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 الملخص:
في الجزائر في  نهدف من خال: هذه الورقة البحثية الى تحليل وقياس محددات البطالة

، اواء (5102-0991): التترة والبرامج التنموية خال االصالحات االقتصادية ظل
االصالحات الذاتية التي  وأالمدعومة من طرف صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية، 

 .قامت بها الدولة بعد تحان المداخيل المالية للدولة
بعد التحليل وبناء النموذج الذي يتار الوك هذه الظاهرة في الجزائر، توصلنا الى أن 

باألاعار الجارية ومعد: التضخم واعر الصرف الحقيقي،  اجمالي الناتج المحلي
هي العوامل  باإلضافة الى المتغير الصوري الذي يعكس أوضاع االقتصاد الجزائري 

 .المؤثرة على البطالة في الجزائر
دية؛ نموذج االصالحات االقتصا ؛االختالالت ؛اوق العمل ؛البطالة الكلمات المفتاحية:

 قيااي.
Abstract  

this paper, we aim to analyze and measure the determinants of 

unemployment in Algeria under the economic reforms and 

development programs during the period (1990-2015), both 

supported by the International Monetary Fund and international 

bodies, or self-reforms carried out by the State after the 

improvement of financial income Of the State. 
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After analyzing and building the model that explains the behavior of 

this phenomenon in Algeria, we found that the GDP at current 

prices and the rate of inflation and the real exchange rate, in 

addition to the picture variable that reflects the situation of the 

Algerian economy Are the main determinants of Algeria's 

unemployment rate. 

Keywords: unemployment; labor market; imbalances; economic 

reforms; econometrics model. 

 مة:المقد
عبر الزمن الى حدوث الكثير من المشاكل أفرزت األزمات االقتصادية المتتالية 

مشكلة حدوث الذي أدى بدوره إلى و مشكلة الركود االقتصادي، االقتصادية، ومن بينها 
فتي أغلب البلدان  النامية،البطالة في البلدان الرأامالية والشلل التام في االقتصاديات 

لديمغرافي على اوق العمل وتباطأ التوظيف نتيجة عدة عوامل النامية أدى الضغط ا
 .اقتصادية واجتماعية إلى ارتتاع معدالت البطالة إلى ماتويات قيااية

والايااي، إن مشكلة البطالة في الجزائر تعكس وضعية النظام االقتصادي، االجتماعي 
نها تمس عددا معتبرا من متزايدا أل األخيرة قلقاالذي تعيشه البالد، وتمثل هذه  والواقع

فئات الشعب بمختلف شرائحه، وتعد الابب الرئياي لتتشي ظاهرة التقر وما ينجر عنها 
ضرورة  ياتوجبمن آفات اجتماعية خطيرة تهدد أمن المجتمع وااتقرار البالد، مما 

البحث عن الحلو: المناابة لمعالجة هذه المشكلة، وهذا يعد أهم وأبرز التحديات التي 
 .ب على الحكومة رفعها في الظرف الراهنيج

ممثلة في ايااات إصالحات اقتصادية بعدة  قامت الحكومات المتعاقبة في الجزائر
اختـالالت فـي  ها االقتصاد منمن يعاني كالت التيمشالعالج وبرامج الحكومية من أجل 

ت وختض إجراءات تامـح بزيـادة الصادرا والخارجية، عن طريقتوازنات الداخلية ال
على معالجة عجز  الصعبة، والعملإلى تنمية موارد البلد من العملة  الواردات، إضافة

والايطرة على  والبحث عن الموارد، النتقات ترشيدالعامة لهذه الدو: عن طريق  ةالموازن
النمو االقتصادي، وتقليص معدالت البطالة، وخاصة معدالت التضخم، ورفع معدالت 

االقتصاد الجزائري من تدني معد: النمو االقتصادي وارتتاع حيث عانى نهاية الثمانينات 
عجز الميزانية العامة وارتتاع معدالت التضخم والبطالة وتدهور الخدمات العامة، وتتاقم 
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العجز في ميزان المدفوعات، لكن المالحظ من خال: هذه البرامج والايااات وما تحتويها 
تة جذرية، ولكن كانت حلو: ظرفية فقط، نتيجة لم تااهم في حل هذه المشكالت بص

 االمالءات المطروحة من طرف صندوق النقد الدولي أو نتيجة ضغوطات اجتماعية.
أصبح االعتماد على النماذج القيااية في وضع الايااات االقتصادية امة من امات 

لظرفية المؤقتة قصيرة األجل ال تتيح اوى المعالجات ا تالدو: المتقدمة، فالايااا
والتعاطي مع بعض الحاالت الطارئة، مما ال يوفر فرصة حقيقية للتصدي للمشاكل 
التعلية والمعقدة وال ناتطيع معه بناء اقتصاد وطني متكامل يتنااب مع طموحات الدولة 
والمجتمع، وبالتالي اوف نحاو: من خال: هذه الورقة البحثية بناء نموذج قيااي يتار 

في االقتصاد الجزائري، ومعرفة أهم محددات هذه الظاهرة، والذي الوك ظاهرة البطالة 
 يامح بدوره باتخاذ قرارات اليمة من أجل معالجة هذه الظاهرة.

