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  اجلزائر-ة الشلفجامع

  
Résumé 

ِ   Ce travail a pour objectif de répondre à la problématique suivante « 

lequel des deux taux est le plus crédible pour indiquer l’efficacité du 
marché du travail, le taux de chômage ou le taux d’emploi ? en d’autres 
termes, nous avons tenté de répondre aux questions suivantes : 
1. Le taux de chômage est-il un bon indicateur du plein emploi ? 
2. le taux d’emploi est-il plus crédible que le taux de chômage pour refléter 
l’efficacité du marché du travail ? 
3. les statistiques fournies par l’enquête nationale sur l’emploi, sont-ils 
crédibles ? 
   Grâce aux outils analytiques théoriques et aux déductions empiriques, on 
est arrivé aux résultats suivants : 
4. l’appui sur le taux de chômage pour expliquer l’efficacité du marché du 
travail est erroné. De préférence on utilise le taux d’emploi pour décrire le 
marché du travail et évaluer les politiques économiques. 
5. il faut être prudent lors de l’analyse des données statistiques concernant 
le marché du travail en générale et le taux de chômage en particulier, car les 
conditions contraignantes du processus de l’enquête qui aboutissent à des 
résultats qui sous-estiment le niveau du chômage ; sans oublier que ce 
dernier ne reflète guère la situation de l’emploi des ressources. 
6. l’économie Algérienne a pu contrecarrer les effets néfastes du taux 
d’activité et la croissance de la population sur le chômage durant les années 
2004 et 2006. 
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    مقدمة
 أكثر مصداقية أي املعدلني" هذه الورقة البحثية أن أجيب على تساؤل رئيسي وهو أحاول يف

وبشكل أدق سأبرهن على  ؟معدل البطالة أم العمالةأهو للتعبري عن فعالية سوق الشغل، 
صحة أو خطأ الفرضيات التالية واملنبثقة من هذا التساؤل باستخدام األدوات التحليلية النظرية 

  :مليدانيةواالستنتاجات ا
 .يف البلدمعدل البطالة يعرب عن حالة التشغيل إن  •
 .معدل العمالة أكثر مصداقية من معدل البطالة للتعبري عن فعالية سوق العملإن  •
االستطالع الوطين حول واملتحصل عليها من البطالة والتشغيل اإلحصائيات اخلاصة ب •

  .هي تقديرات جيدةالتشغيل 
سوف أو خطأ الفرضيات السابقة، صحة على الربهان سي ولإلجابة على التساؤل الرئي

اخلاصة بسوق الشغل من بينها معدل البطالة، وإىل بعض املؤشرات اهلامة البداية أتطرق يف 
تحليل التطورات امليدانية هلذه املعدالت مث إجياد ، حيث سأقوم بالنشاط، العمالة والشغل

ني معدل البطالة ومعدل العمالة من جهة ومعدل العالقات فيما بينها وأخص بالذكر العالقة ب
البطالة ومعدل النشاط من جهة أخرى، مث استنتاج مدلوالت هذه املؤشرات من خالل 

  .البيانات اإلحصائية
ملزيد من املعرفة حول حساب معدل البطالة ميدانيا، مت التطرق إىل املراحل اليت يتم فيها 

 الكيفية اليت يتم ا حساب القوى العاملة االستطالع الوطين حول التشغيل وما هي
مل أكتف ذا، بل حاولت انتقاد النتائج املتوصل إليها . واملؤشرات اخلاصة ا يف كل مرحلة

بعد انتهاء التحقيق بطريقة موضوعية وكيف أا تقوم بالتقدير الزائد للتشغيل والناقص 
زن سوق الشغل بني العرض والطلب للبطالة، مث استخدمت العالقة الرياضية اخلاصة بتوا

حلساب املسامهة امليدانية يف البطالة لكل من منو العمالة، السكان يف سن العمل ومعدل 
  .النشاط

  القوى العاملة، مكوناا، مؤشراا وتطوراا امليدانية: أوال

ن  فئتني، فئة بلغت الس يتكون من)PT(السكان إن جمموع  :السكان والقوى العاملة: 1-1
) PAT(ونطلق على هذه اموعة مصطلح السكان يف سن العمل ) 59-16(القانونية للعمل 

، ويقسم ) سنة60 سنة أو أكثر من 16أقل من (وفئة أخرى مل تبلغ هذا السن أو جتاوزته 
) PNA(خارج القوى العاملة وسكان ) PA(لقوى العاملة السكان كذلك إىل سكان ينتمون ل
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إن القوى العاملة . نشطنيالالسكان النشطني وغري لى هذين الصنفني يطلق االقتصاديون عو
لقاء تشمل السكان يف سن العمل الذين يصرحون أم يزاولون أو يبحثون عن نشاط مهين 

ن من السكان النشطني يف سوق العمل رغم أم ال يزاولون أية والسكان العاطليعترب . أجر
فالسكان ، وعليه وهلذا فهم نشطني ال يعملوندوه ألم يبحثون عن العمل ومل جيوظيفة 
نشطني الغري ، أما ن يشملون كل القوى العاملة واملستعدة إلنتاج السلع واخلدماتوالنشط

، السكان يف سن )ال يسمح هلم القانون بالعمل( سنة 16يشملون األفراد الذين سنهم يقل عن 
رون العودة لوظائفهم اليت مت إيقافهم عنها العمل الذين ال يعملون وال يبحثون عن عمل أو ينتظ

بصفة مؤقتة، التالميذ والطلبة بدون مهنة وظيفية، النساء يف البيت واملتقاعدون والعاجزون عن 
  .العمل

من األفراد واليت تتكون ) ونالسكان النشط(القوى العاملةإن سوق العمالة يهتم فقط ب     
، )STR( لعاطلني عن العمل لكنهم يرغبون يف العملباإلضافة إىل األفراد ا) PO (املشتغلني

أما السكان العاملون أو القوى العاملة املستخدمة هي اليت ميارس أفرادها العمل فعال للحصول 
 وهذا يعين أا ،على الكسب الذي يكون بشكل أجر أو راتب أو ربح أو حصة يف اإلنتاج

ملون مشاركة والذين يعملون حلسام تشمل األفراد الذين يعملون لدى الغري والذين يع
 أما العاطلون فهم األفراد القادرون على العمل ،اخلاص وهم أصحاب احلرف واملهن املستقلة

