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 :ملخص

إجياد السببية بني ظاهرتي التضخم والبطالة يف اجلزائر،  إن اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو الوصول إىل

قتصادية األساسية هلا فعالية أساسية باملتغريات االقتصادية واإجياد عالقة هذا األخري كظاهرة  وذلك من خالل

األخرى.

غريات وكان من خالل تطبيقنا جملموعة من الصدمات العشوائية وحتليل التباين وكذا دراسة السببية بني املت

ليت تسمح لنا ستنتاج العالقة املوجودة بني هذه املتغريات املدروسة، واا ستطعناا، حيث سيمس، غراجنر –املدروسة 

قتصادية معينة على باقي املتغريات املدروسة األخرىايف ظاهرة أو فعالية  ئبقياس األثر املفاج

 ة.البطالة، التضخم، منحنى فليبس، السببي :الكلمات املفتاحية

Abstract:  
L'objectif principal de cette étude est de trouver l'accès à des phénomènes de la causalité entre 

l'inflation et le chômage en Algérie, et que par la recherche de la relation de ce dernier phénomène et son 

efficacité économique d'autres variables économiques. 

Il était par l'application d'un ensemble de chocs et de l'analyse de variance aléatoires, ainsi que 
l'étude de causalité entre les variables étudiées-Sims, Granger-, où nous avons trouvé une relation entre 
ces variables étudiées, et qui nous permet de mesurer l'impact de certains phénomène économique dans le 
reste des autres variables étudiées. 
Mots clés: le chômage, l'inflation, la courbe de Phillips, la causalité. 

 
 

  :متهيد
العامل.  تعترب قضييت البطالة والتضخم من أهم الظواهر االقتصادية اليت تواجه أي اقتصاد يف

السياسات والربامج  فمشكليت التضخم والبطالة تعترب من املرتكزات األساسية اليت تقوم بتوجيه

شكلتني جتنب هاتني امل احلكومية وحتاول احلكومة دائمًا إتباع سياسات اقتصادية تهدف إىل

حكومات الدول اليت تعاني من التضخم  وتقليل األضرار النامجة عنهما. ويف كثري من األحيان تواجه

املنددة بعدم معاجلة احلكومة للبطالة أو التضخم. واالحتجاجاتأو البطالة العديد من املظاهرات 

ق اليت من خالهلا والتضخم ومن ثم نتعرض إىل الطر إىل مشكليت البطالةالبحث هذا يتطرق حيث 

هاتني املشكلتني معرفة العالقة بنينستطيع 
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 االقتصاديةوالتضخم يف النظرية  أوال: البطالة

للدول، حيث تظهر البطالة جليًا  االقتصاديةترتبط البطالة عادة وبشكل عام حبالة الدورة 

ناجتة  مؤقتةاديةوتزداد نسبها يف حال الركود االقتصادي العام، وذلك عند حدوث أزمات اقتص

إما بسبب عوامل داخلية تتعلق بإجراءات العمل والتوظيف أو سوء توافق بني خمرجات التعليم وسوق 

الدولي. أما إذا كانت الدورة  االقتصادالعمل، أو نتيجة لعوامل وضغوط خارجية تتعلق مبنظومة 

ونهوضه وتنوعه،  انتعاشهث احمللي من حي االقتصادنشطة، فإن ذلك سوف ينعكس على  االقتصادية

مما يؤدي إىل توافر فرص عديدة ومتنوعة للعمل، ومن ثم تنخفض نسبة العاطلني عن العمل يف 

اجملتمعات املعاصرة،  اقتصاداجملتمع، وبذلك يتضح أن للدورة االقتصادية دورًا أساسيًا يف تشكيل 

 ونشاط سوق العمل فيها.

ما: املفهوم الرمسي، املفهوم العلمي، فتعرف البطالة وميكن التفرقة بني مفهومني للبطالة ه

: " التعطل أو االنقطاع اإلجباري أو اإلرادي لعدد معني من أفراد القوة يف املفهوم الرمسي على أنها

 العاملة، برغم القدرة والرغبة يف العمل".

