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)دراسة تطبيقية للفرتة  العالقة بني ظاهريت البطالة والتضخم يف االقتصاد اللييب
 م(0891-3102

 
  أ.سامي عمر ساسي    د.يوسف خيلف مسعود                                              

 االقتصاد                                                                    

 اخلالصة
هتدف الدراسة إىل ربليل وقياس العالقة بُت ظاىريت البطالة والتضخم، وربديد أثر واذباه 

العالقة بُت ظاىريت البطالة والتضخم وربديد ظلط  العالقة بُت الظاىرتُت زلل الدراسة. ومت تقديروقياس
وطبيعة العالقة بينهما خالل فًتة الدراسة ابستخدام التحليل الكمي القياسي،ادلتمثل يف اختبارات 
السالسل الزمنية ومنهج التكامل ادلشًتك ابإلضافة إىل اختبار العالقة السببية جلراصلر وظلوذج 

“VAR”الظاىرتُت يف األجلُت القصَت والطويل .وأظهرت نتائج الدراسة  ، الختبار وجود عالقة بُت
عدم وجود أي عالقة بُت البطالة والتضخم يف ادلدى الطويل والقصَت ابالقتصاد اللييب وذلك خالل 
فًتة الدراسة، كما أظهرت نتائج اختبار السببية جلراصلر عدم وجود عالقة ثنائية أو أحادية االذباه بُت 

 اسة يف ادلدى القصَت أيًضا.متغَتي الدر 
 مقدمة

يُعدُّ ربقيق النمو والرفاه االقتصادي من األىداف الرئيسة للسياسات االقتصادية، لذلك يعترب 
االستقرار السعري ضرورة أساسية لضمان سالمة أداء االقتصاد الكلي، حيث يؤثر ارتفاع ادلستوى 

اخلية واخلارجية من خالل أتثَته على أسعار الفائدة العام لألسعار سلبًا على التوازانت االقتصادية الد
احلقيقية وادلدخرات احمللية، والقوة الشرائية للعملة. كذلك يُعدُّ ظهور البطالة أحد ادلؤشرات الرئيسية 
اليت تعكس حالة من االختالل يف االقتصاد الكلي، حيث تؤدي إىل احداث ادلزيد من الركود 

ن اطلفاض يف الناتج الوطٍت وظهور الطاقات اإلنتاجية ادلعطلة، وإىدار االقتصادي وما يًتتب عليو م
جلزء من الثروة الوطنية لدى اجملتمع، ما ػلد من فرص النمو االقتصادي. ذلذا رباول احلكومات دائماً 
ازباذ حزمة من اإلجراءات والتدابَت الكفيلة بتاليف ىاتُت ادلشكلتُت أو على األقل معاجلة إحدى 

 تُت على حساب األخرى، قصد التخفيف من األضرار النامجة عنهما.الظاىر 
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ولكن مع بداية السبعينيات من القرن ادلاضي عرفت دول العامل السيما الصناعي منها تزايد يف 
معدالت البطالة والتضخم معاً، شلا اسقط األفكار ادلطروحة دبنحٌت فيليبس، وإزاء تفاقم ىذه اإلشكالية 

صاد على البحث والتقصي عن األسباب اليت أدت إىل خلقها. فربزت تيارات عكف علماء االقت
 وأفكار عديدة تبحث عن طبيعة العالقة احلقيقية بُت ىاتُت الظاىرتُت.

وتُعدُّ ظاىريت البطالة والتضخم إحدى ادلعضالت الرئيسة اليت تواجو االقتصاد اللييب، حيث 
شهدت معدالت البطالة تزايدًا ملحوظًا منذ منتصف الثمانينات من القرن ادلاضي،حيث أدت األزمة 

إىل تراجع معدالت النمو االقتصادي واختالل أسواق العمل. فًتاجعت  6891النفطية لسنة 
الت التوظيف بفعل غياب االستثمارات اجلديدة من قبل ادلؤسسات العامة وبذلك وصلت معد

معدالت البطالة إىل مستوايت مرتفعة، تال ذلك شروع ليبيا يف تنفيذ مجلة من سياسات اإلصالح 
االقتصادي اليت ساعلت يف تفاقم العديد من االختالالت اذليكلية كان أعلها ارتفاع ملحوظ يف 

