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 :ملخص

 ،االقتصىىةد الرصىىر   فىى التضىى و  الا ةلىىة     اقعىى   عطىى   الضىى  تسىىط      دفت الدراسة إلىى ه
  قىىد ،ةلنةتج الرحط  اإلجرىىةل ا ررثلا النر  االقتصةد   ف   الا ةلةالتضّ و  ت رن ظةهر  كل  أثر  تحد د 

 .التحط ط  ال صف  الرنهج عط  الاةحثة اعتردت

 الانىى   الىىد ل ، الانىى  ر قىىع عط  الرنش رة التقةر ر عط  اةالعترةد الا ةنةت جرع  عرط ة  تتر   
ح ىى   ،( لق ةس رتغ رات الدراسىىةو2018 ،و2000)  الررتدة ا ن عةر   الرركز  الرصر   لل الفترة

 ،رعدل التض و حسب أسعةر الرستهط ،  رعدل الا ةلة رن إجرىىةل  القىى ة العةرطىىةا  الرستقل  الرتغ ر  ترثل
 ع ارىىل اسىىعر ررثلا ارعدل نر  النةتج الرحط  اإلجرىىةل  فكةن ،االقتصةد  النر  لرعد التةاع الرتغ ر ةأر  

 .االنتةج

  اسىىت داو (E-Views 7)  ارنىىةرج  SPSSاإلحصااي   الارنةرجرن  كلاالعترةد عط   تو   كرة
ا تاىىةر  ح ىى  تىىو   ، ت ىىدو فرضىى ةتهة ،الدراسىىة رتغ ىىرات تلةىىو التىى  اإلحصىىةة ة األسةل ب رن  رجر عة

ال تاةر العلقىىة   جرانجررنهج ة    است داو  ةت الدراسة اةست داو ا تاةر االنحدار ال    الرتعدد،  فرض
اىى ن رعىىدل حصىىةة ة إداللىىة   ذإل  عدو  جىى د أثىىر ت صطت الدراسة   قد الساا ة ا ن رتغ رات الدراسة

حصىىةة ة إداللة   ذ ج د أثر التض و حسب أسعةر الرستهط   رعدل نر  النةتج الرحط  اإلجرةل ،  إل  
اىى ن رعىىدل الا ةلىىة  رعىىدل نرىى  النىىةتج الرحطىى  اإلجرىىةل  فىى  جره ر ىىة رصىىر العرا ىىة  ىىلل الفتىىرة 

 .الردر سة

الكةرنىىة فىى  االقتصىىةد الرصىىر  نتةج ىىة  اإلضر رة اسىىتنفةر كىىل القىى    ا  الدراسة  أ صت  كرة
ة النةتج الرحط  اإلجرةل  رىىن  ىىلل تفع ىىل عرىىل كىىل الق ةعىىةت الاح  عن الك ف ة الت   ركن اهة ز ةد 

  ت ج ه االستثرةرات إل  الرجةالت الت  تتنةسب رع الر ارد الرصر ة الرتةحة. ،االقتصةد ة

 :  الكلمات المفتاحية

 التض و، الا ةلة، النر  االقتصةد ، رعدل نر  النةتج الرحط  اإلجرةل .
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Abstract 

The study aimed to shed light on the realities of inflation and 
unemployment in the Egyptian economy, and to determine the effect of both the 
phenomena of inflation and unemployment on economic growth represented by 
the gross domestic product. The researcher relied on the descriptive analytical 
approach. 

 The data collection process was carried out by relying on the reports 
published on the World Bank and the Central Bank of Egypt during the period 
(2000-2018) to measure the study variables as the independent variable is the 
inflation rate according to consumer prices, the unemployment rate of the total 
workforce, and the dependent variable is the economic growth rate represented 
GDP growth rate. 

The statistical program was also relied on SPSS and(E-Views 7) the use 
of a set of statistical methods that fit the study variables and serve its 
hypotheses, where the study hypotheses were tested using the multiple linear 
regression, And the use of Granger's methodology to test the causal relationship 
between the study variables. 

and the study concluded that there is no statistically significant effect 
between the inflation rate according to consumer prices and the rate of output 
growth The gross domestic product, and the existence of a statistically 
significant effect between the unemployment rate and the rate of GDP growth 
in the Arab Republic of Egypt during the studied period. 

The study also recommended the necessity of mobilizing all productive 
forces latent in the Egyptian economy and searching for how to increase the 
gross domestic product by activating the work of all economic sectors and 
directing investments to areas that are commensurate with the available 
Egyptian resources. 

Key words:  

inflation, unemployment, economic growth, GDP growth rate. 

 
 
 
 
 
 



 خم والبطالة في النمو االقتصاديأثر معدل التض                                                                                د/ رنا محمد البطرني
 

 

(543) 
 م 2021 رياني   الثانيالجزء  .( 11)العدد  -( 7المجلد )                                               مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 :مقدمةال: أولا 

رشكطة التض و رن أهو الظ اهر االقتصةد ة الت  ت اجه أ  اقتصةد ف  العىىةلو،  اىىةلرنو رىىن   عد  ت  
 آثةرهة االقتصةد ة  ، رسااةتهة ،أن اعهة :هنة  جدالا كا راا ح ل  أن    إال  اهترةو االقتصةد  ن اهذه الظةهرة  

   تعىى ن اتاةعهىىة لتقط ىىل األضىىرار النةجرىىة االقتصىىةد ،  أفضىىل الس ةسىىةت التىى   النظةوف      االجترةع ة  
 ؛اهترةو كا ر لد  الىىد ل  الرنظرىىةت  اله ةىىةت الد ل ىىة الر تصىىة رح ظةهرة التض و   جعل  ررةعنهة،  
التضىى و فىى    ظىىةهرة لعّل أهو رىىة  شىىةاه    ،انتشةرهة  ق ة نر هة،  صع اة الس  رة عط هة  لسرعة  نظراا 
ز ةدة  اساب ؛رن ا ن أهو الرشةكل الت  تعةن  رنهة الد ل النةر ة السطا ة ه  ظةهرة الا ةلة،  ه   ةآثةره

 .عرل عط  الحةصط ن ن رنساة اإلعةلة إل  السكةن 

 لتحق ىى   ذلىى  ،كةفىىة العىىةلو فىى  الىىد لاالقتصةد  الهىىدا األسىىر  الىىذ  تسىىع  إل ىىه    النر     عد
ا ف  الدر احتل    قد االقتصةد ة،  رفةه تهة اسةت االقتصةد ة،  قد ت ىى رت الاحىى   اشىىءنه اىىد اا ح زاا رهرة

رن النظر ة الكلس ك ة الت  اهترىىت ادراسىىة القىى   التىى  تحىىدد تقىىدو الشىىع ب  صىى الا إلىى  النظر ىىةت 
 لعل أهو الظ اهر الت  أدت إل  تراجىىع النرىى   ،الحد ثة الت  اهترت اجعل النر  حلا لطرشكلت التنر  ة

تفشىى   فضىىلا عىىن  ، اىىر ز فجىى ات تضىى ر ة ،ع الرسىىت   العىىةو لرسىىعةرارتفةاالقتصةد  عةلر ةا ه   
  ان فةض الق   الرنتجة رقةال ارتفةع الق   الرستهطكة. ،الا ةلة ا ن أفراد الرجترع