مقدار الفرق بني حجم ختالل التوازن يف سوق العمل أي ابأنها " ظاهرة  2وتعرف حسب املفهوم العلمي

العمل املعروض عند مستويات األجور السائدة وحجم العمل املستخدم عند تلك املستويات، وذلك خالل 

فرتة زمنية حمددة، ومن ثم فإن حجم البطالة يعكس حجم الفجوة بني العرض والطلب يف سوق 

العمل".

ختالف نظمها ال العامل على اليت تعاني منها دو االقتصاديةأما التضخم يعترب من املشاكل 

والسياسية. لذلك فقد حظيت هذه الظاهرة بأهمية بالغة وأصبحت من أكثر املشاكل  االقتصادية

  جتماعية.واالاالقتصادية اليت تتعرض للبحث والتحليل نظرًا ملا ختلفه من آثار على خمتلف املستويات 

وهذا ما أدى  نية يف كثري من الدول،لقد أصبح التضخم ظاهرة شائعة بعد احلرب العاملية الثا

املتزايد لدراسة هذه الظاهرة  االهتماموعلى الرغم من هذا  بهذه الظاهرة. اهتمام االقتصادينيإىل 

 .3حول حتديد مفهوم التضخم االقتصادينيتفاق بني اهذا اللفظ فإنه ال يوجد  استخداموشيع 

 يات أو احلاالت املختلفة من بينها: للتضخم عدة تعاريف ألنه يستخدم لوصف عدد من العمل

 املفرط يف املستوى العام لألسعار. رتفاعاال

 رتفاع الدخول النقدية.ا

 رتفاع التكاليف.ا

 4اإلفراط يف خلق األرصدة النقدية.

 :العالقة بني التضخم والبطالة .0

خم يف من املعتقد على نطاق واسع أن هناك عالقة عكسية بني مستوى البطالة ومستوى التض

االقتصاد، فعندما يكون معدل البطالة مرتفعا يكون معدل التضخم منخفضا، والعكس 

بالعكس، لكن الواقع يثبت عكس ذلك ألنه من املمكن أن تكون العالقة بني التضخم والبطالة 

 إجيابية حبيث تكون العالقة طردية بني البطالة والتضخم.
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 لنفرض أن االقتصاد كان متوازنًا عند النقطة  )تغيري الطلب الكلي(: . العالقة السلبية بني البطالة والتضخم0.0

حيث يتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي. (كما يف الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .،  ص : أمحد األشقر، االقتصاد الكلي، دار الثقافة و الدار العلمية الدولية، عمان، طاملصدر

 

و لنفرض أن الطلب الكلي قد ازداد بفعل    ، و مستوى األسعار ث كان حجم الناتج حي

ينتج عنها ارتفاع الطلب   أحد العوامل، غري عامل السعر. مثال يف حالة ازدياد الكتلة النقدية 

   ، وبهذا ينتقل وضع التوازن من النقطة  الكلي وهذا يؤدي إىل نقل منحنى الطلب من الوضع

   إىل النقطة

مما إىل  رتفاع حجم الناتج من اب رتبطاتقال إىل وضع التوازن اجلديد قد نالحظ أن االن

مما يعين يف  إىل رتفاع مستوى األسعار من اب رتبطاخنفاض معدل البطالة، كما أنه ايعين 

رتفاع معدل التضخم أي أن خنفاض البطالة مع اادل التضخم، يف هذا املثال يرتبط رتفاع معاالنهاية 

العالقة بني البطالة والتضخم عكسية.

