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  ملخص
والتي  «Okun’s Law»في إطار االقتصاد الكلي ھناك عالقة مھمة تعرف بقانون أوكن 

لھا الطبيعي والتغيرات تنّص على وجود عالقة سلبية بين التغيرات في معّدالت البطالة حول معدّ 
مفيدا و مھمام ھذه الورقة إطارا تقدّ و. مالي الفعلي حول معدله المحتملفي الناتج المحلي اإلج

الھدف من وراء ھذه  .ق في العالقة بين الناتج ومعّدالت البطالةلتطوير نماذج مختلفة للتحقّ 
لجزائري وفي حال وجود ھذه الورقة ھو دراسة ما إذا كانت عالقة أوكن تنطبق على االقتصاد ا

العالقة سوف نحاول إيجاد وتقدير معّدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الالزم لتحقيق العمالة 
الكاملة، والذي سوف يساعدنا في تقديم اقتراحات بشأن االستراتيجيات المناسبة للتخفيف من حدة 

القتصاد الجزائري في الفترة ل اتجاھات البطالة و النمو االقتصادي في اسوف نحلّ  .البطالة
فحص العالقة ثم نقوم ب. ، يليه استعراض للجانب النظري المتصل بقانون أوكن٢٠١١- ١٩٨٠

معرفة مستوى النمو المطلوب لحل مشكلة البطالة لبين معدل البطالة ومعّدالت النمو االقتصادي، 
ني منھا االقتصاد وخاصة في األمد البعيد، تحديد وتشخيص أھم أنواع البطالة التي يعا

ھو استخدام  في التحليل المنھج المتبع .وفي األخير نناقش النتائج المتحصل عليھا. الجزائري
، ونستخدم تقنيات السالسل الزمنية الختبار ٢٠١١- ١٩٨٠بيانات سنوية والتي تغطي الفترة 

ستخدم في ون. العالقة بين البطالة والنمو االقتصادي والحصول على تقديرات لمعامل أوكن
منھج الحدود باستعمال طريقة  Cointegration Analysisاختبار التكامل المشترك الدراسة 

 .ECMوفي حال وجود ھذه العالقة نقوم باشتقاق نموذج متجه تصحيح الخطأ 

 أسلوب الت نمو الناتج المحلي اإلجمالي،ر في معدّ عالقة أوكن، التغيّ  :كلمات المفتاحية
باستخدام منھج ، اختبار التكامل المشترك ر في معدالت البطالة، التغيّ مرشح ھودرك وبرسكوت

  .الحدود
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Abstract 
In the macroeconomic framework there is a well-known relationship 

called Okun’s Law, which states that the negative relationship between 
movements of unemployment rate and real GDP can be determined . This 
paper provides an important and useful framework for developing 
various models to investigate the output-unemployment relationship. The 
objective of this paper is to examine whether an Okun type relationship 
between output and unemployment is present in the Algerian economy. 
We are keen to find the level of GDP growth rate needed to achieve full 
employment. Hence, from this analysis we will be able to determine the 
causal relationship between output and unemployment. First, we will 
discuss unemployment trends in Algeria (1980-2011), followed by a 
review of literature and the theoretical framework related to Okun’s law. 
In the last section, identify and diagnose the most important types of 
unemployment suffered by the Algerian economy. Finally we will 
discuss our results and its implications for the Algerian labour market. 
Approach: Using annual data covering the period 1980-2011, time series 
techniques are used to test the relation between unemployment and 
economic growth and to obtain estimates for Okun’s coefficient. Namely, 
we used in the study cointegration test using the bound testing approach. 

Keywords: Okun’s Law, HP filter, GDP Growth, Unemployment 
Rate, bound testing approach of co integration. 

 
  مقدمة

أسعار النفط والذي يعّد  تذبذبو" الداء الھولندي"من أعراض  عانت الجزائر طويال
ي تستحوذ على النفط االقتصادي، وتصدير النفط و ھو ما تعاني منه الدول التموردھا األساسي 

إضعاف القطاعات االقتصادية األخرى وخاصة القطاع  علىساعد بشكله الخام وھذا ما 
ة المالئمة المتعلقة بتحّسن أسعار النفط في قتصاديالصناعي والزراعي ولوال الظروف اال

  .لما تَم تحسين الواقع المعيشي ١٩٩٩خالل النصف األخير من سنة األسواق الدولية 

فإذا لم يكن  ،ال المستدامھو النمو الخالق والنمو الفعّ الجزائري القتصاد لإن التحدي األول 
الة للتخفيف التحدث عن أي إستراتيجية فعّ ھناك نمو مستدام وبمعدالت عالية فإنه ال يمكن إطالقا 

ولكن عندما يغدو االقتصاد ديناميكيا وينمو بمعدالت عالية فإن ذلك يصبح أمر  ة البطالة،من حدّ 
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ل و أكبر تحدي ھو تحقيق النمو الخالق والمستدام ولكن اإلشكالية تظل في ممكن، ولذلك فإن أوّ 
  .  النمو الكيفية التي يمكن من خاللھا تحقيق مثل ھذا

 ١٩٩٠إن البطالة أصبحت تشكل أھم مظاھر اختالل سوق العمل في الجزائر، فمنذ سنة 
من الفئة النشيطة وبالرغم من  %٢٠لم ينخفض معّدلھا في المتوسط عن  ٢٠٠٣إلى غاية 

استنادا إلى مؤشر البطالة، فقد و. إال أن ھذا االنخفاض ظل نسبياانخفاضھا في السنوات األخيرة 
را من بين أخطر دول العالم تضرّ ) ٢٠٠٥( BMالجزائر من طرف البنك العالمي  فتصنّ 

  .بمشكلة البطالة خاصة بين فئة الشباب

 السنوات الجزائر في في المسجل المطرد االقتصادي النمو أن األولية التقديرات تفيد
 مما العمل، في إنتاجية تراجع مع أيضا لكن البطالة، قد رافقه انخفاض في معدالت األخيرة
وبالرغم من تراجع معدل . استدامتھا وقابلية المستحدثة، قضية نوعية الوظائف بشدة يطرح

، إال أن الجزائر ٢٠١٠في عام % ١٠إلى حوالي  ٢٠٠٠عام % ٢٩٫٢٩البطالة في الجزائر من 
ي قارنة مع مختلف أقاليم العالم األخرى، ومع المتوسط العالمالت البطالة متحتفظ بأعلى معدّ 

 .أكبر تحدي يواجه االقتصاد االقتصاد الجزائريويبقى ارتفاع معدالت البطالة % ٥٫٧البالغ 

انطالقا من ھذه التحديات التي يعرفھا سوق العمل في الجزائر فإن إشكالية الموضوع تتحّدد 
  :كاآلتي

طالة ھل استدامة معّدالت النمو االقتصادي الحالي في الجزائر كافي الستيعاب معّدالت الب
الفعلية في االقتصاد والتي تبقى عند مستويات مرتفعة ؟ وما مدى صحة عالقة أوكن وانطباقھا 

  على االقتصاد الجزائري؟ 
الھدف من وراء ھذه الورقة ھو دراسة ما إذا كانت عالقة أوكن تنطبق على االقتصاد  إن

. يق األھداف المسطرةالجزائري من أجل رسم وتوجيه السياسات االقتصادية المناسبة نحو تحق
ل اتجاھات البطالة في الجزائر، يليه استعراض للجانب النظري المتصل في األول، سوف نحلّ 

وفي األخير سنحاول فحص العالقة بين معدل البطالة ومعّدالت النمو االقتصادي . بقانون أوكن
بطالة وخاصة في الباستخدام تقنيات التحليل القياسي لمعرفة مستوى النمو المطلوب لحل مشكلة 

  . تشخيص أھم أنواع البطالة التي يعاني منھا االقتصاد الجزائرياألمد البعيد، و
  

  منھجية البحث
تبحث ھذه الورقة العالقة بين  ).سنة٣١(مھمة نوعا ما تعد الفترة الزمنية التي تم تغطيتھا 

الناتج المحلي اإلجمالي البطالة والنمو االقتصادي باستخدام بيانات السالسل الزمنية الخاصة ب
وقد تم استخدام بيانات السالسل الزمنية السنوية في دراستنا التطبيقية وكانت . الحقيقي الفعلي

  .٢٠١١ حتى ١٩٨٠البيانات من سنة 

 لصندوق الدولية قاعدة اإلحصاءات على خاص، بوجه الدراسة ھذه بيانات اعتمدت وقد
 عادة تستند وھي ،),FMI BM, ILO(ب الدولي للعمل الدولي وكذا البنك العالمي والمكت النقد
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 ، ويتم االعتماد علىفي ھذه المنظمات األعضاء الدول عن الصادرة الرسمية البيانات إلى
   .ONS الديوان الوطني لإلحصائيات

  في الجزائر اتجاھات البطالة والنمو االقتصادي .١
 في ملحوظ متقدّ  بإحراز ألخيرةا السنوات االقتصادي في الجزائر خالل تحسن األداء اقترن

 إلى ٢٠٠٠ عام في %٢٩٫٥من  البطالة معدل متوسط تراجع حيث البطالة، معالجة مشكلة
  . )١(وھذا ما يوضحه الشكل البياني رقم  ٢٠١٠سنة  %١٠٫٠حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  
  