 يمكن طرح اشكالية البحث كالتالي  اشكالية البحث:
وهل  ؟(5102-0991)ماهي أهم محددات معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة 

 سات التي تبنتها الحكومة في تقليص هذه الظاهرة؟ ساهمت البرامج والسيا
 وعلى ضوء اإلشكالية فإننا نقوم باختبار الترضيتين التاليتين  فرضيات البحث:

بمتغيرات الهدف لإلصالحات االقتصادية خال: تتأثر معدالت البطالة في الجزائر   -
 (.5102-0991)التترة 

في تقليص معدالت البطالة في  ومةج والايااات التي تبنتها الحكالبرام ااهمت   -
 (.5102-0991)خال: التترة الجزائر 

نهدف من خال: البحث الى تقييم أثر البرامج والايااات المنتهجة من  أهداف البحث:
طرف الحكومة بغية تقليص معدالت البطالة، وهذا من خال: مدخل تحليل العوامل 

 المؤثرة على هذه األخيرة خال: فترة الدرااة.
 تكمن أهمية البحث في  مية البحث:أه
ااتخدام التقنيات الكمية في التحليل االقتصادي الكلي، خاصة القياس أهمية  -

في شكل دوا: رياضية تقيس مدى  ظاهرة البطالةاالقتصادي بهيكلة العوامل التي تحدد 
 تأثير هذه العوامل وبمقدار كمي.
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على وضع مجوعة من  يااعدالعوامل المؤثرة على البطالة قياس وتتاير   -
 .من طرف الحكومة لتترات قادمة اآلليات لتحاين أداء الايااات االقتصادية

 النظري  شقه في التحليلي الوصتي المنهج على البحث هذا في انعتمد :البحث منهج
وارد  الدرااة، فترة خال:تحليل تطور ظاهرة البطالة واوق العمل في الجزائر  على القائم

 كمي تحليل وهو التطبيقي، الشق في الحالة درااة منهج وعلى اابقة،بعض النماذج ال
 .وتحليل النتائج النموذج تقدير في االقتصادي القياس على قائم

 ومن أجل معالجة الموضوع قمنا بتقايم البحث الى المحاور التالية 
 االصالحات االقتصادية في الجزائر.أوال/
 (.8444-0004زائر للتترة )تطور مؤشر معد: البطالة في الجثانيا/
 (.8408-8444تطور مؤشر معد: البطالة في الجزائر للتترة )ثالثا/
 تحليل جوانب العرض في اوق العمل في الجزائر.رابعا/

 عرض بعض النماذج الاابقة.خاماا/
 .وتحليل النتائج النموذج القياايااداا/

 أوال/ االصالحات االقتصادية في الجزائر.
المدعومة في الجزائر من طرف البنك الدولي وصندوق النقد  تصاديةات االقاإلصالح

الدولي اشتملت على أربعة اتتاقيات هي  برنامج االاتعداد االئتماني األو:  ابتداء من 
، برنامج 11/10/0990، برنامج االاتعداد االئتماني الثاني ابتداء من 10/12/0999

، برنامج التعديل 50/12/0992إلى  55/12/0991االاتعداد االئتماني الثالث من 
 .50/12/0999إلى  55/12/0992الهيكلي من 
طبقت الجزائر برامج غير مدعومة، ولكنها تاير في اتجاه البرامج  0999بعد انة 

المدعومة األخيرة وخاصة برنامج التعديل الهيكلي، وهذه البرامج تتمثل في برنامج 
، (5119-5112)دعم النموالتكميلي لامج برنال، و (5111-5110)اإلنعاش االقتصادي 
 (.5101-5101)والبرنامج الخمااي 

 ومن أجل درااة تطور معدالت البطالة في ظل االصالحات االقتصادية، يمكن تقايم
 أو واكبت، كل مرحلة وافقت إلى مرحلتين مختلتتينتطور معدالت البطالة في الجزائر 
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االقتصادية  اإلصالحاتطالة في مرحلة البالجزائري  وضعية خاصة عرفها االقتصاد 
 (.5105-5110) اإلصالحات الذاتيةالبطالة في ظل (، 0991-5111)

 (.5111-0991)ثانيا/ تطور مؤشر معدل البطالة في الجزائر للفترة 
 يمكن عرض تطور معد: البطالة خال: هذه التترة من خال: الجدو: التالي  

 .(5111-0991)ة في الجزائر للفترة : يبين تطور معدالت البطال(10)الجدول
 1111 0999 0991 0991 0991 0991 0991 0991 0991 0990 0991 السنة

% 19.7 20.2 21.3 23.1 11.3 28.1 1179 27.9 11.0 719 3 719 5 

Source : http://data.albankaldawli.org/indicator 

ت كبيرة خال: الانوات أن معدالت البطالة شهدت معدال (10)نالحظ من خال: الجدو: 
، وتميزت هذه المرحلة بانختاض معد: النمو االقتصادي مع الزيادة (0991-5111)

إلى  0991انة  %09.9الاكانية الاريعة التي أدت إلى االرتتاع الحاد في البطالة من 
تباع الجزائر برامج اإلصالح االقتصادي المدعومة من طرف 5111انة  % 59.2 ، وا 

لدولي، والتي اهتمت فقط بإعادة الهيكلة التنظيمية للمؤااات العمومية صندوق النقد ا
مصحوب بتطهير مالي لهذه األخيرة، غير أنها لم تمس عالقات التشغيل، وعليه تقهقرت 
الحالة العامة للتشغيل نتيجة غياب االاتثمارات الجديدة من قبل المؤااات العمومية 