على العكس من ذلك إذا اخنفض الطلب الكلي من جراء عوامل خارجية كما يف حالة 

نتقال من وسينخفض مستوى األسعار كما يف االاخنفاض العرض النقدي فسينخفض حجم الناتج 

خنفاض معدل التضخم وأن ادل البطالة قد ترافق برتفاع معا ؛ وهذا يدل علىإىل النقطة  النقطة 

6 العالقة بني البطالة والتضخم يف هذه احلالة أيضًا هي عالقة عكسية أي سلبية

ونفرتض أن  (،سوف نعود إىل الشكل )العالقة اإلجيابية بني البطالة والتضخم )تغري العرض الكلي(:  .4.0

ض الكلي قد اخنفض ألسباب خارجية مثل االرتفاع ونفرتض أن العر التوازن كان عند النقطة 

 حنو اليسار إىل الوضع املفاجئ يف تكاليف اإلنتاج يف هذه احلالة سينتقل منحنى العرض الكلي 

ذا الوضع التوازني اجلديد يتصف ، ونالحظ أن هإىل النقطة وينتقل وضع التوازن من النقطة   

إىل  أي أن االنتقال من توى الناتج عما كان عليه يف النقطة خنفاض مسارتفاع مستوى األسعار واب

رتفاع مستوى البطالة يف آن واحد.ارتفاع معدل التضخم واترافق ب 

 : بني العالقة السلبية بني التضخم والبطالة.شكل رقم 
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رتفع ألسباب خارجية )غري تغري افرتضنا أن العرض الكلي قد اوحيدث العكس إذا 

ه احلالة يرتافق اخنفاض التضخم األسعار(، فإن ذلك يؤدي إىل اخنفاض األسعار وازدياد الناتج، يف هذ

 مع اخنفاض البطالة وتظل العالقة إجيابية بني البطالة والتضخم
7. 

بنشر دراسة تطبيقية عن االقتصاد  قام االقتصادي فيليبس يف سنة  :منحنى فيليبس .3.0

قة بني (، وكان موضوع حبثه العال، سنة، متتد بني ) االجنليزي مستخدما بيانات لـ

، حيث يشار إىل هذه العالقة مبنحنى فيليبس. 8منحنيات الظاهرتني )التضخم والبطالة( توأمة

وجد فيليبس بأن األجور ترتفع بشكل واضح حينما تنخفض معدالت البطالة وعندما ترتفع هذه 

لبطالة، األخرية تنخفض معدالت األجور وكانت النتيجة أن هناك نوعا من املفاوضة بني التضخم و ا

وقد مت متثيل تلك العالقة ملنحنى  أي أن هناك عالقة عكسية بني معدل البطالة ومعدل التضخم.

 فيليبس بالشكل التالي:

: الشكل العام ملنحنى فيليبس.شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ص ان، : خالد واصف، أمحد حسني، مبادئ االقتصاد الكلي بني النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر، عماملصدر

 

قتصاد ما مبعدل كبري اعند زيادة مستوى الطلب الكلي يف ( إىل أنه يعود تفسري املنحنى )

غرائهم بأجور مرتفعة، فإن املؤسسات ستسعى إىل زيادة إنتاجها من خالل توظيف املزيد من العمال وإ

وظيف الكامل زاد معدل قرتبنا من التاقتصاد من التوظيف الكامل، وإذا قرتاب االاوهذا يعين 

لتالي خيلق التضخم، إذن االرتفاع يف األسعار نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج بفعل زيادة األجور، وبا

 رتفعت.اخنفضت يف حني أن معدالت التضخم االبطالة 

سنويًا فإن وجود معدل البطالة يبلغ  ستنتج فيليبس أنه إذا كان معدل زيادة اإلنتاجية هو ا

ستقرار األجور فإنه يتوجب قبول معدل استقرار األسعار، وللمحافظة على ااشى مع حتقيق يتم 

 .بطالة يساوي 
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راجع، وأن الطلب أما يف حالة الركود والكساد، فإن ذلك يعين أن الوضع االقتصادي يف ت

ت التضخم أو نكماش مما يعين ثبات األسعار نسبيا أو تراجعهما، أي اخنفاض معدالاإما ثابت أو يف 

 اختفاؤه وظهور البطالة، فالبطالة هي الثمن الذي يدفعه اجملتمع الرأمسالي ملكافحة التضخم
9.

 نهارت هذه العالقة بني معدل التضخم والبطالة، ففي عام احتى  وما أن جاء عام 

لو.م.أ حاول الرئيس األمريكي السابق فيكسون أن خيفض معدل التضخم الذي كان آنذاك يف ا

عن طريق تقييد منو الطلب الكلي باألساليب الكينزية بواسطة  (-)والذي كان يرتاوح ما بني 

 تقليل حجم النقود واالئتمان املصريف واإلنفاق العام.

