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 تقديم اجمللة
 

، تصدر عن كلية جمانية هي جملة علمية دولية حمكمة نصف سنوية "االسرتاتيجية والتنمية  "جملة 
تفتح فضاء . اجلزائر -العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري جبامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن

املتسمة باجلودة واألصالة العلمية لمسامهة بأعماهلم لجلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارجها 
 .اليت مل يسبق نشرهاو  الفرنسيةاإلجنليزية أو  وأالعربية إحدى اللغات الثالث ب ررةاحملو 

األصيلة من طرف الباحثني واألساتذة وطلبة الدكتوراه  ةدف اجمللة إىل نشر البحوث العلميهت
وذلك هبدف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث اجلديدة واجلادة وربط التواصل بني الباحثني كما 

عرب إصداراهتا  كن من الباحثنيهتدف اجمللة إىل إتاحة اإلطالع على البحوث والدراسات ألكرب عدد مم
 :ةاجملاالت التاليهتتم بوهي  .يةاملطبوعة وااللكرتون

 ؛االقتصاد، االقتصاد القياسي واملالية 

 ؛اإلدارة واحملاسبة ،األعمال 

 ؛احملاسبة 

 ؛إدارة األعمال واإلدارة الدولية 

 ؛التسويق 

 ؛السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية 

 ؛االسرتاتيجية واإلدارة 

 ؛السياحة والرتفيه وإدارة الفنادق 

 ؛ناعيةالعالقات الص 

 اقتصاد إسالمي. 

 

 
 

 ، اجلزائر 00222 -امعة مستغامنجبجملة االسرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم االقتصادية : المراسالت واالشتراك
 strg.devp@univ-mosta.dz :الربيد اإللكرتوين /   421145 45 00213   :الفاكس

 http://rsd.univ-mosta.dz   :اإللكرتوين باللغة اإلجنليزيةاملوقع 

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276   :الرابط على املنصة االلكرتونية الوزارية

mailto:strg.devp@univ-mosta.dz
http://rsd.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 دليل املؤلف

 :تقديم المقاالت -1
االطالع على " مجلة االستراتيجية والتنمية"ندعو املؤلفني الراغبني يف نشر مقاالهتم يف 

 :ملساحتنا احملجوزة على منصة اجملالت العلمية اجلزائرية" دليل للمؤلفني"و" تعليمات للمؤلفني: "األقسام
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

ميكن القيام . Wordبصيغة  ASJPاملؤلفون مدعوون لتقدمي أوراقهم البحثية عن طريق املنصة 
 :ASJPشاشة يف رابط املنصة بذلك عن طريق النقر على األيقونة إرسال املقالة على يسار ال

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

 ":جملة اإلسرتاتيجية والتنمية" ــــلـكلمة مرور /  اسم مستخدمإذا كان لدى املؤلفني 
Aller à la connexion  

 كلمة مرور؟/ هل حتتاج إىل اسم مستخدم 
Aller à l'inscription 

 التسجيل والدخول لتقدمي املقاالت عرب اإلنرتنت وللتحقق من وضعية املقاالتمطلوب : مالحظة
 :المبادئ التوجيهية للمؤلف - 2

 بعناية؛ندعو املؤلفني إىل قراءة ومتابعة هذه التوصيات  •
 .حيق لرئيس التحرير إعادة األوراق البحثية اليت مل يتم تقدميها وفًقا هلذه التوصيات •

 :لعملية تقييم المقا - 3
 : ول األ ةالخطو . 3-1

يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى جلنة القراءة للمجلة، اليت جتتمع بانتظام وتتدخل يف 
إذا كان القرار . تقدم قرارا بأهلية املقاالت قبل إرساهلا إىل احملررين املساعدين حيث. مرحلة ما قبل التقييم

ميكن للمؤلف إعادة إرساله . سلبيا فسيتم رفض املقال على املنصة مع اعالم صاحب املقال بسبب الرفض
 .مع األخذ بعني االعتبار التوصيات املقدمة

  :الخطوة الثانية. 3-2
، (عدادها وفق قالب اجمللة ووفق شروط النشرإمت )ها املقالة مؤهلة للتقييم يف احلالة اليت تكون في

 إثنني سيتم إرساهلا يف حالة مشفرة للمحرر املساعد ذي االختصاص، والذي بدوره سيقدمه إىل مراجعني

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
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املنصة  مسؤولية حتكيم الورقة البحثية وفًقا الستمارة تقييم موحدة متوفرة علىسيتوىل املراجعني . يف شبكته
ASJP بشكل إلزامي . 
توفر سكرتارية اجمللة الواجهة . ميكن للمحرر املساعد املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب يف ذلك: مالحظة

 .بني مؤلفي املقاالت واحملررين املساعدين
 
نح فرتة تقييم مدهتا : فترة تقييم المقاالت -4 لشهرين يف  يوًما، ولكن يستغرق املراجعون مدة متتد 03متم

 .إلرسال نتائج التقييم إىل أمانة اجمللةاملتوسط 
فعندما يتلقى مشروع املقال رأيا إجيابيا وآخر سلبيا، يمطلب إجراء تقييم ثالث : حالة تقييم المقاالت -5

 .من مراجع آخر، مع مراعاة أصله، وطنيا أو أجنبيا
 :إعداد المقال -6 

، ندعو املؤلفني الستخدام منوذج "جملة االسرتاتيجية والتنمية"لتسريع عملية نشر املقاالت يف 
 .إلدراج مقاالهتم" تعليمات للمؤلف"يتوفر قالب للمؤلفني يف قسم . اجمللة

، حيث ميكنهم الوصول إىل هذا الفضاء عن "تعليمات للمؤلف"ميكن للمؤلفني تنزيل القالب من قسم 
 :طريق زيارة

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 

 .على اجلانب األيسر من الشاشة" تعليمات للمؤلف"مث النقر على 
 :االطالع عل  ملف دليل المؤلف -7

مضغوط، وهو توجيه لصاحب املقال يتم حتميل ملف  "دليل المؤلف" بالضغط على أيقونة
يوضح طريقة إرسال املقال، كما يتضمن حقوق املؤلف اخلاص باجمللة ويتضمن أيضا خطاب تعهد ميضي 

 .عليها صاحب املقال توضح أن امللكية الفكرية تعود للمجلة فقط
 :المقال رسالإ -8

دليل املؤلف، يتم الضغط على  بعد إعداد املقال وفق لقالب اجمللة الذي مت حتميله، واإلطالع على
لغة : تظهر استمارة للملء تتضمن خمتلف البيانات اخلاصة باملقال وباملؤلفني. "إرسال مقال" أيقونة

املقال؛ عنوان املقال؛ امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ االسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة االنتماء؛ االمييل 
 .؛ اقرتاح مراجعني(وميكن إضافة مؤلف ثان)

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 "إرسال مقال": ء كل البيانات وحتميل ملف املقال على املنصة، يتم الضغط على أيقونةبعد مل
 .املوجودة أسفل استمارة املعلومات

 :إشعار باستالم مقال -9
ويف مرحلة . يف حالة جناح عملية إرسال املقال على املنصة تظهر رسالة على الشاشة تبني ذلك

إمييله الشخصي إشعار بتقدمي مقال، وإشعار للمؤلف الثاين على إمييله موالية يستلم املؤلف املرسل على 
 .لتأكيد اشرتاكه يف املقال

إذا تبني أن املقال ال حيرتم قالب اجمللة وشروط النشر فسيتم إشعار املؤلف : إشعار برفض المقال -11
 .برفض املقال

 :متابعة وضعية المقال عل  المنصة -11
حسابه يف املنصة ومتابعة وضعية مقاله مرحلة مبرحلة وذلك بالضغط  ميكن للمؤلف الدخول على

سيظهر جدول حيمل تفاصيل  "المقاالت المرسلة" :مث الضغط على أيقونة "المقاالت" :على أيقونة
 :وهذه األخرية متر على عدة مراحل. عنوان؛ تاريخ اإلرسال؛ اسم اجمللة؛ التفاصيل؛ احلالة: املقال من

 ول أو رفض التحكيمقب: 1املرحلة  -
 مقال يف انتظار املراجعة: 2املرحلة  -
 اسناد املقال للمراجعني: 0املرحلة  -
 قرار املراجعني بقبول املقال أول رفضه أو طلب التعديل : 4املرحلة  -
 :سياسة االنتحال -12

وال يتم قبول أي خرق هلذه . جبميع أشكاهلا سلوًكا غري أخالقي للمجلة تشكل السرقة العلمية،
  .ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل املراجعة اليت أجريناها. القاعدة
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 9109  أوت( /  الجزء الثاني)مكرر  3 عددال، 9مجلد ال

 الفهـرس

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
أثر النمو االقتصادي والتضخم عل  البطالة في الجزائر خالل 

 -دراسة قياسية تحليلية -( 2117-1986)الفترة 
 (3جامعة الجزائر ) حمداني نعيمة
 11 (3جامعة الجزائر ) المالكمباني عبد 

أثر االلتزام بالبعد البيئي للمسؤولية االجتماعية عل  تبني فلسفة 
دراسة حالة المؤسسة االقتصادية لتوزيع وتسويق  ،التسويق األخضر

 - نفطال - المنتجات البترولية

 (2جامعة وهران ) بعبد الوهابطيب 
 82 (جامعة تيارت) مدني بن شهرة

-مستوى االستهالك البذخي لدى األسر الجزائريةقياس وتصنيف 
 دراسة ميدانية

 (جامعة أم البواقي) راشدي فاطمة
 55 (جامعة مستغانم) عامر عامر أحمد

-2111في الجزائر خالل الفترة  اإلنفاق العام عل  التعليم العالي
 (واقع وتحديات( 2118

 55 (1جامعة سطيف ) خواثرة سعيدة

الوسيط للتسويق بالعالقات في العالقة التأثيرية بين جودة  دور
دراسة تطبيقية عل  عينة من ، الخدمة المصرفية ورضا العميل

 البنوك التجارية الجزائرية

 (جامعة سعيدة)زقاي  يحميد
 69 (جامعة سعيدة)محمد أمين  سرما

دور التحكم في مؤشرات التكاليف الخفية في تحسين الميزة 
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  (9902-0091)خالل الفترة  االقتصادي والتضخم على البطالة في الجزائر أثر النمو
  -تحليليةدراسة قياسية -

The impact of economic growth and inflation on unemployment in Algeria 

during the period of "1986-2017"- an analytical econometric study 

 9 مباني عبد المالك.د.أ ،0 حمداني نعيمة. د.ط
1
 University of Algiers 3 – Algeria, hamdani.naima@univ-alger3.dz 

2
 University of Algiers 3 – Algeria, mebani.abdelmalek@univ-alger3.dz 

 قتصادية خمرب العوملة والسياسات اال
 

  03/30/9352: تاريخ النشر              90/31/9352: تاريخ القبول                51/30/9352: تاريخ االستالم
 

 : ملخص
االقتصاد على البطالة يف والتضخم أثر النمو االقتصادي ة إىل حتديد منوذج قياسي يوضح هتدف الدراس

 وذلك باستخدام منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة ،(7162-6891)اجلزائري خالل الفرتة 

(ARDL). بني  ووجود عالقة طردية املتيارات املدرجة يف النموذج بني توصلت الدراسة إىل وجود تكامل مشرتك
البطالة  عدل معدل النمو االقتصادي ومبني عكسيةوعالقة  ،يف املدى القصار والطويلومعدل البطالة معدل التضخم 

وقد أوصت الدراسة بضرورة دعم دور القطاع اخلاص إلنشاء فرص العمل، وتشجيعه من خالل ، خالل فرتة الدراسة
 .باعتباره أكثر استقطابا لأليادي العاملة......( الضرائب، ختفيض األعباء االجتماعية  ختفيض)تقدمي حتفيزات 

 منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة بطالة، اقتصادي، تضخم،منو  :يةكلمات مفتاح
(ARDL)اجلزائر ،. 

 .JEL: C01 ،E24 ،E31، F43 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims at presenting an applied model at clarifying the effect of 

economic growth and inflation on the unemployment in the Algerian economy 

during the period of 1986-2017 by using the ARDL model.  

The results showed through the test of the limits that there is a common  
__________________________________________ 
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integration between the variables which are included by the model. The study also 

found that there is a direct and positive relationship between the rate of inflation and 

unemployment rate in the short and long term, and a negative relationship between 

the rate of economic growth and the variable of unemployment during the study 

period. 

Keywords: Economic Growth; Inflation; Unemployment; Self-Regression 

Regression Model (ARDL); Algeria. 

Jel Classification Codes: C01, E24, E31, F43. 

  :مقدمة .1
هلا من تأثار على كافة  امل، ول العامل على اختالف أنظمتهاة دغالبي واجهاليت تالت شكبرز املأتعد البطالة من 

حتتل إشكالية البطالة والتضخم مكانة متميزة يف تاريخ كما . وحىت السياسية االجتماعية، االقتصادية اجلوانب سواء
اليت تقوم بتوجيه السياسات والربامج  املؤشرات االقتصادية الكلية واحدة من أهمباعتبارها  ،الفكر االقتصادي

دراسات عملية  بفيليبس  قام ولقد .الواجب اتباعها لدفع عجلة النمو وكذا حتقيق تنمية مستدامة وشاملة احلكومية
توصلت اىل أنه كلما زات  واليت البطالةومعدل كثارة حول العالقة بني معدل التيار يف األجور النقدية، التضخم، 

ين باعتبار اجلزائر واحدة من الدول النامية اليت تعاو . مستويات التضخم كلما قلت معدالت البطالة والعكس صحيح
من مث و  ،يف اقتصادها ينذين املتيار بني هالعالقة  حتديدوجب عليها  البطالةالتضخم و  كل من  معدالت ارتفاع من

 .تحقيق منو اقتصادياملناسبة ل لولاحلجياد إ
مدى تأثار كل من معدل النمو ما : ؤل التايلبناءا على ما سبق تتمثل إشكالية دراستنا يف التسا :اإلشكالية 1.1

 .؟لى البطالة يف االقتصاد اجلزائريوالتضخم ع االقتصادي
 :دراسةفرضيات ال 2.1

 مستويات التضخمني معدالت البطالة و ب توجد عالقة عكسية ما. 
  التضخم  متفاوتة مع معدالتاجلزائري بدرجة  االقتصاديف  البطالةتتأثر معدالت 
  معدالت البطالة يف اجلزائر إجيابا بتطور معدالت النمو االقتصادييرتبط تيار. 

اس أثر قيإضافة إىل ، البطالة ةلظاهر  هذه الدراسة إىل إبراز األساس النظري والتحليلي هتدف :دراسةأهداف ال 3.1
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 .الدراسة حمل فرتةاليف األجلني القصار والطويل يف االقتصاد اجلزائري خالل البطالة على والتضخم  النمو االقتصادي
 :أهمية الدراسة 4.1

 النمو كل من  بتأثار يتعلق اجلزائري، االقتصاد يف هاًما موضوًعا تعاجل كوهنا من الدراسة هذه أمهية تأيت
 االستقرار حتقيقكذا و  االقتصادية ياساتالس وضع يفلدوره الفعال  نظرا ،على البطالة يف اجلزائر االقتصادي والتضخم

 .االقتصادي
 : منهج الدراسة 5.1

املنهج الوصفي التحليلي، الذي تضمن لإلجابة عن إشكالية الدراسة واختبار صحة الفرضيات، اعتمدنا على 
 لدراسة اجتاهاملنهج القياسي ب استعناما ك .م والبطالةعرضا حتليليا للعالقة النظرية بني النمو االقتصادي والتضخ

 .املدروسة اجلزائري خالل الفرتةيف االقتصاد املتيارات االقتصادية 
 :دراسةبيانات ال مصادر 6.1

 واملقاالت املراجع يف واملتمثلة األولية املصادرمت احلصول على بيانات هذه الدراسة باالعتماد على مجلة من 
 الوطين الديوان وكذا اجلزائر، بنك تقارير يف الواردة اإلحصائية البيانات باإلضافة إىل .االقتصادية والتقارير

 .الدويل البنك بيانات قاعدةو  ،لإلحصائيات
 :الدراسة أداة 7.1

 Eviews10) ) برنامجحزمة  إىل باإلضافة بالدراسة املتعلقة اإلحصائيات فهي املستخدمة األدوات أما

 .اإلحصائي
 :النظرية والدراسات التطبيقية الخلفية 2

 مستوى األدبيات التطبيقية 1.2
  العالقة بني النمو حتديد  متثلت يف: (2111،القادر زيدان، امنة عبد االه حمدوناسوان عبد (دراسة
 .يف كل من دولة العراق واجلزائر Oukn باستخدام قانون (7119-6881) فرتةقتصادي ومعدل تييار البطالة للاال

ميكن التحديد الدقيق  ق عدم وحدة املعايار االحصائية مما الاجريت يف العر أحيث تؤكد الدراسات القياسية اليت 
كما تبني الدراسة القياسية اليت أجريت يف اجلزائر أن املعدل الطبيعي لالقتصاد اجلزائري هو يف .Oukn ملعامل
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العالقة بني النمو االقتصادي  تناولتيف حني أن دراستنا  .٪ وهي النسبة الالزمة لبقاء معدل البطالة ثابتا1.9حدود 
 .البطالة وهنا يكمن وجه االختالفمستويات التضخم ومعدالت و 
  العالقة بني التضخم والبطالة والنمو االقتصادي يف  تهدراسعاجل الباحث يف (: 2115خربوش مصطفى، )دراسة

 وقد توصلت الدراسة من خالل استخدام طريقة. اجلزائر باستخدام التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ املشرتك
Johnson  عالقة تكامل متزامن واحدة بني معدالت التضخم ومعدالت النمو االقتصادي يف إىل إمكانية وجود

منوذج بينما عاجلنا يف دراستنا نفس املتيارات باستخدام  .سببية يف اجتاه واحد بينهما كما توجد عالقة اجلزائر،
  .(ARDL)االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة 

  هدفت هذه الدراسة إىل قياس كل من أثر : (9901، لبيق محمد البشير. د ،شهينازطالب سومية )دراسة
-6881) ةللفرت  األردين النمو االقتصادي والتضخم والنمو السكاين ورأس املال على معدالت البطالة يف االقتصاد

 عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد .باستخدام أساليب حتليل السالسل الزمنية ملتيارات الدراسة ،(7167
 سببية عالقة وجود أيضا كما أظهرت ،الطويل املدى يف القتصاديا النمو ومعدل البطالة معدل مابني قوية عكسية

 يعد والذي التضخم معدل أن إال .(اوكن قانون (النظرية االقتصادية مع تتوافق النتيجة وهذه املتيارين، هذين مابني
 .البطالة معدل مع إحصائية داللة ذات عالقة أي له تكن مل الكلية االقتصادية املؤشرات من أهم

 بطالة بالا معالقتهو مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم لالتحليل االقتصادي  2.2
إال أن حتقيق هذا  .ي اقتصادأل من بني األهداف الرئيسية ،ف الكامل للموارد مبا فيها العمليلتوظاحتقيق يعترب 

أخرى قد ، ومن جهة من جهةاإلمجايل معدالت الناتج احمللي  كذايساهم يف رفع معدالت النمو و شأنه أن  اهلدف من
ميثل . استقرار املستوى العام لألسعار احلفاظ علىال تقل أمهية، ويف مقدمتها  مماثلةيكون على حساب أهداف 

  .الةاإلمجايل، التضخم والبطي الناتج احملل نسب كل من (35)اجلدول رقم 
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 التضخم و النمو  ،لبطالةا معدالت: 0 الجدول

 .باالعتماد على قاعدة معطيات البنك الدويل والديوان الوطين لإلحصائيات نيمن إعداد الباحث :المصدر
بالنظر إىل اجلدول أعاله الذي ميثل تيارات كل من معدالت البطالة، النمو والتضخم يف االقتصاد اجلزائري 

، جند أن هناك تفاوت يف نسب هذه األخارة من سنة ألخرى، وميكن إرجاع 7162غاية سنة إىل  6891منذ سنة 
باإلضافة  ،ذلك إىل التمويل النقدي الضخم الذي تطلبته اسرتاتيجية التنمية يف اجلزائر خالل سبعينيات القرن املاضي

. 6891اىل غاية أوت  6891من مارس  وذلك ابتداء ،دوالر للربميل 9إىل تدهور أسعار البرتول اليت مل تتجاوز 
وكذا التمويل غار  ،وملواجهة عجز امليزانية الناجم عن تفاقم أزمة التمويل جلأت السلطات العمومية إىل االقرتاض

معدالت التضخم اليت  ىهذا ما انعكس سلبا عل .التقليدي املتمثل يف اإلصدار النقدي بدون مقابل من املنتجات
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وعلى الرغم من تراجع هذه النسبة قليال  (990، صفحة 9900الزهرة، ) 6891يف سنة  %67.12بليت نسبتها 
سياسة املالية التوسعية املنتهجة من قبل الدولة وكذا التحرير التدرجيي للإال أنه ونتيجة  6899-6892يف سنيت 

ت علكنها تراج. %16.11بنسبة  6887ارتفعت معدالت التضخم جمددا لتبلغ أقصى قيمة هلا يف سنة ، سعارألل
-09، الصفحات 9902سالمي، )  بسبب ضبط االنفاق العام وتثبيت كتلة أجور العمال 6881قليال يف سنة 

00). 
حيث انتقلت  ،وىل هلذه الفرتةنالحظ عدم استقرار معدالت البطالة خالل العشرية األ ،خرىأمن جهة 

 لكن سرعان ما ،%61.7إىل  6899لتنخفض يف سنة . 6892سنة  %76.2اىل  6891سنة  %69نسبتها من 
عدالت ستقرار يف مويعود هذا الإل ،%79.6بنسبة  6881عاودت االرتفاع ومبنحى متزايد لتبلغ ذروهتا يف سنة 

زمة االقتصادية اليت مست االقتصاد اجلزائري خاصة بعد عجز جل املؤسسات العمومية عن استحداث البطالة إىل األ
ويف الواقع ميكن تفسار االرتفاع املستمر ملعدالت البطالة  .(999، صفحة 9901طاهر، )  مناصب شيل جديدة

ىل أضعف مستوياته إإىل اخنفاض معدل النمو االقتصادي  تاالستثماراحيث أدى تراجع  ،التنمويباخنفاض النشاط 
وتباطؤ  مع تراجع الوفرة املالية خاصة االجتاه على مجيع القطاعات هذا وقد أثر 6899سنة %1.00- بـ حيث قدر 

، صفحة 9900دحماني محمد، , أدريوش) وتارة االستثمارات العمومية والصعوبات اليت عرفتها ميزانية تسيار الدولة
009) . 

منية إال أن الوضعية األ ،%2.2 ـقدر ب 6898على الرغم من أن معدل النمو عرف انتعاشا ملحوظا يف سنة 
أين شهد معدل النمو اخنفاضا حمسوسا بليت  ،اليت عاشتها اجلزائر يف فرتة التسعينيات انعكست عليه سلبا السيئة
وذلك بسبب انتهاج  %1.9 ـعدل ارتفاعا قدر باملفقد سجل  6881ما يف سنة أ، 6882يف سنة  -1.98%نسبته

وأرجع اخلرباء ذلك  .%6.18ليصل اىل  6882لكنه اخنفض جمددا يف سنة  ،ستقرار االقتصادياحلكومة لربنامج اال
( 7111 -6889) أما خالل الفرتة  .%72 ـاملناخية اليت أدت إىل اخنفاض االنتاج الزراعي بإىل تدهور الظروف 

 ،تبعتها الدولة خالل هذه الفرتةاعرفت معدالت النمو نوعا من االستقرار وهذا راجع إىل السياسة االقتصادية اليت 
، صفحة 9352صباح و برحومة، ) الدوليةارتفاع أسعار البرتول الذي دعم مكانة اجلزائر يف الساحة باإلضافة إىل 

535).  
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 %1.6حتسن ملحوظ يف املستوى العام لألسعار حيث اخنفض اىل  6882مع بداية سنة ويف املقابل جند 

واصل االخنفاض ليصل إىل أدىن  مث .(6881-6882)بسبب تفعيل احلكومة لسياسة مالية ونقدية صارمة بني سنيت 
مثاره خبصوص التحكم إىل الربنامج اهليكلي الذي أعطى  ، ويرجع السبب7111سنة  %1.11قيمة له واليت بليت 

 7116جمددا بشكل ملحوظ يف سنة معدل التضخم لارتفع ،(9-0، الصفحات 9902طارق، , قندوز) يف التضخم

لزغر و ) وهذا عائد إىل منو احتياطات الصرف واليت تزامنت مع انطالق برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي %2.77 بـ
وذلك نتيجة تباطؤ وتارة ارتفاع أسعار  %6.26، لكنه سرعان ما اخنفض إىل   (001، صفحة 9909فضيل رايس، 
 %2.71نسبة  7112خر حيث بلغ مع هناية آفقد سجل معدل التضخم ارتفاعا  7111أما يف سنة . املواد اليذائية

 .(09 ، صفحة9902سالمي، ) وهذا راجع إىل مواصلة التزام الدولة بتمويل الربنامج الضخم لالستثمار العمومي
دوالر الذي  مليار611فقد عرفت قفزة نوعية يف حجم اليالف املايل املقدر بـ  (7118-7111) أما الفرتة

خصص لربنامج دعم النمو، ومن املالحظ يف هذه الفرتة أنه إذا مت ربط معدل النمو مبعدل البطالة جند أن العالقة 
وهذا راجع إىل  ،ألننا جند معدالت مرتفعة من البطالة ويف نفس الوقت تتحقق معدالت منو إجيابية ،تكون ضعيفة

م عبد .الشمري و م)  القطاعاتباقي  وموارد الطاقة وخاصة البرتول مع إمهالزيادة عائدات صادرات املواد األولية 
 .(000، صفحة 9901الجاسم، 

توسعية الإىل اختالل توازن العرض والطلب الكلي امليذي للسياسة النقدية  مقابل ذلك أدى هذا التمويل
كما سجل معدل التضخم سنة   ،7119عام  %2.91 تهاشكل فجوة تضخمية حمسوسة بليت نسبظهر يف حيث 
هذا االحنراف يف وتارة التضخم هو نتيجة  ، %1.21أعلى معدل له طوال هذه الفرتة حيث قدرت النسبة بـ  7118

 الدول الناشئة، حيث نسبة النمو خارج قطاع احملروقات وارتفاع التضخم املستورد السيما يفيف حتمية لالخنفاض 
, قندوز) 7119ألزمة ركود حادة ظهرت تداعياهتا بشكل واضح اعتبارا من منتصف عام عرض االقتصاد العاملي ت

 .(9، صفحة 9902طارق، 
كيارها من الفرتات السابقة بارتفاع يف معدالت التضخم  ( 7162-7161)من جهة أخرى متيزت الفرتة 

سببه مشكل العرض والطلب يف سوق السلع االستهالكية، كون اجلزائر من الدول اليت حتتل فيها الواردات اليذائية 
، صفحة 9909لزغر و فضيل رايس، ) نتيجة ضعف وعدم تنوع اإلنتاج الوطين مكانة هامة يف ميزان املدفوعات
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نلمس حتسن ملحوظ يف معدالت البطالة مقارنة مع  ،إال أنه ومع هذا االرتفاع املشهود يف معدالت التضخم. (90
وهذا راجع إىل ارتفاع يف أسعار النفط الذي أتاح  ، % 8.9حوايل  7162السنوات السابقة حيث بليت سنة 

رزق و ) استقطاب استثمارات أجنبية خاصة من جهة أخرى ويل استثماراهتا احمللية من جهة و للجزائر فرص كبارة لتم
للناتج الداخلي اخلام حيث مقابل ذلك مت تسجيل معدالت منو موجبة . (099، صفحة 9902بن لوكيل رمضان، 

كنتيجة هلذا الربنامج خالل هذه الفرتة مقارنة بالفرتات السابقة اليت سجلت   كأقصى حد له  %8.9 نسبته بليت
 . معدالت منو سالبة

مث  7161سنة  %1.2إىل  7162سنة  %7.8بعد سنتني متتاليتني من تسارع التضخم، حيث ارتفع من 
ليصل إىل الزيادة يف أسعار املواد  7162تباطأ متوسط الوتارة السنوية لنمو مؤشر األسعار عند االستهالك يف سنة 

يف حني يتواصل اخنفاض . (rapports annuels, 2017, p. 26) اليذائية الذي يعترب احملرك األساسي للتضخم
نتيجة االخنفاض الذي عرفته عائدات الصادرات النفطية، كما أدى  %6.1ملحوظة حيث بلغ  معدل النمو بوتارة

التقرير االقتصادي العربي ) 7167سنة  %66.2إىل  7162سنة  %8.9ذلك إىل ارتفاع يف معدل البطالة من 
 .توافق متطلبات سوق العمل مع الشهادات اجلامعية باإلضافة إىل عدم. (19-92، الصفحات 9902الموحد، 

 (9902-0091)تطور معدل البطالة وعالقته بمعدلي النمو االقتصادي والتضخم خالل الفترة : 0 الشكل
 
 
 
 
 
 
 

 وقاعدة معطيات البنك الدويل والديوان الوطين لإلحصائيات Excelباالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر
 :القياسيةدراسة ال منهجية 0

على البطالة باستعمال منوذج االحندار  والتضخم سنقوم يف هذه املرحلة بدراسة قياسية ألثر النمو االقتصادي
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 .(7162-6891) خالل الفرتة ( (ARDLالذايت للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة
 :التعريف بالنموذج 0.0

                
 :النموذج إىلتنقسم متيارات 

هذا يعين أن الشخص . البطالة هي حالة تتميز بوجود أشخاص ال يعملون بأجر يف نشاط منتج(: chom)البطالة 
العاطل عن العمل هو الشخص الذي يبحث عن أي عمل مقابل أجر ولكنه غار قادر على العثور على أي وظيفة 

  (SHAIKH Saleem, 2010, p. 287) .تناسب قدرته
هو الزيادة يف الدخل القومي أو نصيب الفرد من الدخل أو املنتج الذي يقاس عادًة  (:gdp) النمو االقتصادي

إن زيادة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،  (GNP) .أو الناتج القومي اإلمجايل (GDP) بإمجايل الناتج احمللي
النمو االقتصادي ، ال تؤدي بالضرورة إىل زيادة مستوى املعيشة إذا مل يتم توزيع النمو  رغم أهنا مسة من مسات

 .(Richard Grabwoski , 2007, p. 05) .بالتساوي
 ,Dwivedi)   يعين االرتفاع املستمر واملتزايد يف املستوى العام لألسعار خالل فرتة زمنية طويلة(: inf) التضخم

2005, p. 21) 
 :تحديد درجة التأخير المثلى 2.3

 تحديد درجة التأخير المثلى: 9 الجدول

 
 
 
 

 (اإلصدار العاشر) eviewsاعتمادا على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث: المصدر

  SC.و AIC، ألهنا تقابل أقل قيمة عند معياري p=3درجة التأخار املقبولة هي  أعاله أنيوضح الشكل 
 : تحديد صيغة النموذج 0.0

 :الشكل التالي النموذج فيسنقوم بصياغة 
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  :نتائج الدراسة القياسيةتحليل  4
 .إليها املتوصل النتائج وحتليل ARDL منوذج باستخدام القياسية الدراسة بإجراء سنقوم اخلطوة هذه يف

 إختبار االستقرارية 1.4 
كامل املشرتك، وتعد اختبارات كمرحلة أوىل نقوم باختبار استقرار السالسل الزمنية وهو شرط من شروط الت

خصائص  وكذا ،رفة اخلصائص اإلحصائيةومع د مدى استقراريه السالسل الزمنيةتحديلة أهم طريقة الوحدور جذ
اختبارات جذر الوحدة إال أننا اعتمدنا على اختبارين  رغم تعدد. الدراسة من حيث تكاملها السالسل الزمنية حمل

يص أهم النتائج لخن توميك Phillips- Perronوكذا اختبار Augmented–Dickey Fullerومها اختبار
 :املتوصل اليها يف اجلدول التايل

 اختبار استقراريه السلسلة: 0 الجدول

 (اإلصدار العاشر) eviewsاعتمادا على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر 

ل فرضية قبن وبالتايل جذر للوحدة، (chom/ inf)للمتيارات  أن (1)من خالل نتائج اجلدول  يتضح لنا
 تيارةم بينما تظهر لنا ،I(1)بالنسبة للفرق األول، مما يعين أهنا متكاملة من الرتبة  البديلة الفرضيةرفض ون العدم

(gdp) وبالتايل هي متكاملة من الرتبة  ،عند مستواها ةساكنI(0). 