 .٢٠١٠-١٩٧٥خالل الفترة  تطور معّدالت البطالة في الجزائر): ١(شكل 

في المتوسط في عام في الفترة  % ٢٣٫٦٦اجع معدل البطالة في الجزائر من بالرغم من تر
، إال أن الجزائر ٢٠١٠- ٢٠٠١في المتوسط في الفترة  %١٦٫٥٤إلى حوالي  ٢٠٠٠- ١٩٨٦

الت البطالة بالمقارنة مع مختلف دول العالم األخرى، ومع المتوسط كدولة تحتفظ بأعلى معدّ 
تواجھه الجزائر كغيرھا من الدول  ع معدالت البطالة أھم تحدّ ويبقى ارتفا% ٥٫٧العالمي البالغ 

ولم يطرأ تغيير كبير على توزيع البطالة بين الدول العربية، . العربية التي تعاني نفس المشكل
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 ، أو في الدول التي تأثرت اقتصادياتھاالعربية األقل دخال حيث سجلت أعلى مستوياتھا في الدول
  .بحالة عدم االستقرار

 الفتا خاصة كان األخيرة السنوات الجزائر خالل شھدته الذي البطالة معدالت انخفاض إن
 العمل أسواق أوضاع تحسن في وساھم. التشغيل في الخاص مساھمة القطاع تزايد ضوء في

 ومعدالت الخصوبة معدالت تراجع جراء من الحالي الوقت في يظھر بدأ الذي اإليجابي األثر
 قوة في المشاركة لمعدّ  في زيادة قابلته التراجع ھذا أن إال .العمل نس في السكان عدد نمو

 العمل قوة نمو معدل ارتفاع إلى العاملة القوى في النساء مشاركة لمعدّ  ارتفاع ساھم كما .العمل
  .النسائية

 معظم وأن خاصة اإلنتاجية، بتدن في األحيان من كثير في اقترنت التوظيف زيادة أن كما
 تم التي الوظائف نوعية حول تساؤال يطرح اممّ  العام، القطاع في زتتركّ  جديدةال الوظائف
 التمن ناحية أخرى نجد أن معدّ  .التوظيف من النوع ھذا استمرار قابلية وبالتالي مدى توفيرھا،
خاصة نحو اإلناث حيث أن معّدل البطالة االرتفاع، و نحو متجھة زالت ما الشباب بين البطالة

في الجزائر حسب إحصائيات  %٥٦٫٤كان في حدود ) سنة ٢٤-١٥(للفئة العمرية  بين اإلناث
  .٢٠٠٦سنة 

يمكن تحديد االتجاھات العامة للبطالة خالل العقود األربعة ) ١(من خالل الشكل البياني 
مييز بين ثالث فترات كبرى مّر بھا حيث يمكن التّ . ٢٠١٠حتى سنة  ١٩٧٠الماضية من سنة 
 ١٩٧٠البطالة بشكل مطرد من سنة ففي المرحلة األولى تراجعت معّدالت . ياالقتصاد الوطن

ويعود الفضل في ذلك إلى تبني إقامة إستراتيجية صناعة ثقيلة في البلد  .١٩٨٥حتى سنة و
انطالقا من نموذج بالصناعات المصنعة باعتبار أن الصناعة قطاع يتميّز بكثافة عنصر العمل، 

عرفت ھذه الفترة و .المخططات اإلنمائية الثالثة دات مالية ھامة فيوخصصت لھذا القطاع اعتما
مالئمة التي كانت تميّز  جدّ البتطور العمالة بفضل النسب العالية لالستثمارات القومية و الظروف 

اجع بسرعة مع بداية الثمانينات إال أن ھذا التطور تر. إمكانيات تمويل النشاطات االقتصادية
  .)١( ف الثاني من ھذه العشريةباألخص بعد النصو

دمة وتزامنت ھذه المرحلة مع الصّ  ٢٠٠٠إلى سنة  ١٩٨٦المرحلة الثانية تمتد من 
كبير في الموارد الخارجية للبالد نتيجة تراجع أسعار الالبترولية والتي كان نتيجتھا التراجع 

، ١٩٨٦اية من سنة ا التي عرفھا االقتصاد الجزائري بدإن ھذه الوضعية الخطيرة جدّ  .النفط
حيث ارتفعت ھذه النسبة من ، كانت نتائجھا على مختلف األصعدة خاصة على البطالة

ولتصل إلى  ١٩٨٩سنة % ٢٠٫٠٤، ثم إلى ١٩٨٦سنة % ١٦٫١٤إلى  ١٩٨٥سنة % ١٣٫٥٩
 ١٩٨٦ھذا االرتفاع لم يكن فقط كنتيجة ألزمة . ٢٠٠٠سنة % ٢٩٫٥٠مستويات قياسية بنسبة 

                                                 
، متطلبات التنمية في "العربي المغرب دول في التشغيلو  االقتصادية اإلصالحات"، )١٩٩٦( قويدر بوطالب (١)

الشرق األوسط في ظل المستجدات المحلية و العالمية، رابطة المعاھد و المراكز العربية للتنمية االقتصادية 
 .٢٢٤، ص ١٩٩٦سبتمبر، اإلسماعيلية،  ٢٦-٢٤واالجتماعية، أوراق الندوة و مداوالتھا، 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

يل الھيكلي مع بداية التسعينات زمة برامج االستقرار والتعدلتطبيق حبل أيضا كنتيجة 
  .المفروضة من قبل مؤسسات برتن ووردزو

تعزيز الوضعية المالية وتميّزت ب ،إلى يومنا الحالي ٢٠٠١المرحلة الثالثة من سنة 
ر الخارجية بفضل ارتفاع مداخيل الجزائر من عائدات صادرات المحروقات بسبب ارتفاع أسعا

ن في الوضعية المالية الخارجية سمح بتحسين مؤشرات ھذا التحسّ . النفط في السوق العالمية
سنة  %١٠٫٠٠إلى  ٢٠٠١سنة  ٢٩٫٥٠لبطالة التي تراجعت من اسوق العمل وخاصة معّدالت 

ة وخاصة بين فئة الشباب إال أن معّدالت البطالة في الجزائر تبقى عند مستويات مرتفع. ٢٠١٠
  .ي الشھادات الجامعيةحاملوفئة 

الخصائص اإلحصائية لكل من النمو االقتصادي و معّدالت البطالة  يوضحسالجدول التالي 
  :خالل المراحل الثالث

 – ١٩٧٥اإلحصائيات الوصفية للمتغيرات المستخدمة في النموذج في الفترة ): ١(جدول 
٢٠١٠.  

  

  المرحلة األولى 
)١٩٨٥- ١٩٧٥(  

  المرحلة الثانية 
)٢٠٠٠- ١٩٨٦(  

  المرحلة الثالثة 
)٢٠١٠- ٢٠٠١(  
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 عوامل ةعدّ  إلى العربية الدول معظم في البطالة عند مستويات مرتفعة التبقاء معدّ  يعزى
 عمل فرص توفير على العام القطاع قدرة وتراجع االقتصادي، النمو التمعدّ  تذبذب أھمھا
 لدولا من عدد في األعمال بيئة تواضع بسبب الخاص القطاع في التشغيل طاقة وانخفاض كافية،

 وعدم العام، القطاع في للعاملين المقدمة والعينية المالية الميزات مضاھاة وصعوبة العربية،
  .الخاص القطاع في العمل سوق متطلبات مع والتدريب التعليم مخرجات توافق

 النمو عرفھا التي االنتعاش دورة أما فيما يخص أداء الناتج المحلي اإلجمالي فإن
 مع انكماش إلى وتحولت تالشت ما سرعان والثمانينات، السبعينات يعشريت خالل االقتصادي



 ١٢٩٩ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دحماني ادريوش

 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أداء في طفيف تحسن سجل التسعينات، حيث منتصف غاية إلى ،١٩٨٦سنة  النفط أسعار ھبوط
 ١٩٩٩مع عودة ارتفاع أسعار البترول في األسواق الدولية بداية من سنة و  .)١( النمو متغير

لية و قد تم استغاللھا في بعث النشاط االقتصادي من خالل عرفت الجزائر نوع من الراحة الما
ط اإلنعاش مخطّ (سياسة مالية تنموية، عبّر عنھا بارتفاع حجم اإلنفاق من خالل مخططين 

  ).ط دعم النمواالقتصادي و مخطّ 

تسجل الجزائر حاليا وضعا اقتصاديا كليا مستداما وعودة للتوازنات المالية الكلية، فلقد شھد 
كما سجلت %. ٤بمتوسط قارب  ٢٠٠٥و ١٩٩٩االقتصادي زيادة في الحجم بين عامي  النمو

، ٢٠٠٧سنة  %٢٫٢، ٢٠٠٦سنة  %٢تراجع طفيف في معّدالت النمو بنسب  ٢٠٠٥الفترة بعد 
  .٢٠١٠سنة  %٣٫٧و ٢٠٠٩سنة  %٢٫١١٣، ٢٠٠٨سنة  %٢٫٤

ن المدفوعات الذي تعّززت الوضعية المالية الخارجية بفضل ميزا ٢٠٠٠منذ بداية عام ف
المحيط  ٢٠١٠إلى  ٢٠٠١شكل قاعدة لھذه الوضعية وساھم في تعزيزھا خالل السنوات من 

للدولي المالئم المقرون بارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية، وھذا التحسن في الوضعية 
ق للدين المالية الخارجية سمح بتخفيض مؤشرات الدين الخارجي بعد اللجوء إلى الدفع المسب

لقد أدركت الحكومة أن . ٢٠٠٨دوالر عام ماليير  ٤إلى حوالي  ٢٠٠٤الخارجي منذ عام 
عائدات النفط التي تحتل مكانة أساسية ضمن عائدات الميزانية معرضة لتقلبات أسعار النفط 

لتأمين االقتصاد من أي انعكاسات  ٢٠٠٠رت تأسيس صندوق ضبط اإليرادات عام الخام، لذا قرّ 
لھذه التقلبات، وموارد ھذا الصندوق ھي الفارق بين سعر برميل النفط في السوق العالمية  سلبية

ح بعض الشكل البياني التالي يوضّ .  وسعره المرجعي المعتمد في إعداد الميزانية السنوية
  .المؤشرات التي تعكس األداء االقتصادي للبلد

                                                 
، جامعة ٢٠٠٤- ١٩٩٩مولود حشمان، مسلم عائشة، اتجاھات النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة   )١(

  .الجزائر
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-20

0

20

40

60

80

100

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

EXPENGDP RECETTEGDP OIL
GROW UNEM

  
داء االقتصادي في الجزائر خالل الفترة بعض المؤشرات االقتصادية التي تعكس األ): ٢(شكل 
٢٠٠٩- ١٩٧٠.  