غري أن النتائج كانت عكسية متامًا، وبشكل يناقض الفكرة األساسية اليت قام عليها 

وتضاعف  جم اإلنتاج الصناعي األمريكي بأكثر من اخنفض ح منحنى فيليبس، ففي عام 

 معدل البطالة تقريبًا، وظل املستوى العام لألسعار مرتفعًا.

ستمرت إدارة فورد يف تطبيق نفس هذه السياسة مع حتقيق نفس النتائج السيئة )تدهور اكما 

 يف معدالت النمو وتزايد معدالت البطالة والتضخم(.

جيب علينا أن نعرتف ئيس جملس االحتياطي الفيدرالي إىل القول:ر بورنساألمر الذي دفع 

باحلقيقة القاسية املاثلة أمام أعيننا، و هي أن مثة جزء كبري من سوقنا الداخلية قد فقد فاعليته يف 

إليقاف التضخم، غري كاف - جمال املنافسة، ذلك أنه إذا كان معدل البطالة يرتاوح ما بني

 .قتصادنا مل يعد يعمل كما كان يعمل يف املاضيافإن ذلك يعين أن 

ومل يكن األمر قاصرًا على الواليات املتحدة األمريكية فحسب، بل كان ذلك أيضًا يف 

الدول األوروبية الرأمسالية، إذ ظلت معدالت التضخم يف ارتفاع مستمر، مع منو واضح يف معدالت 

 إطار الركود االقتصادي. البطالة واخنفاض يف معدالت النمو، ومت ذلك يف

وهنا بدأ االقتصاديون الرأمساليون يلحظون ألول مرة ظاهرة جديدة مل تكن معروفة من قبل، وغري 

معقولة يف ضوء النظرية الكينزية، وهي ظاهرة تعايش منو البطالة مع تزايد معدالت التضخم، 

جلمع احلسابي بني معدل الذي يقاس معدله من خالل ا بـالتضخم الركوديومسيت هذه الظاهرة 

 التضخم ومعدل البطالة.

إن ظاهرة التضخم الركودي قد دمرت وهم االعتقاد الذي كان سائدا حول صحة منحنى 

فيليبس، فلم تعد القضية هي املفاضلة بني التضخم و البطالة و البحث عن حل وسط بينهما، وإمنا 

الركود االقتصادي، وهي أمور تتنافى مع  القضية أصبحت يف تواجد البطالة مع التضخم يف إطار من

 منطق منحنى فيليبس الكينزي
10. 

كما أثبتت املمارسات االقتصادية اليت طبقتها حكومات نيكسون وفورد و كارتر 

وحكومات دول أوروبا الغربية عدم استجابة الواقع الرأمسالي اجلديد للسياسات الكينزية التقليدية، 

اليون ومعهم ساسة الغرب إىل طريق مسدود، وسادت بني صفوفهم وهنا وصل االقتصاديون الرأمس

ضجة كربى، عربت يف النهاية عن شك كبري يف النظرية الكينزية.
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 قتصاديةللسببية بني الظواهر اال املفهوم القياسيثانيا: 

قتصادية وقياسها إحصائيًا، اال عتبار عالقات بني الظواهرانهتم بالتحليل القياسي للسببية ب

 قتصادي يطرح مشكلتني:بعد النظري للسببية يف القياس االوال

 .كثرة وتعقد العالقات السببية 

 .حمدودية التصور األكيد 

تصور للسببية يف القياس االقتصادي، إذ يرى أن سلسلة تسبب  عرض الباحث غرجنر

. أما الباحث 11 نيةسلسلة أخرى إذا كان معرفة املاضي السلسلة األوىل حيسن التنبؤ بالسلسلة الثا

-حندار الذاتي، ويستعمل مبدأ مدى املتغريات املفسرة فقد تصور السببية يف متغريات اال سيمس

جتاه واحد من املتغرية اخلارجية إىل املتغرية الداخلية، ااملستعملة لدرجة السببية ذات  – اخلارجية

 كذلك معرفة القيم احلالية و املاضية للمتغرية املدروسة.