  .والراغبون فيه والذين يبحثون عن العمل عند األجر السائد ومل جيدوه
  :قوى العاملة اليت تربط بني السكان ومكونات ال التاليةن التحليل السابق، نستنتج العالقاتم
  نشطنيالعدد السكان غري + عدد السكان النشطني = عدد السكان اإلمجايل  .1

( )1.....   PNAPAPT += 
 عدد األفراد العاطلني+ عدد األفراد املشتغلني = عدد السكان النشطني  .2

( )2.....   STRPOPA += 
 السكان يف سن لو مثلنا اموعات السابقة يف دوائر، فإن دائرة السكان حتوي دائرة  

 :العمل وهذه األخرية حتوي القوى العاملة اليت بدورها حتوي العاطلني واملشتغلني
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  خمطط السكان والقوى العاملة: 1 الشكل
  

  
  

السكان النشطني أو القوى العاملة حمتواة يف السكان إن الدائرة أعاله توضح أن   
ن األفراد العاملني بـأجر واألفراد الذين عملوا على األقل الذين هم يف سن العمل وتتكون م
باإلضافة إىل )  أثناء املقابلةرغم تصرحيهم أم بدون عمل(ساعة واحدة خالل الفترة املرجعية 

األفراد العاطلني عن العمل لكنهم يرغبون يف العمل بأجر يف أي وقت، كما تشمل األفراد 
 حتدد قبل البدء يف عملية التحقيق وعادة ما  الفترة املرجعيةإن. 1الذين هم يف اخلدمة الوطنية

  .تكون يف األسبوع الذي يسبق العملية بشهر أو شهرين على أكثر تقدير
نظرا الختالف النظم والتشريعات املعمول ا من دولة ألخرى، فإن املكتب   

رق التحقيقات للعمل وحد املصطلحات اخلاصة بسوق الشغل، كما بين ط) BIT(العاملي
  .اليت دف لقياس هذه املؤشرات حىت يكون باإلمكان إجراء مقارنات دولية) االستطالعات(

  :العاملون والعاطلون: مكونات القوى العاملة: 1-2
إن حجم الطلب على العمل أكرب دائما من حجم املناصب املستخدمة  :العاملون: 1-2-1
إن توزيع العاملني على . وءة واملناصب الشاغرةألنه يشمل املناصب اململ) عدد العاملني(

قطاعات النشاط االقتصادي، املناطق اجلغرافية، النوع، العمر أو الشهادة ال يعرب فعال عن 
هيكل الطلب على العمالة إال يف حالة ضعف معدل البطالة االحتكاكية واهليكلية، لكنه 

ت جانب الطلب، ينبغي أن نعرف فحىت تكتمل معرفة مكونا. يعكس إىل حد ما هذا اهليكل
ولألسف، فإن الديوان الوطين لإلحصائيات ال يقوم ذه املهمة، . خصائص املناصب الشاغرة
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لكن الوكالة الوطنية للتشغيل تعطي حجم الشواغر عن طريق الفرق بني جمموع عروض 
الل نفس الفترة العمل املقدمة إىل الوكالة خالل فترة زمنية وجمموع عروض العمل املنفذة خ

لكن هذا احلجم ال يعكس عدد املناصب الشاغرة الفعلية نظرا ). عادة ما يكون الفصل(
لوجود عدد ال يستهان به من املنشآت ومن أصحاب األعمال ال متر أصال من الوكالة الوطين 

 من الباحثني عن الشغل والذين %69.5ملإل وظائفها الشاغرة، فعلى سبيل املثال، إن 
ا إجراءات فعلية من أجل البحث على الوظيفة، مروا مباشرة من املؤسسات، أما نسبة اختذو

1997 فقط يف سنة %63.6الذين سجلوا أنفسهم يف وكاالت التشغيل بلغت 
2.  

إن السكان العاملني حسب املكتب العاملي للعمل يشمل جمموع األفراد من اجلنسني   
باملقابل على األقل ساعة واحدة خالل الفترة الذين صرحوا أم زاولوا نشاطا اقتصاديا 

نساء يف البيت أو أفراد غري نشطني ، املرجعية رغم تصرحيهم أم عاطلون خالل فترة املسح
كذلك أفراد ينتمي ، و)األصناف الثالث األخرية يطلق عليها السكان النشطني اهلامشيني(

حجم السكان العاملني املدنيني، نطرح لو أردنا املرور إىل . 3 لفئة العاملنياخلدمة الوطنية
 .حجم أفراد اخلدمة الوطنية من حجم االستخدام

ف البطالة بأا الفرق بني حجم العمل املعروض عند املستويات عرت :العاطلون: 1-2-2
السائدة لألجور ويف ظل ظروف معينة للعمل، وحجم العمل املستخدم عند هذه املستويات، 

لكنهم ) أجر نقدي أو عيين(باملقابل إن الذين ال يعملون . ية معينةوذلك خالل فترة زمن
 وينقسم ،، هؤالء تعطلوا إجباريا وليس اختياريا)STR(يرغبون يف العمل هم املتعطلني 

وأفراد دخلوا أول مرة ) STR2(هؤالء إىل أفراد سبق هلم العمل وتعطلوا لسبب من األسباب 
  :أي) STR1(سوق العمل 

21 STRSTRSTR += …..(3) 
إن السكان العاطلني حسب مفهوم املكتب العاملي للعمل يشمل جمموع األفراد القادرين على 

 :4العمل والذين هم يف سن العمل وقد صرحوا خالل املقابلة
كل (أم بدون عمل مبعىن أم مل يزاولوا أي نشاط اقتصادي خالل الفترة املرجعية  •

األقل ساعة واحدة خالل األسبوع الذي يسبق التحقيق ال يعتربون األفراد الذين عملوا على 
  ).من العاطلني

يف حالة املرض ميدد األجل ( يوما 15أم مستعدين للعمل خالل فترة ال تتجاوز  •
 .)إىل شهر
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إن شرط البحث ). اختذوا اإلجراءات الفعلية(م يبحثون عن العمل بشكل جدي أ •
العتبار يف تعريف املكتب الدويل للعمل يف حالة الدول اليت اجلدي عن العمل ال يأخذ بعني ا

 أي يف حالة عجز االقتصاد على 5يكون فيها معدل تغطية املصاحل العمومية للشغل ضعيفا
 .توفري مناصب الشغل

 .أم بدون عمل ومستعدين له وقد وجدوا عمال سيشغلونه الحقا •
لعمل أو ترك العمل أو العودة إن حالة التعطل هلا عدة أسباب من بينها فقدان ا •