إل  استقرار األسعةر  الحىىد رىىن   تهدا  نقد ة  س ةسةانتهج الان  الرركز  الرصر     لذل    نت جة
ب رع األهداا الق ر ة الرترثطة ف  تحق   رز د رن رعدالت النر  االقتصىىةد  رعدالت التض و ارة  تنةس

 رن رعدالت الا ةلة.    ط  فرص عرل جد دة لطحّد  

ا   :البحث: مشكلة  ثانيا

 ا نهىىةرىىن  كىىةنف ، ال ةرج ة الدا ط ة  التحد ةت درةتالص   رن  رجر عة  الرصر   االقتصةد   اجه
 ،و2011ضةع التىى  شىىهدهة االقتصىىةد الرصىىر  فىى  أعقىىةب أزرىىة  حد   األزرة الرةل ة العةلر ة  األ 

 فىى  العجىىز رسىىت   فىى  ارتفىىةع رىىن عنهىىة نىىتج  رىىة العةرة، الر ازنة شهدتهة الت   اةلضغ  ةت   ترثطت
 الد ن العةو عل ة عطىى  الضىىغ   عطىى  ق رىىة   لرسعةر،  العةو  الرست     ارتفةع  لطد لة،  العةرة  الر ازنة

اسىىاب الز ىىةدة   ؛رصىىر رىىن ارتفىىةع رعىىدالت الا ةلىىة  عةنىىتكرىىة    ،  االن فىىةضالعرطة الرحط ة لتتجه نحىى 
األرر  و2011عةو الظةهرة التض و الت  ادأت تتفةقو اعد األحدا  الت  شهدتهة رصر اعد   رن  ،السكةن ة

 الذ  أحد  اعض الرشةكل االقتصةد ة  االجترةع ة.

 :ن  اآلت  ناإلجةاة عط  التسةؤل ةحة ل الاةحثت اةلتةل  

 التض و ف  رعدل نر  النةتج الرحط  اإلجرةل  ف  جره ر ة رصر العرا ة؟ رعدل  ؤثر هل -

 ف  رعدل نر  النةتج الرحط  اإلجرةل  ف  جره ر ة رصر العرا ة؟ الا ةلة رعدل  ؤثر هل -

ا   : أهمية البحث:ثالثا

لت ف ىىا رىىن حىىدة رتقدرة ف  رحة لة ا ال  رنهة  النةر ة سترد الاح  أهر ته رن اهترةو رعظو الد ل  
ةتهو،  تحق   رعدالت ت ظ ا عةدلة ت فا رىىن حىىدة  التض و  استهدافه ارعدالت رقا لة تنةسب اقتصةد

اىى ن ظىىةهرت  التضىى و  األثىىرالرجترع، كرة تارز أهر ة الاح  فىى  رحة لتىىه إاىىراز ف     الا ةلة  آثةرهة  
األسىىاةب التىى  تىىؤد  إلىى  حىىد ثهرة،  إاىىراز  ، الا ةلة  النرىى  االقتصىىةد ،  تحط ىىل هىىةت ن الظىىةهرت ن

  تحط ل اآلثةر االقتصةد ة لهرة.
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ا   : أهداف البحث:رابعا

 اآلت : الدراسة إل  تحق    هدفت

 التض و ف  رعدل نر  النةتج الرحط  اإلجرةل  ف  جره ر ة رصر العرا ة. رعدل أثر تحد د -

 رةل  ف  جره ر ة رصر العرا ة.ف  رعدل نر  النةتج الرحط  اإلج الا ةلة رعدل أثر تحد د -

ا   : حدود البحث:خامسا

ا   عشىىر  تسىىعة غ ىى  الاحىى     الحد د الزرن ىىة:  ،و2000) الررتىىدة اىى ن عىىةر   الفتىىرة   ىىلل،  عةرىىة
 (و2018

 جره ر ّة رصر العرا ّة. الحد د الركةن ة:

ا   البحث:  ة: فرضيسادسا

معد من  كل  لتغيرات  إحصائية  داللة  ذو  أثر  والبطا  ليوجد  المحلي  التضخم  الناتج  نمو  معدل  في  لة 
 اإلجمالي في جمهورّية مصر العربّية.

ا   : متغيرات البحث:سابعا

  المتغيرات المستقلة:

 معدل التضخم حسب أسعار المستهلك.  -1
 معدل البطالة من إجمالي القوة العاملة. -2

 رعدل نر  النةتج الرحط  اإلجرةل . :اى ررثل االقتصةد  النر  الرتغ ر التةاع:

ا ثامن  : منهج البحث:ا

 ،الكتىىب :ف ىىه عطىى  الرىىنهج ال صىىف  التحط طىى  القىىةةو عطىى  جرىىع الرعط رىىةت رىىن  ةالاةحث  تاعترد
  األاحة  العرا ة  األجنا ة ذات الصطة ار ض ع الاح . ، الد ر ةت

ر قىىع الانىى  الىىد ل ،  الانىى   :عطىى   الرنشىى رة  التقىىةر ر  عطىى   اةالعترةد  الا ةنةت  جرع  عرط ة  تتر  
 .(و2018 ،و2000) الررتدة ا ن عةر  الرصر   لل الفترةالرركز  

ت دراسة أثر تغ رات كىىل رىىن رعىىدالت التضىى و  الا ةلىىة فىى  رعىىدل نرىى  النىىةتج الرحطىى  كرة تر  
 رىىن ثىىو ا تاىىةر هىىذا األثىىر اةالعترىىةد عطىى   ،اإلجرةل  لجره ر ىىة رصىىر العرا ىىة  ىىلل فتىىرة الدراسىىة

 .SPSSالارنةرج اإلحصةة  

ا   دراسات السابقة:: التاسعا

 :العربية الدراسات

(، بعنرروان: ايرراح وتحليررق العناررة بررين الب الررة م2019دراسة )الزركوش، فرحان، زغيررر،  -1
 ARDL.  ( باستعماق نموذجم2014،م2003)دة ممتللوالتضخم والنمو الاتصادي في العراق 
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تقرار النسىىا  فىى  األسىىعةر هدفت الدراسة إل  اح  األسةل ب الت  تسةعد فىى  الحفىىةظ عطىى  االسىى 
الرحط ة،  تحق   نساة عةل ة رن الت ظ ا أ  الت ظ ا الكةرل،  تحق   نرىى  اقتصىىةد  سىىر ع  رسىىتداو، 

التضىى و  الت صل إلىى  أن   تو    قد ،ف  النر  االقتصةد   كا ر     دراسة ك ف ة تءث ر الا ةلة  التض و اشكل  
 ج د علقة ساا ة ثنةة ىىة االتجىىةه اىى ن   فضلا عن  ف  التض و،    الا ةلة تؤثر   أن  ال  ؤثر ف  الا ةلة، إال  

 الا ةلة  النر  االقتصةد .

