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- شكر و تقدير -

  .هذه الرسالة أشكر اهللا العلي العظيم الذي وفقين إلمتام

الذي  ،األستاذ الدكتور قويدر بوطالب ،رسالةم إىل مشريف يف هذه البصدق الوفاء واإلخالص أتقدّ 

جبزيل الشكر وأفضل التقدير  ،ة يف جامعة تلمسانيراسراحل الدّ املمجيع  بتأطريي خالل فينشرّ 

هذه نتين من إخراج مة اليت مكّ على نصائحه القيّ و  ،ادفةاته اهلوتوجيه ،يل همتابعتلقاء  افاالعرت و 

لرئيس جلنة وعظيم االمتنانخبالص الشكر أن أتقدم  إال كما ال يفوتين  .يف شكلها النهائيالّرسالة 

،أساتذيت الكرامإىل  ،ةمساعد ودعم ملا قّدمه لنا من املناقشة األستاذ الدكتور حممد بن بوزيان 

Ƣē ¦ǂǫ�ǲƳȋ�śǸưǳ¦�ǶȀƬǫÂ�ǺǷ� ǄƳ�ǶȀǧǂǏÂالرسالة السادة أعضاء الّلجنة على قبوهلم مناقشة هذه 

  .تقييمهاو 

  .خالل مسرييت الدراسيةإىل كل من كان الساعد املعني  ،وعظيم امتناين ،أتقدم خبالص شكريكما 



- خاص إهــــداء -

، إىل  ، وفاء و زهريحباءاأل ، إىل إخويتعبد الكرمي ، إىل األب العزيزفاطمة الغاليةأمي إىل 

.، إىل كل األصدقاءخارج الوطن يف ديار الغربة األهلفرد من أفراد العائلة الكبرية، لكل كل 

  .إىل كل هؤالء ،ي هذا البحث العلميأهد



:الملخص

لمفاهيم بالتفصيل ل نااألول تطرق زءيف اجل إىل ثالثة أجزاء، الرسالة تنقسمو  .2010-1980م حماولة لتحليل إشكالية التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة هذه الرسالة تقدّ 

يف  مقدّ لن. يف تفسري البطالةعرض اجلانب النظري لثاين فقد خّصص ال زءأما اجل. التعاريف املرتبطة بسوق العمل من إعادة النظر يف كثريمع اخلاصة بالتشغيل و البطالة 

 باختبار قانونأوال  ناقمبدراسة تطبيقية على ثالثة مستويات، حيث  زءو خنتم هذا اجل��ƨǳƢǘƦǳ¦�ƨđƢůÂعرض مفّصل للتجربة اجلزائرية يف ميدان التشغيل الثالث  زءاجل

ل يف اجلزائر ىل نتيجة مفادها أن هذا قانون ال يصلح حلالة االقتصاد اجلزائري، ومنه فإن معّدل النمو االقتصادي املسجّ إ نالتوصّ . أوكن باستخدام طرق قياسية حديثة

ل معدّ (ا بينهم األمد طويلة مستقرة توازنية عالقة وجود غيابة تبني وجود ارتباط بني املتغريين بالرغم من باستخدام اختبار السببيّ لكن و .ال يساهم يف خلق الوظائف

بتفكيك السلسة الزمنية اخلاصة مبعّدالت البطالة يف  نارحلة الثانية قميف امل.)النمو مرتفعة تمعّدالحىت ملا تكون  اضعيفة جدّ بنسب ستجيب لالخنفاض يالبطالة قد 

يكمن دورها يف التأثري فقط على  ياسات االقتصادية احلاليةوأن الس ،تبّني أن البطالة يف اجلزائر ذات طابع هيكليو قد )HPمرشح (اجلزائر باستخدام طرق إحصائية 

وكذا تقدير أثر بعض املتغريات  ،النمو االقتصاديالعالقة بني الطلب على العمالة و بتقدير  ناكمرحلة ثالثة قم.صغريا من البطالة الكليةجزءا املدى القصري وميّس 

اإلنفاق حجم وجود أثر سليب لقوة العمل النشطة، للواردات وكذا تبّني و . تغّري يف معّدالت البطالة يف اجلزائراالقتصادية الكلية وأهم العوامل الدميوغرافية على ال

و كذا أسعار النفط  رأن البطالة تستجيب لالخنفاض عند ارتفاع كل من النمو االقتصادي احلقيقي، حجم االستثماظهر يف حني . احلكومي على معّدالت البطالة

.ممّا يثبت أطروحتنااختبار فرضيتنا األساسية  كنا من التأكّد من صحةا التحليل متل هذمن خالو . احلقيقية

.الدميوغرافية، طرق حتليل السالسل الزمنيةو  املتغريات االقتصادية الكلية النمو بدون تشغيل،التشغيل، البطالة اهليكلية، عالقة أوكن،: كلمات المفتاحيةال

Résumé:
Cette thèse est un essai d’analyse sur la problématique d’emploi en Algérie durant la période 1980-2010. La thèse est
structurée en trois parties. La première partie expose une revue de littérature, des définitions, des concepts et des
indicateurs clés du marché du travail. La deuxième partie présente le cadre théorique du marché du travail.
Et la troisième partie expose, en premier lieu, l'expérience algérienne en matière d'emploi et de lutte contre le chômage, et
présente, en dernier lieu, une étude économétrique sur trois niveaux. Tout d’abord, nous avons testé empiriquement la loi
d’Okun et nous avons trouvé que cette loi n'est pas valide pour l’économie algérienne. Cela signifie que le taux de
croissance économique en Algérie ne contribue pas à la création d'emplois. Mais lorsque nous avons utilisé le test de
causalité, nous avons noté qu'il existe une relation de corrélation entre les deux variables. Ensuite, nous avons décomposé
la série chronologique du taux de chômage en composantes cycliques et tendancielles en utilisant une méthode statistique
(HP filter) et nous avons constaté que le chômage qui existe est de nature structurelle, et que l’impact des politiques
macroéconomiques actuelles sur le taux du chômage ne sera qu’à court terme et n’affectera seulement qu’une faible
proportion du chômage total. Nous avons enfin, examiné la relation entre la demande d’emploi et la croissance économique
en Algérie, et nous avons estimé aussi l'impact de certaines variables macroéconomiques et démographiques sur l'évolution
du taux de chômage en Algérie. Deux principaux résultats ont été dégagés: premièrement, il existe un impact négatif de la
population active, des importations ainsi que les dépenses du gouvernement sur le taux du chômage, deuxièmement il
existe un effet positif de la croissance économique réelle, de l'investissement et du prix réel du pétrole sur le taux de
chômage. En définitive, notre hypothèse de base a été vérifiée et notre thèse démontrée.
Mots-clés: L'emploi, le chômage structurel, la loi d'Okun, la croissance sans emplois, les variables macroéconomiques et
démographiques, les méthodes d'analyses des séries temporelles.

Abstract:
The main objective of this thesis is to provide an attempt to analyze the problem of employment in Algeria during the
period 1980-2010. This thesis is divided into three parts. In the first part we addressed, in detail, the concepts of
employment and unemployment with a review of many definitions related to the labour market. Whereas the second part is
devoted to the literature review and the theoretical framework for unemployment. The third part examines, at length, the
Algerian experience in the field of employment and its polices for reducing unemployment. This part is concluded with
applied study through which Okun's law was first estimated for Algerian Economy, and it was found insignificant. This
means that the rate of economic growth in Algeria fails to support the job creation. Secondly, Causality test was carried out,
and the results suggested a significant correlation relationship between the two variables. Subsequently, the time series
(unemployment rate) was decomposed using HP Filter method. As a result the unemployment rate was found structural in
nature, whereas the current macroeconomic policies have effect on the unemployment only in the short-term. Finally, the
demand for labor and economic growth relationship was estimated, as well as the effect of some macro-variables and key
demographic variables on unemployment rate were also estimated. It was found that the effective labor force, imports and
government expenditure have significant negative impact on unemployment rate, whereas the real economic growth,
investment and the real price of oil have positive impact on on the unemployment rate. Therefore, it is concluded that these
findings support the study hypothesis.

Keywords: Employment, structural unemployment, Okun’s law, jobless growth, macroeconomic and demographic
variables, the time series analysis methods.
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    :العامة مقدمةال

¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧȋ�ƢȈǇƢǇ¢�ƢƦǴǘǷ�ËƾǠȇ�ǲǸǠǳ يف قاحليأيت االهتمام بقضية تشغيل القوى العاملة، انطالقا من أن 

ورة وأمهية توفري العمل الالئق ص على ضر مجيعهم، حيث جند أن األنظمة و التشريعات الدولية قد التزمت بالنّ 

أن لكّل إنسان « الفقرة األوىل على من 23ملي حلقوق اإلنسان يف البند اإلعالن العا لذا نصّ . املناسب للفردو 

.1»، وحق احلماية من التعطل...حرية اختيارهحق العمل و 

 سن أمارتياأن االقتصادي  «كتب حممد عدنان وديع، وهو مستشار سابق يف املعهد العريب للتخطيط بالكويت 

 من فقط ليس. القدرة من احلرمان أشكال من شكل هي البطالة أنيعترب  - 2 احلرية صنو التنمية -  كتابه يف

 على تأثريها حيث من ولكن البطالة تعويضات بربامج تعويضها ميكن قدو  الدخل يف خسارة تعين ¢ƢĔ حيث

 يةاملرض العلل وازدياد س،بالنف والثقة واملهارة للعمل احلافز وفقدان نفسية، وأضرار حرمان من تشكله مبا األفراد،

 وتفاقم االجتماعي، اإلقصاء وقسوة االجتماعية، واحلياة األسرية العالقات وإفساد الوفيات لمعدّ  وزيادة بل

على التوظيف صراحة،   احلث تتضمن مل األلفية أهداف أن من الرغم على .اجلنسني بني والتمييز العرقية التوترات

 األولويات من واحدة أنو  ،... الفقراء أمام العمل رصف توفري بدون رهميكن تصوّ  ال الفقر تقليصإال أن هدف 

 على للحصول الفرصة ،مكان كل يف الشباب متنح اليت السرتاتيجياتير اتطو  يف تكمن الفقر ملواجهة يةالثمان

يف كثري من  ،)2008( احلاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد و قد حاول أمارتيا سن..…3» الالئق العمل

ه صناع االجتماعية اليت تواجاالقتصادية و واضيع من أهم املالبطالة أصبح يعترب موضوع دراسة  أن دراساته أن يبّني 

Ȃǐǟ�ǀǼǷ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ƥ°� البطالة كظاهرة اجتماعيةخاصة و أن  ،القرار يف كل دول العامل Ǵǣ¢�Ŀ�©ƾƳÂ

   .  بشكل أو بآخرǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ȂǴź�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ǞǸƬů�®Ƣǰȇ�ȏ�Â̈�. مضت

د املدارس اليت ينتمون إليها، واختلفت احمور اهتمام املفكرين االقتصاديني على تعدالتشغيل و البطالة  لقد ظل

املنظمات الدولية  بعضاخلرباء االقتصاديون و إىل  امتد االهتمامو  .ورالرؤى يف ذلك باختالف املبادئ و العص

،يف حماولة منهم لتفسري اخللل القائم يف سوق العمل ،ة واملؤسسات احلكوميةيف خمتلف األجهز  ُصنَّاع القرارإىل و 

فق جل هذه وتتّ  .الكثري من الدول ارد استقر ـدّ ēت ت بايتال ،هذه اإلشكالية الكربىوطرح البدائل املمكنة ملعاجلة 

أن  إذ، قـهقّ حتى النمو الذي مدالجيايب و االقتصادي ا باألداءاآلراء تقريبا على أن حتسني أوضاع التشغيـل مرتبط 

دة املولّ املنتجة و  ع للدورة االقتصادية وما تتضمنه من زيادة يف حجم االستثماراترّ سمبثابة املنشط امل يعترب ذلك

.لفرص العمل

1
Pollis, A and P. Schwab (1979), “ Human Right: A western Concept with Limited Applicability” in A. Pollis
and p. Schwab (eds) Human Right: Cultural and Ideological Perspectives New York: Praeger, JC571 HUM.

2
Sen Amartya. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.

.26، ص 2007، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، أبريل 23، العدد حتديات التنمية البشرية، سلسلة اجتماعات اخلرباء:حممد عدنان وديع، العوملة والبطالة3
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Peterبيرت داميوند (خرباء لثالثة  2010لالقتصاد سنة  جائزة نوبل تمنحوقد  A. Diamond ، ودال

Daleمورتينسني  T. Mortensen  كريستوفر بيساريديسوChristopher A. Pissarides(  أعماهلم لقاء

قد و ."لبطالةجديدة لتطوير نظرية "ومسامهتهم يف  ،غري معهود من قبلمذهل و بشكل العمل  حول حتليل أسواق

ول املتقدمة بعد اجتاحت أقاليم خمتلف دول العامل، خاصة الدأزمة البطالة اليت تزامنت هذه اجلائزة مع زيادة حّدة 

ر من املخاطر حيذّ للمكتب الدويل للعمل و قد صدر حينها تقرير . 2008األزمة املالية و االقتصادية احلادة سنة 

.1 االجتماعية واملتوقعة من تزايد أزمة البطالة

ز بني الة ترتكّ أن البطخاصة و ، جلزائرا اههحل مشكلة البطالة من أكرب التحديات التنموية اليت تواج لذا أصبح

يف قوة العمل كما أن . رتتب عن ذلك من تداعيات اجتماعيةالشباب و الباحثني عن عمل ألول مرة، و ما قد ي

  .ول سريعة و ناجعة ملشكلة البطالةا يتطلب وضع حلممّ .تنمو مبعّدل أسرع مقارنة بأقاليم العامل األخرىاجلزائر 

أصبحت ف ."خمطط مركزيا يمنوذج اقتصاد"س يف املاضي على أساامت إن التجربة اجلزائرية يف ميدان التشغيل ق

بالرغم من  و .لعملية التشغيلالضامن خلق مواطن العمل و مصدر مهم يف و  ،سي للعمالةالدولة هي املشغل الرئي

كان   وبإال أن انتهاج هذا األسل ،م يف معّدالت البطالةالدور الذي لعبته الدولة يف تلك الفرتة من خالل التحكّ 

يف إنتاجية و كفاءة العمالة  تدنّ إىل تراجع و  ى هذا األسلوبحيث أدّ ،يف إدارة النشاط االقتصادي له أيضا عيوبه

   .و عدم االستغالل األمثل للموارد احملدودة

أّدت إىل سيطرة الدولة على معظم ،إن مجيع هذه املمارسات اليت سادت اجلزائر خالل عقدين من الزمن

استمرت فرتة الرخاء النفطية أكثر من و  و بقي الوضع على حاله ،و تزايد احتكار الدولة ةالقتصاديا اتالنشاط

 ثمانيناتال أن اهلبوط احلاد يف أسعار النفط منتصف الإ. 1985-1974غطت خاصة الفرتة ت و سنوا 10

،لبطالة يف االرتفاعت معّدالت امباشرة بعد هذه السنة بدأ. 2االقتصاد اجلزائريبنية  هشاشةكشف  )1986(

عوامل ر ارتفاع معّدل البطالة خالل هذه الفرتة مع تطوّ  و تزامناالستثمارات كنتيجة للركود االقتصادي  تتراجعو 

  .ةالدميوغرافيالتحّوالت ها أخرى من جهة العرض أمهّ 

�ƨǷ±¢�ƾǠƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�®ƢǐƬǫȏ¦�ȄǴǟ�̈ƾƴƬǈŭ¦�̧ ƢǓÂȋ¦�ƨŪƢǠǷ�» ƾđ1986 ، ربنامج ل ائريخضع االقتصاد اجلز

®�ƢĔȂȇ إعادة جدولة وقبول  (IMF)النقد الدويل صندوق و اتفاق مع، 1994من أبريل  ءابد، التكيف اهليكلي

يف  بدأت احلكومة سلسلة من اإلجراءات اليت تصبّ ف  .3 األوىل يف تارخيها للمرة )ولندن نادي باريس( اخلارجية

إعادة هيكلة االقتصاد هو ، وكان اهلدف األول خرآلادي واالنتقال من منط اقتص إطار اإلصالح االقتصادي

đ��ŅƢŭ¦Â�ÄƾǬǼǳ¦�ƪالوطين للتكيّ  ȈƦưƬǳ¦Â��ƨŭȂǠǳ¦�ƢȀƬǓǂǧ�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�» Âǂǜǳ¦�ǞǷ�Ǧ تقليص دف

1
Dany Lang et Gilles Raveaud, Oublier les « Nobel » et... vaincre le chômage, Le Monde diplomatique,
novembre 2010, P 19.

2
Cherifa Bouchaour & Hussein Ali Al-Zeaud,(2012). Oil Price Distortion and Their Impact on Algerian
Macroeconomic, International Journal of Business and Management; Vol. 7, No. 18. PP 101-102.

3
Bouyacoub Ahmed, L'économie algérienne et le programme d'ajustement structurel, in Confluences, Printemps
1997.
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من عجز املوازنة العامة للدولة، التضخم النقدي وعجز ميزان املدفوعات، والضغط على اإلنفاق احلكومي للحدّ 

حترير سعر صرف، ، فك االحتكاراتيص االستثمارات العامة، إىل جانب التحرير التدرجيي للتجارة اخلارجية، وتقل

  .وإلغاء الرقابة على األسعار

سوق العمل يف وضعية ن يساهم يف حتسّ  مل ه إىل نظام اقتصاد السوق،املوجّ  االقتصادي إن التحول من النظام

  .ليتضاعف خالل عقد و نصف من الزمنتسارع ارتفاع مستوى البطالة يث ح بل زاد من حّدة اختالله،اجلزائر

،االقتصادي ظا يف مستويات النموملحو  سناقت اجلزائر بفضل الطفرة النفطية األخرية حتحقّ ،2001بعد سنة 

ديات حتفيه تواجه  رطة للنفط و ضعت اجلزائر يف موقعامللحوظ فإن التبعية املف يبالرغم من األداء االقتصادو 

تشكل فهي لتمويل املوازنة،  املصدر األساسيتشكل بقيت فالريوع النفطية . قاحملقّ  اقتصادية كبرية الستدامة النمو

ومنه . إمجايل الصادرات السلعيةمتثل تقريبا كل و صادرات النفط  .نسبة هامة من إمجايل اإلرادات للسنة املالية

بالرغم من و . إيرادات هذه املوارد الطبيعية الكبري علىاعتمادهايف كسر احللقة املفرغة يف اجلزائرفشلتفقد 

الت إال أن اجلزائر كدولة حتتفظ بأعلى معدّ إىل يومنا هذا،2002بداية من سنة ل البطالة يف اجلزائر تراجع معدّ 

 .يف املنطقة و خاصة بني الشبابالبطالة 

و إىل حّد ما ببعض املتغريات الدميوغرافية،و العوامل  تصاديةاالقات جبملة من املتغريّ  يف اجلزائرالبطالة  ترتبط

االجتماعية على ر باملتغريات االقتصادية و ، فيما تؤثّ )القبول االجتماعي لبعض الوظائف، أو عدمه(االجتماعية 

  .التوزيع و انتشار بعض الظواهر االجتماعيةداء االقتصادي و النمو و الفقر و خاصة يف األحّد سواء و 

معّدالت البطالة يف اجلزائر مرتبطة بّينت أن ،حول سوق العمل يف اجلزائر احلديثةالتطبيقية راسات أغلب الدّ  إن

®ƢǐƬǫȏ¦�ǲǰȈđ�ƢǬȈƯÂ�ƢǗƢƦƫ°¦. تعتمد على إعادة هيكلة االقتصاد بشكل  ،و حتتاج إىل سياسات طويلة األجل

Davideدراسة  جند أهم هذه الدراسات منو  .عام Furceri)2012(1"رات سوق العمل البطالة و تطوّ حول

Kangniأيضا دراسة و  "يف اجلزائر Kpodar)2007(مما كانت عليه  أعلى اجلزائر يف البطالةبقيت  ملاذا"حول

.2"؟ االنتقاليةالبلدان و  إفريقياو مشال  الشرق األوسطدول  يف

 القتصادلعمالة ضمن اأو ما يعرف با الرمسي ، العمل الغريأيضااليت تواجه اجلزائر  األخرى من بني التحديات

للعديد من الشباب القادم إىل سوق العمل، أمام ندرة  واملتنفس اجلديد احلتمي الذي أصبح يعترب البديل ،املوازي

بقاء معّدالت البطالة م يف التحكّ عملية ي آخر يزيد من تعقيد و هناك حتدّ  .فرص العمل يف املؤسسات املنظمة

اليت شرعت الدولة يف تنصيبها قصد معاجلة اآلليات و الربامج يتمثل يف عدم التحكم يف ت مرتفعة، عند مستويا

  .فت بتنظيم و تأطري سوق العملسيما تلك اليت كلّ وال. هذه الظاهرة

1
Davide Furceri (2012), Unemployment and Labor Market Issues in Algeria, IMF Working Paper, Middle
East and Central Asia Department, WP/12/99.

2
Kangni Kpodar (2007), Why Has Unemployment in Algeria Been Higher than in MENA and Transition
Countries? IMF Working Paper, African Department, WP/07/210.
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:العامة اإلشكالية

  :التايل لسؤالمهّم لإجياد جواب  يف ذه الرسالةاإلشكالية األساسية هل تكمن  

ال تزال واليت  ،الت النمو االقتصادي احلايل يف اجلزائر استيعاب معّدالت البطالة الفعلية يف االقتصادعدّ ميكن ملهل 

  ؟  و خاصة بني الشباب عند مستويات مرتفعة

 و خاصة الدائمة منها ،نظرا للتحديات اليت تواجه االقتصاد اجلزائري مثل احلاجة إىل خلق مناصب شغل جديدة

و تذبذب أسعار النفط و عدم استقرار حصيلة  الفئة النشطة القادرة على العمل منوارع وثرية يف ظل تسو ، واملنتجة

 يف اتالتغريّ انطالقا من  البطالة معّدالت يف اتالتغريّ  تفسرييف حماولة تتمثل راسة مشكلة الدّ  فإن، راتدالصا

معرفة و يف اجلزائر،  الدميوغرافية ملالعوا بعض يفاحلاصلة  اتالتغريّ كذا   و ،الكلي االقتصادي األداء مؤشرات

 .من جهة أخرى و الدميوغرايف االقتصادي مؤشرات األداء من وكل من جهة البطالة مؤشر بني العالقة اجتاهات

    :على النحو التايل األسئلة الفرعيةاإلجابة على بعض  سنحاول يف هذه الرسالة

التطورات احلاصلة يف ظل  سوق العململعاجلة االختالل يف الظرفية املوجهة  سياساتالما مدى فعالية و أمهية -1

  ؟يف بنية االقتصاد اجلزائري 

و هل ميكن االعتماد على هذا القانون يف صياغة  ،ما مدى صحة عالقة أوكن بالنسبة لالقتصاد اجلزائري -2

  ؟ للتخفيف من حّدة البطالة ووضع اخلطط و السياسات االقتصادية املناسبة

  اه العالقة بني النمو االقتصادي و التشغيل يف اجلزائر ؟ما هو اجت-3

  ؟ االقتصادي مؤشرات األداء من وكل البطالةمعّدالت  بني العالقةه اجتا وه ما -4

  ة احلالية للسكان يف اجلزائر ؟للتغريات الدميوغرافية يف الرتكيبهل اخنفاض معّدالت البطالة يرجع أيضا -5

 خالل إجراء من ،ر صحتهاىل اختباو اليت سنسعى إ انطالقا من فرضيتني أساسيتني، الرسالةهذه  ميكن أن نبدأ

 :و نستعرض هذه الفرضيات على النحو التايل. قياسيةدراسة 

و الذي بدوره  ،)نسق إحداثيات مواطن العمل(ت الطلب ادرتبط أكثر مبحدّ ت معّدالت التشغيل يف اجلزائر-1

  .ة القطاعيةو أداء األنشط مكّوناته، و يرتبط مبعّدل النمو االقتصادي

بعض التحوالت األخرية يف ب ات االقتصادية الكليةباإلضافة للمتغريّ  يف اجلزائرةالبطالة اإلمجاليتمعّدال تأثرت -2

  ؟ةدميوغرافيالعوامل ال

أصبحت  أنهاما بالنسبة لالقتصاد اجلزائري، و خاصة بعد  ا¢ǟȂǓȂǷ�ŀƢǠƫ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ƢȀƬȈŷالرسالة تستمد 

ب باو تقصي األس ،و منه فإن املعرفة املسبقة. رادات املوارد األولية من النفطمشكلة البطالة مرتبطة مبستقبل إي
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طيط ختالسياسات االقتصادية املناسبة و  تساهم بال شك يف توجيه و رسم ،احلقيقية وراء ارتفاع معّدالت البطالة

  .يف املستقبلاجتاهات القوى العاملة 

  :حول التشغيل و البطالةالحديثة راسات التطبيقية أهم الد

Davideقّدم  Furceri1 ّمن و كان اهلدف  ،)2012(رات سوق العمل يف اجلزائر دراسة حول البطالة و تطو

نسبة  تشري إىل أنراسة الدّ نتائج . لق فرص العملكعائق خل  تعترب تقييم العوامل اليتراسة هو حتديد و هذه الدّ 

، مرتفعةبقاء البطالة عند مستويات  سوق العمل هي العوامل الرئيسية وراءمجود كدا إىل العمل، و   الناتجمرونة 

سوق العمل  استنادا إىل نتائج حول العالقة بني مؤسساتو ، التحليل عن طريق احملاكاة. وخاصة بني الشباب

يا يف احلد من البطالة يف املدى سوق العمل يف اجلزائر سيكون أساسمؤسسات  ظروف ني أن حتستبّني والبطالة، 

  .والقصرياملتوسط 

من خالل مق معبعض السيناريوهات بأسلوب من خالل تقدمي  ،نتائج التحليل التجرييبراسة أيضا الدّ تعرض 

حتسني استجابة أنه يف غياب اإلصالحات الرامية إىل  راسةأظهرت الدّ  و ،املستقبلي للبطالة رعلى التطوّ الكشف 

على  معّدالت البطالة عند مستويات مرتفعة تظلس ات يف النشاط االقتصادي،لتغريّ ل )رونةاملحتسني ( سوق العمل

  .املدى املتوسط

Kangniقّدم كما  Kpodar)2007(2تقصي حول األسباب و كان اهلدف، ال، حبث مهم قبل هذه الدراسة

دول  على املستويات يف املنطقة، بني جمموعيف اجلزائر ضمن األمعّدالت البطالة بقاء وراء اليت تقف احلقيقة 

فهل . مبرحلة انتقالية يف دول الشرق األورويب والبلدان اليت مترّ ،(MENA)الشرق األوسط و مشال أفريقيا 

أن  ةسوقد وجدت الدرا صدمات االقتصاد الكلي؟ب تأثري أم ،مؤسسات سوق العملأداء رتاجع االرتفاع يتعلق ب

)بيانات بانل(املدجمة  بياناتال راسةالدّ  تستخدماو . ل البطالةلكلية حامسة يف حتديد معدّ الصدمات االقتصادية ا

خارج (دولة  24تكون من تعينة واختار الباحث . )2003(صندوق النقد الدويل  االعتماد على إحصائياتمت و 

ختص الفرتة و سنوية  جاءت تالبيانا، الشرقيةدول أوروبا يف  14يف منطقة الشرق األوسط و  10منها  ،)اجلزائر

فئتني رئيسيتني من العوامل الكامنة وراء أداء األدبيات االقتصادية من خالل  الباحث ناقش .1995-2005

 مباملؤسسات اليت تنظّ يرتبط الفئة األوىل . مؤسسات سوق العمل والصدمات االقتصادية الكلية: سوق العمل

ل التضخم سعر الفائدة احلقيقي، معدّ كز على منو اإلنتاجية، الثاين ير و . العملعلى سوق العمل والضرائب 

الت البطالة بني اجلزائر وبلدان العوامل لشرح الفرق يف معدّ  و اعتمد على هذه. الت التبادل التجاريومعدّ 

  .أخرى

1
Davide Furceri (2012), Unemployment and Labor Market Issues in Algeria, IMF Working Paper, Middle East
and Central Asia Department, WP/12/99.

2
Kangni Kpodar (2007), Why Has Unemployment in Algeria Been Higher than in MENA and Transition
Countries? IMF Working Paper, African Department, WP/07/210.
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.Jتعترب دراسة  H. Eita, J. M. Ashipala1 2007-1971حمّددات البطالة يف ناميبيا يف الفرتة "حول"

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦�Â�ƨȇǂǜǼǳ¦�©ƢŷƢǈŭ¦�ËǶǿ¢�ǺǷ. ّراسة الذي يربط البطالة مع و قام الباحثني بتقدير منوذج الد

أظهرت النتائج أن هناك . متغريات االقتصاد الكلي باستخدام طريقة اجنل جراجنر دو اخلطوتني للتكامل املشرتك

كما تستجيب البطالة بشكل إجيايب إذا كان الناتج الفعلي أقل من . عالقة سلبية بني البطالة والتضخم يف ناميبيا

لوا أيضا إىل أن زيادة حجم االستثمار سيقابلها اخنفاض ملحوظ يف توصّ . الناتج احملتمل و كذا ملا ترتفع األجور

ختفيض  وأن أي صاحل للتطبيق يف حالة االقتصاد النامييب ليبسمنحىن ف وأظهرت النتائج أن. معّدالت البطالة

يبقى األهم لتحقيق مستوى مرتفع من العمالة هو رفع . الطلب الكلي ميكن أن يتم عن طريق زيادة للبطالة

العمال (مستوى اإلنتاج الفعلي حىت يصل إىل مستواه احملتمل، وهناك حاجة جلعل األجور تّتسم أكثر باملرونة 

Ƕđ�ƨǏƢŬ¦�°ȂƳȋ¦�ȄǴǟ�Ƥحباجة للحدّ  Ǵǘǳ¦�ǺǷ( معّدالت البطالة يف ناميبيا من أجل خفض.

والنمو  الطلب على العمالة العالقة بنيحول  )2012(2راسة اليت قّدمها حممد عبد اهللا اجلربينالدّ أيضا 

العادية املصّححة  املربعات الصغرى 2008��ƲĔ�¿¦ƾƼƬǇƢƥ-1990للفرتة  يف اململكة العربية السعودية االقتصادي

ديناميكية و تطور معّدالت البطالة يف االقتصاد السعودي حسب النوع حتليل و أيضا . (FMOLS)كليا 

 نات النمو االقتصاديمكوّ  دراسته من خالل تناوليف البداية، . االجتماعي و حسب القطاعات االقتصادية

رها الواردات الكلية وأثيل الصادرات و و متمثلة يف تكوين رأس املال، اإلنفاق احلكومي، إمجا اإلنفاقحسب بنود 

ذات داللة و  أن هناك عالقات إجيابية ل إليها الباحث أظهرتاليت توصّ  النتائج .على الطلب على اليد العاملة

القيمة و  احلقيقي اإلنفاق احلكوميالدخل احلقيقي، االستثمار احلقيقي، و إحصائية بني الطلب على اليد العاملة 

الطلب على العمل و  كبرية بني الطلب على  )سلبية(ة عالقة عكسي أخرى، هناك من ناحية .لصادراتاحلقيقية ل

عكس  يف القطاع احلكومي يفضل العملتوّصل الباحث أيضا إىل أن الفرد السعودي . للواردات القيمة احلقيقية

، ممّا يتوجب على احلكومة تقدمي القطاع اخلاص فالكثري من السعوديني حيجمون عن العمل يف .القطاع اخلاص

احلكومة ختفيض الضغط على قطاعها العام إذا أرادت  و من ناحية أخرى .يف القطاع اخلاصحتفيزات للعمل 

 عن طريق خلق فرص خالل توظيف العمالة احمللية سواءفيجب أن تعمل تشجيع العمل يف القطاع اخلاص، من 

يف هذا البلد  ماتكما أن قطاع اخلد .العمالة األجنبية الوطنية حملّ العمالة  و من خالل إحاللأ ،عمل جديدة

الفئة العاملة من   معظمالقطاع الصناعي و يشغل القطاع اخلدمايت و  ،للعمالة اأكثر القطاعات استيعاب هو

  .الذكور

1
Joel Hinatmye Eita and Johannes M. Ashipala, (2010), Determinants of Unemployment in Namibia,
International Joumal of Business and Management, Vol. 5, No. 10; October.

2
Mohammed Abdullah Aljebrin. (2012), Labor Demand and Economic Growth in Saudi Arabia, American

Journal of Business and Management, Vol. 1, No. 4, 2012, 271-277.
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تطبيقات قانون أوكن على دول أخرى، راسات حول إحدى أهم الدّ 1من جانبه الباحث عماد املوسى ستعرضا

.)مصر، اجلزائر، تونس و املغرب(عينة من الدول العربية  و ختصّ ،يةغري بلدان منظمة التعاون و التنمية االقتصاد

سنوية للبطالة و الناتج  مالحظات، و هي ختص صندوق النقد الدويلل الدولية املالية حصاءاتإو اعتمد على 

، و نظرا لصغر حجم العينة اعتمد الباحث على طريقة2005-1990الفرتة  و تغطي ،احمللي اإلمجايل احلقيقي

  .تفكيك السالسل الزمنية من سالسل سنوية إىل سالسل فصلية باستخدام طرق احصائية معينة

ملا هلذا القانون من أمهية بالغة يف صياغة  ،اختار تقدير هذه العالقة بالذات بالنسبة القتصاديات الدول األربعة

 منطية حقائقأوال بتقدمي  الباحث قام. ألنه يعكس الكلفة احلقيقية للبطالة يف االقتصاد االقتصادية السياسات

معظم الدول العربية مقارنة بأقاليم العامل  يف لعدّ هذا امل ارتفاع الحظ حيث، العربية الدول يف البطالة حول

 استعرض الباحث أهم النتائج احلديثة. و كذا تدين استجابة تغّري معّدالت البطالة للنمو االقتصادياملختلفة،

رت و قد وفّ . صة اليت قامت بتقدير معامل أوكن خاصة يف عينة من الدول املتقدمةبيات املتخصّ ألداملتوفرة حول ا

مع مالحظة مفادها أن التقديرات ختتلف من قطر آلخر و كذا من  ،راسات الدعم لعالقة أوكنله العديد من الدّ 

و اليت  ذج املستخدمة يف التقديرغة النماجتاه طرق صيااصف حبساسية و بّني أن النتائج تتّ . فرتة زمنية ألخرى

راسة القياسية قام يف الدّ . ميكن أن تتأثر بإمكانية عدم التطابق بني حاالت االنتعاش االقتصادي و الكساد

.2الباحث باستخدام منوذجان يعكسان األساس النظري لعالقة أوكن و مها منوذج الفجوة و منوذج االجتاه الزمين

مبعىن أن . ن كال النموذجني يعكسان غياب العالقة بني البطالة و النمو االقتصاديل إىل نتيجة مفادها أتوصّ و 

ا يعين أن هناك عوامل أخرى البطالة الدورية يف الدول العربية املختارة ال تعتمد على الدورة التجارية لإلنتاج، ممّ 

ن قانون أوكن ال ينطبق على واقع و خلص إىل أ. ميكن أن تؤثر يف معّدل البطالة يف الدول العربية قيد الدراسة

أسواق العمل يف  اقتصاديات الدول العربية، و أن البطالة يف هذه الدول ال تتغّري حسب الدورة االقتصادية؛ و أن

ƨǻǂǷ�Śǣ�ƢĔƘƥ�ǳ�ȆǨǰȇ�ƢŠ�ƢǟȂǼƬǷ�ǆهذه الدول تتمّيز Ȉǳ�ƢēƢȇ®ƢǐƬǫ¦�ǲǰȈǿ�À¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ تحقيق معّدالت منو

   .و كفيلة بامتصاص املعروض اإلضايف من اليد العاملة دامةمستحقيقة دائمة و 

بعض األدلة التجريبية باستخدام اختبار : حتليل البطالة يف تركيا"حتت عنوان Halil Tunalı3دراسة أخرى لـ 

، جند أن الباحث اعتمد على 2008و  2000و باستخدام بيانات فصلية للفرتة املمتدة بني " التكامل املشرتك

Johansen’sالتكامل املشرتك جلوهانسن  منهج Co-Integration Test . وفق النتائج املتحصل عليها فإن

الت البطالة يف الفرتات السابقة و مبستوى الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي و كذا مبعّدل مستويات البطالة تتأثر مبعدّ 

حيث أن أي  ،بطالة فإن العالقة كانت ضعيفةو بالرغم من حتّقق العالقة العكسية بني التضخم و ال. التضخم

Economic"قدمت هذه الدراسة 1 growth and unemploymen in arab countries : Is Okun’s law valid يف إطار املؤمتر الدويل "?

.عربية، القاهرةيف مجهورية مصر ال2008مارس  18-17أيام " أزمة البطالة يف الدول العربية'حول ) الكويت(الذي نظمه املعهد العريب للتخطيط 
2

Imad A. Moosa, economic growth and unemployment in Arab countries : Is Okun’s law valid? International
conference on “the unemployment crisis in the arab countries”, 17-18 march 2008, cairo- Egypt.

3
Halil Tunali, 2010, “The Analysis of Unemployment in Turkey: Some Empirical Evidence Using Co-
integration Test”, European Journal of Social Sciences. Vol 13. 2010.
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هذا يعين أن . من معّدالت البطالة%0.05اخنفاض قدره  هايقابل %1ارتفاع يف نسبة التضخم بقيمة قدرها 

�ËƦǈƫ�Ǻǳ�°ƢǠǇȋ¦�Ŀ�°¦ǂǬƬǇ¦�ǪȈǬŢ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦ب زيادة كبرية يف معّدالت البطالة.

االقتصادي على العمالة يف االقتصاد املصري  النمو أثر قياس حولفكانت  ،)2010(1دراسة الشورجبيأما 

Pesaran  قبل من النموذج املقرتحاستخدم الباحث  و .2005-1982خالل الفرتة  and Shin)2001(  من

Theاملشرتك  للتكامل احلدود اختبار ƲĔاستخدام  خالل Bounds Testing Approach to

Cointegration املوزعة  اإلبطاء لفرتات االحندار الذايت منوذج وAutoregressive Distributed Lag

Approach)ARDL(، قبل  من املقرتحPesaran and Shin)1999(ǂȇƾǬƫ�» ƾđ  العالقة يف املدى

د، املقيّ  اخلطأ غري تصحيح منوذج تقدير مت االقتصادي على العمالة النمو أثر والختبار. و املدى القصري الطويل

الصادرات السلعية،املال الثابت احلقيقي، رأس تكوين إمجايل االقتصادي، النمو: اعتمد على املتغريات التاليةو 

يف  األجلني القصري والطويل يف األجنبية املباشرة يف تفسري ديناميكية العمالة االستثمارات السلعية، الواردات

تائج مهّمة تعكس نفس النتائج اليت تّوصل إليها عماد املوسى تّوصل الباحث إىل ن. العربية مجهورية مصر

Okun’sاليت تدعم صحة غياب عالقة أوكن و  2)2008( Law حيث  ،يف االقتصاديات العربية على العموم

يف . القصرييف املدى الطويل و أثبتت الدراسة وجود أثر معنوي ضئيل جدا للنمو االقتصادي يف مصر على العمالة 

صادرات السلعية و االستثمارات األجنبية املباشرة كان هلا أثر إجيايب يف املدى الطويل على العمالة حني أن ال

معنوي يف املدى الطويل على حجم قتصادية حيث كان هلا أثر سليب و وينطبق آثار الواردات السلعية مع النظرية اال

  . العمالة يف االقتصاد املصري

  :المنهجية

سوف نستخدم منهجية مركبة تقوم على عدد من . 2010-1980خالل الفرتة الزمنية طروحة امل اإلشكاليةملعاجلة 

  :و من أبرز هذه األدوات الرسالةموعها منهجا عاما مرتابطا هلذه متثل يف جم ،أدوات التحليل العلمي

كذلك احملاوالت اليت النظرية االقتصادية و  من املشكلة البحثية، و ذلك يف ضوء موقعها  ألبعادالتحليل النظري  - 

ȆǸǴǠǳ¦�ǲȈǏƘƬǳ¦�» ƾđ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�®ƢǠƥ¢�ƨŪƢǠǷ�Ŀ�ƪ Ť . ذلك على سلسلة من البحوث و سوف نعتمد يف

.¦ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢŷƢǈŭ¾و 

راسة على حتليل أهم التطورات االقتصادية يف البلد، و حتليل اجلوانب اهلامة املنهج التحليلي، حيث تعتمد الدّ -

  .لعالقة بالتشغيل و البطالة و العناصر املؤثرة يف هذه املتغرياتذات ا

، د السادسأثر النمو االقتصادي على العمالة يف االقتصاد املصري، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العدجمدي الشورجبي،1

2009.
.I عماد املوسى  قدم2 Moosa)2008( النمو االقتصادي "حول  دراسة يف املعهد العريب للتخطيط يف إطار املؤمتر الدويل حول أزمة البطالة يف الدول العربية

قام من خالهلا بتقدير معامل أوكن ألربع دول عربية، وهي اجلزائر وتونس ومصر واملغرب، وقد توصل و  "نون أوكنمدى مالئمة قا: والبطالة يف الدول العربية

لطبيعة اهليكلية ǳ�ƨƴȈƬǻ�ƢĔ¢�Â بطالة دورية بل هي بطالة هيكلية واحتكاكيةيف الدول العربية األربعة و أن البطالة يف هذه الدول ليست  غياب عالقة أوكن الباحث

.اليت يسطري عليها القطاع احلكومي هذه الدول تتصادياالق
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«���ȆǇƢȈǬǳ¦�°Ȃǘƫ�ǞƦƬƫالتحليل  -  ƾđ�Ǯ ǳ̄�Âرة فضال عن تطور العوامل املفسّ ،معّدالت التشغيل و البطالة  ات

Bound) باالعتماد على طرق قياسية حديثة كنهج التكامل املشرتك باستخدام منهج احلدود ماهل testing

approach to cointegration- ARDL) ، مث تقدير مناذج االحندار  باستعمال طريقة جوهنسنأيضا

 طريقة االحندار التكامل املشرتك القوميو، (FMOLS)باستخدام طريقة املربعات الصغرى املصححة كليا 

(CCR) .اختبارباستخدام  شغيل من جهة و باقي املتغريات األخرىتو أيضا الكشف عن اجتاه العالقة بني ال 

The)سببية قراجنر  Granger causality test) ، اختبار سببية قراجنر املطورة بالنسبة للمدى الطويل و

(Toda and Yammamoto – MWALD).  و سوف نعتمد يف ذلك على سلسلة من البيانات املنشورة

كذا إحصائيات و (ONS) تالإلحصائيالديوان الوطين بداية من  ،بواسطة أجهزة اإلحصاء الرئيسية يف الدولة

�Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ǆباإلضافة إىل . الضمان االجتماعيو  و التشغيل وزارة العمل ǴĐ¦�ǂȇ°ƢǬƫ االجتماعي(CNES).

,ILO(LABORSTAمثل املكتب الدويل للعمل ، ة اإلحصاء التابعة ملؤسسات دوليةأجهز  KLIM) ،

واإلحصائيات املقدمة من منظمة . WBالبنك العاملي وIMF صندوق النقد الدويل دورية منالحصائيات اإل

و هذا باإلضافة إىل اإلحصائيات و املعطيات الثانوية لبعض . العمل العربية وأهم تقارير صندوق النقد العريب

  .األجهزة األخرى يف الدولة مثل الوزارات الوصية

1980زائري، و ذلك خالل الفرتة املمتدة من ر التشغيل و البطالة يف االقتصاد اجلتطوّ الرسالة يف هذه تناول ن

، بالقدر الذي يستلزم إجراء 1980لسنة  السابقة اتعلى الفرت  االعتماد، و هذا مع إمكانية 2010حىت 

كذلك سيتم االعتماد على الفرتات التالية . الت البطالة يف االقتصاد اجلزائريدّ بع تطور معأو تت ،عمليات املقارنة

كبداية لفرتة   1980السبب يف اختيار عام  إرجاعو ميكن . يتوافر من بيانات و إحصاءات اوفقا مل 2010لعام 

  :أمهها عّدة اعتباراتىل إراسة الدّ 

البرتولية األزمة ���ǞǷ�ƢēËƾƷ�©®¦±�Âالبطالة كظاهرة تستدعي القلقت ز بر  من الزمن، العقد خالل بداية هذا -1

.1986اليت عصفت باملنطقة سنة 

تغيري لالنتقال و  امتهيد و بزوغ مالمح التحّول يف االقتصاد اجلزائري تحّولال نقطةبداية متثل  الثمانينات تواسن -2

   .السابق يالنهج االقتصاد

  :على النحو التايل ة أجزاء يف ثالثالرسالة  تأيت هذه 

النظر يف كثري من املفاهيم ق خاصة بإعادة تتعلّ ،للتطرق إىل قضية مهمةمن هذه الرسالة الجزء األول ناخّصص-

م حتليال أكثر سنقدّ  و و املفاهيم وكذا قصور بعض التعاريف ،و ما يكتنفها من غموضاخلاصة بسوق العمل 

 املفاهيم اخلاصة بسوق العملنلقي الضوء على جمموعة من  الفصل األوليف قسمنا هذا اجلزء  إىل فصلني، . عمقا

ات سوق العمل املنهجية املستخدمة حاليا يف قياس أهم متغريّ  نعرضو تقدمي بعض التعارف املختلفة، كما 

ƨǷƾǬƬŭ¦�¾Âƾǳ¦�ǒ عمل الدولية و بعض املعايري املعمولمقارنتها مع املعايري اليت تضعها منظمة الو  Ǡƥ�Ŀ�Ƣđ�  و كذا
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اره اجلهة املخولة باعتب ،بعض الدول النامية واملنهجية املتبعة من طرف الديوان الوطين لإلحصائيات يف اجلزائر

سوف نقّدم إضاءات نقدية انطالقا من التجارب . املتغريات للقيام مبثل هذه اإلحصائيات، يف استنباط هذه

األساليب بعض حول الدولية الرائدة يف جمال اإلحصاء حول املناهج املستخدمة حاليا، طارحني بعض االقرتاحات 

  .يتواءم ومعطيات و واقع سوق العمل يف اجلزائراحلالية يف حساب أهم متغريات سوق العمل مبا 

مستعرضني بشقيه الرمسي و الغري رمسي  ،العملسوقاخلاصة باجلزء املفاهيممن هذا الفصل الثاينيفنستعرض ل

هة لتشغيل املوجّ احلديثة ل ياساتسّ الهم أل نظري شرح و حتليل األخري و لنعرض يف .اهليكل التنظيمي هلذا لسوق

  .لعملحنو سوق ا

 ملكافحة سياسة أي حيث أن رسمر ظاهرة البطالة، عرض اجلانب النظري الذي يفسّ لالجزء الثاني ننتقل يف  - 

ا،سليم النظري فهمنا يكون ما بقدرف .ƢđƢƦǇ¢Â ظاهرةهذه ال لتفسري دةحمدّ  نظرية على يقوم أن بد ال البطالة

خّصصناه لتقدمي الفصل األول ،اجلزء أيضا إىل فصلنيقّسمنا هذا . هلا للتصدي الةوفعّ  مالئمة سياستنا تكون

انطالقا من  لبطالةل ميهامفحتديد  من البطالة لظاهرة دراستنا يف انطلقنا و ،عرض شامل للنظريات املفسرة للبطالة

كلية،هي أو احتكاكية أو دورية بطالة ظاهرة بطالة كانت سواء أنواعها ، وحتديدأهم املسامهات النظرية و التجريبية

.1 املناسبة االقتصادية والسياسات البطالة قضية من االقتصادي الفكر مواقف وحتديد .إجبارية أو اختيارية بطالة

كفاية  سنحاول معرفة مدىو . لتناول أهم املسامهات احلديثة يف شرح ظاهرة البطالة الفصل الثاين نابينما خّصص

.2 شرح هذه الظاهرةلبعض النظريات االقتصادية 

أهمّ  لعرض الفصل األول ناخّصص. من خالل تقدمي ثالثة فصول احلالة اجلزائرية الثالث جزءالنستعرض يف ل - 

واليت ميكن 2010-1980خالل الفرتة  ر بعض العوامل الدميوغرافيةو تطوّ يف اجلزائر  التطورات االقتصادية الكلية

كل   عرض و حتليل اجتاه تقدمي علىركزنا  الفصل الثاين يف .أن تؤثر مباشرة على اجتاه معّدالت البطالة يف اجلزائر

 .ربامج و سياسات التشغيل يف اجلزائرالل مجممث انتقلنا لتقدمي و تقييم يف اجلزائر  معّدالت البطالةو من التشغيل، 

لنتائج ا تقدميأوال، مث منهجية الدراسة القياسية عرض تطبيقية من خالل دراسة  تقدميب الفصل الثالثنقوم يف ل

  :من خالل هذه الدراسة سوف نسعى إىلو . حتليلها و املتحصل عليها

 أوكن اختبار قانونOkun’s Law  راسات لدّ أهم اض نستعر حيث سوف  .االقتصاد اجلزائريبالنسبة

ل من خال طالة و معّدالت النمو االقتصاديل البمث نقوم بفحص العالقة بني معدّ . احلديثة املتصلة بقانون أوكن

،2011-1980 اليت تغطي الفرتةو يانات سنوية بستخدام اذلك بمنوذج الفرق و قدير منوذجني، منوذج الفجوة و ت

اختبار راسة يف الدّ ستخدم نس .بني البطالة والنمو االقتصادي ستخدم تقنيات السالسل الزمنية الختبار العالقةنو 

حول التنمية االقتصادية  شرونندوة الثالثاء االقتصادية احلادية والعحممد جالل مراد، البطالة و السياسات االقتصادية، مجعية العلوم االقتصادية السورية، 1

http://www.mafhoum.com/syr/articles_08/mrad.pdfواالجتماعية يف سورية
2

Ahmed Sulaiman Bin-Obaid, Classical, Keynesian and monetarist theories of unemployment: are they
adequate to LDCs? Journal of economic and administrative sciences, December, 1997, King Saud
University.
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Cointegrationالتكامل املشرتك  Analysis نهج احلدود باستعمال طريقة مBound testing

Approach ّوتشخيص أهم أنواع البطالة اليت يعاين . ة البطالةملعرفة مستوى النمو املطلوب للتخفيف من حد

 . منها االقتصاد اجلزائري

 باالعتماد على  2000-1990اختبار العالقة بني النمو االقتصادي احلقيقي و معّدالت التشغيل خالل الفرتة

Grangerرين، االختبار األول هو اختبار السببية لقراجنرابإجراء اخت Causality Testاالختبار الثاين  ، أما

Todaطريقةولكن يعتمد على  للسببيةفهو اختبار  Yamamoto.

 خالل )مكونات النمو باستخدام طريقة اإلنفاق( والنمو االقتصادي الطلب على العمالة العالقة بنيتقدير

الناتج احمللي،  مثلة يفتامل النمو االقتصادي ناتمكوّ  آثار قيست راسة ول الدّ حتلّ حيث . 2009-1980لفرتة ا

 .اجلزائر يف الكلية على الطلب على اليد العاملة والواردات إمجايل الصادرات، النفقات العامة، حجم االستثمار

 العادية ÃǂǤǐǳ¦�©ƢǠƥǂŭ¦�ƲĔ( للخروج بتقدير أمثل الحندار التكامل املشرتك حديثةقياسية  قطر  خدمنستسو

طريقة املربعات الصغرى ،Hansenو Philipsاملقدمة من طرف كل من FMOLSحة كليا املصحّ 

)CCRMطريقة احندار التكامل املشرتك القانونيةو ، DOLSالديناميكية 

 ت الدميوغرافية على على حتديد أثر بعض املتغريات االقتصادية الكلية و أهم املتغريا ،يف األخريسوف نعمل

من املتغريات ل البطالة من جهة و كل معدّ سوف حناول تقدير هذه العالقة بني  .التغّري يف معّدالت البطالة

ذلك و ، 2010إىل  1980ة املمتدة من خالل الفرت االقتصادية الكلية و املتغريات الدميوغرافية من جهة أخرى 

.القياسيةاعتمادا على عدد من املسامهات االقتصادية 
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  للمفاهيمو مناقشة  طرح و عرض: البطالة و التشغيلقوة العمل، :الفصل األول

:األول مقدمة الفصل

�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�̈ǂǏƢǠŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ÃŐǯ�ƨȈŷ¢�©ǀƻ¢�Ŗǳ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǺǷ�ǲȈǤǌƬǳ¦�Â�ƨǳƢǘƦǳ¦�ȆǷȂȀǨǷ�ËƾǠȇ الّدراسة

حيث سنتطرق من خالله للمناقشة  سوف نّغذيه مبحاولة خاصةالفصل والتحليل، وجتدر اإلشارة إىل أن هذا 

  . راسات السابقةوالتحليل األكادميي واملعريف ملفهوم التشغيل و البطالة، وذلك اعتمادا على خمتلف الدّ 

مكانة خاصة يف  و مؤشرات سوق العمل حتتلّ ،و البطالة ة بالتشغيلقة باملفاهيم اخلاصإن ضرورة املعرفة املعمّ 

�ǺǰŻ�Ƣē¦ŚǈǨƫ�Â�Ǧو  إن مشكلة حتديد املفاهيم. ختالل سوق العملاد لديناميكية و الفهم اجليّ  ȇ°ƢǠƬǳ¦�» ȐƬƻ¦

فما تزال هناك الكثري من املفاهيم املستخدمة يف ختطيط القوى . أن يزعزع الثقة يف كثري من األجهزة اإلحصائية

 النشطني اقتصاديا،كالسكان النشطني اقتصاديا و غري  ،غامضة و غري واضحة من الناحية اإلحصائية ،العاملة

 توجد يف كثري من األحيان معايري و ال �ƨǴǷƢǠǳ¦�̈ȂǬǳ¦�«°Ƣƻ�ǶĔ¢�ȄǴǟ�śǨǼǐǷأولئك ممن هم يف سن العمل و 

يف  لني عن العملختتلف األرقام املعطاة عن أعداد املشتغلني و املعطّ كما . هذه املفاهيمكافية و دقيقة لتحديد 

  .يف التعريف ة املعتمدرييا، تبعا للمعقدير أعداد العاطلنيباختالف مركز و مصدر ت البلد الواحد

املفاهيم حيث تتعلق خاصة بإعادة النظر يف كثري من  ،سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إىل قضايا هامة

يضعها املكتب الدويل للعمل اليت و  اليا يف قياس مؤشرات سوق العملالضوء على املنهجية املستخدمة حلقي سن

باعتباره اجلهة  ،مارسات الدولية الشائعة واملنهجية املتبعة من طرف الديوان الوطين لإلحصائيات يف اجلزائرو امل

سوف نقّدم إضاءات نقدية حول املنهجية .، يف استنباط هذه مؤشراتالقوى العاملة سوحاتمباملخولة للقيام 

  .اجلزائريف املستخدمة حاليا يف حساب أهم مؤشرات سوق العمل 
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ادة النظـــر يف كثـــري مـــن املفـــاهيم حـــول ســـوق العمـــل، يتطلـــب أيضـــا إعـــ الصـــحيحةاملؤشـــرات  و تـــوفري املعلومـــاتإن 

 املفــاهيم بعضلـ شـاملة و دقيقـة ريفاتعـتقــدمي  و حتديـد علميــا املفيـد مـنه أنـ علـى أحــد خيفـى ال. التعـاريفو 

، أي تقـدميالغـرض هلـذا خمصصـاالفصـل  هـذا ونسـيك لـذا  .دراسـته املـراد باملوضـوع عالقـة هلـا الـيت واملصـطلحات

.¦ƢēƢǻȂǰǷ�Â�ƨȇǂǌƦǳشامل و دقيق للقوى  تعريف

  :السكان ذوي النشاط االقتصادي: المبحث األول

مييز بينها و بني الفئات األخرى من التّ ،تتطلب أي دراسة للسكان ذوي النشاط االقتصادي يف بادئ األمر

ة و مقارنتها بإمجايل السكان و ذلك من أجل التعرف على العالقات اليت ، ومن مث ميكن قياس هذه الفئالسكان

يف الوهلة األوىل، يبدو أن التمييز بني السكان النشطني اقتصاديا و إمجايل السكان يف فرتة زمنية . تربط بينهما

لكن الواقع العملي  .، و لتحقيق ذلك يتطلب منا القيام بعملية العدّ معينة و إطار جغرايف معني، أمر سهل و هّني 

.1، حيث تعرتض العملية الكثري من املشاكل و الصعوباتيعكس غري ذلك

السكان عملية ضرورية ملا هلا من أمهية يف رسم السياسات االقتصادية  نشاط حلالة قيقالدّ  إن عملية التحديد

.ƲǷ¦ǂƥ�Â�ǖǘƻ�ǺǷ�Ƣđ�ǲǐƬȇ�ƢǷ�Â،واالجتماعية املناسبة

  ؟اقتصاديا  الناشط غري هو ومن اديااقتص الناشط هو فمن

من القرار املتعلق بإحصائيات السكان  ،السكانضمن يستمد األساس املفاهيمي لتمييز الناشط اقتصاديا 

يف املؤمتر الدويل الثالث  ،1982الناشطني اقتصاديا، والعمالة و البطالة و العمالة الناقصة الذي اعتمد يف سنة 

ف هذا ويعرّ  .هذا األساس مرتبط و متوافق متاما مع نظام احلسابات القومية. 2 الةعشر خلرباء إحصائيات العم

ÀȂǴǸǌȇ�ǶĔ¢�Ƣȇ®ƢǐƬǫ¦�śǘǋƢǼǳ¦�ÀƢǰǈǳ¦�°¦ǂǬǳ¦»اد باليد مجيع األشخاص من اجلنسني الذين يوفرون اإلمد

وازين القومية خالل فرتة اخلدمات االقتصادية كما عرّفتها نظم األمم املتحدة للحسابات واملالعاملة إلنتاج السلع و 

.»زمنية مرجعية حمدّدة

1
Jean Vincens, la prevision de l’emploi, coll. SUP, Presses. Universitaires de France, Paris,1970, p 6.

.، تقرير املؤمتر، جنيف1982املؤمتر الدويل الثالث عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية، أكتوبر، ،مكتب العمل الدويل2
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القوى البشرية و  الفئة النشطة في االقتصاد:)1(الشكل البياني 

http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=8709:المصدر

I.لسكان النشطين اقتصاديال كاديمياأل تعريفال:  

 هذا يف)كعاطلنيومصنفني(يعملونالوالذينيعملونالذينالسكان يف توقيت معني منهم جمموع«

 خالل الفردهذانشاطعلىاحلكمخاللمنعاطالأوعامالالفردكونعلىاحلكمويتم.احملددالتوقيت

احتسب املرجعيةالفرتةخالليعملكانفإذا. )واحدوميأحياناأوواحدأسبوع(عادةقصريةمرجعيةفرتة

اعتربعمل عنيبحثواليعمليكنملفإذا.عاطالاعتربعملعنويبحثعمللديهيكنملوإنعامال

:1» نياآلتيهيكل القوة البشرية يف الشكلني متثيلوميكن.العملقوةخارج

، ص 2006، وزارة التخطيط دولة الكويت، نظرة حتليلية ملشكلة البطالة بدولة الكويت، فرباير شراف املستقبلقطاع التخطيط و استدراسة استشارية مقدمة إىل 1

123.

إىل أقل  0من 

سنة 15من 

إىل  15من 

  سنة 65

سنة فأكثر 65

السكان عند 

سن النشاط

العاطلني

السكان عند سن 

النشاط

السكان عند سن النشاط و 

�ÀȂǳÂ¦Ǆȇ�ǶĔ¢�ÀȂƷǂǐȇ�Ǻȇǀǳ¦

مهنة

السكان عند سن 

و  النشاط

�Ŀ�ǶĔ¢�ÀȂيصرح

إطار البحث عن 

منصب عمل
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  االقتصادي و سوق العملهيكل السكان و عالقته بالنشاط  :)2(الشكل 

هل الفرد يشغل عمال

نعم

يشتغل فعال يبحث عن عمل ال يبحث عن عمل

مشتغل عاطل

السكان ذوي النشاط االقتصادي

)القوى العاملة(

السكان غري ذوي النشاط االقتصادي

)خارج قوة العمل(

جمموع القوة البشرية

دام و البطالة، سلسلة الّدراسات االجتماعية و العمالية، جملس وزراء العمل و الشؤون االجتماعية للدول العربية االستخ هاشم الباش،:المصدر

.110، ص 1409/1989اخلليجية، العدد الثالث عشر، شوال، 

ال
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  القوى العاملة العام إطار :)3(الشكل البياني 

سنة، 65و  15مهوا يف عملية التنمية هم الذين ترتاوح أعمارهم بني امن املعروف أن السكان الذين ميكن أن يس

قوة العمل البشرية أساسا لدعامة االقتصاد يف أي  تعدّ و . )قوة العمل( نشطةال و يطلق عليهم اسم القوة البشرية

عة لتأهيل وتطوير مواردها البشرية من جانب واالستفادة ول إىل وضع اخلطط والربامج املتنوّ دولة، لذا تعمد الدّ 

.1 منها من حيث توسيع مشاركتها وتوظيفها يف قوة العمل من جانب آخر

لفعلية يف النشاط االقتصادي تقتصر على جزء من هذه القوة البشرية، و الذي يطلق عليها اسم ن اإلسهامات اإ

ا اقتصادي ميكن استغالله الذي السكانجمموع  من اجلزء هيو.(PAT) قوة العمل أو السكان النشطني اقتصاديا

،اجليزة ،، احلور اخلامس حول التصنيف العريب املعياري للمهن)قضايا ملحة(منظمة العمل العربية، التقرير العريب الثاين حول التشغيل والبطالة يف الدول العربية 1

.314ص  ،2010مجهورية مصر العربية، 

جمموع السكان

السكان فوق سن معني

عمل خالل فرتة مرجعية قصرية 

)يوم واحد/أسبوع (

ل فرتة مرجعية قصرية مل يعمل خال

)يوم واحد/أسبوع (

سن معنينالسكان دو 

مشروع / كانت له وظيفة مشروع/مل تكن له وظيفة 

تغيب عنه مؤقتا

للعملمتاح غري متاح للعمل

يبحث عن عمل ال يبحث عن عمل

سكان مشتغلونسكان عاطلون

القوى العاملة

)تعريف غري ضيق(

حالياسكان غري ناشطني

سكان غري مدرجني يف القوى العاملة

قريما، مسوح السكان الناشطني اقتصاديا و العمالة، والبطالة و العمالة الناقصة، دليل دويل .مهران، ف.هومسانس،  ف.مكتب العلم الدويل، استنادا إىل ر:المصدر

.1990بشأن املفاهيم و الطرق، جنيف 
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 العمل سنّ  وخيتلف. عجزا كليا عجزةاستبعاد ال بعد العمل سنّ  يف القوة هذه اإلنتاجية، وتكون العملية يف ويشارك

يف  عديدة اختالفات هذا وجود على وترتب وظروفها االقتصادية،Ƣđ العمل لقوانني اتبع دولة ألخرى من

سنة  60و  16هذه الفئة بني  سن أن يكون فيمكن .بينها فيما يف املقارنة والبطالة، وصعوبة العمالة إحصاءات

  .سنة 65-15أو 

إحدامها دولية تتمثل يف املكتب الدويل  ،ف هلذه الفئة من القوة البشرية من هيئتني خمتلفنيسنقوم بعرض تعري

.(ONS)و األخرى حملية تتمثل يف الديوان الوطين لإلحصاء (BIT)للعمل 

:BITتعريف السكان النشطين اقتصاديا حسب -1-1

ساعة على األقل خالل األسبوع املرجعي تضم هذه الفئة كل األشخاص الذين مارسوا نشاطا اقتصاديا جتاريا 

)ǲǸǟ�ÀÂƾƥ�ǶĔ¢�¦ȂƷǂǏ�¦̄¤�ŕƷ(مجيع  القوى العاملة وتشمل .1، و يبحثون عن عمل، أو يؤدون اخلدمة الوطنية

 .لقوة العم ينتمون إىل أي عاطلني عن العمل سواء مشتغلني أو دةفرتة مرجعية حمدّ  خاللهم األشخاص الذين 

عبارة يتم استخدام  على حنو أكثر تواترا أسبوع، أو يومخالل على سبيل املثال و ، قصرية ءاالستقصا إذا كانت فرتة

السكان عادة "، نستخدم عبارة سنةمثل  طويلة، إذا كانت الفرتة و. "قوة العمل"أو "يف احلني السكان النشطني"

.2"النشطني

:3(ONS)ائيات تعريف السكان النشطين اقتصاديا حسب الديوان الوطني لالحص -1-2

  :ن هذه الفئة من السكان املشتغلني فعال و كذا الذين يبحثون عن شغلتتكوّ 

 الباحثون عن عمل-  أ 1STR
: سنة، مل يشتغل من قبل )64-16(وهو كّل شخص يف سن العمل

.وال يشتغل خالل فرتة االستقصاء و يبحث عن عمل

الباحثون عن عمل -  ب 2STR: اشتغل من قبل و ال  سنة)64-16(و هو كّل شخص يف سن العمل

  .يشتغل خالل فرتة االستقصاء و يبحث عن عمل

فهو يشمل كّل األشخاص ،يف سوق العمل االهتماممرتكز  )السكان النشطني اقتصاديا( هذا املصطلحميثل 

حسب  )قوة العمل(من العاملني أو العاطلني و يستوفون شروط إدراجهم ض ،الذين جتاوزوا حّد أدىن من العمر

ة أما القوى العاملة الفعلية حسب املنظمة فتشمل األشخاص الذين قاموا بعمل ولو ملدّ  .منظمة العمل الدولية

1
Office National des Statistiques, données statistiques, activité, emploi et chômage : Algérie, 1997, N° 263,
P1.

2
LABORSTA (BIT), Principales statistiques (annuelles) - Population active.
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c1f.html

3
B Hamel, la question de l’emploi et du chômage en Algérie 1970-1990, in : collection statistiques, Office
National des Statistiques : Algérie, Sans date, PP 65-66.


STR : Sans Travail à la Recherche d’un travail.
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و كذا األشخاص الغائبني عن العمل مؤقتا بسبب املرض، أو العطل، أو ،ساعة واحدة فقط خالل الفرتة املرجعية

و تعترب شرحية السكان النشطني أو قوة العمل يف الوقت الراهن أوسع املقاييس  .1 إلجازةعطل األمومة أو ا

     .هو مقياس يعتمد على فرتة مرجعية، و انتشارا

راسات القائمة على فبعض الدّ . قد حيمل تعريف السكان ذوي النشاط االقتصادي يف طياته بعض الغموض«

املقاييس بني و نظرا الختالف التعاريف  ، التفسري الحتوائها على أخطاءاملقارنات الدولية ميكن أن تثري الشك يف

ناهيك عن أن تباين درجة التقدم االجتماعي واالقتصادي يؤثر بشكل كبري على حجم األفراد . خمتلف البلدان

ا يف حيث يتصور البعض أن هذا القسم من السكان يكون كبري  ،الداخلني يف جمموعة السكان النشطني اقتصاديا

ǨǴƼƬŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦ ّالسيما و أن  .2» متأخرة طلبا للرزق و العيش مبكرة إىل سنّ ة ألن أفرادها يعملون يف سن

تعبري السكان ذوي النشاط االقتصادي يشتمل عادة على كل األشخاص الذين ميارسون النشاط االقتصادي دون 

   .االهتمام بالفئات العمرية

و هذا ما جيعل فئة من األفراد تقع  ريق بني الفرد الّنشط اقتصاديا و غري الناشطواضحة للتفهناك حدود غري إن 

با، و يطلق عليها يف بعض الكتابات الفئة ، و يكون وضع أفرادها متذبذيف منطقة الوسط بني هاتني الفئتني

�ȂǸĐ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƨȇ¢�ń¤�ƢȀƟƢǸƬǻ¦�ƾȇƾŢ�ǺǷ��ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ƢȀǼǰŤ�¿ƾǠǳ�śǘǌǼǳ¦�®¦ǂǧȋ¦��śƬǟاهلامشية 

śƬǟȂǸĐ¦�ǶƴƷ�ǎ. اقتصاديا فعال أم إىل جمموعة األفراد غري النشطني ȈǴǬƫ�Â¢�ǞȈǇȂƫ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀŮ�ǺǰŻ�Â ّا قد ، مم

الدولية، كما أن هذه الفئة غري يرتك كثري من الشك حول املقارنات احمللية لفرتات زمنية خمتلفة أو يف املقارنات 

منطي داخل جممل السكان النشطني اقتصاديا، إمنا تقع بشكل خمتلف و خاصة لألفراد عة بشكل متماثل أو وزّ م

.3الذين يعملون يف الزراعة و التجارة ضمن اإلطار العائلي

ر حجم السكان و حسب املناطق فإن تطوّ ،خيتلف و يتغري بني وقت و آخر مادام حجم هذه الفئة اهلامشية 

وكلما زادت حجم الفئة اهلامشية أصبح قياس فئة السكان الناشطني  ،هذه الفئة النشطني اقتصاديا سيتبع تغّري 

  .اقتصاديا غاية يف الصعوبة

لقد ذهب الكثري من االقتصاديون إىل االستعانة مبعيار جديد للتفريق بني األفراد النشطني اقتصاديا و غري 

لبعض  ل هذا املعيار جزءا من اإلشكال ، وقد حي"عدد ساعات العمل" النشطني اقتصاديا و وقع االختيار على

األفراد الذين يعملون بصفة منتظمة و لكن سيزيد من الصعوبة عند حساب وقت األفراد الذين يعملون بصفة 

    .متقطعة و غري منتظمة

.84، ص مرجع سبق ذكرهرالف هومسانز، فرهاد مهران، وفيجيه فريما، 1
.88-87، ص 1987صادق مهدي السعيد، العمل و تشغيل العمال و السكان و القوى العاملة، مؤسسة العمالة، بغداد، الطبعة الثانية، 2
.106ص مرجع سبق ذكره،هاشم الباش، 3
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II.معّدالت المشاركة في النشاط االقتصادي:

النشطني على حجم السكان اإلمجايل النشاط االقتصادي بقسمة عدد السكان يف  املشاركة ميكن حتديد معّدل

و هذا أو اجلنسية أو احلالة املدنية، و قد حيسب هذا املعّدل حسب اجلنس أو العمر .يطلق عليه مبعّدل املشاركةو 

ما قد يساعدنا يف دراسة و حتليل و فهم الرتكيبة الوظيفية للسكان بصورة أكثر تفصيال بسبب تداخل عوامل  

:ن حساب نوعني من معّدالت املشاركة يف قوة العملو ميك. كثرية يف حتديده

يستخدم هذا املعّدل لقياس حجم قوة العمل كنسبة من جمموع :معّدل النشاط االقتصادي الخام-2-1

  :و يؤثر يف هذه النسبة عامالن. السكان

االستعداد التام لإلسهام يف قوة العمل،-1

  .ب العمري و اجلنسي للسكانو السيما الرتكي ،العوامل الدميوغرافية -2

�¦ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�̈ƢȈū هذه الطريقة فكرة عن حجم السكان الذين يقومون بالعمل الذي تعتمد عليه متقدّ 

:1ميكن حسابه كما يليو 

ما ازداد هذا املعّدل ازداد نصيب الفرد من الدخل ملعّدل النشاط االقتصادي اخلام أمهية اقتصادية واضحة، فكلّ 

.الذي ميكن احلصول عليه عند مستوى معني من اإلنتاجية، و درجة االستخدام لقوة العمل

الحظنا لدى دراستنا ملعّدل النشاط االقتصادي اخلام :معّدل النشاط االقتصادي الصافي أو المنقح-2-2

لنشاط االقتصادي يدعى الدميوغرافيون مقياسا آخر ملعّدل ا اخلرباء لذا، أوجد. تأثره بالرتكيب العمري للسكان

عدد (2 سن معينةعند معّدل النشاط االقتصادي الصايف أو املنقح، و هو يقيس جمموع القوة العاملة إىل السكان 

  :و حيسب على النحو اآليت)السكان يف سن العمل

.10، اململكة األردنية اهلامشية،  ص 2006دائرة املطبوعات و النشر، ماي مؤشرات سوق العمل، مركز املنار،نادر مريان، ممدوح السالمات، مخيس رداد، دليل1
.2003بريل ، الكويت، أ16حسن احلاج، مؤشرات سوق العمل، سلسلة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، اإلصدار 2
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:ل النشاط المنقح العمريمعدّ -2-3

منية معينة بالنسبة إلمجايل خالل فرتة ز و  ،يف بلد ما ،ريةالنسبة املئوية لعدد السكان الناشطني اقتصاديا يف فئة عم

  . خالل نفس الفرتة الزمنية ،السكان عند سن العمل يف نفس الفئة العمرية يف املنطقة

:معدل النشاط المنقح النوعي -2-4

ا خالل فرتة يف بلد م )ذكور أو إناث(النسبة املئوية لعدد السكان الناشطني اقتصاديا يف نوع معني من السكان 

يف املنطقة خالل نفس الفرتة  )ذكور أو إناث(لعمل من نفس النوع اسكان عند سن زمنية معينة بالنسبة إلمجايل ال

  . الزمنية

نظرا الختالف التعاريف املستخدمة و طريقة القياس املطبقة على السكان النشطني اقتصاديا، فإن جانبا كبريا من 

من اختالف التعاريف قد ينبع لنشاط االقتصادي بني بلد و آخر و شاركة يف االفروقات يظهر بني معّدالت امل

:1 ي على كثري من العوامل نذكر منهاو يتوقف معّدل النشاط االقتصاد. واملقاييس

.)التعليم اإللزامي سنّ (العمل املسموح به و املّدة اإلجبارية للتعليمالقوانني اليت حتكم سنّ -

.)التقاعد العادي و املسبق سنّ (م ظروف التوقف عن العمل القوانني اليت حتك - 

  .مدى مشاركة النساء يف اليد العاملة - 

.الظرف االقتصادي و ما يتمّيز به من ركود و انتعاش-

  .نظام التأمني على البطالة - 

.معّدل الزيادة الطبيعية للسكان و تطّور مؤشر األمل يف احلياة-

.بةمعّدالت اهلجرة و اخلصو -

و ميكن تفسري ذلك باختالف  ،أن املعّدل يتغري بشكل كبري حسب العمر واجلنس يالحظ بصورة واضحة و جلية

شاط كما تلعب احلالة املدنية للسكان دورا ال بأس به يف اختالفات املشاركة يف النّ . تركيب البنية العمرية للسكان

قد يؤدي إىل ارتفاع معّدل املشاركة و خاصة بالنسبة للذكورفإن ذلك  ،فإذا كان معّدل الزواج مرتفعا. االقتصادي

   .و قد يكون هذا الوضع معاكسا لوضع املرأة املتزوجة ،ألنه يعين حتّمل عبء اقتصادي

.181السادس، ص البشري عبد الكرمي، دالالت معّدل البطالة و العمالة و مصداقيتهما يف تفسري فعالية سوق العمل، جملة اقتصاديات مشال أفريقيا، العدد 1
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جند أن األفراد قد  فيما خيص البلدان اليت تعتمد على القطاع الزراعي كمورد أساسي يف متويل عملية التنمية،

التقاعد لن يكون له تأثري على معّدالت ا جيعل أن سنّ ممّ ،مبكرة وينتهون عند سن متقدّ يبدءون العمل يف سن م

  .املشاركة

أفراد القوات املسلحة، غري أنه إذا أريد للمقارنات أن تكون ،يف بعض البلدان قد تضاف إىل معّدالت املشاركة

فالبّد من أخد فئة األفراد من املدنيني ،أكثر مصداقية و موضوعية و تتجنب الشكوك اليت تشوب معّدل املسامهة

  .فقط

:عيوب مقياس معّدل النشاط الخام-2-5

مع أنه دخل مادي،  عن يوجد عدد كبري من العمال ال يدخل يف مفهوم قوة العمل ألن ما ينتجونه ال يعّرب -

ن امليزة الظاهرة العمل فإو إذا مت إدراجهم يف قوة  ،تيساهم مسامهة حمسوسة يف رفاهية السكان مثل ربات البيو 

.ل النشاط تكون ومهيةملعدّ 

.فرتة اإلسناد الزمين لقوة العمل قد تستبعد عددا ضخما من األطفال املشتغلني إىل حد ما بأنشطة اقتصادية - 

  .عدم مراعاة مسامهة كل نوع يف النشاط االقتصادي - 

III.السكان غير ذوي النشاط االقتصادي:  

هم األفراد القادرون على العمل، ولكنهم ال ف )خارج قوة العمل(اط االقتصادي أما السكان غري ذوي النش

و ال يبحثون عن العمل، سواء بسبب عدم رغبتهم فيه أو الستغنائهم عن التكسب عن طريق العمل أو ،يعملون

:ǲǸǠǳ¦�¼ȂǇ�Ŀ�¾Ȃƻƾǳ¦�ǶĔƢǰǷ¤�¿ƾǟȆǴȇ�ƢǷ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�Ƕǜƫ�Â��1بسبب 

  .النساء املتفرغات لألعمال املنزليةربات البيوت و غريهن من  - 

  .الطلبة املتفرغون للتعليم من اجلنسني - 

يعتمدون بصفة أساسية على  واصبح، وأالذين تركوا أعماهلم )سنة 65من  أقل(أرباب املعاشات و هم األفراد  - 

  .ة اليت قضوها يف عملهم السابقمعاشات أو تعويضات عن املدّ 

�ǾȈǴǟ�ÀȂǴǐŹ�ƢŠ�ǶȀƟƢǨƬǯ¦�Ƥاألفراد الذين ال يزاولون  -  Ʀǈƥ�Ǯ ǳ̄�Â��ǾȈǴǟ�Ƕē°ƾǫ�Ƕǣ°�ǾǼǟ�ÀȂưƸƦȇ�ȏ�Â�ȐǸǟ

  . من دخول خاصة أو إعانات دورية

   .نزالء السجون - 

جامعة  -جملة البحوث الزراعة ،األردن بجنو  إقليم ريف جمتمعات يف والفقر العمل قوة بني العالقة دراسة، الكرابلية احلنيطي، عماد الرحيم عبد دوخي1

.6ص  .2007، اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية، 2، رقم 52، جملد اإلسكندرية
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 وربةمؤهل تعليمي،علىاحلصولبقصدراسةدّ ال يفاملنتظمونالطلبة« منهمنجد  ااقتصاديالنشيطينغيرفال

 يفمنتظمةوغريعمل،تبحث عنوالاملشتغلة، وغريفأكثر،سنة15عمرهايبلغاليتاألنثى: وهي املنزل،

فأكثر،سنة15العمرمنيبلغشخص الفئة كلهذهتشملكمالألسرة،املنزليةباألعمالوتقوم الدراسة،

 مندخلولهاملنزلألعمال متفرغوغريراسةبالدّ وغري منتظمعنهيبحثواليزاوله والالعملعلىوقادر

 أوعامةمؤسسات منإعاناتأواتقاعدياراتبيتقاضىأوميلك عقارات أوالسنداتأواألسهمئداتعا

 ونزالء املرض،أوعقليةأوجسميةإعاقةأيةأوالسنكرببسبب العملعلىغري القادرينوالعجزةخاصة،

.1» واملستشفياتالعقليةالسجون واملصحات

 مجيعتشملفئةعنعبارة هم،)العملقوةضمنليسواالذيناألشخاص(خارج القوة البشريةالسكانأما

 الوقتيفنشاطأيهلمليسوبالتايلاملرجعية، الفرتةأثناءالبطالةأوالعمالةضمناملصنفنيغرياألشخاص

 الناشطني السكانلقياسدةاحملدّ السنّ عنأعمارهمتقلالذينالسن وصغاراألطفالتشملالفئةوهذه.الراهن

...، تشمل أيضا العجزة، املرضى،الراهنالوقتيف

ÀȂǳȂǠǷ�®¦ǂǧ¢�ǶĔ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ǶȀȈǳ¤�ǂǜǼȇ�ǲǸǠǳ¦�̈Ȃǫ�«°Ƣƻ�®¦ǂǧȋ¦�¦ǀǯÂ�ƨȇǂǌƦǳ¦�̈ȂǬǳ¦�«°Ƣƻ�®¦ǂǧȋ¦�À¢�ƾų�¦ǀǳ�

ųÂ��ǲǸǠǳ¦�̈Ȃǫ�®¦ǂǧ¢�ǪƫƢǟ�ȄǴǟ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǳƢǟȍ¦� Ƥ ǟ�ǞǬȇ�Â��«ƢƬǻȍ¦�Ŀ�ƨǯ°ƢǌǷ�ÀÂ®�ÀȂǰǴȀƬǈȇ�ǶĔȋ د أن

Ãǂƻȋ¦�¾ÂƾǳƢƥ�ƨǻ°ƢǬǷ��́ ةهذه الفئة من السكان متثل نسبة كبري  ȂǐŬƢƥ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ.

IV.االقتصادية اإلعالة:  

شطني معّدل اإلعالة و ميثل نسبة عدد األشخاص غري النّ أال و هو  ،قتصاداالميكن حساب معيار مهم يف  

  .ةدة ما يوضح كنسبة مؤويوعا ،ألشخاص الذين هم يف سن العملااقتصاديا إىل عدد 

وللتعبري عن هذا املقياس . داللة على التوزيع العمري للسكان يف االقتصاديقّدم ،يف اقتصاد ما اإلعالةل معدّ ف «

السكان الذين ال ميارسون نشاطا، حىت ولو كانوا  إىل ،بدقة فإننا ننسب السكان الذين ميارسون نشاطا اقتصاديا

ƢǻƢȈƥ�¿ƾƼƬǈǻ�ƢǷ�̈®Ƣǟ�ƢǼǻƜǧ�ǲȈǐǨƬǳ¦�ǺǷ�°ƾǬǳ¦�¦ǀđ�©ƢǻƢȈƦǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƨƥȂǠǐǳ©�ولكن نظرا . يف سن العمل

ل اإلعالة يساوي عدد ن معدّ إف ،وطبقا لذلك التعريف. ل اإلعالةالسكان حسب التوزيع العمري حلساب معدّ 

عداد صل على أمضافا إليه عدد السكان الذين بلغوا سن املعاش لنح ،السكان الذين مل يبلغوا بعد سن العمل

 اإلعالةل ن معدّ إفومنه   .عداد السكان يف سن العملأعداد املعالني على أمث نقسم . األشخاص املعالني

.2»:ييساو

 ياحلاد ¦��ƾǴĐالتقين ، جملة2004-1977من  للفرتة العراق يف والبطالة التشغيل عطيوي، واقع ناجي عدوية العزيز، عبد زيدان ناصر، عدنان إمساعيل ناصر حممد1

.111ص  .2008، 6 العدد، والعشرون
 .جامعة الكويت - اإلداريةكلية العلوم ، مقّرر اقتصاديات السكان، الفصل السادس،  السقا، اهليكل السكاين وخصائص السكان إبراهيمحممد 2

.docwww.cba.edu.kw/elsakka/chap007_312
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،اإلعالةل لما زاد معدّ ك. اخلام االقتصادي النشاط لمعدّ  مقلوبما هو إال  يف احلقيقة االقتصادية اإلعالة لمعدّ 

العمل، والعكس  أكرب من السكان جيب أن يعالوا بواسطة كل شخص يف سنّ  عىن ذلك أن هناك عدديكلما 

ومن  .الواقع على كل شخص يف سن العمل اإلعالةعىن ذلك اخنفاض عبء يكلما   اإلعالةل معدّ كلما قلّ 

الذي يلقيه السكان يف فئات عمرية معينة على باقي الفئات يف  العبء عن مدى يعّرب  اإلعالةل الواضح أن معدّ 

ǞǸƬĐ¦  . األسرةالعمل يف  يف سنّ  األفرادواضحا على  العبءالكبرية يكون  األسرذوي  لألفرادفبالنسبة،ǀđÂ ا

، العاملني سيدخرون بقدر أقلّ  األفراداملعالني يعين أن  األفرادن اهليكل العمري الذي يتضمن الكثري من إالشكل ف

على مشاريع توفري  اإلنفاقاحلكومة البد وأن تذهب حنو  داتإيرا، وكذلك فإن األسرةعلى  اإلنفاق إىلحلاجتهم 

.1 األساسية على مشروعات البنية اإلنفاقالغذاء، والتعليم، بدال من 

  :تشخيص للظاهرة و تحليل للمفاهيم: البطالة و المعطلون: الثانيالمبحث 

»¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ÃŐǯ�ƨȈŷ¢�©ǀƻ¢�Ŗǳ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǺǷ�ƨǳƢǘƦǳ¦�¿ȂȀǨǷ�ŐƬǠȇ�¦ǀǳ��ǲȈǴƸƬǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�̈ǂǏƢǠŭ

استحوذ موضوع البطالة بشكل رئيسي على أصحاب القرارات السياسية و كذلك على اهتمام الباحثني 

هلذا ال تكاد  .على الساحة الدولية وملحّ بوصفه موضوعا يفرض نفسه بشكل دائم ،االقتصاديني و االجتماعيني

سواء   ،والنقاشتتعرض ملوضوع البطالة بالتحليل و علم االقتصاد إالبتصدر دورية علمية متخصصة ذات عالقة

القدمي واحلديث مبوضوع البطالة مل خيل من بعض إال أن هذا االهتمام. كان ذلك بأسلوب مباشر أو غري مباشر

 ومد التعاريف اإلجرائية ملفههذا املفهوم كمصطلح علمي وذلك نتيجة لتعدّ املالبسات والغموض الذي اكتنف

.2»البطالة وتنوعها

راسة، قة والتحديد يف تعريف متغري أو متغريات الدّ الدّ راسات والبحوث العلمية تستلزم قدرا أكرب منمبا أن الدّ 

لذا . راسة أو البحثتتناسب مع موضوع ومشكلة وأهداف الدّ و حىت  ،وقياسها بدقةوذلك حىت ميكن حصرها

أمر بالغ األمهية يف التحليل  ،التعاريف اإلجرائيةو كذا تعلقة مبوضوع البطالة املفاهيم األساسية املحتديد فإن

  .القياس االقتصاديو 

.3مرجع سبق ذكره، ص ، اهليكل السكاين وخصائص السكان، حممد ابراهيم السقا1
ـــاء االجتمـــاعي للمجتمـــع ،،اهللا البكـــر، حممـــد عبـــد2 ـــة يف البن ـــر البطال ـــةحتليلة دراســـ :أث ـــة وأث ي ـــة الســـعوديةللبطال ـــة العلـــوم ،رهـــا يف اململكـــة العربي ـــة، جمل 32االجتماعي

.2004، الكويت، جامعة الكويت .263-295):2(

)سنة فأكثر 64(عدد األفراد +)14-0(عدد األفراد يف سن 

)64-15(عدد األفراد يف سن 
100
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I.و حالة التعطل لبطالةتعريف ل:  

  :المفهوم اللغوي -1-1

يوجد  راسات االجتماعية، إال أنه البالرغم من شيوع استخدام لفظ البطالة يف جمال الّدراسات االقتصادية و الدّ 

حول حتديد مفهوم  جع هذا االختالف إىل اختالف الرأىني االقتصاديني بشأن حتديد ماهيته، و ير اتفاق ب

ƨǨǴƬű�®Ȑƥ�Ŀ�ƨǨǴƬű� ƢȈǋ¢�řǠƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨǨǴƬű�̈ƾȇƾǟ�ǂǿ¦ȂǛ�Ǧالبطالة ǏȂǳ�¿ƾƼƬǈƫ�Ŗǳ¦��1.

البطَّال أو أنه فقد حّقه و  امبعىن مل يعد صاحل ،أن البطالة مشتقة من َبُطلَ ،قد ورد يف معجم اللغة العربيةف«

يف حني أن البطالة يف اللغتني اإلجنليزية و الروسية . يعين أنه فقد حّقه و صالحيته)اطل عن العملالشخص الع(

مير مبرحلة عدم النشاط ممكن أن تعقبها مرحلة ل و بالتايل الشخص املتعطّ  ال تعين أكثر من االنقطاع عن العمل

-لغة الفرنسية كلمة و يف ال. فنشاط آخر مكثّ  Chômage مشتقة من فعل َبُطَل أي ،و اليت تعين البطالة-

-تعطل عن العمل لكن فعل  Chômer اطل عن العمل، يف ن الشمس مبعىن أن العاالستظالل م يعين أيضا -

.2» ذلك الشخص الذي يسرتيح يف الظل و من مث يستأنف عملهأيضا اللغة الفرنسية، إمنا يعين 

  :المفهوم العلمي-1-2

إذ أن ، -البطالة-ا يكون أفضل من مصطلح رمب-العطالة-مصطلح  «إىل أن   جامع أشار األستاذ حممد نبيل

Ǫū¦�ǆ ǰǟ�ǲǗƢƦǳ¦�ǺǷ�̈ƾǸƬǈǷ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ƢȈǫȐƻ¢�Â¢�ƢȈǸËȈǫ�ƢǻȂǸǔǷ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�ƨǸǴǯ�ƨǳƢǘƦǳ¦ .  خاصة إذا

سنة ال يعمل بأجر و لو  64و  16عمره حمصور بني  و لشخص املوجود داخل قوة العمالكان العاطل ذلك 

و ذلك قبل التعداد أو  ،مّدة حمّددة، و قادر على العمل و راغب فيه و ال جيده رغم جديته يف البحث عنه

ة و أنه ليس عاطال مبحض إرادته ليعّرب عن موقفه العملي، خاص-العاطل-ل استخدام صفة وال يفضّ . املسح

صة عمل باعتبار أنه يريد العمل �ǂǧ�Ǿǳ�ǂËǧȂȇ�Ń�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǾƬȈǳÂƚǈǷ�ǲǸƸƬȇ�ǲËǘǠŭ¦�¦ǀǿ.3» لإمنا هو معطّ و 

و لو كان كذلك ما قمنا بإدراجه . أي أنه ليس عاطال مبحض إرادته. يبحث عنه جبدية وال جيده لظروف قهريةو 

لشائع االستخدام سواء يف مع هذا فسوف نستخدم املصطلح ا. ضمن مفهوم العاطل أو املعّطل بصفة أدقّ 

شائعا رمبا يكون أفضل  فأحيانا نسمع أن خطأ«.البطالة راسات االقتصادية واالجتماعية أو بني األفراد و هوالدّ 

.4» اهلدف من وراء كل هذا هو إيصال املفهوم بطريقة صحيحة و ،من صواب غائب

.13ص  ،2001، الرياض،دار طويق للنشر و التوزيع زين بن حممد الرماين، البطالة، العمالة و العمارة من منظور االقتصاد اإلسالمي، الطبعة األوىل،1
التنمية االقتصادية  اء االقتصادية السابعة عشرة حولبرنامج ندوة الثالثمداخلة يف مسألة البطالة يف سورية، مجعية العلوم االقتصادية السورية، مطانيوس حبيب، 2

.2004الثقايف العريب يف املزة، سورية،  املركز، واالجتماعية يف سورية

http://www.mafhoum.com/syr/articles_04/habib2004.htm
.5ص  ،2008رية، مصر،جامع، البطالة يف مصر و حلوهلا، اجلزء األول، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكند حممد نبيل3
.5ص  ، مرجع سبق ذكره،جامع حممد نبيل 4
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املنظمات أو من اء من قبل رجال االقتصاد، قّدمت العديد من التعاريف املختلفة حول مصطلح البطالة سو 

الدولية اإلقليمية و احمللية، و من خالل كل تعريف يربز أهم الشروط و املعايري اليت يكون فيها الفرد ضمن فئة 

إن «: ني يف تعريفه للبطالةاالقتصاديأحد الباحثني ومن بني تلك التعاريف اليت قّدمها . العاطلني عن العمل

طل هو الشخص القادر على مزاولة عمل له قيمة اقتصادية و اجتماعية، و يسعى إىل احلصول عليه الشخص املتع

.1» و ال جيده

Paulبينما يرى  A. Samuelson وWilliam Nordhaus»�Ŗǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ƕǿ�ǲǸǠǳ¦�Ǻǟ�śǴǗƢǠǳ¦�À¢

.» أو ينتظرون العودة لعملهم تضم عدد من األفراد غري العاملني و الذين يبحثون و بفعالية عن منصب شغل

:2 كما أضافا شروطا ثالث العتبار الشخص عاطال عن عمل و هي

أن يقوم الشخص جبهد حمّدد إلجياد وظيفة خالل األربعة أسابيع األخرية؛-

أن يكون قد طرد من عمله أو ينتظر أن يتم استدعاؤه للعمل مرة أخرى؛-

  .املقبل تسلم عمل خالل الشهر إلقرارأن يكون منتظر -

هو لفظ يشمل كّل األشخاص العاطلني عن العمل رغم ،)1985(البطالة حسب منظمة العمل الدولية 

Ƥ ǈǰǴǳ�ǶȀǴǿƚȇ�ňȂǻƢǫ�ǺǇ�¦ȂǤǴƥ�ƾǫÂ��́ ƢŬ¦�ǶđƢǈū�Â¢�ǂƳƘƥ�ǾǼǟ�Ʈ ƸƦǳƢƥ�ǶȀǷƢȈǫ�Â�Ǿǳ�Ƕǿ®¦ƾǠƬǇ¦.

دي اقتصاديا وبذلك يفرق القاموس ¦Ȑǳ¦�¶ƢǌǻȐǳ¦�ƢĔƘƥ��ƨǳƢǘƦǳ¤°¦(Dalloz)يعّرف القاموس الفرنسي من إصدار 

على العمل و غري الراغبني فيه  و هو يعّرب عن حالة األشخاص القادرين،بني الالنشاط االقتصادي اإلرادي

Śưǯ�Ǯ̈�و  ǳ̄�Ŀ�ǶđƢƦǇ¢)،و بني الالنشاط الالإرادي  )...الالحاجة، الكسل، التفرغ ألنشطة غري اقتصادية

يون بني و ميّيز االقتصاد. النشطاء الذين يبحثون عن العمل و ال جيدونه كما يف حالة األشخاص ،)اإلجباري(

.3 أو بصورة دائمة املتعطلني عن العمل كليا أو جزئيا، مؤقتا

،أمثالأوكامالفيه استخداما العملقوةفيها¦ǞǸƬĐيستخدمالاليتاحلالة «ƢĔ¢�ȄǴǟالبطالةفكما تعرّ 

 ألفرادالرفاهيةمستوىتدينإىلمما يؤدي، احملتمل الناتجمنأقلّ ¦ǞǸƬĐهذايفالقوميالناتجيكونمث ومن

ǞǸƬĐ¦ 4» إليهالوصولميكنعما.

1��À¦®Ȃǈǳ¦��ª ȂƸƦǴǳ�ȆǷȂǬǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ǂǌǻ��ƨǳƢǘǠǳ¦�ƨǴǰǌǷ���ƾǸŰ�ȆǴǟ�ƾǸŰ�ǂǸǟ1974 13، ص.
2

Samuelson, Paul., & Nordhaus, William D. “Economics”. 14th edit, U.S.A, McGraw-Hill,Inc., 1992: 575.
.3حبيب، مرجع سبق ذكره، ص مطانيوس 3
 العربية ، اجلمهورية2005لإلحصاء،  املركزي املكتب جملس الوزراء،، رئاسة2004-1994حسني ، البطالة يف اجلهورية العربية السورية لفرتة  الشيخ طوفس 4

.8، ص السورية
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و عليه وجد االقتصاديون صعوبة يف . هكذا يتضح مما تقّدم أنه ليس من السهل أن جند تعريفا عاما شامال للبطالة

تعطلني عن العمل القادرين عليه امل الةبوصف ح�ǖƦƫǂƫ�ƢĔƘƥ�Ãǂȇ�Ǻالوصول إىل مفهوم حمّدد للبطالة، فمنهم م

ǾǻÂƾŸ�ȏ�ǶĔ¢�ȏ¤��ǾǼǟ�ÀȂưƸƦȇ1�Â���ƢĔ¢�Ãǂȇ�ǂƻȉ¦�ǒو  ǠƦǳ¦ظاهرة اختالل سوق العمل و هي عبارة عن متثل

مقدار و يُعّرب عن .» لديهم الرغبة يف العمل عند األجر السائد يف السوقوعة األفراد الذين ال يعملون و مجم«

الذي يتمخض عنه عدم اشتغال جزء من  البطالة بالفرق بني مستوى التوظيف الكامل و مستوى التوظيف الفعلي

ȆǷȂǬǳ¦�®ƢǐƬǫȏ¦�Ŀ�Ƣē°ƾǫ�Â.�ƢĔ¢�Ãǂƫ�Ãǂƻ¢�ƨƠǧ�Â ةقوة العمل بسبب القيود اليت تفرضها حدود الطاقة االستيعابي

.2 عدم قدرة جزء من قوة العمل يف احلصول على فرص عمل

املتاحةالعاملة للقوةالكامل االستخدامعدميفويتمثلاألولالبعد. للبطالةبعدينبنيمييزالتّ ميكنهذامن

األمثلغرياالستخداميف لفيتمثّ الثاين البعدأما. اجلزئيةوالبطالةالسافرةالبطالةمنكاليشملنهأحيث

هذافإنمثومنتكون،أنجيباممّ  أقلللفرداملتوسطة نتاجيةاإلتكونأنعليهيرتتباممّ العاملة،للقوة

وتعدّ عليها،املتعارفاملتوسطةاإلنتاجيةعنمنخفضة الفردإنتاجية تكونعندماقيتحقّ البطالةمنالنوع

  .ذلك علىالواضحاملثال املقنعةالبطالةظاهرة

فرد عمال و لكن لوقت أقل من وقت العمل املعتاد أو قد ميتد مفهوم البطالة إىل احلاالت اليت ميارس فيها ال

لك ميكن أن يعاين كذو . و تسمى بالبطالة اجلزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر. )نقص التشغيل(املرغوب 

من نقص التشغيل املسترت أو البطالة اجلزئية املقنعة، و هذا عندما األشخاص املشتغلون، ولو كل الوقت املعتاد،

̧�نتاجيتهمتكون إ ¦Ȃǻ¢�ǂǘƻ¢�Äǀǿ�Â��ƢǷ�°ƢȈǠǷ�Ƥ ǈƷ�ƨȈǻƾƬǷ��Ƕē¦°ƾǫ�Â�Ƕē¦°ƢȀǷ�¾ȐǤƬǇ¦�Â¢�ǶȀƦǈǯ�Â¢��

ƨǨǴƼƬŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǏƢƻ�ƨǳƢǘƦǳ¦3.

:األفراد املتعطلنيمنجمموعتني بنييزيالتمميكنو 

.)طويل غياببعدأو(مرة ألولالعاملةللقوةانضمواالذينأولئك: متعطل لم يسبق له العمل-1

  .آخرعملعلى احلصولمنيتمكنواوملالعملمنفصلواأوتركواالذينأولئك: متعطل سبق له العمل-2

فيما بل فئات عّدة تتفاوت ،بالرغم من أمهية هذا املؤشر إال أن العاطلني عن العمل ال يشكلون فئة متجانسة

¢�Â��Ƣēŗǧ�¾ȂǗ��ƨǳƢǘƦǳ¦�¾ËƾǠǷ�̧ ƢǨƫ°¦�ÃƾǷ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢȀǼȈƥاملكتب  لذلك وضع. هم الفئات اليت تعاين منها

، ، الرياض، جامعة امللك سعودةǈǳ¦�Ƣǿ®ƢǠƥ¢��ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦�Ŀ�ƨǴǷƢǠǳ¦�ÃȂǬǳ¦��ȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Â�ƨȈǧ¦ǂǣȂŻƾǳ¦�ƢēƢũ�Â�ƨȈǻƢǰاخلريف رشود حممد 1

2000.
2

Sinclair, Peter. (1987). Unemployment : Economic theory and evidence. Oxford, Brasil Blackwellltd., UK.,
P.2.

