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 1990-2012 دراسة قياسية وحتليلية إلشكالية الفقر يف اجلزائر للفرتة
   .اجلزائر ،فرحات عباس،سطيفجامعة  ، بركان يوسفأ.د * 

   .اجلزائر ،جامعة برج بوعريريج ،د. حاجي فطيمة ** 
 : ملخص

قضية الفقر من أكرب التحدايت اليت تواجه العامل اليوم، واجلزائر مل هتتم كثريا مبكافحة الفقر يف بداية اإلصالحات االقتصادية، تعترب     
وظهور انعكاساته السلبية على اجملتمع، أصبح االهتمام مبكافحة الفقر يتزايد ابستمرار، فقامت مبجموعة من  تهلكن مع تصاعد حد

الذي تاله  2004/2000االقتصادي  اإلنعاشومع حلول األلفية الثالثة تبنت اجلزائر برانمج دعم عينيات، منذ التس اإلصالحات
من أجل دعم النمو االقتصادي والتنمية ومن  0202/0202، وبعده الربانمج اخلماسي 2009/2005الربانمج التكميلي لدعم النمو 

بناء منوذج  ، من هنا سنحاوليف التقليل من هذه الظاهرة لكن مل تقضى عليها كليا سامهت هذه الربامجولقد مث احلد ِّ من مشكلة الفقر، 
 . يها ، حماولة منا اعطاء احللول للتخفيف منها مستقبال ر علالعوامل اليت تؤث  قياسي للتنبؤ هبذه الظاهرة، من أجل حتديد أهم 

 
Abstract: 
 

 Poverty remains one of the biggest challenges facing the world today, Algeria did not pay 

much attention to the fight against poverty at the beginning of economic reforms , but with the 

escalation of poverty and the emergence of their negative impact on society , has become a concern 

to fight poverty is constantly growing , so she set of reforms since 1990, With the advent of the 

third millennium adopted Algeria program to support the economic recovery 2004/2000 , which 

was followed by supplementary program to support the growth of 2009/2005 , and after the five-

year program 2010/2014 in order to support economic growth and development , thereby reducing 

the problem of poverty , and have contributed to these programs in reducing this phenomenon but 

did not eliminate it entirely. 
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 املقدمة:
قضية الفقر من أكرب التحدايت اليت تواجه العامل اليوم؛ السيما يف ظل تداعيات العوملة من جهة؛ وتغرير مفهوم الفقر من جهة د ع  ت   

اثنية، من اخنفاض الدخل واالستهالك، وضعف االجناز يف جماالت التعليم والصحة، والتغذية وغريها من جماالت التنمية البشرية، إىل 
ليشمل عدم القدرة على التعبري والتعرض للمعاانة واخلوف، مما جعل مسألة مواجهة ظاهرة الفقر من املسؤوليات مفهوم أوسع من ذلك 

األساسية لكل الدول واملؤسسات اخلاص منها والعام، الرمسي وغري الرمسي، احمللي والدويل. وذلك من خالل العمل على خلق الظروف 
اإلنتاج من أجل حتقيق معدالت عالية ومستدامة للتنمية، ال ت عز ِّز النمو االقتصادي فقط بل وتدعم املناسبة لتفعيل دور الفقراء يف دائرة 

 التالحم االجتماعي وهو ما يطلق عليه الكثريون اسم متكني الفقراء.                               
الرغم من حتسن الوضعية املالية للدولة  ولقد فرضت مشكلة الفقر نفسها بشكل كبري يف اجلزائر عند مرحلة التحول، على

 نتيجة االرتفاعات املتواترة يف أسعار البرتول، فلم تلمس فئات عديدة يف اجملتمع اجلزائري، هذا التحسن )اجلبهة االجتماعية(، وهو اجلزائرية
عن الوفاء ابحتياجات املواطن اجلزائري عمق من حدة الفوارق االجتماعية، وبقيت الزايدات الطفيفة املسجلة يف كتلة األجور بعيدة  ما

البسيط الذي ما فتئ يستيقظ على وقع الزايدات الكبرية يف أسعار املواد االستهالكية الضرورية، كما تفشت األمراض املعدية وانتشرت 
ب، وأصبحت الفئات بشكل كبري يف األوساط الشعبية خاصة وابء التيفوئيد ومرض محى املستنقعات بسبب نقص املياه الصاحلة للشر 

 % 29الوسطى يف حاجة إىل مساعدة اجتماعية بعد التدهور الذي عرفته وضعيتها االقتصادية واالجتماعية، وارتفعت نسبة البطالة إىل 
 .1988سنة  % 8.1 مقابل 2000سنة  % 12.1 . ووصلت نسبة الفقر إىل% 6.2ب   1988، بعدما قدرت سنة 2000سنة 

 الذي تاله الربانمج التكميلي لدعم النمو 2004/2000ومع حلول األلفية الثالثة تبنت اجلزائر برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي 
مما  من أجل دعم النمو االقتصادي والتنمية ومن مث احلد ِّ من مشكلة الفقر. 0202/0202 ، وبعده الربانمج اخلماسي2009/2005

الفقر يف اجلزائر يف ظل هذه الربامج التنموية، وما مدى فعالية السياسات املنتهجة ملكافحة هذه الظاهرة،   فتح اجملال للتساؤل عن واقع
ابالعتماد على بناء منوذج قياسي للتنبؤ هبذه الظاهرة، من أجل حتديد أهم العوامل اليت تؤث ر على الفقر، والتدخل لتخفيف حدته. هلذا 

 الغرض نتناول النقاط التالية:
 وال:  تشخيص الفقر يف اجلزائر.أ

 اثنيا: متغريات الدراسة التطبيقية:
 اثلثا: املنهج اإلحصائي للدراسة القياسية.