 :الحدود الختبار التكامل المشترك منهجية2.4
هــي أكــرب مــن قيمــة ، (F) إحصــائيةقيمــة  نتــائج اجلــدول أدنــاه أن توضــح، (ARDL) اختبــار احلــدود يف إطــار

فرضــية العــدم وهــذا مــا يؤكــد رفــض  ،%6و % 1 ،%61معنويــة احلــد العلــوي للقــيم احلرجــة يف النمــوذج عنــد مســتوى

 gdp chom inf السلسلة

 في الفرق األول في الفرق األول في المستوى درجة اإلستقرارية

 I(0) I(1) I(1) درجة تكاملها
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 .وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني متيارات النموذج بنيوي
 منهج الحدود لوجود عالقة طويلة األمد اختبار: 1 الجدول

 
 
 
 
 

 
 (اإلصدار العاشر) eviewsعلى خمرجات برنامج  اعتمادا نيمن إعداد الباحث :المصدر

 :التوازن في المدى الطويل 3.4
سنعمد إىل قياس العالقة  ،البطالةوالتضخم مع لنمو امن بعد التأكد من وجود عالقة تكامل مشرتك بني كل 

وتتضمن هذه اخلطوة احلصول على مقدرات املعلمات يف األجل الطويل كما  ،ARDLطويلة األجل يف إطار منوذج
 .ت املدرجة يف النموذجهو موضح يف اجلدول أدناه، أين نالحظ وجود عالقة طردية بني املتيارا

 مقدرات معلمات األجل الطويل: 2الجدول 
 
 
 
 
 

 
 (اإلصدار العاشر) eviewsاعتمادا على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث: المصدر

، %5وعند مستوى معنوية ( 0.06-)فقد ظهرت بإشارة سالبة  ECM(-1)فيما خيص حد تصحيح اخلطأ 
الوضع التوازين  من أجل العودة إىل خالل السنةمن أخطاء األجل القصار ميكن تصحيحها % 6مبعىن أن   5%
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 .مما يؤكد وجود عالقة توازنية طويلة املدى، واجلدول املوايل يوضح نتائج تقديرات حد تصحيح اخلطأ األجل طويل
 (chom المتغير التابع) ARDLل نموذجنتائج تقديرات نموذج تصحيح الخطأ : 1 الجدول

    
 
 
 
 

 
 
 
 

 (اإلصدار العاشر) eviewsاعتمادا على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر

 :نتائج اختبارات تشخيص النموذج 5
 :للكشف عن االرتباط الذاتي لألخطاء LM- TESTإختبار 0.2

 :تشار إىل أن(F)من خالل اجلدول أدناه نالحظ أن نتائج كل من إحصائية فيشر
Prob 0.83>0.05  ونفـس الشـيء فيمـا خيـصObs* R-squared  حيـثProb 0.72   هـي أكـرب مـن مسـتوى

 .قبول فرضية العدم اليت تقر بعدم وجود ارتباط ذايت تسلسلي لألخطاء ما يعين%  1معنوية 
 LM- TESTنتائج إختبار :2 الجدول

 
 
 
 

 (اإلصدار العاشر) eviewsعلى خمرجات برنامج  اعتمادا نيمن إعداد الباحث :المصدر
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 :بطريقة التباين ARDLاختبار عدم ثبات نموذج  2.5
 HETEROSKEDASTICITY TESTنتائج إختبار :8 الجدول

 
 
 

 (اإلصدار العاشر) eviews على خمرجات برنامج اعتمادا نيمن إعداد الباحث: المصدر
اليت تقر بعدم  عدمال فرضية نقبل وعليه  Prob 0.40>0.05 نأ نالحظ أعاله اجلدول نتائج خالل من

 .التباين ثبات وجود
  normality test: اختبار توزيع البواقي 3.5

 Normality test نتائج إختبار: 9 الشكل

 
 
 
 
 
 

 (اإلصدار العاشر) eviews على خمرجات برنامج اعتمادا نيمن إعداد الباحث: المصدر
 طبيعيا توزيعا تتبع املقدر النموذج يف وائيةالعش األخطاءأن  (Jarque- bera)تشار نتائج اختبار 

0.63>0.05   prob. 
 : (Stability Test)إختبار إستقرارية النموذج  1

وكذا اجملموع ، (CUSUM)اجملموع الرتاكمي للبواقيواملتمثلة يف استخدام أحد االختبارات ال بد من 
ليرض التأكد من خلو البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة  ، (CUSUM of Squares)الرتاكمي ملربعات البواقي
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 .ومدى استقرار وانسجام املعلمات طويلة األمد مع املعلمات قصارة األمد ،من وجود أي تيارات هيكلية
 (Stability Test)ج النموذ  استقراريه اختبارنتائج : 0 الشكل

 
 (اإلصدار العاشر) eviewsاعتمادا على خمرجات برنامج  نيمن إعداد الباحث: المصدر

النمــوذج، بالنســبة هلــذا  (CUSUM)أن اختبــار اجملمــوع الرتاكمــي للبــواقي خــالل الشــكل أعــاله  مــننالحــظ 
% 1وسـط خطـي داخـل حـدود املنطقـة احلرجـة مشـارا إىل نـوع مـن االسـتقرار يف النمـوذج عنـد حـدود معنويـة عن  يعرب

وبالتــايل نســتنتج مــن هــذين االختبــارين أن هنــاك  (CUSUMSQ)نفــس الشــيء بالنســبة الختبــار اجملمــوع الرتاكمــي 
 . ة األجلوانسجاما يف النموذج بني نتائج األجل الطويل ونتائج الفرتة قصار  ااستقرار 

 :الخاتمة 2
حيث دخل  5201عرف االقتصاد الوطين العديد من فرتات الركود وفرتات الرواج منذ االستقالل، أمهها سنة 

جنم عنها ظهور اختالالت يف خمتلف املؤشرات  ،االقتصاد الوطين يف أزمة خانقة نتيجة اهنيار أسعار احملروقات
وبرنامج دعم  االقتصادية اإلمجالية مما استدعى القيام جبملة من اإلصالحات منها برنامج التعديل اهليكلي واالستقرار

أثرا كبارا على كل من معدالت البطالة والتضخم ومن أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه  النمو الذي كان له
 :لدراسةا
  استقرارية املتيارات(chom/ inf)  يعين أهنا متكاملة من الرتبة  األول مماعند الفرقI(1)،  متيارة معدل يف حني

 .I(0)ساكنة عند مستواها، وبالتايل هي متكاملة من الرتبة  لناظهر ت  (gdp)منو الناتج احمللي
 عن النظر يضب الطبيعي لهاكش تأخذ املتيارات أن أي النموذج، متيارات بني األجل طويلة توازنية عالقة وجود 

 .متياراهتا ملكات درجة
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 الفرضية ما يعين رفض وجود عالقة طردية بني معدالت البطالة ومعدالت التضخم  عن نتائج الدراسة أسفرت
 .االقتصاديةتتماشى عكس النظرية ميكن القول أهنا األوىل و 

  كان نتيجة املرحلة االنتقالية من االقتصاد ( 9333-5201)الفرتة االرتفاع املالحظ ملعدالت البطالة خالل
اليت - 5201سنة  بدءًا من أزمة البرتول خمتلفة، اقتصادية أين عاشت اجلزائر أزمات ،االشرتاكي إىل اقتصاد السوق

هلا أثر  لعشرية السوداء واليت كانإىل ا -شهدت تسريح مجاعي للعمالكما  املؤسساتمن عديد الس الفأدت إىل إ
كل هذه العوامل سامهت يف ارتفاع   ،انكماشا غار مسبوق هذا األخار شهد حيثباشر على االقتصاد اجلزائري م

لفية اجلديدة ال يعود للتنظيم احملكم لسوق العمل وإمنا لتحقق أثر مع مطلع األ أما الرتاجع الظاهر. لبطالةمعدالت ا
ات األخارة، ما يثبت صحة الفرضية املتبناة واليت مفادها ارتباط تيار معدالت الربامج التنموية اليت مت إطالقها يف السنو 

 .البطالة يف اجلزائر إجيابا بتطور معدالت النمو االقتصادي
 :توصيات البحث 8 
 ت شبكة معلوماتية وطنية لقياس اليد العاملة وهذا لتقليص الفجوة بني العرض والطلب يف سوق العمليتثب. 
  فعالة ملواجهة مشكلة التضخم عن طريق إعادة النظر يف السياسات االقتصادية الكلية وجعلها سم سياسة ر

 .من اخلارج سرتداداال اجتاه التنوع اإلنتاجي وتقليل سياسات تصب يف
 ديا وتعتمد على استخدام عنصر التوجيه اجليد لالستثمارات احمللية واألجنبية حنو املؤسسات اليت ختلق منو اقتصا

 .ل أكثر من رأس املال مما يسمح بتقليل معدالت البطالةالعم
  الضرائب، ختفيض  ختفيض)حتفيزات  فرص العمل، وتشجيعه من خالل تقدميإلنشاء دعم دور القطاع اخلاص

 .باعتباره أكثر استقطابا لأليادي العاملة......( األعباء االجتماعية 
 لضمان اخنفاض دائم للبطالةتاجية اإلصالحات اهليكلية ضرورية لزيادة اإلن. 
  اتباع احلكومة سياسة تعزيز النمو اليت من شأهنا خلق الظروف املالئمة لفرص عمل طويلة األمد الستيعاب قوة

 .العمل املتنامية واحلد من البطالة
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ريك عجلة تكون له أثار إجيابية على حتلالعمل على تنويع الصادرات خارج قطاع احملروقات وتفعيل االقتصاد الوطين 
 .النمو
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  ضريق األخأثر االلتزام ابلبعد البيئي للمسؤولية االجتماعية على تبين فلسفة التسو 
 -نفطال-دراسة حالة املؤسسة االقتصادية لتوزيع وتسويق املنتجات البرتولية 

The impact of commitment to the environmental dimension of social 

responsibility to adoption green marketing philosophy 

A Case Study of the Economic Corporation -Naftal- 

  2مدين بن شهرةأ.د.   ،1بطيب عبدالوهاب
 dz2oran-bettayeb.abdelwahab@univ.حممد بن امحد،  2ن جامعة وهرا1

 madani_benchohra@yahoo.frجامعة تيارت، 2
 30/08/2019نشر: اتريخ ال              19/05/2019اتريخ القبول:                 24/03/2019اتريخ االستالم: 

 ملخص:
للمسؤولية  د البيئيمن خالل ورقتنا البحثية هذه حاولنا تسليط الضوء على أثر االلتزام ابلبع

داء د على األاالجتماعية على تبين فلسفة التسويق األخضر، فتقيم منظمات األعمال أصبح يعتم
جتماعية وليتها االمسؤ  ىل اظهاراالجتماعي وااللتزام حبماية البيئة يف أداء أنشطتها مما دفع هذه املنظمات ا

هر ظجاما مع هذا ها، وانسبشكل جلي يف اسرتاتيجيتها عرب إدارة وتقومي الفعالية البيئية اخلاصة أبنشطت
البيئة يف  عتباراتتوجه جديد للتسويق يسمى التسويق األخضر يقوم على طرح منتجات خضراء تراعي اال

 مجيع مراحل دورة حياهتا. 
البيئي يف  ية للبعديت كانت على مستوى مؤسسة نفطال أبن هناك أمهوخلصت دراستنا امليدانية ال

األخضر  لسفة التسويقبنيها لفعملياهتا وأنشطتها بوضع إدارة بيئية هتتم ابلسياسة البيئية والتخطيط هلا وت
 طرديةارتباط  اك عالقةعرب طرح منتجات خضراء كتأكيد منها مبسؤوليتها االجتماعية، وايضا اىل أنه هن

 ني التزامها ابلبعد البيئي للمسؤولية االجتماعية وتبنيها لتسويق األخضر. ب
 لتسويق األخضريئية، ااملسؤولية البيئية، املسؤولية االجتماعية، اإلدارة الب الكلمات املفتاحية:

 JEL: M14،M31تصنيف 
__________________________________________ 
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Abstract:  
This paper aims to study the impact of commitment to the 

environmental dimension of social responsibility to the adoption of the 

philosophy of green marketing, business organizations evaluation depends 

on social performance and its readiness to protect environment, this appears 

in an effective environment management, which is in harmony with green 

marketing that based on green products, which are protecting environment 

over their whole life cycle. 

The study, we conducted in NAFTAL, found that environmental 

dimension has a decisive role in the company’s activities by setting up the 

environmental department, which deal with planning and executing the 

environment policy through the inclusion of green products, their activities 

confirm the company’s awareness about it social responsibility. In addition, 

there is a positive correlation between her commitment to the 

environmental dimension of social responsibility and her adoption of green 

marketing.  

Keywords: social responsibility, environment management, green 

marketing. 

Jel Classification Codes: M14, M31 

 تقدمي
زايدة أمهية األعمال يف اجملتمع، وظهر التطور الذي عرفته اجملتمعات على مجيع األصعدة أدى اىل 

مفهوم املسؤولية االجتماعية الذي أخذ جزء مهما يف بناء اسرتاتيجيات منظمات األعمال وهي تقوم على 
توطيد العالقة بني اجملتمع واملنظمة، وتطور مفهوم املسؤولية االجتماعية يف فكر إدارة األعمال من مفهوم 

ص الوضع الداخلي للعاملني يف املنظمة اىل مفهوم أكثر مشولية واتساعا من بسيط مقاس مبعايري حمدودة خت
ل للمشكالت خالل االهتمام ابجملتمع ككل والبيئة اخلارجية مبختلف شرائحها ومكوانهتا وإجياد حلو 

،  هذا أدى اىل زايدة الوعي بضرورة مشاركة منظمات األعمال يف عملية التنمية االجتماعية والبيئية
املستدامة ابعتبارها اللبنة األساسية يف االقتصاد والعمل أكثر على حتقيق االستدامة البيئية واالقتصادية 

من خالل التقليل من التلوث الناتج عن أنشطتها،  صبحت ملزمة بتحسني أدائها البيئيواالجتماعية، وأ
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طيط وتوجيه ورقابة ووضع سياسات من تنظيم وخت ة ابستعمال أدوات التسيري البيئيوتطبيق اإلدارة البيئي
وبرامج تشكل دليل عملها ابإلضافة اىل تدريب وتطوير مهرات العاملني وزايدة الوعي البيئي لديهم 

 وتشجيع مبادراهتم. 
ة عامالت جتاريتنه جمرد كما ان التسويق يف ظل مفهوم املسؤولية االجتماعية أصبح ال ينظر اليه على ا  

اجملتمع و ملستهلك ه مفهوم اجتماعي وأخالقي يعتمد على إرساء عالقات مع اصرفة بل تعداه ليصبح ل
ن احلديث عن ة. كما امبؤسساته ومكوانته املختلفة تكون مبنية على اعتبارات ليست ابلضرورة اقتصادي

مل دات قرارات عختلف مفر منظمة تتحمل مسؤوليتها االجتماعية يف التسويق معناه الزاما مسؤوال شامال مل
ن خالل فضل للمجتمع موالذي يتطلب منها السعي اىل حتقيق الرفاه االجتماعي وحياة األ املنظمة، ذهه

عمال فلسفة مات االنت منظالتسويق الذي يعترب حلقة وصل بني املنظمة واجملتمع، ويف هذا السياق تب
لوث توأثرها على  سويقيةلتوالذي يقوم على دراسة النواحي اإلجيابية والسلبية لألنشطة ا االخضر قالتسوي

 البيئة واستنفاذ الطاقة.
 وري التايل:ساؤل احمليف إطار هذا التحليل نطرح اإلشكالية الرئيسية هلذه الدراسة من خالل الت

 ؤسسة نفطال؟ألخضر يف مالتسويق ا طبيقتباالجتماعية ابلبعد البيئي للمسؤولية االلتزام  يرتبطهل 
 فرضيات البحث

 يقوم البحث على فرضية رئيسية هي: 
تطبيق و عية ية االجتمالبعد البيئي للمسؤولاب االلتزام قة ارتباط ذات داللة إحصائية بنيتوجد عال -

 يف مؤسسة نفطال. التسويق األخضر
 هي: فرعيةوتتفرع هذه الفرضية اىل ثالث فرضيات 

ة مؤسس ألخضراالتسويق وتطبيق  السياسة البيئيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني  -
 .نفطال

 .ة نفطالمؤسس ألخضراالتسويق وتطبيق  اإلدارة البيئيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني  -
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 .نفطال مؤسسة خضرالتسويق األوتطبيق  األداء البيئيتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني  -
 أهداف البحث

 الوصول اىل األهداف التالية:من خالل هذا البحث حناول 
 .التعريف مبفهوم املسؤولية االجتماعية واإلدارة البيئية يف منظمات االعمال -
 قي.قل التسوياالجتماعية من طرف منظمات االعمال خاصة يف احلاملسؤولية تبيان أمهية تبين  -
تطبيق مفهوم جتماعية و االلمسؤولية ل البعد البيئي حتفيز املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على تبين -

 التسويق األخضر كمشاركة منها يف حل املشكالت البيئية.
 أمهية البحث

 ملسؤوليةاتتجلى أمهية موضوع هذا البحث يف توضيح أمهية انتقال منظمات األعمال من 
مع جملتلوعي يف اال انشار االقتصادية إىل املسؤولية االجتماعية، وتبنيها ملزيد من دور االجتماعي يف ظ

ا حلياة وجودهتار نوعية وضرورة رضا مجيع مكوانته وقبوله ألهداف ورسالة املنظمة واسهام أكرب يف تطوي
لبيئي ووضع ااألداء  حتسني التزام بيئي قوي يقوم على خاصة يف جانب محاية البيئة الطبيعية من خالل

 يفبات البيئية راعي املتطليالذي  األخضرهذا ما ينسجم مع تطبيق فلسفة التسويق و ، فعالةبيئية نظام إدارة 
لنهائية اكون احملصلة تلمنظمة و يئي لوفق االلتزام الب تعديل املنتجاتوالعمل على  القيام ابألنشطة التسويقية
   التسويق األخضر هي احلفاظ على البيئة الطبيعية.للمسؤولية االجتماعية و 

 منهجية البحث
نهج د على املدف اختبار صحة الفرضيات املقرتحة سنعتملإلجابة على إشكالية الدراسة وهب

ية سسة االقتصادنية للمؤ الوصفيفي اجلانب النظري، وسنعتمد يف اجلانب التطبيقي على املنهج دراسة ميدا
قة ودراسة العال الدراسة نفطال ابستخدام االستبيان جلمع البياانت من عينة الدراسة الختبار صحة فرضية

   .لبعد البيئي للمسؤولية االجتماعية والتسويق األخضرا بني املتغريين
 الدراسات السابقة

أثر دمج البعد البيئي على أداء وظيفة التسويق يف  بعنوان: (2016)للباحث برين ميلود دراسة . 1
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 .املؤسسات الصناعية اجلزائرية دراسة حالة شركة االمسنت عني التوتة ابتنة
مج قي ضمن أطر داء التسويعالقة وظيفة التسويق ابلبيئة وأليات تقييم األدهدفت هذه الدراسة اىل ابراز 

ي عمل بشكل جزئبيئية ي البيئي وخلصت الدراسة اىل أنه دمج البعد البيئي اما يكون بتصميم نظام إدارة
 ا وأنشطتها.عملياهت مع وظيفة التسويق او جبعل وظيفة التسويق تراعي البعد البيئي عرب ختضري مجيع

دعيم البعد البيئي بعنوان: مسامهة املمارسات التسويقية يف ت (2016)دمحاين . دراسة للباحث على 2
 ومشتقاته بشلف.للتنمية املستدامة دراسة حالة مؤسسة االمسنت 

جياد إعرب  ملستدامةالتنمية للبعد البيئي هدفت هذه الدراسة اىل ابراز دور املمارسات التسويقية يف حتقيق ا
خلصت و  ة للمجتمعمبا حيقق الرفاهيأبسعار عادلة ت البيئية بطرح منتجات مستدمية ومشكالحلول لل

در الالزم هتتم ابلق التويل بعض االهتمام للبعد البيئي يف أنشطتها لكنها ان املؤسسة الدراسة اىل 
 .ابملمارسات التسويقية يف إطار التنمية املستدامة

 RSE et marketing: typologie  :بعنوان Philippe Massiera  (2011). دراسة للباحث 3

des responsabilités et instrument de pilotage 

 (املسؤولية االجتماعية للمؤسسات والتسويق: حتديد للمسؤوليات وأداة للقيادة)
ق عرب اقرتاح والتسوي هدفت هذه الدراسة اىل حتليل الروابط بني املسؤولية االجتماعية للمؤسسات

ة اىل ية االجتماعياملسؤول منوذج املسؤوليات اليت مت تكييفها حسب منوذج كارول كأداة لتحويل اسرتاتيجية
 خطة تشغيلية عرب دمج متغريات املزيج التسويقي.

 بعنوان: Roziah Mohd Rasdi, S.Punitha (2013)دراسة للباحثتني . 4
Corporate Social Responsibility: Adoption of Green Marketing by Hotel 

Industry 

 تبين التسويق األخضر يف صناعة الفنادق()املسؤولية االجتماعية للشركات: 
 هدفت هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على أمهية تبين الفنادق للتسويق األخضر كألية تتوافق

حتقق امليزة أيضا و  البيئيةتضمن التوازن بني األداء والكفاءة و متطلبات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات و 
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اخلضراء  التكنولوجياتالعتماد على لالفنادق تشجيع  اليتيف ظل جهود احلكومة املاليزية  التنافسية
 لتحقيق االستدامة يف االعمال.

 النظري للدراسة اإلطار.1
 املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال 1.1

 ات اليت حاولتن التعريفماملسؤولية االجتماعية نظرا لتزايد أمهيتها فقد ظهرت العديد تطور مفهوم 
 إعطاء تعريف دقيق هلا نذكر أمهها: 

 املسؤولية االجتماعية أبهنا التزام منظمة األعمال جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه Dructer عرف
على أهنا متثيل لتوقعات اجملتمع ملبادرات منظمات  عرفها Strierأما ، (49، صفحة 2015)العامري، 

األعمال يف جمال املسؤولية اليت تتحملها منظمات األعمال جتاه اجملتمع ومبا يتجاوز احلد األدىن من 
اإلذعان للقانون وبصورة ال تضر بقيام منظمة األعمال بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب 

على  et Alin Cheveau   Jean Jaquesويعرفها  .(49، صفحة 2015)العامري،  من استثماراهتا
 Alin) على االنشغاالت االجتماعية والبيئية يف األنشطة التجاريةاليت جتيب اهنا تلك املمارسات 

chevean, 2003, p. 29) .ويعرفها Adam Shavit  أبهنا مفهوم تقوم املنظمات مبقتضاه بتضمني
)حيىي،  اعتبارات اجتماعية وبيئية يف أعماهلا ويف تفاعلها مع أصحاب املصاحل على النحو التطوعي

عرفتها أبهنا مسؤولية املنظمات عن قراراهتا   ISOاملنظمة الدولية للمعايريأما  ،(48، صفحة 2012
، 2015)النصر،  وأنشطتها من تؤثر على اجملتمع والبيئة من خالل التزامها ابلشفافية والسلوك األخالقي

 والذي جيب:  (33صفحة 
 أن يتسق مع التنمية املستدامة ورفاهية اجملتمع. -
 باره توقعات أصحاب املصلحة.أن يضع يف اعت -
 أن يضع القوانني السارية املفعول. -
 أن يكون متكامال مع املنظمة. -
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 مبادئ املسؤولية االجتماعية 2.1
)كايف،  هناك جمموعة من املبادئ يقوم عليها مفهوم املسؤولية االجتماعية نذكرها فيما يلي

 :(97، صفحة 2017
اية محيئة ومراعاة ديقة للباحلماية وإعادة اإلصالح البيئي: اباللتزام بتقدمي منتجات )سلع أو خدمات( ص-

 البيئة يف العمليات واألنشطة ابإلضافة إىل الرتويج للتنمية املستدامة.
ع أصحاب لتعامل مالقيم واألخالقيات: منظمات األعمال ملزمة بتطوير املمارسات األخالقية يف ا-
 ملصلحة.ا

اب لبيها من أصحوقت لطا املساءلة واحملاسبة: الشفافية يف إعداد والكشف عن البياانت وتقدميها يف أي-
 املصلحة حىت يتسىن هلم اختاذ القرارات.

مالء، عتخدمني، تقوية وتعزيز السلطات: من خالل خلق التوافق بني خمتلف أصحاب املصلحة من مس-
 وغريهم.مستثمرين، املوردين، اجملتمع 

 ائد للمسامهنيعظيم العتاألداء املايل والنتائج: من خالل تثمني أصول وممتلكات املنظمة والعمل على -
 وحتقيق النمو يف األرابح.

هم يف ة لتأدية مهامالضروري إبعطاء أمهية ابلغة للعاملني وتوفري هلم كل املتطلبات :مواصفات موقع العمل-
 أحسن األحوال.

ة والعدل مانة والنزاهأسس األ ونية: جعل العالقة بني خمتلف الشركاء عالقة متينة مبنية علىالعالقات التعا-
 وكل ما هو إجيايب.

حاجيات املنتجات واخلدمات ذات جودة: بطرح منتجات تتصف ابجلودة وتتالءم ومتطلبات و -
 املستهلك.

يف ممارسة  عزيز التعاونياة وتي جبودة احلاالرتباط اجملتمعي: املشاركة الفعالة يف اجملتمع ابلعمل على الرق-
 األعمال.
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املسؤولية االجتماعية يف مضموهنا هلا اجتاهني، االجتاه األول يتعلق ابألداء االجتماعي الداخلي 
للمنظمة من خالل توفري ظروف عمل مقبولة للعاملني والسعي لرفاهيتهم وحتقيق استدامة رأس املال 

ميثل األداء االجتماعي اخلارجي للمنظمة من مبادرات ألنشطة اجتماعية الفكري، أما االجتاه الثاين 
 . (150، صفحة 2013)البكري،  ومساعي احلفاظ على البيئة وأيضا أخالقيات التسويق

     البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية 3.1  
مال اليت ظمات األعهلا ارتباط ابلقطاعات االقتصادية خاصة يف إطار من االجتماعيةاملسؤولية 

ثر يئي ملا له أانب البأصبحت من الضروري ان جتسد األخالق يف ممارسة األعمال وابلرتكيز أكثر على اجل
ع ألمر الذي دفية وهو اعلى أدائها االقتصادي، خصوصا يف ظل القيود املتزايدة من طرف األسواق اخلارج

للتطورات  ت االقتصاديةاملؤسسا ا إىل تبين اسرتاتيجية مبنية يف األساس وفق املنظور البيئي، فبقدر مواكبةهب
 يوي الستمراررب اجملال احلوطرحها ملخلفات الصناعية فهي ملزمة أبن حتافظ على البيئة اليت تعت الصناعية

 احلياة وجناح األعمال.
املسامهات واملسؤوليات الطوعية واالجبارية امللقاة  اعية عرباالجتممسؤولية يتحقق البعد البيئي لل

على عاتق املنظمة اجتاه محاية البيئة واالستغالل الرشيد للموارد الطبيعية وحتقيق استدامتها ومنع وتقليل 
 :(89، صفحة 2017)كايف،  يفه وتتلخص معظم جماالت التلوث البيئي

دام م ومنع االستخارد اخلااملسامهة يف محاية املوارد الطبيعية: من خالل االقتصاد يف استخدام املو 
يفة لبديلة والنظلطاقات ااالتعسفي، االستخدام العقالين ملصادر الطاقة، املسامهة يف اكتشاف والبحث عن 

 لتنوع.محاية او طبيعية واملسامهة يف متويل املشاريع البيئية مثل انشاء احلدائق واحملميات ال
واملياه  ، اهلواءاملسامهة يف محاية البيئة: من خالل جتنب والتخفيف من مسببات تلوث األرض
خلفات قليل املتوإحداث الضوضاء، التصميم األخضر للمنتجات وعمليات تشغيلها بطريقة تؤدي إىل 

 البيئة. وتسيري النفاايت وإعادة استعماهلا للتقليل من اآلاثر السلبية على
وتتجه الكثري من منظمات االعمال يف وقت احلاضر لالهتمام ابلقضااي البيئية واعتمادها يف 
اسرتاتيجياهتا وخططها، على هذا أصبح من الضروري وضع إدارة بيئية ضمن نظام اإلداري الكلي للمنظمة 
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استدامة األعمال وتسيري األنشطة يهتم ابلسياسة البيئية والتخطيط هلا مبا يضمن تطور األداء البيئي وحتقيق 
 بدون تعارض مع محاية البيئة الطبيعية. 

