اختیار منها ما تستطیع التأثیر ما تستطیع التأثیر فیه من خالل السیاسة االقتصادیة

و على العموم فان التقلیل من معدل البطالة من خالل مجموعة من المتغیرات التي تؤثر فیها لیس بشيء 

 .    السهل و هذا لتشابك و ارتباط المتغیرات

 