 االختبار اإلحصائي لفرضيات الدراسة التطبيقية: رابعا:
 خامسا: بناء النموذج ابستخدام االحندار التدرجيي.

 استخدام النموذج يف التنبؤ:سادسا: 
 :يف اجلزائر أوال: تشخيص الفقر

ن عند التطرق إىل األرقام اخلاصة ابلفقر يف اجلزائر فإنه يسجل اختالفا وتباينا كبريين بني املعطيات املعتمدة لدى اهليئات الدولية، ع    
ىت االختالف يف تلك املتداولة لدى اهليئات الوطنية فيما بينها، نتيجة الختالف األسس والقواعد واملناهج املنتهجة لقياس الظاهرة، أو ح

 األهداف املرجوة من هذه القياسات.
 تعريف الفقر يف اجلزائر: 1.

تماعية، عرف اجمللس االقتصادي واالجتماعي الفقر " كونه حالة أفراد أو مجاعة أفراد، تعرف نقصا يف املوارد املتوفرة، وتدنيا يف املكانة االج
 .1وإقصاء من منط احلياة ماداي وثقافيا" 
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، على أنه عدم االكتفاء يف االستهالك الغذائي 0222ر يف الندوة األوىل حول مكافحة الفقر واإلقصاء يف اجلزائر يف أكتوبر وعرف الفق
كما وكيفا*، ابإلضافة إىل عدم كفاية االحتياجات االجتماعية األساسية )السكن، التعليم، الصحة، امللبس(، على أن يكون اإلشباع 

خاصة عندما يتعلق األمر حبد الفقر األعلى، ابإلضافة إىل تغطيته للجانب املادي، فإنه يرتبط ببعض اجلوانب بصفة متوسطة على األقل 
 غري املادية.

الذي يعتمد على الفقر النقدي) اإليرادات،  PNUDإال أن التعريف الشامل للفقر يعتمد على تعريف البنك الدويل وعلى تعريف  
ال أيخذ فقط اخنفاض الدخل يف  PNUDد األدىن للسعرات احلرارية، اليت حيصل عليها الفرد، لكن الدخل(، واليت جيب أن أتخذ احل

تعريف الفقر بل يضيف احتياجات أخرى مثل العالج واخلدمات األخرى ) التعليم، العمل، امللبس، الكهرابء، الغاز، املاء، اإلجيار..اخل( 
2. 

 أسباب الفقر يف اجلزائر:  2 .
 ألسباب و العوامل اليت أدت إىل ظهور و تفشي ظاهرة الفقر يف اجلزائر هي كاآليت:من بني أهم ا

  حجم األسرة: -
حجم األسرة يعترب من مسببات الفقر، حيث يؤدي كرب حجم األسرة وارتفاع معدالت اإلعالة، إىل زايدة األعباء على إن 

ات األسرة  ذات احلجم الكبري، وقد تزداد حالة العجز هذه ابستمرار نفقات األسرة، وابلتايل مواجهة حالة العجز عن توفري كل متطلب
 1..07، يليها رب أسرة ذو معاش بنسبة % 2..9وتتفاقم وينتج عنها الفقر، فأكثر األسر يف اجلزائر يعيلها رب أسرة متقاعد بنسبة 

اليت يكون فيها رب العائلة يعمل براتب شهري سوى  ، يف حني ال متثل نسبة األسر% 05.49، ويف املرتبة الثالثة العامل اليدوي ب  %
، % 45، هذا يف وقت خيصص املواطن أكرب قسط من مدخوله اليومي أو الشهري للنفقات الغذائية، واليت تفوق ميزانيتها % 7..01

 .3من امليزانية املتبقية بني نفقات السكن، والنقل، والصحة  % 50يف حني تقسم نسبة 
 التضخم:  -

يعرف التضخم أبنه االرتفاع العام يف أسعار السلع واخلدمات معرباً عنها ابلنقود، الذي يؤدي إىل اخنفاض القوة الشرائية للنقود، 
وابلتايل تتأثر الدخول احلقيقية لألسر وتصل إىل حالة العجز عن اقتناء كل املتطلبات اليت حتتاجها، وتصبح ضمن تعداد الفقراء بغض 

الفقر، فالتضخم سيزيد يف عبء اإلعالة اليت تقع على العاملني يف إعالة غري النشطني يف ظروف التضخم املتسارع، ولقد  النظر عن درجة
 . %17بلغت نسبة التضخم السنوي يف اجلزائر يف بداية التسعينيات أبكثر من 

األسباب اليت أدت إىل تنامي الفقر، وازدايد  تعترب برامج التعديل أو التصحيح اهليكلي واحدة من أهمبرامج التصحيح اهليكلي:  -
ا معدالته خاصة يف اجلزائر، حيث أن حترير األسعار ورفع الدعم عن املواد الغذائية الناتج عن تغيري طبيعة دور الدولة، أدى إىل تسريح م

لة تطفو على عامل، وبدأت ظاهرة البطا 00222مؤسسة تضم  025، وغلق أكثر من  1995عامل سنة  022.222يقارب 
 4.السطح مشكلة العنصر األساسي يف الفقر 

إن تراجع دور الدولة وما أجنر عنه قد ساهم يف تدهور مستوى معيشة السكان، فإلغاء التدعيمات الغذائية )على سبيل املثال  
 (، ال سيما ابلنسبة للفئات األكثر حرماان.0/0فقط ( قد أدى إىل اخنفاض القوة الشرائية بنسبة )

 ألزمة األمنية اليت مرت هبا اجلزائر بداية التسعينيات:ا -
، وبعدها تلتها أحداث أخرى زادت من حدة األزمة 0011عانت اجلزائر من أزمة أمنية حادة تعود إىل أحداث أكتوبر 

 وخطورهتا، هذه الظروف أدت إىل وجود نسبة كبرية من الفقر يف هذه الفرتة. 
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 الفساد والبريوقراطية: -