 فرري الاتصررادي والنمررو التضررخم بررين  العناة:  بعنوان(  م2017)عمير، عبد الباس ،    دراسة -2
 .التضخم عينة نموذج باستخدام  الجزائر

اةستعرةل رعدل نر    و2016  و،1980  ا ن عةر   الررتدة  اعترد الاةحثةن عط  سطسطة زرن ة لطفترة
،  ت صطت الدراسة إل   ج د علقة ن ىىر    ىىة  CPIالنةتج الرحط  اإلجرةل  الحق ق   رعدل التض و

  أنه د ن هذا الرست   ل س هنة  أ  تءث ر لطتض و  %6.5ا ن الرتغ ر ن رن  لل  ج د أثر ف  حد د  
رن رعىىدالت التضىى و لهىىة تىىءث ر  %6.5الرست  ةت الت  تتجة ز رعدل    ف  ح ن أنّ   ،النر  االقتصةد ف   

 النر  االقتصةد .ف   سطا  ق   

 :األجنبية الدراسات

بعنرروان: أثررر التضررخم فرري النمررو الاتصررادي: دراسررة  (Naseri & Zada, 2018دراسة ) -3
 .حالة ماليزيا

 تصةد  ف  د لىىة رةل ز ىىة  ىىلل الفتىىرة هدفت الدراسة إل  ا تاةر العلقة ا ن التض و  النر  االق
الت صل إل   ج د علقة إ جةا ة ذات داللة إحصةة ة ا ن   تو  ف  و،2011حت     و1970  الررتدة ا ن عةر 

ذلىى  اتاىىةع الحك رىىة الرةل ز ىىة لس ةسىىة اسىىتهداا  فىى التض و  النر  االقتصةد  ف  رةل ز ة،  قد سةعد 
 .التض و عند رعدالت رقا لة

 : العناة بين تقلبات مستويات التضخم والنمو الاتصاديبعنوان( Ndiaye, 2012دراسة ) -1

لىىد ل االتحىىةد  حىىة ل الاةحىى  تق ىى و العلقىىة اىى ن تقطاىىةت رسىىت  ةت التضىى و  النرىى  االقتصىىةد 
االقتصىىةد الحق قىى  فىى     (  رد  تءث ر صدرةت التضىى و  UEMOA)فر ق ة  أاالقتصةد   النقد  لغرب  
 ت صطت الدراسة إلىى  أّن آل ىىةت انتقىىةل   ،و2010،و1968  الررتدة ا ن عةر   لد ل الرن قة  لل الفترة

 أّن س ةسةت التقةرب  االندرةج االقتصةد   آثةر التض و إل  النر  االقتصةد  ت تطا رن د لة أل ر ،
الكط   االستقرار  التنر ة لو تكن كةف ة لطتقط ل رن استررار التقطاةت ف  التض و  النر  االقتصةد ، كرة 

 أنهة لو تنجح رن الحّد رن اآلثةر السطا ة الق  ة لطتض و عط  النر  االقتصةد  ف  د ل الرن قة.  

 .بنغنديش في  الاتصادي والنمو التضخم:  بعنوان( Ahmed, Mortaza, 2005دراسة ) -2

ا أّن هنة  علقة سطا ة ذات داللة      طة الرد  ا ن رؤشر أسىىعةر حصةة ة  إا ّنت الدراسة إحصةة ة
 %6نرىى ذج العتاىىة الرقىىدرة نسىىاة  الذلىى   قتىىر     فضلا عن  الرستهط   النةتج الرحط  اإلجرةل  الحق ق ،  

 النر  االقتصةد .ف   ت   لعتاة التض و الت  ف قهة  ؤثر التض و سطاةا كرس

 :السابقة الدراسات عن الدراسة هذهيميز  ما

 :ح   رن السةاقة الدراسةت رع الحةل ة الدراسة  تشةاهت

: تحد د أثىىر التضىى و فىى  النرىى  االقتصىىةد ،  قىىد جىىة ت الدراسىىة الحةل ىىة لتحد ىىد أثىىر الهدا -
 الا ةلة ف  النر  االقتصةد . فضلا عن التض و 
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 اتاةع الرنهج ال صف  التحط ط . تو  : الرتاع الرنهج -

 :ح   رن السةاقة الدراسةت عن الحةل ة الدراسة ا تطفت

 ،و2000) الررتىىدة اىى ن عىىةر  الفتىىرة  ىىلل الدراسىىة ترىىت ح ىى :   الركةن ىىة  الزرةن ىىة  الحد د -
 .الرصر ة لاألعرة ا ةة عط  اةلت ا  ( و2018

فإنهىىة رىىن أ اةىىل الدراسىىةت التىى  تنة لىىت هىىذا الر ضىىع فىى  ا ةىىة األعرىىةل   ،الاةحثة   ف  عطو  -
 الرصر ة.

االستفةدة رن الدراسةت السةاقة ف  تحد د رتغ رات الدراسة  ق ةسهة، لط ص ل إلىى  نتىىةةج   ترت -
 .رصر ف  اإلجرةل ل  ت ص ةت تسةهو ف  تحد د الع ارل األكثر تءث راا ف  النةتج الرح

 للدراسة  النظري اإل ار

 والب الة  التضخم

 : التضخم: أولا 
ح ىى   ، قد ا تطىىا االقتصىىةد  ن فىى  إع ىىة  تعر ىىا ر حىىد لىىه ،التض و ح ل  التعةر ا  تعددت

 ة تطفىىتف ، ترثل التض و اةالرتفةع الرسىىترر لرسىىعةر د ن رقةاىىل فىى  اإلنتىىةج، أ  اسىىاب قىى ة تضىى ر ة
 .(70 ص ،و2018)عا د،  تفس رهة ف  االقتصةد ة لردارسا

 عىىن لطسىىطع الكطىى  ال طىىب ز ىىةدة عىىن نىىةتج  األسىىعةر  ف   رت اصل  ارتفةع  اءنه  التض و   عرا  كرة
 حىىد عطىى  الرتقدرىىة أ  الرت طفىىة االقتصىىةد ةت جر ىىع رنىىه تعىىةن  اقتصىىةد  رىىرض  ه  الكط ،  عرضهة

  .(Benlialper, 2016, p1558) ر  لكن ت تطا نسب هذا التض و رن اطد آل ،س ا 

ارظةهر  سرةت  ةصة تجعطهىىة شىىد دة الصىىطة ااعضىىهة، ا جىى د   تشتر    ،التض و  ظةهرة  تتن ع
ن اعىىه  ا ىىتلا أ  حسب ا تلا  شكةالا رتعددة ت تطا  أر اا   علقةت ف رة ا نهة، ح    ت ذ التض و  

الضىىغ   رصىىدر )تىىد ل الد لىىة فىى  األسىىعةر،   :الرعىىة  ر  هذه   رن  ،ر الرست دو لطتر  ز ف رة ا نهةالرع ة
 اآلت : أهو هذه األن اع   رن ،(71 ص ،و2018)عا د،  (التض و حدة التض ر ، 

 سعار: تدخق الدولة في األ حيث من
 Open Inflationالتضخم المفتوح )الظاهر(:   -أ

ررة  نتج عنه ارتفىىةع رسىىترر فىى  الرسىىت   العىىةو   ،تض و ف  ز ةدة ال طب ترثل هذا الن ع رن ال
 رسىىر ةتو   لهذا الن ع رن التضىى  ،حد رن هذه االرتفةعةتطسعةر د ن أ  تد ل لطسط ةت الحك ر ة للر