وأهداف برنامج التعديل الهيكلي المطبق انة  والخاصة، في ظل تطبيق الايااة العامة
أصبحت هذه المؤااات بصورة مزمنة غير منتجة، مما أدى إلى تاريح الجماعي  0991

غلقها لعدم إيجاد مصادر تمويل، وهذا ما  للعما: اما نتيجة إلعادة هيكلة المؤااات أو
ع ضغوط الطلب أدى إلى نقص ماتويات التشغيل عند الماتوى الاائد آنذاك مع ارتتا

 على العمل، وهذا ما يوضحه الجدو: التالي 
عدد المؤسسات العمومية التي تم حلها والمصنفة حسب النشاط  (:15)الجدول 

 .0991جوان 01االقتصادي بتاريخ 
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، "االثار االقتصادية (0999)المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،  المصدر:

 .91كلي"، الجزائر، ص واالجتماعية لبرنامج التعديل الهي

 (.5105-5110)ثالثا/ تطور مؤشر معدل البطالة في الجزائر للفترة 

وهي مرحلة اإلصالحات الذاتية، والتي تم التطرق لها  (5105-5110)أما خال: التترة 
على ماتوى الجزء األو: من هذا التصل، فقد شهدت معدالت البطالة انختاضا مقارنة 

، مع الماار %01.91، حيث قدرت في المتواط بنابة (5111-0991)مع الانوات 
 التدريجي نحو االنختاض، وهذا ما يوضحه الجدو: التالي 

 .(5105-5110): يبين تطور معدالت البطالة في الجزائر للفترة (10)الجدول
 5102 5101 5101 5105 5100 5101 5112 5110 السنة 

معدل 

 البطالة 

51.1 02.1 01.1 01 00 9.9 01.0 00.09 

Source : http://data.albankaldawli.org/indicator 

انختاض معدالت البطالة في الجزائر خال: هذه التترة،  (11)نالحظ من خال: الجدو: 
لمواجهة الضغط وهذا راجع إلى الايااة المالية التواعية بعد ارتتاع أاعار البترو: 

حيث قامت الجزائر ور القدرة الشرائية، االجتماعي الناتج عن ارتتاع معد: البطالة وتده
، انطالقا من 5110بتبني عدة برامج ااتثمارية في ظل المخططات التنموية منذ انة 

برنامج اإلنعاش االقتصادي، برنامج دعم النمو، برنامج التكميلي لدعم النمو، هذه البرامج 
مية، والتي ااهمت قامت بدعم مختلف القطاعات االقتصادية الزراعية والصناعية والخد

في تقليص معدالت البطالة، وخلق مناصب شغل، باعتبار أن هذه القطاعات تتميز 
 بكثافة اليد العاملة.

كما واصلت الحكومة مجموعة وااعة من برامج التوظيف، والذي شملت األشغا: 
اعة العمومية ذات الكثافة العالية، وبرامج التمويل المصغر، كما زادت الدعم المالي للزر 
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والمؤااات الصغيرة والمتواطة من خال: نظام تخطيط موارد المؤااات، وعن طريق 
ااناد دعم هذه المؤااات للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني 
للتأمين عن البطالة، والقيام ببرنامج التشغيل في اطار عقود ما قبل التشغيل المخصص 

امج المااعدة على االدماج المهني، وعالوة على ذلك منذ إلدماج خريجي الجامعات، وبرن
، وفي ظل االقتصاد غير الرامي المتنامي، فقد ختضت االشتراكات 5110انة 

 .(1)واالقتطاعات على األجور لتعزيز فرص العمل في القطاع الرامي
لى وبما أن البطالة ما هي إال اختال: بين العرض والطلب عن العمل، وبعد أن تطرقنا إ

محددات الطلب على العمل من خال: التحليل الاابق، ينبغي البحث في العوامل التي 
 من أجل التحليل الدقيق. تحدد عرض العمل

 تحليل جانب العرض في سوق العمل في الجزائر: رابعا/
إن درااة التوزيع القطاعي للعمالة يعد من األمور الهامة في درااة ماار وتوجيهات 

التعرف فيما يلي على توزيع العمالة بين القطاعات على  انحاو: ادية، لذااالقتصالتنمية 
  النحو التالي

 في الجزائر القوى العاملة : تطور حجم(10)الشكل
 (عامل)الوحدة:     

 
 إعداد الباحثين باالعتماد على احصائيات البنك الدوليمن  المصدر:
 تصاديةالعمالة حسب القطاعات االق توزيع (:15)الشكل 

 (%):الوحدة                  
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 إعداد الباحثين باالعتماد على احصائيات البنك الدوليمن  المصدر:

 يمكن ااتخالص ما يلي   أعالهمن خال: الشكلين 
 بلغ إلى أخرى، حيث انة من تزداد أنها نالحظ الكلية العمالة القوى  إلى حجم بالنابة
 08 من إلى أكثر لتصل ،2000 انة عامل مليون  0.0المشتغلة  العاملة القوى  حجم

 ، كما نالحظ وجود تباين في توزيع اليد العاملة من قطاع آلخر  8408انة  مليون عامل
إن قطاع الخدمات على عكس القطاع الصناعي ياتقطب اكبر عدد من العمالة في 

حيث أخرى  الجزائر ألنه يحتوي على قطاعات أخرى كالتجارة، اإلدارة، النقل وخدمات
يعود ، وهذا 5100عام   %29.1إلى  5110عام  %21.1من العمالة حجم تزايد فيه 
للتقدم  دالة الخدمات تعتبر الشرائية للمواطن، أين القدرة في ملحوظ تحان إلى حدوث