و منذجة أسواق العمل و ديناميكية اليد العاملة يف البلدان العربية، اجلزء الثاين، املعهد العريب للتخطيط، نادر الفرجاين، البطالة يف الوطن العريب جمّددا، تنظيم3

.466، ص 1998الكويت، 
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أسس عديدة ميكن االستناد عليها لتقسيم العاطلني، فيمكن حساب معّدل البطالة على أساس  الدويل للعمل

، و هناك أسس كثرية أخرى ، أو على أساس الفئات العمرية)املدينة أو الريف(اجلنس، أو على أساس املنطقة 

عّدل على أساس التقسيمات ميكن أن يساهم يف املد حتليل ظاهرة البطالة، وأن حساب ميكن االستناد إليها عن

.حتليل الظاهرة أحسن من االعتماد على املعّدل اإلمجايل للبطالة

  :ل البطالة القياسيمعدّ -1-3

:البشريةالتنميةمنظورمنالبطالة -1-3-1

تعىنالبشريةالتنميةأن،1990 عاماملتحدةلألمماإلمنائيالربنامجعنصدرالبشريةللتنميةتقريرأولفعرّ «

مبستوىوالتمتعالعلل، منخاليةطويلةحياةحتقيقاخلياراتهذهوتضمالسكان،أماماملتاحةاخلياراتتوسيع

مناالنتفاعيعىننالتحسّ وهذاالسكان،حياةحتسنيتعين اخلياراتهذه.املعرفةواكتسابمرتفع،معيشة

قدراتمعتتناسب،ومنتجةحقيقيةعملفرصتوفريخاللمنيتحققاالنتفاعوهذاتنميتها،بعدالبشرقدرات

.1»القدراتهذهتالءمعملفرصتوفريذلكيصاحبأندونوتدريبهمالبشرإعداداملنطقيمنفليس.البشر

*- التنمية صنو احلرية -يتعرب أمارتيا سن يف كتابه 
ليس . لة هي شكل من أشكال احلرمان من القدرةأن البطا«

ǟ�ƢǿŚƯƘƫ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǺǰǳÂ�ǖǬǧ�ǲƻƾǳ¦�Ŀ�̈°Ƣǈƻ�řǠƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǖǬǧ لى األفراد مبا تشكله من حرمان

أضرار نفسية و فقدان احلافز للعمل و املهارة و الثقة بالنفس و ازدياد العلل املرضية، بل وزيادة معّدل الوفيات، و 

األسرية و احلياة االجتماعية و قسوة االستيفاء االجتماعي وتفاقم التوترات العرقية والتمييز بني  وإفساد العالقات

.2» اجلنسني

–فقر العمالة  "مصطلحا جديدا مصاحبا ملصطلح البطالة أال و هو املكتب الدويل للعمل  وجد كما

Working poverty" ي أنفسهم و أسرهم، فهم ال و هو يعين أولئك العمال الذين ال يكسبون ما يكف

. منهم من حيصل فقط على دوالر واحدو  على األكثر على دوالرين يف اليومحيصلون 

.125-124، ص 2006، نظرة حتليلية ملشكلة البطالة بدولة الكويت، فرباير،)وزارة التخطيط دولة الكويت(قطاع التخطيط و استشراف املستقبل 1
:ميكن الرجوع إىل*

Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press. 1999
.حممد عدنان وديع، سوق العمل و ختطيط القوى العاملة، برامج تدريبية عن بعد، املعهد العريب للتخطيط، الكويت2



بطة بسوق العملالجدل النظري حول المفاهيم المرت: التشغيل و البطالة -الجزء األول  

30

  : في فرنسا (INSEE)البطالة حسب المعهد الوطني لإلحصاء و الدراسات االقتصادية  -1-3-2

و تبقى عملية قياسه . عنه سنة و ما فوق، من دون منصب عمل و يبحثون15ل البطالة مجيع األفراد من متث

إن احلدود بني حجم البطالة، العمالة و حجم األفراد غري نشطني اقتصاديا ليست دائما . عملية صعبة للغاية

.1 واضحة

إحصائيات شهرية من وزارة العمل، : يف فرنسا هناك نوعان من املصادر الرئيسية لإلحصائيات حول حجم البطالة

(INSEE)املسجلني يف مراكز التشغيل أو عن طريق مسح العمالة لـ و  العملو املستمدة من ملفات طاليب

.(BIT)يف حدود املفاهيم املتعارف عليها من طرف املكتب الدويل للعمل  الذي يقيس معّدل البطالةو 

:مكتب إحصاءات العمل األمريكيحسب  تعريف البطالة -1-3-3

59-16 سنه بنيرتاوح يص كل شخ ،ءات العمل األمريكيمكتب إحصايعترب الفرد عاطل عن العمل حسب 

، ام بإجراء البحث عن العمل خالل األربع أسابيع املاضيةوق ،عمل خالل فرتة مرجعية ظيفةو مل يكن لديه و  سنة

، معه مقابلة عمل إجراءأو  مباشرة صاحب العملقام باالتصال ب(جبّد  هبحث عنو ي حالياعمل لل متاح ووه

، اجلامعي التوظيف مركز، األصدقاء أو األقارب، عن طريق اخلاص أو التوظيف يف القطاع العام لةوكااالتصال ب

 بعض، املهنية أو االحتاد سجالت فحص، اإلعالنات على الرد، ملء طلبات أو السري الذاتية إرسالمن خالل 

.)البحث النشط عن عمل من وسائل أخرى

جتدر  .عن البطالة ا مفصالكل شهر تقرير   زارة العمل األمريكيةمكتب إحصاءات العمل األمريكي يف و يصدر 

،ل البطالةستة تعريفات ملعدّ يشمل  .2بطريقة رائعة  مفصل اإلشارة إىل أن تقرير أوضاع سوق العمل األمريكية

ل البطالة عدّ م التعريف األولختتلف حسب التعريف املستخدم للعاطلني املشمولني يف التعريف؛ حيث يشمل 

أسبوعا أو أكثر يف حالة بطالة، ووفقا هلذا التعريف فإن معدل البطالة يف الواليات 15لعاطلني الذين قضوا لط فق

،ل البطالةملعدّ التعريف الثانياملاضي، أما )2011 ديسمرب(فقط يف كانون األول  %5صل إىل و املتحدة 

ذات الطبيعة املؤقتة كنسبة من إمجايل السكان،  ال الذين فقدوا وظائفهم والذين انتهوا من الوظائففيشمل العمّ 

ل فهو التعريف الرمسي ملعدّ التعريف الثالث يف املائة، أما %4.9ووفقا هلذا التعريف يصل معدل البطالة إىل 

ل الذي نتحدث عنه هنا، ويشمل إمجايل عدد ل الذي يتم اإلعالن عنه دائما، أي املعدّ البطالة، وهو املعدّ 

للتعريف ل البطالة وفقا أما معدّ .%8.5لعمل كنسبة من إمجايل قوة العمل املدنية، والذي بلغالعاطلني عن ا

Discouraged( ال احملبطنيعدد العمّ الثالث فيشمل إضافة إىل التعريف  الرابع workers( أي العمال ،

1
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chomage.htm

.6665العدد2012يناير�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǴĐ¦��10سوق العمل األمريكية تتحسن على حنو ملحوظالسقا،  إبراهيمحممد 2



بطة بسوق العملالجدل النظري حول المفاهيم المرت: التشغيل و البطالة -الجزء األول  

31

Ȃǔǫ�ǶĔȋ�¦ǂǜǻ��ǲǸǠǳ¦�Ǻǟ�Ʈ¦ ين يئسوا من احلصول على فرصة عملالذ ƸƦǳ¦�Ǻǟ�¦ȂǨǫȂƫÂ  فرتة طويلة يف البحث

ل البطالة وفقا وبلغ معدّ .عنه، لكنهم مل جيدوه، وهؤالء ال يدخلون يف قوة العمل املدنية وفقا للتعريف الثالث

ال الذين عريف الرابع مجيع العمّ ل البطالة فيشمل إضافة إىل التّ ملعدّ التعريف الخامس، أما %9.1للتعريف الرابع 

، وأخريا فإن %10ل البطالة حلاقهم بقوة العمل، ووفقا هلذا التعريف يبلغ معدّ يعملون بصورة هامشية ومت إ

دين يف التعريف ل البطالة، الذي يعد أوسع تعريف للبطالة، فيشمل إضافة إىل العمال احملدّ ملعدّ السادس التعريف 

Part ال الذي يعملون لبعض الوقتاخلامس، كل العمّ  time ّالبطالة وفقا هلذا ل ، ووفقا للتقرير يرتفع معد

.1 خالل نفس الفرتة %15.2التعريف إىل 

:(BIT)المكتب الدولي للعمل تعريف البطالة حسب  -1-3-4

من كل األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني املكتب الدول للعمل حبسب تتكون فئة األفراد العاطلني عن العمل 

:2 قوة العمل التالية سنة، و كانوا يف يوم أو أسبوع معني ضمن فئات59و  16

وقد حّددت باألسبوع .)بدون عمل(¢�ƨȈǠƳǂŭ¦�̈ŗǨǳ¦�¾Ȑƻ�ǲǸǟ�ÄƘƥ�¦ȂǷȂǬȇ�Ń�ǶĔأي : ستخدمنيمغري  - 

  .السابق للمقابلة

.متاح للعمل و هم مستعدين للقيام به يف حالة توّفره: مستعدين و قادرين - 

  .البحث عن عمل مأجور خالل فرتة معينةمن خالل القيام خبطوات و إجراءات  :عن العمل ونيبحث - 

و ليسوا غائبني على حنو مؤقت عن  ،اسبذلك حيسب كّل األفراد الذين مل يقوموا بأي عمل خالل فرتة القيّ 

عملهم، و الذين هم مستعدون للعمل يف غضون األسبوعني الالحقني للمقابلة، و الذين حبثوا عن عمل فعال 

  .للمقابلة كعاطلني عن العمل خالل األسابيع األربعة السابقة

śǴǷƢǟ�Śǣ�Â�śǴǷƢǟ�ǶĔ¢�ȄǴǟ�śǨǼǐŭ¦�śƥ�ǄȈȈǸƬǳ¦�ń¤�¿¦ƾƼƬǇȏ¦�¿ƾǟ�°ƢȈǠǷ�» ƾȀȇ . و هلذا فإن الفرد بال

و عادة تكون الفرتة املرجعية أسبوعا  ،"...الذي مل يعمل على اإلطالق خالل الفرتة املرجعية "عمل هو الفرد 

  .قبل املسح

الباحثني على العمل لتاريخ الحق عن فئة العاطلني، و كذلك  إبعاد، يسعى إىل "ستعدين و القادرينامل"أّما معيار 

هلذا فإن القدرة و االستعداد . يبعد كافة األفراد غري القادرين على العمل، بسبب مسؤوليتهم املنزلية أو مرضهم

."ستعّدا للعملأنه إذا منح الشخص فرصة للعمل فإنه سيكون قادرا و م "للعمل يعين 

  .مرجع سبق ذكره، سوق العمل األمريكية تتحسن على حنو ملحوظالسقا،  إبراهيمحممد 1
2

Bureau International du Travail, la normalisation international du travail, nouvelle série n° 53, Genève, 1953,
pp 48-49.
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دة اختذ خطوات حمّددة يف فرتة قريبة حمدّ  أن الفرد قد"يعين و  ،و آخر معيار هو جدية البحث عن العمل

املرجعية  ، هي نفسها الفرتةتكون الفرتة األخرية لنشاطات البحث عن عمل أن ، على"للحصول على عمل

ÀȂǰƫ�À¢�ǺǰŻ�Ǻǰǳ�Â��¿Ȃȇ�Â¢�̧ȂƦǇ¢�ƢēËƾǷÂ�ȆǇƢǇȋ¦�ƶǈǸǴǳ أطول .  

ƨǳƢǘƦǴǳ�ǂƻ¡�Ǧاملكتب الدويل للعمل أفسح إال أن  ȇǂǠƬǳ�¾ƢĐ¦�ƨǏƢŬ¦�©ȏƢū¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ . و قد عمدت املعايري

يقتصر هذا عمل يف بعض احلاالت، و الالبحث عن  إىل إدخال حكم يسمح بإرخاء معيار 1982الدولية عام 

عن عمل حمدودة األمهية، و تفتقر سوق العمل إىل احلكم على احلاالت اليت تكون فيها الوسائل التقليدية للبحث 

التنظيم أو تكون حمدودة النطاق، وحيث يكون استيعاب األيدي العاملة غري كاف، أو تكون قوة العمل فيها 

´ ƢŬ¦�ƢđƢǈū�ŚƦǯ�ËƾƷ�ń¤�ǲǸǠƫ.Ƕǿ�ǲǸǠǳ¦�Ǻǟ�ÀȂǴǗƢǠǳ¦�ƶƦǐȇ�¦ǀđ�Â ،األفراد الذين ليس لديهم عمل

و من املالحظ أن هذه احلاالت املذكورة هي غالبا . م مل يبحثوا عن عمل حبثا جديّااملتاحون للعمل لكنهو 

طة للبحث عن عمل أو حىت يعتقد يتخذ العاطلون عن العمل خطوات نشموجودة يف البلدان النامية، حبيث ال 

Ƕē¦ ƢǨǯ�ǞǷ�Ƥ،بعض العاطلني عن العمل ǇƢǼƬƫ�¾ƢǸǟ¢�Ä¢�ƾƳȂƫ�ȏ�Ǿǻ¢1.

للبطالة مشوالد وأكثرحمدّ تعريفتقدميحماولة، هواملكتب الدويل للعملمن طرف املعايريذهمن حتديد هاهلدف

 املختلفة بنفس الطريقةالدوليفالبطالةالتقياس معدّ خاللهمنميكن و .العاملدولخمتلفيف يصلح للتطبيق

 قياسبني الدول يف طريقةختالفات فيمااالبعضوجوديالحظويف الواقع.التاملعدّ تلكبنياملقارنة ميكنحىت

 يفاالختالفأوالعمل،داخل سنّ العمرية لألفرادالفئاتو يرجع هذا االختالف إما يف حتديد،التاملعدّ  تلك

.البطالةمن خالهلاتقاسالفرتة املرجعية اليت

قر، حيث أن العاطل عن للف للبطالة مضمون و مدلول خاص يف الدول النامية، فالبطالة يف هذه الدول رديف«

ه الدول عكس العاطل عن العمل يف الدول املتقدمة الذي حيصل على تأمني و إعانات ضد البطالة، العمل يف هذ

من ، و مصدر رزقه و مصدر الدخل األساسي فهو جمّرد متاما من أي مصدر للرزق باعتبار أن العمل بالنسبة له هو

، ا يعرضه جلحيم الفقر و احلرمان و كذا األفراد الذين يعيلهم هذا األخريممّ مث فهو يفتقر إىل األمن االقتصادي 

كالتهميش واإلقصاء ،  عن معاناته االجتماعية و العائلية والصحية اليت ترتجم نفسها يف صور و أشكال عّدةفضال 

لتهميش السياسي، فالبطالة يف هذه الدول تعين احلرمان و اجلوع، اإلقصاء االجتماعي و ا. و الضعف و املرض

.2» املرض واملعاناة و التسول

منظمة : جنيف، البطالة الناقصة، الطبعة العربيةرالف هومسانز، فرهاد مهران، وفيجيه فريما، مسوح السكان الناشطني اقتصاديا و العمالة و البطالة و : أنظر 1

.105، ص 1996لغريب آسيا، االجتماعيةل الدويل، و اللجنة االقتصادية و العمل الدولية، مكتب العم
.7، ص1997، (ERF)للدول العربية، تركيا و إيران  ةحممد امليتمي، سوق العمل و الفقر يف اليمن، منتدى البحوث االقتصادي2
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:(ONS) تعريف البطالة حسب الديوان الوطني لإلحصائيات -1-3-5

:1 يعترب الشخص عاطال عن العمل إذا توافرت فيه املواصفات التالية

.)سنة 64و  15بني (أن يكون يف سّن يسمح له بالعمل -

ئي، و نشري إىل أن الشخص الذي ميلك عمال هو الشخص ال ميلك عمال عند إجراء التحقيق اإلحصا-

.ول عمال و لو ملّدة ساعة واحدة خالل فرتة إجراء التحقيقاالذي مل يز 

أن يكون يف حالة حبث عن العمل، حيث أنه يكون قد قام باإلجراءات الالزمة للعثور على منصب -

. شغل

 لتقدير حجم البطالة وبيان اخلصائص االجتماعية يقوم الديوان الوطين لإلحصاءات بعمل مسح سنوي بالعينة

وجيري هذا املسح مرة يف السنة و يصدر بعدها الديوان تقرير سنوي عام  .واالقتصادية للمتعطلني عن العمل

Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�Ļ�Ŗǳ¦�©ƢƷȂǈŭ¦�©ƢǻƢȈƥ�Ƕǿ¢�ȄǴǟ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƾǸƬǟƘǇ��̧ȂƦǘǷ . و كذا على نوع ثاين و هو خيص

:  السنوية تنقسم بدورها إىل نوعني فيما خيص املسوحات. كل عشر سنواتكانية اليت تقام  التعدادات الس

واعتمدنا باألخص على البيانات املستخرجة من . املسوحات اخلاصة بالعائالت واملسموح اخلاصة باملؤسسات

ل و هذا يسّهل عملية املسوحات العائلية ألن طريقة التقدير تعتمد على مفاهيم و تعاريف املكتب الدويل للعم

  . القيام باملقارنات الدولية

ƨǬȇǂǗ�Ǻǟ�Äƾȇ±Ȃƥ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ŚƦŬ¦�Ǧ ǌǯ الوطين  من قبل الديوان ةاملنتهج واملسوحات البحث

�¢�ƢĔ لإلحصائيات Ëśƥ�Â�ƨǳƢǘƦǳ¦�Â�ǲȈǤǌƬǳ¦�¾ȂƷ�ǾƫƢǬȈǬŢ�Ŀوتستجيب للمعايري الدولية فيما خيص ، ةصحيح

  :ة إال أنه يؤخذ عليها ما يلياملفاهيم املطبق

150000، مقابل 2006سنة لأسرة  14900 مشل فقطحيث أن املسح  حجم العينة ميتاز بالضعفأن  -1

أسرة  20314ارتفع حجم العينة ليصل إىل  .عائلة يف املغرب 42000بيت يف فرنسا بالنسبة لنفس التحقيق، و

عائلة مشلها التحقيق 20000عائلة منها60000املغرب إىل انتقل العدد يف حني يف  ،2يف اجلزائر2011سنة 

138700قت تونس مبسح مشل يف حني تفوّ .3 خالل نفس السنة يف املناطق الريفية
.2010عائلة سنة  4

1
Office National des Statistiques, l’emploi et le chômage, données statistiques, n° 226, Algérie, 1995, p8.

2
ONS (La Direction technique chargée des statistiques de la Population et de l’Emploi), Enquête emploi
auprès des ménages 2011, Collections Statistiques N° 173, Série S : Statistiques Sociales, juillet 2012, pp
124.

emploi_a89.html-l-sur-nationale-http://www.hcp.ma/Enqueteاملندوبية السامية للتخطيط، املغرب3
.2011الدويل،  والتعاون التخطيط وزارة، التونسية اجلمهورية، 2010املعهد الوطين لإلحصاء، املسح الوطين حول السكان و التشغيل لسنة 4

http://www.ins.nat.tn/indexfr.php
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 إحصائيات مقدّ توجد الوكالة الوطنية للتشغيل ت مثال يف فرنسا .ال يوجد يف اجلزائر رقابة على اإلحصائيات -2

كونا يلوكالة الوطنية للتشغيل ميكن أن أما يف اجلزائر فالضمان االجتماعي وا. يل نتائج التحقيقتسمح بتعد

  .مصدرين إداريني للرقابة ولكنهما غري مستعملتني

  . لإلحصائيات اجلهوية واجتماعيةال يوجد يف اجلزائر نظام معلومة اقتصادية  -3

 االجتماعيو الضمان  التشغيلالعمل وطين لإلحصائيات ووزارة اإلحصائيات يف اجلزائر، مثل الديوان ال منتجو -4

، ال يستعملون نفس اخلطوات أو نفس املناهج لتقييم عدد طاليب العمل، أو غريها من األجهزة اإلحصائية و

مثال عدد طاليب العمل من النساء، مقدرة بطريقة ف. وهو ما مينع من إجراء تقسيم. ال أو البطالنيعدد العمّ 

حنن أمام نفس الرقم منذ عشر سنوات وهذا غري . سنوات �ǀǼǷ�°ȂǘƬƫ�Ń�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�À¦Ȃȇƾǳ¦�¿Ƣǫ°¢10 :سيئة

  .حقيقي

ال ال هناك عمّ ، كذلك)نشاط النساء وخاصة يف الوسط الريفي( غري مدرج و اهلامشي العمل البسيط -5

  .تم إدراجهمين يفأ  يشتغلون سوى جزء من اليوم، أو مرحلة من الشهر، أو املومسني

اليوملكنه يستخدمبا،و الشمالية و دول أور أمريكاويفالصناعيةالدوليفاستخدامهالسابق وضع التعريف

وتتمثلاالنتقاداتالرمسي بعضاملفهومُوّجه هلذاولقد.العاملبلدانمعظميفالبطالةلقياسمعياريةكطريقة

:1أمهها فيما يلي

 العاملنيتعداديفالفرد و يعدّ . اجلزئيةوالبطالةاملقنعةالبطالةكال منحسبانهيفالسابقالتعريفيأخذال -1

 أنصحيح.يومياساعاتمثانأوسبعيعمل الذيالفردمثلذلكيففهو،واحدةلساعةولويعملمادام

 اكهنبأنضيفلكنه ي، العملعنالعاطلنيحسابيفصارمة إرشادات وضعاملكتب الدويل للعمل 

 ألكثرعملواالذيناألفرادالفئةهذهتتضمنأنوميكنالعملعنعاطلنيغريوهم للعملحباجةأشخاص

  .كاملعملأسبوععنتقلّ لفرتةولكنواحدةساعةمن

  .واإلنتاجيةالعملبنييربطهذا التعريف ال -2

  . رمسيةغري بأنشطةيقومونوأهامشيةوظائفيفيعملونالذيناألفرادمتييز بنيعلىمقدرتهعدم -3

ال يأخذ بعني االعتبار األفراد الذين يعملون فعال و حيصلون على أجر و مع ذلك فهم يبحثون عن عمل  -4

.أفضل، وقد سجلوا أنفسهم يف مكاتب العمل كعاطلني

لناشطني أو عدم دقة املعلومات اليت ترّد من قبل الشخص يف حالة املسوحات اليت ختص إدراجه يف فئة ا-5

العاطلني، و اليت تعتمد على ما يقّرره هو عن نفسه و ما يرتتب على ذلك من تصنيفه ضمن العاملني، أو 

.9، ص مرجع سبق ذكرهحسني، الشيخصطوف 1
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فمن الشائع، مثال، أنه إذا سئل شخص عما إذا كان يعمل أو ال، فإنه .املتعطلني، أو من هم خارج قوة عمل

.ه األسئلةزة ملثل هذجييب بالنفي غالبا، و ذلك بسبب الصيغة املتحيّ 

إن هذا املعّدل الرمسي للبطالة ميكن أن ينتقد بسبب املبالغة يف العدد احلقيقي للمتعطلني أو التقليل من هذا -6

العدد، فنجد بعض األفراد الذين  ميكنهم بسهولة أن جيدوا عمال، ولكنهم يفضلون البقاء بدون عمل حبثا عن 

ن رمسيا ضمن املتعطلني عن العمل، و هي حالة تنطبق على العمل الذي يرغبون فيه، ومثل أولئك يصنفو 

ĺǂǠǳ¦�ƲȈǴŬ¦�¾Â®�Ŀ�©ƢǠǸƬĐ¦.

ة، فمثال معّدل البطالة حيسب على ق بإحصائيات البطالباإلضافة هلذه االنتقادات هناك أوجه قصور أخرى تتعلّ 

فيها هذا الفرد عاطال قبل حلظة   كانأساس عدد العاطلني خالل فرتة زمنية حمّددة، وال يدّل املؤشر على املّدة اليت

د نوع من لفنجد أن مّدة البطالة تكون أطول نسبيا يف املراحل اليت يشهد فيها اقتصاد الب. املسح والتعداد

و تعترب حتديد مثل هذه املعلومات غاية يف األمهية ملا يساعد يف . و هذا عكس فرتات الرخاء االقتصادي. الكساد

. من معضلة البطالة املناسبة و حتديد الوسائل الكفيلة للحدّ رسم االسرتاتيجيات 

جدية ختصالثقافية والرتاثية، اليتالعواملمناالعتبار جمموعةيفأخذتإذااتعقيدأكثرالبطالةتعريفويصبح

عدد يرتقديفامغاليالبطالةجيعل حسابممارت،إذا توفّ العملبفرصةبالقبولالرغبةوصدقعمل،عنالبحث

 عنالبحثعنكفوااحملبطني الذينا من املتعطلنيمهماجانبالبطالةتشمل إحصاءاتالرمباأو. 1العاطلني

Discouraged)احملبطة أو اليائسة العمالةمصطلحويطلق عليهم ،إحباطهم وتشاؤمهمبسببفرصة للعمل

Workers)  عن املعيار توقفواعنه،البحثليأسهم يفهمولكنالعمل،يفيرغبونالعاطلني الذينوهى متثل فئة

. البطالة الرمسيةإحصاءاتيفاأيضالبطالةمناجلديدالنوعيدخل هذاالعمل، والالثالث املتمثل البحث عن

فإن العمال احملبطني، بسبب توقفهم عن البحث عن العمل، ال يعتربون «، املكتب الدويل للعملتبعا لتعريف و 

 التمعدّ الرتفعتإلحصاءات البطالة الرمسيةوإضافتهمت قياسهولو .مل، بل خارج القوى العاملةمتعطلني عن الع

و يضم هذا النوع من البطالة احملبطون املدركون الذين سبق هلم و أن دخلوا سوق . عنها كثريااملعلنعنالبطالة

أثر  "و يطلق عليه أيضا . » إىل سوق العملالعمل واألفراد احملبطون املهملون الذين مل يسبق هلم أبدا الدخول 

»"العامل اليائس The discouraged-worker effect ».

¦�Â��Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦�Â��ƨǳƢǘƦǳ¦�Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�¶ƢǌǼǳ¦�ǶȈǿƢǨǷ�Ǧ ȇǂǠƫ�Ŀ�ǪȈǫƾƬǳ¦�ǺǷ�ƾƥȏ�Ŀ�̈®ȂŪ¦�ǖƦǓÂ��Ǿƫ¦̄�řǠŭ¦�ǎ Ƽǌǳ¦�ǺǷ�ƢēƢǻƢȈƥ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū

، أن خيضع لسلسة من األسئلة التفصيلية عن قيامه بأنشطة "غري مشتغل"العمل امليداين، و إذا كان جواب الفرد على السؤال الذي خيص حالته العملية بأنه 

  .إذا أجاب على واحد على األقل من هذه األسئلة باإلجياب "مشتغل"اقتصادية خمتلفة خالل الفرتة املرجعية، و يصنف على أنه 
:ميكن الرجوع إىل1

Kenneth W. Clarkson, Roger E. Meiners (1977), Inflated Unemployment Statistics, Law and Economics
Center edition , University of Miami School of Law, pp 25-31.
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¦�ƨǸƟȐǷ�©ƢǇƢȈǇ�ƨǣƢȈǏ�Ŀ��ǶȀȇƾǳ�¶ƢƦƷȍ¦�Ȇǟ¦Â®Â�ǶēƢǸǈƥ�¿Ƣŭȍ¦Â�śǘƦƄ¦�®¦ǂǧȋحجم ويساعد تشخيص 

ǲǸǠǳ¦�̈Ȃǫ�Ŀ�ǶđƢǠȈƬǇȏ. ّشطة التدريب، والتأهيل املطلوب يف ع يف أنالتوسّ : ق هذه السياسات بأمور مثلوتتعل

¦�ǖȈǌǼƬǳ�ƨƦǇƢǼŭ¦�ǲȇȂǸƬǳ¦�©¦ȂǼǫ�ƨƠȈēÂ��̈ ƢǨǰƥ�¼Ȃǈǳ هاملعلومات الكافية عن إشارات هذ سوق العمل، ونشر

: من غريها باالهتمام يف هذا الصدد مثل أوىل كما يساعد يف تصويب هذه السياسات حنو فئات. العمل اخلاص

ومن شأن ذلك كله أن ميهد السبيل . التعليم املتدين، وذوي الدخل املنخفضالفئات الفتية، واإلناث، وذوي

  .ل البطالةخلفض معدّ 

، و هذا "ال ميلك أي مصدر للّرزقالذي الفرد "بأنه ذلك  ،كما يعرتض الكثريون على تعريف العاطل عن العمل

و حىت ولو توّفرت ،اطلني عن العملن ميلكون موارد للرزق سوف يتم استبعادهم من فئة العيعين أن األفراد ممّ 

  .دها الكتب الدويل للعملفيهم شروط اليت حدّ 

للبطالة تكشف للباحث عن مهمة،  و يبقى أن نشري إىل أن الصعوبات الكبرية اليت تواجه وضع مقياس مرجعي

ة ليست فقط يف ل يف ضوء هذه التحفظات، وأن العرب هي أن املعّدالت احملتسبة للبطالة ينبغي أن تقرأ و حتلّ و 

�ËŲ��ȆǴǠǨǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ǻǟ�¼ƾǐƥ�ƢǿŚƦǠƫ�ÃƾǷ�Â�Ƣēȏȏ®�Ŀ�ƢŶ¤Â��ƨȈƟƢǐƷȍ¦�©ƢǻƢȈƦǳ¦�Â�¿Ƣǫ°ȋ¦ ا يعطي هامشا كبريا

.1من املرونة املتاحة لكل جمتمع يف قياس البطالة مبا ال خيّل بالتعريف القياسي املتفق عليه عامليا

ويبحث عنه، ويقبلفيه،وراغبالعمل،علىقادرهومنكل «م ĔƘƥللعاطلنيإجرائيتعريفتبينإذاميكن

اخلبري يذكره كماالواقع يتفقيفالتعريفوهذا. » العملهذاجيدالولكنهالسائد،األجرمستوىعندبالعمل

اهذويف.ى به املكتب الدويل للعملأوصومااالقتصاديون واخلرباءعليهاتفقمامع 2رمزي زكياالقتصادي 

  :وهيالعملعاطال عنالفردالعتبارشروطمخسة هناكالتعريف

    .أن يكون الشخص قادرا على العمل - 

  .متاح للعمل و يرغب فيه - 

  .يبحث عن عمل - 

  .يقبل مبستوى األجر السائد للعمل الذي يبحث عنه - 

  .و مع ذلك مل جيد العمل بعد - 

.20، ص 2008حالة البطالة و خصائص املتعطلني يف دولة قطر، فعاليات ورشة عمل البطالة، الدوحة، أكتوبرحسن إبراهيم املهندي،1
266��ƪحتليل ألخطر مشكالت الرأمسالية املعاصرة، عامل املعرفة، عدد :رمزي زكي، االقتصاد السياسي للبطالة2 ȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��

1997.
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اطلني عن العمل هو نفسه التعريف املرجعي الذي تبنته يبقى من أهم املصاعب اليت تواجه حتديد أعداد الع

يعرب عن  ، فاملعيار األول هو موضوعيو الذي يعتمد بدوره على معيارين ،املنظمات و اهليئات اإلقليمية و الدولية

ل يف أما املعيار الثاين فهو معيار سلوكي ذايت يتمث ،احلالة اليت يوجد عليها األفراد يف حالة عدم شغل منصب عمل

  .البحث عن العمل

يف الدول املتقدمة جند أن املعيار األول يتحّدد بتشريعات و قوانني العمل، فالعاطل عن العمل حيصل عن «

و منه فإن حجم البطالة ميكن قياسه من خالل عدد األفراد بدون عمل و املقيدون لدى . خمّصصات للبطالة

منهم من فقد منصب عمله و منهم من مل يسبق له  مكاتب التسجيل و هم يف إطار البحث عن العمل و

 بكثري من عدد العاطلني الذين حيصلون على ربو قد يكون معّدل البطالة الفعلي أك. الدخول إىل سوق العمل

سات الوسيطة اليت تنظم سوق أما يف الدول املتخلفة جند العكس بسبب غياب هذه املؤس. إعانات للبطالة

و منه يصعب حتديد حجم  .صات للبطالة أغلب هذه الدول على حيصل على خمصّ ، كما أن العاطل يفالعمل

.1» البطالة بشكل دقيق و موضوعي

، فقد نكون خمطئني لو اعتمدنا على مكاتب العمل يف فريتبط بسلوك الفرد العاطل عن العمل أما املعيار الذايت

مل النفسية للمتعطل واليت تنتج عن عدم فعالية حتديد العاطلني عن العمل و خاصة يف الدول النامية، فالعوا

�ËŲ��Ƥ ƫƢǰŭ¦�ǽǀđ�ǲȈƴǈƬǳ¦�Ǻǟ�» ǄǠȇ�Śƻȋ¦�¦ǀǿ�ǲǠš �ƾǫ��ǲǸǟ�ƨǏǂǧ�®ƢŸ¤�Ŀ�ǽǂǷƾƫ�¦ǀǯ�Â�ǲǸǠǳ¦�Ƥ ƫƢǰǷ ا

و العكس لو كان فيه حتسن يف األوضاع االقتصادية و املؤسسية للبلد فسيكون . للبطالة ينتج عن ذلك أرقاما أقلّ 

  .مبالغا فيهحجم البطالة 

II.قياس البطالة:  

:معّدل البطالة-2-1

يهدف معّدل البطالة إىل قياس اخلمول يف سوق العمل، و هو عجز سوق العمل عن استخدام كافة العاملني 

.)أي القادرين و املستعدين(املتاحني 

ة، وهلذا فإنه عموماهذه الظاهر  عو توسّ  غري دقيق ملدى انتشار ام مؤشر مجايل يقدّ اإلإن حساب عدد العاطلني 

يقيس نسبة  حيث ،هذه الظاهرةلتقييم و حتليل ل البطالة كمؤشر حقيقي يتم استعمال معدّ يف أغلب األحيان و 

ويسمح باملقارنة عرب الزمان  ةاملائ نسيب حمصور بني الصفر و وهو مؤشر إىل إمجايل القوى العاملة، العاطلني

:2 ليةبالصيغة التا ويعرب عنه رياضيا. واملكان

.9-7 صمرجع سبق ذكره، مد امليتمي، حم1
.2، ص 2006ريل ، أب76بقاسم العباس، حتليل البطالة، جملة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد 2
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  :حيث

RU:معّدل البطالة

LF :ميثل جمموع األشخاص يف سن العمل يشتغلون  E أو يبحثون عن عمل  U.

U : تعريف عدد العاطلني عن العمل حسبBIT

E :عدد املشتغلني  

و هي تعود إىل عّدة عوامل منها التغريات ،ل البطالةقياس معدّ توجد عدة اختالفات بني الدول فيما خيص طرق 

سنة يف حني  65-15جند مثال يف بعض الدول القوة العاملة بني ( يف حتديد القوى العاملةو العمل  حدود سنّ يف 

األفراد وضع معاجلة ، ة املعيارية للبحث عن العملاملدّ ، و كذا )سنة 60-16الدول األخرى بني  يف بعض

الباحثني عن العمل ألول مرة، خاصة مغادري ، دماجهمإعادة إع من العمل واملتوقّ  أو املسرحني املطرودين مؤقتا

  . برامج تدريب العاطلنيو خرجيي اجلامعات و املعاهد، أيضا  املدارس

ل لقوة العمل، و يعترب أيضا من أهم مقاييس أداء سوق تسب هذا املؤشر أمهية خاصة لكونه اجلزء املكمّ يك

  . العمل

 لىعة مبنيوهي  األسرية املسوحاتو يبقى أهم مصدر لبيانات هذا املؤشر هو اللجوء إىل التعدادات السكانية، 

ÀƢǰǈǳ¦�̧ȂǸĐ�ƨǴưŲ�ƨǼȈǟ راءها تتميز بطول فرتة إجالسكانية فالتعدادات . عملاإلدارية ملكاتب ال سجالتأو ال

و نفس الشيء بالنسبة للمسوحات  كما أن التعدادات مكلفة بالنسبة للبلد،  وقد تكون مرة كل عشر سنوات

ال تسمح مبتابعة تأثري التقلبات يف األجل  فهي تثري مجلة من املشاكل نتيجة لطبيعتها الدورية السنوية اليت قد

 ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )BIT(املكتب الدويل للعمل إال أن  ،التغريات املومسيةالقصري أو 

(OCDE) معيار البحث عن (أما سجالت طاليب العمل فهي أيضا تتأثر باملعيار الذايت . 1 حتبذان هذه الطريقة

أنه إىل ضافة إعلى االستحقاق ة دمتعدّ لعدد العاطلني، حيث أنه توجد قيود  م قياسا دقيقاتقدّ حيث ال  )العمل

البحث ال يقوم بعملية وكذلك  ،يرفض عروض العمل كبري  يوجد عدد من هذه التعويضات ناملستفيديمن بني 

باملقابل و . عن العمل تجه حنو تضخيم أعداد العاطلنيهذا األسلوب يوبالتايل فإن  ،عن العمل بصفة ديناميكية

�ǆفئات عدة فإن هناك  Ȉǳ�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ و ما . ويتم استثناؤهم من عداد العاطلني هويبحثون عنيف العمل ق احلهلم

و تلجأ إىل استعماهلا خاصة  ،عن العمل ف لعدد العاطلنيوغري مكلّ  م تقديرا سريعا¦�ËƾǬƫ�ƢĔ¢�ƨǬȇǂǘǳ مييز هذه

  .الدول الكربى و املتطورة

، مكتب األمم 102 العدد، الطرق يف دراسات ، السكان تعدادات يف الصلة ذات اقتصاديا واخلصائص الناشطني السكان قياس ، الدويل العمل مكتب منشورات1

.2011املتحدة ،نيويورك، 
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البيانات ترجع بالدرجة األوىل إىل التعاريف مهما كانت نوعية األداة املستخدمة يف قياس البطالة فإن مصداقية 

املستخدمة للبطالة، لذا تظهر كثري من اآلراء املتضاربة و املتناقضة خبصوص دقة القياس اإلحصائي للبطالة يف كثري 

  .من الدول

 من أفضليبقى  هذا املؤشر ل البطالة، فإنقياس وتفسري معدّ  اليت قد تظهر من خالل شاكلاملبالرغم من 

 ل البطالةفمعدّ  .الت تبقى مهمةإال أن القراءات و التحاليل اجليدة هلذه املعدّ  .أداء سوق العمل قياسل اتؤشر امل

الت جمموع السكان له معدّ أن التجانس، حيث  اختالف عن داخل البلد الواحد هو عبارة عن متوسط ال يعّرب 

فإنه من الواجب وعليه  ،موعاتĐ¦�ǽǀǿاوي بني البطالة غري موزعة بالتسف ،لعدة أسباب متفاوتةبطالة خمتلفة و 

حسب الفئات العمرية، اجلنس، العرق، املناطق، املستوى (ا من كل جمموعة قهذا املعّدل انطال بالقيام حبسا

.)...التعليمي، جتزئة سوق العمل،

:معّدل البطالة الموسع-2-2

دقيقا و موضوعيا لغايات املقارنة الدولية، إال أن بالرغم من أن معّدل البطالة القياسي يهدف أساسا  بأن يكون

Hussmanns)املكتب الدويل  2007 : ال يرصد بالكامل حالة البطالة السائدة يف   "قر بأنه قد ، ي1(16-17

."...كثري من الدول

 العملعن والباحثيف سن العمل والراغبالشخص(للبطالةالتقليدي يرى الكثري من االقتصاديني أن املفهوم

 هذاأنباإلضافة إىلهذاالبطالة،لواقعحقيقيةوغريمتدنيةتقديراتعلى احلصولإىلقد يؤدي )جيدهوال

Disguised)املقنعة البطالةعن تقديريعجزاملفهوم unemployment)للعمالة واالستخدام القاصر

(Underemployment or under-utilization) .هؤالء  أن يشملالبطالة جيب لنسبةاحلقيقيفالتقدير

قد اليتللعمالةالقاصراملقنعة واالستخدامالبطالةإىلباإلضافة،عملفرصةعنالبحثيفاألملفقدواالذين

.اليوميفواحدةساعةسوىال تعمل

البحث حيث تكون وسائل ... يف بعض األحوال يسمح بتوسيع معيار البحث عن العمل« بالتايل وضع نص

ق، و حيث استيعاب ليدية ذات صلة حمدودة، عندما يكون سوق العمل غري منظم متاما أو ذا نطاق ضيّ التق

.2»العمالة يف ذلك الوقت غري كايف، أو حيث تكون القوة العاملة مشغلة ذاتيا بشكل كبري

 بشأن التوقعات ستوىم لىع اكثري  يعتمد حيث ،العمل سوق سالمة ملدى للغاية اجزئي امقياس البطالة لمعدّ يعدّ 

 ينخفض أن املمكن فمن .الوظائف تلك خلق لمعدّ  على يعتمد مثلما، املنظم القطاع يف وظائف على احلصول

1
Hussmanns, Ralf (2007), Measurement of employment, unemployment and underemployment–Current
international standards and issues in their application, Geneva: ILO Bureau of Statistics.

.11 ص ،2008اجع يف سوق العمل الفلسطيين، مركز دراسات التنمية، جامعة بيزيت، رام اهللا، فلسطني،،  قياس الرت يوسف داود 2
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 أي على حيصلون عندما أو املنظم، القطاع يف التوظيف عتوقّ  عن يكفون الناس أن نتيجة ببساطة التوظيف لمعدّ 

 حيدث أن ميكن وهذا. امتام العمل سوق من اخلروج أو ǶđƢǈū العمل نتيجة أو املنظم غري االقتصاد يف وظيفة

 اخنفاض يعنيه مما التأكد ميكن حىت وهلذا،. االقتصاد يف التوظيف أوضاع يف حقيقي حتسن أي يطرأ أن دون

 البطالة تعريفات ذلك يف مبا األخرى، العمل سوق مؤشرات من اعدد يبحث أن املرء على فإن البطالة، التمعدّ 

البطالة  لمعدّ  عليه يطلق الذي ا،مؤخر  استحدث الذي املؤشر وكذلك العمل، قوة يف املشاركة لومعدّ يلة،البد

.1معّدل البطالة بني فئة الشباب باإلضافة هذا ،لدى فئة خرجيني اجلامعات

III. التدفقات داخل و خارج البطالة:التعطلو ديناميكية حالة

. بطالة و يتبع تذبذبات الدورة التجارية و النمو يف االقتصادفقدن منصب عمل يعترب أهم تدفق داخل ال

تنخفض البطالة الطوعية عندما ترتفع مستويات البطالة، كما تنخفض معّدالت إعادة الدخول إىل البطالة ألن و 

األفراد يرون أن حظوظهم تقل يف احلصول على منصب عمل، عند ارتفاع معّدالت البطالة و تدهور حالة أسواق 

ة ارتفاع فقدان مناصب العمل، حدّ ل من ض و تقلّ إن اخنفاض املغادرة الطوعية و إعادة الدخول قد تعوّ . عملال

.2 بالتايل فإن ارتفاع تدفقات الدخول للبطالة قد ال تكون السبب يف ارتفاع البطالةو 

  التدفقات إلى البطالة و خارجها: )4( البياني الشكل

.152، ص 2010مصر، ،يالقوم التخطيط ومعهد املتحدة لألمم اإلمنائي الربنامجية البشرية،  متقرير التن1
.4، ص مرجع سبق ذكرهبلقاسم العباس، حتليل البطالة، 2

  املوظفني

 )الفئة النشطة(

الفئة غري النشطة

 العاطلني

)اليائسة(البطالة احملبطة 

التسريح، (فقدان مناصب العمل 

ƢĔ¤�ƨǷƾŬ¦�   املغادرة

..)..الطوعية،

لدخول اجلديد أو إعادة ا

 الدخول

 التوظيف األول

 التقاعد إعادة التوظيف

الوقف املؤقت للنشاط

اختاذ وظيفة
**

 التخفيض اإلرادي

للوقت

** :  التخفيض الالإرادي للوقت
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عن النشاط يف سوق العمل يف الواليات املتحدة أن البطالة ظاهرة ديناميكية  1)1990(كالرك لقد بّني سومرز و  

فيها تدفقات داخلة و خارجة إىل خمتلف فئات البطالة القادمني من جمموع املستخدمني وأولئك القابعني خارج 

املة، أي من كون املرء عامال إىل كونه أيضا يف الواليات املتحدة األمريكية، ألن احلركة ضمن القوة الع. قوة العاملة

أن الكثري من احلركة الداخلة عاطال عن العمل و العكس بالعكس، يفّسر نسبة صغرية من التغري يف البطالة و 

كذلك بينت نتائج البحث ذاته، بأن معظم الذين . اخلارجة لفئة العاطلني عن العمل تأيت من خارج القوة العاملةو 

. ميّرون بفرتة بطالةن وظائفهم اليغّريو 

  التشغيل توظيف وال: المبحث الثالث

يعترب حجم التشغيل من أهم املؤشرات االقتصادية اليت يتم مراقبتها عن كثب أكثر من غريها، وبالرغم من اجلدل 

ما  القائم و املتزايد بني اقتصاديي العمل حول مدى قدرته على التنبؤ بالوضع االقتصادي، إال أن صناع السياسة

  .زالوا يستخدمونه كأهم مؤشر لقياس ديناميكية سوق العمل

، مجيعهم ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧأليأيت االهتمام بقضية تشغيل القوى العاملة انطالقا من أن حق العمل يعد مطلبا أساسيا 

سب حيث جند أن األنظمة والتشريعات الدولية قد ألتزمت بالنص على ضرورة وأمهية توفري العمل الالئق واملنا

أن لكل إنسان حق العمل وحرية  « :على 1 فقرة 23لذا نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف البند . للفرد

Pollis)» وحق احلماية من التعطل... اختياره & Schwab,1979:154)2.

، و هلذا طالنشاو ستخدام كاالرى  كما ميكن أن يتداخل مع مفاهيم أخ  قد يتداخل مفهوم الشغل مع مفهوم العمل

سوق  اليت ختصّ  يف املفاهيم قتضايالتداخل و اللبس و إن وجود ال. هذه املصطلحات نرى ضرورة التفريق بني

حىت نقف على الواقع النشاط، التشغيل و العمل كل من  مفهومحول ريف اتعجتعلنا جمربين على تقدمي ، العمل

و ميكن استخالص واستنتاج الفرق  .فيما بينها يت جتمعالواملضامني الذي يشري إليه كل منها، وكذا حتديد العالقة

©ƢƸǴǘǐŭ¦�ǽǀđ�ƨǏƢŬ¦�Ǧ ȇ°ƢǠƬǳ¦�ǒ Ǡƥ�µ ǂǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǶȈǿƢǨŭ¦�śƥ.

:إىلميكن الرجوع 1

Summers, Lawrence H. and Clark, Kim B. (1990), Understanding unemployment, Cambridge, MA:The MIT
Press.

  :ميكن الرجوع إىل 2

Pollis, A. & P. Schwab (1979). Human Rights: Cultural and Ideological Perspectives. New York: Praeger
Publshers.
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I.تعاريف حول مفهوم العمل و الشغل:

  :تعريف العمل-1-1

ه املختلفة من وايعرف العمل بأنه اجلهد الذي يبذله اإلنسان سواء كان عقليا أم عضليا، مبعىن استخدام الفرد لق«

ة العمل عند االقتصاديني هلا مدلوالن رئيسيان، و كثريا ما كلمو   .» أجل حتقيق منفعة مادية أو معنوية

مل مبعىن كل جهد بشري هادف لعيستخدمها االقتصاديون يف كل ما يكتبون لتغطي نطاق املدلول األول، و هو ا

.Ƣē¦̄�ƨǴǷƢǠǳ¦�̈ȂǬǳ¦�Ä¢�ǶȀǈǨǻ¢�¾Ƣ1لعمّ فهو ا املدلول الثاين اإىل حتقيق غاية ذات قيمة، أم

لة لنشاط ما و د العمل، وهو مزاواشرتاطات عقشري مفهوم العمل إىل البعد اإلجرائي والتنفيذي ملضامنيكما ي

بني العامل ومستخدميه، فيما يتعلق مبواصفات  ت متّ يتتبعا لالتفاقية الإنتاج سلع أو تقدمي خدمات، قصد

لة إليه، مقابل احلصول على املوكّ أو املشاركة يف إنتاجها بتنفيذ املهام ،ذه السلع واخلدماتوآجال إنتاجه هل وحجم

2. أجر متفق عليه مسبقا

Labor(�ƾȀƳ�řǠƫ�ƢĔ¢�ƨȇǄȈǴųȍ¦�ƨǤǴǳ¦�ǆ أو(Labourتتضح كلمة « ȈǷ¦Ȃǫ�ǺǷ)وخباصة  ،)جسدي أو عقلي

ذلك ويعين ك. ماي الذي يؤمن السلع واخلدمات يف جمتمع والعمل هو النشاط البشر . حني يكون عسريا أو إلزاميا

ويف تعريف القواميس الفرنسية جند أن العمل هو شكل من نشاط  .ال لقاء أجور معينةاليت يؤديها العمّ  اخلدمات

.3"» نتائج نافعة )أو املشاركة يف إنتاج(نشاط يدوي أو ذهين يهدف إيل إنتاج  )الرجل أو املرأة( اإلنسان

:مفاهيم عامة حول التشغيلتقديم و  تعريف الشغل -1-2

و ما يالحظ أن الشغل له . ّد ذاتههناك من يعّرف الشغل بأنه ممارسة نشاط مأجور، أو هو منصب عمل يف ح

 و انطالقا من تعريف العمل ميكن .ق األمر بالنشاط أو منصب العملسواء تعلّ ،بعنصر األجر عالقة وطيدة

 دائمبشكلكان سواء أجرلقاءالعامليبذلهجسماينأوفكريجهدكل« غل على أناستخالص تعريف الش

.»مومسيأممؤقتأمعرضيأم

أو اخلروج إىل سوق العمل  الولوج ن مناليت متكّ  شروطالكيفيات وكذا ال طرق واليشري مفهوم التشغيل إىل كما 

ويقصد بطرق التشغيل اإلجراءات .وطبيعة العمل املمنوحواملالزمة ملضمون ، باإلضافة إىل املكانة املصاحبةمنه

.49، ص 1983ىي أمحد إمساعيل، العمل يف اإلسالم، القاهرة، مصر، دار املعارف، عبده عيسى، حي1
،2011واقع و آفاق، : اكة األورو جزائريةر التشغيل و الش2

lang=arhttp://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=30087&
، "إسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة و حتقيق التنمية املستدامة"امللتقـى الدويل حـــول : غضبان بشري، اإلنسان، العمل و مكافآته و البطالة، ورقة مشاركة يف3

.2-1، ص 2011 نوفمرب 16-15خمرب االسرتاتيجيات والسياسات االقتصادية يف اجلزائر، جامعة املسيلة، خالل الفرتة 
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مسجال بصفة رمسية كطالب للعمل يف مؤسسات الفرد أن يكون ومن بينها ،ق مبتغى التوظيفالواجبة اليت حتقّ 

.التشغيل

،او املسجلة كقوانني يتم الرجوع إليه شغيلاألقصى للت األدىن والسنّ لشروط اليت جيب توفرها، السنّ امن بني 

املفروضة من  وائحللوا شروطالللعمل حسب ه واستعداد ،العلمي مستوى التحصيلو لدى الفرد تأهيل كذا الو 

أما بالنسبة للخروج أو االنسحاب من سوق العمل، .أخرى شروطباإلضافة إىل ، املؤسسة املستخدمة طرف

رض أو املاإلصابة بعاهة ت األخرى كباإلضافة لبعض احلاال ،هو أهم حمّدد للخروج من سوق العمل التقاعد سنّ ف

.1األخرى االتمزاولة األعمال احلرة، إىل غري ذلك من احلو املهنة، أيضا اختيارمن مزاولة العمل الذي مينع و 

أما بالنسبة للمكانة املكتسبة، فتشري إىل طبيعة هذا بالنسبة لطرق وشروط الدخول لسوق العمل واخلروج منه،

التعريف  حسب هذا العاديالعامل فمكانة . شغيلالواجبات واالمتيازات املرتتبة عن التو املسؤوليات واحلقوق

الكبري يف  باعدالت حقيقة تبّني اإلطار  العامل العادي و مكانة اإلطار السامي، وتباعد املكانة بنيختتلف عن 

اليت حيصل عليها كل يازات واالمت و الواجبات املسؤوليات واحلقوقحيث طبيعة أيضا من ،االثننياملكانة بني 

  .منهما

على شكل ثنائية، سوق للعمل ألولئك الذين ض النقسام سوق العملالتعرّ عند تربز أمهية هذه النقطة هنا 

مييزها التأهيل والدميومة و  ،التوظيف والذين يلتحقون مبناصب للعملستويف شروطمؤهالت تيتوفرون على 

كذا   و ،املؤهالت ومن جهة أخرى أولئك الذين يفتقرون هلذه .ل األويلواحلماية ويسمى سوق العمواالستقرار

ز ، مناصب شغل غري الئقة تتميّ اهلشاشةزهامتيّ  للشغل على مناصبسوى الذين ال حيصلون يف أغلب احلاالت

ه مثل هذويعرف هذا السوق الذي حيوي األجور، نظام انتظامعدم ستقرار و و غياب االالتأهيل واملهارة بقلة 

  .بعض املفاهيم األخرى العمل غري الرمسي حسبسوقو ميكن أن يأخذ شكل سوق العمل الثانوي باملناصب 

االتفاقيةعرفتوقدواملادية،البشريةللموارداملطلقواالستعمالالكاملالتوظيفتنظيميعين أيضا التشغيل

)112(رقمالدولية
واالستغاللاالقتصاديةالتنميةهوممفعلىارتكز،واسعبأفقالتشغيل1964لعام *

العمليكونوأنفيه،راغبشخصلكلالعملضمانوعلى،االقتصاد منويفالبشريللعنصراألمثل

قريما، مسوح السكان الناشطني اقتصاديا والعمالة، والبطالة و العمالة الناقصة، دليل دويل بشأن .مهران، ف.هومسانس،  ف.الدويل، استنادا إىل ر ملمكتب الع1

.1990،املفاهيم و الطرق، جنيف
*

و قد التزمت منظمة . ، يف دورته الثامنة واألربعني1964يونيو 9ر العام ملنظمة العمل الدولية يف ، و قد اعتمدها املؤمت112االتفاقية اخلاصة بسياسة العمالة رقم 

�ƨǌȈǠŭ¦�©ƢȇȂƬǈǷ�Ǟǧ°�Â�ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨǳƢǸǠǳ¦�ǪǬŢ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƲǷ¦ǂƥ�ń¤�ŃƢǠǳ¦�ǶǷ¢�Ǧ ǴƬű�śƥ�̈Ȃǟƾǳ¦�ǂǌǼƥ�Ȍŭ¦�¿ƢǷ¢�ƨȈǳÂƾǳ¦�ǲǸǠǳ¦ توفري أجر يكفل و حماربة البطالة و

،إن جلميع البشر" االقتصادية على سياسة العمالة، يف ضوء املطلب القائل  تو محلت على عاتقها مسؤولية فحص و دراسة أثر السياسا. يشية مناسبةظروف مع

  ".قتصادي و تكافؤ الفرص، يف ظروف توفر هلم احلرية و الكرامة و األمن اال...أيا كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، احلق يف العمل من أجل رفاهيتهم املادية،
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فيهلتستعملاملناسبالعململمارسةالضروريةاملؤهالتاكتساب وإمكانيةحبريةالعملهذاخيتاروأنمنتجا،

  .املؤهالتهذه

:فيما يلي مفهومي التشغيل والعملو ميكن أن منّيز بني 

التوظيف، بينما يشمل مفهوم العمل عملية  إىل مجلة من الشروط واإلجراءات اليت تسبق يشري التشغيلأن  -1

.التوظيفتنفيذها بعد مرحلةاليت يتم  املهام

العمل دخوال من و إىل سوق  ة اليد العاملةيحركي، فهو يتحكم يف ديناميكية و بعد معيار  له لتشغيلا -2

األخرى  عناصر اإلنتاج  باقي إجرائيا، باعتباره وسيلة وعامل لإلنتاج، مثله مثل، بينما ميثل العمل بعداخروجاو 

  .و العامل التقينكرأس املال 

عامل إنتاج، لذا يسبق التشغيل العمل بالضرورة، ميكن القول أن التشغيل عامل إدماج، أما العمل فهوومنه 

.كل منهما  دور ووظيفةحسب

II.المشتغلون :  

ات يشمل كل األشخاص من كال النوعني الذين ميثلون العرض املتاح من العمل إلنتاج السلع واخلدم«

، ويكونون خالل فرتة مرجعية )سنة فأكثر 16(تزيد أعمارهم عن سن معينة و امللتحقون بعمل االقتصادية و 

ƾƷ¦Â�¿Ȃȇ�Â¢�ƾƷ¦Â�̧ȂƦǇ¢�ƢēƾǷ��̈Śǐǫ«1 ا يلي، يف فئة مم:

  :العمل بأجر -2-1

د، القائم بعمل بأجر، هو كل شخص أدى خالل الفرتة املرجعية بعض األعمال مقابل أجر أو مرتب حمدّ  - أ 

، ويسمى مستخدم، وقد يكون األجر يف شكل عمولة )...يوم، أسبوع، شهر،(د نقدي أو عيين يف وقت حمدّ 

على أو أنثى، هو الشخص الذي يشغل وظيفة  ان ذكرااملستخدم سواء ك و. أو مسسرة أو بأي طريقة أخرى

، أي وظيفة حيصل شاغلها مبقتضى عقد العمل الصريح أو الضمين على أجر نقدي أو )العمل بأجر(أساس 

  .عيين كالغذاء أو السكن أو التدريب

خالل ، ولكنه يعمل، وهو كل شخص له وظيفة حالية وهو كل فرد له وظيفة ولكنه ال: املرتبط بعمل -ب 

الفرتة املرجعية منقطعا بصفة مؤقتة عن العمل، وله ارتباط رمسي بوظيفته يقوم عليه دليل، مثل استمرار تلقي 

موعد الرجوع إىل العمل  نتهاء الوضع الطارئ، أو اتفاق علىاألجر أو وجود ضمان بالعودة إىل العمل بعد ا

  .بعد فرتة التغيب القصرية عن الوظيفة

.16-15ص ، 2009الدولية، العمل منظمة بريوت،املنظم، غري االقتصاد و العمل،اجلنس، نوع: االقتصادية املصطلحات قاموس1
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  .ملني بأجر كل تلميذ صناعي ومتدرب يتلقي أجرا نقديا أو عينيايعترب من العا -ج 

:)وال يستخدم أحدا(العمل لحسابه الخاص  -2-2

.هو كل شخص أدى خالل الفرتة املرجعية بعض األعمال بغرض الربح أو حتقيق كسب لألسرة، نقدا أو عينا

، أو خارج )وال يستخدم أحدا(لكها وهو الشخص الذي يعمل مبـفرده وحلسابه يف نشاط اقتصادي مبنشأة مي

والعامل حلسابه اخلاص، هو الشخص الذي يشغل وظيفة للحساب اخلاص، وال . املنشآت مثل البائعة املتجولون

  . يقوم بتشغيل أي مستخدمني

  :صاحب عمل يديره ويستخدم آخرين -2-3

بأجر أو بدون أجر، سواء كانوا ميلكه ويستخدم عامال أو أكثر معه  )نشاط(هو الشخص الذي يعمل يف مشروع 

أو . أو مع شريك واحد أو عدد قليل من الشركاء، ويقوم فيها على أساس مستمر. من أفراد األسرة أو من غريهم

  .يكون صاحب مشروع ولكنه ال يعمل

  :بدون أجر )الغير أو لدى(يعمل لدى أسرة  -2-4

االبن الذي يعمل يف حقل األسرة إلنتاج احملاصيل أحد أفراد أسرته بدون أجر، مثل  هو الفرد الذي يعمل لدى

واألشخاص العاملون يف . كبار احملامني أو األطباء  يب لدىالزراعية، وكذا اخلريج اجلامعي الذي يعمل حتت التدر 

ǂƳ¢�Ȑƥ�ƨȈǟȂǘǳ¦Â�ƨȈǠǸƬĐ¦�©ƢǷƾŬ¦1.

:2يلي السكان تضم مامن  املشتغلنين فئة فإ (ONS)الديوان الوطين لإلحصائيات حسب 

  .األشخاص الذين يشتغلون أثناء االستقصاء )1

  .األشخاص الذين هم يف عطلة مرضية قصرية )2

.األشخاص الذين هم يف عطلة راحة أثناء االستقصاء)3

4(¦°ȂƳƘǷ�ƢǗƢǌǻ�ǶĔƢȀƬǷ¦�ǞǷ�̈¦±¦ȂǷ�ǶȀƬǇ¦°®�ÀȂǳÂ¦Ǆȇ�Ǻȇǀǳ¦�́ ƢƼǋȋ¦.

.و لكن يشتغلون األشخاص الذين لديهم معاشا)5

.ب اخلدمة الوطنيةشبا)6

.املرتبصون)7

.األشخاص الذين يعيلون عائلتهم و ليسوا مأجورين)8

 مجهورية، ، الغردقة"يةالعرب البلدان يف العمل وإحصاءات العمل سوق معلومات" حول عمل األردن،  ورشة يف العمل إحصاءات ومعوقات اخلريشه، واقع حممد1

.21-20ص ./052012/12-02العربية  العمل منظمة، العربية مصر
2

B HAMEL, OP.CIT, PP 65.
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9(ǶēȂȈƥ�Ŀ�ÀȂǴǸǠȇ�Ǻȇǀǳ¦�́ ƢƼǋȋ¦.

III.المحدودةالعمالة:

 ويعملونالعمالة مفهومعليهمينطبقالذيناألفرادمجيعوهي تضم ،تعرف أيضا مبفهوم العمالة الناقصة الظاهرة

 يفيرغبونوالذين األسبابمنلسبباملعتادمنأقلساعاتعدد يعملونكانواسواء اعتيادية،غريبصورة

هذا زيادةوحياولون ،)أسبوعيافأكثرساعة35(الطبيعي العددإىلعملهمساعاتعددالوقت بزيادةذات

وهذا ، خاصةمصلحة أوخاصعملتأسيس حياولونأوإضايفعملعنكالبحثالطرق،العدد بإحدى

 بتغيريالذين يرغبون أولئكاحملدودةالعمالة ضمنكذلكيندرج و. الظاهرةاحملدودةبالعمالةيسمى النوع

 بالعمالةمسيالنوعوهذا السيئة العملظروفبسببأوالراتبكفايةعدممثل،اقتصاديةألسبابعملهم

.1 الظاهرةغرياحملدودة

IV. معّدل الشغل(TO)و معّدل العمالة(TE):

فرد مقيم، و مقلوبه عبارة عن معّدل 100 لنا عدد املشتغلني من كل إن معّدل الشغل عبارة عن مقياس يبّني 

و الذي يبني عدد األفراد الذين يعليهم شخص واحد باملتوسط، و تظهر أمهية هذا املؤشر يف كون أن ،اإلعالة

.2 توفري منصب شغل واحد هو توفري لقمة العيش لعيال هذا الشخص

يف الدول ول املتقدمة، حيث أنه ول النامية عن مفهومه يف الدّ مفهوم التشغيل أو البحث عن العمل يف  الدّ خيتلف 

ظاهرة أخرى مثة . غري نظامية عمالنتاجية متدنية ويف أإ، ويف عمليات ذات غل جزئيايشتيوجد عدد كبري النامية 

وجود عدد ال بأس به من و  ،املتدنية للمرأة يف القوى العاملة املسامهة ييف الدول النامية ه شغلل التؤثر على معدّ 

Ƕđ�ǪȈǴƫ�ǲǸǟ�ŚǣÂ�Ȇũ°�Śǣ�̧العمال الذين ال يبحثون عن العمل القتناعهم بعدم وجود مناصب  Ƣǘǫ�®ȂƳÂÂ��

قليلة بغريعمللفرتاتاألفراديعملقداالقتصاديالكساد فرتاتخالل .3 مدون يف البيانات الرمسية للدولة

ǆ ȈǳÂ�Ƕē®¦°¤ الذينوالعمال.البطالةلمعدّ يف تندرجالالناقص التشغيلذاتالعمالة هذه ومثل .الوقتبكامل 

ال الفقراءمناغالب وهم ا،جدمنخفضةدخولوذات مضمونة،وغري مستقرة، غريهامشية، أنشطةيفيعملون

الشغل لمعدّ األمريكية ينسب املتحدةالياتالو  مثلالصناعيةالدول بعض ويف .4 البطالةحتتاأيضيندرجون

1
، ص2011سبتمرب الواقع ، اآلثار ، آليات التوليد وسبل املعاجلة، جامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم االقتصاد، :كامل عالوي كاظم، البطالة يف العراق

3.
.مرجع سبق ذكرهالبشري عبد الكرمي، دالالت معّدل البطالة و العمالة و مصداقيتها يف تفسري فعالية سوق العمل، 2
.3بلقاسم العباس، حتليل البطالة، مرجع سابق الذكر، ص 3
:ميكن الرجوع إىل4

Garside, W. R., (1980), The measurement of unemployment: methods and sources in Great Britain 1919-1939,
Oxford : Blackwell
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إىللاملعدّ ينسبالدول بعضويف .القوات املسلحةيف يعملونمن استبعاد بعدأي ،املدنية فقطالعملقوةإىل

  .هذهدراستنا يفكمااجليش يفيعملون الذينفيهممبن العمل قوةإمجايل

:خاتمة الفصل األول

اإلجرائية التعاريف تعّدد فاملؤشرات و املقاييس و كذا . العمل ليس باألمر اهلّني  إن قياس شرحية العاطلني عن

الشغيلة أو  فتحديد فئة السكان. ارسنيجدال واسع و خالف بني الدّ ال تزال حملّ والتشغيل، اخلاصة بالبطالة

رجة بالدّ ا االختالف هذرجع يو ضنا إليه، ولو باختالف نسيب، و هذا ما تعرّ  خيتلف من بلد إىل آخر العاطلة

.)مشتغل، عاطل، بدون نشاط(األوىل إىل صعوبة تقسيم سكان البلد إىل الفئات الثالث 

،راسةالدّ  قيد اتتغريّ املريف و اتعاجلّيد للقة والتحديد الدّ راسات والبحوث العلمية تستلزم قدرا أكرب منمبا أن الدّ 

اصة بسوق العمل و ما يكتنفها من غموض وكذا قصور بعض أن نعيد قراءة الكثري من املفاهيم اخل اارتأين

ألقينا الضوء . سوف يساعدنا على التحليل اجلّيد عند دراسة سوق الشغل يف اجلزائر العرض ألن هذا. التعاريف

أوال على املنهجية املستخدمة حاليا يف قياس أهم متغّريات سوق العمل و مقارنتها مع املعايري اليت تضعها منظمة 

«�¦�řǗȂǳ¦�À¦Ȃȇƾǳا ǂǗ�ǺǷ�ƨǠƦƬŭ¦�ƨȈƴȀǼŭ¦Â�ƨǷƾǬƬŭ¦�¾Âƾǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�Ƣđ�¿ȂǴǠŭ¦�ŚȇƢǠŭ¦�ǒ ǠƥÂ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ǲǸǠǳ

الطريقة احلالية يف حساب الكثري من املؤشرات اخلاصة بسوق  أن لنا يف األخري إىلو توصّ  .لإلحصائيات يف اجلزائر

 الوطين الدراسات اليت جيريها الديوانحقيقة أن . احلالية العمل مل تتغري كثريا وال تستجب للتطورات االقتصادية

ة منظمات دولية ومنها املكتب الدويل للعمل ختضع للمعايري املتعارف عليها دوليا، وتلك املعتمدة من طرف عدّ 

ات اليت مل تتأقلم مع التغري  املعنية باإلحصائيات ةاهليئ هذه أن إال، فيما خيص الدراسات املتعلقة بالشغل والبطالة

.يف السنوات املاضية على املستوى االقتصادي و االجتماعي ها اجلزائرتعرف
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  سوق العمل و سياسات التشغيل:ثانيالفصل ال

:لثانيمقدمة الفصل ا

و ما يكتنفها من غموض وكذا قصور العمل  بسوق سنتطرق إىل املفاهيم األساسية اخلاصةخالل هذا الفصل من 

ƾƼƬǈƫ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƄ¦�©ƢǻƢȈƦǳ¦�À¢�Ʈ¿�سنمّر على أمهية كما .بعض التعاريف ȈƷ��¼Ȃǈǳ¦�¦ǀđ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦�ƨǣƢȈǏ�Ŀ�ƾǟƢǈȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��¼¦ȂǇȋ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�ǲǸǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳȉ¦�ǶȀǧ�Ŀ

ا يساهم يف الرفع من ممّ ،عملو كذا سن التشريعات اليت تتوافق واحلالة اليت تكون عليها أسواق ال ،املناسبة

  .العمل ديناميكية و حركية سوق

نتناول املفاهيم  حيث ،العمل على أساس اإلطار التنظيمي سوق حول جتزئة فاهيمم اجلزء هذا نستعرض أيضا يف

   .العمل و هو القطاع الغري رمسي مستعرضني اهليكل التنظيمي هلذا لسوق اخلاص بالقطاع اآلخر لسوق

   .العمل سوق أداء على سياسات سوق العمل املنتهجة و تأثريها نتناول يف األخريو 
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  :سوق العمل واإلطار المنظم له: ولالمبحث األ

: إىل قطـاعنيأنه جمرب إىل فصل هذا النشـاط حتليل سوق العمل الباحث عند  جتعل ازدواجية النشاط االقتصاديإن 

ســوق رمســي و آخــر  ،تقســيم ســوق العمــل إىل ســوقنيف .Informal1، وآخــر غــري رمســي Formalقطــاع رمســي 

  .قبل إجراء أي حتليلأيضا أمر ضروري  غري رمسي

I.سوق العمل الرسمي:  

  :مفهوم سوق العمل -1-1

)مهارات كمنتجني لسلعة مسماة(ال ي حيث يبحث فيه العمّ سوق العمل هو عبارة عن سوق غري حسّ نظريا 

ال لديهم رغبة يف بيع عمّ  عن)كمستهلكني لنوع معني من هذه السلعة(العمل عن عمل، بينما يبحث أرباب 

ǲǸǠǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ƕē¦°ƢȀǷ .أسعار هذه السلع خيضع لعرض وطلب هذه  دالذي حيدّ  واالتفاقالتجارية ن املساومةإ

دان الذي يامل « سوق العمل أنه(BIT)املكتب الدويل للعمل ف عرّ ي .وشروط االستخدامالسوق، ويسمى أجور

فيما تشكل القوى العاملة . الوظائف، أو حيث جيري تبادل العمل مقابل أجر أو يقايض عينيايوائم بني العاملني و 

ل فيه القوى العاملة، أو كما سوق العمل و حتديدا اإلطار الذي تتشكّ و . وي الذي ميّد السوق بالعاملنيالزاد احلي

مثل (لكن القوى العاملة تتأثر بالضرورة باجتاهات سوق العمل . املةيقال، هو احمليط الذي تسبح فيه القوى الع

و ال يتسم سوق العمل و مؤسساته باحلياد، بل يعكس عالقات .)العوملة و تنامي السمة غري املنظمة يف العمل

ƢǷȂǸǟ�ǞǸƬĐ¦�Â�®ƢǐƬǫȏ¦�Ŀ�̈ȂǬǳ¦«2.

ف ياألجور والتوظمستوياتخالهلامندتتحدّ اآللية اليت « بأنه، اقتصادياالعملسوقتعريفميكن أيضا

من األسواقغريهالعمل عنسوقمييزماأهمومن.)العملخدمات علىوالعرضالطلبقوىتفاعلأي(

:3» يليما

أسباب ومن¦�ƨđƢǌƬŭاألعمالمقابلللسوقواحدأجروجودعدميعين: الكاملةالمنافسةغياب -1

كذلكال،للعمّ  بالنسبةالعاليةاألجورذاتالتوظيففرصعناملعلوماتنقصوهالكاملةاملنافسةغياب

.العالية األجورحيثاملهينأواجلغرايفاالنتقاليفرغبةلديهمليستالالعمّ بعضهناك

ƪولوحىت:العملخدماتبينالتمييزسهولة -2 đƢǌƫأووالدين، واللونكاجلنسعنصريةألسبابسواء

...الثقافةأوالسناختالفألسباب

.2، ص 2003داب جامعة املنيا، كلية اآلصابر أمحد عبد الباقي، القطاع غري الرمسي،  1
2

International Labour Organization, Regional Office for Arab States, Center of Arab Women for Training and
Research, Gender, employment and the informal economy, Glossary of terms, ILO Publication, Geneva,
2009, PP 49.

.15-11ص ،1997مصر،والنشر،للطباعةمعيةااجلالدارالعمل،اقتصادنظرية،إبراهيمجنيباهللانعمة3
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 نوعية الدخل، مستوى الفراغ، وقت كمية(املختلفة  ǶēȐȈǔǨƫÂ الالعمّ  بسلوك وذلك: العمل عرض تأثر-3

.)املؤسسة داخل اإلنسانية العالقات

سوق البطالة يفعلىالتكنولوجيمالتقدّ آثاروتنعكس:التكنولوجيبالتقدموارتباطهالعملسوقتأثر-4

:املظهرينإحدىيفلالعم

البطالةتظهروبالتايلالوظائفبعضإلغاءيتمالعاملة،األيدي حملّ اآللةحتلّ عندما.

وميكن أعلى،تعليميومستوىجديدةخرباتظهورنتيجةبعضهاإلغاءأوالوظائفبعضتغيري

.الالعمّ وتأهيلتدريببإعادةالناجتةالبطالةمنالتقليل

.االقتصادي باملعىن سوقايصبححىتوالعرضالطلبعنصريتوافريتطلبآخرسوقيكأالعملسوق -5

أين  االقتصادي دائرة للتبادلفهو ميثل «،انطالقا من تعاريف خمتلفةسوق العمل و ميكن تقدمي تعريف شامل ل

الذين  ǺȇƾǼĐ¦Â هلنيعن األفراد املؤ املؤسسات فيها  تبحثالعمل عن الوظائف و يف يبحث فيها األفراد الراغبني 

املتاحة عن عدد املعروضة و  الوظائف يزيد فيه عدد يويطلق على سوق العمل الذ. الوظائف الشاغرة ميكنهم شغل

Tight("سوق العمل احملكم"العمل مصطلح  يفالراغبني  labor market(،  كما يطلق على سوق العمل 

Slack("سوق العمل الراكد"مصطلح  املتاحة يزيد فيه عدد الباحثني عن عمل عن عدد الوظائف الذي

Labour Market(«. أي �ǞǸƬĐ¦�Ȃǿ�ǲǸǠǳ¦�¼ȂǇ�À¢املؤسسات من  ممثلييضم أصحاب األعمال أو  الذي

الطلب وقوانني  سوق آخر حتكمه عوامل العرض و أيومثل  .األفراد الباحثني عن وظائفجهة ويف اجلهة املقابلة 

ت ألن يكون حمكما، والعكس إذا قلّ  عدد العاطلني وأجته سوق العمل رت الوظائف قلّ فافإذا تو . الوفرة والندرة

   .الوظائف زاد عدد العاطلني والباحثني عن عمل واجته السـوق ألن يكون راكدا

إال أنه نظرا لتطور الظروف االقتصادية و االجتماعية املتمثلة خاصة يف بروز ظواهر جديدة كانعدام التوازن بني 

سم ليست كغريها من األسواق، فهي تتّ   أن هذه السوقي العمل و طالبيه و ارتفاع معّدالت البطالة، تبّني عارض

:1جبانبني

يف سوق العمل : اجلانب السوقي(le côté marchand)  واملقصود بـه هنـا سـوق التشـغيل وهـو العـرض

م العــرض وعنصــر الكفــاءة د جبملــة مــن العناصــر كحجــم الطلــب وحجــالطلــب احملكــوم بالّســعر الــذي حيــدّ و 

ذلــك مـــن منافســـة شـــديدة خاصـــة يف وضـــع يّتســـم بنـــدرة ومـــا ينجـــّر عـــن كـــل،املتــوفرة لـــدى طـــاليب الشـــغل

واحلجـــم املرتفـــع لطـــاليب الشـــغل  ،ل املؤسســـاتبـــالعمــل وارتفـــاع ســـقف الشـــروط املســـتوجبة للتوظيـــف مـــن ق

ويطلق على هـذا اجلانـب سـوق . التشغيلوكّل هذه العوامل الضاغطة تزيد من املنافسة على . بفعل البطالة

.التشغيل احملكوم باألبعاد االقتصادية وبآليات السوق

.7ص . قطر ،2008نوفمرب  16-15علي محدي، تنظيم و تطوير أسواق العمل، املنتدى العريب للتنمية و التشغيل، الدوحة 1
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يف ســـوق العمـــل  :اجلانـــب غـــري الســـوقي(le côté non marchand) وهـــو جانـــب غـــري خاضـــع

واملفاوضـات  ويتمّثل ذلك يف تشريعات العمل واحلوار االجتمـاعي بـني شـركاء اإلنتـاج. زمات السوقيكانيمل

وهـــــــو الـــــــدور الـــــــذي تضـــــــطلع بـــــــه الســـــــلطات العموميـــــــة بالتنســـــــيق مـــــــع األطـــــــراف . إخل ...جتماعيـــــــة،اال

.االجتماعيني

ونظرا لكثرة .والتعليمواهلجرةواألجوروالبطالةكالتشغيلالعناصرمنعددالسوق،لنشاطنتيجةديتحدّ 

بسلوكمتأثرةالعمل تكونسوق يفطرفكلقراراتفإن، بينهاواملنافسةالعملسوقيفاملنخرطةاألطراف

:1 وحمركيهاالسوقمن أطرافونذكر. )...املهارات،التعليم،العمل،مزاياالرواتب،مثل(اآلخرين وقرارات

كانتمهماعملعلىاحلصوليفوالراغبنيالعمالǶē¦°ƢȀǷوخصائصهم؛

مشر  يفوخدماتسلعمنيرغبونماإلنتاجالعملخدماتإىلاحلاجةذوي�ǶēƢǟÂ

شروطه ألعضائها؛ وحتسنيالعملفرصوإجياداألجورحتديدعلىتعملاليتاليةالعمّ التنظيمات

العمل؛أربابتنظيماتومنهااملهنيةالتنظيمات

منتسنهوالطلب ومبا العرضفئاتبنياحلكمباعتبارهاوكذلكعملربباعتبارهااحلكوميةاجلهات

العملسوقلتنظيمسياسات اقتصادية أو اجتماعيةمنتتخذهماأو، تدراسامنجتريهوماتشريعات

  .وحركته

الدولة كالتخطيط االقتصادي الكلي إحصاءات سوق العمل تلعب دورا مركزيا يف تصميم وتقييم سياسات وبرامج

يف ل البطالة وتفصّ وتركيبة القوة العاملة ومستوى االستخدام و د حجم¤̄�¢�ËƾŢ�ƢĔو وضع االسرتاتيجيات املناسبة، 

التعليمي، احلالة فئات العمر، اجلنس، املستوىحسب (واالجتماعية واالقتصادية للسكان اخلصائص الدميوغرافية

.)األجور وساعات العملعالوة على مستويات، العملية، النشاط االقتصادي، املهن، القطاع

:بيانات سوق العمل-1-2

« منتظمة بصفة العاملة وىمسوحا للق البلدان من كثري جيري ƾđ للفئات للعمالة والبطالة احلالية قياس املستويات 

السائد، النمط لنتائج املسوح السنوية ربع أو الشهرية النشرات لوتشكّ . املقابلة والتغيريات السكان من اهلامة

 ربع أساس على املسوح لكجترى ت األخرى البلدان من كثري يف أنه حني يف النمو، املتقدمة البلدان يف وخباصة

« البلدان مسوحا من عدد أيضا وجيري .تواترا أقل فرتات على أو سنويا أو سنوي، ƾē من مزيد توفري إىل 

 املعلومات يف توفري قيمتها بسبب فائدة أطول، ذات املسوح وتلك. العمل سوق هيكل عن التفصيلية املعلومات

 على أكرب بقدر إىل التشديد احلاجة تدعو ذلك، ومع. د الوطينالصعي على السياسات ورسم للتخطيط الضرورية

.4ص، مرجع سبق ذكرهحسن احلاج، 1



بطة بسوق العملالجدل النظري حول المفاهيم المرت: التشغيل و البطالة -الجزء األول  

52

 املستويات بشأن إحصاءات بإنتاج باالهتمام باملقارنة أجال، الفائدة األطول ذات اهليكلية املعلومات إنتاج

.1احلالية

 بياناتال ةدقّ ما، مثل اختيار التوقيت املناسب، نوعا شديدة ملتطلبات خاضعة العاملة القوى مسوح إن« 

 تلبية تلك ميكن وال .من املسوحات املتواترة اليت جتىن الزمنية السالسل تناسق والسيما الداخلي، والتناسق

 زمنية خالل فرتة أيضا اجلغرايف فقط، بل ليس فقط من اجلانب للسكان، ممثلة العينة كانت إذا إال املتطلبات

 تكون أن يتعّني ...وهكذا،. للتغريات دةجيّ  تقديرات توفري إىل واحلاجة ،وغريها املومسية التغريات بسبب دةحمدّ 

 حديث نوعا ما ويشمل من إطار مسحوبة تكون وأن نوعا ما حجم كبري ذات تكون وأن عشوائيا، خمتارة العينات

 من عليها احلصول يتم اليت التقديرات اإلمكان مع قدر متسقة املسح تقديرات تكون أن برّمتهم، ويتعّني  السكان

.»2 اإلدارية والبيانات املؤسسات ومسوح لألسر املعيشية، األخرى واملسوح السكان، تعداد مثل األخرى ملصادرا

. تعترب بيانات سوق العمل ضرورية لتأمني و تقدمي مواصفات دقيقة يف املدى القصري و املتوسط حول سوق العمل

و أيضا الطلب  )...لقوى العاملة، األفراد غري النشطنياملشاركة الفعلية، ا(دائما يكون الرتكيز على جانب العرض 

هذه اإلحصائيات و البيانات تساهم وتساعد عملية تطوير و وضع خطط . )املناصب الشاغرة(على العمالة 

و ختتلف نوعية . و كذا توجيه و مراقبة هذه السياسات ،التشغيل و السياسات االقتصادية املناسبة هلا

مشرتك  و جند أغلب عامل. عمل من بلد إىل آخر و ختتلف أيضا طريقة احلصول عليهااإلحصائيات يف سوق ال

كذا نقص القدرات   و. وانعدام التنسيق بني املؤسسات اليت تنظم سوق العمل و تأطره يف الدول النامية هو غياب

نتجي البيانات كبرية بني م  ستشرافية حول مستقبل سوق العمل يف هذه الدول، فنجد اهلوةالتحليلية و اال

 .مستعمليهاو 

هذه املسوح تعتمد معايري دولية . تبقى مسوح القوى العاملة أحد أهم مصادر بيانات و مؤشرات سوق العمل

قطر يف ويا يف كل من اجلزائر و فنجد مثال يف بعض الدول العربية أن هذه املسوح يتم إجراءها سن. 3 موحدة تقريبا

 فلسطنييف كل من األردن و مرتني يف السنة، و جترى هذه املسوح فصليا  حني تقوم مصر مبسح القوى العاملة

  .و بصفة غري منتظمة يف دول أخرى مثل البحرين ولبنان وعمان و تونس. واملغرب

لكن تظل نوعية و اعتماد هذه املسوح على  ،صحيح أن القيام بعملية املسح بطريقة منتظمة شيء غاية يف األمهية

و غالبا ما يتم التشكيك يف بيانات سوق العمل بسبب بعض املفاهيم غري . ملوحدة باألمهية نفسهااملعايري الدولية ا

.253مرجع سبق ذكره، ص قريما،.مهران، ف.هومسانس،  ف. تنادا إىل رالدويل، اس ملمكتب الع1
.2011، مرجع سبق ذكره ، السكان تعدادات يف الصلة ذات اقتصاديا واخلصائص الناشطني السكان قياس ، الدويل العمل مكتب منشورات2
اجلمهورية اليمنية  ، صنعاء، "تطوير إحصاءات العمل " رة القطرية اإلحصائية حول الدو ، إحصاءات العمل تعاريف التطورات الدولية يف مفاهيم وإبراهيم جياب،3

.16-15ص  ،منظمة العمل  العربية ،2010نوفمرب  28-30
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ل هلا مهمة و أيضا نقص املهارات والكفاءات البشرية اليت توكّ ،الواضحة و بعض األساليب التقليدية يف إعدادها

¬Ȃǈŭ¦�ǽǀđ�¿ƢȈǬǳ¦� ص سوق العملمما ينتج عن ذلك ضعف يف حتليل املعلومات اليت خت.  

يف تسري القطاعات االقتصادية،  امهم ادور م ميكن أن تقدّ دة اجليّ  االقتصادية ملعطيات اإلحصائية واملؤشراتإن ا

بالنسبة للجزائر وملّدة طويلة «.وأخذ عّدة قرارات قد تؤثر بشكل مباشر على الوحدات و املتغريات االقتصادية

و بقيت بعض املعطيات غائبة . املستوى املطلوب و ذلك لعّدة أسباب بقيت تلك املعطيات وتلك املؤشرات دون

©ȏƢƷ�Ŀ�ƨƦƟƢǏ�ÀȂǰƫ�ƾǫ�©ƢȈǓǂǧ�ȄǴǟ�¦±Ƣǰƫ°¦�Ãǂƻ¢�ǂȇƾǬƫ�Ļ�Â�ƢȈƟƢĔ�  و قد تكون دون ذلك يف حاالت

فنظام اإلحصاء يف اجلزائر مل يصل إىل املستوى العاملي و ال حىت إىل بعض نظم اإلحصائيات يف دول . أخرى

و مل ينضبط يف بعض األحيان للمعايري الدولية اليت تضعها مؤسسات صندوق النقد . )املغرب وتونس(ار اجلو 

يف احلسابات القومية، والبنك الدويل يف مؤشرات التنمية االقتصادية و املكتب الدويل يف قياس مؤشرات الدويل 

.1» ف خرباء اقتصاديني جزائرينيفالتقديرات املتداولة لبعض املؤشرات غري دقيقة باعرتا .سوق العمل

يف و هـي أول عمليـة مـن نوعهـا أطلقـت أول عمليـة إحصـاء اقتصـادي شـامل ، 2011مـن شـهر مـاي  8إال أنه يف 

إىل تـوفري املعلومـات االقتصـادية الصـحيحة لواقـع النشـاط االقتصـادي  هذه العملية دفē واجلزائر منذ االستقالل، 

إحصـــائيا جلميـــع الكيانـــات العمليـــة تعـــد مســـحا و  .شـــاط العشـــرين عامـــا األخـــريةوالتجـــاري العـــام واخلـــاص ويشـــمل ن

وتشمل مجع وتقييم واستغالل ومعاجلة وحتليل ونشـر املعطيـات  ،واهليئات االقتصادية مهما كان قطاع ونوع نشاطها

عـة الـذي سيسـتفيد باسـتثناء قطـاع الزرا. املتعلقة مبجموع التكـتالت االقتصـادية يف مجيـع النشـاطات يف كامـل القطـر

.2 من إحصاء خاص

  :دور سوق العمل-1-3

�ƾȈǳ¦�ǾȈƳȂƫ�ǞȈǘƬǈƫ��̈®ƾƄ¦�¼Ȃǈǳ¦�¶Âǂǋ�ǺǸǓ�Â�ƢĔƜǧ�ǲǸǠǳ¦�¼ȂǇ�Ŀ�Ƥ Ǵǘǳ¦�Â�µ ǂǠǳ¦�ǲǟƢǨƫ�ƨȈǳ¡�¾Ȑƻ�ǺǷ

ل ر حرية تنقّ خاصة عند توفّ ،العاملة و رأس املال حنو األماكن األكثر فعالية بالنسبة للفرد و املؤسسة على السواء

  .رؤوس األموال و األفراد داخل اإلقليم و خارجه

 مناطق متميزة بإنتاجية أكرب، كما يعمل سوق العمل على توجيه اليد العاملة من املناطق األقل إنتاجية إىل «

ى مناصب الشغل يف هذه و بفعل املزامحة عل. الت أجور أكرب و مستوى معيشة أفضلاليت تنعكس يف معدّ و 

¦�Ƣǿ ¦®¢�śǈŢ�ȄǴǟ�ǲǸǠƬǇ�ƢĔƜǧ��ƨȈƳƢƬǻȍ¦�ƨǨȈǠǔǳ¦�ǪǗƢǼŭ¦�Ŀ�ƨǴǷƢǠǳ¦�©ƢǈǇƚǸǴǳ� ƢǬƦǳرغبة يف املناطق، و 

الت األجور ا يدفع معدّ ممّ . ال يف شكل حتفيزي حلثهم على زيادة اإلنتاجية�ËǸǠǳ¦�°ȂƳȋ�ȆŸ°ƾƬǳ¦�Ǟǧǂǳ¦�ǞǷ�Ƣē ƢǨǯو 

.، الرباط، اململكة املغربية2011-05-19جلزائر، جملة االقتصاديات، ااإلحصاء االقتصادي العام يف عبد اخلالق التوهامي، 1
2

www.ons.dz/IMG/pdf/Publication_RE2011.pdf
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Ʀǳ¦�Ŀ�ƨđƢǌƬŭ¦�Ǧ ƟƢǛȂǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ÄÂƢǈƬǳ¦�ȂŴط بسواد املنافسة التامة مع حرية تنقل و هذا التفاعل مشرو . لد

.1» األفراد و رؤوس األموال

II. غير الرسميسوق العمل:  

 واإلقليمية اليت العامليةاملؤمتراتمنالعديدتونظمّ وخمتلفة،طويلةمداوالترمسيالغريالعملمفهومشهد

 يف جنيف عقدالذي لعمل،اإلحصاءاتعشرالسابعالدويلاملؤمترعرفوقدونطاقه،مفهومهناقشت

 غريتكون ضمن القطاعاليتاملنظمة غريالوظائفعدد« الغري رمسي بأنهالعمل،2003للمكتب الدويل للعمل 

ال يف حني . » فرتة زمنية حمددةيفاملعيشية األسرقطاعضمنأوالرمسي،القطاعمؤسساتضمن أو الرمسي،

اع غري الرمسي، إال أن ع، و ليس هناك حّد فاصل بني القطاع الرمسي والقطدويل متفق عليه هلذا القطا يوجد تعريف 

أن للعاملني يف هذا القطاع املعايري املستخدمة عامليا لتحديد املنشآت العاملة يف هذا القطاع، كما  منعددا هناك 

لني يف املنشأة، العام، كعدد املكتب الدويل للعملجيمع على بعضها العديد من اجلهات الدولية مثل خصائص 

.2احلماية القانونية للعاملني يف هذا القطاع، و عدم توفري تأمينات العملغياب صفة و 

خصوصيتها علىبناءاملفهومنطاقلتحديداملختلفةللدولاملرونةمنمساحةو ترك املكتب الدويل للعمل 

نطاقهدحيدّ غري الرمسي،للعملمفهومبتبينولقامت الكثري من الدّ وقد. Ƣđاخلاصةالبياناتإتاحةوإمكانية

مااالقتصاد،قطاعاتخمتلف الرمسية ضمنغريالوظائفإىلإضافةالقطاع غري الرمسي،ضمنالوظائفجبميع

."احملميغريالعمل"احملمية الوظائف غريأساسيةبصورةيرصدغري الرمسيالعملمفهومجيعل

ملني بأجر، ارتفاع نسبة العاملني دون أجر، و اخنفاض مستوى األجور للعاإن أهم ما ميّيز هذا القطاع هو

االعتماد على العمل اليدوي إىل حّد كبري و استخدام أدوات بسيطة يف العمل، و االعتماد على األسواق احمللية و 

  .القريبة من أماكن اإلنتاج لتسويق السلع و اخلدمات

ال خيضعالذياملنظمغرياإلنساينبأنه النشاط « العمل غري الرمسيف االقتصادي حممود عبد الفضيل فقد عرّ 

الفئةفهذهولذلك العمل،قواعدتنظممكتوبةرمسيةصكوكايفرضالذيالرمسيالتنظيمأشكالمن شكلألي

.3» االقتصاديالنشاط بفروعترتبطوالالرمسيةاإلحصاءاتيفمصنفةغريالعمالةمن

.60، ص1999/2000،، رسالة دكتورة، جامعة اجلزائردراسة اقتصادية قياسية: ئرحمددات األجر يف اجلزامولود حشمان،1
.22، ص مرجع سبق ذكرهنادر مريان، ممدوح السالمات، 2
.47، ص 1983القاهرة، العريب، املستقبلداراملصرية،االقتصاديةاملسألةيفتأمالتالفضيل،حممود عبد 3



بطة بسوق العملالجدل النظري حول المفاهيم المرت: التشغيل و البطالة -الجزء األول  

55

 وظيفةيشغلونالذينجبميعقوتتعلّ ،الوظيفةعلىتقوم�ƢĔ¢�ƨȈũǂǳ¦�Śǣالعمالة « الدويل و يرى مكتب العمل

 إىلمكتوبة ومامجاعية اتفاقاتأولوائحأوعمل،عقودبدونيعملونالذينعاموبوجهنة،معيّ خصائصذات

  :التايل )1( اجلدوليبني كما   الدوليةاملعايريجديدا يفالرمسية مفهوماغريالعمالةلمتثّ .1» ذلك

لعمالة في القطاع غير الرسمياإلطار المفاهيمي ل :)1(الجدول 

  الوظائف حسب احلالة العملية

  وحدات اإلنتاج حسب النوع

  أصحاب األعمال  ال املستقلونالعمّ 
العمال 

  العائليون
  املستخدمون

أعضاء تعاونيات 

  املنتجني

  رمسيغري رمسي  رمسي  غري رمسي  رمسيغري رمسيغري رمسيرمسيغري رمسي

12  مشاريع القطاع الرمسي

345678°مشاريع القطاع غري الرمسي 

910*األسر املعيشية 

، جنيف، 53لعمل رقم، ، ورقة ا"من العمالة يف القطاع غري النظامي إىل العمالة غري النظامية: قياس االقتصاد غري النظامي"رالف هومسانس، :المصدر

.2004مكتب اإلحصاءات مبكتب العمل الدويل، 

وحدةنوعيفطبيعتهاحبكمتوجدالاليتالوظائفإىلتشريالداكنالرماديلة باللوناملظلّ اخلاليا:مالحظة

غرياخلاناتثلومت.الرمسيةالوظائفإىلاخلفيفالرمادي باللونلةاملظلّ اخلاناتيف حني تشري. النظرقيداإلنتاج

  :غري الرمسيةالوظائفمناملختلفةاألنواعلةاملظلّ 

10إىل 8منو 6إىل1مناخلانات:                                غري الرمسيةالعمالة  -     

8إىل 3مناخلانات:                   غري الرمسيالقطاعيفالعمالة  -     

10و9و2و1غري الرمسي     اخلاناتالقطاعالرمسية خارجغريالعمالة  -     

تستخدماليتاملعيشيةاألسرباستثناء(العمالية اإلحصاءاتخلرباءعشراخلامسالدويلاملؤمترتعريفحسب °

.)بأجرمنزلينيعماال

تستخدماليتاملعيشيةسرو األاخلاصالنهائيالستخدامهااحلصروجهعلىالسلعتنتجاليتاملعيشيةاألسر *

  .بأجرعماال منزليني

:2 و يتكون العمالة غري الرمسية من

، جنيف، مكتب اإلحصاءات 53، ورقة العمل رقم،"من العمالة يف القطاع غري النظامي إىل العمالة غري النظامية: قياس االقتصاد غري النظامي"رالف هومسانس، 1

.2004ل الدويل،مبكتب العم
مركز اجليل ، منتدى الرياض االقتصادي، يف اململكة العربية السعوديةوآخرون، املسامهة االقتصادية للمرأة  محدان الباتل بنعبدا هللا ،أيوب بن منصور اجلربوع 2

.26، ص 2005الرياض، ديسمرب ، لالستشارات
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؛self-employmentالعمل الفردي املستقل -1

؛فردي يف مؤسسات صغريه و غري مسجلةالعمل ال-2

.)بدون عقد، أو تأمينات(والتوظف مبرتب يف عمل غري رمسي  -3

:1 يف القطاع غري الرمسيلعمالةاأيضا تشمل عناصر

ككياناترمسيا املنشأةغرياتيالتعاوناملثالسبيلوعلىني،الرمسيّ غرياملنتجنيتعاونياتأعضاء-1

قانونية؛

املعيشيةأسرهممبعرفة. اخلاصالنهائياالستخدامألغراضالسلعبإنتاجاملشتغلوناملستقلونالالعمّ -2

؛)بأنفسهماخلاصةمساكنهمتشييد أوالكفاف،زراعة:الاملثسبيلعلى(احلصر وجهعلى

الرمسي؛غريأوالرمسيالقطاعمشاريعيفالعاملونالعائليونالعمال-3

أمالرمسي،القطاع مشاريعتستخدمهمكانتسواءرمسية،غريوظائفيشغلونالذيناملستخدمون-4

.بأجر منزلينيمالكعاملعيشيةاألسرتستخدمهمالرمسي أوغريالقطاعمشاريع

جند أن العمل الفردي املستقل ميثل نسبة عالية من التشغيل غري الرمسي يف مجيع مناطق العامل وخاصة يف الدول 

. ثلث إمجايل التوظيف يف العاملفإن العمل الفردي املستقل ميثل حوايل املكتب الدويل للعمل، و حسب  ،النامية

%40إىل %30ل التشغيل مبرتب يف العمل غري الرمسي من و ميثّ . صناعيةول القد تنخفض هذه النسبة يف الدّ و 

عمل غري الرمسي من الن التشغيل مبرتب يف ويتكوّ .)خارج التشغيل يف القطاع الزراعي(من العمل غري الرمسي 

فني عن ، العمالة املنزلية، موظفني غري الرمسيني يف مؤسسات رمسيةموظفني يف منشآت غري رمسية وكذلك املوظ

.بعد، كذلك موظف جزئي أو مؤقت من غري عقد تأمني

كانت نسبة التشغيل   1998ويشكل التشغيل مبرتب يف عمل غري رمسي نسبة عالية يف الدول الصناعية، ففي سنة 

و ميثل العمل املنزيل والبائعني . OECDمن إمجايل التشغيل يف دول منظمة التعاون االقتصادي  %14اجلزئي

ول يف الدّ )الغري زراعي(من قوة العمل  %25-10وميثلون بني  موعتني يف العمل غري الرمسي معا، أهم جماملتجولني

.2 يف الدول الصناعية الكربى %5 بالنامية و ما يقار 

ولكن من الصعب . مه العمل غري الرمسي لالقتصاداس ما يقدّ عند رسم أي سياسة االقتصادية فإنه من املهم قيّ 

لة و دقيقة عن ن توفر إحصائيات مفصّ ول ممّ والقليل من الدّ ،ذا القطاع غري الرمسي يف االقتصادحصر مشاركة ه

غم االجتهادات واحملاوالت لوضع ر  ، وكما أن تعريف العمل غري الرمسي خيتلف من دولة إىل أخرى. هذا القطاع

.2011، مرجع سبق ذكره ،دليل السكانتعداداتيفالصلةذات تصاديا واخلصائصاقالناشطنيالسكانقياس ،الدويلالعملمكتبمنشورات 1
.27، ص هكر ، مرجع سبق ذ وآخرون محدان الباتل بنعبدا هللا ،أيوب بن منصور اجلربوع2
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غري من املفاهيم الغامضة، امللتبسة و وم يبقى هذا املفه املكتب الدويل للعمل،تطبيق التعريف الذي اقرتح من قبل و 

  .الواضحة

يلجأودوافعه، فالبعضالقطاع هذايفالعملأسبابيفالكبريعالتنوّ وهو،الغموضهذاوراءيقفسببهناك

إضايفكمصدراآلخر إليهالبعضيلجأ فيماله،رمسيةعملفرصةتأمنيعناملنظمالرمسيالقطاعلعجزإليه

سوقوظروفاملوسمدة حيكمهاحمدّ ومناسبات معينةظروفيفإليهيلجأمنأيضاوهناك .دخلهلتحسني

.العمل

غري القطاع هذابهيتسمالذيالتجانسعدمإىلاستخدامهودقةاملفهومهذاوضوحعدمأسبابكما تعود

 أكانواسواء قطاع ومصاحلهمالهذايفالعاملنيأهدافعتنوّ وإىليشملها،اليتاألنشطةطبيعةحيثمنالرمسي

 أيضااللبسيعود كما. اخلاص�ǶđƢǈūالعاملنيأم)الالعمّ عددا معينا منيشغلونالذين(العمل أصحابمن

 اهلامشيةاألنشطةبدءا من القطاع، ضمن هذاالعاملونهؤالءميارسهااليتلألنشطةالتنظيمياملستوىعتنوّ إىل

 أنشطةبعضيفاملالورأسمن املهارات مستوى معينابتتطلّ اليتباألنشطةوانتهاء)املتنقلونالباعة(والبسيطة 

.1 وغريهوالنقلواإلنشاءاتالصناعة

حيسب مؤشر العمالة يف األنشطة االقتصادية غري الرمسية بالنسبة املئوية للعاملني يف القطاع غري الرمسي إىل إمجايل 

و تكمن أمهية حساب هذا املؤشر يف معرفة درجة التطور املؤسسي يف البلد . االعاملني خالل الفرتة املرجعية نفسه

ل منه على درجة األمان الوظيفي للعاملني، ألن كما يستدّ . ول املتطورةحيث يكون هذا املؤشر منخفضا يف الدّ 

لرمسية، منها و يستخدم أيضا مؤشرات أخرى لقياس العمالة غري ا .هذا القطاع يفتقر لشبكة األمان االجتماعي

مؤشر شنايدر، الذي يستخدم جمموعة واسعة من عالقات االرتباط القطرية لتقدير نسبة اإلنتاج غري املعلن 

.2للضرائب و السلطات التنظيمية؛ و كذا نسبة العاملني ممن هم بدون تغطية يف الضمان االجتماعي

Ƿ�Ȃǿ�́ Ƣƻ�ǾƳȂƥ�̧ƢǘǬǳ¦�¦ǀđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ń¤�Ȃǟƾƫ�Ŗǳ¦�ƨƳƢū¦�À¤مل اليت يوفرها هذا القطاع يف ظل عرفة شروط الع

قطاع أصبح يساهم بنسبة معتربة يف تزايد االهتمام بإشكالية العمل الكرمي و الالئق، خاصة إذا علمنا أن هذا ال

 القطاعالعمالة يفبشأنعلى بياناتاحلصولف. و كذا استيعاب نسبة كبرية من اليد العاملةالقيمة املضافة للبلد، 

  . خاصة يف الدول النامية ،واقع االقتصاديالالرمسي أصبحت ضرورة ملحة ميليها غري

.17ص  ،2008عمان، األردن،انة عمان الكربى، مشاركة املرأة يف قطاع العمل غري املنظم يف منطقة أم اللجنة الوطنية لشؤون املرأة،العامة و اإلحصاءاتدائرة1
حتديات العمل يف القطاع غري الرمسي يف منطقة الشرق : أوردينوال، جوانا سيلفا، و أندراس بودر، السعي إىل وظائف أفضل –أجنيل . روبارتا غايت، دييغو إف2

.2011األوسط و مشال أفريقيا، البنك الدويل، سبتمرب، 
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جانب نظريعرض لل: سياسات سوق العمل و التشغيل: ثانيالمبحث ال

ƢǷ±ȋ¦�ǶǫƢǨƬǳ�ƨƴȈƬǻ�ƢēƢǿƢš©� بدأ التفكري اجلدي يف بلورة سياسات سوق التشغيل ¦�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦Â�ƢȀǸȈǜǼƫ�Â

لت حيث تعطّ  خاصة يف الثمانينات من القرن املاضي �ŃƢǠǳ¦�Ŀ�«ƢƬǻȍ¦�±ƢȀƳ�ȄǴǟ�ƢēƢȈاالقتصادية و احتداد سلب

د الكيان االجتماعي بأكمله و مل تعد كما �ËƾȀȇ�̧ǄǨǷ�ƶƦǋ�ƢĔƘǯ�Â�ƨǳƢǘƦǳ¦�©ƾƥ�Â. نسبة كبرية من الطاقات

من قوة العمل يساعد على  كمخزونضرورة حيتمها األداء االقتصادي أو   البعض قبل احلرب العاملية األوىلرها تصوّ 

.1 إعادة التوازن االقتصادي

«�« على ميكن تعريف سياسات التشغيل ¦ǂǗȋ¦�ƨȈƯȐưǳ¦�©ƢȈǫƢǨƫȏ¦Â�ƨȈǷȂǰū¦�©¦°¦ǂǬǳ¦Â�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦�ǲǸů�ƢĔ¢

 كما  .اهلادفة إىل التنظيم ووضع الضوابط واملعايري ألداء سوق العمل )العمال - أصحاب األعمال  -احلكومة (

ƢĔ¢ منالقصوىاالستفادة جمال يفاملختصةالسلطةوتعتمدهادهاحتدّ منهاج يتمثل يف جمموعة من الربامج 

 التشغيلوحتقيقالبطالةمستويات من احلدّ اجتاهيفيصبّ مباالعملعنالباحثنيوتشغيل ،البشريةالطاقة

،منهواحلدالفقرمستوياتومعاجلة املعلنة ƢēƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦Âالعامةاالقتصاديةالسياسات معيتفقومبا. األمثل

يشري مفهوم سياسات التشغيل كما  .2» التشغيل للتشغيلواألهدافاالقتصادية التنميةبنيالتكاملوحتقيق

والتقليص  أداءهالسلطات العمومية يف سوق التشغيل بغرض التحسني يف Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�©Ȑجمموع التدخّ « إىل

.» يظهر يف هذا السوقميكن أن يربز أو  من االختالالت اليت

�ƢĔȂǸǔǷ�ǖƦƫǂȇÂ��ƨǳƢǘƦǳ¦�ƨǴǰǌǷو مواجهة ƨđƢĐ�̈ǀƼاإلجراءات املتّ  جمموعة شري سياسات التشغيل إىلإذن ت

.طبيعة حتليل البطالةواآلليات اليت تقوم عليها يف الغالب على

Politique ةنشيطأو ال(سياسة التشغيل المحفزة، نيمنط تشكل التشغيل اتسياس active(�ǽǀǿ�» ƾēÂ

ǲǸǠǳ¦�́ ǂǧ�̈°ƾǻÂ�ƨǳƢǘƦǳ¦�ƨđƢů�ń¤�ƨǇƢȈǈǳ¦� والعمل على خلق فرص مستوى التشغيلحيث ترمي إىل احلفاظ

و أيضا  .لعاملة وحتسني فرص العمل املتاحةو إىل تطوير مهارات وقدرات القوى امواطن عمل جديدة  أو

«�¤�Ëƾū¦�ń)نشطة سلبية أو غري(سياسات عمالة وقائية  ƾē  من اآلثار النامجة عن البطالة وإعادة التكييف

ق هذا ويضيّ ،االقتصادسوق العمل و  هين قصد مواءمة التأهيل حلاجياتتكييف التكوين املاالقتصادي واهليكلة، و 

لعمل أو باقية جتنبا لفقدان مناصب اتاالسكل من السياسات ضمن املقاربات أو اإلجراءات الوقائية أوالشّ 

.مواءمة عروض وطلبات العمل اختالل

.4، ص بق ذكرهمرجع سعلي محدي، 1
ديسمرب  3 - نوفمرب 30،"خدمات التشغيل العامة وتعزيز التشغيل على املستوى احمللى" الربنامج التدرييب، حتديات التشغيل يف أسواق العمل ،مصطفى بوضياف2

.9، صاملركز الدويل للتدريب –منظمة العمل الدولية ، 2008
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I.السياسات الظرفية لسوق العمل و التشغيل:  

قد تتطلب إجياد انتهاج سياسات  ،إن احللول بعيدة املدى وبطيئة اآلثار للبطالة من خالل إتباع سياسات هيكلية

لعمل، واليت تعتمد على تستهدف التدخل املباشر يف سوق ا لة يف املدى القصري السيما السياسات اليتمكمّ 

الت البطالة العالية، وخاصة ضمن فئة الشباب وختفيض معدّ  تنفيذ ما يسمى بربامج التشغيل لتعزيز فرص التشغيل

  .و النساء

،للتشغيل ةفق العاماتعرف إمجاال باملر  ، وعلى عدد من املؤسساتاألهداف وترتكز الدولة لتحقيق هذه 

بعض و  ،لقروض املنتجة لفرص عملعلى البطالة واملؤسسات املاحنة ل منيللتأ التشغيل والصندوق الوطين وكاالتك

عقود تشغيل الشباب و كذا  و عقود ما قبل التشغيل،دماج املهين كلة لإلاخلاصة مبكافحة البطالة واملسهّ  ربامجال

بط وتسيري سوق وكذا الطرق املنتهجة لض ،دائمة تشجيع املؤسسات على خلق منصب عملإىل الرامية  التدابري

 .العمل

على سياسات أن تعتمد الدول النامية على مدى جيب أي إىل  ،لكن السؤال الذي يثري الكثري من الشكوك

  ؟ تظل عند مستويات مرتفعة اليت البطالةة خفيف من حدّ التّ سوق العمالة يف التشغيل و 

:)غير النشطة برامجال(السياسات السلبية للتشغيل -1-1

التعويض عن البطالة وفقدان مناصب  تتضمن إجراءات ختصّ و  ،التشغيل املعوضة اتسياسب تعرف أيضا«

مبعىن القادرة على ،طةالنشعرب تقدمي منح أو إعانات وكذا التقليص والتخفيض من حجم اليد العاملة العمل

ات ضمن ويصنف هذا النمط من السياس ،على طلب التقاعد مسبقاحتفيز العمال املسننيعلى  العمل

التخفيف من وطأة أزمة أوالعمل اليت تكتفي مبعاجلة االختالالت احلاصلة يف السوق  العالجية أو اإلجراءات

.1» البطالة

Passive(خدمات التشغيل السالبة كما متثل  Employment Services( اإلجراءات أو التدابري جمموع

 على معتمدة الكاملالتشغيلوتستبعدألسبابه،لتطرقادونيف سوق العمل اخلللمعاجلةعلىتقومالسلبية 

سياسات التكيف  تمّكن على املدى القريب من ختفيض تكاليفف. البطالةمشكلةحللاألمدقصرية حلول

مثل برامج . على الوضع دون تدهور عن طريق إقامة برامج دعم مادي واحملافظة ،االقتصادي لألفراد واجلماعات

.و التأمني ضد البطالة انات البطالةالتقاعد املبكر وإع

الندوة اإلقليمية عن دور اإلرشاد والتوجيه ، واحتياجات سوق العمل ورفع أدائها وفقا للمتغريات الدولية، وجيه املهينتطوير مكاتب التشغيل وأقسام التحافظ عتب،1

.26-25، ص13/7/2005–11: طرابلس ،املركز العريب لتنمية املوارد البشرية ،منظمة العمل العربية، املهين يف تشغيل الشباب
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 :إعانات البطالة -1-1-1

 قف استحقاويتوقّ . م للمستحقني من العاطلني املسجلنيدعم مؤقت للدخل يف شكل إعانات شهرية تقدّ 

على أن بعض . الباحث عن عمل لإلعانة على سبق العمل أو سبق قضاء فرتة للدراسة أو املرض أو رعاية طفل

.1 األدىن من اإلعانة شرتط حدا أدىن لفرتة العمل السابق كمعيار الستحقاق احلدّ البلدان ال ت

  :التأمين ضد البطالة -1-1-2

يهدف نظام التأمني ضد البطالة إىل ضمان محاية نسبة للعامل يف حالة البطالة االقتصادية بتقليل عدم تأكده من 

.2 دخله املقبل و الذي يشتد خالل الفرتة االنتقالية

ول للعاطلني عن العمل من خالل طرق سبق اختيارها عادة، تقدمه بعض الدّ يتم مؤقت للدخل، و هذا الدعم 

الشؤون تدفع من ميزانية  و الجتماعيةوهي بديل عن املعونة ا. املسجلني الذين ال يستحقون إعانات البطالة

وعادة يكون ذلك . ǲǸǠǳ¦�¼Ȃǈƥ�ǶēƢǫȐǠƥ�ÀȂز عن املعونة االجتماعية بأن املتعطلني حيتفظوهي تتميّ . االجتماعية

م ملن ال عمل هلم وألسرهم خذ شكل املساعدة املادية اليت تقدّ ولكنها يف بعض البلدان تتّ ،يف شكل إعانة شهرية

  .ويتم التمويل عادة من نفس املصدر الذي متول منه إعانات البطالة. بعد انتهاء فرتة إعانة البطالة

و يف احلقيقة، ميكن هلذا . مني ضد البطالة هي توقف املستفيد منه عن البحث عن العملغري أن من نتائج التأ

تعطل املستحق زا من خالل بناء نظام مناسب، حبيث يكون مبلغ التعويضات الذي يتلقاه املالتأمني أن يكون حمفّ 

التعاقب على مدة زمنية و يتضاءل ب ،من األثر املرجعي %100فخالل الشهور األوىل من تعطله يتلقى . متناقص

.3 و حيث هذا النظام املتناقص للتعويضات املستفيد على تكثيف حبثه عن العمل خالل هذه الفرتة. معينة

:التقاعد المبكر -1-1-3

ن ال عمل هلم ممن سبق هلم العمل لفرتة تؤهلهم للحصول على معاش شيخوخة منتظم وتقرتب ملدعم الدخل 

إعانات ما قبل  وكبديل لذلك ميكن أن حتلّ . تساوي اإلعانة مستوى معاش الشيخوخةو . التقاعد سنهم من سنّ 

ل التمويل إما من نفس املصدر الذي متوّ ويتمّ . التقاعد املبكر و اليت تقل عادة عن معاش الشيخوخة التقاعد حملّ 

يف الدول العربية إال أن  وعلى الرغم من عدم انتشار هذه الربامج .منه إعانات البطالة أو من صناديق التقاعد

  .القليل منها بدأ تطبيقه

سبتمرب  23-19،تورينو، املركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية، نقايب حول سياسات التشغيل واسرتاتيجيات احلد من الفقرالتدريب ال ،سـامي العـوادي1

.8، ص 2005
.9-8مرجع سبق ذكره، ص ،سـامي العـوادي2
، 2004، ديسمرب )FEMISE(بحوث االقتصادية و معهد البحر املتوسط منسقو الفيميز، التقرير القطري اجلزائري، طريق اجلزائر للنمو االقتصادي، منتدى ال3

.16ص 
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:)برامج إيجابية( شطةسياسات العمل النّ -1-2

تقليد قدمي يف بلدان هي عبارة عن سياسات النشطة و جند أن مثل هذه ال ،التشغيل احملفزة اتسياستعرف أيضا ب

إىل حّد ما يف مجيع الدول األعضاء يف االحتاد مثل أملانيا و الدامنرك و السويد، و هي تتبع اليوم على حنو منتظم 

  . األورويب

¾ƢǬƬǻ¦�ƨǴƷǂŠ�ËǂŤ�Ŗǳ¦�©Ƣȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ŀ�ƨǬƦǘǷ�ƢĔ¢�ƢǸǯ، بسبب يف معرض تصّديها الرتفاع البطالة

شطة و يف شرق آسيا، قامت التدابري النّ . اإلصالحات االقتصادية القائمة على السوقإعادة اهليكلة االقتصادية و 

بدور طفيف نسبيا؛ إال أن األزمة املالية و ارتفاع البطالة يف أواخر التسعينات بّني أن هذه البلدان حتتاج بدورها 

و استيفاء  ،إىل دراسة سياسات سوق العمل النشطة بغية االستجابة على حنو أفضل لألزمات يف املستقبل

Betcherman)االشرتاطات طويلة األجل اليت تقتضيها التنمية  and Islam, 2001)1.