الت النمو إال أن النمو يبقى غير متوازن فيما بين بالرغم من االرتفاع الملحوظ في معدّ 
تعود  الـقيمة المضافةأن النسبة الكبيرة في تكوين  فمن خالل الجدول التالي يالحظ. القطاعات

سنة  %٥٣٫٥٥إلى  ٢٠٠٠سنة  %٤٧٫١١ة من إلى قطاع المحروقات حيث ارتفعت ھذه النسب
و إذا كان قطاع . ذبذبا خالل نفس الفترةت بينما نسبة مساھمة القطاع الفالحي فقد عرفت. ٢٠٠٨

. عت نسبة قطاع الخدمات السلعيةالخدمات غير السلعيّة قد عرف ارتفاعا فإنه وفي المقابل تراج
  .أدناه يوضح ذلك شكلالو
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 .(VAB)في تكوين القيمة المضافة  (%)ّل قطاع تطور نصيب  ك): ٣(شكل 

   ONSحساب النسب انطالقا من احصائيات  :المرجع

  اإلطار النظري لعالقة أوكون .٢
بدراسة تحليلية لبعض متغيرات ) ١٩٨٠-١٩٢٨(لقد قام االقتصادي األمريكي أوكن 

ي ارتفاع بنقطة ، وقد الحظ أن أ١٩٦٠و سنة  ١٩٤٧االقتصاد األمريكي في الفترة الممتدة بين 
في الناتج  %)٣(في معدالت البطالة سيصاحبھا انخفاض بثالث نقاط  %)١(إضافية واحدة 
  .)١( الوطني الحقيقي

من رفع الفما علينا إذن إال أن نعمل على  النمو االقتصادي إذا كنا نرغب في تحسين مستوى
بيئة واآلليات والوسائل وتشغيل األيدي العاطلة عن العمل من خالل توفير ال معدل العمالة

القانون بفاعلية قوية  والسؤال المطروح ھنا ھو كيف لنا أن نستخدم ھذا. المناسبة لتحقيق ذلك
  وكفاءة أكبر؟

                                                 
(1) D.Ahmed Silem, D.Jean-Marie Albertini, lexique d’économie, 6 édition, dalloz, 

1999, p 377. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث م

  ♣فحسب سامويلسون ونوردھاوس. والبطالة يربط قانون أوكن بين الناتج

(samuelson et Nordhaus)وى بين سوق ، يوفّر ھذا القانون بالدرجة األولى األھمية القص
حيث يصف العالقة بين الحركات القصيرة األجل بين الناتج المحلي . العمل السلع وسوق

 .)١(والتغيّرات في معّدل البطالة اإلجمالي الحقيقي،

 يعبّر قانون أوكون عن العالقة التجريبية بين االنحرافات في نمو الناتج حول اتجاھه
ھذا القانون يوضح كيف أن معّدالت البطالة . ا الطبيعيوالتغيّرات في معّدل البطالة حول معّدلھ

  .)٢(الفعلية تتغير حول معّدالت البطالة التوازنية

من قبل أوكون  ١٩٦٢المقال الذي يحّدد أسس مفھوم الناتج المحتمل نشر في عام 
), American Statistical significance : Its measurement and Potential GNP

Association, ( . و اقترح أوكون عالقة عالقة خطية بسيطة بين الفجوة في معدالت البطالة
إذا ثمة ارتباط ). الناتج المحتمل(إلى المستوى الطبيعي، والفارق في الناتج بالمقارنة مع إمكاناته 

فقانون أوكن يتعبر أن معّدل . بين التغيرات السلبية في معدالت البطالة، والتغيرات في نمو الناتج
نسبة إلى الناتج المحلي  Y)(لبطالة ما ھو إال المرآة العاكسة لتغيّر الناتج المحلي اإلجماليا

: أي pYاإلجمالي المحتمل 
pYY وعند اإلقرار بذلك فإن أي زيادة في اإلنفاق الحكومي مثال ،

المحلي ومن ثم نسبة الناتج سيعمل على زيادة الناتج 
pYY و ھذا بدوره يقلّل من معّدل ،

) ١٩٦٢(و التي طرحت من قبل العالم أرثر أوكن  pYYوتعتبر طريقة نسبة الناتج . البطالة
نة س Gordanمن أولى المحاوالت التي تقيس معّدل البطالة و التي أعاد تفسيرھا رياضيا 

ومن ھذه العالقة بين معّدل البطالة و نسبة الناتج يمكن اشتقاق . ١٩٩٨سنة  Canovaو  ١٩٨٤
عالقة عامة تحّدد معّدل البطالة في أي سنة عند معرفة الناتج الحقيقي و الناتج الممكن ومتوسط 

  .)٣(معّدل البطالة

                                                 
 ,Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1995), Economics :الرئيسي يمكن الرجوع إلى المصدر   ♣

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 cité. 
نموذج : ٢٠٠٥-١٩٨٦أحمد بن عبد الكريم المحميميد، تقدير معّدل البطالة بالمملكة العربية السعودية   )٣(

  .٧، ص٢٠٠٧األول، مصر رياضي، مجلة جامعة حلوان، العدد 
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جوة في معّدالت الرياضية لقانون أوكون تعبر عن عالقة خطية بسيطة بين الفالعالقة 
). الناتج المحتمل(البطالة إلى مستواھا الطبيعي، والفجوة في الناتج بالمقارنة مع مستوى إمكاناته 

  :)١(و يمكن كتابة عالقة أوكن على الشكل التالي

( )1)(
)(

n
p

p UU
Y

YY
−=

−
β  

  :حيث

pY :أو  ناتج العمالة الكاملة ♣)الكامن( الناتج المحتمل .  

Y : الناتج الفعلي الحقيقي(الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.(  

nU :معّدل البطالة الطبيعي.  

U :معّدل البطالة الفعلي.  

β: اإلنتاج حّد معيّن معامل أوكن يقيس االنخفاض في معّدل البطالة لما يتجاوز.  

=×100                     :     و لدينا
totaleactivePopulation

chômeursdeNombreU  

  :يمكن أيضا كتابة عالقة أوكن على الشكل التالي

)2(Uk
Y

Y
∆−=

∆ β  

                                                 
(1) 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. 

الناتج الحقيقي الفعلي و الناتج الحقيقي المحتمل القتصاد  تمثل الفرق بين الناتج وفقا لبعض الدراسات وفجوة ♣
ھو المستوى الذي  pY )الممكن(إن مستوى الناتج الحقيقي المحتمل . ما، مقاسا كنسبة من الناتج المحتمل

التخصيص (ية يصل إليه الناتج باستعمال عناصر اإلنتاج و خاصة العمل بكامل طاقاتھا في العملية اإلنتاج
 :، فكلما زادت فجوة الناتج فإن معدل البطالة يزداد، ونعبر عن ھذه الفجوة رياضيا)األمثل  والكفء للموارد

100×
−

=
Pt

Ptt
t Y

YYOG  

حيث أن 
tOG  ھي فجوة الناتجOutput gap ،

tY  ،الناتج الفعلي
ptY  الناتج المحتملPotentiel Output  
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Y∆ : التغير فيGDP ،الحقيقيU∆ :لبطالة التغير في معّدل اk : التغير في الناتج
المحتمل حول ناتجه المتوسط المحتمل مقسوم على الناتج المتوسط المحتمل و الكل مضروب في 

100. 