تساهم البريوقراطية يف تعطيل مشاريع النهضة االقتصادية املنشودة، بسبب البطء يف التصرف، وتعقيد اإلجراءات، وعدم االكرتاث      
 105( اجلزائر يف املركز CPI) 2010مبصاحل اجملتمع واملواطنني، وصنف مؤشر إدراك الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية لسنة 

سنة  111واملركز  2.8ابملقارنة مع  10على  2.9دولة مشلها التقرير، ورغم تسجيل اجلزائر حتسًنا نسبًيا إبحرازها  178من أصل 
 . 5، إال أن اجلزائر ال تزال مصنفة ضمن البلدان األكثر فساًدا يف العامل 2009

هذه النتائج تؤثر بدرجة كبرية جدا على البنية التحتية، ومن مثة على تكلفة اخلدمات ابلنسبة للفقراء من خالل رفعه تكلفة رأس املال، 
 .6و االقتصادي، ويكرس عدم املساواة، ويلحق األذى بتوزيع اإلنفاق العام فالفساد يؤذي الفقراء بشكل غري مباشر ألنه يعرقل النم

 حمددات الفقر يف اجلزائر:3. 
 هناك العديد من املؤشرات اليت حتدد الفقر يف اجلزائر أمهها:

 املداخيل واألسعار: -
، ووزارة LSMS 0220عند التطرق إىل مصدر الدخول أظهرت دراسة املركز الوطين للدراسات والتحاليل اخلاصة ابلسكان والتنمية 

التشغيل والضمان االجتماعي، أن غالبية األسر اجلزائرية تعتمد على األجور والتحويالت مصدرا للدخل، كما وجد أن أكثر من 
بارة عن عوائد األجور والتحويالت املنتظمة، وعوائد األجور غري الدائمة، حيث عرفت السياسة من جمموع الدخول كانت ع 22.50%

 %02مليار دينار جزائري، أي ما يعادل  222ارتفاعا يف حجم التحويالت االجتماعية إىل أكثر من  2011االجتماعية للدولة سنة 
مليار دج  022مليار دج منها  1200إىل أكثر من  0200صلت سنة من الناتج احمللي اإلمجايل، وو  %00.0من جباية البرتول، و 

إىل  2004مليار دينار سنة  0505.0ابلنسبة لدعم املواد األساسية، احلليب، احلبوب، السكر، الزيوت، كما ارتفعت ميزانية التسيري من 
 يف. ، لكن رغم هذه الزايدة إال أن األجر األدىن يبقى ضع7 0200مليار دينار سنة  4608

 البطالة والعمل: -
ابرتفاع كبري يف نسبة البطالة، وصلت يف بعض األحيان  0000متيزت سوق العمل ابجلزائر منذ النصف الثاين للثمانينيات إىل غاية عام 

 ومع بداية األلفية عرفت هذه الظاهرة اخنفاضا.  ،% 52إىل أكثر من 
 مستوى الصحة العامة والتغذية: -

من املسلم به أن هدف أي تنمية وسيلة حتقيقها هو اإلنسان، ولذلك ال بد من االهتمام بصحة اإلنسان وتغذيته حىت يقدم أفضل ما      
لديه، لكن على العموم جند أن السمة الرئيسية لألسر الفقرية هي التدهور يف املستوى الصحي، الذي تعاين منه تلك األسر ابملقارنة مع 

، ويرجع ذلك إىل عدم قدرة الفقراء فعليا على التمتع ابلرعاية الصحية نظرا الرتفاع تكاليفها، حيث أن ارتفاع أسعار غريها من الفئات
األدوية يف اجلزائر وعدم تعويض البعض منها، ومتاطل مصاحل الضمان االجتماعي فيما خيص تعويضات نفقات الدواء والعالج، خفض من 

 .8رتفعة الثمن استهالك بعض األدوية وخاصة امل
لقد شهدت اخلدمات الصحية يف اجلزائر بعض التحسن مقارنة مبا كانت عليه، فعلى صعيد املشتغلني ابملهن الطبية جند أن عدد األطباء 

سنة  %5.1، وبلغ اإلنفاق الصحي العام نسبة 0225طبيبا سنة  51522طبيب بعدما كان  50200حوايل  0220بلغ سنة 
، غري أننا جند هناك انتشارا لألمراض املتفشية يف اجملتمع اجلزائري سواء كانت املتنقلة، أو غري 9من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل  0225

 املتنقلة، فأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان ماتزال متثل أهم أسباب الوفاة يف اجلزائر. 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/newsbriefs/general/2010/10/27/newsbrief-03
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 خصائص الفقر يف اجلزائر:4. 
قام حول خصائص الفقر يف اجلزائر اعتمدان على دراسة املركز الوطين للدراسات والتحليل من أجل السكن والتنمية، الذي قام لتحديد األر 

، ابإلضافة إىل استخدام بياانت برانمج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية 0220إبعداد دراسة لتقييم املستوى املعيشي والفقر سنة 
 .0220البشرية لسنة 

خلصتها كاآليت  ،0220د التقرير عددا من االجتاهات واخلصائص األخرى املتعلقة ابلتغيريات يف نطاق وتوزيع الفقر يف اجلزائر سنة حد
10: 

يف املناطق الريفية، أما  %00.5يف املدن مقابل  %00.2ارتفاع عمق الفقر يف املناطق الريفية عنها يف املنطقة احلضرية، حيث جند  -أ
يف املنطقة احلضرية، وذلك راجع  %0.0مقابل  %0.2شدة الفقر فهي عالية بشكل طفيف يف املنطقة الريفية بنسبة فيما خيص 

تايل الرتفاع نسبة األمية يف املناطق الريفية مقارنة ابملناطق احلضرية، ابإلضافة إىل أن النشاط الغالب يف هذه املناطق هو الزراعة، وابل
 تنخفض دخول أصحاب هذه املهنة.