 في الطلب زيادة صاحبه للترد والرفاه التطور زاد االقتصادي واالجتماعي، فكلما والرفاه
 المالي والقطاع واالتصاالت والتجارة والمواصالت النقل من كل عتبرالخدمات، وي على
 الحكومة الحتكارها. رفع بعد خصوصا القطاع هذا في العاملة ااتقطاب اليد مجاالت أهم

 العاملة في اليد معتبرا   تزايدا  في حين نجد القطاع الصناعي احتل المرتبة الثانية إذ عرف 
وهذا ، %11.9هذه النابة في الانة الموالية إلى  لتنختض، 5101 انة %11.0بنابة 

 لملء خاصة أو محلية أجنبية ااتثمارات ااتقطاب في المبذولة الجهود نتيجة عدم نجاح
 بذلك الخوصصة، فعرفتأخر عملية و  القطاع هذا في الدولة دور تراجع عن الناتج التراغ
 الثبات. من نوعا القطاع هذا في العمالة حجم
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 01.9، إلى 5110انة  %50.0الذي انختضت فيه النابة من طاع التالحي الق يأتيثم 
 ،5100خاصة الانتين األخيرتين ألخرى عرف انختاضا تدريجيا من انة  ، إذ5100انة 

وهذا راجع النتهاء ايااة التصنيع التي ااهمت في ترقية النشاطات غير ، 5105
المداخيل ما بين القطاع الزراعي  التالحية، باإلضافة إلى التوارق الموجودة في ماتوى 

والقطاعات األخرى، وكذا عدم توفر اإلمكانيات المادية للتالح، األمور التي تااعد على 
 .بحثا عن العمل في نشاطات أخرى  نحو المدن النزوح الريتي

ولكن بالرغم من نقص نابة المشتغلين في القطاع الزراعي إلى إجمالي المشتغلين، اال أن 
 لهذا الممنوحة القروضو  الدعم زاد بتعل ارتتاع تغلين في القطاع الزراعيعدد المش

 هذه أخرى، وقد شهدت جهة الادود، من في المياه مناوب جهة، وارتتاع من القطاع
 والمواشي الدواجن تربية في حجم االاتثمارات في وزيادة المروية المااحات ارتتاع التترة
نتاج   .الحليب وا 

تي تحدد عرض العمل نجد  ارتتاع األجور، ارتتاع عدد الاكان، من العوامل ال   
مااهمة المرأة وفئة الشباب في اوق العمل، وانتشار التعليم، باإلضافة إلى ارتتاع  زيادة

 50519119نابة اكان الحضر، فبالنابة إلى عدد الاكان فان ارتتاع عدد الاكان 
إلى ارتتاع القوى العاملة من  أدى 5105نامة انة  19190112إلى  0991نامة انة 
، أي بنابة ارتتاع 5105عامل انة  05512012إلى 0991عامل انة  0511951
كما يمكن توضيح ارتتاع نابة مااهمة المرأة في اوق العمل من ، %92.1تقدر بـ 
  الشكل التالي خال: 
 (%)الوحدة      نس في الجزائر.ملة حسب الجاالعالقوى  توزيع (:10)الشكل 
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 الباحثين باالعتماد على احصائيات البنك الدولي. إعداد من المصدر:

بكثير  أكبر الذكورملة عند االعالقوى  أننالحظ  (11)من خال: الشكل البياني  
 %90,10)ما بين  الذكورالعمالة عند القوى نابة  تتراوح، حيث االناثمن العمالة عند 

العمالة عند القوى حين أن نابة  في (5105-5111)التترة  خال:هذا و  (%95,90و
 تأخر المرأةنتس التترة، ويتار هذا خال: ( %01,11و %01,21) ما بين تتراوح الناثا

 األارفي دخو: اوق العمل رغم انتتاحها على عالم الشغل وتغيير ثقافة وتقاليد 
لعمالة أن نابة ا بعمل المرأة، اال ان الشيء المالحظ هوفيما يتعلق  الجزائري  والمجتمع

 عند االناث تطورت خال: الانوات األخيرة.
 يمكن توضيح نابة مااهمة الشباب في اوق العمل من خال: التمثيل التالي كما 

 في الجزائر.  5101العمالة حسب فئات العمر سنة القوى توزيع  (:4)الشكل 

 
  الباحثين باالعتماد على احصائيات بنك الجزائر. إعدادمن  المصدر:
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هم  للعمالة ماتوى  أعلى تمثل التي التئة أن (1)البياني الشكل خال: من نالحظ 
، 5101انة  %09,19 قاربت انة، بنابة 59-52 بين أعمارهم تتراوحالذين  األشخاص

 انة 11-11 ذلك بعد ثم، %02,12 ـب انة 51-51 لدى التئة العمالة نابة أن نجد إذ
عالية لدى الشباب وخاصة خريجي نابة البطالة ال يؤكد ما هذا %01,29 ب قدرت

 الجامعات.
 خامسا: بعض النماذج السابقة

  (نموذج محددات البطالة في سوريا)المصبح  الدين النموذج األول: دراسة عماد -
هو بناء نموذج قيااي يتار الوك البطالة في االقتصاد الاوري  (2)الهدف من الدرااة