ترتفع األسعةر استجةاةا  ح   (  277ص  ،و2009أ  الحر )العجر ،  ،أ  ال ط   ،الصر ح  :رنهة  عدة،
  ،و 2018)أحرد،   ال طب  العرض ا ن  الت ازن  تحق   اهدا ؛حر ة  اكل  تطقةة ة اص رةلفةةض ال طب،  

 .(32 ص

 Repressed Inflationالتضخم الحبيح )المكبوت(:   -ب
لر العةو  الرست    ف   الحك رة  تد ل  عن  نةتج  ن ر  اضح  رسترر  عن  تض و    ق ةرهة ر    سعةر 

تشر عةت  اإ األ  إدار ة   ض اا صدار  رن    ررة  ،سعةرتق د  االقتصةد ة    قدرة حد  العرل    عط  الع ارل 
 تهدا  ؛(277 ص  ،و2009)العجر ،    ارتفةعةتهة  رنقص   احر ة تةرة، ارة  كفل عدو تجة زهة لطحد األ

 Kasid,2017,p375)  عةررن االرتفةعةت الرستررة ف  رست  ةت األس   الحّد    إل   ذل    لل  رن  الد لة

Mwakanemela,)   
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 )الخفي(: الكامن  التضخم -ت

 ،لإلنفىىة   رنفىىذاا   لهىىة  تجىىد  أن  د ن  النقد ة  الد  ل  ف   رطح ظ  اةرتفةع  التض و  رن  الن ع  هذا   ترثل
ا ال     ا رة تتد ل الع ارل  الظر ا االقتصةد ة إلجاةر   ،اةلظه ر  له  سرحف اق  التض و كةرنةا   ف ة  نةلاة

 .(72 ص ،و2018لة عط  الحد رن ظه ر الظ اهر التض ر ة )عا د، الد 

 من حيث مصدر الضغ  التضخمي:

  Demand-pull Inflationتضخم جذب ال لب: -أ

أكاىىر رىىن ز ىىةدة العىىرض   الن ع عندرة  تزا د ال طب الكطىى  لطسىىطع  ال ىىدرةت اسىىرعة    هذا حد   
 ،ة  حفّز هذا الن ع رن التض و اإلنفىىة  الحكىى ر  هذا  دفع الرست   العةو لرسعةر للرتفةع،  ر  ،الكط 

فكطهىىة تىىؤد  إلىى   طىىل فىى  رعةدلىىة العىىرض  ،أ  ز ةدة ف  عرض النقىى د ،أ  ت ف ضةت ضر ا ة رتتةل ة
 .(Mokgola, 2015, p43) ال طب الكط  ن اةلنساة لطقدرات اإلنتةج ة للقتصةد 

  Cost-push Inflation التضخم بسبب التكاليف: -ب

سىىعةر السىىطع االسىىتهلك ة  الصىىنةع ة النىىةتج عىىن    تحق  نت جة االرتفةع الرسترر ألالتض و الذ
 .(9 ص ،و2012)هةر ن، نتةج اإلسعةر عنةصر أ اشكل  ةص   ،ارتفةع نفقةت االنتةج

 Imported Inflationالتضخم المستورد:   -ت

سىىعةر أل ال ةرج ىىة )ارتفىىةع سعةر الرحط ة اةلع ارىى  نتج هذا التض و اساب تءثر الرست   العةو لر
ر هذا الن ع رىىن التضىى و فىى  االقتصىىةد ةت الصىىغ رة  الرفت حىىة ه  ظ  ،الرست ردات الر تطفة كةل ق د(

  .(19 ص ،و2016 ررضةن، ر  )أا  عط  االقتصةد ةت األ

 :من حيث حدة التضخم

  Hyper(Galloping) Inflation التضخم الجامح: -أ

ن  سىىر  أ  ركىىن  ،عطىى  االقتصىىةد الىى  ن   ع التضىى و ضىىرراا ن اأكثر  أالجةرح رن    التض و عد  
ا أ  ف  اإلفرا  نت جة التض و رن الن ع هذا  حد ف "،Hyper Inflation التض و الررتفع جداا : " ىىىا  ضة

 ،حىىةالت الحىىر ب :عىىن النىىةجو السىىطع عىىرض فىى  ال ا عىى  ن ىىر لطىىنقص  كنت جىىة النقىى د، عىىرض
 .(34 ص ،و2018ع ة )أحرد،  الك ار  ال ا  ،الس ةس ة ااةت االض ر

  Creeping Inflation التضخم الزاحف: -ب

 هذا   ، لكنهة رستررة  ،سعةر اص رة تدر ج ة ا  ةةالتض و الزاحا عن ارتفةع الرست   العةو لر  عار
رة   عةدةا  ،رنو  ج ده اص رة داةرة ،ا   رته إال اعد فترة زرن ةفراد األالن ع رن التض و ال  شعر 

 .(237 ص ، و2006%( )ع  ة، 3-2سعةر انسب تترا   ا ن )ن الز ةدة ف  الرست   العةو لرتك 
ا   : الب الةثانيا

التىى  تتسىىاب انشىى   رشىىكلت اقتصىىةد ة حىىد أهىىو رشىىكلت االقتصىىةد الكطىى   تعّد رشكطة الا ةلة أ
ررىىة  ز ىىد رىىن   ، اجترةع ة كث رة،  إّن رفع رست   االست داو  تصل از ةدة الن ع ة  الكر ة فىى  النىىةتج

 .(267 ص ،و2017)كةرل،  رعدالت النر  االقتصةد   التنر ة الرستدارة
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لة اءنهة: الحةلة الت  ال  ست  ع ف هة األفراد ررةرسة النشة  االقتصةد   لل ردة الا ة  فتّر  ع    كرة
 ،عط ىىه  قىىةدر ن  هىىو   ،العرىىل  سىىن  ف   ك نهو  رن  اةلرنو  إرادتهو  عن   ةرجة  ع ارل  نت جة  رحددةزرن ة  

 .(82 ص ،و2012)حس ن،  عنه  اةحث ن ،ف ه  رانا ن

 رىىع العرىىل عىىن االقتصىىةد فىى  العةرطىىة الق ة  رن  لجز   اإلجاةر   الت قا:  اءنهة  الا ةلة  تعرا  كرة
لىىرانا ن فىى   الرقص د اةلق ة العةرطىىة هىى  عىىدد السىىكةن القىىةدر ن  ا  ،العرل  عط    القدرة  الرناة   ج د

 .(645 ص ،و2017العرل رع استاعةد رن هو د ن سن الثةرنة عشر  العجزة  كاةر السن )الفة ز، 

 والناتج المحلي اإلجمالي  الاتصادي النمو

الرع ةر األ ل ف  تصن ا  ه  ّد  ع  ا  النر  االقتصةد  رن أهو الر اض ع الت  تشغل كل د ل العةلو     عد
ارتفىىةع رعىىدالت النرىى  االقتصىىةد   شىى ر  ن  إ ك نه أقرب رؤشر لق ةس األدا  االقتصةد ، ح     ،الد ل
االسىىتثرةر،  االسىىتهل ،  رؤشرات الد ل الفىىرد ،  :الذ   ترجره تحسن  تحسن الرست   الرع ش إل   