ة اليت حترم الفقراء واجملموعات املهمشة من فرص مواتية للمسامهة، يركز مفهوم النمو املوايل للفقراء على أنواع الالمساواة البنيوي -ب  
 .11واملشاركة على أسس أكثر إنصافا، إذ يضع إعادة التوزيع جنبا إىل جنب مع النمو

االقتصادي، وابتداًء يف اجلزائر مل يكن النمو مواليا للفقراء يف الثمانينيات والتسعينيات فقد استفاد األفراد من غري الفقراء من نتائج النمو  
 0000سنة  %50.2من األلفية الثالثة وحسب دليل جيين تراجعت الالمساواة يف اجلزائر من خالل تغري مؤشر جيين والذي انتقل من 

 ، مما يدل على ارتفاع احلصة اليت حصل عليها الفقراء وبدوره هذا يؤدى إىل ختفيض نسبة الفقر.0220سنة  %50.1إىل 
دج بينما قدر الدخل السنوي  002022دخل األسرة وجد أن الدخل السنوي لألشخاص العاملني بشكل مؤقت قدر ب فيما خيص  -ج 

 001200.22دج، ويرتفع مستوى الدخل أكثر يف املناطق احلضرية مقارنة ابملناطق الريفية، حيث قدر ب   225020.25للموظفني ب  
 املناطق الريفية.  يفدج   005000.00دج يف املناطق احلضرية مقابل 

ختص شراء نفقات منتجات غري غذائية، وتنقسم إىل نفقات السكن واليت أتيت يف  %20.1تتوزع نفقات االستهالك على شكل  -د
بينما تشمل  ،%00.0بعدها نفقات الصحة بنسبة ، %00.20مث أتيت نفقات النقل واالتصال بنسبة  ،%05.0املرتبة األوىل بنسبة 

احلليب ومشتقاته نسبة  ،%00.20من امليزانية الكلية، فشكلت احلبوب املرتبة األوىل بنسبة  %01.00ية واليت متثل النفقات الغذائ
 .%0.0نسبة  واخلضر الطازجة %0.22بينما متثل الفواكه  ،%02.00 اللحوم بنسبة، %05.02اخلضر اجلافة ، 05.01%

والتوظيف جند أن مشكلة الفقر ال تتوقف عند العاطلني عن العمل، بل تعدت إىل  وفيما خيص العالقة الرتابطية بني الفقر والبطالة -ه 
 أولئك العاملني أبجر يف القطاع العام املنظم، ابإلضافة إىل جزء من العاملني يف القطاع غري املنظم، واحلرفيني، والعمال املومسيني.

حيث يرتبط معدل الفقر عكسيا مبستوايت التعليم، حبيث يؤدي أي حتسني  كما يعترب التعليم أكثر املتغريات ارتباطا ابلفقر يف اجلزائر
" بدون  طفيف يف املستوى التعليمي إىل تراجع أعداد الفقراء، وقد وجد التقرير أن األسر الفقرية تتميز ابملستوايت التعليمية األوىل والثانية

 ت األخرى، وخاصة ابملستوى السادس " دراسات عليا".تعليم" وتعليم قرآين، بينما األسر الغنية معنية بكل املستواي
ترتبط قياسات الفقر بصورة وثيقة حبجم األسرة املعيشية، فاألسرة اليت تتكون من فرد واحد ال تعاين عمليا من الفقر، يف حني ترتفع  -و 

يزيد عدد أفرادها عن عشرة أشخاص، كما  معدالت الفقر مع زايدة حجم األسرة ، فتصل إىل حوايل ربع األفراد الذين يعيشون يف أسرة
 .12شخص يف املتوسط  75..تعيش الغالبية العظمى من الفقراء يف أسر يتكون عدد أفرادها من 

تشغل بيوات  %02أسرة فقرية أكثر من  020ومن حيث اخلدمات األخرى مثل صنف السكنات، وجد التحقيق أنه من بني  -ز
ملاء جند أن األسر الغنية تتزود ابملياه الصاحلة للشرب عن طريق عداد داخل البيت، بينما األسر الفقرية تقليدية، ومن حيث مصدر التزود اب
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فتتزود من آابر غري حممية من منابع املياه واألهنار، أما من حيث صنف احملروقات املستعملة وجد أن األسر الغنية تعتمد بشكل خاص 
 .13فقرية على الفحم، بقااي احلصاد على غاز املدينة، بينما تعتمد األسر ال

يف حني بدت أوجه التباين اإلقليمية واضحة على خريطة الفقر يف اجلزائر، حيث ظهرت بعض أوجه التباين يف مستوايت الفقر داخل  -ي
  14. %05.2 ، ويف اجلنوب الشرقي بنسبة %50.2املناطق، فوصلت نسبة الفقر إىل أعلى مستوى هلا يف بلدايت اهلضاب الوسطى ب  

 اثنيا: متغريات الدراسة التطبيقية:
يتأثر الفقر كغريه من الظواهر االجتماعية ابلعديد من املتغريات، حبيث  قمنا حبصر املتغريات اليت حيتمل أن يكون هلا أتثري على 

 الفقر على النحو التايل:
 املتغريات التابعة يف هذه الدراسة: 1.
Y إمجايل األسر يف اجملتمع اجلزائري. وهي نسبة األسر اليت تقع حتت خط الفقر األعلى، أي الفقراء الذين ال: الفقراء كنسبة مئوية من 