 لتضخم رافقها حالة من االطلفاض ادللموس يف معدالت التشغيل.معدالت ا
 إشكالية الدراسة 

أتسيسًا على ما تقدم ؽلكن ربديد إشكالية الدراسة يف التساؤل التايل:ما مدى صحة وجود 
عالقة دائمة بُت ظاىريت البطالة والتضخم يف االقتصاد اللييب؟ وإن كان ىناك عالقة بينهما فما ىي 

 وما ىو اذباىها؟طبيعتها؟ 
 أعلية الدراسة 

تكمن أعلية الدراسة يف كوهنا زلاولة لفهم طبيعة العالقة بُت ظاىريت البطالة والتضخم  يف 
االقتصاد اللييب، واخلروج جبملة من النتائج ادلفسرة ذلذه العالقة، األمر الذي قد يساعد واضعي 

لية وازباذ قرارات من شأهنا أن تعمل السياسات ومتخذي القرار االقتصادي على رسم خطط مستقب
 على زبفيض معديل البطالة والتضخم يف االقتصاد اللييب.

 أىداف الدراسة
هتدف الدراسة إىل ربليل وقياس العالقة بُت ظاىريت البطالة والتضخم، وزلاولة ربديد أثر 

 العالقة واذباىها بُت الظاىرتُت زلل الدراسة.
 فرضيات الدراسة
لتساؤالت ادلطروحة ؽلكن ربديد رلموعة من الفرضيات الختبارىا وىي على لإلجابة على ا

 النحو التايل:
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 التغَت يف معدل البطالة يؤثر سلبا على التغَتات يف معدل التضخم . -
 توجد عالقة سببية أحادية االذباه تتجو من البطالة إىل التضخم . -
 ضخم يف االقتصاد اللييب .توجد عالقة طويلة األجل بُت ظاىريت البطالة والت -

 حدود الدراسة 
إىل غاية  6891اقتصرت الدراسة على االقتصاد اللييب لتشمل الفًتة الزمنية ادلمتدة من 

3162. 
 منهجية الدراسة 

سباشيًا مع أعلية الدراسة وربقيقا ألىدافها، سيتم قياس وتقدير العالقة بُت ظاىريت البطالة 
اذباه العالقة بينهما خالل الفًتة ادلدروسة ابستخدام طرائق التحليل والتضخم وربديد ظلط وطبيعة و 

الكمي القياسي، واالختبارات اإلحصائية، ادلتمثلة يف اختبارات السالسل الزمنية ومنهج التكامل 
ادلشًتك ابإلضافة إىل اختبار السببية جلراصلر، فضاًل عن اختبار وجود عالقة بُت الظاىرتُت يف األجلُت 

  والطويل . القصَت
 الدراسات السابقة

كثَتة ىي النظرايت والدراسات اليت اىتمت بفحص العالقة بُت ظاىريت البطالة والتضخم، 
قصد تقدمي حلول مالئمة ألصحاب القرارات االقتصادية للتقليل من األضرار النامجة عن ىاتُت 

 ليت تناولت ىذا ادلوضوع . الظاىرتُت. ويف ىذه اجلزئية سنقدم عرض موجز لبعض تلك الدراسات ا
أيدت العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة ادلنطلقات الفكرية لنظرية 
منحٌت فيلبس القائمة على وجود عالقة تبادلية دائمة بُت معديل البطالة والتضخم، حيث أظهرت 

ومهمة بُت معدالت البطالة وزروق وفائزة وجود عالقة عكسية   ”Kumar“نتائج دراسة كل من 
لعراف فائزة و سعودي صلوى،  ;3162علي زروق،  ;Kumaru, 2012) ومعدالت التضخم

يف الوقت نفسو على صحة فرضية فيلبس يف  ”Furuoka & Munir“(، ويؤكد كل من3166
، حيث وجدا أن دلعدل البطالة أثر عكسي وقوي على معدل 3112-6892ماليزاي خالل الفًتة 