اليت تستعمل النماذج القياسية األعمال التجريبية   زلنر نتقد الباحثا نة يف س

قتصادي النظري إلقامة قوانني كثر بساطة ونصح بتطوير املخطط االقتصادية األكثر تعقيدًا وأاال

 سببية يف االقتصاد
12. 

والثاني  غراجنر ختبار حسب مفهوماختبارين للسببية، األول اىل وسوف نتطرق إ

 .ختبار حسب مفهوم سيمسا

هي سبب  مفهوم السببية ؛  قراجنر سنة   قرتحالقد  (:0191. السببية حسب مفهوم غراجنر)0

ليل. و ليكن لدينا يف التح يتحسن ألننا أدخلنا املعلومة املتعلقة بـ ، إذا كان التكهن بـ 

 :سلسلتان مستقرتان و   حبيث أن  حندار الذاتي منوذج شعاع اال

 
 متثل  املتغريات  املفسرة  أو اخلارجية  بالنسبة  للمتغريات املتغريات 

  ستعمال معياري أكاييكان بيكو ، أما حتديد درجة التأخري 

 حيث أن:  وشوارز

n

nPLnK
LnPSc e

)(2
)(det)(

2


n

PK
LnPAic e

22
)(det)(  

 حندار الذاتي.مصفوفة التباين لبواقي منوذج اال متثل Ωحيث:

 كاآلتي: ختبارومنه لدينا اال

    إذا قبلنا الفرضية التالية:   ال يسبب

   إذا قبلنا الفرضية التالية: ال يسبب 

 
 .إذا رفضا الفرضيتني السابقتني، نتكلم عن احللقة الرجعية أو تبادلية

 ختبار فيشر التقليدي، معادلة مبعادلة كما يلي:استعمالاميكن 
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 حيث:

 .: جمموع مربعات البواقي بالنسبة للنموذج املقيد 

 .دون قيد : جمموع مربعات البواقي بالنسبة للنموذج ب

 . : عدد املعامل اليت خنترب صفريتها

 نرفض الفرضية الصفرية. إذا كان 

ومنوذج شعاع اإلحندار الذاتي  حندار الذاتي بقيد شرة باملقارنة بني منوذج شعاع االأو مبا

 . حنسب:بدون قيد 

 
 حيث: 

 موذج بقيد.مصفوفة التباين للبواقي للن 

 : مصفوفة التباين للبواقي للنموذج بدون قيد.

نرفض الفرضية الصفرية. إذا كان 

ختبار ختبارًا خيتلف قلياًل عن االا لقد قدم سيمس سنة  (:0191السببية حسب مفهوم سيمس )  2.

، فإذا  لـ  تسمح بشرح القيم احلاضرة األول، حبيث يعترب أنه إذا كانت القيم املستقبلية لـ 

 فيمكن أن يرتجم يف التمثيل التالي:  هي سبب  كانت  

 
     إذا قبلنا الفرضية التالية:   ال يسبب

   إذا قبلنا الفرضية التالية:   ال يسبب

 
 ختبار غراجنر.حصاءة فيشر الإنستعمل نفس 

 
 :13  أنهومن الطريقتني السابقتني لتحليل السببية تبني

 بالنسبة للباحث غرجنر السببية تعرف حبد حتسينها للتنبؤ وحيلل السببية فقط بني املسارات 

املستقرة.
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  وتأخذ إىل  بالنسبة للباحث سيمس فالسببية تفتح إمكانية أن السببية تبدأ يف اللحظة

مسارات غري مستقرة وتقرتح ترشيح السالسل.