ة، فإن تبيّن لنا أنه عندما انخفض معّدل البطالة بمقدار نقطة مؤوية واحد )2(المعادلة رقم 
وھذه ھي . الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي سوف يتغير في االتجاه المعاكس آخذا قيم موجبة

ولدراسة ھذه العالقة، والتي يجب أن تكون سلبية من الناحية . العالقة التي نحن بصدد دراستھا
معّدلھا النظرية، بين الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حول اتجاھه وبين معّدل البطالة حول 

مفاده أن التغير في معّدل البطالة ھو المتغير الوحيد  افتراضيالطبيعي، وضعنا مبدأ في شكل 
ويتم عزل المتغيرات . الذي يؤثر على تغير الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حول اتجاھه

محلي حسب عالقة أوكن فإن المتغير التابع ھو التغير النسبي في الناتج الو. األخرى المستقلة
:اإلجمالي الحقيقي حول اتجاھه ويكتب على الشكل التالي

p

p

Y
YY )( والمتغير المستقل ھو  −

)(: التغير في معّدل البطالة حول معّدلھا الطبيعي أي nUU و ھذه العالقة يمكن تمثيلھا . −
  :كالتالي
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  :ويمكن كتابة ھذه العالقة كالتالي
εβα +∆−=∆ YU  

سوف % ١في معدل النمو االقتصادي بمقدار من خالل المعادلة نستنتج أيضا أن أي ارتفاع 
  . معينتؤدي إلى تخفيض معدل البطالة بمقدار 

فمن . ي والتجريبيمفھوم مھم في االقتصاد الكلي على المستويين النظر Okunيمثل قانون 
الناحية النظرية، فإن ھذا القانون عبارة عن عالقة بين منحنى العرض الكلي ومنحنى فليبس 

(Phillps) .من الناحية التجريبية، فإن معامل وOkun  وصياغة السياسات يساعد في التنبؤ
خالل الفترة  وبالفعل، استخدام بيانات ربع سنوية عن االقتصاد األمريكي. االقتصادية المناسبة

في تبيان أن ھناك عالقة عكسية تبادلية بين البطالة والنمو  Okun، ونجح ١٩٦٠- ١٩٤٧
الزيادة في  سيؤدي إلى %١خفض معّدالت البطالة بنسبة بنسبة  فقد توّصل إلى أن. االقتصادي
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أن مرونة العمالة  ١٩٦٢في دراسته عام  Okunووجد . %٣الناتج المحلي اإلجمالي بسنبة 
 .)١(٠٫٤٠و  ٠٫٣٥نسبة للنمو االقتصادي تتراوح بين بال

 (Okun's law) أوكون استعراض الجانب النظري وأھم االختبارات التطبيقية لعالقة  .٣
من خالل اختبار ) ١٩٦٢(االقتصادي األمريكي أوكون  ييناتبع العديد من خبراء االقتصاد

: لت التعرف على حقيقة ھذه العالقة منھاالعالقة بين البطالة والناتج وتوجد تطبيقات عديدة حاو
، ١٩٨٤سنة  (Gordon) وغوردون، ١٩٧٥سنة  (Smith)وسميث  (Alia)دراسة أليا 

، براشوني ١٩٨٨سنة  (Kaufman)، كوفمان ١٩٨٦سنة  (Knoester) كنوستر
(Prachowny)  ويبر ١٩٩٣سنة ،(Weber)  عماد الموسى ١٩٩٥سنة ،(Moosa)  سنة

سنة  (Lee)، ليي ١٩٩٨سنة  (Attfield and Silverston)فرستون ، أتفيلد وسيل١٩٩٧
وقد طّورت عالقة أوكن وقّدمت في صيغة . *٢٠٠٤سنة  (Silvapulle)، سلفابول ٢٠٠٠

عموما . جديدة في كثير من الدراسات لتصبح تعبّر عن التغير في معّدالت البطالة كمتغير تابع
لصحة العالقة السابقة ولكن التقديرات معامل أوكون الّدعم العملي  ھذه الدراسات جاءت لتقديم

إال أن معظم الدراسات في الدول المتقدمة أثبتت . وعلى مر الزمن عرفت تفاوتا كبيرا بين البلدان
  .وإن اختلفت معنويتھا من دولة إلى أخرى Okunصّحة العالقة السابقة التي توصل إليھا أكون 

دى أھم الدراسات المتقدمة  في تحليل السالسل إح )٢٠١١( Lingو  Tingتبقى دراستة 
حيث . تم التركيز في ھذه الورقة على دراسة وجود عالقة أوكن في االقتصاد الماليزيو .الزمنية

من خالل قياس ھذه العالقة بتطبيق الفرق األول ونموذج الفجوة ب Loiو  Ngooقام كل من
وذج االنحدار الذاتي لفترات نموعّززت ب(HP)  االعتماد على مرشح ھودرك وبرسكوت

 (The Autoregressive Distributed Lag approach - ARDL)اإلبطاء الموزعة 
  .لتحديد التكامل المشترك بين المتغيرات واختبار السببية

                                                 
مجدي الشوربجي، أثر النمو االقتصادي على العمالة في االقتصاد المصري، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،   )١(

  .١٤٤- ١٤٣جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العدد السادس، ص 
  :يمكن الرجوع إلى المصادر التالية  *

- Knoester, Anthonie, ''Okun's Law Revisited,'' Weltwirtschaftliches Archiv. 122 
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- Prachowny, Martin F. J. (1993). "Okun's Law: Theoretical Foundations and 
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- Kaufman, R.T. (1988) An International Comparison of Okun's Laws. Journal of 
Comparative Economics, 12 (June) pp182-203. 
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   )٢٠٠٧( Biyase and Bonga-Bongaالورقة التي قّدمھا كل من  كما ناقشت
   مھمة مسألةطرح جديد في  من خالل، )١("يقياالمفارقة في النمو االقتصادي في جنوب أفر"

  وھي النمو المنخفض للتوظيف أو ما يعرف بالنمو بدون تشغيل أي تحقيق معّدالت نمو 
  في االقتصاد القياسي لتحليل أداء وقد استخدما منھجية حديثة . مقبولة بدون خلق للوظائف

  الذاتي الھيكلي نحدارمتجه اال نموذجتقنية النمو االقتصادي في البلد باستعمال 
 The Structural Vector Autoregressive Model. في الناتج  %١ وجدا أن زيادة لقد

وواعدة، فھذا  سليمة النتائج وبالرغم من أن ھذه. في معدل العمالة %٠٫٢سوف تؤدي إلى زيادة 
معّدالت البطالة ال يعني أن السلطات في ھذا البلد تتعامل بشكل جيد مع التراكمات المرتفعة في 

حسب المعايير  جدا ال تزال مرتفعة وحسبھم فإن معّدالت البطالةمرتفعة التي تبقى عند مستويات 
 ممكن حدوثه كما جاء ٢٠١٤بحلول عام  معّدل البطالة خفضفإن  وبالتالي .والدولية التاريخية
الناتج المحلي  نمو كبير في فقط مع حسب السيناريوھات المقدمة، ولكنAsgisa  في الوثيقة
  ).أو حتى أكثر المعّدل الحالي أي ضعف(اإلجمالي 

إن تطبيقات ھذه العالقة على دول أخرى غير بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
(OCDE) ٢(و لعّل أھم ھذه الدراسات تلك التي قّدمھا االقتصادي عماد الموسى. تبقى نادرة( 

أن وخلص إلى نتيجة مفادھا ). الجزائر، تونس والمغرب مصر،(حول عينة من الدول العربية 
ومع ذلك، فإن غياب ھذه . العالقة تقريبا في اقتصاديات الدول العربية ھناك غياب تام لھذه

حسب االقتصادي عماد ) المغربمصر، الجزائر، تونس و(دول عربية العالقة في عينة من 
باألحرى فإنه يوجد نوع معين من البطالة قد . الموسى ال يعني أبدا أن ھذه العالقة غير موجودة

 :)٣(ويقترح لذلك ثالثة أسباب لعدم صحة ھذه العالقة في ھذه الدول. تفشي في ھذه البلدان العربية

، ھو أن البطالة في ھذه البلدان ليست دورية، ولكن بدال من ذلك ھي التفسير األول 
يظھر في البلدان التي تعرف تغيرات في ) ليةالھيك(ھذا النوع من البطالة و. ةھيكلية واحتكاكي

ھذا يعني أن األفراد العاطلين عن . اقتصادياتھا دون أن يقابلھا تغيرات في التعليم والتدريب
العمل ليس بسبب أن االقتصاد ھو في حالة من الركود ولكن ألنھم ال يملكون المھارات الالزمة 

تكاكية، من ناحية أخرى، فھي تنتج عن عدم تطابق وكذا البطالة االح. للقيام بالوظائف المتاحة
الوظائف الشاغرة مع اليد العاملة المتاحة، فقد يتوفر لألفراد المھارات لتولّي وظائف معينة لكنھم 

                                                 
(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 growth and unemploymen in arab countries : Is Okun’s"قدمت ھذه الدراسة   )٢(
law valid ?"  أزمة البطالة 'حول ) الكويت(في إطار المؤتمر الدولي الذي نظمه المعھد العربي للتخطيط

  .في جمھورية مصر العربية، القاھرة ٢٠٠٨مارس  ١٨-١٧أيام " في الدول العربية
(3) 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, pp 9. 
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ومنه فإن نمو الناتج المحلي . ال يدركون مدى توافر الوظائف الشاغرة التي تتوافق مع مھاراتھم
 .لتخفيف من حدة ھذه األنواع من البطالةاإلجمالي الحقيقي ال يساھم في ا

ھو جمود سوق العمل في ھذه البلدان، وال سيما أن سوق العمل مسيطر  التفسير الثاني 
ھذا . عليه من طرف حكومات ھذه الدول بوصفھا المصدر الرئيسي للطلب على اليد العاملة

المحلي الحقيقي في كل من السبب الذي جعل البطالة أكثر استجابة للتغيرات في إجمالي الناتج 
من الممكن أن نشير ھنا إلى أن . الواليات المتحدة األمريكية مما ھي عليه في أوروبا واليابان

الدور المھيمن الذي تلعبه الحكومة في أسواق العمل في البلدان قيد الدراسة يؤدي إلى جمود 
  .سوق العمل