اإلدارة البيئية على اهنا   La norme française NF X30200عرفت املواصفة الفرنسية و 
واملسؤوليات، واليت تنفذ على طريق وسائل خمتلفة   واالهداف حتدد السياسة البيئيةمجيع أنشطة إدارة اليت 

أبهنا جزء من النظام اإلداري  ISOهداف البيئية وقياس أتثريها على البيئة، وعرفتها منظمة كتخطيط األ
الكلي الذي يتضمن بنية تنظيمية، أنشطة ختطيط، املسؤوليات، املمارسات، االجراءات، العمليات ومواد 

 . (Gendron, 2004, p. 60) لتحضري وتنفيذ السياسة البيئية ومراجعتها واحلفاظ عليها
 واملسؤولية االجتماعيةالتسويق األخضر  4.1

 مفهوم التسويق األخضر 1.4.1
يرتكز أساسا على ترمجة متطلبات املسؤولية االجتماعية وظهر تزامنا مع األخضر  التسويقمفهوم 

حبقوق املستهلك خاصة تلك اليت  تزايد االهتمام العاملي ابلقضااي البيئية وكذلك تصاعد أصوات املنادية
'األخضر' يعطي مدلوالت ومعاين خمتلفة حسب ما ح ش يف بيئة نظيفة وامنة، واملصطلتتعلق ابحلق ابلعي

يراه املتعامل سواء كان مستهلك أو أفراد من اجملتمع مثل محاية البيئة، مسؤولية اجتماعية، التوجه الغري 
عرفت اجلمعية األمريكية . (50، صفحة 2012)البكري،  اهلادف للربح، محاية املستهلك ...إخل

( التسويق األخضر على أنه عملية دراسة النواحي اإلجيابية والسلبية لألنشطة التسويقية AMAللتسويق )
ق األخضر على أنه عرفا التسوي  Darymple and Parsonوأثرها يف تلوث البيئة واستنفاذ الطاقة، أما 

)النوري،  ومتطلبات البيئة وهدف الرحبية.  مدخل إداري خالق يهدف للموازنة بني حاجات الزابئن
التسويق األخضر أبنه جمموعة النشاطات اليت  Stanton and Futrellويعرف  (44، صفحة 2007

متكن أن تسبب أو تسهل أي نوع من املبادالت اليت هتدف إىل تلبية أو قضاء رغبات واحتياجات 
 .(228، صفحة 2010)محو،  بدون أضرار على البيئة الطبيعية االنسان
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 التقليدي واملزيج التسويقي األخضرالفرق بني املزيج التسويقي  2.4.1
حقيق األهداف تخدم لت تساملزيج التسويقي يعترب أحد األدوات املهمة يف العملية التسويقية اليت

والرتويج،  سعر، التوزيعنتج، الوهو جمموعة من العناصر املتعلقة ابألنشطة التسويقية املتمثلة يف امل املنظمة
قها فاملزيج راد حتقين املزيج التسويقي التقليدي يف األهداف امللف املزيج التسويقي األخضر عتوخي

ابإلضافة  اجتماعيةو التسويقي األخضر يعد ذو أهداف أوسع وأمشل كونه يعمل على حتقيق أهداف بيئية 
 تطلب تعديل يفختالف يإىل اهلدف التقليدي املتمثل يف حتقيق الرحبية وتوسيع احلصة السوقية، هذا اال

 زجيني:مر املزيج التسويقي واجلدول التايل يقدم االختالفات األساسية بني صياغة عناص
 : االختالفات اجلوهرية بني املزيج التسويقي التقليدي واألخضر1جدول 

(. التسويق األخضر، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2007)النوري. : اثمر البكري، امحد نزار املصدر
 .38األردن، ص

 املسؤولية االجتماعية للتسويق 3.4.1
املسؤولية االجتماعية يف اإلطار التسويقي تتجسد وتظهر جلية يف خمتلف آليات التسويق واألنشطة 
الفرعية املكونة هلا، فاحلديث عن منظمة تتحمل مسؤوليتها االجتماعية يف التسويق يعين إلزاما مسؤوال 

 املزيج األخضر املزيج التقليدي جوهر االختالف

 موالنف مراعاة متطلبات البيئة واجملتمع تساواي مع هد منو املبيعات وزايدهتا اهلدف

 احلفاظ عليها واستخدامها حبرص تسخريها لصاحل هدف املبيعات املوارد املتاحة

 رحبيةتكييفها مبا ينسجم مع محاية البيئة وحتقيق ال تسخريها لصاحل هدف الرحبية أدوات املزيج

 العالقة مع الزبون
االستجابة جلميع حاجات 
ورغبات الزابئن دون األخذ 

 البيئةبعني االعتبار متطلبات 

ة خلاطئاتوجه الزبون ومحايته من العادات االستهالكية 
 ذات اآلاثر السلبية على البيئة واجملتمع

 تنصب على التعاون والتعاضد مع األطراف األخرى تنصب حنو املنافسة الرحبية االسرتاتيجيات

 السوق
يف الغالب سوق شامل متسع 

 جغرافيا
 يقةاجلغرافية الضسوق مستهدف وحمدد بدقة وابعاده 
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قتصادية أن تسعى شامال ملختلف مفردات وقرارات عمل هذه املنظمة، والذي يتطلب من املؤسسات اال
إىل حتقيق الرفاه االجتماعي واحلياة األفضل للمجتمع بفئاته املختلفة من خالل التسويق الذي يعترب حلقة 
وصل بني املؤسسة واجملتمع. وعرفت املسؤولية االجتماعية للتسويق أبهنا الفلسفة التسويقية املعرب عنها 

ها رفاهية للمجتمع كهدف أساسي، وتغريت نظرة ابلسياسات واالجراءات واألفعال اليت حتقق مبجمل
املنظمة للتسويق وأصبح يسعى إىل حتقيق رفاهية اجملتمع وتطوره، وذلك من خالل املسؤولية االجتماعية 

 وهي تربز يف: (354، صفحة 2010)التميمي،  امللقاة على عاتقه 
 مشاكل اجملتمع.سعي إدارة التسويق اىل حل  -
عية ني والرقي بنو على حتس بث روح املشاركة بني افراد اجملتمع يف مبادرات اهلادفة مبا فيها العمل -

اب استياء عرفة أسباحلياة، تقدمي منتج ذو نوعية يستجيب لرغبات الزبون، مواجهة البطالة، م
ر األساسي يف املعيا اعيةوتذمر املستهلكني ومعاجلتها...إخل عن طريق اعتبار املسؤولية االجتم

 أدائها.
برية أكرب سسات الكتظهر مبادرات املسؤولية االجتماعية من خالل األنشطة التسويقية يف املؤ  -

 ع.ى اجملتممنها من املؤسسات الصغرية، وذلك كانعكاس طبيعي حلجم أتثريها الواسع عل
 ؤسسة نفطالملدراسة ميدانية  .2

ئت سنة نفطال عبارة عن مؤسسة عمومية اقتصادية وهي احدى فروع جممع سوانطراك انش
 .جد 000,00 000 000 40برأمسال يقدر بــ( SPA)، شكلها القانوين شركة ذات أسهم 1982

الوقود مبختلف انواعه، غاز البرتول املميع، نشاطها األساسي هو تسويق املنتجات البرتولية املتمثلة يف: 
تعترب نفطال من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت حترص على رقي اجملتمع و  اإلطارات املطاطية، املذيبات.

من خالل ما تقدمه من أنشطة ذات طابع االجتماعي واليت تستند على اعتبارات أخالقية، هذا قد 
املستدامة. كما اهنا تسعي للحصول يساهم يف السياسة العامة للدولة اجلزائرية اليت تسعى اىل حتقيق التنمية 

 )لذلك قامت املديرية املركزية للسالمة، الصحة، احمليط والنوعية  ISO26000على املواصفة الدولية 
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(HSEQ  ابلتنسيق مع املديرية التنفيذية للموارد البشرية بوضع برانمج لتكوين املوظفني حول هذه املواصفة
 Vinçotte International) املتواجدة يف العاصمة  (P&P)على مستوى مدرسة االتقان واألداء 

Algérie, 2018). 
 ؤسسة نفطالملبعد البيئي للمسؤولية االجتماعية يف اب االلتزامأليات  1.2

 املستمر، واحلد من التحسنيمن خالل االجتماعية  تلتزم مؤسسة نفطال ابلبعد البيئي للمسؤولية
 يف املسؤوليةمتحورت هذه  العنصر األساسي يف تلوث الطبيعة وبناء على ذلك تعترب النفاايت امللوثة واليت

توفري نظام اسرتجاع اخبرة الوقود من خالل عمليتني األوىل من خزاانت الوقود املوجودة حتت األرض يف 
 EPE Naftal)د لدى تعبئتهاحمطة الوقود لدى تعبئتها، والثانية من مضخات تزويد السيارات ابلوقو 

SPA, 2018) .تسجيل و  ا بصفة دورية ومراقبتها ابستمرارالقيام بصيانة منشآهتا ومعداهت اىل ابإلضافة
وحتديد املواقع امللوثة واالرضيات امللوثة حتت اشراف إطارات مديرية املركزية للسالمة، الصحة، احمليط 

ليتم إعادة هتيئتها من جديد وانشاء نظام مراقبة ورصد التلوث يشمل الرتبة وطبقات  (HSEQ)والنوعية 
النفاايت اليت تسبب ضرر ابلبيئة، وينجم  إعادة تدويركذلك   .(portal naftal, 2018) املياه اجلوفية

يف تكلفة إعادة تدوير املنتجات املستعملة وأيضا عن هذه العملية عدة منافع منها منافع اقتصادية تتمثل 
تساهم يف احلفاظ على البيئة وأهم املنتجات املستعملة اليت يتم إعادة تدويرها من طرف نفطال هي الزيوت 

، ويف هذا الشأن أنشأت املؤسسة االقتصادية نفطال قسم مكلف (huiles usagées) املستعملة
لحتني مصلحة اجلمع ومصلحة التثمني( على املستوى املديرية العامة ابلزيوت املسرتجعة )حيتوي على مص

 لفرع التجاري هلا.
يف  2004ر اصدا ISO 14001كما حتصلت املؤسسة االقتصادية نفطال على املواصفة الدولية 

املختص يف تقدمي  (vinçotte international Algérie)من طرف مكتب  2015مارس  12
حياد  دامة بكلدية فيما خيص النوعية، السالمة، محاية البيئة واالستخدمات للمؤسسات االقتصا

 وموضوعية. 
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 نتجات اخلضراء ملؤسسة نفطالامل 2.2
 Le Gaz de Pétrole)او ما يسمى بوقود غاز البرتول املميع  (Sirghaz)يعترب سريغاز 

Liquéfié     GPLc- carburant)   من املنتوجات الصديقة للبيئة ملا يتميز من خصائص تساهم يف
احلفاظ على البيئة الطبيعة فعند احرتاقه ينتج انبعااثت بنسبة منخفضة مقارنة مع انواع الوقود األخرى وال 
حيتوي على الرصاص وال على الكربيت، لذلك قامت املؤسسة االقتصادية نفطال بتجريب هذا املنتج سنة 

 (naftal, 2009, p. 28) قررت إدخاله ضمن تشكيلة منتوجاهتا 1983سنة  ، مث1977

( الذي يعترب وقودا GNCكما تعمل مؤسسة نفطال على طرح منتوج الغاز الطبيعي املضغوط)
كربايت الوالايت نظيفا وأقل تكلفة تدرجييا يف السوق الوطنية من خالل حمطات خدماهتا على مستوى  

الوطنية كمرحلة أوىل، ليتم تعميمه على الوالايت املتبقية عرب حمطات اخلدمات اليت تسري مباشرة من طرفها 
 .(EPE Naftal SPA, 2018) وأيضا توفريه على مستوى حمطات اخلواص

% وأول اوكسيد 90األزوت اقل بنسبة ابملقارنة مع انواع الوقود االخرى الغاز الطبيعي ينتج 
كما أنه ال حيتوي الغاز الطبيعي على السموم الغازية كما هو احلال يف غريه ،  %25الكاربون اقل بنسبة 

 ((GNC-gaz naturel comprimé- من الوقود وانبعاث اجلسيمات يف الغاز الطبيعي املضغوط
 للغاز الطبيعي هي منخفضة للغايةمقارب للصفر، ومستوى خلق ظاهرة االحتباس احلراري 

(santekcng, 2018). 
 منهجية الدراسة امليدانية 3.2

عية ؤولية االجتمايئي للمستضمن منوذج الدراسة متغريين مها: املتغري املستقل املتمثل يف البعد الب
 واملتغري التابع املتمثل يف التسويق األخضر.

اجملتمع والعينة: متثل جمتمع الدراسة يف موظفني املؤسسة االقتصادية نفطال ككل بفروعها الثالث )فرع 
رؤساء مراكز  إطار يتمثلون أساسا يف 60(، اما العينة فتمثلت يف GPLالتجاري، فرع الوقود، فرع 

على مستوى فروع املؤسسة  التخزين، رؤساء األقسام واملصاحل واألفواج ابإلضافة اىل املكلفون ابلدراسات
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 بوالية تيارت. واجلدول املوايل يوضح خصائص العينة املدروسة.
 : نتائج اإلحصائية لبياانت العينة املدروسة2اجلدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPSS: من اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات املصدر

جابة إللها، وصممت اراد حتليأداة الدراسة: استخدمنا قائمة استبيان كأداة للدراسة بغرض مجع البياانت امل
اعتمدان و افق متاما(، وافق، أو اخلماسي )ال أوافق متاما، ال أوافق، حمايد، أ تر على عباراهتا وفق مقياس ليك

 لتحليل البياانت اليت مت جتميعها. SPSSعلى برانمج 
 سة تتميز بثبات ممتاز.( يعين لنا هذا ان أداة الدرا0,875قيمة ألفا كرونباخ لالستبيان ككل بلغت ) 

 حتليل نتائج الدراسة 4.2
قمنا هبذا التحليل حبساب االحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية ومن مث حتديد اجتاه اإلجاابت 

 البياانت الشخصية  التكرار (%) النسبة 

 ذكر 37 61,66
 النوع

 أنثى 23 38,34

سنة 25اقل من  6 10  

سنة 35اىل  25من  12 20 السن  

سنة 50سنة اىل  36من  25 41,66  

سنة 50أكثر من  17 28,34  

 اثنوي 3 5

 تكوين مهين 13 21,66 املستوى الدراسي

 جامعي 41 68,34

 دراسات عليا 3 5

سنوات 5اقل من  7 11,66  

سنوات 10اىل  5من  12 20 اخلربة املهنية  

سنة 20اىل  11من  19 31,67  

سنة 20أكثر من  22 36,67  
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 لكل عبارات االستبيان، وحساب معامل ارتباط بريسون لقياس قوة اجتاه العالقة بني املتغريين.
 حتليل نتائج املتغري )البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية( 1.4.2

 النتائج اإلحصائية للمتغري البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية: 3اجلدول 

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

 1 مؤسستكهناك التزام بتطبيق القوانني والتشريعات البيئية يف م  0,811 4,19 أوافق

 2 البيئةمؤسستكم تتبىن رؤى شاملة هتدف اىل محاية   0,796 3,40 أوافق

 3 ئةالبي مؤسستكم تتعاون مع اجلمعيات واملنظمات ذات صلة حبماية  0,652 2,37 ال أوافق

 0,775 4,01 أوافق
 يفملبادرات شجع ااإلدارة العليا هتتم بنشر الوعي البيئي بني العمال وت 

 هذا اجملال
4 

 حمور السياسة البيئية 0,758 3,49 أوافق

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

بيئيةتعتمد املؤسسة على التخطيط البيئي لتنفيذ السياسات ال  0,534 2,52 ال أوافق  1 

 2 بيئيهناك إجراءات وقائية تطبق للحد من املشكالت التلوث ال  0,922 4,26 أوافق متاما

 0,788 3,31 حمايد
 واإلجراءات لتحديدهناك فحص دوري ومنتظم على العمليات  

 أتثريها على البيئة
3 

 4 عملية املراجعة البيئية تتم بصفة دورية ومتكررة  0,608 2,55 ال أوافق

 5 اإلجراءات التصحيحية تتم يف الوقت املناسب 0,993 3,97 أوافق

 6 لبيئيةتقوم املؤسسة بتطوير والتحسني املستمر للنظام إدارة ا 1,076 3,68 أوافق

متاماأوافق   4,44 0,898 
ام يعكس فعالية نظ ISO14001احلصول على املواصفة الدولية 

 اإلدارة البيئية
7 

 8 اريرهناك توثيق للسياسة البيئية للمؤسسة يف السجالت والتق 0,871 4,07 أوافق متاما

 حمور اإلدارة البيئية 0,836 3,67 أوافق
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 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

 1 ااملؤسسة تراقب وتعاجل االاثر البيئية السلبية ألنشطته 0,876 3,41 أوافق

 2 التوزيعزين و هناك قياس لالنبعااثت منتجات البرتولية يف مراكز التخ  0,453 3,11 حمايد

 0,833 4,08 أوافق
ت ات ذامؤسستكم تتبىن االبتكار البيئي لتطوير منتجات والعملي 

 البيئية الكفاءة
3 

 0,930 4,21 أوافق متاما
 مجايلى رفع نسبة املنتجات اخلضراء مقارنة إبلاملؤسسة تعمل ع 

 املنتجات
4 

 حمور األداء البيئي 0,773 3,70 أوافق
 SPSSمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات  :املصدر

تغري البعد معبارات  لإلجابة عنمن خالل اجلدول املبني أعاله يتضح لنا أن املتوسطات احلسابية 
ت املرتبة األوىل واحتل ( وفق مقياس ليكرت4,44( و)2,37البيئي للمسؤولية االجتماعية ترتاوح ما بني )

يعكس  14001ISOالدولية "احلصول على املواصفة اإلدارة البيئية واليت تنص علىحملور  (7) العبارة رقم
( وهذا يدل على 0,898)( واحنراف معياري بلغ 4,44فعالية نظام اإلدارة البيئية" مبتوسط حسايب بلغ )

كدت ة البيئية وأم اإلدار أن هناك بتقريب إمجاع كلي ألفراد العينة املدروسة على أن مؤسستهم هتتم بنظا
مستوى  ت إبنشاء علىحيث قام 2015منذ سنة  14001ISOذلك حبصوهلا على املواصفة الدولية

ستوى املديرايت اجلهوية م وعلى (HSEQ)اإلدارة العليا مديرية مركزية للسالمة، الصحة، احمليط والنوعية 
تلت بارة اليت احلإلشراف على تنفيذ السياسة البيئية للمؤسسة، أما الع (HSEQ)يوجد قسم مكلف بـ

ات مؤسستكم تتعاون مع اجلمعيواليت تنص على " بيئيةة ال( حملور السياس3العبارة رقم ) املرتبة األخرية هي
( وهذا 0,652بلغ ) ( واحنراف معياري2,37واملنظمات ذات صلة حبماية البيئة " مبتوسط حسايب بلغ )

 .يوافقون على هذه العبارة ال ةيدل على أن معظم أفراد العين
ا يعكس إجاابت العينة ( هذا م3,49بصفة عامة بلغ متوسط احلساب حملور السياسة البيئية )

املدروسة ابملوافقة على معظم عبارات هذا احملور فاملؤسسة تلتزم ابلقوانني والتشريعات البيئية يف أنشطتها 
الذي صنف وحدد  2006-02-28املؤرخ يف 104-06ومن بني هذه القوانني املرسوم التنفيذي رقم 
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بلغ  اواالنبعااثت. كماإلزالة يف جمال تسيري النفاايت  النفاايت اخلاصة واخلطرة اليت توجه لعملية التثمني أو
( هذا ما يدل أن إجاابت أفراد العينة املدروسة كانت معظمها 3,67املتوسط احلسايب حملور اإلدارة البيئية )

ابملوافقة على عبارات هذا احملور وهذا لتوفر املؤسسة على نظام إدارة بيئية له بنية تنظيمية ويهتم 
ير فيذها ومراجعتها وصوال لتحقيق التطو ابإلجراءات والعمليات املتعلقة بتحضري السياسات البيئية، تن

( هذا كذلك يدل 3,70أما حمور األداء البيئي فبلغ متوسطة احلسايب ) .والتحسني املستمر هلذا النظام
على أن معظم إجاابت أفراد العينة املدروسة كانت ابملوافقة على عبارات هذا احملور خاصة فيما خيص رفع 

 ملنتجات ككل فاملؤسسة هلا منتوجات خضراء متثل يف منتوج سريغازنسبة املنتجات اخلضراء مقارنة اب

(GPLc) ومنتوج بنزين دون رصاص ابإلضافة إىل طرح منتوج أخضر جديد( .(GNC 

 حتليل نتائج املتغري )التسويق األخضر( 2.4.2
 : النتائج اإلحصائية للمتغري التسويق االخضر4اجلدول 

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 الرقم العبارة

 1 املؤسسة تطرح منتجات خضراء تتوافق واالستدامة البيئية 0,990  4,33  أوافق متاما

 2 هناك منتجات تسوقها مؤسستكم قابلة للتدوير بعد استعماهلا  0,868  3,80  أوافق

 3 املؤسسة تطور منتجات ليس هلا ااثرا السلبية على البيئة    0,580  3,35  حمايد

 0,631  3,49  أوافق
 ئن ورحبيةت الزابلديكم منتجات حتقق التوازن بني متطلبات محاية البيئة وحاجيا

 املؤسسة
4 

 حمور املنتج األخضر 0,717 3,74 أوافق

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

 1 تطبق مؤسستكم هامش ربح قليل على املنتجات اخلضراء 0,878  4,41  أوافق متاما

 2 لسوقاأسعار منتجاتكم اخلضراء ال تضر مبوقع التنافسي للمؤسسة يف   0,919  4,13  أوافق

 3  التسعري األخضر يتوافق واخلصائص البيئية للمنتج 0,890  3,47  أوافق
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 4 صة لكسب ميزة تنافسيةر التسعري األخضر يعد ف  0,777  4,06  أوافق

 حمور التسعري األخضر 0,866 4,01 أوافق

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

 0,556  3,50  أوافق
تعملة ت املستعتمد املؤسسة نظام توزيع ذو اجتاهني )إعادة خملفات املنتجا

 إلعادة تدوريها(
1 

 2 ةاملؤسسة لديها قنوات توزيعية ال تلحق أاثر سلبية على البيئ  0,879  4,14  أوافق

 3 منتجاتكم اخلضراء متوفرة دائما لدى حمطات اخلدمات  0,952  4,31  أوافق متاما

 4 راقلها بتعتمد املؤسسة على نقل املنتجات عرب االانبيب لتقليل خطر ن  0,677  3,45  أوافق

 حمور التوزيع األخضر 0,741 3,85 أوافق

 االجتاه
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرقم العبارة

 1 تنظم املؤسسة مؤمترات وندوات يف جمال محاية البيئة 0,764 2,44 ال أوافق

 2 ئةق للبيترتكز الرسالة الرتوجيية للمؤسسة على ثقافة االستهالك الصدي 1,087 2,58 ال أوافق

 0,656 3,77 أوافق
يئية تتميز احلمالت الرتوجيية بطرح معلومات صادقة عن اخلصائص الب

 للمنتجات اخلضراء
3 

 4 زبون املؤسسة تستعمل امللصقات البيئية للكشف عن التوجه البيئي لل 0,850 2,81 حمايد

 حمور الرتويج األخضر 0,839 2,90 حمايد
 SPSSمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات  :املصدر

يتبني لنا من خالل اجلدول املوضح أعاله أن املتوسطات احلسابية لإلجابة على العبارات ترتاوح ما 
( حملور التسعري األخضر املرتبة األوىل 1( وفق مقياس ليكرت، واحتلت العبارة رقم )4,41( و)2,44بني)

مؤسستكم هامش ( واليت تنص على "تطبق 0,878( واحنراف معياري بلغ )4,41مبتوسط حسايب بلغ )
ربح قليل على املنتجات اخلضراء " أي هناك إمجاع ألفراد العينة املدروسة على املوافقة على هذه العبارة 

ـ دج أي األقل سعرا بني 3,24الذي ستطرحه بــ ( GNC)وهذا يرتجم يف سعر املنتوج األخضر اجلديد 
 منتجات املؤسسة. 
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( 2,44وسط حسايب بلغ )يج األخضر املرتبة األخرية مبت( حملور الرتو 1بينما احتلت العبارة رقم )
ي أ "محاية البيئة ( واليت تنص على "تنظم املؤسسة مؤمترات وندوات يف جمال0,764واحنراف معياري)

 مهتمة ل ما زالت غريسسة نفطاهناك إمجاع لدى أفراد العينة املدروسة بعدم املوافقة على هذه العبارة فاملؤ 
 مجعيات محايةو البيئة  توصيل رسالتها البيئية للمجتمع وقوى الضغط من مجعيات محايةتنظيم مؤمترات لب

 املستهلك.
جاابت أفراد العينة إ( ويثبت لنا هذا أن 3,74بصفة عامة بلغ متوسط احلسايب حملور املنتج األخضر )

 راء تتمثل يفات خضنتجماملدروسة كانت ابملوافقة على أغلب عبارات هذا احملور فاملؤسسة حاليا لديها 
أقل  يف انبعااثت ومنتوج بنزين بدون رصاص نظرا خلصائصهما اليت تتمثل أساسا( GPLc)منتوج سريغاز

توج يتمثل يف من خضر جديدضررا على البيئة مقارنة أبنواع الوقود األخرى كما أهنا حتضر لتسويق منتوج أ
(GNC) ستعملةستعملة مثل الزيوت املوتعكف املؤسسة أيضا على إعادة تدوير منتجاهتا امل. 

اابت معظم أفراد ( ويوضح لنا هذا أن إج4,01وبلغ املتوسط احلسايب حملور التسعري األخضر )
ليت تسوقها خلضراء ااالعينة املدروسة كانت ابملوافقة على عبارات هذا احملور نظرا لسعر املنتجات 

ؤسسة حمتكرة ة تعترب املا أما من انحية املنافساليت تعترب األقل مثنا بني منتجاهت (GNC-GPLcاملؤسسة)
 يف جمال تسويق املنتجات البرتولية.

جاابت معظم أفراد إ( وهذا يدل أيضا أن 3,85أما حمور التوزيع األخضر بلغ متوسطه احلسايب ) 
ري ن خالل توفع أخضر مالعينة املستجوبة كانت ابملوافقة على عبارات هذا احملور فاملؤسسة تتبع توزي

يع تسمى طات توز املنتجات اخلضراء بصفة دائمة لدى حمطات اخلدمات اليت تسريها وقامت إبنشاء حم
ا لنقل منتجاهت ألانبيبحمطات خضراء تقوم بتوزيع فقط املنتجات اخلضراء وبدأت يف إنشاء شبكة توزيع اب

من انحية و لبيئة، ى اعربها هذا من شأنه أن خيفض من خطر نقلها ويعترب توزيع أخضر ألنه حيافظ عل
ا عادة تدويرهسرتجعة إلالتوزيع يف االجتاهني خصصت املؤسسة ثالث مراكز لتخزين الزيوت املستعملة امل

  يف كل من )اجلزائر العاصمة، وهران، عنابة(.
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إجاابت أفراد العينة  ( هذا يبني لنا أن2,90وأخريا بلغ متوسط احلسايب حملور الرتويج األخضر )
نظيم تسة من انحية راء للمؤسكانت بني عدم املوافقة واحلياد نظرا لضعف الرسالة الرتوجيية اخلضاملستجوبة  

عدم استعمال و للبيئة  مؤمترات وندوات يف جمال محاية البيئة وغياب رسالة تروجيية لالستهالك الصديق
 امللصقات البيئية.

 سويق األخضرلتجتماعية واللمسؤولية االاختبار عالقة االرتباط بني املتغريين البعد البيئي  3.4.2
 الرئيسية  ةأوال: الفرضي

0H :  بيق وتطالجتماعية مسؤولية البعد البيئي للااللتزام اب توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنيال
 يف مؤسسة نفطال. التسويق األخضر

1H : وتطبيقتماعية ولية االجلبعد البيئي للمسؤ االلتزام اب توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني 
 يف مؤسسة نفطال. التسويق األخضر

 ق األخضر.: نتائج معامل االرتباط بني البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية والتسوي5اجلدول 

 spssمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات : املصدر

( وهو أكرب من 0,686يساوي )( أن معامل بريسون (05تبني لنا من خالل بياانت اجلدول رقمي
قوية بني البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية والتسويق  طردية الصفر هذا يلخص لنا أنه يوجد عالقة ارتباط

رفض فرضية العدم ت وابلتايل( 0,05( وهي أقل من )0,000األخضر وذلك عند درجة معنوية تساوي )
لبعد االلتزام اب بني حصائيةإذات داللة  جد عالقة ارتباطواليت تنص على أنه تو  1Hوتقبل الفرضية البديلة 

التسويق 
 األخضر

البعد البيئي للمسؤولية 
 االجتماعية
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 يف مؤسسة نفطال. وتطبيق التسويق األخضرالبيئي للمسؤولية االجتماعية 
 الفرضية الفرعية األوىلاثنيا: 

1H  ؤسسة ميف  ألخضراالتسويق و  السياسة البيئية: ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني
 .نفطال

0H  سسة نفطاليف مؤ  خضرالتسويق األو  السياسة البيئية: توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني. 
 والتسويق األخضر. السياسة البيئية: نتائج معامل االرتباط بني 6اجلدول 

 spssمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات : املصدر

وهو أكرب من  (0,510( أن معامل بريسون يساوي )06(يتبني لنا من خالل بياانت اجلدول رقم
 األخضر وذلك والتسويق ةالسياسة البيئيبني  طردية متوسطةالصفر هذا يلخص لنا أنه يوجد عالقة ارتباط 

م وتقبل الفرضية ( وابلتايل ترفض فرضية العد0,05( وهي أقل من )0,000عند درجة معنوية تساوي )
التسويق و  سة البيئيةالسيابني  ذات داللة إحصائية واليت تنص على أنه توجد عالقة ارتباط 1Hالبديلة 
 .يف مؤسسة نفطال األخضر

 الفرضية الفرعية الثانيةاثلثا: 
0H  ؤسسة ميف  ألخضراالتسويق و  اإلدارة البيئية: ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني

 .نفطال

 السياسة البيئية التسويق األخضر
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1H  سسة نفطاليف مؤ  خضرالتسويق األو  اإلدارة البيئية: توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني. 
 والتسويق األخضر. اإلدارة البيئية: نتائج معامل االرتباط بني 7اجلدول 

 spssمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات : املصدر

وهو أكرب من  (0,704( أن معامل بريسون يساوي )(07يتبني لنا من خالل بياانت اجلدول رقم
ند ألخضر وذلك عاالتسويق و  طردية قوية بني اإلدارة البيئيةالصفر هذا يلخص لنا أنه يوجد عالقة ارتباط 

قبل الفرضية البديلة ( وابلتايل ترفض فرضية العدم وت0,05( وهي أقل من )0,000درجة معنوية تساوي )
1H يف  ويق األخضروالتس ئيةاإلدارة البيبني  ذات داللة إحصائية واليت تنص على أنه توجد عالقة ارتباط

 .مؤسسة نفطال
 لثةالفرضية الفرعية الثا: رابعا

0H  ؤسسة يف م خضرالتسويق األو  األداء البيئي: ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني
 .نفطال

1H  ة نفطاليف مؤسس ضرالتسويق األخو  األداء البيئي: توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني. 
 والتسويق األخضر. األداء البيئي: نتائج معامل االرتباط بني 8اجلدول 

 األداء البيئي التسويق األخضر
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 spssمن اعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات : املصدر

( وهو أكرب من 0,692( أن معامل بريسون يساوي )08(م خالل بياانت اجلدول رقيتبني لنا من 
د خضر وذلك عنتسويق األوال قوية بني األداء البيئي طرديةالصفر هذا يلخص لنا أنه يوجد عالقة ارتباط 

 قبل الفرضية البديلة( وابلتايل ترفض فرضية العدم وت0,05( وهي أقل من )10,00درجة معنوية تساوي )
1H يف  ق األخضروالتسوي ياألداء البيئبني  ذات داللة إحصائية واليت تنص على أنه توجد عالقة ارتباط

 .مؤسسة نفطال
 مناقشة النتائج 5.2

بية حيث احتل عية إجياجاءت نتائج املتوسطات احلسابية للمتغري البعد البيئي للمسؤولية االجتما
دارة البيئية مبتوسط حسايب ( ليأيت بعده حمور اإل3,70حسايب ) حمور األداء البيئي املرتبة األوىل مبتوسط

ارة البيئية يف اهليكل (، وهذا نتيجة إلدراج اإلد3,49( وأخريا حمور السياسة البيئية مبتوسط )3,67)
بيئية اليت انتهجتها يف اطار السياسة ال ISO14001واحلصول على املواصفة الدولية التنظيمي للمؤسسة،

مسؤوليتها  ركائزدى  تلي أمهية للبعد البيئي يف ممارسة أنشطتها ويعترب هذا البعد احنفطال واليت
 االجتماعية.