، كذلك أظهرت نتائج  (Furuoka & Munir, 2014)سواء يف ادلدى القصَت أو البعيد التضخم
وجود عالقة سالبة قوية التأثَت بُت التضخم والبطالة  ((Kogid, et.al., 2012الدراسة اليت أجرىا

على ادلدى القصَت غَت أن ىذىالعالقة أحادية االذباه سبتد من التضخم إىل البطالة،وأن أتثَت ىذه 
لعالقة كان ضعيفا على ادلدى الطويل.كما أشارت نتائج الدراسة اليت أعدىا ادلّصبح وادلرعي إىل ا
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وجود عالقة عكسية التأثَت بُت البطالة والتضخم يف األجل الطويل إال أن ىذه العالقة غَت معنوية 
إليهادراسة  (، وقد تطابقت النتائج اليت خلصت 3162إحصائيا يف األجل القصَت)ادلّصبح وادلرعي،

جزئيا مع ىذه النتيجة،حيث أكدوا على وجود عالقة  ”Zama“ و ”Mahmood“كل من ميلود و
عكسية دائمة بُت معدل البطالة والتضخم يف اآلجل الطويل إال أن ىذه العالقة عابرة وضعيفة التأثَت 

 ,Zaman 3162ود،على ادلدى القصَت وأهنا أحادية االذباه تتجو من التضخم ضلو البطالة )وعيل ميل

et.al., 2013; Mahmood, et.al,2013; كما أفادت النتائج اليت توصل إليها ادريوش وعبد .)
القادر أن دلعدل التضخم أتثَت إغلايب معنوي ولكنو زلدود على اطلفاض معدل البطالة يف األجل 

 (.3162القصَت )أدريوش وعبدالقادر،
عالقة ”Orji“ إليها العاين وعايد ومحدي وعوض و بينما فندت النتائج التطبيقية اليت توصل

ادلبادلة بُت التضخم والبطالة حسب منطق فيليبس، حيث وجدوا أبن ىناك عالقة إغلابية التأثَت بُت 
معدل البطالة والتضخم ويعزو بعضهم السبب إىل االختالالت اذليكلية يف القطاعات السلعية، وارتفاع 

د اإلنفاق دلكافحة البطالة األمر الذي أدى ربرك معدالت التضخم تكاليف اإلنتاج،إىل جانب تزاي
(،  Orji, et.al,2015 ;3162االسطل، ;3162عايد، ;3166والبطالة يف االذباه نفسو)العاين،

يف دراستو على النتيجة نفسها، حيث أشار إىل   ”Touny“كذلك أكدت النتائج اليت ُخلص إليها
البطالة والتضخم،شلا يعٍت أن سياسة استهداف التضخم يف االقتصاد وجود عالقة إغلابية التأثَت بُت 

كما  (.Touny,2013ادلصري سوف تفشل يف خفض معدل البطالة السيما يف األجل الطويل )
برىنت النتائج اليت توصل إليها عوض على تزامن ادلعدالت ادلرتفعة دلعدالت البطالة والتضخم يف 

(.ويف نفس 3113 عالقة ادلبادلة بُت التضخم والبطالة )عوض، االقتصاد ادلصري شلا ينفي وجود
( إىل وجود 3162لبزة وضيف هللا،  ;3162 السياق توصلت دراسة كل من ) حبيب ودمحم ومليكة،

عالقة طردية لكنها ضعيفة التأثَت بُت البطالة والتضخم إىل حد ؽلكن معو القول أن ادلتغَتين مستقلُت 
 عن بعضهما البعض.