، الذي تھيمن عليه الحكومة التفسير الثالث يتمثل في ھيكل اقتصاديات ھذه الدول 
وإذا كان ). كمثال لذلك قطاع النفط في الجزائر(ويعتمد فيه البلد تقريبا على مصدر واحد للدخل 

الذي يدفع النمو االقتصادي (ھذا القطاع المھيمن ليس كثيف العمالة، فإن النمو في ھذا القطاع 
بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط بشكل وھذا من شأنه أن يكون صحيحا . لن يحد من البطالة) العام
ومنه يكون معامل أوكن أعلى في البلدان المتقدمة مّما ھو عليه في اقتصاديات البلدان . عام

ويرى عماد الموسى أن  .النامية، ألن البلدان األولى تتميز اقتصادياتھا بالتنّوع بالنسبة للثانية
إن تقديم . بطالة في البلدان األربعة قيد الدراسةانعدام النمو في ھذه البلدان ال يفسر مشكلة ال

األسباب وراء فشل قانون أوكن في البلدان العربية، يمكن أن يوفر مجال لالھتمام خاصة من قبل 
  .واضعي السياسات االقتصادية عند وضع الخطط والبرامج االقتصادية المناسبة

بين معّدل النمو االقتصادي قدم أيضا االقتصادي الغنام دراسة تطبيقية حول العالقة 
وقد استخدم اختبار التكامل المشترك . والتوظف في المنشآت الخاصة في المملكة العربية سعودية

ونموذج متجه تصحيح الخطأ ومنھجية سبيبية قرنجر من أجل تحديد اتجاه العالقة بين السلسلتين 
قة توازنية طويلة األجل بين وقد توصل إلى وجود عال. الزمنيتين في األجلين القصير والطويل

واتضح كذلك من خالل . معّدل النمو االقتصادي والتوظف وذلك باستخدام التكامل المشترك
نموذج تصحيح الخطأ ومنھجية قرنجر وجود عالقة سببية وحيدة االتجاه تتجه من معّدل النمو 

القتصادي تساعد في أي أن التغيّرات في معّدل النمو ا. االقتصادي إلى التوظف وليس العكس
وقد توّصل من خالل دراسته إلى . تفسير التغيرات في التوظف في القطاع الخاص وليس العكس

أن تحقيق معّدل مرتفع من التوظيف مرتبط بمدى قدرة المنشآت في التركيز على جوانب تخص 
رفع معّدالت  اإلنتاجية من خالل تحسين استخدام التقنية من أجل رفع معّدل النمو ومن تم زيادة

  .   )١(التشغيل

                                                 
(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  
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حول تقدير معّدالت البطالة بالمملكة  )١(كما أثبتت الدراسة التي قّدمھا األستاذ المحميميد
على بيانات  Okun’s lawتوافق قانون أوكن  ٢٠٠٥- ١٩٦٨العربية السعودية في الفترة 

ة والتغير في الناتج المملكة العربية السعودية حيث أن العالقة بين التغير في معّدل البطال
 %٤٫٥وأظھرت النتائج أيضا أن معّدل البطالة بالمملكة يقدر بـ  %٠٫٥٠-صحيحــة في حــدود 

ويتوافق مع عماد موسى في أن البطالة وإن وجدت فھي بطالة احتكاكية ) حالة التشغيل الكامل(
   . أو ھيكلية فقط

بة لالقتصاد األردني ونشرت في ، لتعالج نفس العالقة بالنس)٢(جاءت دراسة كريشانلقد 
لتقدم أيضا تحليل تجريبي للعالقة بين الناتج المحلي ) TURKEY(مجلة العلوم االجتماعية 

وقد . ٢٠٠٨ – ١٩٧٠اإلجمالي ومعّدل البطالة في المملكة األردنية الھاشمية خالل الفترة 
ل المشترك باستعمال منھج استخدم تقنيات تحليل السالسل الزمنية من خالل اختبار تقنية التكام

وتوّصل إلى نتيجة مھمة مفادھا أن العالقة التوازنية بين معّدل النمو  (CRDW)دربن واتسن 
قد استخلص من خالل ھذه الدراسة و. االقتصادي ومعدل البطالة تتحقق فقط في المدى الطويل

في خفض معّدالت البطالة  أن السياسات االقتصادية المتعلقة بإدارة الطلب لن يكون لھا تأثير مھم
في األردن، في حين أن إتباع سياسات اقتصادية تمس مرونة وھيكل االقتصاد وتشمل إصالح 
 .مؤسسات سوق العمل يمكن أن تكون أكثر مالئمة وھي األنسب بالنسبة لحالة االقتصاد األردني

  لدراسة القياسيةمنھجية ا  .٤
ھو استخدام بيانات سنوية والتي تغطي  قياسيفي التحليل ھو المنھج ال المتبع إن المنھج

التغيّر في معّدالت ، ونستخدم تقنيات السالسل الزمنية الختبار العالقة بين ٢٠١١-١٩٨٠الفترة 
البطالة الفعلية حول معّدلھا الطبيعي والتغير في الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي حول معدله 

  .حتملالم

من خالل االستناد إلى  (Okun’s law model)أوكن ) عالقة(أوال نقوم بتحديد نموذج 
توجد دراسات و. لى اقتصاديات العديد من الدولالدراسات التجريبية السابقة التي طبقت ع

محلي اإلجمالي تطبيقية عديدة حاولت التعرف على حقيقة العالقة العكسية بين نمو الناتج ال
، )١٩٨٤( Gordon، )١٩٧٥( Smithمعّدل البطالة وأھم ھذه الدراسات دراسة و

C.E.Weber )١٩٩٥( ،Moosa )١٩٩٧( ،H. Adachi )إال أننا سوف نعتمد على ). ٢٠٠٧
وكذا  (2011)، فؤاد الكريشان )٢٠٠٧( Biyase and Bonga-Bonga :دراسات كل من 

  .للتأكد من مدى صحة العالقة على االقتصاد الجزائري) ٢٠١١( Makutuba Kodilaدراسة 

يجب علينا أن نضيف إليه متغير عشوائي حتى ) ٤(كل الرياضي للنموذج رقم لو نأخذ الش
تتحول المعادلة من الصيغة الرياضية إلى معادلة قياسية وحتى نتمكن من إجراء االختبارات 

                                                 
  . أحمد بن عبد الكريم المحميميد، مرجع سابق الذكر  )١(

(2) Fuad M. Kreishan (2011), Economic Growth and Unemployment: An Empirical 
Analysis, Journal of Social Sciences 7 (2): 228-231, TURKEY. 
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النموذج المقترح سابقا ھو نفس النموذج الذي تم االعتماد عليه و. اإلحصائية و القياسية للنموذج
  .في ھذه الدراسات

  :Biyase and Bonga-Bonga)١(إن الصيغة الجبرية لقانون أوكن تأخذ شكلين حسب 

t: الشكل األول نموذج الفجوة كما يلي -
n
tt

p
tt eUUYY +−−=− )(β 

: أما الشكل التاني فھو نموذج الفرق -
ttot eUY +∆+=∆ 1ββ  

مليون (قيقي فيما يخص متغيرات الّدراسة، نجد أن بيانات الناتج المحلي اإلجمالي الح
 World Development Indicators and(مأخوذة من قاعدة البنك الدولي ) دينار

EconStats(  من بيانات المجلس االقتصادي  مأخوذةأما معّدالت البطالة خالل نفس الفترة فھي
     ).ONS(وكذا الديوان الوطني لإلحصائيات  (CNES)و االجتماعي في الجزائر 
اإلجمالي المحتمل فيمكن تقديره انطالقا من الناتج المحلي الفعلي ألن أما الناتج المحلي 

المشكل األساسي ھو غياب سلسلة تخص الناتج المحتمل ونظرا لصعوبة حسابه اقتصاديا من 
. نلجأ إلى االعتماد على النھج اإلحصائي الذي يعتبر األسھل، استخدام أسلوب دالة اإلنتاجخالل 

  .(HP)االعتماد على مرشح ھودرك وبرسكوت لسلسلة أو من خالل أي على االتجاه العام ل

  اس الناتج المحتمل و فجوة الناتجمنھجية قي
تشير معظم األدبيات االقتصادية والدراسات التطبيقية إلى وجود أساليب متعّددة لقياس 

، Filter (HP)مرشح ھودرك وبرسكوت الناتج المحتمل وفجوة الناتج ومن بين ھذه األساليب 
 أسلوب نموذج متجه االنحدار الذاتي الھيكلي، Linear Trendأساليب االتجاه الخطي 

(SVAR)وأسلوب دالة اإلنتاج ، (Cobb_Dauglas) أساليب باإلضافة إلى أساليب أخرى ،
 Exponential)، واالتجاه األسي (Linear Trend)) اللوغريتمي(االتجاه الخطي 

Trend))٢(.  

وب دالة اإلنتاج ھو أكثر األساليب مالئمة لتقدير فجوة الناتج من أن أسل على الرغم
(Willman 2002, Haroutunian 2003, Billmeier 2004) إال أننا سوف نعتمد على ،

 .إلجراء تقديرات االتجاه العام Filter (HP)مرشح ھودرك وبرسكوت : األسلوب اإلحصائي لـ
ي الّدراسات التطبيقية ھو ذلك الذي اقترحه كل إن ھذا البديل ھو الشائع االستخدام عالميا ف

  .HPھودريك و بريسكوت  تطبيقه في االقتصاد الكلي وقد جرى العرف على تسميته بمصفي 

                                                 
(1) Mdu Biyase and Lumengo Bonga-Bonga,(2007), op cité p 15-16. 