أما نتائج متوسطات احلسابية ملتغري التسويق األخضر كانت ثالثة منها إجيابية وتتعلق  بكل من 
ور التوزيع مبتوسط ( ويليه حم4,01حمور التسعري األخضر الذي جاء يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )

وهذا يقودان اىل أنه أبن املؤسسة  (3,74) ( واثلثا حمور املنتج األخضر مبتوسط حسايب3,85حسايب )
ومنتوج بنزين  (GPLc)تطبق مضامني التسويق األخضر بطرح منتجات خضراء تتمثل يف منتوج سريغاز 

، واثنيا التسعري عرب  (GNC)وج بدون  رصاص إضافة اىل ذلك ابتكار منتوج أخضر جديد يتمثل يف منت
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دج ملنتوج  لـ  24,3دج ملنتوج سريغاز و 9طرح منتجات صديقة للبيئة بسعر جد مغري قدر بـــ 
(GNC) واثلثا التوزيع األخضر عرب توفري املنتجات اخلضراء يف حمطات التوزيع ابلكميات املناسبة حلجم ،

التخزين عرب األانبيب تفاداي ألخطار نقلها برا، أما حمور الطلب وانشاء شبكة التوزيع بني مراكز اإلنتاج و 
( حيث كان اجتاه ابحلياد على إجابة العينة املستجوبة على 2,90الرتويج األخضر بلغ متوسطه احلسايب )

عبارات هذا احملور، فحسبهم هناك نقص يف الرتويج لثقافة االستهالك الصديق للبيئة وابراز أمهية احلفاظ 
 الطبيعية وعدم استعمال كذلك للملصقات البيئية كوسيلة تروجيية للمنتجات اخلضراء للمؤسسة. على البيئة

يق تطبو الجتماعية سؤولية اقوية بني االلتزام ابلبعد البيئي للم طردية عالقة ارتباط وجدان ان هناك
رة البيئية املعاص انتهجت سياسة بيئية تراعي التحدايت املؤسسة نفطالف(، 0,686) تسويق األخضرال

ة بات املسؤولينها ملتطلواهتمت بتحسني األداء البيئي بشكل مستمر كاستجابة م فعالة إدارة بيئية ووضع
ألخضر االتسويق  ماملؤسسة ملفهو  تطبيقانسجم مع هذا و  تعلق ابلبعد البيئي فيمااالجتماعية خاصة 

وطرحها ملنتوج  اصن بدون رصو منتوج بنزي (GPLc)ديقة للبيئة متثلت يف منتوج بتسويقها ملنتوجات ص
هذا ما  هة أخرى.جواعتمادها على تدوير الزيوت املستعملة من  (GNC)بيئي جديد املتمثل يف منتوج 

 يؤكد صحة الفرضية الرئيسية للدراسة.
ونفسر  (0,510خضر)والتسويق األ السياسة البيئيةبني  متوسطةطردية عالقة ارتباط ووجدان أيضا 

 ل على التحسنيثة والعمهذا ابلسياسة البيئية ملؤسسة نفطال اليت متحورت حول احلد من النفاايت امللو 
مبا يتوافق  راكز التخزينموقود يف املستمر ألنشطتها خاصة فيما تعلق مبعاجلة املياه امللوثة واسرتجاع أخبرة ال

املنظم  2006/04/15 املؤرخ يف 138-06د ابملرسوم التنفيذي رقم واملتطلبات القانونية كالتقي
ؤسسة ملاسة البيئية بطت السيلالنبعااثت الغاز، الدخان، البخار واجلزيئات السائلة والصلبة يف اجلو. وارت

غاز نتوج سري منفطال ابلتسويق األخضر عرب التشجيع على استهالك الوقود الصديق للبيئة خاصة 
(GPLc)  ها تسري هبذا ارات جلعلوانشاء مراكز حتويل السيه عرب مجيع حمطات التوزيع اليت تسريها بتوفري

 هذا ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية األوىل. .النوع من الوقود
يفسر  (0,704والتسويق األخضر) طردية قوية بني اإلدارة البيئيةعالقة ارتباط أيضا يوجد كما 
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هذا إبنشاء مؤسسة نفطال إدارة بيئية هتتم ابلتخطيط البيئي ووضع إجراءات وقائية والفحص الدوري 
للعمليات املؤسسة الختاذ اإلجراءات التصحيحية يف الوقت املناسب هذا ما أهلها للحصول على املواصفة 

ابلتسويق األخضر ابالعتماد على تدوير النفاايت واملتمثلة أساسا يف  ، وارتبطتISO14001الدولية 
الزيوت املستعملة عرب وضع قسم يتكون من مصلحتني مصلحة اجلمع ومصلحة التثمني كما خصصت 

 8550ثالث مراكز جتميع وختزين يف كل من اجلزائر العاصمة، وهران وعنابة بطاقة ختزين إمجالية تقدر بــ 
 ؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية.هذا ما ي .3م

ر هذا يفس (0,692) والتسويق األخضر طردية قوية بني األداء البيئييوجد عالقة ارتباط أيضا 
ا ائجها خاصة مبحتليل نتو ابهتمام مؤسسة نفطال ابألداء البئي عرب قياس نتائج عمليات اإلدارة البيئية 

ن خالل ويق األخضر ماء ابلتسءات التصحيحية، وارتبط هذا األدتعلق ابملراجعة البيئية واالحنرافات واإلجرا
( GPLc)وج ت يف منتالعمل على رفع نسبة املنتجات اخلضراء مقارنة إبمجايل منتوجات املؤسسة ومتثل

حة الفرضية هذا ما يؤكد ص (.GNC)وطرح منتوج أخضر جديد هو منتوج  بنزين بدون رصاصمنتوج و 
 الفرعية الثالثة.

 الدراسةنتائج 
 خلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: 

  لروابط اا ألهنا تقوي ىل تبنيهااملسؤولية االجتماعية حتقق العديد من املزااي اليت تدفع مبنظمات االعمال
ة املستدامة وافق والتنمياهنا تت بينها وبني اجملتمع مما ينعكس إجيااب على مكانتهم يف اذهان املستهلكني، كما

بقضااي  اة واالهتمامعية احليستقرار االجتماعي نتيجة توفر نوع من العدالة االجتماعية وحتسني نو وحتقق اال
 البيئية واالرتقاء ابلتنمية.

 سة املنظمة سلبية يف ممار الاثر الاملسؤولية االجتماعية هي االلتزام بتعظيم االاثر اإلجيابية والتقليل من ا
 تمع.ألنشطتها مبا حيقق هلا القبول يف اجمل

  اإلدارة البيئية يف املنظمة تعكس األداء البيئي املسؤول، وابلتايل التوجه لتأسيس مفهوم املنظمة املواطنة
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وزايدة  اليت تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة داخليا من خالل زايدة رضا العاملني والرفع من معنوايهتم
يئية، أما خارجيا من خالل تقدمي خدمات وسلع وعيهم البيئي إبشراكهم يف تنفيذ متطلبات اإلدارة الب

 حتقق رفاهية اجملتمع وحترتم حقه يف العيش يف بيئة نظيفة وغري وملوثة.
 وهو  ية البيئةهلك ومحامفهوم التسويق األخضر حيقق التوافق بني مصلحة املنظمة ومصلحة املست تطبيق

شى يقي مبا يتماها التسو ملنظمة تطوير مزجيترمجة ملتطلبات املسؤولية االجتماعية ويفرض على املؤسسة ا
 واالعتبارات البيئية واالجتماعية. 

    هذا ما يعزز لمنظمة و لإنتاج منتجات صديقة للبيئية إبتباع تكنولوجيا نظيفة توسع حصته السوقية
ن أن البيئي مهتمون لشتنافسيتها بفتح منافذ تسويقية جديدة لكوهنا تستجيب لفئة من الزابئن الذين ي

 جهة وحتسن مسعتها من جهة أخرى.
  االجتماعية. لمسؤوليةلهناك جمموعة من املبادرات تقوم هبا مؤسسة نفطال ترتجم اهتمام اليت توليه 
 تبارات محاية جيب لالعوضع اإلدارة البيئية ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة واتباع سياسة بيئية تست

 لوايهتا.سة ضمن أو اليت تضعها املؤس لية االجتماعيةللمسؤو  يتبنيها للبعد البيئالبيئة يدل على 
 حصول مؤسسة نفطال على املواصفة الدوليةISO14001  إلدارة البيئية دليل على كفاءة وفعالية ا

 وأدائها البيئي بصفة عامة.
  يقوتطبالجتماعية لمسؤولية اذات داللة احصائية بني االلتزام ابلبعد البيئي لطردية يوجد عالقة ارتباط 

 التسويق األخضر يف املؤسسة االقتصادية نفطال.
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 دراسة ميدانية-قياس وتصنيف مستوى االستهالك البذخي لدى األسر اجلزائرية
Measuring and classifying the luxury consumption of Algerian 

households, A field study 

 2عامر عامر أمحد، 1راشدي فاطمة
 oeb.dz-rachedi.fatima@uni، جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي1

 ameur_ameur@yahoo.com، جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن2
 

 30/08/2019اتريخ النشر:               26/05/2019اتريخ القبول:                 24/03/2019اتريخ االستالم: 
 

 

 : ملخص
إىل قياس وتصنيف مستوى االستهالك البذخي يف اجلزائر، من خالل إجراء هتدف هذه الدراسة 

حبث ميداين على جمموعة من أسر معلمني مبدينة غليزان ابستخدام املعاينة العنقودية، وأسلوب التحليل 
هذه األسر تتجه إىل استهالك نوع معني التمييزي كنموذج لقياس مستوى االستهالك البذخي. وقد تبني أن 

ومنطقة اقتصادية كاجلنس  السلع الكمالية ومبستوى متوسط، ويتأثر هذا االستهالك مبتغريات سوسيومن 
 اإلقامة وأخرى خارجية كاإلعالن والعالمة التجارية.

 التحليل التمييزي. البذخي،االستهالك  ،املعاينة العنقودية :يةكلمات مفتاح
 JEL: D12 ،C35 اتتصنيف

Abstract:  

The objective of this study is to mesure and classify the level of luxury 

consumption in Algeria, by conducting research on a group of teacher 

families in the city of Relizane. Using cluster sampling and the 

discriminatory analysis method as a model to measure the level of luxury 

consumption. 

It has been shown that these households tend to consume a certain type 

of luxury goods at an average level, influenced by socio-economic variables 

such as sex, place of residence and external factors such as advertising and  
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trade mark. 

Keywords: cluster sample, luxury consumption, discriminant analysis  

Jel Classification Codes: D12, C35 

  :مقدمة .1
شهدت بلدان العامل الثالث حتوالت كربى يف العصر احلايل حيث انتشرت ظاهرة االستهالك البذخي، 

 وظهرت معها مظاهر ثقافية مرتبطة ابلسلع االستهالكية خاصة الفاخرة منها.
أكثر رواجا يف مرحلة التسعينات مع وجاءت هذه الثقافة مع والدة الرأمسالية يف الغرب، وأصبحت 

إلغاء احلواجز بني الدول، وبناء سوق عامل جديد موحد، وأخذت السلع دالالت اجتماعية ورمزية تتجاوز 
قيمتها املادية، لتكتسب قوة تدفع العامل حنو منط استهالكي جديد، متجاوزة بذلك ثقافات الشعوب 

 دفق من اخلارج ويتم قبوهلا داخل البلد.والطبقات والبيئة االجتماعية واجلنسيات، تت
وأثر كثريا على عادات وتقاليد اجملتمع العربيب  يف الدول العربية االستهالكي وظهر هذا النمط

 وسلوكياته.
مل يعد امتالك الكماليات حكرا على اجملتمعات ذات الدخل املرتفع بل توسع ليطال  .إشكالية الدراسة:2

ة، حيث مل تعد جمرد رغبة يف امتالك سلعة وال يف حب التميز ولكن حاجة ضرورية حىت الدول النامية والفقري 
مسايرة مع األثرايء.  وظهرت أمناط عيش جديدة، فيما كان يف القدمي يبحث الفرد عن الضرورايت من غذاء 

ماعة معينة فهو يتطلع يف احلاضر للعيش يف رفاهية رغبة منه يف التجديد والتميز وانتمائه جل ومأوى،وملبس 
 يف اجملتمع ومسايرة للمتطلبات احلالية.

وقد يرجع ظهور هذا النمط من االستهالك، إىل ارتفاع دخول األفراد، وكذا التنوع يف السلع الكمالية 
ومجاليتها وجودة تصنيعها رغم ارتفاع أسعارها، وظهور مراكز تسوق جديدة تضم خمتلف العالمات التجارية 

 والراقية.
 ما سبق قمنا بطرح اإلشكالية التالية:وعلى ضوء 

 ما هو مستوى االستهالك البذخي لدى األسر اجلزائرية؟
 ولإلجابة عن اإلشكالية السابقة قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التالية:
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 ما هو االستهالك البذخي وما هي العوامل املؤثرة فيه؟ 
 كيف ميكن قياس مستوى االستهالك البذخي؟ 
  اقتصادية على االستهالك البذخي؟ املتغريات السوسيوهل تؤثر 

 .الدراسات السابقة:2
ال يوجد الكثري من الدراسات االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر اليت غطت موضوع االستهالك 
البذخي بقدر كاف من الباحثني، وهذه حملة وجيزة عن بعض الدراسات املشاهبة اليت تناولت موضوع 

 االستهالك األسري بشكل عام واالستهالك البذخي بشكل خاص: 
حول االستهالك العائلي، ضمن متطلبات شهادة املاجستري راسة ، دقويدر عيسى رضوان.دراسة 1

 واإلحصاءختصص ختطيط، املعهد الوطين للتخطيط 
Etude économétrique des dépenses alimentaires des ménages 
algériens a partir de l’enquête budgétaire de 1979-1980 

 .1986نوقشت يف نوفمرب 
وبتوظيف جمموعة من النماذج االحصائية  1980-1979استخدم الباحث بياانت مسح امليزانية 

هي: االحندار اخلطي البسيط، االحندار اخلطي املتعدد، النموذج اللوغاريتمي املتعدد، النموذج نصف 
ماذج وجد أن اللوغاريتمي، النموذج اخلطي املعكوس، النموذج اللوغاريتمي املعكوس، ومن بني كل هذه الن

 لإلنفاقأفضل تقدير للمعامل كان ابستخدام النموذج نصف اللوغاريتمي يف حتديد املتغريات املفسرة 
 االستهالكي للسلع الغذائية لألسر اجلزائرية.

 1969اجلزائرية ما بني  ختصص اقتصاد تنمية، دراسة استهالك العائالت ،.دراسة بن عطية حممد2
 .2007بكر بلقايد، تلمسان،  أبوجامعة  املاجستري ضمن متطلبات شهادة ،2005و

وبينت نتائج الدراسة أن للنمو  قدمت هذه الدراسة للتعرف على واقع االستهالك يف اجلزائر.
 %7من جممل نفقات األسر ختصص منها  %25الدميوغرايف أثر يف حتديد مستوى استهالك األسر، وأن 

دعمة من طرف الدولة.وأن حالة االستهالك يف اجلزائر غري مستقرة الستهالك اخلبز ابلرغم من أهنا مازالت م
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 وهذا ما يعكس مستوى تطور البلد.
ختصص علم النفس العمل والتنظيم، العوامل االجتماعية والثقافية وعالقتها بتغري  ،علي.دراسة لونيس 3

منتوري  بسطيف، جامعةدراسة ميدانية  ،الدكتوراهاجتاه سلوك املستهلك اجلزائري، ضمن متطلبات شهادة 
 .2007قسنطينة، 

مبحوث لقياس مدى تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري حنو  300طبقت هذه الدراسة على 
خمتلف السلع واخلدمات املعروضة أمامه يف ظل جمموعة من املتغريات االجتماعية، الثقافية، اجلنس، املستوى 

صادي للعوامل االجتماعية عالقة بتغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري حسب اقت التعليمي واملستوى السوسيو
متغري اجلنس. حيث توصل إىل وجود أتثري واضح للعوامل االجتماعية والثقافية على تغري اجتاه سلوك 

 املستهلك اجلزائري حنو خمتلف السلع واخلدمات اليت يطلبها.
اجلزائري حالة شهر رمضان، ضمن متطلبات شهادة دراسة سلوك املستهلك  .دراسة حنني صليحة:4

 .1994املاجستري، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، سبتمرب 
تناول موضوع البحث سلوك املستهلك اجلزائري خالل شهر رمضان من خالل حساب معامالت 

انطالقا من املعطيات اخلاصة ابملسح املرونة جملموعة من املواد الغذائية بعد إجراء تقديرات لنماذج قياسية 
، ابستخدام النموذج اللوغاريتمي املعكوس، وهو النموذج الذي رأته 1988الوطين لنفقات األسر لسنة 

إىل  0.44الباحثة مناسبا لتفسري اإلنفاق الغذائي حيث توصلت إىل أن معامل التحديد يرتاوح ما بني 
0.87. 

توصلت الباحثة إىل أن بعض  لشهر رمضان حسب املناطق،بعد حتليل مروانت اإلنفاق الغذائي 
اجملموعات الغذائية هلا مروانت متناقضة حسب درجة التحضر، وهي اللحوم احلمراء، اخلضر اجلافة، ومادة 
السكر، أما بقية اجملموعات الغذائية تنقسم إىل ثالث جمموعات: القسم األول شديد الطلب من طرف 

م البيضاء، األمساك، احلليب ومشتقاته، والقسم الثاين جيد طلبا كبريا من طرف املدن احلضرية وهي اللحو 
األسر القاطنة يف املدن الكربى مثل: اخلبز، احلبوب ومشتقاهتا، ومادة الفواكه اجلافة متيل إليها أكثر األسر 

ت، أما القسم يف هذه املنطقة، ملا هلا عالقة مباشرة بعادات وتقاليد هذه األسر يف حتضري بعض األكال
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 الثالث يتكون من اخلضر املصربة والفواكه الطازجة والتوابل.
العوامل االجتماعية واالقتصادية املؤدية إىل فائض االستهالك لألسرة  ،. دراسة للدكتورة هنال رشيد صقر5

 .2004السعودية، دراسة ميدانية يف مدينة جدة، ضمن متطلبات شهادة املاجستري واليت نوقشت سنة 
هدفت هذه الدراسة إىل حتديد العوامل املؤدية إىل السلوك اهلدري االستهالكي وحتديد دور االنفتاح 
واالتصال ابلعامل وأثره يف اجملتمع السعودي. ووضحت النتائج احملصل عليها أن الرجل ال يزال هو العائل 

عه املكاملات اهلاتفية شهراي من االنفاق على االتصاالت يف اجملتمع وما تستقط وأن كميةاألساسي لألسرة 
ميزانية األسرة، ووضحت أيضا أنه كلما كانت املناسبة اجتماعية احتفالية متجدها ثقافة اجملتمع أصبحت 
ظاهرة اجتماعية وهلا أولوية من االستهالك ولقد بني أن زايدة الدخل ونوع املستهلك والتقليد يؤثر على 

 زايدة االستهالك.
نوفمرب  23ختصص علوم التسيري، جامعة فرنسا واليت نوقشت يوم  ،كوروميلوسفدراسة ماكسيم  .6

2009. 
Maxime Koromylsov , L’impact de la délocalisation du luxe sur les attidudes 

des consommateurs, le cas des maisons françaises, université de Nancy2 

ع السلع الكمالية اليت يستهلكها املواطن الفرنسي ومدى تطرق الباحث يف دراسته إىل أهم أنوا 
 17ومنتج )ماركة(  34اهتمامه جبودة السلعة املشرتاة واملاركات العاملية مشلت الدراسة حبثني كيفني ضم 

مستهلك مقسمة خالل فرتتني. مستخدما منوج االحندار  555وحبث كمي مشل عينة مكونة من  مستهلك
 أتثري التنقل على اجتاهات سلوك املستهلكني.اخلطي املتعدد لدراسة 

حول املفاضلة بني طرق تقدير الدوال االقتصادية ذات املتغريات التابعة ، عباس انجي عواد دراسة.7
، وتوصل الباحث يف هذه 2010، 18، العدد 6النوعية، جامعة تكريت، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجمللد 

لصحيحة لتقدير املعادالت ذات املتغريات النوعية، حيث حاول مناقشة الدراسة إىل أن اختيار النماذج ا
وتطبيق طرق تقدير املعادالت ذات املتغريات التابعة النوعية من أجل اختيار الطريقة األفضل منها، حيث 
أدى استخدام النموذج التمييزي حسب الباحث احلصول على نتائج منطقية، واعترب كال من النموذج 

والنموذج التمييزي أكثر واقعية وانسجاما مع طبيعة البياانت املتوفرة، وأسهل بكثري من استخدام اللوجيسيت 
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 يف تقدير الدوال االقتصادية. Probitو Logit مناذج االحندار االحتمايل اخلطي 
هو االستهالك املفرط  Veblenاالستهالك البذخي أو املظهري عند فيبلني  االستهالك البذخي:.تعريف 3

للسلع اليت تعد دليال على عضوية املستهلك للطبقة املرتفهة يف اجملتمع الرأمسايل، عرفه فيبلني "هو تبذير 
النقود يف شراء حاجيات غالية واندرة ال يستعملها اإلنسان يف حياته اليومية، إال أن هلذه احلاجات قيمة 

خر وتعطيه مركزا اجتماعيا مرموقا، حبيث يعتربه الناس عضوا يف جوهرية تساعد صاحبها على الظهور والتفا
 (88، صفحة 2011)كاظم،  الطبقة األرستقراطية املرفهة، وهذا ما جيلب له السعادة واالرتياح"

الرأمسالية لإلشارة وقد استخدم فيبلني هذا املصطلح يف الدراسات األنرتوبولوجية للمجتمعات قبل 
إىل التباهي ابستهالك السلع هبدف اكتساب اهليبة، فبعض الناس يشرتون السلع غالية الثمن ليس ألهنا 
أجود من غريها، أو ألهنا تشبع حاجة بل ألهنا غالية فحسب وهو ما يعين التباهي هبا أمام الناس. فهذا 

مينحه مكانة اجتماعية مرموقة حىت حيسبه الناس من النوع من االستهالك يشعر الفرد ابلتفاخر والتباهي و 
 الطبقة االرستقراطية.

والبن خلدون رأيه يف هذا اجملال، فقد ذكر يف مقدمته: "إن املصر الكثري العمران يكثر ترفه وتكثر 
حاجات ساكنة من أجل الرتف وتعتاد تلك احلاجات ملا يدعو إليها فتنقلب ضرورات وتصري األعمال فيها 

غارم السلطانية اليت توضع يف كلها مع ذلك عزيزة واملرافق غالية ابزدحام األغراض عليها من أجل الرتف وامل
 (88، صفحة 2011)كاظم، األسواق" 

أما من الناحية االقتصادية، فقانون الطلب الذي يتضمن العالقة العكسية بني الكمية املطلوبة من 
ينطبق على هذا النوع من السلع، فكلما ارتفعت أسعارها زادت الكميات املطلوبة منها  وسعرها السلعة ما 

وهذا تبعا للصفات الذاتية للسلع الكمالية، وتعترب ظاهرة االستهالك البذخي استثناء من القاعدة العامة 
 للطلب.

ІII. :ة وق، وتتميز هذه السلع إبنفاق مبالغ كثرية يرتبط مفهوم السلع الكمالية ابلفاخرة أو سلع التسخصائص السلع الكمالي
 المتالكها، حيث يرى فيبلني أن عالمات الغالء يف سلعة ما دليل على مجاهلا، ومن بني أهم خصائصها:

 اجلمالية: أن تكون هذه السلع مجيلة وجذابة جلميع احلواس حيث تكسب الزبون متعة حسية؛ 
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  هذه السلع يف األسواق األوروبية وأسواق اخلليج العريب؛الندرة يف العرض والطلب فكثريا مما تتواجد 
 السلع األكثر استهدافا لدى الطبقة الغنية من اجملتمع؛ 
 ارتفاع أسعارها؛ 
 التفوق التقين والتكنولوجي النوعي وجودة تصنيعها؛ 
 منتجات رائدة أكثر قيمة كمنتجات الزينة ومواد التجميل؛ 
 وزيع لعالمات جتارية فاخرة؛قيمة فعلية: مادية وموضوعية مثل الت 
 مستمدة من الرتاث التارخيي واألساطري: كامتالك اللوحات الفنية لقدماء املشاهري؛ 
 إصدارات منتجات العالمات التجارية الشهرية كماركات السيارات الفخمة والساعات الفاخرة؛ 

والرغبات واجتاهات األفراد حنو ختتلف الدوافع واالحتياجات  .العوامل املؤثرة يف االستهالك البذخي:4
االستهالك البذخي، من جنس آلخر ومن منطقة ألخرى، ويتأثر هذا النمط من االستهالك بدرجة تعلم 
الفرد ومستوى دخله، والعادات والتقاليد والعالقات االجتماعية والبيئية احمليطة به، وحجم األسرة وتركيبتها، 

 الدفع املتاحة أمام األسر، وكذا عوامل تتعلق بتطور األوضاع السوسيووتزايد القروض االستهالكية وتسهيالت 
اقتصادية . سواء كانت هذه الدوافع نفسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية فهي تلعب دورا هاما يف التأثري على 

 الفرد يف التوجه إىل هذا النمط االستهالكي.
العوامل االجتماعية على االستهالك، ويعد أول أول من نبه إىل أتثري  Angelلقد كان  .أثر الدخل:1.4

من أشار إىل أمهية أثر الدخل يف منط االستهالك، حيث اعترب أن الدخل يؤثر يف االستهالك البذخي على 
املدى القصري، و تعد كفاية الدخل أحد أهم العوامل املؤثرة يف اإلنفاق االستهالكي، كما أن عدم كفاية 

مية املطلوبة من السلع ونوعيتها، ومن جهة أخرى كلما زاد دخل الفرد فإنه تزداد الدخل يؤثر يف كل من الك
 احتياجاته ويسعى الستهالك سلع أخرى جديدة.

تعد األسعار عامال مهما حمددا لالستهالك البذخي، فارتفاعها واخنفاضها يؤثر بشكل .أثر األسعار: 2.4
أو آبخر على حجم هذا االستهالك، وقانون الطلب الذي يتضمن العالقة العكسية بني الكمية املطلوبة من 

وبة عنها سلعة وسعرها ال ينطبق على هذا النوع من السلع إذ كلما ارتفعت أسعارها زادت الكميات املطل
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وكلما اخنفضت أسعارها قلت الكميات املطلوبة منها، وهذه العالقة مهمة جدا فهي اليت تكشف عنها 
 ظاهرة االستهالك البذخي.

األسرة أتثري فعال يف منط إنفاق املستهلك فكل فرد من أفراد األسرة خيتلف  حلجم .أثر حجم األسرة: 3.4
ستهالك الطفل مثال خيتلف عن الشخص البالغ والذي خيتلف إنفاقه تبعا للرتكيب العمري واجلنسي، فا

استهالكه أيضا عن الشيخ املسن، إضافة إىل اختالف االستهالك تبعا الختالف اجلنس فهناك كثري من 
 (30، صفحة 2011)أموري هادي كاظم،  السلع حيتاجها أحد اجلنسني دون اآلخر.

يساعد اإلعالن يف تعريف املستهلك ابلبدائل املتعددة للسلعة الواحدة وأماكن  والدعاية: اإلعالنأثر  .4.4
تواجدها وبذلك حتقق عبء التسوق على األفراد. ويؤدي اإلعالن دورا هاما يف اقتناء الفرد للسلع خبلق نوع 

على قوة ونفوذ وسائل اإلعالم من اللهفة يف نفوس الناس لالستهالك، وهكذا جنح اإلعالن الذي اعتمد 
املعلوم يف الوصول إىل أغلبية سكان العامل يف خمتلف الطبقات، والثقافات وصارت السلع االستهالكية وأمساء 

 وعالمات الشركات الكربى متعددة اجلنسيات جزء من الثقافة املتداولة بني الناس.
الفرد عملية املقارنة واملفاضلة بني األنواع وقد يتضمن اإلعالن أسعار السلع واخلدمات مم يسهل على 

فهو يعطي للمستهلك معلومات كافية عن سلع وخدمات  (94، صفحة 2010)نشيوات،  املتشاهبة
 جديدة، كما له أتثري سليب على سلوك املستهلك فهو يرسخ فكرة التسوق.

إن منط اإلنفاق يتأثر ابلتوزيع اجلغرايف والبيئي للسكان وكذلك ابلظروف املناخية،  .أثر العوامل البيئية:5.4
حيث أن التوزيع اجلغرايف للسكان خيلق جتانسا داخل هذه املناطق، وخيتلف يف الوقت نفسه بني منطقة 

ف، فسكان وأخرى ويؤثر بشكل نوعي على منط اإلنفاق حبالته الشمولية لذلك البلد، أي سكان احلضر والري
احلضر خيتلف إنفاقهم على السلع واخلدمات عن سكان الريف الذي يتأثرون ابلبيئة الريفية، فهم أقرب إىل 

 األسواق.
إن مثل هذه العوامل رغم أهنا وصفية لكن تصنف بياانت االستهالك على مستوى املنطقة ومستوى 

ذا العامل الوصفي يف قياس مستوى البيئة ومستوى الفصول، فيعطينا قياسا هلا ويعرض مدى أمهية ه
 االستهالك البذخي.



 

 دراسة ميدانية-االستهالك البذخي لدى األسر اجلزائريةقياس وتصنيف مستوى 
 

63 

أصبح االستهالك أتكيدا على وضع اجتماعي ومكانة معينة يف اجملتمع، واجته  :.أثر التقليد واحملاكاة6.3
عدد كبري من األفراد حنو املتع احلسية واالعتناء ابجلسد، متاشيا مع كل املنتجات اليت هتدف إىل جتميل 

 عنه. اجلسد والرتفيه
وأتثرت الشرائح بعضها ببعض يف نشر هذه األمناط االستهالكية يف عملية تقليد مجاعية وحماكاة 
للطبقة املرتفة، ففي القدمي كان األفراد يقيمون احلفالت واألعراس يف البيوت، ولكن اليوم الكثري منهم ينفقون 

للتباهي أمام اآلخرين، وهناك من أموال طائلة على احلفالت يف القاعات الفخمة مسايرة لضغوط اجملتمع، و 
ميتلك جهازي فيديو وأكثر من جهازي تلفاز، تقليدا ملا يفعله اآلخرون حىت ولو كان على حساب متطلبات 

 ضرورية، أو اللجوء إىل االستدانة واالقرتاض. 
مسايل ظهرت آليات ارتبط مفهوم االستهالك يف النظام الرأمسايل ابإلنتاج، ومع تطور النظام الرأ: : .العوملة7.4

جديدة يف تسويق السلع واخلدمات، كالشركات املتعددة اجلنسيات واالنرتنت واليت تعد من أشكال العوملة، 
ومن خالل ذلك تضاعف ومنى اإلنتاج الرأمسايل الذي أصبح يغزو األسواق. ففي ظل العوملة أخذت ظاهرة 

حماصرا بكم هائل من العالمات الفخمة وتنوع  االستهالك البذخي أبعادا جديدة، فقد أصبح الفرد اليوم
 كبري يف السلع وتعدد األسواق.

وقد احتلت الثقافة االستهالكية مكانة مهمة يف آليات العوملة، فقد حتول اإلنتاج من صناعي تقليدي 
يسد حاجيات ضرورية كامللبس والغذاء واملأوى إىل إنتاج وخدمات استهالكية جديدة كأدوات الزينة 

جميل والسيارات الفخمة واألاثث الفاخر، نتيجة التكنولوجيا احلديثة وتطور وسائل اإلعالم واالتصال والت
 اليت متلكها الدول املتقدمة.

 :.الدراسة امليدانية5
ميثل جمتمع الدراسة كافة املعلمني املوظفني ابملدارس اليت قمنا بزايرهتا إضافة إىل مدير  .جمتمع الدراسة:1.5 .