 حيصلون على اخلدمات الرتفيهية والثقافية.
 . املتغريات املستقلة:2

 لقد حاولنا حصر املتغريات املفسرة فيما يلي:
- :X1 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل. 
-  :X2 معاملGINI. 
-  :X3النسب املئوية من إمجايل اإلنفاق العام على التعليم. 
- :X4 النسب املئوية من إمجايل اإلنفاق العام على الصحة. 
-  :X5النسب املئوية من إمجايل اإلنفاق العام على الضمان االجتماعي. 
-  :X6النسب املئوية من إمجايل اإلنفاق العام على الدفاع. 
-  :X7 الكتابةمعدل القراءة و. 
-  :X8نسب القيد ابلتعليم األساسي والثانوي واجلامعي معا. 
- :X9 أطفال خارج التعليم األساسي أو الثانوي. 
- X10 مولود. 1000: معدل وفيات الرضع لكل 
- X11 مولود.  1000: أطفال ميوتون دون اخلامسة لكل 
- :X12 ."نسبة السكان الذين حيصلون على خدمات الصرف الصحي" حضر 
-  :X13"نسبة السكان الذين حيصلون على خدمات الصرف الصحي" ريف. 
-  :X14"نسبة السكان الذين حيصلون على مياه مأمونة "حضر. 
- :X15 "نسبة السكان الذين حيصلون على مياه مأمونة " ريف. 
- X16 .معدالت البطالة : 
- X17.معدل النمو السنوي للسكان : 
- X18.نسبة اخلصوبة : 
- X19ائلي من الناتج احمللي اإلمجايل.: نسبة االستهالك الع 
-  :X20.نسبة االستهالك احلكومي من الناتج احمللي اإلمجايل 
- X21.نسبة االستثمار احمللي من الناتج احمللي اإلمجايل : 
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- X22.نسبة االدخار احمللي من الناتج احمللي اإلمجايل : 
- X23.معدل النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي : 
- X24ل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل.: معد 
- X25.دليل التنمية البشرية : 
- X26.العمر املتوقع عند الوالدة : 
- X27.نسبة االعتماد على استرياد األغذية : 
- X28.نسبة الدين اخلارجي للناتج احمللي اإلمجايل : 
- X29.معدل التضخم : 
- :X30 .سعر الفائدة على الودائع 
- X31 .نسبة االكتفاء الذايت : 
- X32.نسبة الصادرات من الناتج احمللي اإلمجايل : 
- X33.نسبة الواردات من الناتج احمللي اإلمجايل : 

  :اثلثا: املنهج اإلحصائي للدراسة التطبيقية 
 على النحو التايل: يدخل منهج الدراسة التطبيقية املرتبط هبذا البحث داخل إطار املنهج التحليلي، ويبىن املنهج اإلحصائي

 م ثالث أساليب إحصائية للوصول إىل النماذج املطلوبة:ايتم استخد
  Simple correlation matrixحتليل االرتباط البسيط: -ا

وذلك لدراسة االرتباط بني املتغريات التابعة واملتغريات املفسرة، وبني املتغريات املفسرة فيما بينها، وذلك من خالل إعداد مصفوفة 
 معامالت االرتباط اخلطى لبريسون، وذلك للتحقق من صدق الفرضني األول والثاين، ويتصف معامل ارتباط بريسون ابخلصائص التالية:

 .1و  1-ترتواح  قيمته  بني  -
 تدل إشارة معامل االرتباط على اجتاه العالقة، فإذا كانت اإلشارة موجبة دل  ذلك على أن العالقة طردية، وإذا كانت اإلشارة سالبة دل   -

 ذلك على أن العالقة عكسية.
وية، وكلما اقرتبت من تدل القيمة املطلقة ملعامل االرتباط على اجتاه العالقة، فكلما اقرتبت من الواحد دل  ذلك على أن العالقة ق -

 الصفر دل  ذلك على أن العالقة ضعيفة، وميكن تقسيم معامل االرتباط إىل املستوايت التالية:
  إذا كانتR   0.5 ≤ .دل ذلك على أن العالقة ضعيفة 
   0.75إذا كانت≥R .دل ذلك على أن العالقة متوسطة 
 ≤R≤0.75  0.5 .دل ذلك على أن العالقة قوية 

( فرضية العدم القائلة أبن معامل االرتباط يساوي الصفر، ضد الفرضية البديلة القائلة أبن معامل Sigمعامل االرتباط )خنترب معنوية 
 االرتباط خيتلف معنواي عن الصفر.

دل  ذلك على أن االرتباط معنوي، أما إذا كان أكرب من أو  0.05( فإذا قل  عن Sigونعتمد يف احلكم على مستوى املعنوية )
 دل  ذلك على أن االرتباط غري معنوي. 0.05يساوى 

 Stepwise regressionحتليل االحندار املتدرج:  -ب
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نظرا لكثرة عدد املتغريات املستقلة واحتمال وجود االرتباط اخلطى بينها مما يؤدى إىل مشكلة االزدواج 
، ويعترب أنسب أسلوب للتعامل مع هذه املتغريات هو أسلوب االحندار املتدرج، حيث يستخدم للتحكم  Multicallinearityاخلطى

 يف عدد املتغريات الداخلية يف معادلة االحندار، وميكن تلخيص عملية اختيار املتغريات يف اخلطوات التالية:
 .حتسب مصفوفة االرتباط جلميع املتغريات 
  املستقل الذي له أكرب ارتباط مع املتغري التابع ويدخله يف معادلة االحندار.خيتار املتغري 
 من خيتار املتغري املستقل التايل الذي له أكرب ارتباط معنوي بينه وبني املتغري الذي اختري، فإذا كانت اإلجابة بنعم يستبعد ذلك املتغري 

 االختيار، إذا كانت اإلجابة بال ندخله يف االختيار.
  ر هذه العملية مع بقية املتغريات مع استبعاد كل املتغريات اليت هلا ارتباط كبري مع املتغريات املختارة.تكر 
  تكون عملية إضافة متغريات جديدة إىل النموذج جمدية، إذا كان هلا أتثري على معامل التحديد، وقيمةF  احملسوبة من جدول حتليل