أصحاب ادلذىب  ”Herman“هة أخرى وافقت النتائج اليت توصل إليها ومن ج
النقدي،الذين يرون  أبن العالقة التبادلية بُت معدل البطالة ومعدل التضخم اليت يعرب عنها فيليبس ما 
ىي إال ظاىرة قصَتة األجل وىي ليست دائمة، حيث أثبتت نتائج دراستو أنو ال ؽلكن ربديد عالقة 

اللة إحصائية بُت معدل البطالة والتضخم على ادلدى الطويل، إال أن ىذه العالقة مستقرة ذات د
العكسية بُت معدل التضخم والبطالة كانت مباشرة وقوية جدا على ادلدى القصَت يف االقتصاد الروماين 
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وأرجع ذلك إىل السياسات االقتصادية ادلطبقة يف تلك الفًتة، واليت ال  ،3118و 3111بُت عامي 
 دف مباشرة إىل زبفيض معدل التضخم على أساس الزايدة يف معدل البطالة والعكس ابلعكسهت
(Herman,2010 ويف نفس السياق ُخلصت النتائج التطبيقية اليت توصلت إليها دراسة ،)

“Karahan”  أن دلعدل البطالة أتثَت سليب وىام على معدل التضخم يف ادلدى القصَت، لكن ال عالقة
على النتيجة ذاهتا  ”Moise“. وقد أكد (Karahan, et.al., 2012)ادلدى الطويل  بينهما على

ابلنسبة لألجل الطويل حيث وجد أن منحٌت فيلبس أيخذ الشكل العمودي على ادلدى الطويل، شلا 
يعٍت عدم وجود عالقة مبادلة بُت معدل البطالة والتضخم يف األجل الطويل،أما يف ادلدى القصَت فقد 

العالقة التبادلية بُت معدل البطالة والتضخم ؽلكن العثور عليها يف بعض الفًتات وال ؽلكن  وجد أن
(.كذلك بينت النتائج اليت Moise, 2014التحقق منها يف فًتات أخرى يف االقتصاد الروماين )

توصلت إليها خدغلة وجود عالقة طردية بُت البطالة والتضخم خالل فًتة تطبيق النظام االشًتاكي يف 
االقتصاد اجلزائري، مث ربولت إىل عالقة عكسية خالل فًتة تطبيق برامج صندوق النقد الدويل، حيث 

طالة الذي شهد ارتفاعا ملموسا،  شهدت معدالت التضخم تراجعا ملحوظا على حساب معدل الب
كما بينت استمرار العالقة يف األجل الطويل بُت البطالة والتضخم وذلك على عكس ما ذىب إليو 

(، وقد عززت النتائج اليت أشار إليها محدي ىذه النتيجة، حيث 3118النقديُت )محادي خدغلة، 
ة اإلصالحات اليت قامت اها اجلزائر مع أشار إىل وجود عالقة تبادلية بُت البطالة والتضخم خالل فًت 

صندوق النقد الدويل، وأن ىذه العالقة أصبحت موجبة مع ارتفاع أسعار النفط ومع تطبيق برامج 
، فإن العالقة بُت البطالة والتضخم تطابقت 3163-3111االنتعاش االقتصادي،أما خالل الفًتة 

 (.3162مع طرح منحٌت فيليبس)مسعودة محدي، 
تفقت نتائج بعض الدراسات األخرى مع رؤية النيوكالسيك الرافضة إلمكانية وجود بينما ا

عالقة تبادلية بُت معديل البطالة والتضخم حىت فياألجل القصَت، من ىذه الدراسات كانت دراسة 
عمَتاليت أسفرت نتائجها عن عدم وجود عالقة واضحة مابُت معدل البطالة والتضخم يف األجل 

(، 3162قق أفكار فيلبس يف ادلدى القصَت على االقتصاد اجلزائري)شلويف عمَت، الطويل وعدم رب
ووافق عقونوجازيو وطالب ومصطفى على ىذه النتيجة، حيث أشاروا إىل أنو مل تكن ىناك عالقة 
واضحة ذات داللة إحصائية بُت معدالت التضخم ومعدالت البطالة ال يف األجل الطويل وال يف 

 (.3162مصطفى،  ;3163طالب، ;3111جازية،  ;3163قون، األجل القصَت )ع
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شلا تقدم طللص إىل أن النقاش حول موضوع العالقة بُت ظاىريت البطالة والتضخم ال يزال 
قائماإىل يومنا ىذا،بُت ادلهتمُت والباحثُت يف اجملال االقتصادي واالجتماعي، شلا يدل علىأن العالقة 