األفراد الذين سبق هلم املشاركة يف القوى العاملة ويعودون اآلن بعد فترة من (للقوى العاملة 
أو دخول القوى العاملة ألول مرة، وعليه فهناك عدة أسباب للبطالة، أسباب ) عدم املشاركة

فراد الذين دخلوا أول مرة خاصة باألفراد الذين سبق هلم العمل وتعطلوا وأسباب خاصة باأل
 .سوق العمل

إن سبب تعطل الذين دخلوا أول مرة سوق العمل أي حتولوا من خارج القوى العاملة      
إىل داخلها ومل يتمكنوا من إجياد منصب شغل بعد البحث عليه يرجع بالدرجة األوىل إىل 

ولذلك يعترب هذا ) لة الفائضةقلة االستثمارات وعدم استيعاا لليد العام( الركود االقتصادي 
ويوجد نوعني . التعطل تعطل إجباري وتسمى بطالة هؤالء األفراد بالبطالة الدورية أو الظرفية

آخرين من البطالة ومها البطالة اإلحتكاكية واهليكلية، ونقصد باألوىل انتقال األفراد بني 
إىل يه الفرد يف حالة عطالة بحث عن الوظيفة املالئمة وهذا يستغرق وقتا يكون فللالوظائف 
الوظيفة املناسبة، أما الثانية فهي عدم التوافق بني مؤهالت األشخاص الباحثني عن غاية إجياد 

العمل ومتطلبات املناصب املعروضة وبالتايل فإن مألها يتطلب بعض الوقت حىت يتدرب 
يكلية تشكل ما يسمى إن البطالة اإلحتكاكية واهل. األفراد لكسب متطلبات الوظائف الشاغرة

بالبطالة الطبيعية وهي موجودة حىت يف حالة التشغيل الكامل وبالتايل ال ميكن القضاء عليها 
وإمنا التخفيف من حدا عن طريق توفري املعلومات اخلاصة باملناصب الشاغرة واليت تسمح 

 وتسهيل التكوين بتسهيل اللقاء بني العارضني خلدمات العمل وطالبيها بالنسبة للنوع األول،
  .والتدريب بالنسبة للنوع الثاين

انتهاء العقد، : أما األفراد الذين سبق هلم أن عملوا، فهناك عدة أسباب لتعطلهم أمهها     
، )Fin de chantier(الفصل الفردي أو اجلماعي، انتهاء نشاط املؤسسة، انتهاء الورشة

ة أو التوقف عن العمل فهي سبب من واليت تؤدي كلها إىل تعطل إجباري، أما االستقال
  .أسباب التعطل االختياري إن مل تكن حتت الضغوطات
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  :معدل النشاط، العمالة، الشغل والبطالة: مؤشرات سوق العمالة: 1-3
 ميكن حتديد معدل النشاط اإلمجايل بقسمة عدد السكان ):TA(عدل النشاط  م:1-3-1

 100 عن حجم القوى العاملة من كل النشطني على حجم السكان اإلمجايل وهو يعرب
ساكن، إال أن هذا املعدل ال يعرب عن النشاط احلقيقي للسكان ألننا أدجمنا أفرادا ال يسمح هلم 

هلذا نلجأ إىل مقياس أكثر دقة وهو معدل . القانون مبزاولة العمل يف حساب هذا املعدل
 فرد من السكان الذين هم 100النشاط الصايف والذي يعرب عن حجم القوى العاملة من كل 

 وإىل حد ما حالة النشاط االقتصادي يف سن العمل ويعكس درجة حب العمل بني السكان
 :يعطى هذا املعدل رياضيا بالصيغة التالية.  باإلضافة إىل معتقدات اتمعمن ركود أو انتعاش

 
ويتوقف هذا املعدل على العوامل املؤثرة يف البسط واملقام أي 

  : اليت تؤثر يف حجم السكان النشطني وحجم السكان يف سن العمل، ونذكر من بينهاالعوامل
  .القوانني اليت حتكم سن العمل املسموح به واملدة اإلجبارية للتعليم .2
 ).سن التقاعد العادي واملسبق(القوانني اليت حتكم ظروف التوقف عن العمل .3
 .مدى مشاركة النساء يف اليد العاملة .4
 .ي وما يتميز به من ركود أو انتعاشالظرف االقتصاد .5
  .نظام التأمني على البطالة .6
  .معدل الزيادة الطبيعية للسكان وتطور مؤشر األمل يف احلياة .7
 إن معدل الشغل عبارة عن مقياس ):TE(ومعدل العمالة ) TO(معدل الشغل : 1-3-2

عالة والذي يبني  فرد مقيم، ومقلوبه عبارة عن معدل اإل100يبني لنا عدد املشتغلني من كل 
عدد األفراد الذين يعيلهم شخص واحد باملتوسط، وتظهر أمهية هذا املؤشر يف كون أن توفري 

، كان كل فعلى سبيل املثال. منصب شغل واحد هو توفري لقمة العيش لعيال هذا الشخص
ة  أفراد فقط يف سن4 وأصبح يعيل 1996 أفراد يف سنة 6يعيل تقريبا يف اجلزائر فرد عامل 
2006

 وهذا يدل على حتسن سوق العمالة من جهة وميول األفراد إىل االعتماد على 6
فهو نسبة السكان املشتغلني من السكان يف ) TE(أما معدل العمالة . النفس من جهة أخرى

سن العمل ويعكس مدى قدرة االقتصاد على استخدام اليد العاملة املوجودة وضعف هذا 
نعرب رياضيا على كل منهما . وارد البشرية واليت تعترب من أهم املوارداملعدل داللة على هدر امل

  :بالصيغ التالية

.....(4) 
PAT

PA
TA =
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( ) ( )
 

6...      ,5... 
PAT

PO
TE

PT
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TO ==  

كنسبة بني عدد العمال العاطلني إىل ) TC(يعرف معدل البطالة  :معدل البطالة:1-3-3
 : أيالعدد الكلي للعمال املشاركني يف القوى العاملة

( )7... 
PA

STR
TC =  

إذا كان هذا املعدل صغريا، فهذا داللة على أن سوق العمل قريب من التشغيل الكامل      
وإذا كان كبريا معناه أن سوق العمل يف حالة اختالل وعدم االستقرار وأن مناصب العمل 

هذا املعدل يعكس نسبة اموعة اليت تكون يف وقت معني راغبة يف إن . الشاغرة متأل بسهولة
لكنها بالضرورة ال تعطي أي فكرة عن الضيق االقتصادي الذي . ها ال جتد الفرصةالعمل لكن