 البيان.
 :ولالحندار التدرجيي مزااي منها 
 .تقليل عدد املتغريات املستعملة الداخلة يف النموذج 
 النموذج املقدر.  التخلص من االزدواج اخلطى بني املتغريات املستخدمة يف 
 Curve estimation :ابستخدام أسلوب توفيق املنحنيات  Times series حتليل السالسل الزمنية -ج
 أنسب منوذج لتحديد عالقة املتغري التابع ابلزمن وذلك من خالل عدة مناذج منها: خنتار 

 . Cubicومن الدرجة الثالثة  Quadraticومن الدرجة الثانية  Linear العالقات اخلطية -
 .Logarithmicالعالقات اللوغارمتية  -
 .Compoundوالعالقات املركبة   Inverseالعالقات املعكوسة -
 .Powerوعالقة القوة   Logistic العالقات اللوجستية- 

 رابعا: االختبار اإلحصائي لفرضيات الدراسة التطبيقية:
ومت اختبار الفرضية الثالثة  قمنا ابختبار الفرضيتني األوىل والثانية من فرضيات الدراسة التطبيقية، ابستخدام حتليل االرتباط البسيط،

 املتدرج، وكانت نتائج تلك االختبارات على النحو التايل:ابستخدام حتليل االحندار 
 . حتليل نتائج االرتباط البسيط:1

الجتاه، قامت الباحثة إبجراء حتليل االرتباط البسيط على املتغريات املستقلة والتابعة، هبدف التأكد من وجود عالقات ارتباط متباينة القوة وا
عالقات متباينة القوة واالجتاه بني املتغريات املفسرة، وبعضها البعض، وقد قامت الباحثة إبجراء وذات دالالت معنوية بينها، وكذلك وجود 

 حتليل االرتباط البسيط بني متغريات الدراسة وقد توصلت إىل النتائج التالية:
 ( ابملتغريات املستقلة:Yعالقة املتغري التابع ) -أ
   عالقة معنوية قوية موجبة بنيY  وبني املتغرياتX10. X11. X12. X14. X16. X19. X2. X27. X28. X30. X9 
   عالقة معنوية متوسطة موجبة بنيY  :وبني املتغرياتX18. X20 
   عالقة معنوية قوية سالبة بنيY  :وبني املتغرياتX1. X13. X15. X22. X26. X31. X7 
   عالقة معنوية سالبة بنيY  :وبني املتغرياتX21. X32 X8 
 عالقة املتغريات املستقلة ببعضها البعض: -ب
   ذات معنوية. .00عالقة ارتباط موجبة بني املتغريات املستقلة، منها  947وجود 
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   ذات معنوية. 001عالقة ارتباط سالبة بني املتغريات املستقلة، منها  9.9وجود 
  Stepwise Regressionبناء النموذج املقرتح ابستعمال االحندار املتدرج 2. 

معادلة املتغري  -أ 
 (:Yالتابع )

 
 
 
 
 

بعد إدخال املتغريات 
املستقلة ذات العالقة 

 اإلرتباطية ابملتغري التابع، وتقدير معلمات النموذج أخذ الشكل التايل: 

𝑌 = 3.7367 ∗ 𝑋4 + 0.9620 ∗ 𝑋27 − 1.1544 ∗ 𝑋33+ e 

 
 tالقيم بني القوسني متثل قيمة 

Y السكان.: نسبة الفقراء من إمجايل 
4X   .27: نسبة إمجايل اإلنفاق العام على الصحةX .نسبة االعتماد على استرياد األغذية : 

33X .نسبة الواردات من الناتج احمللي اإلمجايل :E   .متثل اخلطأ العشوائي : 
 اختبار معنوية النموذج: -ب

املقدرة ابستخدام اختبار ستيودنت. فمن خالل النموذج املقدر نالحظ أن القيمة احملسوبة لكل معلمة أكرب يتم اختبار معنوية املعلمات 
 من القيمة اجملدولة عند مستوى معنوية

N-k=19 ;    T=2.093 ;   4  =%  
 اختبار املعلمات املقدرة: -ج

تكون النتائج املتوصل إليها من النموذج متمشية مع النظرية  سوف يتم اختبار املعلمات املقدرة وفقا للمعايري االقتصادية، أي أن
ومن نتائج التحليل اإلحصائي يتضح  Tاالقتصادية، كما يتم اختبار هذه املعلمات وفقا للمعايري اإلحصائية، كما تبينها قيمة اإلحصاء 

 تساوى: t  أن قيمة
t = ( 2.4802) ( 8.5648) (4.4309) 

على التوايل مما يؤكد معنوية هذه املتغريات، كما يؤكد أيضا أسلوب االحندار املتدرج أن النموذج  ،33X،27X 4X  ابلنسبة للمتغريات
يقتصر على املتغريات املعنوية فقط،  ويتضح من النموذج أن بعض املعامالت تتماشى مع النظرية االقتصادية، والبعض اآلخر اليتماشى 

 :مع النظرية االقتصادية على النحو التايل
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أث ر هذا املتغري إجيااب على نسبة الفقراء، وهذا خمالفا للنظرية  : )نسبة إمجايل اإلنفاق العام على الصحة من الناتج احمللي( 4Xاملتغري  -
 يعاين االقتصادية أي أن زايدة اإلنفاق على الصحة يؤدى إىل زايدة الفقر، وهذا الميكن تربيره إال بطريق واحد وهو املشاكل واملعوقات اليت

 منها هذا القطاع،  واليت بدورها  تؤثر على الفئات الفقرية وترفع من نسبة الفقر.
يؤثر هذا املتغري أتثريا إجيابيا على الفقراء، وذلك راجع لزايدة االعتماد على استرياد  : )نسبة االعتماد على استرياد األغذية(  27Xاملتغري -