تزال تُعدُّ رلاالًللتقصي والبحث، حيث نلحظ من الدراسات السابقة بُت ظاىريت البطالة والتضخم ال 
سالفة الذكر أبن النتائج النهائية لتلك الدراسة مل تكن قطعية حيث تناقضت فيما بينها. ففي الوقت 
الذي أيدت فيو نتائج بعض الدراسات ادلنطلقات الفكرية لنظرية منحٌت فيلبس حول وجود عالقة 

مة بُت معدل البطالة ومعدل التضخم، نرى دراسات أخرى اتسقت نتائجها مع ما تبادلية واضحة وىا
ذىب إليو النقديُت من افًتاضات حول العالقة التبادلية بُت معدل البطالة والتضخم، بينما اتفقت 
نتائج  دراسات أخرى مع طرح النيوالكالسيك ادلؤمن بعدم وجود عالقة تبادلية بُت البطالة والتضخم 

 جلُت القصَت والطويل.يف األ
 وصف وتقدير ظلوذج الدراسة 

اعتمادا على النظرية االقتصادية وبعض الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة، ومت 
 االطالع عليها، فإن العالقة بُت ظاىريت البطالة والتضخم ؽلكن سبثيلها ابلصيغة الرايضية التالية :

0 + 1 ∑UNt+ t                                                             

                                                              (1) 

∑

INFt = 

 ن :إحيث 

INFt، معدل التضخم :UNt ،6: معدل البطالة،معدل التغَت يف التضخم :0   احلد:
 : حد اخلطأ tالثابت ، 

 اختبارات جذور الوحدة
من أجل ربديد ما إذا كانت متغَتات الدراسة مستقرة أم ال، سيتم استخدام اختبارين جلذور 

(. وبتطبيق ىذين P-PT(واختبار فيليبس وبَتون)ADFالوحدة علا:اختبار ديكي فلر ادلعدل)
 (.3( و)6االختبارين ربصلنا على النتائج ادلوضحة ابجلدولُت التاليُت)

 ((ADFفلر ادلعدل ( نتائج اختبار ديكي 6جدول )
 

 

Variable

s 

Level 1st difference 

Constant  Trend and 

constant 
Constant  Trend and 

constant 

INF -3.1226780.0345 -3.0860660.1261 -6.6452650.0000 -6.5058670.000 

UN -1.0910750.7075 -0.1998990.9903 -4.5124970.0011 -4.6449540.0041 
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 ((P-PT( نتائج اختبار فيلبس بَتون 3جدول )
 

 

Variab 

les 

Level 1st difference 

Constant  Trend and 

constant 

Constant  Trend and 

constant 

INF -3.1354640.0335 -3.1226230.1179 -6.7773910.0000 -6.6162200.0000 

UN -1.0644700.7179 -0.5625250.9748 -4.5124970.0011 -4.6337480.0042 

 
( وادلتحصل عليها من خالل تطبيق اختبار ديكي 6أظهرت نتائج التقدير ادلبينة ابجلدول )

(، أن كال ادلتغَتين كاان يعانيان من وجود جذور أحادية )عدم السكون( عند مستوايهتما، ADFفلر)
وابستخدام طريقة الفروق مت التخلص من اجلذور األحادية وأصبح ادلتغَتين ساكنُت عند الفرق األوىل 

 ذلما. 
جرينا (، أADFوللتأكد من دقة النتائج اليت مت التوصل إليها عن طريق اختبار ديكي فلر)

( واليت عززت النتائج اليت مت التوصل 3( ادللخصة نتائجو يف اجلدول )P-PTاختبار فيليبس وبَتون )
(.وابلتايل نستطيع التأكيد على نتيجة مفادىا أن السالسل ADF) إليها من خالل اختبار ديكي فلر

 الفروق االوىل ذلا.الزمنية ادلتعلقة دبتغَتي الدراسة غَت مستقرة يف ادلستوى واستقرت عند أخذ 
 اختبار التكامل ادلشًتك

اليت أفصحت  (P-PT)( وفيليبس وبَتونADF) على ضوء نتائج اختباري ديكي فلر ادلعدل
، وتكاملهما عند ادلستوى I(0)عن عدم سكون بياانت متغَتي ظلوذج الدراسة عند صيغة ادلستوى 