 :7يعانيه أفراد هذه اموعة وذلك لعدة أسباب
هذا املعدل ال يأخذ بعني االعتبار الذين ال يبحثون عن عمل أو الذين توقفوا عن البحث  .2

  .ني يف عدد العاطلنيبعد أن يئسوا من احلصول على وظيفة فهؤالء األفراد ليسوا مضمن
إحصاءات البطالة ال تفيدنا عن مستويات كسب العمل اخلاص باألفراد العاملني، وعما  .3

  . أم الإذا كانت هذه املستويات تزيد على حد الفقر
ينتمي العديد من العمال العاطلني إىل أسر ا أكثر من عامل حيقق دخال، فكثريا منهم  .4

  .ل األول لألسرةمن الشباب وهم عادة ليسوا بالعائ
الكثريين من العمال العاطلني حيصلون على دعم للدخل خالل فترة تعطلهم من العمل،  .5

  .سواء تعويضات حكومية للبطالة أو مدفوعات داعمة من هيئات خاصة
بيانات معدل البطالة تقدم لنا معلومات عن النسبة العاطلة من القوى العاملة وال تعطينا  .6

املة من السكان، إمنا معدل العمالة أو معدل الشغل هو الذي يعطينا أي فكرة عن النسبة الع
 .فكرة عن هذه النسبة

  :التطور امليداين ملؤشرات سوق العمالة اجلزائرية ودالالا: 1-4
لننتقل اآلن  :تطور السكان، السكان يف سن العمل، القوى العاملة ومكوناا: 1-4-1

داين وحناول أن نفسر تطورات مؤشرات سوق العمالة وما من التحليل النظري إىل التحليل املي
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تطور عدد السكان في سن العمل وحصتهم من : ٢الشكل 
حجم السكان اإلجمالي 

(PT-
PAT)/PT

هي أهم العوامل اليت سامهت يف هذه التغريات ونبدأ بطبيعة احلال بتحليل تطور السكان 
إن اجلدول أسفله يبني لنا تطور كل من . والسكان يف سن العمل ألما مصدر القوى العاملة

 من السكان، السكان خارج سن حجم السكان الكلي، السكان يف سن العمل وحصتهم
  :العمل وحصتهم من السكان، القوى العاملة ومكوناا من املشتغلني والعاطلني

  )2006-2003(تطور السكان، السكان يف سن العمل، القوى العاملة ومكوناا : 1اجلدول رقم 

t PAT PT-PAT PT PAT/PT 
(PT-

PAT)/PT 
PA PO STR 

03 22015894.5 9832105.53 31848000 69.13% 30.87% 8762326 6684056 2078270 

04 22493933.5 9870066.51 32364000 69.50% 30.50% 9469946 7798412 1671534 

05 23170731.7 9735268.29 32906000 70.41% 29.59% 9500000 8100000 1500000 

06 23787400 9693600 33481000 71.05% 28.95% 10109645 8868804 1240841 

  .الديوان الوطين لإلحصائيات، أما النسب فقد مت حساا من طرف الكاتب: املصدر

    
حىت يتبني لنا هذا التطور بشكل أوضح، فضلنا استخدام املدرجات التكرارية املُجمعة حىت 

  :نبني تطور حصة السكان يف سن العمل من حجم السكان الكلي
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السكان يف سن العمل من حجم السكان اإلمجايل كانت إن البيان أعاله يوضح أن نسبة 
، ويرجع السبب األول إىل تناقص املعدل الطبيعي لنمو 06-03متزايدة خالل الفترة 

ونتوقع إثر هذه الزيادة، ارتفاع حجم القوى العاملة نتيجة ارتباطها القوي بفئة . السكان
مناصب شغل إضافية كافية لتغطية يف حالة عجز االقتصاد على توفري . السكان يف سن العمل

العجز الناتج عن زيادة عرض االستخدام، فإن ذلك ينعكس على تفاقم حدة البطالة 
فهل كان االقتصاد اجلزائري معاىف حىت يستطيع أن يواجه . واستخدام ناقص للموارد البشرية

بنا على هذا هذا العرض الفائض؟ إن تطور البيانات اإلحصائية اخلاصة بالقوى العاملة جتي
  :لنمثل هذه البيانات بيانيا كما تظهره املنحنيات يف الشكل أسفله. التساؤل

  
  
  
  

  
  
  
  
  

إن املنحىن املمثل لتطور العاطلني يظهر أن حجم هؤالء يف اخنفاض مستمر ويدل ذلك      
على عافية االقتصاد وقدرته على توفري مناصب الشغل، وخاصة أن الفرق بني حجم السكان 

شطني واملشتغلني أصبح يتقلص مع مرور الزمن وهذا يدل على أن العمالة أصبحت تنمو الن
. بوترية أسرع من القوى العاملة وهذا ما يقلص الفارق بينهما وجيعل العاطلني يف عد تنازيل

حىت نتأكد من صحة االستنتاجات السابقة، نقوم بتوضيح العالقة بني معدل البطالة ومعدل 
إن اجلدول التايل يبني تطور .  ومعدل البطالة ومعدل النشاط من جهة أخرىالعمالة من جهة

  :كل من معدل البطالة، النشاط، العمالة ومعدل الشغل
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  06 إىل 03تطور معدالت البطالة، النشاط، العمالة والشغل من : 2اجلدول رقم 

t TC TA TE TO 

03 23.7 39.8 30.36 20.99 

04 17.7 42.1 34.67 24.10 

05 15.3 41 34.96 24.62 

06 12.3 42.5 37.28 26.49 

  .الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر
عند قراءتنا للجدول، خنلص إىل أن االقتصاد بدأ خيطو خطوات سريعة حنو الوصول   

إىل االستخدام الكامل للموارد اإلنتاجية من خالل اخنفاض معدل البطالة وارتفاع معدل 
سن أداء سوق العمل فإن معدل البطالة مازال عاليا بدليل أن كل دول ورغم حت. العمالة

 ما عدا بولونيا الذي بلغ 2006اإلحتاد األوريب هلا معدل بطالة أقل من هذا املعدل يف سنة 
 وهي حديثة العهد باإلحتاد، وباملثل فإن معدال العمالة والنشاط 8% 13.8فيها هذا املعدل 

إن اجلدول أسفله يبني الفرق . طلوب مقارنة ببعض الدول املتقدمةما زاال حتت املستوى امل
 :الشاسع بني معدالت اجلزائر وكندا على سبيل املثال