ȂǇ�ƲǷ¦ǂƥ�ȄǴǟ�Őǯ¢�°ƾǬƥ�ǄȈǯŗǳ¦�̈°ÂǂǓ�ń¤�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƨǼȈǠǷ�©ƢƠǧ�Ǌ¼�أدّ  ȈǸē�Â�̈ǂǸƬǈŭ¦Â�ƨǠǨƫǂŭ¦�ƨǳƢǘƦǳ¦�©

ه الربامج الشق الثاين من ل هذمتثّ  و. بدال من الربامج السلبية املوجهة للفئات العاطلة عن العمل ،العمل النشطة

 هذهتقوم. 2 جمموعة من اإلجراءات اإلجيابيةؤسسية لسوق العمل و املتمثلة يف الحات املالسياسة املصاحبة لإلص

 وكذلك. العمل سوق يتطلبهاجديدةمهاراتǶđƢǈǯȍ العمل عنالعاطلنيتأهيلإعادةأساسعلىالسياسة

  .كاحلرف اليدوية  االندثارمنالقريبة املهن أصحابالعاملنيخيصفيمااحلال

األدوات منزمرةذلكيفمستخدمةجذورهامنالبطالةظاهرةدراسةعلىاساتهذه السيّ  فتعتمد«

 دراسة سوقعلىتعملكماالطلب،تنشيطمثلجوهريبشكلاملشكلةحليفتساعداليت االقتصادية

لنشطة تستخدم برامج سوق العمالة اكما . 3» وتسهيلهمعهيتناسبمباوالتدريبالتعليم وموائمةالعمل

وهناك تدخالت خاصة تشمل خدمات التوظيف، والتدريب، واألعمال العامة، واألجور . البطالة لتقليل خماطر

، وزيادة الطلب )التدريب: مثال(ذ هذه الربامج بتعظيم عرض العمالة و تنفّ .وإعانات التوظيف، ودعم العمل احلر

حتسني خدمات : مثال(سني أداء سوق العمالة ، وحت)األشغال ذات املنفعة العامة و الدعم: مثال(عليها 

ها حنو العاطلني منذ أمد هشطة إىل توجيما يسعى البلد من خالل برامج سوق العمالة النّ  وغالبا. )التوظيف

،على حد سواء ةهذه الربامج هلا أهداف عامة اجتماعية واقتصادي... ال من العائالت الفقرية،العمّ إىل  طويل، و

املعرضني و  عامة الفئات احملرومة، خاصة النساء و فئة الشباب احملبطني و العاطلني عن العمل، و تستهدف بصورة

.للتسريح والذين يعملون بعقود عمل حمّددة و كذا العمالة الوافدة

.24جنيف، ص منسقو مؤمتر العمل الدويل، التعليم و التدريب من أجل العمل يف جمتمع املعارف، التقرير الرابع، مكتب العمل الدويل، الطبعة األوىل، 1
.19، ص 2004، ديسمرب مرجع سابق الذكرمنسقو الفيميز، 2
.2006، للتخطيط، الكويتالعريباملعهدالتشغيل،لسياساتالضيقاملعىن،عدنانحممدوديع 3
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:)خدمات التشغيل العامة( الهيئات العامة للتوظيف -1-2-1

عمل والتوظيف، وإدارة إعانات البطالة وتقدمي املشورة التشمل اخلدمات العامة للتوظيف املساعدة يف البحث عن 

ƢȀŻƾǬƫ�ƨƦǫ¦ǂǷÂ�ƢĔƘǌƥ.Ƣē ƢǨǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�©ÂƢǨƬƫ�ƢȀǼǰǳ�©ƢǷƾŬ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�À¦ƾǴƦǳ¦�ǶǜǠǷ�ÃƾǳÂ.

 تفصلاليت املعلوماتفجوةعلىالقضاء أجلمنالكلفةمتدنيةوسيلةعملعنالبحثيفاملساعدةتشّكلو 

 ذاتالعملومؤسسات عملعنالباحثني بنياالتصالتسهيلأيالعمل،سوقيفوالطلبالعرضجانيببني

 تقدميخاللمنسيماالوظيفة،على واحلصول العملسوقيفإدماجهميساعدهم يف  اممّ .1 الشاغرةالوظائف

 تدريبالبرامجإىلوالتوجيهاإلرشاد وتقدميعمل، عنالعاطلنيوتسجيلالشاغرة،الوظائفعناملعلومات

 املباشرة اخلدماتبتقدمي هذه اهليئات العامة للتوظيفتقوم كما. العملسوقيفاإلدماجوإعادةاملناسبة،

 العرضحولاملعلوماتتوفريخاللمنالقرارصانعيإىل واملطلوبة، العمالةعلىللحصولالعمل ألرباب

 الوجهعلىالتوظيفوبرامجالعملسوقسياساتوإدارةاملالئمةاإلجراءاتاختاذ لتسهيلالعمل، علىوالطلب

  .ملاألك

 تقدميها فتتوىل العامة التشغيل خدمات أما. للتشغيل وخاصة عامة مكاتب خالل من التشغيل خدمات تتوفر

 احملرومة فالفئات :جمزأة التشغيل خدمات تكون للتشغيل وخاصة عامة وكاالت تتواجد وعندما. العمل وزارة عادة

 والعاملون االمتيازات ذوو العاملون بينما للتشغيل، العامة اخلدمات حنو تتجه طويلة مدة منذ العمل نع والعاطلة

.2 للتشغيل اخلاصة اخلدمات حنو يتوجهون اإلدارية الوظائف يف

 سوق أداء حتسني برامج من غريها من كلفة أقل فهي الدولة، ميزانية كاهل تثقل ال العامة التشغيل وخدمات

 حيث انتقالية مبرحلة متر اليت والبلدان املتقدمة البلدان يف والدخل العمالة على عام بشكل إجيايب وتأثريها .العمل

.3النامية البلدان يف العامة التشغيل خدمات تأثري على كافية أدلة من ما بأنه علما املنافع، من أقلّ  التكاليف تبقى

.204ص  ،2007صندوق النقد العريب، الفصل العاشر، تفعيل برامج التشغيل يف الدول العربية،،التقرير العريب املوحد 1
2

Kluve, J. 2010. The Effectiveness of European Active Labor Market Programs. Labour Economics. 17 (6). P.
905.

3
Betcherman, G., Olivas, K. and Dar, A. 2004. Impacts of Active Labor Market Programs: New Evidence
from Evaluations with Particular Attention to Developing and Transition Countries. Washington, D.C.:
World Bank, PP. 21-24
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  : التدريب على سوق العمل -1-2-2

يب وإعادة التدريب جمانا يف العادة لألشخاص العاطلني عن العمل واملسجلني والذين تشملهم يقدم التدر 

:1 اخلدمات العامة للتوظيف

الت توظيف أعلى وليس يف يستفيد املشاركون عادة من هذه الربامج يف صورة معدّ : تدريب غري العاملني - 

ويبدو أن الربامج تعمل . لنامية صورة أقل استحساناول االدّ وترسم التقييمات القليلة يف . صورة دخول أكرب

وكانت النتائج بالنسبة . بصورة أفضل مع نظام التدريب يف مكان العمل واملشاركة الفّعالة لصاحب العمل

  .دات أكثر اجيابية عنها بالنسبة للرجال يف كثري من الدولللسيّ 

. أثر اجيايب رغم وجود حاالت استثنائية ج غالباليس هلذه الربام: دريب العمال املسرحني مجاعياإعادة ت - 

على جمموعة شاملة من خدمات التوظيف اليت تصاحب إعادة  شتمل حاالت النجاح احملدودة عادةوت

ȂǸǠǳ¦�ǾƳÂ�ȄǴǟ�Ǧ¿. التدريب ȈǳƢǰƬǳ¦�ƨǜǿƢƥ�ƢĔ¤�ȏ¤.

العمالة، على ج سوق ئما تفشل هذه الربامج يف معظم األحوال يف حتسني نتا دائما: تدريب الشباب - 

ومن األفضل بكثري أن يتم االستثمار يف مرحلة مبكرة من نظام التعليم لتقليل . األقل يف الدول املتقدمة

ول النامية، فإن وعلى الرغم من وجود دراسات حمدودة يف الدّ . ب الطالب ومشاكل التعليم األخرىتسرّ 

للربامج اليت تعمل على تكامل التدريب مع التعليم  اجيابية ريكا الالتينية جتد بالفعل آثاراالتقييمات يف أم

.اإلصالحي، واملساعدة يف البحث عن عمل، واخلدمات االجتماعية

 سائر حالة يف كما ،كما أشرت إليه  التدريب برامج عن املتاحة البيانات ومن التقييم دراسات من احملدود العدد إن

 مع حبذر التعامل إىل يدعو النامية، البلدان يف السيما العمل، سوق أداء حتسني سياسات إطار يف املنفذة الربامج

 الربامج هذه آثار يف اختالف إىل تشري فالدراسات. والدخل التشغيل على التدريب برامج آثار حول االستنتاجات

املتقدمة، البلدان يف الشباب تدريب فربامج .انتقالية مبرحلة متر اليت والبلدان النامية والبلدان املتقدمة البلدان بني

 النامية البلدان يف الشباب تشغيل على إجيايب تأثريها بينما والدخل، التشغيل على سليب تأثري هلا املثال، سبيل على

 التشغيل على اإجياب تؤثر العمل عن العاطلني تدريب وبرامج. الالتينية أمريكا بلدان يف التجارب أظهرت حسبما

 متر اليت البلدان يف إجيايب فهو الدخل، على متباين تأثريها لكن انتقالية، مبرحلة متر اليت انوالبلد املتقدمة البلدان يف

 أثر أيّ  إىل املتوفرة احملدودة راساتالدّ  تشري فال النامية، البلدان يف أما. املتقدمة البلدان يف ومعدوم انتقالية مبرحلة

.2 الدخل على أو التشغيل على العمل عن العاطلني تدريب لربامج إجيايب

.11-9ص مرجع سبق ذكره، ،سـامي العـوادي1
2

Betchermann, Olivas and Dar, 2004, pp. 25-29.
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  : الخلق المباشر للوظائف -1-2-3

تقدمي منح أو قروض تفضيلية لصاحب عمل لتغطية تكلفة خلق الوظائف شريطة أن يشغل الوظائف اجلديدة 

.املسجلون من املتعطلني عن العمل

  : دعم التوظيف -1-2-4

شريطة أن يستخدم صاحب  ،الزمن يدفع دعم األجور أو تكلفة التدريب إىل أحد أصحاب األعمال لفرتة من

  .العمل أحد املسجلني من الباحثني عن عمل

  :األشغال العامة -1-2-5

إال أن األعمال العامة ال ُحتّسن التوقعات املستقبلية لسوق ،ميكن أن تكون هذه شبكة أمان فعالة قصرية املدى

واليت  ،لطات العمومية أو الشركات اخلاصةوهي عبارة عن وظائف مؤقتة توجدها السالعمالة بالنسبة للمشاركني، 

العمل االجتماعي أو األنشطة املماثلة ذات املنفعة ماكن العامة، أو تتجه إىل صيانة البنية األساسية أو تنظيف األ

  .العامة للمجتمع احمللي

 الربامجهذه أن إال¦�ǞǸƬĐ منالفقريةللشرائحالعملفرصوتوفريالدخللتنميةهامةوسيلةالربامجهذهتعتربو 

اإلحصائيات إىل أن وتشري  .باعتبارها مناصب مؤقتة فيهانيكللمشار دائمةتشغيلفرصتوفرييفتساهمال

 عملهمانتهاءعندمناسبةوظائف علىاحلصول يفينجحونالعامةاألشغالبرامج يفنيكاملشار منفقط%10

.1 الربامجهذه يف

. الفقر ةحدّ  من والتخفيف األزمات آثار من التخفيف، مها هدفني حتقيق إىل ىتسع العامة األشغال فربامج

 تستخدمها بينما اخلارجية، للصدمات آنية كمعاجلة عموما الربامج هذه املتوسط الدخل ذات البلدان وتستخدم

 رامجب تشكل احلالتني، ويف. 2الفقر حدة من للتخفيف كإجراء منتظم بشكل املنخفض الدخل ذات البلدان

 الربامج فهذه. املستدام العمل لتوفري اسرتاتيجيات من جزءا وليس األمد قصرية أمان شبكات العامة األشغال

  .البلدان من جدا قليل عدد يف التدريب بربامج ترتبط

 تطال قد بل مؤقتة، عمل فرص فقط تولد ال بكثافة، العاملة اليد تستخدم كانت إذا العامة األشغال برامج

 كالطرقات( التحتية يةالبن تطوير يف مثال تفيد فهي. واالجتماعية االقتصادية اجلوانب احملتملة اإلجيابية Ƣēتأثريا

1
Radwan S. N. Arabi and G. Nada (2006): "Youth Employment", presented in the third Arab Reform
Conference: Challenges and Concerns Facing the Civil Society, held in Alexandria, Egypt, March 1-3, 2006.

2
Del Ninno C., Subbarao, K. and Milazzo, A. 2009. How to make public works work: A Review of the
Experiences. Social Protection Paper No. 0905. Washington, D.C.: World Bank. PP. 15-19.
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 يف أو الضعيفة، التحتيةنية الب ذات املناطق يف سيماال ،)..واملؤسسات العامة و اإلدارات احلكومية، واملدارس

.)لاألطفا رعاية دور كإنشاء(  االجتماعية اخلدمات حتسني

 هذه أن ،انتقالية مبرحلة متر اليت والبلدان املتقدمة البلدان يف العامة األشغال برامج آثار تقييم دراسات ظهروت

 املتوسط املديني على تأثريها ولكنّ املؤقتة، االجتماعي األمان شبكات مثل ،القصري املدى على منافع رتوفّ  الربامج

 العاملة بالقوة ارتباطهم وعلى، الربامج هذه من ¦Ƕē®ƢǨƬǇ بعد اللعمّ ا تشغيل قابلية على سلبيا يكون والطويل

 تقييم فدراسات مكثف، حنو على العامة التشغيل برامج استخدام من وبالرغم النامية، البلدان يف أما .1 لوالدخ

.2 النظم هذه غياب أو والتقييم الرقابة تتوىل اليت النظم ضعف منها ألسباب وذلك قليلة اآلثار

مكّونات من باعتبارها تعمل، قد ولكّنها العامل إنتاجية لزيادة مصّممة الربامج هذه ليست عام، بشكل

 عن العاطلنيفئة  يف إخراج وتساهم القصري املدى على الةفعّ  أمان كشبكات االجتماعية، احلماية اسرتاتيجيات

  .ر املطلقالفقمن دائرة  الضعفاء والعمال العمل

:)تطوير روح المبادرة(يف الذاتي و ترقية العمل المستقل دعم التوظ -1-2-6

واألفضل يف  اال أكرب سنّ و خاصة بالنسبة للعمّ  آثار اجيابية هلذا الربنامجوجود بعض الدالئل على هناك «

خذ هذا الربنامج أشكاال خمتلفة مبا يف ذلك يتّ .ضل التنفيذ يبقى منخفومع ذلك فإن معدّ . ستوى التعليميامل

نح، والقروض التفضيلية، وسداد الفائدة على القروض التجارية أو تقدمي ضمان لالئتمان، التدريب على امل

.3»..األعمال، واملساعدة على تصميم خطة أعمال

األحيان،أغلبيفاحلرالعمل وممارسةاخلاصللحسابالعملويظهر هذا النوع من الربامج خاصة يف شكل

 عنالباحثونهؤالء.العملعنالعاطلالشبابمنللعديدبالنسبةالعيشلقمةسبلكاألخريامللجأيعتربو 

 مقابلالعمل منطويلةساعاتوتتطلب،"البقاءوظائف"ƢĔƘƥوصفهاميكنوظائفيقبلونماغالباعمل

ǶēƢǯǂǋ تأسيسيفيشرعونالذينالعملعنالعاطلنيمنكبريةشرحيةأنكما.متواضعأجرأودخل

أحيانا  إليهمويشارالبديلة،الدخلمصادرالنعدامنظراوذلكمضض،علىاألعمالعامليدخلون الصغرية،

مبجموعة القياميتعنيفإنهالفئة،هلذهاملناسبةاألعمالبيئةولتوفري.4"هنياملكر الصغريةالشركات أصحاب"بـ 

 والتكاليفالعبءختفيفأجلمنوذلكاإلجراءات، وتبسيطللقوانني،وتعديلتطويربينهامن اإلجراءات من

 هذهلبدءالالزماالستثماروتوفريالتجارية،الرتاخيص علىواحلصولالصغريةاألعمالمشاريع بتأسيساملتعلقة

1
Betchermann, Olivas and Dar, 2004, pp. 43-44.

2
Del Ninno, Subbarao and Milazzo, 2009, pp. 44-59.

3
لنامية واالنتقالية، جوردون بيتشريمان و كارينا أوليفاس و اميت دار، آثار برامج سوق العمالة النشطة دليل جديد من التقييمات مع االهتمام اخلاص بالدول ا

.2004، وحدة احلماية االجتماعية، شبكة عمل التنمية البشرية، البنك الدويل، جانفي 0402ة احلماية االجتماعية، رقم سلسلة مقاالت مناقش
.12-10مرجع سبق ذكره، ص ،سـامي العـوادي4
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 دعمعلىالكبريةاملؤسساتوتشجيعالرسوم والضرائب،منالرأمساليةاملمتلكاتإعفاء وكذلكاألعمال،

.1 الباطنمنمعهاالتعاقدخالل منةالصغري املشاريع

  : تشجيع الحراك -1-2-7

هناك العديد من التدابري اليت ميكن أن تشجع احلراك اجلغرايف للعاطلني عن العمل مثل إعادة التوطني وإجياد 

  ...السكن ودعم كذلك نفقات االنتقال

ل مرة الة يف إدماج العاطلني عن العما فعّ و قد أثبتت مجيع الدراسة أن تدابري سوق العمل النشطة تكون أغله

النشطة يف بلدان منظمة التعاون دراسة تقييميه لربامج سوق العمل  120و تشري نتائج . أخرى يف سوق العمل

و بلدان نامية إىل أنه عند تنفيذ برامج سوق العمل النشطة مبعزل عن سياسات  ،التنمية يف امليدان االقتصاديو 

:2ة، فمن املرجح أن يزداد معّدل جناحها يف احلاالت التاليةوتدابري أخرى داعم

على أساس  ةحني تكون هذه الربامج موجهة لفئات معينة و تستند إىل حتليل دقيق، واالحتياجات تكون حمّدد

لقطاعات معينة مت برامج للتدريب يف سوق العمل و ففي مجايكا مثال خّصصت و صمّ . املهارات املطلوبة

.3 هارات و التدريب املطلوبتتالءم و امل

شة و خاصة من فئة الشباب احملبطني، الفئات املهمّ و املنشآت على توظيف العمال من  تشجيع املؤسسات

نات األجور وغريها من احلوافز اإع ،مثل احلوافز الضريبة ،و جيب أن يرتبط التدريب بتدابري موازية. النساء

.األخرى

 جيب أن حيّدد انطالقا من احتياجات سوق العملالتدريب و التأهيل و التكوين.

طة عتماد منهجية تطوير الربامج النشطة ميكن اشاألورويب يف جمال السياسات النّ  واستئناسا بتجارب بلدان اإلحتاد

  :التايل )2( املوضحة يف اجلدول باعتماد املقاييس التالية

.198ص  مرجع سبق ذكره،،تفعيل برامج التشغيل يف الدول العربية: صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل العاشر1
2

Betchermann, G.; Islam, R. (eds.). 2001. East Asian labour markets and the economic crisis: Impacts,
responses and lessons. Washington, DC, World Bank & ILO, P. 314.

3
O’Higgins, N. 2001. Youth unemployment and employment policy. Geneva, ILO, P. 113.
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داف المسطرة حسب الظرف االقتصاديمثال توضيحي لربط البرامج النشطة باأله :)2(الجدول

اجلهة املستهدفةتوجيه الربامج حنواألهداف املسطرة

�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ȂǸǼǳ¦�ǞƳ¦ǂƫ�ƨđƢů

بصفة ظرفية

بــــــــــــرامج أشــــــــــــغال (ل مـــــــــــتوليـــــــــــد فــــــــــــرص الع-

  ؛)...،عمومية

؛)حوافز للمؤسسات(التشغيل املدّعم -

.دعم العمل املستقل-

  فئات خصوصية؛ -

نــاطق تركيــز هــذه الــربامج يف امل-

املتضـــــّررة أكثـــــر مـــــن البطالـــــة 

واملنــــــــــــــــــاطق ذات النســــــــــــــــــيج 

.االقتصادي احملدود

معاجلة انعدام التوازن بني العرض 

والطلب

اإلعــالم والتوجيــه (حتســني خــدمات التشــغيل -

؛)...ومعلومات سوق العمل

حتســـــــني منهجيـــــــات املطابقـــــــة بـــــــني العـــــــرض -

والطلب؛

تطـوير تقنيات البحث عن شغل؛-

حلـراك االجتمــاعي والقطــاعي املسـاعدة علــى ا-

واجلغرايف؛

.دعم أنظمة التدريب-

ـــــــــــــــــــــاطق ذات النســـــــــــــــــــــيج - املن

االقتصادي احملدود؛

القطاعات االقتصادية؛-

.يةهن اجلوار امل-

حتسني التصّرف يف سوق العمل

؛)...إعالم، إرشاد(خدمات التشغيـل -

الـرفع من أداء اآلليـات والربامج؛-

وقياس األثـر  وضع مؤشرات للمتابعة والتقييم-

(Impact)؛

تـــوفري البيانـــات حـــول ســـوق العمـــل وتطّوراتـــه -

.)...املهن اجلديدة(املستقبلية 

الّداخلون لسوق الشغل؛-

املؤسسات؛-

.املناطق-

.19ص . مرجع سبق ذكره محدي، علي:المصدر

politique) طةوالنش و ينظر لسياسات التشغيل احملفزة active)�ËȈǈǳ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟتخفيف بالكفيلة  ةالوحيد ساتا

 .ول الناميةخاصة يف الدّ  و البطالة التشغيل أزمة

حلّ  تستطع مل ،العقدين األخريين خالل تطبيقها مت اليت ALMP)احملفزة( لةفّعاال العمل سوق سياسات إال أن

 االقتصادي لنموامن   رغمالبففي اجلزائر مثال و . الدول الناميةالعمل يف  سوق منها يعاين اليت اهليكلية املشاكل

 هذه فشل من أال نندهش جيب ،2000خاصة بعد الطفرة النفطية بداية من سنة  ،ه البلدشهد الذياملقبول 

« اليت السياسات ƾē توفري منها الغرض يكن ومل ،العمل سوق عيوبتغطية لى املد قصرية حلول توفري إىل 
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 إطار و شاملة إسرتاتيجية مع متكاملة لسياساتا هذه تكون أن جيب .اهليكلية للمشاكل ىاملد طويلة احللول

 سوق وقواعد ونظم، العمالة كثيفة والسياسات ،الكلي االقتصاد سياسات االعتبار يف تأخذاليت  للسياسات

Martin) فعالة تكون لكي ألعمالا  لبيئةالقانوين اإلطار ىعل عالوة االجتماعي، الضمان ونظام العمل and

Bardak, .ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل يف اجلزء الثالث من هذه الّرسالةوهذا  )20121

II. سوق العملجانبي الحاجة إلى سياسات هيكلية تمس:  

ففي بلدان منظمة التعاون . يكليةلسوق العمل الستكمال السياسات اهل الظرفية كثريا ما تستخدم السياسات

ص جزء كبري من ليت متر حديثا مبرحلة انتقالية، خيصّ ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�Ŀ�ÀƘǌǳ¦�Ȃǿ�ƢǸǯ�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨȈǸǼƬǳ¦و 

وهذه السياسات تعترب من  ...املعاش املبكر وإعانات اإلعاقة، إعانات البطالة و ،مثل ظرفيةامليزانية لألدوات ال

سياسيا حنو األخذ  يف كثري من البلدان اليت متيلو . مهمّ سياسات وسطية وحتصل على متويل  ،الناحية السياسية

đ إال دور ثانوي ةال يكون لسياسات سوق العمل االجيابيذه السياسات.

«�¤�ń اليت جراءاتالسياسات اهليكلية جمموع اإلتتضمن  ƾēالت استخدام اإلنتاج وحتسني معدّ  من مستوى رفعال

«�. يف البلد اإلنتاجيةعوامل اإلنتاج والطاقات  ƾē�©¦ ¦ǂƳ¤�ǲǸǌƫ�ƢǸǯالت معدّ  قيقإىل رفع الطاقة اإلنتاجية وحت

واالستثمار، وكذلك سياسات جذب االستثمار األجنيب  االدخارويتم ذلك عرب سياسات ترويج . منو مرتفعة

  .املباشر

الت النمو، فإن أثرها يظهر على وعلى الرغم من أمهية سياسات العرض يف حتسني ختصيص املوارد ورفع معدّ 

للسياسات اهليكلية اليت تؤثر على أداء االقتصاد الكلي والذي  فياه الدول املتقدمة اهتماما كاتوجّ و  .املدى الطويل

التايل يعكس شرح نظري مفصل للسياسات االقتصادية )5(و الشكل البياين  .ينعكس بدوره على حجم التشغيل

  :املوجهة حنو سوق العمل

، أكتوبر "تأمالت من التجارب الدولية: التشغيل"، جامعة القاهرة ورشة حول مصر يف بالفعل القائمة للمبادرات سرد :الفاعلة العمل سوق عامر، سياسات مىن1

.26، ص 2012
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السياسات املوجهة 
 للحّد من البطالة

اكاححة البطالة ملالسياسات 
 اكليةاهلي

واجهة ملالسياسات 
 البطالة الدورية

رحية
الظ

ت 
اجلا

 املع
ات

ياس
س

 

 تنشيط الطلب  (خاصة سياسات الطلب)سياسات االقتصاد الاكلي اهلادحة إىل بعث و تعزيز النشاط االقتصادي 

 السياسات الغري حعالة

 (اإلنفاق السليب)

العام اإلنفاق )سياسات التشغيل 
 (على التشغيل و التوظيف

 الةالسياسات حعّ 

 (اإلنفاق اإلجيايب)

 سياسات العرض

 اإلصالحات املؤسسية

 برامج سلبية

 برامج إجيابية

 تعويضات املداخيل تعويض العاطلني عن العمل
 أي استحقاقات البطالة (املسامهات)منطق التأمينات 

 (االقتطاعات الضريبية)منطق املساعدات 

 ختفيض معّدالت النشاط لةختفيض عرض العما

 احلد األدىن االجتماعي
 ختفيض سّن التقاعد

التقاعد )متويل صيغ ملرحلة ما قبل التقاعد 
 (املباكر

تعزيز النمو يف حرص 
 العمل

 (مراكز التشغيل)اإلنفاق على اهليئات العامة للتوظيف واليت تنظم سوق العمل 
 اإلنفاق على التدريب املهين

 (اخللق املباشر للوظائف)" عقود مساعدة"حرص عمل  قتقدمي مساعدات خلل
 دعم التوظيف

 خفض وقت العمل
 ختفيضات مجاعية

 رحع أوقات الفراغ
 تدابري لتحفيز التوظيف 

 حواحز مالية خلفض تاكاليف التشغيل 

 احلّد من التاكاليف)مالية  حواحز غري

 ( اإلدارية والغموض القانوين
 ..املساعدة على إنشاء املؤسسات، التاكوين،: الصيغ املستهدحة سياسات العمل اإلجيايب تغيري نظام االنتظار

 تدابري لتحفيز العودة إىل العمل، تقدمي التوجيه لطاليب العمل

إعادة هياكلة املراحق  تطوير و توسيع اخلدمات لألحراد االستثمار يف البحث و التطوير سياسة صناعية
ومراحقة و تشجيع 

 لتحويالتا
 اإلصالحات املؤسسية لسوق العمل

 مرونة أسواق السلع و اخلدمات
 مرونة األمن الوظيفي

 قانون العمل
 احلد األدىن لألجور
 ختفيض وقت العمل

R.T.T 

 عقد العمل

 محاية العمل

 http://www.christian-biales.net/documents/Politiquespourlemploi.pdf :المصدر
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:الفصل الثاني خاتمة

سوق خيص ملوضوع  تضتعرّ و إال  ،بعلم االقتصادذات عالقة ،صةمتخصّ ات أكادميية  تكاد تصدر دوريال

القدمي واحلديث إال أن هذا االهتمام. سواء كان ذلك بأسلوب مباشر أو غري مباشر .والنقاشبالتحليلالعمل 

 اتصطلحبعض املفاهيم و املاملالبسات والغموض الذي اكتنفمل خيل من بعض اقتصاديات العمل، مبوضوع 

  .عهاد التعاريف اإلجرائية وتنوّ وذلك نتيجة لتعدّ ة املرتبطة بسوق العمل،علميال

يه الرمسي و الغري رمسي، اخلاصة بسوق العمل بشقّ لمفاهيمشامل ل و حتليلتقدمي استعرضنا يف هذا الفصل 

سياسات التشغيل من وجهة هم اليف األخري تطرقنا بالشرح و التحليل أل.لسوقمستعرضني اهليكل التنظيمي هلذا 

 البلدانبعض  و املتقدمة البلدان يف بعضالتشغيل  سياسات استعرضنا بعض نتائج جتاربحيث  .التحليل النظري

 اجلهات حتديد �ƢēȂǫ مواطن ويف السياسات هذه اعتماد ةكيفيّ  استعرضنا أيضا. العامل من خمتلفة أحناء يف النامية

احمليطة، بالظروف ترتبط السياسات هذه وتصميم اختيار عملية أن كيفحنا  ضّ و . اآثاره وتقييم ،منها املستفيدة

 اإلدارية والقدرات العمل سوق وببنية ،السياسات لواضعي واالجتماعية والسياسية االقتصادية باألهداف رفتتأثّ 

  .للدولة واملالية
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-الثاني  جزءال -

تفسير البطالة عبر المدارس االقتصادية المختلفة      
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النظريات االقتصادية المفّسرة للبطالة :الفصل األول

:األول الفصل مقدمة

 نظر وجهات من البطالةتفاقم ظاهرة  و العمل سوقاختالل  إىل مدارسه مبختلف االقتصادي الفكر ينظر

بد من سوق العمل ال ةكيّ د حلر ومن أجل الفهم اجليّ  .العمل لسوق متباينة نظريات هذا الفكر ضمنيتو  .دةمتعدّ 

، و باألخص نظرية اقتصاد العمل اليت أخذتهاو فحص النظرية االقتصاديةيف ن جّيدا الرجوع إىل الوراء و التمعّ 

  .نظرا لألمهية الكبرية لعنصر العمل ا يف التحليل االقتصاديحيزا هامّ 

لتفسري ي يف التصدّ على اختالف مناهجها االقتصادية املدارس  إن منطق التحليل يستوجب علينا استعراض أهمّ 

قوم على أسس يبّد أن ال �¢ƨǳƢǘƦǳ¦�ƨđƢĐ�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�ƨǇƢȈǇ�Ä¢�ǶǇ°�Àمنذ زمن بعيد و وقد تبّني طالة،بالإشكالية 

  .نظرية متينة

 اليت سامهت يف للنظريات االقتصادية األوىل  تقدمي شامل الفصل بالتفصيل هذا يف نتناول سوف حال، أي على

املدرسة باملدرسة الكالسيكية و  ابدء الكربى، االقتصادية املدارسمن خالل  ورد ما وفق ،ظاهرة البطالةحتليل 

  .بالظاهرة و بروز االهتمام النظري ،إىل املدرسة الكينزية يف سنوات الثالثينات و النيوكالسيكية املاركسية
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  البطالة في الفكر الكالسيكي: المبحث األول

ر االختالل يف سوق العمل و يف هذا املبحث سوف نستعرض ت عّدة نظريات تفسّ ظهر  17مع بداية القرن 

.ضت إليهاأشهر و أهم هذه النظريات من خالل عرض حمتوى كل نظرية و تقدمي أهم االنتقادات اليت تعرّ 

I.أجر الكفاف (نظرية حّد الكفاف–Subsistence wage theory(:

"Turgot-تورغو "ثامن عشر على يد رواد الفكر االقتصادي الفرنسي نشأت هذه النظرية يف فرنسا يف القرن ال

.Fفرانسوا كيين "و  Quesnay" دوالرفيري "وM. de la Rivière"  و قد ظهرت هذه النظرية يف أوروبا يف

 يف تلك الفرتة البؤس و الشقاء ظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية جّد متدهورة و قد عانت الطبقة العاملة

. احلرمانو 

فمنذ بداية القرن التاسع عشر أي منذ نشأة علم  ،و أصبحت هذه النظرية من أهم موضوعات علم االقتصاد

وتسعى  .)دافيد ريكاردو وآدم مسيث(االقتصاد على يد رواد املدرسة االقتصادية التقليدية و خاصة اإلجنليزية منها 

وقد ذهب دافيد . مستوى األجر يف تقلباته يف مدة قصريةتوازن ثابت يستقر عنده  هذه النظرية لتقرير حدّ 

Davidريكاردو  Ricardo من  وانطالقا. األدىن الضروري للحياةإىل أّن مستوى توازن األجور يتعادل مع احلد

.Fنظرية ريكاردو هذه صاغ السال  Lassalle ّاالقتصادي رقانون األجور احلديدي ومن هذا املفهوم طو 

.1 العمل واألجرماركس نظريته يف

تعترب هذه النظرية من أقدم النظريات يف شرح ظاهرة األجور، و جوهر هذه النظرية أن األجور سوف تتجه يف «

.2» املدى الطويل حنو ذلك املستوى الضروري لضمان حياة العامل و أسرته و هو أجر الكفاف

قيمة املواد واحلاجات الضرورية األساسية اليت  د مبا يعادلتحدّ د هذه النظرية فإن مستوى األجور يحسب رواف

يف سوق العمل هي  الطلبو و حسبهم فإن ديناميكية العرض . 3 تكفل العيش للفرد العامل ولو عند احلد األدىن

ترجع أسس هذه و . ذلك لضمان حياة العامل ة طويلة عند مستوى الكفاف وتضمن استقرار األجور مدّ اليت 

وهو االقتصادي الفرنسي  )الفزيوقراطية(النظرية يف احلقيقة كما أشرنا إليه إىل أحد رواد فكر املدرسة الطبيعية 

مسيت، دافيد ريكاردو  والسال آدم نياالقتصادياها يف منتصف القرن التاسع عشر وتبنّ ، Turgotتورغو 
F.

Lassalle.» و أطلق عليها نظرية "القانون احلديدي لألجور"و عرفت هذه النظرية عند هذا األخري بنظرية ،

.1990/1991، كرهمرجع سبق ذ ماطنيوس حبيب، 1
.586ص، 1974عمرو حمي الدين، عبد الرمحن يسرى، مبادئ علم االقتصاد، بريوت، دار النهضة العربية،2
3

.1965قريصة صبحي، مقدمة يف النظرية االقتصادية، الدار اجلامعية املصرية، الطبعة الثالثة، اإلسكندرية، مصر، 


Ferdinandفرديناند السال Lassalle)1825-1864( : كان أول رئيس للرابطة العامة ،  األملانية االشرتاكيةزعيم عمايل أملاين وهو أحد مؤسسي مذهب

.احلاكم لبسمارك النظام اإلقطاعيللعمال األملان، وكانت حركته موجة حنو قلب احلركة العمالية األملانية، وهي تنادي مببدأ التضامن مع 
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حتمية يف حتديد أجره إذا ال ميكن للعامل جتاوز حق العامل فيها من ظلم و إجحاف و ملا يل "القانون احلديدي"

.1» هذا احلد يف عيشه

وحبسب هذا القانون إذا ارتفع مستوى . بحت نظرية حّد الكفاف جزء ال يتجزأ من الفكر الكالسيكيوأص

ا جيعلهم يقبلون على الزواج وبزيادة ال، ممّ نت احلالة املعيشية للعمّ األجور عن احلد األدىن الضروري للحياة، حتسّ 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�µ ǂǟ�ƾȇǄȇ�ƾȈǳ¦Ȃŭ¦�®ƾǟ� ممكن أقلّ مستويات األجور إىل حّد أدىن و  ضو بزيادة العرض تنخف

ا قد ممّ .منه، ولكن األجور ال ميكن أن تبقى مدة طويلة عند هذا املستوى الضروري ملعيشة العمال و إعالة أسرهم

،جيل األفراد مرة أخرى حيجمون عن الزواج وتقل الوالدات فينخفض عرض العمل وترتفع األجور كنتيجة لذلك

الطلب على العمل يف سوق العمل وهكذا فإن ديناميكية العرض و . 2 نها السابق أو أعلى متصبح عند مستواهو 

احلاجات الضرورية الالزمة (جتعل األجور، حسب هؤالء االقتصاديني تدور يف حركتها حول مستوى حّد الكفاف 

.)لعيش الفرد العامل

وهو ما يسمي (ملستوى املعيشة  بأدىن حدّ  د هذه النظرية األجور اليت تدفع كثمن خلدمات عنصر العملحتدّ «

لكي ال يتمكن العامل من اإلجناب إال بالقدر الذي يضمن استمرار عرض العمل يف مقابل الطلب  )حبد الكفاف

.3»عليه، وتسمى األجور يف هذه احلالة باألجر الطبيعي أو الثمن الطبيعي للعمل

  :وقد وجهت بعض االنتقادات هلذه النظرية ومنها

لو فرضنا صحة هذه النظرية ألدى ذلك إىل اعتبار كل زيادة على أجر العامل من صاحل صاحب العمل ال من  -1

ȆǬǘǼǷ�Śǣ�¦ǀǿ�Â��ǽǂƳ¢�ǒ Ǩƻ�ń¤�Ä®ƚƬǇ�ƢĔȋ��ǲǷƢǠǳ¦�ŁƢǏ4.

ن ارتفاع األجور ال يؤدي بالضرورة إىل زيادة اإلجناب من قبل العامل، ولكنه يؤدي إىل رغبة العامل يف إ -2

و منه جند أن النظرية ربطت بني ارتفاع  .حتسني مستواه املعيشي الذي يؤثر مستقبال على مستوى األجور

الصحيح أنه ال يلزم من ارتفاع أحدمها  زيادة التكاثر بعالقة طردية، و األجور أو زيادة رفاهية العمال و بني

.5 إذ يالحظ قلة اإلجناب عند ذوي الدخول املرتفعة. ارتفاع اآلخر

ال ال، بناء على هذه النظرية ولكن الواقع خالف ذلك، ألن العمّ يفرتض أن تكون األجور متساوية بني العمّ -3

يف املهن  تفسري هذا التفاوت يف األجور عن النظريةومنه عجزت املهرة يأخذون أجورا أعلى من غريهم، 

ƪ،بسبب تباين العمال يف الكفاية اإلنتاجية 6 املختلفة Ǵŷ¢�ƢĔȋƤ ǻƢŪ¦�¦ǀđ�ƨȇƢǼǠǳ¦.

.384السعيد، ص  مهدي صادق1
2

Sapsford. D. and Tzannatos. Z. (1993). The economics of Labour Market. The Macmillan Press Ltd. UK.
، )1(، العلوم الرتبوية و الدراسات اإلسالمية 16ية، جملة جامعة امللك سعود، م دراسة اقتصادية فقه: إبراهيم بن عبد الرمحن آل عروان، نظرية التوزيع3

.571-570، ص 2003/1424
.385-384، ص هذكر السعيد، مرجع سبق  مهدي صادق4
.386-385، ص هذكر السعيد، مرجع سبق  مهدي صادق5
.260-259، ص 2005للكتاب، كامل بكري، حممد حمروس، مبادئ االقتصاد اجلزئي، مركز اإلسكندرية 6
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اهتمت هذه النظرية جبانب العرض وأمهلت جانب الطلب، حيث ركزت على العوامل املؤثرة على العرض دون -4

  .أن تذكر شيئا عن العوامل املؤثرة على الطلب

ي لدول قّررت هذه النظرية اخنفاض األجور بزيادة السكان أو األيدي العاملة، يف حني أثبت التطور االقتصاد-5

أوروبا الغربية نقض هذا االفرتاض، فقد ارتفعت أجور العمال احلقيقية يف الوقت الذي زادت فيه األيدي 

.1 العاملة زيادة كبرية

II. رصيد األجور (نظرية مخصص األجور–Wage fund theory(:

قد وجدت بذورها يف و  ،مع بداية القرن التاسع عشر ظهرت نظرية أخرى يف اجنلرتا و هي نظرية رصيد األجور

و قد ظهرت يف وقت كانت فيه املشروعات . 2 لة هلذه األخريةنظرية حّد الكفاف و جاءت كنظرية مكمّ 

و يعترب مستوى األجر حسب هذه النظرية عامل متغري، . الصناعية و التجارية يف أشد احلاجة إىل رؤوس األموال

ن جانب املنتجني، وقوة العرض من ناحية العمال و يتوقف على قوتني أساسيتني مها الطلب على العمل م

و يستند طلب املنتجني على العمال على مقدار رأس املال الذي ميكن ختصيصه لدفع . املنافسني على العمل

  . أجور السكان القادرين على العمل واملستعدين للقيام به

ألموال اليت خيصصها املنتجون لرفع و يرتتب على هذه النظرية أن مستوى األجر يظل ثابتا ما دامت كمية ا

و يف مثل هذا الوضع فإنه ال ميكن ألي فئة من العمال أن  .بتة، ومادام عدد العمال مل يتغرياألجور تبقى ثا

ب نقص حتصل على زيادة يف أجرها كنتيجة لضغوط التشريعات القانونية و كذا النقابات العمالية، إال على حسا

صة لرفع أجور العمال تظل ثابتة، فإن الزيادة يف نصيب فما دامت األموال املخصّ  .لأجور الفئات األخرى للعما

طبقة العمال سيكون من هذا الرصيد، أي البد أن يكون على حسب نقص نصيب باقي الطبقات األخرى من 

ساب صات األجور فسوف يكون ذلك على حأما إذا مت زيادة خمصّ .3و بالطبع من أجورهم تبعا لذلك ،الرصيد

.4أرباح املنتجني

:5صات األجور و عدد العمال و متوسط األجور كما يليو ميكن توضيح العالقة بني خمصّ 

.386، ص هذكر السعيد، مرجع سبق  مهدي صادق1
.1990، اقتصاد  العمل، جامعة املوصل، املوصل، العراق، علي حممد هادي، هناءعادل فليح العلي2
ية الشريعة و الدراسات اإلسالمية، مجعة أم القرى، اململكة دراسة مقارنة، كل:حممد بن عبد اهللا بن علي النفيسة، األجور و أثرها االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي3

.586ص،1991العربية السعودية،
.275، ص1984دار النهضة العمومية للطباعة و النشر، بريوت لبنان، صبحي قريصة، حممد يونس، مقدمة يف االقتصاد، 4
.275، صهذكر ، مرجع سبق السعيد مهدي صادق 5

  خمصصات األجور                          

  =متوسط األجور 

عدد العمال                              
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يعطي رور زمن بني اإلنتاج والتسويق، و يرجع السبب الرئيسي لظهور هذه النظرية إىل ما الحظه االقتصاديون من م

  .ور العمالخرات سابقة خمصصة لدفع أجالعمال أثناءها أجورا من مدّ 

:1 وقد وجهت بعض االنتقادات هلذه النظرية ومنها

1-�Ǟȇ±Ȃƫ�ƨȈǨȈǯ�śƦƫ�Ń�ƢĔ¢�ƢǸǯ��śƴƬǼŭ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�°ȂƳȋ¦�ƾȈǏ°�ƾȇƾŢ�ƢȀƦƳȂŠ�ǶƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�śƦƫ�Ń�ƨȇǂǜǼǳ¦�À¢

  .ذلك الرصيد على العاملني

العام السـابق، ألن املبالغ اليت ميكن توفريها   من اخلطأ أن تعتمد النظرية على رصيد األجور املقتطع من إيرادات -2

  .كرصيد لدفع األجور ليست ثابتة بل تعتمد على جناح أو فشل العملية اإلنتاجية

3-�ƪ Ǵŷ¢�ƢĔȋ�ƨȈƳƢƬǻȍ¦�ƨȇƢǨǰǳ¦�Ŀ�¾ƢǸǠǳ¦�©ÂƢǨƫ�ȄǴǟ� ƢǼƥ�°ȂƳȋ¦�» ȐƬƻ¦�̈ǂǿƢǛ�ŚǈǨƫ�ǞǘƬǈƫ�Ń�ƨȇǂǜǼǳ¦�À¢

  .هذا اجلانب

Ǡǳ¦�°ȂƳ¢�Ǟǧǂǳ�ȐǷ¢�ǲǠšيظهر على هذه النظر  -4 �ȏ�ƢĔȋ��¿£ƢǌƬǳ¦�ǞƥƢǗ�ƨȇ��Ƕǿ®ƾǟ�µ ƢǨŵ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ȏ¤�¾ƢǸ

  .ص األجور ثابتهذا ال يتم إال بامتناعهم عن الزواج و زيادة عدد الوفيات بينهم، و ذلك ألن خمصّ و 

تعجز النظرية عن  وجود بعض العمال تتحّدد أجورهم بناء على نسبة معينة من اإلنتاج أو األرباح و هذا ممّا-5

  .تفسريه

  :لقد أثبتت الوقائع التارخيية عدم صحة هذه النظرية من أوجه ثالث -6

¾ƢǸǠǳ¦�®ƾǟ�ÀƢǐǬǼƥ�°ȂƳȋ¦�̈®Ƣȇ±�µ ŗǨƫ�ƢĔ¢�  و لكن ثبت بقاء األجور منخفضة يف ايرلندا من سنة

 .و ذلك بالرغم من هجرة حوايل مليون مواطن ايرلندي إىل أمريكا1851إىل سنة  1848

¾ƢǸǠǳ¦�®ƾǟ�̈®ƢȇǄƥ�°ȂƳȋ¦�µ ƢǨŵ¦�µ ŗǨƫ�ƢĔ¢�  و لكن ثبت ارتفاع األجور يف أمريكا بالرغم من زيادة عدد

 .العمال فيها

 ثبت اخنفاض األجور يف دول أوروبا الغربية بالرغم من تراكم رؤوس األموال فيها أثناء األزمة التجارية العاملية

 .يف منتصف القرن التاسع عشر

III.جية الحدية لألجورنظرية اإلنتا:

االقتصادي يف أواخر القرن التاسع عشر على أيدي  "نظرية إنتاجية العمل"ظهرت يف األول نظرية عرفت بـ«

و يتقّرر أجر العامل بناء عليها بإنتاجيته، فكلما زادت زاد  .الفرنسي لورا بوليو و االقتصادي األمريكي ولكر

يتبقى منه يدفع أجورا للعمال، األخرى من اإلنتاج الصايف، و ماأجره، حيث تدفع أوال حصص عناصر اإلنتاج 

:2» ر أسباب اختالف األجور بني العمال إال أنه يؤخذ عليها ما يليبالرغم من أن هذه النظرية تفسّ و 

ǂƳȋ¦�ƾȇƾŢ�Ŀ�ǽǂƯ¢�Â�Ƥ Ǵǘǳ¦�Â�µ ǂǠǳ¦�ÀȂǻƢǫ�ƪ Ǵŷ¢�ƢĔ¢.

.182ص،1983 الرياض ،دار العلوم للطباعة والنشر، :، الطبعة األوىلمقدمة يف االقتصاد اجلزئي. لدينعوض، أمحد صفي ا1
.393-392، صهذكر السعيد، مرجع سبق  مهدي صادق2
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لعملخمالفتها لواقع حتديد األجر حيث يتحّدد سلفا قبل ا.

 املقصود باإلنتاجية إن كانت الكمية أم القيمية أم احلديةمل تبّني .

هي جور انطالقا من اإلنتاجية، أال و بسبب االنتقادات السابقة، قّدم بعض االقتصاديني نظرية جديدة لتحديد األ

  . نظرية اإلنتاجية احلدية

ظهرت يف الفكر االقتصادي على أثر ظهور  و قد. تعترب نظرية اإلنتاجية احلدية من أشهر نظريات األجور«

التحليل احلدي يف نظرية القيمة، و اكتشاف فكرة املنفعة احلدية و ظهور فكرة اإلنتاجية احلدية لتفسري أمثان 

.1» خدمات عناصر اإلنتاج و يف مقدمتها عنصر العمل

قوى وى الطلب الكلي على العمل مع د هذه النظرية األجور اليت تدفع كثمن خلدمات عنصر العمل بتفاعل قحتدّ 

فإن الذي حيكم حتديد األجور على املدى القصري هو إنتاجيته  ،فإذا كان العرض ثابتا .العرض الكلي من العمال

  .احلدية

Johnكالرك . ب.ر عدد من االقتصاديني خاصة جيف بداية القرن العشرين طوّ  Bates Clark  وفون فيزر

Friedrich Von Wieser  د األجر ليس إنتاجية العمل بصورة مطلقةلوا إىل أن ما حيدّ النظرية و توصّ هذه،

 املردوداإلنتاج ميارس قانون إنه يف كل فروع «ويقول كالرك . احلدية اإلنتاجيةبل إنتاجية وحدة العمل األخرية أو 

الت أقل من تزايد العمل املصروف يف إنتاجه، وإنتاجية وحدة العمل األخرية عمله إذ يتزايد اإلنتاج مبعدّ  املتناقص

 احلدية اإلنتاجيةد مستوى األجر فيميل األجر إىل التطابق مع للعمل، وهي اليت حتدّ  احلدية اإلنتاجيةهي 

.2»للعمل

  :وتقوم هذه النظرية على االفرتاضات التالية

رب معطى ين أن مثن السلعة و مثن العمل يعتو هذا يع ،)سوق العمل(كاملة يف السوق النافسة امل سيادة-1

.بالنسبة للمشروع

للعامل، و حيث أن العامل ال يتقاضى أجره  أن الذي حيكم الطلب على العمل هو اإلنتاجية احلدية العينية-2

.يف صورة سلع، فإن الطلب على العمل يتحّدد بقيمة اإلنتاجية احلدية للعامل

 .بقاء مجيع العناصر ثابتة ما عدا عنصـر العمل-3

يسعى املشروع إىل حتقيق أكرب ربح ممكن، لدى فإنه يستخدم ذلك احلجم من القوة العاملة الذي عنده -4

.ى قيمة الناتج احلدي مع األجرةحىت يتساو 

جمتمع ساكن غري قابل للنمو االقتصادي، و هذا يعين ثبات كل من السكان و رأس املال و أساليب -5

.اإلنتاج

.مرجع سبق ذكره ،علي حممد هادي، هناءعادل فليح العلي1
.1991-1990مرجع سبق ذكره، ، مطانيوس حبيب2
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.حرية االنتقال التام لعنصري اإلنتاج العمل و رأس املال-6

  :ميكن توضيح منحىن اإلنتاجية احلدية بالشكل التايل

  ة الحديةمنحنى اإلنتاجي: )6( الشكل

.سبق ذكره عمرو حمي الدين، عبد الرمحن يسرى، مبادئ علم االقتصاد، مرجع:المصدر                

فاملنتج حياول استخدام ما لديه من رأس املال و ما يتوفر من عمال لتحقيق أقصى ربح ممكن، ولذلك سوف 

اوى معّدل أجر آخر عامل مع إنتاجه احلّدي، أي يف الشكل السابق عند يستمر باستخدام العمال إىل أن يتس

MJ(فيتقّرر بذلك معّدل األجر ),ML(عدد العمال   .     و هو أجر جلميع العمال ),

و ذلك األجر الذي و ه. يرتتب على هذه النظرية و على فروضها أن هناك أجرا واحدا سوف يسود يف السوق

و هذا يعين أن نظرية . يساوي اإلنتاجية احلدية للعامل و الذي عنده يتم تشغيل حجم معني من القوى العاملة

.1 اإلنتاجية احلدية تفرض سيادة نقطة توازن واحدة

:2 هذه النظرية ومنها االنتقادات إىل الكثري منوجهت 

1-Â�¾ƢǸǠǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ Ǵǘǳ¦�Ƥ ǻƢŝ�ŘǠƫ�ƢĔ¢Ǹēل جانب العرض.

ق ز على حتديد الكمية الالزمة من العمال لكي حتقّ �Ëǯǂƫ�ƢĔȋ)األجر(أن النظرية ال تستطيع حتديد مثن العامل  -2

.املنشأة أكرب ربح ممكن عند مثن معني خلدمات العامل

.586، ص هذكر سرى، مبادئ علم االقتصاد، مرجع سبق ين، عبد الرمحن يعمرو حمي الد1
.571-570ص مرجع سبق ذكره، إبراهيم بن عبد الرمحن آل عروان، 2

اإلنتاجية الحدية

عدد العمال

J

M
L

H

A
K
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ها منافسة غري  أنه ال وجود للمنافسة الكاملة يف سوق العمل إال يف حاالت نادرة، ألن معظم احلاالت تسود-3

  .كاملة

جزت النظرية عن إن بعض العمال يعملون و لكنهم ال ينتجون حقيقة كاملراقبني و البوابني و احلراس فهؤالء ع -4

  .أجورهم بيان كيفية حتديد

  .ة باستمرارأن النظرية افرتضت بعض العوامل ثابتة و لكنها يف احلقيقة كلها متغريّ -5

   ة عند كارل ماركس و عند النيوكالسيكتفسير البطال: المبحث الثاني

I.النظرية الماركسية و تفسير البطالة:

الذي تبناه خمتلف مفكري التيار الكالسيكي القدمي، )نظريات مستوى الكفاف(كبديل لألجر مقابل احلياة «

ة العمل د بكميفإن األجر يف املنظور املاركسي و إن مل خيتلف على أجر الكفاف يف مضمونه، إال أنه يتحدّ 

فوفق هذه . ا لضمان استمرارية العملية اإلنتاجيةالالزمة إلنتاج وسائل العيش الضرورية، ليس للبقاء فقط و إمنّ 

ل يف جمال عالقات العمل و يرجع هذا التحوّ . النظرية فإننا انتقلنا من األجر مقابل احلياة إىل األجر مقابل اإلنتاج

.1» ية للدفاع عن مصاحل العمال املهضومةإىل بروز فكرة تواجد النقابات العمال

يتمثل يف ذلك املقابل الضروري جدا، والذي يسمح للعامل )الرأمسايل(يرى ماركس أن سعر العمل يف نظر املنظم 

د بقيمة السلع الضرورية لضمان استمرارية اإلنتاج، بالبقاء على قيد احلياة، و منه فتكلفة العمل جيب أن تتحدّ 

و يرى أيضا أن الربح يتمثل عند الرأمسايل يف ذلك العائد الذي يتقاضاه . حملافظة على خلود قوة العملالتطوير و ا

و حسب ماركس دائما أن العمل يف املؤسسة  الذي يتمثل يف الفرق بني أجرتني،من خالل فائض القيمة، و 

يأخذ مقابله أجر، و الذي يعود على الرأمسالية يقسم قسمني، األول يأخذ العامل مقابله أجر، بينما الثاين ال

La)الرأمسايل مقابل ملكيته لوسائل اإلنتاج، الفرق بني األجرين مساه كارل ماركس القيمة املضافة  plus-

value). عمل إىل عمل ضروري و عمل فائضو عليه فإن األجر يف النظام الرأمسايل خيفي تقسيم وقت ال .

  :كالتايل يوضح ذل )7( الشكل البياينو 

.50، مرجع سبق ذكره، ص مولود حشمان1
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  تقسيم وقت العمل إلى عمل ضروري و عمل فائض: )7(الشكل 

. كيفية تقسيم العمل إىل جزئني و ما حصة كل منهما، وعلى أي أساس يتم هذا التقسيمإال أن ماركس مل يبّني 

لى نظرية رصيد األجور، أو إذا و حسب هذا املفهوم، نرى و مرة أخرى أن هذه النظرية ال ختتلف ضمنيا ع

الكفاف، رغم كون هذا التقسيم ذاتيا و ليس موضوعيا، حيث خيتلف مستوى الكفاف من جمتمع نظريات حدّ 

كما نشري إىل أن هذا األجر . إىل آخر و من بيئة إىل أخرى، و من أسرة إىل أخرى و من فرد إىل آخر و هكذا

و هلذا، فإنه من أساسيات النظام الرأمسايل أن . ل من مستوى التوازنأق ،يكون يف الغالب و إن مل نقل على الدوام

يوجد هامش من البطالة و إن مل نقل بتعبري ماركس جيش من العاطلني حىت يتسىن لألجور أن ال ترتفع بعيدا عن 

.1 مستوى الكفاف

  منحنى العرض و الطلب على العمالة:)8(الشكل 

.52-51، صمرجع سبق ذكرهمولود حشمان، 1

Plus-value (pl)

Valeur de la force de
travail (v)

3h
par ex

6h
par ex

Valeur
produite par
la force de

travail (9h par
exemple)

Schéma inspiré de celui de R. Sandretto (1994, p 98).

أجر التوازن

أجر الكفاف
Ldمنحىن الطلب على العمل 

Lsمنحىن عرض العمل 

العمالة

 األجر

E

1L L 2L
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فحسب هذا .  وجود هذه البطالة ملا تسىن ألجر الكفاف أن يكون عند مستوى أقل من مستوى التوازنفلوال

هو و  2Lمن العمالة يف الوقت الذي يكون فيه املعروض من قوة العمل يعادل   1Lالبيان فإن املؤسسات تطلب 

  .الذي حيقق أجر التوازنمستوى أعلى من مستوى التوازن 

�ǺǷ�ȆǗƢȈƬƷ¦�Ǌ ȈƳ�®ȂƳȂǧ��ƨȇ®ȂƦǠǳ¦�ǺǷ�̧ Ȃǻ�Ȃǿ�ŅƢũ¢ǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ŚƳȋ¦�ǲǷƢǠǳ¦�ÀƜǧ�ǆ ǯ°ƢǷ�Ƥ ǈƷ�ǾǼǷÂ

  .األدىن الكايف للبقاء العاطلني مينع ارتفاع األجور عن احلدّ 

الشروط الرأمسالية للرتاكم و اليت كما تشري النظرية املاركسية أن البطالة ليست نتيجة التقدم التقين، و إمنا نتيجة «

�ƨǟƢǼǐǳ¦�Ǌيرتتب عليها وجود فائض سكاين تعجز الصّ  Ȉŝ�ǆ ǯ°ƢǷ�ǾȈǴǟ�ƶǴǘǐȇ�ƢǷ�Ȃǿ�Â��ǶđƢǠȈƬǇ¦�Ǻǟ�ƨǟƢǼ

Armée)االحتياطي  industrielle de réserve)«1.

II.النظرية النيوكالسيكية للبطالة:

��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨȇǂūƢƥ�ÀȂǼǷƚȇ�ǶĔƜǧ�¦ǀǳ�Â��ȆǰȈǇȐǰǳ¦�Ņ¦ŐȈالتيار النيوكالسيكي هو يف احلقيقة امتداد للتيار الل

أن كل عرض خيلق طلبه ": الذي ينص على "قانون ساي لألسواق"وسيادة ظروف التوظف الكامل تأسيسا على 

ا يعطي جلانب العرض راد أكثر ممّ وهو حتليل سلوكي يعطي األمهية لعنصر الطلب و رغبات األف. 2"اخلاص

و كان الرتكيز العلمي األساسي عند احلديني يتمثل يف البحث عن أوضاع التوازن الستاتيكي، . اجتكاليف اإلنتو 

.سواء فيما يتعلق بتوازن املستهلك أو توازن املنتج، أو توازن االقتصاد بأكمله

الستغالل الفكر النيوكالسيكي هو فكر تربيري يدافع عن مصاحل القوى االجتماعية املسيطرة، و يربّر عالقات ا«

يف النظام الرأمسايل، و يطمس معامل عالقات التبادل الالمتكافئ الذي ينطوي عليه، انطالقا من نظرية املنفعة 

و قد ركز هذا األخري على مشكالت . احلدية و الندرة النسبية كبديل عن القيمة يف الفكر الكالسيكي القدمي

لفكر نقطة حتّول يف النظام الرأمسايل من مرحلة املنافسة إىل و كان هذا ا. السوق واألمثان و النقود و االئتمان

.3» مرحلة االحتكار

Léonو لقد استعاد النيوكالسيك على رأسهم WALRAS،Carl MENGER،William Stanley

JEVONSو Alfred MARSHALومن مث أنكروا تعرض النظام الرأمسايل ، ثـقتهم يف قانون ساي لألسواق

«�و . لألزمات ǂǠȇ�®ƢǐƬǫȏ¦�À¢�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦�ǶēƢǓ¦ŗǧ¦�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�¿±Ȑǳ¦�¿ƢǸƬǿȏ¦�ƨǳƢǘƦǳ¦�ƨȈǔǬǳ�ǂǰǨǳ¦�¦ǀǿ�ǖǠȇ�Ń

حتليلهم هلذه الظاهرة على  حالة التشغيل الكامل، وأنكروا إمكانية حدوث بطالة على نطاق واسع، و انصبّ 

.16-15، ص مرجع سبق ذكرهحممد جالل مراد، 1
.ع سبق ذكرهمرجحسن احلاج، 2
لعشرون حول التنمية االقتصادية حممد جالل مراد، البطالة و السياسات االقتصادية، مجعية العلوم االقتصادية السورية، ندوة الثالثاء االقتصادية احلادية و ا3

.16، ص 2008-04-08االجتماعية يف سورية و 
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لقطاعات و تكون إما بطالة اختيارية األجل القصري معتقدين أن حدوث مثل هذه البطالة يكون جزئي يف بعض ا

.أو هيكلية

:فرضيات التحليل النيوكالسيكي -2-1

السلع و اخلدمات و سوق العمل  ق يف سوقالذي يتحقّ "التوازن العام"لقد اعتمد النيوكالسيك على نظرية 

وعة من و يرتكز هذا التحليل كغريه على جمم. يرتبط حجم العمالة بالعرض و الطلب على العمل حيث

  :الفرضيات

.)التامة(يزعم أنصار هذه املدرسة و ما تالها أن سوق العمل بشكل عام هو سوق تسوده املنافسة الكاملة -1

كسلعة يتم عرضه من طرف األجراء أو طاليب العمل، أما الطلب فيصدر من طرف املنتجني   فالعمل

دات املنتجني على جانب الطلب تؤثر على فال نقابات عمال على جانب العرض و ال احتا.1)املؤسسات(

  . ديناميكية سوق العمل

  .انصب حتليل النيوكالسيك يف تفسري خمتلف الظواهر االقتصادية على الفرتة القصرية األجل -2

الوضع الطبيعي ألي اقتصاد هو التشغيل الكامل لكافة موارده االقتصادية مبا يف ذلك عنصر العمل، و هذا -3

آلية السوق تؤدي إىل االستقرار فحرية حركة . 2را لتدخل الدولة يف النشاط االقتصاديمربّ أن ليس هناك 

و بالتايل النتيجة النهائية للنيوكالسيك أن مستوى  .حدوث توازن التشغيل الكامل و بصفة تلقائية و مستمرةو 

.التشغيل يتحّدد بقويت الطلب و العرض

  .امل مع اخلارجأي ال يتم التع ،افرتاض اقتصاد مغلق -4

  :سوق العمل -2-2

ينطلق التحليل الكالسيكي للتوازن الكلي من دالة اإلنتاج الكلية، منه فإن دالة اإلنتاج الكلية عالقة تقنية بني 

:3(K)و رأس املال  (N)العمل : و املتغريين األساسني (Y)حجم اإلنتاج احلقيقي 

),( KNYY 

يعتمد فقط على عنصر  (Y)تفرتض النظرية الكالسيكية أن حجم اإلنتاج  ،لقصرية األجلو من منطلق الفرتة ا

  :باعتبار أن عنصر رأس املال ثابتا أي أن (N)العمل 

0)(:)(  NfNfY

:1و أن اإلنتاجية احلدية للعمل موجبة و لكن متناقصة أي

1
Christine DOLLO, Quels déterminants pour l’évolution des savoirs scolaires en SES ? (L‘exemple du
chômage), thèse de doctorat, Université Aix-Marseille 1, 2001, P 275.

.3ص مرجع سبق ذكره، حسن احلاج، 2
.91، ص 2003ن املطبوعات اجلامعية، نظريات و مناذج التوازن و الالتوازن، اجلزء األول، ديوا:حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية حممد شريف إملان،3
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0)(  Nf

، فمن الضروري البحث عن توازن سوق العمل الذي (Y)د حجم اإلنتاج مبا أن حجم العمل هو الذي حيدّ 

يتحّدد فيه حجم اليد العاملة املستخدمة يف فرتة ما، و لذا فال بد من دراسة كل من عرض العمل و الطلب عليه 

  . مث نقابلها لنصل إىل وضعية التوازن

:عرض العمل -2-2-1

ت و ترتبط دالة عرض العمل حسب النيوكالسيك طرديا مع يصدر عرض العمل من طرف األفراد أو العائال

.معّدل األجر احلقيقي حيث كلما ارتفع معّدل األجر احلقيقي كلما زاد عرض العمل من طرف األفراد

تعتمد دالة عرض العمل على أساس املفاضلة النظرية، إذ يفرتض بكل عامل أن حيصل على منفعة من «

. لك من الدخل احلقيقي الذي ميكن زيادته فقط عن طريق التضحية بوقت الراحةاالستمتاع بوقت الراحة، و كذ

و يتضمن قرار عرض العمل الفردي حتقيق أعلى منفعة من وقت العمل و الراحة، وذلك بتقدمي أقصى ما ميكن 

.2» من ساعات العمل عند مستوى األجر احلقيقي للساعة الواحدة

:3فرضيات ميكن إمجاهلا فيما يلي حتديد حجم عرض العمل يتم وفق أربع

.(R)يسعى العمال إىل تعظيم منفعتهم حتت قيد امليزانية -

ومنه ،(w/p)يسعى الفرد إىل جعل عرض عمله أكرب ما ميكن عند األجر السائد و هو األجر احلقيقي -

.يفرتض أن سوق العمل هو سوق تنافسي

ومقدار  (N)ري خيصص منه فرتة معينة للعمل هذا األخ،°Nخيصص الفرد وقت إمجايل من العمل قدره -

LNNأي . يوجهه ألوقات الفراغ o  حبيث يكون ما مت ختصيصه من وقت للعمل وآخر للفراغ يف ،

.حدود الوقت املتاح هلذا الفرد

Illusion)غري معرضني لظاهرة اخلداع النقدي )العمال(األفراد - monétaire)4.رنون بني فهم دائما يقا

أجورهم النقدية و مستوى األسعار و ال ختدعهم الزيادات النقدية يف أجورهم إذا قابلها زيادة مبعّدل أكرب يف 

�ǂƳȋ¦�ƾǼǟ�ƢĔȂǓǂǠȇ�Ŗǳ¦�ǶȀǴǸǟ�©ƢǷƾƻ�ƨȈǸǯ�ǲǬƫ�Ľ�ǺǷ�Â�ƨȈǬȈǬū¦�Ƕǿ°ȂƳ¢�µ. األسعار ƢǨŵ¦�řǠȇ�Ǯ ǳ̄�Â

.5احلقيقي األقل

.81-80ص، 2007نظريات، مناذج و متارين حملولة، دار العلوم للنشر و التوزيع،:بريبش السعيد، االقتصاد الكلي1
.77ص، 2005التحليل االقتصادي الكلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة، اجلزائر،:ضياء جميد املوسوي، النظرية االقتصادية2

3
Map SUM, Marché du travail et emploi au Cambodge : Contraintes à court terme et Enjeux à long terme,
Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, Université Lumière Lyon 2, 2007, p 41.
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2007/sum_m#p=0&a=top

4
Map SUN, op, cit., p 41.

.197، ص مرجع سبق ذكرهنعمة اهللا جنيب إبراهيم، 5
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مبعّدل األجر احلقيقي و منه فإن عرض العمل يرتبط إجيابيا
(Taux de salaire réel). فإذا رمزنا إىل معّدل

، فإن هذا (w)بالرمز  يو إىل األجر احلقيق (p)و إىل املستوى العام لألسعار بالرمز  ،(W)األجر االمسي بالرمز 

:1األخري يتحّدد كما يلي
p

W
w 

:كلأما دالة عرض العمل فتكون على الش









p

W
NwNN 000 )(

)(و العالقة بني عرض العمل  0N و معّدل األجر احلقيقي)(wإجيابية كما قلنا، أي أن:

0)(
0

0 
dw

dN
N و هذا إذا فرضنا أن الدالة املعنية مستمرة و قابلة لالشتقاق.

سوف جنده يتجه إىل األعلى من اليسار إىل اليمني بشكل  ،رض العمل بالشكل التايلمثلنا بيانيا منحىن عإذا 

متدرج جدا مث يتجه إىل اليسار مرة أخرى عند مستوى األجر املرتفع و مييل املنحىن إىل أن يكون عموديا يف هذا 

ŅƢƬǳ¦�ǲǰǌǳ¦�Ŀ�ƢȈǴƳ�ǂȀǜȇ�ƢǸǯ�¾ƢĐ¦:

منحنى عرض العمل: )9(الشكل 

ما ميكن مالحظته من خالل هذا املنحىن هو أن عنصر العمل كأي سلعة معروضة يف السوق تربطها عالقة طردية 

.بسعرها

  معدل األجر احلقيقي من وجهة نظر العمل هو القوة الشرائية)Pouvoir d’achat(مسي أو النقدي لألجر اال)Salaire monétaire ou nominal(.
.94،  صاجلزء األول، مرجع سبق ذكرهحممد الشريف إملان، 1

العمل عرض

العملعرضمنحنى

NON

الطبيعيغيرالعملعرضمنحنى

ON N

Source: Perrot Anne (1992), Les nouvelles théories du marché du travail, la découverte

pWw pW
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:الطلب على العمل-2-2-2

وجود منافسة كاملة يف سوق العمل، ، تفرض هذه النظرية )املؤسسة(يصدر الطلب على العمل من قبل املنتجني 

ظروف فإن الطلب على أي مدخل للمؤسسة وذلك للحصول على أقصى ربح سوف يتوقف و حتت هذه ال

:1على

.أي معّدل األجر الذي جيب أن تدفعه املؤسسة: سعر املدخل-

.ȆǴǰǳ¦�̈ƘǌǼŭ¦�ƲƫƢǻ�Ŀ�ǲƻƾŭ¦�©¦ƾƷÂ�ǺǷ�̈ƾƷÂ�ǲǯ�Ƣđ�ǶǿƢǈƫ،اإلضافة احلدية يف شكل وحدات عينية-

.  تباع عنده سعر الوحدة من اإلنتاج الذي ميكن أن-

سوف تستمر يف اإلنتاج و التشغيل إىل النقطة اليت  ،كنتيجة لذلك فإن كل مؤسسة تنافسية حتاول تعظيم األرباح

  . جتد عندها أن القيمة السوقية لإلنتاج احلدي للعمل يتساوى مع األجر احلقيقي الذي جيب أن تدفعه املؤسسة

غري أن االرتباط يف هذه احلالة عكسي بني الطلب . جر احلقيقييرتبط هذا الطلب مثله مثل العرض مبعّدل األ

:على العمل و معّدل األجر احلقيقي











p

W
NwNN ddd )(

:إذا قبلنا فرضية استمرارية هذه الدالة و قابليتها لالشتقاق، يكون لدينا

0)( 
dw

dN
N

d
d

  :ميكن رسم هذه الدالة يف شكلها العام كما يلي

  منحنى الطلب على العمل :)10(كل الش

.313، ص مرجع سبق ذكرهحممد بن عبد اهللا بن علي النفيسة، 1

Source : Gérard DUTHIL, Economie de l’emploi et du chômage, ellipses, Paris, 1994, P 16.

dN

N

pWw 
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�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ȆǬȈǬū¦�ǂƳȋ¦�¾ËƾǠǷ�Â�ǲǸǠǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ Ǵǘǳ¦�śƥ�ƨȈǈǰǠǳ¦�ƨǫȐǠǳ¦�Ŀ�ȆǰȈǇȐǰǳ¦�¾ȏƾƬǇȏ¦�Ǆǰƫǂȇ

.1على السلوك العقالين للمنتج الفردي يف سوق تسوده املنافسة الكاملة، و املرتكز على قاعدة تعظيم الربح

:2 شارة إىل املالحظات التالية املتعلقة باالستدالالت الكالسيكيةو ميكن اإل

يف ظل املنافسة  )املنتج(يستند الربهان الكالسيكي يف الواقع على سلوك املستحدث الفرد : املالحظة األوىل - 

، فإنه ولبلوغ هذا اهلدف. ، إذ أن هذا املستحدث يكون هدفه األساسي حتقيق احلّد األقصى من الربحالكاملة

  .سوف يعمل إىل زيادة اإلنتاج إىل غاية النقطة اليت تتساوى عندها قيمة اإلنتاج احلدي مع تكلفة هذا اإلنتاج

هذا يعين أن صاحب املؤسسة اإلنتاجية من وجهة نظر االستخدام، يستعمل عمال إضافيني إىل حّد بلوغ نقطة 

  . التوازن بني قيمة الناتج احلدي للعمل و تكلفته احلدية

و يدفع للعمال أجرا نقديا  Pلنفرض أن صاحب املؤسسة اإلنتاجية يبيع يف السوق جمموعة من السلع بالسعر 

W. إذا اعتربنا للتبسيط فقط أن التكاليف الوحيدة اليت يدفعها صاحب املؤسسة هي تكاليف األجور، فإن الربح

NWو التكاليف  YPالدخولإال الفرق ما بني هو ما ، اإلمجايل   أي:  

NWYP  و سيكون الربح يف حده األقصى بالنسبة للعدد املستعمل من العمال حيث أن:  

0/  dNd أي :dNdYPWPM 

dNdYحيث متثل   .PMجية احلدية للعمل اليت نرمز إليها بـ اإلنتا /

ل انطالقا من هذا، فإن شرط تعظيم الربح بالنسبة للمنتجني حيدث ما إن تعادلت اإلنتاجية احلدية للعمل مبعدّ 

NfPM)(:           األجر احلقيقي أي
p

Ww 

)(0ق، و حيث أن الناتج احلدي للعمل متناقص أي قد حتقّ  لنفرض أن هذا الشرط :املالحظة الثانية -   Nf

)/(لذلك نالحظ أن ختفيض األجر احلقيقي و  PW ،هو احلل الوحيد الذي يؤدي إىل زيادة الطلب على العمل

)/(و ميكن الوصول إىل ختفيض PWبطريقتني:  

)/(ا يؤدي إىل اخنفاض ممّ P)(مع بقاء سعر البيع ثابتا  Wض يف األجر االمسي إما أن خيف -1 PW.

)/(فيض ا يؤدي إىل ختثابتا ممّ Wمع بقاء األجر االمسي  P)(إما بارتفاع يف األسعار -2 PW.

  .حنو زيادة الطلب على عنصر العمل )املنتج(عندما ينخفض معّدل األجر احلقيقي يدفع املستحدث 

.98، صهذكر حممد الشريف إملان، مرجع سبق 1
.83-82، ص سبق ذكرهبريبش السعيد، مرجع 2
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:التوازن في سوق العمل-2-2-3

ل األجر احلقيقي الذي عنده يتساوى عرض عند معدّ ،قق التوازن يف سوق العمل بالنسبة لرواد هذا الفكرحي

:1عليه، و حيث يكون سوق العمل خايل من البطالة، كما يوضح يف الشكل التايل العمل مع الطلب

  العمل التوازن في سوق: )11(الشكل 

 ظروفوسيادة االقتصادية،باحلريةيؤمنونǶĔƜǧالكالسيكي،للفكرمبا أن هذا التيار ما هو إال امتدادا

 به اخلاصالطلبخيلقعرض كلينص على أنالذي "للمنافذقانون ساي"من  انطالقاالكاملالتشغيل

 أنشأنهمنحاهلا،علىاألخرىالعوامل بقاءمعماسلعةعرضزيادةفإناملنطق،هذاومنوبالتايل،

 و بنفس. العرضيفالزيادةهذهتستوعبحىتمنهاالكمية املطلوبةمتددعليهيرتتباسعرها؛ ممّ منخيفض

 ومناحلقيقي،األجراخنفاضإىليؤدياالعمل؛ ممّ سوقيفبطالةعنه ينتجالعملعرضزيادةفإنالطريقة،

 العمالةقوتتحقّ البطالةتستوعبحىتالعمل نتيجة اخنفاض األجر احلقيقيمناملطلوبة الكميةدتتمدّ مث

.الشكل البياينالكاملة كما هو موضح يف 

 كافةيفالكليالعرضمعالكليالطلببتعادلدائمايتحققالكلياملستوىعلى ازنالتو فإنلذلك،طبقا

.2األسواق

.100، صهكر إملان، مرجع سبق  ذ  حممد الشريف1
.11ص  مرجع سبق ذكره،صطوف الشيخ حسني،2

PW /

NN

)/( PW

الطلب على العمل
عرض العمل

Source : Christine DOLLO, op. cit., PP 276.
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تغريات أنإال ،)الكليالطلب(اإلنفاقوهيكل)الكليالعرض(اإلنتاج هيكلبنياختاللحيدثقد

امل اإلنتاج عو خدماتأسواقيفأمالسلعأسواقيفكانتسواء؛ األسعار و األجور ارتفاعا و اخنفاضا

و تبقى ضرورة توافر مرونة . العمل سوقاختاللفيهمبااالختاللهذابتصحيحكفيلة)تفاعل قوى السوق(

األجور بالنسبة للنيوكالسيك خاصة يف االجتاه التنازيل، شرط أساسي لتحقيق هذا التشغيل الكامل، و من مث 

.اختفاء البطالة اإلجبارية

Chômage)النيوكالسيك البطالة اإلرادية عند -2-3 volontaire):

�ǒتصّور تعرف من وجهة و  ،تسمى أيضا بالبطالة الطوعية ǧ°�Ǻǟ�ƨš Ƣǻ�ƨȇ°ƢȈƬƻ¦�ƨǳƢǘƥ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ

ميكن أن (و هي بطالة مؤقتة  .))12(انظر الشكل رقم ( العمال مواصلة العمل عند األجر السائد يف السوق

حة للسوق بإعادة إصالح اخللل الناجم عن سرعان ما تعمل القوى الذاتية املصحّ )تكون يف شكل بطالة انتقالية

إن ظهور شبح البطالة بني العمال و ارتفاعها سيدفع الكثري من العمال إىل . زياد عرض العمل عن الطلب عليه

«�ل األجر النقدي السائد يف السوق؛ ممّ التنافس للظفر بإحدى فرص العمل املتاحة و القبول مبعدّ  ȂǇ�ǶĔ¢�řǠȇ�Ƣ

ليف ايقبلون العمل عند معّدالت أجور منخفضة، و اخنفاض األجور سوف يساعد املنتجني يف ختفيض تك

كل هذا سيدفع باملؤسسات و املنشآت إىل زيادة الطلب على العمل، فتختفي حينئذ . اإلنتاج و زيادة األرباح

.1 البطالة

كالسيكعند النيو  البطالة اإلرادية: )12(الشكل 

1
Christine DOLLO, op. cit., PP 275.

البطــالة

PW

 PW

NN

E

oNdL

Source : Rueff J., « l’assurance-chômage, cause du chômage permanant », Revue d’Economie Politique,
mars-avril, 1931, P.211-250.
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يف سوق دائماالعمالة الكاملةتضمنواألسعاراألجورمرونةالنيوكالسيكي، فإنللفكروفقافإنهوعليه«

 .اإلجبارية إن وجدتالبطالةما ختتفيوسرعاناألجور،تغّري خاللمنتلقائياحيصحّ اختاللوأي العمل،

 األفرادلكلومبعين آخر ميكناالختيارية،البطالةينطبق علىرارهاواستمالبطالةوجودفإنالفكر، هلذاووفقا

 الفكرعلىالفكر مسيطراظل هذاوقد،» عملجيدواأنالتوازنيةمستويات األجورعندالعمل يفالراغبني

.1 الكساد العامليأحداثظليف¦ƢĔ°ولكنهالزمن،منطويلةلفرتة االقتصادي

ها رجال األعمال عند تقدير أحجام وجود بطالة جزئية ناجتة عن األخطاء اليت رمبا يقع في  يستبعد النيوكالسيكمل

و عليه فإن التشغيل الكامل وفقا لرواد الفكر  .2 الطلب و اإلنتاج أو نتيجة لتغري أذواق املستهلكني

ا أن البطالة اإلجبارية إمنّ وعليه فهم يعتقدون . إمنا يتحقق فقط يف حالة غياب البطالة اإلجبارية ،النيوكالسيكي

فإن كل البطالة اإلجبارية سوف  ،فلو أن األجور اخنفضت بالقدر الكايف. هي نتيجة للجمود يف هيكل األجور

  .ومن الواضح أن الشرط الضروري لعمل النموذج الكالسيكي هو مرونة األجور النقدية. 3ختتفي

فبالرغم من االعرتاف بالدور اجلوهري لألجور . ض النقوديتوقف مستوى كل من الناتج و التشغيل جزئيا  على عر 

إال أن هذا ال يعين أن العناصر النقدية تستطيع أن تؤدي دورا هاما يف النشاط االقتصادي العيين . النقدية

ل األجور احلقيقية، اإلنتاجية احلدية معدّ (فالتوازن يف واقع األمر يتوقف على املتغريات احلقيقية . )احلقيقي(

و من هنا فإن السياسة النقدية ال تؤثر تأثريا . و اليت تؤثر بدورها على األسعار و األجور النقدية ،)...لعمل،ل

  .اجيابيا يف مستوى التشغيل و اإلنتاج و األجور احلقيقية

  :مفهوم البطالة االنتقالية -2-4

ل الكامل؛ مبعىن أن مجيع من  يرغب يتحقق الوضع التوازين املستقر حسب النيوكالسيك دائما عند مستوى التشغي

لكن يف الواقع هذا ال يعين أن البطالة . يف العمل، و يسعى إليه، و يقبله باألجر السائد يف السوق، سيجد عمال

 بتلقائية ال ميكن مألها بسرعة و ةحيث أن املناصب الشاغر . ستختفي متاما عند هذا املستوى من األجر التوازين

و جود مثل هذه احلالة من التعطل . أن جند أفراد يرتكون مناصب عمل و يبحثون عن أخرى كاملة، فمن الطبيعي

  . تتفق مع حالة االستخدام الكامل

و هذا املنطق . إمكانية حدوث بطالة انتقالية الة اإلرادية، يرى بعض االقتصادينييف النظرية النيوكالسيكية للبط

: املنشآتب يف إفالس العديد من املؤسسات و و الذي يتسب ،أميكن أن حيدث مع وجود صدمات خارجية املنش

.12، ص مرجع سبق ذكرهصطوف الشيخ حسني، 1
يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، السنة دراسة ميدانية لعالقة منحنيات فليبس، رسالة ماجستري:علواش وردة، ظاهرة البطالة و عالقتها بالتضخم يف اجلزائر2

.26ص، 2000/2001اجلامعية
.195-194، ص 1986سامي خليل، النظريات و السياسات النقدية و املالية، الطبعة األوىل، الكويت، 3
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فعند أي مستوى من معّدالت األجور السائدة يف السوق، ينخفض الطلب على العمالة عما كان عليه يف 

.1السابق

عند األجر )13(املنحىن البياينفلو أخدنا املثال يف  1PWيف عند مستوى  ، كمية الطلب على العمالة تكون

3N)E( .1و لكن يف نفس الوقت ينتقل الطلب على العمل ويصبح يف حدودN منه فإن منحىن الطلب ، و

و عند نفس معّدل األجر . سينتقل حنو اليسار 1PWد عند مستوىدّ ، ستصبح الكمية املطلوبة تتح A  يف

: و بالتايل تظهر بطالة انتقالية ميكن التعبري عليها بالفرق بني. )E(حني أن عرض العمل يضل عند النقطة 

13 NN .

  البطالة االنتقالية :)13(الشكل 

  :تقييم النظرية النيوكالسيكية -2-5

وقد جتاهلت هذه النظرية ظاهرة . قد عاىن الفكر النيوكالسيكي كغريه من املدارس السابقة من عيوب أساسية«

��śȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ǺǷ�ǲǷƢǯ�ǲȈƳ�¿ƢǸƬǿ¦�ƪ ǴǤǋ�Ŗǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦�Ƕǿ¢�ƢĔȂǯ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�ƢȀƯÂƾƷ�©ǂǰǻ¢�Â�ƨǳƢǘƦǳ¦

�ƪ هت هلذه النظريةووجّ  ǨǏÂ�Ŗǳ¦�ƢēƢǓ¦ŗǧ¦�ƾȇƚƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȇ°ƢǓ�©¦®ƢǬƬǻ¦

:، ميكن إمجال هذه العيوب فيما يلي2»بالومهية

1
Christine DOLLO, op. cit., 2001, P 277.

، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية2005-1970الل الفرتة حييات مليكة، إشكالية البطالة و التضخم يف اجلزائر خ2

.24ص، 2006/2007

بطالة انتقالية

PW

 1PW

 2PW

N
1N 2N 3N

E

E

A

oN

dL

dL

Source : Christine DOLLO, op. cit., PP 277.
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-¢�ń¤�ƨǧƢǓ¤��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƢŮ�®ȂƳÂ�ȏ�ƨǳƢƷ�Ȇǿ�Â��ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨǈǧƢǼŭ¦�ƨǳƢƷ�µ ¦ŗǧ¦ȆƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ŚǤƬǳ¦�À¢�©ŐƬǟ¦�ƢĔ

و لكن الواقع يبث عكس ذلك، إذ ،منعزل عن مستوى التطور االقتصادير بشكل هو متغري خارجي يتطوّ 

  .  أن استخدام التكنولوجيا هو أحد العوامل األساسية يف عملية اإلنتاج ألنه يرفع من حجمه و بأقل التكاليف

ل اال على ذلك، فالعمّ حىت ولو كان مجود األجور هو السبب يف حدوث البطالة، فال ميكن أن نلوم العمّ -

د األجور احلقيقية من طرف املنتجني فهم يتفاوضون على األجور االمسية و ليس على األجور احلقيقية، إذ حتدّ 

.1الذين يدفعون األجور و هم الذين حيّددون األسعار

الت أجور �ËƾǠŠ�¦ȂƦǳƢǗ�ǶĔȋ،ال وحدهم من يتحمل وزر البطالة الناجتة يف االقتصادترى هذه النظرية أن العمّ -

،دون األسعارجور و هم الذين حيدّ يف حني أن املنتجني هم الذين يدفعون األ. نقدية تفوق إنتاجيتهم احلدية

  .ال يتفاوضون فقط على األجور النقديةد من طرف املنتجني يف حني أن العمّ منه فإن األجور احلقيقية تتحدّ و 

و افرتاض حياد السياسة النقدية أيضا ميثل  .كيف الواقع النقود ليست حيادية كما أشار النيوكالسيك إىل ذل - 

  .حيث ميكن استخدام تلك السياسة يف معاجلة البطالة ،فرض غري واقعي

دة باجلوانب العامة والواسعة حول األداء ليس هناك شك يف أن النموذج الكالسيكي قد استطاع اإلملام بصورة جيّ 

إال أن هذا مل مينع من . صفات مالئمة للسياسات العامةكما ساهم يف تقدمي و . االقتصادي على املستوى الكلي

 .   ظهور بعض النقائص اليت تعرض هلا هذا النموذج

  بالظاهرة لبطالة و بروز االهتمام النظريل النظرية الكينزية :الثالث المبحث

I.تحليل: البطالة و جمود معّدالت األجورJ. Rueff

قد تكون بطالة عابرة ( سوق املنافسة التامة، قد تكون البطالة طوعية بالنسبة لرواد املدرسة النيوكالسيكية، يف«

و ميكن أن تكون البطالة ال إرادية إذا كانت هناك صعوبات تقف أمام الديناميكية احلرة . )ظرفية أو انتقالية

زمات حتول أيضا البطالة الالإرادية ال ميكن أن تتحقق إال إذا كانت هناك ميكان. للعرض و الطلب على العمل

أمني ضد البطالة، هذه اآلليات و العوائق ميكن أن تتمثل يف التّ . دون اخنفاض األجر التوازين إىل مستوى التوازن

.2» العمل النقايب و أيضا احلد األدىن لألجور

.jتاريخ الذي قام فيه االقتصاديال، كانت بداية 1925سنة  Rueffل ملفصّ بتطوير حتليله اإلحصائي والنظري ا

 يف مؤشر و وفقا له، فإن التغّري . عن العالقة بني مرونة األجور احلقيقية و التعديل الذي حيدث يف سوق العمل

.3 الت البطالة يف معدّ األجور احلقيقية يصاحبه تغّري 

.85ص، 1994، املفاهيم و النظريات األساسية، الكتاب األول، الكويت:سامي خليل، نظرية االقتصاد الكلي1
2

Christine DOLLO, op. cit., 2001, P 278.
3

Muriel Maillefert, l’économie du travail: concepts, débats et analyses, Studyrama, 2ème édition, P 50.
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ة ال إال أن األسعار و األجور االمسي. إن غياب أي تسوية أو تعديل يف األجور احلقيقية يكون سبب يف البطالة

الت وبالتايل ارتفاع األسعار سوف يقّلل من معدّ . فاألسعار تضبط بوترية أسرع من األجور. تتغري بنفس السرعة

.Jو قد رسم. )و لو مؤقتا(البطالة  Rueff ّلذيار و تشرح مجود األجور احلقيقية، و اخلطوط العريضة اليت تفس 

.1931بالتفصيل يف مقالته اليت نشرت عام  ذلك جنده موضحا

.Jاالقتصادي الفرنسينشر لقد  Rueff)1896-1978(  حتت عنوان 1931علمية سنة المقالته:

« L’assurance chômage: cause du chômage permanant راسة س هذه الدّ و قد أسّ .«

 الفرتة يف ،انطالقا من اإلحصائيات املستقاة من مركز اخلدمات االقتصادية لكل من جامعة لندن و كامربدج

و وصل إىل خالصة مفادها أن نظام اإلعانات احلكومية اليت مت إقرارها يف بريطانيا ،1925-1919املمتدة من 

)Le Dole(،اآلليات التفسريية، و تكون  ة ميكن أن يساعد على تقويض وتشويهيف شكل تعويضات للبطال

.Jمة عند ائو ميكن تلخيص ميكانيزم البطالة الدّ . للبطالة ادائم اسبب Rueff ّايليف الشكل البياين الت:  

.Jميكانيزم البطالة الدائمة عند  :)14(الشكل  Rueff


Le dole:هيفقطصناعاتثالثعلىالبدايةيف مقصوراوكاناالشرتاكات،علىيقومالبطالةضدللتأمنيبنظامبريطانيايفالعملبدأ1911يف عام :

يفالعمالليشملكبريحدّ إىلاواسعاألوىلالعامليةاحلرببعدالبطالةضدالتأمني نظاموامتد. والتشييدوالبناءالسفن،وبناءندسية،اهلالصناعات

املستحقاتتقدميهواألولكان املستوى: مستوينيمننظامنشأاحلربني،بنيماسنواتإبانواسعنطاقعلىالبطالةانتشرتوعندما .األخرى الصناعات

حلالتهموفقاالنظاميفاملشاركنيلغرياالجتماعيةاإلعاناتتقدميهوالثايناملستوىبينما .هلمحقاباعتبارهاالتأمنينظاميفاملشاركنيللعاطلني التأمينية

أيضاذلكأدىوقد.إليهاالحتياجهم Ƣđيطالبونالذينوبنيهلم،حقاباعتبارهااالجتماعيالضمانمبعونةيطالبونالذينبنيالتمييزنشأمث  ومن،املادية

.للمعونةاملستحقنيغريالفقراءمقابلاملستحقني يف الفقراءمفهوموهوأالالسائد،اجلماهريي املفهوم نشأةإىل

 نظام

Dôle

رأس املالارتفاع تكلفة العمل بالنسبة لتكلفة 

إنتاجية العمل>ل األجور  معدّ 

  إحالل

العمل/رأس املال 

ارتفاع

K/L

ارتفاع معّدل البطالة الدائمة
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.Jالتدابري الالزمة ملعاجلة مشكلة البطالة عند  -  Rueff1:

leما يعرف بـ (هو إزالة هذا اجلمود  Rueffاحلل حسب  -1 Dole( األجور كني ميكانيزم آلية تغّري لتم 

  .األسعار الستعادة التوازنو 

Le(مبجرد إلغاء نظام اإلعانة احلكومية -2 Dole( ،ستنخفض األجور االمسية و ستنخفض معها األسعار ،

ة و اليت بدورها سوف جتعل من عملية التوظيف عملية أكرب رحبي ،ممّا يؤدي إىل اخنفاض األجور احلقيقية

  . بالنسبة للمؤسسات

3-ƨǐǫƢǼǳ¦�ƨǳƢǸǠǳ¦�§ ƢǠȈƬǇ¦�ǶƬȈǇ�ƨƦǫƢǠƬŭ¦�©ƢƷȐǏȍ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸƴŠ�¿ƢȈǬǳ¦�ǪȇǂǗ�ǺǟÂ�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ.

1
Christine DOLLO, op. cit., 2001, P 279.

 التأمني على البطالة

« Dôle »

PW

1PW

معدل األجور احلقيقية

الفائض

الةـــالبط

EQL QL
AQL

2PW

LD

LD

LO

cp CV

E

E

E 

A

ELQ 
ELQ 

Jمنحنى جون روف:)15(الشكل Rueff
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II. الكينيزي للبطالةالنظرية:

موا بعض احللول املناسبة هلا مثل املدرسة وقدّ ،قد قامت مدارس اقتصادية خمتلفة ببحث مشكلة البطالة

غري أن هذه . )النيوكالسيكية(درسة االشرتاكية و على رأسها االشرتاكية املاركسية واملدرسة احلدية الكالسيكية وامل

  .كانت ترى أن االقتصاد نفسه ميكن أن حيل هذه املشكلة بدون أي تدخل للحكومات   املدارس مجيعا

ينارد كينز وأثبت أنه ليس ، وبرز االقتصادي االجنليزي جون ما1932و 1929حصل الركود االقتصاد الكبري بني 

للسياسات احلكومية اهلادفة إىل  وشّكل فشل اليد اخلفية تربيرا. للدى األسواق ميل تلقائي إىل التشغيل الكام

Keynesو اهتم كينز  .احلفاظ على التشغيل الكامل John Maynard)1883-1946(  بظاهرة البطالة

افعا عن النظرية النيوكالسيكية، إال أن اهتمامه بالبحث يف موضوع كبريا، وإن كان يف كتاباته األوىل مد  مامااهت

-"النظرية العامة للعمالة، الفائدة والنقود"البطالة أوصله إىل أن ينشر كتابا هاما هو  The General Theory

of Employment Interst and Money وعرض . نقدا شديدا حيث انتقد فيه النظرية النيوكالسيكية –

  .الله نظريته اجلديدة يف التشغيلمن خ

 .و ثورة كبرية يف تاريخ الفكر االقتصادي ،قد أحدث هذا الكتاب منذ نشره مناقشات عنيفة بني االقتصاديني«

1776يف عام  "ثروة األمم"حدثا شبيها يف داللته بنشر كتاب  1936لقد كان لنشر هذا الكتاب سنة و 

كما أراده   وكان هذا الكتاب. لكارل ماركس 1867يف العام  "املال رأس"الطبعة األوىل من كتاب لسميث، و 

و ما ينتج عنها  ،كينز، ضربة قاتلة لالستنتاجات الكالسيكية والنيوكالسيكية بشأن الطلب و اإلنتاج و العمالة

.1» من سياسات

بالنسبة . خل الدولة، قام كينز بصياغة نقد متماسك للنظرية النيوكالسيكية و دعا إىل تد1929حبلول أزمة 

ا وهي التوازن بني االستهالك مضمون إال يف ظروف خاصة جدّ يكون لكينز، التشغيل الكامل للسكان النشطني 

إال أن النظرية الكينزية القتصاد العمل . 2 و ال يعتقد أن السوق ميكن أن تضمن دائما هذا توازن. و االستثمار

)كافحة البطالةأي م(�ƢēƢȇȂǳÂ¢�Ƕǿ¢�ǺǷ�ǲǷƢǰǳ¦�ǲȈǤǌƬǳ¦�Ǟǔƫ�ƨȇǄǼȈǰǳ¦�ƨمن جهة جند النظري: فيه نوع من املفارقة

  .و دقيق بسوق العمل لكن من جهة أخرى ال تقرتح حتليل خاصو 

ص يف قضايا حتليل البطالة، حيث كانت القضية احملورية اليت حبثها كينز يعترب الفكر الكينزي أول فكر متخصّ «

.3»ايل من ويالت البطالة، و ضمان حتقيق التشغيل الكامل للقوة العاملةكيف ميكن إنقاذ النظام الرأمس: هي

.245ص، 2000، الكويت، سبتمرب 261ر االقتصادي، سلسلة دار املعرفة، العدد جون كينيث جالربيت، ترمجة أمحد فؤاد بلبع، تاريخ الفك1
2

Map SUM, marché du travail et emploi au Cambodge : Contraintes à court terme et Enjeux à long terme,
thèse de Doctorat en Sciences Économiques, université Lumière Lyon 2, 2007, P

.17، صمرجع سبق ذكرهمد جالل مراد، حم3
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طوعية نتيجة  تكونال حيث اكتشف أن البطالة قد . كالسيكية للبطالة والسياسة املرافقة هلانيو انتقد كينز النظرية ال

سياسات تسيري الطلب  قصور الطلب عن مستوى التوازن أو مستوى التشغيل التام،  والذي ميكن انتعاشه بإتباع

.1 املالية والنقدية

  :نقد التحليل النيوكالسيكي -2-1

قبل اخلوض يف عرض التحليل الكينزي لسوق العمل ال بد إظهار مؤاخذات كينز على قصور التحليل 

:الكالسيكي

J.B)2 نقد قانون ساي -2-1-1 Say):

Loi–قانون املنافذ(عدم إميان كينز بصحة قانون ساي-1 des débouchés( الذي يعترب ركيزة التحليل

حيح أن العرض خيلق الطلب، بل أن العكس متاما هو الصحيح؛ إذ يرى كينز بأنه ليس من الصّ . الكالسيكي

.فنقطة البداية عند كينز هي الطلب اإلمجايل، وليس العرض اإلمجايل."الطلب خيلق العرض عليه"أن أي 

.ن اقتصاد الطلبلذلك يصنف التحليل الكينيزي ضمو 

»انتقد كينز القانون الثاين لساي الذي مفاده-2 Les produits s’échangent contre les

produits وقد بني كينز أن النقد . و هو القانون الذي يرتكز عليه الكالسيك فيما خيص حيادية النقود-«

.ال و ليس حيادي، مبعىن آخر أنه يؤثر على املتغريات احلقيقيةفعّ 

:نقد الكالسيك حول دالة عرض العمل و مرونة األجور -2-1-2

د عن طريق اليت تتحدّ ،من املالحظ أن كينز ال خيتلف عن النيوكالسيك فيما يتعلق بدالة الطلب على العمل

.3لكن األمر خيتلف بالنسبة لدالة العرض. ل األجر احلقيقي املرتبط مباشرة باإلنتاجية احلديةمعدّ 

  : سمية و ليس الحقيقيةاألجور اال -

ل األجر احلقيقي د مبعدّ يفرتض الكالسيك أن عرض العمل يتحدّ 








P

W يف حني يعترب ،Keynes ّد أن ما حيد

:4 يستند كينز يف استدالله على نقطتني أساسيتني. (W)هذا العرض هو معّدل األجر االمسي

 يرىKeynes خلداع النقدي أن األفراد معرضني لظاهرة ا(Illusion monétaire)،  و ذلك عكس

�Ȇũȏ¦�ǂƳȋ¦�¾ËƾǠŠ�ƢǇƢǇ¢�®ƾƸƬȇ�ǶēƢǷƾƻ�µ. الكالسيك ǂǟ�Ŀ�ǶȀǯȂǴǇ�À¢�Â)السبب . )16الشكل

.6، صمرجع سبق ذكرهبلقاسم العباس، حتليل البطالة، 1
2

Christian Bialès, le marché de travail : un panorama des théories économiques, de l’orthodoxie aux
hétérodoxies, P13 . www.christian-biales.net/documents/Marchtravail.PDF

3
Christian Bialès, op. cit., P12.

.271، اجلزء األول، مرجع سبق ذكره، صحممد شريف إملان4
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ل األجر االمسي، عكس ما هو عليه األمر بالنسبة هو أن العامل يعرف بكّل دقة معدّ Keynesحسب 

.ون معرفته ضعيفة و غري واضحة من طرف هذا العاململستوى األسعار العام الذي غالبا ما تك

 أما النقطة الثانية، فينتقد فيهاKeynes األجور االمسية و  ةاليت مفادها أن األجور احلقيقيالفرضية الكالسيكية

نظرا لكون املستوى العام  ،حيث ليست هناك أي حتمية يف أن يكون األمر كذلك. تتغري بشكل تناسيب

.1 ل األجر االمسي يف سوق العملد معدّ بينما يتحدّ . بكمية النقد املتداولةد لألسعار يتحدّ 

ا أدىن ل األجر االمسي، وأن هلذا األخري حدّ د مبعدّ و يرتتب على كل هذه االعتبارات أن دالة عرض العمل تتحدّ 

:2 االمسيل األجر هكذا، تكون دالة عرض العمل دالة ملعدّ . ال ميكن اخرتاقه

0:حيث
dW
dL

S

و
WW 

يوضح دالة عرض العمل عند كينز: )16( الشكل

.272-271، اجلزء األول، مرجع سبق ذكره، صحممد شريف إملان1
2

Christine DOLLO, op. cit., 2001, P 279.