ظري وتقديم بعض المقاربات التي تتار ، بعد وضع اإلطار الن(5111-0911)للتترة 
معدالت البطالة وضع الباحث مجموعة من المتغيرات المحتمل تأثيرها على معدالت 
 حالبطالة في اوريا البطالة وهي  البطالة بتترة ابطاء، معد: التضخم، مؤشر االنتتا

ؤشر يقيس معد: نمو رأس الما: الثابت، النمو في اإلنتاجية، باإلضافة إلى م، الخارجي
 .(ااتخدم الباحث الضريبة على الدخل)بعض العوامل المؤاااتية 

وبااتخدام التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ تم تقدير نموذج العالقة التوازنية 
قصيرة األجل، يحتوي على المتغيرات التتايرية التالية  معد: البطالة بتترة ابطاء واحدة، 

بع فترات ابطاء، وحصة العامل من مخزون رأس الما: بأر  معد: النمو في اإلنتاجية
 الثابت، االنتتاح الخارجي.

محددات دالة البطالة في ) ESSA H. MOHAMED النموذج الثاني: دراسة -
 (االقتصاد الليبي

-0901)قام الباحث من خال: هذه الدرااة بتقدير دالة البطالة في االقتصاد الليبي للتترة 

في األجل الطويل، توصل الباحث إلى أن البطالة في االقتصاد الليبي تتحدد  (0990
بوااطة المتغيرات التالية  الدخل الحقيقي، البطالة بتترة ابطاء واحدة، وهذا بعد اختبار 
ااتقرارية المتغيرات المدرجة في النموذج واختبار التكامل المشترك للعالقة التوازنية طويلة 

 .(3)األجل
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 .Joel Hinaunye Eita  and Johannes Mذج الثالث: دراسة النمو  -
Ashipala :)محددات دالة البطالة في ناميبيا( 

نموذج قيااي لمحددات دالة البطالة في االقتصاد الناميبي للتترة  (4)قدمت الدرااة
، بهدف البحث عن المتغيرات التي تتار الوك هذه الظاهرة، حيث (0910-5111)

جرانجر لتقدير -منهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ ألنجلااتخدم الباحث 
 العالقة في األجل الطويل واألجل القصير.

بغية التقدير ااتخدم الباحث المتغيرات التالية والمحتمل تأثيرها على معدالت البطالة  
قة التوازنية التضخم، فجوة الدخل، األجر الحقيقي، االاتثمار، اإلنتاجية، ولكن تقدير العال

طويلة األجل أثبتت أن البطالة في االقتصاد الناميبي تتأثر بكل من  معدالت التضخم، 
، األجر الحقيقي، االاتثمار، اإلنتاجية، أما  في األجل القصير فان (0-)فجوة الدخل 

-)معدالت التضخم  (،5-)فجوة الدخل (،0-)معدالت البطالة تتأثر بكل من  فجوة الدخل

1.) 
 ا: النموذج القياسيخامس

 االقتصادية النظريات على البطالة تعتمد في ظاهرة تؤثر التي المتغيرات تحديد عملية إن
 باإلضافة الى تحليل واقع هذه الظاهرة في االقتصاد الوطني، الاابقة، الدرااات وعلى5

ائر وبناء على ما تم تناوله يمكن عرض العوامل المحتمل تأثيرها على البطالة في الجز 
 على النحو التالي 

أكدت بعض األدبيات أن الصرامة في تنظيم اوق التنظيم والضرائب على العمل:  -أ
العمل وزيادة الضرائب على العمل تؤدي إلى تختيض فرص العمل وزيادة معدالت 

 .البطالة ألنها تؤدي إلى رفع تكلتة العمل
 عليها يترتب ومالي، اإلجمافي حجم الاكان  زيادةال ؤديتاإلجمالي: حجم السكان  -ب
 من يعد العتباره العمل عرض زيادة إلى اقتصادي ا نشطينال الاكان أعداد في زيادة من

 على الطلب قدرة عدم ومع (،عرض العمل)العرض  جانب تحديد في العوامل بين أهم
 البطالة حجم زيادة حتما  إلى اتؤدي العاملة القوة من معروض هو ما تغطية على العمل
 ومعد: البطالة. اإلجمالي الاكان حجما، وبالتالي فالعالقة طردية بين ومعدله
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تعرف اإلنتاجية على أنها حصة العامل الواحد من اإلنتاج، وبشكل  إنتاجية العمل: -ت
مباط يمكن القو: أن انختاض اإلنتاجية اوف يؤدي بالمؤااات إلى طلب مزيد من 

يعني أن ذلك يااعد على تختيض العمالة من أجل إنتاج الكمية نتاها منه، وهذا 
 .معدالت البطالة

إال أن هناك تحليل آخر أكثر واقعية حيث أن انختاض اإلنتاجية مع أجور ثابتة اوف 
تراجع نمو الصادرات، -تراجع القدرة التنافاية لالقتصاد -يؤدي إلى زيادة تكلتة العمل 

عليه تختيض حجم مما يؤدي إلى كبح النمو االقتصادي، وتراجع الطلب المحلي و 
 العمالة.