  2006مقارنة معدالت سوق الشغل اجلزائرية مع الكندية يف سنة : 3اجلدول رقم 
 TC TA TE  الدولة

 63.0 67.2 6.3 كندا

 37.28 42.5 12.3 اجلزائر

  .ن الوطين لإلحصائيات وإحصائيات كنداالديوا: املصدر
فعلى الرغم من حتسن مؤشرات سوق الشغل اجلزائرية لكنها مازالت بعيدة عن   

املستويات املقبولة واملعقولة، فمعدل البطالة مازال مرتفعا ومعدالت النشاط والعمالة مازالت 
امل ما زال كبريا إن معدل البطالة الذي يعكس إىل حد ما مستوى االستخدام الك. منخفضة

رغم ضعف معدل النشاط وبتعبري آخر فإن هناك عدد كبري من السكان يف سن العمل غري 
نشطني وال يبحثون عن العمل ولو أصبحوا نشطني لكان هذا املعدل أكرب وهذا يدل على أن 

  .االقتصاد اجلزائري ما زال عاجزا على توفري العدد الكايف من الوظائف
ط يف بالدنا مع الدول املتطورة نالحظ أنه يف هذه األخرية نشاالوإذا قارنا معدل   

يكاد يقترب من الواحد، مما يدل على أن مجيع السكان يف سن العمل يعتربون من السكان 
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النشطني بعكس احلالة عندنا حبيث أن هذا املعدل ال يتجاوز النصف مما يدل على أن معظم 
رغم ) التقاليد، اليأس، الظرف االقتصادي: نهايوجد أسباب أخرى م(األفراد ال حيبون العمل 

النشاط، املستوى املتدين ملعدل ، وعلى الرغم من أن اإلسالم جيعل العمل يف مرتبة الفريضة
هذه الزيادة ناجتة بشكل أساسي من الزيادة إن . رية بطيئةتفإنه أصبح ينمو عرب الزمن ولكن بو

هل ارتفاع معدل نشاط النساء يرفع  :ل التايليف معدل نشاط النساء، وهذا ما يدفعنا للتساؤ
  من معدل البطالة الكلي بصفة عامة وبطالة الرجال بصفة خاصة؟

لو أجبنا على هذا السؤال بالنظر فقط إىل جانب العرض لكان باإلجياب نظرا لزيادة   
جلانب أما إذا نظرنا . اليد العاملة املعروضة ومنافسة النساء للرجال على الوظائف املوجودة

  الطلب فإن اجلواب يكون بالسلب ألن عمل املرأة يوفر مناصب شغل جديدة 
كاخلدمات املرتلية، روضات األطفال، املطاعم، تنشيط القطاع الصناعي وخاصة إنتاج األدوات 

نسوي النشاط ت للإن الدليل على ما قلناه هو وجود دول ذات معدال. الكهرومرتلية، اخل
  . كالدول االسكندنافية، الواليات املتحدة، اململكة املتحدةةمنخفض بطالة ت ومعدالةمرتفع
لنحلل العالقة املوجودة بني  :العالقة بني معدل البطالة ومعدل العمالة والنشاط: 1-4-2

إن . معدل البطالة ومعدل النشاط من جهة ومعدل البطالة ومعدل العمالة من جهة أخرى
كسي بني معدل البطالة ومعدل النشاط من جهة الشكل أسفله يبني بوضوح التناسب الع

  :ومعدل البطالة ومعدل العمالة من جهة أخرى
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  :إن املنحنيات يف الشكل أعاله هلا أكثر من داللة نوجزها يف النقاط التالية
خفض إن العالقة العكسية بني معدل البطالة ومعدل العمالة تدل على أن البطالة ستن .1

  .مستقبال إذا كان لالقتصاد القدرة على خلق مناصب الشغل
إن العالقة العكسية بني معدل البطالة ومعدل النشاط تظهر للوهلة األوىل أن زيادة معدل  .2

النشاط تخفِّض من معدل البطالة وإذا أمعنا النظر يف الشكل جند أن هذا غري صحيح ألنه بني 
النشاط واخنفض معه معدل البطالة ويف نفس الفترة  اخنفض معدل 2005 و 2004سنيت 

كان معدل العمالة ثابتا تقريبا مما يوحي أن العالقة احلقيقية بني معدل البطالة والنشاط هي 
عالقة طردية وليست عكسية، وملا كان معدل العمالة متزايدا كانت العالقة عكسية وهذا 

دل البطالة يف حني أن معدل النشاط يؤثر يدل على أن معدل العمالة يؤثر باإلجياب على مع
بالسلب لكن قدرة االقتصاد على توفري مناصب الشغل كانت أقوى من تدفق األفراد من 

 .خارج القوى العاملة إىل داخلها
 وكان الفرق بينهما ربع 2005 و 2004كان معدل العمالة ثابتا تقريبا بني سنيت  .3

ة أكثر من نقطتني وهنا يظهر نوع من التناقض، إذ نقطة بينما كان الفرق بني معدالت البطال
كيف ينخفض معدل البطالة بأكثر من نقطتني مع العلم أن االقتصاد بقي على ما هو عليه من 
حيث قدرته على توفري مناصب الشغل وحنن نعلم يف السابق أن العالقة بني معدل البطالة 

عدلني أكثر مصداقية للتعبري عن فعالية ومعدل العمالة هي عالقة عكسية، فأين اخللل وأي امل
 سوق الشغل؟

إن معدل العمالة يتحسن مبجرد حتول األفراد من التعطل إىل الشغل أو من خارج القوى 
العاملة إىل الشغل وبالتايل فإن هذا املعدل يعرب بالفعل عن مدى استخدام االقتصاد لليد 

ألفراد العاطلني وال يعين هذا أم حتولوا أما معدل البطالة فينخفض مبجرد اخنفاض ا. العاملة
بالضرورة إىل أفراد مشتغلني، ومن احملتمل أن يتحول جزء منهم إىل خارج القوى العاملة 
وعليه فإن اخنفاض معدل البطالة ال يعين انتعاش االقتصاد إال إذا تصاحب مع زيادة معدل 

ت البطالة أحيانا ال تدل على حتسن من التحليل السابق يظهر جليا أن اخنفاض معدال. العمالة
االقتصاد إن مل تكن مصحوبة بارتفاع معدالت العمالة وبالتايل فإن االعتماد على هذا املؤشر 
يكون مضلال، أما حتسن معدالت العمالة يؤدي حتما إىل اخنفاض معدل البطالة ويعكس 