 التعليم االبتدائي مبدينة غليزان. كل مؤسسة
من  30ميثل جمموع املؤسسات الرتبوية للتعليم اإلبتدائي والكائنة مبدينة غليزان وعددها  .إطار املعاينة:2.5
 مدرسة. 56بني 



 

 راشدي فاطمة، عامر عامر أمحد
 

64 

مناسبا حلجم اجملتمع والذي يرمز له بـ  nجييب أن يكون حجم العينة والذي يرمز له بـ .عينة الدراسة:3.5
N.  وملعرفة حجم عينة املعلمني و املدراء الواجب احلصول على عددهم حىت تكون العينة مقبولة إحصائيا

، 2007)قصاص،  من حيث احلجم استخدمنا الطريقة التالية يف حالة جمتمع غري معلوم ويف حالة النسبة:
 (107-106الصفحات 

 :1n حساب 
=1n 

1nحجم العينة : 
e 0.05: نسبة اخلطأ وتساوي 
p  ألننا  %50: نسبة األشخاص الذين متسهم الظاهرة ويف هذه احلالة افرتضنا أن النسبة تساوي

 ال منلك معلومات مسبقة عن الظاهرة بسبب عدم توفر دراسات سابقة حسب استطالعاتنا.
Zاخلطأ املعياري : 

 Z=1.96فإن:  %5عند نسبة اخلطأ 
 3841n=فوجدان 

التصحيح: التصحيح ابستخدام حجم اجملتمع اإلحصائي أي عدد املعلمني املتواجدين على مستوى 
 مدينة غليزان، مبعىن أن العينة النهائية أتخذ بعني االعتبار حجم اجملتمع والذي يساوي:

N=658 
 n= ابلعالقة: nحيث يتم حساب 

 n= العددي:ابلتطبيق 

n=243 
وألن مبدأ املعاينة العنقودية هو أخذ كل مفردات العناقيد املختارة تغري احلجم النهائي للعينة ليصبح 

بني معلم ومدير ألنه مل يكن لدينا علم مسبق بعدد املعلمني داخل املدارس، كما أن من عيوب هذه  255
 العينة. املعاينة أننا ال نستطيع التحكم يف حجم
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 استخدمنا استمارة بياانت واليت تضمنت جمموعة من األسئلة. :.طريقة مجع البياانت4.5
و هو استخدام األسلوب اخلطي متعدد املتغريات حيث  التحليل التمييزي، :.النموذج املستخدم5.5

يستخدم هذا األسلوب للتصنيف أو التنبؤ يف املشاكل اليت يكون فيها املتغري التابع نوعيا و يف تصنيف 
مستوايت االستهالك )استهالك مرتفع، استهالك متوسط واستهالك منخفض( مث اخرتان جمموعة من 

ملميزة لكل جمموعة. وبعد مجع البياانت لعناصر كل جمموعة، يتم تطبيق املتغريات اليت تقيس اخلصائص ا
 خطوات أسلوب التحليل التمييزي إلجياد أفضل جمموعة خطية من هذه اخلصائص أو املتغريات.

 .فرضيات الدراسة:6.5
 حتاول دراستنا أتكيد أو نفي الفرضيات التالية: 

 ية لألسر اجلزائرية على مستوى االستهالك البذخي؛اقتصادية والدميوغراف تؤثر اخلصائص السوسيو-1
 تؤثر املتغريات اخلارجية لألسر اجلزائرية على مستوى االستهالك البذخي؛-2

 مناقشة النتائج:.7.5
، ابستخدام برانمج التحليل 255عد تفريغ البياانت اليت حصلنا عليها من مجع االستمارات وعددها ب

وقمنا بتصنيفها يف جداول مسحت لنا مبعرفة السلع الكمالية اليت يقبل عليها املبحوثون،  SPSSاإلحصائي 
كما تساعدان يف دراسة العالقة بني املتغريات املستقلة وخصائص املبحوثني ابالستعانة ابألساليب االحصائية 

ءة واضحة لبعض البياانت.  واليت تعطي لنا قرا Excel الوصفية، وكذا التمثيالت البيانية ابستخدام برانمج
 بني املتغريات استخدمنا اجلداول املزدوجة واختبار كاي تربيع.  ولتحديد العالقة

وتطرقنا إىل دراسة ومعاجلة العالقة بني املتغري التابع )االستهالك البذخي( واملتغريات املستقلة األخرى، 
والذي يسمح  التمييزي،وقياس مستوى هذا االستهالك حول عينة حبثنا، حناول استخدام أسلوب التحليل 

 Lambdaخي. ابالستعانة ابجلداول واختبارلنا مبعرفة أهم املتغريات املؤثرة يف املتغري التابع االستهالك البذ
wilks:وتتمثل خطوات التحليل التمييزي فيما يلي . 
لدراسة العوامل اليت تؤثر على مستوى  املستقلة:: حتديد العالقة بني املتغري التابع واملتغريات 1 اخلطوة

 :اجلدول التايلاالستهالك استخدمنا اختبار كاي تربيع، ونتج عنه 
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 العالقة بني املتغري التابع )مستوى االستهالك( واملتغريات املستقلة: 01دول اجل

 spssاعتمادا على خمرجات  نيالباحثمن إعداد املصدر: 

متغريات فقط تؤثر يف  5من خالل هذه العالقات اليت جاءت يف البيان للجدول أعاله، وجدان 
وعند مستوى معنوية  (ddl=2نفس اجلدول وعند درجيت حرية ) ستوى االستهالك. وكما هو مبني يفم
(=0,05αنالحظ أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املت ،)التالية: "تسعى دائما  غريات املستقلة

 للتغيري"، "االهتمام ابإلعالن"، "االهتمام ابلعالمة التجارية"، "اجلنس" و"مكان اإلقامة".
 (: اختبار الفرق بني متوسطات اجملموعات2اخلطوة )

 Lambdaلدراسة الفروق بني متوسطات اجملموعات )مستوايت االستهالك( ابستخدام اختبار
wilks حيث يسمح هذا االختبار بتحديد معنوية الدوال القانونية التمييزية للنموذج، وهو نسبة التباين ،

الكلي للدالة التمييزية غري املفسر بواسطة الفروقات بني جمموعات الدراسة، وميثل اجلدول التايل اختبار الفرق 
 (:ddl=2د درجة حرية )وعن Fبني متوسطات اجملموعات اليت نود تصنيفها، ابستخدام اختبار 

 مستوى املعنوية ddl احملسوبة χ² البيان
 843. 2 341. اقتصادية حتسن األوضاع السوسيو

 284. 2 2.514 التقدم التكنولوجي

 072. 2 5.268 مجالية السلع

 986. 2 0.029 القروض االستهالكية

 618. 2 0.963 دوافع شخصية

 107. 2 4.478 امللل من األشياء القدمية

 198. 2 3.244 االهتمام ابألشياء الثمينة

 004. 2 11.130 يسعى دائما للتغيري

 007. 2 9.997 االهتمام ابالعالن

 000. 2 19.294 االهتمام ابلعالمة

 011. 2 9.058 اجلنس

 011. 2 8.961 مكان اإلقامة
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 : اختبار الفرق بني متوسطات اجملموعات2دول اجل
 املعنوية Lambda de wilks F ddl1 ddl2 املتغريات

 011. 135 2 4.673 935. جنس املبحوث

 008. 135 2 4.995 931. منطقة اإلقامة 

 001. 135 2 7.516 900. االهتمام ابلعالمة التجارية

 018. 135 2 4.146 942. االهتمام ابالعالن

 002. 135 2 6.656 910. تسعى دائما ابلتغيري

 756. 135 2 281. 996. دوافع شخصية

 285. 135 2 1.265 982. احملاكاة

 201. 135 2 1.622 977. التقدم التكنولوجي وتطور االعالن

 786. 135 2 241. 996. اقتصادية حتسن األوضاع السوسيو

 094. 135 2 2.410 966. مجالية هذه السلع

 917. 135 2 087. 999. القروض االستهالكية املتاحة أمام األسر

 214. 135 2 1.559 977. االهتمام ابألشياء الثمينة

 205. 135 2 1.605 977. امللل من األشياء القدمية

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

يبني اجلدول أعاله ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني كل متغري مستقل والفئات 
إىل  2وهو يتوزع من  Lambda wilksالثالث للمتغري التابع )االستهالك البذخي( ابستخدام اختبار 

غريات هلا . ويتضح من خالل اجلدول كما هو مبني يف مستوى املعنوية أن الفروق بني متوسطات املت135
داللة إحصائية عند املتغريات املستقلة التالية: "جنس املبحوث"، "منطقة اإلقامة"، "االهتمام ابلعالمة 

 التجارية"، "االهتمام ابالعالن" و"تسعى دائما للتغيري".
  Déterminant Log(: حمدد اللوغاريتمية3) اخلطوة

املوجود يف مصفوفة التغايرات، فكلما كربت قيمة احملدد حمدد اللوغاريتمية يسمح لنا مبعرفة االختالف 
دلت على وجود اختالف يف مصفوفة التباينات املشرتكة، ويفرتض التحليل التمييزي جتانس مصفوفة التغاير 

 بني اجملموعات، ولكن عكس ما يتوقع فإن حمددات اللوغاريتم غري متساوية نسبيا.
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 : حمدد اللوغاريتمية03دول اجل
 Rang Déterminant Log يستهلك

 A 12 مرتفع

 24.125- 13 متوسط

 26.066- 13 منخفض

Intra-groupes combines 13 -23.020 

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

متغري مقرتح يف اجملموعة  13متغريا منبأ من  12أن  Rangنالحظ من اجلدول السابق عند العمود 
األوىل بينما أخذت كل املتغريات املقرتحة يف اجملموعة الثانية، وذلك ابستخدام طريقة التحليل املباشر، 

 ويفرتض التحليل التمييزي جتانس مصفوفة التغاير بني اجملموعات.
 BOX(: اختبار4) اخلطوة

 يستخدم هذا االختبار الختبار جتانس مصفوفات التغاير، حيث نفرض أن: 
 0H الدراسة:يوجد جتانس بني التغايرات ملتغريات  

 1Hال يوجد جتانس بني التغايرات ملتغريات الدراسة: 
، ويتم هذا Boxمن خالل اجلدول أدانه ميكننا اختبار فرضية جتانس التغايرات عن طريق اختبار 

حيث أن قيمته حتدد الفرضية الواجب قبوهلا، فإذا كانت الداللة  F-Fisherاالختبار ابستخدام توزيع 
فإننا نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على عدم التجانس يف  0.005أقل من 

 خفض(.التغايرات بني أصناف املتغري التابع "يستهلك" )مرتفع، متوسط، ومن
 لتساوي مصفوفات التغاير Box: اختبار 4دول اجل

 
 
 
 
 

 spssمن إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات املصدر: 

M de box 

F القيمة التقريبية 

ddl1  

ddl2  

 املعنوية

186.896 

1.706 

91 

12099.622 

.000 
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 فإننا نقبل الفرضية البديلة. 0.000ومبا أن القيمة بلغت  
 القيم الفعلية: 05اخلطوة رقم 

يعتمد هذا االختبار على جمموعة من االختبارات اإلحصائية، ميكن من خالهلا اختبار قوة الداللة 
بني املتغري التابع )"يستهلك"( واملتغريات املستقلة األخرى. و القيم الفعلية املتعلقة ابلدوال اخلطية التمييزية 

تساوي  hذات الرتتيب  hµييز، كل قيمة فعلية تسمح ابحلكم على مدى مقدرة هذه الدوال على التم
 (Desbois, 2003, p. 30) .التباين ما بني اجملموعات للدالة اخلطية التمييزية لنفس الرتبة

ويلخص اجلدول املوايل نتائج هذه االختبارات، ومبا أن للمتغري التابع ثالث أصناف أو مستوايت، 
 فإننا نتحصل على داليت متييز.

 : القيم الفعلية5 اجلدول
 
 
 

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

 .0,0952µ=والقيمة الفعلية الثانية  0,4781µ=يف مثالنا القيمة الفعلية األوىل 
 نسبة التباين املفسر يساوي نسبة القيمة الفعلية إىل نسبة جمموع القيم الفعلية، أي:

  100*  =1t 
100* =1t                   

=83,42%1t 
 من التباين بني اجملموعات. 2t%16,6=بينما الدالة التمييزية الثانية ال تفسر سوى 

 0.478ونالحظ أيضا من اجلدول لدينا داليت متييز، ونالحظ أن كل من اإلحصاءات الذاتية والبالغة 
ابإلضافة إىل معامل  1وكذلك نفس القيمة للتباين الرتاكمي املفسر من الدالة  %83.4ونسبة التباين البالغة 

 على ارتباط قوي. وتدل هذه القيمة 0.568االرتباط القانوين 

 االرتباط القانوين الرتاكمي % التباين % القيمة الفعلية الدالة
1 

2 

a478. 

a095. 

83.4 

16.6 

83.4 

100.0 

.568 

.295 
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 (: اختبار الداللة وقوة العالقة6) اخلطوة
الذي  Lambda de wilksالختبار الداللة وقوة العالقة نستخدم إحصاءة اختبار كاي تربيع و 

يعرب عن مقدار التغاير غري املفسر يف الدوال التمييزية، وتكون نتائجه أفضل كلما صغرت قيمتها. والدوال 
 احملصل عليها هي الدوال القانونية لتعظيم الفروقات بني اجملوعات املراد تصنيفها.

 : اختبار الداللة وقوة العالقة6دول اجل

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

، أما 0.618بلغت  Lambda de wilksمن اجلدول يتبني لنا أن قيمة إحصاءة 
=62.0922χ أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعات الثالث ونستدل  ،وحيدد هذا االختبار

وهو يعرب على وجود فروق بني  0.05على أن هذا االختبار دال عند مستوى  000.من قيمة الداللة 
 اجملموعات الثالث )مرتفع، متوسط، ومنخفض( يف املتغريات املستقلة املقرتحة.

 (: دوال التمييز7) اخلطوة
متييز، وخنتار من بني هذه الدوال الدالة اليت تعطينا أفضل املعامالت القانونية كما يف وجدان داليت 

 حتليل االحندار املتعدد.
 : دوال التمييز7دول اجل

 الدالة املتغريات
1 2 

 576. 513.- جنس املبحوث

 132.- 374. منطقة اإلقامة

 266. 320. االهتمام ابلعالمة التجارية

 178. 535. ابالعالناالهتمام 

 305. 441. تسعى دائما للتغيري

 223. 017.- دوافع شخصية

 املعنوية Lambda de wilks Khi-deux ddl اختبار الدوال
 2إلى  1

2 

.618 

.913 

62.092 

11.736 

26 

12 

.000 

.467 
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 252. 130.- احملاكاة

 528. 055.- التقدم الكتولوجي وتطور االعالن

 361.- 001.- اقتصادية حتسن األوضاع السوسيو

 228.- 169. مجالية هذه السلع

 120.- 076.- القروض االستهالكية املتاحة أمام األسر

 041. 314. االهتمام ابألشياء الثمينة

 137.- 235. امللل من األشياء القدمية

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

يتضح من اجلدول أن الدالة األوىل هي دالة التمييز القانونية املعيارية اليت تربط املتغري التابع ابملتغريات 
 معادلتها على النحو التايل: املستقلة، وميكن صياغة

5+0.441x4+0.535x3+0.320x2+0.374x10.513x-Consom= 

يف منوذج االحندار اخلطي املتعدد، فهي تبني  وتقدم معامالت هذه الدالة نفس ما تقدمه معامالت 
 األمهية النسبية للمتغريات يف عملية تقدير قيم املتغري التابع عند املستوايت املختلفة للمتغريات املستقلة.

ونالحظ من خالل املعادلة أن متغريا "تسعى دائما للتغيري" و"اجلنس" هلما أتثري واضح يف حتقيق 
 ستهالك )مرتفع، متوسط ومنخفض(.التميز بني جمموعات اال

وهي: "اجلنس، "االهتمام ابإلعالن" و "تسعى  5X و 4Xو 1Xاملتغريات أي أننا اعتمدان على 
تصنيف مستوايت االستهالك مع األخذ بعني االعتبار العوامل املستقلة األخرى  يفكمؤشرات دائما للتغيري"  

 اليت ال تقل أمهية عن العوامل األخرى. ""العالمة التجاريةو "االهتمام ابإلعالن"وهي: 
 (: إحداثيات مركز ثقل اجملموعتني08) اخلطوة

تسمح دوال التصنيف بتحديد اجملموعة اليت ينتمي إليها كل مبحوث على أساس القيم املأخوذة من 
متركز خمتلف املتغريات املستقلة، ويبني مركز ثقل كل جمموعة من مستوايت االستهالك والذي يعين دوال 

 اجملموعة، أي ثقل قيم دالة التمييز للمجموعات الثالث )مرتفع، متوسط، ومنخفض(.
يف حالة فرضية تساوي مصفوفات التغاير تكون هذه الدوال خطية، أما إذا كانت غري متساوية تكون 
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 هذه الدوال تربيعية.
 : إحداثيات مركز ثقل اجملموعتني8 دولاجل

 
 
 
 
 
 

 spssاعتمادا على خمرجات  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

 813,-نالحظ من اجلدول، أن قيمة دالة التمييز األوىل عند املستوى "مرتفع" كانت تساوي 
، ومبا 1,153وابملقابل كانت قيمة دالة التمييز األوىل متعاكسة، أنه عند املستوى " ضعيف" كانت تساوي 

 .2,13=1,153+0,164+0,813أن القيم متعاكسة، فإن املسافة تقدر بينها جبمع قيمها املطلقة: 
 خامتة:.6

لف األساليب اإلحصائية من خالل التحليل الوصفي لبياانت الدراسة امليدانية وابستخدامنا ملخت
واختبار كاي تربيع، تبني لنا أن معظم املعلمني هم إانث، ومتوسط حجم األسر ال يبتعد عن املتوسط الوطين 

 حلجم األسرة اجلزائرية. كما أن نسبة كبرية من املبحوثني يقيمون يف املناطق احلضرية.
من اجلنس ومنطقة اإلقامة يف تفسري  ويف دراسة العالقة بني املتغريات اتضح لنا أتثري كبري لكل

ر اخلارجي للمنزل، االستهالك البذخي، كما توصلنا إىل نسبة كبرية من املبحوثني يهتمون ابملالبس واملظه
 أن منوذج التحليل جنح يف التمييز بني مستوايت االستهالك. ويف نفس الوقت

 أما فيما تعلق بفرضيات الدراسة، توصلنا إىل ما يلي:
اقتصادية والدميوغرافية لألسر اجلزائرية على  ة للفرضية األوىل والقائلة بتأثري اخلصائص السوسيوابلنسب

 مستوى االستهالك البذخي، وجدان أن ضمن هذه العوامل هناك اجلنس ومنطقة اإلقامة؛
االستهالك ابلنسبة للفرضية الثانية والقائلة بتأثري املتغريات اخلارجية لألسر اجلزائرية على مستوى 

 البذخي، وجدان أن هناك أتثري للعالمة التجارية واإلعالن والسعي إىل التغيري على مستوايت االستهالك؛

 دالة التمييز يستهلك
1 2 

 مرتفع
 متوسط
 ضعيف

-,813 

-,164 

1,153 

-,451 

,266 

-,208 
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عادة استهالكية سيئة وهدر فهو ال يتناسب وعادات اجملتمع العريب وإمنا االستهالك البذخي يعترب 
 ة يف دول العامل الثالث.حماكاة مع اجملتمع الغريب وهذا راجع للعوملة وأتثرياهتا السلبي

ويعترب مفهوم االستهالك البذخي حديثا لدى املواطن اجلزائري، حيث تتوفر أنواع قليلة من السلع 
الكمالية لعالمات جتارية ابرزة، تراتد عليها خاصة فئة الشباب كالعطور ومستحضرات التجميل وبعض أنواع 

 املالبس الفاخرة.
جلزائري، كان اختياران لفئة املعلمني بسبب تقارب مداخيلهم ولدراسة هذا النمط يف اجملتمع ا

ومستوايهتم املعيشية، حيث استخدمنا املنهج اإلحصائي التحليلي معتمدين على منوذج التحليل التمييزي يف 
تصنيف أسر املبحوثني حسب مستوايت االستهالك البذخي )مرتفع، متوسط وضعيف(، اعتمادا على 

 انية.بياانت الدراسة امليد
وقد تبني لنا من خالل دراستنا أن هذه الفئة ال ختتلف عن ابقي فئات اجملتمع، حيث يتجه عدد 
معترب من املعلمني عن طريق الرتكيز على أنواع خمتلفة من السلع الكمالية حسب أفضليتها ابلنسبة إليهم، 

التجهيزات املنزلية وأواين التزيني  إىل ابإلضافةفهم يهتمون ابملالبس والشكل اخلارجي للمنزل ونوع الطعام، 
واألفرشة اليت يسعون لتغيريها مىت كانت مناسبة وحسب أجناسهم فالنساء من مييلون للتغيري، خاصة فيما 

 يتعلق بتغيري األفرشة والصالون.
ووجدان أن من العوامل األكثر أتثريا على االستهالك البذخي عاملني يرتبطان ابخلصائص العامة 

ومها اجلنس ومكان اإلقامة، حيث تبني أن اإلانث واملقيمون يف املناطق احلضرية أكثر ميال  للمعلمني
 لالستهالك البذخي.

يف حني وجدان أن من بني العوامل اخلارجية االهتمام ابإلعالن والعالمات التجارية، كما أن سعيهم 
االستهالك البذخي لدى أسر املعلمني، إىل التغيري هي من بني أهم املؤشرات اليت دفعتنا لتصنيف مستوايت 

 وتعترب من بني أهم العوامل اليت تدفع هبم إىل التوجه حنو هذا النوع من االستهالك.
 ابلنسبة ملا جاءت به دراستنا والدراسات السابقة:

 عالقة اجلنس ومنطقة اإلقامة مبستوايت االستهالك تتفق مع نظرية اجنل Angel  رغم أنه أشار
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 االستهالك بصفة عامة.إىل 
  والسعي حنو التغيري تتفق مع الدراسة السابقة لنهال رشيد صقر حول العوامل االقتصادية واالجتماعية

املؤدية إىل فائض االستهالك لدى األسرة السعودية والذي يفسره اجتاهات املواطن العريب يف الفرتة احلالية 
 حنو التجديد تلبية لالحتياجات احلالية

 .متوسطوبصفة عامة وجدان أن املعلمني مييلون إىل االستهالك البذخي ولكن مبستوى 
 .التوصيات واالقرتاحات:7

 ضبط االستهالك وذلك من خالل تبين الدولة لسياسة مالية للحد من استهالك السلع الكمالية؛ 
  والتحفيزات البنكية يف توعية األفراد وتشجيعهم على االدخار، من خالل اإلعالن عن خمتلف اخلدمات

 هذا اجملال؛
 إجراء دراسات ميدانية معمقة فيما خيص موضوع االستهالك العائلي وخاصة البذخي؛ 
 . قائمة املراجع:8

(. االستهالك املظهري تبعا جملاالته وعوامله حبث ميداين يف 2011فيفري,  11ابتهال عبد اجلواد كاظم. )
 .88، صفحة 11ل. دراسات موصلية ، مدينة املوص

تقدير وحتليل مناذج االستهالك ما بني دوال أجنل ومنظومات  .(2011) .ع .س ,أموري هادي كاظم
 .املناهج للنشر والتوزيع :األردن .(األوىل .éd)الطلب 

املناهج للنشر (. مدخل إىل االقتصاد املنزيل. األردن: 2010أمين سليمان مزاهرة، ليلى حجازين نشيوات. )
 والتوزيع.

 (. مبادئ اإلحصاء والقياس اإلجتماعي. املنصورة.2007مهدي حممد قصاص. )
 Desbois, D. (2003). une introduction à l'nalyse discriminante avec spss pour 

windows. France: Modulad. 
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 )واقع وحتدايت( 2018-2000يف اجلزائر خالل الفرتة  اإلنفاق العام على التعليم العايل
Public Expenditure on Higher Education in Algeria during the 

period 2000-2018 (Reality and Challenges) 

 خواثرة سعيدة
 LEMAC العوملة خمرب تقييم رؤوس األموال اجلزائرية يف ظل

 saida.khouatra19@gmail.com ،1 جامعة فرحات عباس سطيف
 30/08/2019اتريخ النشر:               16/04/2019اتريخ القبول:                 24/03/2019اتريخ االستالم: 

 

 :ملخص
العايل من زاوية اقتصادية يلعب دورا مهما يف زايدة معدالت النمو والتنمية مما ال شك فيه أن التعليم 

وكذا ملا يشكله من ضغط على امليزانية العامة للدولة، إذ يعترب اإلنفاق عليه مؤشرا حيواي لقياس دور الدولة 
 االجتماعي.

 املمتدة بني اجلزائر خالل الفرتةحتليل واقع اإلنفاق العام على التعليم العايل يف الدراسة إىل لذلك هتدف 
إىل جمموعة من  إذ توصلت على هذا القطاع،توضيح خمصصات اإلنفاق العام ب وذلك [2000-2018]

النتائج أمهها أن حتليل مؤشرات التطور الكمي والنوعي يبني مدى اجلهد الذي تبذله اجلزائر من أجل ترقية 
وهذا ملواجهة الضغوطات املتمثلة يف تزايد عدد الطلبة  حيث خصصت له مبالغ ضخمةقطاع التعليم العايل 

اهليئة التدريسية اليت تشكل جزًء من ميزانية القطاع. إال أن ضعفه من الناحية العاملية و  تزايد أجور العمالو 
  للبالد واألهداف التنمويةيستوجب مضاعفة اجلهود لتدارك االختالفات والنهوض مبا يتماشى 

التعليم العايل، اإلنفاق على التعليم العايل، امليزانية، مؤشرات اإلنفاق على التعليم العايل،  :يةكلمات مفتاح
 .اجلزائر
 JEL: I23 ،H52 ،H61،I29 ،O52 اتتصنيف

Abstract:  

The study aims to analyze the reality of public expenditure on higher 

education in Algeria during the period between [2000-2018] and by  
__________________________________________ 

  saida.khouatra19@gmail.com، خواثرة سعيدةاملؤلف املرسل: 
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clarifying the allocation of public expenditure on this sector, reaching a 

set of results that the quantitative and qualitative development indicators 

analysis shows how the effort of Algeria For upgrading the higher education 

sector has devoted huge sums to face the pressures of increasing student 

numbers and increasing the wages of the workers and teaching staff  which 

form part of the public sector budget. But the weakness of global hand 

requires redoubled efforts to overcome differences and promote consistent 

and developmental objectives of the country. 

Keywords: Higher Education, Spending on Higher education, budget, 

Spending on higher education indicators, Algeria 

Jel Classification Codes: I23, H52, H61, I29, O52 

  :مقدمة .1
وبوجه خاص اإلنفاق على التعليم  عمومانظرايت التنمية االقتصادية على أمهية اإلنفاق العام  تؤكد

يعد أحد أهم أدوات السياسة  هذا القطاعىل إ االلتفاتف ،سواءالالدول النامية و املتقدمة على حد العايل يف 
و تقاس أمهية التعليم  ،ماعية لألفراداملالية و اليت ميكن أن تلعب دورا جوهراي يف احلياة االقتصادية و االجت

زايدة معدالت  يفالعايل بقدر ما ختصص له من متويالت ابلنسبة إىل  الناتج احمللي اإلمجايل وهذا ملا له دور 
أن قضية متويل التعليم العايل تضل إحدى القضااي احلاكمة و اليت حتد كثريا  إال ،النمو و التنمية االقتصادية

ف التنموية وخاصة ابلنسبة للدول النامية و اليت تعاين من قصور يف مواردها املالية وعجز  من حتقيق األهدا
 يف ميزانياهتا العامة و تسعى يف الوقت نفسه إىل رفع مستوى اخلدمة التعليمية.

أولوايت خمططاهتا اإلمنائية و سعت ضمن وجعلته العايل عليم لقطاع التو قد أولت اجلزائر أمهية ابلغة 
ا، حيث طبقت جمموعة ابعتباره أساس تقدمها ورفاهيته الالزمة  توفري كل اإلمكانيات املادية و البشريةىلإ

يف عدد الطلبة املسجلني يف مراحل  املمثلحماولة منها لرفع خمزون رأمساهلا التعليمي وذلك يف  من اإلصالحات
و زايدة إنتاجية العامل و زايدة الناتج احمللي قوى العاملة الكفاءة   بدوره ززعمما ي ،التعليم وحتسني نوعيتهم

 أي حتقيق قاعدة تعليمية قوية تستند إليها يف حركتها التنموية. اإلمجايل.
أهم ه وذكر عليتسليط الضوء حول ماهية التعليم العايل واإلنفاق هو املقال هذا خالل  منواهلدف 

ن خالل م يف اجلزائر ى هذا القطاع ابخلصوصعلو من مثة توصيف و حتليل واقع اإلنفاق ، همصادر متويل
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أداء هذه الفئة من حتسني و [ 2018-2000املمدة بني ]خالل الفرتة توضيح خمصصات اإلنفاق عليه 
 .يطاحملعلى  او تفتحه اجملتمع

. حول حتليل واقع اإلنفاق على التعليم العايل يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة إشكاليةوبذلك تتمحور 
[ و ما يشوبه من حتدايت حنو حتقيق األهداف املنشودة. واليت ميكن 2018-2000متتد بني سنيت ]زمنية 

 :صياغتها على النحو التايل
 [؟ 2018-2000العايل يف اجلزائر خالل الفرتة ] اإلنفاق العام على قطاع التعليم ما هو واقع

 و من املنطلق العلمي ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية :
 ما املقصود ابإلنفاق على التعليم العايل؟ -
هل مصادر التمويل احلكومي كافية يف ظل تذبذب إيرادات الدولة؟  وملاذا يبقى التمويل  - 

 اخلاص بعيدا عن هذا القطاع؟
 ما هي مؤشرات التطور الكمي و النوعي للتعليم العايل يف اجلزائر؟ -
 لناتج احمللي اإلمجايل؟ ما نصيب اإلنفاق على التعليم العايل من ا -

حتاول تشخيص واقع  وذلك ألهنا ،املنهج الوصفي التحليلييف هذه الدراسة على مت االعتماد 
و  امليداناإلنفاق على التعليم العايل يف اجلزائر و حتليله قصد الوقوف على أهم اإلصالحات اليت مست 

 . القطاععلى مؤشرات  اانعكاساهت
والوقوف كميا ونوعيا على مؤشرات اإلنفاق على قطاع التعليم العايل ابجلزائر يف إطار تتبع املوضوع  و

 .ُزّودت الدراسة ابلبياانت اإلحصائية املدعمة ابألرقام والرسوم البيانية
 التأصيل النظري .2

 :تعريف التعليم العايل 1.2
اليت  التكنولوجية أو إعداد املعلمة و كل أمناط التعليم األكادميية و املهني"يعرف التعليم العايل على أنه 

)بطرس و علي القريشي،  "تقدم يف مؤسسات مثل اجلامعات، كلية، املعاهد التكنولوجية و كليات املعلمني
اليت مير  فهو أخر مرحلة من مراحل التعليم قمة اهلرم التعليميأييت يف  التعليم العايلف (12، صفحة 2014
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هبا الفرد و أرقاها إذ تكسبه مؤهالت و مهارات عالية، تساعده فيما بعد يف احلصول على وظيفة كما متنحه 
 .(693، صفحة 2014)حيياوي و مسعودي،  أيضا مكانة اجتماعية مرموقة

أبنه كل منط للتكوين  05-99ية وفقا لقانون ف التعليم العايل يف اجلزائر حسب اجلريدة الرمسويعرّ 
مؤسسات التعليم العايل من  و تتكون، بعد التكوين املهين من طرف مؤسسات معتمدة مافيو البحث يقدم 

اجلامعة كما ميكن أن تنشأ معاهد و مدارس  و املدارس و املعاهد اخلارجية عن اجلامعات و املراكز اجلامعية،
 .(1999)اجلريدة الرمسية،  بتقرير مشرتك مع الوزير املكلف للتعليم العايللدى دوائر وزارية أخرى 

 تعريف اإلنفاق على التعليم العايل: 2.2
اإلنفاق التعليمي هو جمموع النفقات املالية احلالية أو املتوقع إنفاقها إلنتاج خمرجات معينة من القوى 

ابملعارف و املهارات و االجتاهات األساسية اليت متكنهم من التكييف مع احلياة و االخنراط يف البشرية اجملهزة 
على أعلى مستوى للتعليم و يشمل اإلنفاق اخلاص على اجلامعات ،  فهو إمجايل اإلنفاق أحد أنشطة اجملتمع