من نفس الرتبة  فإنو ؽلكن إجراء اختبار . وطادلا أن متغَتي النموذج متكامالن I(1)األول للفروق 
جوىانسن للتكامل ادلشًتك للتحقق من مدى وجود عالقة توازنية بُت متغَتي الدراسة يف ادلدى الطويل 

 من عدمو.وإبجراء اختبار التكامل ادلشًتك جلوىانسن ربصلنا على النتائج التالية:
 بُت متغَتات الدراسة ( يوضح نتائج اختبار جوىانسن للتكامل ادلشًتك2جدول )

 
Hypothesized Eigen value Trace 

Statistic 

Critical Value 

at 5% 

Critical Value at 

1% No. of CE(s) 

None   

0.3150876 

 

10.89100 

15.41 20.04 

At most 1   

0.110056 

 

2.565140 

3.76 6.65 
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Trace test indicates no co-integrating at 5% and 1% at the 1% level. 
 

Hypothesi

zed 

Eigen 

value 

Max-

Eigen 

Stati

stic 

Critical 

Value 

at 5% 

Critical 

Value at 1% 

No. of 

CE(s) 

None  0.3150

76 

8.325

858 

14.07 18.63 

At most 1  0.1100

56 

2.565

140 

3.76 6.65 

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
Max-eigenvalue test indicates no co-integrating at both 5% and 1% 

levels 

 Traceنلحظ أبن إحصائية اختبار األثر ) بفحص نتائج اختبار جوىانسن للتكامل ادلشًتك،

Statistic( وإحصائية اختبار القيم العظمى )Max-Eigen 6(أقل من القيم احلرجة ذلما عند %
% على التوايل ،عليو ال ؽلكن رفض فرض العدم القاضي بعدم وجود عالقة تكامل مشًتك واحدة 2و

على األقل يف ادلدى الطويل بُت متغَتات الدراسة.شلا يعٍت عدم وجود عالقة توازنية يف األمد الطويل 
 (.UN ( و)INFبُت ادلتغَتين )

 اختبار السببية
( ال يعٍت UN( و)INFن عدم وجود عالقة توازنية مستقرة يف ادلدى الطويل بُت ادلتغَتين)إ

ابلضرورة غياب ىذه العالقة يف ادلدى القصَت،ومن أجل معرفة اذباه العالقة السببية اليت قد تكون 
م موجودة بُت معدل التضخم ومعدل البطالة، ومن مت ربديد أيهما يؤثر يف اآلخر،جلأان الستخدا

( نتائج اختبار العالقة السببية 2اختبار العالقة السببية وفقًا ألسلوب جراصلر. ويعرض اجلدول رقم )
 بُت ظاىريت البطالة والتضخم.

 ( يوضح اختبارالعالقة السببية دلتغَتات الدراسة 4جدول رقم )
 

Probabili

ty 

F-

Statistic 

O

bs. 

Null Hypothesis: 

 0.423484 0.196

47 

2

2 

UN does not Granger Cause 

INF 

 0.49509 0.732

91 

INF does not Granger Cause 

UN 

( ال يرتبط بعالقة سببية INF( أن معدل التضخم)2تَبُت لنا من النتائج الواردة ابجلدول رقم )
( ىو األخر ال يرتبط بعالقة سببية مع معدل UN(، كما أن معدل البطالة )UNمع معدل البطالة )
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(. وبناءًا على ىذه النتائج ؽلكننا القول أبنو ال توجد عالقة سببية بُت ادلتغَتين زلل INF) التضخم
 البحث.  