ستقرارية املتغرياتادارسة ثالثا: 
ع معطيات كمية لظاهرتني، من أجل دراسة تطبيقية للعالقة بني التضخم والبطالة وجب مج

عتماد على جمموعة خمتلفة من املعطيات واملصادر من بينها بنك اجلزائر والديوان الوطين ومت اال

، إىل غاية سنة  لإلحصائيات وكذلك البنك الدولي. وكانت فرتة املعطيات سنوية من سنة 

كسنة األساس هو غياب بعض معطيات ملتغريات البطالة لبعض السنوات  وسبب أخذ سنة 

 ومتت تسمية متغريات الدراسة بالرموز التالية: السابقة هلا،

  متغرية التضخم.

  متغرية البطالة. 

 ختبار ديكي فولر املطور خنتار التأخريا ستعمالال حتديد درجة تأخري املتغريات، بمن أج

 .و الذي حتدده أدنى قيم للمعيارين 

n

PK
LnPAic e

22
)(det)( 

n

nPLnK
LnPSc e

)(2
)(det)(

2



 : حتديد درجة التأخري للسلسلتنيجدول 

03 02 01 p  

6.38 6.46 6.33 Aic 
inf 

6.68 6.71 6.52 Aic 
4.93 4.84 4.79 Aic 

cho 
5.22 5.08 4.89 Sc 

 .ني: من إعداد الباحثاملصدر

لسلسلة التضخم   درجة تأخري  ننستشف من اجلدول أعاله أ و حسب معياري 

 .، كذلك لسلسة البطالة فتأخريها من الدرجة تساوي

ختبار اقرارية السالسل نقوم بتطبيق تسامن أجل معرفة  ختبار اجلذر األحادي على السالسل:اتطبيق  .0

جة التأخري  للنماذج الثالثة عتماد على در، وباالدرجة التأخري  ستعمالا، وهذا باجلذر األحادي 

 ملعرفة النموذج املناسب. ختبار معنوية املعامل امع 

)1((النموذج السادس:
~

).1~~
( mA



 
p

j

tjtjtt YYtbcY
2

112 .. 

)1((النموذج اخلامس: 
~

).1~~
( mA



 
p

j

tjtjtt YYcY
2

111
~.~.

~~  

)ˆˆ1.(ˆ)1((النموذج الرابع: mA
tjt

p

j

jtt YYY  ˆˆˆ
1

1

1  



 

على تقدير (ختبار اجلذر األحادي املؤسس حتت فرضية التناوب انستعمل 

 ختبار كالتالي:ملربعات الصغرى ، وتكون مبادئ االستعمال طريقة ااالسابقة ب النماذج الثالثة

  نقوم بتقدير معامل   بعدها نقوم حبساب ()و ()،()نرمز هلا للنماذج ،calt
1̂  الذي

. ختباراميثل 



01 

 

 
 

 4102يسمرب السابع دالعدد 

  إذا كانtabt
1̂

 calt
1̂

،وجود اجلذر األحادي نقبل الفرضية الصفرية 

غري مستقرة. (، وبالتالي السريورة 

caltأوتوماتكية قيم بطريقة Eviewsحيسب برنامج 
1̂

فكانت نتائج هذا االختبار بالنسبة للسلستني 

 كما يلي:

 سلسلة التضخم inf: 

ختبار اجلذر األحادي على سلسلة التضخم.ا:جدول

 النموذج  النموذج  النموذج 
 

tabt
1̂

 calt
1̂

 tabt
1̂

 calt
1̂

 tabt
1̂

 calt
1̂

 

5% :-1.95 
-1.25 

5% :-2.98 
-1.64 

5% :-3.60 
-2.12 

 السلسلة

10% :-1.62 10% :-2.63 10% :-3.23 

5% :-1.95 
-3.59 

5% :-2.99 
-3.56 

5% :-3.61 
-3.46 

 السلسلة

 10% :-1.62 10% :-2.63 10% :-3.24 

5% :-1.95 
-6.09 

5% :-2.99 
-5.94 

5% :-3.62 
-5.77 

 السلسلة

 10% :-1.62 10% :-2.63 10% :-3.25 

 .ني: من إعداد الباحثاملصدر

لكل  غري مستقرة ، ألن القيم احملسوبة    نستنتج من اجلدول أعاله أن املتغرية

، وكذلك عند إجراء عند مستوي معنوية  لة أكرب من القيم اجملدو--النماذج 

، عند مستوى معنوية  غري مستقرة ختبار للفروقات من الدرجة األوىل وجد أن السلسلة  اال