فة إىل اإلنفاق على البحث و الكليات و املؤسسات اخلاصة اليت تقدم اخلدمات التعليمية أو تدعمها.ابإلضا
كل ما كما يعرف على أنه   . )http://data.oecd.org/edu(  و التعليم من قبل املؤسسة التعليمية

يعبئه البلد من موارد تنفقها املؤسسات التعليمية لتسيري شؤوهنا و حتقيق أهدافها ، سواء كانت موارد مادية 
 .(147، صفحة 2015/2016)صلعة،  أو عينية

 اإلنفاق العام على التعليم العايل: أمهية 2.3
يعد التعليم القاعدة األساس يف إعداد العناصر املشاركة يف عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية و 

بتلك العملية التعليمية ومبختلف مراحله، فالتعليم إذ أخذت معظم الدول العامل   عملية التقدم احلضاري.
هارات الالزمة جلعل إسهامها يف النشاطات االقتصادية أكثر جدوى وفعالية فكلما مليزود القوة العاملة اب

ة ر ارتبط التعليم بتلبية احتياجات التنمية االقتصادية من املهارات املختلفة أكرب كلما كان التعليم  أكثر قد
هلذا على التعليم مؤشرا حيواي لقياس دور الدولة االجتماعي كما أن  لعاما اإلنفاقاجملتمع. ويعترب  على خدمة

االقتصادية ن الفرد املتعلم يكون دوره أكرب يف التنمية أل ،يف التنمية االقتصادية و االجتماعية اثر كبريةاإلنفاق آ
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التعليم يف  ذلك ألمهية الدور الذي يؤديه املتعلم ر من الشخص غريثيف احلياة االجتماعية أك وعليه دور كبري
 .احلساابت االقتصادية ، ويرتتب على ذلك عوائد تفوقية االقتصادية و تنمية اجملتمعاتالتنم

هذا و يؤدي التعليم دورا حموراي يف تشكيل رأس املال البشري ألن مؤسسات التعليم العايل هي ثروة 
التعليم العايل على وجه اخلصوص  و اقتصادية و اجتماعية. ويالحظ تزايد اإلنفاق العام على التعليم عموما 

ن إضافة مجلة أسباب األسباب يف الدول النامية و هذا التزايد له أسبابه، وفضال عن ما ورد أعاله ميك
إلجياد متطلبات العملية التعليمية، لسكان حيث يتطلب ذلك الزايدة يف اإلنفاق العام كالزايدة يف عدد ا

وهناك أسباب أخرى مثل زايدة الدخل القومي و الوعي أبمهية التعليم، لذلك يعد التعليم سببا رئيسيا  يف 
خله أكرب نسبيا من الشخص غري املتعلم، كما أن للتعليم أاثر زايدة الدخل ألن الشخص املتعلم يكون د

، 2009)اهلييت و أخرون،  املستهلكني كبرية يف اإلنتاجية و اجلودة مما يساعد يف اتساع اخليارات أمام
 .(3صفحة 

يف ميزانيات الدول  ليس نقدايو  احقيقيالعايل  ويفرتض أن يكون التوجه لزايدة اإلنفاق على التعليم
احلجم الكبري مليزانيات  ومن مث فإن مدخوالهتانامية تعاين من حمدودية وتواضع النامية، رغم أن أغلب البلدان ال

الضرورية   يساهم يف رفع أسعار املستلزماتيف بعض البلدان النامية اليت يصاحبها تضخم عايلالعايل  التعليم
 على التعليم فاإلنفاق و الذي يقود إىل تراجع مستمر يف تلك العملية بدل من تسارعها.لعملية التعليم 

تالءم و التصور املستقبلي لطبيعة هذا االستثمار و يف جماالت ت جيب أن يكون وفق منهجية علميةالعايل 
 ميكن أن يتم اليت سبب عدم استخدامها بشكل عقالين وحمددة مسبقا و مبا ال يؤدي إىل هدر يف املوارد ب

ميكن أن حيقق اهلدف والذي بدوره  يتالءم وسوق العمل مباالعايل  عرب تنسيق خمطط ملخرجات التعليم
ظائف  وهذا يف ظل حتول اجملتمعات حنو املعرفة و اليت أفرزت و  (54، صفحة 2013)العديل،  املطلوب

بري يف جمال تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت و اليت حتتاج كتطور الالبسبب  وأعمال يتم اجنازها عن بعد
 .تكنولوجيالور السريع لطملواكبة الت مكثفتدريب  بتعليم و مهارات عالية وإىل مورد بشري يتمتع 

 العايل:مصادر متويل التعليم  .3
يعترب متويل التعليم من أكثر القضااي جدال يف اقتصادايت التعليم و ابلطبع يشتد اجلدل و حيتدم 
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 اخلالف وتشتعل القضااي يف حالة متويل التعليم العايل على وجه اخلصوص وهدا راجع لعدة أسباب منها:
 : ارتفاع تكاليف التعليم العايل يف ضوء تزايد االهتمام ابجلودة.أوهلا -
بني ما هو متاح من موارد مالية للحصول على املعارف و املهارات و : تطلعات اجملتمع املتزايدة اثنيها -

 لدى املؤسسة التعليمية.
: تزايد اإلنفاق على البحث و التجديد، حبكم ما تفرضه املنافسة الدولية يف جمايل  البحث و اثلثها -

 .(6، صفحة 2005)الدقي،  سعي الدؤوب إىل التميزال يف إطارالتعليم 
التعليم،  حتسنيااللتزام ابستخدام أقصى مواردها يف  البلدانأنه جيب على على وينص القانون الدويل 

تدعيم  ابلاملباشرة مق تزاماتلاللاالعتبار األول   الءإبيتلتزم  فإهنا الدول حمدودةهذه ويف حالة كانت موارد 
توفري التعليم الثانوي التعليم األساسي )االبتدائي و املتوسط(و ضمان التعليم للجميع دون متييز، كما وتلتزم ب

هذا بتخصيص  . و(www.right-to-education.org) كذلك حتسني جودة التعليماجملاين و 
الدولية انت اإلعال حيث تنصُ  ن تستخدم هذه األموال بفاعلية.أ علىجزء كبري من امليزانية لتمويل التعليم 

من الناتج القومي اإلمجايل من أجل حصول  %6عن نسبته ال يقل  ما ختصيصأنه جيب على الدول 
حيصل الطالب ذو  إذفعدم املساواة يف متويل التعليم يؤدي إىل أتثري مضاعف  ،اجلميع على تعليم عادل

غالبا ما يفشلون والذين  الطالب إلكمال دراستهم هؤالء أقل للتعليم و عندها يكافحى فرص املوارد األقل عل
مرحلة التعليم العايل. لذا جيب على اجملتمعات أن تتحمل هذا  الثانوية و الذهاب إىل املسريةكمال يف إ

ية و خفض م يعمل على رفع معدالت التوظيف وختفيض تكاليف الرعاية الصحفاالستثمار يف التعلي العبء.
 الطويل ىاالستثمار يف التعليم حيقق فوائد اجتماعية و اقتصادية على املد فإن وعليه معدالت اجلرمية

(http://www.elc_pa.org). 
 عليه ميكن القول أن مصادر متويل التعليم تتنوع كما يلي:و 

عرب العديد و هذا مويل التعليم تاملصدر الرئيسي ل: تعد احلكومات يف معظم الدول املصادر احلكومية -
وعلى املسامهة يف ن على الكسب املادي و ها قادر و التعليم هبدف أن يصبح مواطنمتول إذ  ،من الوسائل

مهارات و معارف ضرورية لبناء  َذوون و و مثقف جمتمع أفراده إبنشاءالتنمية االقتصادية للمجتمع، وذلك 
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 (47، صفحة 2005)صبيح و حويل،  اجملتمع
 العايل: مصادر أخرى لتمويل التعليم 1.3

وميكن  وأمور أخرى...  در التمويل حسب طبيعة احلكومات وأنظمتها االقتصاديةاختلفت مصا
 كاأليت:األخرى  صادر هذه امل إمجال

رسوم السيارات و  : كنسبة من ضرائب الدخل وضريبة األراضيالضرائب و الرسوم اخلاصة ابلتعليم 1.1.3
 وضريبة التعليم اجلامعي.

: الداخلية و اخلارجية و اليت حتصل عليها احلكومات أو املؤسسات التعليمية من أجل القروض 2.1.3
 إقامة مشاريع تعليمية أو تطوير مشاريع قائمة. 

من موارد للمؤسسات التعليمية اخلاصة،  بعينهاعين ما توفره جهات خاصة ت: و اخلاصة املصادر 3.1.3
رسوم التسجيل ورسوم االمتحاانت ومثن إضافة إىل مثل الرسوم اليت يدفعها األهايل بشكل رمزي أو كامل، 

ملؤسسات حياان بعض االطلبة، كما تساهم أ رأقساط التعليم املدفوعة من قبل أس كذلكالكتب...اخل،  
 برامج التعليم و التدريب املهين اليت تعدها املؤسسة التعليمية.الصناعية و التجارية يف 

: قامت بعض الدول بفرض رسوم دراسية على الطلبة مقابل دراستهم يف اجلامعة الرسوم الدراسية 4.1.3
م البلدان حيث أن نظام الرسوم ت مسة مشرتكة يف معظحأصب و هو ما يعرف بنظام اسرتداد التكلفة.، و

من إمجايل إيرادات اجلامعات يف السنوات األخرية يف معظم الدول  %50قادر على توليد ما يصل إىل 
 املتقدمة.
العديد من البلدان على الرغم  روض الطالبية ذات شعبية كبرية يفالق : أصبحتالقروض الطالبية 5.1.3

ومت  ،منها معدالت اسرتداد سيئة؛ لتمويل التعليم ترتبط أيضا بنقاط ضعف معينة كآليةمن أن هذه القروض  
 األخريةاتيالند حيث مل يكن موجودا يف السنوات  يف السنوات األخري يف كل من الصني و اآلليةتقدمي هذه 

يف روض، و مت تنشيطه يف البلدان األخرى اليت كان موجودا فيها هبدف زايدة معدالت اسرتداد مبالغ القو 
 ابلدخل املستمر مثل أسرتاليا و اململكةض تدار إىل قرو  القروض هذهمت تغري العديد من إصدارات إطار ذلك 

تديرها ديرها احلكومة خبطط قروض مصرفية فحني قامت اهلند ابستبدال خمططات القروض اليت ت املتحدة.
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 الدولة من عائداهتا الضريبية وغري الضريبيةتمويل من قبل الالبنوك حيث ترى أن أفضل طريقة هي إلغاء 
(Jandhalya, 2015, p. 2). 

: هي عبارة عن اجملهودات اليت تبذهلا املؤسسات واجلمعيات الدولية اهلبات احمللية و التربعات و 6.1.3
هو كما   ،وهذه اجملهودات إما تقدم للطالب مباشرة هليئات الدولية يف ميدان التعليماخلريية و االجتماعية و ا

 احلال يف الياابن و اندونيسيا و الصني أو تقدم للجامعة مباشرة عن طريق مساعدات مالية للجامعة.
وذلك ضمن إطار  وروبية إىل أسلوب التمويل الذايتجلأت الكثري من الدول األ الذاتية:املصادر  7.1.3

لقاء ت املضافة إىل مهماهتا األساسية ليت تعىن قيام اجلامعة مبمارسة بعض النشاطاأسلوب اجلامعة املنتجة و ا
 من مستوى املدرسني العاملني فيها نيتحسالحتقيق بعض املوارد املالية اليت تعزز من موازنة اجلامعة نفسها يف 

  :املثالعلى سبيل  تستخدمها اجلامعات نذكر منهااليت وهناك جمموعة من األساليب 
 :)تعتمد فكرة الكليات املسائية على توفري فرص جديدة للطلبة  الدراسات املسائية ) التعليم املوازي

 صباحية مقابل أجرالأعمار مبكرة، وتعذر عليهم احلصول عليها يف الدراسة  يفالذين فاتتهم تلك الفرص 
 . مادي
 كثري من اجلامعات العاملية و العربية :تعترب خدمة اجملتمع من وظائف اجلامعة، وقد جلأت  خدمة اجملتمع

األساليب اليت  من الوسائل و وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنه إىل تقدمي خدمات مقابل مردود مايل،
 استخدمتها اجلامعات خلدمة اجملتمع ما يلي:

كوادر العاملة : حيث تقوم اجلامعات بفتح دورات مبدة مناسبة لزايدة خربة الالتدريب التعليم املستمر و -
 يف مؤسسات حقل العمل.

عت كثريا من الدول عددا من القوانني أاتحت فيها شرّ االستشارات العلمية )املكاتب االستشارية(:   -
تقوم  كليات إمكانية استحداث مكاتب استشارية حسب التخصصات اليت تتعامل هبا تلك الكليات. ولل

ة للدوائر و األفراد و الشركات يف خمتلف القضااي اليت هتم اخلربة و املشور  هذه املكاتب على أساس تقدمي
تلك اجلهات، وحل مشاكلها ذات الصلة ابختصاصات كلية معنية، مقابل أجور و فق صيغة متفق عليها 

 و عقود أعدت هلذا العرض.
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لك ت : كثري من اجلامعات تقوم بعض كلياهتا بنشاطات إنتاجية خمتلفة و تقوم ببيعالنشاطات اإلنتاجية -
 .(152، صفحة 2015/2016)صلعة، ة االستفادة من تلك املوارد املالية يف تعزيز اجلامع النشاطات و

 .التعليم العايل يف اجلزائر4
 هيكلة التعليم العايل يف اجلزائر1.4

موزعة على مثانية و أربعون  والية مؤسسة للتعليم العايل  (106ستة ) تضم الشبكة اجلزائرية مئة و
، وعشرون مدرسة وطنية  وعشرة ةكز جامعيا مر  منهاعشر  ةعرب الرتاب الوطين و تضم مخسون جامعة، ثالث

 (http://www.mesrs.dz) عليا، وإحدى عشر مدارس عليا لألساتذة و ملحقتني جامعيتني مدارس
 التعليم العايل يف اجلزائرحمددات متويل .2.4

 ارتكز متويل التعليم العايل يف اجلزائر على  جمموعة من األسس و احملددات أمهها:
 جمانية التعليم: 1.2.4

، وحسب ليةً كيه  تكفله الدولة، و تشرف عل التعليم حسب القانون املعمول به يف اجلزائر فإن حق
و بذلك يعترب مبدأ جمانية التعليم من  يف مراحله املختلفة،الدستور فإن التعليم يف مؤسسات الدولة جماين 

 تلتزم الدولة بتحقيقه. واملبادئ األساسية اليت أقرها الدستور 
 حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص: 2.2.4

إاتحة فرصة التعليم لكل فرد، مبا يتناسب مع قدراته و إمكانياته و درجة استعداده إىل  به ويقصد
يف مواصلة التعليم ابعتباره حق لكل مواطن،  أطول مدة ممكنة، كما تعين توفري فرص التعليم لكل فرد راغب  

مادام راغبا و قادرا بغض النظر عن عمره أو موقعه االجتماعي أو اجلغرايف، و مبا حصل عليه من شهادات، 
 على متابعة املستوى التعليمي الذي خيتاره.

يعين من جهة أخرى أن يكون التعليم العايل يف متناول كل إنسان دون قيود تفرضها ظروف  وهذا ال
و املقدرة املالية للدولة  الدولة و سياستها العامة، ومراعاة أمور كثرية، مثل دعم إنتاج قوى بشرية ال عمل هلا،

املوائمة بني امليزانية املخصصة للتعليم و بقية القطاعات األخرى، مثل الدفاع و األمن القومي وغريها من  و
 القطاعات املختلفة، اليت تستوعب جزءا كبريا من املوازنة العامة للدولة مما يؤثر على نصيب التعليم منها.
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التعليمية و املساواة بني أفراد  و نتيجة للضغوط االجتماعية وضماان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
اجملتمع اجلزائري يف التعليم، جعلت الدولة التعليم ابجملان يف خمتلف مراحله، و التوسع يف التعليم العايل، 

رة البالد املالية إال أن قد ،ورصدت أمواال كثرية لذلك  عدد من خرجيي املرحلة الثانويةهبدف استيعاب أكرب
، األمر الذي انعكس على اجلوانب الكمية و الكيفية هبذا العايلاد املقبولة ابلتعليم لك األعدتمل تتناسب مع 

 النوع  من التعليم.
 النظرة إىل التعليم على أنه استثمار: 3.2.4

 ، تظهر أاثره يف زايدة مهاراتراالستثما أنواع خمتلف مستوايته نوعا منأصبح اإلنفاق على التعليم يف 
دفع عملية التنمية و  اإلنتاج، وزايدة استغالل املوارد الطبيعية،األفراد ابجملتمع وارتفاع مستوى املعيشة و  فعاليةو 

االقتصادية للبالد، وأنه أداة تعمل على تنمية اإلنسان و تكوين شخصيته و بناء مكانته الفكرية، وأداة 
كل  نظرة رجال االقتصاد للتعليم.كما أنه يشلتحقيق التنمية الشاملة يف اجملتمع، األمر الذي أدى إىل تغيري

 ابخلصوص ، ألن العالقة بني التعليم و التنمية عالقة تبادلية، فالتعليم مطالبالقاعدة األساسية لكل استثمار
دون تنمية حقيقة، كما أن ارتفاع نفسه ال ميكن أن يتقدم أو يتطور  إذ أنهابإلسهام يف عملية التنمية، 

أكرب للتعليم يف خمتلف مراحله، و يعترب مستوى التنمية  ل الدولة قادرة على ختصيص أموالعالدخل القومي جي
 التعليم العايل يف اجلزائر. قطاع أحد العوامل اليت أثرت على متويل

 التخطيط لتمويل التعليم العايل: 4.2.4
 جيب أن تصل إليها عند دراسة متويل التعليم العايل وضع خمطط هيكلي للصورة املعيارية اليتينبغي 

مصادر التمويل اخلاصة به يف األجل الطويل، مث وضع برانمج للتنفيذ املرحلي يف خطط قصرية األجل، يف 
كتب هلذا الربانمج النجاح البد أن يُ  ات و ما تسمح به الظروف العامة يف اجملتمع، و لكييضوء اإلمكان

 (52.51، صفحة 2011/2012)موسى،  حيتوي على جمموعة من اخلطوات أمهها:
قات، أي مجلة املسح الشامل للموارد احلقيقية على مستوى الدولة، وحتليل البياانت اخلاصة ابلنف -

 ، وطرق مراقبتها.هاواإلجراءات املتبعة لوضعاملخصصة خالل فرتة زمنية معينة،  االعتمادات املالية
توجيه و ضبط امليزانية، وأسلوب اإلدارة  املباشرة و غري املباشرة من عمليات التمويل، وحتديد النفقات  -
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 املالية املتبعة يف البالد.
وذلك اتحة موارد ملموسة إل تنفيذ أي مقرتحاتذلك حتديد األولوايت يف عمليات اإلنفاق، و يستلزم  -

 لواقعية و إمكانيات التطبيق العملي.اا إلسهام يف دميقراطية التعليم و رفع جودته و كذيف إطار ا
حتديد إجيابيات و سلبيات كل وسيلة جديدة تستخدم يف متويل التعليم العايل، واختاذ القرار يف ضوء  -

 .املخاطر احملسوبة و املقبولة لكل أسلوب من أساليب التمويل اجلديدة
 للتعليم العايل التطور الكمي و النوعيمؤشرات  .5

 التعليم العايل وميزانية العامة للدولة:ميزانية .1.5
من خالل إحصائيات التعليم  العايل و مؤشرات اجلهد التعليمي حتدد العالقة بني ميزانية التعليم 

،  وميكن مالحظة تزايد هذه  شكل نسب مئوية حمددة برقم معنيالعايل و امليزانية العامة  للدولة وذلك يف
لكن هذا ال يعين أن األموال املخصصة للتعليم املتعاقبة أو تناقصها أو تباينها، و النسب على مدار السنوات 

ت و إمنا قد تكون  هناك زايدة حقيقية من الناحية الكمية املطلقة فيما ينفق على التعليم العايل، العايل قد قل  
يت هلا داللة يف نوع اجلهد الذي تبذله ميزانية العامة من املؤشرات اللوعليه متثل ميزانية التعليم العايل ابلنسبة ل

، 2008)الزاهي الرشدان،  الدولة يف نشاطها التعليمي مقدرا يف صورة رقمية ابلنسبة جلهود الدولة األخرى
 .(163صفحة 
  للدولة وميزانية العامةواجلدول املوايل يوضح تطور ميزانية التعليم العايل  

 وميزانية العامة: تطور ميزانية التعليم العايل 1اجلدول 

نسبة الزايدة يف 
 (%ميزانية القطاع)

حصة ميزانية التعليم 
( من ميزانية %العايل)

 العامة
ميزانية التعليم  ميزانية الدولة )دج(

 العايل)دج(
 لسنةا

34,8% 5.21% 836.294.176.000 43.591.873.000 2001 

8,1% 5.59% 1.050.166.167.000 58.743.195.000 2002 

4,7% 5.78% 1.097.385.900.000 63.494.661.000 2003 

17,9% 5.54% 1.200.000.000.000 66.497.092.000 2004 

8,9% 6.53% 1.200.000.000.000 78.381.380.000 2005 

12,2% 6.64% 1.283.446.977.000 85.319.925.000 2006 

23,6% 6.07% 1.574.943.361.000 95.689.309.000 2007 

30,7% 5.86% 2.017.969.196.000 118.306.406.000 2008 
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12,2% 5.96% 2.593.741.485.000 154.632.798.000 2009 

22,7% 6.11% 2.837.999.823.000 173.483.802.000 2010 

30,2% 6.19% 3.434.306.634.000 212.830.565.000 2011 

-4,5% 6.01% 4.608.250.475.000 277.173.918.000 2012 

2,3% 6.10% 4.335.614.484.000 264.582.513.000 2013 

10,9% 5.74% 4.714.452.366.000 270.742.002.000 2014 

3,9% 6.04% 4.972.278.494.000 300.333.642.000 2015 

-0,4% 6.49% 4.807.332.000.000 312.145.998.000 2016 

0,8% 6.76% 4.591.841.961.000 310.791.629.000 2017 

- 6.83% 4.584.462.233.000 313.336.878.000 2018 

 2018-2000القوانني املالية لسنة املصدر: 
نالحظ من خالل اجلدول وعند مقارنة ميزانية التعليم العايل مبيزانية الدولة نالحظ ارتفاع يف حجم 

هذا و  2018إىل غاية  2001منذ سنةو البحث العلمي  التعليم العايل لقطاعاعتمادات املالية املخصصة 
ففي سنة  ،نتيجة الرتفاع اإليرادات و هذا الرتفاع أسعار النفط متوسعة إنفاقإلتباع اجلزائر سياسة راجع 
تواصل من امليزانية التسيريية للدولة و  %4.58يعادل  أي مادج  38394796قدرت االعتمادات ب  2001

من امليزانية التسيريية  %6.64 ما نسبتهدج أي 85319925000إىل  2006 هذا االرتفاع ليصل سنة
 .للدولة

عاملية و على الرغم من الظروف الصعبة اليت ميزت االقتصاد العاملي بسبب األزمة ال 2008و يف سنة 
هو نفس و  ،%5.86نالحظ اخنفاض طفيف يف حصة التعليم العايل ليصل  اإليراداتيف تبعه من نقص  وما

يم إىل أن السلطات املالية على موقفها املايل التوسعي استمرت يف دعم قطاع التعل 2014الشيء يف سنة 
وعليه . %6.83يعادل دج أي ما313336878000املالية ب  قدرت االعتمادات 2018يف سنة و  .العايل

وهذا نفقات املخصصة له العرف قطاع التعليم العايل زايدة مستمرة يف  2000نه منذ سنة أميكن القول 
ملواكبة التغريات السريعة احلاصلة يف العامل حيث تعمل احلكومة على تطوير اإلمكانيات اهليكلية و التنظيمية 

تدعيمه ابلتكوين و البحث و و  يز دوره ابعتباره دعامة لالبتكارتعز  التعليم العايل و البحث العلمي ولقطاع 
 .يؤكد جهود الدولة املبذولة يف تطوير قطاع التعليم العايل هو ما

وكذلك يرجع سبب هذه الزايدة إىل الرفع من األجور و املرتبات و ارتفاع عدد الطلبة املسجلني  
 إضافة إىلإىل ارتفاع يف النفقات املخصصة للخدمات اجلامعية  بدوره يؤدي وهو ما وكذا املقيمني،ابجلامعة 
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فهذه الزايدة تؤكد مقدار تدخل   .إعادة تقييم املنحة اجلامعية ود املخابر و أنشطة البحث العلمي زايدة عد
 الدولة يف متويل التعليم العايل  ابعتبار أن اجلامعة اجلزائرية  وطنية اجتماعية دميقراطية و جمانية.

 قطاع التعليم العايل.خمصصات الناتج الداخلي اخلام ل2.5

تعرب العالقة بني الناتج احمللي اإلمجايل و ميزانية التعليم العايل على اجلهد التعليمي املبذول و عالقته 
ختصصه من الناتج احمللي  ، حيث تؤكد األحباث على ضرورة زايدة نسبة مالتنمية االقتصادية و االجتماعيةاب

 ايل للتعليم.اإلمج
ميزانية التعليم العايل متثل ابلنسبة للناتج احمللي اإلمجايل ما ميكن ادخاره من جانب اجملتمع لفرتة  إذ أن

هذا االدخار يف املستقبل القريب أو البعيد، كما أنه ميثل أيضا ما ميكن تتم االستفادة من زمنية معينة حبيث 
ميثل جانبا من اخلدمات و املنافع االستهالكية  وكذلكدة املدى، بعيمره اجملتمع يف جانب املشاريع أن يستث

 . (164، صفحة 2008)الزاهي الرشدان،  املتصلة ابلرفاهية االجتماعية
 نسبة ميزانية التعليم العايل من الناتج احمللي اإلمجايل: 2 اجلدول

 (مليار دج) الناتج الداخلي اخلام السنة
 ميزانية التعليم العايل

 (مليار دج)
نسبة ميزانية التعليم العايل من 

 (%الناتج الداخلي اخلام)
2000 4123500000 38580667 0,94 

2001 4260800000 43591873 1,02 

2002 4537700000 58743195 1,29 

2003 5264200000 63494661 1,21 

2004 6150400000 66497092 1,08 

2005 7563600000 78381380 1,04 

2006 8514800000 85319925 1,00 

2007 9366600000 95689309 1,02 

2008 11090000000 118306406 1,07 

2009 10034300000 154632798 1,54 

2010 12049600000 173483802 1,44 

2011 14526600000 212830565 1,47 

2012 16115400000 277173918 1,72 

2013 16647600000 264582513 1,59 

2014 17228600000 270742002 1,57 

2015 16702100000 300333642 1,80 

2016 17406700000 312145998 1,79 

2017 18906600000 310791629 1,64 

   www.ons.dz ابالعتماد املصدر:

http://www.ons.dz/


 

 خواثرة سعيدة
 

88 

Rapports annuels de la Banque d'Algerie (2002-2017). 