امل وتنخفض فيها فجوة بالفعل احلالة اجليدة لالقتصاد واليت يقترب فيها من التشغيل الك
إذن، يكون من األوىل استخدام معدل العمالة للداللة على فعالية سوق العمالة . أوكيون

  .وسياسات التشغيل بدال من معدل البطالة
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 االستطالع الوطين حول التشغيل والنقائص املتعلقة بقياس البطالة: ثانيا

طالع الوطين حول التشغيل هو إن االست :مراحل االستطالع الوطين حول التشغيل: 2-1
العملية األساسية لقياس حجم وهيكل العمالة والبطالة يف اجلزائر ويسمح جبمع املعلومات 
اخلاصة بالقوى العاملة، وعادة ما جيرى كل سنة خالل شهري أكتوبر ونوفمرب وتكون الفترة 

ائية املختارة من عدد تتكون العينة العشو. املرجعية عبارة عن األسبوع األول من شهر سبتمرب
كبري من العائالت موزعة على جمموع التراب الوطين ويتم التحقيق مع األفراد املكونني للعائلة 

  . سنة باملقابلة املباشرة مع املستجوب15والذين يتجاوز سنهم 
لتقدير القوى العاملة ومكوناا املتمثلة يف املشتغلني والعاطلني يقوم احملققون بإتباع   

ثة مراحل مع األخذ بعني االعتبار التعاريف الصادرة من املكتب العاملي للعمل واليت تطرقنا ثال
  :هلا سابقا

 سنة توضيح حالتهم 15يف املرحلة األوىل يطلب من األفراد الذين يفوق سنهم  )1
خالل " ما هي حالتك الشخصية؟"الشخصية عن طريق طرح السؤال األساسي التايل 

  :ختار مع توضيح طرق اإلجابات على السؤال كالتايلاملاألسبوع املرجعي 
 .الفرد الذي ميارس نشاطا معينا مقابل أجر نقدي أو مادي): OCC(مشتغل  •
الفرد الذي ال يعمل ويبحث عن العمل ): STR(بدون عمل ويبحث عنه  •
 ).عاطل(
 .أي يف اخلدمة العسكرية): SN(يف اخلدمة الوطنية  •
ة اليت ال متارس أي نشاط اقتصادي سوقي وتم بشؤون املرأ): FAF(املرأة يف البيت  •

 .البيت فقط
 .الفرد املنشغل بالدراسة فقط): ETU/ECO(طالب أو تلميذ  •
الفرد الذي ال ميارس أي نشاط ): RET/PENS(متقاعد أو صاحب معاش  •

 .اقتصادي سوقي ويعيش من التقاعد أو من املنحة
 أي نشاط سوقي وال ميكن تصنيفه الفرد الذي ال ميارس): AUT(آخر غري نشيط  •

  .يف أي من العناوين السابقة
 :بعد التصرحيات العفوية للمستجوبني، حتصل اجلهة احملققة على تقييم أويل للقوى العاملة

عدد املشتغلني ويساوي إىل عدد األفراد الذين صرحوا أثناء املقابلة أم يعملون مبا فيهم 
  :األفراد يف اخلدمة الوطنية

                                    OCC1 = OCC + SN 
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 سنة وصرحوا أم بدون عمل 59 و 16عدد األفراد العاطلني الذين سنهم يتراوح بني 
 :ويبحثون عنه

                              CHOM1 = STR  
 :ومنه حنصل على حجم القوى العاملة واليت تتكون من املشتغلني والعاطلني  

                 ACT1 = OCC1 + CHOM1 
املرحلة الثانية واليت يطلب فيها للمرة الثانية من األفراد الذين ال ينتمون إىل جمموعة  )2

املشتغلني مبا فيهم أصحاب اخلدمة الوطنية إذا ما مارسوا نشاطا سوقيا على األقل ساعة 
صية األوىل وأدجموا مع واحدة خالل األسبوع املرجعي، فإذا أجابوا بنعم فقدوا احلالة الشخ

العاملني وإال حافظوا على نفس احلالة الشخصية األوىل وعليه فإن حجم السكان املشتغلني، 
 :العاطلني والنشطني يعطى بالعالقات التالية

OCC2 = OCC1 + )يبني بنعم من الفئات األخرىا( 
CHOM2 = CHOM1 – )يبني بنعم من فئة العاطلنيا( 

                      ACT2 = OCC2 + CHOM2 
يف املرحلة الثالثة يطلب من العاطلني عن العمل الذين مل ميارسوا نشاطا سوقيا خالل  )3

األسبوع املرجعي هل يبحثون بالفعل عن العمل أم ال؟ فإذا كانوا يبحثون بالفعل فإم 
 مكونات القوى يعتربون كعاطلني وإال فإم يدجمون مع غري النشطني اآلخرين وبالتايل فإن

 :العاملة تكون كالتايل
                                    OCC3 = OCC2 

CHOM3 = CHOM2 – )م ال يبحثون عن العملالعاطلني الذين صرحوا أ( 
                      ACT3 = OCC3 + CHOM3 

 بالسكان توجد مرحلة رابعة تنفَّذ من طرف احملققني لكن اإلدارة التقنية املكلفة )4
هم والتشغيل ال تأخذها بعني االعتبار وهي متعلقة باستجواب العاطلني عن العمل هل 

 إن  أم ال؟اختذوا اإلجراءات الفعلية أم ال وبعبارة أخرى هل يبحثون عن العمل بشكل جدي
شرط البحث اجلدي عن العمل ال يأخذ بعني االعتبار يف تعريف املكتب الدويل للعمل يف 

 كاجلزائر ألن سوق 9ل اليت يكون فيها معدل تغطية املصاحل العمومية للشغل ضعيفاحالة الدو
العمالة يف اجلزائر غري مهيكل بشكل جيد ونعين يذلك عدم وجود مؤسسات قادرة على 

 .تغطية عروض العمل وطلبات العمل على املستوى الوطين
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 ال بد من احليطة واحلذر  :حدود البيانات اإلحصائية الناجتة من االستطالع الوطين: 2-2
عند حتليل البيانات اإلحصائية اخلاصة بسوق الشغل بصفة عامة ومعدالت البطالة بصفة 

فلو رجعنا ملراحل االستطالع الكتشفنا أن هناك . خاصة ألا ال تعكس البطالة احلقيقية
  :تضخيم يف عدد املشتغلني وتقزمي لعدد العاطلني من عدة أوجه