قد تتفاوت تقديرات الناتج الممكن تبعا لألسلوب المتبع في طريقة التقدير، وھذا سيكون له أثر سلبي على اتخاذ   )٢(
ومنه فإن استخدام عّدة طرق ومنھجيات في تقدير الناتج والمقارنة بين النتائج . ات على المستوى الكليالقرار

  .المتحصل عليھا سيمكن من تقديم التفسير الجيد للتغيرات االقتصادية الكلية
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و ھذا المرشح . ھو أحد طرق تنعيم السالسل الزمنية(HP) ھودرك وبرسكوت  إن أسلوب
. )١(يتميّز ببساطته وبكونه أسلوب أحادي المتغيّر، ومن الناحية الرياضية فإنه يمثل مرشح خطي

بيانات السلسلة الزمنية بواسطة مرشح ھودرك وبرسكوت يقوم علي  filtering إن ترشيح
) حساب السلسلة )τ سلةمن السل ( )Y بحيث يكون تباين السلسة الزمنية ( )τ  أقل ما يمكن حول
   :ومعادلة حساب المرشح ھي.  لھاsecond difference  الفرق الثاني
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فإن السلسلة المنعمة  λ←0ؤول ، فعندما ت)معامل االنسياب(ھي معامل التنعيم  λ حيث
)فان السلسلة ∞←λتكون منطبقة على السلسلة األصلية بينما عندما تؤل )τ تصبح خطية .

ومنه فإن ترشيح . بما أن مصفاة ھودرك وبرسكوت ھو أحد طرق تنعيم السالسل الزمنيةو
filtering ات السلسلة الزمنية بواسطة مصفاة ھودرك وبرسكوت يقوم علي حساب السلسلة بيان

( )PoY  من السلسلة( )Y  بحيث يكون تباين السلسة الزمنية( )PoY قل ما يمكن حول الفرق أ
  .الثاني لھا

محتمل وكذا فجوة الناتج في الجزائر مقاس الناتج الفعلي، ال) ٣(يوضح الشكل البياني 
  .HPبمصفاة 
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  .تطور الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الفعلي و كذا الناتج المحتمل في الجزائر): ٣(شكل 

                                                 
(1) Heba Shahin, Estimating potential and output gap for Egypt using several 

Approaches, Central Bank of Egypt, economic Reviews, 2009/2010. 
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يشير الشكل البياني إلى حجم الناتج المحلي اإلجمالي خالل أربع عقود من الزمن، 
صول إليه باستخدام جميع الطاقات العاطلة في باإلضافة إلى حجم الناتج الممكن الذي يمكن الو

  .االقتصاد و كذا فجوة الناتج

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٠لقد حققت الجزائر أداء اقتصادي جيّد حيث عرف النمو االقتصادي بين 
وھذا ما  .١٩٩٩و ١٩٩٠بين عامي  %١،٥بعد أن كان ال تتجاوز  %٤،٩بـ  نموا إجماليا قدر

د تطور الناتج المحلي اإلجمالي مع نھاية عقد التسعينات إلى يعو .يالحظ من خالل الشكل البياني
االعتماد على قطاع المحروقات بنسبة كبيرة جدا خاصة بعد ارتفاع أسعارھا في األسواق الدولية 

إال أن أكثر ما يعيق وتيرة النمو . وكذا ديناميكية قطاع البناء واألشغال العمومية وقطاع الخدمات
و االعتماد الكلي على عائدات المحروقات باإلضافة إلى ضعف القطاع الحقيقي في الجزائر ھ

 . الصناعي وتراجعه وضعف القطاع الفالحي وعجزه عن تغطية الحاجيات الغذائية

  ھجية قياس معّدل البطالة الطبيعيمن
  :يمكن حساب ھذا المعّدل بطريقتين

أن ثابت معادلة انحدار معّدل فنجد  .حساب معدل البطالة الطبيعي انطالقا من معّدله الفعلي .١
. البطالة على عدة متغيرات وخاصة معّدل النمو يمكن أن يعبّر على معّدل البطالة الطبيعي

فمن الناحية الرياضية واإلحصائية فإن الثابت يعبر عن قيمة المتغير عندما تكون قيم 
قدير معّدل البطالة ففي ما يتعلق بت. مساوية للصفر) النمو االقتصادي(المتغيرات المستقلة 

 .و بعض المقاربات الطبيعي فيوجد عدد قليل من الدراسات القياسية
GDPUnem 0022.019.20 −=  

  . وتبقى ھذه المقاربة غير دقيقة UN=19.20أي 
المعّدلة والمطورة التي تربط  ∗يمكن حساب ھذا المعّدل أيضا انطالقا من عالقة فليبس .٢

  :بمعّدالت البطالة و يمكن كتابة ھته العالقة على الشكل التاليمعّدالت التضخم 
tttt U εββππ ++=− − 211  

يعرف ھذا المنحنى بمنحنى فليبسس المطور أو المنحنى التسارعي حيث عندما يكون معّدل 
البطالة عند مستوى مستقّر ومنخفض عندما ترتفع معّدالت التضخم ويكون ھناك تسارع في 

البيانات حول التضخم يتم حسابه سنويا كنسبة الرتفاع المستوى العام . لألسعار المستوى العام
  :)١(ومعّدل البطالة يتم حسابه انطالقا من السكان في سن العمل ،(CPI)لألسعار 

100×=
totaleactivePopulation

chômeursdeNombre
U  

                                                 
ھي التي تعكس العالقة العكسية بين تطور األجور االسمية ومعّدالت البطالة والتي  عالقة فليبس الشھيرة  ∗

  .١٩٥٧-١٨٦١صاغھا فليبس في بريطانيا خالل الفترة 
(1) Dmodr N. Gujarti, (2003), Basic Econometrics, Mc Grw-Hell/Irwin, 4 th Edition, 

New Yroks, P191-194. 
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وبعد تقدير العالقة نتحصل على النتائج  ٢٠١١– ١٩٨٠البيانات المأخوذة ھي للفترة 
  :التالية

tttt:  النموذج الخطي U εππ +−=− − 224.0278.41  

فإن التغيّر في ) %(النموذج يوضح أنه في حالة انخفاض معدالت البطالة بنقطة واحدة 
   %٠٫١٩معّدل التضخم سيرتفع في المتوسط بنسبة قدرھا 
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حساب التغير بحساب بعد تقدير كل من الناتج المحتمل و معّدل البطلة الطبيعي سوف نقوم 
 كذا معّدل البطالة الفعلي حول معّدله الطبيعي ل وفي الناتج المحلي اإلجمالي حول معّدله المحتم
  :حيث أن. باستعمال نموذج الفجوة و كذا نموذج الفرق
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  نتائج الدراسة القياسية  .٥

الموزعة المتباطئة  الزمنية للفجوات الذاتي منھجية التكامل المشترك باستعمال نموذج االنحدار
ARDL:  

التي طّورھا كل من  ARDLنھجية سوف نستخدم في ھذه الدراسة منھجية حديثة و ھي م
Pesaran (1997) ،Shinand and Sun (1998) وكل من ،Pesaran et Al (2001) .

ويرى . ويتميّز ھذا االختبار بأنه ال يتطلب أن تكون السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة نفسھا
Pesaran  أن اختبار الحدود في إطارARDL  يمكن تطبيقه بغض النظر عن خصائص

 I(1)أو متكاملة من الدرجة األولى  I(0)السالسل الزمنية، ما إذا كانت مستقرة عند مستوياتھا 
الشرط الوحيد لتطبيق ھذا االختبار ھو أن ال تكون السالسل الزمنية متكاملة . أو خليط من االثنين
ل تتمتع بخصائص أفضل في حالة السالس Pesaranكما أن طريقة . I(2)من الدرجة الثانية 

طريقة الزمنية القصيرة مقارنة بالطرق األخرى المعتادة في اختبار التكامل المشترك مثل 



 ١٣١٣ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دحماني ادريوش

 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختبار التكامل المشترك بداللة دربن ذات المرحلتين و (Engle-Granger, 1987)قرانجر 
 Johansen Cointegrationاختبار التكامل المشترك لجوھانسن  أو) CRDW Test(واتسن 
Test ج فى إطار نموذVAR.  