W

W

L L
Source : Dos Santos Ferreira R. (1999), « La relation salaires-emploi sous l’éclairage de la
concurrence imparfaite », Cahiers d’Economie Politique, N° 34, P15-40.

العرض
الطلب

 WfL
SS
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ا له عين الشرط الثاين أن هناك حدّ ل األجر االمسي، و ييعين الشرط األول أن دالة عرض العمل متزايدة مع معدّ 

 W.

:1 لدى يرى كينز أن دالة عرض العمل تتكون من جزئني مها

وهو اجلزء الذي يعرض فيه العمال كمية العمل اليت ترتاوح بني الصفر والنقطة  :اجلزء األفقيL ّل من أجل معد

.Wأجر امسي 

عندما يتم توظيف كل الذين : شبيه مبنحىن عرض العمل عند الكالسيك الذي يفيدنا مبا يلي :اجلزء الصاعد

. ل، فإذا ما أريد زيادة حجم العمل فالبد من رفع هذا املعدّ Wل األجر االمسي يرغبون يف العمل مبعدّ 

.273، اجلزء األول، مرجع سبق ذكره، صحممد شريف إملان1

  الطلب

L L

العرض

Source : Dos Santos Ferreira R. (1999), op. cit., PP 15-40.

W

 WL
S

W

W

L L

.272ص مرجع سبق ذكره، حممد شريف إملان، :المصدر
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:1جمود األجور ليس مرونتها -

:حنو االخنفاض، ويرجع ذلك إىل عاملني أساسيني)صلبة(ى كينز أن األجور االمسية غري مرنة ير  

 عوامل مؤسسية ترتبط خبصوصيات املفاوضات حول األجور، اليت تكون ظرفية و مجاعية و تتم بني أرباب

نني اليت حتمي وكذلك وجود أجر أدىن مضمون قانونيا، باإلضافة إىل بعض القوا. العمل و نقابات العمال

.العمال

عوامل سيكولوجية و اجتماعية أخرى كصعوبة قيام أرباب العمل خبلق املنافسة بني العمال.

  :توازن سوق العمل في النموذج الكينزي  -2-2

LL:ا يتساوى عرض العمل مع الطلب عليه، بعبارة أخرى عندما يكونلتوازن يف سوق العمل مليتم ا
dS

.

  :الشكل التايل يوضح ذلك

توازن سوق العمل في النموذج الكينزي :)17( الشكل

Lإذا كانت دالة الطلب على العمل هي -
d فإن نقطة التوازن هي ،  

PWL و اليت متثل مستوى  ,

  .يف هذه احلالة يكون االقتصاد يف حالة االستخدام الكامل. قيقي على التوايلل األجر احلالعمالة و معدّ 

Lأما إذا كانت دالة الطلب على العمل هي  - 
d ، فإن نقطة التوازن هي '  

PWL
''

اليت متثل مستوى  ,

يف حالة االستخدام الغري كامل، ن االقتصاد يف هذه احلالة يكو . ل األجر احلقيقي على التوايلالعمالة و معدّ 

 :مستوى البطالة يساويو  LL
'



1
Christian Bialès, op, cit., P 12.

L L

.مرجع سبق ذكره حممد شريف إملان،. د: المصدر

L
d '

L
d

L
S

M'E

E

L


L
'

P

W

 PW

   PWPW '
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Chômage–البطالة اإلجبارية(البطالة عند كينز -2-3 involontaire(:

أن االقتصاد  رأىو . مزاعم التوازن االقتصادي العام الناجم عن التناغم الداخلي آللية السوقلقد نفى كينز «

ǲǸĐ�ǲǷƢǰǳ¦�Ǧنه من بلوغ التوازن عندال ميلك اآلليات الذاتية اليت متكّ  سوقيال ǛȂƬǳ¦�ÃȂƬǈǷ   عناصر اإلنتاج

اخنفاض بفعلالعمل سوقاختالل تصبح إجبارية عندالبطالةرى أنيو . كما يزعم الكالسيك والنيوكالسيك

.»يف متطابقة الدخل القومي ك واالستثمارن من جمموع اإلنفاق على االستهالالذي يتكوّ ،إمجايل الطلب الفعال

 ال لضمان التوظف الكامل لعناصرالفعّ  إمجايل الطلبوهنا رأى كينز وأنصاره بضرورة تدخل الدولة لرفع مستوى

الطبيعي اليت ال حتدثالبطالةلمعدّ أطلق عليها  ،معني دائمة وحتمية عند مستوىكما أقر بوجود بطالة. اإلنتاج

  .ق على البطالة الكينزية اسم البطالة اإلجباريةيطلو .1 ضررا

  :خالصة النموذج الكينيزي-2-4

�ÄƢǇ�ÀȂǻƢǫ�ƨǏƢƻÂ�ǲȈǤǌƬǳ¦�Ŀ�ƨȈǰȈǇȐǰǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ȄǴǟ�ƢȀǷȂƴđ�ƨȇǄǼȈǰǳ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�°Ƣǰǧ¢�ƪ ǘƦƫ°¦�Â�ƪ ǟƢǋ�ƾǬǳ

، اإلطار احملدود للسوقتحّدد يفللمنافذ، وقّدمت نظريتها البديلة للتشغيل اليت ترى فيها أن مستوى العمالة ال ي

.د مستوى التشغيل كنتيجة ترتتب على مستوى الطلب الفّعال يف سوق السلعإمنا يتحدّ و 

فكانت تنادي لتحقيق التوازن  ،المبا أن الكينزية كانت ترى أن الطلب على العمالة مشتق من الطلب الكلي الفعّ 

األمر الذي ينعكس يف استهداف زيادة فرص  ،الي الفعّ يف سوق العمل مبعاجلة النقص أو القصور يف الطلب الكل

ز ال حيفّ فتحفيز الطلب الفعّ . و لذلك نادت بالسياسات التوسعية إلدارة الطلب و معاجلة انتشار البطالة. العمل

ب هذه السياسات يف ارتفاع و بالتايل زيادة التشغيل على الرغم من احتمال تسبّ ،املنتجني على زيادة اإلنتاج

. و ذلك بسبب نقص مرونة األجور واعرتض كينز فكرة اجتاه األجور حنو االخنفاض عند وجود بطالة. سعاراأل

.2(Stagflation)قد فشلت نظريته يف تفسري ظهور حالة التضخم الركوديو 

III. الكامل عند )االستخدام(شروط التوظيفSir William Berevidge:

العمل عن وجود عالقة عكسية بني  تة، و التطبيقية يف جمال اقتصاديالقد أثبتت العديد من الدراسات النظري

ني تلك اليت قّدمها االقتصاديّ الّدراسات أهم هذه من و  ،اغرة يف االقتصاد و البطالة العامةنسبة الوظائف الشّ 

)Bleakley & Fuhrer(  وأصبح متثيل هذه العالقة. 1997سنة  يربط باسم عامل االجتماع االجنليزي

William Berevidge) منحىن بفردجBeveridge Curve(، يف حيث قام هذا األخري بصياغة منحىن 

من املنطقي أن نعتقد أن هناك عالقة عكسية بني التغّري يف عدد العاطلني عن العمل و عدد و . 1940سنوات 

.مرجع سبق ذكرهحممد امليتمي، 1
.12، مرجع سبق ذكره ، ص حسن احلاج2
منحىن " يطلق أيضا على منحىن بفردجUV" حيث ،U  متثل عدد العاطلني عن العمل وV دد املناصب العمل الشاغرةع.
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ى منصب عمل يكون أكثر فعند وجود عدد كبري من املناصب العمل الشاغرة، فإن العثور عل. املناصب الشاغرة

  .سهولة

تزيد القتصاد الوطين تنخفض البطالة، و حيث عندما يزيد حجم ا ،هذا ما ميكن مالحظته من خالل الشكل التايل

فراد لشغل الوظائف اجلديدة األيف نسبة الوظائف الشاغرة لدى املنشآت اليت تسعى يف هذه احلالة إىل توظ

ص جند أن نسبة البطالة تزداد بسبب ختلّ ، وص أو ضعفقتصاد الوطين يف تقلّ باملقابل، عندما يكون اال. القائمةو 

املنشآت من املوظفني، كما يؤدي ذلك إىل اخنفاض نسبة الوظائف الشاغرة لدى املنشآت اليت تسعى إىل ختفيض 

.1 العمالة و التوظيف

Ǵǰǌŭ�Ƣđ�́و قدّ . أخذت هذه النظرية اهتماما خاصا يف فرتة التحليل الكنيزي Ƣƻ�ȐȈǴŢ�ƪ Ƿحيث . البطالة ة

يرى برفدج أنه ميكن الوصول إىل التشغيل الكامل عندما تتحقق املساواة بني عدد العاطلني عن العمل و عدد 

  . مناصب الشغل املؤقتة

عدد املستخدمني من العمال يف اقتصاد ما حسب برفدج يعتمد على املواجهة بني العرض و الطلب على 

و تكون املعلومات عن مدى توافر هذه املناصب الشاغرة م، ا يقبل العمال بأي وظيفة تعرض عليهفلمّ . وظائفال

طبعا ال حيدث . )سوق عمل كفؤ(سم بالوضوح، فإن فرص التوظيف يقابلها حد أدىن من العرض أو الطلب تتّ 

فرضية جتانس وحدات عنصر العمل غري  سم بعدم الكمال، كما أنمثل هذا يف الواقع احلقيقي، ألن املعلومات تتّ 

.11-10، ص2005دراسات منتدى الرياض االقتصادي األول، سوق العمل السعودي، الغرفة التجارية و الصناعية، اجلزء األول، 1

Uمعّدل البطالة 

رة 
اغ

ش
 ال

ب
ص

ملنا
ل ا

عّد
م

V

Améliorationحتسني عملية املطابقة du

processus d’appariement

Beveridge(منحنى بفردج:)18(الشكل  Curve(

  الزيادة في

حجم االقتصاد

  في تقلص

حجم االقتصاد
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وي تواردة، حيث أن الكثري من األفراد ال حيصلون على مناصب للعمل يف الوقت الذي تكون فيه املؤسسات حت

.1 على وظائف شاغرة

سمى بكفاءة املواءمة بني العرض والطلب هي ما ت "منحىن بفردج"إن التغريات الديناميكية الرئيسية اليت تؤثر على 

عمل على حترك املنحىن بأكمله إىل ر الكفاءة العالية يف سوق التأث .)19(كما يوضح شكل . سوق العمل يف

و يف حالة االقتصاد . و إذا كانت الكفاءة متدنية فإن ذلك يؤدي إىل حترك املنحىن بأكمله إىل اليمني ،اليسار

وكما هو موضح يف . ض والطلب للوظائفص ختتلف نسبة البطالة حسب مقدار كفاءة املواءمة بني العر املتقلّ 

الشكل التايل نالحظ أن نسبة البطالة تنخفض من النقطة  A  إىل النقطة B  بسبب الزيادة يف كفاءة املواءمة

)Bleakley & Fuhrer(19972.

غري ثابت و غري مستقر، فقد يتحرك ميينا ،معّدل الشواغر الوظيفية سلبياهذا املنحىن يربط بني معّدل البطالة و

االنفصال (فينتقل حنو األعلى عندما يزداد معّدل االنفصال عن العمل )19(الشكلأو يسارا كما هو موضح يف 

1
Gilles KOLEDA, introduction a l’analyse économique, Ecole Central Paris, 2ème année d’études, 2007/2008,
P 118.

، برامج التدريب الذايت عرب اإلنرتنت، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، البحث عن العمل، املواءمة والبطالة واإلنتاجية: برنامج حتليل أسواق العملوشاح رزاق، 2

.18-15، ص 2012

Uمعّدل البطالة 
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   التحرك على منحنى بفردج:)19(الشكل

نقص في كفاءة 

الموائمة

زيادة في كفاءة 

الموائمة

 A B
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ال و الوظائف عمّ ن املوائمة و التطابق بني الو يتحّرك يف االجتاه املعاكس عندما تتحسّ ،)بني العامل و وظيفته

.فنجد أنه يف فرتات النمو االقتصادي يتناقص معّدل البطالة و يرتفع عدد الشواغر الوظيفية. الشاغرة يف االقتصاد

و سبب انتقال . 1أما يف فرتات الركود االقتصادي فتزداد معّدالت البطالة و تنخفض معّدالت الشواغر الوظيفية

ق من خارج سوق العمل قد يؤدي ال والشواغر، أو تدفّ ئمة و التطابق بني العمّ ا لتحسن يف كفاءة املوااملنحى إمّ 

.إىل زيادة البطالة، أو عراقيل قد تؤثر على كلفة وجّدية البحث عن العمل

الشاغرة نتيجة القتصاد متقلص،  ة الوظائفبطالة ناجتة عن قلّ : من هذا املنطلق ميكن تصنيف البطالة إىل نوعني

من الضروري الرتكيز  هولذلك فإن. ن نقص الكفاءة يف املواءمة بني العرض والطلب يف سوق العملبطالة ناجتة عو 

  .  على زيادة الكفاءة من أجل تقليص حجم البطالة يف االقتصاد

:2 تتلخص كفاءة املواءمة يف العناصر اآلتية

تركيز التأهيل والتدريب ليتناسب مع متطلبات سوق العمل؛ )1

العمالة عن طريق زيادة األجور يف املناطق النائية، والوظائف غري املرغوب فيها، و سهولة احلركة  زيادة حركة )2

بني القطاع العام، واخلاص؛

رفع اإلنتاجية؛ )3

أدىن لألجور؛  وضع حدّ )4

وضع ضريبة على العمالة الوافدة، و حوافز لتوظيف العمالة الوطنية؛)5

رفع كفاءة مكاتب التوظيف؛  )6

و تطبق  .والعام جلميع الوظائف الشاغرة يف القطاع اخلاص،ت وطنية مركزية شاملة، جتدد يومياقاعدة بيانا )7

.معظم الدول بعض هذه العناصر، أو تستحدث أخرى حسب ما يناسب بيئة األعمال فيها

IV. فترة ثالثينات االزدهار(Trente glorieuses) و التحكيم بين البطالة و التضخم:   

لظهور الفكر الكنيزي اجلديد أثر واضح يف التحليل االقتصادي للظواهر االقتصادية اليت عرفتها أوروبا بعد كان 

و أصبح . وقد لقي هذا الفكر قبول كبري من طرف الطبقة السياسية يف أوروبا. 1929خروجها متعافية من أزمة 

ع القرارات االقتصادية يف تلك ة من قبل صنّا التحليل االقتصادي هلذا التيار جمال إهلام للسياسات االقتصادي

أو االسرتشاد به يف صياغة السياسات االقتصادية  ،البلدان، سواء لالستعانة به يف دراسة أوضاع اقتصاد ما

Phillips)و تعّد عالقة فليبس . املختلفة Curve) من أشهر العالقات التجريبية للفكر الكنيزي اجلديد، حيث

اإلنتاج احلقيقي و مستوى  مستوىبات يف ات يف الدورة االقتصادية و ما يتبعه من تقلّ تناولت أثر التغري 

و ظهرت بعد ذلك العديد من األحباث النظرية لتقصي األسباب اليت كانت وراء نشوء العالقة . االستخدام

.18-15، ص مرجع سبق ذكرهوشاح رزاق، 1
.559، ص كرهمرجع سبق ذ دراسات منتدى الرياض االقتصادي األول، 2
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ّل أهم تلك احملاوالت هي اليت و لع. التبادلية بني املعّدل اليت تنمو به األجور االمسية و التغري يف معّدالت البطالة

ȆǈƦȈǳ�®°ƢǌƬȇ°�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�Ƣđ�¿ƢǫLipsey1ليسارع بعد ذلك عدد من االقتصاديني يف الواليات .1960عام

.Pاملتحدة األمريكية بقياس العالقة بني معّدالت التضخم و البطالة و على رأسهم Samuelson2وR.

Solowفاتضح هلم وجود عالقة عكسية و كان هلذه النتائج  ،املتحدة حيت استخدموا بيانات عن الواليات

    .تأييد وتدعيم للفكر الكينيزي اجلديد

.A عرض منحنى فيلبس -4-1 W. Phillips:

.Aنشر االقتصاد النيوزلندي الشهري ألبان وليام فليبس  W. Phillips  نتائج دراسة إحصائية عن  1958سنة

-1861معّدالت التغري يف األجور النقدية يف اململكة املتحدة ما بني الفرتة العالقة بني معّدالت البطالة و

Courbeمنحىن فليبس "، و أصبحت تعرف هذه العالقة يف األدب االقتصادي بـ 19573 de Phillips"4.

�ÄǄȈǼǰǳ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�ǾǼǷ�ŇƢǟ�Äǀǳ¦�ÄǂǜǼǳ¦�¹¦ǂǨǳ¦�Ƣđ�ȌǸȈǳ بط بني مستوى و خاصة ما أضافه بشأن العالقة اليت تر

و على ما يبدو، أن فليبس مل يكن يسعى، عند نشره لبحثه ذلك، إىل تقدمي «.5 التوظف و مستوى التضخم

�Ǻȇǀǿ�śƥ�ǖƥǂƫ�ƢĔ¢�Ã¢°�Ŗǳ¦��ƨǫȐǠǳ¦�Ǯ ǴƬǳ�ƨȈǳÂ¢�Â��ƨȈǟȐǘƬǇ¦�̈ ¦ǂǫ�®Ëǂů�ƢŶ¤Â��̧ȂǓȂŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈ƾƟ¦°�ƨȇǂǜǻ

و قد صاغ . 6»)1957-1861(إىل ما يزيد عن تسعني عاما  دّ املتغريين عرب مسار زمين، و تارخيي طويل امت

  . هذه العالقة يف شكل منحىن أطلق عليه امسه

:؛ انظر1960سنة  (Economica)نشرت هذه الدراسة يف جملة إكنوميكا 1

Richard G. Lipsey, “ The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in
the United Kingdom, 1862-1957: A Further Analysis”, Economica, (Vol. 27, No 105, Feb, 1960). Pp 1-31.

American)نشرت هذه الدراسة يف جملة االقتصاد األمريكية2 Economics Review):

P. Samuelson and R. Solow, “Analytical Aspects of Anti-inflationary Policy”, American Economics Reviews.
Papers and Proceedings of the. Seventy-second Annual Meeting of the American Economic Association (May,
1960).

، أم السلسة الثالثة فتمتد من سنة 1948إىل  1913، الثانية من سنة 1913إىل  1861م فليبس دراسته إىل ثالث سالسل زمنية، السلسة األوىل من سنة قسّ 3

.1957إىل غاية  1948
:1958سنة  Economicaت هذه الدراسة يف جملة نشر 4

A. W. Phillips, “ The Relation Between Unemployment and The Rate Of Change Of Money Wage in The
U.K 1861 – 1957 ” , Economica (Vol. 5, Nov., 1958) PP. 283 – 299.

5ǯ�ǂǐǷ�Ŀ�®ƾŪ¦�śȇǄǼȈǰǳ¦�ǂǰǨǳ�ǆ ƦȈǴǧ�ŘƸǼǷ�Ǫǧ¦Ȃƫ�ÃƾǷ�°ƢƦƬƻ¦��Ǧ ǇȂȇ�̈Ȃǘǟ�®ȂǸŰ�ƾǸŰƢđ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦�ǂȇȂǘƬǳ��¬ŗǬǷ�ǲƻƾǸ : خالل الفرتة من

.174، ص 2006�Ƕǫ°�ƾǴĐ¦��31�̈°ȂǐǼŭ¦�ƨǠǷƢƳ��̈°ƢƴƬǳ¦�ƨȈǴǯ��ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǴǳ�ƨȇǂǐŭ¦�ƨǴĐ¦��10-05-2008إىل  1991
، عمان، األردن، ص 2007األهلية للنشر و التوزيع، الطبعة العربية األوىل،املقوالت النظرية و مناهج السياسة االقتصادية، :أسامة بشري الدباغ، البطالة و التضخم6

196.
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المبسط منحنى فليبس:)20(الشكل 

إىل العالقة بني معّدل البطالة و التغري يف معّدالت األجور النقدية يف بريطانيا يف الفرتة )20(املنحىن و يشري

:1 قام بصياغة عالقته الشهرية يف الصيغة اجلربية التاليةو. 1913و سنة1861ملمتدة بني سنةا

cxbay أي:  xcbay logloglog 

  :و ميكن كتابتها على شكل الصيغة

 c
tt xbay 1   2 ة و اليت وجدها كما يليو متثل العالقة اجلربية اليت صاغها فليبس يف دراسته الشهري:

394.1638.9900.0  xyأو  xyLog log394.1984.0900.0 

ل  يف النسبة املؤوية ملعدّ  يف األجور االمسية و التغّري ل التغّري تضمنت دراسة فليبس التحليلية العالقة بني معدّ 

لت استنتاجاته ومتثّ ،19133-1861ة اململكة املتحدة للفرت  بإحصائياتو قد استعانة يف بداية األمر  ،البطالة

  :بشكل عام فيما يلي

ل البطالة يف األجل الطويل، و هو ما جيسد االرتباط  األجور االمسية بارتفاع معدّ الت تغّري اخنفاض معدّ )أ

     .و يكون منحىن فليبس حمدبا حنو نقطة األصل. السالب بني املتغريين

1
A. W. Phillips, op. cit., PP 290.

2
A. W. Phillips, op. cit., PP 290.

.362-361ص  ،مرجع سبق ذكرهزكي، رمزي 3

%معّدل البطالة 

لت
 ا
ّدل

مع
یة

سم
اال

ر 
جو

األ
ي 

 ف
یر

غ
%

Source : A. W. Phillips, “ The Relation Between Unemployment and The Rate Of Change Of
Money Wage in The U.K 1861 – 1957 ” , Economica (Vol. 5, Nov., 1958) PP. 285.
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 األجور االمسية بسرعة يف ل تغّري ل البطالة، قد سجل زيادة معدّ عدّ أما يف األجل القصري، فإنه و لنفس م)ب

أين يسجل فائض يف العرض يف  ،فرتات التوسع االقتصادي فاقت تلك الزيادة املسجلة يف فرتات الركود

  . سوق العمل والسلع

منخفض ومن مث يتوفر ل البطالة نه يف فرتات الرواج يكون الطلب على العمالة متزايد ومعدّ أبس ذلك بيقد فسر فل

أما يف فرتات االنكماش يكون الطلب على العمالة  ،الت متزايدةللعمال الفرصة لطلب زيادة األجور مبعدّ 

ل زيادة ل البطالة مرتفع ومن مث تكون قدرة العمال على املطالبة برفع األجور حمدودة ويتناقص معدّ منخفض ومعدّ 

.1األجور بدرجة كبرية

  :ليبس يف الشكل التايلميكن تلخيص منحىن ف

 يف معّدالت  يف معّدالت البطالة و التغّري ح هذا الشكل العالقة العكسية، و غري اخلطية اليت تربط بني التغّري يوضّ 

المسية يبلغ  يف األجور اإن معّدل التغّري .)ƨȇƢĔ(األجور االمسية، و تقع تلك العالقة الغري خطية على خطي مقاربة 

�ÃȂƬǈǷ�ń¤�ƨǳƢǘƦǳ¦�ǒ ǨƼǼƫ�ƢǷƾǼǟ�Ǯ ǳ̄�Â�ŘƸǼŭ¦�ȄǴǟ�ƨȇƢĔ�ȏ�ƨǸȈǫ0.8% .يف ن معّدل التغّري كما يالحظ فإ 

و ذلك ملا يصبح معّدل البطالة يضم كل املعروض من قوة %1.0-األجور النقدية يبلغ احلّد األدىن عند النقطة 

.2 العمل

  :ل الذي يربط البطالة بالتضخم بالشكل التايلدّ ميكن استنتاج منحىن فليبس املع

.جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واالقتصاد كلية اإلدارة،  ةالبطالة والنمو االقتصادي يف مجهورية مصر العربي ،حممد ناجي حسن خليفة1

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/7826.doc
.198-197ص مرجع سبق ذكره، أسامة بشري الدباغ، 2

عايل

منخفض
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.197، ص مرجع سبق ذكرهأسامة بشري الدباغ، :المصدر
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منحنى فليبس المعّدل:)21(الشكل 

يتماشى مع  %2.5ل فإن وجود بطالة مبعدّ  سنويا %2و قد استنتج فيلبس أنه إذا كان معدل زيادة اإلنتاجية 

.%5عدل طالة مباستقرار األسعار، وأنه للمحافظة على استقرار مستوى األجور فإنه يستوجب قبول ب

.Pدراسة  :)مسألة المراجحة(التحكيم  بين البطالة و التضخم -4-2 Samuelson et R. Solow 

ويلسون و روبرت سولو نتائج أعماهلما مل يول املنظرون اهتماما كبريا لعالقة فليبس، إال بعد أن عرض بول سام«

1959�ƨǴĐ¦�Ŀ�Ǯيف الندوة الثانية و السبعني للجمعية االقتصادية األمريكية يف ديسمرب  ǳ̄�ƾǠƥ�©ǂǌǻ�Ŗǳ¦�Â��

.1»1960االقتصادية األمريكية يف ماي 

، 1960و 1900رتة ل الففقد قام كل من سولو و سامويلسون بتطبيق عالقة فليبس على االقتصاد األمريكي خال

ال تكون ممكنة إال إذا وصل  %5و  %4و قد توصال إىل نتيجة مفادها أن الزيادة يف األسعار بنسب ترتاوح بني 

.2 من قوة العمل األمريكية %3مستوى البطالة إىل نسبة 


P. Samuelson and R. Solow, “Analytical Aspects of Anti-inflationary Policy”, American Economics
Reviews. Papers and Proceedings of the. Seventy-second Annual Meeting of the American Economic
Association (May, 1960).

التسيري، جامعة اجلزائر،ة وعلوم بوصايف كمال، حدود البطالة الظرفية و البطالة البنيوية يف اجلزائر خالل املرحلة االنتقالية، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادي1

.75، ص 2006
2

P. Samuelson and R. Solow, op. cit., PP 192.
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سية بطرح مسألة املراجحة، حيث الحظا أن العالقة عك1959فقد قام كل من بول سامويلسون و سولو سنة 

 يف  يف األجور النقدية و بني معّدل البطالة، بل هي أيضا بني معّدل البطالة و التغّري ليس فقط بني معّدل التغّري 

.املستوى العام لألسعار

االنتقال من عالقة فليبس األصلية إلى منحنى التحكيم بين البطالة و التضخم:)22( الشكل

.Richardتحليل ليبسي-4-3 G. Lipsey:

ريتشارد "لعّل أهم احملاوالت اليت اجتهدت لتقدمي أساس نظري ملنحىن فليبس، كان ما قام به االقتصادي «

.R)"ليبسي Lipsey) ل و قد بىن ليبسي أعماله النظرية يف موضوع العالقة التبادلية بني معدّ .1960سنة

:1»  يف األجور النقدية و البطالة على أساس فرضيتنيالتغّري 

ل الذي تنمو به األجور النقدية، و بني فائض الطلب ، بني املعدّ )طردية(وجود عالقة خطية، و موجبة :األول

.على األيدي العاملة، يف أسواق العمل

، و غري خطية، بني فائض الطلب على األيدي العاملة، و بني مستوى )عكسية(وجود عالقة سالبة : الثاني

  .البطالة

لتفسري منحىن فيليبس يعتمد أساسا على العرض و الطلب  1960يف   Lipseyلنظري املعطى من طرف العمق ا

:2 كانت على مستويني  Lipseyإذن مسامهة . يف سوق الشغل

.199-198ص، مرجع سبق ذكرهأسامة بشري الدباغ، 1
و التخطيط، اجلزائر، صاءلإلحاملعهد الوطين  ،البشري عبد الكرمي، بناء منوذج اقتصادي قياسي كلي على التشغيل وآفاقه املستقبلية يف اجلزائر، رسالة ماجستري2

.93، ص 1997

WW /
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.أوال، على املستوى النظري بإعطاء األساسيات اليت يرتكز عليها منحىن فيليبس-

و قد اكتشف ليبسي أمرين مهمني، . ارات اإلحصائية األكثر جناعةثانيا، على املستوى امليداين بتطبيق االختب-

 له يف البداية، األمر الثاين هو أن منحىن األمر األول هو عدم استقرار منحىن فليبس يف املدى الطويل كما تبّني 

 . من تباين تغريات األجر االمسي %91فيليبس يشرح 

ثابة النظرية القوية اليت تؤكد العالقة العكسية بني مستوى كان منحىن فليبس ينظر إليه يف يوم من األيام مب«

ولكن ظهور . األسعار و مستوى البطالة، و تؤكد حتمية حركة أي من املتغريين بصورة معاكسة حلركة املتغري اآلخر

بطالة أمثلة واقعية و السيما يف عقد السبعينات من القرن العشرين عن ارتفاع كل من مستوى األسعار و مستوى ال

.1» لون كثريا من أمهية منحىن فليبسيف آن واحد قد جعل االقتصاديني يقلّ 

1
.326، ص 2002الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، أمحد األشقر، االقتصاد الكلي،
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:خاتمة الفصل األول

�Ǧات األوىل تطرقنا يف هذا الفصل إىل خمتلف التحاليل و التفسريات للبطالة انطالقا من النظري ǴƬű�Ƣđ�© ƢƳ�Ŗǳ¦

األسعار تضمن حتقيق نيوكالسيكية، فإن مرونة األجور و كية و الفوفقا للنظريتني الكالسي. االقتصادية املدارس

النظرية الكالسيكية ، و من مت ال تعرتف التوازن التلقائي يف سوق العمل عند مستوى العمالة الكاملة

  . والنيوكالسيكية إال بالبطالة االختيارية و االحتكاكية فقط

 خلق أساس على يقوم الذي الرأمسايل النظام جوهر من جزأيت ال جزء هي البطالة أن فريى املاركسي الفكرأما 

.قلّ أ بأجور للقبول الالعمّ  على الرأمسايل بيد شديدة ضغط أداة نونيكوّ  العمل عن املتعطلني من احتياطي جيش

ƢƬǻȍ¦�¿Ƣǜǻ�Ȃǿ�ƨǳƢǘƦǳ¦�°ƾǐǷ�À¢�ƢĔȂǸǔǷ»�،مشكلة البطالة على فكرة واضحةحّل ماركس يف  فكرة تقوم

بني الطابع الفردي للسيطرة على أدوات اإلنتاج، وبني الطابع االجتماعي لعملية اإلنتاج، املتعارض نفسه  الرأمسايل

 يةلية اإلنتاجعملعلى اال يف السيطرة ق إال عندما ينجح العمّ لن يتحقّ  ى البطالةوبالتايل فإن القضاء التام عل

ƨȈǟƢǸŪ¦�ǶȀƬƸǴǐŭ�ƢǬǧÂÂ�ǶȀǈǨǻƘƥ�ƢĔÂǂȇƾȇÂ .ضع قوة العمل لرأس املال لتحقيق أهدافه يف الربح وقتها لن خت

 .الوالرتاكم، وإمنا سيخضع اإلنتاج ألهداف جمموع العمّ 

وال تعرتف بوجود البطالة  ،الكالسيكية و النيوكالسيكيةإال أن النظرية الكينزية جاءت على أنقاض النظريات 

وفقا لكينز فإن البطالة حتدث و . الالكلي الفعّ  ناجتة عن قصور الطلبإجبارية وجود بطالة با االختيارية و إمن

 على سواء على مستوى االستهالك أو ،اإلنفاقزيادة يف ال كينز منها يقرتح حدّ للو  ،البسبب نقص الطلب الفعّ 

مأل تل ،قة فليس الشهريةحينما ظهرت نظريات أخرى على غرار عال الكينزي الفكر رتطوّ  وقد .االستثمارمستوى 

البطالة و خاصة ما أضافه بشأن العالقة اليت تربط بني مستوى ي الذي عاىن منه النموذج الكنيزي الفراغ النظر 

  .مستوى التضخمو 



تفسير البطالة عبر المدارس االقتصادية المختلفة  - ثانيال الجزء

110

لبطالةفي تفسير ا النظرية الحديثة :لثانيالفصل ا

:مقدمة الفصل الثاني

بعض املسامهات النظرية بعد استعراض أهم األسس النظرية اليت تناولت موضوع البطالة، جيدر بنا التطرق إىل 

الذي ظل  ، خاصة بعد ظهور مدرسة الكالسكيون اجلدد اليت قامت أيضا على أنقاض الفكر الكينزياحلديثة

 غرار أخرى علىو بروز تيارات فكرية . مسيطرا على الفكر االقتصادي خالل عقدي األربعينات و اخلمسينات

.وكن الشهرية، و نظرية جتزؤ سوق العملفكر التجديد مع نظرية اختالل سوق العمل، عالقة أ

سادها الطابع الكلي، إال أن ذلك مل مينع من ظهور بعض التحاليل على  قد و بالرغم من أن أغلب التحاليل

مستوى جزئي من خالل عّدة نظريات أمهها نظرية رأس املال البشري، نظرية اإلشارة و املؤشرات، نظرية األجور 

انتهاء باملسامهات احلديثة اليت نال على إثرها كل من األمريكيني بيرت و اخلارجني، و الكفأة، منوذج الّداخلني

، تقديرا  لنظريتهم يف 2010داميوند وديل مورتنسن و الربيطاين كريستوفر بيساريدس جائزة نوبل لالقتصاد سنة 

 .جمال حتليل الصعوبات اليت تواجه أسواق العمل يف التوفيق بني العرض و الطلب
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New)لكالسيكيون الجدد مدرسة ا: المبحث األول classicals)

 تسوده بشكل عام هو سوق العمل يزعم أنصار هذه املدرسة اليت ملع بريقها يف السبيعنات وما تالها أن سوق«

س جتان، متيز هذه السوق ومنهاالذي  حامال لعدد من اخلصائص العمل يظهر فيه عنصر ، واملنافسة الكاملة

 األفراد وعلمهم التام املساواة جلميع، (Flexibility) مرونة األجور ،(Mobility)، احلراك التامالعمل عنصر

وكماله واليت يرتتب  كفاءة السوق دحض املقوالت الكينزية بشأن عدم وسعت هذه املدرسة إىل. السوق بأحوال

النقديون : وجند منها. 1» سوقية ت غرييتعني معاجلتها بأدوا ،عنه وجود بطالة دورية وهيكلية حتمية

(Monetarists) الكالسيكيون اجلدد ،.

I.نظرية معّدل البطالة الطبيعية : المدرسة النقدية(Milton Freedmon)

أفصحت السنوات األوىل لعقد السبعينيات عن ظهور أزمة اقتصادية جديدة متثلت بالتزاوج بني البطالة والتضخم 

وخالل األعوام اليت تلت ظهور الكينزية ظهرت العديد  «.)Stagflation(ركود التضخمي واليت عرفت بظاهرة ال

�ƨȇ®ȂǬǼǳ¦�ƨǇ°ƾǸǴǳ�ÀƢǯ�ƾǫÂ��ƢđȂȈǟ�±¦ǂƥ¤Â�ƢǿƾȈȈǬƫ�ń¤�ƪ ǠǇ�Ŗǳ¦�©¦®ƢǬƬǻȏ¦�ǺǷThe monetarist School

Miltonذات اجلذور الكالسيكية واليت يتزعمها ملتون فريدمان  Freidman̄�حصة األسد يف ه¤��¾ƢĐ¦�¦ǀ

"ساي"االقتصادي ويبدو أن  .هامجت السياسات التدخلية وطالبت برتك االقتصاد ميارس تلقائيته لتحقيق التوازن

.2» ليحيا من جديد يف ضيافة املدرسة النقدوية أزمة الكساد الكبري قد عاد ساملاالذي جرفته أمواج 

:)لبي لمعّدل التضخماالرتفاع  اللو (Stagflationالركود التضخمي  -1-1

و هي ظاهرة تشري إىل التعايش بني . Inflationو تضخم  Stagnationركود : أصل االصطالح مركب من

اعتربت أكرب ياسات املطبقة و ت الشكوك حول السّ أثار و وجدت يف أواخر الستينات  حيث التضخمو البطالة 

منهم رواد املدرسة ( سات واألحباث االقتصاديةراالدّ  بعض فقد أظهرت .3يواجهه علم االقتصاد القائم حتدّ 

ل البطالة، فقد اندمج التضخم ل التضخم مع معدّ تراجع معدّ أيضا و  ،ل التضخم والبطالة معازيادة معدّ )النقدية

  .الذي هو عكس البطالة معها

هالك وتنخفض يظهر الركود التضخمي عندما يزداد الدخل القومي ويزداد امليل لالدخار ويتناقص امليل لالست

ويظهر الركود إىل  ،فينقص االستثمار وتظهر مشكلة البطالة يف صفوف العمال واملوارد. الكفاية احلدية لرأس املال

 .جانب التضخم نتيجة حالة التشغيل الكامل

.1997،(ERF)مرجع سبق ذكره، حممد امليتمي، 1
2

جملة القادسية للعلوم اإلدارية حسني آل طعمة، التحليل الفكري آللية التحول يف دور الدولة يف النظم االقتصادية،  حيدر.م.عامر عمران املعموري، م.م

.153، ص 2009، بغداد، سنة 2، العدد �ƾǴĐ¦��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦11و 
.20ص ، 1997ت جامعة قاريونس بنغازي، الطبعة األوىل حممد سامل كعيبة، منشورا.حممد عزيز و د. ورسك، البطالة مشكلة سياسة اقتصادية، ترمجة د. ن.د.ج3
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:1 الركود التضخمي لإلجراءات التالية ظهور ترجع أسبابو 

الت التضخم،زيادة معدّ التمويل بالعجز وما يرافقه من إصدار نقدي يؤدي ل

 ّزيادة معد�ƾȇǄȇÂ�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦�Ǟǧǂȇ�ƨƥ°Ƣǔŭ¦Â�°ƢǸưƬǇȐǳ�ƨȈƦǼƳ¢�ǲȈǷƢǇ°�¾Ȃƻ®�ǞȈƴǌƫ�» ƾđ�̈ ƾƟƢǨǳ¦�©ȏ

 .معدالت التضخم

 ّي لالستهالك سوف يساهم يف ختفيض الطلب الكلي مما ي لالدخار وتراجع امليل احلدّ زيادة امليل احلد

 .اإلنتاجييؤدي لرتاجع حجم االستثمار الصناعي و 

 إن اخنفاض الكفاية احلدية لرأس املال سوف يساهم يف ختفيض حجم االستثمار وزيادة أعداد العاطلني عن

 .العمل

يؤدي إدخال تكنولوجيا جديدة لفقدان العمال بشكل مستمر لوظائفهم. 

تيجة حترك أحد  وتتبدل ندة تتغّري إن هذه اإلجراءات قد جعلت من ظاهرة الركود وظاهرة التضخم ظاهرة موحّ 

حىت جعلت منها ظاهرة اقتصادية مرضية يف الدول املتقدمة وقد امتد أثرها  ،للثاين بصلة تّ األسباب اليت قد ال متُ 

.2 للدول النامية يف فرتة اإلصالح االقتصادي

يؤدي إىل زيادة قد يؤدي إىل زيادة التضخم واستخدام سياسة انكماشية قد استخدام سياسة التوسعية إن 

معدالت البطالة، لذلك حاولت السياسات االقتصادية إجياد التوافق بني حماربة البطالة وحماربة التضخم، وانتهت 

  . لظهور االرتفاع اللوليب للتضخم والبطالة و التفسريات النظرية، القرارات

:معّدل البطالة الطبيعي و منحنى فليبس في المدى الطويل-1-2

Miltonكل من احتجا   1968مع بداية عام  Friedman  وEdmund S. Phelps  على فعالية منحىن

  .فيليبس يف املدى الطويل

أو النقدية يؤدي إىل ارتفاع غري  اليةرفع اإلنفاق يف اقتصاد ما عن طريق السياسة امل: منطق فريدمان كان كاآليت

بالتايل تصبح اليد العاملة رخيصة  و ،ل التضخم، لكن األجور ال تتفاعل بنفس السرعة مع األسعارمنتظر يف معدّ 

حىت اآلن ال ميكن االحتجاج . و الطلب عليها يزداد و البطالة تتقلص )هذا راجع إىل اخنفاض األجور احلقيقية(

بالفعل، إن رد .تضخم، إال أنه يف املدى الطويل ال تصبح العالقة السابقة ذات فعالية/على صحة العالقة بطالة

إذا ارتفعت األجور . اع األسعار هو املطالبة برفع األجور لتعويض القدرة الشرائية الضائعةفعل العمال أمام ارتف

،حول التنمية االقتصادية واالجتماعية يف سورية، برنامج ندوة الثالثاء االقتصادية اخلامسة عشرةعلي كنعان، الركود يف سوريا، مجعية العلوم االقتصادية السورية، 1

.2002اجلمهورية العربية السورية،،يف العريب باملزةاملركز الثقا، "من أجل تفعيل مسرية اإلصالح االقتصادي"
.مرجع سبق ذكرهعلي كنعان، 2
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ل البطالة إىل مستواه األول، وهذا األخري بنفس نسبة ارتفاع األسعار فإن الطلب على العمل يتقلص و يعود معدّ 

.1مساه فريدمان معدل البطالة الطبيعي

يرى فريدمان أن اخلطأ األساسي يف حتليل فليبس هو أنه مل ميّيز بني حيث تايل هذا ما نالحظه يف الرسم البياين ال

األجور احلقيقية و األجور النقدية، و لكن الواقع، أن عرض و طلب العمل دالة يف األجر احلقيقي و ليس النقدي 

.2))23( كما هو موضح يف الشكل(

 س في المدى الطويليبمنحنى فل: )23(الشكل 

يؤدي إىل ارتفاع غري متوقع يف معّدل التضخم ،فأي حماولة لتخفيض معّدل البطالة من خالل التوسع يف اإلنفاق

و حسب فريدمان فالسياسة التوسعية يف املدى . ألن معّدالت األجور و األسعار لن تتكيف بنفس السرعة

طالة عن مستواها العادي وذلك بفضل تشغيل و بالتايل تنخفض الب ،القصري ميكن أن تؤدي إىل زيادة اإلنتاج

لكن إذا استمرت هذه . حىت األسعار لن ترتفع بسبب مرونة اجلهاز اإلنتاجي عند هذا املستوى. الطاقات العاطلة

.22بناء منوج اقتصادي قياسي كلي على التشغيل وآفاقه املستقبلية يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص البشر عبد الكرمي، 1
2

Awad, Ibrahim L. The phenomenon of stagflation in the Egyptian economy : Analytical study, May 2002,
MPRA Paper No. 5465, posted 07. November 2007.
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5465/

تسارع معّدل 

 التضخم

Uمعّدل البطالة
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ǶƼǔƬǳ¦�ª ÂƾƷ�ń¤�Ä®ƚƬǇ�ƢĔƜǧ��ȐưǷ�®ȂǬǼǳ¦�µ ǂǟ�̈®Ƣȇ±�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǠǇȂƬǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�  خاصة يف األجل

.1قيق خفض دائم يف معّدل البطالةالطويل دون أن تتمكن من حت

فعليها أن تتخذ سياسة توسعية من خالل  LUإىل  NUفإذا حاولت السلطات النقدية ختفيض معّدل البطالة من 

تزيد د الطلب و يزي ا حيفز اإلنفاق و الدخل، وزيادة العرض النقدي، و كنتيجة لذلك تنخفض معّدالت الفائدة ممّ 

ا يدفع املنتجني إىل رفع اإلنتاج و يف املقابل زيادة الطلب على اليد العاملة نتيجة الزيادة يف األجور األسعار؛ ممّ 

مة انطالقا من معّدالت التضخم إال أن العمال يتوقعون أن األجور النقدية اليت سيحصلون عليها مقيّ . النقدية

ا ممّ . ون احلصول على أجور حقيقية أعلى من تلك اليت كانوا حيصلون عليها يف السابقعا جيعلهم يتوقّ ممّ . السابقة

LUجيعلهم يقبلون بالوظائف احلالية بسبب ارتفاع الطلب من طرف املنتجني لينخفض معّدل البطالة فعليا إىل 

أما . )23(الشكل حسب  Fإىل النقطة  Eعية االقتصاد من النقطة و ينتقل وض Bل تضخم قدره يرافقه معدّ و 

ال أن لكن حينما يعرف العمّ . لذلك يزيد الطلب على اليد العاملة الرخيصة ،املنتجني فيعتقدون عكس ذلك

أن األجور احلقيقية قد تتدهور نتيجة ارتفاع أسعار املنتجات  و Bمعّدالت التضخم قد وصلت إىل النقطة 

ال إىل البحث عن مناصب عمل أخرى تدر أجور ا قد يدفع العمّ ممّ . بدرجة أسرع من ارتفاع أسعار عوامل اإلنتاج

ون لذا سيلجؤ  ،¦�ËŚǤƬƫ�Ń�ǶēƢƴƬǼŭ�ƨȈƦǈǼǳ¦�°ƢǠǇȋ¦�À¢�ǲǸǠǳ كما يدرك أصحاب املؤسسات طاليب. حقيقية أعلى

لريتفع بعدها معّدل البطالة إىل أن يصل إىل . لتخفيض كمية اإلنتاج و من مثة ختفيض الطلب على اليد العاملة

.NUمستواه السابق

فيه عالقة تبادلية بني التضخم  سوف تكون ،و إذا حاولت السلطات العمومية دفع اقتصاد البلد مرة أخرى

و عندها سيأخذ منحىن فليبس الشكل املستقيم املوازي للمحور الرأسي . عالقة مؤقتةالبطالة و لكن تكون و 

.)23(للشكل 

قّدم بعض االقتصاديني تعديالت على ف ،تعرض منحىن فليبس النتقادات الذعة من رواد املدرسة الكالسيكية

ن ادموند فليبس وميلتون و قد انبثق عمل نظري لكل م .و اختربوا قياسيا صحة هذه العالقة ،منحىن فليبس

هذه النظرية كما ذكرنا بني نوعني  تو متّيز ."نظرية معّدل البطالة الطبيعي ملنحىن فليبس"فريدمان و عرف باسم 

 هذه النظرية أن منحىن فليبس و تبّني . منحىن فليبس قصري املدى و منحىن فليبس الطويل املدى ،من املنحنيات

أنه ال يوجد منحىن فليبس يف أي  ،ل ال ينطبق إال على الفرتة القصرية املدىالذي ينزل من األعلى إىل األسف

أما على املدى الطويل فهناك معّدل بطالة واحد و هو معّدل البطالة . شكله التقليدي إال يف األجل القصري

  .الذي ينسجم مع تضخم ثابت الطبيعي

1
Awad, Ibrahim L. op. cit.

معدل البطالة الطبيعي أو ما يعرف بـNAIRU)Non-accelerating inflation rate of unemployment:( هو املعّدل الذي تتوازن عنده القوى

و مبعىن آخر فإن  .لة إىل االستقرار عند مستوى معنياليت تدفع تضخم السعر واألجر يف اجتاه األعلى و األسفل، حيث مييل التضخم عند هذا املستوى من البطا



تفسير البطالة عبر المدارس االقتصادية المختلفة  - ثانيال الجزء

115

:1تقوم نظرية معّدل البطالة الطبيعي على فرضنيو 

 قتصاد ميتلك قوى التصحيح الذايت؛أن اال-

حياد النقود يف األجل الطويل، و هذا يعين أن العوامل النقدية تستطيع أن تؤثر فقط على األسعار، و معّدل -

.التضخم يف األجل الطويل، و ليس على األنشطة االقتصادية احلقيقية

Naturel)يعتقد النقديون بوجود معّدل بطالة طبيعي وحيد « rate of unemployment)  يتوافق ويتناسب

مع حالة االستقرار النقدي و السعري، و أن أي حماولة لتخفيضه دون هذا املعّدل سوف يقرتن بتسريع معّدل 

 على احلكومات احلذر عند مواجهة مشكلة و هلذا يتعّني . التضخم من خالل زيادة كمية النقود يف التداول

بل على  )كما أوصى كينز بذلك(ها من خالل سياسات التوسع النقدي البطالة، و أنه ليس من املمكن عالج

.2» احلكومة أن ترتك املشكلة حتل نفسها عرب آليات السوق

II.نظرية التوقعات الرشيدة:  

ى انتقادات أخرى، مما ، جنده نفسه يتلقّ "كينز"منوذجه النقدي على غرار انتقاده ملا جاء به  "فريدمان"كما بىن 

»ور تيار فكري جديد عرف بتيار الكالسيك اجلدد نتج عن ذلك ظه New classicals ، الذين رفضوا «

»فكرة التوقعات املتوائمة  les anticipations adaptatives ، واملبنية على قيام العمال بأخطاء متكررة «

.فيما يتعلق بقرارات عرض العمل

ء السابقة و عدم تكرارها، فاستبدلوا نظرية التوقعات فادة من األخطاستشادة االقتصادية تعين اإلو حيث أن الرّ 

Les)املتوائمة بنظرية التوقعات الرشيدة  anticipations rationnelles).» مضمون هذه النظرية أن العمال و

�ËƾǠǷ�Ǟǧǂƥ�ƨƦǳƢǘǸǴǳ�°ƢǠǇȋ¦�̧ ƢǨƫ°¦�ÀÂǂǜƬǼȇ�ȏ��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Ƕē®Ƣǋǂǳ�ƨƴȈƬǻ الت أجورهم، بل يتوقعون مسبقا نسبة

و وفقا هلذه النظرية، ال يتحقق منحىن . دون سلوكهم احلايل بناءا على هذه التوقعاترتفاع يف األسعار و حيدّ اال

ا يؤدي إىل ثبات فيليبس بشكله التقليدي يف األجل القصري، نظرا للتوافق الزمين بني ارتفاع األسعار و األجور، ممّ 

و من رواد ومفكري هذه  - ل التضخممع ارتفاع معدّ ل البطالة أي عدم اخنفاض معدّ -معدل األجر احلقيقي

.Rاالقتصادي : املدرسة جند Lucas
  من جامعةChicago  وThomas Sargent  من جامعةStanford

Robertو  Barro  من جامعةHarvard  وWallace 3» و غريهم.

سيؤدي إىل ارتفاع معّدل "NAIRU"سيؤدي إىل اخنفاض معّدل التضخم، بينما أي معّدل للبطالة أقل من الـ "NAIRU"أي معّدل للبطالة أعلى من الـ

  .التضخم
.180، ص مرجع سبق ذكرهحممد حممود عطوة يوسف، 1
.18ص مرجع سبق ذكره،حممد جالل مراد،2
 أثر التوقعات الرشيدة على السياسيات االقتصاديةحتليل " اله حولمألع 1995حائز على جائزة نوبل لالقتصاد عام."  
-3جامعة حلوان، مجهورية مصر العربية، صاألعمال، وإدارة، كلية التجارة 1995-1990:طه السقا، التطبيقات احلديثة لفرضية التوقعات الرشيدة إبراهيمحممد 3

4.
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:1 انطلق من الفرضيات التالية" للكالسيك اجلدد"إن التفسري النظري 

يف االقتصاد على علم باملعلومات املتاحة عن االقتصاد، و قادر على استغالهلا؛) فرد(عون كل   - 

.كل عون يف االقتصاد، يؤمن بتحقق التوازن يف كل األسواق-

فوفقا هلذه النظريات استطاع الكالسيك اجلدد، من خالل املزج بني النظرية الكالسيكية و نظرية التوقعات «

ىل تفسري جديد للعالقة بني التضخم و البطالة، فاستطاعوا من خالل افرتاض التوقعات الرشيدة، الوصول إ

.Jالرشيدة الذي صيغ من طرف  Muth  من جامعة  1961سنةIndiana وأعيد من طرف ،Lucas  سنة

ات لكل فوفرة املعلوم. 2» ب على قصور نظرية التوقعات املتوائمة اليت يقوم عليها منوذج فريدمان، التغلّ 1972

الت تضخم سليمة، بدال من االعتماد، اعتمادا جزئيا األعوان عن هيكل االقتصاد، متكن من احلصول على معدّ 

النظرية على أن السعر املتوقع ألية فرتة، هو عبارة كما تنصّ . على املعلومات كما هو احلال يف ظل منوذج فريدمان

.)يف وقت إجراء التوقع( عن توقع للسعر معتمد على كل املعلومات املتوافرة

و يرجعون املفاضلة اليت تؤكدها  ،كما يرفض الكالسيك اجلدد فكرة منحىن فيليبس حىت يف األجل القصري

و مفهوم التغّري )التضخم( يف املستوى العام لألسعار البيانات إىل سوء فهم للمفاهيم و اخللط بني مفهوم التغّري 

نقدية ال يرتتب عليها انعكاسات واضحة على ختصيص املوارد يف االقتصاد،  فالتضخم ظاهرة. يف األسعار النسبية

.بينما التغري يف األسعار النسبية، هلا أثر تغري حقيقي يف االقتصاد و بالتايل على الناتج و التشغيل

III. نظرية البحث عن العمل(التجديد النظري للبطالة الطوعيةJob search  لـG. Stigler(:

.Gلبحث عن العمل مع االقتصادي جاءت نظرية ا Stigler)1962(« Information in the

« labour market مع بداية الستينات لتفّسر وجود بطالة احتكاكية يف سوق العمل، و ذلك بإدخال عنصر

Information)جديد يف التحليل أال و هو نقص املعلومات  imparfaite) و تعترب هذه . حول سوق العمل

�ǽǀǿ�ƢȀȈǴǟ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǓǂǨǳ¦�ǒ،نظرية كامتداد للنظرية النيوكالسيكية لسوق العملال Ǡƥ�Ǻǟ�ȄǴƼƬƫ�ƢĔ¢�Śǣ

.3 األخرية

تؤكد هذه النظرية على صعوبة توافر املعلومات الكافية و الكاملة عن سوق العمل، األمر الذي يرتتب عليه زيادة 

و تتسم عملية . ع األفراد إىل السعي للتعرف على هذه املعلوماتدرجة عدم التأكد عند اختاذ القرارات، مما يدف

ال فة ماديا لكل من العمّ لية مكلّ Ǹǟ�ƢĔ¢�Ŀ�ƢǸȀǼǷ�ńÂȋ¦�ǲưǸƬƫ: البحث عن هذه املعلومات بسمتني أساسيتني

ق بالبحث و االنتقال من قبل العاملني، و نفقات إجراء االختبارات مناملؤسسات، حيث تتطلب نفقات تتعلّ و 

ǫ�ǺǷ�¹ǂǨƫ�ń¤�Â��ǲȇȂǗ�ƪو تتمثّ . قبل رجال األعمال ǫÂ�ń¤�«ƢƬŢ�ƨȈǴǸǟ�ƢĔ¢�Ŀ�ƨȈǻƢưǳ¦�ǲ بل األفراد جلمع هذه

.2004،اجلزائر والنشر، اعةأسامة للطب دار الكلي، االقتصادي التحليل مبادئ صاحل، تومي1
.مرجع سبق ذكره صاحل، تومي2

3
Christine DOLLO, op, cité, P292.
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تستند هذه النظرية إىل هاتني السمتني يف تفسري وجود كم هائل من املتعطلني جنبا إىل جنب مع  .املعلومات

.1 قة بنفس فئات املهارةوجود فرص عمل شاغرة، فضال عن تفسري تباين األجور املتعل

 رغبة األفراد يف ترك وظائفهم راسة إىل�Ëƾǳ¦�ǲŰ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾǿƢǌŭ¦�ƨǳƢǘƦǳ¦�©ȏطبقا هلذه النظرية ترجع معدّ «

́�¦�Â�Ƕē¦°ƾǬǳ�ƨǸƟȐŭ¦�ǲǸǠǳومجع املعلومات املتعلقة بأفض ،التفرغ من أجل البحثو  ǂǧ�ǲƢđ�ÀŗǬŭ¦�°ȂƳȋ¦�ǲǰȈǿ.

سلوكا اختياريا، تعدّ -البطالة االحتكاكية  -ا هلذه النظرية، فإن البطالة السائدة يف االقتصاد و من مت، فإنه وفق

�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȇ°ÂǂǓ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨǸƟȐǷ�ǂưǯ¢�ǲǸǟ�́ينتج عن سعي العمّ  ǂǧ�Â�ȄǴǟ¢�°ȂƳ¢�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ń¤�¾Ƣ

و من ناحية أخرى، فإن .» فةاالستخدامات املختلل لقوة العمل فيما بني األنشطة و الوصول إىل التوزيع األمث

رجال األعمال يفضلون االحتفاظ بالوظائف الشاغرة لبعض الوقت بدال من شغلها بأول املتقدمني، و ذلك 

ǶȀȇƾǳ�̈ǂǣƢǌǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǲǤǌǳ�ƨǸƟȐǷ�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǲǔǧ¢�ȄǴǟ�°ȂưǠǳ¦�ǺǷ�ƾǯƘƬǳ¦�» ƾđ2.

ن البحث عن منصب عمل إال إذا تساوى فالفرد الذي يعرض خدماته باحثا عن تعظيم دخله، لن يتوقف ع

  .  العائد أو اإليراد احلدي املتوقع مع التكاليف احلدية القتناء املعلومات

فالفرد أثناء حبثه حيّدد أجر االحتياط أو القبول و هو ما يعرف باألجر األدىن الذي يعتربه مقبول لنوع الشغل 

، يقبل و ختلى عن البحث يف Wع أو معادل ملستوى فإذا وجد عرض لعمل أين األجر مرتف. الذي يبحث عنه

  .نفس الوقت الذي يراكم فيه املعلومات و ينمي حبثه

.46، ص 2005تطبيقية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  دراسة حتليلية: علي عبد الوهاب جنا، مشكلة البطالة و أثر برنامج اإلصالح االقتصادي عليها1
.48بق ذكره، ص ، مرجع سعلي عبد الوهاب جنا2

 املدة

W

0W

يوضح معّدل األجر و مدة البحث عن العمل:)24( الشكل

Source : Gérard DUTHIL, op. cit., PP 57.
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فالفرد خالل حبثه على العمل جيد نفسه يف اختيار إما قبول منصب عمل يعرض عليه و لكن مبستوى أجر 

فرتة البحث عن العمل ميكن اعتبارها  . عمل أكثر ربح منخفض من توقعاته، أو رفضه الشغل و البحث على

  . كاستثمار من طرف العامل للحصول على جمموع املعلومات حول حراك سوق العمل

قد أسهمت هذه النظرية يف تفسري فرتات البطالة، و السبب يف إطالتها بني فئات معينة مقارنة بفئات أخرى من 

لى سوق العمل، حيث أنه نظرا النعدام عالشباب الوافدين اجلدد  خاصة علىقوة العمل، و ينطبق ذلك بصفة 

�ËƾǠǷ�®¦®Ǆȇ��ǲǸǠǳ¦�¼Ȃǈƥ�Ƕē¦Őƻل تنقلهم بني الوظائف املختلفة من أجل احلصول على قدر أكرب من املعلومات .

لة بينهم أثناء ل البطاو بالتايل، يتسم هؤالء األفراد بقدر أكرب من احلركة مقارنة بالفئات األخرى، مما يرفع من معدّ 

  .فرتة التنقل بني الوظائف املختلفة

وافرها بدرجة كافية عن سوق ر سبب البطالة بقصور املعلومات و عدم تخالصة ذلك، أن هذه النظرية تفسّ 

و بالرغم مما أضافته هذه النظرية عن حتليل سبب . ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�Ǻǟ�ƨǷƾǬƬǷ�̈Ȃǘƻ�ǲưŤ�ƢĔƜǧ�¦ǀǳÂ،العمل

و يوجه إىل  .إال أن ذلك يظل مشوبا بكثري من أوجه القصور ،تركزها بني فئات معينة دون األخرىو  ،البطالة

:1 هذه النظرية عديدا من االنتقادات أمهها

ǂǧȋ¦�ƨƦǣ°�ń¤�ƨǳƢǘƦǳ¦�Ƥ¦®��ق هذه النظرية يف تفسريها للبطالة مع الواقع املشاهد اعدم اتف)1 ƦǇ�ÂǄǠƫ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄

 أن و لكن الواقع العملي يبّني .ن مت، فإن هذه النظرية ترى أن البطالة اختياريةيف البحث عن عمل أفضل، وم

ال من قبل رجال األعمال، و منه فإن اجلانب األكرب من البطالة يرجع بالدرجة األوىل إىل االستغناء عن العمّ 

 .غالبية البطالة تكون إجبارية و ليست اختيارية

أن الفرد يكون لديه قدرة أكرب يف  - خاصة يف الدول املتقدمة -ية راسات التطبيقأوضحت العديد من الدّ )2

كما توجد حاالت انتقاالت بني . وظفا و ليس متعطالمالبحث عن فرصة العمل األفضل حينما يكون 

 .الوظائف بدون مرور الفرد حبالة بطالة

3(�®¦ǂǧȋ¦�ƨƦǣ°�®ǂĐ�ǞǸƬů�Ä¢�Ŀ�ƨǳƢǘƦǴǳ�ǂǸƬǈŭ¦�̧ ƢǨƫ°ȏ¦�̧ ƢƳ°¤�Ƥ Ǡǐǳ¦�ǺǷ يف مجع املعلومات عن سوق

 .العمل

 .      تعجز عن تفسري احملددات األساسية للبطالة و استمرارها يف األجل الطويل)4

(Hétérodoxies)بروز فكر التجديد : نيالمبحث الثا

من اجلانب الكلي  و خاصة له الواسع سوق الشغل، وعلى الرغم من تطرقها ركيةدت النظريات املفسرة حللقد تعدّ 

�ǲǤǌǳ¦�¼ȂǇ�ŚǇ�ƨȈǳ¡�ŚǈǨƫ�Ŀ�©ƢƥȂǠǏ�ƪإّال ، )...نظرية الكالسيكية و النيوكالسيكية،ال( ȀƳ¦Â�ƢĔ¢ باألخص و

و جاءت نظريات أخرى على أنقاض النظريات األوىل، و حاولت أن حتلّ . يف الدول املتقدمةبعد تفشي البطالة 

ل لظ يف تقدمي إيضاحات جديدة حول اخلالصعوبات أمام تفسري هذا االختالل، و بالرغم من تقّدمها امللحو 

.49، ص ، مرجع سبق ذكرهعلي عبد الوهاب جنا1
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�ËǈǨƫ�ƢĔȂǰǳ�ƢȀƬȇ®ÂƾŰ�ƪ أيضا أن هذه النظرياتالقائم يف سوق العمل، غري  ƬƦƯ¢ ر ظاهرة معينة أو جزئية يف سوق

ضت مثل باقي و تعرّ . الدميومةطابع حتاليلها تعرف معينة ويف ظروف معينة دون أن زمنية وكذلك لفرتة  .الشغل

 حتاليليف هذا املبحث سنحاول التطرق إىل مسامهات نظرية حديثة يف  .كثري من االنتقاداتالنظريات السابقة ل

  .جديدة مل تكن معهودة من قبل يف تفسري اختالل أسواق العملأفكار  تقدميو البطالة 

I. نظرية اختالل سوق العمل(E. Malinvaud, J. P. Benassy):

:1ة تسميات، أمههات عدّ نشأت النظرية االقتصادية الكلية املعروفة حت

Théorie)نظرية الالتوازن  -  du déséquilibre).

Equilibres)نظرية التوازن باألسعار املثبتة  -  à prix fixes).

Equilibres)نظرية التوازنات غري الفالراسية -  non walrasiens).

.Rيف النصف الثاين من الستينات، اقرتح كل من « Clower)1965(  وA. Leijonhufvud)1968(

ل على ذلك أن هذا االجتاه ال يزال مستمرا كما تدّ  و يبدو.  2إعادة قراءة مسامهة كينز من منظور اقتصادي جزئي

.E.Rو  )J.C.Fitoussi)1974كل من " حوصلة"مثال  Weintraub)1980( و لكن بشكل ضعيف ،

.R.Jثر مسامهات إ، و سرعان ما نشأ اجتاه آخر على حمدودو  Barro  وH.I. Grossman و اللذين أعطيا ،

.J.Cو من تابعهم خاصة الكتاب الفرنسيني أمثال  Colwerصيغة منوذجية ملقرتحات  Benassy وE.

Malinvaud«3.

مجود األجور  ،العمل النموذج الكالسيكي والنيوكالسيكي لتحليل سوق على عكس، تفرتض هذه النظرية

واألسعار  ويرجع هذا اجلمود من وجهة أنصار هذه النظرية إىل عجز كل من األجور. يف األمد القصري واألسعار

وتكون النتيجة احلتمية هو وجود .  الذي حيدث يف هيكل العرض والطلب السوقيعن االستجابة الكافية للتغّري 

وال تربط هذه . اإلجبارية البطالة يؤدي إىل وقوع يزيد عن حجم الطلب الذي العمل فائض يف املعروض من قوة

متزامنة الختالل العرض والطلب يف سوق  لة�ËǐŰ�ƢĔ¢�ǲƥ،مبفرده العمل سوقالختالل  نتيجة البطالة وقوعالنظرية 

ونتيجة لقصور  أن يكون سببا ميكن العمل يف سوق البطالة ظهور  فهي ترى أن. العمل السلع واخلدمات وسوق

ويزداد املخزون من السلع وهو  س املنتجاتال تتكدّ لب الفعّ الط عندما ينخفض إمجايلف. الطلب يف سوق السلع

وهذا . ووقف التوظف بل التخلص من بعض العمالة عمال إىل تقليص نشاطاهمما يدفع باملنتجني ورجال األ

. إمجايل الطلب الفعال على السلع واخلدمات عنها عجز يف ينشأ العمل سوق يف البطالة منبدوره يقود إىل حالة 

طبقا هلذه النظرية ميكن أن  و العمل لكن االختالل يف سوق .بالبطالة الكينزية البطالة هذهما توصف وغالبا 

.289مرجع سبق ذكره، صحممد شريف إملان، اجلزء األول،1
2

Christine DOLLO, op, cit., p 309.
.290مرجع سبق ذكره، ص ، حممد شريف إملان، اجلزء األول3
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عمال واملنظمني إىل عدم زيادة مستوى ا يقود رجال األممّ ، تآنشل من رحبية املحيدث بفعل ارتفاع األجور اليت تقلّ 

 الناشئة والبطالة. س املالأت، واللجوء إىل تكنولوجيا إنتاج كثيفة ر آال يف املنشالعمّ  بل ورمبا خفض عدد ،التشغيل

�ƢĔƘƥ�Ǧ عن ǏȂƫ�À¢�ǺǰŻ�¾ȐƬƻȏ¦�¦ǀǿ1 بطالة كالسيكية.

.Eو لقد استطاع االقتصادي الفرنسي  Malinvaud  من خالل كتابه« Réexamen de la théorie du

chômage, 1980 البطالة الكينزية، الكالسيكية  :ر واقعية و هياألكث ةمييز بني احلاالت الثالثالتّ -«

:2 التضخم املكبوحو 

البطالة الكينزية، الكالسيكية و التضخم المكبوح:)3( الجدول

  سوق العمل

  سوق السلع 

sdعرض زائد  yc    طلب زائدsd yc 

dsعرض زائد  LL 

 يةبطالة كينز 

(Chômage Keynésien)

  البطالة الكالسيكية

(Chômage classique)

dsطلب زائد  LL 

  التضخم املكبوح

(Inflation réprimée)

.2003، مرجع سبق ذكرهحممد الشرف إملان، :مصدر

يعين هذا أن . سلعز بوجود عرض زائد يف سوق العمل، و عرض زائد يف سوق التتميّ :البطالة الكينزية

دة يف سوق السلع دة يف سوق العمل يف نفس الوقت الذي جند فيه املؤسسات اإلنتاجية مقيّ العائالت مقيّ 

،أي زيادة العرض و وجود خمزن للسلع و بالتايل حيجم رجال األعمال عن تشغيل مزيد من العمال. االستهالكية

نظرا لكون هذه احلالة تتمّيز بعرض زائد معّمم، . د من يشرتيهاطاملا أن الزيادة يف اإلنتاج املقرتنة بذلك لن جت

Equilibre) بتوازن االنكماش )Benassy)1984وصفها  de déflation)�ËƾƷ�ń¤�Ǫǧ¦Ȃƫ�ƢĔȋ��   كبري حالة

Equilibre)توازن االستخدام الناقص  de sous-emploi) اليت درسهاKeynes.

  :طالةيوضح الشكل التايل هذا النوع من الب

.1997،(ERF)مرجع سبق ذكره، حممد امليتمي،1
.315مرجع سبق ذكره، ص ، د شريف إملان، اجلزء األولحمم2
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توصف بعبارة  :البطالة الكالسيكيةK التوازن التضخمي(K – équilibre de stagflation) حسب

Benassy  أو بالبطالة الكالسيكية حسبMalinvaud و هي احلالة اليت يكون فيها فائض يف عرض العمل ،

 .و فائض الطلب على السلع االستهالكية يف آن واحد

يتمّيز )أي يف كلتا السوقني(على عكس الالتوازن الكينزي الذي يتمّيز بعرض زائد معمم :ملكبوحالتضخم ا ،

م، حبيث يكون لدينا طلب زائد على العمل من طرف املنتجني، ال توازن التضخم املكبوح بطلب زائد معمّ 

الكية من طرف و من جهة أخرى طلب زائد على السلع االسته. وبالتايل فهم مقيدون يف سوق العمل

.املستهلكني، و بالتايل فهم مقّيدون يف سوق هذه السلعة

السعر

فائض الطلب

A B

الكميات

 p

 y

D

O

1p

سوق السلع-أ

oL

dL

بطالة

األجر احلقيقي









p
W

1








p
W

a b

مستوى التوظف

L

سوق العمل-ب

.52، ص مرجع سبق ذكرهعلي عبد الوهاب جنا، :المصدر

البطالة الكالسيكية وفقا لنظرية االختالل:)26(الشكل

البطالة الكينزية وفقا لنظرية االختالل:)25(الشكل 

السعر  فائض عرض سلعي

A B

الكميات

 p

 y

D

O

1p

سوق السلع-أ

oL

dL

بطالة

األجر النقدي

W

1W
a b

مستوى التوظف

L

سوق العمل-ب

.53ص مرجع سبق ذكره، علي عبد الوهاب جنا، :المصدر
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ل األجر و سعر السلعة معدّ (ميكن تربير وصف هذه احلالة بالتوازن التضخم املكبوح باعتبار كون األسعار 

.مثبتة، يف الوقت الذي جند الطلب أكرب من العرض يف كلتا السوقني)االستهالكية

اب البطالة املعاصرة، و أوضحت أن البطالة اإلجبارية برية االختالل قدمت حتليال نظريا ألسا سبق، أن نظيضح ممّ 

هو اخنفاض مستوى اإلنتاج، الذي بدوره ،إىل سبب أساسي واحد )خاصة(الصناعية املتقدمة ترجع يف الدول 

  .يرجع إىل اخنفاض رحبية االستثمارات

:1يف تفسري البطالة، إال أنه يوجه إليها العديد من االنتقاداتعلى الرغم من القبول املنطقي هلذه النظرية 

1-ǲȇȂǘǳ¦�ǲƳȋ¦�Ŀ�Ƣǿ°¦ǂǸƬǇ¦�Â�ƢđƢƦǇ¢�ƶǓȂƫ�ȏ�Â��ǖǬǧ�̈ŚǐǬǳ¦�̈ŗǨǳ¦�Ŀ�ƨǳƢǘƦǳ¦�ǲȈǴŢ�ȄǴǟ�ǂǐƬǬƫ�ƢĔ¢.

و هذا ال يعكس . افرتاض جتانس عنصر العمل األمر الذي يعين إما أن تكون البطالة كينزية أو كالسيكية-2

ومنه فإن . البطالة معا يمل، و من مت، ميكن أن يتزامن نوعواقع، حيث توجد أنواع خمتلفة من عنصر العال

لعالج مشكلة البطالة نظرا لوجود النوعني من  إتباعهاهذه النظرية ال تقدم السياسات االقتصادية الواجب 

  .البطالة آنيا

II.نقانون أوك(Arthur Okun)و و البطالةو إشكالية العالقة بين النم:

رة للتغريات يف معّدالت البطالة و اليت ال تزال تشغل بال الكثري من رجال أهم النظريات املفسّ تبقى واحدة من 

و الرتكيز على اختبار الرسالة، سنرجع إىل هذه النظرية يف الدراسة التطبيقية هلذه . إىل يومنا هذا يالفكر االقتصاد

راسات حتققت من وجود عالقة مستقرة و خاصة أن الكثري من الدّ ،د اجلزائريالقتصابالنسبة لصحة هذه العالقة 

ار سملواألمهية من هذه الدراسة يف احلقيقة هو تقييم . ل البطالة و الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيتربط بني معدّ 

ترمي إىل  اليت لد وو كذا تصميم سياسات اقتصادية كلية مناسبة و ظروف البالسياسات االقتصادية املنتهجة، 

. استهداف البطالة بشكل أساسي

بدراسة حتليلية لبعض متغريات االقتصاد األمريكي يف الفرتة  )1980-1928(لقد قام االقتصادي األمريكي أوكن 

الت البطالة يف معدّ )%1(، وقد الحظ أن أي ارتفاع بنقطة إضافية واحدة 1960و سنة  1947املمتدة بني 

.2يف الناتج الوطين احلقيقي(3%)ض بثالث نقاط سيصاحبها اخنفا

وتشغيل ل العمالةمعدّ  نعمل على رفع أن إال إذنفما علينا النمو االقتصاديكنا نرغب يف حتسني مستوى  فإذا

والسؤال املطروح هنا . لتحقيق ذلك والوسائل املناسبة واآللياتمن خالل توفري البيئة  ،العاطلة عن العمل األيدي

  ؟ كربأالقانون بفاعلية قوية وكفاءة ستخدم هذان أنلنا  هو كيف

.54،  ص ، مرجع سبق ذكرهعلي عبد الوهاب جنا1
2

Ahmed Silem, D.Jean-Marie Albertini, lexique d’économie, 6° édition, dalloz, 1999, p 377.
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سامويلسون ونوردهاوسفحسب . والبطالةناتجال يربط قانون أوكن بني
(samuelson et Nordhaus ) ،

يصف العالقة بني احلركات حيث . العملوسوق سلع األمهية القصوى بني سوق هذا القانون بالدرجة األوىل وفري

.1 ل البطالةوالتغريات يف معدّ الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، بنيالقصرية األجل 

حول  ل البطالةات يف معدّ والتغريّ ههيف منو الناتج حول اجتا االحنرافات التجريبية بني عن العالقة نقانون أوك يعّرب 

.2التوازنية الت البطالةمعدّ حول  الفعلية تتغّري  البطالةأن معّدالت ح كيف هذا القانون يوضّ .معّدهلا الطبيعي

Potential( نمن قبل أوك 1962د أسس مفهوم الناتج احملتمل نشر يف عام حيدّ  قال الذيامل GNP :

Itsmeasurement and significance, American Statistical Association,(.  ن أوكو اقرتح

باملقارنة مع  ناتجالوالفارق يف ستوى الطبيعي،الت البطالة إىل املبني الفجوة يف معدّ بسيطة عالقة خطية عالقة 

   .ات يف منو الناتجوالتغريّ ة،الت البطالبني التغريات السلبية يف معدّ  ارتباطمثة إذا . )الناتج احملتمل( إمكاناته

  عالقة أوكن بالنسبة لالقتصاد األمريكي: )27( الشكل

 ميكن الرجوع إىل املصدر الرئيسي:

Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1995), Economics, 15th ed., McGraw-Hill, New York.
1

André MAKUTUBU Balibwanabo, verification empirique de la loi d’Oku : le cas de la RD Congo entre 1960-
2000. www.congoforum.be/upldocs/article%20vrai%20amackbal.doc

2
André MAKUTUBU Balibwanabo, op cit.
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نسبة إىل الناتج  Y)(املرآة عاكسة لتغّري الناتج احمللي اإلمجايل فقانون أوكن يتعرب أن معّدل البطالة ما هو إال«

: أي pYاحمللي اإلمجايل احملتمل 
pYY وعند اإلقرار بذلك فإن أي زيادة يف اإلنفاق احلكومي مثال سيعمل على ،

وتعترب طريقة نسبة الناتج . ، و هذا بدوره يقّلل من معّدل البطالةpYYة الناتج زيادة الناتج احمللي ومن مث نسب

pYY  و اليت أعاد  ،من أوىل احملاوالت اليت تقيس معّدل البطالة)1962(و اليت طرحت من قبل العامل أرثر أوكن

ومن هذه العالقة بني معّدل البطالة و نسبة .1998سنة  Canovaو  1984سنة  Gordanتفسريها رياضيا 

احلقيقي و الناتج املمكن  الناتج ميكن اشتقاق عالقة عامة حتّدد معّدل البطالة يف أي سنة عند معرفة الناتج

.1»متوسط معّدل البطالةو 

  :شكل رياضي على النحو التايل قد صيغت العالقة التجريبية ألوكن  يف

الطبيعي،  اهاالت البطالة إىل مستو بني الفجوة يف معدّ  بسيطة عالقة خطية  عنتعّرب ن أوك ة لقانونضيالرياالنظرة  

:2و ميكن كتابة عالقة أوكن على الشكل التايل. )الناتج احملتمل( باملقارنة مع مستوى إمكاناته ناتجيف ال جوةوالف

 1)(
)(

n

p

p UU
Y

YY





  :حيث

pY :الكامن( ناتج احملتملال(
 أو  ناتج العمالة الكاملة .  

Y : الناتج الفعلي احلقيقي(الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي(.

nU:معّدل البطالة الطبيعي.

U:معّدل البطالة الفعلي.

: أوكن يقيس االخنفاض يف معّدل البطالة ملا يتجاوز اإلنتاج حّد معّني  معامل.

100:               و لدينا
totaleactivePopulation

chômeursdeNombre
U

، 2007منوذج رياضي، جملة جامعة حلوان، العدد األول، مصر :2005-1986أمحد بن عبد الكرمي احملميميد، تقدير معّدل البطالة باململكة العربية السعودية 1

.7ص
2

André Makutubu Balibwanabo et Oasis Kodila Tedika, loi d’Okun en République Démocratique du Congo :
Evidences empiriques Revue Congolaise d’Economie, Volume 6, N 1, Avril, 2011 , P 22.

إن مستوى . كنسبة من الناتج احملتمله  قاسالقتصاد ما، ممتثل الفرق بني الناتج احلقيقي الفعلي و الناتج احلقيقي احملتمل  راساتالناتج وفقا لبعض الدّ  فجوة

)املمكن(الناتج احلقيقي احملتمل 
pY�ƨȈƳƢƬǻȍ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�ƢēƢǫƢǗ�ǲǷƢǰƥ�ǲǸǠǳ¦�ƨǏƢƻ�Â�«ƢƬǻȍ¦�ǂǏƢǼǟ�¾ƢǸǠƬǇƢƥ�ƲƫƢǼǳ¦�ǾȈǳ¤�ǲǐȇ�Äǀǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�Ȃǿ

:فجوة الناتج  فإن معدل البطالة يزداد، ونعرب عن هذه الفجوة رياضيا، فكلما زادت )التخصيص األمثل  والكفء للموارد(

100



Pt

Ptt
t

Y

YY
OG

حيث أن
tOGهي فجوة الناتجOutput gap ،

tY،الناتج الفعلي
ptYالناتج احملتملPotentiel Output
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  :ميكن أيضا كتابة عالقة أوكن على الشكل التايل

)2(Uk
Y

Y





Y  : التغري يفGDP  ،احلقيقيU: يف معّدل البطالة      التغّري k : التغري يف الناتج احملتمل حول ناجته

.100املتوسط احملتمل مقسوم على الناتج املتوسط احملتمل و الكل مضروب يف 

ا تبيان الكيفية اليت مت من و من املهم جدّ . نسيب يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي الح التغّري توضّ )2(املعادلة رقم 

:1حيث )1(انطالقا من املعادلة  )3(خالهلا الوصول إىل املعادلة 

)(
)(

n

pp

p

p

p UU
Y

Y

Y

Y

Y

YY





)(1 n

p

UU
Y

Y
 

لعدد نقوم بضرب طريف املعادلة با 1 و حنصل على املعادلة التالية:  

)3()(1 UU
Y

Y
n

p

 

  :نأخذ االختالفات السنوية من اجلانبني و حنصل على

  )4(
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)(

...

  : فنحصل على العالقة التالية

  )5(
).(

).(
UU

YYY

YYYY
n

ppp

pP







بـ  )5(نضرب الطرف األول للمعادلة 






 

Y

YY pp ، ويصبح )1(و إلجياد معالة تقريبية للمعادلة رقم  )(

  :لدينا

)(
)(

UU
Y

Y

Y

Y

YY

YYYY
n

p

p

p

pp











:2 و انطالقا من هذه الدالة حنصل على املعادلة التالية

1
André Makutubu Balibwanabo et Oasis Kodila Tedika, op. cit., PP 22.

2
Andre, M.B. (2008). op. cit.,
Available at: http://www.congoforum.be/upldocs/article%20vrai%20amackbal.doc
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)6(UU
Y

Y

Y

Y
n

p

p








n   : مع

p

p
U

Y

Y
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  :ميكن كتابتها على الشكل التايل )6(املعادلة 

)7(Uk
Y

Y





 لنا أنه عندما اخنفض معّدل البطالة مبقدار نقطة مؤوية واحدة، فإن الناتج احمللي اإلمجايل تبّني )7(املعادلة رقم 

  .و هذه هي العالقة اليت حنن بصدد دراستها. يتغري يف االجتاه املعاكس آخذا قيم موجبة احلقيقي سوف

و لدراسة هذه العالقة، و اليت جيب أن تكون سلبية من الناحية النظرية، بني الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي حول 

 يف معّدل البطالة اض مفاده أن التغّري اجتاهه وبني معّدل البطالة حول معّدهلا الطبيعي، وضعنا مبدأ يف شكل افرت 

و يتم عزل املتغريات األخرى .  الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي حول اجتاهههو املتغري الوحيد الذي يؤثر على تغّري 

  .املستقلة

يكتب  النسيب يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي حول اجتاهه و و حسب عالقة أوكن فإن املتغري التابع هو التغّري 

:على الشكل التايل
p

p

Y

YY )(  يف معّدل البطالة حول معّدهلا الطبيعي أي املستقل هو التغّري واملتغّري :

)( nUU .

  :هذه العالقة ميكن متثيلها كالتايل

)8()(
)(

n

p

p
UUf

Y

YY




 












 


p

p

n
Y

YY
UU

  :ميكن كتابة هذه العالقة كالتايل

  YU

سوف تؤدي إىل ختفيض معدل %1ل النمو االقتصادي مبقدار يف معدّ من خالل املعادلة نستنتج أن أي ارتفاع 

. معني البطالة مبقدار

ن فمن الناحية النظرية، فإ. مهم يف االقتصاد الكلي على املستويني النظري و التجرييب مفهومأوكن ميثل قانون «

و من الناحية التجريبية، فإن .(Phillps)هذا القانون عبارة عن عالقة بني منحىن العرض الكلي و منحىن فليبس 

وبالفعل، استخدام بيانات ربع سنوية عن االقتصاد . يف التنبؤ و صنع السياسة االقتصادية يساعدأوكن معامل 

هناك عالقة عكسية تبادلية بني البطالة و النمو  يف تبيان أن ح أوكن، وجن1960-1947األمريكي خالل الفرتة 

ادة يف الناتج احمللي اإلمجايل الزي سيؤدي إىل %1خفض معّدالت البطالة بنسبة  ل إىل أنفقد توصّ . االقتصادي
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0.35أن مرونة العمالة بالنسبة للنمو االقتصادي ترتاوح بني  1962يف دراسته عام أوكن و وجد . %3بة سنب

.1»0.40و

Okun's) نأوك االختبارات التطبيقية لعالقة ألهم استعراض )أ law):

من خالل اختبار العالقة بني البطالة  )1962(ن أوكاالقتصادي األمريكي  ينيالعديد من خرباء االقتصاداتبع 

 مسيث و(Alia)دراسة أليا : وتوجد تطبيقات عديدة حاولت التعرف على حقيقة هذه العالقة منهاوالناتج 

(Smith) وغوردون  ،1975سنة (Gordon) كنوسرت1984سنة ،(Knoester)  كوفمان 1986سنة ،

(Kaufman) براشوين 1988سنة ،(Prachowny)  ويرب 1993سنة ،(Weber)  عماد 1995سنة ،

Attfield)، أتفيلد وسيلفرستون 1997سنة  (Moosa)املوسى  and Silverston) ليي 1998سنة ،

(Lee)  سلفابول 2000سنة ،(Silvapulle)  2004سنة
و قد طّورت عالقة أوكن و قدمت يف صيغة ...، *

راسات عموما هذه الدّ .راسات لتصبح تعّرب عن التغري يف معّدالت البطالة كمتغري تابعجديدة يف كثري من الدّ 

 اوتا كبريا بني البلدانتفعرفت ن تقديرات معامل أوكولكن  ،السابقة عم العملي لصحة العالقةالدّ  تقدميجاءت ل

ن وكراسات يف الدول املتقدمة أثبتت صحة العالقة السابقة اليت توصل إليها أإال أن معظم الدّ . الزمن وعلى مرّ 

  .إن اختلفت معنويتها من دولة إىل أخرىو 

Ngoo تبقى دراستة Yee Tingو Loi Siew Ling يف حتليل السالسل  إحدى أهم الدراسات املتقدمة

و  Ngooحيث قام كل من. مت الرتكيز يف هذه الورقة على دراسة وجود عالقة أوكن يف االقتصاد املاليزيو  .ةالزمني

Loi االعتماد على مرشح هودرك وبرسكوتمن خالل قياس هذه العالقة بتطبيق الفرق األول و منوذج الفجوة ب 

Hodrick-Prescott filter (HP)، فرتات اإلبطاء املوزعةنموذج االحندار الذايت لزت بعزّ  و (The

Autoregressive Distributed Lag approach - ARDL) لتكامل املشرتك بني املتغريات لتحديد ا

  .اختبار السببيةو 

.144-143، صمرجع سبق ذكرهجمدي الشورجبي، 1
:ميكن الرجوع إىل املصادر التالية*

- Knoester, Anthonie, ''Okun's Law Revisited,'' Weltwirtschaftliches Archiv. 122 (1986), 657–665.
- Gary Smith, Okun’s law revisited, Cowles Foundaion for Rechearch in Economics at Yale University, Paper

N 380 , October 22, 1974
http://cowles.econ.yale.edu/P/cd/d03b/d0380.pdf

- Prachowny, Martin F. J. (1993). "Okun's Law: Theoretical Foundations and Revised Estimates," The Review
of Economics and Statistics, 75(2), pp. 331-336.

- Kaufman, R.T. (1988) An International Comparison of Okun's Laws. Journal of Comparative Economics,
12 (June) pp182-203.

- Blackley, P. R. (1991) The Measurement and Determination of Okun's Law: Evidence from the State
Economies. Journal of Macroeconomics 13 (Fall) pp 641-656.
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Mduالورقة اليت قّدمها كل من تكما ناقش Biyase and Lumengo Bonga-Bonga ارقة فامل"حول

و هي النمو املنخفض للتوظيف أو ما مهمةمسألةديد يف طرح ج، 1"يف النمو االقتصادي يف جنوب أفريقيا

و قد استخدما منهجية حديثة . يعرف بالنمو بدون تشغيل أي حتقيق معّدالت منو مقبولة بدون خلق للوظائف

 الذايت اهليكليمتجه االحندارمنوذجتقنية باستعمال  ،أداء النمو االقتصادي يف البلد تحليليف االقتصاد القياسي ل

The Structural Vector Autoregressive Model. يف الناتج سوف تؤدي  %1وقد وجدا أن زيادة

وواعدة، فهذا ال يعين أن السلطات يف  سليمةالنتائج أن هذهو بالرغم من. ل العمالةيف معدّ %0.2إىل زيادة 

.بقى عند مستويات مرتفعةهذا البلد تتعامل بشكل جيد مع الرتاكمات املرتفعة يف معّدالت البطالة اليت ت

ل معدّ  خفضفإن وبالتايل .والدولية حسب املعايري التارخيية اجدّ  ال تزال مرتفعة معّدالت البطالةحسبهم فإن 

فقط حسب السيناريوهات املقدمة، ولكنAsgisaيف الوثيقة ممكن حدوثه كما جاء 2014حبلول عام  البطالة

.)ثرأو حىت أكاملعدل احلايلأي ضعف(منو كبري يف الناتج احمللي اإلمجايل مع

. تبقى نادرة (OCDE)إن تطبيقات هذه العالقة على دول أخرى غري بلدان منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 

مصر، (حول عينة من الدول العربية  2راسات تلك اليت قدمها االقتصادي عماد املوسىو لعّل أهم هذه الدّ 

  .العربية لالدو  تالعالقة تقريبا يف اقتصاديا و خلص إىل نتيجة مفادها غياب هذه. )اجلزائر، تونس و املغرب

حسب االقتصادي  )مصر، اجلزائر، تونس و املغرب(مع ذلك، فإن غياب هذه العالقة يف عينة من دول عربية 

وجد نوع معني من البطالة قد تفشى يف باألحرى فإنه ي. عماد املوسى ال يعين أبدا أن هذه العالقة غري موجودة

:3 و يقرتح لذلك ثالثة أسباب لعدم صحة هذه العالقة يف هذه الدول. يةه البلدان العربهذ

من ذلك هي هيكلية واحتكاكيةالسبب األول وهو أن البطالة يف هذه البلدان ليست دورية، و لكن بدال  .

«�ƫ�ƢȀǴƥƢǬȇ�À¢�ÀÂ®�ƢēƢȇ®ƢǐƬǫ¦�Ŀ�©¦ŚǤƫ)اهليكلية(هذا النوع من البطالة و  ǂǠƫ�Ŗǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�Ŀ�ǂȀǜȇ غريات يف

،هذا يعين أن األفراد العاطلني عن العمل ليس بسبب أن االقتصاد هو يف حالة من الركود. التعليم و التدريب

ƨƷƢƬŭ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳƢƥ�¿ƢȈǬǴǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦�©¦°ƢȀŭ¦�ÀȂǰǴŻ�ȏ�ǶĔȋ�ǺǰǳÂ. وكذا البطالة االحتكاكية، من ناحية أخرى، فهي

،د العاملة املتاحة، فقد يتوفر لألفراد املهارات لتوّيل وظائف معينةتنتج عن عدم تطابق الوظائف الشاغرة مع الي

Ƕē¦°ƢȀǷ�ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬƫ�Ŗǳ¦�̈ǂǣƢǌǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǂǧ¦Ȃƫ�ÃƾǷ�ÀȂǯ°ƾȇ�ȏ�ǶȀǼǰǳ . و منه فإن منو الناتج احمللي اإلمجايل

.احلقيقي ال يساهم يف التخفيف من حدة هذه األنواع من البطالة

ه البلدان، و ال سيما أن سوق العمل مسيطر عليه من طرف العمل يف هذ الثاين هو مجود سوق التفسري

هذا السبب الذي جعل البطالة أكثر . حكومات هذه الدول بوصفها املصدر الرئيسي للطلب على اليد العاملة

1
Mdu Biyase and Lumengo Bonga-Bonga,(2007), “South Africa's Growth Paradox,” DEGIT Conference
Papers c012_043, DEGIT, Dynamics, Economic Growth, and International Trade, 9 13.

Economic"قدمت هذه الدراسة2 growth and unemploymen in arab countries : Is Okun’s law valid يف إطار املؤمتر الدويل "?

.يف مجهورية مصر العربية، القاهرة2008مارس  18-17أيام " أزمة البطالة يف الدول العربية'حول  )الكويت(الذي نظمه املعهد العريب للتخطيط 
3

Imad A. Moosa, economic growth and unemployment in Arab countries : Is Okun’s law valid? op. cit., PP 9.
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 أوروبا مريكية مما هي عليه يفاستجابة للتغريات يف إمجايل الناتج احمللي احلقيقي يف كل من الواليات املتحدة األ

من املمكن أن نشري هنا إىل أن الدور املهيمن الذي تلعبه احلكومة يف أسواق العمل يف البلدان قيد . اليابانو 

  .الدراسة يؤدي إىل مجود سوق العمل

�ƢƦȇǂǬƫ�ƾǴƦǳ¦�ǾȈǧ�ƾǸǠƬȇ�Â�ƨǷȂǰū¦�ǾȈǴǟ�ǺǸȈē�Äǀǳ¦��¾Âƾǳ¦�ǽǀǿ�©Ƣȇ®ƢǐƬǫ¦�ǲǰȈǿ�Ŀ�ǲưǸƬȇ�Ʈ ǳƢưǳ¦�ŚǈǨƬǳ¦

و إذا كان هذا القطاع املهيمن ليس كثيف . )كمثال لذلك قطاع النفط يف اجلزائر(للدخل  على مصدر واحد

و هذا من شأنه أن . من البطالة لن حيدّ )الذي يدفع النمو االقتصادي العام(العمالة، فإن النمو يف هذا القطاع 

ا ن أعلى يف البلدان املتقدمة ممّ و منه يكون معامل أوك. يكون صحيحا بالنسبة للبلدان املنتجة للنفط بشكل عام

ƨȈǻƢưǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�̧ ȂǼƬǳƢƥ�ƢēƢȇ®ƢǐƬǫ¦�ǄȈǸƬƫ�ńÂȋ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�Àȋ��ƨȈǷƢǼǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�©Ƣȇ®ƢǐƬǫ¦�Ŀ�ǾȈǴǟ�Ȃǿ.  يرى عماد و

.املوسى أن انعدام النمو يف هذه البلدان ال يفسر مشكلة البطالة يف البلدان األربعة قيد الدراسة

ر جمال لالهتمام خاصة من قبل واضعي فشل قانون أوكن يف البلدان العربية، ميكن أن يوفّ  إن تقدمي األسباب وراء 

  .السياسات االقتصادية عند وضع اخلطط والربامج االقتصادية املناسبة

قدم أيضا االقتصادي محد عبد اهللا ناصر الغنام دراسة تطبيقية حول العالقة بني معّدل النمو االقتصادي والتوظف 

وقد استخدم اختبار التكامل املشرتك ومنوذج متجه تصحيح اخلطأ . نشآت اخلاصة يف اململكة العربية سعوديةيف امل

و قد . و منهجية سبيبية قرجنر من أجل حتديد اجتاه العالقة بني السلسلتني الزمنيتني يف األجلني القصري و الطويل

نمو االقتصادي والتوظف و ذلك باستخدام التكامل ل إىل وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني معّدل التوصّ 

جنر وجود عالقة سببية وحيدة االجتاه تتجه اواتضح كذلك من خالل منوذج تصحيح اخلطأ و منهجية قر . املشرتك

أي أن التغريات يف معّدل النمو االقتصادي تساعد يف .من معّدل النمو االقتصادي إىل التوظف وليس العكس

ل ل من خالل دراسته إىل أن حتقيق معدّ و قد توصّ . يف التوظف يف القطاع اخلاص و ليس العكسات تفسري التغريّ 

مرتفع من التوظيف مرتبط مبدى قدرة املنشآت يف الرتكيز على جوانب ختص اإلنتاجية من خالل حتسني استخدام 

.1و من مت زيادة رفع معّدالت التشغيل،التقنية من أجل رفع معّدل النمو

الت البطالة باململكة حول تقدير معدّ 2أثبتت الدراسة اليت قّدمها األستاذ أمحد بن عبد الكرمي احملميميد كما

Okun’sتوافق قانون أوكن  2005-1968العربية السعودية يف الفرتة  law  على بيانات اململكة العربية السعودية

و أظهرت النتائج  %0.50- الناتج صحيحــة يف حــدود   يفحيث أن العالقة بني التغري يف معّدل البطالة و التغّري 

و يتوافق مع عماد موسى يف أن البطالة  )حالة التشغيل الكامل(%4.5أيضا أن معّدل البطالة باململكة يقدر بـ 

   . و إن وجدت فهي بطالة احتكاكية أو هيكلية فقط

1
Hamad a. Al-Ghannam, the relation between economic growth and employment in Saudi private firms, Saudi
Economic Association, economic studies, volume 5, 9. King Saud University, 2003

.أمحد بن عبد الكرمي احملميميد، مرجع سابق الذكر2
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و نشرت يف جملة العلوم  ،القتصاد األردين، لتعاجل نفس العالقة بالنسبة ل1جاءت دراسة حممد فؤاد كريشان

لي اإلمجايل و معّدل البطالة يف احملحتليل جترييب للعالقة بني الناتج لتقدم أيضا )TURKEY(االجتماعية 

تقنيات حتليل السالسل الزمنية من الباحث و قد استخدم  .2008–1970خالل الفرتة  اململكة األردنية اهلامشية

ل إىل نتيجة مهمة مفادها وتوصّ (CRDW)منهج دربن واتسن  لالتكامل املشرتك باستعماخالل اختبار تقنية 

  .تحقق فقط يف املدى الطويلل البطالة تأن العالقة التوازنية بني معّدل النمو االقتصادي و معدّ 

تأثري مهم يف لقة بإدارة الطلب لن يكون هلا عراسة أن السياسات االقتصادية املتقد استخلص من خالل هذه الدّ 

هيكل االقتصاد و تشمل  مرونة و سياسات اقتصادية متسّ  إتباعخفض معّدالت البطالة يف األردن، يف حني أن 

  .األردين و هي األنسب بالنسبة حلالة االقتصاد، سوق العمل ميكن أن تكون أكثر مالئمةمؤسسات  إصالح

2000إىل سنة  1951سنوية يف الفرتة املمتدة من أوكن على أساس بيانات  عالقةيوّضح 2)28(الشكل البياين 

. اخلاصة بالواليات املتحدة األمريكيةو 

1
Fuad M. Kreishan (2011), Economic Growth and Unemployment: An Empirical Analysis, Journal of Social
Sciences 7 (2): 228-231, TURKEY.

2
Gregory N. Mankiw , traduction de la 5e édition américaine par Jean Houard, macroéconomie, 3 édition, De
Boeck, Paris, janvier 2003, pp43.

Source: U.S, department of Commerce and U.S, department of labor

أ في.م.والعالقة بين التغير في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي و التغير في معدل البطالة لل:)28(الشكل

2000-1951الفترة 
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III.نظرية تجزؤ سوق العملSegmentation Theory of Labor Market:

وحة من خالل مبادرة من جمموعة من االقتصاديني ذو التوجه قدمت هذه األطر  1970يف وقت مبكر من سنة «

.Mعلى غرار،)néo-institutionnaliste(املؤسسايت اجلديد Piore وP. Doeringer ّف و قد صن

¢̈ǄĐ¦�ǲǸǠǳ¦�¼¦ȂǇ¢�ƨƷÂǂǗ¢�ǶǇ¦�ƪ Ţ�ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ«1 . و قد قام هذين االقتصاديني بدراسة ميدانية لسوق العمل

نت أن قوة العمل يف هذا البلد تتعرض لنوع من التجزئة على أساس و اليت بيّ ،نوات الستيناتاألمريكية يف س

و قد سلطا الضوء على مسة جديدة من مسات سوق العمل  .العرق و النوع و السن و املستوى التعليمي

.2 ة أجزاء للسوقز بني عدّ ، حيث أن الطرق املختلفة يف حتديد األجور و العمالة ميكن أن متيّ )االزدواجية(

ŅƢũ¢ǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǧ Ǽǯ�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�¼ȂǇ�£ǄƴƬƥ�ƨǏƢŬ¦�ƨǴȇƾƦǳ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�½ƢǼǿ)Kerr 1954،

Doeringer and Piore 1971،Thurow 1975،Gordon Edwards ans Reich إن .)1982

التجزؤ : 3سوق العمل دات لتجزئةتوجد ثالثة حمدّ  أنه يف أغلب األحيان استعراض اجلانب النظري يكشف

، بعض املمارسات من قبل أرباب العمل للحيلولة )كالنوع مثال(االقتصادي، عدم املساواة بني أفراد القوى العاملة 

ستويات و أبعاد القطاع الصناعي يتمثل التجزؤ االقتصادي يف كل م .دون ارتفاع معّدل دوران اليد العاملة

ن حسب درجة الرتكز، احلجم، كثافة رأس املال، مستوى االحتكار يف ز يكو ياملؤسسات االقتصادية، فالتميو 

  ...االقتصاديالسوق، النطاق 

قد قامت هذه النظرية على أساس إسقاط فرض جتانس وحدات عنصر العمل، و هو أحد الفروض األساسية يف 

«�ŚǈǨƫ�ń¤�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ. النظرية التقليدية ƾē�Â ّفضال عن أسباب تزامن وجود  الت البطالة،أسباب ارتفاع معد

.4معّدالت مرتفعة من البطالة يف قطاعات معينة يف الوقت الذي يوجد فيه عجز يف قطاعات أخرى

 آخر ثانويسوق رئيسي حديث و : تقوم هذه النظرية على فكرة رئيسية تقول بأن سوق العمل ينقسم إىل سوقني

  .د من االقتصادينيتقليدي، و قد عاجل فكرة ازدواجية سوق العمل العدي

و هو سوق املنشآت كبرية احلجم اليت تستخدم فنونا إنتاجية كثيفة، رأس املال جبانب عمالة ،سوق رئيسي -

·�ǶȀǴǸǟ� ƢǼƯ¢�©¦°ƢȀǷ�ǺǷ�ǽȂƦǈƬǯ¦�Ƣŭ�Ƕđ. على درجة عالية من املهارة ƢǨƬƷȏ¦�ȄǴǟ�©ƖǌǼŭ¦�ǽǀǿ�ǲǸǠƫ�Â5.