لة ال يعكس بالضرورة حالة التشغيل يف البلد وميكن أن يزيد وينقص إن معدل البطا .1
بدون أن يتغري عدد املشتغلني وهلذا ال بد من احليطة واحلذر عند قراءة هذا الرقم وال نعتمد 
عليه بل نعتمد على معدل العمالة وهو أكثر داللة على حالة االقتصاد إن كان قريب من 

  .التشغيل الكامل أم ال
حب اخنفاض معدل البطالة مع ارتفاع معدل العمالة ال يعين بالضرورة إن تصا .2

حتسن حالة التشغيل، ورمبا يرجع ذلك إىل زيادة أشكال بعض الوظائف غري العادية كالعمل 
ويدخل يف هذا الصنف كذلك العاطلون . لبعض الوقت، العمل املؤقت، العمل غري املضمون

سبوع املرجعي، فإن إدماجهم يف فئة املشتغلني رغم الذين عملوا على األقل ساعة خالل األ
أم عاطلون يف الوقت اليت متت فيه املقابلة يرفع عدد املشتغلني ويقلص من عدد العاطلني، 

 وهو رقم ال 175849 بلغ عدد العاطلني الذين يدخلون يف هذا الصنف 2004ففي سنة 
 .يستهان به

 يتميز ببطالة عالية وعجز على توفري إن اشتراط البحث الفعلي عن العمل يف بلد .3
مناصب الشغل غري مقبول من الناحية املنطقية ألن هذا الشرط بالنسبة للعاطلني غري جمد 

فلو أضيف . 2004 يف سنة 237727فقد بلغ عدد هؤالء العاطلني . ويعترب ضياع للوقت
لتقلص عدد العاطلني هلذا الشرط اختاذ اإلجراءات الفعلية واجلدية ألصبح عدد هؤالء أكرب و

، واحلمد هللا أن الشرط األخري ال يؤخذ بعني االعتبار عند إجراء 163710مبقدار 
 .االستطالع الوطين

وجود عدد ال يستهان به من األفراد العاطلني الذين ال يدجمون يف اإلحصاءات  .4
قلة (ل الرمسية رغم أم عاطلون نتيجة اليأس أو اإلحباط وهذا راجع إىل قلة عروض العم

، فبعد البحث احلثيث من طرف الشاب على وظيفة وعدم التوفيق يف )مناصب العمل الشاغرة
ذلك يصاب باليأس واإلحباط ويتوقف عن البحث عن العمل وبذلك خيرج من دائرة القوى 

 .العاملة
جزء من العمالة غري املصرح ا اليت تعمل يف اقتصاد الظل تصرح أثناء املقابلة أا  .5

 وتبحث عن العمل جبدية حىت حتافظ على منحة البطالة من جهة واألجر من جهة عاطلة
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أخرى وبالتايل حتسب مع العاطلني وعالوة على ذلك فإن سخاء هذه املنحة جيعل بعض 
األفراد يبحثون عن العمل بنية االحتفاظ ا وليسوا حباجة إىل عمل، فصنف من هؤالء األفراد 

خارج القوى العاملة وصنف آخر ينتمي إىل فئة املشتغلني، حيث ينتمي يف حقيقة األمر إىل 
أن األول سيتوقف عن البحث مبجرد توقيف املنحة والثاين سيشتغل وهو عاطل يف الوقت 

 .احلايل ألنه يرى أن املنحة أحسن من التعويض يف هذه الوظائف
ألوىل ويبدأ إن معدل البطالة خيتلف من مرحلة إىل مرحلة ويكون أعلى يف املرحلة ا .6

إن اإلشكالية املطروحة يف . يف التناقص تدرجييا حىت يصل مستواه األدىن يف املرحلة األخرية
 على 2004هذا السياق هي أي هذه املعدالت يعكس البطالة احلقيقية، فإذا أخذنا سنة 

% 19.7ويف الثانية بـ % 22.1سبيل املثال، فقد قُدر معدل البطالة يف املرحلة األوىل بـ 
، ولو أخذنا املرحلة الرابعة بعني االعتبار ألصبح هذا املعدل %17.7ويف الثالثة بـ 

 نقاط، لكن اإلحصاءات الرمسية تعلن 6إن الفرق بني أقصى وأدىن معدل هو %. 16.2
دائما أدىن معدل وهو يف احلقيقة رقم مضلل ألنه يقصي البطالة اليائسة اليت توقفت عن 

 . ال تبحث فعليا ألن فرص التوظيف ضعيفةالبحث والبطالة اليت
العاطلون، العاملون وخارج : إن تصنيف األفراد يف سوق العمالة إىل ثالث فئات .7

القوى العاملة غري واضحة املعامل فقد يوجد تداخل بني الفئات الثالث، بني البطالة والعمالة، 
إن بعض األفراد يعملون لبعض . البطالة وخارج القوى العاملة والعمالة وخارج القوى العاملة

الوقت أو يف وظائف مؤقتة أو صرحوا بأم اشتغلوا على األقل ساعة خالل الفترة املرجعية 
فكل هؤالء يصنفون مع فئة املشتغلني يف حني أم عاطلني كليا أو جزئيا ويوجد أفراد 

ود إىل عدم آخرون خارج القوى العاملة وهم يف حقيقة األمر عاطلون والسبب يف ذلك يع
البحث عن العمل إما ألن فرص التوظيف ضئيلة بالنسبة هلم أو ليأسهم من وجود وظيفة، 
كما يوجد أفراد خيتارون العمل األقل وقتا ورغم ذلك يصنفون مع املشتغلني باإلضافة إىل 
أفراد يعملون يف اخلفاء وغري مصرح م وهم يف حقيقة األمر مشتغلون لكنهم ال يصنفون يف 

 . من الفئات الثالثأي
ال بد أن أشري يف األخري أن كل العوامل اليت سبقت تعمل على التقدير الناقص للبطالة يف  .8

حني يعمل العامل اخلامس على تضخيم البطالة لكن تأثريه ضعيف مقارنة بالعوامل األخرى وبالتايل 
ملعدل البطالة ناهيك عن أن هذا فإن املُحصلة النهائية هلذه العوامل هو احلصول على تقديرات ناقصة 

 .األخري ال يعكس حالة التشغيل يف البلد
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  مصدر البطالة: ثالثا
إىل الفرق بني السكان إن حجم البطالة يساوي   :العالقة النظرية ملصدر البطالة: 3-1

  :النشطني والسكان املشتغلني
STR = PA – PO ⇒ PA = E + STR  

 :قة بديلةإن القانون أعاله ميكن كتابته بطري
TA(PAT) = E + STR   (*) 