 ستخالصنا من النموذج السادس ما يلي:اعلى الفروقات من الدرجة الثانية ختبار وبعد إجراء نفس اال

  77.5لدينا اإلحصائية احملسوبة
1ˆ




calt 62.3أقل من اإلحصائية اجملدولة
1ˆ




tabt 

(، ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي يف %)وكذلك عند   %عند مستوى معنوية 

.  السلسلة

  ختتلف معنويا عن الصفر  جتاه يف السلسة، أي أن معامل االنرفض الفرضية

ومنه تكون السلسلة  ، وبالتالي نرفض فرضية النموذج من نوع  ألن 

مستقرة.

   مستقرة ومتكاملة من الدرجة الثانية. السلسلة

 سلسلة البطالة cho: 

البطالة. سلسلة على األحادي اجلذر ختبارا: جدول 

 النموذج  النموذج  النموذج 
 

tabt
1̂

 calt
1̂

 tabt
1̂

 calt
1̂

 tabt
1̂

 calt
1̂

 

5% :-1.95 
-2.35 

5% :-2.99 
-2.32 

5% :-3.61 
-3.06 

 السلسلة

10% :-1.62 10% :-2.63 10% :-3.24 

5% :-1.95 
-5.82 

5% :-2.99 
-5.69 

5% :-3.62 
-5.51 

 لسلةالس

 10% :-1.62 10% :-2.63 10% :-3.24 

 .ني: من إعداد الباحثاملصدر
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للنموذج الرابع ال  تظهر حسب القيم احملسوبة لـ  نالحظ من اجلدول أعاله أن املتغرية 

لديهما القيم احملسوبة  - النموذجني ، لكنحتتوي على جذر أحادي عند مستوى معنوية 

، وبعد إجراء نفس وعند مستوي معنوية  أكرب من القيم اجملدولة ــــــــــــل

 ستخالصنا من النموذج السادس ما يلي:ا ختبار على الفروقات من الدرجة األوىلاال

  51.5لدينا اإلحصائية احملسوبة
1ˆ




calt 62.3أقل من اإلحصائية اجملدولة
1ˆ




tabt  عند

(، ومنه نرفض فرضية وجود جذر أحادي يف السلسلة %)وكذلك عند   %وى معنوية مست

.

  ختتلف معنويا عن  جتاه يف السلسة ، أي أن معامل االنرفض الفرضية

ومنه تكون  ، وبالتالي نرفض فرضية النموذج من نوع الصفر ألن 

السلسلة مستقرة.

  مستقرة ومتكاملة من الدرجة األوىل.  السلسلة 

 ببية بني ظاهرتي التضخم والبطالةدراسة تطبيقية لسرابعا: 

ختباري غراجنر وسيمس اهرتي التضخم و البطالة، سنستعمل من أجل دراسة السببية بني ظا

 لكي نتمكن من مقارنة النتائج
، ختبار غراجنر موجود مباشرة يف برنامج  ا، يف ما خيص 14

                 ختبار سيمس فال بد من كتابة برناجمه يف الصفحة املخصصة لكتابة الربامج يف اأما 

كما يلي:

 ختيار سيمسا: ميثل برنامج شكل 

Source : www.RégisBOURBONNAIS/ParisDauphine.Fr 
 

 

 

 

 

 
 

SMPL 1992 2001 

equation EQU1.LS inf  C inf(-1) cho(-1) cho(1)   

scalar SCRU1 = @SSR   

scalar NDLU1 = @REGOBS-@NCOEF   
equation EQR1.LS inf  C inf(-1) cho(-1)   

scalar SCRR1 = @SSR   

scalar NDLR1 = @REGOBS-@NCOEF   

SCALAR F1N = (SCRR1 - SCRU1) /(NDLR1 - NDLU1)   