واق السلع فهي تتمتع بقدر عال من االستقرار و الرحبية و من Ǉ¢�ȄǴǟ�ƢēǂǘȈǇ�Â�©ƖǌǼŭ¦�ǽǀǿ�ǶƴƷ�Őǯ�ǶǰŞو 

و يدرج حتت مسمى هذه السوق كافة منشآت و وحدات القطاع احلكومي . مث استقرار أحوال العاملني فيها

�ƨȈǳƢǟ�©¦°ƢȀǷ�Â̄�ǶĔƘƥ�¼Ȃǈǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀȂǴǤƬǌŭ¦�ǄËȈŻ�ƢǷ�Ƕǿ¢�Â.والقطاع العام، و منشآت القطاع اخلاص املنظم

1
Christine DOLLO, op, cit., 2001m PP 306.

2
Map SUM, op, cit., 2007.

3
Henryk Domansk., Labor Market Segmentation and Income Determination in Poland, The Sociological
Quarterly., Vol. 29, No. 1 (Spring, 1988), pp. 48-49.

.55، صمرجع سبق ذكرهعلي عبد الوهاب جنا، 4
.56، صسبق ذكرهعلي عبد الوهاب جنا، مرجع 5
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صلون على فرص للرتقي و على أجور مرتفعة، كما تتمتع هذه الفئة من العمال يف هذا السوق بدرجة كبرية و حي

يغلب على هذه الطبقة و  من األمن و االستقرار و توفر شروط العمل الالئق و اجلّيد و حصوهلم على امتيازات،

.ذه السوق واضحة و مقننةكما أن عالقات العمل يف ه. سنة 45-25من املشتغلني الفئة العمرية 

، غري مستقر و يشمل هذا السوق خاصة الوحدات صغرية احلجم و اليت تستخدم )تقليدي(آخر ثانويسوق  - 

و هو عكس ظروف السوق السابق، حيث حيصل فيه املشتغلون على أجور . أساليب اإلنتاج كثيفة عنصر العمل

و تكون فيه  .صدمات و تقلبات النشاط االقتصاديىل تعرضه لو تغيب فيه ظروف العمل املواتية، باإلضافة إأقلّ 

والتشريعات القانونية اخلاصة بالعمل اليت  ،العمالة معرضة للتسريح يف أي وقت يف ضل غياب النقابات العمالية

و الذي يتمّيز بوجود تشريعات فردية ذات طابع تعسفي، وأن االنتقال من السوق الثانوي إىل ،حتكم هذا السوق

�ƨƠǧ�ƾƴǼǧ��ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƨǨǴƬű�©ƢƠǧ�¼Ȃǈǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀȂǴǤƬǌŭ¦�ǲو ميثّ . السوق األويل يكاد يكون مستحيل

ه الفئات أكثر عرضة من الفئات و تعترب هذ. ة من حجم هذا القطاعاملهاجرين و فئة اإلناث متثل نسبة معترب 

.1 السابقة للبطالة

:2 لكن وجود أسباب عديدة أدت إىل ذلك منهامل يكن هذا االنقسام و هذا التجزؤ مصادفة، 

�ȄǴǟ�ǶēǂǘȈǇ�¾ƢǸǟȋ¦�¾ƢƳ°�µ: األسباب التارخيية -  ǂǨǧ��°ƢǰƬƷȏ¦�ń¤�ǆ ǧƢǼƬǳ¦�ǺǷ�ŅƢũ¢ǂǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�°Ȃǘƫ

  .ا دفعهم إىل تقسيم قوة العمل و هذا الستمرار العملية اإلنتاجية بأقل تكلفةأسواق عناصر اإلنتاج ممّ 

تستخدم أحدث الفنون اإلنتاجية  تنتشر يف السوق الرئيسي املؤسسات الكبرية اليت: ةالتغريات التكنولوجي - 

·�Ƣđو  ƢǨƬƷȏ¦�ȄǴǟ�́ ǂŢ�Ŗǳ¦�Â�ƨȈǳƢǠǳ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�©¦̄�ƨǳƢǸǠǳ¦�ǲǤǌƫ . أما يف السوق الثانوي فتنتشر املؤسسات

�ƢĔƜǧ،عرضت ألزماتالصغرية، و اليت تتميز بإنتاج ضعيف و تستخدم عمالة كثرية و إن واجهت صعوبات أو ت

  .تستطيع التخلص منها و بسرعة

الفئة األكثر تضررا بالبطالة هي تلك اليت تنتمي إىل  و أن ،حسب هذه النظرية فإن ظهور البطالة أمر حتمي

اليت الفئة األخرى و  أن البطالة متسو  .للبلد القطاع الثانوي، أين تقلبات العمل ختضع لتقلبات الظروف االقتصادية

و أن . مقارنة بالقطاع الثاين حالة الركود االقتصادي املستمر و بنسبة ضعيفةللقطاع األول، ال تكون إال يف  تنتمي

قد  الذي يكون يف إطار البحث عن منصب عمل يف القطاع الثاين نتيجة فقدانه ملنصبه يف السوق األويل،العامل 

يدخل حيث . احتمال وقوعه يف مصيدة البطالة منعدمةا جيعل ال ميّر مبرحلة االنتظار يف احلصول على وظيفة ممّ 

حىت يف السوق خصائص فردية غري مفضلة لإلدماج السهل و  ،خربات و مهارات متدنيةاملنافسة مع عمال لديهم 

و تعرف البطالة يف هذه . الثانوييف السوق األويل و  ، وبالتايل فإن خطر البطالة ليس نفسه لكل العمالالثانوي

Ĕ¢�ƨȇǂǜǼǳ¦راديةإبطالة قد تكون مثل هذه البطالة مال يف كال السوقني و العأغلب متّس  وهي، بطالة االنتظار: ا.  

.56-55، صمرجع سبق ذكرهعلي عبد الوهاب جنا، 1
.35، ص مرجع سبق ذكرهدة، علواش ور 2
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سوء االستخدام ميكن القضاء عليه، ألن لبطالة، غري بطالة االنتظار و أن حسب هذه النظرية فإنه ال وجود ل«

قطاع األويل و يفضلون العمل يف القطاع البطالة أغلبها تكون إرادية من طرف الذين يبحثون على العمل يف ال

.1»)االنتقال من قطاع إىل آخر(فالبطالة يف هذه احلالة إرادية و ميكن أن تكون بطالة احتكاكية . الثانوي

هلذا عرفت عدة انتقادات  ،و اليت تتمثل يف بطالة االنتظار رّكزت هذه النظرية على حتليل البطالة اإلراديةقد 

.)طالب العمل(الفرد العاطل عن العمل لة اليت ميكن أن يقضيها هذا مدة البطاخاصة 

طبقا لنوعية املعايري  ،لكن التحفظ يظّل قائما بشأن هذا التصنيف حبسب النشاط أو حبسب تكنولوجيا اإلنتاج

صعوبات  فثنائية سوق العمل تعرتضها. املتبعة يف مثل هذا التصنيف و هو ما يطرح إشكالية تظل قائمة حىت اليوم

و التسميات املتداولة لثنائية السوق كالقطاع احلديث . نظرية و عملية من حيث التسمية و التوصيف و التصنيف

مقابل القطاع التقليدي، القطاع الرمسي مقابل القطاع غري الرمسي والقطاع املنظم مقابل القطاع غري املنظم، تظل 

.2 تعبريات متطابقة و حتمل دالالت خمتلفة

التحليل المتجّدد لسوق العمل من منظور جزئي: مبحث الثالثال

I.نظرية الرأسمال البشري:  

The( يف مؤلفه الشهري ثروة األمم كتابات آدم مسيث إىلجدور هذه النظرية تعود « Wealth of Nations(

نع الفساد بني �¢Ż�À¢�ǺǰŻ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�Ȃǿ�ǶȈǴǠƬǳ¦�À¢�Ã¢°Â�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƨȈŷحيث بّني .1776نشر سنة  الذي

²نه سيكون عنصر فعّ أبل  ،العمال ȂƬǳƢǷ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ǾǠǷ�ǪǨƫ¦Â��ƢȈǇƢȈǇÂ�Ƣȇ®ƢǐƬǫ¦�ǞǸƬĐ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�Ŀ�¾Ƣ  صاحب

التعليم عامل من عوامل حتديد النسل، كما أعترب مسيث التعليم من عناصر رأس ، وقد اعتربشهريةنظرية السكان ال

.3» تامثل املباين واآلالت واملعدّ  الثابت املال

جج هنا بأن و هو حيا. ب تعليما و العمالة العادية اليت ال يلزمها ذلكميّيز مسيت بني العمالة املاهرة اليت تتطلّ 

يكون املتوقع منه توليد أرباح من الدخل املستقبلي، كطريقة ،مسي عبارة عن استثمارلر التعليم أو التدريب ا

.4 للتعويض عن تكاليف التعليم

.T.Wيعترب  Schultz
*

اد األوائل الذين حاولوا تقدير و قياس مسامهة التعليم يف النمو ، من الروّ )1961(

  .االقتصادي

.88ص، 2005/2006، أطروحة دكتوراه دولة ، جامعة اجلزائر،2004-1990قصاب سعدية، اختالالت سوق العمل و فعالية سياسات التشغيل يف اجلزائر1
.4 ص، ERF(،2001(مرجع سبق ذكره، حممد امليتمي، 2
سبتمرب، ، جامعة امللك سعود، السعودية العربية اململكة يف اجلامعي التعليم يف لالستثمار االقتصادي العائد، يدعب بن سليمان بن أمحد، املالكي حممد بن اهللا عبد3

2003.

http://faculty.ksu.edu.sa/3833/Documents/CA8LUX6X.pdf
�ǂƻ�ǺǷ�̈Śƻȋ¦�«¦Ȃǧȋ¦�śƥ�ǲǸǟ�Ǻǟ�Ʈغاري سوتنيك، أين عب4 ƸƦǳ¦�Ŀ�¬ƢƴǼǳ¦�©¦Ë®ƾŰ��ǆ ǰǷȂǳ�Ǯ ȈƳ�ƾȈĐ¦�ƾ قطاع غزة، مركز جيي اجلامعات يف الضفة الغربية و

.2010،19دراسات التنمية، جامعة بريزت، رام اهللا، فلسطني،
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.E)دينسن االقتصادي  جتد نفسها يف أعمالنقطة بداية هذه النظرية  Denison, ، الذي قام بتحليل (1962

رتفاع كمية العمل والوسائل الداخلة يف الت النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية، واستخلص أن امعدّ 

1 ومنه كيف ميكن تفسري نتائج دينسن؟. قةالت النمو احملقّ ر سوى نصف معدّ عملية اإلنتاج، ال تفسّ 

.T.Wيعترب  Schultz)1961(  يفّسر هذا كعامل متبقّ "التكوين والتعليم"من األوائل الذين اقرتحوا مفهوم ،

ومنه فإنه من املمكن للتكوين والتعليم حتويل العامل من . )الت اإلنتاجيةمن معدّ  فعأي يسامهان يف الرّ (الفارق 

« Pas plus intelligent qu’un bœuf ال، قادر على حتليل ، إىل عامل فعّ )Taylorحسب مقولة («

 .املواقف

ȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƢȀȈǧ�Ãǂȇ��ǲǸǠǳ¦�µ ǂǟ�ƨǳ¦®�ǎ ţ�Ŗǳ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�ǺǷ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�ŐƬǠƫ�ƨȇǂǜǼǴǳ�®¦ƾƬǷ¦�ƢĔ¢�ś

Ś̈ƻȋ¦�ǽǀǿ�©ƢȈȀȇƾƥ�Â�©ƢȈǓǂǧ�ǆ Ǩǻ�ȄǴǟ�Ǆǰƫǂƫ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�ƨȈǰȈǇȐǯȂȈǼǳ¦ . فهي تسمح على التقريب

بني التعليم، التدريب و الشغل، فتطرح مشكلة نوعية العمل،  وتقوم بذلك يف إطار املنافسة، فتفرتض وجود 

تحصل عليها و اإلنتاجية املفرتض أن حتصل، وتغريات اإلنتاجية على عالقة بني املعارف املكتسبة و الكفاءة امل

  .األجور

Benhabib(راسات احلديثة أمهية دور رأس املال البشري يف املسامهة بإحداث النمو و التنمية و أكدت الدّ «

لبشري فمناصب الشغل الواجب إجيادها تعتمد باألساس على نوعية وطبيعة رأس املال ا. )Spiegel ،1994و

و قد حتدث بطالة هيكلية فضال عن البطالة االحتكاكية نظرا لعدم تطابق خمرجات التعليم . املتاح يف البلد

.2» والتدريب و متطلبات سوق الشغل

:(Mincer)3نموذج  الكسب عند منسر  -1-1

العائد على رأس املال البشري ل يرجع الفضل يف تطوير نظرية الرأمسال البشري اليت راج تطبيقها يف جمال قياس معدّ 

و من املهم استذكار أن احلافز . ومنذ ذلك احلني تراكمت األدبيات اليت قامت بشرح و تطبيق النظرية. إىل مينسر

قد كان حماولة فهم الدور الذي تلعبه القرارات الفردية، على أساس من السلوك ،لتطوير مقاربة رأس املال البشري

ذلك يف مقابل نظريات توزيع الدخل اليت تعترب مثل سري التفاوت املشاهد يف األجور و تفاالقتصادي الرّاشد يف 

*
Theodore William Schultz:ساهم طويال يف التعليم العايل يف ،أس املال البشرييات ر ص يف اقتصادمتخصّ ، )1998-1902(اقتصادي أمريكي

أكرب تقدير مينحه التجمع، نال جائزة ،1972سنة (Walker)، حصل على ميدالية1960األمريكي سنة أصبح رئيس التجمع االقتصادي، جامعة شيكاغو

.1979 نوبل لالقتصاد سنة
1

Baillif Clarisse, une réévaluation du taux de croissance des gains lié à l’éducation en situation de déséquilibre
sur le marché du travail, thèse de DEA, université de Lille 1, 2002/2003, p9.

، ص 2008تخطيط، الكويت، مارس ، املعهد العريب لل26بلقاسم العباس، البطالة و مستقبل أسواق العمل يف دولة الكويت، سلسلة اجتماعات اخلرباء، العدد 2

9.
3

Jacob Mincer : العايل يف جامعة كولومبيا، ، يعترب أب اقتصاد العمل احلديث، ساهم طويال يف التعليم(2006-1922)اقتصادي أمريكي من أصل بولندي

لتطوير نظرية رأس املال  ه العديد من املسامهات العلميةيف اقتصاد العمل، لIZA حاصل على جائزة إىل اقتصاد العمل، أول" رأس املال البشري"أدخل مفهوم 

  .البشري
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ز مناذج رأس املال البشري على قرارات االستثمار يف رأس املال و تركّ  .هذا السلوك خارجا عن نطاق التحليل

.1 تفاوت يف الدخول و ذلك باستبعاد كل القوى غري التنافسية اليت يرتتب عليها ،البشري بواسطة األفراد

:2 تتمثل االفرتاضات األساسية للنموذج كما طوره مينسر فيما يلي

ال و أن التدريب يرفع أن طول فرتة التدريب، أو التعليم، هي املصدر األساسي للتفاوت يف دخول العمّ )أ

إنتاجية العامل، إال أن التدريب يتطلب تأجيال للدخل لفرتة مستقبلية؛

فراد، عند اختاذ قرار بالتدريب، احلصول على دخول أعلى يف املستقبل تعوض تكلفة التدريب؛يتوقع األ )ب

يفرتض أن تقتصر تكلفة التدريب على التكلفة البديلة مبعىن الدخل الذي كان سيحصل عليه الفرد إذا مل  )ج

  يلتحق مبؤسسات التدريب؛

ستقبل بعد انقضاء فرتة التدريب األوىل و أن يظل تدفق يفرتض أال يقوم األفراد باختاذ قرار للتدريب يف امل )د

�ƨȈǴǸǠǳ¦�̈ŗǨǳ¦�¾Ȑƻ�ƢƬƥƢƯ�ńÂȋ¦�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�̈ŗǧ�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ȆǴƦǬƬǈŭ¦�ǲƻƾǳ¦

  .يفرتض ثبات سعر الفائدة الذي يستخدمه األفراد يف حسم التدفقات املستقبلية )ه

.G)3نموذج  رأس المال البشري عند بيكر  -1-2 Becker):

كما هي العادة و . )1967-1964(ع الفضل يف تطوير مقاربة نظرية شاملة لقضايا رأس املال البشري إىل بيكر يرج

«��ËƬǳ¦�ÀÂ®�ǽ¦ȂƬŰ�ǖȈǈƦƫالباحثني تعّرض منوذج بيكر للتناول بواسطة خمتلف ،مع األدبيات النظرية ƾđ قليل من

Ƣǯ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�Ǯ°®�و تتمثل أحد أهم حماوالت التبسيط يف. أمهية مقرتحاته النظرية Ǵƫ�)1995-1997(.

على الرغم (لإلنتاجية  ةأساسي داتكمحدّ   والتكوين والتدريب التعليم ترى يف قتصادياتاالدبيات األإن معظم 

الكتاب األبيض  ويعرتف. )واإلشارة وجتزئة أسواق العمل يف تفسري هذا الدور أو نفيه نظريات الفلرت مسامهة من

  .التنافسية التعليم والتدريب يف رفع القدرةالربيطاين بأمهية 

الت النمو املستدمي يتم عن طريق زيادة الطاقة اإلنتاجية معدّ  تشري األدبيات وجتارب التنمية إىل أن رفع

لتحقيق  ل مركزا، وهو ما يشكّ )مثل االبتكار والتعليم والتدريب(امللموسة وغري امللموسة  واالستثمارات يف األصول

 .اإلنتاجية ومستويات التشغيل على آماد طويلةأهداف رفع 

Barro لقد وجد« & Lee دات النمو االقتصادي يف عدد كبري من دول العامل للفرتة حملدّ  مابدراسته 2000

.ƢĔƢǰǇ البلدان وخصائص زون رأس املال البشري األويل يفدات النمو املهمة خم، أن من حمدّ 1995و 1960بني 

، 2001يت، أكتوبر علي عبد القادر علي، أسس العالقة بني التعليم و سوق العمل و قياس عوائد االستثمار البشري، أوراق عمل، املعهد العريب للتخطيط، الكو 1

.4 ص
2

:البشري، مجعية العلوم االقتصادية السورية، ندوة الثالثاء االقتصادية املال رأس يف االستثمار عائد قياس: سورية يف البشري املال رأس، املصّبح أمحد الّدين عماد

.15، ص 2005-07-30املركز الثقايف العريب، املزة، اجلمهورية العربية السورية،،رؤية شبابية لالقتصاد السوري

http://www.mafhoum.com/syr/articles_young/mosabeh.pdf
.8-7، ص2001، أكتوبر مرجع سبق ذكرهعلي عبد القادر علي، 3
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املدرسي من املستويني الثانوي والعايل  باملستوى األويل ملتوسط سنوات التحصيل رتبط إجيابيا أن النمو مفقد بّني 

يف  للتقانات اجلديدة، ويؤدون دورا مهمالون التعليم األعلى مكمّ  ال ذوير ذلك بأن العمّ وفسّ  .للذكور البالغني

يف  معنويا يلعب التعليم االبتدائي دوراال  و. يف عملية التنمية األمر الذي يشكل عنصرا رئيسا نشر التقانات،

لكن الالفت . األعلى ذات املردود التنموي م التعليمي إىل املراحلإال أنه مطلب ال بد منه للعبور على السلّ ،النمو

معنوية بني سنوات التعليم احملصلة من املستويني الثانوي والعايل لدى  غري ذي نت ارتباطاللنظر أن نتائجه قد بيّ 

وقد  .ǞǸƬĐ¦Â وهو أمر يصعب قبوله من جانب املدافعني عن تعليم املرأة ومتكينها يف التنمية. » النمو اث وبنياإلن

Lorgelly انتقد & Owen فقد أعاد هذه النتيجة إىل بعض . ƢēȐǔǠǷ�ǺǷ نتائج بارو وفسر بعضا 1999

ول إىل الدرجة اليت يظهر أثر تعليمها على يف معظم الد التفسريات منها أن تشغيل املرأة املتعلمةمل يصل بعد

 الت اإلسهامباالعتبار معدّ  خذاآ ،ليم املرأة يف الوطن العريباالستنتاج ينطبق على تع مثل هذا ولعلّ . التنمية

.1القومية إىل اآلن املتواضعة للمرأة بالنشاط االقتصادي على األقل كما تقيسه اإلحصاءات واحملاسبة

  :حدود النظرية -1-3

توصلوا و اموا بعدة دراسات معظمها قياسية تطبيقيا، حيث قنظرية رأس املال البشري إثبات باحثني حاول عدة 

:2عّدة انتقادات نوجزها فيما يلي، فوجهوا هلا ختتلف عما جاءت به النظريةإىل نتائج 

؛ليست كذلك سواء من حيث املنافسة أو األجور أو احلركية افرتاض كمال السوق، وهي 

؛اإلنتاجية وأن اإلنتاجية خاصية العامل افرتاض أن التعليم يرفع 

إال (على تفسري متغريات الدخل بشكل مرض ) التعليم واخلربة(املال البشري  عدم قدرة متغريات رأس

 ؛)جزئيا

متييزية اليتتصرفات فهناك مثال ال...واجلنس واخللفية العائلية ومنصب العمل اختالف الدخول حبسب العرق 

 اخلاصة باألجور  أن هناك فروقاتو أمريكية  اتدراس يصدرها أرباب العمل يف السوق،  حيث تبني 

للجنسني نفس املستوى التعليمي  ضخمة بني النساء و الرجال على كل مستويات األجور، حىت وإن كان

.3التكويين و 

؛النموذج والبيانات املستعملة اختالف النتائج باختالف 

؛غري اقتصادية رى للتعليموجود أهداف أخ 

  . ع سبق ذكرهمرج، حممد عدنان وديع1
    .ع سبق ذكرهمرج، حممد عدنان وديع2
-1990دراسة عينة من محلة الشهادات العليا مهندس دولة وشهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية، دفعات : تلفةمهدي كلو، اخلروج من البطالة حنو وضعيات خم3

.10، ص 2003-2002، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 1991-1992-1993
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إيشر .س.أما النقد األخري فيعود للباحث االقتصادي ج)J.C.Eisher(  الذي حتدث عن مشكلة ختص

 هان على أن التباينات يف األرباحمل يتوصل أحد حلد اآلن إىل الرب "نظرية رأس املال البشري  حيث كتب 

.1"لتكوين امللحوظة نامجة عن االستثمار يف التعّلم و ا)األجور(

La)كنظرية املصفاة . لفوارق األجر بني العاملني مما دفع إىل بروز نظريات و تفسريات أخرى  théorie du

filtre(  على  التعليم يلعب دور املصفاةو أن . بل يكشف عنها لرب العمل التعليم ال يرفع اإلنتاجيةاليت ترى أن

.راسات، وكانت النتائج متفاوتةبالعديد من الدّ نظرية ال وقد مت اختبار هذه. بوابة سوق العمل أو داخله

II.نظرية اإلشارة و المؤشرات:  

K.J)أرو . و كــ )-1974Spence(كان مايكل سبنس  Arrow - من االقتصاديني و األكادمييني  (1973

. ستوى اإلنتاجيةالتعليم يرفع مبأن و اليت ترى أصحاب نظرية رأس املال البشري بنتائج األوائل غري املقتنعني 

ق منه رمسيا الختبار القدرات الفكرية التعليم على أنه امتحان ميكن التحقّ الباحثني أن بدال من ذلك، اعترب و 

�ƢĔȂǴǇǂȇ�̈°Ƣǋ¤�ƨƥƢưŠ�Ȃǿ�ǶȈǴǠƬǴǳ�ǲǸǟ�Ǻǟ�śưƷƢƦǳ¦�ȆǠǇ�ÀƘƥ ااملتأصلة لدى الباحث عن عمل، و اعتقد

Ƭŭ¦�©¦°ƾǬǳ¦�Ǯ ǴƬƥ�ÀȂǠƬǸƬȇ�ǶĔƘƥ�ǲǸǠǳ¦�§ ƢƸǏȋƨȈƳƢƬǻȍ¦�Ƕē¦°ƾǬǳ�ƨǠǧ¦°�ǲǰǌȇ�ȏ�ǾǼǰǳ�Â��ƨǴǏƘ2.

يكون لدى . ذلك بأن أصحاب العمل يّتخذون قرارات التعيني يف ظل غياب اليقني)1973(فّسر سبينس 

واليت جيب أن يستخدمها صاحب  ،صاحب العمل جمموعة من املعلومات الشخصية عن الباحث عن العمل

هناك شق من تلك املعلومات الشخصية يعترب . ذا املتقدم للوظيفة و بأي أجرالعمل ليقّرر ما إذا كان سيعّني ه

و يشري سبنس إىل تلك  )....التعليم، اخلربة، العملية،(بينما شق آخر يعترب مرنا  )...العمر، العرق، جلنس،(ثابتا 

Ƥ ǟȐƬǴǳ�¬ȂƬǨǷ�¾Ƣů�ƢĔ¢�Â�©¦°Ƣǋ¤�ƢȀƬǨǐƥ�ƨǻǂŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦.

III.كفأةنظرية األجور ال)(La théorie des salaires d’efficience:

هذه النظرية ثورة فيما خيص النظريات و التحاليل اليت حاولت أن تقّدم تفاسري حول اختالالت سوق أحدثت 

أن حول و خاصة املتمثلة يف النظرية النيوكالسيكية اجلديدة، ،العمل، حيث ال تعترب كالنظريات اليت سبقتها

.3د األجر، لكن العكس األجر هو الذي حيّدد اإلنتاجية اإلنتاجية هي اليت حتدّ 

 هذه النظرية أن املؤسسات تكون على استعداد لدفع أجور أعلى من أجر التوازن، و ذلك لضمان زيادة تبّني 

ة باعتبار اجلهد املبذول يف العملي ،اإلنتاجية و رفع مستوى األداء مث املسامهة يف استقرار اليد العاملة باملؤسسة

1
D. Gambier, M. Vernières, le marché du travail, éd. Economica, France, 1982, P61.

2
Baillif Clarisse, op, cit., PP 16.

3
LALLEMENT. M , Les nouvelles théories de la relation d’emploi, les cahiers français, “emploi et chômage”,
documentation française , N° 246 , Mai-Juin 1990 , P 28.
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ال و منه ال ترغب املؤسسة تشغيل عمّ . اإلنتاجية مرتبط مبدى أمهية األجر املدفوع مقارنة بالبدائل األجرية املتاحة

  .بأجر أقل

.Hقد الحظ « Leibenstein)1957(ر يسمح للعمال التغذي جّيداذلك حيث سجل أن زيادة األج.

األجور هي اليت (القة سببية طردية بني األجر و اإلنتاجية هذا ما يؤدي إىل ارتفاع إنتاجية العمل، و منه وجود عو 

و قد فّسر ظهور البطالة املقنعة من خالل حتليل العالقة بني األجور و إنتاجية .)د اإلنتاجية وليس العكسحتدّ 

.1»العمل

:2 و قد أعطيت هذه النظرية أربع تفسريات لتربير العالقة املتزايدة بني األجر و اإلنتاجية

 . سة األجور املنخفضة و اليت تعطي تأثري سليب على إنتاجية العمل يف املدى املتوسط و الطويلسيا)1

دا خصائص األشخاص الذين يوظفهم، ميارس سياسة األجور حىت يستطيع صاحب العمل أن يالحظ جيّ )2

 .ال دوي املهارةاملرتفعة قبل أن جيلب إىل املؤسسة العمّ 

 .ال على االستثمار يف عملهمح بتحريض العمّ الدفع بأجور مرتفعة ميكن أن يسم)3

ال أن أجورهم قد دفعت بطريقة عادلة، ل وسيلة إظهار للعمّ الدفع بأجور مرتفعة نسبيا، ميكن أن يشكّ )4

  . ن من إنتاجية العملوبالتايل ميكن أن تظهر سلوكات مساعدة حتسّ 

  .جراءومنه فإن اإلنتاجية تكون كنتيجة ملستوى اجلهد املبذول من طرف األ 

النموذج االقتصادي: 

: نفرتض أن دالة اإلنتاج هي دالة ملتغري واحد حيث NFQ .

متغّري اجلهد و هو دالة متزايدة لألجر : ينقسم إىل جزأين Nالعمل  We و وقت العمل ،L .ومنه حنصل على: 

  LWeFQ 

: حيث      0 We.كذلك، .دالة اجلهد هي متزايدة مع األجر، ولكن ترتفع  0 We  و اليت تعكس

  :وجود حالتني من التفاسري البيانية املمكنة

 .تكون هده الدالة ذات مردود متزايد مث تبدأ باالخنفاض: )Aاحلالة (دالة اجلهد لألجراء -1

.38، اجلامعة املستنصرية، صƾǠǳ¦��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈǫ¦ǂǠǳ¦�ƨǴĐ¦��ƨǳƢǘƦǳ¦�ƨǴǰǌǷ�ƨǇ¦°®��ŐƳ�̈ƾ11®�وحي فالح حسن ثويين،1
.60، ص 2004-2003ديدوح شكرية، الدولة وسوق العمل، رسالة ماجستري، جامعة تلمسان، 2
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. ينعدم اجلهد احيث يكون األجر أقل مل: )Bاحلالة(دالة اجلهد لألجراء -3

�« Ȃ̄Ŷ�Ŀ�Ƣǿƾų�°Ƣǰǧȋ¦�Â� ¦°ȉ¦�ǽǀǿ�̧ ȂǸĐ�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�ƨŦŗǳ¦�Â�ŚǈǨƬǳ¦�À¤Solow . هذا األخري افرتض أن

Wمتزايدة مع  e(W)به يف املؤسسة، و أن هذه الدالة  املعمول (W)مستوى اجلهد يرتبط مبعدل األجر احلقيقي 

śǬƥƢǈǳ¦�śǴǰǌǳ¦�Ŀ�ƶǓȂǷ�Ȃǿ�ƢǸǯ�ǂƳȋ¦�ǺǷ�ËśǠǷ�ËƾƷ�ń¤�ƢŮȂǏÂ�ƾǼǟ�µ ƢǨŵȏƢƥ�Ƣē¦®¦ǂȇ¤�¢ƾƦƫ�À¢�ń¤1.

1
Pierre Cahuc et André Zylberberg, op. cit., 1996, P183.

W

e

W

   Wee

0

 We

Source : Pierre Cahuc, André Zylberberg, économie de travail : la formation des salaires et les
déterminants du chômage, édition De Boeck, 1996, p183.

W

e

W

   Wee

0

 We

Source : Pierre Cahuc, André Zylberberg, Op. cit., p184.

ue

uWrW

)1(دالة الجهد :)29(الشكل

)2(دالة الجهد :)30(الشكل
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:نفرتض أن األجور متماثلة و أّن دالة اإلنتاج يف املؤسسة ميكن كتابتها على الشكل التايل  LWeFQ .

ƾ̈ȇ¦ǄƬǷ�ƨǬȇǂǘƥ�ǞǸƬš �ƨȇ®ǂǨǳ¦�©¦®ȂȀĐ¦�À¢�ȄǴǟ�Ë¾ƾȇ�¦ǀǿ.

  :املؤسسة تعظم رحبها حيث

WLLWeFMax  ).)((

0WWو   ،0L

  : لتعظيم الدالة البد من توفر الشرط التايل

  0)())(  WWexLWeF   و الذي يعطينا:  

    )1()( WeWxLWeF 

W ـو منه فإن الشرط على مشتقة دالة الربح بالنسبة ل. يصبح متغّري داخلي ألن األجر مرتبط باجلهدWحيث 

  :يعطينا

  0)())((  LWexLWeFL

: أي    )2(1)( WeLWeF 

  :و حنصل على )1(نعوض يف املعادلة رقم 

   WeWeW 

                   :                   أي    1 WeWeW

La)و هذا هو شرط سولو  condition de Solow)فإذا . حيث مرونة اجلهد بالنسبة لألجر تساوي واحد

ومنه فإن حتديد األجور يكون بصفة مستقلة عن . %1، فإن اجلهد يتغري هو أيضا بـ %1تغّريت األجور بـ 

أجور الفعالية، مث بعد ذلك حتدد مستويات التشغيل مع احملافظة على تعظيم فاملؤسسة حتّدد أوال. التشغيل

  .أرباحها

و قد . د عن طريق متغريات داخليةفهو يتحدّ .يف األخري، ليس شرطا أن يكون أجر الفعالية مساوي ألجر السوق

 يستهان به يف هذا أمهلت هذه النظرية متغرية جديدة ظهرت يف سوق الشغل منذ سنوات عديدة ، و هلا دور ال

السوق، من هذا املنطلق تلقت هذه النظرية رغم حداثتها بعض االنتقادات متثلت أساسا يف وجود نقابات عمالية 

تدافع عن مصاحل العمال حىت وان مل يبذلوا جهدا كافيا، خاصة يف الدول املتخلفة أين جند أن قوة النقابات 

.1 حتديد أجور العمالالعمالية كبرية وميكنها فعال أن تتدخل يف

.25، ص سبق ذكرهمرجع مهدي كلو، 1
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IV. نموذج الداخلين و الخارجين« Insiders / Outsiders »:

.A، قّدم االقتصادي السويدي 1984بداية من سنة  Lindbeck و اإلجنليزيD. Snower   كبديل لنظرية

."Insiders/outsiders - منوذج الداخلني و اخلارجني "األجور الفعالة، 

ال الذين يشاركون يف العملية اإلنتاجية داخل املؤسسة، بينما نعين باخلارجني كل البطالني عمّ نعين بالداخلني كل ال

اخلني هم الذين يسامهون مباشرة يف رسم السياسة األجرية باملؤسسة من  هذا التوجه أن الدّ فيبّني . بشكل عام

ال و ليس مع وض مع العمّ خالل جلوسهم إىل طاولة املفاوضات، حيث املؤسسة و من منطلق التواجد تتفا

اهلا حتت وعيد البطالة ال يكون و منه فمحاولة املؤسسة ختفيض أجور عمّ . البطالني الذين يفتقدون إىل أي تأثري

:1 فعاال على اإلطالق لسببني

 ّدون االستسالم لالقتطاع من األجر مقابل التفاعل السليب معه من ال املهدّ يتمثل األول يف أنه يستطيع العم

ƨȈƳƢƬǻȍ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�¾ÂǀƦŭ¦�®ȂȀĐ¦�ǒخال ȈǨţ�Ľ�̈ȏƢƦǷȐǳ¦�¾.

 ّيف عداد  ال كانوالتوظيف عمّ  تلجأ املؤسسة يجلسال احلاليني ملناصبهم، أما الثاين فيتمثل يف أن مغادرة العم

لدى . جورختفيض األ ه سيبدون ال حمالة مقاومة لعملية، ليصبحوا بعد ذلك داخليني، و منالبطالني بأجور أقلّ 

و خربة و كفاءة و إنتاجية أكرب من خارجيني  ،اخلني األوائل بأجور أعلىفعلى املؤسسة أن حتافظ على الدّ 

 .    يصبحون داخلني جدد بأجور دنيا و كفاءات أقل

V.االحتكاكاتقوى البحث و ( نظرية تطوير وتحليل األسواق وفرص العمل(:

اجتاحت أقاليم خمتلف دول اليت أزمة البطالة خرباء مع تزايد لثالثة  2010لالقتصاد سنة  جائزة نوبلتزامن منح 

للمكتب و قد صدر حينها تقرير . 2008العامل، خاصة الدول املتقدمة بعد األزمة املالية و االقتصادية احلادة سنة 

.2 حيذر من املخاطر االجتماعية واملتوقعة من تزايد أزمة البطالةالدويل للعمل 

؟ وكيف تؤثر  صفوف البطالة سباب اليت نقلت ماليني العمال إىلحول البحث عن األهؤالء اخلرباء ث تركزت أحبا

3 ؟ سوق العملعلى السياسات االقتصادية 

حبسب الرؤية التقليدية للسوق، يعثر املشرتون والبائعون بعضهم على بعض بشكل فوري من دون تكلفة وتكون 

ذكرت و . ا حيدث يف العامل احلقيقيلكن ليس هذا م. كل السلع واخلدماتلديهم معلومات مثالية عن أسعار  

 اليت حتدث فيها احتكاكات "أسواق البحث"حّسن من فهم اللجنة أن العمل الذي قدمه اخلرباء الثالثة 

وألن بعض الباعة ال يستطيعون البيع بالقدر الذي  ،، نظرا ألن طلب بعض املشرتين ال جيد من يلبيهمتواصلة

1
Muriel Maillefert, op. cit., P123.

2
Joan Tugores Ques. (2011), Unemployment and other challenges. On the Nobel Prize in Economics awarded to
Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen and Christopher A. Pissarides, CONTRIBUTIONS to SCIENCE, 7 (2).
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. PP 163-164.

3
Jean-Michel Cousineau, Le prix Nobel d’économie 2010, Association des économistes québécois de

l’Outaouais (École de relations industrielles-Université de Montréal), Ottawa, le 12 janvier 2011, PP 2.
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وبائع ألحد املنتجات أو عالقات أكثر تعقيدا مثل تلك القائمة  وقد يتضمن هذا حاالت بسيطة ملشرت. يدونهير 

يف  ت بشكل جّيدساعدإن مناذج الفائزين صعيد سوق العمل،  وعلى .1 بني أرباب العمل والباحثني عن وظيفة

́�¦ȂƳȋ¦Â�ǲǸǠǳ°فهم الطريقة اليت تتأثر  ǂǧÂ�ƨǳƢǘƦǳ¦�Ƣđ� تنظيم الرقايب والسياسة االقتصادية مبا يف ذلك الخاصة ب

.حجم إعانات البطالة

ميكن أن  اذامل ؟ البطالةساهم بشكل أحسن يف التخفيف من حدة كيف ميكن للسياسات االقتصاديّة أن تف « 

ن عاطل عن البحث عالف ؟ ومىت ميكن أن يتوقّ ل بطالة مرتفع، ووظائف خالية يف الوقت ذاتهيكون هناك معدّ 

2 » ؟ عملمنصب 

�Ǯمثل عن جابة يف اإليف سوق العمل حاليا اخلرباء االقتصاديون عندما يبحث  ǳ̄�Ŀ�ÀÂƾǸƬǠȇ�ǶĔƜǧ��ƨǴƠǇȋ¦�ǽǀǿ

Peterبيرت داميوند كل من  امهالذي قدّ و اإلضاءات اجلديدة على النموذج  A. Diamond ، ودال مورتينسني

Dale T. Mortensen  كريستوفر بيساريديسوChristopher A. Pissarides سري عمل "حول

 غري معهود من قبلمذهل و وفسروها بشكل  ،مشاكل سوق العملخاصة  تناولوا يف أحباثهم و. "األسواق

."تطوير نظرية البطالة اجلديدة"ومسامهتهم يف 

تركت حلاهلا  واق إذا مااليت تقول بأّن األس،الكالسيكّية اجلديدةاملدرسة االقتصاد هؤالء ينتسبون إىل تراث  خرباءف

وإذا ما طُبّق األمر على  .ارفهي ستشّجع حتقيق التوازن بني العرض والطلب من خالل آلّية التطّور التلقائي لألسع

وإذا كانت . سوق العمل، فتتنّبأ تلك النظرية بأّن اللعبة احلرّة للقوى التنافسية تكفي لتأمني الوظائف للجميع

تعيقها، ومنها خصوصا ت وتشنجاتتوّلد البطالة أحيانا، فألّن هناك تصّلباة بعض أساليب عمل هذه اآلل

3...النقابات والقوانني امللزمة باحلّد األدىن لألجور أو قانون العمل وغري ذلك

مل يكن .تبىن الباحثون الثالثة النظرية التقليدية للعرض والطلب، ويف الوقت نفسه جلأوا إىل عناصر جديدة للغاية

ال ميكن أن ك قبل داميوند ومورتينسني وبيسارديس سوى رؤية تعتمد على اإلحصاء وتقوم على مبدأ مؤداه أنه هنا

   .ةتكون هناك بطالة طوعي

يستعيد كّل من  .هذه "سوق العملديناميكية " و اإلختالالت اليت تشوب نواقصالب اخلرباء الثالثة أعمال تهتمّ ا

صعوبة التالقي بني  يف األسواق، لريّكزا على"تكاكاتاالح"ند حول مورتنسن وبيساريديس مقاربات داميو 

والواقع، ."مشكلة تزاوج"عن  ففي مصطلحات هؤالء االقتصاديني تنجم البطالة. الشركات والعاطلني عن العمل

عملّية البحث عن شغل وتتزايد كامال، يطول الوقت يفمبا أّن ما ميلكه هؤالء وأولئك من معلومات ليس  

فة،  شاقّة و مكلّ  عمل منصب البحث عن كّلما كانت عمليةو منه فإنه   .وهذا ما يؤّدي برأيهم إىل البطالة كلفةال

1
The Royal Swedish Academy of Sciences. The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of
Alfred Nobel 2010 to Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen and Christopher A. Pissarides for their analysis
of markets with search frictions, The Scandinavian Journal of Economics, 113(2), 235–236.

.2010رفض نظام ال حيتمل، لوموند دبلوماتيك، نوفمرب :داين النغ، جيل رافو، فلننسى جوائز نوبل ولنعمل لكي نقهر البطالة، ملف العدد2
.مرجع سبق ذكره داين النغ، جيل رافو،3
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كّلما كان التوظيف يتسّبب مبشكلة، كّلما تراجع ،مؤسساتكذلك األمر بالنسبة لل. كّلما ارتفعت البطالة

.1 مناصب شغل االهتمام خبلق

هذه الزيادة ترفع من الربح املرتبط . قضّية زيادة تعويضات البطالةمهمة و هي يعود اخلرباء الثالثة إىل مسألة 

للمرشحني  اجتذابا(بالبطالة، وحتّد من الربح املرتبط باحلصول على وظيفة، فهي تدفع بالتايل يف اجتاه رفع األجور 

هكذا ميّثل . مستوى األجور، ما حيّد من عدد الوظائف املتوّفرة ويرفع من معّدالت البطالة ومن )إىل الوظائف

يف نفقات  زيادة )مبساعدة النقابات(ارتفاع األجور الذي تغّذيه مداخيل بديلة تعّزز قدرة العّمال على التفاوض 

الفكر على تطّور  بعد مرور مثانني عاماف. اليت جتد نفسها مضطرّة للحّد من عدد الوظائف ؤسساتامل

.Jا االقتصادّي جاك رويفة اليت قاهلعلى الالزم النيوكالسيكي، نعثر جمّددا Rueff إّن السبب ":1931عام

.2" الرئيسي للبطالة هي تعويضات البطالة

1
Dany Lang et Gilles Raveaud, Oublier les Nobel et... vaincre le chômage, Le Monde diplomatique, novembre
2010.

.2010، ، عدد نوفمربلوموند ديبلوماتيك، نقهر البطالةكي لنعمل ل... و" نوبل"، فلننسى جوائز داين النغ، جيل رافو2
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:الثاني خاتمة الفصل

ǞººǸƬĐ¦�Â�®ǂººǨǳ¦�ȄººǴǟ�ƨººȈǟƢǸƬƳ¦�Â�ƨȇ®ƢººǐƬǫ¦�°ƢººƯ¡�ǺººǷ�ƢººŮ�Ƣººŭ�ƨººǤǳƢƥ�ƨººȈŷ¢�ȆººǈƬǰƫ�ƨººǳƢǘƦǳ¦Â�ǲȈǤººǌƬǳ¦�ƨǳƘººǈǷ�ƪ ƸƦºǏ¢.

املؤسســات واهليئــات الدوليــة،���ƾººǴƥǺººǷ�ƾººȇƾǠǳ¦�¾Ƣººƥ�ǲǤººǌƫ�ƢººĔ¢�ƢººǸǯأي شــغال الســلطات العموميــة يف ان فهــي حمــلّ 

�ǽǀºǿ�ǲºȈǴŢ�Ŀ�ǶēƢŷƢºǈǷ�ŉƾǬƬǳ خمتلف املدارس االقتصاديةمن  وو اخلرباء الباحثني وأصبحت تستهوي الكثري من 

  .الظاهرة

Ǧثة احلديتطرقنا يف هذا الفصل إىل خمتلف التحاليل و التفسريات  ǴƬű�Ƣđ�© ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨǳƢǘƦǴǳ  املدارس

نظرا و . البطالة تفسرييف  كثر واقعية على النظريات السابقةوقد أضافت النظريات احلديثة فروضا أ. االقتصادية

©ƢȇǂǜǼǳ¦�Ƕǿ¢�ń¤�µ ǂǠƬǳ¦�ƢǼȇƘƫ°¦��ǾƦǠǌƫ�Â�̧ȂǓȂŭ¦�¦ǀđ�¿Ƣŭȍ¦�Ŀ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ƨŷƢǈǷ�̈ǂưǰǳ اليت  احلديثة

قد  أن هذه النظريات ، وعلى الرغم منللبطالةرة النظريات املفسّ و اختلفت دت لقد تعدّ .ر تزايد حّدة البطالةتفسّ 

 زئياجلستوى املغلب عليها الطابع التحليلي على املستوى الكلي، فهذا مل مينع من ظهور بعض التحاليل على 

.األجور الكفأة و غريها من النظريات األخرى و نظرية ظرية الرأمسال البشريمن خالل نهذا ما أشرنا إليه و 

ƢĔȂǰǳ،ول النامية�Ëƾǳ¦�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�¼¦ȂǇ¢�Ǟǫ¦Â�ǞǷ�ƢēƢǯƢŰ�ƾǼǟ�ƨǏƢƻ أثبتت حمدوديتهاتقريبا النظريات كل هذه ن  إ

،إذن تشرتك كل النظريات املذكورة يف نقطة واحدة. ر هذه الظاهرة يف فرتات زمنية و أماكن معينةجاءت لتفسّ 

،أوالويرجع هذا . يف كل الظروف واألحوال بصفة دائمة مستمرةاختالل سوق العمل �ŚǈǨƫ�ǞȈǘƬǈƫ�ȏ�ƢĔعلى أ

كذا ، و الدولإىل الصدمات اخلارجية اليت ميكن أن تتعرض هلا  ،ول من جهةإىل اختالف هيكل اقتصاديات الدّ 

   .اليت حتدث فيه باستمرار ائيةل وكذا التغريات العشو عمǳ¦�¼ȂǇ�Ƣđ�Ǆالديناميكية السريعة اليت يتميّ 

 عالقة أوكناختبار راسة التطبيقية اجلزء الثالث و من خالل الدّ نحاول يف سالنظرية  اتملقاربا هذه انطالقا من

(Okun’s Law)سوق الشغل اخللل يف  ريتفسح مدى أمهية هذه النظرية يف لنوضّ ،على واقع االقتصاد اجلزائري

جاء بسبب  ،بني النمو و البطالة املوجودة إشكالية العالقةر الذي يفسّ قانون ذا الهالرتكيز على  .يف اجلزائر

ضع و  و يف رسم البالغة مهيتهاأل ،لتطوير هذه العالقة االقتصاديون االهتمام الكبري الذي يوليه الكثري من اخلرباء

  .من الدوليف كثري  ة البطالةاخلطط واالسرتاتيجيات االقتصادية الالزمة للتخفيف من حدّ 
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التطّورات االقتصادية الكلية واالتجاهات الديموغرافية في الجزائر: الفصل األول

  :ولاأل مقدمة الفصل

ل معدّ إال أن ، خاصة خالل العقد األخرياملوجب النمو من  سنوات أن االقتصاد اجلزائري شهد على الرغم من

العشر  يف السنوات أداء النمو رافقحني و . ةالناشئ االقتصاديات باملقارنة مع غريها من ال يزال مرتفعا البطالة

 نظرا التصدي هلا أكثر صعوبة يف بطالة الشباب قد تبّني أيضا أن،البطالة اإلمجايل ليف معدّ  اكبري   ااخنفاض األخرية

و من املرجح أن تظل  .يف أوساط الشباب يف قوة العمل املستقبلية املتوقعةالزيادات غرافية و و الجتاهات الدميل

1. على املدى املتوسط مرتفعة بني الشباب طالةالب

الكلــي و كــدا التغــريات الــيت االقتصــادي مســار مؤشــرات األداء مــن خــالل هــذا الفصــل إىل دراســة وحتليــل  حاولنســ

طرأت على بعض العوامل الدميوغرافية اليت ميكن أن تؤثر مباشرة على معّدالت التشـغيل و البطالـة يف اجلزائـر خـالل 

.2010-1980الفرتة 

1
Davide Furceri (2012), op, cit., PP3.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1299.pdf
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2011-1980خالل الفترة  دي الكلي في الجزائراالقتصاتطور األداء : المبحث األول

ظل لنسبة لالقتصاد اجلزائري يف اباألداء االقتصادي الكلي مؤشرات سعى إىل تسليط الضوء على تطور سن

اإلجابة عن السؤال من خالل حماولة  ،لدوليةو كذا التغريات االسياسية اليت يشهدها البلد و  التحوالت االقتصادية

عالقتها بتطور معّدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة ما هو اجتاه مؤشرات األداء االقتصادي الكلي و ما : التايل

  ؟ 1980-2011

I.النمو االقتصادي الحقيقيتذبذب معّدالت:  

)32الشكل (اجلزائر يف  قتصادي احلقيقيل النمو االتذبذبات حادة يف معدّ 2011-1970شهدت الفرتة بني 

واليت كانت نتيجة أزمات دورية عاشتها الدول أسعار النفط يف تقلبات حادة ظهور بتزامنت هذه التذبذبات و 

 ميكن تفسريو %7.5ليصل إىل  1974سنة يف  يف اجلزائر احلقيقياالقتصادي ل النمو معدّ ارتفع  .املتقدمة

نتيجة احلضر العريب  وما صاحبها من ارتفاعات حادة يف أسعار النفط 1973 سنة ربحل هذا االرتفاع تداعيات

الصدمة النفطية الثانية نتيجة احلرب العراقية بعد مستويات قياسية مرة أخرى  أسعار النفط بلغت .على النفط

ƢĔ¦�Ƣ°©�لكن سرعان م .1982سنة  %6.4 إىل1980سنة  %0.79من  ارتفعت أيضا معّدالت النمواإليرانية و 

قدرت مستويات إىل  تو وصلشديد انعكس على معدل النمو باحندار  اممّ 1986املالية  خالل أزمةأسعار النفط 

حرب اخلليج و صاحب هذا االرتفاع  النفطحتسنت نوعا ما مع ارتفاع أسعار الت ، و لكن هذه املعدّ %0.7-بـــ 

هذه السنة، غري أن الفرتة اليت تلت . %0.80د حيث سجلت معّدالت موجبة يف حدو )الكويتغزو ( الثانية

األزمة االقتصادية واالجتماعية  ت¢±ǸǫƢǨƫ�Â�ǖǨǼǳ¦�°ƢǠǇ¢�°ƢȈĔ¦�ƨƴȈƬǻ�ƨȈǬȈǬƷ�ƨǷ خالهلا واكب االقتصاد اجلزائري

الت منو معدّ  حتقيقمت  ، و1994-1993الت النمو خالل سلب على معدّ الا انعكس ب، ممّ البلد يفواألمنية 

.19991-1994متواضعة بني 

حتسن  و تزامنت مع مبستويات بسيطة نسبيا االقتصادي احلقيقي الت النمومعدّ ارتفعت  2000بداية من سنة 

الية مأزمة بورز   .%6.9بنسبة قدرها 2003 سنةل هلا أقصى معدّ  و شهدت ،يف األسواق العامليةأسعار النفط 

واضح حيث اخنفضت من  لنفط تتأثر بشكلا جعلت أسعار )أزمة الرهن العقاري(2008 سنةعاملية 

و قد صاحب  20092خالل شهر جانفي    $39.74لتصل إىل حدود  2008 يوليوشهر  دوالر  137.33$

ظلت هذه  .يف معّدالت النمو االقتصادي احلقيقي و بقاءه عند مستويات منخفضةهذا اهلبوط احلاد تراجع 

يف السوق  ةو مهم دول ناشئة و بروز ةكبري عند مستويات  عاملي الطلب الاملستويات بقيم موجبة خاصة مع بقاء 

  .واهلند الصني خاصة و النفطية

1
Cherifa Bouchaour & Hussein Ali Al-Zeaud, op. cit., PP 112.

، أوراق عمل، كلية إدارة األعمال، جامعة امللك سعود، اململكة 2008إىل عام  1970ن اليوسف، ارتفاع واخنفاض أسعار النفط من عام نورة بنت عبد الرمح2

.2008، جوان العربية السعودية
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  :أداء الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي-1-1

و ميكن  ،الكامنة تنتج البطالة بشكل عام من تراجع األداء االقتصادي يف البلد واخنفاض النشاط عن مستوياته« 

ّدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي قياس مستوى النشاط عادة مبع RGDP. الناتج احمللي اإلمجايل  يتأثر

العنيفة لإليرادات النفطية، الّيت تعزى بدورها إىل تقّلبات أسعار النفط العاملية واليت ترتبط بعواملبالّتقلبات

حلديث عن الناتج احملتمل والذي ا أثناء الدورة التجارية ميكن اأمّ .)احملقق(و يعرف هذا الناتج بالفعلي . خارجية

يتوافق مع قدرة االقتصاد على اإلنتاج على أساس مستمر، ومنه فإن الناتج احمللي اإلمجايل الفعلي يتأرجح حول 

و قد أّدت الصدمات اخلارجية الدورية اليت مّست االقتصاد .1» الناتج احمللي اإلمجايل احملتمل أثناء الدورة التجارية

ما فكلّ . الت النمو االقتصاديمرتفعة بسبب الّرتاجع الكبري يف معدّ ارتفاع معّدالت البطالة بنسباجلزائري إىل 

.)32انظر الشكل ( البطالةاخنفض الناتج احمللي اإلمجايل، ارتفعت نسبة 

إلمجايل اإلحصاءات املنشورة عن الناتج احمللي اأن أغلب  من بالرغم ج احمللي اإلمجايل احلقيقيسنعتمد على النات

راسة فاالعتماد على هذه األخرية يف تقدير النماذج املختلفة قد جيعل الدّ .)القيم اجلارية(تكون بالقيم االمسية 

�ËǴǔǷ�ÀȂǰƫ�ƾǫ�ƲƟƢƬǻ�ń¤�ǲǐǻ�ƾǫ�Â�½Ȃǰǌǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƢđȂǌƫأو ختفي تفاصيل جوهرية حول اجتاهات النمو  ،لة

احمللي اإلمجايل احلقيقي  جالتايل يوضح تطور النات )31( ياينو الشكل الب .2 ومعدالته من الناحية احلقيقية

.2011-1970و بالدينار اجلزائري خالل الفرتة  الثابتةباألسعار 

)الدينار الجزائري(الحقيقية بيانات الناتج المحلي اإلجمالي من الناحية  :)31(الشكل 

Source: World Bank (WDI)

كان الناتج احمللي اإلمجايل   1970إىل أنه يف عام احلقيقية يف اجلزائر مجايل من الناحية تشري بيانات الناتج احمللي اإل

اليت نتجت عن احلظر العريب  و ،لطفرة النفطية األوىلابعد  .مليار دينار جزائري90.8احلقيقية باألسعار 

.2012جانفي ،6675العدد ، القتصادية االلكرتونيةا، الصحيفة الناتج احلقيقي ...اجتاهات النمو يف االقتصاد السعودي حممد ابراهيم السقا، 1
.، مرجع سبق ذكرهاجتاهات النمو يف االقتصاد السعوديحممد ابراهيم السقا، 2



دراسة تحليلية و قياسية لسوق العمل في الجزائر - الثالث جزءال

149

الناتج  يف زيادةو صاحبها ط، أسعار النفارتفعت ، 1973 سنة ƨȇƢĔ�ǞǷ يةالغربالدول لصادرات النفط اخلام إىل 

ل الناتج أسعار النفط سجّ ارتفاع ، ونتيجة الستمرار 1975يف  مليار دينار  120.39 إىلاحلقيقي احمللي اإلمجايل 

يف تلك الفرتة واملقدرة بـ حيث بلغ أعلى مستوياته  ،1986مستويات قياسية يف الثابتة باألسعار  اإلمجايلاحمللي 

حدوث أخذت أسعار النفط يف الرتاجع وهو ما ترتب عليه  1987غري أنه بدءا من عام  .مليار دينار206.37

،نسبيا ي يف السنة املوالية بصورة حمدودةحيث تراجع الناتج احلقيق ،احلقيقيةمستويات الناتج باألسعار تقلبات يف 

إال حبلول  احلقيقي من الناتج مةامله املستويات زائريومل يسرتد االقتصاد اجل .1995و بقي شبه مستقر إىل غاية 

، �ƨǼǇ�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ1999، عندما بدأت أسعار النفط يف التعايف مرة أخرى، وبدأت الوفرة النفطية الثانية1996عام 

، وهو بال مليار دينار 373.36اجلزائر حبوايل  يف احلقيقية ر الناتج احمللي باألسعار قدّ 2011لدرجة أنه يف عام 

.1مبقاييس الدول النامية يف العاملد مهّم وجيّ شك ناتج 

2010–1975تحليل معّدالت النمو االقتصادي في الفترة :)4(الجدول 

)2011-2001(المرحلة الثالثة )2000-1986(المرحلة الثانية )1985-1970(المرحلة األولى 

أعلى 

  قيمة

.MeanStdأدىن قيمة 
Dev

أعلى 

  قيمة

.MeanStdأدىن قيمة 
Dev

أعلى 

  قيمة

.MeanStdأدىن قيمة 
Dev

معدل النمو 

 االقتصادي

 الحقيقي

27.4-11.36.037.465.10-2.11.42.326.923.641.58

(WDI)البند الدويل :المصدر

احلقيقي النمو الت معدّ هي أن  ،املعطيات اإلحصائية املتوفرة إن اخلالصة اليت ميكن التوصل إليها من حتليل

وهو ما يعكس حقيقة أن اسرتاتيجيات النمو اليت  ،بشكل واضحب سم بالتقلّ تّ ت االقتصاد اجلزائري يفاملسجلة 

خطر التعرض للصدمات ل التنويع القطاعي الالزم الذي يقلّ  زائريمل تؤمن لالقتصاد اجل ،اتبعت حىت اليوم

فرص إىل اليوم يؤمن الذي مل  و ،صاد الوطين على القطاع النفطيالقتلاملفرط  عتماد الل و يرجع ذلك. اخلارجية

.2و الذي ظل على هذا املنحى خالل ثالثة عقود املاضية لناتج احلقيقييف النمو املستقر ل

قيقي و البطالة يف اجلزائر احل يتطور معّدالت النمو االقتصادوالذي يعكس،)32( الشكل يالحظ من خالل

نوعا ما خاصة يف سم بالتقلب تّ ا احمللي اإلمجايل احلقيقي الناتجمو يف أن النّ إىل ، 2010-1980خالل الفرتة 

الناتج يف  الت منون معدّ إ .عقود املاضيةالثالثة والذي يعكس تقلبات سعر النفط اخلام خالل  السنوات األخرية

فدورات  .ارجيةخلصدمات  ةو دوري بصورة كبريةو ض من وقت آلخر يتعرّ  البلد اقتصاد شري إىل أناجلزائر ت

إىل  تالشت وحتولت ماسرعانوالثمانينات،عشرييت السبعيناتاالقتصادي خاللالنموعرفهااليتاالنتعاش

 و كذا من املوقع الثابتة و )الدينار اجلزائري( احمللية العملةب هي البيانات،(WDI)مت احلصول على بيانات الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي من بيانات البنك العاملي 1

http://www.indexmundi.com/facts/algeria/gdp#NY.GDP.MKTP.KN: اإلحصائي
.2007ولية،تفعيل برامج التشغيل يف الدول العربية، الد:صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل العاشر2
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أداء  يفن طفيفحتسّ سجل غاية منتصف التسعينات، حيثإىل،1986سنة النفطأسعارهبوطمعانكماش

عرفت اجلزائر  1998لبرتول يف األسواق الدولية بداية من سنة مع عودة ارتفاع أسعار ا .النمو االقتصاديمتغري

نوع من الراحة املالية و قد مت استغالهلا يف بعث النشاط االقتصادي من خالل سياسة مالية تنموية، عّرب عنها 

.1)خمطط اإلنعاش االقتصادي و خمطط دعم النمو(بارتفاع حجم اإلنفاق من خالل خمططني 

2010-1980عّدالت النمو االقتصاد الحقيقي و البطالة في الجزائر خالل الفترة تطور م :)32(الشكل 
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.(WDI)، و البنك الدويل ONSإحصائيات  :صدرالم

  :الناتج المحلي اإلجمالي المحتملاتجاه -1-2

فجوة و  حملتملالناتج ا راسات التطبيقية إىل وجود أساليب متعّددة لقياستشري معظم األدبيات االقتصادية و الدّ «

(HP)مرشح هودرك وبرسكوت من بني هذه األساليب و الناتج  Filter أساليب االجتاه اخلطي ،Linear

Trend ،أسلوب منوذج متجه االحندار الذايت اهليكلي (SVAR)أسلوب دالة اإلنتاج ،(Cobb_Dauglas)

Linear))اللوغريتمي(، أساليب االجتاه اخلطي باإلضافة إىل أساليب أخرى Trend) واالجتاه األسي ،

(Exponential Trend)2.  من أن أسلوب دالة اإلنتاج هو أكثر األساليب مالئمة لتقدير فجوة و على الرغم

Willman)الناتج  2002, Haroutunian 2003, Billmeier إال أننا سوف نعتمد على  ،»(2004

(HP)مرشح هودرك وبرسكوت : األسلوب اإلحصائي لـ Filter إن هذا البديل  .إلجراء تقديرات االجتاه العام

.، جامعة اجلزائر2004-1999مولود حشمان، مسلم عائشة، اجتاهات النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 1
ومنه فإن . الكليقد تتفاوت تقديرات الناتج املمكن تبعا لألسلوب املتبع يف طريقة التقدير، و هذا سيكون له أثر سليب على اختاذ القرارات على املستوى 2

.دية الكليةستخدام عّدة طرق و منهجيات  يف تقدير الناتج و املقارنة بني النتائج املتحصل عليها سيمكن من تقدمي التفسري اجليد للتغريات االقتصاا
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تطبيقه لهودريك و بريسكوت   من  هو الذي اقرتحه كلو هو الشائع االستخدام عامليا يف الدراسات التطبيقية 

.HPوقد جرى العرف على تسميته مبصفي  ،يف االقتصاد الكلي

و هذا املرشح يتمّيز ببساطته . نيةهو أحد طرق تنعيم السالسل الزم(HP) أسلوب هودرك وبرسكوتإن « 

بيانات  filtering إن ترشيح.1طياحية الرياضية فإنه ميثل مرشح خوبكونه أسلوب أحادي املتغّري، و من الن

 السلسلة الزمنية بواسطة مرشح هودرك وبرسكوت يقوم علي حساب السلسلة  من السلسلة  Y  حبيث

 يكون تباين السلسة الزمنية   ل الفرق الثاينأقل ما ميكن حو  second differenceومعادلة .  » هلا

   :حساب املرشح هي
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فإن السلسلة املنعمة تكون منطبقة على  0، فعندما تؤول )معامل االنسياب(هي معامل التنعيم   حيث

ن السلسلةإف السلسلة األصلية بينما عندما تؤل  مصفاة هودرك وبرسكوت و مبا أن  .تصبح خطية

بيانات السلسلة الزمنية بواسطة مصفاة هودرك  filteringإن ترشيح ومنه ف. تنعيم السالسل الزمنية هو أحد طرق

حبيث يكون تباين السلسة  ،)GDP(من السلسلة  )PotenGdp(وبرسكوت يقوم علي حساب السلسلة 

.2 هلا قل ما ميكن حول الفرق الثاينأ )PotenGdp(الزمنية 

.HPاحملتمل يف اجلزائر مقاس مبصفاة الناتج  و تج الفعليالنا)33( البياين الشكليوضح 

  في الجزائرو الناتج المحتمل  الفعلي الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي:)33(الشكل 
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Eviewsباالستعانة بربنامج   HP-filter، أما الناتج احملتمل فقد مت احلصول عليه باستعمال مرشح (WDI)البنك الدويل :المصدر 7.

1
Heba Shahin, Estimating potential and output gap for Egypt using several Approaches, Central Bank of
Egypt, economic Reviews, 2009/2010.

2�®ƾǠǳ¦��ÀȂǈǸŬ¦�ƾǴĐ¦��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǴĐ¦��ǂǐǷ�Ŀ�ƲƫƢǼǳ¦�̈Ȃƴǧ�Â�ǲǸƬƄ¦�ƲƫƢǼǳ¦�ǂȇƾǬƫ��Äǂǐŭ¦�ÄǄǯǂŭ¦�Ǯ ǼƦǳ¦4 ،2009-2010 3، ص.
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باإلضافة إىل حجم الناتج  ،إىل حجم الناتج احمللي اإلمجايل خالل أربع عقود من الزمن )33( ري الشكل البياينشي

فقد حققت اجلزائر أداء اقتصادي  .الذي ميكن الوصول إليه باستخدام مجيع الطاقات العاطلة يف االقتصاد املمكن

بعد أن كان ال  %3.64بـ  منوا إمجاليا قدر2011و  2001 خالل الفرتةجّيد حيث عرف النمو االقتصادي 

.1999و 1990بني عامي  %1,5تتجاوز 

¦ƾƳ�̈ŚƦǯ�ƨƦǈǼƥ�©ƢǫÂǂƄ¦�̧ Ƣǘǫ�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏ¦�ń¤�©ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ƾǬǟ�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ŅƢŦȍ¦�ȆǴƄ¦�ƲƫƢǼǳ¦�°Ȃǘƫ�®ȂǠȇ�

  .شغال العمومية و قطاع اخلدماتخاصة بعد ارتفاع أسعارها يف األسواق الدولية وكذا ديناميكية قطاع البناء و األ

إال أن أكثر ما يعيق وترية النمو احلقيقي يف اجلزائر هو االعتماد الكلي على عائدات احملروقات باإلضافة إىل 

 . ضعف القطاع الصناعي و تراجعه وضعف القطاع الفالحي و عجزه عن تغطية احلاجيات الغذائية

  :وين الناتجمساهمة القطاعات االقتصادية في تك-1-3

فمن خالل . ا بني القطاعاتالت النمو إال أن النمو يبقى غري متوازن فيمبالرغم من االرتفاع امللحوظ يف معدّ 

تعود إىل قطاع احملروقات حيث ارتفعت هذه  VABالتايل يالحظ أن النسبة الكبرية يف تكوين الـ )5(اجلدول 

بينما نسبة القطاع الفالحي فقد تراجعت من . 20081سنة  %53.55إىل  2000سنة  %47.11النسبة من 

و إذا كان قطاع اخلدمات غري السلعّية قد عرف ارتفاعا فإنه .2008سنة  %7.63إىل  2000سنة 10.09%

مسامهة يوضحان تطور)34(و الشكل البياين)5(و اجلدول . ويف املقابل تراجعت نسبة قطاع اخلدمات السلعية

 .د يف تكوين القيمة املضافةكل قطاع يف االقتصا

(VAB)في تكوين القيمة المضافة(%)كّل قطاع   مساهمة تطور:)5( الجدول

200020012002200320042005200620072008

10.0911.9411.4411.9911.389.048.738.777.63  الفالحة

47.1141.8340.5143.4945.4952.0952.8550.9153.55  الصناعات االستخراجية

األشغال العمومية املتعلقة 

  بالنشاط البرتويل

1.251.111.11.030.970.920.871.150.93

8.479.139.268.277.616.56.125.975.57  الصناعة خارج احملروقات

B T P8.519.2810.159.338.997.858.309.129.32

8.048.809.359.0910.0510.0210.1210.249.25  النقل و املواصالت

12.7213.7913.9712.8511.910.389.9110.7510.75  التجارة

3.8024.114.223.943.603.203.083.083  اخلدمات

100100100100100100100100100  المجموع

.(ONS) حصائياتالديوان الوطين لإل حساب النسب انطالقا من إحصائيات: صدرالم

1
Sidi Mohamed Chekouri, Mohamed Benbouziane, and Abderrahim Chibi. (2013), Natural Resource
Abundance and Structural Change: The Dutch Disease in Algeria. Economic Development and The Rise of
Islamist Parties, ERF 19th Annual Conference. AFESD, Kuwait. PP 10-11.
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)2011-1970( في تكوين القيمة المضافة(%)كّل قطاع  مساهمة تطور:)34(شكل ال
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Source: WDI (Ivan Kushnir's Research Center)

إىل ثالث مراتب حسب نسبة  م قطاعات النشاط االقتصاديأن نقسّ نستطيع  ،)34(البياين من خالل الشكل 

يف حدود)قطاع احملروقات(مسامهة كبرية للصناعات االستخراجية  .حمللي اإلمجايلتكوين الناتج امسامهتها يف 

قطاع اخلدمات يف تكوين الناتج بعدما  مسامهة تراجع  يالحظ أيضا. )2006سنة%53.5(2011سنة 44%

-2000خالل الفرتة  %15.14توسطة يف حدود املو تبقى مسامهته  1988سنة  %26.3كانت يف حدود 

-2000خالل الفرتة  %11.52يف حدود متوسط قدره فهو يساهم لقطاع التجارة فس الشيء بالنسبة ن. 2011

20111.

لكل من القطاع الفالحي، قطاع النقل واالتصاالت و قطاع البناء األشغال أخريا نالحظ مسامهة متواضعة 

يف ضعيفة جدا زال مسامهته نفس الشيء بالنسبة للقطاع الصناعي والذي ال ت. %9إىل  %8العمومية يف حدود 

أكثر من ذلك فقد تراجعت ،)2011-2000كمتوسط خالل الفرتة %6.25(تكوين الناتج احمللي اإلمجايل 

من الناتج احمللي اإلمجايل سنة %16.99(مسامهة هذا القطاع بشكل مذهل لو قارناه مع بداية عقد السبعينات

1971.(

باالعتماد على إحصائيات البنك ، 2011-1970خالل الفرتة كّل قطاع يف تكوين القيمة املضافة   تطور مسامهةالذي يعكس  )34(حتليل بيانات الشكل 1

.(WDI)الدويل 
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إال أنه  يف تكوينه فيما يتعلق مبسامهة األنشطة االقتصاديةناتج أي بعض التحّوالت يف هيكل البالرغم من ف

أضف إىل  .اجلزائرما زال يلعب الدور الرائد يف حتديد مستويات الناتج والدخل يف قطاع احملروقات يالحظ أن 

انب زال يسيطر على اجلال ين القطاع احلكومي و منه فإبالكامل للقطاع احلكومي، يعود القطاع هذا ذلك أن 

.1اجلزائري األكرب من جمريات النشاط االقتصادي يف االقتصاد

تشكل و استقالل البلد اإلمجايل منذ  من الناتج احمللي %50و  %30 ما بني موارد النفط و الغاز تشكل

قطاع تشري أن  2003فإحصائيات سنة . البلد صادراتإمجايل  من%95و  %75ما بني  صادرات هذه املوارد

من الناتج احمللي اإلمجايل، ما يقرب %36ميثل فالقطاع ، اجلزائري االقتصادعلى هيكل يسيطر غازالنفط وال

األرقام تقريبا  ظلت، �ƨǼǇ�ƨȇƢĔ2008حىتو  .صادرات البلد من %98و من عائدات اإلرادات املالية،70%

البلد من صادرات%95 من، وأكثر(GDP)احمللي اإلمجايل  من الناتج%48قطاع متثل المداخيل ف نفسها

.2 من إيرادات املوازنة العامة %75و

من الناتج احمللي  %5صغر حجم القطاع الصناعي غري النفطي وهو ميثل أقل من أيضا اجلزائر ز اقتصاد ما مييّ 

 الشكل البياينو  .و خاصة اخلدمايت منه القطاع اخلاصينتجه هذا القطاع من القيمة املضافة يف  %80 و  اإلمجايل

 :التايل يوضح مسامهة قطاع النفط و الغاز يف االقتصاد اجلزائري

)GDPكنسبة من (مساهمة قطاع النفط و الغاز في هيكل االقتصاد الجزائري  :)35(الشكل 

مقارنة بالعمل و هو مسؤول فقط عن توفري فرص رأس املال كثافة ب يتميزكما هو معروف فإن قطاع النفط والغاز

من  %35يف حني أن القطاع الصناعي الذي يضم رفقة القطاع الزراعي حوايل  .يف االقتصاد %5عمل أقل من 

,FMI(إمجايل اليد العاملة  بينما  يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل،%5 أقل من ال يساهم إال بنسبةو ، )2008

ط القطاع اخلاص اإلنتاجي اباإلضافة إىل ذلك فقد ارتبط نش .%8القطاع الزراعي هو اآلخر يساهم بأقل من 

1
CNES, rapport sur éléments de débat pour un pacte de croissance, 2004, PP 22.

2
Hocine Khelfaoui, Simone Esau,(2008). Country report: The Science and Technology system of Algeria.
Mapping research systems in developing countries. Published with the support of the UNESCO. Pp 2.



دراسة تحليلية و قياسية لسوق العمل في الجزائر - الثالث جزءال

155

يف االقتصاد  وحدها قطاعات قليلةو . اخلدمي باإلنفاق احلكومي الذي هو يف األساس حمّدد باملداخيل النفطيةو 

معظم يف اجلزائر، وتعتمد  ي يساهم يف تركيبة النمو االقتصاديومية الذاألشغال العم قطاع البناء و مثل اجلزائري

 .احملروقاتعلى إيرادات  القطاعات حصرا

 منوا إمجاليا قدر 2011و  2001بني  احلقيقي حيث عرف النمو االقتصاديمقبوال حققت اجلزائر أداء اقتصادي 

 الشكل البياينو هذا ما يالحظ من خالل  .2000-1986بني عامي %1.4بعد أن كان ال تتجاوز %3.64بـ 

تسعينات إىل االعتماد على قطاع احملروقات بنسبة كبرية ®�ǳ¦�ƾǬǟ�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ŅƢŦȍ¦�ȆǴƄ¦�ƲƫƢǼǳ¦�°Ȃǘƫيعو و  .)36(

األشغال العمومية و قطاع ديناميكية قطاع البناء و  نوعا ما ية وخاصة بعد ارتفاع أسعارها يف األسواق الدول جدا

 .اخلدمات

2011-1995خالل الفترة يمعّدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيق:)36(الشكل 
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 يف اجلزائر يالنفط ل يف مستوى اإلنتاجاملسجّ  خنفاضاالهي تلك اليت ختص ، إال أن املفارقة األكثر إثارة لالهتمام

 معدل منو تطور كما يتضح من،  قطاعات أخرى زتعزّ  املختلفة برامج االستثمار من املؤكد أن .2006داية من ب

على .2006منذ عام  معّدالت منو سلبية لسجالنفط ي يزال قطاع ال، ولكن الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي

ل يشكّ  أصبح قطاع النفطومنه فإن  .ملداخيل البلد العملة الصعبة من املوارد الرئيسي متثل إيراداته الرغم من أن

  :اجلدول التايل يف كما هو مبني ،20061منذ عام  االقتصادي نموال عائقا أمام

1
Ahmed Bouyacoub, Quel développement économique depuis 50 ans ? Confluences Méditerranée 2012/2

(N°81), Algérie, 50 ans après, L'Harmattan, pp 98.
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2011-2006:معّدالت النمو االقتصادي خالل الفترة تطور: )6(الجدول 

*200620072008200920102011%معّدل النمو االقتصادي 

2.03.02.42.43.32.5  الناتج احمللي اإلمجايل

-  الناتج النفطي 2.5- 0.9- 2.3- 6.0- 2.6- 3.6

5.66.36.19.36.04.9  ج خارج القطاع النفطيالنات

Banque:المصدر d’Algérie, Rapport 2010, * pour 2011, il s’agit d’une prévision de clôture ،نقال عن:

Ahmed Bouyacoub, op, cit., pp 98.

 :رد من الدخل الوطنيفنصيب التطور-1-4

معدّل النمو الدميوغرايف أقل،  زيادة الرفاه االجتماعي شريطة أن يكون إن النمو االقتصادي له األثر البالغ يف

لو حتققا هذان الشرطان فإن حصة الفرد الواحد من اإلنتاجي اإلمجايل يتحسن . توزيع الدخل يتّم بشكل عادلو 

هذا  من سنة إىل أخرى و يرتتب على ذلك ارتفاع املستوى املعيشي، لكن توجد عوائق أخرى حتول دون حتقيق

ميكن قياس الفجوة باالستعانة مبؤشر جيين و منحىن ( الفجوة بني دخول األغنياء و الفقراء من جهةاهلدف منها 

فطاملا هناك فجوة كبرية بني الدخول العالية و الدخول الدنيا فإن النمو . ، وارتفاع األسعار من جهة أخرى)لورنز

الفقرية، كما أن تضخم األسعار يؤدي إىل اخنفاض القدرة الشرائية  االقتصادي ينفع الفئة الغنية و بدرجة أقل الفئة

الشكل إن . 1و لتاليف هذا املشكل نعمل بالقيم احلقيقية بدل القيم االمسية .لنصيب الفرد من الدخل الوطين

2011إىل 1980احلقيقي من سنة لناتج احمللي اإلمجايلأسفله يبّني لنا تطور نصيب الفرد من ا)37(البياين 

constant) دوالربالقيم احلقيقية بالو  2000 .2 من أجل إجراء املقارنات الدولية(

  المحلي اإلجمالي الحقيقي في الجزائرالناتج نصيب الفرد من  تطور: )37(الشكل 
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 لتجارب تقوميية دراسة: العريب الوطن يف الزكاة مؤسسات  :حول الدويل امللتقى، والفقر البطالة مكافحة يف للزكاة وامليدانية ةالنظري البشري عبد الكرمي، األبعاد1

.8-7، ص البليدة دحلب سعد جامعة، 2004يوليو، 7-6، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم الفقر، كلية ظاهرة مكافحة يف ودورها الزكاة مؤسسات
2

.(ONS) وكذا احصائيات الديوان الوطين لإلحصائيات(WDI)باالعتماد على إحصائيات البنك الدويل  )36(بيانات الشكل  حتليل
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عرف نوع من  ايل احلقيقييتضح لنا أن نصيب الفرد من اإلنتاج احمللي اإلمج)37( املنحىن البياينمن خالل 

دوالر خالل الفرتة 1826.17متوسط نصيب الفرد السنوي من الناتج  مل يكن يتجاوزالالاستقرار و التذبذب و 

عرف 1999لكن بداية من سنة . مقارنة بالدول العربية املصدرة للنفط و هو مقدار ضئيل جّدا.1980-1998

يب الفرد من اإلنتاج احمللي اإلمجايل احلقيقي إىل استمرار ارتفاع هذا املتوسط حتسن ملحوظ، و يرجع ارتفاع نص

ساعدت يف التوسع فاع إيرادات املوازنات العامة، و و اليت سامهت يف ارت ،عوائد الصادرات النفطية بالدرجة األوىل

.1يف اإلنفاق االستثماري الذي ساهم بدوره يف إنعاش القطاعات و األنشطة االقتصادية األخرى

إىل ارتفاع الدخل األقل و خباصة يف الريف، و إىل أنه بالنظر، إىل أن غالبية السكان يف اجلزائر تقع ضمن شرحية 

و منه . ا يضاعف من أعباء أرباب األسر و يفاقم من تدين مستوى املعيشةالت البطالة، ممّ نسب اإلعالة و معدّ 

توزيع الدخل حسب فئاته، ال يعكس التباين يف مستويات فإن نصيب الفرد من اإلنتاج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

كذلك ال يعكس الفروقات يف متوسطات الدخول حسب التوزيع اجلغرايف بني الريف و احلضر، وأن نسبة هامة و 

.2 من السكان ينخفض دخلها عن املتوسطات سالفة الذكر

II. االقتصاد الجزائرياتجاهات التضخم في:

معّدل التضخم ميكن أن نشري أيضا إىل  INF شري إىل وجود عالقة تالّيت  الشهرية فيليبسمن خالل عالقة 

 تعمل على تراجعسعار األتوقعة يف املغري الزيادة ال. ل التضخمل البطالة ومعدّ املدى القصري بني معدّ  يف تبادلية

معّدالت  اخنفاض يفلطلب وسوف يرافق هذا ا ا يؤدي إىل زيادة يف الطلب على اليد العاملة األجور احلقيقية، ممّ 

 ستقرةيف سنوات السبعينات، سامهت يف دحض فرضية العالقة العكسية امل الركود التضخمي إال أن جتربة. البطالة

 قد«.ضخم ارتفاع يف معّدالت البطالةبني البطالة و التضخم، حيث صاحب ارتفاع معّدالت التفاضلة يف امل

س، حيث أن العامل الرشيد والعقالين يدرك أن األجور احلقيقية قد فيليبمنحىنهذا التوجهجادل منتقدو

األجور  الطلب على الزيادة يف. اخنفضت و سيطلب زيادة يف األجور االمسية لتعويض االرتفاع يف األسعار

ه فييتماشى  أين ستوىمل البطالة مييل حنو على املدى الطويل، فإن معدّ  .اخنفاض البطالة عكستجه لتاحلقيقية ت

يف . (NAIRU)، أي معدل البطالة الطبيعي أو معدل البطالة غري املعجل للتضخماملستقرمع معدل التضخم 

إطار نظرية معّدل البطالة الطبيعي يبدأ معّدل التضخم يف التسارع، إذا كان معّدل البطالة قد اخنفض أقل من 

.2005، 2004، 2003التطورات االقتصادية الدولية، :صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل األول1
، جملية اإلدارة و االقتصاد، العدد الثالث و الثمانون،2009لسنة  كركوك مدينة يف الدخل توزيع بعدالة عالقتها و فاهيةالر  قياس و يونس علي أمحد، حتليل2

.282-281، ص 2010
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ات كثرية يف حماولة تقديره ألن هذا حيث تظهر صعوب ،NAIRU«1غالبا ما يتم حساب الـ و  . NAIRUالـ

  :أنإىل )1996(و آخرونAkerlofو عالوة على ذلك فقد أشار كل من . املعّدل يتغري مبرور الزمن

يف املدى الطويل، فإن ثبات معّدل التضخم عند مستوى   .على معدل التضخمنفسه  عتمدي NAIRU الـ«

يف حني أن مستوى التضخم املساوي للصفر، قد يزيد . ناتجمعتدل قد يسمح بتحقيق أقصى حّد للعمالة و ال

.2»بشكل ملموس من معّدل البطالة الطبيعي، و يقّلل يف املقابل من مستوى الناتج

النفط، الدور األهم يف تغريات الناتج احمللي من الناحية االمسية تلعب التغريات يف األسعار، بصفة خاصة أسعار

إن التغريات يف أسعار النفط اخلام يكون هلا تأثريات على املستوى العام لألسعار على . يف االقتصاد اجلزائري

تغريات األسعار عامليا تلعب دورا هاما يف حتديد اجتاهات التضخم  املستوى العاملي، ويف حالة اقتصاد مفتوح، فإن

.2012-1980ل الفرتة طالة خالمن التضخم و الب الشكل البياين التايل يعكس العالقة بني اجتاه كل .3احمللي

2010-1980البطالة و التضخم في الجزائر  اتجاه: )38(الشكل 
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عهد العريب للتخطيط، املؤمتر دراسة تطبيقية باستخدام منهجية التكامل املشرتك، امل:عماد الدين املصبح، العوامل املؤثرة يف البطالة يف اجلمهورية العربية السورية1

.17، ص 2008مارس، القاهرة مجهورية مصر العربية، 18-17الدويل حول أزمة البطالة يف الدول العربية 
2

Kangni Kpodar, op, cit., PP 17-18.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07210.pdf

.، مرجع سبق ذكرهالناتج احلقيقي.. السقا، اجتاهات النمو يف االقتصاد السعودي  براهيمإحممد  3
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 عادت هذه األخريةأن ، )38(من الشكل يف اجلزائر يالحظ  معّدالت التضخميف ستقرار االبعد سنوات من 

 و يرجع هذا االرتفاع حسب الكثري«.قياسي و هو مستوى%8.5إىل مستوى  2012لرتتفع مرة ثانية سنة 

اليت تضغط يف نفس الوقت على حجم التكاليف يف العملية  ، والزيادات األخرية يف األجور إىل ءمن اخلربا

عرفت قيمة العملة اجلزائرية يف يضا أ. اإلنتاجية من جهة و على الطلب على السلع و اخلدمات من جهة أخرى

أسعار املواد املستوردة و خاصة يف حميط يشهد زيادة و ارتفاع يف  عا أمام الدوالر األمريكيالسنوات األخرية تراج

و منه فإن التضخم . يف التضخمبالدينار داخليا فينتج عنه زيادة السلع ذات االستهالك الواسع، ممّا يرفع أسعارها 

.1» جلزائريال يفّسر فقط نقديا بل أيضا هو مرتبط بالدائرة احلقيقية لالقتصاد ا

، و املرتبط مبداخيل صادرات احملروقات اكم السيولة يف البنوك اجلزائريةجانب تر  أي ،اجلانب النقدي فيما خيص

يتمثل يف عدم قدرة هذه البنوك على حتويل هذه الكتلة املهمة من السيولة يف شكل  ،يربز مشكل أساسي

فالثروة . يولة املتاحة و اإلنتاج الغائب الذي يوّلد التضخمو هنا يظهر الربط املنعدم بني الس. استثمارات منتجة

احلقيقية ال تظهر يف ضخامة السيولة يف البنوك بل يف االستثمار و يف تراكم رأس املال و اإلنتاج املتوّلد من هذه 

، لعيقّلل من التضخم بعرض للس وظائف الشغل الدائمة و املنتجة والكتلة والذي يساهم يف خلق الكثري من 

.2اليت تتمشى  وحجم الطلب الداخليو 

III.في الجزائر تطور القطاع المالي:  

ة و ميكن قياس التطور املايل بعدّ ،منو القطاع املايل يف الّتخفيف من حدة معّدالت البطالة أيضا يساهم«

للقطاع  إىل الناتج احمللي اإلمجايل و نسبة القروض املخصصة 3Mو1M ،2Mمؤشرات منها بنسبة عرض النقود 

GDPCPCاخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل  GDPTBDو نسبة الودائع املصرفية إىل الناتج احمللي اإلمجايل  / /.

و قد استخدم املؤشر األول كل من . هذه املؤشرات متثل أهم املقاييس املستخدمة لقياس التطور املايل

Goldsmith)1989( ،Mackinnon)1973(  وLevine)1996(  . يرىMackinnon  أن النسبة

ميكن اعتبارها كمؤشر للكبح املايل،  إىل الناتج احمللي اإلمجايل )املفهوم املوسع(مؤشر عرض النقود املنخفضة من 

ا الطرح هلذ ةفرضية الرئيسيوتبقى ال.3» ارتفاع حجم الوساطة املالية يف البلدعه يعرب عن تطور النظام املايل و وارتفا

. االقتصاد يفومنه على التشغيل مباشرة  ،النمو االقتصاديعلى  بشكل إجيايبؤثّر يالقطاع املايل وشكل أن حجم 

-1980يوضح تطو كل من عرض النقود مبفهومه املوسع و اجتاه البطالة خالل الفرتة  )39(الشكل البياين 

2010.

.، الرباط، اململكة املغربية2013-04-25، جملة االقتصاديات ،عبد اخلالق التوهامي، خماطر التضخم يف اجلزائر1
.سابق ، مرجععبد اخلالق التوهامي2
، جامعة بغداد، 194-179، ص ƾǠǳ¦��ƨȇ°¦®ȍ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨǴĐ¦��¼¦ǂǠǳ¦17®� يف االقتصادي النمو على املصريف اجلهاز تطور تأثري عمار محد خلف، قياس3

.181، ص 2011
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2010-1980تطور عرض النقود بمفهومه الموسع و اتجاه البطالة في الجزائر  :)39(الشكل 
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 المقدم للقطاع)القروض(االئتمان قيدهو،كما ذكرنا سابقا البطالة الذي يؤثر علىاملهمالعامل اآلخر

والوساطة و كذا تراجع دور ، واليت منها اجلزائرالنامية  يف اقتصاديات الدول األسواق املالية ختلف بسبب. الخاص

والقروض القروض املصرفيةجند أن ، و املستقبلية العقود اآلجلةوسوقطويل األجل متويلوجودعدم نظرا لو  .املالية

مت قياس هذا املتغري انطالقا لقد  .استثمارات القطاع اخلاصلتمويل املتاحاملصدر الوحيد لالئتمانهي اخلارجية

هلذا يتوقع أن يكون و . CPS)(القروض املوجهة للقطاع اخلاص كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل نسبة من 

  .اخلاص حجم التشغيل يف القطاعإجيايب على تأثرياملقدم  االئتمان

إىل أن القروض املمنوحة للقطاع اخلاص وّلدت استثمارات  )Pentecost)2000و  Karل كل من قد توصّ «

م و هذا سيكون له أثر إجيايب على كبرية و ضاعفت إنتاجية هذا القطاع عكس القروض املمنوحة للقطاع العا

الشكل البياين التايل يعكس العالقة بني معّدالت البطالة و حجم القروض املقدمة للقطاع .1» التشغيل

  .اخلاص

¦�ƾǴĐ،العزيز جامعة امللك عبد، جملة االقتصاد واإلدارة عربية السعودية،خالد بن محد بن عبد اهللا القدير، تأثري التطور املايل على النمو االقتصادي يف اململكة ال1

.2004، 22-3، ص العدد األول ،الثامن عشر
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2010-1980الخاص و اتجاه البطالة في الجزائر  المقدم للقطاعالقروض:)40(الشكل 
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الت الفائدة الحقيقية معدّ أما فيما خيص  RIR، من املتوقع أن تكون العالقة بينهما عالقة طردية، حبكم أن ف

ل الفائدة احلقيقي يؤدي إىل اخنفاض الطلب على االستثمار الشيء الذي يؤدي إىل اخنفاض الطلب ارتفاع معدّ 

.الت البطالةعلى العمل، وبالتايل ارتفاع معدّ 

، وسعر الفائدة )ببساطة سعر الفائدة املعلن يف البنوك(ه سعر الفائدة االمسي ز بني ما يطلق عليبد أن منيّ هنا ال

ميكن إدراج معدل الفائدة احلقيقي كمتغري . 1احلقيقي، وهو سعر الفائدة االمسي مطروحا منه معدل التضخم

سعار الفائدة أ أن يكون الرتفاعميكن . من حمّددات الطلب على االستثمارمفسر للبطالة، على أساس أنه حمّدد 

و قد  ،انكماشيةسياسة نقدية غالبا ما يكون كنتيجة لسعر الفائدة  فارتفاع. آثار سلبية على خلق العمالةاحلقيقية 

والنتيجة الكلية اخنفاض يف الطلب احمللي و تراكم . تكلفة رأس املالوزيادة يف  الطلب احمللي يف تباطؤينجر عنه 

)Wolfers)2000و  Blanchardأشار كل من و « .ب على العمالةالطل تراجع يف هرأس املال ينجم عن

قد أثّر سلبا على تراكم رأس املال و ساعد ،يف عقد الثمانينات ايادة يف أسعار الفائدة احلقيقة يف أوروبإىل أن الزّ 

ومع  ،2)و آخرون Fitoussiو seeأشار إىل ذلك كل من (على بقاء معّدالت البطالة عند مستويات مرتفعة 

أن األثر السليب لزيادة سعر الفائدة احلقيقي على العمالة من املرّجح أن يكون يف )Nickell)1998ذلك بّني 

 على العمل الطلبيف اخنفاض قد ينتج عنه يف نفس الوقت  املرتفع  ل الفائدة احلقيقيمعدّ . حدود نطاق ضيق

فقد أدرج كل من . » البطالةارتفاع مستويات إىل ا يؤدي على األرجح أيضا زيادة املعروض من العمالة، ممّ و 

Lucas وRapping)1969(3 من اإلحالل الفكرة الرئيسية عرض العمالة، منوذج  لشرححالل الزمين فرضية اإل

.، مرجع سبق ذكرهالناتج احلقيقي.. السقا، اجتاهات النمو يف االقتصاد السعودي  إبراهيمحممد 1
.17، ص مرجع سبق ذكرهعماد الدين املصبح، 2

3
Robert E. Lucas, Jr. and Leonard A. Rapping, Real Wages, Employment, and Inflation, Journal of Political
Economy, Vol. 77, No. 5 (Sep. - Oct., 1969), pp. 721-754.
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 املستقبل على مدى عمرأيضا املتوقعة يف و  ،املاضي يفهي أن املعروض من العمالة يعتمد على األجور الزمين 

اخنفاض األجور احلقيقية سوف جتعل العمال يتوقعون زيادة يف سعر الفائدة احلقيقي، أي ف .عماللاحلياة املهنية ل

فقد ومع ذلك، .¤ǲǸǠǴǳ�ǂǐǼǠǳ�Ƕē¦®¦ƾǷو  ومنه سيزيد العمال من عرضهم األجور احلالية،مقارنة بيف املستقبل 

Whileل من ودّعم هذه الفرضية ك .لفةالزمين نتائج خمتاإلحالل أسفرت اختبارات فرضية  Hall)1980( وكذا 

Dutkowsky و Foote)1982(.اجتاه كل من معّدالت الفائدة االمسي  يعكس الشكل البياين التايل

احلقيقي و كذا معّدالت البطالة يف اجلزائرو 

اتجاه كل من معّدالت الفائدة االسمي و الحقيقي و كذا معّدالت البطالة في الجزائر:)41(الشكل 
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IV.اتجاه النفقات واإلرادات العامة في الجزائر:

حيث يعد هذا فيها،  املالية السياسة أهم أدوات اجلزائر من أحد يف Expen)(احلكومي  يعد أيضا اإلنفاق

 يتوقع أن يكون لإلنفاق احلكومي و. النفطيةاملوارد  بعائدات يف اجلزائر خاصة اإلنفاق أداة حلقن االقتصاد الوطين

وهو أهم أداة حسب . االقتصاديو التشغيل  النمو كل من  طردي علىأي معنوي إحصائيا، موجب و  تأثري

اخلاصة  للوصول إىل النمو االقتصادي من خالل قدرة احلكومة على التنسيق بني املنافعالتحليل الكينيزي 

والرفع من  أمثل للنمو والتنمية املنتجة، والوصول إىل مسار تاالستثماراواحلاجات االجتماعية، وزيادة حجم 

.معّدالت التشغيل

 أندور احلكومة جيب  أن إىلجتريبية تشري  دالئل نظرية وهناك  أن  يشريون إىل الكثري من االقتصادينيإال أن « 

فرص وظيفية جديدة منتجة و دائمة، وأن ضخامة القطاع  إجياد يكون أقل لضمان استمرارية النمو االقتصادي و
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مت حول اململكة العربية السعودية ، وثبت ذلك من خالل دراسة قدّ 1 » ؤثر سلبا على منو االقتصاديي احلكوم

�¿Ƣǟ�ƨȇƢĔ�©ǂǌǻ1997  ة عدم وجود أدلّ  إىلأشارت " احلكومي والنمو االقتصادي يف اململكةاإلنفاق "بعنوان

أن  إىللت الفرد من الناتج احلقيقي، وتوصّ احلكومي للمملكة هلا تأثري على منو نصيب  اإلنفاقزيادة  أنثابتة على 

  . كون أفضل لو متت من خالل تقليص دورها يف االقتصاديمواجهة العجز يف ذلك الوقت س

Karrs"جاءت دراسة Georgois"2 دولة بني  118حول العالقة بني اإلنفاق العام و النمو االقتصادي يف

ليبّني فعالية و حمدودية السياسة املالية 1985-1960لفرتة  دول نامية وأخرى متقدمة مستخدما بيانات إحصائية

و قد توصل إىل أن متوسط . خاصة يف الدول النامية و استند يف حتليل نتائجه إىل أعمال االقتصادي روبرت بارو

ه األمثل يف أغلب الدول األفريقية و هو أقل من املتوسط يف حجم اإلنفاق االستهالكي احلكومي يتجاوز حدّ 

.يف هته الدول جم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايلاحلم وقدّ . عض دول آسياب

وعلى الرغم  .العربية الريعية ومنها اجلزائر عقد السبعينات ميثل بداية حتول كبري يف منو النفقات العامة يف البلدان إن

نفاقي اإلز بني عدة فرتات للمسار إال أننا ميكن أن منيّ ،دانالبل من الفروق اهلائلة يف النفقات العامة بني تلك

  .يف رسم هذه املسارات يكان لعائدات النفط اخلام الدور الرئيسحيث   2009وحىت عام 

هذا الرتاجع بنسبة قدرها حوايل  FMIشهد عقد التسعينات تراجعا يف إمجايل اإلنفاق العام، و قّدر خرباء من 

فالوضعية املالية للخزينة  .حمللي و هذا راجع إىل حزمة الربامج املفروضة على اجلزائرمن إمجايل الناتج ا 5%

العمومية كانت يف تدهور مستمر، حيث حتول الفائض مع بداية التسعينات إىل عجز، فقد اخنفض الفائض بنسبة 

ادة النفقات العامة، ت مقابل زيوهذا راجعه الخنفاض اإليرادا 1992، و عانت اخلزينة العجز ابتداء من 50%

هذا االخنفاض يف اإليرادات ناتج عن اخنفاض اجلباية البرتولية و اليت بدورها تعود الخنفاض أسعار النفط يف و 

.19863األسواق الدولية و خاصة بعد أزمة 

أنه  مشريا ه داخل اقتصاديات هذه الدول حذر املستشار االقتصادي السعودي سلطان املهنا من تصاعد حجم اإلنفاق احلكومي يف الدول النفطية واتساع دور 1

.استشهد بثالث دراسات عاملية وواحدة حمليةو  .البطالة معّدالتو يعده سببا يف ارتفاع ،سيؤدى إىل نتائج عكسية على املدى الطويل
2

Karras, Georgios, The Optimal Government Size: Further International Evidence on the Productivity of

Government Services. Economic Inquiry, April, 1996, Volume 43.
3

Daniela. G, Theodore O. Ahlers, Mustapha K. Nabli, Miria Pigato, (2007), République Algérienne
Démocratique et Populaire a la recherche d’un investissement public de qualité. Une Revue des dépenses
publiques, Groupe pour le développement socioéconomique région Moyen Orient et Afrique du Nord. (En
deux volumes) Volume I : Texte Principal Rapport N° 36270 – DZ (Document de la Banque mondiale), PP
3.
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1998–1993مؤشرات المالية العامة في الفترة  تطور: )7(الجدول 

909192939495969798  السنة

PIB
milliards

de
dinars

554.39862.131074.701189.721487.402004.992570.032780.172830.49

حجم 

اإلرادات 

  العامة

160.2272.4316.8320.10434.20600.8825.16926.67774.51

حجم اإلنفاق 

  العام

142.5235.3308.70390.50461.90589.09724.61845.20875.74

عجز امليزانية 

/PIB

3.642.16-1.14-8.46-4.39-1.412.932.38-3.82

ǆ:المصدر ǴĐ¦  االقتصادي و االجتماعي(CNES) ،2004، توقعات التنمية االقتصادية و االجتماعية، نظرة حول السياسة النقدية يف اجلزائر.

أسعار احملروقات نظرا لكونه يتأثر بدرجة كبرية بإيرادات اجلباية  تغّري رصيد امليزانية العامة خالل هذه الفرتة بتغّري 

1993تفاقم هذا العجز سنة)دج ليونم108267(1992ظهر العجز مرة ثانية ابتداء من سنةفقد .البرتولية

.1 على التوايل من الناتج الداخلي اخلام10.07،13.67مليون دج أي ما ميثل162267حيث أصبح

دوالر سنة  24.34عوض 1993دوالر للربميل سنة  17.50تفسري ذلك برتاجع أسعار النفط إذ بلغت ميكن 

، ارتفاع النفقات العامةحدث باإلضافة إىل ذلك  .مع ما ترتب عن ذلك من اخنفاض يف اجلباية البرتولية 1990

اخلارجية أين عرفت أكرب  كما ال ننسى خدمة املديونية،  26.49بنسبة  1993سنة  هذه األخرية فقد ارتفعت

.82.22نسبة هلا من حجم الصادرات خالل فرتة الدراسة حيث بلغت 

�ƨǼǇ�ǺǷ�¾Âȋ¦�ȆǇ¦ƾǈǳ¦�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ƢǼǈŢ�ƨȈǻƢưǳ¦�̈ŗǨǳ¦�©ƾȀǋ1999 حيث سجلت أسعار لنفط حتسنا ملحوظ 

�ËŚǤƬǳ�ƢǠƦƫ�ƢǛȂƸǴǷ�¦°ËȂǘƫ�©ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ƨȇǂǌǟ�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ƨȈǻ¦ǄȈŭ¦�©Ƣǻ±¦Ȃƫ�ƪ ǧǂǟ�¦ǀǰǿÂات أسعار احملروقات.  