ا ميكن من الناتج احمللي اإلمجايل لكن م نالحظ من خالل اجلدول زايدة يف نسبة ميزانية التعليم العايل
لتعليم ضرورية لتطوير العنصر البشري و إزالة العوائق أمام تطور ا كافية رغم أهناالقول أن هذه الزايدة غري  
نسبة ضعيفة و غري كافية  خلروج هذه  لكن يف املقابل خرباء البنك الدويل يعتربون العايل و البحث العلمي، و 

نسبة ال تستجيب للمعايري الدولية وهي  %1 املقدرة بــلمحروقات و لاالقتصاد اجلزائري من التبعية املطلقة 
قى من أهم العوامل لتطوير العامل البشري يب إال أنضروري لتنمية املوارد البشرية .مكون رأمسال الو اعتبار أن 

 البحث العلمي.
بلدان و لإلشارة فإن معدالت اإلنفاق على التعليم العايل كنسب مئوية من الناتج احمللي يف أكثر ال

 يف السويد. %1.5دامنارك و % 1.6يف ماليزاي و % 2.6من الناحية التعليمية تبلغ  تطورا
 2016يبني توزيع ميزانية التسيري ابلنسب حسب منط املؤسسات اجلامعية لسنة  :1الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate .mesrs 

جامعة  50 ـــب 2016املقدر عددها سنة اجلامعات اجلزائرية و  أنمن خالل حتليل الشكل نالحظ و 
 2016املقدرة سنة  و التعليم العايل لقطاع يةري التسي امليزانية من% 88.8 على وذحتست

اجلامعات ) املدارس العليا  خارجاليت ارس الثانية املد تليها يف املرتبةو مليار دج،  313.145.998.000ــب
 13و املقدر عددها بمث يف املرتبة الثالثة املراكز اجلامعية ،  %7.7 ــالوطنية، املدارس العليا لألساتذة (ب

 ..%0.7من امليزانية و يف األخري جامعة التكوين املتواصل ب  %2.8الرتاب الوطين بنسبة عرب  مركزا
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 يبني تطور التخصيص السنوي للطالب يف إطار ميزانية التسيري للمؤسسات التعليم العايل. : 2 الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate .mesrs 

حيث  [2014-2005املمتدة بني ]امليزانية املخصصة لطالب خالل الفرتة  2يبني الشكل رقم بدوره 
واستمرت الزايدة إىل  دج،56.145 ــب 2005قدر سنة لطالب بعينه والذي  قدار املخصصاملارتفاع يف  يربز

مث اخنفضت خالل  ، %31.63ي بزايدة قدرها دج أ 177.485 ـحيث قدرت امليزانية ب 2011غاية سنة 
 دج166.138مبا يقارب  2014مث تعود لالرتفاع سنة  دج،159.384لتصل إىل  [2013-2012]سنيت 

 للطالب.
قدار املخصص للطالب امليف بذلك ميكن القول أبنه يالحظ بناء على ما سبق تطور ال أبس به و  

 2014إىل غاية  2005من املمتدة ل الفرتة اطو 

 .2015-2007الطلبة احلاصلني على شهادة الليسانس من  إحصائيات :3الشكل 
 
 
 
 
 

 
Source :http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate .mesrs 

عدد الطلبة احلاصلني على شهادة الليسانس حيث قدر خالل املوسم اجلامعي  3يبني الشكل رقم
استمر هذا االرتفاع ليصل خالل املوسم اجلامعي  ومتحصل على الشهادة ليسانس  3560ـــب 2007/2008
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 ليسانس.المتحصل على شهادة 179554إىل  2014/2015
 2015-2009إحصائيات الطلبة احلاصلني على شهادة املاسرت من  :4الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source :http://www.mesrs.dz./ar/agrégrate .mesrs 

قدر خالل املوسم اجلامعي  والذيعلى شهادة املاسرت  تحصلنيعدد الطلبة املفيبني  4 أما الشكل رقم
 2014/2015استمر هذا االرتفاع ليصل خالل املوسم اجلامعي  ، وطالب وطالبة 2172ــب 2009/2010

 متحصل على شهادة املاسرت. 56821ــب
اعات االجتماعية : األمهية النسبية لإلنفاق على التعليم العايل ابملقارنة مع اإلنفاق العام على القط3جدول 

 الوحدة: مليار دج            األخرى

 ميزانية الرتبية 
 الوطنية

 ميزانية الصحة
 ميزانية التعليم

 العايل
 ميزانية اجملاهدين

و  م.التكوين
 التعليم املهين

2011 3434306634 227859541 212.830.565 169614694 38328953 

2012 4608250475 404945348 277.173.918 191635982 49320325 

2013 4335614484 306925642 264.582.513 221050281 47635070 

2014 4714452366 365946753 270.742.002 241274980 49491196 

2015 4972278494 381972062 300.333.642 252333450 50803924 

2016 4807332000 379407269 312.145.998 248645702 50379263 

2017 4591841961 389073747 310.791.629 245943029 48304358 

2018 4584462233 4584462233 313.336.878 225169592 46840000 

 2018-2011: قوانني املالية املصدر
عد كل من تدخل نفقات التعليم العايل ضمن نفقات االجتماعية للدولة  و قد احتل املرتبة الثالثة ب

العايل يف إطار برانمج توطيد النمو عليم ، فقد استفاد قطاع التالوطنية ونفقات ميزانية الصحةنفقات الرتبية 
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بيداغوجي و  مقعد 600.000مليار دج من أجل إنشاء  768( من 2014-2010االقتصادي )
لوزراء،برانمج التنمية )بيان اجتماع جملس ا مطعم بيداغوجي 44لطلبة مع توفري مكان إيواء ل 400.000

انهيك عن التشريعات املختلفة اليت كرست  األموال . إن تسخري مثل هذه(2014-2010اخلماسي 
ينتظر أن حتقق نتائج إجيابية من شأهنا إعادة االعتبار إىل اقتصاد املعرفة بصفته أحد أسرار تقدم  ،ميدانيا

 البلدان اليوم.
 تفتحه على حميطه:التعليم العايل و  وفعالية حتسني أداء. 6

إىل  2000على غرار ابقي القطاعات احلكومية فقد استفاد التعليم العايل، من جهد كبري منذ سنة 
  (2017)خمطط عمل احلكومة الياسات العامة، : النقاط التالية السيما من خالل ؛غاية اليوم

 1.6كثر من إىل أ 2000سنة  500.000ثالث مرات حيث انتقلت من تضاعف الفئة الطالبية  -
 ؛2017اجلامعي سنة  مليون طالب مع الدخول

 مؤسسة؛ 106تضاعف عدد مؤسسات التعليم العايل إذ يبلغ اليوم  -

أستاذ  70.000إىل حوايل  2000أستاذ سنة  18.000انتقال تعداد األساتذة اجلامعيني من قرابة  -
 ؛2017سنة 

مليون سنة  1.5إىل حنو  2000مقعد سنة  400.000 مما يقاربارتفاع عدد املقاعد البيداغوجية  -
 ؛2017

 700.000إىل أكثر من  2000سرير سنة  200.000ارتفاع قدرات اإليواء اجلامعية من أقل من  -
 ؛2017سرير سنة 

التعليم العايل لضمان و على أساس هذه املكتسبات اهلامة تواصل احلكومة حتسني أداء منظومة 
، كما يتعني على هذه املنظومة أن تنفتح أكثر االقتصادية و االجتماعية للبالد مسامهتها الفعالة يف التنمية

التكفل و  لتعزيزها وإصالحهايف هذا اجملال  املبذولةاجلهود ومضاعفة الوطين و الدويل.  نطاقهاعلى  فأكثر
 غالل الشبكة اجلامعية.بتطور تعداد الطلبة من خالل حتسني است

 : تعمل احلكومة على:فيما خيص التكوين العايل.1.6
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 حتسني نسبة النجاح و تقليص مدة الدراسة؛ -
 صف املاجستري؛ يفرفع نسبة التأطري  -
 التطبيقية؛ عاهد للعلوم و التقنياتإنشاء م -
 وطنية لإلقامة.مسابقة  ستشفائية اجلامعية و استحداثاإل املسابقاتالتكوين يف الطب و  موائمة -

 ابلعمل على : : فإن األمر سيتعلق خصوصا،فيما خيص نظام التوجيه و املتابعة البيداغوجية. أما 2.6
 تسجيل حاملي شهادات البكالوراي خالل التوجيهات . ات فيما خيصطلبالحتسني نسبة تلبية  -
 مراجعة نظام الولوج إىل الطور الثاين يف املدارس العليا. -
 حتسني نظام معاجلة معادالت الشهادات األجنبية. -
 حتسني نظام متابعة و مراقبة املؤسسات اخلاصة للتكوين العايل. -

 تسهر احلكومة خصوصا على:فيما خيص انفتاح اجلامعة على حميطها الدويل: .3.6
يتوافق مع مواصلة برانمج إقامة أساتذة جامعيني يف اخلارج لتحسني معارفهم و استكماهلا مبا  -

 التطورات العلمية يف العامل.
التوثيق لباقي اجلامعات عرب العامل بفضل اجلامعات إىل شبكات اإلعالم و  رفع قدرات نفاذ كل -

 شرتاكات الضرورية.االمتويل 
تطوير برامج التوأمة و التبادل بني اجلامعات الوطنية و جامعات البلدان األخرى، يف إطار برامج  -

 يل.التعاون الدو 
 :خصوصا علىفإن احلكومة تعمل  :.فيما خيص ظروف معيشة الطلبة 4.6

 حتسني ظروف معيشة الطلبة يف جمال اإليواء و اإلطعام و النقل. -
 ترشيد التسيري احلايل للخدمات اجلامعية.-

 خامتة: .7
قادر على بشري اليت تؤدي إىل تكوين رأمسال و رد البشري هي مفتاح مسايرة العصر إن تنمية املو 

حتول النظرة إىل التعليم من جمرد قطاع كباقي القطاعات اخلدمية ختصص حتقيق الفرق يف اجملتمع، خاصة بعد 
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على  الفعال له أموال تقاس فاعليتها من الناتج احمللي اإلمجايل إىل اعتبار التعليم نشاط استثماراي له مردوده
 ذو فاعلية وكفاءة مهنية، يف رأمسال ايعترب استثمارً  ا القطاعهذفاإلنفاق على  .يف البالد املستقبل و التنمية

لقطاع ابخمتلف التكاليف هبدف النهوض  يتهويعترب اإلنفاق العام أهم مصدر لقطاع التعليم العايل وذلك لتغط
 وزايدة إنتاجيته.

لذي تبذله وحتليل مؤشرات التطور الكمي و النوعي يف اجلزائر هلا داللة كبرية يف استخالص اجلهد ا
اجلزائر من أجل ترقية قطاع التعليم العايل على مر العقد األخري حيث ظهر جليا يف سياسة احلكومة الرتكيز 

و هذا ملواجهة  عليه،من خالل املبالغ الضخمة اليت صرفت  هذا القطاع بوجه اخلصوصالكبري على 
تزايد املقاعد  اجملندين مع طلبة األساتذةعداد الألتزايد اهلائل الالضغوطات اليت يواجهها و املتمثلة يف 

ارتفاع خمابر البحث  إضافة إىلمن ميزانية القطاع  البيداغوجية وأجور العمال واهليئة التدريسية اليت تشكل جزءً 
حيث تعتمد  ،)نقل و إطعام)من و أنشطة البحث العلمي، و ازدايد عدد الطلبة املقيمني و اخلدمات املرافقة 

تصنف اليت املصادر العمومية لتمويل نفقاهتا املتزايدة و هذا ابعتبارها من املرافق العمومية اجلامعة  على 
على أهنا مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و ثقايف  05-99قانونيا ضمن القانون التوجيهي للتعليم العايل 

جماين، العايل يف اجلزائر عتبار أن التعليم ذلك ابفهي تدار من قبل الدولة وال وجود للقطاع اخلاص فيها، 
لذا  علمي وعصري مرتبط ابملخططات التنموية للدولة اجلزائرية و منفتحا على العامل.وطين، دميقراطي، 

أجل توفري متويل للتعليم  جنب و القطاع العام منإىل للنهوض جنبا  يتوجب فتح اجملال أمام القطاع اخلاص
ويتأثر أبسعار  اقتصاد ريعي ابمتيازهذا بسبب تبعية االقتصاد اجلزائري لقطاع احملروقات فهو  والعايل 

ما يتطلب ضرورة العمل على إحداث إصالحات يف يف ظل احنسار املوارد املالية و هو  ، وكذااحملروقات
علقة مبسامهة اجملتمع يف تشريعات املتالنفاق و تطوير برتشيد اإلوذلك التعليم العايل  لقطاع تمويلالطرائق 

 .هذا القطاعحتمل جزء من تكاليف 
 .قائمة املراجع8

املؤمتر اخلامس  .ويل التعليم العايل يف الوطن العريب.مت. (22.26)ديسمرب .(2005) .نور الدين الدقي
أكادميية  ,االسكندرية .عشر للوزراء املسؤوبني عن التعليم العايل و البحث العلمي يف الوطن العريب 

 .العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري
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 دور الوسيط للتسويق ابلعالقات يف العالقة التأثريية بني جودة اخلدمة املصرفية ورضا العميل
 دراسة تطبيقية على عينة من البنوك التجارية اجلزائرية

The intermediary role of marketing relationship between the quality of 

banking service, and customer satisfaction: 

Applied study on a sample of Algerian commercial banks 
 

 2حممد أمني س، د. رما1زقاي يد. محيد
 saida.dz-zeggai.hamidi@univ سعيدة،موالي  رد. طاهجامعة  1
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 30/08/2019اتريخ النشر:               31/05/2019اتريخ القبول:                 01/04/2019اتريخ االستالم: 
 

 ملخص: 
رضا و هتدف الدراسة إىل حتديد دور التسويق ابلعالقات كمتغري وسيط بني جودة اخلدمة البنكية 

ملعاجلة ذلك استخدمت  زبون، (381)الزبون ابلبنوك التجارية بوالية سعيدة، تكونت عينة الدراسة من 
 ابإلضافة (SPSS.V.22) مت حتليل النتائج ابستخدام الربانمج االحصائيفقرة، ( 46)استمارة اشتملت 

قات بني املتغريات لدراسة خمتلف العال (AMOS.V.22) إىل برانمج النمذجة ابملعادالت اهليكلية
أظهرت الدراسة أن مستوى تقدير عينة البحث ألبعاد جودة اخلدمات البنكية والتسويق ابلعالقات . حاملقت 

بينت النتائج  .أن مستوى رضا الزابئن على البنوك حمل الدراسة جاء بدرجة ضعيفة، كما جاء بدرجة متوسطة
أكدت الدراسة ، ل من التسويق ابلعالقات ورضا الزبونعلى وجود أثر معنوي للجودة اخلدمة البنكية على ك

على وجود أثر معنوي للجودة اخلدمة البنكية على رضا الزبون بوجود التسويق ابلعالقات متغري كذلك 
 .وسيط

 البنوك التجارية متغري الوسيط، جودة اخلدمة، التسويق ابلعالقات، رضا الزبون، كلمات مفتاحية:
 .JEL: M3 ،C0تصنيف 

Abstract:  

The present study aimed to determine the role of marketing with  
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relationships as a mediator between the quality of banking service, and 

customer satisfaction in commercial banks in Saida city, the sample consist  

of 381 customers, and in order to address this, a questionnaire was conducted 

included 46 items, the results were analyzed using statistical software 

(SPSS.V.22), with a set of statistical tools and methods including path 

analysis using (AMOS, V22). The study showed that the level of the rating 

of the research sample to the dimension of the quality of banking services, 

and marketing relationships, was medium, besides the level of customer 

satisfaction on the banks in question was low. The results showed that there 

is a significant effect of quality banking service on both relationship 

marketing and customer satisfaction. The study also confirmed the existence 

of a significant effect on the quality of banking service on customer 

satisfaction with the existence of relationship marketing. 

Keywords: Quality of Service, Relationship Marketing, Customer 

Satisfaction, Medium Variable, Commercial Banks. 

Jel Classification Codes : M3, C0. 

 املقدمة .1
 األساسية االنطالق ابعتباره نقطة الزبون على أكثر التكيز هو التسويق ملفهوم احلديث االجتاهإن 

اجلديدة  األفكار وابتكار مع الزبون، العالقة يرلتطو  التفكري استمر وبذلك التسويقية، املنظمة جلميع أنشطة
مفهوم التسويق ابلعالقات  ظهور املنظمة وزابئنها، ولعل بني األمد طويلة متبادلة ثقة عالقة بناء القادرة على

فهم  والعمل على الكبري االهتمام زابئنها املنظمات إبيالء قيام على ليتكز السياق هذا مع جاء منسجًما
 حصل عليها املنافع اليت أبن يشعرعله وج للزبون، حتقيق جودة عالية يضمن هتم، مبا ورغبا هتم حلاجا عميق

 من مرحلة ابلزبون بدءا عالقة املنظمة مراحل مدى على ذلك يتم أن كلفته، على من أكرب املنتج من
 املنافسة حدة ازدايد به. ومع وأخريا مرحلة االحتفاظ معه العالقة تقوية مبرحلة ومرورًا جديًدا زبوانً  اكتسابه

مستوى جودة خدماهتا وعالقتها  على مؤسسات البنكية التعرف على الضروري من ابت يف القطاع البنكي،
القياسية للكشف عن أثر  الدراسة هذه جاءت وما انعكاسهما على مستوى رضاهم. لذلك مع زابئنها

ك ابستخدام أحد االساليب البنكية ورضا الزبون، وذل اخلدمة التسويق ابلعالقات كمتغري وسيط بني جودة
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 العلمية االحصائية احلديثة وهي النمذجة ابملعادالت اهليكلية.
 :التايل الرئيسي ؤلابلتسا الدراسة مشكلة بلورة ميكن فإنه سبق، ما على بناءالبحث:  إشكالية .1.1

ورضا الزبون ابلبنوك  بنكيةللعالقة بني جودة اخلدمة ال وسيطكمتغري   التسويق ابلعالقاتما أثر 
 سعيدة؟التجارية بوالية 

 :وهي عنها، اإلجابة إىل الدراسة تسعى اليت التساؤالت من جمموعة السؤال هذا عن ويتفرع
 سعيدة؟ بوالية  التجاريةيف البنوك  اخلدمات جودة تطبيق مستوى ما -
 ؟ ابلتسويق ابلعالقات سعيدةالبنوك التجارية بوالية  ما مدى اهتمام -
 رضا الزبون يف البنوك التجارية بوالية سعيدة؟ مستوى ما -
رضووووووووووووووا ، االتسووووووووووووووويق ابلعالقات، البنكيةبني متغريات البحث )جودة اخلدمة ارتباط هل توجد عالقة  -

 ؟(الزبون
التسوووووووووووووويق  بوجودالتأثري هذا ؟ وهل يتغري مسوووووووووووووتوى رضوووووووووووووا الزبونعلى  بنكيةهل تؤثر جودة اخلدمة ال -

 ؟وسيطكمتغري   ابلعالقات
  :إىليهدف البحث : البحث . أهداف2.1

حسب  األداء انحية البنوك التجارية بوالية سعيدة من تقدمها اليت اخلدمات جلودة الزابئن تقييم معرفة -
 (.SERVPERF)املكونة ملقياس  امللموسية، االعتمادية، االستجابة، األمن، التعاطف()اخلمسة األبعاد 

قيد الدراسة من وجهة  يف البنوك الثقة، االلتزام، االتصال()تبين التسويق ابلعالقات الكشف عن مستوى  -
 نظر عينة البحث.

التعرف على مستوى رضا الزبون )الرضا عن اإلجراءات، رضا عن العاملني، رضا عن اخلدمات( يف  -
 البنوك قيد الدراسة.

 قيد الدراسة.البنوك  يفن البنكية ورضا الزبو حتديد العالقة واألثر بني جودة اخلدمة  -
الزابئن وجهة نظر ورضا الزبون  بنكيةبني جودة اخلدمة ال التسويق ابلعالقات كمتغري وسيطحتليل الدور  -

 يف البنوك قيد الدراسة.
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حماولة بناء منوذج نظري يربط بني العالقات السببية املباشرة والغري املباشرة بني متغريات الدراسة جودة  -
 مستقل(، رضا الزبون )متغري اتبع(، التسويق ابلعالقات )متغري وسيط(.اخلدمة )متغري 

لبنوك اجلزائرية بضرورة اتكمن أمهية هذا البحث يف حماولة حتسيس متخذي القرار يف . أمهية البحث: 3.1
ومن  الزبون عالة يف حتقيق رضاإعطاء أمهية جلودة اخلدمات البنكية و التسويق ابلعالقات واعتبارمها أدوات ف
قائها واستمرارها يف السوق من بمت الوصول إىل والئه، مما سيعود ابلرحبية على البنوك من جهة واحملافظة على 

ابجلو التنافسي  جهة أخرى ، خصوصا و أن االقتصاد اجلزائري على مسار اقتصاد السوق الذي يتميز
كثر خربة و أكرب حجما سات أجنبية أالشديد مما سيضع البنوك اجلزائرية يف مواجهة غري مسوقة مع املؤس

لسوق اجلزائرية واالستالء ايتمتعون بكفاءات عالية ويستعطون بوسائلهم التسويقية احلديثة واملتطورة كسب 
 على حصص السوق بكل سهولة.

ت البحث ويف ضوء مشكلة استنادا إىل اإلطار الفكري واملعريف حول متغريا منوذج البحث الفرضي:. 4.1
سببية املباشرة والغري ، الذي يعرب عن العالقات ال(1هدافه، مت تصميم خمطط فرضي يف الشكل )البحث وأ

 .والفرعية األساسيةاملباشرة بني متغرياته 
 النموذج الفرضي للبحث :1الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من إعداد الباحثني: املصدر
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ل مخسة فرضيات مشفوإن البحث بناء على فلسفة منوذج البحث وأسلوب تطبيقه، . فرضيات البحث: 5.1
 ري غري املباشر)وسيط( كاآليت:رئيسية تتعلق ابالرتباط وأخرى للتأثري املباشر، وفرضية تتعلق ابختبار التأث

- 01H:  ،عالقات، رضا التسويق ابل توجد عالقة ارتباط معنوية بني متغريات الدراسة )جودة اخلدمة البنكية
 الزبون(.

- 02H:   مباشر جلودة اخلدمة البنكية على رضا الزبون.يوجد أتثري معنوي 
- 03H:  .يوجد أتثري معنوي مباشر جلودة اخلدمة البنكية على التسويق ابلعالقات 
- 04H : .يوجد أتثري معنوي مباشر للتسويق ابلعالقات على رضا الزبون 
- 05H:  تسويق ابلعالقات  ود اليوجد أتثري معنوي غري مباشر جلودة اخلدمة البنكية على رضا الزبون بوج

 كمتغري وسيط.
اهيم املتعلقة ابملتغريات إلبراز املفالوصفي التحليلي  املنهج على الدراسة هذه تقوم. منهج البحث: 6.1

وامليدانية السابقة  ةالنظري والبحوث الدراسات على واالطالع املكتيب املسح إجراء متم  ، حيثالدراسة
انية لغرض الكشف عن مستوى االعتماد على االستبيان يف الدراسة امليدواملقابلة مع زابئن البنك، كما مت 

يق ابلعالقات كمتغري وسيط، جودة اخلدمات البنكية اليت يقدمها البنك وأثرها على رضا الزبون بوجود التسو 
رضا الزبون  ميثل ااملستقلة، بينم املتغريات (SERVPERF)ملقياس االداء  اخلمسة األبعاد متثل حيث

ملعاجلة  املناسبة حصائيةاإل و التسويق ابلعالقات متغري وسيط، مستعملني يف ذلك  الطرق التابع تغريامل
 .(AMOS.V.22)و  (SPSS.V.22)والفرضيات الدراسة من خالل الربامج االحصائية   املتغريات

  اإلطار النظري للدراسة: .2
ملية إدارية ترتكز "ع :اخلدمة البنكيةتعترب جودة  (:Quality of service)جودة اخلدمة البنكية  1.2

وتستثمر قدراهتم ، املنيطاقة حركتها من املعلومات اليت توظف مواهب الع القيم، وتستمدعلى جمموعة من 
)النجار،  تمر للمنظمة"الفكرية يف خمتلف مستوايت التنظيم على حنو إبداعي لضمان حتقيق التحسني املس

 .(73، ص2000
تشري الدراسات إىل ان هناك أسلوبني لقياس جودة اخلدمة ينسب  اخلدمة البنكية:أبعاد جودة  1.1.2
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الشهري  مقياسهم تصميم من متكنوا حيث (parasuraman, 1985) وزمالئه ابراسورمانأوهلما إىل 
(servqual)  وهو الذي يستند على توقعات العمالء ملستوى اخلدمة وإدراكهم ملستوى أداء اخلدمة املقدمة

ابلفعل، ومن مث حتديد الفجوة بني هذه التوقعات واالدراكات، حيث حددوا يف البداية عشر أبعاد لقياس 
شياء امللموسة، جودة اخلدمة وهي: االعتمادية، األمان، سهولة الوصول، فهم املستهلك، االتصال، األ

 نم (parasuraman z. a., 1988) اجلدارة، سرعة األداء، التأهيل، اللباقة. وىف دراسة الحقة متكنوا
على اثنتني وعشرين عبارة تتجم مظاهر جودة اخلدمة  دمج هذه األبعاد العشرة يف مخسة أبعاد احتوت

 ابلنسبة لكل بعد من هذه األبعاد وهذه االبعاد وهي:
 والرؤية ملنظمة،ا جتهيزات يف الشكل حداثة توافر تقيس: Tangibles املادية امللموسة العناصر* 

 .لمنظمةل العام املظهر وأتثريملوظفيها،  األنيق واملظهر ،يةاملاد للتسهيالت اجلذابة
 حبل واهتمامها ،ءهاعمال هبا وعدت اليت ابلتزاماهتا نظمةامل وفاء تقيس :Reliability* االعتمادية 

 .األخطاء من يةخال دقيقة بسجالت واحتفاظها اخلدمة، أداء يف دقةال حتري على وحرصها مشاكلهم،
،  اخلدمة ديةأت بوقت عمالئها إبعالم املنظمة اهتمام تقيس : Responsiveness* سرعة االستجابة

 انشغال وعدم ،تهممعاون يف ملوظفيها الدائمة والرغبة ،هلم فورية خدمات تقدمي على موظفيها وحرص
 .لطلباهتم االستجابة الفورية عن املوظفني

 العمالء روشعو  العمالء، نفوس يف الثقة زرع على املوظفني حرص تقيس ::Assurance* األمان 
 عن لإلجابة الكافية عرفةابمل وإملامهم معهم، بلباقة املوظفني وتعامل، املوظفني مع تعاملهم يف ابألمان
 .أسئلتهم
 ،حلاجاهتم تفهمهمو  ،صياشخ اهتماماً  ابلعمالء املنظمة موظفي ابهتمام تتعملق: Empathyف * التعاط
 والدراية لعليا،ا مصلحتهم على املنظمة وحرص ،العمالء مجيع لتناسب املنظمة عمل ساعات ومالءمة
 .ابحتياجاهتم الكافية

دراسات، من أمهها  عنها تقدمي عدة ترتمباالنتقادات  من للعديد املقياس هذا ضتعر  وقد   
أو ما يسمى  الفعلي األداء مقياسواليت نتج عنها مقياس جديد مسي  (cronin J, 1992, p55) دراسات
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 بني الفجوة فكرة يستبعد حيثول، األ املقياس من معدالً  أسلوابً  يعد الذي (servperf) اختصارا مقياس
 التقييم إىل املقياس هذا ويستند، اخلدمات جودة لقياس الفعلي األداء على فقط ويركز والتموقعات، األداء
 .للجودة األبعاد اخلمسة على اعتماداً  اخلدمة، ألداء املصاحبة ياتوالعمل لألساليب املباشر
 فلسفة هأبن ابلعالقات التسويق يعرف :(Relationship Marketing) التسويق ابلعالقات 2.2
 ابلعمالء الحتفاظا على التكيز من خالل يتم للمنظمات استاتيجي توجه أنه إىل إضافة العمل أداء

 مستمر. لشك اجلدد العمالءجذب  على فقط التكيز من بدال معهم العالقة وتطوير احلاليني
(H.lovlock, 2001,p52). 

 أبعاد التسويق ابلعالقات: 1.2.2

 اجلماعات به تقوم اليت السلوك تعديل خالهلا من يتم اليت العملية تلكعرف االتصال أبنه " :* االتصال
 حماولة مت ومن اتالقرار  الختاذ املعلومات جبمع تتعلق وظائف عدة خالل من وهذا التنظيمات، داخل
)لعويسات،  "املرسلة للرسالة تبعا واملستقبل املرسل بني وأتثري تفاعل عملية فهي ،االجتاهات تغيري

  (39،ص2002

 يقدمها اليت لوعودا سالمة على االعتماد يف طرف كل به يشعر الذي املستوى ذلك نعين هبا :الثقة* 
 والثقة ابلعالقات، تسويقال منوذج لبناء مفتاحا العنصر هذا يعترب كما التبادل، عالقات يف اآلخر الطرف

 (Morgan, 1994,p38) .ونزيه موضوعي شكل التبادل عمليات حتدث عندما تنشأ
، (Steyrer J, 2008, p364) ابستمرار املؤسسة مع تعامالته حتديد يف الفرد قدرة وهو يقيس * االلتزام:

  :(Huck S, 2007, p04) يلي: كما لاللتزام صيغ ثالث يوجد حيث
 .كنأم ما قدر وإطالتها العالقة إلثبات الطرفني إرادة وهو :الشخصي االلتزام
 .لطرفنيا من عليها واحملافظة العالقة متابعة بوجوب وشعور سإحسا :األخالقي االلتزام
 .اباللتزام لاإلخال حالة يف سابقا املوجودة العالقة جتاهل إمكانية معد :اهليكلي االلتزام

 العلماء، عديد من الزبون رضا تعريف متلقد  :(Customer Satisfaction) رضا الزبون 3.2
 التوقعات من (disconfirmation)نظرية  على يف ذلك مستندين البحوث من الكثري عليه وأجري
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 متوقعا كان أكثر مما أو يساوي اخلدمة او املنتج أداء أن عندما يشعر أو الزبون اقتناع أن اىل تشري وهي
 النتيجة فان (disconfirmation)توقعات  من أقل األداء كان ولكن إذا .للزبون رضا هناك كان منه

  (Oliver, 1980, p460) الزبون عدم رضا
 ،(Athanassopoulos ،2001) تتمثل أبعاد جودة اخلدمة البنكية حسبالزبون:  أبعاد رضا 1.3.2

 اخلدمة فيما يلي: متلقمي رضا على مباشرواليت تؤثمر بشكل 
 وضوحها وبساطتهاو  أتخري، دون حمدد وقت يف املعامالت ويشمل اجناز املعامالت: سري* إجراءات 

 .الروتني عن وبعدها
واستجابتهم  ني،مع املراجع تعاملهم يف العاملني ويشمل لطف تعاملهم: وحسن العاملني * كفاءة

 .املعامالت ازإلجن ابملواعيد احملددة وتقيدهم متييز، دون املعامالت وتنفيذهم الحتياجاهتم،
 اللوحات الئمةمسيارات،  مواقف توفمر اجلمهور، خدمة مكتب ويشمل فاعلية املقّدمة: اخلدمات *

 ،دائماً  املعاملة اصمة بسرياخل والواثئق النماذج تواجد ،واألقسام املديرايت مواقع على الدالة اإلرشادية
 واثئق. تصوير وخدمة مناسبة انتظار وقاعات

 العالقة ذات جنبيةواأل العربية السابقة الدراسات بعض عرض سيتم فيما يلي الدراسات السابقة: .3
 :يلي كما احلالية ابلدراسة

ون )دراسة ميدانية يف منذجه العالقة بني إدراك جودة اخلدمة ووالء الزب (،2010)حداد،   دراسة -
قة بني جودة اخلدمة املصرفية و اليت هدفت إىل اختبار منوذج سبيب للعال ،قطاع البنوك التجارية يف األردن

حالة إدراك اجلودة ىل معرفة و الوالء إبشراك متغري اخلصائص التنظيمية كمتغري معدل لتلك العالقة إضافة إ
أثبتت النتائج أن  (servqual)درجة والء الزبون هلا ابالعتماد على مقياس  و يف البنوك التجارية يف األردن

يفة للخصائص التنظيمية هناك عالقة قوية بني إدراك جودة اخلدمة ووالء الزبون للبنك ووجود مسامهة ضع
 ون .يف تعديل العالقة بني إدراك اجلودة ووالء الزب

 ابلعالقات والتسويق اخلدمة جودة أثر، هدفت الدراسة إىل كشف عن (2010)امليطري، دراسة  -
، وأثبتت النتائج   الكويت دولة يف اجلزيرة طريان شركة على املسافرين من عينة على الزابئن والء على
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 أثر يوجد .الزابئن والء على اخلمس أببعادها املقدمة اخلدمة جلودة ومباشر موجب أثريوجد  ما يلي:
 اخلدمة جودة ألبعاد مباشر غري أثر يوجد .ابلعالقات التسويق على اخلدمة جودة ألبعاد ومباشر موجب

 .وسيط كمتغري ابلعالقات التسويق بوجود الزابئن والء على

الوسيط إلدراك جودة  حتقيق جترييب لدور –التوجه حنو الزبون ووالئه ، (2008)اجلنايب، دراسة  -
ت الدراسة إىل حتديد مستوى . هدفدراسة استطالعية حتليلية لعينة من زابئن املصارف األهلية –اخلدمة 

طرف مصارف عيوونة  أثبتت النتائج أن هناك قصور من ثالبحث. حيوالء الزابئن اجتاه املصارف عينة 
ايهتا. كما تبني أن هناك انطباع بني البحث اجتاه زابئنهوووا ومعرفة حاجاهتووووووم وال تضع الزبون يف مقدمة أولو 

 والئهم ورضاهم. املعتدل والسليب لدى الزابئن حول األبعاد اخلمس جلودة اخلدمة مما ينعكس على

 العالقة ما بني وااللتزام كمتغريات وسيطة يف الثقة ر، أث(Rahmat Madjid et al, 2013) دراسة -
عنوي لكل من الثقة وااللتزام . وتوصلت الدراسة أبنه يوجد أثر مأبندنوسيا يف البنوك ووالئه رضا الزبون

 والء الزبون. رضا و على 

لتزام كمتغريات أتثري رضا العمالء على والئهم مع وجود الثقة واال ،(youcef, 2015) دراسة -
وسيطة لتزام كمتغريات ، هدف إىل معرفة مدى أتثري رضا العمالء على والئهم يف وجود الثقة واالوسيطة

وووووووووووة وووا عوووووووولى الوالء مع وجووووووود الثقابستخدام املعادالت اهليكلية، أظهرت النتائج أنه هناك أتثري معنوي للرضوووو
  وااللتوووووووزام كمتغريات وسيووووطة.