، كون أن الدولة ليست قادرة على حتقيق االكتفاء الذايت وابلتايل تضطر لالسترياد، مما يشكل عبء على األغذية من العامل اخلارجي
 .%  0.962يؤدى إىل زايدة األسر الفقرية بنسبة %1الفقراء، وابلتايل فإن زايدة نسبة االعتماد على استرياد األغذية بنسبة 

: يؤثر هذا املتغري سلبا على الفقراء ألن زايدة الواردات ينتج عنه تغطية الطلب )الناتج احمللي اإلمجايلنسبة الواردات من ( 33Xاملتغري  -
املتزايد من طرف األفراد، األمر الذي يساعد على خفض نسبة الفقراء، ومن النموذج يتضح أن زايدة نسبة الواردات كنسبة من الناتج 

 .%  1.154ة الفقر بنسبةيؤدى إىل خفض نسب %1احمللي اإلمجايل ب 
 القدرة التفسريية للنموذج:  -د

من تغريات نسبة الفقراء من إمجايل السكان مفسرة  % 51.74، نستنتج أن 1.5174من خالل معامل التحديد والذي يساوي: 
غذية، ونسبة الواردات من الناتج احمللي اإلمجايل. ابملتغريات التالية: نسبة إمجايل اإلنفاق العام على الصحة، نسبة االعتماد على استرياد األ

، وأظهر اختبار %  78أما النسبة الباقية فهي مفسرة بعوامل أخرى وهذا يدل  على دقة تقدير النموذج، وبلغت قوة العالقة بينهما حنو 
D.W .خلو النموذج املقدر من أتثريات مشكلة االرتباط الذايت بني املتبقيات العشوائية 

 يتم اختيار القدرة التنبؤية للنموذج من خالل دراسة مدى اختالف القيم املقدرة من النموذج  القدرة التنبؤية للنموذج: -ه
Predicated Value Y  عن القيم الفعليةY هناك تقارب كبري بني  القيم املقدرة من النموذج  ، وعند دراستنا وجد انY’ 

 . 2012اىل غاية سنة 1990 ابتداًءا من سنة  Yوالقيم الفعلية 
 خامسا: استخدام النموذج يف التنبؤ:

والختبار القدرة التنبؤية للنموذج نقوم بتقدير منوذج خطي بسيط، أيخذ القيم الفعلية كمتغري اتبع والقيم املقدرة كمتغري مستقل، 
 الفعلية.فكلما اقرتبت املعلمة املقدرة من الواحد كلما كانت القيم املقدرة هي تقريبا القيم 

 
 لية.من خالل النموذج املقدر يتضح لنا أن املعلمة املقدرة تساوي الواحد، وهذا ما يدل  على أن هناك تقارب بني القيم املقدرة والقيم الفع

 استخدام النموذج يف التنبؤ::  1اجلدول
 شكل النموذج النموذج املستخدم املتغريات املستقلة

 
 تكعييب
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 تكعييب

 

 
 تكعييب وهو األقرب واألحسن

 
 : الدراسة القياسية اليت قام هبا الباحث.املصدر

كما أظهر انتشار البواقي يف الشكل املوايل أن توزيع املتبقيات العشوائية بشكل متجانس، وهذا يؤكد خلو النموذج املقدر من مشكلة عدم 
 ثبات جتانس البياين.

 

 
 :املستقلةنتائج التنبؤ ابملتغريات  -

 تظهر نتائج التنبؤ بظاهرة الفقر من خالل املتغريات املستقلة  يف اجلدول كاآليت:
  نتائج التنبؤ ابملتغريات املستقلة، واملتغري التابع:  2اجلدول
 4X 27X 33X Y البيان

0200 4,6386 13,056 19,7132 5,36970782 
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0205 4,9892 13,352 19,2704 7,51539004 
0202 5,405 14,1 18,79 10,3863035 
0200 5,8908 15,348 18,2696 14,049546 
0200 6,4514 17,144 17,7068 18,5722152 
 : الدراسة القياسية اليت قام هبا الباحث.املصدر

الواردات لتخفيض نسبة األسر ارتفاع نسب الفقر مستقبال راجع للمتغريات املؤثرة يف هذا النموذج، واليت من أمهها اعتماد اجلزائر على 
الفقرية، حيث أن متويل هذه الواردات يكون من ميزانية الدولة واليت تعتمد بصفة شبه كلية على قطاع احملروقات فقط، وحسب رأي العديد 

ته، مقابل اخنفاض يف من االقتصاديني فإن اجلزائر ستسجل خالل السنوات املقبلة سيناريوان يتميزان ابرتفاع االستهالك الطاقوي إىل ذرو 
عائدات صادرات احملروقات، وابلتايل لن تكون يف مأمن عن خمتلف اهلزات واألزمات املالية العاملية، يف ظل عدم وجود صادرات حقيقية 

ل للنفط، خارج قطاع احملروقات. وستواجه اجلزائر خالل العشرية املقبلة حتدايت صعبة، إذا مل تتمكن من خلق موارد جديدة وإجياد بدائ
 وسيكون أتثري هذه التحدايت واضحا على خمتلف القطاعات احليوية، كالتعليم والبناء والصحة وغريها، وهذا سينعكس على انتشار الفقر.