يف العلوم  ، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة2004-1990: حالة اجلزائر يف حتقيق التوازن االقتصاديدراوسي مسعود، السياسة املالية ودورها 1

.396، ص 2005/2006االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
.396مرجع سبق ذكره، ص دراوسي مسعود،2
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2008-1999المالية العامة في الفترة  تطور مؤشرات: )8(الجدول 

1999200020012002200320042005200620072008  السنة

PIB3238.204123.514260.814537.695264.19578975448460.509306.2011008.30

Recettes950.501124.931389.741576.681517.672241.901719.81835.51900.31924

Dépenses961.681178.121321.031550.651752.691775.302105.12543.43143.44322.9

/ عجز امليزانية 

PIB

- 0.51- 1.321.30- 0.35- 3.53-------5.1- 8.4-13.2-35.0

ǆ:المصدر ǴĐ¦ االقتصادي و االجتماعي (CNES)،أرقام جديدة -2004، توقعات التنمية االقتصادية و االجتماعية، نظرة حول السياسة النقدية يف اجلزائر

.2008 لإلحصائيات حىتينللديوان الوط

تعاين خزينة اإليرادات العامة، وتبعا لذلك  تفوق ّن النفقات العامةأإىل بيانات هذا اجلدول ميكن القول ببالرجوع 

، اإلنفاق العام بوترية سريعة ال ميكن مواصلتهايف توسع الإىل حّد كبري إىل  هذا العجز رجعو ي ،ز مزمنالدولة عج

أّن هذه ،حيث فاق معّدهلا سرعة الزيادة يف قاعدة اإليرادات الضريبية لالقتصاد هذا من جهة، ومن جهة أخرى

ت اجلباية البرتولية اليت سامهت يف إيرادات املوازنة بنسبة العجوزات اليت عرفتها مالية الدولة تتأثر بدرجة كبرية بإيرادا

.طوال فرتة الدراسة50زادت عن

تها اجلزائر القطاع احلكومي من أن يلعب دورا جوهريا يف االقتصاد، مكنت الفوائض النفطية الضخمة اليت حققّ 

عينيات، حيث مل تزد نسبة اإلنفاق فقد كان اإلنفاق احلكومي متواضعا للغاية، كنسبة من الناتج يف عقد السب

، غري أن ارتفاع حجم الفوائض قد ساعد احلكومة على توسيع دورها لدرجة %16.51احلكومي إىل الناتج عن 

.1، وهي نسبة مرتفعة نسبيامن الناتج %36.75نسبة اإلنفاق احلكومي  تبلغ 1984سنة أنه يف 

رقم يف العقد األول من هذا القرن، إال أن الشكل %23.3يف املتوسط حىت بلغت  االستهالكي احلكومي تناقص

ح أن اإلنفاق احلكومي يتزايد بشكل عام من الناحية املطلقة، وتنبغي اإلشارة إىل أن هذا الدور يوضّ )42(

قامسا مشرتكا يف الدول النفطية يف املنطقة، حيث ينظر إىل اإلنفاق احلكومي على ف للقطاع احلكومي يعدّ املكثّ 

  . أحد وسائل توزيع الثروة وآلية هامة لرفع مستويات الرفاه لعموم املواطنني أنه

Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ǆ من بيانات حساب هذه النسب انطالقا1 ǴĐ¦  و االجتماعي(CNES) ،"وقعات التنمية االقتصادية و االجتماعية، نظرة حول السياسة النقدية يف ت

IMF: بيانات وكذا.2008 لإلحصائيات حىتينديدة للديوان الوطاجل والبيانات رقاماألو ".2004اجلزائر، (Algeria : Statistical Appendix

2003-205-2008)
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تطور كل من اإلنفاق الحكومي، اإلنفاق االستهالكي، و اإلنفاق االستثماري كنسبة من :)42(الشكل 

:)2010-1970(الناتج المحلي اإلجمالي 

�ǆ:ويل، صندوق النقد الد(WDI)البنك الدويل :المصدر ǴĐ¦ االقتصادي و االجتماعي(CNES) توقعات التنمية االقتصادية ،

)Gretlبرنامج(2004االجتماعية، نظرة حول السياسة النقدية يف اجلزائر،و 

يعد اإلنفاق االستثماري أهم جوانب اإلنفاق الكلي يف أي اقتصاد كان، إذ تعتمد عليه مستويات منو وتنافسية «

لرفع من معّدالت شكل عام، لذا يعد استقرار تطور و اجتاه هذا اإلنفاق من العناصر اهلامة لاقتصاديات الدول ب

يالحظ أن اإلنفاق االستثماري هو أكثر  ،وبالنظر إىل اجتاهات اإلنفاق الكلي يف اجلزائر .1» النمو االقتصادي

لتقلب بصورة واضحة من سنة إىل أن هذا اإلنفاق مييل إىل ا )42( من الشكلأنواع اإلنفاق تقلبا، حيث يتضح 

أخرى، وهو ما ال يستطيع أن يوّفر أساسا متينا إلحداث إقالع يف عملية التنمية االقتصادية يف البلد، و خاصة 

أن أحد أهم اخلصائص األساسية خلطط التنمية اليت تتبناها الدول املختلفة تتمثل يف ضرورة ختصيص إنفاق كبري 

اسية مثل مشروعات البنية التحتية ومشروعات تقدمي اخلدمات األساسية من التعليم على مشروعات التنمية األس

و يعزى تقلب حجم اإلنفاق االستثماري إىل التقلبات يف حصيلة  .لصحية وغريها من املشاريع اهلامةإىل الرعاية ا

 .البلداإليرادات النفطية، وذلك بفعل الدور احملوري الذي يلعبه القطاع النفطي يف اقتصاد 

اإلنفاق االستثماري كنسبة من الناتج يف اجلزائر يبقى  أن )42( خالل الشكل البياينمن ناحية أخرى يالحظ من 

ضعيف جدا، وذلك إذ أخذنا يف االعتبار اإلمكانيات املالية الكبرية للبلد، حيث مل تزد نسبة اإلنفاق االستثماري 

هذه النسبة يف  و لتنخفضعقدي السبعينيات والثمانينيات، تقريبا من الناتج خالل  %11.39يف املتوسط عن 

، وهي نسبة حمدودة جدا سواء مبقاييس الدول النامية أو 2%9.66يف املتوسط إىل حوايل  2009-1990الفرتة 

ǂƟ¦ǄŪ¦�ǲưǷ�ƢēƢȈǻ¦ǄȈǷ�Ŀ�̈ŚƦǯ�ƨȈǳƢǷ�ǒ Ɵ¦Ȃǧ�ǪǬŢ�Ŗǳ¦�¾ÂƾǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƢǏȂǐƻ��ƨȈŭƢǠǳ¦�ǆ ȈȇƢǬŭƢƥ . إن هذه

.6689العدد  ،2012فرباير ¦��ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǴĐ¦��ȆǴǰǳ¦�¼ƢǨǻȍ: اد السعوديحممد إبراهيم السقا، اجتاهات النمو يف االقتص1
Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ǆ بياناتباالعتماد على  احمللي اإلمجايل الناتجإىل اخلاصة باإلنفاق االستثماري  حساب النسب2 ǴĐ¦  و االجتماعي(CNES) ،" توقعات التنمية

: بيانات وكذا.2008 لإلحصائيات حىتينديدة للديوان الوطاجل والبيانات و األرقام".2004ول السياسة النقدية يف اجلزائر،االقتصادية و االجتماعية، نظرة ح

IMF (Algeria : Statistical Appendix 2003-205-2008)
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ر عدم القدرة على تنويع مصادر اإلنتاج والدخل، وعدم القدرة على تويات لإلنفاق االستثماري يف الدولة تفسّ املس

  .ص من قيد النفط الذي يوقف انطالق عملية النمو للقطاعات غري النفطية يف اجلزائرالتخلّ 

النفط (لطبيعية يف األسواق العاملية إن ما تتسم به امليزانية يف اجلزائر هو اعتمادها الكبري على أسعار املوارد ا

كمصدر للدخل   وهناك يف الواقع عالقة وثيقة بني الضرائب املفروضة على املورد الطبيعية و اليت تعترب. )الغازو 

كما أن . فمع ارتفاع أسعار هته املوارد يزيد حجم إيرادات البلد و العكس إذا اخنفضت. أسعار هته املواردو 

رة الدولة على عملية االسترياد املتأتية من صادرات املوارد الطبيعية هو الذي حيدد  قدمستوى حجم اإلرادات 

من  متثل هذه الضرائب أكثرا حتصل عليه من اقتطاعات ضريبية على عمليات االسترياد، و محيّدد أيضا جممل و 

 يف املالية السياسات ما يفها عامال النفط أسواق يف التقلبات وتعترب .من جممل إيرادات امليزانية العامة 60%

  . لإليرادات املالية األهم املصدر النفطية اإليرادات اجلزائر لكون

  رادات البلد كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالييأسعار النفط و كذا إ تطور: )43(الشكل 
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ONS،World:المصدر Economic Outlook (WEO) data, IMF

Annual Statistical Bulletin 1999- 2005-2011 (OPEC))برنامجGretl(

،2008عام  من األخري الربع يف اخلام النفط اخنفاض أسعار إىل تأدّ  العاملية أيضا املالية نالحظ أيضا أن األزمة

 و قد ساعد على هذا االخنفاض  2009منخفضة خالل طول النصف األول من سنة  مستويات ضمن وبقيت

النفط، ومن خالل على العاملي العاملية و أيضا اخنفاض الطلب املالية األزمة عن الناجم االقتصادي باطؤالت

.2009و حىت النصف األول من سنة  2008نالحظ تراجع إيرادات اجلزائر بداية من سنة  )43( الشكل البياين

لدول العربية، فقد جتاوزت مسامهتها يف متثل اإلرادات النفطية الرافد األساسي لإليرادات العامة يف جممل ا

%80و %70عمان، و تراوحت هذه القيمة بني يف  %80و حوايل أكثر من  %90ق ااإليرادات العامة يف العر 

يف كل من قطر و اإلمارات  %70و  %60يف كل من اجلزائر، اليمن، السعودية، البحرين، ليبيا و الكويت وبني 

OIL

GDPRECETTE /
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التايل يوضح حجم كل من اإلرادات العامة، اإليرادات النفطية و كذا )44( بياينالشكل الو . 1العربية املتحدة

:2010-1990خالل الفرتة يف اجلزائر اإليرادات غري النفطية 

%إلى الناتج  )العامة النفطية و غير النفطية(نسبة اإلرادات  :)44(الشكل 
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سبة النمو يف اإليرادات النفطية،وتراجعت معه ن شهد عقد التسعينات تراجعا واضحا يف أسعار النفط اخلام

الناتج احمللي بعد  فقط من %29.8 حوايل ات علىاإليرادات العامة للدولة يف عقد التسعين ولذلك اقتصر متوسط

ويعكس هذا الرتاجع يف نسبة اإليرادات . 1989-1974يف املتوسط خالل الفرتة  %36.48يف حدود  كانت  أن

�ƨȈǳƢŭ¦�µ للدولة إىل أن اإليرادات العامة غري النفطية أيضا فهي هشة العامة ȂǠƫ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ƢĔ¢�ƨƳ°ƾǳ�ƨȇƢǤǴǳ

  .يف حالة حدوث أي صدمة يف أسعار النفط أي تراجع يف اإليرادات النفطيةالعامة للدولة 

»�ËȂǘƫ�©ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ƾǬǟ�ƨȇƢĔ�ǞǷ�Ǻǰǳكبري سواء من الناحية املطلقة أوعلى حنو   اجلزائر رت اإليرادات العامة يف 

ل فقط حوايل كانت إمجايل اإليرادات العامة للدولة متث،1990كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، ففي عام

 عبارة عن إيرادات غري %11.2عبارة عن إيرادات نفطية، و%18.2، منها من الناتج احمللي اإلمجايل 29.4%

 يف اجلزائر يفأخذت اإليرادات العامة  �¢ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ƾǬǟ�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ƢȀǟƢǨƫ°¦Â�ǖǨǼǳ¦�°ƢǠǇ¢�̈°Ȃǧ�ǞǷ�Ǿǻ© غري. نفطية

.2004دولية، التطورات االقتصادية ال: صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل األول1

venueRe

revenuerbonNonhydroca

revenuenHydrocarbo
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كنسبة من   %37.2ن النمو فيها بصورة جوهرية حيث بلغت خاصة اإليرادات النفطية حيث كا التحسن، بصفة

اإلمجايل على القطاع  ز الشديد هليكل الناتج احمللييوهي نسبة مرتفعة للغاية، تعكس الرتك2008سنة  الناتج

.1 » النفطي خالل هذا العقد

ن مثل هذه إ. النفطية بصورة مكثفة على اإليرادات كل هذا يعكس اعتماد الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر  

خطر دائم العامة ال توفر االستقرار املطلوب يف املالية العامة للبلد، وهو مصدر  التقلبات احلادة يف اإليرادات

  .مقلق يف اهليكل احلايل لإليرادات العامة للجزائر و هو ما تعاين معظم الدول العربية املصدرة للنفطو 

كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  أن نسبة اإليرادات النفطية ،لسابقا )44( الشكل البياينيالحظ أيضا من 

بشكل واضح منذ بداية عقد التسعينات و إىل يومنا هذا، و هذا يرجع لتقلب أسعار النفط بصفة عرفت تقلبات 

  ية يف مأزقع السياسة املالّا نإليرادات العامة يف للبلد سيضع صا الواقع أن هذا النمط الجتاه إمجايل « .أساسية

 غري أنه عندما. لن يظهر هذا املأزق مادامت أسعار النفط مرتفعة ووضع امليزانية العامة للبلد يف وضع مريحكبري و 

فأي تغّري يف اإليرادات .متيل أسعار النفط حنو الرتاجع، فإن هشاشة وضع املالية العامة للدولة تتضح بصورة أكرب

.2 » خاصة اإلنفاق االستثماري وث تغريات يف اإلنفاق العام، بصفةالعامة سيؤدي حتما ال حمالة إىل حد

، فالنفط مصدر طبيعي ناضب غري للجزائر اهليكل احلايل لإليرادات العامة هذا هو مصدر اخللل الرئيسي يف

 الوقت الذي نالحظ فيه تراجع يف مسامهة املصادر التقليدية يف اإلرادات العامة كاإلسهام النسيب متجدد، يف

النفطية و اليت الزالت متثل أهم مصدر لإليرادات يف باقي  للضرائب و الرسوم وغريها من املصادر األخرى غري

  .دول العامل و خاصة الدول املتطورة

ما ميكن مالحظته أيضا هو أن نسبة اإليرادات النفطية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل تتناسب طرديا مع نسبة 

ارتفاع أسعار النفط وزيادة اإليرادات النفطية، تتزايد نسبة اإليرادات العامة إىل إىل الناتج، فمعاإليرادات العامة 

اإليرادات النفطية وارتفاع نسبتها إىل الناتج ترتفع نسبة اإليرادات العامة  إذ أنه مع منو. الناتج وهو أمر متوقع

  . بالتبعية إىل الناتج

دة والبحث جبدية عن عناصر أخرى تساعد يف تكوين بصورة جيّ  دات العامةكل هذا يستدعي ضرورة تقييم اإليرا

تنويع مصادر اإليرادات لتحقيق أكرب قدر من االستقرار االقتصادي يف البلد هيكل اإليرادات العامة يف اجلزائر أي 

ة و كذا التقلبات وإعادة النظر يف كثري من الرسوم و الضرائب املختلفة لكي تتماشى و التطورات العاملي. فيها

  .املفاجئة يف أسعار النفط يف األسواق الدولية

.371-369مرجع سبق ذكره، ص دراوسي مسعود،1
.6731دالعد 2012مارس ��¦��ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǴĐاإليرادات العامة:حممد إبراهيم السقا، اجتاهات النمو يف االقتصاد السعودي2
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V. الحقيقية أسعار النفطتطور  Roil:

 أسعار النفط اتتقلبالبطالة يف الدول النامية و الدول العربية املصدرة للموارد األولية أيضا بمشكلة ترتبط «  

Realاحلقيقية  Oil Price Roilاديا مبروره بدورات حادة من يتميز اقتصكمورد طبيعي هام النفط  ، ف

هذا القطاع  ، وأمهها أناملصدرة للنفط ومنها اجلزائردول الوهناك خصائص موجودة يف . التقلبات يف األسعار

صادرات وجود تلك الدورات احلادة يف أسعار وإيرادات . تغلب عليه صفة الريع ¦�À¢Â��ƨǷȂǰƸǴǳƢē¦®ƢǐƬǫ مملوك

ب يف وجود يتسبّ و ، 1»عتمد عليه االقتصاد عامة، واإليرادات احلكومية خاصةورد غري متجدد، يالنفط، هذا امل

له النفط ر اسعأواستقرار . ، وخاصة على املدى البعيداالقتصاد ككلصعوبات ومتاعب كبرية يف سياسات إدارة 

ر النفط يف حتديد نظرا للدور الكبري الذي تلعبه أسعاو  .يف النمو االقتصادي دور حموري يف استقرار االقتصاد و

حجم اإليرادات العامة للدولة، فإننا ندرجه كمتغري مفسر ملعّدل البطالة، فمن التحليل السابق نستنتج أنه كلما  

كانت أسعار النفط مرتفعة كلما زادت إيرادات امليزانية وبالتايل حتفيز الدولة على القيام باالستثمارات العمومية 

يف صياغة وبعث برناجمي اإلنعاش ودعم النمو  2000فرة النفطية منذ سنة الدور الكبري الذي لعبته الط(

.، ومنه فإننا نتوقع أن يكون معّدل البطالة دالة يف أسعار النفط وبإشارة عكسية)االقتصاديني

2010-1970تطور أسعار النفط و اتجاه البطالة في الجزائر  :)45(الشكل 
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، مركز الدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية، دراسات إسرتاتيجية، اب وآليات التوظيفدراسة للمالمح واألسب، الطفرة النفطية العربية الثالثة، أمحد السيد النجار 1

.2006يوليو  ،)165(العدد رقم  -السنة السادسة عشرة

احلظر على النفط العريب

الثورة اإليرانية

قية اإليرانيةاحلرب العرا

ƨȇƢĔاإلداريالتسعري

 غزو الكويت

،أوبكزيادة حصة

 املالية اآلسيوية األزمة

املستهدفة وبكاأل ختفيضات  

اخلليجيةاألزمة

 الثانية

مع بروز فرتة اإلقالع يف الصني منو الطلب  

على ساحل اخلليج األمريكيكاتريناأعاصري

حبر الشمالوالعراق و نيجرييااخلام يف، وانقطاعضيق الطاقة اإلنتاجية

العامليةاألزمة املالية

iceNom Pr
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12إىل  1972يف عام  ربميلدوالرات لل 3من، أربعة أضعاف النفط اخلام ت أسعارارتفع ،1973رب نتيجة حل

على فيما بعد ساعد و الذي  العريب النفط هذا االرتفاع كان بسبب حظر. Ƣǟ�ƨȇƢĔ�¾ȂǴŞ1974¿ ربميللل دوالرا

، الشيء الذي أدى إىل احلصول على إيرادات وفوائد هامة كانت تعترب احلل لقطاع احملروقات املالية عوائدارتفاع ال

أكسب القطاع أمهية   قدهذا كل    .ة املعتمدة على الصناعات الثقيلةاالقتصادياألمثل لتمويل مشاريع التنمية 

«� لتنمية يف اجلزائرلإسرتاتيجية وضع كربى يف  ƾđالشكل التايل وهذا ما يالحظ من خالل  .خلق مناصب شغل

%16.33إىل  1972سنة  %24.83ع أسعار النفط اخنفاض يف معّدالت البطالة من ارتفا  وقد صاحب. )45(

ء بقا حافظ على 1980و كذا احلرب اإليرانية العراقية سنة  1979اندالع الثورة اإليرانية سنة .11979سنة 

من 1981بداية من سنة  ارغم من تراجعهفبال. 1985-1979خالل الفرتة  عند مستويات مرتفعة أسعار النفط

معّدالت البطالة واصلت تراجعها إىل إال أن  ،1985دوال للربميل حبلول  26.48دوالر للربميل إىل  35.41

هذا ما يظهر جليا من خالل  .1985سنة  %13.59و بقيت يف حدود  1984سنة  %13.29مستويات 

و عرفت . 2 دوالرا 10دوالرا إىل ما دون 27من أسعار النفط ¦ƢĔ°©�1986يف عام  .)45(الشكل البياين 

ة، املتمثلة يف الصدمة البرتولية اليت كان هلا األثر السليب أحداث اقتصادية صعبيف اجلزائر 1986-1989فرتة ال

سنة  20.04إىل حدود  1986سنة  %16.14على املتغريات املاكرو اقتصادية و خاصة البطالة اليت ارتفعت من 

1990.

ة إال أن البطال 1990و بالرغم من التحسن الطفيف يف أسعار النفط خاصة بعد احلرب اخلليجية الثانية سنة 

 لكن بداية من هذه. 1995-1990كمتوسط خالل الفرتة   %22.25بقيت عند مستويات مستقرة مقدرة بـ 

و تزامن هذا . %29.50ند مستوى وع2000ى مستوى هلا سنة صالسنة عادت معّدالت البطالة لرتتفع لتبلغ أق

بدأت . 1998سنة  %12.16االرتفاع مع اخنفاض أسعار النفط أين بلغت أدىن مستوى هلا خالل هذه الفرتة 

�ƨȇƢĔ�Ȇºººººǧ�ĿƢǠƬǳƢƥ�ǖǨǼǳ¦�°ƢǠǇ¢1999 ،1999و1998خفضت أوبك إنتاجها ثالث مرات خالل عامي  إذ.

��2000�ǀǼǷ�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ȄǴºººººººººǟ¢�±ÂƢƴƬƬǳومع استمرار منو االقــتصاد العــاملي، استمرت أسعار النفط باالرتفاع عام 

سنة الكربى يف  اēǄǨǫ�Ǫحقّ و . دوالر 28.1 إىل 2003عام  تووصل ا ارتفاعهيف ت األسعاراستمر و  .1981عام 

.20083دوالر عام  147.27 ا بـسعر هلأعال  إىل تمستمر يف الصعود حىت اآلن حيث وصل هيو  2007

ود االقتصادي ر حنو اهلبوط وذلك بسبب املخاوف على الطلب العاملي بسبب الركاسعاأل تلكنه سرعان ما اجته

دوالر للربميل  60وصل النفط إىل . 2008سببه أزمة الرهن العقاري يف شهر أكتوبر من عام عاملي والذي كان ال

-2001الطفرة النفطية (خالل هذه الفرتة . من قيمته %32خسر حوايل و  ،�ƨǼǇ�ƨȇƢĔ�ǞǷ2008 أدىن مستوى

.2011سنة  %9.8مستوى هلا بـ  عرفت اجلزائر تراجعا كبريا يف معّدالت البطالة لتستقر عند أدىن)2011

1
Cherifa Bouchaour & Hussein Ali Al-Zeaud, op. cit., PP 102-103.

2
Cherifa Bouchaour & Hussein Ali Al-Zeaud, op. cit., PP 103.

.مرجع سبق ذكرهاليوسف، نورة بنت عبد الرمحن 3
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عالقة االنحدار البسيط بين معّدالت البطالة و أسعار النفط الحقيقية خالل يعكس  )46(الشكل البياني 

2011-1970الفترة 
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ة خالل الفرتة و أسعار النفط احلقيقي) متغري تابع(إعداد الرسم البياين الذي يعكس عالقة االحندار البسيط بني معّدالت البطالة :المصدر

OECD: باالعتماد على إحصائيات1970-2011 Factbook 2011: Economic, Environmental and Social

Statistics –

VI. حجم التبادل التجاريتطور:  

هذا  إىل أن و ميكن أن نشري. حجم التبادل التجاري هو اآلخر ميكن أن يؤثّر مباشرة على معّدالت البطالة«

ل التضخم ميكن أن يؤثرا يتقلب بتغري أسعار الصادرات والواردات، وهلذا فإن سعر الصرف ومعدّ و  يتغري املؤشر

صادات بشكل كبري على  ،اجلزائر على وجه خاص يعتمد كثري من الدول النامية ومنها .هذا املؤشر  يفتغّري العلى 

ل التبادل التجاري ىل مشاكل خطرية ملعدّ يف أسواق السلع الدولية تؤدي إ )التقلبات(، وهلذا فإن التغريات النفط

عندما اخنفضت أسعار البرتول يف أواخر الثمانينيات واجهت الدول املصدرة للبرتول ونالحظ أنه . 1 » هلذه الدول

وهلذا فإن ملعّدل ،وذلك لتدفع لكمية حمددة من الواردات ،كمية أكرب من البرتولتصدير   مشكلة متثلت يف وجوب

��Ƣđ�¿Ƣǫ�ƨǇ¦°ƾǳ�ƢǬƦǗÂKouparitsas«  .ي تأثري واضح املعامل على اقتصاديات الدول الناميةالتبادل التجار 

.2ل التبادل التجاري للدول النامية ضعف تقلباته للدول املتقدمةفقد وجدا أن تقلبات معدّ ،)Baxter)2000و

ولية واليت تتصف كما هو معلوم الدول النامية على تصدير السلع األمعظم ذلك إىل اعتماد  الباحثانوقد أرجع 

كما أن الدول النامية بصفة عامة منفتحة بدرجة  . بأن تقلبات أسعارها أكرب من تقبلت أسعار السلع الصناعية

1
Kangni Kpodar, op cit. PP 16.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07210.pdf

، أوراق عمل، كلية إدارة األعمال، جامعة لالقتصاد السعودي و عجوزات احلساب اجلاري التبادل التجاريالعالقة بني معدل  ،مساعد صاحل عبد اهللا املسبحي2

.10سعود، اململكة العربية السعودية، ص  امللك
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يضاف إىل ذلك أن الدول النامية هلا تأثري بسيط جدا على أسعار . كبرية على التجارة األجنبية والعامل اخلارجي

�Ƣē¦°®ƢǏ) م يف حتديد أسعار السلع اليت تصدرها فاألسواق العاملية تتحكّ .»)هياكلها االقتصاديةوهذا راجع إىل

ل التبادل التجاري للدول النامية إذا ما أخذنا يف االعتبار احلقيقة اليت تقول بأن تغريات معدّ  .هذه الدول النامية

فقد   «.سيطرة وحتكم هذه الدولد من خالل قوى خارج exogenous(�ËƾŢ�ƢĔ¢�ŘǠŠ��ŚƦǯ�ǲǰǌƥÂ(خارجية 

ب يف تسبّ يل التبادل التجاري ميكن أن أن حتركات معدّ Kose)2002(و  Mendoza)1995(وجد كل من 

.Rذكر و  .1»نصف تقلبات الناتج يف هذه الدول، تقريبا Prebisch يف نظريته عن العالقة بني دول املركز ،

.)البلدان النامية(الدول احمليطة البعيد لغري صاحل  األمديل يف ل التبادل الدويل ميأن معدّ احمليط ودول 

ميكن قياس تنافسية االقتصاد و كدا درجة االنفتاح االقتصادي من خالل من خالل التعرف على معّدل  وبالتايل

يف  من مؤشرات االقتصاد الكلي وخصوصا يامؤشرا رئيس)TOT(معدل التبادل التجارييعترب . التبادل التجاري

هو عبارة عن كمية الواردات اليت حتصل عليها الدولة مقابل ما تصدره من سلع منتجة حمليا وميثل . لدول الناميةا

.على وجه الدقة النسبة املئوية لألرقام القياسية ألسعار الصادرات مقسوما على األرقام القياسية ألسعار الواردات

  : رقم قياسي باستخدام املعادلة التالية ل التبادل التجاري على شكلوميكن حساب معدّ 

100×)أسعار الواردات/أسعار الصادرات(= ل التبادل التجاريمعدّ 

: أو  100 MX PPTOT

ا يعين أن كمية أقل يتحسن ممّ TOTفإذا ارتفعت أسعار الصادرات مبعدل أكرب من ارتفاع أسعار الواردات فإن « 

ل أكرب من ارتفاع أما إذا ارتفعت أسعار الواردات مبعدّ . دة من الوارداتية حمدّ من الصادرات ميكن معادلتها بكم

ا يشري إىل أن كمية أكرب من الصادرات جيب مبادلتها بكمية حمددة من يتدهور ممّ TOTأسعار الصادرات فإن

.2 » السلع واخلدمات املستوردة

 لنسبة املئوية ملؤشرات قيمة وحدةجاري باحساب مؤشر صايف معدل التبادل التإال أننا سوف نعتمد على 

.2000الصادرات إىل مؤشرات قيمة وحدة الواردات مقارنة بأسعار سنة األساس 

.10، ص مرجع سبق ذكره ،مساعد صاحل عبد اهللا املسبحي1
.11، مرجع سبق ذكره، ص مساعد صاحل عبد اهللا املسبحي 2
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ل التبادل التجاري، الرقم القياسي ألسعار الصادرات في الجزائر مؤشر صافي معدّ :)47(الشكل 

)2011-1980(ومعّدالت البطالة
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Source: WDI (Worldbank)

يف أسواق السلع  التقلباتعتمد اجلزائر كغريها من الدول النامية بشكل كبري على تصدير النفط، وهلذا فإن ت

العالقة  يوضح )47(الشكل البياين و. ل التبادل التجاري هلذه الدولالدولية تؤدي إىل مشاكل خطرية ملعدّ 

يف اجلزائر  (EX) ياسي ألسعار الصادراتوالرقم الق(NTOT) مؤشر صايف معدل التبادل التجاري الوثيقة بني

فعلى سبيل املثال، عندما اخنفضت أسعار البرتول يف أواخر الثمانينيات واجهت .20111-1980خالل الفرتة 

الدول املصدرة للبرتول مشكلة متثلت يف وجوب تصدير كمية أكرب من البرتول وذلك لتدفع لكمية حمددة من 

  .الواردات

ضت اجلزائر لصدمات خارجية و خاصة اخنفاض أنه عندما تعرّ )47( البياين خالل الشكلميكن أن نالحظ من 

�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�Ƣē¦°®Ƣǐǳ�°ƢǠǇȋ¦�ǖǇȂƬǷ�©ƢȇȂƬǈǷ تراجعت�¾®ƢƦƬǳ¦��¾ƾǠǷ�°Ȃǿƾƫ�ń¤�Ľ�ǺǷÂ�Ƣē¦°®Ƣǐǳ�ƨȈǬȈǬū¦�ƨǸȈǬǳ¦

.)47(الل الشكل البياين معّدالت البطالة و هذا ما يبدو واضحا من خ أثر سلبيا علىو هذا بدوره التجاري 

و كذا من املوقع اإلحصائي،(WDI)من بيانات البنك العاملي 2011-1980خالل الفرتة مؤشر صايف معّدل التبادل التجاري يف اجلزائر ى عل مت احلصول1

Perspective)جلامعة  – Université de Sherbrooke):

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=7&codeStat=TT.PRI.MRC
H.XD.WD&codePays=DZA&codeTheme2=2&codeStat2=x&langue=fr
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VII.اتجاه االستثمار العام في الجزائر:  

 توضح اليت املشاهدات بعض إىل النمو، طور يفهي  اليت وتلك املتقدمة الدول من كل جتارب مراجعة تشري« 

 هذه أيضاوتتأكد  .أخرى ناحية من البطالة ومعدل ناحية من االستثمار طبيعة أو ومنط مستوى بني عالقة وجود

 معدل اجته اإلمجايل، احمللي الناتج إىل االستثمار معدل ارتفع كلما أنه حيث النامية، الدول من كثري يف لكت

1.» االخنفاض إىل البطالة

)48(البياين  الشكل إىل وبالرجوعاجلزائر،  يف والبطالة االستثمار بني العالقة طبيعة على للتعرفو  عام، بشكل

 بني ما عكسية عالقةأنه توجد  القول ميكنالثالثة عقود املاضية،  خالل رييناملتغ هذين رتطوّ  يوضح الذي

 يف العكسية العالقة تلك طبيعة كانت وإن. أخرى ناحية من البطالة التومعدّ  ناحية من االستثمار مستويات

 بعض يف وكذلك مثال األورويب االحتاددول  جتربة يف نشاهدها ميكن أن اليت الوضوح درجة بنفس تتسم الاجلزائر 

 اأمهه من ،اجلزائري االقتصاد بظروف ملمّ  كل يعرفها اليت األسباب بعض إىل يرجع ذلك ولعلّ شئة، النا الدول

 منط طبيعة إىل وأخريا الرمسي غري القطاع نطاق واتساعالظرفية،  التشغيل سياسات، تبين الدولة لالبيانات دقة عدم

لبياين التايل يوضح العالقة بني حجم االستثمار ومعّدالت البطالة يف اجلزائر الشكل ا. اجلزائر يف السائد االستثمار

.2010-1980خالل الفرتة 

2011-1980الجزائر خالل الفترة  في والبطالة االستثماراتجاه  :)48( شكلال
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(http://www.quandl.com/IMF-International-Monetary-Fund/NID_NGDP_612-Algeria-Total-
investment-Percent-of-GDP ).

.3، ص 2002االقتصادية، ماي،  للدراسات املصري ، املركز68رقم  عمل مصر، ورقة يف البطالة ومشكلة االستثمار ياساتفوزي، س مسيحة1
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 :البطالة في الجزائراتجاه أهم العوامل الديموغرافية وأثرها على التشغيل و : المبحث الثاني

 النيوكالسيكى كالنموذج والتشغيل النمو على الدميوغرافية العوامل أثر رتفسّ  عديدة مناذج وجود من الرغم على« 

 يف أكرب دورا الدميوغرافية للعوامل تعطى اجتاهات التسعينات من الثاين النصف يف برز الذايت، فلقد النمو ومناذج

.1 »و الدخل واالستثمار االدخار العمل، سوق على تأثريها لخال من والتشغيل النمو حتديد

I.السكاني النمو2010-1970العمل في الجزائر خالل الفترة سن في السكان و حجم السكان، تطور:

تتأثر دالة الطلب على العمل حبجم السكان و هيكله، حيث ينعكس حجم كثافة السكان يف أي جمتمع على 

إن ارتفاع معّدل النمو السكاين قد يرفد سوق العمل بالقوى العاملة . دي العاملةزيادة أو نقص حجم األي

فنجد . اجلديدة، و خيتلف تأثري معّدل النمو السكاين من دولة إىل أخرى على التغريات احلاصلة يف سوق العمل

األمثل الذي يكفل  أن حجم اليد العاملة يف الدول كثيفة السكان بالنسبة للموارد االقتصادية أكرب من حّده

فيكون عنصر العمل يتمّيز بالوفرة و العكس يف الدول منخفضة . استغالل املوارد املتاحة لديها بأعلى كفاءة ممكنة

  .الكثافة السكانية

 التوزيع يف حدثت اليت التغريات أن إال األخرية السنوات يف اجلزائر يف  السكاين النمو معدل من تراجع بالرغم

 وتسبب. العمل عن الباحثني السكان نسبة يف زيادة عليها ترتب قد ن و خاصة لدى فئة الشبابللسكا العمري

  . العمل أخرى تواجه سوق حتديات الظاهرة هذه

  :التحول الديموغرافي السريع -1-1

لفهم اليت ميكن أن تؤثر على عرض العمل يف اجلزائر أمهية خاصة  ،العوامل الدميوغرافيةإن لدراسة و حتليل أهم 

حيث جتاوز (1970و  1960معّدل النمو السكاين يف الفرتة  فقد ارتفع. سوق العمل يف املنطقةكية دينامي

.)سنويا %3النمو السكاين متوسط 

كما أن معدالت اخلصوبة كانت حمصورة بني ستة إىل سبعة أطفال لكل امرأة يف املنطقة املغاربية واليت شّكلت 

  :يوضح ذلك التايل)9(و اجلدول . 1990-1980مل يف  الفرتة ضغطا كبريا على سوق الع

، لفرصوا التحديات :العربية املنطقة يف والتنمية الدولية اهلجرة حول اخلرباء اجتماع، املشرق دول يف العمالة وهجرة والتشغيل ايفغر والدميهبة أمحد نصار، التحول1

.2، ص 2006ماي  17-15، بريوت، اإلسكوا– آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة
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  المؤشرات الديموغرافية في دول المغرب العربي أهم: )9(الجدول 

)%سنويا (معّدل النمو السكاين )والدة لكل امرأة متزوجة( معدل اخلصوبة

198519952000200520072010198519952000200520072010

5.933.452.622.442.382.383.061.951.431.511.531.47رالجزائ

4.943.292.702.432.372.282.471.521.221.031.001.00المغرب

4.552.672.082.042.042.043.051.601.130.970.961.04تونس

Source : Lahcen, A. (2010). Trading high unemployment for bad jobs employment challenges in the Maghreb.
Carnegie PAPERS, Carnegie Middle East Center, N. 23. June. Available at: http://carnegie-
mec.org/publications/?fa=41213, P 9.

الت دميوغرافية سريعة متثلت خاصة يف تراجع معّدالت النمو السكاين يب الثالثة حتوّ دول املغرب العر  تشهد

.19901واخنفاض معّدالت اخلصوبة السكانية بداية من سنة 

إىل  1985سنة  %3.06اخنفضت نسبيا يف اجلزائر خالل الثالث عقود املاضية من  معّدالت النمو السكاينف

و اجتاهات معّدالت البطالة السكاين ين التايل يوضح تطور كل من النمو و الشكل البيا. 20102سنة 1.47%

:2011-1970خالل الفرتة 

:2011-1970النمو السكاني و اتجاهات معّدالت البطالة خالل الفترة :)49(الشكل 
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.7، ص مرجع سبق ذكرهعاشي،  احلسن1
،(WDI)بيانات البنك العاملي  منعليها احلصول  مت 2011-1970 يف اجلزائر خالل الفرتة وكذا معّدالت اخلصوبةالبيانات اخلاصة مبعّدالت النمو السكاين2

  و  growth-http://www.indexmundi.com/facts/algeria/population: وكذا من املوقع اإلحصائي

rate-undi.com/facts/algeria/fertilityhttp://www.indexm
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الدرجة األوىل، إىل تغّري باضية على مدى السنوات العشر امل يف اجلزائر الت البطالةاخنفاض معدّ يُعزى«

.)عاشيحسن (و تراجع معّدالت اخلصوبة النمو السكاين  يف تباطؤحيث كان هناك  االجتاهات الدميوغرافية،

كبريا يف  أن اجلزائر حّققت جناحابالرغم من . الت البطالة لدى النساء والشباب مرتفعةتزال معدّ ومع ذلك، ال

، إّال 2011و 1986فقد ُخفَِّضت نسبة البطالة فيها بأكثر من النصف بني العامني البطالة، معّدالت احلّد من 

.1»أّن هذا التخفيض أتى على حساب جودة فرص العمل املتاحة

منخفضة نسبيا يف الدول الثالث  يةعّدالت اخلصوبة الكلم أن )9(من خالل اجلدول السابق ما يالحظ أيضا 

حسب  %2.7و يف الدول النامية إىل  %1.8حيث وصل يف الّدول املتقدمة مقارنة مع دول العامل األخرى، 

فقد شهد معّدل اخلصوبة الكلي يف اجلزائر اخنفاضا .)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(2010تقرير التنمية البشرية 

بعد أن كان  ،2010ة للمرأة الواحدة يف سن اإلجناب خالل سنة والدة حيّ )2.26(متواصال، حيث تراجع إىل 

سببه التطورات الكبرية اليت يشهدها  ،هذا االخنفاض املتزايد يف هذا املعّدل«.1985سنة  )5.93(يف حدود 

��ƨȈǌȈǠŭ¦�Â�ƨȈƸǐǳ¦�Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢȇȂƬǈŭ¦�ǺǈŢÂ��ǂǔƸƬǳ¦�ƾȈǠǏ�ȄǴǟ�ǞǸƬĐ¦ ارتفاع مشاركة املرأة يف سوق و

اع متوسط العمر عند الزواج األول، إضافة إىل اإلجنازات اليت العمل وأمناط احلياة احلديثة اليت أّدت إىل ارتف

.2» زاد امليل الستخدام وسائل التنظيم األسري ماحّققت يف برامج األسرة خاصة بعد

:3خالل من )سوق العمل( التشغيل على الدميوغرايف التحول و يؤثر

 .ارتفاع أو اخنفاض هذه النسبة ريع إىلالدميوغرايف الس التحول يؤدي حيث العمل سن يف السكان حتديد نسبة-

قوة  يف أكرب لإلسهام فرصة قد يقّدم للنساء اخلصوبة معّدل فاخنفاض .العمل قوة حتديد معّدل املشاركة يف-

. ثقافية واجتماعية أخرى أيضا على عوامل يتوقف التطبيقية الدراسات من اتضح كما األثر هذا ولكن. العمل

 يؤخر ما وهو يف تعليمهم، االستثمار من للمزيد الفرصة يتيح األطفال عدد اضاخنف فإن أخرى، ناحية ومن

 .العمل سوق إىل دخوهلم

 .عامل لكل العمل ساعات حتديد عدد-

  .اإلنتاج وهيكل العمل سوق طبيعة على أساسا يتوقف التشغيل الدميوغرايف على التحول أثر نفإ عامة وبصفة

:التركيب السكاني -1-2

السكان مدلول واسع ومهم للفهم اجليد لديناميكية سوق العمل، و يشمل عدة خصائص أمهها  إن لرتكيب« 

الرتكيب الطبيعي، الرتكيب االجتماعي و االقتصادي ، الرتكيب الريفي و احلضري وغريه من اخلصائص األخرى، 

.2010، مركز كارنيغي للشرق األوسط، ملتقى دويل، الرباط، اهلياكل واملؤسسات والسياسات: احلسن عاشي، سوق العمل يف املنطقة املغاربية1
بيانات  منعليها احلصول  مت 2011-1970 زائر خالل الفرتةيف اجل مبعّدالت اخلصوبةالبيانات اخلاصة فيما خيص  .8-7، مرجع سبق ذكره، ص عاشي احلسن2

rate-http://www.indexmundi.com/facts/algeria/fertility: وكذا من املوقع اإلحصائي،(WDI)البنك العاملي 
3

Heba Nassar (2006), Demographic Transition, Employment and Labour Migration in the Arab Region,
UN/POP/EGM/2006/12.
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Ãǂƻ¢Â�̈ŗǧ�śƥ�ǾǈǨǻ�ǞǸƬĐ¦�Â�ǒ ǠƦǳ¦�ƢȀǔǠƥ�Ǻǟ�ƨȈǻƢǰǈǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǄËȈŤ�Ŗǳ¦ .يعترب البناء الطبيعي من أهم  و

إذ أن توزيع السكان حسب فئات العمر و اجلنس حيّدد ،ظواهر الدميوغرافية و االقتصاديةالعوامل املؤثرة يف ال

الطبيعية يف حجم السكان، و من ناحية أخرى يؤثر على  حية على اخلصوبة و على الزيادةمنوهم، فهو يؤثر من نا

مقدار فاعليتهم االقتصادية  على القوة اإلنتاجية للمجتمع و رتكيب العمري دور كبريولل. توزيع السكان و منوهم

ƢēƢǿƢš ¦�Â�ƢȀƬȈǳƢǠǧÂ�̈ǂƴŮ¦�̈ƢȈƷ�ȄǴǟ�Ƣǿ°Âƾƥ�ǂƯƚƫ�Ŗǳ¦«1 .الدراسة تقدمي الرتكيب النوعي  و سنحاول يف هذه

 أثرف .العاملني و سوق العمل العمري للسكان يف اجلزائر و ذلك لدورمها يف توضيح العالقة املوجودة بني هذينو 

هو  األهم وإمنا السكاين و معّدالت اخلصوبة، النمو على يقتصر ال الدميوغرافية على معّدالت البطالة العوامل

 نسبة زيادة إىل السكاين النمو أّدى فإذا العمل، سن يف السكان نسبة يف التغّري خاصة و  الرتكيب العمري يف التغّري 

 خالل من والدخل االستثمار على إجيابيا يكون قد الدميوغرايف التحول أثر فإن )سنة 64-15( الفئة العمرية

  .التشغيل

Ū¦�ǞǸƬĐ¦�ǄȈǸƬȇ26.81حنو  )سنة 14-0(برتكيب عمري فيت، حيث تبلغ فيه نسبة السكان لفئة العمر  زائري%

يرجع و  «  .19702سنة  %48.36و  1988 سنة %44بعدما كان يف حدود  2011عام  من جمموع السكان

ارتفاع  و لسياسة اليت اتبعتها الدولة لتنظيم النسل،إىل ا سنة 14-0طرأ على الفئة العمرية  هذا االخنفاض الذي

و كذا  و خروج للبحث عن وظيفة يف سوق العمل ة من خالل حتسن مستواها التعليميالوعي احلضاري للمرأ

أسباب اجتماعية  وكرتاجع القدرة الشرائية للمواطن   قتصاديةتأخر سن الزواج بالنسبة للجنسني سواء ألسباب ا

ƢǷƾŬ¦Â�ǞǴǈǳ¦�ǺǷ�ǾǷǄǴȇ�ƢǷ�ŚǧȂƬǳ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƢƠƦǟ�ǲư©�مت هذه الفئة بقىو ت .3 » على رأسها أزمة السكنو 

وليس هلا أي تأثري يذكر على سوق العمل مادامت تقع حتت السن   و غري ذلك االجتماعية والصحية والتعليمية

 من إمجايل السكان %68.56حنو  سنة 64-15ومتثل الفئة العمرية  .انوين املسموح به للولوج إىل سوق العملالق

�ƨǼǇ�ƨȇƢĔ�ǞǷ2011  و ما  .منها تشكل القوى العاملة مهمة هلا تأثري مباشر على سوق العمل ونسبةهذه الفئة و

تزايد ضغوط إىل ل هذا أدى ك. 1970 سنة %47.51يالحظ هو ارتفاع هذه النسبة بعدما كانت يف حدود 

ارتفاع نسبة هذه الفئة يعود إىل ارتفاع  .قاعدة السكان يف سن العمل اتساعسوق العمل مع على العرض 

معّدالت اخلصوبة و معّدالت النمو السكاين يف الفرتات السابقة حيث كانت هذه الفئة ضمن الفئة األوىل و هذا 

%4.64 ل حنو�Ëǰǌƫ�ƢĔإف سنة فأكثر،65ية فئة العمر الأما  .)50(لبياين ا شكلالما ميكن مالحظته من خالل 

و متثل فئة الشيوخ و هي الفئة األقل نسبة من إمجايل السكان و ليس هلا 2011حىت سنة من إمجايل السكان 

ما يالحظ  تأثري يذكر على سوق العمل ألن اجلزء األكرب منها هو يف حالة التقاعد أو عدم القدرة على العمل، و

.161، ص 1984السعيد مريبعي، التغريات السكانية يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر ،1
وكذا من املوقع ،(WDI)بيانات البنك العاملي  منعليها احلصول  مت 2011-1970 يف اجلزائر خالل الفرتة سكاينللبالرتكيب النوعي البيانات اخلاصة 2

http://www.indexmundi.com/facts/algeria#Health:اإلحصائي
.14-13، ص 2004الدولية،اركة املرأة العربية يف سوق العمل، مش: العاشر صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل3
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.1990 سنة %3.59بعدما كان يف حدود خالل العقد األخري االرتفاع الطفيف هلذه الشرحية عودة هو 

.20111-1970تطور الرتكيب العمري للسكان يف اجلزائر خالل الفرتة الزمنية  اجلدول التايل يوضحو 

  ةخالل األربعة عقود الماضي التركيب العمري للسكان متوسط :)10(جدول ال

2011-20002001-19901991-19801981-1970  الفئات العمرية

47.6145.1239.7332.23  سنة 0-14

48.2151.3756.5765.78  سنة  64–15

4.183.723.704.48  سنة 65أكثر من 

Source : http://www.indexmundi.com/facts/algeria#Health

2011-1970خالل الفترة  في الجزائر للسكان ةالعمري ةالتركيبتطور  :)50(الشكل 
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 اهلرمي الشكل يأخذة العربي دولال يف للسكان العمري الرتكيب كان«، 1988سنة  2وفقا للتقرير العريب املوحد

 من44% حوايل سجلت سنة 15العمرية أقّل من الفئة، ففي اجلزائر كانت عريضة ةبقاعد يتسم الذي زاملميّ 

 التملعدّ  نسبيا املنخفض واملستوى الوالدات التمعدّ  يف املرتفع إىل املستوى ذلك ويعود ،السكان عدد إمجايل

ان يف سن العمل نسبة السك فإن للسكان العمري الرتكيب هلذا ونتيجة ،الرضع األطفال خصوصال األطفا وفئات

 السكان نسبة أنيف ذلك الوقت إىل  عاتالتوق وتشري .السكان إمجايل من %53ترتاوح حول كانت  )15-64(

و هذا ما حدث  ،احلالية الشابة للفئات العمل سن بلوغ نتيجة رتفعي سوف العريب املغرب يف دول العمل سن يف

لسياسات املتبعة من طرف الدولة ات االقتصادية و االتطور  وو خاصة مع التحوالت االجتماعية  . » بالفعل

 التعليمي من مستواهمن خالل حتسّ  فرادلألو الثقايف احلضاري انتشار الوعي  و تنظيم النسل،خاصة فيما خيص و 

وكذا من املوقع ،(WDI)بيانات البنك العاملي  منعليها احلصول  مت 2011-1970 يف اجلزائر خالل الفرتة سكاينبالرتكيب النوعي للالبيانات اخلاصة 1

http://www.indexmundi.com/facts/algeria#Health:اإلحصائي
.1988،العامة جلامعة الدول العربية األمانةالتقرير االقتصادي العريب املوحد، 2
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تأخر سن الزواج بالنسبة  و كذاو ولوج املرأة إىل سوق العمل و الذي مل يعد حكرا فقط على فئة الذكور 

  . للجنسني

و ارتفاع الفئة العمرية الشابة خاصة يف  ،سنة )14-0(ذه العوامل جمتمعة ساعدت على تراجع الفئة العمرية كل ه

و متّيزت هذه الفرتة  خاصة خالل فرتة الستينات و السبعيناتة، فاجلانب الدميوغرايف عرف تغريات مهمّ . اجلزائر

سنة داخل 29-15لفئة العمرية للشباب النسبة لمبعّدالت إجناب مرتفعة، وهو ما أفرز بدوره تضخما ملحوظا ب

ǞǸƬĐ¦� و على الرغم من االخنفاض امللحوظ مبعّدالت املواليد، إال أن ذلك مل . خاصة خالل العقدين األخريين

�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ƨǼǇ)29-15(لفئة العمرية للشباب النسبة لمينع ظاهرة الضغط السكاين من توليد تضخما ثانيا ب

النوع يف اجلزائر و العمر  حسب اهلرم السكاينيوضح  التايل )51(الشكل البياين و . لعقد األخريخاصة خالل ا

.2011لسنة  مقارنة بعينة من دول العامل

 في الجزائر مقارنة بعينة من دول العالم )النوع –العمر (الهرم السكاني  ):51(الشكل 

الجزائر إيران

األردن يكيةالواليات المتحدة األمر 

Sources: Ragui Assaad, University of Minnesota; Population Reference Bureau; U.S. Census Bureau, Population Division;
NATO Parliamentary Assembly. GRAPHIC: Alicia Parlapiano and Laura Stanton/The Washington Post - February 15, 2011.

من السكان بني مجيع معظم أقاليم دول  أعلى نسبةمشال أفريقيا األوسط و  الشرق دول  يف لشبابمتثل فئة ا

الذي وصل  من إمجايل السكان يف اجلزائر %31قرابة  )سنة 29–15(تشكل فئة الشباب من عمر و  .العامل
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، األمر الذي يعين أن %24.3عاما �ǺǷ�ǲǫ¢�Ƕǿ�ǺŲ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¾ƢǨǗȋ¦�ƨƦǈǻ�ǢǴƦƫ�ƢǸǯ��14نسمة )مليون35(

Ŗǧ�ǞǸƬů�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦.

II.و الفئة النشطة في الجزائرالسكان في سن العمل ،:

 مجيع ي متثله و االقتصادي، النشاط يفا منه االستفادة ميكنيت ال السكان من ي تلك الفئةه ،ةالنشط القوى« 

عند  .1» الشغل عن عاطلني أم فعال غلنيمشت سواء كانوا سنة64و15 بني أعمارهم ترتاوح الذين السكان

حجم هذه قة مباشرة على حتليل الفئة النشطة يف اجلزائر جيب أن نرتكز على ثالث عوامل أساسية تؤثر بطري

يتعلق أوال مبعّدل النمو السكاين و كذا فعالية نظام التعليم و التدريب و التكوين الذي ميكن أن يؤخر . الفئة

ǲǸǠǳ¦�¼ȂǇ�ȄǴǟ�ǖǤǔǳ¦�Ǧ و أيضا ميكن أن خيفض من التسرب ،لالولوج إىل سوق العم ȈǨţ�» ƾđ�ȆǇ°ƾŭ¦.

على  عرض طاقاته املتاحة و مدى قدرته و أيضا مستوى التطّور يف هيكل و بنية االقتصاد اجلزائري من خالل

ين التايل الشكل البيا. هذه الفئة من السكان اجهة الطلب اإلضايف يف حال ارتفعتخلق وتوليد فرص عمل ملو 

.2010-1970يعكس تطور فئة السكان يف سن العمل وكذا الفئة النشطة خالل الفرتة  )52(

 إلى السكان في سن العمل السكان النشطين في سن العمل، و كدا نسبة السكان نسبة: )52(الشكل 
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Source: WDI (Worldbank).

.، مرجع سبق ذكرهدليل السكان تعدادات يف الصلة ذات اقتصاديا واخلصائص الناشطني السكان قياس ، الدويل العمل مكتب منشورات1
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هذه األخرية  ¢Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�Ƕǿل عرض من خالالفئة النشطة يف اجلزائر ميكن تتبع مسار تطور حجم 

الشكل البياينو  .القوة اإلنتاجية ألي جمتمع عن ،كما قلنا سابقاتعّرب هذه الفئة  ، و خالل أربع عقود من الزمن

.1التايل يعكس تطّور حجم كل من الفئة النشطة و كذا فئة املشتغلني)53(

 ة و كذا فئة المشتغلينتطّور حجم كل من الفئة النشط:)53(الشكل 
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WDI، البنك الدويل الديوان الوطين لإلحصائيات :المصدر

حجــم  يف بنمـو بطـيء زتمتيّـ1985و  1970نالحـظ أن الفـرتة املمتــدة مـا بـني  ،)53(الشـكل البيـاين مـن خـالل 

ـــ1986و لكـــن و منـــذ ســـنة «  الفئـــة النشـــطة، .2000نة رتفـــاع ملحـــوظ يف معـــّدالت منوهـــا إىل غايـــة ســـزت بامتّي

منيّــز مــن خـالل البيــان بــني و بالتــايل ميكـن أن . عـادت لترتاجــع مث تزيــد مبعـّدالت متباطئــة2001لكـن و منــذ ســنة و 

:2  »يف اجلزائر السكان النشطنيتطّور لدراسة ثالث فرتات 

زت هــذه الفـــرتة بســـرعة منــو بطـــئ حلجـــم الفئـــةمتيّـــ.1985إىل غايـــة  1970تبـــدأ مـــن ســنة : الفتــرة األولـــى 

كنسـبة إىل حجـم السـكان يف (%39.73 خـالل طـول هـذه الفـرتة ل النشـاطط معـدّ متوّسـو قد بلـغ  .النشطة

  :إىل مجلة من األسباب نوجزها فيما يلي هذه الوضعية و ترجع، )سن العمل

��ƨȈǻƢǈǻȍ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǇ¦°ƾǴǳ�ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�ȄǴǟ�Ƥشقبقب عيسى،1 ǴǘǴǳ�ƨȈǇƢȈǬǳ¦�ƨƳǀǸǼǳ¦ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�ƨǴĐ¦ واإلنسانية،  االجتماعية للدراسات

.66ص  ،2011، 6العدد  جامعة الشلف،
.43-42ص مرجع سبق ذكره، مهدي كلو، 2
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 التعليمل االلتحــاق بــمعــدّ يف جمانيــة التعلــيم و حــث الدولــة األفــراد علــى الــتعّلم و مــا جنــم عنهــا مــن ارتفــاع -1

  .نوعا ما ، و هذا ما جيعل فئة املشتغلني فعال و الباحثني عن العمل ضعيفةوالتكوين و التدريب

  .بالشؤون املنزليةشاط االقتصادي و اهتمامها ضعف مشاركة املرأة يف النّ -2

ــ.2000 و اســتمرت إىل غايــة 1986انطلقــت ســنة :  الفتــرة الثانيــة حلجــم ريع بنمــّو ســزت هــذه الفــرتة متّي

 و يعـــود هـــذا. خـــالل هـــذه الفـــرتة%43.66إىل حـــوايل  نشـــاطالل ط معـــدّ متوّســـحيـــث وصـــل  الفئـــة النشـــطة،

  :إىل األسباب التالية رتفاعالا

1-�Â�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈¢ǂŭ¦�°Â®�ŚǤƫ سوق الشغلولوجها إىل.  

.اليت حدثت يف السبعيناتالنمو السكاين املرتفع آثار عملية  -2

لكــن بفــرق يومنــا هــذاإىل  2001امتــدت مــن ســنة و ال ختتلــف كثــريا علــى الفــرتة الســابقة:فتــرة الثالثــة ال ،

بظهـور ز تميّـيفهـو  أمـا الفـرق الثـاينيادة يف حجم الفئة النشطة مقارنة بالفرتة السابقة، ل يف تباطىء الزّ أول يتمثّ 

هـذه النسـبة خـالل الـثالث سـنوات األوىل  اخنفضت ، حيثخالل هذه الفرتة تذبذبات يف حجم الفئة النشطة

ة و يف حــدود متوســط قــدره مرتفعــهــذه النســبة بقــى ت و مــع هــذا .مبعــّدالت بطيئــة تفــعمث عــادت لرت  هلــذه الفــرتة

 راجــع تقريبــا لــنفس أســباب الفــرتة الســابقة االرتفــاع هــذا.كنســبة إىل حجــم الســكان يف ســن العمــل44.13%

،كـل الطاقـات الطالبيـة  باسـتيعاالـذي مل يعـد قـادرا علـى و  ،هـاز الرتبـويالتسـرب مـن اجل ظـاهرة باإلضافة إىل

 .مــن النظــام الرتبــوي ســيتوجه حتمــا إىل ســوق الشــغل و سيضــاف حتمــا إىل حجــم الســكان النشــطنيارج اخلــو 

الــذين نتجــوا عــن السياســة  ،اجلامعيــةشــهادات حــاملي ئــة جديــدة مــن النشــطني وهــم أصــحاب ظهــور فأيضــا 

��ǶºĔȋ��śǘºǌǼǳ¦�ƨºƠǧ�ǺǸºǓ�ÀÂËƾºǠȇ�¦ȂǻȂǰȇ�Ń�ǪƥƢǈǳ¦�Ŀ�ǶĔ¢�Ʈاملاضية يف تكث ȈƷ��ƨƦǴǘǳ¦�Â�ǀȈǷȐƬǳ¦�Ǧ Ȉ كـانوا

ǳ¦�ƨººȇƢĔ�ƾººǠƥ�Àȉ¦�ƢººǷ¢��ǶȈººǴǠƬǳ¦�̧Ƣººǘǫ�ń¤�ÀȂººǸƬǼȇ هــذا مــا ســيزيد الوضــع دراســة فســيتوجهون إىل ســوق الشــغل و

  .تفاقما يف املستقبل زيادة على ما هو عليه يف احلاضر

إمجايل معّدل منو  من مبعدالت أسرع ال تزال تنمو، صعوبات تقديرهاالفئة النشطة ورغم  ، فإنيف الفرتة األخرية

 .اخلمس املاضية السنواتو خاصة خالل  عدد السكان

III. في الجزائرمعّدل اإلعالة:  

 توفري أن كون يف املؤشر هذا أمهية وتظهر باملتوسط، واحد شخص يعيلهم الذين األفراد عددهذا املعّدل يبّني «

.1» الشخص هذا لعيال العيش لقمة توفري هو واحد شغل منصب

15الذين تقل أعمارهم عن  هي نسبة األشخاص املعالني )من السكان يف سن العمل %(نسبة اإلعالة العمرية 

ويتم عرض البيانات  . 1 عاما 64-15يف الشرحية العمرية  إىل السكان يف سن العمل  64أو أكرب من  سنة

.مرجع سبق ذكره العمل، سوق فعالية تفسري يف ومصداقيتهما والعمالة البطالة معّدل دالالتالبشري عبد الكرمي، 1
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هذا املعّدل يف اجلزائر  انحيوضّ  البيانني نيوالشكل. العمل لني إىل كل مائة شخص من السكان يف سنكنسبة املعا

:مقارنة مع جمموع الدول العربية و إقليم االحتاد األورويب

)من السكان في سن العمل %(نسبة اإلعالة العمرية  :)54(الشكل 
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لكّل مائة 46.29قد بلغت حوايل  اجلزائر اخلام يف اإلعالةيتّضح أّن نسبة )54( البياين شكلال دراسة من

.1980لكل مائة شخص سنة 99.44مقابل  2010سنة وذلك حسب تعداد عام  64-15عمره شخص 

يف بعض  بة اإلعالة اخلامبنسمبتوسط إذا ما قورنت �Ƣǔȇ¢�Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�¾Âƾǳ¦�̧ȂǸĐ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨǏƢƻ�̈ƾËȈƳوهذه النسبة 

يف  عىن ذلك اخنفاض عبء اإلعالة الواقع على كل شخص يف سن العمليل اإلعالة معدّ تراجع  .أقاليم العامل

 كما أن إيرادات احلكومة البد أن  بقدر أقل، نفقونأكثر وي دخرونذلك أيضا أن األفراد العاملني سي ،جلزائرا

.  و غري ذلكاإلنفاق على مشاريع توفري الغذاء، والتعليم،  الزيادة يفمشاريع البنية األساسية بدل  تذهب حنو

.2هذا سوف يؤثر  بالشكل اإلجيايب على حجم التشغيل يف حّد ذاتهو 

لكل مائة  39.09إىل  1980سنة  لكّل مائة شخص91.41والبالغة اجلزائر نسبة إعالة الصغار يف اخنفضت 

لكّل مائة شخص يف عام 6.76فقد بلغت حوايل اجلزائر السّن يف أّما نسبة إعالة كبار .2011شخص سنة 

.3، ص مرجع سبق ذكره، السقا، اهليكل السكاين وخصائص السكان إبراهيمحممد 1
.(WDI)البنك العاملي  ناتبيااملوقع اإلحصائي ل منعليها احلصول  مت 2011-1980 يف اجلزائر خالل الفرتةبنسبة اإلعالة العمرية البيانات اخلاصة 2
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إّال أّن نسبة إعالة كبار السّن يف .1980سنة  8.01و قد اخنفضت خالل ثالث العقود املاضية من  2011

ما يالحظ من . 2011لكل مائة شخص سنة  6.60أكرب بقليل مقارنة مبتوسط الدول العربية البالغ تبقى اجلزائر 

ارتفاع و يرجع ذلك خاصة إىل  ،دول االحتاد األورويبنسبة إعالة كبار السّن يف  هو ارتفاع )55(البياين  الشكل

)55(الشكل البياين . إلنفاق على خدمات الرعاية الصحيةا ،بصفة خاصة ، واإلنفاق احلكومي على كبار السن

.1ول العربية وإقليم االحتاد األورويبمقارنة بد الكبار و الصغار يف اجلزائر نسبة اإلعالة للسكانيوضح 

من السكان في سن العمل %)الكبار و الصغار(السكان نسبة اإلعالة : )55(الشكل 
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.(WDI)العاملي  بيانات البنكاملوقع اإلحصائي ل منعليها احلصول  مت 2011-1980 يف اجلزائر خالل الفرتةبنسبة إعالة الكبار و الصغار البيانات اخلاصة 1
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  :خاتمة الفصل األول

سجل ، فقد بشكل واضحب سم بالتقلّ تّ االقتصاد اجلزائري ت يفاالقتصادي احلقيقي املسجلة النمو ت ظلت معّدال

 جم االستثمار فح اليت أجنزت الكربى بالرغم من االستثمارات،2010فقط خالل سنة  %3.3قدره معّدل منو 

كمتوسط معّدل النمو   ز و مل يتجاو  ،�ƨȇƢĔ�ŕƷ��ŅƢŦȍ¦�ȆǴƄ¦�ƲƫƢǼǳ¦�ǺǷ2010%40.4حدود وصل إىل 

�ƨȇƢĔ�ŕƷ%10 حدود مع معّدل بطالة بالكاد اخنفض إىلو السابقة، العشر سنوات  خالل %3نسبة قدرها 

مع العلم أن هذه  %21.5، دون احلديث عن معّدل البطالة بني الشباب الذي بقي يف حدود 2011سنة 

   .من جمموع العاطلني عن العمل %43.5النسبة حوايل 

شري املعطيات السابقة أنه و بالرغم من حتسن بعض املتغريات االقتصادية الكلية إال أن البطالة مل تستجب كما ت

للتغري بشكل واضح إال حلجم االستثمار، عرض النقود مبفهومه الواسع و كذا أسعار النفط احلقيقية و نوعا ما 

  .حجم التبادل التجاري

يف التأثري دورا  )...معّدالت اخلصوبة، معّدالت النمو السكاين،النشاط، معّدل( العوامل الدميوغرافية لعبتأيضا 

بشكل ، و اليت اخنفضت الثالثة املاضية السكانية خالل العقود رتاجع معّدالت اخلصوبةف. البطالة معّدالتعلى 

%1.5إىل   %3.1من  اخنفض النمو السكاين2007يف عام 2.4%إىل 1985يف عام 5.8% مطرد من 

مسية مبستويات كبرية حسب اإلحصائيات الرّ معّدالت البطالة ض ااخنفصاحبه  كنتيجة لذلك، ل نفس الفرتةخال

،2011يف عام  فقط %9.8 إىل 2000يف عام  30%على مدى العقد املاضي من 
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  التشغيل و البطالة في الجزائر: ثانيال فصلال

  :مقدمة الفصل الثاني

يف املبحث األول .و مفّصل صل إىل دراسة وحتليل سوق العمل يف اجلزائر بشكل دقيقنسعى من خالل هذا الفس

-1980يف اجلزائر خالل الفرتة التشغيل اجتاهات لعرض نتطرق س حيث سنقدم حتليل شامل لسوق العمل

2010.�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�Ƕǿ¢�śƥ�ƨǻ°ƢǬŭ¦� ¦ǂƳ¤�» ƾđ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©¦ŗǨǳ¦�ȄǴǟ�©¦ǂŭ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ƾǸƬǠǼǇ�ƢǸǯ شهدها

.تطور سوق العمل يف اجلزائر

االجتاه العام للبطالة يف اجلزائر خالل نفـس الفـرتة و بـاللجوء لـنفس مصـادر البيـات بتحليل نقوم سيف املبحث الثاين 

على سرد و تقييم أهم  بـرامج و سياسـات التشـغيل الـيت أنشـأت خـالل العقـدين  لنعرّج يف املبحث األخري. السابقة

  .ينري األخ
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2011-1980التشغيل في الجزائر خالل الفترة ديناميكية :المبحث األول

���ń¤�ƢēƢȇ®ƢºººǐƬǫ¦�¿ƢºººǈǬǻ¦Âعلـــى ازدواجيـــة النشـــاط االقتصـــادييعتمـــد حتليـــل ســـوق العمـــل يف الـــدول الناميـــة خاصـــة 

ائـر إىل تقسـيم سـوق العمـل يف اجلز  ميكـنلـذا  .Informal1، وآخـر غـري رمسـي Formalقطـاع رمسـي : قطـاعني

.، سوق رمسي و آخر غري رمسيأي حتليل ءقبل إجرا سوقني

I.سوق العمل الرسمي:  

:2011-1980االتجاه العام التشغيل في الجزائر -1-1

و كذا بعض اإلحصائيات  انطالقا من بيانات الديوان الوطين لإلحصائياتبعض اإلحصائيات عرض سنحاول 

اليت و ، 2011-1980خالل الفرتة  �śǴǤƬǌŭ¦�ÀƢǰǈǳ¦�ƨƠǧ�Ƣđ�©ǂǷبراز أهم املراحل اليتإل من مصادر ثانوية،

Ä®ƢǐƬǫȏ¦�¶ƢǌǼǳ¦�¾Â¦Ǆƫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƢĔȋ��®ƢǐƬǫȐǳ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨȈƳƢƬǻȍ¦�̈ȂǬǳ¦�ŐƬǠƫ . و يتأثر حجم السكان املشتغلون

  .أساسا مبعدل خلق مناصب شغل جديدة

2011-1980رة في الجزائر خالل الفت الكلية العمالةحجم تطور  :)56(الشكل 
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  :هيفرتات و  4إىل  2011-1980تطور الفئة املشتغلة يف اجلزائر خالل الفرتة ميكن تقسيم مراحل 

، أين )املخطط اخلماسي األول ختص هذه املرحلة(1984إىل  1980متتد هذه الفرتة من :األولى فترةال -

ق هذا املعّدل بفضل االستثمارات العمومية اهلائلة، ، و حتقّ %4.2سّجل متوسط تزايد معّدل التشغيل السنوي بـ 

.2، ص 2003كلية اآلداب جامعة املنيا، صابر أمحد عبد الباقي، القطاع غري الرمسي،  1
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¢�ƢĔȋ�řǗȂǳ¦�®ƢǐƬǫȏ¦�ƢȀǧǂǟ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�±ǂƥو تعد هذه املرحلة من . 1979خصوصا بعد حتسن سعر النفط سنة 

هذا النمو، فهي ختص قطاع أما فيما خيص القطاعات املسؤولة عن . الت منو كبرية للفئة الشغيلةمتيزت مبعدّ 

،مشاركة القطاع الصناعي ضعفاستمرار اتضح ، بينما ، و كذا قطاع اخلدماتمية، قطاع األشغال العمو اإلدارة

.1اع الفالحي استقرار يف عملية التشغيلبينما عرف القط

 و اليت صادفت األزمة البرتولية،)1989-1985( فرتة املخطط اخلماسي الثاينهذه الختص : الفترة الثانية -

،كنسبة من الفئة النشطة%81.9إىل  %90.1لينخفض من ل يشغتالمعّدل يف هذه املرحلة تدهور . 1986

��¤ŗǧ�ƢĔ̈�%20.42إىل  %9.69من  ارتفاع رهيب يف حجم البطالة و صاحبه ،بصفة ملحوظة راجعحيث ت

.2 بداية األزمة احلادة

الصدمة البرتولية (جبملة من العوامل تظافرت مع عناصر الظرف اخلارجي خالل هذه الفرتة متّيز تطّور التشغيل 

تندر واليت ة بالسياسة الداخلية وعوامل أخرى مرتبط .)اليت أّدت إىل نزول ساحق للموارد املالية اخلارجية1986

إصدار لرتقية االستثمار الوطين اخلاص و إقامة إطار مؤسسايت (بالشروع يف عملية كبرية لإلصالحات االقتصادية 

ى تراجع االستثمارات إىل اخنفاض معّدل النموخالل هذه الفرتة أدّ .)قوانني تكّرس استقاللية املؤسسة العمومية

اخنفاض حمسوس يف عدد مناصب الشغل حدوث و بالتايل  %1ملستويات حيث قّدر بـ إىل أضعف ا االقتصادي

وقد  .)سنويا %1.9منصب شغل جديد سنويا خالل تلك الفرتة أي ما يعادل نسبة  75000( اليت مت خلقها

اء لى كل من قطاع الصناعة، البنوقد سّجل ع .القطاعات باستثناء قطاع الفالحة أثر هذا االجتاه على مجيع

األشغال العمومية تراجعا كبريا لتحتّل بذلك اإلدارة العمومية املرتبة األوىل يف جمال إنشاء مناصب الشغل بنسبة و 

ليت عرفتها ميزانية تسيري و تباطؤ وترية االستثمارات العمومية و الصعوبات ا ،مع تراجع الوفرة املاليةو  .56%

إىل  1985منصب سنة  125000من : راجعا كبريا، شهدت عمليات إنشاء مناصب شغل جديدة تالدولة

و يف األخري  1988منصب سنة  80000، 1987منصب سنة  64000، 1986منصب سنة  74000

.19893منصب سنة 75000

زت هذه الفرتة باالنتقال التدرجيي إىل اقتصاد ، متيّ 1999إىل غاية  1989انطلقت من سنة : ثالثةال فترةال -

ثقل الديون  ،تدين املداخيل من العملة الصعبة ،الية سلبية للغاية أمههااملقتصادية و االشرات ؤ كانت املو   ،السوق

.4 تسريح العمال من املؤسسات العمومية، تقليص حجم الواردات، تدهور سعر صرف الدينار اجلزائري، اخلارجية

د مناصب الشغل اجلديدة تدهورا تعترب هذه املرحلة من أسوء املراحل اليت عرفتها اجلزائر، حيث تدهور عدو 

أضف إىل هذا غلق املؤسسات و بيع اجلزء اآلخر الذي زاد من حجم البطالة، و كذلك ضعف اجلهاز شديدا،

1
Conseil National Economique et Social, Rapport forum international sur l’emploi des jeunes, recueil sur le
chômage et l’emploi des jeunes : Alger , 11-13 Mars 1996, P 24.

.69-68، ص مرجع سبق ذكرهشقبقب عيسى، 2
3Ǭƫ�¾ȂƷ�ǂȇǂǬƫ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǲǤǌǳ¦�̈ǄȀƳ¢�ŉȂ2002 52، ص.

4
Conseil National Economique et Social , Ibid., pp 24-25.
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 آثارا االتفاقيات املربجمة مع اهليئات املالية الدولية اليت هلاو  .ولة عن دورها يف االقتصاد الوطيناإلنتاجي و ختلي الد

.1املتوسطاملديني القصري و  جدا خصوصا على سلبية

و خاصة بعد الشروع يف تطبيق برامج اإلنعاش  إىل يومنا هذا،2000متتد هذه املرحلة من  :رابعةال فترةال-

 والربنامج اخلماسي دعم و تعزيز النمو و التنمية الريفية و برنامج ، املخطط الوطين للتنمية الفالحيةاالقتصادي

نظرا للحركية اليت مّيزت ،يالحظ خالل هذه الفرتة هو ارتفاع عدد مناصب الشغل ما. 2)2014-2010( احلايل

ليصل إىل  2001سنة  %72.7انتقل معّدل التشغيل من و . ال العموميةالبناء و األشغ اخلدمات و قطاعي

.2011سنة  90.03%

  :تطور العمالة حسب النوع االجتماعي -1-2

2007 عام يف 28% نسبة تتجاوز ال إذ منخفضة، العربية الدول يف ملةالعا القوى من النساء حصة تزال ال« 

 جتدر ماك .العامل يف األخرى الرئيسية األقاليم بني األدىن النسبة هذه وتعترب )إحصائيات صندوق النقد العريب(

 التقسيم اليز  ال العمل، سوق يف ةكللمشار  ثركأ فرص للمرأة فيها تتوفر اليت الدول يف حىت أنه إىل اإلشارة

 والتعليم الصحة مثل معينة قطاعات يف إال للعمل فرصا الغالب يف املرأة جتد ال إذ ،سائدا للعمل التقليدي

.3» األخرى واخلدمات

ذلك تبقى النسبة اإلمجالية  رغمو يف السنوات األخرية،  العامالت يف اجلزائر تطورا ملحوظا ءعرفت عدد النسا

التايل يوضح توزيع العمالة حسب اجلنسني يف اجلزائر خالل )11(اجلدول. الرجال للعامالت ضعيفة مقارنة بفئة

.2010-1987الفرتة 

.45، ص مرجع سبق ذكرهمهدي كلو، 1
، 9واإلنسانية، العدد  ةاالجتماعي للدراسات ، األكادميية2010-2000الفرتة  اجلزائر يف يف املطبقة االقتصادي اإلنعاش لسياسة تقييميه بوفليح، دراسة نبيل2

.43، ص2013
.36، ص 2010،التطورات االقتصادية و االجتماعية: الثاين صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل3



دراسة تحليلية و قياسية لسوق العمل في الجزائر - الثالث جزءال

192

)2010-1987(توزيع المشتغلون وفقا لمعيار النوع االجتماعي):11(الجدول

19871997

¦ȂǸĐ¸ النساء الرجال  ¦ȂǸĐ¸ النساء الرجال 

3772642427182419982448190008890005708000المشتغلون

89.8310.1710084.4315.57100%النسبة

20042006

¦ȂǸĐ¸ النساء الرجال  ¦ȂǸĐ¸ النساء الرجال 

643915813592547798412737194014968648868804المشتغلون

82.5717.4310083.1216.88100%النسبة

20092010

ال الرج ¦ȂǸĐ¸ النساء الرجال  ¦ȂǸĐ¸ النساء 

802500014470009472000826100014740009735000المشتغلون

84.7215.2710084.8615.14100%النسبة

.حساب النسب انطالقا من البيانات املوجودة باجلدول.(ONS)الديوان الوطين لإلحصائيات : المصدر

ألف امرأة متارس عمال  600تقريبا، يضاف إىل ذلك أكثر من %17.43 ت النسبةبلغ،مثال2004ففي سنة 

هذه ونصف . سنة 40العامالت أقل من  ءمن النسا %56و يستنتج من اإلحصائيات املتوفرة أن . النظاميا

 و من بني.سنة 24و 20من العامالت فيرتاوح سنهن بني  %21سنة، أما 24و 29النسبة ترتاوح أعمارهن بني 

الك املهنية مثل التعليم و الرتبية سيف بعض الفروع واأل ءأهم خصائص عمل املرأة اجلزائرية هو ارتفاع نسبة النسا

ء ، أما القضا)%73( الصيدلةو  ȆǐǐƼƬǳ¦�œǘǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ)%54(، الصحة )2000سنة 49.62%(

)30.75%(1.

تغلني ضعيفة جدا مقارنة بنسبة املشتغلني الرجال سواء يف من إمجايل املش يف اجلزائر إن نسبة املشتغالت من النساء

كما أن القطاع احلضري ما زال مهيمنا . إن هذا الضعف يفّسر بضعف معّدل مشاركة املرأة. احلضر أو يف الريف

على الريف يف توفري مناصب الشغل و خاصة بالنسبة للنساء و هذا راجع بالدرجة األوىل إىل أن املرأة يف الريف 

إن هذه اهليمنة هلا أعراض سلبية من . تمسكة بالبيت أكثر من مثيلتها يف املدينة و كذا فهي أقل تعليما منهام

و الريف، هدر املوارد البشرية بينها اهلجرة الريفية أو ما تعرف باهلجرة الداخلية، سوء توزيع الدخل بني احلضر

  .   حىت االقتصادية منهاو 

متكني املرأة، نتائج الدورة االستثنائية الثالثة و العشرين برنامج األمم املتحدة، استعراض عام لالجنازات احملققة و التحديات املصادفة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني و1

.12، ص 2000للجمعية العامة، 
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:لف القطاعاتتطور العمالة في مخت -1-3

، الصناعي، القطاع الفالحي(سنحاول دراسة تطور العمالة يف خمتلف القطاعات املوجودة يف االقتصاد الوطين 

تتحكم  ب اليت تتدخل أوو سنهتم بإبراز أهم األسبا. )قطاع البناء و األشغال العمومية واخلدمات مبفهومه الواسع

  .تغريات االقتصادية و االجتماعية اليت أثرت يف تركيبهاعرب الزمن و خمتلف املحجم العمالة يف تطور 

)2011-1994(للفترة ، والعمالة حسب مختلف القطاعات االقتصادية العمل، العمالة قوة: )12(الجدول 

)باآلالف األرقام(

199419951996199719981999200020012002السنة/البيان

681475617811807283268583885090749303  قوة العمل

432545054641471948584898497751985462  العمالة

102310841154114411801185118513281438  فالحيقطاع الال 

في قطاعات 

  أخرى

330234213487357536783713379238704024

528519502487493493497502504  القطاع الصناعي

بناء و األشغال ال

  العمومية

667678705723740743781803860

121112921326137814151420144014561503)اإلدارة( احلكومي

89693295498710301057107411091157)اخلدمات( أخرى

200320042005200620072008200920102011السنة/البيان

9540978010027102671051410801105441081210661  قوة العمل

574159816222651767717002947297369599  العمالة

156516171683178018421841124211361034  فالحيقطاع الال 

في قطاعات 

  أخرى

417643644539473749295161823086008565

510523523525522530119413371967  القطاع الصناعي

البناء و األشغال 

  العمومية

9079801050116012611371171818861595

------154615121527154215571572  احلكومي

53775003*1213134914391510158916885318  أخرى

(ONS) الديوان الوطين لإلحصائيات:المصدر   
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)2011-1994(للفترة بة العمالة حسب مختلف القطاعات االقتصادية نس :)57(الشكل 

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

30. 7

29. 3

28. 0

26. 8

25. 8 25. 8 25. 6
25. 2

24. 5 24. 7

24. 1
24. 6 24. 6

24. 2

23. 7
24. 1

24. 9

24. 2 24. 3 24. 2
23. 8

25. 5

26. 3

27. 3
27. 0 27. 0

27. 3 27. 2

26. 3

13. 1

11. 7

10. 8

Emploi agricole en % de la population employée

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

13. 6
13. 9

13. 7

13. 3 13. 4 13. 3 13. 2 13. 3
13. 0

13. 1
13. 3

12. 9
12. 6

12. 5
12. 2

11. 5

10. 8

10. 3
10. 1 10. 1 10. 0

9. 7

9. 2

8. 9
8. 7

8. 4

8. 1

7. 7
7. 6

12. 6

13. 7

20. 5

Emploi industriel en% de la population employée

10

12

14

16

18

20

10

12

14

16

18

20

1
9
9

4

1
9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

15.4

15.0
15.2

15.3 15.2 15.2

15.7

15.4

15.7 15.8

16.4

16.9

17.8

18.6

19.6

18.1

19.4

16.6

La population active employée dans le secteur

de BTP en% de la population employée

40

45

50

55

60

65

40

45

50

55

60

65

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

48.7

49.4 49.1

50.1 50.3 50.6 50.5

49.3

48.7

48.1 47.8 47.7

46.8
46.5 46.6

56.1

55.2

52.1

La population active employée dans le secteur

des services en% de la population employée

(ONS) الديوان الوطين لإلحصائيات:المصدر

2011-2000نالحظ من خالل الرسومات البيانية أن الزيادة يف عدد مناصب العمل اليت مت خلقها خالل الفرتة 

يعترب هذا القطاع حسب و  .1%49.62بنسبة قدرها  استحوذ على اجلزء األكرب منها قطاع التجارة و اخلدمات

الرفاه االقتصادي و هو دالة للتقدم و  .بعض االقتصاديني غري منتج، ألنه ال يدخل مباشرة يف عملية اإلنتاج

ما نالحظه  .طلب على اخلدمات من املواطننياالجتماعي، حيث كلما زاد التطور و الرفاه صاحبه زيادة يف الو 

مع بعض  2011إىل  1994منذ سنة  ته من العمالة يف إمجايل العمالةز بثبات حصا القطاع متيّ هو أن هذأيضا 

  .التذبذبات الطفيفة

و هي اليت كانت إحدى القطاعات احملركة لعجلة التنمية خالل السبعينات، دورها  فقدت الصناعة،  يف حني 

من جممل  %20مبا يقارب من  1978إىل  1967فبينما كانت الصناعة تساهم يف الفرتة  .للعمالة كقطاع موّفر

من بيانات الديوان الوطين لإلحصائيات )2011-1994(للفرتة  يف اجلزائر نسبة العمالة حسب خمتلف القطاعات االقتصاديةعلى بيانات  مت احلصول1

(ONS).
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خالل الفرتة  %10.42ما قيمته شغل فقط فرص العمل املتوفرة باستثناء الزراعة منها، و أصبحت حاليا ت

  .اليد العاملة بالرغم من حتسن مسامهة هذا األخري يف الثالث سنوات املاضيةإمجايل من  2000-2011

بقى حجم العمالة يف القطاع الفالحي ت أعاله أن )57(شكل البياين ال و كذا )14( من اجلدولأيضا يالحظ 

عرف هذا األخري تراجعا يف توظيف العمالة كنسبة إىل إمجايل  مقارنة مع بقية القطاعات األخرى، وقد ةضعيف

 و يرجع «،)2007-2000(حجم التشغيل يف هذا القطاع يف الفرتة املمتدة من  العمالة، إال أنه عاد لريتفع

�ƨǳÂƾǳ¦�ƢȀƬƸǼǷ�Ŗǳ¦�©ȐȈȀǈƬǳ¦Â�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�ƨȈǟ¦°Ǆǳ¦�©ƢƷȐǏالستجابة سوق العمل لبعض اإلذلك 

2008بداية من سنة  حجم العمالةشهد القطاع مرة أخرى تراجع يف . يف هذه الفرتة للفالحني وصغار املستثمرين

، وهو ما يشري أن 1 »وف املناخية وتساقط األمطارليثبت مرة أخرى أن العمل يف هذا القطاع يبقى مرهونا بالظر 

أغلب العمال يف هذا القطاع مؤقتني و يتأثرون بالتقلبات اليت يشهدها القطاع من سنة ألخرى وهذا ما يفسر بأن 

و متثل نسبة العمالة يف هذا  .سياسات الدولة يف تطوير ودعم القطاع مازالت مل حتقق الفعالية الكافية للنهوض به

.%22.78طاع حبوايل الق

عاشا بعد فرتة طويلة من الركود فقد عرف هذا األخري انتفيما خيص العمالة يف قطاع البناء و األشغال العمومية 

مشاريع السكن (التذبذب، و خاصة مع بداية تطبيق برامج اإلنعاش االقتصادي و دعم و تعزيز النموو 

1593ليصل إىل   1994ألف عامل سنة  582ا القطاع من يب اليد العاملة يف هذو ارتفع  نص)واملواصالت

.2011ألف عامل سنة 

  :توزيع العاملين حسب الحالة المهنية -1-4

  :املشتغلني حسب احلالة املهنية و تطور نسبتهم عرب الزمن من خالل اجلدول التايل لنرى توزيع

2010-1992توزيع المشتغلين حسب الحالة المهنية  :)13(الجدول 

199219972000200120032004

  ستخدمونالم

و المشتغلون 

92077315970001645897182602018553612471805

%20,12826.6329.3227.7631.7

265513826930003017956257079328291972902364األجراء الدائمون

%5847.248.8341.2742.3337.22

ون األجراء غير الدائم

و المتدربون

75976310720001213054130640715154421784641

%16,618.819.6320.9722.6722.88

241840346000303095525552484057639602المساعدات العائلية

القطاع الزراعي يف امتصاص البطالة باجلزائر، امللتقى الدويل حول إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة و حتقيق التنمية عمر جنينة، مدحية خبوش، دور 1

.14، ص 2001نوفمرب، 16-15املستدامة، جامعة املسيلة، 
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%5.364.98.447.428.2

457751457080006179993622877266840567798412حجم التشغيل الكلي

%100100100100100100

200520062007200820092010

  تخدمون المس

و المشتغلون

218300028462172515977265500027620002875000

%27.1432.0929.2829.0329.1629.5

307618129005032908861319800031360003208000األجراء الدائمون

%38.2432.733.8534.9733.1132.9

األجراء غير الدائمون 

و المتدربون

220284424296202679977281600031010003250000

%27.3827.431.1830.7932.7433.4

582047692463489428477000473000404000المساعات العائلية

%7.247.815.695.224.994.1

804422088688048594243914600094720009735000حجم التشغيل الكلي

%100100100100100100

.(ONS) الديوان الوطين لإلحصائيات:المصدر

توسط خالل الفرتةاملر قدّ (يشكل النسبة الكربى من العمالة الكلية  )و الغري دائمالدائم ( إن العمل املأجور 

إال أن هذه النسبة عرفت اخنفاضا حمسوسا خالل السنوات  ،)من إمجايل العمالة %65.42وايل حب1992-2010

و خاصة العمل املأجور الدائم بالنسبة للعمالة ، 2010سنة  %66.3إىل  1992سنة  %74من القليلة املاضية، 

العرض الكبري و هذا الرتاجع هو بسبب . 2010سنة  %32.9إىل  1992سنة  %58الذي اخنفض من  الكلية

الطلب على العمالة الدائمة يف املؤسسات و اإلدارات على حساب العمالة الغري اخنفاض  ومن اليد العاملة، 

.1دائمة أو العمالة لبعض الوقت

%28.31بـ 2010-1992يقدر متوسط الفرتة إن العمل املستقل يأيت يف املرتبة الثانية بعد العمل املأجور حيث 

مث عرف بعض التذبذب واالستقرار بداية  أجور تزايد عرب الزمنإن العمل احلّر عكس العمل امل. من العمالة الكلية

و بالتايل اعتماد العاطلني على  ،، و هذه الزيادة تعكس صعوبة إجياد مناصب العمل املأجورة2001من سنة 

احللول الناجعة للتخفيف و يعترب العمل للحساب اخلاص أحد  .لشخصية يف إجياد منصب شغل مالئماملبادرات ا

  . البطالة خاصة يف الدول الناميةة مشكلة من حد

الوطين لإلحصائيات لديوانالبيانات الدورية لانطالقا من 2010-1992خالل الفرتة توزيع املشتغلني حسب احلالة املهنية بنسبة البيانات اخلاصة حساب 1

(ONS).
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سنة  %33.4إىل  1992سنة  %16.6ا بالضعف من ارتفاع )العمل غري الدائم(أجور املؤقت العمل املعرف 

يعين عجز احلكومات املتعاقبة على توفري مناصب شغل دائمة، كما تعكس تدهور ظروف هذا االرتفاع . 2010

خاصة يف جتعل من سوق العمل أكثر مرونة و  بالرغم من أن هذه األخرية. مسوق العمل لغري صاحل العمل الدائ

  .حالة الركود االقتصادي

فهو يسّهل اندماج .يعترب العمل املؤقت بطالة جزئية بالنسبة لبعض األفراد، لكن له مزايا بالنسبة ألفراد آخرين«

ة أعمال و خاصة النساء حبيث جيمعن بني عمل الشباب يف احلياة املهنية، كما يسهل للفرد التوفيق للقيام بعدّ 

.1»البيت و العمل يف اخلارج، و يكفي أنه وسيلة لتمكني الشباب من العمل

فني، سوق داخلي إن املؤسسات االقتصادية و أصحاب األعمال يتعاملون مع األيدي العاملة وفق سوقني خمتل «

ور أعلى، محاية حمميا عن طريق أج )ء الدائموناألجرا( يكون العمل يف السوق الداخلي. سوق خارجيو 

فيتعامل مع العمال  )األجراء غري الدائمون و املتدربون(إمكانية الرتقية، أما السوق اخلارجياجتماعية كافية و 

.إن هذه التفرقة بني السوقني ازدادت حّدة يف اآلونة األخرية. الذين يكونون معرضني للبطالة يف أي وقتاملؤقتني و 

تراجع الفقر و ميكن أيساهم من زيادة حدة توظيف األشخاص مؤقتا أو لبعض الوقت يقّلص من البطالة لكن  إن

 املتدربونحجم حصة األجراء غري الدائمون و إن البيان أسفله يبّني بشكل واضح ارتفاع . للعمال املستوى املعيشي

.2 » راء الدائمونحساب األجعلى 

2010-1992 اء الدائمون األجراء غير الدائمون و المتدربوناألجر تطور نسبة  :)58(الشكل 

.(ONS) الديوان الوطين لإلحصائيات:المصدر      

.6مرجع سبق ذكره، ص، والفقر البطالة مكافحة يف للزكاة وامليدانية النظرية البشري عبد الكرمي، األبعاد1
.7-6ره، صمرجع سبق ذك، والفقر البطالة مكافحة يف للزكاة وامليدانية النظرية البشري عبد الكرمي، األبعاد2
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:2011-1980مرونة الطلب على العمل بالنسبة للنمو االقتصادي  -1-5

لتغري ملا يتغّري إن مرونة العمل بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي متثل درجة استجابة الطلب على العمل ل

كما ميكن االستفادة . إن املرونة املرتفعة ترتبط عادة بإتباع أساليب اإلنتاج كثيفة االستخدام للعمالة. حجم الناتج

من القيمة املقدرة ملرونة االستخدام بالنسبة للناتج يف إعداد تقديرات مستقبلية الحتياجات القطاع العام و اخلاص 

�» ƾđ�ƨǴǷƢǠǳ¦�Äƾȇȋ¦�ǺǷ1حتقيق معّدل سنوي معّني للنمو االقتصادي.

، أو باستخدام معادلة االحندار لتقدير مرونة التشغيل بالنسبة للنمو االقتصاديو ميكن احتساب املرونات إما 

ƲƫƢǼǳ¦�ȂŶ�Â�ǲȈǤǌƬǳ¦�ȂŶ�śƥ�œǈǼǳ¦�ËŚǤƬǳ¦�ǲưŤ�ƢĔ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨǻÂǂŭ¦�§ ƢǈŞ�ǖǬǧ . سنحاول تقدير مرونة العمل

  :ة لإلنتاج باستخدام طريقتني خمتلفتنيبالنسب

و ميكن استخراج مرونة الطلب على العمل بقسمة نسبة  مرونة القوسأو  مرونة الطلب المباشرةباستخدام  -1

: على نسبة الزيادة يف الناتج أي )التشغيل( يف العمالة الزيادة
GDP

Em
eEm 




eEm: حيث
  .بالنسبة للناتج للب على العممرونة الط: 

Em:ةلاالتغّري النسيب للعم.  

GDP :احلقيقي التغري النسيب يف الناتج احمللي اإلمجايل.  

كذا و  للعمالة نقوم حبساب التغري النسيب. للناتج يف كل سنةبالنسبة العمل  الطلب على هذه القيمة تعطينا مرونة

نقوم أوال حبساب مرونة . حبساب املرونة لكل سنة مث نقوم بعد ذلك .التغري النسيب للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

اجلدول التايل و . 2011-1980احمللي احلقيقي خالل الفرتة  ناتجى العمل اإلمجايل بالنسبة إلمجايل الالطلب عل

  :يوضح ذلك

  على العمل اإلجمالي بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي مرونة الطلب :)14(الجدول 
GDP

  حجم العمالة  احمللية ةتباألسعار الثاب 

)آالف(

مرونة الطلب على 

)املرونة املباشرة(العمل 

مرونة الطلب على 

مرونة (العمل 

)القوس

19801625000017923158-------
198116737499545632841,331,32
198217808700211234250,670,68
198318770370560035770,820,826
198419821510656037150,690,69
198520554906009638400,910,91
198620637125836839144,824,78
19872049266647043978-2,336-2,309
19882028773867524093-2,89-2,83
198921180399616040950,010,01
199021349842944041441,4961,49

، 2002-2001، اجلزائر، املعهد الوطين لإلحصاء و التخطيط، رسالة دكتوراه دولة، )حالة اجلزائر(دراسة اقتصادية قياسية : البشري عبد الكرمي، حمددات البطالة1

.164ص 
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19912109364469764236-1,85-1,82
199221473330790442860,6560,66
199321022390681642730,140,14
19942083318988804325-1,35-1,34
199521624850022445051,0951,09
199622511468544046410,740,74
199722759094681647191,531,52
199823919809331248580,580,58
199924685243596848980,260,26
200025228319129649770,730,73
200125884254208051981,711,69
200227100815360054621,081,079
200328970772070457410,740,74
200430477251379259810,800,81
200532031590982062220,790,79
200632672222801665172,372,339
200733652389485767711,301,29
200834460046833370021,421,41
2009352870879573947214,7012,64
201036451561859997360,840,85
20113736285090649599-0,56-0,57

19840.8770.879-1980املتوسط الفرتة 
19890.10280.1122-1985املتوسط الفرتة 
19990.3290.332-1990املتوسط الفرتة 
20112.161.98-2000املتوسط الفرتة 

طول فرتة الدراسةاملتوسط   1.0721.008

WDIيل ، البنك الدو الديوان الوطين لإلحصائيات :المصدر

أي املرونات القطاعية  بعدها نقوم حبساب مرونة الطلب على العمل يف خمتلف القطاعات االقتصادية الرئيسية

و ختتلف فرتة الدراسة من قطاع )الفالحة، الصناعة، البناء و األشغال العمومية، التجارة اإلدارة و اخلدمات(

ء فيما خيص حجم العمالة و كذا القيمة املضافة يف كل نظرا لعدم توفر بيانات تفصيلية عن كل قطاع سوا آلخر

:1قطاع

  بالنسبة للقطاع الصناعي مرونة الطلب على العمل :)15(الجدول 
GDP

القطاع ( ةتالثاب احمللية باألسعار 

)صناعيال

يف  حجم العمالة

صناعيالقطاع ال

مرونة الطلب على 

)املرونة املباشرة(العمل 

مرونة الطلب على 

)مرونة القوس(العمل 

1984194763680004660.3710.38-1980املتوسط الفرتة 
1.778-1.80-198924445134000525.2-1985املتوسط الفرتة 
199921544069000519.20.5580.558-1990املتوسط الفرتة 
201023174732727615.542.1051.421-2000املتوسط الفرتة 

WDI، البنك الدويل لوطين لإلحصائياتالديوان ا :المصدر

لديوان الوطين ة الدراسة حسب توافر البيانات الدورية لحيث ختتلف فرت ، الةكل ح  حسب ،مبرونة الطلب على العمل بالنسبة لكل قطاعالبيانات اخلاصة حساب 1

.(WDI)، و كذا البيانات املستقاة من البنك الدويل (ONS)لإلحصائيات
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  بالنسبة للقطاع الفالحي الطلب على العمل مرونة :)16(الجدول 
GDP

القطاع ( ةتالثاباحمللية باألسعار  

)الفالحي

يف  حجم العمالة

  فالحيالقطاع ال

)آالف(

مرونة الطلب على 

)املرونة املباشرة(العمل 

مرونة الطلب على 

)مرونة القوس(العمل 

0.768-0.764-198412403411149962.4-1980املتوسط الفرتة 
0.128-0.134-1989159652616191001.6-1985املتوسط الفرتة 
19992137260523510900.2540.259-1990املتوسط الفرتة 
1.734-1.357-2011327516986011514.27-2000املتوسط الفرتة 

WDI، البنك الدويل  لإلحصائياتالديوان الوطين :المصدر

  بالنسبة لقطاع البناء و األشغال الطلب على العمل مرونة :)17(الجدول 
GDP

 القطاع( ةتابثال احمللية باألسعار 

BTP(

يف  حجم العمالة

  BTP قطاع

)آالف(

مرونة الطلب على 

)املرونة املباشرة(العمل 

مرونة الطلب على 

)مرونة القوس(العمل 

0.297-0.314-199923336800786709.33-1994ط الفرتة املتوس
2011276594531031197.660.0190.078-2000املتوسط الفرتة 

.WDI، البنك الدويل الديوان الوطين لإلحصائيات :المصدر

بالنسبة لقطاع التجارة، اإلدارة و الخدمات الطلب على العمل مرونة :)18(الجدول 
GDP

 قطاع( ةتالثاب حملليةا باألسعار 

)التجارة، اإلدارة و اخلدمات

  يف حجم العمالة

التجارة،  قطاع(

)اإلدارة و اخلدمات

)آالف(

مرونة الطلب على 

)املرونة املباشرة(العمل 

مرونة الطلب على 

)مرونة القوس(العمل 

1999771394327892316.331.4011.393-1994املتوسط الفرتة 
20101071447494373316.183.4292.788-2000 املتوسط الفرتة

.WDI، البنك الدويل الديوان الوطين لإلحصائيات :المصدر

:(OLS)طريقة المربعات الصغرى العاديةباستخدام  -2

من خالل إجراء عالقة احندار بسيطة باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية . هي طريقة أكثر متثيال للمرونة

و ميكن كتابة املعادلة .  كمتغّري مستقل  احلقيقي كمتغري تابع و الناتج احمللي اإلمجايل  )التشغيل(العمالة  بني حجم

  :على الشكل التايل

RGDPLnEm ln 

مث . الكلي جم العمالةف نقوم بتقدير املعادلة بالنسبة حو سو . متثل مرونة العمل بالنسبة لإلنتاج : حيث أن

  :عدلة بالنسبة حلجم العمالة يف كل قطاع و اجلدول التايل يبني ذلكاملتقدير 
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)طريقة المربعات الصغرى العادي(1 مرونة العمل بالنسبة لإلنتاج:)19(الجدول 

  العمالة حسب القطاع    

اإلدارة التجارة  قطاعBTP  الصناعة   الفالحةاحلجم الكلي للعمالة  املتغري التابع العمالة

  اخلدمات  و

RGDP1.23*------------

القيمة املضافة

  حسب كل قطاع

----------------

---------*0.48---  الفالحة

------**0.89------  الصناعة

BTP---------1.88*---

التجارة اإلدارة  قطاع

  اخلدمات و

------------1.16*

*21.45-*38.21-***15.13-*4.42-*23.78-  تالثاب

3231311817  املشاهدات

R - carré0.940.720.190.840.81
.%10و  %5، %1عند  املستوى  )معنوية(ذات داللة إحصائية  ***و   **، *

عادلة االحندار كما أن نتائج م. أن مرونات التشغيل ختتلف حسب طرق التقدير ،يتضح من خالل نتائج التقدير

هذا ى مرونة يتمّيز بعدم االستقرار و حصلنا عل القطاع الفالحيففي «  .تعطي تقديرات أفضل من الطريقة األوىل

ما توقعناه قبل عملية احلساب، و خاصة أن هذا القطاع يعتمد على العمالة املومسية، باإلضافة إىل اخنفاض املرونة 

القطاع أما . 2 » ع الناجم عن ارتفاع اإلنتاجية احلاصل عن املكينةنتيجة اخنفاض فائض العمالة يف القطا 

بالرغم أن القطاع الصناعي كونه قطاعا دو كثافة عمالية مرتفعة إذا ما ف.ضعيفة حصلنا على مرونة الصناعي

ن قدرته استخدمت التقنيات املناسبة، ونظرا ملا يتعرض له هذا القطاع من بيئة خارجية و داخلية غري مواتية، فإ

فيما خيص . و زيادة دوره يف استيعاب العمالة يتعمد على اإلصالحات اليت حيتاجها لتطويره ،على النمو السريع

فهو بطبيعته قطاع كثيف العمالة لذا جاءت الطلب على العمالة مرن  ،قطاع التجارة اإلدارة و الخدمات

، اخلدمات املهنية،  و اخلدمات اإلنتاجية األخرى خاصة يف جمال خدمات التشييد والبناء. باستخدام الطريقتني

  .مثل التجارة و النقل والتوزيع و االتصاالت و السياحة و السفر

,WDI)تقدير مرونة العمل بالنسبة لإلنتاج الكلي و كذا املرونة لكل قطاع على حدا انطالقا من البيانات السابقة1 ONS).
2ȇ®ƢǐƬǫ¦��² ƢƦǠǳ¦�ǶǇƢǬǴƥ�ƾǴĐ¦��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦�Â�ƨȈǸǼƬǳ¦�ƨǴů��ĺǂǠǳ¦�ǞȈƥǂǳ¦�©Ƣȇ®ƢǐƬǫƢƥ�́ Ƣƻ�®ƾǟ��ǲǸǠǳ¦�¼¦ȂǇ¢�Â�ƨǳƢǘƦǳ¦�̧ ƢǓÂ¢�Â�ĺǂǠǳ¦�ǞȈƥǂǳ¦�©Ƣ

.161، ص 2013اخلامس عشر، العدد األول، املعهد العريب للتخطيط الكويت، يناير، 
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:انخفاض إنتاجية العمل-1-6

األمثل للموارد يف سبيل  االستخدامخط تطور  إىلكما تشري   ،االقتصاديتأيت أمهية قياس اإلنتاجية كمؤشر للنمو 

قتصاد بلد معني هي معدل العالقة بني املخرجات و قوة ايف  (Productivity)اجية العمل إنت .1 إنتاج أكثر

LP(Labour(ويرمز هلا بـ  )L(العمل  Productivity . إىل  الناتج احمللي اإلمجايل منسوباو غالبا ما متثل

 عرف حبجم مسامهة القطاع يفقطاع اقتصادي بعينه ت إنتاجيةكما أن . إمجايل القوى العاملة أو ناتج كل فرد عامل

  .إىل إمجايل عدد القوى العاملة يف القطاع أو ناتج كل فرد عامل يف القطاع الناتج احمللي اإلمجايل منسوبا

، و سلبيا بالنسبة للقطاع غري 2008-2000السنوي إلنتاجية العمل يف اجلزائر راكدا بني سنة  ظل املتوسط

التايل يوضح  )59(البياين و الشكل . ج احمللي اإلمجايل للعامل الواحداسة بالنات، مق)النفط و الغاز(اهليدروكاربوين 

  :ذلك

)2008-2000(نتاجية العمل المتوسط السنوي لنمو إ: )59(الشكل 

Source : Lahcen, A. (2010) . op. cit., PP 14.

مؤشر جمود التوظيف : أنظمة سوق العمل في الجزائر-1-7

مؤشر مجود التوظيف ملعيار وفقا " ممارسة أنشطة األعمال"ويل مسح أنظمة العمل يف تقريره يقيم البنك الدّ «

عملية تنظيم  ،يقيس مجود التوظيفو هو مؤشر  ،2004منذ سنة  )أكثر مجودا=  100أقل مجودا إىل = 0(

املؤشر ميثل  هذا. ومجود أو عدم مرونة ساعات العمل ،التوظيف، خصوصا توظيف وفصل العاملني من اخلدمة

اليومية،، مؤشر عدم مرونة ساعات العملالعمالة توظيفمؤشر صعوبة : مؤشرات فرعية هيمخس متوسط 

يقيس هذا بصفة عامة . ، مجود تشريعات العمل، مؤشر تكلفة االستغناء العمالةومؤشر صعوبة فصل العاملني

، اجليزة، مجهورية إنتاجية العمل يف الدول العربيةحول الرابع ، احملور )قضايا ملحة(والبطالة يف الدول العربية  منظمة العمل العربية، التقرير العريب الثاين حول التشغيل1

.191، ص 2010مصر العربية، 
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دولة عربية  19منها  ،دولة 183لعامل يف املؤشر مدى مرونة أو مجود التشريعات املنظمة لسوق العمل حول ا

على مؤشرات ويشتمل هذا املؤشر بدوره  .»2010-2009يغطيها املؤشر الرئيسي لسهولة أداء األعمال لعام 

اجلزائر أن  ،وأشار تقرير تفصيلي أعدته املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. فرعية أكثر تفصيال

. وظيفيف مؤشر صعوبة الت 2009سنة  118رتاجع بعدما كانت عند تل ،20101سنة  ،122جاءت يف املرتبة 

  :يوضح وضع اجلزائر مقارنة مبجموعة من الدول حسب هذا املؤشر )60(والشكل البياين 

  في عينة من دول العالم مؤشر جمود التوظيف :)60(الشكل 

Source: World Bank Doing Business project (http://www.doingbusiness.org/)

قامت اجلزائر مؤخرا مبجموعة من اإلصالحات اليت ختص أنظمة سوق العمل بعد مرور عقود طويلة من اجلمود 

املفرط، و أنتجت هذه اإلصالحات عقود أكثر مرونة، و حرية أكثر ألرباب العمل لتسريح العمال من حيث 

،حاليا إعانات للبطالة منذ ما ال يقل على مخس سنوات تقريبا و متنح اجلزائر. اإلجراءات و دفع التعويضات

وفقط للموظفني الدائمني و املنتسبني إىل الضمان االجتماعي، والذين سامهوا يف صندوق البطالة ملّدة ال تقل عن 

و الذين ال يتوفرون على أي مصدر بديل للدخل، واملسجلني على ،ستة أشهر قبل فصلهم ألسباب اقتصادية

�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ�ƨǏǂǧ�Â¢�ǲǸǠǴǳ�µأ ǂǟ�Ä¢�¦Ȃǔǧǂȇ�Ń�Ǻȇǀǳ¦�Â��ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�ǺȇǂȀǋ�ǀǼǷ�ǲǸǟ�Ǻǟ�ÀȂưƸƦȇ�ǶĔ

وبسبب املعايري . وترتاوح مّدة هذه اإلعانات بني سنة و ثالث سنوات حسب أقدمية العامل يف الوظيفة. تدريب

لحصول على إعانات البطالة يف فقط من العمال املفصولني ميكنهم تقدمي طلبات ل %20املقّيدة فإن أقل من 

سلسلة  ر يف الدول العربيةمؤشرات بيئة أداء األعمال وحتسني مناخ االستثما، 2010املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مؤشر توظيف العاملني 1

.2012بيئة أداء األعمال يف الدول العربية، استنادا لقاعدة بيانات البنك الدويل، 
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و بالرغم، من اإلصالحات األخرية يف سوق العمل، ال تزال اجلزائر  توّفر  توظيف أقل مرونة باملقارنة مع .1اجلزائر

  .معظم الدول الناشئة

II. الجزائري ف)الموازيالتشغيل(سوق العمل غير الرسمي:

قتصادي لسرعة معّدل منو القوى العاملة، و خاصة حتّول فائض ع رقعة البطالة و عدم مواكبة النمو االنظرا لتوسّ «

العمالة من القطاع الزراعي الريفي إىل املناطق احلضارية، و نتيجة هلذا الضغط على مناصب الشغل، فإن جزءا  

طية كبريا من العمالة يتم استيعابه يف القطاع غري الرمسي، الذي ميتاز بالعمالة اهلشة، اليت ال حتصل على التغ

.2 »ون يف القطاع الرمسيالنسبية اليت يتحصل عليها العامل االجتماعية أو امليزات

ن فرص العمل الكافية، ، أصبح ال يؤمّ شغيلاملصدر الرئيسي للت ظل لوقت طويلن القطاع العام يف اجلزائر الذي إ

لذا من الواجب  .ألسرهم و ميلجأ الشباب اليوم للعمل ضمن القطاع غري الرمسي، لتأمني سبل العيش هللدى 

، إال أنه زائررمسية يف اجل و بالرغم من أن هذا األخري مل خيضع إىل دراسات دقيقة ،إىل االقتصاد غري الرمسيالتطرق 

Ƣđ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¾ÂƢƸǼǇ�̈®ȂƳȂǷ�ƨǬȈǬƷ�ËƾǠȇ من خالل هذا البحث .  