 لألاعارهو الزيادة الماتمرة والمحاواة في الماتوى العام  التضخمالتضخم:  معدل -ث
بصياغة عالقة عكاية  AW. Philips""قام  0929انة خال: فترة زمنية قصيرة، فتي 

بين تغيرات معد: األجر االامي ومعد: البطالة، بحيث يتميز المنحنى بميل االب، مع 
عن ارتتاع  ابين ارتتاع األجور االامية والبطالة، فإذا كان التضخم ناتج التوفيق إمكانية

كتلة األجور، وللحتاظ على ااتقرار األاعار يجب منع زيادة األجور االامية والقبو: 
بارتتاع البطالة. وبهذا تكون البطالة هي ثمن مكافحة التضخم، كما أن التضخم هو ثمن 

 الركود بظاهرة يعرف ما قدم الحديث االقتصادي التكر أن غيرتحقيق التشغيل الكامل، 
التضخم، لذا فانه  معدالت ارتتاع مع البطالة حجم ومعد: من كل يزداد حيث التضخمي،

 .االتجاه واضحة غير البطالة ومعد: التضخم معد: من كل بين العالقة إن القو: يمكن
 الناتج حجم زاد كلماأنه  القو: يمكنأو النمو االقتصادي:  الناتج المحلي إجمالي -ج

 ماتوى  زيادة إلى االقتصادية لمنطق النظرية وفق ا أدى معدله وارتتع اإلجمالي المحلي
 انختاض عليه يترتب الجديدة، مما العمل فرص من مزيد لخلق نتيجة والتوظيف التشغيل

 تصادي،االنتعاش االق أو الرواج ظروف ظل في ذلك ويتحقق ومعدلها، البطالة حجم في
الكااد، وهذا ما يوضح العالقة العكاية بين  أو الركود ظروف ظل في العكس ويحدث
، ويقوم االقتصاديون بشرح العالقة بين معد: البطالةالناتج المحلي ومعد:  إجمالي

 .(La loi d’okun)البطالة والنمو االقتصادي من خال: قانون أكيون 
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 الما: رأس مخزون  نمو إن: المباشر جنبياألاالستثمار و  نمو مخزون رأس المال -د
 زيادة إلى الزيادة هذه أن تقود المتوقع من أنه حيث البطالة، معد: تختيض إلى يؤدي
 من العمل عرض زيادة إلى يؤدي اوف وذلك الكلي، الطلب حجم زيادة ثم اإلنتاج حجم
لى األجور، تحان بابب جهة  جهة من( قعالمتو ) التعا: والطلب الراهن الطلب زيادة وا 
 بإشارة GK الما: رأس نمو في دالة البطالة أن اعتبرت الكينزية النظرية أن والواقع ثانية،
 .الما: رأس مخزون  كبديل الحقيقي التائدة اعر الدرااات بعض وااتخدمت االبة،

اإلنتاق العام المحرك األاااي الذي من خالله يمكن للحكومة  يعتبرالعام:  اإلنفاق -ح
يعني أن  حدتها، وهذاصب شغل تمتص بها جزءا من البطالة وتختف من أن تخلق منا

العالقة بين اإلنتاق العام والبطالة عالقة عكاية فكلما زادت الحكومة من حجم إنتاقها 
 العام كلما انختضت معدالت البطالة وأحجامها.

نجد انه  العالقة بين الكتلة النقدية ومعد: البطالة عكاية، حيث إن: الكتلة النقدية  -خ
معدالت  تتزايدفي التترات التي تتوقف فيها الحكومة عن زيادة حجم المعروض النقدي 

فيها حجم المعروض النقدي تنختض فيها معدالت  يتزايدالبطالة، وفي التترات التي 
 البطالة.

لمعرفة ما إذا كانت الع المحلية أرخص أو أغلى مستوى المنافسة في سوق السلع:  -د
نبية يجب أن يأخذ في الحابان أاعار الالع األجنبية والمحلية، وللقيام من الالع األج

 بذلك ننظر إلى اعر الصرف الحقيقي والذي يااوي 
 . 

تمثل اعر الصرف  eتمثل أاعار الالع المحلية واألجنبية على الترتيب،  P ، fPحيث  
ع األجنبية أغلي من الالع االامي، فاالرتتاع في اعر الصرف الحقيقي يعني أن الال

المحلية، مما يعني أن زيادة الطلب على الالع المحلية وبالتالي زيادة درجة المنافاة في 
 الالع المحلية،  ومنه يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وبالتالي زيادة العمالة.

 التجاري  التباد: حدا يؤدي :Terms of Trade (TOT)التجاري  معدل التبادل -ذ
 من يعنيه بما، TOT لـ الموجبة القيمة إن، العمالة على والطلب الكلي الطلب ةزياد إلى

 زيادة إلى تؤدي الصادرات، أاعار في ارتتاع أو/و الماتوردات ااعار في انختاض
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 على الطلب زيادة إلى الطلب المحلي، إضافة حجم وزيادة االقتصادي النمو معد:
 .(6)العمالة

النظري للدرااة على الشكل  النموذج صياغة كنيمالنموذج النظري للدراسة:  -0
 التالي  

 
 حيث 

 

 تعريف المتغير  الرمز الوحدة المصدر

 معد: البطالة  % ONS/بنك الجزائر
 اجمالي الناتج المحلي باألاعار الثابتة  مليار دج  البنك الدولي 
 ةاجمالي الناتج المحلي باألاعار الجاري  مليار دج البنك الدولي
 الكتلة النقدية الحقيقية   مليار دج  بنك الجزائر 
 االاتثمار األجنبي المباشر   دجمليار   البنك الدولي
 معد: التباد: التجاري   % البنك الدولي