كما أن زايدة اإلنفاق على الصحة مل ينعكس ابإلجياب على نسبة الفقراء وستشكل سببا للفقر يف اجلزائر مستقبال، وذلك راجع إىل أن 
ظومة الصحية ال تعاين من مشكل متويل بقدر ما تعاين من مشكل يف التسيري، ابإلضافة إىل جمموعة من املشاكل اليت يعاين منها هذا املن

 القطاع تتمثل أمهها يف التايل:
لصحية، وتتمثل أثرت سلبا على التنمية اابلرغم من النتائج احملققة يف قطاع الصحة، إال أنه مازال يعاين من جمموعة من املعوقات 

 يف التايل:
   ضعف متويل القطاع الصحي حيث أنه على الرغم من ارتفاع مستوى اإلنفاق الصحي الوطين، إال أنه مازال بعيدا عن

يف  % 11.88بعض الدول، فنجد مثال أن هذا املؤشر )اإلنفاق الصحي إىل الناتج احمللي اإلمجايل( قدر يف فرنسا ب   املستوايت احملققة يف
  %على الرتتيب، بينما مل تتجاوز النسبة يف اجلزائر % 5.20و  % 6.20، وقدرت النسبة يف كل من تونس واملغرب ب  2010ة سن

 .15خالل نفس السنة، وهذا ما ينعكس على اخنفاض نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي    4.17
  40.55ل الصحية، حيث شهد عدد السكان ارتفاعا من االرتفاع املتزايد يف عدد السكان مل يصاحبه ارتفاع مماثل يف اهلياك 

 9.5، غري أن ارتفاع اهلياكل الصحية مل يتجاوز %.5.1،  بنسبة أكثر من 9100مليون نسمة عام  .4إىل  9114مليون نسمة سنة 
%  16 
   ة الصحية واالحتياجات والبين التحتية ونقص األسرة والعاملني يف اجملال الصحي، وعدم توافق نظام اخلريط التجهيزاتقدم

، هذه املعوقات ترفع من مسؤولية القطاع الصحي اجتاه الفئات الفقرية، فالفقر يؤدي إىل عدم القدرة على حتمل تكاليف 17املطروحة 
 اخلدمات الصحية، مما يؤدي إىل زايدة تفشي األمراض.

نعكس سلبا على الفقراء، ابعتبار أن اجلزائر مل تستطع حتقيق االكتفاء ابإلضافة إىل أن الزايدة يف استرياد األغذية من العامل اخلارجي سوف ت
الذايت وظلت تعتمد على العامل اخلارجي، بسبب ضعف القطاع الصناعي وعدم قدرته على جماهبة الطلب املتزايد،  هذا راجع ألن القطاع 

لظروف الطبيعية، واعتماد اجلزائر على العامل اخلارجي لتلبية الزراعي يف اجلزائر مازال هو اآلخر يعاين من مشاكل، ويرتبط بشكل كبري اب
الطلب سوف يواجهه حتدى، خاصة أن كل التقارير تشري إىل أن املواد الغذائية املستوردة سيطاهلا ارتفاع األسعار اليت سيكون هلا 

ملواد الغذائية سوف تواصل يف االرتفاع حىت عام مضاعفات سلبية على القدرة الشرائية للجزائريني، ولقد أفادت منظمة الفاو أن أسعار ا
فيما قبل، كما تتعرض  %9سنواي مقابل  %..0، بينما يرتاجع اإلنتاج الزراعي العاملي بنسبة %41إىل  %01يف املتوسط بني  9190

 . وهذا سوف ينعكس على الفقر وابلتايل ارتفاع نسبة السكان الفقراء.18من األراضي الزراعية للتلف  94%
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السلسلة الزمنية هي جمموعة من املشاهدات اليت تتولد على التوايل خالل الزمن،  :سادسا: بناء النموذج ابستخدام السالسل الزمنية 
وتتميز أية سلسلة زمنية أبن بياانهتا مرتبة ابلنسبة للزمن، وأن املشاهدات املتتالية عادة ما تكون غري مستقلة أي تعتمد على بعضها 

مع الزمن هي عكسي  مع تكعيب  Yستغل عدم االستقالل يف التوصل إىل تنبؤات موثوق هبا. وجند أن أنسب عالقة للمتغري البعض، وي
 ، ويكون النموذج كما يلي: tالزمن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وابستخدام النموذج يف التنبؤ جند:

 التنبؤ ابستخدام السالسل الزمنية : 3اجلدول
 

 
Y 

0200 0,2000561 4,99859789 
0205 0,1911172 5,23239143 
0202 0,1768275 5,65522897 
0200 0,1566488 6,38370674 
0200 0,1300429 7,68977007 

 : الدراسة القياسية اليت قام هبا الباحث.املصدر
قبل، ابإلضافة إىل اخنفاض ابستخدام السالسل الزمنية جند أن نسبة الفقر ستزداد مستقبال، نتيجة لألسباب اليت مت ذكرها من 

 جدوى اآلليات االجتماعية يف مكافحة هذه الظاهرة.
 اخلامتة:
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حماربة ظاهرة الفقر يف اجلزائر حتتاج إىل عدة فكرية من مفرداهتا القدرة على االبتكار، اإلبداع، اإلنتاج،  أن يف األخري ميكن القول
 أعمال مفيدة.  إىل تغيري القناعات، وحتويل األفكار

 لتوصيات:ا
 ،رصد اعتمادات مقدرة من موارد الدولة لرتقية التعليم من خالل االعتماد على التعليم التقين واملهين، مع ربطه ابلتدريب والتأهيل -

 ابإلضافة إىل النهوض بقطاع الصحة من خالل تطوير التنمية البشرية واملادية والربامج الصحية.
وذلك ابالعتماد على طريقة أتجري السكنات، وإضفاء نوع من الشفافية تكون أكثر وعيا  إعادة النظر يف سياسات السكن املنتهجة، -

 وانفتاحا على خمتلف الشرائح االجتماعية.
تغيري القناعات واالهتمامات من خالل تعويد أطفالنا ومنذ الصغر على االهتمام بعظائم األمور وحتميلهم املسؤولية، وحجز مكان هلم  -

 يف مراكب الرجال من خالل االهتمام ابلثقافة والعلم. 
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