 .(37 ص ،و2018)حك و،  التشغ ل  التض و 

 :الاتصادي النمو: أولا 

ا  االقتصىىةد  النرىى   عىىد ا  جد ىىداا  رصىى طحة  ، قىىدرتهة اآلل ىىة ،الرأسىىرةل ة ظهىى ر: ىىىىىا اقتىىرن نسىىا ة
ةع ،  رة صةحاهة رن تغ رات تقن ة رستررة  تراكو لرأس الرةل التىى  أدت إلىى  تحىى الت  إنتةجهة الصن

 ، الاقة   الع ش   سةةل  عط   لطحص ل  تسع   اداة ة  رجترعةت  النظةو  هذا  قال  كةنتفج هر ة لطرجترعةت،  
 .(16 ص ،و2013 لو تهتو ارقدار أ   ت رة الز ةدة ف هة )كادان ، 

ررة  ىىؤد  إلىى    ،رة ف  إنتةج السطع  ال درةت  : ز ةدة ف  ال ةقة اإلنتةج ة القتصةد  اءنه  عرا  كرة
 ص ،و2018قىىدرة الشىىراة ة )حكىى و، تحسىى ن ال :أ  ،حد   ز ةدة ف  رت سىى  الىىد ل الفىىرد  الحق قىى 

39). 

ا   اإلجمالي  المحلي  الناتج:  ثانيا

 فضىىلا عىىن الر جهة لطا ىىع،  :ق س النةتج الرحط  اإلجرةل  رجر ع السطع  ال درةت الس ق ة، أ  
ا   ، األرىىن ، الصىىحة ،التعطىى و :رثىىل ،اعض الرنتجةت ال در ة ن ر الس ق ة الت  ت فرهة الحك رةت رجةنىىة

 ,Tasara, Bayat) ىىلل رىىدة زرن ىىة رحىىددة ة حىىددرالت  أ نت جت دا ل حد د رن قة جغراف ىىة   الدفةع

2015, p866). 

النةتج الرحط  اإلجرةل  اءنه: الق رة االسر ة أ  الحق ق ة لطسىىطع  ال ىىدرةت النهةة ىىة الرنتجىىة    عرا
ة لطتاةدل ف  األس ا   ف  التشر عةت  ال ةضع  ،رة  إقط و    أ  لل سنة اةست داو الر ارد االقتصةد ة لاطد  

 .(Bade et al, 2009, p114) ال ةرج أ  الدا ل ف  جهذا النةت تو   إن النظر اصراالرعتردة  

(   عىىرا اءنىىه: الق رىىة السىى ق ة لجر ىىع السىىطع GDP)  اىىى  ا تصةراا   اإلجرةل   الرحط   لطنةتج   ررز
 التىى   تط   النهةة ة   ال درةت  اةلسطع  قصد     كرة  ،رحددةفترة زرن ة    ف   رحدد ال درةت النهةة ة ضرن اطد  

ا  ل س  ،النهةة   لطرستهط  تذهب ا   رنتجة  ,Vejzagic, 2013)  أ ر    درةت سطع  إنتةج  ف   د ل  س  ة

p79). 

ا   ركىىن االسىىتنةد إل ىىه فىى   ضىىع ال  ىى   الس ةسىىةت    ، عد النةتج الرحط  اإلجرةل  رؤشىىراا رهرىىة
كرىىة  ،،  انة  الت قعىىةت الرسىىتقاط ة التىى  تف ىىد صىىةنع  القىىرارالتنر  ة  رعرفة ت جهةت االقتصةد الحةل ة

 ، ركن است داره ف  التحط لت االقتصةد ة،  الرقةرنة ا ن رسىىت  ةت األدا  االقتصىىةد  لعىىدد رىىن الىىد ل
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إذ  ركىىن رىىن  ، تعد إحصة ات اإلنفة  الت  تشترل عط هة ا ةنةت النةتج الرحط  اإلجرةل  رىىن أهىىو ف اةىىده
 .(Tasara, Bayat, 2015, p865)  الرستهدفةالرة سة ت جهةت االستهل  لطق ةعةت  للهة رصد 

 لنمو الاتصادي وا الب الةبين التضخم و العناة

 ح ىى   ،التض و فىى  الىىد لالت  عدارعط  تحد د ك ف ة تءثر النر  االقتصةد   ن   االقتصةد لو  تف   
 رفىىع رعىىدل النرىى   ،ز ةدة حجو االد ةرات  تشج ع االسىىتثرةرف    جةا ة إ اا الاعض أن لطتض و آثةرعد   

االعترىىةد عطىى  ارتفىىةع األسىىعةر فىى   :االقتصةد ، ح    عرل التض و عط   ط  االد ةر االجاةر ، أ 
تضىى و رن فضىىة تنشىىء آثىىةر   ر  اعض االقتصىىةد  ن أنىىه ا جىى د رعىىدالت    ، فض رست   االستهل 

ررة  ز د  ،عط  النر  االقتصةد ، ح   تعرل الز ةدة ف  أسعةر السطع عط  ز ةدة أراة  الشركةت جةا ة إ
( و1965  ؤد  إل  دفع عجطة النر ،    ضح رة  عرا اءثر تىى ا ن )  ،رن الحص طة الضر ا ة لطحك رة

ا ف  النهة ة إل    عط التراكو الرأسرةل     ز ةدة  إل أن الت سع ف  الس ةسة النقد ة  ؤد    الرد  الاع د رؤد ة
 .(24 ص ،و2016دفع عجطة النر  االقتصةد  )أا  ررضةن، 

 نتىىةةج  عدة  إل   االقتصةد    النر    الا ةلة  التض و  ا ن  العلقة  ف   احثت  الت   الدراسةت  ت صطت
 النرىى  فىى  التض و لرعدالت ق   سطا  تءث ر  ج د إل  ت صطت الت ( 2017 عر ر،) دراسة ا نهة   رن

 إحصةة ة داللة ذات سطا ة علقة  ج د ا نت الت  (Ahmed, Mortaza, 2005)  دراسة االقتصةد ،
 & Naseri)  دراسة  كذل  الحق ق ، اإلجرةل   الرحط    النةتج  الرستهط   أسعةر  رؤشر ا ن  الرد     طة

Zada, 2018 ) فىى  االقتصىىةد   النر  التض و ا ن إحصةة ة داللة ذات إ جةا ة علقة  ج د ا نت الت 
( التىى  ا نىىت  جىى د علقىىة أحةد ىىة االتجىىةه اىى ن التضىى و  النرىى  2019دراسة ) طحة،     كذل   رةل ز ة،

النر    عط   لطا ةلة  إحصةة ة  داللة  ذ   أثر   ج د  أظهرت  الت (  2019  الزرك ش،)  دراسة االقتصةد ،  
 االقتصةد 

 الاتصادي في الاتصاد المصري:  بيعة التضخم والب الة والنمو

 -%20  اىى ن  ترا حىىت  ررتفعىىة  تضىى و  رعىىدالت  الثرةن ن ىىةت  فتىىرة   ىىلل  الرصىىر   االقتصةد  شهد
ثو رة لا  أن شهد االقتصةد فترة رىىن االسىىتقرار فىى  ادا ىىة التسىىع نةت، تزارنىىت هىىذه الفتىىرة رىىع   ،30%