 (VARتقدير ظلوذج الدراسة ابستخدام ظلوذج )
أتسيسا على النتائج السابقة اليت أسفرت عن عدم وجود أي عالقة توازن مستقرة بُت معديل 

عليو فإن الطريقة ادلناسبة لتقدير العالقة بُت متغَتات النموذج يف التضخم والبطالة يف األمد البعيد، 
(. وإبجراء Vector Auto Regressionاألمد القريب ىي استخدام ظلوذج متجو االضلدار الذايت)

 ىذا االختبار ربصلنا على النتائج التايل:
∑

INFt = 
0 + 1 ∑INF-1 - 2∑INF-2 - 3∑UN-1 + 4∑UN-2 + 

t                                           (2) 
 

∑

INFt = 
20182618(102296) + 10921623 (101186)∑INF-1 - 

10618622 (101131)∑INF-2 -10869218 (102982)∑UN-1 + 

10929233 (101222) ∑UN-2                                       (3) 

 

R2= 10223; D-W = 60813228 
( ليس ذلما UN-2( و)UN-1( أن كال ادلتغَتين )3الواردة ابدلعادلة )يالحظ من النتائج 

(، INFداللة إحصائية، أي أن كل من ادلتغَتين ليس دبقدورعلا تفسَت التغَتات اليت ربدث يف ادلتغَت )
،ابإلضافة إىل ان 3احملسوبة لكال ادلتغَتين أقل بشكل مطلق من  ”t“حيث وجدت قيمة االحصائية

%. وعليو طللص إىل نتيجة مفادىا غياب 2للمتغَتين وجدت قيمتهما تتجاوز  ”P-Value“قيمة 
العالقة  بُت البطالة والتضخم يف األجل القصَت وىذا ما أكدت عليو أيًضا نتائج اختبارات السببية 

 الجراصلر اهذه الدراسة.
من خلو ولكي يتم االعتماد على نتائج التقدير يف تفسَت النموذج السابق، غلب التأكد 

النموذج من مشاكل القياس مثل مشكلة االرتباط الذايت ومشكلة التوزيع الطبيعي ومشكلة تباين حد 
اخلطأ.عليو مت إجراء تقييم إحصائي للنموذج ادلقدر، وبينت النتائج خلو النموذج من مشكلة االرتباط 

.  60813تساوي واليت كانت  3تقًتب من  ”D.W“الذايت، حيث كانت إحصائية داربون ووتسون 
أيًضا أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت يف سلسلة  ”LM“كما أظهرت نتائج اختبار 

البواقي،كذلك بينت النتائج أن سلسلة البواقي تتبع توزيعها الطبيعي، وكذلك ال تعاين من مشكلة 
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خاٍل من كل  ، أي أن النموذج”Heteroskedasticity“تباين حد اخلطأ وذلك حسب اختبار 
 ( نتائج ىذه االختبارات .2تلك ادلشاكل. ويعرض اجلدول رقم )

 ( يوضح تشخيص بواقي النموذج ادلقدر2جدول رقم )
 
R

esult 

Probab

ility 

F-

statistic 

Residual Diagnostic Tests 

N

o 

0.7423

70 

0.30390

3 

Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM  

N

o 

0.8405

76 

0.49292

9 

White Heteroskedasticity 

N

o 

038430

44 

 

Jarque-

Bera 

Normality test  

0328234

1 

 
 مناقشة النتائج

نالحظ أن نتائج ىذه الدراسة من جهة ونتائج دراسات سابقة يف ىذا ادلوضوع من جهة 
(، من حيث عدم وجود عالقة اثنية، أهنا جاءت متفقة مع النظرية االقتصادية )كما يراىا النيوكالسيك

بُت ظاىريت البطالة والتضخم، حيث تطابقت نتائج ىذه الدراسة مع النتيجة اليت توصل إليها ) شلويف 
( يف دراستو، واليت أكدت على عدم وجود عالقة واضحة بُت معدل البطالة ومعدل 3162عمَت،

ت البطالة على معدالت التضخم التضخم يف األجل الطويل، وابلتايل الأتثَت للتغَتات يف معدال
 وابلتايل عدم ربقق أفكار فيليبس.