يأخذ عدد كافي من فترات التخلف الزمني للحصول على أفضل  ARDLإن النموذج 
كما أن ، )Laurenceson and Chai, 2003(البيانات من نموذج اإلطار العام  مجموعة من
 التشخيص اختبارات األمد الطويل وأن في للمعلمات النتائج أفضل يعطي ARDL نموذج الـ

 ARDLيعتبر نموذج الـ  لذا .(Gerrard and Godfrey) كبير لبشك عليھا االعتماد يمكن
 ممتدة من مشاھدة ٣١البالغة  و البحث ھذا في المستخدمة العينة حجم مع أكثر النماذج مالئمة

  .٢٠١١إلى ١٩٨٠عام 

يمّكننا من فصل تأثيرات األجل القصير عن األجل الطويل حيث نستطيع  ARDL نموذج
ديد العالقة التكاملية للمتغير التابع و المتغيرات المستقلة في المديين من خالل ھذه المنھجية تح

الطويل والقصير في نفس المعادلة، باإلضافة إلى تحديد حجم تأثير كل من المتغيرات المستقلة 
ات المستقلة في وأيضا في ھذه المنھجية نستطيع تقدير المعلمات المتغير. على المتغير التابع

 تلك من اتساقا أكثر القصير والطويل المدى في المقدرة معلماته وتعد. الطويلوالمديين القصير 
-وجوھانسن) ١٩٨٨(جوھانسن  طريقة )١٩٨٧(جرانجر -مثل وانجل األخرى الطرق في التي

 (AIC)نستخدم عادة معيارين ھما  (n)الموزعة  اإلبطاء فترات طول ولتحديد ).١٩٩٠(جسلس 
 . (SC)و (AIC)فترة التي تدني قيمة كل من حيث يتم اختيار طول ال (SC)و

، (UECM)نموذج  إطار في المتغيرات بين المشترك عالقة التكامل مدى تحقق الختبار
  العالقة تحقق مدى الختبار منھجا حديثا )٢٠٠١(  Pesaran et Alيقدم كل من

بـ  لطريقةوتعرف ھذه ا المقيد، غير الخطأ تصحيح نموذج ظل في المتغيرات بين التوازنية 
(bounds testing approach) و يأخذ النموذجين الصيغة التالية. الحدود أي طريقة اختبار: 
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معلمات العالقة  βتمثل . واحدة على يسار المعادلة لفترة المبطأ التابع المتغير معلمة تكون
),(بينما تعبّر معلمات الفروق األولى . دطويلة األم 21 γγ في حين أن . معلمات الفترة القصيرة

α وε تشير إلى الجزء القاطع و أخطاء الحد العشوائي على التوالي .  
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طويلة األجل بين اختبار وجود عالقة توازنية  في األول ARDLيتضمن اختبار نموذج 
متغيرات النموذج، وإذا تأكدنا من وجود ھذه العالقة ننتقل إلى تقدير معلمات األجل الطويل وكذا 

)وألجل ذلك نقوم بحساب إحصائية . معلمات المتغيرات المستقلة في األجل القصير )F  من
بين  مشترك تكامل وجود بعدم القائلة العدم فرضية اختبار يتم حيث (Wald test)خالل 

  :أي) غياب عالقة توازنية طويلة األجل(النموذج  متغيرات

0: 210 == ββH  

 متغيرات مستوى بين عالقة تكامل مشترك في األجل الطويل بوجود البديل الفرض مقابل
  :   النموذج

0: 210 ≠≠ ββH  

)(نة إحصائية ، نقوم بمقار(Wald test)بعد القيام باختبار  F  مع القيم الجدولية التي
قيم حرجة للحدود ) ٣- ٢-١(حيث نجد بھذه الجداول ). ٢٠٠١( Pesaran et Alوضعھا كل من 

العليا والحدود الدنيا عند حدود معنوية مبينة الختبار إمكانية وجود عالقة تكامل مشترك بين 
بين المتغيرات المتكاملة عند فروقھا األولى  Pesaran et Alمتغيرات الدراسة، ويفرق كل من 

I(1)المتغيرات المتكاملة عند مستواھا ، وI(0)فإذا كانت . ، أو تكون عند نفس درجة التكامل
المحسوبة أكبر من الحد األعلى المقترح للقيم الحرجة، فإننا نرفض فرضية العدم أي  (F)قيمة 

طويلة األجل ونقبل الفرض البديل بوجود تكامل  نرفض فرضية عدم وجود عالقة توازنية
مشترك بين متغيرات الدراسة، أما إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من الحّد األدنى للقيم الحرجة، 

  .فإننا نقبل فرضية البديل غياب العالقة التوازنية في األجل الطويل

  )ر جذر الوحدةإجراء اختبا (اختبار استقرارية السالسل الزمنية قيد الدراسة 
ورغم تعدد اختبارات . يھدف اختبار جدر الوحدة إلى فحص خصائص السالسل الزمنية

المطّور وكذا   Dickey and Fullerجدر الوحدة، إال أننا سوف نستخدم اختبارين وھما اختبار
من خالل   Dickey and Fullerويمكن توضيح مثال اختبار. Phillip-Perronاختبار 

  :اليةالمعادلة الت

ttt UYBY ++=∆ −11 δ  

)إلى الفرق األول للسلسة الزمنية ∆حيث يشير  )tY ويتم اختبار فرض العدم بأن المعلمة ،
0=δ  0في المقابل نجد الفرض البديل) غير ساكنة(أي بوجود جدر الوحدة〈δ أن السلسلة  أي

)ساكنة، ويمكن أن يضاف للمعادلة متغير الزمن  )t  وإذا كان حّد الخطأ في النموذج أعاله يعاني
والجدولين . من االرتباط الذاتي فيمكن أن يصّحح بإضافة عدد مناسب من حدود الفروق المبطأة

  : يوّضحان االختبارين) ٢(و) ١(التاليين 
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 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .Augmented Dickey-fuller (ADF)بار جدر الوحدة باستخدام اخت :)٣(جدول 

السلسلة 
  الزمنية

درجة 
  التكامل

  الفرق األول  المستوى
  ثابت واتجاه  ثابت فقط  ثابت واتجاه  ثابت 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) 

 حسب% ٥ مستوى عند معنوية**  الجدولية القيم حسب% ١ مستوى عند معنوية*** 
 .الجدولية القيم حسب% ١٠ مستوى عند معنوية*  الجدولية القيم

بحّد  (Schwartz – Criterion) طول فترة اإلبطاء المناسبة أوتوماتيكيا وفق معيار() 
  . فترات ٩أقصى 

 Phillip-Perron (PP)ر الوحدة باستخدام اختبار جد :)٤(جدول 

السلسلة 
  الزمنية

درجة 
 التكامل

  الفرق األول  المستوى
  ثابت واتجاه  ثابت فقط  ثابت واتجاه  ثابت 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)  

لـ  الجدولية (adj. t-Statistic)قيم  حسب% ١مستوى  عند معنوية*** 
(MacKinnon : 1996).   **قيم  حسب% ٥مستوى  عند معنوية(adj. t-Statistic) 

  قيم حسب% ١٠مستوى  عند معنوية*  .(MacKinnon : 1996)لـ  الجدولية
 (adj. t-Statistic) لـ  الجدولية(MacKinnon : 1996). 

دد( )  ل الع رات األمث اط لفت ي التسلسلي االرتب ار  ف ق (PP)اختب ار وف ي  االختي اآلل
(Newey-West) طريقة  باستخدام.(Bartlett Kernel)  

دولين  ن الج ح م ار (يتض ه ال) PPو ADFاختب ة  أن دم القائل ية الع ض فرض ن رف يمك
را ا  )DifVarY،gapVarY،gapVarU(ت بالنسبة للمتغي ه يمكن بھ جدر للوحدة، إال أن

رات ذه المتغي نفس ھ ى ل روق األول رات . رفض ھذه الفرضية بالنسبة للف ذه المتغي ي أن ھ ا يعن مّم
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ة  ن الرتب ة م ن اI)1(متكامل ا م رق األول لھ ةو أن الف لة .  I)0(لرتب ر أن السلس غي

difVarU الخالصة أن بعض السالسل غير ساكنة في المستوى ومن رتبة (ساكنة عند مستواھا
اوية راء  I)1(متس ط إج ن فق م يمك ن ث توى األول، وم د المس اكنة عن بعض اآلخر س ين ال ي ح ف

  .شترك باستخدام منھج الحدود بالنسبة للنموذجين المقترحيناختبار التكامل الم

  اختبار التكامل المشترك باستعمال منھج الحدود

، يوضح الجدول التالي نتائج حساب ARDL)(باالنتقال إلى اختبار الحدود 
)(إحصائية F،  حيث جاءت القيم لـ)( F   من قيمة الحد األدنى للقيم الحرجة في  أقلّ  
والقيم الحرجة تم الحصول عليھا من الجدول الثاني والثالث الذي أقترحه كل من . النموذجين

Pesaran et al. (2001)  كل ھذه النتائج تدعم . %١٠، و%٥، %١عند مستويات معنوية
  .نموذجينو تؤكد غياب عالقة توازنية طويلة متغيرات الرفض فرضية العدم 

  .)II Pesaran et al. (2001)الحالة (اختبار منھج الحدود لوجود عالقة طويلة األمد ): ٥(جدول 

 االحتمال النتيجة
F-statistic  

:......المحسوبة
*. 