   لت  رصر  عةنت  ح    ،(213  ص  ،و2017اإلصلحةت اله كط ة  س ةسةت االستثرةر )جلل الد ن،  
ا تنةزل ةا رن رعدل  اطغ  و2001   و1991 ا ن  رة  الررتدة قد شهدت الفترة    ،التض و إلىى   %19.7اتجةهة

 الهةدفة الس ةسةت رن حزرة،  ذل  اعد ارارج اإلصل  االقتصةد  الت  انتهجتهة رصر،  ت ا   2.3%
 .(597 ص ،و2019 ال را  ط ،) السعر ة  التش هةت اله كط ة اال تلالت رعةلجة إل 

 لنجىىة   األسةسىى ةعطىى  تىى ف ر الرت طاىىةت    و2003  العىىةوالان  الرركز  الرصىىر  رنىىذ    عرل   قد
 ته ةة اإل ةر التشغ ط  لطس ةسة النقد ة عار تان  نظةو إ ةر أسعةر الفةةدة ارة   ،التض و  استهداا  س ةسة

 اآل ىىر لإلقىىراض، كرىىة رأ  الانىى  الرركىىز  أن   ،أحىىداهرة لإل ىىداع  : شرل سعر ن لطعةةد لط طىىة  احىىدة
لىىذا اعترىىد الانىى   ؛است داو رؤشر أسعةر الرستهطك ن ن ر رلةو كرع ةر السىىترات ج ة اسىىتهداا التضىى و

 لس ةسىىة   كرع ىىةر  الرسىىتهطك ن  ألسىىعةر  الق ةسىى   لطرقو  كاد ل  األسةس   التض والرركز  است داو رؤشر  
 .(34 ص ،و2020  ال ل د، الرنعو،)عاد  لتض وا استهداا

عىىد اىىد  ررحطىىة تعىى  و الجن ىىه،  و2003 العىىةولا  رعدل التض و أن أ ذ اةلتزا ىىد اىىد اا رىىن    رة
 زاد  ررىىة الىىد الر، أرىىةو ق رتىىه رن %20 ح ال  الجن ه   فقد  االن فةض،  إل   الجن ه  ق رة  عندهة  ةتجهتف

 النقىىد أزرىىة عنىىدهة  ظهىىرت  االقتصىىةد ، األرنىى  االسىىتقرار  عدو ،و2011 أزرة  حد    س  اا   األرر
الررتدة   الفترة   لل  التض و،  رعدل  ف   االرتفةعةت  رن  سطسطة  إل   ذل    أد   الس دا ،   الس    األجنا 
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ا رىىع حىىد   أزرىىة و2008 و،2003) اىى ن عىىةر   الىىد اجن أسىىعةر  ارتفىىةع ال نىىةز ر إنفطىى نزا( تزارنىىة
 .(602 ص ،و2019 ال را  ط ،) العةلر ة الرةل ة األزرة  حد   ،و2007 والعة ف   الطح و

 العملي اإل ار

 الرؤشىىرات عطىى  اةالعترةد(  و2018  ،و2000)  الررتدة ا ن عةر   الفترة   لل  الدراسة  ت ا    تو
  الان  الد ل . ،ر قع الان  الرركز  الرصر  :عط  الرنش رة االقتصةد ة

 :اسةالدر  متغيرات قياس: أولا 
 (و2018 ،و2000) الررتدة ا ن عةر  الفترة  لل الدراسة رتغ رات ق ةس( 1الجد ل رقو )

 

 البيان

 

 السنة

التضخم حسب أسعار  

 المستهلك % 

نسبة البطالة من  

إجمالي القوى 

 العاملة % 

معدل نمو الناتج  

 المحلي اإلجمالي %

2000 2.68 8.98 6.37 

2001 2.27 9.26 3.54 

2002 2.74 10.01 2.39 

2003 4.51 11.01 3.19 

2004 11.27 10.32 4.09 

2005 4.87 11.20 4.47 

2006 7.64 10.49 6.84 

2007 9.32 8.80 7.09 

2008 18.32 8.52 7.16 

2009 11.76 9.09 4.67 

2010 11.27 8.76 5.15 

2011 10.06 11.85 1.76 

2012 7.11 12.60 2.23 

2013 9.47 13.15 2.19 

2014 10.07 13.10 2.92 

2015 10.37 13.05 4.37 

2016 13.81 12.41 4.35 

2017 29.51 11.74 4.18 

2018 14.40 11.59 5.31 

لإلنشة   التعر ر، الا ةنةت، جره ر ة   الان  الد ل  االلكتر ن  لرجر عة  الر قعالرصدر:  
   رصر العرا ة،

 
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations

=EG 

 لطسىىاا ة، جرانجىىر لرنهج ىىة اسىىت داو عار (E-Views 7). االحصةة االعترةد عط  الارنةرج  تو
 راسة.رتغ رات الد رن  ج د علقة    طة األرد ا ن لطتحق   ذل 

 

 

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=EG
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=EG
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 : ط   كرة النتةةج   كةنت

 Granger) االجرىىةل  الرحطىى   النىىةتج التضىى و( نتىىةةج العلقىىة السىىاا ة اىى ن 2جىىد ل رقىىو )ال

Causality) 

χ2 Statistic p-value 

7.448 0.432 

4.995 0.075 

 (E-Views 7). ارنةرجر رجةت الرصدر: 

ا تاىىةر  أ الا  اإلجرةل  الرحط  النةتج  التض ون  نتةةج ا تاةر العلقة الساا ة ا   أعله  الجد ل ا ن  
 أنالت  تنص عط  العدر ة ح   ن تار الفرض ة  اإلجرةل  الرحط   النةتجإل     التض والعلقة الساا ة رن  

الفرضىى ة  قاىى ل ىىتو   P-Value (0.432) ى،  انة  عطىى  ق رىىة الىى االقتصةد  النر  عط   ؤثر ال التض و
 ،تضىى ر ة رعىىدالت  سىىاب اإلجرىىةل الرحطىى   النةتج إنطة الت  تنص عط  الفرض ة الاد    رفضالعدر ة  

ا العلقة الساا ة رن    ىح    تا ن رن النتةةج  رن  ىىلل ق رىىة الىى التض و    إل   اإلجرةل   الرحط   النةتجثةن ة
p-vaue (0.075) االجرةل  الرحط  النةتج نر  إنالفرض ة الاد طة ح     قا لالفرض ة العدر ة  رفض 

 التضىى وإلىى     االجرةل   الرحط   النةتجإ  إن هنة  علقة ساا ة اةتجةه  احد رن    تض ر ة  رعدالت   ساب
 ل س   التض و  رعدالتف  تفس ر التغ رات ف     تسةعدالنةتج الرحط  اإلجرةل     ف  اةلتةل  فةن التغ رات  

 .العكس

 (Granger Causality)رةل   النةتج الرحط  االج الا ةلة( نتةةج العلقة الساا ة ا ن 3جد ل رقو )ال
χ2 Statistic p-value 