البنك الدولي/بنك 
 ONS/الجزائر

 معد: التضخم  (5112) %

البنك 
/بنك onsالدولي/
 الجزائر 

مؤشر 

 ار االاتهالكمؤشر أاع  (011=5112)

 االنتاق الحكومي  .مليار دج بنك الجزائر
 االاتثمار الكلي باألاعار الثابتة   مليار دج  البنك الدولي 
مؤشر  البنك الدولي 

 اعر الصرف التعلي الحقيقي  (011=5112)
 عدد الاكان  نسمة  البنك الدولي 

 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
 9891السنة  89العدد: 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

 

431 

 

 : وطريقة التقدير البيانات والعينة -5
 لإلحصاء، بنك  الديوان الوطني ودولية، وهيت من مصادر محلية تم جمع البيانا

الدولي، النقد  الدولي، صندوق  واالجتماعي، البنكالوطني االقتصادي  الجزائر، المجلس
 .بااتخدام بيانات انوية ، وذلك(5102-0991)الدرااة التترة  واتغطي

ااتخدام نموذج تصحيح فقد تم طريقة التقدير  أما، E-VIEWS08تم ااتخدام برنامج   
 The Engle-Granger two-step)الخطأ بطريقة الخطوتين ألنجل وجرانجر 

cointegration)  الطويل، وتم تجنب تقدير المعادالت في لتقدير المرونات في األجل
 األجل القصير بابب أن حجم العينة صغير ال يعطي نتائج جيدة.

 : (وحدةر الو اختبار جذ)دراسة استقرارية السالسل  -3
المتغيرات االقتصادية يهدف اختبار جذر الوحدة إلى فحص خواص الاالال الزمنية لكل 

رتبة تكامل  اكونها، وتحديدمن مدى  ، والتأكد(5102-0991)التترة  واالجتماعية، خال:
اكون الاالال الزمنية لمتغيرات النموذج محل الدرااة  حدة، والختباركل متغير على 

له قدرة اختبارية أفضل  ، ألن(Phillip-Perron)براون -ار فلبيباوف ناتخدم اختب
الايما عندما يكون حجم العينة ( Dickey and Fuller)فولر –اختبار ديكي  وأدق من
 .(7)صغيرا

 نتائج االختبار ملخصة في الجدو: التالي 
-Phillip: اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنية باستخدام اختبار (4)جدول ال

Perron. 
 

 السلسلة الزمنية

  الفرق األول المستوى

درجة 

 التكامل
 ثابت واتجاه ثابت فقط  ثابت واتجاه ثابت فقط 

 
-0.54 -1.96 -2.22 -2.14 I(2) 

 
-1.35 -2.23 -3.77* -3.85* I(1) 

 
-5.27 -5.41 - - I(0) 

 
-4.99 -2.51 -4.11* -5.90* I(1) 

 
0.41 -3.78 -5.18* -5.21* I(1) 

 
-4.33* -5.76* - - I(0) 
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-2.09 -2.28 -7.52* -7.62* I(1) 

 
-2.01 -2.60 -7.15* -7.15* I(1) 

 -9.63* -5.66* - - I(0) 

 -2.11 -2.47 -7.83 -5.96 I(1) 

 -2.12 -3.39 -4.22* -4.38* I(1) 

( لـ Adj.t-statisticحسب قيم ) %2* معنوي عند مستوى معنوية 

(Mackinnon :1996.) 

اختيار العدد األمثل لفترات االرتباط التسلسلي في االختبار وفق االختيار االلي       

(Newey-West)   ( باستخدام طريقةBartlett Kernel.) 

 .E-Viewsمن اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 
الجدو: الاابق ماتقرة عند الماتوى نالحظ من خال: الجدو: أن المتغيرات المدرجة في 

األو: بااتثناء اجمالي الناتج المحلي باألاعار الثابتة، واعر الصرف التعلي الحقيقي، 
واعر الصرف االامي، اال أن معد: البطالة والذي يمثل المتغير التابع ماتقر عند 

لين، والذي يعتبر الماتوى الثاني، وبالتالي تم ااتبدا: معد: البطالة بعدد األشخاص البطا
 ماتقر عند الماتوى األو:.

 نتائج التقدير: -4
معد: البطالة في العالقة  على تأثيرها المحتمل المتغيرات بااتخدام نماذج عدة تقدير بعد

  الشكل من نموذج أفضل إلى التوصل تم الممكنة النماذج جميع ، واختبار(0)
  التالي

 : التالي ويمكن توضيح مجمل النتائج من خال: الجدو 
 يبين نتائج تقدير النموذج. (:2)الجدو: 

 
(9.60)  (-1.11) (5.10) (2.90)                  (-3.63)     

 

  
n=26          

F=57.79         SSE= 0.18 D-W=1.87 

 

 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
 9891السنة  89العدد: 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

 

433 

 

 
، (0)باالعتماد على النموذج في المعادلة  E-VIEWSالمصدر  مخرجات برنامج 

 والاالال الزمنية المتعلقة بالمتغيرات.
يؤثر كل من اجمالي الناتج المحلي باألاعار الجارية ومعد: التضخم عكايا على البطالة 

ؤثر اعر الصرف الحقيقي طرديا، حيث أن زيادة اإلنتاج تؤدي إلى في الجزائر، بينما ي
خلق مناصب شغل وبالتالي تختيض البطالة، بينما التغير في معد: التضخم يؤدي إلى 
التغير العكاي في معد: البطالة، وهذا ما يتوافق مع نظرية فيلبس، بينما ارتتاع اعر 

أقل من أاعار الالع المحلية، مما يعني يعني أن أاعار الالع األجنبية الصرف الحقيقي 
أن انختاض الطلب على الالع المحلية وبالتالي ضعف درجة المنافاة في الالع المحلية،  

 ومنه يؤدي إلى انختاض الطلب الكلي وبالتالي انختاض في حجم العمالة.
من التغير في حجم البطالة، وكل  %90.01المتغيرات المتارة في النموذج تتار 

باإلضافة الى أن النموذج ذو ، %2مات النموذج ذات معنوية إحصائية عند ماتوى معل
 معنوية إحصائية كلية عالية.