 اإلصدار

نموذج الفرق  **٤٫٤٩٤ ٠٫٠٢ غياب عالقة تكامل مشترك [ ]1  
:الحرجةالقيم  الحد األدنى الحد األعلى   

 %١عند مستوى معنوية  ٩٫٠٦٣ ٩٫٧٨٦
 %٥عند مستوى معنوية  ٦٫٦٠٦ ٧٫٤٢٣
 %١٠عند مستوى معنوية  ٥٫٦٤ ٦٫٣٣٥

] ١٫٠٢٧ ٠٫٣٧٤ غياب عالقة تكامل مشترك  نموذج الفجوة 2[
 :القيم الحرجة الحد األدنى الحد األعلى 

 %١عند مستوى معنوية  ٧٫٠٥٧ ٧٫٨١٥
 %٥عند مستوى معنوية  ٤٫٩٣٤ ٥٫٧٧٦
 %١٠عند مستوى معنوية  ٤٫٠٤٢ ٤٫٧٨٨

 CI(iii)، الجدول )٢٠٠١. (وآخرون Pesaranقيم الحدود الحرجة من حساب : مالحظة
عند ) معنوية(ذات داللة إحصائية *** و** ، *بدون اتجاه والخانة المقطع و: IIالخانة 

  .٪ ١٠٪ و ٥٪، ١المستوى 

د طبقا لھذه  ذا يؤك رين وھ ين المتغي ل ب وازن في األجل الطوي ة ت النتيجة فإنه ال توجد عالق
ةصحة فرضية غياب  ه ال يمكن  .عالقة أوكن في الجزائر مثلھا مثل باقي معظم الدول النامي ومن

  . إجراء اختبار تصحيح الخطأ ألن ھذا يتطلب وجود معادلة تكامل واحدة على األقل
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ّدل ال ول أن مع ائفخالصة الق ق وظ ي خل اھم ف ر ال يس ي الجزائ و االقتصادي ف غل  نم ش
  .النتيجة التي توصل إليھا الباحث عماد الموسىوھو ما يتوافق و) فرضية النمو بدون تشغيل(

  طالة الدورية و البطالة الھيكليةالب  .٦
ما يالحظ أن معّدالت البطالة الطبيعية في الجزائر سواء من خالل تقديره اعتمادا على 

ارتباطا وثيقا بھيكل  مرتبطة ♦قة فليبس المطورة أو من خالل مرشح ھودريك بروكويستعال
  .تحتاج إلى سياسات طويلة األجل تعتمد على إعادة ھيكلة االقتصاد بشكل عاماالقتصاد و

  :الشكل البياني التالي يوضح ذلك
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الدورية باستعمال طريقة تطور كل من معّدل البطالة الفعلي، االتجاه العام، والبطالة ): ٤(شكل 

  HPمصفي 

أي حول معدل البطالة (ما يالحظ أن معّدل البطالة يتذبذب بشكل قريب حول االتجاه العام 
كما أن االتجاه العام . ، وأن معّدل البطالة الدورية كانت أقل من معّدل البطالة الطبيعي)الطبيعي

ة التسعينيات ثم أخذ بالتراجع ورغم طويل األجل للبطالة قد وصل إلى أعلى مستوى له مع نھاي
كل ھذا يفّسر بوضوح . إال أنه يبقى عند مستويات مرتفعة نسبيا ٢٠٠١انخفاضة بداية من سنة 

محدودية فعالية السياسة المالية التوسعية من خالل نمو اإلنفاق الحكومي في التخفيف من حدة 

                                                 
   .طريقة مرشح  ھودريك وبريسكوت تستعمل للفصل بين االتجاه العام طويل األجل للبطالة ♦
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ويمّس فقط البطالة الدورية التي تشكل ويبقى تأثيرھا فقط في المدى القصير . البطالة الھيكلية
  .جزءا ليس بالكبير مقارنة بمعدل البطالة الكلي

ھو نفس االستنتاج الذي توصل إليه الموسى حيث أن البطالة في البلدان العربية ليست 
ھيكل اقتصاديات ھذه الدول، ف. دورية، ولكن بدال من ذلك ھي خاصة ھيكلية وبعضھا احتكاكية

ومعروف عن  .يتعمد فيه البلد تقريبا في إعداد ميزانية الدولةكومة عائدات النفط ويمن عليه الحتھ
وعليه فإن النمو في ھذا القطاع . ھذا القطاع يھيمن عليه استخدام رأس المال عكس عنصر العمل

وتوصل عماد الموسى إلى نتيجة مھمة ھي أن انعدام  .لن يساعد في التخفيف من حدة البطالة
  .ه البلدان العربية قيد الدراسة ال يفسر مشكلة البطالة خالل طول فترة الدراسةالنمو في ھت

  
  الخاتمة

من أن عالقة أوكن لم تنطبق على واقع االقتصاد الجزائري، إال أن جميع  على الرغم
  . الدراسات التطبيقية تشير إلى أن ھناك ارتباط وثيق بين النمو االقتصادي و خلق فرص العمل

االقتصادي تؤدي إلى  متعارف عليه اقتصاديا، حيث أن الزيادة في معدالت النموھذا ما ھو 
توفير  وبالتالي المؤسسات االقتصادية القائمة، في أنشطة خلق كيانات اقتصادية جديدة وتوّسع

وبالرغم من صحة  .فرص عمل جديدة، وقد لّخصھا االقتصادي أوكن في عالقة عرفت باسمه
لعموم في كثير من الدول المتقدمة و كذا بعض الدول الناشئة، إال أن ھذه العالقة على وجه ا

العربية على وجه الخصوص أجريت في عدد من الدول النامية والدراسات التطبيقية الحديثة التي 
حتى . قد تختلف من اقتصاد آلخر في االتجاه والمقدارلى أن ھذه العالقة ليست مستقرة وتشير إ

إلى عّرض للتقلّب في اتجاھھا ومقدارھا في االقتصاد نفسه من فترة زمنية أن ھذه العالقة قد تت
  .ھو ما تم التوّصل إليه من خالل اختبار ھذه العالقة بالنسبة لالقتصاد الجزائريو. أخرى

العربية،  ھذه العالقة على العديد من الدول انطباق عدم) ٢٠٠٨(أظھرت دراسة موسى  فقد
االنخفاض في حالة ارتفاع النمو االقتصادي في كل من الجزائر  حيث ال تستجيب البطالة نحو

في حالة  يخالف النتائج التطبيقية التي تدعم ھذه العالقة وھو ما )١(ومصر والمغرب وتونس
لنتائج التي توصل إليھا حسين اوھي تقريبا نفس . وھو ما تطرقنا إليه في دراستنا الدول المتقدمة

 حيث شخص نوع معضلة بطالة المتعلمين في الدول العربية حل الطالفحة في دراسته حول
ل نفس معّدل البطالة ھيكلية وھي تقريبا تمثالبطالة ھي الوبطالة في معظم الدول العربية معين لل

ن جميع السياسات التي اتخذت للتخفيف من حدة البطالة جاءت نتائجھا الطبيعية، وتوصل إلى أ
والتي تبقى مستوياتھا منخفضة جدا في  ي البطالة الدوريةمن البطالة ھ لتمس فقط نوع معين

   .اقتصاديات الدول العربية

من من خالل محاولة فھم العالقة بين معدل النمو االقتصادي ومعدل البطالة في الجزائر 
 على طول فترة الدراسة لم، نجد أن البيانات حول المتغيرين التحليليةخالل الدراسة القياسية و

                                                 
)١(  Imad A. Moosa, op cit.  
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وليس ھذا فحسب، بل أن بعض السنوات أظھرت أنھما كانا يسيران في . ھا محدداتظھر اتجا
 في فترات أخرى) سالبة االتجاه(وحتى لما كانت العالقة عكسية بين المتغيرين . ذات االتجاه

قد تستجيب لالنخفاض  فإن معدل البطالةكان ارتفاع األول أي معّدل النمو بمعّدالت مرتفعة، و
في اتجاھھا  وھذا يعني أن العالقة بين المتغيرين، وإن كانت. عيفة جداولكن بمعّدالت ض

الصحيح كما ينّص على ذلك قانون أوكن، فإن األثر النمو سيكون ضعيف جدا على مستويات 
    .البطالة التي تبقى عند مستويات مرتفعة

دمت في ھذا التي ق المساھمة على الرغم منوإلى أنه  في األخير، أشير ينبغي أن ومع ذلك،
مزيد من البحث والتنقيب  حاجة إلى محدودة التي تم التوصل إليھا فإن ھناكال والنتائج البحث

، بحيث يمكن لنتائج الدراسة التطبيقية أن التطبيقي ھانبجاحول ھذه العالقة لما لھا من أھمية في 
لتحقيق ليمة الست االقتصادية وضع السياسا بخصوصاالقتراحات المناسبة  تساھم في صياغة

  .المسطرة في البلد األھداف
  
  العربية واألجنبية لمراجعا
تقدير معّدل البطالة بالمملكة العربية السعودية " )٢٠٠٧( .أحمد بن عبد الكريم، المحميميد -

 .مصر .)١( .مجلة جامعة حلوان ."نموذج رياضي: ٢٠٠٥- ١٩٨٦

حلقة  ."البلدان العربيةحل معضلة بطالة المتعلمين في " .)٢٠١٢( .حسين ،الطالفحة -
 .يناير ١٨ .الكويت .المعھد العربي للتخطيط .نقاشية

 ."العربي المغرب دول في التشغيلو  االقتصادية اإلصالحات" .)١٩٩٦(. بوطالب ،قويدر -
رابطة المعاھد  .العالميةألوسط في ظل المستجدات المحلية ومتطلبات التنمية في الشرق ا
 ٢٦- ٢٤ .أوراق الندوة ومداوالتھا .االقتصادية واالجتماعيةوالمراكز العربية للتنمية 

 .مصر .اإلسماعيلية .سبتمبر

 ."أثر النمو االقتصادي على العمالة في االقتصاد المصري" .)٢٠٠٩( .مجدي ،الشوربجي -
  .جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف .)٦. (مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا

 .التقرير القطري الجزائري .ئر للنمو االقتصاديطريق الجزا .)٢٠٠٦( .منسقو، الفيميز -
 .مصر .يناير  .متوسطي للمعاد االقتصادية -منتدى األورو

اتجاھات النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة " .مسلم، عائشة، ومولود ،حشمان -
 .جامعة الجزائر ."٢٠٠٤- ١٩٩٩
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  ٢٠١١- ١٩٨٠تطور معّدالت النمو االقتصاد و البطالة في الجزائر خالل الفترة ): ١(شكل 
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)(يعكس العالقة بين ): ٢(شكل  YVar و)(VarU.  