5.438 0.022 

4.528 0.652 

 (E-Views 7). ارنةرجالرصدر: ر رجةت 

العلقىىة   النةتج الرحط  اإلجرىىةل  أ الا  الا ةلةنتةةج ا تاةر العلقة الساا ة ا ن   أعله  الجد ل ا ن  
  p-vaueتا ن رىىن النتىىةةج  رىىن  ىىلل ق رىىة الىىى ح     االجرةل  الرحط  النةتج إل  الا ةلةالساا ة رن 

 الرحط  النةتج نر  ساب  الا ةلة رعدلالفرض ة الاد طة ح   إن    قا لرفض الفرض ة العدر ة  (0.022)
ا    االجرةل  ح ىى  ن تاىىر الفرضىى ة الا ةلىىة  إلىى ا تاةر العلقة السىىاا ة رىىن النىىةتج الرحطىى  اإلجرىىةل  ثةن ة
 (0.652)،  انة  عط  ق رة الى  رعدالت الا ةلة   ساب  االجرةل   الرحط   ةتجالن  أنالت  تنص عط   العدر ة  

P-Value   النةتج الرحطىى  اإلجرىىةل  رفض الفرض ة الاد طة الت  تنص عط  إن  العدو تو قا ل فرض ة 
 االجرىىةل  الرحطىى  النىىةتجإلىى   الا ةلىىةإ  إن هنة  علقة سىىاا ة اةتجىىةه  احىىد رىىن  ا ةلة رعدالت   ساب
 لىى س  اإلجرىىةل  الرحط  النةتجتسةعد ف  تفس ر التغ رات ف   الا ةلة    رعدالت  فةن التغ رات ف    اةلتةل
 .العكس

ا   البحث  ات: الدراسة اإلحصائية واختبار فرضي ثانيا

   :البحث فرضيةاختبار 

التض و  الا ةلة ف  رعدل نر  النةتج الرحطىى   ل  جد أثر ذ  داللة إحصةة ة لتغ رات كل رن رعد
 ةل  ف  جره ر ّة رصر العرا ّة.اإلجر

 قد ظهرت النتةةج التةل ة: SPSSاةست داو ارنةرج  ةالاةحث ت لت ض ح األثر قةر
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 ( ا تاةر الت ز ع ال ا ع  4الجد ل رقو )

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

GDP 0.104 19 0.200 0.945 19 0.318 

 spss: ر رجةت الارنةرج اإلحصةة  الرصدر

 فىى    0.05 هىى  أكاىىر رىىن  0.2الرعن  ة اطغىىت حصةة ة إ( نلحظ أن ق رة 4رن الجد ل رقو )
ا ةنىىةت الرتغ ىىر التىىةاع تتاىىع الت ز ىىع ال ا عىى    ركننىىة   هىىذا  عنىى  أن   ،سر رن ا-ك لر نر ا  ا تاةر

 إكرةل اال تاةر.

ةر الفرضىى ة اةسىىت داو االنحىىدار ال  ىى  الرتعىىدد لرعرفىىة أثىىر الرتغ ىىرات الرسىىتقطة ا تاىى   تو    ح  
 رجترعة ف  الرتغ ر التةاع.

( رط ص النر ذج ال ةص ارعدالت التض و  الا ةلة ف  رعدالت نر  النةتج الرحط  5الجد ل رقو )
 اإلجرةل  ف  جره ر ّة رصر العرا ّة.

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.671a 0.450 0.381 1.32668 

 spss: مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر

االرتاة  اىى ن الرتغ ىىر ن الرسىىتقط ن  الرتغ ىىر التىىةاع  سىىة   إلىى    ( أن  5لحظ رن الجد ل رقو )   
قط ن، ررىىة  عنىى  ارتفىىةع   ا ن رد  تءثر الرتغ ىىر التىىةاع اىىةلرتغ ر ن الرسىىت  ، ه  ارتاة  ر جب  0.671

 0.450رعدل نر  النةتج الرحط  اإلجرةل  كطرة ارتفع رعدل  التض و  الا ةلة، كرة اطىىغ رعةرىىل التحد ىىد 
رن تغ رات رعدل نر  النةتج الرحطىى  اإلجرىىةل ،  %45رعدل  التض و  الا ةلة سةهرة ف  تفس ر ن  إ  :أ 

رن تغ رات رعدل نر  النةتج الرحط   %38.1ف  تفس ر  رعدل  التض و  الا ةلة سةهرة    فإن    : اكلو أد 
 ،التحد ىىد الرصىىحح  فىى  رعةرىىل   ذلىى  ،اإلجرىىةل  لجره ر ىىة رصىىر العرا ىىة  ىىلل الفتىىرة الردر سىىة

 رن التغ رات ف  الرتغ ر التةاع تع د لع ارل أ ر . %61.9فإن  ، اةلتةل 

 .دل  التض و  الا ةلةرع( جد ل تحط ل التاة ن ال ةص ا6الجد ل رقو )
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 23.047 2 11.523 6.547 0.008b 

Residual 28.161 16 1.760   

Total 51.208 18    

 spss: مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر
عنىىد  6.547تاةر )ف شر( تسىىة   إلىى  ( أن ق رة إحصةة ة اال 6 لحظ رن الجد ل السةا  رقو )

عطىى  الداللىىة   ىىدل  ررىىة  %5 ه  أقل رن رست   الداللة الرقتر     0.008رست   رعن  ة رحس ب ق رته  
 .اإلحصةة ة لطداللة   صطح رعن   االنحدار نر ذج فإن ، اةلتةل  ،االنحدار لنر ذج اإلحصةة ة
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 . بمعدالت التضخم حسب أسعار المستهلك والبطالة ( معامالت النموذج الخاص7الجدول رقم ) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 10.905 2.119  5.146 0.000 

Inflation 0.075 0.050 0.283 1.512 0.150 

Unemployment 677.-0 0.195 651.-0 -3.473 0.003 

 spss اإلحصائي: البرنامج المصدر
 هىى    ،الرحسىى اة  tحصىىةة ةا حسىىب ق رىىة  إ( ن ىىر دال  التض و  رعدل)  إل  أن    أعله ش ر الجد ل  

 ،العىىدو فرضىى ة ىىتو قاىى ل  ،(،  اةلتىىةل %5رىىن ) أكاىىر( 0.150) اإلحصةة ة  الداللة (1.512تسة   )
الرسىىتهط  فىى    ف  أسىىعةر التض و   لرعدلأثر ذ  داللة رعن  ة      جد  الح      ،الاد طة  الفرض ة رفض  

ا ارعدل نر  النةتج الرحط  اإلجرةل .  رعدل النر  االقتصةد  رقةسة

  الداللىىة (3.47 هىى  تسىىة   ) ،الرحسىى اة tحصىىةة ةا حسىىب ق رىىة إ( دال الا ةلىىة رعدلأن ) كرة
ح     ، تو رفض فرض ة العدو  قا ل الفرض ة الاد طة  ، اةلتةل (،  %5)  رن  أصغر(  0.003)  اإلحصةة ة