 هو موضحتم ااتخدام عدة اختبارات كما القيااية، من المشاكل  خلو النموذجوللتأكد من 
 من خال: الجدو: التالي  

 لبطالة المقدر.نتائج االختبارات القياسية الخاصة بنموذج ا(: 6)الجدول 
ARCH Test Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM 

Normal

ity 

(Jarqu

e-Bera) 
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1 5 0 1 5 0 - 

 دالة

البطال

 ة
1.09 0.01 1.109 5.92 5.0 1.191 1.190 

(**

1.59) 

(**

1.20) 

(**

1.99) 

(*1.10

) 

(*1.11

) 

(*1.12

) 

(***

1.90) 

.      **تجانس تباين حد %2مستوى معنوية  *عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء عند

 .%2عند مستوى     الخطأ العشوائي

 .%2عند مستوى معنوية  التوزيع الطبيعي للبواقي*** 

، ونموذج البطالة E-VIEWSباالعتماد على برنامج  الباحثينمن اعداد المصدر  
 المقدر.

من الناحية  بو:مق نموذج معد: البطالة في الجزائرفان  (10)من خال: الجدو: 
تتبع التوزيع الطبيعي وهذا ما توضحه إحصائية هذا النموذج القيااية،  حيث أن بواقي 

(Jarque-Bera ،)  خالي من االرتباط الذاتي بين األخطاء من الدرجة  النموذجكما أن
 Breusch-Godfrey Serial)األولى والثانية والثالثة وهذا ما يوضحه اختبار 

Correlation LM) ، من مشكلة عدم تجانس تباين حد الخطأ  النموذج وكذلك خلو
 .(ARCH)العشوائي وهذا ما يوضحه اختبار 

 أما اختبار التكامل المشترك بين متغيرات النموذج فيوضحه الجدو: التالي 
 PP)باستخدام بنموذج البطالة المقدر اختبار التكامل المشترك  (:20-4)الجدول 

test) 
  tإحصائية  القرار

 ثابت ثابت واتجاه

I(0) -4.4* -4.51* 
 

 .%01معنوي عند  **.%                              2معنوي عند  *

، ونموذج البطالة E-VIEWSباالعتماد على برنامج  الباحثينمن اعداد المصدر  
 المقدر.

لدالة ى العالقة التوازنية طويلة المدالنموذج في  نالحظ من خال: الجدو: أن بواقي
هذا المتغير والمتغيرات يد: على تكامل مشترك بين  الماتوى، مماعند  البطالة ماتقرة

 .في األجل الطويل المتارة له



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
 9891السنة  89العدد: 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

 

435 

 

 أهم النتائج المتوصل لها من خال: البحث نوجزها في النقاط التالية الخاتمة: 
مشكلة البطالة في الجزائر تعكس أن  بينتحليل اوق العمل في الجزائر  -

ة النظام االقتصادي، االجتماعي والايااي،  والواقع الذي تعيشه البالد، وتمثل هذه وضعي
األخيرة  قلقا متزايدا ألنها تمس عددا معتبرا من فئات الشعب بمختلف شرائحه، وتعد 
الابب الرئياي لتتشي ظاهرة التقر وما ينجر عنها من آفات اجتماعية خطيرة تهدد أمن 

د، مما ااتوجب ضرورة البحث عن الحلو: المناابة لمعالجة هذه المجتمع وااتقرار البال
المشكلة، وهذا يعد أهم وأبرز التحديات التي يجب على الحكومة رفعها في الظرف 

  .الراهن
التحليل القيااي لمحددات ظاهرة البطالة في الجزائر فقد أثبت أن هذه الظاهرة تتأثر  -

الجارية، ومعد: التضخم، واعر الصرف بكل من  اجمالي الناتج المحلي باألاعار 
 الحقيقي كأهم محددات في األجل الطويل.

االصالحات االقتصادية مات بالدرجة األولى محددات ظاهرة البطالة، وخاصة  -
متغيري اعر الصرف ومعد: التضخم، مما أثر مباشرة على ظاهرة البطالة، وهذا ما 

 يثبت الترضية االولى.
، كما أن اية التاعينات أثرت على معدالت البطالة البيااالصالحات االقتصادية بد -

 تتتاقمخال: مرحلة االصالحات الذاتية كانت ظرفية فقط، اوف  تقليص ظاهرة البطالة
بتقليص المبالغ المالية المخصصة لهذه البرامج، وهذا ما الحظناه من خال: تحليل واقع 

 ينتي الترضية الثانية. ، ومماظاهرة البطالة في الجزائر خال: فترة الدرااة
 الهوامش والمراجع المعتمدة
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