( واليت أوضحت أن غياب 3161واتفقت أيًضا دراسة عقون مع دراسة شلويف )سليم عقون،
متغَت معدل التضخم يف النماذج اليت قام بدراستها، ؽلكن إرجاعو لعدم وجود عالقة واضحة بُت معدل 

يل، وابلتايل فإن التغَتات اليت ربدث يف معدالت التضخم مل يكن ذلا التضخم والبطالة يف األجل الطو 
أي أتثَت على معدالت البطالة. وتوافقت أيضًا نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )بن بوزاين 

( اليت أكدت على غياب العالقات السببية بُت معدالت التضخم ومعدالت 3111جازية،
جة، حيث أشارا إىل أنو مل تكن ىناك عالقة واضحة ذات البطالة.وأكد عقون وطالب على ىذه النتي

داللة إحصائية بُت معدالت التضخم ومعدالت البطالة ال يف األجل الطويل وال القصَت )سومية 
 (. 3162، خربوش مصطفى، 3163طالب،
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وابلتايل نالحظ أن ىذه الدراسة توافقت مع إحدى أىم مدراس الفكر االقتصادي )مدرسة 
ابلنظرية االقتصادية، ابإلضافة إىل العديد من الدراسات السابقة يف اقتصادات دول  النيوكالسك(

سلتلفة حول العامل، حيث ُخلصت إىل عدم وجود عالقة بُت متغَتات الدراسة ابدلدى الطويل، وأيًضا 
عدم وجود عالقة سببية ثنائية أو أحادية االذباه ابدلدى القصَت بُت معدالت البطالة ومعدالت 

 لتضخم يف االقتصاد اللييب.ا
 النتائج

( أن متغَتات P-PT( وفيليبس بَتون )ADFأظهرت نتائج اختباري ديكي فلر ادلعدل ) -6
النموذج القياسي، كانت غَت مستقرة وتعاين من مشكلة عدم االستقرار عند مستوايهتا األصلية، يف 

 حُت أصبحت مستقرة بعد أخذ الفروق األوىل ذلا.

فيما يتعلق ابختبار التكامل ادلشًتك، أظهرت نتائج اختبارات جوىانسن عدم وجود  -3
 عالقة توازنية يف ادلدى البعيد بُت ظاىريت البطالة والتضخم.

أظهرت نتائج اختبار السببية جلراصلرعدم وجودعالقة سببية اثنائية أو احادية بُت معدل  -2
 التضخم ومعدل البطالة.

يل العالقة بُت معدل التضخم ومعدل البطالة يف ادلدى القصَت أنو ليس أظهرت نتائج ربل -2
ذلما داللة إحصائية، دبعٌت أنو ال أتثَت للتغَتات يف معدالت البطالة على  معدالت التضخم  يف ادلدى 

 القصَت.
توافقت نتائج الدراسة مع إحدى أىم مدراس الفكر االقتصادي )مدرسة النيوكالسك(  -2
 قتصادية، ابإلضافة إىل العديد من الدراسات السابقة يف اقتصادات دول سلتلفة حول العامل.ابلنظرية اال

 التوصيات
ترشيد اإلنفاق احلكومي على ضلو يؤدي إىل توفَت ادلزيد من فرص العمل المتصاص  -6

 العمالة الزائدة من جهة، وؼلفض معدل التضخم من جهة أخرى.
ثر توسًعا، إما إبجرائها على ادلزيد من االقتصادايت تدعيم ىذه الدراسة بدراسات أك -3

الدولية،أو ابجراء ادلزيد من الدراسات بشكل منفصل على مشكليت البطالة والتضخم، اهدف 
تتبع أسباب ظهور ىاتُت الظاىرتُت وأتثَتعلا على النمو يف االقتصاد الدويل بشكل عام واالقتصاد 

 اللييب بشكل خاص.
 



 العالقة بني ظاهريت البطالة والتضخم يف االقتصاد اللييب    العدد السادس              -جملة البحوث األكادميية 

- 343 - 

 املراجع

 أوال: املراجع ابللغة العربية 
دراسة قياسية  –(،"قياس أثر ادلتغَتات االقتصادية على معدل البطالة 3161سليم عقون، ) -6
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(، "العالقة بُت التضخم والبطالة والنمو االقتصادي يف اجلزائر 3162خربوش مصطفى، ) -2
(.  ص 9ابستخدام التكامل ادلشًتك وظلوذج تصحيح اخلطأ"، رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية، العدد)
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(، "دراسة تطبيقية دلنحٌت فيلبس يف السودان للفًتة 3162علي احلسن دمحم نور زروق، ) -8
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