ا  االقتصىىةد  النرىى  رعدل  ف   الا ةلة  لرعدل  رعن  ة  داللة  ذ   أثر    جد  الرحطىى  النىىةتج نرىى  ارعىىدل رقةسىىة
 .اإلجرةل 

 تك ن رعةدلة االنحدار ال   ة عط  الشكل اآلت :

GDP= 10.905– 0.677 Unemployment  

 رعىىدلا ةنىىةت عىىن فر  اتىى ة رعدل نر  النةتج الرحط  اإلجرةل  ف  حىىةل عىىدو ه  ق ر(  10.905) 
 .الا ةلة

رعدل نر  النةتج الرحط  اإلجرةل  لجره ر ة رصىىر العرا ىىة  ىىن فض انسىىاة   ن  إ  :أ (  -0.677) 
 .%5 ه  ذ  داللة إحصةة ة عند رست    %1عندرة  رتفع رعدل الا ةلة انساة  0.677%

ا  االقتصىىةد  النرىى  رعىىدل فىى  الا ةلىىة لرعدل رعن  ة داللة ذ  عكس  ذ  أثر   جد   اةلتةل   رقةسىىة
 .اإلجرةل  الرحط  النةتج  نر  ارعدل
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 والتوصيات  النتائج

 النتائج: 

 الرسىىتهط   أسعةر  حسب  التض و  لرعدل  إحصةة ة  داللة  ذ   أثر   ج د  عدو  إل   الاةحثة  ت صطت -1
 عىىز       الردر سىىة،  الفتىىرة   لل  العرا ة  رصر  لجره ر ة  جرةل اإل  الرحط   النةتج  نر   رعدل  ف 

فا  قد  اإلجرةل   الرحط   النةتج  نر   رعدل  ف   التض و  أثر  أنّ   إل   ذل   الفترة   لل  حد  أدن   إل     
 ،الرأسىىرةل  التكىى  ن رسىىةهرةت  ارتفىىةع ، ال در ة السطع ة الصةدرات  نر   : لل  رن  الردر سة

  التشىى  د الانىىة   ق ىىةع  الس ةح  الق ةع رسةهرة  ارتفةع ،الرنفذة تثرةراتاالس  إجرةل    ارتفةع
لىىو تتفىى  الدراسىىة  ح ىى  .اإلجرىىةل  الرحطىى  النىىةتج  نر   ف   التح  ط ة   الصنةعةت   االست راجةت

 فىى  التضىى و لرعىىدل إحصىىةة ة داللىىة ذ  أثر  ج د ا نت الت الحةل ة رع نتةةج الدراسةت السةاقة، 
 .االقتصةد  النر 

 النىىةتج نرىى  رعىىدل فىى  الا ةلىىة لرعىىدل  إحصىىةة ة  داللىىة  ذ   أثر   ج د  إل   الاةحثة  ت صطت  كرة -2
 ذاتهىىة  احىىد  الا ةلىىة  تعىىدّ   ح ىى   الردر سة،  الفترة   لل  العرا ة  رصر  لجره ر ة  اإلجرةل   الرحط 
ا   رعاراا   الصىىةدرات ا ن الرتراكرة الفج ة رن   عةن   زال  رة  الذ   الرصر   االقتصةد  ف   نجده  رهرة

 ،الرصىىر ة األراضىى   عطىى   الرتةحىىة  كةفة  االقتصةد ة  الر ارد  استغلل  عدو  اساب  ؛ الرست ردات
 إحصىىةة ة  داللىىة  ذ   رأثىى    جىى د  فىى (  2019  الزركىى ش،)  دراسة  رع  الحةل ة  الدراسة  اتفقت  ح  

 .االقتصةد  النر  عط  لطا ةلة

التغ ىىرات فىى   إن ح ىى  االجرةل  الرحط   النةتج  إل   الا ةلةهنة  علقة ساا ة اةتجةه  احد رن   -3
النىىةتج التغ ىىرات فىى     ا نرة  اإلجرةل   الرحط   النةتجالا ةلة تسةعد ف  تفس ر التغ رات ف     رعدالت

إلىى   الا ةلىىةإ  إن هنة  علقة ساا ة اةتجةه  احىىد رىىن    ةلةا  رعدالت  تساب  ال  الرحط  اإلجرةل 
 .اإلجرةل الرحط   النةتج

 اةلتةل  فةن التغ ىىرات   التض وإل     االجرةل   الرحط   النةتجهنة  علقة ساا ة اةتجةه  احد رن   -4
 . ل س العكس التض و رعدالتالنةتج الرحط  اإلجرةل  تسةعد ف  تفس ر التغ رات ف   ف 

 التوصيات: 

 باآلتي:  فإن الباحثة توصي  ،السابقة النتائج ضوء في

نر  النةتج   داللة إحصةة ة لرعدل التض و حسب أسعةر الرستهط  ف     ذرنو عدو  ج د أثر   -1
 صىى  اةلعرىىل ت  ةالرحط  اإلجرةل  لجره ر ة رصر العرا ة  لل الفترة الردر سة، إاّل أن الاةحث

إل   و2018ةو الع  %29إل  ح ال     و2017ةو  الع  ف الت   صطت    عط   فض رعدالت التض و
ا اءن االقتصةد الرصر  ذ   ا عة استهلك ة%14ح ال      عترد اشىىكل كا ىىر عطىى   ،،   ص صة

 ت صىى  ،التضىى و رشىىكطة تطقىى  احرطهىىة األكاىىر عطىى  الرسىىتهط ،  اةلتىىةل   فإن    ،ال اردات،  عط ه
 رراقاىىة رعىىدالت  ، حرة ىىة الرسىىتهط  ،رراقاىىة األسىى ا : ىىىىارصىىر  السط ةت النقد ة فىى   ةالاةحث

 إصىىدار تقىىةر ر د ر ىىة عنىىه،  التحضىى ر أل  ت ىى رات سىىطا ة  ، انة  نرةذج تناؤ ة له  ،التض و
 عط  النر  االقتصةد  أ  االقتصةد اشكل عةو.
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 االقتصةد الرصىىر  عطىى    الكةرنة ف نتةج ة  اإلضر رة استنفةر كل الق    ا  ةالاةحث  ت ص كرة   -2
رىىن األهر ىىة  ،العلقة    دة ا ن رعدل الا ةلة  رعدل نر  النةتج الرحطىى  االجرىىةل ،  اةلتىىةل   عد

الاح  عن الك ف ىىة التىى   ركىىن اهىىة ز ىىةدة النىىةتج الرحطىى  اإلجرىىةل  رىىن  ىىلل تفع ىىل عرىىل كىىل 
لتىى  تتنةسىىب رىىع الرىى ارد الرصىىر ة  ت ج ه االستثرةرات إل  الرجىىةالت ا  ،الق ةعةت االقتصةد ة

  ضع       ن ىىة شىىةرطة  ،عط  الحك رة الرصر ة التعة ن رع الق ةع ال ةص  جب  الرتةحة.  
رقةاطة النر  الكا ىىر  الرتسىىةرع فىى  القىى ة هة  سة تا تت صل رن  للهة إل  استرات ج ةت تست  ع  

 تؤد  إل  ت  ر  تقدو االقتصةد الرصر .الت  ل  استثررت اشكل ج د سالعةرطة الرصر ة 
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