ي يف اجلزائر الذي أصبح املنفذ الرمسُجيمع الكثري من االقتصاديني على أن تشّكل مالمح العمل يف القطاع غري 

ادي، و انفتاح االقتصاد الوطين نتيجة لتطبيق برامج اإلصالح االقتصرج للعديد من الشباب البطال؛ هو املخو 

سنة %29.50اندماجه يف آليات االقتصاد العاملي، حيث بلغت معّدالت البطالة أرقاما قياسية، لتصل إىل و 

تسريح العمالة أمام غلق العديد من املؤسسات و تواصل للطلب على العمل، خاصة مع االرتفاع امل ،2000

  . العمومية

شّكل القطاع غري الرمسي نسبة كبرية من النشاط االقتصادي يف اجلزائر كغريها من الدول العربية، وتؤكد آخر ي

الوظائف  خلق ثلثي اإلمجايل وتقديرات البنك الدويل أن هذا القطاع يساهم حبوايل الثلث يف تكوين الناتج احمللي 

جمموع  من %7اخلليج اليت ال تزيد فيها حصة القطاع غري النظامي عن  و باستثناء دول. يف الدول العربية

. غري الرمسية إجياد الوظائفوحتتّل قطاعات الزراعة واخلدمات والتشييد والبناء املراتب األوىل جلهة .الوظائف

مشاريع ال توّفر أكثر من 10املتناهي الصغر، فستة من أصل كللنظامية حبجمهاوتتمّيز غالبية الوحدات غري ا

  .وظيفة واحدة

 أجل التنميةنصر الدين محودا، مدير األحباث يف مركز البحث يف االقتصاد التطبيقي مناالقتصادي أّكد 

(CREAD)،يف  %50الـنسبة ت االجتماعي ختطّ أن نسبة األشخاص غري املسجلني يف الضمان«يف اجلزائر

أكثر من ذلك فإن  .القطاع غري الرمسي يف هذا البلديؤشر إىل حجم ماو هو يف اجلزائر، 2008العام 

.26، ص مرجع سبق ذكرهالعريب،  العامل يف البطالة حتديات :الالئق غري بالعمل البطالة عاشي، مقايضة احلسن1
.177ص مرجع سبق ذكره، بلقاسم العباس،2
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تشري إىل أن نسبة غري املسجلني يف الضمان االجتماعي يف اجلزائر   )2011(اإلحصائيات األخرية للبنك الدويل 

.»%63.3كانت يف حدود 

  ة في القطاع غير الرسمي إلى إجمالي العمالة خارج القطاع الزراعي نسبة العمال:)20(الجدول

07-992000-941995-891990-841985-791980-1975  البلد

42.741.3  ــــ25.6  ــــ21.8  الجزائر

  67.1  48.8  ــــ  ــــ  56.9  ــــ  المغرب

47.135  ــــ38.43539.3  تونس

  45.9  55.2  ــــ  37.3  ــــ  58.7  مصر

51.8  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  لبنان

  43.4  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  الضفة و قطاع غزة

41.742.930.7  ــــ  ــــ  ــــ  سوريا

  51.1  ــــ  57.1  ــــ  ــــ  ــــ  اليمن

OECD:المصدر   Friedrich:، نقال عن(2009) Schneider, The Shadow Economy Labour Force: What do we (not)

know? WORLD ECONOMICS . Vol. 12 . No. 4 . October–December 2011. PP 23.

Schneiderميكن قياس حجم القطاع غري الرمسي بقياس حجم الناتج غري املصرّح باستخدام مؤشر شنايدر

index (% of GDP). طّورفقدSchneider, F.ناتج احملليلقطاع كنسبة من المنوذجا لقياس حجم هذا ا .

إىل أن حجم  ،الواردة يف تقرير البنك الدويل 1تشري البيانات الواردة يف الشكل البياين إىل أن مؤشر شنايدرو 

.و هو من أعلى املعّدالت يف املنطقة%34.8القطاع غري املصرح به يف اجلزائر بلغ 

)%ن الناتج م 2مؤشر شنايدر(مؤشر من مؤشرات حجم القطاع غير الرسمي  :)61(الشكل 

)2012(البنك الدويل  :المصدر    

,Schneiderوضعه : ايدرمؤشر شن1 F.  لقياس حجم االقتصاد غري الرمسي كنسبة مؤوية من إمجايل الناتج احمللي مستخدما جمموعة من عالقات االرتباط القطرية

  . لتقدير هذا املؤشر
2

Friedrich Schneider:يف  سنة تقريبا25أكثر من اهتم منذ. االنمس، لينز ،يوهانس كبلر جامعة يف علم االقتصادمشارك يف  أستاذ هو  شنايدر فريدريش

 األساليب جمموعة كبرية من وقد وضع رفقة عدد من االقتصاديني .التهرب الضرييبغري الرمسي وكذا  لالقتصاد املوجه تجريبية و يف الغالباالقتصادية ال البحوث

.)ل نامية ودول املتقدمةبني دو (دولة165هذا القطاع وكذا التهرب الضرييب يف أكثر منتطور حجم و  لقياس
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ضمن باقي زة يف االقتصاد اجلزائري كسائر االقتصاديات العربية األخرى، مكانة مميّ الرمسي القطاع غري حيتل 

نت بعض الدراسات التجريبية أن األنشطة القطاعية الكلية هلذا القطاع اهلام قد بيّ ف. املتغريات االقتصادية الكلية

وهناك العديد من الدراسات اليت . زراعيمن إمجايل التشغيل خارج القطاع ال  %41.3هم يف تشغيل حوايل تسا

�Ƣđ�¿Ƣǫ من الباحثني، حيث توصلوا إىل تقدمي إضافة من أجل فهم طبيعة هذا القطاع اهلام، إدراك مقّوماته خنبة

اته، و الدعوة إىل أخذه بعني االعتبار يف وضع مراميه و تفسري مسبباته، و الوقوف عند إجيابياته، وإظهار سلبي

 أن يت ترىال، بالنسبة للسلطات مصدر قلقيضل  اجلزائر القطاع غري الرمسي يفإال أن . االسرتاتيجيات اإلمنائية

د يرص عدم وجود على الرغم منو  .يف اجلزائر النشاط االقتصادي تطور عقبة رئيسية أمام هذا األخري ميثل

 .و واسع كبريعلى نطاق  ينمو  دالئل تشري إىل أن القطاع غري الرمسي، إال أن هناك ذا القطاعهل دقيق إحصائي

 ميثل القطاع غري الرمسي،شري إىل أن ي (ONS) اجلزائري مكتب اإلحصاء ¦Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ للعمالة فاملسح األخري

يف حني أن العمالة  .2001 منذ عام نقطة مئوية12قدرها، بزيادة 2010يف عام  من إمجايل العمالة45.6%

الثاين من  مث عاد لريتفع خالل النصف، 2001مقارنة بسنة  2005سنة  لذا اإلناث عرفت اخنفضا غري الرمسية

 :التايل يوضح ذلك )21(و اجلدول  .1من جمموع العمالة %42.5 ما يقرب من لتصل إىل 2010 العقد

-2001 ة خارج القطاع الزراعيإلى إجمالي العمال في القطاع غير الرسمي العمالة تطور: )21(الجدول 

)باآلالف(2010

200120052010

التشغيل 

  الكلي

التشغيل 

غري الرمسي

%

التشغيل 

غري الرمسي

التشغيل 

  الكلي

التشغيل 

غري الرمسي

%

التشغيل 

غري الرمسي

التشغيل 

  الكلي

التشغيل 

غري الرمسي

%

التشغيل 

غري الرمسي

%7221333646.2%5568237942.7%4143137833.3  الذكور

%137958642.5%109637334.1%77327034.9  اإلناث

%8600392145.6%6664275241.3%4917164833.5المجموع

ONSالديوان الوطين لإلحصائيات:المصدر

 تقدم أظهرت ،2010-2001 خالل الفرتة اجتاهات العمالة غري الرمسيةنالحظ أن )21(اجلدول  من خالل

، فقد انتقلت العمالة يف هذا القطاع من وبالفعل. العمالة الرمسية من منوأكثر بكثري  بشكل سريعارتفاع و 

، سنوات 10يف غضون يبلغ عدد األفراد املنتمون هلذا القطاع بأكثر من الضعفل ،3921000إىل  1648000

  .خالل نفس الفرتة %43.1ود كانت يف حد  العمالة الرمسيةة بيف حني أن نس

1
Mariangels Fortuny and Jalal Al Husseini, Labour Market Policies and Institutions: a Synthesis Report The
cases of Algeria, Jordan, Morocco, Syria and Turkey, Employment Sector, Employment Working Paper No.
64. 2010, Employment Policy Department, International Labour Office, Employment Policy Dept. - Geneva:
ILO, 2010.
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من هذه العمالة تنتمي إىل  %45.3عالوة على ذلك فإن توزيع هذه العمالة حسب النشاط، يظهر أن حوايل

إىل قطاع البناء و األشغال العمومية، يف حني أن القطاع الصناعي ال يظم %37.4القطاع التجاري و اخلدمايت، 

.%17.3إال نسبة قدرها 

بينما سن الفرد . سنة 24-15د من بني مخس عمال يف هذا القطاع، ترتاوح أعمارهم بني جند أن سن كل فر 

املنتمون هلذا القطاع  %44.5(سنة،أي تقريبا النصف 29-25الواحد بني أربعة عمال ترتاوح أعمارهم بني 

ومن . ل الرمسي، و هذا ما يعكس املشاكل اليت تواجه الشباب للولوج إىل سوق العم)سنة30أعمارهم أقل من 

�À¢�ƾų�Ʈ ȈƷ��ƢǸǴǠƫ�ǲǫ¢�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�̈ŐƬǠǷ�ƨŹǂǋ�Ƕǔȇ�̧ ƢǘǬǳ¦�¦ǀǿ�ÀƜǧ�ǲȈǿƘƬǳ¦�Â�ǺȇȂǰƬǳ¦��ǶȈǴǠƬǳ¦�Ʈ ȈƷ

  . من هذه الفئة ال يتجاوز تعليمها الدور املتوسط 79.8%

2011-1980االتجاه العام للبطالة في الجزائر خالل الفترة : المبحث الثاني

والعربية على  من مشكلة البطالة، شأنه يف ذلك شأن البلدان الناميةمن الزمن، رب عقودع زائرييعاين االقتصاد اجل

عقدي السبعينيات  منذالتوظيف االجتماعي اليت اتبعت التشغيل و  و برامج ف أساليبومل ختفّ . وجه اخلصوص

2010-1980ل الفرتة بلغ متوسط معدل البطالة خال. من تفاقم هذه املشكلة و إىل يومنا هذا ،والثمانينيات

يف  ضعيف وقد ترافق تطور هذه املشكلة واستمرارها مع متوسط معدل منو اقتصادي حقيقي. %19.43حدود 

.خالل الفرتة نفسها %2.52حدود

I.تطور حجم البطالة و حالة التعطل في الجزائر:  

:االتجاه العام للبطالة -1-1

وصفت يف و . لحوظ يف أعداد العاطلني عن العمل يف الدول العربيةإىل ارتفاع م منظمة العمل العربيةتشري بيانات 

األسوأ بني مجيع مناطق العامل، حيث أن حجم البطالة يف طريقه  بأنهتقريرها الوضع احلايل للبطالة يف الدول العربية 

االقتصادي  و يف هذا السياق ذكرت جنيفر بالنكي كبرية االقتصاديني يف املنتدى. احلمراءإىل جتاوز اخلطوط 

أن البطالة تشكل قنبلة موقوتة يف العامل العريب، وأن العامل العريب لن يتمكن من مواجهة التزايد املستمر ،العاملي

.1ملعّدالت البطالة بدون تغيريات جذرية يف اقتصادياته

ل الشرق األوسط ومشال بدو  ¤ƨǻ°ƢǬǷ�ƨǠǨƫǂǷ�ȄǬƦƫ�ƢĔ¢�ȏ،معّدالت البطالة يف اجلزائر رغم اخنفاضها التدرجيي

���ƢȈǬȇǂǧ¢�ƨǟȂǸĐ�ǖǇȂƬŭƢƥ�ƨǻ°ƢǬǷ�Ƣǔȇ¢�©ƢȇȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ¢�ǺǷ�ȄǬƦƫ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�§ ƢƦǌǳ¦�» ȂǨǏ�Ŀ�ƨǳƢǘƦǳ¦�À¢�ƢǸǯ

صل إىل ترتاجع و ت، مث ل2000عام  %29.5صل إىل تل تارتفع 1994عام  %24.3معّدل فمن. الدول نفسها

.)62(يوضحه الشكل البياين و هذا ما . %10.00الة بــــــ حيث قّدر معّدل البط2010 أدىن مستوى له سنة

.10، ص التقين واملهين املؤسسة العامة للتدريب: مجادى اآلخرة، الرياض،)78( العدد، خرباء حيذرون من خماطر البطالة العربية ،)2005( جملة التدريب والتقنية 1
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2011-1975خالل الفترة   معّدالت البطالة في الجزائر تطور: )62(الشكل 
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ONSالديوان الوطين لإلحصائيات:المصدر

إىل حوايل  2000-1986فرتة يف املتوسط يف عام يف ال %23.66ل البطالة يف اجلزائر من بالرغم من تراجع معدّ 

الت البطالة باملقارنة مع ، إال أن اجلزائر كدولة حتتفظ بأعلى معدّ 2010-2001يف املتوسط يف الفرتة  16.54%

 تواجهه الت البطالة أهم حتدّ يبقى ارتفاع معدّ  و 1%5.7خمتلف دول العامل األخرى، ومع املتوسط العاملي البالغ 

ومل يطرأ تغيري كبري على توزيع البطالة بني الدول العربية، . اليت تعاين نفس املشكل لعربيةالدول ا اجلزائر كغريها من

�©ǂƯƘƫ�Ŗǳ¦�¾Âƾǳ¦�Ŀ�Â¢��Ȑƻ®�ǲǫȋ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�¾Âƾǳ¦�Ŀ�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ȄǴǟ¢�ƪ ǴƴǇ�Ʈ ȈƷēƢȇ®ƢǐƬǫ¦حبالة عدم  ا

  .االستقرار

 تزايد ضوء يف خاصة ،الفتا كان خريةاأل السنوات اجلزائر خالل شهدته الذي البطالة معّدالت إن اخنفاض

 يف يظهر بدأ الذي اإلجيايب األثر العمل أسواق أوضاع حتسن يف و ساهم. التشغيل يف اخلاص مسامهة القطاع

الّرتاجع هذا أن إال .العمل سن يف السكان عدد منو ومعّدالت اخلصوبة معّدالت تراجع جرّاء من الوقت احلايل

 ارتفاع إىل العاملة القوى يف النساء مشاركة معّدل ارتفاع ساهم كما .العمل قوة يف ملشاركةا معّدل يف قابلته زيادة

.2 النسائية العمل قوة معّدل منو

مرجع سبق ، إنتاجية العمل يف الدول العربيةحول الرابع ، احملور )قضايا ملحة(ل العربية، التقرير العريب الثاين حول التشغيل والبطالة يف الدول العربية منظمة العم1

.196، صذكره
.38، ص2009عية، التطورات االقتصادية و االجتما: الثاين صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل2

انخفاض أسعار النفط

فترة اإلصالحات 

  االقتصادية الكلية

 برامج التعديل

الطفرة في أسعار 

 النفط

المرحلة األولى المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

الحظر على النفط العربي
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اجلديدة  الوظائف معظم وأن خاصة اإلنتاجية، بتدن يف األحيان من كثري يف اقرتنت التوظيف زيادة أن كما

هذا  استمرار قابلية وبالتايل مدى توفريها، مت اليت نوعية الوظائف ولح تساؤال يطرح ممّاالعام، القطاع يف ترّكزت

االرتفاع،  حنو متجهة زالت ما الشباب بني البطالة من ناحية أخرى جند أن معّدالت.1 التوظيف من النوع

 يف%56.4كان يف حدود )سنة24-15(وخاصة حنو اإلناث حيث أن معّدل البطالة بني اإلناث للفئة العمرية 

.2006اجلزائر حسب إحصائيات سنة 

ميكن حتديد االجتاهات العامة للبطالة خالل العقود األربعة املاضية من سنة )62(الشكل البياين من خالل 

řǗȂǳ¦�®ƢǐƬǫȏ¦�Ƣđ�ËǂǷ�ÃŐǯ�©¦ŗǧ�ª.2010حىت سنة  1970 ȐƯ�śƥ�ǄȈȈǸËƬǳ¦�ǺǰŻ�Ʈ ȈƷ. » المرحلة ففي

و يعود الفضل يف ذلك إىل  .1985و حىت سنة 1970بشكل مطرد من سنة  تراجعت معّدالت البطالةاألولى

قطاع باعتبار أن الصناعة  ،"الصناعات املصنعة"انطالقا من منوذج  ،يف البلد صناعة ثقيلة إسرتاتيجيةإقامة تبين 

و عرفت  .لثالثةاملخططات اإلمنائية ا اعتمادات مالية هامة يفا القطاع ذهلصت وخصّ ،يتمّيز بكثافة عنصر العمل

هذه الفرتة بتطور العمالة بفضل الّنسب العالية لالستثمارات القومية و الظروف اجلّد مالئمة اليت كانت متّيز 

باألخص بعد اجع بسرعة مع بداية الثمانينات و إال أن هذا التطّور تر . إمكانيات متويل النشاطات االقتصادية

.2 » النصف الثاين من هذه العشرية

نتيجتها مع الّصدمة البرتولية و اليت كان و تزامنت هذه املرحلة  2000إىل سنة  1986متتد من  لة الثانيةالمرح

ا اليت عرفها إن هذه الوضعية اخلطرية جدّ  .الرتاجع الكبري يف املوارد اخلارجية للبالد نتيجة تراجع أسعار النفط

 ارتفعتحيث ، ى خمتلف األصعدة خاصة على البطالةنتائجها علكانت ،  1986سنة بداية من  اجلزائري االقتصاد

 و لتصل إىل 1989سنة  %20.04، مث إىل 1986سنة  %16.14إىل 1985سنة  %13.59هذه النسبة من 

بل أيضا   ،1986هذا االرتفاع مل يكن فقط كنتيجة ألزمة . 2000سنة  %29.50مستويات قياسية بنسبة 

التعديل اهليكلي مع بداية التسعينات واملفروضة من قبل مؤسسات برتن كنتيجة لتطبيق حزمة برامج االستقرار و 

.3 ووردز

ارتفاع مداخيل الوضعية املالية اخلارجية بفضل  يزتعز و متّيزت ب،إىل يومنا احلايل 2001من سنة  المرحلة الثالثة

ن يف الوضعية هذا التحسّ  .ارتفاع أسعار النفط يف السوق العامليةاجلزائر من عائدات صادرات احملروقات بسبب 

سنة %29.50سوق العمل و خاصة معّدالت البطالة اليت تراجعت من  مؤشرات حسنياملالية اخلارجية مسح بت

خاصة بني زائر تبقى عند مستويات مرتفعة و إال أن معّدالت البطالة يف اجل.2010سنة  %10.00إىل  2001

.38ص مرجع سبق ذكره،،2009الثاين، صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل1
.224، ص مرجع سبق ذكره،)1996(قويدر بوطالب2

.(ONS) الوطين لإلحصائيات بيانات الديوان منعليها احلصول  مت 2011-1970 يف اجلزائر خالل الفرتةمبعّدالت البطالة البيانات اخلاصة 3
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التايل يوضح اخلصائص اإلحصائية ملعّدالت )22(اجلدول و  .1 فئة الشباب و فئة حاملي الشهادات اجلامعية

  :البطالة خالل املراحل الثالث

2011–1975الفترة  اإلحصائيات الوصفية لمتغير البطالة خالل: )22(الجدول 

)1201-2001(المرحلة الثالثة )2000-1986(المرحلة الثانية )1985-1975(المرحلة األولى 

أعلى 

  قيمة

أعلى MeanVarمة أدىن قي

  قيمة

MeanVarأدىن قيمة أعلى قيمةMeanVar  أدىن قيمة 

Unem22.0013.2916.4611.5629.5016.1423.6615.6627.309.8016.5440.86

.WDIالبنك الدويل ، و (ONS)الديوان الوطين لإلحصائيات  :المصدر

 إىل العربية الدولكغريها من حسب بعض الدراسات   يف اجلزائر  البطالة عند مستويات مرتفعة بقاء معّدالت يعزى

 فرص توفري على العام القطاع قدرة وتراجع االقتصادي،معّدالت النموو عدم كفاية  تذبذب أمهها عوامل عّدة

العربية، الدول من عدد يف األعمال بيئة تواضع بسبب القطاع اخلاص يف التشغيل طاقة واخنفاض كافية، عمل

 مع والتدريب التعليم خمرجات توافق وعدم العام، القطاع يف املقدمة للعاملني والعينية املالية امليزات مضاهاة وبةوصع

.2 اخلاص القطاع يف العمل سوق متطلبات

:تطور معّدل البطالة حسب النوع-1-2

 سوى يشكلون ال ǶĔƜǧ)2010سنة %49.53(يف اجلزائر  ¦ǞǸƬĐ نصف يشكلن النساء إن من بالرغم

 ويعود العاملة القوى من%84.86 الذكور يشكل حني يف اجلزائر يف العاملة القوى من2010سنة  15.14%

 بتحفظ ينظر يزال ال ¦ǞǸƬĐ نأ كما األوالد تربية و املنزل تدبري يف تتمثل اجتماعية وظيفة هلا اإلناث إن إىل هذا

يف  صفوفها يف كانت البطالة نإف العاملة القوى من %15.14حوايل تشكل اإلناث كانت إذا و.ةاملرأ لعمل

سنة%25.97و يعود و يرتفع مرّة أخرى ليصل إىل2008-2003كمتوسط خالل الفرتة %17.85 حدود

ميكن و  .يف نفس السنة %8.87إىل حدود لتصل اخنفضت الذكور لدى البطالة نسبة أن جند باملقابل2010

متابعة  اإلناث من خالليار النوع، أي فيما بني الذكور و Ǡŭ�ƢǬǧÂ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƢēȏËƾǠǷ متابعة تطور حجم البطالة و

.3)63(الشكل البياين 

1
.69-68، ص مرجع سبق ذكرهشقبقب عيسى، 

.47، ص2012التطورات االقتصادية و االجتماعية، : الثاين صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل2
 و كذا من،(ONS) بيانات الديوان الوطين لإلحصائيات منانطالقا   رتةيف اجلزائر خالل الفمبعّدالت البطالة حسب النوع االجتماعي  حساب النسب اخلاصة 3

.(WDI)بيانات البنك الدويل
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)2011-1989(االجتماعي  توزيع العاطلين عن العمل وفقا لمعيار النوع:)63(الشكل 

2011إىل2005منWDI،2004-1989منONS:المصدر

بلغت أرقاما قياسية خطرية خاصة سنة  لدى اإلناث،تضح لنا أن معّدالت البطالةمن خالل الشكل أعاله ي

¤ËǂǷ�ǞǨƫŗǳ�©®Ƣǟ�ƢĔ¢�ȏ̈�،2003بالرغم من اخنفاضها بداية من سنة و . %38.4أين وصلت إىل حدود  1995

درها عند نسبة ق 2011-1989(املعّدل املتوسط خالل طول الفرتة زال يال ، و 2006أخرى ببداية من سنة 

:1نوجز أمهها فيما يلي عّدة أسباب هذا االرتفاع إىل يرجعو )21.24%

التوسع يف تعليم اإلناث، فضال عن تغّري بعض العادات و التقاليد االجتماعية بشأن عمل املرأة و خاصة يف )1

  ؛ل من طرفهنى إىل زيادة عدد اإلناث الداخالت إىل سوق العمل، و من مت، زيادة عرض العمالريف، مما أدّ 

مما جعل هذه القطاعات متخمة . حتّيز املرأة حنو العمل يف بعض القطاعات االقتصادية كالتعليم و الصحة، اخل)2

بالتايل يسهم يف إضافية هلم، و  الت الطلب عليهن؛ مما ينعكس يف صورة بطالةبالعمل النسوي و من مت تقل معدّ 

Ȃǯǀǳ¦�śƥ�ƢǸȈǧ�ƢēŚǜǼƥ�ƨǻ°ƢǬǷ�ª°هلا فيما بني اإلنزيادة حجم البطالة و معدّ  Ƣ.

ى إىل اخنفاض فرص العمل املتاحة أمام اإلناث، و ذلك إذا تراجع احلكومة تدرجييا يف تعيني اخلرجيني، مما أدّ )3

.أخدنا بعني االعتبار أن القطاع العام كان ميّثل املستخدم الرئيسي هلن يف جمال العمل

.14-13ص مرجع سبق ذكره، مشاركة املرأة العربية يف سوق العمل، :صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل العاشر1
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II.علمينو خاصة المت البطالة بين الشباب:  

الفئة (تؤكّد أن املتوسط التقرييب ملعّدل البطالة بني الشباب 2010-2007اإلحصائيات املتوافرة حول الفرتة « 

منها  %27.25حنو (زيد على ربع العدد اإلمجايل للشباب يف املنطقة العربية ي )سنة من اجلنسني 25-15العمرية 

وتتفاوت . ارب ضعف املتوسط العاملي لنفس الشرحية، أي ما يق)لإلناث %29تقريبا للذكور و حنو  22%

ƢƸǓ¦Â�ƢƫÂƢǨƫ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�°Ƣǘǫȋ¦�śƥ�ƨƦǈǼǳ¦«1. و اجلدول التايل يوضح ذلك:  

)2008(بطالة الشباب في دول المغرب العربي  :)23(الجدول 

نسبة البطالة   

  الوطنية

طلني نسبة بطالة الشباب من جمموع العا  نسبة بطالة الشباب

  عن العمل

11.321.575  اجلزائر

9.617.662  املغرب

14.231.272  تونس

.11ص ، مرجع سبق ذكره، الالئق غري بالعمل البطالة عاشي، مقايضة احلسن:المصدر

§�¦�Ǻȇǀǳ،يف الواقع أن هذه الّسمة غالبة على ظاهرة البطالة يف اجلزائر ƢƦǌǳ¦�ƨƠǧ�Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ�Ƥ Ȉǐƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ

سنة وما  25من العاطلني أقل من  %50، كان ما يقارب 2003ففي عام  «. ن لفرصة عملهم األوىليسعو 

من السكان العاطلني  %63و األكثر من ذلك أن جزءا كبريا يقدر بـ . سنة 30تقل أعمارهم عن  %73يقارب 

فتح أبواب األنشطة غري ممّا جنم عنه نوع من الشعور باالستبعاد اإلجتماعي، و ،يبحث عن فرصة العمل األوىل

.2 » واإلجتماعيغري املشروعة، و انقطاع الثقة بني املؤسسات و تآكل رأس املال البشري الرمسية و 

و قد تبلورت يف شكل بطالة التعلمني حيث تبّني أن نسبة ،تبّني أيضا أن البطالة اهليكلية هي السائدة يف اجلزائر

 .ت مع النمو االقتصاديارتفع املتعلمني املتعطلني عن العمل قد

احملور األول حول التشغيل و البطالة قبيل االحتجاجات الشعبية العربية من : ريب الثالث حول التشغيل و البطالة يف الدول العربيةمنظمة العمل العربية، التقرير الع1

.10، ص العربية مصر مجهوريةة، اجليز  ،2012، )راجلزائ(إعداد علي مهال 
.2004، ديسمرب )FEMISE(دي، منتدى البحوث االقتصادية و معهد البحر املتوسط منسقو الفيميز، التقرير القطري اجلزائري، طريق اجلزائر للنمو االقتصا2

.9ص 
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2007 والمستوى التعليمي حسب الجنس البطالة توزيع: )64(الشكل البياني 

 Mنقال عن .، اجلزائر(ONS)، الديوان الوطين لإلحصائيات 2007مسح القوى العاملة : المصدر                  

Moundir LASSASSI et Nacer-eddine HAMMOUD, le fonctionnement du marché du
travail en Algérie : Population active et emplois occupés, Région et Développement n°
35-2012, PP 103.

2011-2010خالل  والمستوى التعليمي حسب الجنس البطالة توزيع: )24(الجدول 

20102011

مجموعال  اإلناث  الذكور  المجموعاإلناث  الذكور  المستوى التعلیمي

1.72.71.92.43.02.5  بدون تعليم

7.58.07.66.37.46.3االبتدائي

10.512.810.711.918.612.6املتوسط

7.017.28.96.915.08.6الثانوي

10.433.320.38.922.415.2العايل

.، اجلزائر(ONS)الديوان الوطين لإلحصائيات :المصدر

Collections Statistiques N°170/2012(Enquête emploi auprès des ménages- 2010).
Collections Statistiques N°173(Enquête emploi auprès des ménages- 2011)

حاملي  بطالة الشبابنسبة جاوز تت ، ألول مرة2008ففي عام  ا،جديد اتطور ثل هذه النسب و األرقام مت

لدى الفئات من دون حتصيل علمي و املضاف إليها الفئة ذات التعليم  نسبة البطالة ،الشهادات اجلامعية

اب بهذه الوضعية العميقة متثل حالة من عدم الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد و ذلك لثالثة أس. االبتدائي

:1 نوجزها فيما يلي

1
European Commission, (2010), Labour Markets Performance and Migration Flows in Arab Mediterranean
Countries: Determinants and Effects? National Background Papers Maghreb, (Morocco, Algeria, Tunisia),
Volume 2, Occasional Papers No. 60, The European University Institute. Chapter II – National Background
Paper Labour Markets Performance and Migration Flows in ALGERIA (Rafik Bouklia-Hassane &Fatiha
Talahite), PP 132.
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أن تساهم دون  ،ملال البشريرأس ا تراكم يف مت استثمارها للموارد اليتيشكل هدرا التعليم العايل أصبح  -1

؛النمو االقتصاديهذه األخرية يف تكوين 

و بالتايل فهم  .رأس املال البشري لالستثمار يف لشبابدى افز لاح ثر سلبا علىؤ ت املؤهل بطالة الشباب-2

ƢƬǳƢƥ�Â��°ƢǸưƬǇȏ¦�¦ǀǿ�ƨǸȈǫ�ǂȇƾǬƫ�ǶȀǼǰŻ�ȏ�ǶĔ¢�ȄǴǟ�ƨȇ¦°®�ȄǴǟيفضلون ختصيص الوقت املتاح هلم يل 

يف . سيحّد من تراكم رأس املال البشريالقطاع الرمسي أو غري الرمسي، األمر الذي ضمن  العمل سواء يف

Lucas)حني أن هذا األخري يشكل عامال أساسيا يف تكوين النمو االقتصادي   ؛(1990

، لتعليملدى الفئات الشابة املقبلة على مواصلة ااجتماعية صدمةختلق  بطالة اخلرجيني حاملي الشهادات،-3

  .التوقعات املتشائمة لديهم دفهي تولّ 

تعترب البطالة بني فئة املتعلمني من أهم التحديات اليت تواجهها السلطات يف اجلزائر، حيث ختتلف حالة 

اجلزائر عن االفرتاضات السائدة و اليت ترى أن زيادة التعليم من شأنه أن يقّلل احتمال الوقوع يف البطالة 

يف عالقة و تشري بطالة املتعلمني إىل وجود خلل هيكلي  «  .املتعلمني بني املتعطلني قليلة فتكون حينها نسبة

ءات اليت تطرحها أنظمة التعليم أنظمة التعليم و سوق العمل حيث ينتج عدم التوافق بني املهارات و الكفا

لتنمية و النمو االقتصادي يف كما يدّل ارتفاع معّدل البطالة بني املتعلمني على أن سياسات ا.1 » التدريبو 

.اجلزائر متحّيزة لغري املتعلمني

2010-2000حسب الفئات العمرية في الجزائر خالل الفترة  معّدل البطالة توزيع: )65(شكل ال
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14.2

47.4

74.9

87.1

92.9

95.9
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100.0

12.8

43.4

72.0

85.6

92.4

95.9
97.5
99.3
100.0
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45.2

74.9
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99.4100.0
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74.4
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99.099.9

15-19 20-24 25-29
30-34 35-39 40-44
45-49 50-54 55-59

.ONSالديوان الوطين لإلحصائيات:المصدر

.10، ص2012، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،45سلسلة اخلرباء ، العدد حل معضلة بطالة املتعلمني يف البلدان العربية، ،ةسني الطالفحح 1
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وقد . لجلدد إىل سوق العمعلى توفري فرص العمل، وخاصة للداخلني ا االجتماعي توقف حتقيق االستقراري

%21.5فبعد عشر سنوات اخنفضت بطالة الشباب إىل حوايل  .ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǲǠǨǳƢƥ¾ طويال قطعت اجلزائر شوطا

البالغني صغار السن ستنضم  أكرب بكثري من إىل حد غري مقبول، حيث أن أعدادا وهو مستوى ال يزال مرتفعا

إن إصالح سوق العمل هو مطلب ضروري لالستمرار يف خلق فرص ومن مث ف. الباحثني عن عملفئة إىل  قريبا

  .العمل

 .اجلزائر يف للتنمية بريك حتدي يف حني متثل ،كبرية خاصة يف الدول الناشئة  فرصا الشباب فئة تضخم يطرح «

 نما يتمتعو  عادة فالشباب االقتصادي، النشاط يف وإدماجها تدريبها مت ما مثارها إذا حصاد ميكن فرصة فهي

كما .والدخل اإلنتاجية لزيادة املعاصر لالقتصاد أساسية زاتمميّ  املخاطرة و االبتكار واإلبداع وهي باإلقبال على

أي نسبة السكان  ،)عبء اإلعالة(من  ضيف النشاط االقتصادي ستخفّ  إدماجهاتضخم فئة الشباب إذا مت  أن

.1 » ىل الذين هم يف سن العملإ )سنة 65و أكرب من  15أقل من (الذين ليسوا يف سن العمل 

املتخصصون  عليه يطلق ما استغالل يف الفشل نتائج تكون إذ كبري، دحت هو أيضا الشباب فئة تضخمأن إال  «

 نفسه تلقاء من يأيت ال الفرصة هذه مثار قطف ألن واجتماعيا، وسياسيا اقتصاديا خطرية نتائج" اهلبة الدميوغرافية"

 الوقت ويف، دولة كل يف واالجتماعية االقتصادية واملؤسسات السياسات ابةاستج ىمد ىيتوقف عل إمنا

إىل أن البطالة لدى فئة  يضمن حتقيق ذلك، فاإلحصائيات املتوافرة تشري ال زائراجل يف احلايل الواقعف. 2 »املناسب

ط العاملي لنفس و هي نسبة أعلى بكثري من املتوس ،%21.5تفوق يف املتوسط خالل العشرية األخرية  الشباب

؛ وقد )2001سنة  %31.4(و قد ضربت هذه األزمة خاصة النساء ضمن فئة الشباب  .%14الفرتة البالغة 

. يف طبيعة هذه البطالة احلديثة، حيث ارتفعت نسبة املتعلمني و حاملي الشهادات بني العاطلنيّري سجل تغ

III.بطالة طويلة األجل:

أن العروض املقدمة حيث دعو إىل القلق و التشاؤم و هذا ي ،ني الشبابمرتفعة خاصة ب معّدل البطالةال تزال 

نسبة الباحثني عن  يبّني أناجلدول التايل إن . العملالطلب عليها، كّل هذا يزيد من مّدة البحث عن بكثري تفوق 

من  %38,87 شخص أي 807870يفوق عددهم  ،الذين جتاوزا السنة ،بصفة عامة 2003يف سنة  الشغل

و يبقى هذا العدد  .الذين جتاوزا السنتنيو أكثر بقليل من النصف . 2003سنة  ع الباحثني عن العملجممو 

388745سنوات هم يف حدود  5أي العاطلني منذ ( مرتفعا بالنسبة للذين جتاوزا مخس سنوات من البحث

 :و اجلدول التايل يوضح ذلك )شخص

.8، ص، مرجع سابق الذكرمنظمة العمل العربية، التقرير العريب الثالث حول التشغيل و البطالة يف الدول العربية1
.10-9، مرجع سابق الذكر، ص العريب الثالث حول التشغيل و البطالة يف الدول العربيةمنظمة العمل العربية، التقرير 2
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2003عن العمل لسنةالعاطلين حسب مّدة البحث  توزيع:)25(الجدول

%  العدد  مدة البحث

807  سنة واحدة 87038.87

425  سنتني 54020.48

285  ثالث سنوات 83513.75

170  أربع سنوات 2808.19

388  مخس سنوات فأكثر 74518.71

¸ȂǸĐ¦2 078 270100

ONSالديوان الوطين لإلحصائيات:المصدر

توزيع يف اجلزائر يقّدم معلومات أكثر دقة حول 2011، و 2010املة سنة السنوي للقوى العاألسري املسح 

:2011و كذا مستواهم التعليمي و اجلدول التايل يوضح ذلك لسنة العاطلني حسب مّدة البحث عن العمل 

2011و مستواهم التعليمي توزيع العاطلين حسب مّدة البحث عن العمل :)26(الجدول 

2011

أقل من يالمستوى التعليم

  شهر

12-23

  شهر
شهر  24

  +و

ND¸ȂǸĐ¦

24.117.858.10.0100  بدون تعليم

22.116.061.10.8100االبتدائي

22.519.157.01.5100املتوسط

25.520.453.10.9100الثانوي

41.718.239.20.9100العايل

ONSCollectionsالديوان الوطين لإلحصائيات:المصدر Statistiques N°173(Enquête emploi auprès des ménages- 2011)

خاصة  )سنتني فأكثر(معّدالت البطالة تزيد مع ارتفاع مّدة البحث عن العمل  أن )26( بيانات اجلدول تظهر

. معيةيف حني ترتفع بنسبة أقل بالنسبة حلاملي الشهادات اجلا ،بالنسبة للفئات اليت متلك مستوى ثانوي أو أقل

ة، ملا تكون فرتة البحث عن العمل أقل من يترتفع أيضا معّدالت البطالة بالنسبة لفئة حاملي الشهادات اجلامعو 

  .  مستويات تعليمية أقل األخرى و اليت متتلكشهر واحد، يف حني تكون هذه النسبة أقل لباقي الفئات 
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IV.البطالة الدورية و البطالة الهيكلية:

اعتمادا على عالقة فليبس املطورة أو  ا،الت البطالة الطبيعية يف اجلزائر سواء من خالل تقديرهما يالحظ أن معدّ 

مرتبطة ارتباطا وثيقا  مرشح هودريك بروكويست باستخدام اإلحصائيةباالعتماد على الطريقة  اđƢǈƷ من خالل

�ǲǰȈđ دة هيكلة االقتصاد بشكل عامو حتتاج إىل سياسات طويلة األجل تعتمد على إعا ،االقتصادو بنية. 

  :الشكل البياين التايل يوضح ذلك

تطور كل من معّدل البطالة الفعلي، االتجاه العام، و البطالة الدورية باستعمال طريقة مصفي :)66(الشكل 
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HP-filterباستعمال مرشح  اد مت احلصول عليهفقاالجتاه العام للبطالة و البطالة الدورية البطالة أما ، (ONS)الديوان الوطين إلحصائيات  :المصدر

Eviewsباالستعانة بربنامج  7.

أن ، و )أي حول معدل البطالة الطبيعي(ما يالحظ أن معّدل البطالة يتذبذب بشكل قريب حول االجتاه العام 

كما أن االجتاه العام طويل األجل للبطالة قد وصل . طالة الطبيعيمعّدل البطالة الدورية كانت أقل من معّدل الب

ȈǼȈǠǈƬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǞǷ�Ǿǳ�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ¢�ń¤إال أنه يبقى عند  2001ه بداية من سنة ات مث أخذ بالرتاجع و رغم اخنفاض

اإلنفاق  املالية التوسعية من خالل منو ةكل هذا يفّسر بوضوح حمدودية فعالية السياس. مستويات مرتفعة نسبيا

و يبقى تأثريها فقط يف املدى القصري و ميّس فقط البطالة . احلكومي يف التخفيف من حدة البطالة اهليكلية

.1الدورية اليت تشكل جزءا ليس بالكبري مقارنة مبعدل البطالة الكلي

خيتصر هذا املرشح بالصيغة التالية. و البطالة الدورية هودريك وبريسكوت تستعمل للفصل بني االجتاه العام طويل األجل للبطالة  )أو مصفي( طريقة مرشح :

HP- Filter.
سلسلة يف  ، "حل معضلة بطالة املتعلمني يف البلدان العربية"د حسني الطالفحة حول . راسة اليت أعّدها وكيل املعهد العريب للتخطيط أقمت باالستعانة بالدّ 1

اسطة بيانات السلسلة الزمنية بو  filteringقمت برتشيح . أحد طرق تنعيم السالسل الزمنيةب اعتباره مصفي هودرك وبرسكوت متاستخد .45، العدد اخلرباء

)االجتاه العام(حبيث يكون تباين السلسة الزمنية  )معّدالت البطالة الفعلية(من السلسلة  )االجتاه العام(سلسلة حساب من خالل  )HP-Filter( هذه املصفاة

.أيضا معّدل البطالة الدورية يف االقتصاد إجياد وكذا .هلا قل ما ميكن حول الفرق الثاينأ
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ورية، و لكن بدال املوسى حيث أن البطالة يف البلدان العربية ليست دعماد ل إليه هو نفس االستنتاج الذي توصّ 

 تعائداو �ƨǷȂǰū¦�ǾȈǴǟ�ǺǸȈē��¾Âƾǳ¦�ǽǀǿ�©Ƣȇ®ƢǐƬǫ¦�ǲǰȈȀف. من ذلك هي خاصة هيكلية و بعضها احتكاكية

هذا القطاع يهيمن عليه استخدام رأس املال أن و معروف يزانية الدولة، البلد تقريبا يف إعداد م النفط يتعمد عليها

حينها  توصل .ة البطالةا القطاع لن يساعد يف التخفيف من حدّ و عليه فإن النمو يف هذ. عكس عنصر العمل

ر مشكلة البطالة أن انعدام النمو يف هته البلدان العربية قيد الدراسة ال يفسّ إىل نتيجة مهمة، مفادهاالباحث 

.1 خالل طول فرتة الدراسة

  التشغيلالخاصة بسياسة  هم البرامج و األجهزةأل مختصر و تقييم عرض: المبحث الثالث

حماولة لوضع حّد لتفاقم مشكلة البطالة، و مواجهة االختالل احلاد يف سوق العمل، أنشأت السلطات العمومية

ملواجهة الشباب مهنيا، و أجهزة لدعم العمال الذين فقدوا مناصبهم ألسباب  و متنوعة أجهزة جديدة يف اجلزائر

أنشئت برامج و وكاالت لدعم تشغيل الشباب، من و من أجل دعم هذه الفئة . اقتصادية أو ألسباب أخرى

برامج األشغال ذات املنفعة العامة، عقود ما قبل التشغيل، الوكالة الوطنية ،بينها جهاز اإلدماج املهين للشباب

القرض املصّغر، أجهزة إعادة اإلدماج اليت يسّريها الصندوق ،الشباب عن طريق املؤسسة املصغرةلدعم تشغيل 

فهل كان لتطبيق هذه الربامج نتائج إجيابية على مستوى خلق مناصب . تأمني على البطالة و ما إىل ذلكالوطين لل

«�¦�ƨǳÂƾǳ و أهم شغل جديدة ؟ ملعرفة مدى فعالية هذه الربامج سأركّز على خمتلف ǂǗ�ǺǷ�̈ǄȀĐ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦

  :و ميكن إمجال هذه األجهزة يف املخطط التايل. للتخفيف من حدة البطالة

1
Imad A. Moosa, (2008). op, cit., pp 9-10.
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للحّد من تفاقم مشكلة البطالة جهزة والبرامج المتخذةاأل: )67(الشكل 

  خصائص مختلف األجهزة و البرامج للحد من تفاقم مشكلة البطالة :)68(الشكل 

  النصوص  فئات األفراد املعنية  املهمة  الوصاية  األجهزة

الوكالة الوطنية 

للتشغيل 

(ANEM)
 سنة و اليت أنشئت يف

1990

التشغيل العمل و وزارة 

  االجتماعي و التضامن

تنظيم سوق العمل 

ووضع برامج خاصة 

  بالتشغيل

مجيع األفراد الذين يعرضون 

  خدمات عملهم

DAIP :
-1- CID
-2- CIP
-3- CFI

وكالة التنمية 

ADS االجتماعية

التشغيل العمل و وزارة 

 االجتماعي و التضامن

حمافظة من احلكومة+ 

مساعدة الفئات 

  احملرومة

ترقية و تطوير التشغيل

سنة فأكثر  60(الفئات املسنة 

)و بدون دخل

  األفراد النشطني و بدون دخل

الطلبة اجلامعيني و الذين يبحثون 

  عن عمل ألول مرة 

:االجتماعيةالشبكـة 

AFS
IAIG

:التنمية الجماعية التساهمية

  القرض املصغر

:TUPHIMO برنامج

  البيضاءاجلزائر 

برنامج عقود ما قبل التشغيل

CPE:

مناصب الشغل الموسمية ذات 

:(ESIL) المبادرة المحلية

وزارة العمل و التشغيل 

و الضمان االجتماعي

ADS CNAC ANSEJ ANDI

PEJ DIPJ السياسات 

غير الفعالة

السياسات 

الفعالة

السياسات 

غير الفعالة

السياسات 

غير الفعالة

املؤسسات 

 املصغرة

احلفاظ على مناصب 

 الشغل

ESILترقية االستثمار

تكوينال

املساعدة على 

  خلق النشاطات

AFS

IAIG

CPE

TUPHIMO

التأمني على 

 البطالة

CRE

CATI

AED

FR

ANGEM

القرض 

 املصغر

Source : - Farida MERZOUK, La diversité des dispositifs de lutte contre le chômage en Algérie : un moteur ou un frein ? XXIémes journées de
l’Association Tiers-monde « Formation, emploi et développement », Marrakech, 22-23 Avril 2005.

- Ministère du travail de l'emploi et de la sécurité sociale.

صندوق الزكاة

ANEM DAIP CID CIP CFI

PNDA
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الشبكة الجوارية لوكالة التنمية 

:االجتماعية

ANSEJ
1996أنشئت سنة 

التشغيل العمل و وزارة 

 االجتماعي و التضامن

حمافظة من احلكومة+ 

املساعدة على خلق 

نشاطات يف صاحل 

العاطلني عن الشباب 

  العمل

طاليب العمل ضمن فئة السن 

سنة مع إمكانية  19-35

الّتمديد حىت سن األربعني 

)40(

مؤسسات مصغرة ال تتجاوز 

ماليني دينار  10تكاليف إنشاءها 

CNAC
1994أنشئت سنة 

 التشغيل وزارة العمل

 االجتماعيالضمان و 

املساعدة على إعادة 

تسجيل العاطلني عن 

ني عن العمل للتأم

  البطالة

50و  35األفراد العاطلني بني 

أشهر  6 لسنة و املسجلني خال

على األقل لدى الوكالة الوطنية 

  للتشغيل  

  مراكز البحث عن عمل -

  اإلعادة إىل الوضعية السابقة -

  التمويل خللق النشاطات  -

ANGEM
2004أنشئت سنة 

التشغيل العمل و وزارة 

االجتماعي و التضامن

املرأة اليت متارس العمل الشباب، القرض املصّغر تسيري

  املنزيل

  ...احلرف الصغرية 

قرض مصّغر تتغري قيمته 

الوكالة الوطنية 

لتطوير االستثمار 

(ANDI)

وزارة الصناعة 

واملؤسسات الصغرية 

واملتوسطة و ترقية 

  االستثمار

تستقبل و تنصح 

  انبني واألجاملستثمرين احملليتصطحب املستثمرين و 

اإلعفاء من الرسم على القيمة  -

املضافة بالنسبة القتناء التجهيزات 

الضرورية اخلاصة باملشروع سواء يف 

. حالة اإلنشاء أو التوسع

إىل     ختفيض الرسوم اجلمركية -  

يف حالة اقتناء التجهيزات  05%

.املستوردة من اخلارج

 الوطني البرنامج

الفالحية  للتنمية

PNDA

حة و التنمية وزارة الفال

  الريفية

�¾ƢĐ¦� ƢǼƥ�̈®Ƣǟ¤

الفالحي ومحاية املوارد 

، )ماء وتربة(الطبيعية 

واستصالح األراضي 

  .الفالحية

املستثمرين احمللني يف القطاع 

  الفالحي

وكذا القروض  تقدمي الدعم املايل

للفالح عن طريق اهليئات املالية 

بنك الفالحة و التنمية (املتخصصة 

)الريفية

الشؤون الدينية وزارة  وق الزكاةصند

واألوقاف

تفعيل سياسة التكافل 

االجتماعي من خالل 

إسرتاتيجية الصندوق 

و اليت تقوم على فكرة 

ال نعطيه "مفادها 

ليبقى فقريا إمنا ليصبح 

  "مزكيا

ذوي االحتياجات اخلاصة 

  القادرين على ممارسة نشاط ما

  املنتجةوكذا  األسر الفقرية

  أصحاب احلرف 

ملتخرجون من اجلامعات و مراكز ا

  التكوين املهين

تقدمي مبالغ مالية للفقراء املسجلني 

  لدى الصندوق

من حصيلة الزكاة خيصصه  ءجز و 

 الصندوق للقادرين على العمل

  )القرض احلسن(

Source : - CNES, Rapport sur La conjoncture économique et sociale du premier semestre 2004. p 117/118
- Ministère du travail de l'emploi et de la sécurité sociale.
- Agence de Développement Social.
- www.ansej.org.dz/
- www.angem.dz/
- www.cnac.dz/
- Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural Algérien
- www.marw.dz
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I.تطور أجهزة و برامج التشغيل:  

 للشـــخص مـــنظم نشـــاط خـــالل مـــن الشـــغل، ســـوق يف البطـــالني إدمـــاج بغـــرض أنشـــئت اجلزائـــر يف التشـــغيلأجهـــزة 

  :التالية والربامج األجهزة ةمظل حتت ماليا و ماعيااجت اوضع يكسبه ،العاطل عن العمل

  :و التشغيل و الضمان االجتماعي العمللمسّيرة من طرف وزارة األجهزة ا-1-1

:DAIP المهني اإلدماجالمساعدة على  جهازبرنامج الشبكة  االجتماعية من خالل  -1-1-1

العمل ألول  ملهين املوجه للباحثني عنإلدماج اشرع يف تنفيذ إجراءات جديدة للمساعدة على ا 2008يف جوان 

حاملي الشهادات  إدماجعقود  و تشمل. سواء املؤهلني منهم وغري املؤهلني والذين دخلوا سوق العمل ،مرة

(CID) عقود اإلدماج املهين  حصلني على شهادات جامعية، تفئة املل املوجهة(CIP) و ختص طلبة التعليم

للفئات غري و املوجهة عقود التكوين واإلدماج و شهادات التكوين والتعليم املهنيني،  املتحصلون على املتوسط و

(ANEM)ويتم تسيري ومتابعة وتقييم ومراقبة هذا اجلهاز من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل  .(CFI)املؤهلة 

.1 واملديريات الوالئية

المهني اإلدماجعلى  المساعدة جهاز الوظائف التي تم خلقها في إطار :)27(الجدول 

DAIP20102011

(CID)99696269746

(CIP)85220226284

(CFI)88225164780

¸ȂǸĐ¦273141660810

2.816.88)%(شغيل الكلييف التالربنامج نسبة مسامهة 

.61، ص 2012ل ، أبري2011راف و اإلحصائيات، تقرير حول تطور االقتصاد الوطين لسنة شوزارة االست: المصدر

ONSانطالقا من معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات  شغيل الكلييف التالربنامج نسبة مسامهة حساب          

بالرغم من أن نسبة املسامهة ارتفعـت بـأكثر  ،ال تزال ضعيفة يف التشغيل يالحظ من اجلدول أن مسامهة هذا اجلهاز

.2011إىل سنة  2010من الضعف من 

:ADS جهزة المسيرة من طرف الوكالة الوطنية للتنمية االجتماعيةاأل -1-2

  :و يضم هذا اجلهاز

:(IAIG)التعويض مقابل نشاطات ذات المنفعة العامة -1-2-1

الغري قادرين على العمل و ، املوجهة لألشخاص عدميي الدخل(AFS)املنحة اجلزافية للتضامن باإلضافة إىل 

تساهم الوكالة أيضا يف إدماج الفئات السكانية اليت . األخرى االجتماعيةمج املساعدة ستفيدين من برااملالغري و 

.7-6، ص 2008مارس ترقية التشغيل و حماربة البطالة،وزارة العمل و التشغيل والضمان االجتماعي، إسرتاتيجية1

www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/.../pr_180308_ar.doc
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، و هذا عن طريق القيام بنشاطات اإلدماج االجتماعيعلى مستوى النسيج  استقرارتعيش حالة هشاشة و عدم 

.1(IAIG)مة التعويض مقابل نشاطات ذات املنفعة العايف إطار برنامج  و التنمية اجلماعية االجتماعي

كذا العاطلني عن العمل، و يتم تشغيل ة للعمل، و مع األشخاص الذين بلغوا السن القانوني اجلهاز يتعامل هذا

هؤالء األشخاص يف النشاطات ذات املنفعة العامة، يف ورشات البلديات، ضمن نفس شروط التشغيل العادي 

و ال يشكل هذا النوع من الشغل عالقة . ة االجتماعيةفيما خيص املدة القانونية للشغل و االستفادة من احلماي

لربنامج بشخص واحد لكّل عائلة، حتدّد االستفادة من ا.عمل بل هو حّل مؤقت و شكل من أشكال التضامن

تغطية و هو ال لفئة السكان احملرومة أهم شيء ، و يضمن الربنامجزهيديعطي حق االستفادة من أجر و 

.2جتماعيةاال

IAIG،1999-2011تطور عدد المناصب العمل في إطار برنامج  :)28(الجدول 

1999200020012002200320042005

عـــــدد الوظـــــائف 

احملدثة

128000125000132255155814180000180100185275

200620072008200920102011

عـــــدد الوظـــــائف 

احملدثة

217590252980262655267601259872271918

.enxA:2005-1999:المصـدر Mamouni, Magistrat à la cour des comptes, étude portant sur les transferts sociau

provenance du budget de l’Etat. Décembre 2006, P 16.
2006-2009:du millénaire pour leRapport National sur les objectifsèmeGouvernement Algérien, Algérie 2

développement, septembre 2010, P 33.

.59، ص2012، أبريل 2011راف و اإلحصائيات، تقرير حول تطور االقتصاد الوطين لسنة شوزارة االست :2010-2011

:TUP.HIMO العاملة لليد المكثف لالستعمال العامة المنفعة ذات األشغال برنامج -1-2-2

و يهدف إىل املعاجلة االقتصادية للبطالة خاصة بطالة الشباب و الذين ال يتوفرون  ،1997نشأ هذا اجلهاز سنة أ

ƨǷÂǂƄ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǨǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�̈ƾǟƢǈŭ¦Â��́ Ƣƻ�ǲȈǿƘƫ�Ä¢�ȄǴǟ.  يهدف هذا الربنامج إىل حتقيق إدماج و

إنشاء و . انة املنشآت القاعدية احملليةاجتماعي من خالل توفري مناصب شغل مؤقتة على مستوى ورشات صي

العناية بشبكات الطرقات و الري عدد كبري من مناصب الشغل املؤقتة من خالل تنظيم ورشات عمل و ختص 

  .  و غري ذلك احملافظة على البيئة و الغاباتو 

http://umc.edu.dz/vf/autre/develop07/ADS%20%28D%29/arabe/moukadimat.htm،لتنمية االجتماعية، اجلزائربرامج ا1
2 CNES, rapport sur : « Evolution des dispositifs d’emploi », juin, 2002
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TUP.HIMO،1999-2011 في إطار برنامج المستحدثة تطور عدد المناصب العمل :)29(الجدول 

1999200020012002200320042005

عـــــدد الوظـــــائف 

احملدثة

41650173141181117257167451179710820

200620072008200920102011

عـــــدد الوظـــــائف 

احملدثة

199361913112973159641209812220

enxude:2005-1999:المصـدر portant sur les transferts sociauA. Mamouni, Magistrat à la cour des comptes, ét

provenance du budget de l’Etat. Décembre 2006, P 16.
2006-2009:Rapport National sur les objectifs du millénaire pour leèmeGouvernement Algérien, Algérie 2

développement, septembre 2010, P 33.

.59، ص2012، أبريل 2011راف و اإلحصائيات، تقرير حول تطور االقتصاد الوطين لسنة شوزارة االست :2010-2011

:CPE التشغيل قبل ما عقود برنامج -1-2-3

باره جهاز اإلدماج املهين يقوم الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب بتمويل جهاز عقد ما قبل التشغيل باعت

و يقع مركز هذا اجلهاز لدى وكالة . الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتسيري هذا اجلهاز و تقوم .للشباب

سنة، و احلائزين 19و خيص هذا الربنامج مكافحة بطالة الشباب للفئة اليت تفوق أعمارهم . التنمية االجتماعية

و الباحثني عن منصب شغل ألول  )ميتقين سا(على شهادة التعليم العايل، إضافة إىل املعاهد الوطنية للتكوين 

 حتسني خمصصات األجور هلذا الربنامجو  اإلدماج عقد د مدةيحتدأمهها  تعديالت عرف هذا الربنامجو قد  .1مرّة

   قطاع املؤسسات   يف   للتجديد   لةقاب  سنوات  ثالث ،يالقطاع االقتصاد   يف   للتجديد   قابلة  واحدة  سنة(

.)اخلاص  التسيري   ذات   العمومية   اهليئات واملؤسسات  ويف   عموميةال   واإلدارات

CPE ،1999-2009 في إطار برنامج المستحدثة تطور عدد المناصب العمل :)30(الجدول 

1999200020012002200320042005

عـــــدد الوظـــــائف 

احملدثة

14006115436614468348055217248718

2006200720082009

ائف عـــــدد الوظـــــ

احملدثة

41375623825597721929

ANEM:المصدر / février 2004.

1999-2005:en provenancexA. Mamouni, Magistrat à la cour des comptes, étude portant sur les transferts sociau

du budget de l’Etat. Décembre 2006, P 17.
2006-2009:Rapport National sur les objectifs du millénaire pour leèmegérie 2Gouvernement Algérien, Al

développement, septembre 2010, P 38.

1ǳ¦�ƨǷƢǠǳ¦�̈°Âƾǳ¦��ǲǤǌǳ¦�̈ǄȀƳ¢�ǂȇǂǬƫ�̧ÂǂǌǷ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦À¦ȂƳ��ÀÂǂǌǠ2002 ،93.
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:ESIL)الشباب تشغيل( محلية بمبادرة المأجور الشغل -1-2-4

 بصورة الشباب تشغيل يف وتتمثل الشباب، إلدماج املهنيةالربامج ب املسماة الرتتيبات إقامة متت ،1990 بداية منذ

 عن العاطل الشباب مساعدة إىل ترمي الرتتيبات هذه وكانت حملية، مببادرة شغل مناصب إنشاء بواسطة مؤقتة

 وتتوىل. شهرا 12 و أشهر ثالثة بني ترتاوح دةمل اإلدارة أو اإلنتاج وحدات يف مهنية خربة اكتساب على العمل

(ADS) االجتماعيةالت التمنية ابالتنسيق بني وكاجلهاز  اذسري هو ي1 احمللية اجلماعات الشباب هؤالء توظيف

.(DAS) االجتماعيومديريات النشاط 

ESIL في إطارعدد مناصب العمل المستحدثة  :)31(الجدول 

1999200020012002200320042005

عـــــدد الوظـــــائف 

احملدثة

79000725008900070500725007250062581

200620072008200920102011

عـــــدد الوظـــــائف 

احملدثة

10440812626613151613097662161173023

.enxA:2005-1999:المصـدر Mamouni, Magistrat à la cour des comptes, étude portant sur les transferts sociau

provenance du budget de l’Etat. Décembre 2006, P 16.
2006-2009:Rapport National sur les objectifs du millénaire pour leèmeGouvernement Algérien, Algérie 2

développement, septembre 2010, P 33.

.59، ص2012، أبريل 2011راف و اإلحصائيات، تقرير حول تطور االقتصاد الوطين لسنة شوزارة االست :2010-2011

 خـالل مـن اعتمدتـه الدولـة الـذي ر،املـأجو  العمـل بـرامج إطـار يف املسـتحدثة العمـل مبناصـب اخلـاص يـلالتحل نإ

 واضـحا تشـرحيا يقـّدم،2011-1999خـالل العقـد  ،ESILاحملليـة  املبـادرة ذات املـأجورة الشـغل مناصـب برنـامج

 زيّـمت اصـب املسـتحدثة، إال أن هـذا اجلهـازبالرغم من ارتفاع عدد املن و .العاملة اليد تشغيل يف الربنامج هذا ملسامهة

   .أنشأها بتذبذب عدد مناصب الشغل اليتاألخرية الفرتةخالل 

و ميكن تلخيص مسامهة كل جهاز مـن األجهـزة الـيت تسـريها الوكالـة الوطنيـة للتنميـة االجتماعيـة يف التشـغيل الكلـي 

  : يف اجلدول التايل 2011-1999يف اجلزائر خالل الفرتة 

1ǲǤǌǳ¦�̈ǄȀƳ¢�ǂȇǂǬƫ�̧ÂǂǌǷ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�́ ��93-96.
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في التشغيل األجهزة المسيرة من طرف الوكالة الوطنية للتنمية االجتماعية نسبة مساهمة  :)32(لجدول ا

)%(الكلي 

1999200020012002200320042005200620072008200920102011

ESIL1,371,171,421,1261,0840,920,771,171,461,431,380,631,80
CPE0,240,180,100,0740,070,660,600,460,720,610,23-------
Tup

Himo0,720,280,180,270,250,150,130,220,220,140,160,120,12
IAIG2,232,022,122,492,692,302,302,452,942,872,822,662,83

------4,563,653,823,964,094,033,84,35,345,054,59  المجموع

ONSانطالقا من معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات  شغيل الكلييف التجهاز  كل  نسبة مسامهةحساب  :المصدر

يف الوكالة الوطنية للتنمية االجتماعية أن نسبة مسامهة األجهزة اليت تسريها  السابق يالحظ من خالل هذا اجلدول

.2011-1999با مستقرة خالل الفرتة ، و تقريتبقى ضعيفة جدا التشغيل الكلي

  :أجهزة صيانة و ترقية االستثمارات -1-3

:(ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -1-3-1

مل تصــبوا إىل األهــداف  APSI(،ƢººĔȂǯ(مت اســتحداث هــذه الوكالــة كبــديل لوكالــة دعــم وترقيــة و متابعــة االســتثمار 

جمموعــة مــن اإلدارات و اهليئــات الــيت تعمــل علــى مســاعدة املســتثمرين يف  تتكــون الوكالــة مــن. ألجلهــا الــيت أنشــأت

�Ļ�ǺºººǷ�Â�ƢȀƬºººǇ¦°®�Â�Ǟȇ°Ƣºººǌŭ¦�ǶȈºººȈǬƫ�ȄºººǴǟ�Ǆºººǯǂƫ�Ʈ ºººȈƷ�Ƕē¦°ƢǸưƬºººǇ¦�ǪºººȈǬŢاختـــاذ �Â¢�¾ȂƦǬǳƢºººƥ� ¦ȂºººǇ�ƢĔƘºººǌƥ�©¦°¦ǂºººǬǳ¦

وذلـك بإنشـاء  ،ليـات عملـهبتطـوير االسـتثمار ومناخـه و آبإصدار أمر يتعلق  ،هذا املرسوم ، إىل أن مت تعديلالرفض

و الوكالــة الوطنيــة لــدعم  )APSI(هيئــة حكوميــة جديــدة جتمــع بــني مهــام و وســائل وكالــة ترقيــة ودعــم االســتثمار 

.ANDI(1(متمثلة يف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  ،ANSEJ)(تشغيل الشباب 

ني خدمـــــة املســـــتثمرين احملليـــــهـــــدفها تعـــــد الوكالـــــة الوطنيـــــة لتطـــــوير االســـــتثمار مؤسســـــة عموميـــــة ذات طـــــابع إداري 

مهــام إعــالم و مســاعدة املســتثمرين يف إطــار اجنــاز مشــاريعهم، وكــذا تســهيل إمتــام خاصــة و هــي تتــوىل  ،األجانــبو 

  .سيسية للمؤسسات و إجناز املشاريعاإلجراءات التأ

1 CNES, Rapport sur La conjoncture économique et sociale du premier semestre 2004. p 118.
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2012-2002 الوظائف التي تم خلقها في إطار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: )69(الشكل 

http://www.andi.dz/index.php/arالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  :المصدر           

ـــامج -1-3-2 ـــوطني البرن ـــة ال ـــة للتنمي «�¤�ƨºººȈǳƢǠǧ�̈®Ƣºººȇ±�Â�°Ȃºººǘƫ�ń  إســـرتاتيجيةهـــو :PNDA الفالحي ƾºººē�ƨºººȈǴǯ

 قامــت.نــاخ الفالحــي اجلزائــريو هــو مبــين علــى سلســلة مــن الــربامج املتخصصــة واملكيفــة مــع امل ،القطــاع الفالحــي

 حتسـني إىل الفالحيـة للتنميـة املسـطر الربنـامج هـذا ويهـدف. الـربامج السـابقة عـن خيتلـف برنـامج بوضـع الدولـة

 سياسـات متحـورت يف بـرامج تنمويـة علـى شـكل آليـات عـدةوضـع ب الدولـة قامـت حيـث .الزراعـي القطـاع مردوديـة

̧� االهتمام ضرورة فرضي ما هذا و .اإلنتاج الزراعي وتطوير دعم ƢǘǬǳ¦�¦ǀđ  1املسطرة كل الربامج التنمويةيف إطار.

  :اجلدول التايل يوضح القيمة املضافة هلذا الربنامج و كذا مناصب الشغل اليت خلقها من خالل هذا الربنامج

  البرنامج الوطني للتنمية الفالحية و الريفية تقييم مؤشرات: )33(الجدول 

2000200120022003200420052006

PIB(%)8,49,79,39,78,46,976,6القيمة املضافة كنسبة من 

القيمة املضافة كنسبة من إمجايل القيمة 

  املضافة

9,5811,8111,3911,7210,187,837,7

142  عدد مناصب الشغل احملققة  287171 000163 499179 291166 203132 428104 323

 شغيل الكلييف التالربنامج ة نسبة مسامه

)%(

2.302.742.612.682.131.651.18

Source: ONS et Ministère de l’agriculture et du développement rural. Rapport sur la situation du secteur
agricole. Direction des statistiques agricoles et des systèmes d’information, 2008, p.5.

1
Ouardia ANSEUR, usages et besoins en information des agriculteurs en Algérie, Thèse de doctorat en Sciences
de l’information et de la communication, Université Lumière Lyon, octobre 2009.
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2009.anseur_o&part=157849
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)ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (جهاز الدعم و اإلدماج المهني للشباب  -1-4

، كمــا أن اهليئــة 1997ّمت الشــروع يف اجلهــاز اجلديــد لإلدمــاج املهــين اجتــاه الشــباب منــذ السداســي الثــاين مــن ســنة 

.ليت كّلفت بتأطري و تطبيق هذا اجلهازاملختصة املعروفة باسم الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، هي ا

حصيلة استحداث مناصب الشغل عن طريقة الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب:)34(الجدول 

1999-200720082009-2013

*21918714094227200عدد مناصب الشغل

----3.062.40**)%(شغيل الكلييف التالربنامج نسبة مسامهة 

.خطط النشاط لرتقية الشغل و مكافحة البطالة، ترقية تشغيل الشباباحملور الرابع مل زارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي،و  :المصدر

.2013-2009توقعات خلق مناصب شغل عن طريق املؤسسات املصغرة*

)التشغيل الكلي(يات الديوان الوطين لإلحصائحساب النسبة انطالقا من إحصاءات  **         

:CNACأجهزة إعادة اإلدماج التي يسّيرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة -1-5

،نييللتـأمني عــن البطالـة قـد جــاء ألجـل خلـق آليــة األنشـطة املمارسـة مــن طـرف البطـالني املــرق  إن الصـندوق الـوطين

  :راءات الصندوق فيما يليو ميكن تلخيص أهم إج .سنة 50-35الذين ترتاوح أعمارهم بني 

ـــة و مراقبـــة املنظمـــني علـــى : الغـــري فّعالـــة اإلجـــراءات -1 و تضـــم هـــذه اإلجـــراءات دفـــع تعـــويض التـــأمني مـــن البطال

  .  شهرا 23الصندوق ملّدة قدرها 

و تضم هذه اإلجراءات نشاطات للمساعدة و الّدعم للرجوع إىل العمل، و القيام :اإلجراءات الّفعالة-2

«�بالنشاطا ǂǗ�ǺǷ�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǽǀđ�ǲËǨǰƬǳ¦�ǶƬȇ�Â��©و اليت مركز دعم العمل الحرّ و  مركز البحث عن العمل ،

.19981انطلق نشاطها يف سنة 

CNACعدد مناصب الشغل في إطار جهاز  :)35(الجدول 

1999-200720082009-2013

*20757239847800عدد مناصب الشغل

----0.290.03)%(**الكليشغيل يف التالصندوق نسبة مسامهة 

.خطط النشاط لرتقية الشغل و مكافحة البطالة، ترقية تشغيل الشباباحملور الرابع مل وزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي،:المصدر

.2013-2009توقعات خلق مناصب شغل عن طريق املؤسسات املصغرة*

)التشغيل الكلي(الديوان الوطين لإلحصائيات طالقا من إحصاءات حساب النسبة ان **          

1
Farida MERZOUK, op, cit., P 7.
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:)لرتقيـة الشـغل الـذايت2004سـنةأنشـأتمتثـل آليـة جديـدة (ANGEM المصـغر القـرضجهاز تسيير  -1-6

البطالـة يف املنـاطق التخفيـف مـن حـدة لتجسـيد سياسـة احلكومـة فيمـا خيـص إحـدى الوسـائل الفعالـة تشـكل الوكالـة 

تنمية روح املقاولة الـيت تسـاعد و  .اإلناثخاصة لدى فئة و  والريفية عن طريق تشجيع العمل الذايت و املنزيلاحلضرية 

.1 األفراد يف اندماجهم االجتماعي

�ƨȇƢĔ�ƨȇƢǣ�ń¤�ƢȀƟƢǌǻ¤�ǀǼǷ�ǂǤǐŭ¦�µ ǂǬǳ¦�ŚȈǈƬǳ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǳƢǯȂǳ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ƨƯƾƄ¦�Ǧ ƟƢǛȂǴǳ�ŅƢŦȍ¦�®ƾǠǳ¦�ÀƢǯ

و اجلدول التايل يبني تطور عدد مناصب الشغل اليت مت خلقها يف إطار . وظيفة 677412يقدر ب  2012سنة 

:20122و إىل غاية  2005هذا اجلهاز مند 

ANGEM المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالةالوظائف التي تم خلقها في إطار :)36(الجدول 

20052006200720082009201020112012

دثة من عدد الوظائف احمل

   * طرف الوكالة

49943832564171127320218421295587456917677412

نسبة مسامهة الوكالة يف 

0,060,430,751,392,313,044,77)%( **شغيل الكليالت
---

www.angem.dzعلى املوقع ANGEMإحصائيات *:المصدر

)التشغيل الكلي(الديوان الوطين لإلحصائيات حساب النسبة انطالقا من إحصاءات  **          

تشري اإلحصائيات الواردة يف اجلدول أعاله إىل أن نسبة مسامهة الوكالة يف التوظيف اإلمجايل قد انتقلت من 

و التشغيل يف ال تزال ضعيفة ولكن نالحظ نسبة منوهي نسبة  .2011سنة  %4.77إىل  2005لسنة  0.06%

  . هذا اجلهاز كبري

  :صندوق الزكاةتجربة-1-7

املركزية و الوالئية (حيث كان ينشط عن طريق اللجان  ،2003مت إنشاء صندوق الزكاة اجلزائري يف سنة 

و املتضمن تنظيم اإلدارة 3مبوجب مرسوم تنفيدي 2005بعد ذلك مت إنشاء املديرية الفرعية للزكاة سنة ،)القاعدية

حيث تنص املادة الثالثة منه على إنشاء مديرية الزكاة اليت تكّلف . ملركزية لوزارة الشؤون الدينية واألوقافا

من أهم الصيغ اليت مينحها هذا الصندوق أنه . 4باإلشراف على مجع موارد الزكاة و توزيعها و حتديد طرق صرفها 

قيق التنمية املستدامة مغين ناصر، القرض املصغر كإسرتاتيجية خللق مناصب شغل يف اجلزائر، امللتقى الدويل حول إسرتاجتية احلكومة يف القضاء على البطالة و حت1

.6، ص 2011نوفمرب  16–15يومّي  والتجارية وعلوم التسيري جبامعة املسيلة االقتصاديةوم العل املنعقد بكلية
http://www.angem.dzاملوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر2
25املؤرخ يف  146-2000و يعّدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 2005نوفمرب  07افق لــ هـــ املو  1426شوال  05املؤرخ يف  472-05املرسوم التنفيذي رقم 3

.2000يونيو  28هــ املوافق لـ  1421ربيع األول عام 
.114، ص 2011-2010، 1دراين مسرية، صندوق الزكاة بني الواقع و األفاق، رسالة ماجستري يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 4



دراسة تحليلية و قياسية لسوق العمل في الجزائر - الثالث جزءال

229

يعرف . نسني و يسّدد يف أجل ال يتعدى أربع سنواتيتكفل بتقدمي قرض مصغر مينح للقادرين على العمل من اجل

.1" القرض احلسن"بـــ 

2010-2004عبر الوطن،  الزكاة صندوقلمشاريع التي تم تمويها من طرف ا: )37(الجدول 

20042005520062007200820092010

256466857114780014003000عدد املشاريع

http://www.marw.dz . ة و األوقاف اجلزائريةالدينيموقع وزارة الشؤون : المصدر

كانت   2003سنة (قرض  256بــ  2004من اجلدول السابق أن توزيع القروض كان بداية من سنة  يالحظ

أي سنة  نة املواليةالقروض املقدمة قد تضاعف تقريبا يف الس و رغم أن عدد ،)التجربة مقصورة على واليتني فقط

  و تواصل هذا. 2008عرفت هذه القروض ارتفاعا متواصال باستثناء سنة و . ها بقي ضئيالدأن عدإال  ،2005

.2010قرض سنة  3000االرتفاع إىل أن وصل إىل 

II.التشغيل في الجزائر و سياسات لبرامج تقييم:  

، على ثالثة عيوب رئيسة عمومالعربية األخرى يف اجلزائر كغريها من الدول ابرامج و سياسات التشغيل  انطوت

تكلفتها العالية، وتغطيتها املنخفضة، وتأثريها  :وهي االختالالت احلقيقية لسوق العمل جعلتها تفشل يف معاجلة

.2احملدود

 مجع مستوى ضعف اجلزائر يعكس يف العمل أسواق أداء حتسني سياسات إطار يف املنفذة الربامج نةعي استعراض

 السياسات نطاق فتحديد. وتقييمها وتنفيذها السياسات وضع مراحل خمتلف يف استعماهلا وعدم اناتالبي

 غري السياسات هذه جيعل اممّ العمل، سوق حول كافية بيانات إىل يستند ال الربامج ومضمون املستفيدة واجلهات

 شاملة غري العمل بسوق اخلاصة اتاملعلوم نظم جتمعها اليت فالبيانات .افعاليته ويضعف السوق بواقع متصلة

ومل توجد دراسات مفصلة  . البيانات هلذه السياسات صانعي استخدام قلة يفسر ما وهذا للمقارنة قابلة وغري

 وليس القصري املدى على احملققة النتائج على تركز فهي توفرت ما وإذا العمل، سوق أداءبرامج  آثار ميتقيل دقيقة

 فرص نوعية عن وال األجل طويلة العمالة على الربامج أثر عن معلومات توفر وال لطويل،وا املتوسط املديني على

.3 السياسات لتلك االجتماعية األوجه من وغريها اجلنسني بني واملساواة العمل

.139راين مسرية، مرجع سبق ذكره، ص د1
. األوسطرنيغي للشرق اك، مركز  2012-01-10كلفة مرتفعة وتأثري متدن، :احلسن عشي، سياسات التشغيل العربية2

http://carnegie-mec.org/experts/?fa=585&type=analysis
3

26املتحدة، نيويورك،العربية، األمم البلدان يف العمل أسواق أداء حتسني إىل اهلادفة احلكومية السياسات ،)اإلسكوا( آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة

.47، ص 2012مارس،
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 بشكل نفذت وال متكاملة غري اجلزائر يف العمل أسواق أداء حتسني سياسات أن اتالدراسالكثري من  استنتجت و

 الدولية التجربة أن مع،جمزّأ بشكل يتم يزال ال العمل أسواق أداء حتسني سياسات إطار يف الربامج فتوفري. قمنسّ 

 العمل سوق أداء حتسني سياسات تصميم إىل واضحة فاحلاجة. العمالة خدمات تقدمي يف التكامل أمهية بينت

 متطلبات مع املؤهالت ومواءمة املهين جيهوالتو  كالتدريب،  للمستفيدين متكاملة خدمات لتوفري متكامل بشكل

 مبا وتنفيذها، السياسات هذه وضع على العاملة العامة الوكاالت مجيع بني التنسيق تعزيز ذلك ويتطلب . لالعم

  .وغريها املهين، التدريب ومراكز العامة، التشغيل مكاتب ذلك يف

 سوق أداء حتسنيالبيانات اليت ميكن أن تساهم يف لكثري من  تفتقر يف اجلزائر العامة التشغيل خدماتفيما خيص 

 املكاتب هي جدا قليلة لكن  �ƢēƢǷƾƻ من املستفيدين عدد عن معلومات توفر التشغيل مكاتب معظمف. العمل

 نتائج يف دةحمدّ  أوجه عن بيانات منها أي يوفر وال واملنطقة، اجلنس نوع حبسب فةمصنّ ، بيانات دقيقة توفر اليت

  .فيه البقاء مدة أو العمل مجالك التشغيل،

 معظم ألن ،جدا قليلة املنشأة التحتية البىن جمال العمل يف عن املتوفرة رقاماألف، برامج األشغال العامةفي أما 

 عن معلومات تتوفر ما ونادرا .وجدتأ اليت العمل فرص عدد على تركز الربامج هذه نتائج عن املتوفرة املعلومات

 يدعو مما الناس، لعامة األعمال هذه متابعة حول الدراسات تتوفر وال التحتية، البىن تستهدف اليت الصيانة أعمال

 نتائج عن املتوفرة األرقام أن من وبالرغم.العامة األشغال برامج حتققها اليت النتائج استدامة مدى يف النظر إىل

 إىل تفتقراجلزائر  أن الواضح ومن. القصري املدى على أثرها عن مفيدة معلومات توفر فهي قليلة، الربامج هذه

 قيمة معلومات توفري شأنه من ،النتائج هذه قياس فإن ولذلك، البطالة نسبة خفض على املذكورة الربامج أثر تقييم

 يف إلدماجها ،اليت تعمل يف إطار العمل الغري رمسي الفئات أمام الطريق متهيد على العامة األشغال برامج قدرة عن

 هي بل فيها، للمشاركني دائمة تشغيل فرص توفري يف تساهم ال الربامج هذهكما أن « . 1 النظامي عملال سوق

 فقط %10 أن املرجح ومن . دائمة وظائف علىاملنتسبني إليها  حصول حني إىل للبطالة مؤقت حل عن عبارة

 هذه يف عملهم انتهاء عند مناسبة وظائف على احلصول يف ينجحون العامة األشغال برامج يف املشاركني من

.2» الربامج

 النتائج عن معلومات تتضمن املتوفرة والدراسات لتقاريرفمعظم ا التشغيل إعانات برامج أثر تقييمفيما خيص 

 الربامج انتهاء بعد التشغيل على ألثرها تقييما تتضمن ال لكنها ،)املستفيدين عدد مثل( القصري املدى على احملققة

 .الدخل على أو األمد الطويل التشغيل على ثرهاأل وال ،مباشرة

-38 صمرجع سبق ذكره العربية،  البلدان يف العمل أسواق أداء حتسني إىل ةاهلادف احلكومية السياسات ،)اإلسكوا( آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة1

39.
.202، صمرجع سبق ذكره تفعيل برامج التشغيل يف الدول العربية،: العاشر صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد، الفصل2
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 مدى أو التدريب، جودة تتناول ال احالي تصدر اليت التقاريرف ،و التكوينالتدريب امجبر لنفس الشيء بالنسبة 

 أو مراكز فمعظم. الفئات مجيع إىل الربامج وصول مدى أو العمل، سوق الحتياجات املكتسبة املهارات مالءمة

 نتائج عن معلومات إىل وتفتقر املستفيدين، أو املتدربني عدد عن فقط معلومات توفر العامة بالتدري برامج

  .البعيد أو املتوسط أو القصري املدى على سواء منه احملقق والدخل التشغيل حيث من التدريب

  :خاتمة الفصل الثاني

صعوبات مجة وحتديات حقيقية  نفهايف اجلزائر تكت العمل سوق و حتليل أن مهمة دراسةميكن أن نستنتج    

وهناك أسباب تارخيية . العمل قحول سو  املفصلة ؤشراتاملزمنية دقيقة من البيانات و ل سأبرزها الغياب التام لسال

حسب اإلحصائيات الرمسية العقد األخري، و بالرغم من االخنفاض املسجل خالل  .وسياسية قد حالت دون ذلك

ƨǠǇ¦Â�ƶƟ¦ǂǋ�ƢēƘǗȂƥ�ǆيدعو للقلق أكثر أن إال أن ما  ،فيما خيص معّدالت البطالة Ť�ƪ ƸƦǏ¢�ƨǳƢǘƦǳ¦�ǽǀǿ  من

ƨǏƢƻ�ǞǸƬĐ¦ و أن الكثري منهم ختلى عن البحث اجلاد عن العمل ،  و كذا حاملي الشهادات العليا ،الشباب

ذه الدراسة أن كما تبّني من خالل ه. بطةوهذا ما ميكن أن يعكس مفهوم البطالة احمل نظرا لطول مّدة البحث،

استحوذ على اجلزء األكرب منها قطاع التجارة  2011-2000عدد مناصب العمل اليت مت خلقها خالل الفرتة 

باستخدام طريقتني (جاءت مرونة الطلب على العمالة يف هذا القطاع كبرية و تقريبا، %50واخلدمات بنسبة 

,FMI(من إمجايل اليد العاملة %35زراعي حوايل القطاع الصناعي الذي يضم رفقة القطاع الأما . )خمتلفتني

أقل ببينما القطاع الزراعي هو اآلخر يساهم يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل،%5يساهم إال بنسبة مل ،)2008

كما . انتعاش العمل املستقل و العمل لبعض الوقتالعمل الدائم و يف تدهور  جانب ذلك سجلنا إىل .%8من 

قلق يف معّدالت التشغيل يف القطاعات غري الرمسية رافقه تراجع الفت يف معّدالت البطالة يف أن االرتفاع امل

  .اجلزائر

تكلفتها العالية، وتغطيتها املنخفضة، وتأثريها برامج و سياسات التشغيل اليت اتبعت يف اجلزائر، فقد متّيزت بأما 

  .لة لسوق العماالختالالت احلقيقي ها تفشل يف معاجلةجعلد، ممّا احملدو 
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  الدراسة التطبيقية: الثالث فصلال

  :مقدمة الفصل الثالث

من خالل هذا الفصل سنقوم بإجراء دراسة تطبيقية الختيار أهم فرضيات الّدراسة و التحّقق من مدى صّحتها 

دف معرفة đ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�®ƢǐƬǫȐǳ�ƢȀƬǬƥƢǘǷ�ÃƾǷ�ǺǷ�ǪËǬƸƬǳ¦�Â�ǺǯÂ¢�ƨǫȐǟ�°ƢƦƬƻ¦�ȄǴǟ: حيث سنعمل أوال

معّدالت النمو الالزمة للتخفيف من حّدة البطالة، و كذا رسم و تعديل السياسات االقتصادية مبا يتالءم ويتوافق 

سنقوم أيضا باختبار العالقة بني النمو االقتصادي احلقيقي و معّدالت . وخصائص وبنية االقتصاد اجلزائري

جراء اختبارين، االختبار األول هو اختبار السببية لقراجنر باالعتماد على إ 2000-1990التشغيل خالل الفرتة 

Granger Causality Test طريقةولكن يعتمد على للسببية ، أما االختبار الثاين فهو اختبارToda

Yamamoto.  مكونات النمو باستخدام ( والنمو االقتصادي الطلب على العمالة لعالقة بنيلمث يليه تقدير

للخروج بتقدير أمثل الحندار التكامل  حديثة طرقب و باالستعانة 2009-1980للفرتة  اجلزائريف طريقة اإلنفاق

تحديد أثر بعض املتغريات االقتصادية الكلية و أهم املتغريات الدميوغرافية يف األخري سنسعى ل. املشرتك إن وجد

1980قة بني خالل الفرتة املمتدة من نحاول تقدير هذه العالس حيث على التغّري يف معّدالت البطالة يف اجلزائر

  . وذلك اعتمادا على عدد من املسامهات االقتصادية القياسية 2010إىل 
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Okun’sعالقة أوكن اختبار : المبحث األول Law 2011-1980( بالنسبة  لالقتصاد الجزائري(

، 2011-1980ية واليت تغطي الفرتة هو استخدام بيانات سنو  يف التحليل هو املنهج القياسي إن املنهج املتبع

ة الفعلية حول معّدهلا الطبيعي البطالالتغّري يف معّدالت ونستخدم تقنيات السالسل الزمنية الختبار العالقة بني 

  .تملله احملالتغري يف الناتج احمللي اإلمجايل الفعلي حول معدّ و 

Okun’s)أوكن  )عالقة(أوال نقوم بتحديد منوذج  law model)خالل  االستناد إىل الدراسات التجريبية  من

و توجد دراسات تطبيقية عديدة حاولت التعرف على . السابقة اليت طبقت على اقتصاديات العديد من الدول

Smithحقيقة العالقة العكسية بني منو الناتج احمللي اإلمجايل و معّدل البطالة وأهم هذه الدراسات دراسة 

)1975( ،Gordon)1984( ،C.E.Weber)1995( ،Moosa)1997( ،H. Adachi)2007( . إال

Biyase :أننا سوف نعتمد على دراسات كل من  and Bonga-Bonga)2007( فؤاد الكريشان ،

Makutubaو كذا دراسة  (2011) Kodila)2011(  للتأكد من مدى صحة العالقة على االقتصاد

  .اجلزائري

Biyaseذ شكلني حسب إن الصيغة اجلربية لقانون أوكن تأخ and Bonga-Bonga1:

الشكل األول منوذج الفجوة كما يلي:        1t
n
tt

p
tt eUUYY  

 فهو منوذج الفرق الثاينأما الشكل    :   210 ttt eUY  

من قاعدة  مأخوذة )مليون دينار(فيما خيص متغريات الّدراسة، جند أن بيانات الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

World(البنك الدويل  Development Indicators and EconStats( أما معّدالت البطالة خالل نفس

�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ǆ مأخوذةالفرتة فهي  ǴĐ¦�©ƢǻƢȈƥ�ǺǷ(CNES)  وكذا الديوان الوطين

.)ONS(لإلحصائيات 

ديره انطالقا من الناتج احمللي الفعلي ألن املشكل األساسي هو غياب أما الناتج احمللي اإلمجايل احملتمل فيمكن تق

نلجأ إىل ، استخدام أسلوب دالة اإلنتاجسلسلة ختص الناتج احملتمل و نظرا لصعوبة حسابه اقتصاديا من خالل 

اد على االعتمأي على االجتاه العام للسلسلة أو من خالل . االعتماد على النهج اإلحصائي الذي يعترب األسهل

.(HP)مرشح هودرك وبرسكوت 

.HPالناتج الفعلي، احملتمل و كذا فجوة الناتج يف اجلزائر مقاس مبصفاة )66(يوضح الشكل البياين 

1
Mdu Biyase and Lumengo Bonga-Bonga,(2007), op. cit., p 15-16.
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  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الفعلي و كذا الناتج المحتمل في الجزائر  تطور: )70(الشكل 
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Eviewsباالستعانة بربنامج   HP-filterاحملتمل فقد مت احلصول عليه باستعمال مرشح ، أما الناتج (WDI)البنك الدويل :المصدر 7.

يشري الشكل البياين إىل حجم الناتج احمللي اإلمجايل خالل أربع عقود من الزمن، باإلضافة إىل حجم الناتج 

  .فجوة الناتج املمكن الذي ميكن الوصول إليه باستخدام مجيع الطاقات العاطلة يف االقتصاد و كذا

 منوا إمجاليا قدر 2009و  2000لقد حققت اجلزائر أداء اقتصادي جّيد حيث عرف النمو االقتصادي بني 

 .و هذا ما يالحظ من خالل الشكل البياين .1999و 1990بني عامي  %1,5بعد أن كان ال تتجاوز %4,9بـ

ń¤�©ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ƾǬǟ�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ŅƢŦȍ¦�ȆǴƄ¦�ƲƫƢǼǳ¦�°Ȃǘƫ�®ȂǠȇ االعتماد على قطاع احملروقات بنسبة كبرية جدا 

. خاصة بعد ارتفاع أسعارها يف األسواق الدولية وكذا ديناميكية قطاع البناء و األشغال العمومية و قطاع اخلدمات

إال أن أكثر ما يعيق وترية النمو احلقيقي يف اجلزائر هو االعتماد الكلي على عائدات احملروقات باإلضافة إىل 

  . ف القطاع الصناعي و تراجعه وضعف القطاع الفالحي و عجزه عن تغطية احلاجيات الغذائيةضع

I.منهجية قياس معّدل البطالة الطبيعي:

:ميكن حساب هذا املعّدل بطريقتني

فنجد أن ثابت معادلة احندار معّدل البطالة على .حساب معدل البطالة الطبيعي انطالقا من معّدله الفعلي-1

فمن الناحية الرياضية . ت و خاصة معّدل النمو ميكن أن يعّرب على معّدل البطالة الطبيعيعدة متغريا

مساوية ) النمو االقتصادي(واإلحصائية فإن الثابت يعرب عن قيمة املتغري عندما تكون قيم املتغريات املستقلة 

بعض و  اسات القياسيةففي ما يتعلق بتقدير معّدل البطالة الطبيعي فيوجد عدد قليل من الدر . للصفر

 .املقاربات
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GDPUnem 0022.019.20 

 . و تبقى هذه املقاربة غري دقيقة  19.20UNأي      

املعّدلة و املطورة اليت تربط معّدالت التضخم 1انطالقا من عالقة فليبسأيضا ميكن حساب هذا املعّدل -2

:مبعّدالت البطالة و ميكن كتابة هته العالقة على الشكل التايل

tttt U    211

 فليبسس املطور أو املنحىن التسارعي حيث عندما يكون معّدل البطالة عند مستوى يعرف هذا املنحىن مبنحىن

البيانات حول . مستقّر و منخفض عندما ترتفع معّدالت التضخم ويكون هناك تسارع يف املستوى العام لألسعار

تم حسابه انطالقا و معّدل البطالة ي،(CPI)التضخم يتم حسابه سنويا كنسبة الرتفاع املستوى العام لألسعار 

:2من السكان يف سن العمل

100
totaleactivePopulation

chômeursdeNombre
U

  :و بعد تقدير العالقة نتحصل على النتائج التالية 2011–1980البيانات املأخوذة هي للفرتة 

tttt:  النموذج اخلطي U    224.0278.41

فإن التغّري يف معّدل التضخم سريتفع يف )%(النموذج يوضح أنه يف حالة اخنفاض معدالت البطالة بنقطة واحدة 

.%0.19نسبة قدرها املتوسط ب

%09.19
224.0

278.4
ˆ

ˆ

2

1 





nC

حساب التغري يف الناتج احمللي بعد تقدير كل من الناتج احملتمل و معّدل البطلة الطبيعي سوف نقوم حبساب 

باستعمال منوذج الفجوة و كذا  له الطبيعيل البطالة الفعلي حول معدّ كذا معدّ   ل واحملتم هلاإلمجايل حول معدّ 
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-1861يف بريطانيا خالل الفرتة  و اليت صاغها فليبس هي اليت تعكس العالقة العكسية بني تطور األجور االمسية و معّدالت البطالة عالقة فليبس الشهرية1

1957.
2

Dmodr N. Gujarti, (2003), Basic Econometrics, Mc Grw-Hell/Irwin, 4 th Edition, New Yroks, P191-194.
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، لذا قمت بتحويل السالسل التالية  أفضلية الصيغة اللوغاريتميةفقد تبّني  نيختيار للنموذجالعّدة حماوالت بعد 

U  وY)إىل الصيغة اللوغاريتمية  )معّدل البطالة الفعلي و الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي الفعلي على التوايل

يتم استخدام القيمة  ،و كما هو شائع يف الدراسات االقتصادية. إلجراء االختبارات املناسبة على النموذجني

ƢĔȋ�©¦ŚǤƬǸǴǳ�ƨȈǸƬȇ°ƢǣȂǴǳ¦  للمتغري أو أي اجتاهات حادة  سياألاجيابيات منها إزالة االجتاه  هلاطريقة مناسبة

  .حتويل صيغة النموذج إىل الصيغة اخلطية إذا كان النموذج صيغته األصلية غري خطيةإمكانية وكذلك 

II.الموزعة المتباطئة  الزمنية للفجوات الذاتي منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج االنحدار

ARDL:

Pesaranاليت طّورها كل من ARDLتخدم يف هذه الدراسة منهجية حديثة و هي منهجية سوف نس

(1997) ،Shinand and Sun(1998) وكل من ،Pesaran et Al(2001). و يتمّيز هذا االختبار بأنه

إطار أن اختبار احلدود يف  Pesaranو يرى . ال يتطلب أن تكون السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة نفسها

ARDL�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ƾǼǟ�̈ǂǬƬǈǷ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ƢǷ��ƨȈǼǷǄǳ¦�ǲǇȐǈǳ¦�ǎ ƟƢǐƻ�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�ǒ Ǥƥ�ǾǬȈƦǘƫ�ǺǰŻI(0)  أو

الشرط الوحيد لتطبيق هذا االختبار هو أن ال تكون . أو خليط من االثنني I(1)متكاملة من الدرجة األوىل 

تتمتع خبصائص أفضل يف حالة  Pesaranقة كما أن طري. I(2)1السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة الثانية 

-Engle)طريقة قراجنر السالسل الزمنية القصرية مقارنة بالطرق األخرى املعتادة يف اختبار التكامل املشرتك مثل 

Granger, CRDW(اختبار التكامل املشرتك بداللة دربن واتسن  و ذات املرحلتني(1987 Test(اختبار  أو

Johansenنسن التكامل املشرتك جلوها Cointegration Test إطار منوذج  يفVAR.

 من البيانات من جمموعة أفضل على للحصول الزمين التخلف فرتات من كايف عدد يأخذ  ARDLالنموذج  إن

Laurenceson(اإلطار العام  منوذج and Chai,  النتائج أفضل يعطي ARDL كما أن منوذج الـ،  )2003

Gerrard) كبري بشكل عليها االعتماد ميكن التشخيص اختبارات وأن األمد الطويل يف للمعلمات and

Godfrey). منوذج الـ  يعترب الذARDL  و البحث هذا يف املستخدمة العينة حجم مع مالئمةأكثر النماذج 

.2011إىل 1980عام  من  ممتدة مشاهدة 31البالغة 

ألجل الطويل حيث نستطيع من خالل هذه ميّكننا من فصل تأثريات األجل القصري عن اARDLمنوذج

املنهجية حتديد العالقة التكاملية للمتغري التابع و املتغريات املستقلة يف املديني الطويل و القصري يف نفس املعادلة، 

؟ جملة العلوم االقتصادية و اإلدارية، جاذبةهل هي عالقة طاردة أم : حممد بن عبد اهللا اجلراح، مكونات اإلنفاق احلكومي و االستثمار يف اململكة العربية السعودية1

�®ƾǠǳ¦��ÀÂǂǌǠǳ¦�Â�ǆ ǷƢŬ¦�ËƾǴĐ¦2 ،8، ص 2009، ديسمرب.
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و أيضا يف هذه املنهجية نستطيع . باإلضافة إىل حتديد حجم تأثري كل من املتغريات املستقلة على املتغري التابع

 القصري والطويل املدى يف املقدرة معلماته وتعد. ر املعلمات املتغريات املستقلة يف املديني القصري و الطويلتقدي

)1988( جوهانسن طريقة)1987(جراجنر -مثل واجنل األخرى الطرق يف اليت تلك من اتساقا أكثر

و  (AIC)ادة معيارين مها نستخدم ع (n)املوزعة  اإلبطاء فرتات طول ولتحديد .)1990(جسلس -وجوهانسن

(SC)  حيث يتم اختيار طول الفرتة اليت تدين قيمة كل من(AIC)  و(SC)
1

.

Pesaran، يقدم كل من (UECM)منوذج  إطار يف املتغريات بني املشرتك عالقة التكامل  مدى حتقق الختبار

et Al)2001(اخلطأ تصحيح منوذج ظل يف تغرياتامل بني التوازنية العالقة حتقق مدى الختبار منهجا حديثا 

bounds)بـ  وتعرف هذه الطريقة املقيد، غري testing approach) و يأخذ . احلدود أي طريقة اختبار

:النموذجني الصيغة التالية

 5
1111

1
2

1
121 tdif
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difdifdif tttt
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بينما . معلمات العالقة طويلة األمد متثل . ةواحدة على يسار املعادل لفرتة املبطأ التابع املتغري معلمة تكون

),(تعّرب معلمات الفروق األوىل  21  يف حني أن . معلمات الفرتة القصرية  و  تشري إىل اجلزء القاطع

  . أخطاء احلد العشوائي على التوايلو 

وذج، و إذا اختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات النميف األولARDLيتضمن اختبار منوذج 

تأكدنا من وجود هذه العالقة ننتقل إىل تقدير معلمات األجل الطويل و كذا معلمات املتغريات املستقلة يف 

و ألجل ذلك نقوم حبساب إحصائية . األجل القصري F  من خالل(Wald test)فرضية اختبار يتم حيث 

  :أي )ب عالقة توازنية طويلة األجلغيا(النموذج  بني متغريات مشرتك تكامل وجود بعدم القائلة العدم

0: 210  H

     :النموذج متغريات مستوى بني عالقة تكامل مشرتك يف األجل الطويل  بوجود البديل الفرض مقابل

0: 211  H

Wald)بعد القيام باختبار  test) نقوم مبقارنة إحصائية ،)(F  مع القيم اجلدولية اليت وضعها كل من

Pesaran et Al)2001(.�¾Â¦ƾŪ¦�ǽǀđ�ƾų�Ʈ ȈƷ)1-2-3(  قيم حرجة للحدود العليا و احلدود الدنيا عند

Pesaranحدود معنوية مبينة الختبار إمكانية وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة، و يفرق كل من 

ƾǴĐ¦��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â اإلنسانية، أحباث الريموك، سلسلة العلوم 2006-1992دراسة حالة األردن: خلارجية على التضخماهلزمي، تأثري التجارة ااملومين، نفل رياض1

.394ص  ،2011، جامعة الريموك، اربد، )ب1(، العدد 27
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et Al  بني املتغريات املتكاملة عند فروقها األوىلI(1)ستواها ، و املتغريات املتكاملة عند مI(0) أو تكون عند ،

احملسوبة أكرب من احلد األعلى املقرتح للقيم احلرجة، فإننا نرفض فرضية (F)فإذا كانت قيمة . نفس درجة التكامل

العدم أي نرفض فرضية عدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل و نقبل الفرض البديل بوجود تكامل مشرتك بني 

القيمة احملسوبة أقل من احلّد األدىن للقيم احلرجة، فإننا نقبل فرضية البديل غياب متغريات الدراسة، أما إذا كانت

  .العالقة التوازنية يف األجل الطويل

III.اختبار استقرارية السالسل الزمنية:  

و رغم تعدد اختبارات جدر الوحدة، إال أننا . يهدف اختبار جدر الوحدة إىل فحص خصائص السالسل الزمنية

Dickeyختبارين و مها اختبارسوف نستخدم ا and Fuller ّر و كذا اختبار املطوPhillip-Perron.

Dickeyوميكن توضيح مثال اختبار  and Fuller من خالل املعادلة التالية:  

ttt UYBY  11 

إىل الفرق األول للسلسة الزمنية حيث يشري  tY 0، و يتم اختبار فرض العدم بأن املعلمة  أي بوجود

أي أن السلسلة ساكنة، و ميكن أن يضاف 0 يف املقابل جند الفرض البديل) نةغري ساك(جدر الوحدة 

للمعادلة متغري الزمن  t وإذا كان حّد اخلطأ يف النموذج أعاله يعاين من االرتباط الذايت فيمكن أن يصّحح

  : بارينحان االختيوضّ )39(و  )38(و اجلدولني التاليني .  بإضافة عدد مناسب من حدود الفروق املبطأة

Augmentedاختبار جدر الوحدة باستخدام  :)38(جدول  Dickey-fuller (ADF)

الفرق األولالمستوىدرجة التكاملالسلسلة الزمنية

ثابت و اتجاهثابت فقطثابت و اتجاهثابت فقط

DifVarY)1(I-3.192 ** (0)-3.162 (0)-5.547* (1)-5.504 * (1)

difVarU)0(I-2.729 *** (0)-3.291*** (0)-6.636 * (0)-6.512 * (0)

gapVarY)1(I-2.555 (0)-2.534 (0)-4.329 * (0)-4.364 * (0)

gapVarU)1(I-1.247 (1)-0.180 (0)-2.792 *** (0)-3.291 *** (0)

 اجلدولية القيم حسب %10 مستوى عند معنوية*        اجلدولية القيم حسب %5 مستوى عند معنوية**    اجلدولية القيم حسب %1 مستوى عند معنوية*** 

Schwartz) طول فرتة اإلبطاء املناسبة أوتوماتيكيا وفق معيار () – Criterion) فرتات 9حبّد أقصى .  
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Phillip-Perron(PP)اختبار جدر الوحدة باستخدام  :)39(جدول 

الفرق األولالمستوىدرجة التكاملالسلسلة الزمنية

ثابت و اتجاهثابت فقطهثابت و اتجاثابت فقط

DifVarY)1(I-3.155 ** (2)-3.110 (2)-7.545 * (3)-7.875 * (4)

difVarU)0(I-2.778 *** (1)-3.253 *** (2)-7.749 * (7)-7.565 * (7)

gapVarY)1(I-2.555 (0)-2.652 (1)-4.305 * (2)-4.350 * (2)

gapVarU)1(I-0.875 (4)-0.508 (2)-2.778 *** (1)-2.778 *** (2)

.adj)قيم  حسب %1مستوى  عند معنوية *** t-Statistic)لـ  اجلدولية(MacKinnon : .adj)قيم  حسب %5مستوى  عند معنوية**   .(1996 t-Statistic)

MacKinnon)لـ  اجلدولية : .adj)قيم  حسب %10مستوى  عند معنوية* .(1996 t-Statistic) لـ  اجلدولية(MacKinnon : 1996).