SCALAR F1D =SCRU1/NDLU1   

SCALAR FS1 = F1N / F1D   

equation EQU2.LS cho C inf(-1) cho(-1) inf(1)   

scalar SCRU2 = @SSR   

scalar NDLU2 = @REGOBS-@NCOEF   

equation EQR2.LS cho C inf(-1) cho(-1)   

scalar SCRR2 = @SSR   
scalar NDLR2 = @REGOBS-@NCOEF   

SCALAR F2N = (SCRR2 - SCRU2) /(NDLR2 - NDLU2)   

SCALAR F2D =SCRU2/NDLU2   

SCALAR FS2 = F2N/F2D   

delete  SCRU1 SCRU2 SCRR1 SCRR2 F1N F2N F1D F2D              NDLU1  

NDLR1 NDLU2 NDLR2 

 
 

http://www.régisbourbonnais/ParisDauphine.Fr
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 :ختبار سيمس بني البطالة والتضخماالسببية وفق  .0

 التالية:النتائجعلى حصلنا Eviewsيف برنامج  بتطبيق برنامج الشكل رقم 

 ختبار سيمساتطبيق :  شكل 

 
 .  : من مستخرجات برنامجاملصدر

ثانية ال توجد سببية يف نرفض الفرضية األوىل وال يف ما يلي: (نستخلص من الشكل رقم )

مفهوم سيمس من ظاهرة التضخم حنو البطالة ومن ظاهرة البطالة حنو التضخم.

 :تبار غراجنر بني البطالة والتضخمخاالسببية وفق  .4
ختبار غراجنرا: تطبيق شكل 

 .  : من مستخرجات برنامجاملصدر

ظاهرة  نقبل وجود سببية بني من الشكل أعاله نالحظ إحصاءة فيشر احملسوبة 

قتصاد اجلزائري، وكذلك هناك سببية بني البطالة حنو التضخم، التضخم حنو البطالة يف اال

وهذا يعين أن هذا األخري يساعد يف تفسري بشكل جيد يف شرح وحتسني النموذج املقرتح للتقدير.

دير النموذج اخلطي لظاهرتي البطالة يف هذه املرحلة نقوم بتقتقدير العالقة بني البطالة والتضخم:  .3

ستخرجت النتائج امللخصة يف اجلدول اوالتضخم، من أجل إجياد أثر البطالة على التضخم، ف

 التالي:
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القة اخلطية بني البطالة والتضخم: تقدير العشكل 

 .: من مستخرجات برنامج املصدر

ية عند كل مستويات لماته غري معنواملالحظ من اجلدول أعاله أن منوذج التضخم كل مع

و يظهر وجود غياب مشكل  ، حتمالياال ختبارستودنت، كما أكده اال ختبارااملعنوية حسب 

وكذلك جمموع مربعات البواقي يعترب كبري، وقبول عدم معنوية املعامل  15االرتباط الذاتي لألخطاء

موذج مفسر مبعامل حتديد ضعيف قيمته عند كل مستويات املعنوية. والن عند إحصاءة فيشر =

وكذلك عند تقديرنا لنموذج بني لنا أثر التضخم ، لنلخص أن النموذج غري مقبول إحصائيًا.  

على البطالة، أظهر ضعفه اإلحصائي.

  :خالصة
بعد أن متكنا من حصر خمتلف املتغريات بعد مجعها غربلتها وهي ظاهرتي البطالة 

حلة بعد ذلك مبحاولة تقدير النماذج، وذلك عن طريق النماذج اخلطية البسيطة والتضخم، قمنا يف مر

نفس الدرجة، ستقرارية السالسل أكدت لنا أنها ليست متكاملة من ا، قبل ذلك وجب دراسة 

 ستخالصنا:اوبعد دراسة السببية 

 ة حنو ال توجد سببية يف مفهوم سيمس من ظاهرة التضخم حنو البطالة ومن ظاهرة البطال

التضخم.

 قتصاد اجلزائري، وكذلك هناك سببية ظاهرة التضخم حنو البطالة يف اال وجود سببية بني

بني البطالة حنو التضخم حسب غراجنر.

 قتصاد اجلزائري هناك أثر ضعيف للتضخم حنو البطالة.حسب معطيات اال 
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