 :حبيث
TA :معدل النشاط  

PAT :حجم السكان يف سن العمل  
  :وحسب تعريف معدل البطالة فإن هذا األخري يعطى بالعالقة التالية

TC

STR
STRE

STRE

STR
TC =+⇒

+
=   (**)  

 :حنصل على ما يلي(*) يف (**) بتعويض 

TC1

PO
PATTA

PO)1TC(PATTA
TC

POPATTA
PATTA

TC

POPA
PATTA

TC

STR
PATTA t

t

t
tt

−
=×⇒

−=−×⇒
−×=×⇒

−=×⇒=×

 

 : الطرفني حنصل على ما يليبإدخال اللوغاريتم على
lnTA + lnPAT = lnPO – ln(1-TC) 

 :10إذا كان معدل البطالة يقترب من الصفر فإن اية املقدار التايل تساوي

( ) TCTC1lim
0TC

−≈−
→

 

  :ومنه فإن التفاضل الكلي للعالقة أعاله هي كالتايل
dTC = dlnPAT + dlnTA – dlnPO   

( )8... OPATTAPdCT
PO

dPO

TA

dTA

PAT

dPAT
dCT tttt

&&& −+=⇒−+=⇒ 
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 :عالقة السابقة تدل على أن التغري يف معدل البطالة يتأثر بثالث عواملإن ال
احلد ميثل العامل وهذا حجم السكان يف سن العمل معدل منو احلد األول عبارة عن  •

  .الدميغرايف
احلد ميثل العامل السوسيولوجي وهذا النشاط  معدل  منواحلد الثاين عبارة عن •
  .االجتماعيأو
يعكس مستوى النشاط معدل منو العمالة وهذا احلد ن احلد الثالث عبارة ع •

  .االقتصادي وبالتايل فهذا العامل هو عامل اقتصادي
وميكن القول أن احلدين األولني ميثالن جانب عرض العمالة واحلد األخري ميثل جانب الطلب 
 على العمالة فزيادة العرض سواء تعلق األمر بزيادة حجم السكان يف سن العمل أو معدل
النشاط يزيد من حدة البطالة، أما زيادة طلب العمالة الناجتة من قدرة االقتصاد على خلق 
مناصب الشغل حتد من هذا املشكل، فإذا كانت قدرة االقتصاد أقوى من العامل الدميغرايف 
والسوسيولوجي واستمرت احلالة على هذا املنوال فإن البطالة سوف تتقلص مع الزمن وتصل 

  . الطبيعيإىل مستواها

حلساب مسامهة كل مصدر من املصادر  :قياس مسامهة املصادر الثالث يف البطالة: 3-2
إن اجلدول أسفله يعطينا كال من تغري . الثالث يف البطالة، حنتاج إىل معدالت منو كل منهم

  :البطالة، معدل منو النشاط، السكان يف سن العمل والعمالة

  2006 إىل 2003ة، النشاط، السكان يف سن العمل والعمالة من منو معدالت البطال: 4اجلدول رقم 

 السنوات

  لوغاريتم

معدل -1(

 )البطالة

 تغري البطالة
منو معدل 

 النشاط

معدل منو 

السكان يف سن 

 العمل

 معدل منو العمالة

جمموع 

املصادر 

  الثالث

2003 27.05%      

2004 19.48% -7.57% 5.78% 2.17% -16.67% -8.72% 

2005 16.61% -2.87% -2.61% 3.01% -3.87% -3.47% 

2006 13.12% -3.48% 3.66% 2.66% -9.49% -3.17% 

  من حساب الباحث اعتمادا على اجلداول السابقة: املصدر
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إن قراءة اجلدول تبني أن قيم جمموع العوامل الثالث ال تساوي بالضبط قيم تغري   
البطالة ألن العالقة السابقة مبنية على أساس البطالة، لكنها تقترب منها كلما اخنفض معدل 

  . اقتراب قيمة البطالة من الصفر
لكي نبني بشكل واضح مسامهة كل عامل من العوامل الثالث يف البطالة، نقوم بتمثيل هذه 

  :املسامهات يف شكل مدرج تكراري جممع والذي يظهر يف األسفل
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ح أن مسامهة معدل منو العمالة كان األكرب خالل السنوات الثالث وكان هو من الواض      

 2005السبب الرئيسي يف تراجع معدل البطالة، لكن مسامهته كانت ضعيفة خالل سنة 
ولوال دعم معدل النشاط له الذي من املفروض أن يكون معاكسا له لتوقعنا ارتفاع معدل 

ة حبيث استطاع التصدي لألثر السليب لكل من معدل إن االقتصاد كان له من القو. البطالة
 وإن كان هذا 2006 و 2004النشاط ومعدل منو السكان يف سن العمل خالل سنة 

  .األخري أقل ضررا على تدهور سوق العمالة نظرا لتزايده املتواضع
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  :خامتة

ة، بعد تطرقنا لبعض املؤشرات اهلامة اخلاصة بسوق الشغل من بينها معدل البطال  
النشاط، العمالة والشغل والتطورات امليدانية هلا مث إىل املراحل اليت يتم فيها االستطالع الوطين 

املؤشرات اخلاصة ا يف حول التشغيل وما هي الكيفية اليت يتم ا حساب القوى العاملة و
  : توصلت إىل النتائج اهلامة التاليةكل مرحلة،

لة ومعدل العمالة تدل على أن البطالة ستنخفض إن العالقة العكسية بني معدل البطا .1
  .مستقبال إذا كان لالقتصاد القدرة على توفري مناصب الشغل

إن االعتماد على معدل البطالة يف تفسري فعالية سوق الشغل يكون مضلال، بل من  .2
 .األوىل استخدام معدل العمالة للداللة على فعالية هذه السوق وفعالية سياسات التشغيل

د من احليطة واحلذر عند حتليل البيانات اإلحصائية اخلاصة بسوق الشغل بصفة ال ب .3
الشروط املقيدة لعملية عامة ومعدالت البطالة بصفة خاصة ألا ال تعكس البطالة احلقيقية، ألن 

االستطالع تؤدي إىل احلصول على تقديرات ناقصة ملعدل البطالة ناهيك عن أن هذا األخري ال 
 .تشغيل يف البلديعكس حالة ال

إن االقتصاد اجلزائري كان له من القوة حبيث استطاع التصدي لألثر السليب لكل  .4
 2004عمل على البطالة خالل سنة من معدل النشاط ومعدل منو السكان يف سن ال

 .2006و
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 :اهلوامش
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