( Bartlett).طريقة  باستخدام (Newey-West)اآليل  االختيار وفق(PP)اختبار  يف التسلسلي االرتباط لفرتات األمثل عددال ( Kernel)

ـــــــــه ال PPو ADF ينختبـــــــــار االيتضـــــــــح مـــــــــن  النســـــــــبة للمتغـــــــــريات ميكـــــــــن رفـــــــــض فرضـــــــــية العـــــــــدم القائلـــــــــة ب أن

)DifVarY،gapVarY،gapVarU(�Ƣđ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨȈǓǂǨǳ¦�ǽǀǿ�ǒ ǧ°�ǺǰŻ�Ǿǻ¢�ȏ¤��̈ƾƷȂǴǳ�°ƾƳنفس للفـروق األوىل لـ

غـري أن .  I)0(ا مـن الرتبـةو أن الفـرق األول هلـI)1(مـن الرتبـة ة متكاملـ اتاملتغـري هـذه ا يعـين أن ممّـ. هـذه املتغـريات

ـــــد مســـــتواها difVarUالسلســـــلة  ـــــة  ة يف املســـــتوىغـــــري ســـــاكن ســـــلالسالبعـــــض اخلالصـــــة أن (ســـــاكنة عن ومـــــن رتب

 إجراء اختبـار التكامـل املشـرتك فقط من مث ميكنو يف حني البعض اآلخر ساكنة عند املستوى األول، I)1(متساوية

  .باستخدام منهج احلدود بالنسبة للنموذجني املقرتحني

IV.اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود:

)(باالنتقال إىل اختبار احلدود  ARDLنتائج حساب إحصائيةالتايل  ، يوضح اجلدول)(F،  حيث جاءت القيم

و القيم احلرجة مت احلصول عليها من اجلدول الثاين . النموذجنيلقيم احلرجة يف ل األدىن من قيمة احلدأقّل F)(لـ 

Pesaranو الثالث الذي أقرتحه كل من  et al. كل . %10، و%5، %1عند مستويات معنوية (2001)

  .توازنية طويلة متغريات النموذجنيغياب عالقة  و تؤكدهذه النتائج تدعم رفض فرضية العدم 

IIPesaranالحالة(اختبار منهج الحدود لوجود عالقة طويلة األمد:)40(الجدول et al. (2001)(

  F-statistic االحتمال النتيجة

:.......*احملسوبة  

 اإلصدار

غياب عالقة تكامل مشترك 0.02 ** 4.494  1نموذج الفرق

الحد األعلى الحد األدنى :القيم الحرجة

9.786 9.063 %1عند مستوى معنوية 

7.423 6.606 %5عند مستوى معنوية 

6.335 5.649 %10عند مستوى معنوية 
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غياب عالقة تكامل مشترك 0.374 1.027  2نموذج الفجوة

الحد األعلى الحد األدنى :القيم الحرجة

7.815 7.057 %1عند مستوى معنوية 

5.776 4.934 %5عند مستوى معنوية 

4.788 4.042 %10نوية عند مستوى مع
(وآخرون Pesaranقيم احلدود احلرجة من حساب : مالحظة عند  ) معنوية(ذات داللة إحصائية *** و  ** ، *املقطع و بدون اجتاه واخلانة : IIاخلانة CI(iii)، اجلدول )2001.

  .٪ 10٪ و 5، ٪1املستوى 

تغـريين وهـذا يؤكـد صـحة فرضـية غيـاب عالقـة يف األجـل الطويـل بـني املتـوازن عالقة  جدنه ال تو فإطبقا هلذه النتيجة 

يتطلـب  هـذا ومنـه ال ميكـن إجـراء اختبـار تصـحيح اخلطـأ ألن .معظـم الـدول الناميـةاجلزائر مثلها مثل بـاقي أوكن يف 

  . وجود معادلة تكامل واحدة على األقل

ة النمــــو بــــدون فرضــــي(خالصــــة القــــول أن معــــّدل النمــــو االقتصــــادي يف اجلزائــــر ال يســــاهم يف خلــــق وظــــائف شــــغل 

  .ل إليها الباحث عماد املوسىو هو ما يتوافق و النتيجة اليت توصّ )تشغيل

نموذج الفرق:نموذج الفجوة
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VarUdifersus VarYdif(avec ajustement des moindres carrés)

Y = 0,0454 - 0,520X

  و باستخدام البيانات السابقةGretlرسم البيانني باالعتماد على برنامج  :المصدر

 التشغيل و النمو االقتصادي: المبحث الثاني

I. 1990( لالقتصاد الجزائري بالنسبةالتشغيل و معّدل النمو االقتصادي بين معّدل  عالقةالاختبار-

2010(:

توجد عالقة متبادلة بني التشغيل و النمو االقتصادي فإذا زاد النمو االقتصادي صاحبه زيادة يف دخول األفراد 

سيزيد حجم وأرباح الشركات و ينعكس كل ذلك على ارتفاع حجم الطلب االستهالكي و الطلب االستثماري و 

اليت الدراسة البحثية و قد أثبتت صّحة هذه العالقة الكثري من الدراسات التطبيقية أّمهها، . التشغيل كنتيجة لذلك

Biyaseقّدمها كل من  and Bonga-Bonga)2007(النمو  ارقة يفاملف" حيث ناقش من خالهلا
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"االقتصادي يف جنوب أفريقيا
1

توظيف أو ما يعرف لل و هي النمو املنخفض ةمهمّ  مسألةطرح جديد يف و قّدم ، 

يف منهجية حديثة  الباحث استخدم قدو . بالنمو بدون تشغيل أي حتقيق معّدالت منو مقبولة بدون خلق للوظائف

لقد  .(SVAR) الذايت اهليكلي متجه االحندار منوذجتقنية باستعمال هذه العالقة االقتصاد القياسي لتحليل 

 النتائج و بالرغم من أن هذه. العمالة ليف معدّ %0.2الناتج سوف تؤدي إىل زيادة يف  %1 وجدا أن زيادة

د مع الرتاكمات املرتفعة يف بشكل جيّ  تتعامل ال أن السلطات يف هذا البلدإال أنه بّني ، حسبه وواعدة سليمة

حسب  اجدّ  مرتفعة ال تزال معّدالت البطالة و حسبه فإنمرتفعة معّدالت البطالة اليت تبقى عند مستويات 

 يف الوثيقة  ممكن حدوثه كما جاء 2014عام  حبلول تشغيلل المعدّ رفع ن أو  .والدولية املعايري التارخيية

Asgisaل املعدّ  أي ضعف(منو كبري يف الناتج احمللي اإلمجايل  فقط مع حسب السيناريوهات املقدمة، ولكن

.)أو حىت أكثر احلايل

ول العالقة بني معّدل النمو االقتصادي والتوظف يف املنشآت اخلاصة يف اململكة ح )2005( الغنامدراسة أيضا 

جنر من أجل او استخدم اختبار التكامل املشرتك ومنوذج متجه تصحيح اخلطأ و منهجية سبيبية قر . العربية سعودية

ل إىل وجود عالقة توازنية و قد توصّ . حتديد اجتاه العالقة بني السلسلتني الزمنيتني يف األجلني القصري و الطويل

منهجية ذلك من خالل منوذج تصحيح اخلطأ و واتضح ك.  معّدل النمو االقتصادي والتوظفطويلة األجل بني

أي أن . جنر وجود عالقة سببية وحيدة االجتاه تتجه من معّدل النمو االقتصادي إىل التوظف وليس العكساقر 

و .  تفسري التغريات يف التوظف يف القطاع اخلاص و ليس العكسالتغريات يف معّدل النمو االقتصادي تساعد يف

قد توصل من خالل دراسته إىل أن حتقيق معدل مرتفع من التوظيف مرتبط مبدى قدرة املنشآت يف الرتكيز على 

جوانب ختص اإلنتاجية من خالل حتسني استخدام التقنية من أجل رفع معّدل النمو و من مت زيادة رفع معّدالت 

.2تشغيلال

؟ هذا ما سنحاول إثباته  2010-1990فهل هذه العالقة حمّققة بالنسبة لالقتصادي اجلزائري أم ال خالل الفرتة 

أو نفيه عن طريق حتليل نتائج الّدراسة القياسية من خالل القيام ببعض االختبارات املناسبة لبيانات السالسل 

ول أن أحّدد اجتاه العالقة املوجودة بني معّدل التشغيل والنمو االختبار سأحا يف هذا .الزمنية قيد الّدراسة

، و قد حتّصلت على البيانات اإلحصائية من الديوان الوطين 2010-1990االقتصادي احلقيقي خالل الفرتة 

ملفات البيانات للحسابات القومية  و، احلسابات القومية بيانات(البنك الدويل لإلحصائيات و كذا من 

).OECDلـ

1
Mdu Biyase and Lumengo Bonga-Bonga,(2007), “South Africa's Growth Paradox,” DEGIT Conference Papers
c012_043, DEGIT, Dynamics, Economic Growth, and International Trade, 9 13.

2
Hamad a. Al-Ghannam. (2003). the relation between economic growth and employment in Saudi private firms,
Saudi Economic Association, economic studies, volume 5, 9. King Saud University, 2003.
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The) قرانجر سببيةاختبار-1-1 Granger causality test):

بني املتغريين  2010-1990خالل الفرتة  األمد طويلة مستقرة توازنية عالقة وجود غياب إن

)(Empو)(RGDPمعّدالت  وكدا االقتصادي احلقيقي النمومعّدل أي ارتباط بني  بالضرورة غياب يعين ال

ة ا و حتتاج لبيانات أكثر دقّ باألحرى فهي ضعيفة جدّ . هذا أيضا ال يعين أن العالقة ال توجد بالكامل تشغيل،ال

معّدل منو بني السببية ارتأينا اختبار العالقة لذلك. و هذا ما أشار إليه عماد املوسى .ق من صحة العالقةللتحقّ 

 استخدام يتطلب والذي الفعلي باستعمال طريقة سببية قراجنر، تشغيلال الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي و معّدل

قبل اإلنطالق يف استخدام هذا االختبار جيب أن نتأكد استقرارية السالسل  الساكنة، لذلك بصيغتها املتغريات

Dickeyالزمنية قيد الدراسة و باللجوء إىل اختبار  and Fuller ّر و كذا اختبار املطوPhillip-Perron.

توصلنا إىل ، وقمنا أوال باختبار سكون السلسلة الزمنية ملعّدل التشغيل و معّدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

�ƢǸđ�śƬǴǈǴǈǳ¦�À¢ولكن عند إجراء الفرق األول أصبحت السلسلتني ساكنتني جدر للوحدة.  

 احلقيقي الناتج احمللي اإلمجايل يل و كدا معّدلمعّدل التشغ لكل من الفروق األوىل هذه اختباراتنا يف سنستعمل

 أقل قيمة  باستخدام 1n اإلبطاء فرتات اختيار مت فقد املستخدمة اإلبطاء لفرتة االختبار نتائج حلساسية ونظرا

  :اجلدول التايل يف االختبار وتظهر نتائج". شواتز"ومعيار " أكايك" عيار مل

  تبار سببية قرانجراخ: )41(الجدول 

  االحتماليةF-Statistic  فرضية العدمdاملشاهدات

191)( RGDP   ال تسبب)( Emp4.357***0.0532

1)( Emp ال تسبب)( RGDP0.2820.6026

.%10، %5،%1املستوى   عند ويةمعن *** و **،*

حنو  معّدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيمن يف املدى القصري سببيةعالقةوجودإىلالنتائجتشري هذه

  .تتأثر فعال حبجم الناتجالتشغيل معّدالت أنالقولميكن النتائجعلى هذهبناءاو  .التشغيلالت معدّ 

:)تودا ياماموتو(ورة بالنسبة للمدى الطويل اختبار سببية قرانجر المط -1-2

Toda دراسةاستخدمت and Yammamoto)1995(رةمطوّ طريقةMWALDوالد الختبارtestWald

منوذجعلى قيود KVARمتثلحيثKأساسخدم معيار والد على ذا الغرض يستاملتباطئات، هلطول Fو

 2دراسةأثبتتولقد .من أجل احلكم على فرضية العدمDoran (1996)Rambaldi andطريقة أن

MWALDقراجنرالختبار سببيةGranger Causalityمنوذج باستخدامتقديرهامن املمكنVARأي يتم 

تقدير maxdKVAR ومتثلmaxdإجيادها ويكتب على النحو التايل يتوقع من درجة جتانس أعلى مستوى:  

 1
maxmax

1
2

1
10 tit

dK

i
iit

dK

i
it EmpRGDPRGDP   
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 2
maxmax

1
2

1
10 tit

dK

i
iit

dK

i
it RGDPEmpEmp   












02ملا  )ال توجد سبيبية(، ال ميكن رفض فرضية العدم )2(والنموذج   )1(يف النموذج  i02 i  على

Grangerقراجنرسببيةالختبار لتقدير اختبار والد املعدّ مث يتمّ  .التوايل Causalityاليت االحندارمناذجبطريقة

غري مرتبطة ظاهريا تبدو SUR Seemingly Unrelated Regression. ّذكر كما الطريقة هذه زوتتمي

Zapata and Rambaldi (1997)ƢĔƘƥ أي ميكن إجراء (املشرتك  التكامل معرفة خصائص بتتطلّ  ال

.)االختبار حىت يف غياب عالقة تكامل مشرتك

Todaمت اختبار Yamamoto testمنو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ببية بني يف املدى الطويل ملعرفة اجتاه الس

�ƢǫȐǘǻ¦�ƢđƢǈƷ�Ļ�Â)2(اختيار فرتات التباطؤ املناسبة و هي اس اجتاه العالقة السببية متيو لق .معّدل التشغيلو 

أي . )1(ات مأخوذة بعني االعتبار هي درجة واحدةأما أقصى درجة جتانس للمتغري  AIC)(و SIC)( من معيار

  : و جاءت النتائج على النحو التايل. فرتات )3(أن عدد فرتات التباطؤ املدرجة يف اختبار تودا ياماموتو هي

Todaاختبار قرانجر للسببية الذي يعتمد على طريقة: )42(الجدول  Yamamoto

dاالحتماليةوالد احملسوبة  فرضية العدم  

1)(RGDP  ال تسبب)(Emp6.264**0.011

1)(Emp ال تسبب)(RGDP2.0920.160

.%10، %5،%1املستوى   عند معنوية *** و **،*

حيث نستنتج أن  ،%5 من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول يتضح أن فرضية العدم مرفوضة عند مستوى داللة 

الذي ساهم يف الرفع  منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي االقتصادي احلقيقي املوجب احملقق خالل العقد األخري هو

  .األوىل من خالل سببية قراجنر صحة النتيجةوهذا ويؤكد . من معّدالت التشغيل احلالية

II. باستخدام طريقة  االقتصادي مكونات النمو( والنمو االقتصادي الطلب على العمالة العالقة بينتقدير

)اإلنفاق

مكونات النمو ( والنمو االقتصادي الطلب على العمالة العالقة بنيتقدير  راسةالدّ يف هذه املرحلة من تناول ن

Components-1باستخدام طريقة اإلنفاق of GDP by expenditure( 1980للفرتة  اجلزائريف-

، النفقات العامة، حجم االستثمار املمثلة يف النمو االقتصادي ناتمكوّ  آثار قيست راسة ول الدّ حتلّ .2009

ية سلسلة زمن التحليل على ويستنداجلزائر  يف الكلية على الطلب على اليد العاملة والواردات إمجايل الصادرات

.2009و حىت سنة  1980

رأس يل لاإلمجاومي وتكوين إمجايل الناتج احمللي باألسعار الثابتة يعادل من ناحية اإلنفاق جمموع اإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية واإلنفاق االستهالكي احلك1

.)قيمة الصادرات مطروح منها قيمة الواردات(املال و إنفاق العامل اخلارجي أو ما يعرف بصايف الصادرات 
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من  االقتصادي النمومكونات  و الطلب على العمالة العالقة بنيتقدير يفاملطبقةالقياسيةاملنهجياتختتلف

 إىليرتكزوبعضها (Cross-Section)املقطعية البياناتعلىتعتمدفبعض الدراسات.وجهة طريقة اإلنفاق

Time)الزمنية السالسل series) .البيانات املدجمة على اآلخرالبعضدويستن.(Panel Data) أن وباعتبار

التكامل للتقدير كمنهجمناهجتطبيق عدةاجلزائري، ميكن لالقتصادالزمنيةالسالسلالبحث يعتمد علىهذا

اهليكلية  أوالذايت العادية تصحيح اخلطأ، أو متجهات االحندار متجهاتو (Cointergation)املشرتك 

(VAR or SVAR)اختيار منهجيةما حيكموبالطبع فإن. ةالصغرى العادية أو املعمماملربعات طريقة، أو

   .جهة أخرىمن وصياغة النموذج القياسيجهة،مناملستخدمةالزمنيةالسالسل خصائصهوالتقدير

عالقة خطية ال، قمنا بصياغة 1دراسة قياسية حديثة لـ حممد عبد اهللا اجلربينانطالقا من النظرية االقتصادية و من 

  :دالة كما يليالوتكون من وجهة نظر اإلنفاق واملتغريات املفسرة له الطلب على اليد العاملة بني 

)1(),,,( EXIMGCEINVfEmp 

طريقة مناسبة هلا  ƢĔȋ�©¦ŚǤƬŭ¦�ȄǴǟاللوغاريتمية إدخال الصيغة كما هو شائع يف الدراسات االقتصادية يتم 

الصيغة  إىلادة وكذلك منها حتويل صيغة النموذج احلجتاهات اال أيللمتغري  األسياالجتاه  إزالة اجيابيات منها

فقد تبني للنموذج حماوالت من اختيار أهم صيغة  عّدة بعدو .غري خطية األصليةكان النموذج صيغته   إذااخلطية 

  :أفضلية الصيغة اللوغاريتمية كما هو موضح

)2()log,log,log,(loglog EXIMGCEINVfEmp 

  :ذه قائمة متغريات الدراسة القياسية على النحو التايلوه

المتغيرالرمز اإلحصائي

Emp - القوة العاملة  
INV - االستثمار( تكوين رأس املال قيمة(.
GCE - 2ةلحكومالعام ل الستهالك ل النهائية نفقاتال.
IM - الواردات قيمة  
EX  - الصادرات قيمة  

1
Mohammed Abdullah Aljebrin. (2012), Labor Demand and Economic Growth in Saudi Arabia, American
Journal of Business and Management, Vol. 1, No. 4, 2012, 271-277.

احلكومة  استهالك(وتشمل نفقات االستهالك النهائي للحكومة العامة  )سعر ثابت للعملة احمللية(النفقات النهائية لالستهالك العام للحكومة 2

معظم نفقات ضا كما تشمل أي. )تعويضات العاملني مبا يف ذلك(واخلدمات  مجيع النفقات احلكومية اجلارية على مشرتيات السلع )العامة سابقا

مأخودة من بيانات وال. من تكوين رأس املال احلكومي العسكري احلكومي الذي يشكل جزءا واألمن الوطنيني، ولكنه يستبعد اإلنفاق الدفاع

.احلسابات القومية للبنك الدويل، وبيانات احلسابات القومية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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املتغري التابع   حندار  بنياالعالقة أية متغريات الدراسة جند أن  عملية إجراء عند القيام بتقدير العالقة بني 

االختبارات اإلحصائية اليت و  تقدراومنه فإن امل ،صول إىل نتائج احندار زائفو ال نا منيمكنس واملتغريات املستقلة 

غري سليمة وال ميكن سالسل زمنية غري ساكنة ميكن اعتبارها نتائج  تستخدم تنتج عن هذا االحندار و اليت

عندما نتجاهل خصائص السالسل الزمنية من  على مقدرات النموذج اإلحصائياالطمئنان إىل نتائج االستدالل 

خذ خصائص السالسل الزمنية اإلحصائية بعني االعتبار وختليصها من أا يتم لذ. زاوية السكون قبل إجراء االحندار

  . التقدير إجراءعدم السكون قبل 

و تعّد اختبارات . كمرحلة أوىل نقوم باختبار استقرار السالسل الزمنية و هو شرط من شروط التكامل املشرتك

ية، و معرفة اخلصائص اإلحصائية و معرفة جذور الوحدة أهم طريقة يف حتديد مدى استقرارية السالسل الزمن

فليب  اختبارمن خصائص السالسل الزمنية حمل الّدراسة من حيث درجة تكاملها و قد مت استخدام جدر الوحدة 

  :اجلدول التايل يوضح ذلك .(PP)برون 

Phillip-Perron(PP)جدر الوحدة باستخدام اختبار :)43(جدول 

درجة االستقرار  ق األولالفر   املستوىالسلسلة الزمنية

  ثابت و اجتاه  ثابت فقطثابت و اجتاه  ثابت فقط

Emplog0.827)11(-2.001)1(-6.113*)5(-6.164*)6(I(1)

INVlog0.323)2(0.329)4(-3.684**)1(-4.492*)13(I(1)

GCElog0.985)0(-0.985)1(-4.153*)0(-4.430*)5(I(1)

IMlog-0.843)1(-0.110)6(-3.988*)3(-7.352*)20(I(1)

EXlog-1.517)0(-2.058)1(-4.699*)1(-4.974*)1(I(1)

.adj)م يقحسب%1مستوى عنديةمعنو *  t-Statistic) لـ ليةو اجلد(MacKinnon : 1996).

.adj)م يقحسب%5مستوى عنديةمعنو **  t-Statistic) لـ ةياجلدول(MacKinnon : 1996).

.adj)م يقحسب%10مستوى عنديةمعنو ***  t-Statistic) لـ ةياجلدول(MacKinnon : 1996).

Bartlett).قة يطر باستخدام (Newey-West)اآليل ارياالختوفق (PP)اختبار يفالتسلسلياالرتباطلفرتاتاألمثلالعدد( )  Kernel)

النسـبة ب )جـدر للوحـدة¦�Ƣºđ�©¦ŚºǤƬŭ( املسـتوى عنـد ميكـن رفـض فرضـية العـدم أنـه ال PPخالل اختبارمن نالحظ 

بالنســـبة  ، إال أنـــه ميكـــن رفـــض هـــذه الفرضـــية)Emplog،INVlog،GCElog،IMlog،EXlog(للمتغـــريات 

. كمـا هـو موضـح باجلـدولI)1(مـن الرتبـة ة متكاملـ اتاملتغـري هـذه ا يعـين أن ممّ . نفس هذه املتغرياتللفروق األوىل ل

ل قراجنـر ميكـن اسـتخدام طريقـة اجنـلـذا  .I)1(ومـن رتبـة متسـاوية املسـتوىة يف سـاكن سـلالسالكـل أن  تنتجومنه نسـ

  .يف إطار حتليل مفهوم التكامل املشرتكذات املرحلتني  (1987)

  :اختبار التكامل المشترك -2-1

باستعمال طريقة نبد أوال بتقدير احندار العالقة طويلة املدى  (1987)قراجنر  –باالعتماد على طريقة اجنل 

:اآليت )44(باجلدول ماهو موضح كاملربعات الصغرى العادية  
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العادية طريقة المربعات الصغرىالطويل باستخدام  مقّدرات معلمات األجل:)44(ل الجدو 

LEmp:المتغير التابع

.tPاحصائية   املعلمات  املتغريات التفسريية Value

c-11.21*-6.1450.00)(الثابث

lINV*** 0.351.8120.08

lGCE* 0.573.9650.0005

lIM*** -0.34-1.9380.06
lEX* 0.503.2550.003

97.02 R , 05.0SE , 07.0SSR , 946.0DW

%1عند معنوي *،  %5عندمعنوي **، %10عند معنوي ***

نقوم بعدها . عالقة االحندار املتعددبعد إجراء و . االقتصادية يتضح من النموذج املقدر توافق معلماته مع النظرية

لكشف و ميكن ا .للكشف عن وجود تكامل مشرتك يف النموذج بإجراء اختبار جذر الوحدة لبواقي هذا االحندار

)PP(اختبار جدر الوحدة  لسلة البواقي بعدة اختبارات منهاعن سكون س

)PP(اختبار جدر الوحدة بسكون سلسلة البواقي  :)45(الجدول 

  درجة االستقرار  املستوىالسلسلة الزمنية

  ثابت و اجتاه  ثابت فقط

I(1))5(2.745-)5(***2.781-سلسلة البواقي

.adj)م يقحسب%1مستوى عنديةمعنو *  t-Statistic) لـ وليةاجلد(MacKinnon : 1996).

.adj)م يقحسب%5مستوى عنديةمعنو **  t-Statistic) لـ ةياجلدول(MacKinnon : 1996).

.adj)م يقحسب%10مستوى عنديةمعنو ***  t-Statistic) لـ ةياجلدول(MacKinnon : 1996).

( Bartlett).قة يطر باستخدام (Newey-West)اآليل ارياالختوفق (PP)اختبار يفالتسلسليالرتباطالفرتاتاألمثلالعدد ( Kernel)

ن النموذج يعاين من مشكلة ارتباط إمن خالل اجلدول يتضح أن سلسلة البواقي غري ساكنة عند املستوى ومنه ف

بإجراء اختبار جذر الوحدة لبواقي و ام املستوى باستخد. ا قد يفسر وجود احندار زائفممّ ، يف سلسلة البواقي ذايت

  .منه ال ميكن استخدام منوذج تصحيح اخلطألبواقي غري ساكنة و ظهرت ا، هذا االحندار

الكشــف عــن ســكون سلســلة البــواقي يف طريقــة اجنــل قراجنــر، و عــدم تقــدمي قــرار حاســم حــول  و انطالقــا مــن نتــائج

يتطلـب اللجـوء إىل نـوع آخـر مـن االختبـارات املتقدمـة يف الكشـف  مدى غياب عالقة التكامـل املشـرتك، فـإن ذلـك

 .عن عالقات التكامل املشرتك

ألن هته VARيف إطار منوذج اختبار جوهانسنالتكامل املشرتك وفق منهجية  راختباارتأينا االعتماد على  

�ƢĔȋ���ńÂȋ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǺǷ�ǲǔǧ¢�ƨǬوتعترب هذه الطري .املنهجية تعترب كحالة خاصة من منوذج متجه االحندار الذايت

�ńÂȋ¦�ƨȈƴȀǼŭ¦�Ŀ�̈®ȂƳȂǷ�Śǣ�ƢĔ¢�µ ŗǨȇÂ���ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǞǓȂǷ�©¦ŚǤƬŭ¦�śƥ�¾®ƢƦƬŭ¦�ǂƯȋ¦�ƾȇƾƸƬƥ�ƶǸǈƫ) اجنل قراجنر طريقة
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ǂǬƬǇ¦�ǂưǯ¢Â�¦ǄȈŢ�ǲǫ¢�Ƣē¦°ƾǬǷ�Àȋ��ƨǨǴƬƼŭ¦�¼ǂǘǳ¦�ǺǷ�ƨƦǇƢǼǷ�ǂưǯ¢�ƨȈƴȀǼŭ¦�ǽǀǿ�ŐƬǠƫ�ƢǸǯ¦°¦)ذات املرحلتني

.وخاصة يف حالة السالسل الزمنية اليت تعاين من مشكلة عدم السكون يف املستوى

احتمال ا على الرغم من هيناختبار وجود توازن طويل األجل ب سيتم متكاملة من الرتبة األوىل،السالسل الزمنية  كل  نظرا ألن

بتحديد فرتات االبطاء اليت يتضمنها قبل القيام باختبارالتكامل املشرتك نقوم . وجود اختالل يف األجل القصري

، Akaik ،Schwarzمعيار  :وسوف نستخدم منهاالنموذج و يتم اختيارها انطالقا من معايري خمتلفة 

Hannan and Quinn،ErrorFinal Prediction ومعيار ،LR.

 بعض المعايير الختيار فترة اإلبطاء المثلى :)46(الجدول 

LogLLRFPEAICSCHQفترة اإلبطاء

0120.1778NA1.84e-10-8.226985-7.989092-8.154259

1246.4429198.4166*1.37e-13*-15.46021-14.03285*-15.02385*

2272.486331.624141.54e-13-15.53474*-12.91791-14.73475

  .املعيار بواسطة املختارة اإلبطاء فرتة إىل تشري *

بطاء اإلفرتة  و بعد القيام بعّدة حماوالت ارتأينا اختيار.1 هي املثلى اإلبطاء فرتة أن املعايري على كافة ّكدتأ

»�¦ǾƬǇ¦°®�®ƾǐƥ�ǺŴ�Äǀǳ هذه Ȃ̄ǸǼǳ¦�̈®ȂƳ�ǞǷ�ƨǬǈƬǷ�ƢĔȋ.

الختبار وجود عالقة ) max(واختبار القيم املميزة العظمى  ) trace(نتيجة اختبار األثر   )47(اجلدول يوضح 

  .متغريات النموذجيف األجل الطويل بني 

)1995( جوهانسناختبار التكامل المتزامن لـ :)47(الجدول 

فرضيات عدد 

  متجهات التكامل

  االحتمال0.05القيمة احلرجة  إحصائية األثر  القيمة الذاتية

0.805988102.731188.803800.0034  ال شيء

0.66771356.8157763.876100.1701  على األكثر واحد

0.05يشري اختبار األثر إىل وجود عالقة تكامل واحدة عند مستوى معنوية 

0.05رفض الفرضية العدمية عند مستوى معنوية 

ماكنون، هوج و مشليسpاحصائية 

فرضيات عدد 

  متجهات التكامل

يم املميزة اختبار الق  القيمة الذاتية

  العظمى

  االحتمال0.05القيمة احلرجة 

0.80598845.9153738.331010.0056  ال شيء

0.66771330.8491532.118320.0708  على األكثر واحد

0.05إىل وجود عالقة تكامل واحدة عند مستوى معنوية  القيم املميزة العظمى يشري اختبار
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  : نألتقدير يتضح ءة السريعة لنتائج ابالقرا

مـــن القيمـــة اجلدوليـــة  أكـــرب 102.7311احملســـوب  األعظـــمقيمـــة االحتمـــال تبـــني أن  Trace األثـــرنتـــائج اختبـــار 

  .بوجود معادلة تكامل واحدة على األقل زموجن الصفريالفرض  رفضنوعلية 88.80380

ن عدد متجهات أالقائل ب الصفريض خيترب الفر  والذي Maxواالختيار البديل وهو اختيار القيم املميزة العظمى 

ن قيمة أل أيضا يؤيد ويقوى من النتيجة السابقة ،r+1تساوى  ƢĔƘƥمقابل الفرض البديل  r هي املتساويالتكامل 

 الصفريالفرض رفض وعلية ن 38.33101من القيمة اجلدولية أكرب  45.91537احملسوب  األعظماالحتمال 

توحد عالقة  جة انهميكن القول طبقا هلذه النتي وعلى ذلك ة على األقل، وجود معادلة تكامل واحدعلى  نؤكدو 

  .ات النموذجاألجل الطويل بني املتغري  يفة ينتواز 

، حيث يظهر بشكل عام استقرار هته متغريات النموذجمتجه للتكامل املشرتك بيانيا بني  )71(يوضح الشكل 

  . نوعا ما السنوات بشكل واضحخالل بعض  املتجها العالقة  وتأرجحها حول الصفر بالرغم من ابتعاد هذ

  متجه للتكامل المشترك :)71( الشكل

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1985 1990 1995 2000 2005

Cointegrating relation 1

الطلب على العمالة من جهة و مكونات النمو االقتصادي من جهة يف توازن عالقة هناك  نفإطبقا هلذه النتيجة 

طريقة باإلضافة إىل  رىق أخطر ل املشرتك بني متغّريات الدراسة ميكننا من القيام بحتقق شرط التكام .أخرى

وBUM(للخروج بتقدير أمثل الحندارات التكامل املشرتك و هذه الطرق هي أفضل  ،املربعات الصغرى العادية

Jeon2005(  طريقة املربعات الصغرى املصّححة كلياجند منهاFMOLS طريقة االحندار التكامل املشرتك و

.CCR القومي

:(FMOLS)غرى المصّححة كليا منهجية طريقة المربعات الص-2-2

أفضل من طريقة  طريقة)1990(MoonوPhilipsو)Hansen ،)1990وPhilipsصّمم كل من

وعرفت  )Jeon2005وBUM(املربعات الصغرى العادية للخروج بتقدير أمثل الحندارات التكامل املشرتك 

تعمل هذه . تز املعلماالذايت وحتيّ  رتباطلة االمشكǲƷ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǬƥهذه الطريقة ز تتميّ و ، FMOLSالـ بنهج 

اهلدف و  (OLS)الطريقة على اختيار قّيم املعامالت املقّدرة من بعض القيم الزائفة باستعمال طريقة التقدير األوىل 

و تتالئم هذه الطريقة وتقّدم نتائج أحسن خاصة . من استعمال هذه الطريقة احلصول على أعلى كفاءة يف التقدير
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كما تتطلب هذه الطريقة يف عمليات التقدير حتقق شرط التكامل املشرتك بني متغّريات . العينات الكبريةمع 

.1الدراسة

طريقة المربعات الصغرى المصّححة كليامقّدرات معلمات األجل الطويل باستخدام :)48(الجدول 

LEmp:المتغير التابع

.tPاحصائية   لماتاملع  املتغريات التفسريية Value

c-11.13*-4.9620.00)(الثابث

lINV*** 0.0431.8270.08

lGCE* 0.603.5430.001

lIM*** -0.41-1.9250.07
lEX** 0.452.4250.02

97.02 R , 054.0SE , 071.0SSR , 036.1DW

%1عند معنوي *،  %5عندمعنوي **، %10عند معنوي ***

Canonical)2طريقة االنحدار التكامل المشترك القويم -2-3 coinegration regression

estimator):  هي أيضا طريقة تصحيح المعلمية مت اكتشافها من قبل الباحثPark)1992( هذه الطريقة ،

لكن التصحيح يكون لكال املتغريين لذلك يستند على  FMOLSمماثلة لطريقة املربعات الصغرى املصححة كليا 

ّيز من الدرجة الثانية ملقدرات طريقة املربعات حتويل املتغريات يف احندار التكامل املشرتك حيث يتم إزالة التح

  .الصغرى

طريقة االنحدار التكامل المشترك القويممقّدرات معلمات األجل الطويل باستخدام :)49(الجدول 

LEmp:المتغير التابع

.tPاحصائية   املعلمات  املتغريات التفسريية Value

*c-10.43)(الثابث -3.7730.0009

lINV0.571.6660.11

lGCE0.693.225*0.003

lIM-0.55-1.6970.10
lEX0.321.2070.24

97.02 R , 057.0SE , 078.0SSR , 241.1DW

%1عند معنوي *،  %5عندمعنوي **، %10عند معنوي ***

بغزة،  اإلسالمية اجلامعة يف التجارة كلية من التنمية اقتصاديات يف الفلسطينية، ماجستري االقتصادية التنمية متويل يف املصريف القطاع الفرا، دور طفىمص مرام تيسري1

.126، ص 2012
2ŭ¦�ǲǷƢǰƬǳ¦�°¦ƾŴ¦�ǂȇƾǬƫ�ǪƟ¦ǂǗ�Ŀ�ƨǻ°ƢǬǷ�ƨǇ¦°®��Ä°ȂƦŪ¦�ǺǈƷ�ƾǳƢƻ�ÀƢǈǻ¢��¼¦±ǂǳ¦�ƾƦǟ�Ǧ ȈǘǴǳ¦�ƾƦǟ�ÀƢǠǼǯ�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈǫ¦ǂǠǳ¦�ƨǴĐ¦��ȆǴǸǟ�ǪȈƦǘƫ�ǞǷ�½ŗǌ

.160، ص 2012، 33االقتصادية، السنة العاشرة، العدد 
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لتفسري التغري يف القوة العاملة يف االقتصاد ملا التكامل املشرتك حندار ا نتائج، )49(،)48(،)44(اجلداول بني ت

:تبّني من خالل النتائج أنهÂ�ƨđƢǌƬǷ�ƢƦȇǂǬƫ�ƲƟƢƬǼǳ¦�© ƢƳÂاإلنفاق  تتغّري العوامل املكونة للنمو من وجهة

توجد عالقة موجبة بني حجم قوة اليد العاملة و حجم االستثمار، اإلنفاق االستهالكي النهائي العام للحكومة -

طريقة دا يفما ع و جاءت نتائج كل املتغريات معنوية. و هذا يتوافق مع النظرية االقتصاديةوحجم الصادرات 

و كذا الواردات غري  حجم االستثمار، وحجم الصادراتأين ظهر كل من متغري  االحندار التكامل املشرتك القومي

¼ǂǘǳ¦�ȆǫƢƥ�ƲƟƢƬǻ�ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬƫ�ƢēƢǸǴǠǷ�Ǻǰǳ�Â�ƨȇȂǼǠǷ.

لرفع من يف اضعيف إجيايب و هلا تأثريكانأن املتغريات الثالثة سابق الذكرجندحتليل النتائجخاللمن - 

  .الصادرات قطاع تشجيعب االهتمام زيادة علي العمل أمهية يعكس حجم الصادراتفزيادة . معّدالت التشغيل

هذه نتيجة مهمة  على حجم العمالة يف األجل الطويل اإلمجالية السلعية للواردات سليب ومعنوي أثر وجود - 

  .الواردات حمل اإلحالل صناعات تشجيع على تعكس ضرورة العمل

97.02 تشري قيمة معامل التحديد R إىل ارتفاع القوة التفسريية للمتغريات املستقلة حمل  يف الطرق الثالثة

  .إىل جودة النموذج املقدر ككل من الناحية اإلحصائية Fكما تشري اختبار . الدراسة

قدرة باستخدام النموذج من خالل الرسم البياين ملزيد من الدقة يف النتائج ميكننا مقارنة القيم احلقيقية بالقيم امل

  :التايل

  للنموذج قيد الدراسةقيقية و المقدرة و البواقي القيم الح :)72( لشكلا

OLSFMOLSCCR
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رة مع القيم احلقيقية ممّا يشري إىل جودة النموذج املقّدر و ميكن االعتماد يالحظ من الشكل تقارب القيم املقدّ 

  .حتليل وتفسري النتائجعليه يف 

  املدى  وطويلة قصرية اآلثار لتقدير اخلطأ تصحيح منوذج بتمثيل حتظى أن ينبغي أن املتغريات يعين تكامل وجود
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  الخطأ تصحيح نموذج تقدير نتائج :)50(الجدول 

LEmp:المتغير التابع

.tPاحصائية   املعلمات  املتغريات التفسريية Value

c0.035*3.0260.006)(الثابث

1tECM** -0.36-2.4720.021
lINV0.060.5040.62

lGCE0.0050.0270.97

lIM-0.08-0.7510.46

lEX0.060.3080.76

23.02 R , 036.0SE , 030.0SSR , 953.1DW

%1عند معنوي *،  %5عندمعنوي **، %10عند معنوي ***

مستوى  عند عنويةاخلطأ م معلمة تصحيح  أن حدّ  جند )52(اجلدول  يف اخلطأ تصحيح منوذج نتائج ضوء على

متغريات املدى بني  طويلة توازنية عالقة وجود و تعترب هته النتيجة كدعم على مع اإلشارة السالبة املتوقعة 5%

القصري إىل التوازن طويل  األجل وتعكس هذه املعلمة سرعة تكيف النموذج لالنتقال من إختالالت النموذج

يتعّدل الطلب على العمالة كمتغري تابع  أن إىل )0.361-( اخلطأ تصحيح حد قيمة معامل حيث تشرياألجل 

)1(الفرتة  من املتبقي التوازن من اختالل بنسبة زمنية فرتة كل يف التوازنية حنو  قيمته t أي. %36.1 و تعادل 

)1(الفرتة القصرية  خاللالطلب على العمالة  عندما ينحرف أنه t يمه التوازنية يف املدى البعيد، فإنه يتم عن ق

يستغرق ما الطلب على اليد العاملة ، ومنه فإن t)(من هذا االحنراف يف الفرتة  %36.1 تصحيح ما يعادل

مكّونات النمو من وجهة التوازنية أي بعد صدمة يف النموذج نتيجة تغري قيمته باجتاهسنوات للتعديل 2.7يقارب 

حيث يوجد أثر ، تتوافق و الفرتة الطويلة املدى جاءت املقدرة املعلمات إشارات أن و أيضا نالحظ. اإلنفاق

العام  الستهالكل النهائية نفقاتاللكل من الصادرات، االستثمار و كذا  و ضعيف و غري معنوي موجب

ؤدي إىل زيادة سي %1بنسبة قدرها   مثال فنمو الصادرات. الطلب على العمالة يف األجل القصري ىعل ةلحكومل

 .يف األجل القصري فقط%0.06يف معّدل منو العمالة حبوايل 

على معّدالت  المتغيرات االقتصادية الكلية و المتغيرات الديموغرافيةبعض اختبار أثر  :المبحث الثالث

  البطالة في الجزائر

:هاأمهّ خمتلفة عوامل على عّدالت البطالةاليت تؤثر على التغّري يف م اتتغريّ املحتديد عتمد يف أسوف 

  ادية يف تفسري ديناميكية البطالة؛النظرية االقتص العودة إىل أهم الّدراسات و املسامهات-1

  خالل الدراسة؛ التوازن أو األمدفرتة -2
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على مستوى النشاط االقتصادي سواء كان  ،راسةالدّ  الذي سوف نعتمد عليه يف إجراء ستوىاملحتديد  -3

  .كلي  أمجزئي مستوى 

.ومدى توافرها حتت الدراسة يةبيانات االقتصادال املتغريات االقتصادية و كذا طبيعة -4

مل . العوامل بعني االعتبار، ميكن حتديد أهم املتغريات األساسية اليت تفّسر اختالل سوق العملهذه  أخذنا إذا

انطالقا من النظرية االقتصادية  بعض العوامل علىا االرتكاز نلحاو  وإمنامن املتغريات يف النموذج، ندخل العديد 

 ثر تدخالتأ األخذ بعني االعتباركن ميفمثال وفقا للفكر الكالسيكي . ومن العديد من الدراسات التطبيقية

 الكينزي الفكرأيضا . الوضع التوازين لسوق العملعوامل تؤثر على ƢĔȋالسياسة احلكومية يف تنظيم سوق العمل 

ا أمّ  .القصري ى الطلب الكلي ومكوناته يف املدىعل هذا األخري زحيث يركّ على الفكر الكالسيكي، تلف خي

املتوقع، واختالل هذه العالقة يكون  ل البطالة والتضخمالعالقة التوازنية بني معدّ فتؤكد على أمهية املدرسة النقدية 

  .لعوامل املؤثرة يف التضخمله مردّ 

«�التطبيقية على الدول النامية راسات عديد من الدّ حاولت االستعانة ب ƾđƨǣƢȈǏ�Ŀ�ƢēƢǯƢŰ و إعداد منوذج 

دراسة : ، و من أهم هذه الدراسات جنديف اجلزائر بطالةات اليت تفّسر التغري يف معّدالت الأهم املتغريّ  تحديدل

Joel, H. E.& Johannes M. A.(2010) دارسة ،Valadkhani, A.(2003)ة ، دراسKangni

K.(2007) ،2007( أمحد بن عبد الكرمي احملميميد(.

البطالة يف املتغريات االقتصادية و العوامل الدميوغرافية اليت تؤثر على التغريات يف معّدالت أهم  إن عملية حتديد

ن أجل م أدوات حتليل السالسل الزمنيةاستخدام إىل تتطلب اللجوء  ،2010-1980 اجلزائر خالل الفرتة مابني

 استخدام هذا األسلوب. تتبع تطّور هذه املتغريات بصفة منتظمة، و هذا سوف يساعدنا يف التحليل االقتصادي

و اختبار صالحية النموذج املقدم  حماولة للوصول إىل تقييم علمي متني مبين على أسس كمية قياسية لتحديدهو 

  . انطالقا من الدراسات التطبيقية احلديثة

عالقة خطية بني منوذجني يعّربان عن بصياغة  ادية و من الدراسات السابقة، قمتلنظرية االقتصانطالقا من ا

وتكون دالة معّدل  االقتصادية و الدميوغرافية اليت ميكن أن تأثر على ديناميكيته املتغرياتبعض البطالة و  ّدلمع

  :البطالة كما يلي

النموذج األول:  

)1(),,,( ACTPOPNTOTINVGDPfUNEM 

ثانيالنموذج ال

)2(),,,,,( EXPORINFEXPENRECETTROILGDPfUNEM 
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ƢĔȋ�©¦ŚǤƬŭ¦�ȄǴǟاللوغاريتمية إدخال الصيغة هو شائع يف الدراسات االقتصادية يتم ذكرنا سابقا و كما كما 

ادة وكذلك منها حتويل صيغة احلجتاهات اال أي ،للمتغري األسياالجتاه  إزالةهلا اجيابيات منها  ،طريقة مناسبة

حماوالت من اختيار أهم صيغة  عّدة بعدو .غري خطية األصليةكان النموذج صيغته   إذاطية الصيغة اخل إىلالنموذج 

  :فقد تبني أفضلية الصيغة اللوغاريتمية كما هو موضح نيللنموذج

  :النموذج األول

  :النموذج الثاني

)4(),,,,,( LEXPORLINFLEXPENLRECETTLROILLGDPfLUNEM 

  :وهذه قائمة متغريات الدراسة القياسية على النحو التايل

المتغيراإلحصائيالرمز

UNEM-معّدل البطالة
GDP -  القيم الثابثة وبالعملة احمللية(الناتج احمللي اإلمجايل(

INV-احمللي اإلمجايلإىل الناتج الكلي االستثمارمسامهة نسبة
NTOT - الدويلالبنك : املصدر()100=2000(باملقايضة ل التبادل التجاريمعدّ صايف(

ACTPOP-معّدل النشاط اخلام
ROIL - احلقيقية أسعار النفط  

RECETT - نسبة اإلرادات احلكومية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  
EXPEN - نسبة اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  

INF - معدل التضخم السنوي  
EXPOR - نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  

I.النموذج األول:

  :اختبار جدر الوحدة -1-1

و تعّد اختبارات . نقوم باختبار استقرار السالسل الزمنية و هو شرط من شروط التكامل املشرتك كمرحلة أوىل

جذور الوحدة أهم طريقة يف حتديد مدى استقرارية السالسل الزمنية، و معرفة اخلصائص اإلحصائية و معرفة 

رات جدر الوحدة، إال أننا و رغم تعدد اختبا. خصائص السالسل الزمنية حمل الّدراسة من حيث درجة تكاملها

Dickeyسوف نستخدم اختبارين و مها اختبار and Fuller املطور و كذا اختبارPhillip-Perron

  : االختبارين يوضحان )52(و  )51( واجلدولني التاليني

)3(),,,( LACTPOPLNTOTLINVLGDPfLUNEM 
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Augmentedجدر الوحدة باستخدام اختبار :)51(جدول ال Dickey-fuller (ADF)

  درجة االستقرار  الفرق األول  املستوىالسلسلة الزمنية

  ثابت و اجتاه  ثابت فقطثابت و اجتاه  ثابت فقط

LUNEM-0.707)0(-0.549)0(-3.537**)0(-3.700**)0(I(1)

LGDP0.424)0(-0.714)0(-3.119**)0(-3.109)0(I(1)

LINV-1.238)0(-0.218)0(-4.959*)0(-5.447*)0(I(1)

LNTOT-1.246)0(-1.517)0(-5.656*)0(-4.069*)1(I(1)

LACTPOP-1.776)0(-2.359)0(-5.656*)0(-5.620*)0(I(1)

ةياجلدولميالقحسب%10مستوىعندةيمعنو * ةياجلدولميالقحسب%5مستوىعندةيمعنو ** ةياجلدولميالقحسب%1مستوىعندةيمعنو  ***

Schwartz)وفق معيار أوتوماتيكيااملناسبة  اإلبطاءطول فرتة  () – Criterion) فرتات 9حبّد أقصى.

Phillip-Perron(PP)اختبار جدر الوحدة باستخدام  :)52(جدول ال

  درجة االستقرار  الفرق األول  املستوىزمنيةالسلسلة ال

  ثابت و اجتاه  ثابت فقطثابت و اجتاه  ثابت فقط

LUNEM-1.025)1(-0.605)5(-3.356)12(-4.204)28(I(1)

LGDP1.106)3(-1.247)3(-3.085)2(-3.056)2(I(1)

LINV-1.353)2(-0.151)1(-4.949)2(-5.447)0(I(1)

LNTOT-1.364)3(-1.441)2(6.302)3(-7.621)4(I(1)

LACTPOP-1.517)11(-2.278)3(-8.251)28(-10.847)22(I(1)

.adj)م يقحسب%1مستوى عندةيمعنو ***  t-Statistic) لـ ةياجلدول(MacKinnon : .adj)م يقحسب%5مستوى عندةيمعنو **   .(1996 t-Statistic) لـ ةياجلدول

(MacKinnon : .adj)م يقحسب%10مستوى عندةيمعنو *    .(1996 t-Statistic) لـ ةياجلدول(MacKinnon : 1996).

( Bartlett).قة يطر باستخدام (Newey-West)اآليل ارياالختوفق (PP)ار اختبيفالتسلسلياالرتباطلفرتاتاألمثلالعدد ( Kernel)

جدر  اđات ميكن رفض فرضية العدم القائلة بأن املتغري  أنه ال )PPو ADFاختبار (دولني يتضح من اجل

I(1)من الرتبة  ةمتكامل اتمما يعين أن املتغري . وق األوىل هلارفض هذه الفرضية بالنسبة للفر  للوحدة، إال أنه ميكن

ومن مث  .I(1)ومن رتبة متساوية  ةغري ساكن سلالسال مجيع اخلالصة أن  .I(0)األول هلا من الرتبة  و أن الفرق

Test(منهج احلدود باستعمال طريقةميكن إجراء اختبار التكامل املشرتك bounding( منوذج الـ يعتربو 

ARDL  متدةفقط وامل مشاهدة 30البالغة  و البحث هذا يف املستخدمة العينة حجم مع مالئمةأكثر النماذج  

.2010إىل 1980عام  من

  :منهجية الحدود الختبار التكامل المشترك -1-2

 ختباربانقوم بالكشف عن وجود تكامل مشرتك حيث نقوم أوالكما وضحنا سابقا  منهج احلدود خدامباست

:الصيغة التالية و يأخذ النموذج، (UECM)منوذج  إطار يف الدراسة تغريات م بني املشرتك قة التكاملعال
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نقوم حبساب إحصائية  التأكد من وجود العالقة ألجل F  من خالل(Wald test) فرضية اختبار يتم حيث 

  :أي )غياب عالقة توازنية طويلة األجل(لنموذج ا بني متغريات مشرتك تكامل وجود بعدم القائلة العدم

0: 543210  H

     :النموذج متغريات مستوى بني عالقة تكامل مشرتك يف األجل الطويل  بوجود البديل الفرض مقابل

0: 543211  H

Pesaranالذي أقرتحه كل من األول  اجلدولننتقل بعد ذلك إىل  et al. ، %1ستويات معنوية عند م(2001)

F)(حيث جاءت القيم لـ ،%10، و5% عند مستويات النموذج للقيم احلرجة يف  األدىن من قيمة احلدأكرب  

Pesaranمن طرف  املقرتح )3(الثالث اجلدول موجودة بو القيم احلرجة . %10، و%5، %1 معنوية et al.

  .متغريات النموذجبني وازنية طويلة تعالقة وجود  و تؤكدرفض فرضية العدم  لغيكل هذه النتائج ت

IPesaranالحالة(اختبار منهج الحدود لوجود عالقة طويلة األمد:)53(الجدول et al. (2001)(

  F-statistic االحتمال النتيجة

:.......*احملسوبة  

 اإلصدار

عالقة تكامل وجود 

مشترك

0.016 6.472* النموذج

الحد األدنى الحد األعلى :لحرجةالقيم ا

4.011 5.331 %1عند مستوى معنوية 

3.182 4.329 %5عند مستوى معنوية 

2.782 3.827 %10عند مستوى معنوية 
(وآخرون Pesaranقيم احلدود احلرجة من حساب : مالحظة عند  ) عنويةم(ذات داللة إحصائية *** و  ** ، *املقطع و بدون اجتاه واخلانة : IIاخلانة CI(iii)، اجلدول )2001.

  .٪ 10٪ و 5، ٪1املستوى 

  :التوازن في المدى الطويل -1-3

بعض املتغريات االقتصادية و الدميوغرافية و أهم معّدل البطالة تكامل مشرتك بني بعد التأكد من وجود عالقة  

نامج خمصص باستخدام أهم بر ARDL، قمنا بقياس العالقة طويلة األمد يف إطار منوذجاليت ميكن أن تؤثر فيه

.Microfitملثل هذه النماذج و هو برنامج ملرحلة احلصول على مقدرات املعلمات يف األجل او تتضمن هذه . 4

Akaike(وقد اعتمدنا على فرتات التباطئ وفق معيار،)56(موضح يف اجلدول الطويل، كما هو 
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Information Criterion(. يف اجلزائر، إذ ظهرت بعض  ويلالتوازن يف املدى الط نتائج ضح اجلدولو يو

بعضها  . املعلمات املقدرة وفق اإلشارة املتوقعة يف حني البعض اآلخر جاء عكس ما تشري إليه الدراسات السابقة

  .كان معنوي و البعض اآلخر غري معنوي

)LUMENالمتغير التابع (مقّدرات معلمات األجل الطويل:)54(الجدول 

عملةامل املتغري  
LRGDP* -2.22

LINV* -1.27

LNTOT* -0.28

LACTPOP0.65

T0.041
C* 60.07

.%10 معنوي عند ***، %5 معنوي عند **، %1 * معنوي عند. ARDL(2,1,2,0,0)مت اختيار القيم املتباطئة التالية  AICحسب معيار : مالحظة

 أن نالحظا انطالقا من النظرية االقتصادية كانت جّيدة حيثمن اجلدول أن املتغريات اليت مت اختيارهيتضح

  . تتوافق و أغلب الدراسات التطبيقية اليت ختص البطالة جاءت املقدرة املعلمات إشارات

بني معّدالت البطالة و الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، معدل )كسيةأي عالقة ع(توجد عالقة سلبية  - 

و جاءت نتائج كل املتغريات معنوية يف. و هذا يتوافق مع النظرية االقتصادية ل التبادل التجاريمعدّ االستثمار، و

.ARDLطريقة االحندار التكامل املشرتك باستخدام منهجية 

إجيايب مع تباين يف درجة التأثري على معّدالت هلا تأثرين املتغريات الثالثة كانأجندحتليل النتائجخاللمن - 

البطالة، حيث أن مرونة البطالة لالخنفاض بالنسبة للناتج  وكذا معّدل االستثمار  كانت أكرب، يف حني أن مرونة 

 اإلجيايب يف تغريالفاض عند البطالة إىل معّدل التبادل التجاري كانت ضغيفة حيث أن البطالة ال تستجيب لالخن

وهذا يعكس حقيقة تركيبة . معّدل التبادل التجاري بنفس القدر عند ارتفاع كل من الناتج و كدا معّدل االستثمار

من %98االقتصاد اجلزائري، فالقطاع ميثل صادرات يسيطر على هيكل قطاع النفط والغازفالصادرات اجلزائرية 

  . السلعية خارج قطاع احملروقات تكاد منعدمة تلصادرااأما  .)2003(صادرات البلد 

و هذا يتفق مع  يف األجل الطويلمعّدالت البطالة على  عّدل النشاط اخلاممل معنويولكن غري سليب  أثر وجود - 

بناء سيناريوهات مستقبلية لدالة عرض العمالة يف تعكس ضرورة و نتيجة مهمة الهذه النظرية االقتصادية، و تعترب 

«�ƨǴǷƢǠǳ¦�ƾȈǳ¦�ǖȈǘţا ƾđ�ǂƟ¦ǄŪ.

:(ECM)الخطأتصحيحنموذج-1-4

ا يؤكد على ممّ %1سالبة و عند مستوى معنوية  فقد ظهرت بإشارةECM)1(فيما خيص حد تصحيح اخلطأ 

  :و اجلدول التايل يوضح نتائج تقديرات منوذج حد تصحيح اخلطأ. وجود عالقة توازنية طويلة املدى
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)LUNEMالمتغير التابع (ARDLالخطأ لنموذج الـتصحيحنموذجتقديرات نتائج :)55(الجدول 

 املعملة املتغري

)1(LUNEM* 0.49

LRGDP0.77
LINV-0.47

)1(LINV*** 0.67

LNTOT* -0.28

LACTPOP0.65
C** 59.96

T0.41
)1(ECM* -0.998

.%10 معنوي عند ***، %5 معنوي عند **، %1 * معنوي عند. ARDL(2,1,2,0,0)مت اختيار القيم املتباطئة التالية  AICحسب معيار : مالحظة

لنموذج حّد تصحيح اخلطأ فنالحظ أن النتائج ختتلف نوعا ما عن نتائج املدى الطويل فأغلب املتغريات  ةبالنسب

فقط حجم الناتج كان له موجب و ضعيف على اخنفاض معّدالت البطالة .  يتوافق مع النظرية االقتصاديةال 

هو الذي يسيطر على هيكل االقتصاد قطاع احملروقات، فقة تكوين هذا الناتجوهذا يعكس حقي)غري معنوي(

و كما هو معروف فإن هذا القطاع يتميز بكثافة رأس . من الناتج احمللي اإلمجايل %36اجلزائري، فالقطاع ميثل 

.يف االقتصاد %5املال مقارنة بالعمل وهو مسؤول فقط عن توفري فرص عمل أقل من 

هذا و . باإلشارة السالبةو%1و نالحظ معنويتها عند حدود 0.998-تصحيح اخلطأ تساوي إن معلمة حد 

علمة و تقيس امل يزيد من دقة وصحة العالقة التوازنية يف املدى الطويل و أن آلية تصحيح اخلطأ موجودة بالنموذج

  ....سرعة العودة إىل وضع التوازن يف األجل الطويل

Stability)وذجاختبار استقرار النم -1-5 Test):

استخدام منبدالفيهاهيكليةتغرياتأيوجودمنالدراسةهذهيفاملستخدمةالبياناتخلومننتأكدلكي 

̧�¦ÂƢǠŭ¦�Ȇǫ¦ȂƦǴǳ�ȆǸǯ¦ŗǳ®¨: مثللذلكاملناسبةاالختبارات أحد ȂǸĐ¦(CUSUM) ،�ȆǸǯ¦ŗǳ¦�̧ ȂǸĐ¦�¦ǀǯ�Â

CUSUM)ملربعات البواقي املعاودة of Squares).يفاالختباراتأهممنو يعّد هذان االختباران �¾ƢĐ¦�¦ǀǿ

طويلة وانسجام املعلماتاستقرارومدىالبيانات،يفأي تغري هيكليمهمني ومها تبيان وجودأمرينيوضحألنه

ا مصاحبة وأظهرت الكثري من الدراسات أن مثل هذه االختبارات دائما جنده. 1األمد مع املعلمات قصرية األمد

.ARDLملنهجية 

1
Sufian Eltayeb Mohamed, (2008). Finance-Growth Nexus in Sudan: Empirical Assessment Based on an
Application of the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model, Working Papers API-Working Paper
Series. from Arab Planning Institute. API/WPS 0803. PP 22.
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 الزمنيةللفجواتالذايتيتحقق االستقرار اهليكلي للمعامالت املقدرة لصيغة تصحيح اخلطأ لنموذج االحندار

CUSUMوCUSUMاملوزعة، إذا وقع الشكل البياين الختبارات كل من of Squares داخل احلدود

CUSUMنا بتطبيق اختباراتوعلى ضوء معظم هذه الدراسات قم.%5احلرجة عند مستوى

).Evans)1975وBrown ،Dublinاليت اقرتحها كل منCUSUMSQو

المجموع التراكمي لمربعات البواقي والمجموع التراكمي للبواقي المعاودةاختبار  :)73( الشكل البياني

المعاودة
CUSUMCUSUM of Squares

Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals

The straight lines represent critical bounds at 5%significance level

-5

-10

-15

0
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Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals

The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

1982 1987 1992 1997 2002 2007 2010

̧�¦ÂƢǠŭ¦�Ȇǫ¦ȂƦǴǳ�ȆǸǯ¦ŗǳ®̈� من خالل الرسم البياين نالحظ أن اختبار ȂǸĐ¦CUSUM  هلذا النموذج، بالنسبة

عند حدود معنوية يف النموذج  نوع من االستقراريعرب وسط خّطي داخل حدود املنطقة احلرجة مشريا إىلفهو 

̧�¦ÂƢǠŭ¦�Ȇǫ¦ȂƦǳ¦�©ƢǠƥǂŭ�ȆǸǯ¦ŗǳ®¨إال أن اختبار  .5% ȂǸĐ¦CUSUMSQ  يقطع أحد خطي حدود املنطقة

و يتضح من هذين االختبارين أن هناك استقرارا . احلرجة لكن سرعان ما يعود ليستقر داخل املنطقة احلرجة

.بني نتائج األمد الطويل و نتائج الفرتة القصرية املدىالنموذج  وانسجاما يف

II.الثاني النموذج:

ل البطالة من جهة و كل من الناتج احمللي اإلمجايل، أسعار بني معدّ  تقدير العالقةمت  الثاين من خالل النموذج

1980 مناملمتدة  خالل الفرتة و حجم الصادرات احلكومي اإلنفاقالتضخم، رادات العامة،يالنفط احلقيقية، اإل

منهجية  استخدامب قمت حيث .قياسيةاملسامهات االقتصادية الو ذلك اعتمادا على عدد من  2010إىل

)Johansen(بعد تفكيك السالسل الزمنية من سالسل سنوية إىل سالسل فصلية باستخدام طرق احصائية معينة 

.)Eviews7باالستعانة بربنامج (

:استقرارية السالسل الزمنية-2-1

و تعّد اختبارات . كمرحلة أوىل نقوم باختبار استقرار السالسل الزمنية و هو شرط من شروط التكامل املشرتك

ور الوحدة أهم طريقة يف حتديد مدى استقرارية السالسل الزمنية، و معرفة اخلصائص اإلحصائية و معرفة جذ

فليب  اختبارمن خصائص السالسل الزمنية حمل الّدراسة من حيث درجة تكاملها و قد مت استخدام جدر الوحدة 

:اجلدول التايل يوضح ذلك.(PP)برون
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Phillip-Perron(PP)استخداماختبار جدر الوحدة ب :)56(جدول 

  الفرق األول  املستوىالسلسلة الزمنية

  ثابت و اجتاه  ثابت فقط  ثابت و اجتاه  ثابت فقط

LUNEM
-0.419(8)-0.025)8(-2.672***)6(-3.188***)5(

LGDP-0.657)8(-1.271)8(-3.641*)2(-3.687**)3(

LROIL-1.267)5(-1.395)1(-4.149*)19(-3.817**)22(

LRECETT-1.814)3(-1.936)3(-3.861*)23(-3.721**)24(

LEXPEN-1.981)8(-1.982)8(-3.695*)3(-3.690**)3(

LINF-1.652)2(-2.044)2(-7.856*)8(-7.817*)8(

LEXPOR-1.371)7(-2.465)7(-4.053*)6(-4.074*)6(

.adj)ميقحسب%1مستوىعنديةمعنو *** t-Statistic)لـوليةاجلد(MacKinnon : 1996).

.adj)ميقحسب%5مستوى عنديةمعنو **  t-Statistic)ـ لةيجلدولا(MacKinnon : 1996).

.adj)ميقحسب%10مستوى عنديةمعنو *  t-Statistic)ـ لةياجلدول(MacKinnon : 1996).

Bartlett).قةيطر باستخدام(Newey-West)اآليلارياالختوفق(PP)اختباريفالتسلسلياالرتباطلفرتاتاألمثلالعدد( )  Kernel)

رفـض  جدر للوحـدة، إال أنـه ميكـن اđ اتميكن رفض فرضية العدم القائلة بأن املتغري  أنه ال)PP(ختبارايتضح من 

Iمـن الرتبـة ةمتكاملـ اتممـا يعـين أن املتغـري . هـذه الفرضـية بالنسـبة للفـروق األوىل هلـا األول هلـا مـن  و أن الفـرق(1)

Iالرتبة ومـن مث ميكـن إجـراء اختبـار التكامـل I(1)ةومن رتبـة متسـاوي ةغري ساكن سلالسال مجيع اخلالصة أن.(0)

.Johansenباستعمال طريقةاملشرتك

:Johansenمنهجية التكامل المشترك باستعمال طريقة-2-2

 تههألن VARيف إطار منوذجJohansenاختبارالتكامل املشرتك وفق منهجية ختبار سوف نعتمد على ا

�ƢĔȋ،أفضل من الطريقة ألوىل هذه الطريقة وتعترب .االحندار الذايتحالة خاصة من منوذج متجه تعترب كاملنهجية 

ńÂȋ¦�ƨȈƴȀǼŭ¦�Ŀ�̈®ȂƳȂǷ�Śǣ�ƢĔ¢�µو تسمح بتحديد األثر املتبادل بني املتغريات موض ŗǨȇÂ���ƨǇ¦°ƾǳ¦�̧)طريقةEngle

– Grangerتعترب هذه املنهجية أكثر مناسبة من الطرق املختلفة،كما )ات املرحلتنيذ�¦ǄȈŢ�ǲǫ¢�Ƣē¦°ƾǬǷ�Àȋ

.وخاصة يف حالة السالسل الزمنية اليت تعاين من مشكلة عدم السكون يف املستوى اوأكثر استقرار 

1980و نظرا ألن مثل االختبار يتطلب كرب حجم السالسل الزمنية، و مبا أن الفرتة املدروسة تتمتد فقط من سنة

يك السالسل الزمنية من سالسل سنوية إىل سالسل فصلية ، اعتمدنا على طرق احصائية لتفك2010إىل سنة

Eviewsباستخدام برنامج  األسلوباختيار قمنا بو  إتباع عّدة أساليبخالل ميكن أن يتم من التفكيك و .7

  .مقارنة بالسلسلة األصليةاقرتابا من الواقع  واألكثر األفضل
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االبطاء اليت يتضمنها النموذج و يتم اختيارها انطالقا من قبل القيام باختبارالتكامل املشرتك نقوم بتحديد فرتات 

Akaik ،Schwarz ،Hannanمعيار :نستخدم منها وسوفمعايري خمتلفة   and Quinn،ErrorFinal

Predictionومعيار ،LR.

  بطاء المثلىبعض المعايير الختيار فترة اإل :)57(الجدول 

LogLLRFPEAICSCHQ  فرتة اإلبطاء

062.01436NA8.91e-10-0.973705-0.804752-0.905146

11670.4312989.0949.20e-22-28.57401-27.22238-28.02553

21934.094457.32632.08e-23*-32.37335-29.83905*-31.34495*

.املعياربواسطةاملختارةاإلبطاءفرتة إىلتشري*

traceنتيجة اختبار األثر  )57( ح اجلدول رقميوضّ و  . 2هي ىاملثلاإلبطاءفرتةأنىايري علاملعكافةدتأكّ 

test)trace( واختبار القيم املميزة العظمىmaximum eigenvalues test)max(  الختبار وجود عالقة

البطالة و أهم املتغّريات االقتصادية الكلية اليت ميكن أن تؤثر يف هذه التغّري يف معّدالت يف األجل الطويل بني

  .األخرية

 جوهانسنالتكامل المتزامن ل اختبار :)58( الجدول

فرضيات عدد 

  متجهات التكامل

  االحتمال  0.05القيمة احلرجة *إحصائية األثر   القيمة الذاتية

0.351228160.2102125.61540.0001  ال شيء

10.315566109.154695.753660.0043األكثر  على

20.19471864.4133669.818890.1252على األكثر 

فرضيات عدد 

  متجهات التكامل

اختبار القيم المميزة   القيمة الذاتية

**العظمى

  االحتمال  0.05القيمة احلرجة 

0.35122851.0555846.231420.0142  ال شيء

10.31556644.7412540.077570.0139على األكثر 

20.19471825.5543933.876870.3485على األكثر 
0.05عند مستوى معنوية  R=2يشري اختبار األثر إىل وجود  *

0.05عند مستوى معنوية R=2إىل وجود   القيم املميزة العظمى يشري اختبار **

0.05ستوى معنوية رفض الفرضية العدمية عند م

اكنون، هوج و مشليسم pإحصائية

نتــائج اختبــار األثــر للفــرض العــدم، القائــل بــأن عــدد معــادالت التكامــل املشــرتك أقــل مــن أو )58(ح اجلــدول يوضــ

، إن قيمة االحتمـال األعظـم احملسـوب أكـرب مـن القيمـة اجلدوليـة بالصـفني األولـني وعليـة نـرفض الفـرض Rتساوى

ني املتغـريات، وحيـث مت قبـول الفـرض الصـفري بالصـف الثالـث فـإن العدم ونقول أن هنالك عالقـة تكامـل مشـرتك بـ

والــذي خيتــرب واالختيــار اآلخــر وهــو اختيــار القــيم املميــزة العظمــى.R=2عــدد معــادالت التكامــل املشــرتك تســاوى
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RÃÂƢººǈƫ�ƢºĔƘƥ�ǲȇƾººƦǳ¦�µالفـرض العــدم القائـل بــأن عـدد متجهــات التكامـل املشــرتك هـي ǂºǨǳ¦�ǲººƥƢǬǷR+1 أيضــا

معــّدالت  يعــين أن هنــاك عالقــة توازنيــة طويلــة األجــل بــنيممّــا R=2و منــه فــإن. ويقــوى مــن النتيجــة الســابقةيؤيــد 

  .ة املدىالقصري الفرتة على الرغم من وجود اختالل يف البطالة و أهم املتغريات االقتصادية الكلية 

:(FMOLS)منهجية طريقة المربعات الصغرى المصّححة كليا -2-3

ا من وجود عالقات التكامل املشرتك طويلة املدى بني متغريات منوذج الدراسة، ننتقل إىل اخلطة الثانية بعدما حتققن

ناسب لطبيعة النتائج والبيانات من خالل تقدير منوذج الدراسة باستخدام هذه الطريقة احلديثة و األسلوب امل

:)59(اجلدول متغّريات النموذج و جاء التقدير على النحو التايل كما موضح يفو 

طريقة المربعات الصغرى المصّححة كليامقّدرات معلمات األجل الطويل باستخدام :)59(الجدول 

LUNEM:المتغير التابع

.tPاحصائية   املعلمات  املتغريات التفسريية Value

c5.212355*5.8494590.0000)(الثابث

LGDP* -0.084192-4.1606430.0001
LROIL* -0.862764-10.364530.0000

LRECETT-0.092457-0.4047470.6864

LINF* -0.068120-3.5703950.0005
LEXPOR* 0.5998085.4040360.0000
LEXPEN0.0883360.5234950.6017

914.02 R , 096.0SE , 057.1SSR , 208.0DW
%1عند معنوي *،  %5عندمعنوي**، %10عند معنوي***:مالحظة

لتفسري متغري معّدل البطالة باستخدام املتغريات FMOLSحندار املصّحح كليا اال نتائج )61(يبني اجلدول 

نسبة اإلرادات احلكومية كنسبة من  احلقيقية،  أسعار النفط ،الناتج احمللي اإلمجايل :االقتصادية املستقلة التالية

معدل التضخم اإلمجايل احلقيقي، الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، نسبة اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي 

.، نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيالسنوي

اإلرادات  احلقيقية، أسعار النفط ،الناتج احمللي اإلمجايلتبّني وجود عالقة عكسية بني معّدالت البطالة و -

و جاءت النتائج معنوية ماعدا متغري . ةاحلكومية ، و كذا معّدالت التضخم و هذا يتوافق مع النظرية االقتصادي

  .اإلرادات

البطالة هو إجيايب و كبري يف التخفيض من معدالتتأثريلهكانمتغريأهمأنجندحتليل النتائجخاللمن - 

  .أسعار النفط احلقيقية

وهذا . ويلاألجل الطللناتج يف اخنفاض معّدالت البطالة يفضعيفموجب و معنوي إحصائيا ولكنأثروجود - 

هو الذي يسيطر على هيكل االقتصاد اجلزائري، فالقطاع ميثل قطاع احملروقات، فيعكس حقيقة تكوين هذا الناتج
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و كما هو معروف فإن هذا القطاع يتميز بكثافة رأس املال مقارنة بالعمل وهو . من الناتج احمللي اإلمجايل 36%

  .تصاديف االق %5مسؤول فقط عن توفري فرص عمل أقل من 

على اخنفاض معّدالت البطالة وهذا يعكس حقيقة تركيبة اإلمجاليةالسلعيةللصادراتسليب ومعنويأثروجود - 

صادرات من %98يسيطر على هيكل االقتصاد اجلزائري، فالقطاع ميثل قطاع النفط والغازفالصادرات اجلزائرية 

  . تكاد منعدمة السلعية خارج قطاع احملروقات تفالصادرا .)2003(البلد 

و هذا يؤكد صحة عدم . وجود أثر سليب وغري معنوي لإلنفاق احلكومي على ارتفاع معّدالت البطالة يف اجلزائر-

فإذا عاينا هيكل االقتصاد اجلزائري جند أن هذا األخري . فعالية السياسة املالية التوسعية يف حتقيق األهداف املرجوة

لب من خالل السياسة املالية التوسعية مل يقابله زيادة يف اإلنتاج، بل إن فزيادة الط. يعاين من خلل هيكلي

أكد الكثري من االقتصاديني أن  و قد  .)زيادة الواردات(امتصاص هذا الطلب مت على حساب القطاع اخلارجي 

النمو  اريةلضمان استمر عند حّد معني يكون  أندور احلكومة جيب  أن إىلكل الدالئل النظرية والتجريبية تشري 

يف تؤثر سلبا ميكن أن فرص وظيفية جديدة منتجة و دائمة، وأن ضخامة القطاع احلكومي  إجياد االقتصادي و

  .ي و على خلق مناصب الشغلنمو االقتصادالعلى املدى الطويل 

ين هذا يع ،%91.4يالحظ من خالل اجلدول السابق أن معامل التحديد املصّحح يف النموذج املقدر قد بلغ -

من التغري احلاصل يف املتغري التابع، و ملزيد من الدقة يف النتائج %91.4أن املتغريات املستقلة تفّسر ما نسبته 

  :ميكننا مقارنة القيم احلقيقية بالقيم املقدرة باستخدام النموذج من خالل الرسم البياين التايل

  لدالة البطالة الحقيقية و المقدرة و البواقي القيم: )74(الرسم البياني 
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  .عليه يف حتليل وتفسري النتائج
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  :الثالث خاتمة الفصل

قمت بتفكيك  ،أوىلرحلة يف معلى ثالثة مستويات، جاءت تطبيقية  دراسةحاولنا من خالل هذا الفصل تقدمي 

تبّني أن البطالة و قد ،)HPمرشح (السلسة الزمنية اخلاصة مبعّدالت البطالة يف اجلزائر باستخدام طرق إحصائية 

يكمن دورها يف التأثري فقط على املدى القصري  يف اجلزائر ذات طابع هيكلي وأن السياسات االقتصادية احلالية

التكامل ختبار قانون أوكن باستخدام المت حماولة قدّ يف املرحلة الثانية  و. صغريا من البطالة الكليةجزءا وميّس 

لت إىل نتيجة مفادها أن هذا قانون ال يصلح حلالة االقتصاد اجلزائري، ومنه فإن ، وتوصّ )منهج احلدود(املشرتك 

باستخدام لكن و .)النمو بدون تشغيل(معّدل النمو االقتصادي املسجل يف اجلزائر ال يساهم يف خلق الوظائف

Granger االختبار األول هو اختبار السببية لقراجنر(اختبار السببية  Causality Testاالختبار الثاين  ، أما

Todaطريقةولكن يعتمد على للسببية فهو اختبار  Yamamoto( وجود ارتباط بني املتغريين بالرغم من تبّني 

 اضعيفة جدّ بنسب ستجيب لالخنفاض يل البطالة قد معدّ (ينهما ب األمد طويلة مستقرة توازنية عالقة وجود غياب

بتقدير العالقة بني الطلب على العمالة والنمو  تقم ،كمرحلة ثالثة.)النمو مرتفعة تمعّدالحىت ملا تكون 

الت االقتصادي وكذا تقدير أثر بعض املتغريات االقتصادية الكلية وأهم العوامل الدميوغرافية على التغّري يف معدّ 

وجود أثر سليب لقوة العمل النشطة، للواردات وكذا حجم اإلنفاق احلكومي على وتبني . البطالة يف اجلزائر

يف حني ظهر أن البطالة تستجيب لالخنفاض عند ارتفاع كل من النمو االقتصادي احلقيقي، .معّدالت البطالة

  .  و كذا أسعار النفط احلقيقية ، حجم الصادراترحجم االستثما
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  :الخاتمة العامة

 :يلي مستويني كما على عرضها ميكن الرسالة هذه خالل من إليها توّصلنا اليت الّنتائج أهم

 مستوى عرض و تحليل بيانات سوق العمل في الجزائر على: 

بشكل ب سم بالتقلّ تّ ت ظلت االقتصاد اجلزائري يفحلقيقي املسجلة االقتصادي االنمو معّدالت يالحظ أن -1

 اليت أجنزت الكربى بالرغم من االستثمارات،2010فقط خالل سنة  %3.3قدره منو معّدل سجل قد ، فواضح

معّدل  و مل يتجاوز  ،)�ƨȇƢĔ�ŕƷ2010 من الناتج احمللي اإلمجايل %40.4قّدر حجم االستثمار عند حدود (

 حدود كاد اخنفض إىلمع معّدل بطالة بالو السابقة، العشر سنوات  خالل %3كمتوسط نسبة قدرها النمو  

10%�ƨǼǇ�ƨȇƢĔ�ŕƷ2011 متثل و (%21.5، دون احلديث عن معّدل البطالة بني الشباب الذي بقي يف حدود

قطاع كما أن هذا احلجم املهم من االستثمار قابله  .)من جمموع العاطلني عن العمل %43.5هذه النسبة حوايل 

الناتج احمللي يف تكوين  %5ضت مسامهته إىل حوايل فاخنفقد  ،مل يتوقف عن الرتاجع صغري حتويليصناعي 

.1990سنة  %11.4ميّثل ما قيمته  ن،  بعد أن كا2010سنة اإلمجايل يف 

معّدالت البطالة  ضااخنفف. الت البطالةيف التأثري على ديناميكية معدّ دورا أيضا العوامل الدميوغرافية  لعبت -2

 فقط %9.8 إىل 2000يف عام  30%ية على مدى العقد املاضي من مسمبستويات كبرية حسب اإلحصائيات الرّ 

 اليت اخنفضت ، والثالثة املاضية السكانية خالل العقود تزامن مع تراجع معّدالت اخلصوبة،2011يف عام 

من  وكنتيجة لذلك، اخنفض النمو السكاين.2007يف عام 2.4%إىل 1985يف عام 5.8% بشكل مطرد من 

  .خالل نفس الفرتة%1.5إىل   3.1%

استحوذ على اجلزء األكرب منها  2011-2000الزيادة يف عدد مناصب العمل اليت مت خلقها خالل الفرتة  -3

يعترب هذا القطاع حسب بعض االقتصاديني غري منتج، ألنه ال و  ،تقريبا %50قطاع التجارة و اخلدمات بنسبة 

طريقتني باستخدام (لب على العمالة يف هذا القطاع كبرية جاءت مرونة الطو . يدخل مباشرة يف عملية اإلنتاج

.)خمتلفتني

,FMI(من إمجايل اليد العاملة %35القطاع الصناعي الذي يضم رفقة القطاع الزراعي حوايل  -4 ال ،)2008

.%8أقل من ببينما القطاع الزراعي هو اآلخر يساهم يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل،%5يساهم إال بنسبة 
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انتعاش إلضافة إىل تدهور العمل الدائم و زال ضعيفا و بعيدا عن نظريه للرجال، باال يمعّدل نشاط اإلناث -5

ارتفاع العمل املؤقت على ف. البطالة ةو اللذان أصبحا ميثالن حال ملشكل ،العمل املستقل و العمل لبعض الوقت

من بني األسباب اليت كان و العمل املستقل،   و كذا ارتفاع العمل للحساب اخلاص، حساب العمل الدائم

.2001الت البطالة بداية من سنة معدّ ساعدت على تراجع 

و قد ترافق الرتاجع الالفت يف معّدالت البطالة يف .ارتفاع مقلق ملعّدالت التشغيل يف القطاعات غري الرمسية-6

الحظناه من خالل حتليل بيانات سوق العمل يف مع زيادة معتربة يف االستخدام غري الرمسي و هذا ما  ،اجلزائر

  .اجلزائر

عموما على ثالثة عيوب انطوت برامج و سياسات التشغيل يف اجلزائر كغريها من الدول العربية األخرى  -7

تكلفتها العالية، وتغطيتها املنخفضة،  :وهي االختالالت احلقيقية لسوق العمل جعلتها تفشل يف معاجلة، رئيسة

.داحملدو وتأثريها 

 ّراسة القياسيةعلى مستوى الد: 

  نتائجالقد سامهت و . و النظرية اإلحصائية الناحية من مقبولةالتطبيقي هلذه الرسالة اجلانب النتائج  جاءت لقد

 البطالة التأهم املتغريات االقتصادية و بعض العوامل الدميوغرافية على معدّ  تأثري مدى ،توضيحاملتوصل إليها يف 

  :التايل النحو على النتائج جاءت ولقد ائراجلز  يف

ل البطالة يف اجلزائر من خالل الدراسة دّ نمو االقتصادي ومعل المن خالل حماولة فهم العالقة بني معدّ -1

، جند أن البيانات حول املتغريين خالل طول فرتة الدراسة مل تظهر )اختبار عالقة أوكن( القياسية و التحليلية

ƢǻƢǯ�ƢǸĔ¢�©ǂȀǛ¢�©¦ȂǼǈǳ¦�ǒو . دااجتاها حمدّ  Ǡƥ�À¢�ǲƥ��Ƥ ǈƸǧ�¦ǀǿ�ǆ Ȉǳ  ملا   و حىت. االجتاهنفس يسريان يف

يف فرتات أخرى و كان ارتفاع األول أي معّدل النمو مبعّدالت )سالبة االجتاه(كانت العالقة عكسية بني املتغريين 

وهذا يعين أن العالقة بني . استجيب لالخنفاض و لكن مبعّدالت ضعيفة جدّ ي ل البطالة قدمرتفعة، فإن معدّ 

ا أثر النمو سيكون ضعيف جدّ ينّص على ذلك قانون أوكن، فإن املتغريين، وإن كانت يف اجتاهها الصحيح كما

الذي و  احلايلاالقتصادي احلقيقي معّدل النمو فإن و منه . على مستويات البطالة اليت تبقى عند مستويات مرتفعة

غري كايف للعمل على خفض معّدالت البطالة الفعلية يف 2011-2000ل الفرتة كمتوسط خال  %3.53يقّدر بــــ

.االقتصاد

 ألسس النظرية اوفق ،2000بداية من سنة يف اجلزائر  تأعدّ  اليت االقتصادي اإلنعاش سياسةاتضح أيضا أن -2

كذا طبيعة و  اإلنتاجي هازاجل مرونة لعدم بالنظر اجلزائر تعيشه الذي االقتصادي الوضع مع ناسب، ال تتالكينزية
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 العرض زيادة إىل تؤد مل لالستثمار املوجه احلكومي اإلنفاق زيادة بسبب الكلي الطلب يف املسجلة لزيادةفا .تهبني

وقد حالت   واملالية هيكلية مشاكل يواجه و إن وجد  فهو، اإلنتاجي الذي يبقى غائبا اجلهاز تنشيط و الكلي

زيادة ( اخلارجي الطلب ارتفاع إىل أدى اممّ ،الكلي الطلب يف املسجلة الزيادة مع وبهجتا دون هذه العوامل جمتمعة

هو من.1املتزايد الكلي للطلب االستجابة أجل من)السياسةهذه  تطبيق فرتة خالل معتربة بنسب الواردات حجم

وخاصة اإلنفاق  ،احلكومي املالية التوسعية من خالل منو اإلنفاق ةالية السياسفعّ  حمدودية،افقد تبني جليّ 

و يبقى تأثريها فقط يف املدى القصري و ميّس فقط البطالة . ة البطالة اهليكليةيف التخفيف من حدّ  االستهالكي

الختبار تطبيقية دراسة نتائجفمن خالل  .ل البطالة الكليالدورية اليت تشكل جزءا ليس بالكبري مقارنة مبعدّ 

يسّبب اإلنفاق احلكوميأنه ال يوجد أي دليل واضح على أنأيضا  تبّني 2اجلزائر يف رنغفااألساس النظري لقانون

وبعبارة أخرى، فإن )معّدالت النمو االقتصادي من فعرّ أي ال( الزيادة يف الدخل الوطين يف املدى الطويل

اإلنفاق  عل تدخل الدولة برفمن خاليف اجلزائر الةغري فعّ )السياسة املالية التوسعية( االقرتاحات ذو النزعة الكينزية

سمح ي قدكّل هذا   .و دعم التشغيل حتفيز النمو االقتصاديكأداة لتشجيع و  بوترية متسارعةاحلكومي 

يف البلد وكذا  سياسة اإلنفاق اجتاه لتقييم معايري بوضع��ƢȈǳƢƷ�ƨƴȀƬǼŭ¦�ƢēƢǇƢȈǇ�Ŀ�ǂǜǼǳبإعادة ا للحكومات

:3هم التحديات اليت يواجهها االقتصاد اجلزائري يف املستقبل فيما يليوتتمثل أ. حتديد احلّد األمثل للتدخل

ففي . ضرورة اهتمام احلكومة برفع كفاءة اإلنفاق العام والقيام بإصالحات مالية لدعم آفاق النمو يف اجلزائر

استخدام  املدى املتوسط يتعني على اجلزائر أن تعمل على ضبط أوضاع املالية العامة للحفاظ على استمرارية

و تشمل التدابري . إنشاء الوظائفات، مع تشجيع التنوع االقتصادي و اإليرادات احملققة من قطاع احملروق

و كذا تنويع قاعدة . )االستثمار املنتج( ملنتجةاالداعمة هلذه األهداف إعادة توجيه اإلنفاق حنو القطاعات 

 . اإليرادات

الزراعين االهتمام على القطاع الصناعي و ركيز املزيد مال بّد من البحث على مصادر أخرى للدخل و ت 

ƨǴǷƢǠǳ¦�ƾȈǳ¦�ƨǨȈưǯ�©ƢǟƢǘǫ�ƢĔ¢�Â�ƨǏƢƻ.

واحلاجة  واألداء للربامج وفقا اإلنفاق متطلبات وحتديد املوازنة، إعداد يف املتبع األسلوب يف النظر إعادة

 .آخر اعتبار ألي وليس التنموي، والدور احلقيقية

، 9واإلنسانية، العدد  االجتماعية للدراسات ، األكادميية2010-2000الفرتة  اجلزائر يف يف املطبقة االقتصادي اإلنعاش اسةلسي تقييميه بوفليح، دراسة نبيل1

.52، ص، 2013

تجريبية لقانون فانغر بعض األدلة ال: دمحاين حممد ادريوش، ناصور عبد القادر، النمو االقتصادي و اجتاه اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر:نتائج دراسة قياسية لــ2

.2012، نوفمرب، 11باستعمال منهج احلدود، جملة االقتصاد و املنامجنت، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، العدد رقم 
.2011حممد ابراهيم السقا، نظرة عامة على مالمح االقتصاد اجلزائري، فرباير3
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نسبة (الفرتة املاضية  سلطات النقدية كانت قادرة على احتواء الضغوط التضخمية يفعلى الرغم من أن ال

، فإن عليها أن تكون مستعدة إلتباع )%3.28يف حدود  2010-2000الفرتة التضخم ظلت خالل 

و هذا ما يالحظ  تضييقا يف املستقبل إذا تزايدت الضغوط التضخمية يف املستقبل  سياسات نقدية أكثر

ارتفاع معّدالت التضخم مؤخرا( املتداولة يف االقتصاد الوطين ارتفاع حجم الكتلة األجريةاصة مع حاليا خ

.)20121سنة  %8.5إىل 

  هودريك وبريسكوتصفي عند فصل االجتاه العام طويل األجل للبطالة و البطالة الدورية باستخدام م -3

(Hodrick-Prescott filter) ليست دورية، و لكن بدال من ذلك هي خاصة زائر اجلأن البطالة يف تبّني

البلد تقريبا يف إعداد  النفط يتعمد عليها تعائداو �ƨǷȂǰū¦�ǾȈǴǟ�ǺǸȈē��¾Âƾǳ¦�ǽǀǿ�©Ƣȇ®ƢǐƬǫ¦�ǲǰȈȀف. هيكلية

و عليه فإن النمو . هذا القطاع يهيمن عليه استخدام رأس املال عكس عنصر العملأن معروف يزانية الدولة، و م

 مفادهايجة اليت توصل إليها عماد املوسى، و و هي النت .ة البطالةاع لن يساعد يف التخفيف من حدّ يف هذا القط

النمو وبالتايل هذا  .ة البطالة خالل طول فرتة الدراسةر مشكله البلدان العربية ال يفسّ النمو يف هذارتفاع معّدل أن 

النتيجة اليت هو ما يتوافق و و  )فرضية النمو بدون تشغيل(االقتصادي يف اجلزائر ال يساهم يف خلق وظائف شغل 

.ل إليها الباحث عماد املوسىتوصّ 

منو الناتج احمللي اإلمجايل بني  2010-1990خالل الفرتة  األمد طويلة مستقرة توازنية عالقة وجود غياب إن -4

وكدا معّدالت  االقتصادي احلقيقي النمومعّدل أي ارتباط بني  بالضرورة غياب يعين ال ،حجم العمالة احلقيقي و

ة ا و حتتاج لبيانات أكثر دقّ باألحرى فهي ضعيفة جدّ . هذا أيضا ال يعين أن العالقة ال توجد بالكامل تشغيل،ال

لناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ا معّدل منو بني السببية ارتأينا اختبار العالقة لذلك .ق من صحة العالقةللتحقّ 

Todaاختبارو كذا  باستعمال طريقة سببية قراجنر يف املدى القصري لفعليا تشغيلمعّدل الو  Yamamoto

test اليت النتائج.معّدل التشغيلو منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف املدى الطويل ملعرفة اجتاه السببية بني

حنو  الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيمعّدل منو من يف املدى القصري سببيةعالقةوجودتشري إىلتوصلنا إليها 

  .تتأثر فعال حبجم الناتجالتشغيل معّدالت أنالقولميكن النتائج على هذهبناءاو  .التشغيلالت معدّ 

 -مكونات النمو باستخدام طريقة اإلنفاق( والنمو االقتصادي الطلب على العمالة العالقة بنيتقدير عند  -5

Components of GDP by expenditure( وجاءت النتائج تقريبا .2009-1980للفرتة  اجلزائريف

Â�ƨđƢǌƬǷتبّني من خالل النتائج أنه:

CIAملعّدل التضخم مأخوذة من2012إحصائيات سنة 1 World Factbook)The Central Intelligence Agency(.
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 توجد عالقة موجبة بني حجم قوة اليد العاملة و حجم االستثمار، اإلنفاق االستهالكي النهائي العام

يف حجم العمالة كان التغري أن ، إال و هذا يتوافق مع النظرية االقتصاديةللحكومة وحجم الصادرات 

.)مرونة ضعيفة(أقل من التغري يف هذه املتغريات 

يف  و لكن ضعيف إجيايبهلا تأثريكانأن املتغريات الثالثة سابق الذكرجند،حتليل النتائجخاللمن

 االهتمام زيادة علي العمل أمهية يعكس حجم الصادراتو تنويع فزيادة . الرفع من معّدالت التشغيل

  .و خاصة خارج قطاع احملروقات الصادراتقطاع  تشجيعب

هذه نتيجة  على حجم العمالة يف األجل الطويل اإلمجالية السلعية للواردات سليب ومعنوي أثر وجود

  .الواردات حمل اإلحالل صناعات تشجيع على مهمة تعكس ضرورة العمل

يف إطار و الدميوغرافية عض املتغريات االقتصادية معّدل البطالة و بالعالقة بني  النموذج األول حول بعد تقدير -6

  :تبني أنهARDLمنوذج

 ل بني معّدالت البطالة و الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، معدّ )أي عالقة عكسية(توجد عالقة سلبية

و جاءت نتائج كل . و هذا يتوافق مع النظرية االقتصادية ل التبادل التجاريمعدّ االستثمار، و

.ات معنويةاملتغري 

إجيايب مع تباين يف درجة التأثري على هلا تأثريأن املتغريات الثالثة كانجندحتليل النتائجخاللمن

معّدالت البطالة، حيث أن مرونة البطالة لالخنفاض بالنسبة للناتج  وكذا معّدل االستثمار  كانت 

يفة حيث أن البطالة ال تستجيب نت ضعىل معّدل التبادل التجاري كاأكرب، يف حني أن مرونة البطالة إ

لالخنفاض عند التغري اإلجيايب يف معّدل التبادل التجاري بنفس القدر عند ارتفاع كل من الناتج و كدا 

يسيطر على قطاع النفط والغازف ،وهذا يعكس حقيقة تركيبة الصادرات اجلزائرية. معّدل االستثمار

 تأما الصادرا .)2008(صادرات البلد من %98ميثل  هيكل صادرات االقتصاد اجلزائري، فالقطاع

خارج قطاع احملروقات تكاد تكون منعدمة، و معروف عن هذا القطاع أنه قطاع كثيف رأس السلعية 

   .املال

هذه  يف األجل الطويلمعّدالت البطالة على  عّدل النشاط اخلاممل معنويولكن غري سليب  أثر وجود

«��ǖȈǘţبنتعكس ضرورة و نتيجة مهمة  ƾđ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨǳƢǸǠǳ¦�µ ǂǟ�ƨǳ¦ƾǳ�ƨȈǴƦǬƬǈǷ�©ƢǿȂȇ°ƢǼȈǇ� Ƣ

  .اليد العاملة

تستلزم على أصحاب القرار تبين برنامج وطين شامل لإلصالح، حىت و إن  احللول الفعالة و طويلة األمدإن 

  :سيةتطلب األمر تنفيذه على عّدة مراحل، و جيب أن يرتكز هذا الربنامج على ثالثة حماور رئي
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.زيادة الطلب على العمالة من خالل تنشيط االقتصاد و النمو كثيف العمل-1

.التنسيق بني العرض و الطلب على العمالة من خالل إصالح النظام التعليمي و التدرييب-2

تطوير أداء سوق العمل عن طريق احلّد من جتزئته و مجوده، مع توفري محاية للعامل و أجر مقبول و توفري -3

.مالئمة ظروف عمل

  :زيادة الطلب على العمل: أوال

بدراسة تقييمية  ،، من خالل القيام أوالاحلالية إعادة النظر يف سياسات سوق العملال بّد على احلكومات من 

سوق العمل  احلالية يف ختالالتاالألن  .للنتائج احملققة من برامج و سياسات التشغيل خالل العقدين األخريين

فأنظمة النمو احلايل . تعرض البلد لصدمات خارجيةلفقط كنتيجة ، وليست بنيوي ابع هيكلي واجلزائر ذات ط يف

تّتسم باهلشاشة ومعظمها   خلقها أغلبها وظائفالوظائف اليت متف .، مستدامة و منتجةختلق فرص عمل كافية ال

 حجمرفع سرتاتيجية لوضع إالعمل على  ينبغي. رمسيالقطاع غري ال و جزء هام منها ينظم إىلمنتج، غري 

يجب تبين سياسة ف. اليت هلا القدرة حتقيق ميزة تنافسيةخاصة بالنسبة للقطاعات  احملروقاتقطاع  خارج الصادرات

« واضحة تصنيع ƾē مسامهته يف تكوين القيمة املضافةوالرفع من  الصناعي القطاع تطوير إىل �ƨȈƦǴƫ�» ƾđ ارتفاع

م بالتصدير يف وقت الحق مع توفري التمويل الالزم من املؤسسات املالية و ميكن القيا ،أوال الطلب الداخلي

 فالحيال قطاعلل االعتبار رد و اخلارجية االستثمارات جبذب أكثر االهتمام جيب من جهة أخرى. املتخصصة

 ن يساعدباعتباره قطاع كثيف العمالة، وميكن أمعّدالت البطالة خفض يف كبري دور له اسرتاتيجي قطاع باعتباره

فاالهتمام بالقطاع الفالحي ميكن  أن يساعد أيضا على رفع حصانة االقتصاد اجلزائري . البلدصادرات  تنويععلى 

ضد االرتفاع احلاد يف أسعار بعض املواد الغذائية يف األسواق الدولية، فالتنويع االقتصادي هو املطلب األساسي 

  .ت أسعار النفطخاصة صدماتقليل من أثر الصدمات اخلارجية و لل

  :التنسيق بين العرض و الطلب على العمالة:ثانيا

 الكيف هو املعيار يصبح حبيث مراجعة إيل حيتاج و التكوين و التدريب التعليم قطاع يف اجلزائر يف االستثمار نإ

 العمل قسو  حيتاجها اليت املهارات يف شديد قصن من وننيعا املراحل خمتلف من فاخلرجيني .الكم واجلودة وليس

 بدوره يتطلب وهذا والبشرية، واملادية يةاملال املدخالت يف قصن من أيضا التعليم قطاعين ويعا .واخلارجي الداخلي

املزدوج، التعليم مثل التعليم، من جديدة أمناط تبين و .بمناس بشكل التعليم قطاع يف االستثمارات توزيع إعادة

  .اخلرجيني لدي اإلبداعية والقدرات هاراتامل فعر  إىل باإلضافة بالسوق، املرتبط التعليم
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:)الجانب المؤسسي(تطوير أداء سوق العمل : ثالثا

ينبغي على املؤسسات اليت تنظم سوق العمل يف اجلزائر أن ختلق أنظمة تعمل على حتقيق التوازن بني حقوق 

أيضا يف القطاع غري الرمسي الذين والتزامات أصحاب العمل و العاملني و توسع على نطاق واسع لتشمل العاملني 

  .ال يتمتعون بأي محاية اجتماعية

اليت مت  دودةاحملوالنتائج هذه الرسالةيف  متاليت قدّ املسامهةعلى الرغم منإىل أنه و  أشريينبغي أنمع ذلك،

 اساتالدر حبيث أن . البطالة ع و موضو التنقيب حول  مزيد من البحثحاجة إىل فإن هناك ،التوصل إليها

أن تساهم يف صياغة االقرتاحات ميكن  ،اليت تعتمد على النماذج احلديثة ذات التأصيل العلمي املتني التطبيقية

التحكم يف معّدالت البطالة يف البلد عند حدود  دفđ املناسبة خبصوص وضع السياسات االقتصادية السليمة

ƨȈǠȈƦǘǳ¦�ƢēȏËƾǠǷ.
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:الملخص

لمفاهيم بالتفصيل ل نااألول تطرق زءيف اجل إىل ثالثة أجزاء، الرسالة تنقسمو  .2010-1980م حماولة لتحليل إشكالية التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة هذه الرسالة تقدّ 

يف  مقدّ لن. يف تفسري البطالةعرض اجلانب النظري لثاين فقد خّصص ال زءأما اجل. التعاريف املرتبطة بسوق العمل من إعادة النظر يف كثريمع اخلاصة بالتشغيل و البطالة 

 باختبار قانونأوال  ناقمبدراسة تطبيقية على ثالثة مستويات، حيث  زءو خنتم هذا اجل��ƨǳƢǘƦǳ¦�ƨđƢůÂعرض مفّصل للتجربة اجلزائرية يف ميدان التشغيل الثالث  زءاجل

ل يف اجلزائر ىل نتيجة مفادها أن هذا قانون ال يصلح حلالة االقتصاد اجلزائري، ومنه فإن معّدل النمو االقتصادي املسجّ إ نالتوصّ . أوكن باستخدام طرق قياسية حديثة

ل معدّ (ا بينهم األمد طويلة مستقرة توازنية عالقة وجود غيابة تبني وجود ارتباط بني املتغريين بالرغم من باستخدام اختبار السببيّ لكن و .ال يساهم يف خلق الوظائف

بتفكيك السلسة الزمنية اخلاصة مبعّدالت البطالة يف  نارحلة الثانية قميف امل.)النمو مرتفعة تمعّدالحىت ملا تكون  اضعيفة جدّ بنسب ستجيب لالخنفاض يالبطالة قد 

يكمن دورها يف التأثري فقط على  ياسات االقتصادية احلاليةوأن الس ،تبّني أن البطالة يف اجلزائر ذات طابع هيكليو قد )HPمرشح (اجلزائر باستخدام طرق إحصائية 

وكذا تقدير أثر بعض املتغريات  ،النمو االقتصاديالعالقة بني الطلب على العمالة و بتقدير  ناكمرحلة ثالثة قم.صغريا من البطالة الكليةجزءا املدى القصري وميّس 

اإلنفاق حجم وجود أثر سليب لقوة العمل النشطة، للواردات وكذا تبّني و . تغّري يف معّدالت البطالة يف اجلزائراالقتصادية الكلية وأهم العوامل الدميوغرافية على ال

و كذا أسعار النفط  رأن البطالة تستجيب لالخنفاض عند ارتفاع كل من النمو االقتصادي احلقيقي، حجم االستثماظهر يف حني . احلكومي على معّدالت البطالة

.ممّا يثبت أطروحتنااختبار فرضيتنا األساسية  كنا من التأكّد من صحةا التحليل متل هذمن خالو . احلقيقية

.الدميوغرافية، طرق حتليل السالسل الزمنيةو  املتغريات االقتصادية الكلية النمو بدون تشغيل،التشغيل، البطالة اهليكلية، عالقة أوكن،: كلمات المفتاحيةال

Résumé:
Cette thèse est un essai d’analyse sur la problématique d’emploi en Algérie durant la période 1980-2010. La thèse est
structurée en trois parties. La première partie expose une revue de littérature, des définitions, des concepts et des
indicateurs clés du marché du travail. La deuxième partie présente le cadre théorique du marché du travail.
Et la troisième partie expose, en premier lieu, l'expérience algérienne en matière d'emploi et de lutte contre le chômage, et
présente, en dernier lieu, une étude économétrique sur trois niveaux. Tout d’abord, nous avons testé empiriquement la loi
d’Okun et nous avons trouvé que cette loi n'est pas valide pour l’économie algérienne. Cela signifie que le taux de
croissance économique en Algérie ne contribue pas à la création d'emplois. Mais lorsque nous avons utilisé le test de
causalité, nous avons noté qu'il existe une relation de corrélation entre les deux variables. Ensuite, nous avons décomposé
la série chronologique du taux de chômage en composantes cycliques et tendancielles en utilisant une méthode statistique
(HP filter) et nous avons constaté que le chômage qui existe est de nature structurelle, et que l’impact des politiques
macroéconomiques actuelles sur le taux du chômage ne sera qu’à court terme et n’affectera seulement qu’une faible
proportion du chômage total. Nous avons enfin, examiné la relation entre la demande d’emploi et la croissance économique
en Algérie, et nous avons estimé aussi l'impact de certaines variables macroéconomiques et démographiques sur l'évolution
du taux de chômage en Algérie. Deux principaux résultats ont été dégagés: premièrement, il existe un impact négatif de la
population active, des importations ainsi que les dépenses du gouvernement sur le taux du chômage, deuxièmement il
existe un effet positif de la croissance économique réelle, de l'investissement et du prix réel du pétrole sur le taux de
chômage. En définitive, notre hypothèse de base a été vérifiée et notre thèse démontrée.
Mots-clés: L'emploi, le chômage structurel, la loi d'Okun, la croissance sans emplois, les variables macroéconomiques et
démographiques, les méthodes d'analyses des séries temporelles.

Abstract:
The main objective of this thesis is to provide an attempt to analyze the problem of employment in Algeria during the
period 1980-2010. This thesis is divided into three parts. In the first part we addressed, in detail, the concepts of
employment and unemployment with a review of many definitions related to the labour market. Whereas the second part is
devoted to the literature review and the theoretical framework for unemployment. The third part examines, at length, the
Algerian experience in the field of employment and its polices for reducing unemployment. This part is concluded with
applied study through which Okun's law was first estimated for Algerian Economy, and it was found insignificant. This
means that the rate of economic growth in Algeria fails to support the job creation. Secondly, Causality test was carried out,
and the results suggested a significant correlation relationship between the two variables. Subsequently, the time series
(unemployment rate) was decomposed using HP Filter method. As a result the unemployment rate was found structural in
nature, whereas the current macroeconomic policies have effect on the unemployment only in the short-term. Finally, the
demand for labor and economic growth relationship was estimated, as well as the effect of some macro-variables and key
demographic variables on unemployment rate were also estimated. It was found that the effective labor force, imports and
government expenditure have significant negative impact on unemployment rate, whereas the real economic growth,
investment and the real price of oil have positive impact on on the unemployment rate. Therefore, it is concluded that these
findings support the study hypothesis.

Keywords: Employment, structural unemployment, Okun’s law, jobless growth, macroeconomic and demographic
variables, the time series analysis methods.
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