 التعليق على الدراسات السابقة: .1.2
قدمت الدراسات السابقة الدعم للدراسة احلالية من خالل تكوين فكرة عامة عن املوضوع الدراسة،  

وحتديد مشكلتها وأهدافها، والتعرف على اخللفيات النظرية ملوضوع الدراسة، واالسهام يف بناء أداة الدراسة، 
سة احلالية. وما مييز الدراسة احلالية ومناقشة النتائج وتفسريها. والتعرف على بعض املراجع املناسبة يف الدرا

كمتغري   الثقة، االلتزام، االتصال()عن الدراسات السابقة هي حماولة إدراج التسويق ابلعالقات بكافة أبعاده 
وسيط بني جودة اخلدمة ورضا الزبون يف منوذج واحد، واستنباط خمتلف العالقات املباشرة وغري املباشرة بني 
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   هذه املتغريات.
 اإلطار التطبيقي للدراسة: .4

االعتماد على  وقد مت ة اجلزائريةالبنوك التجاريمجيع عمالء ميثل جمتمع الدراسة  وعينة الدراسة:جمتمع . 1.4
 در من االستبياانت مت توزيعقوهبدف احلصول على أكرب العينة العشوائية البسيطة نظرا لكرب جمتمع الدراسة، 

االحصائي أي بنسبة  استبان صاحلة للتحليل (381)استبيان، بعد استجاعها ومراجعتها تبني أن  (400)
توزيع عينة الدراسة  يوضح ، واجلدول التايلللتمحليل واعتماد النتائجالعينة جيدة واعتربت هذه  (% 95.25)

 .حسب املتغريات الشخصية
 الشخصيةتوزيع عينة الدراسة حسب املتغريات : 1اجلدول 

 التكرار اخلصائص الشخصية 
النسبة املئوية 

% 

 اجلنس
 63.78 243 ذكر

 36.22 138 أنثى

 100.0 381 اجملموع

 السن

 11.02 42 سنة 29 إىل 18من 

 36.48 139 سنة 39إىل  30من 

 39.63 151 سنة 49إىل  40من 

 12.86 49 سنة 50أكثر من 

 100.0 381 اجملموع

 التعليمياملستوى 

 4.98 19 أقل أو ابتدائي

 16.53 63 متوسط

 27.56 105 اثنوي

 50.92 194 جامعي

 100.0 381 اجملموع

 51.97 198 العام ابلقطاع موظف
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 (SPSS.V.22)اجلدول من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

 الدراسة، حيث جمتمع من البياانت مجع يف رئيسة كأداة االستبانة استخدام مت البحث: أداة .2.4
 على قسمني وذلك على النحو التايل: احتوت
 (05) من ويتكون الدراسة عينة ألفراد الشخصية ابلبياانت تتعلق عامة أسئلة من يتكون: األول القسم

 .، املهنة، البنك الذي يتعامل معه الزبون(التعليمي املستوىاجلنس، السن، ) فقرات
، مع وصف (2ين كما هو موضح يف اجلدول )حماور  ثالث على موزعة فقرة (46) من يتكونالثاين:  القسم

 .وترميز متغريات البحث لضمان الدقة والسهولة يف التحليل االحصائي
 .متغريات الدراسة أبعاد قياس وترميز فقرات فوص: 2اجلدول 

 املهنة

 13.38 51 اخلاص ابلقطاع موظف

 18.11 69 اتجر

 12.07 46 حرة مهنة

 4.46 17 متقاعد

 100.0 381 اجملموع

 البنك الذي
يتعامل معه 

 الزبون

BNA 58 15.22 

BEA 71 18.63 

CPA 96 25.19 

BADR 78 20.76 

BDL 61 16.00 

 100.0 381 اجملموع

 مصدر املقياس عدد الفقرات الرمز البعد املتغري

 جودة اخلدمة البنكية
(QS) 

 Tan 01-04 امللموسية

(cronin J, 1992) 
 Rel 05-09 االعتمادية

 Res 10-13 االستجابة

 Ass 14-17 االمان
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 اجلدول من إعداد الباحثنياملصدر: 

 ( اخلماسي واملتدرج  ويعترب هذاLikertليكرت ) مقياس ابستخدام العبارات مجيع مت عرض وقد
 اخليارات على عدم موافقته أو موافقته درجة حيدد أن املبحوث من فيه يطلب حيث شيوعا املقياس أكثر
 ولتحديد منوووها، واحد املبحوث اخووتيار يشري متدرجة خيارات مخسة من غالبا مكون املقياس حمددة، وهذا

 بووووووطرح املدى وذلك حسوووووواب والعليا، مت الدنيا ونعين بذلك احلدود اخلماسي ليوكرت مقياس طول جمال
 (0.8=4/5) أي اجملوووووال طول على للحووووصول املووقياس يف قيووووومة اكرب على تقسيمه مث (4=5-1قووويمة )

 هلذه األعلى احلد لتحديد املقياس حبيث بداية املقياس واحد، وذلك يف قيمة اقل إىل القيمة هذه مت إضافة
 التايل:كما هو موضح يف اجلدول  اجملاالت طول أصبح وهكذا اجملال،

 الفقرات على اإلجابة مقياس: 3اجلدول 
 موافق متاما موافق حمايد غري موافق غري موافق متاما التصنيف
 5.00-4.20 4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-1.80 1.79-1 الدرجة

 من إعداد الباحثني. املصدر:

 :الدراسة أداة ثبات. 3.4
ألفا  معامل ابستخدام االستبانة لفقرات الداخلي االتساق بفحص األداة ثبات من التحقق مت

معامل المثبات  قيم حيث يتضح أن ملتغريات الدراسة، معامالت الثبات قيمة ( إىل4) اجلدول كرونباج ويشري
 التسويق ابلعالقاتبلغت ابلنسبة حملور  حني (، يف0.89) جودة اخلدمة البنكيةبلغت ابلنسبة حملور 

 Emp 18-22 التعاطف

 التسويق ابلعالقات
(MR) 

 Tru 23-26 الثقة

(Athanassopoulos, 

2001) 
 Cmt 27-30 االلتزام

 Com 31-34 االتصال

 رضا الزبون
(SAT) 

 Sp 35-38 االجراءات رضا عن
(Nelson 

OLY Ndubisi, 

2007) 

 Se 39-42 رضا عن العامليني

 Ss 43-46 رضا عن اخلدمات
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 (، ومجيع0.91الفقرات بلغ ) جلميع الثبات معاملوبلغ (. 0.78، أما حمور رضا الزبون فقد بلغ )(0.82)
اليت توصلت هلا  النتائج تعميم إمكانية وكذلك النتائج، إمكانية ثبات على يدلم  مما جيدة القيم هذه

 الدراسة.
 الدراسة ملتغريات ألفا كرونباخ معامالت: 4اجلدول 

 معامل ألفا كرونباج عدد االسئلة املتغري املتغري  نوع
 0.89 22 جودة اخلدمة البنكية مستقل

 0.82 12 التسويق ابلعالقات وسيط

 0.78 04 رضا الزبون اتبع

 0.91 48 ابلنسبة جلميع الفقرات

 (.SPSS.V.22اجلدول من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج ) املصدر:

 ومناقشتها:عرض نتائج الدراسة . 4.4
 (AFC) (Confirmatory Factor Analysis)التوكيدي التحليل العاملي . 1.4.4

لتحليل العاملي التوكيدي مت استعمال أسلوب احىت تكون الدراسة أكثرا أتصيال  للمتغريات الدراسة:
 ت رئيسية وهي:متغرياجودة مقاييس البحث وبناءه، إذ تكون البحث من ثالثة صحة و للتحقق من 

يعرض الشكل  (:QS)البنكية للمتغري املستقل جودة اخلدمة  (AFC) التوكيديالتحليل العاملي * 
فقا ملؤشرات التعديل و  البنكيةجودة اخلدمة  مقياسالتحليل العاملي التوكيدي املعدل لنموذج  (2)رقم 

(Modification Indices) ،كما أييت:  والذي يتكون من مخسة أبعاد أساسية 
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 بنكيةجودة اخلدمة ال ملقياسالنموذج املعدل  :2الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.AMOS.V.22خمرجات برانمج ): املصدر
واحلذف العبارات  بعد التعديل البنكيةإن مجيع فقرات مقياس جودة اخلدمة  (2) يتضح من الشكل

(q5( ،)q6( ،)q111( ،)q18)،  (0.40)هي أكرب من (Hair J.F., 2006) هي مطابقة ملؤشرات و
ما يعطي مؤشرا جيدا إلجراء كافة التحليالت اإلحصائية  ،(Goodness of Fit)جودة حسن املطابقة 

 األخرى.
التحليل  (3) الشكليعرض  :(SAT)التابع رضا الزبون للمتغري  (AFC)التوكيدي التحليل العاملي * 

( Modification Indices)وفقا ملؤشرات التعديل  رضا الزبون مقياسالعاملي التوكيدي املعدل لنموذج 

 أبعاد أساسية، كما أييت: ثالثةوالذي يتكون من 
 رضا الزبون ملقياسالنموذج املعدل  :3الشكل 

 
 
 
 
 
 

 (.AMOS.V.22خمرجات برانمج ): املصدر
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 (،q38)عبارة رقم واحلذف ال بعد التعديل رضا الزبونإن مجيع فقرات مقياس ( 3)يتضح من الشكل 
ما يعطي  وهي (Goodness of Fit)وهي مطابقة ملؤشرات جودة حسن املطابقة ( 0.40)هي أكرب من 

 مؤشرا جيدا إلجراء كافة التحليالت اإلحصائية األخرى.
 (4)يعرض الشكل  :(MR)الوسيط التسويق ابلعالقات للمتغري  (AFCالتوكيدي )التحليل العاملي *

ات التعديل وفقا ملؤشر  التسويق ابلعالقات مقياسالتحليل العاملي التوكيدي املعدل لنموذج 
(Modification Indices)  أبعاد أساسية، كما أييت: ثالثةوالذي يتكون من 

 التسويق ابلعالقات ملقياس: النموذج املعدل 4الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.AMOS.V.22خمرجات برانمج ): املصدر
( 0.40)هي أكرب من  بعد التعديل التسويق ابلعالقاتإن مجيع فقرات مقياس  (2)يتضح من الشكل 

وهي ما يعطي مؤشرا جيدا إلجراء  (Goodness of Fit)وهي مطابقة ملؤشرات جودة حسن املطابقة 
 كافة التحليالت اإلحصائية األخرى.

و معرفة اجتاه الوصفي ه إجراء اإلحصاءالغاية من  إن التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة:. 2.4.4
 سلم واملتغريات، وذلك ابالعتماد علىالفقرات  وتقدير مستوى أمهيةإجاابت أفراد العينة، فضال عن تبيان 

درجة(، واجلدول أدانه يبني لنا  كأدىن متاما موافق إىل غري كأقصى درجة بشدة موافق ليكرت اخلماسي )من
 .العامة واالحنرافات املعيارية للمتغريات الرئيسية والفرعية للبحث األوساط احلسابية
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 (Test value = 3)، (n=381) : الوصف االحصائي ملتغريات البحث5اجلدول 

 واملتغريات البحثرموز 
الوسط 
 احلسايب 

 االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب
 اجتاه

املوافقة   
Sig 

Tan 2.69 0.621 5 0.00 متوسطة 

Rel 2.67 0.680 4 0.00 متوسطة 

Res 3.04 0.636 2 0.00 متوسطة 

Ass 3.17 0.703 1 0.00 متوسطة 

Emp 2.87 0.706 3 0.00 متوسطة 

QS 2.87 0.482  0.00 متوسطة 

Tru 3.18 0.637 1 0.00 متوسطة 

Cmt 2.67 0.703 3 0.00 متوسطة 

Com 2.70 0.621 2 0.00 متوسطة 

MR 2.78 0.639  0.00 متوسطة 

Sp 1.96 0.802 3 0.00 غري موافق 

Se 2.17 0.890 1 0.00 غري موافق 

Ss 1.98 0.900 2 0.00 غري موافق 

SAT 2.10 0.565  0.00 غري موافق 

 بعد إعادة التنظيم( SPSS.V.22)خمرجات برانمج  املصدر:

 اخنفاض بينت قدالوصفي  االحصائي يللالتح نتائجإن  القول ميكن السابقةكخالصة للنتائج 
ابلعالقات  والتسويق البنكية اخلدمة جلودة تقييم يف الخنفاض واضح رضا الزبون وهو انعكاس حمور يف واضح

البنكية قد مشل كافة أبعادها اخلمسة  اخلدمة جودةمن طرف عينة البحث، وإن هذا االخنفاض يف حمور 
وتتفق التعاطف، االعتمادية، امللموسية األمان، االستجابة،  حيث كانت االبعاد أكثر أتثريا على التوايل:

حملاور جودة بني املعتدل الزابئن حيث كان تقييم  (2008)اجلنايب، هذه النتائج بصفة كبرية مع دراسة 
يف حني االبعاد  والسليب لدى الزابئن حول األبعاد اخلمس جلودة اخلدمة مما ينعكس على والئهم ورضاهم.
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وللتأكد  حملور التسويق ابلعالقات على التوايل هي: الثقة، االتصال، االلتزام. اليت كانت األكثر أتثري ابلنسبة
للمتغريات الدراسة واليت ثبتت معنويتها عند مستوى  one sample T-testمن ذلك قمنا إبجراء اختبار 

 .0.05الداللة 
 مطابقته درجة من قوالتحوووقمنوذج القياس  عبارات فيةووتصبعد  اختبار فرضيات الدراسة:. 3.4.4
 الكامنة املتغريات وقياس تفسري على اجللية( املتغريات) املستخدمة املقاييس قدرة، والتأكد على للبياانت

النتائج، أتيت هذه املرحلة  ليلوووالتح سالمة لضمان CFA))التوكيدي  العاملي ابستعمال التحليل هلا التابعة
صحة  منة النهائي والتحقق األخرية األكثر تعمقا يف البحث من خالل حتلووويل خمرجات منوذج الدراسوووووو

واالعتماد على  (SEM)ة عدمها، وذلك ابستعمال املعادالت اهليكلي أو لدراسةللنموذج اهليكلي ل فرضيات
 (.AMOS.V.22)برانمج 

 الدراسة:خمرجات منوذج  *
 وخمرجاته الدراسة لنموذج البياين التمثيل: 5الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .(AMOS.V.22) خمرجات برانمج املصدر:
جودة اخلوووودمة  (،Latente)كامنة  متوغريات ثالثة هناك أن أعاله الشكل خالل من يتضح

مبتغريات جلية  موصوووول كامن متغري وكل (،SAT)رضا الزبون(، MR)، التسويق ابلعالقات(QS)البنكية
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(Manifest) يف  اخلطأ)خبطأ القياس  يسمى اخلطأ وهذا به اخلطأ اخلاص مبقدار موصول جلي متغري وكل
نتيجة  اهليكلي وهي خبطأ النموذج تسمى (e13 ،e14)األخرى  األخطاء منفرد( أما عنصر لكل اإلجابة
لإلشارة فإن  .املتأثرة على العوامل فقط النوع هذا ويوجد على كل العامل املتأثر املؤثرة للعوامل التمثيل
 معامل متثلالكامن  املتغري اسم فوق األرقام بينما ،املباشرة املعيارية التأثريات متثل املسارات على األرقام

املطابقة النموذج كانت كلها جيدة كما هو موضح  جودة كما أن مؤشرات  .(Laith.A, 2011) التحديد
 يف اجلدول التايل

 املطابقة النموذج جودة مؤشرات: 6اجلدول 
 القيم (Absolute Fit Indexes) املطلقة املطابقة مؤشرات

Joreskög and Sorböm GFI 0.943 

Joreskög and Sorböm AGFI 0.923 

Steiger and Lind RMSEA Index 0.08 

 القيم (Incremental Fit Indexes) املتزايدة املطابقة مؤشرات
Bentler and Bonett Normed Fit Index (NFI) 0.895 

Bentler Comparative Fit Index (CFI) 0.935 

Incremental Fit Index (IFI) 0.915 

 بعد إعادة التنظيم. (،AMOS.V.22)خمرجات برانمج املصدر: 

 الختبار عالقة االرتباط بني املتغريات البحث، مت استخدام معامل االرتباط البسيط فرضيات االرتباط: -

(Pearson Correlation)  :كما هو مبني يف اجلدول اآليت 
 : نتائج معامل االرتباط بني متغريات الدراسة7اجلدول 

  (QS)  (MR) (SAT) 

 (QS) 1   

    

 (MR) **0.663 1  

 .000   

 (SAT) **0.758 **0.764 1 

 .000 .000  

 ; n=381 0.05 <*; p 0.01 <**P 

  (SPSS.V.22) خمرجات برانمجاملصدر: 
 البنكيةجودة اخلدمة  حمورمن خالل نتائج اجلدول أعاله يتضح أن هناك عالقة ارتباط معنوية بني 
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 (580.7**)و  (630.6**)على التوايل بلغ معامل االرتباط بينهما  والتسويق ابلعالقات ورضا الزبون إذ
التسويق  كما تشري النتائج أيضا إىل أن هناك عالقة ارتباط معنوية بني  (،0.01)معنوية  عند مستوى

وهذا ما  ،(0.01)معنوية  عند مستوى( 640.7**) إذ بلغ معامل االرتباط بينهماابلعالقات ورضا الزبون 
 . متغريات الدراسةيدعم قبول الفرضية الرئيسية األوىل اليت تنص على ان هناك عالقة ارتباط معنوية بني 

الشكل  ومن خالل بني املتغريات الدراسة، املباشر الختبار عالقات التأثري :ات املباشرةفرضيات التأثري  -
 لتأثري كما يلي:التحليل االحصائي لعالقات ا اجلدول التايل نتائج يبني (5)

 (Direct effect)املباشرة  التأثريات تقديرات: 8اجلدول 
[SAT]  [MR]  

0.16 0.89 [QS] 

0.77 - [MR] 

 بعد إعادة التنظيم (،SPSS.V.22) خمرجات برانمجاملصدر: 
مع قيمة ( 0.16)البنكية على رضا الزبون بلغت  اخلدمة نالحظ أن قوة التأثري املباشر جلودة

P<0.05)) وعليه   (.% 73)، ومما يدعم هذه النتيجة هو التباين املفسر لرضا الزبون الذي تراوحت قيمته
نقبل الفرضية الثانية اليت مفادها أنه يوجد أتثري معنوي مباشر جلودة اخلدمة البنكية على رضا الزبون، وهي 

 (.2010)حداد، دراسة تتفق بنسبة كبرية مع دراسة 
البنكية على التسويق ابلعالقات بلغت  اخلدمة اجلدول أعاله أن قوة التأثري املباشر جلودةكما يبني 

، ومما يدعم هذه النتيجة هو التباين املفسر للتسويق ابلعالقات الذي بلغت ((P<0.05مع قيمة  (0.89)
نقبل الفرضية الثالثة اليت مفادها أنه يوجد أتثري معنوي مباشر جلودة اخلدمة البنكية  ه. وعلي(% 79)قيمته 

 على التسويق ابلعالقات.
مع ( 0.77)كما يبني اجلدول أعاله أن قوة التأثري املباشر للتسويق ابلعالقات على رضا الزبون ببلغ 

  (.% 73)ا الزبون الذي تراوحت قيمته ، ومما يدعم هذه النتيجة هو التباين املفسر لرض((P<0.05قيمة 
وعليه نقبل الفرضية الثانية اليت مفادها أنه يوجد أتثري معنوي مباشر للتسويق ابلعالقات على رضا الزبون، 

 .(Rahmat Madjid et al, 2013)وهي تتفق مع دراسة 
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ومن  بني املتغريات الدراسة، الغري املباشر الختبار عالقات التأثري :ات الغري املباشرةفرضيات التأثري  -
 التحليل االحصائي لعالقات التأثري كما يلي: اجلدول التايل نتائج ( يبني5خالل الشكل )

 (.(Indirect effectغري املباشرة  التأثريات تقديرات: 9اجلدول 
 [MR]  [SAT] 

[QS] - (0.680.77X 0.89=) 

[MR] - - 

[SAT] - - 

 بعد إعادة التنظيم (،SPSS.V.22) خمرجات برانمجاملصدر: 
املباشر غري أن قوة التأثري  واجلدول أعاله نالحظ (5)من خالل خريطة املسار املوضحة يف الشكل 

للمتغري املستقل جودة اخلدمة البنكية على املتغري التابع رضا الزبون عرب املتغري الوسيط التسويق ابلعالقات 
. مما (0.16)التأثري املباشر جلودة اخلدمة البنكية على رضا الزبون الذي بلغ  من وهي أكرب (،0.68)بلغت 
أنه يوجد أتثري معنوي غري مباشر جلودة اخلدمة البنكية على رضا  مفادها واليت الفرضية اخلامسة صحة يدعم

 الزبون بوجود التسويق ابلعالقات كمتغري وسيط.
 خامتة: .5

از على بعض الدراسات السابقة اخلروج بنموذج نظري يفسر حاولنا من خالل هذه البحث وابرتك
دور التسويق ابلعالقات كمتغري وسيط بني جودة اخلدمة البنكية ورضا الزبون وذلك من خالل دراسة معمقة 
استعملنا فيها املفاهيم النظرية ملتغريات البحث، وخمتلف األساليب اإلحصائية وخصوصا النمذجة ابملعادالت 

 :أمهها النتائج مبجموعة من اخلروج من مكننا الذي فعاليتها هلذا النوع من الدراسات الكمية، األمراهليكلية ل

حمل الدراسة حصل على درجة موافقة  البنوكيف  جودة اخلدمةإىل أن مستوى تطبيق بينت نتائج الدراسة  -
على التوايل: األمان، االستجابة، التعاطف، االعتمادية،  اأتثري  االكثر االبعاد كانت متوسطة، حيث

 امللموسية.

حمل الدراسة حصل على  البنوكيف  التسويق ابلعالقاتأن مستوى تطبيق  كذلك إىل  أشارت الدراسة -
، وكانت االبعاد األكثر أتثريا على التوايل: العينة أفراد استجاابت متوسطاتمتوسطة حسب درجة موافقة 

 لتزام، االتصال.، االلثقةا
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كشفت الدراسة على عدم رضا الزبون على مستوى اخلدمات واإلجراءات املقدمة من الطرف البنوك  -
 .العينة أفراد استجاابت متوسطاتضعيفة حسب  حمل الدراسة حيث حصل هذا احملور على درجة

ونستنج  ابلعالقات ورضا الزبون،التسويق كل من   للجودة اخلدمة البنكية علىأكدت الدراسة على وجود أثر  -
من هنا أن اهتمام إدارة البنك بتقدمي اخلدمات ابجلودة اليت يتوقها الزبون، وزايدة اهتمامها بربط عالقة قوية 

دراسة . وهذا ما أكدته كل من معه، من شأنه أن يرفع ويعزز مستوى رضا الزبون اجتاه البنوك حمل الدراسة
(Rahmat Madjid et al, 2013)،  ،(.2010)حداد،  (،2010)امليطري 

أكدت الدراسة على وجود أثر للجودة اخلدمة البنكية على رضا الزبون بوجود التسويق ابلعالقات كمتغري  -
 .(youcef, 2015) (،2010دراسة )امليطري، وهذا ما توصلت إليه وسيط. 

 حات التالية:يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها خلصت الدراسة إىل بعض االقتا
من الضروري على البنوك التجارية حمل الدراسة االهتمام بتحسني جبودة اخلدمات املقدمة للزابئن خصوصا  -

 تلك اليت حصلت على مستوى ضعيف ونقصد هبا بعد االعتمادية، امللموسية.
حمور جوهري يف  هو العميل أبن املوظفني اقتناع على تقوم ثقافة ونشر ابلعالقات التسويق تعزيز وجوب -

، وذلك من خالل كسب ثقة الزابئن والتزام موظفني البنك ابلواجبات املخولة بقائها وأساس املؤسسة نشاط
 االتصال الدائم مع الزبون وتقوية العالقة معه. علىإليهم والتكيز 

 خالل إتباعاهتمام إدارة البنوك بتسهيل إجراءات العمل وتقليل وقت تقدمي اخلدمة للزبون وذلك من  -

 احلوافز واعتماد دورية، بصفة املهارات لبناء التدريبية الربامج واستخدام املوظفني، انتقاء فعالة يف طرق

 .الزابئن رضا اخلدمات وكسب تقدمي حتسني املوظفني هبدف كفاءة لرفع املختلفة
من أجل ضمان بقاء  عليهم رضاهم واحلفاظ من أجل حتقيق هلم الدائم واالستماعالزابئن  شكاوى معاجلة -

 واالستمرار يف السوق املصرفية.

 . قائمة املراجع:6
 (. السلوك التنظيمي و التطوير اإلداري. اجلزائر: دار هومة.2002مجال الدين لعويسات. )

حتقيق جترييب لدور الوسيط  –(. التوجه حنو الزبون ووالئه 2008عامر على حسني ، أمرية هاتف اجلنايب. )
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اع البنوك التجارية يف األردن(. االردن: اجمللة الدراسات العلوم االدارية، الزبون )دراسة ميدانية يف قط
 .2، العدد 37اجمللد 
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 دور التحكم يف مؤشرات التكاليف اخلفية يف حتسني امليزة التنافسية للمؤسسة
 بسطيف  سانياكدراسة حالة: مؤسسة 

The rôle of controlling hidden cost indicators in improving the  

compétitive advantage Case Study: enterprise sanik sétif 
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 : ملخص
 حتكمها عدم بسبب لمؤسسةالكلي ل داءاألأتثري التكاليف اخلفية على إىل إبراز  الدراسةهتدف هذه 

لك جليا من خالل اخنفاض رقم االعمال ذويظهر  ،مما ينعكس سلبا على قدرهتا التنافسية مؤشراهتا يف
واعتمدان على املنهج التحليلي  املنتجات اليت تسببها مؤشرات التكاليف اخلفية، بسبب ارتفاع سعر تكلفة

 .سلوب االستبيان لتوضيح بعض اجلوانبأىل إ ابإلضافةومنهج دراسة حالة 
التكاليف اخلفية تؤثر سلبا على املؤسسة بسبب زايدة التكاليف الكلية مما وتوصلت الدراسة إىل أن 

وتسببت يف تضييع فرص النمو  2018ىل حتقيق نتيجة خسارة لسنة إدى أوهذا ما  ،يضعف تنافسيتها
 سرتاتيجياعترب مدخل يالذي  مؤشرات التكاليف اخلفية يفالتحكم  هم التوصيات ضرورةأومن بني  والتوسع،

 حسني امليزة التنافسية للمؤسسة.لتخفيض التكاليف الكلية مما يسمح بت
 .امليزة التنافسية اإلنتاجية، نقص داء املؤسسة،أ اخلفية، التكاليف مؤشرات :يةكلمات مفتاح

 JEL : L15 ،M19 ،M41 اتتصنيف

Abstract: 

The aim of this study is addresses the impact of the hidden costs on the 

général performance, due to its unability to control its indicators, This is  
_________________________ 
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remarquable in the decrease of business number which is caused by increase 

of products costs caused by the hidden costs indicators, basically the 

analytical méthode and case study, along with questionnaires. 

  The study found hidden costs have négative impacts over the company 

due to an icrease in général costs, This latter would then weaken its 

competitiveness by 2018, recommended that responsibles must take control 

of this indicators which is considered to be an effective strategy to decrease 

the costs and which would eventually improve the competitive. 

Keywords: Hidden cost indicators; company performance; lack of 

productivity; Competitive advantage. 

Jel Classification Codes: L15, M19, M41 

  :مقدمة .1
، فهي من طرف املؤسسة االقتصادية تقدمي صورة شاملة للنتائج احملققةل داةأاحملاسبة العامة تعترب  

، فظهرت صحاب املصاحلأملتخذي القرار و  ليست كافية للتحليل مما أدى ظهور نقص وعدم كفاية املعلومات
، خصوصا وأن التسيري املؤسسةنشاط أداة فعالة يف تفسري  ابعتبارهااحملاسبة التحليلية لتدارك هذا النقص 

 التقدم التكنولوجي مستوى ومعرفة االقتصادييفرض على املؤسسة دراسة حميطها  احلديث واملايل االقتصادي
 . ومواكبة خمتلف التغريات

لذا تعترب احملاسبة التحليلية حل بديل للمحاسبة العامة لتوضيح كيفية التسيري يف املؤسسة فتظهر 
اليت ترغب يف معرفة مدى قدرهتا يف مواجهة املخاطر اليت هتدد بقائها  مكانتها جليا يف املؤسسات

القرارات اليت ميكن أن تكون نقطة حتول يف نشاط املؤسسة،  خمتلف اختاذ، فهي تساعد املسري يف واستمراريتها
 بدراسة خمتلف املتغريات اليت حتدث يف احمليط بناءا على خمرجات احملاسبة التحليلية. اوتسمح هل

خاصة يف  السريع تطورت األفكار والنظرايت وظهرت طرق التحليل احلديثة االقتصاديومع التطور 
من طرف هنري سافال مفادها  1976نظرية يف سنة  رتظه حيث، الياابن والوالايت املتحدة االمريكية

يف القوائم املالية يظهر هلا أي وجود التقليدية أغفلت جانب مهم من التكاليف ومل احملاسبية أن هذه النظم 
وما هلا من أتثري على تنافسية  ،التكاليف اخلفيةوهي  للمؤسسات على غرار امليزانية وجدول حساابت النتائج
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ىل جانب ظهور التكتالت إاملؤسسة خاصة يف ظل اقتصاد السوق والعوملة وظهور الشركات العمالقة العاملية 
 .الكبرية االقتصادية

  :التايل الرئيسي التساؤل طرح ميكن سبق ومما :إشكالية الدراسة
 .امليزة التنافسية للمؤسسة ؟ حتسني يف اخلفية التكاليف ما هو دور التحكم يف مؤشرات

  :الفرضية الرئيسية
ها وابلتايل تنخفض حسن طريقة للتحكم فيأيعترب معاجلة مؤشرات التكاليف اخلفية عند بداية ظهورها 

  .مما يسمح للمؤسسة بتحسني ميزهتا التنافسية ،التكاليف الناجتة عنها
  :وهيإىل طرح أسئلة فرعية أخرى مكملة  انيقود الرئيسي إن اإلجابة عن السؤال :سئلة الفرعيةاأل
  ؟يف املؤسسة  اخلفية التكاليفهي مسببات ومؤشرات ما. 
 ؟ ما هو أتثري مؤشرات التكاليف اخلفية على امليزة التنافسية للمؤسسة. 

  ؟ اخلفية التكاليفما هو واقع تعامل املؤسسة حمل الدراسة مع مؤشرات. 
  :التالية لوضع الفرضيات ابلضرورة يقودان سئلة الفرعيةاأل هذه عن اإلجابة إن :فرعيةالفرضيات ال
  ساليب المتصاص مسببات التكاليف اخلفية.هم األأيعترب التدريب والتكوين من 
 ية.زايدة الرضا الوظيفي، وابلتايل زايدة اإلنتاج تساعد ظروف العمل اجليدة على 

  يؤدي إىل حتسني امليزة مما التسيري االسرتاتيجي للتكلفة يساعد يف التحكم يف مؤشرات التكاليف اخلفية
 .حمل الدراسة التنافسية للمؤسسة

 :مهية الدراسةأ

وله عالقة  ،التكاليف اخلفيةع حديث وهو مهية كبرية تتمثل يف التعريف مبوضو أتكتسي الدراسة  
جنبية بسبب ارتفاع وهذا ما يظهر جليا يف عدم قدرة املؤسسات الوطنية منافسة املؤسسات األ ،مبباشرة ابمليزة

 واليت متثل مؤشرات التكاليف اخلفية نسبة معتربة منها. ،سعر تكلفة منتجاهتا
 :ىل ما يليإهتدف الدراسة  :هداف الدراسةأ
  ومعرفة مسبباهتا ابلتكاليف اخلفيةالتعريف. 
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 املؤسسة. أداءبراز مؤشرات التكاليف اخلفية ومدى أتثريها على إ 
 للمؤسسة يزة التنافسيةمؤشراهتا هبدف حتسني امل معرفة مسببات التكاليف اخلفية وحماولة التحكم يف. 

 :ما يلي الدراسات اليت تناولت املوضوع بشكل مباشر وجوهري من بني :الدراسات السابقة
، للطالب كواشي مراد، وهي عبارة " التكاليف اخلفية وأتثريها على أداء املؤسسة"  :دراسة بعنوان

، وقد تناول هذا البحث يف 2004/2005عن مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة قسنطينة سنة 
بينما تناول يف  سباب ظهورها، مث تناول تقييم التكاليف اخلفية،أالتكاليف اخلفية و القسم النظري مفهوم 

دائها املايل وحميطها اخلارجي، مث تناول دراسة التكاليف اخلفية لقسم أالفصل التطبيقي مؤسسة تريسفود: 
 :منتجات التلحيم يف مؤسسة تريسفود، وتوصل الباحث إىل عدة نتائج أمهها

 ملؤسسة.اداء أعلى مستوى ن يؤثر أنه أالتكاليف اخلفية يشكل رهان من شصبح حساب أ 

  داء املؤسسة.أتقييم التكاليف اخلفية يسمح بتحسني 

 داء الفعلي للمؤسسة.داء املطلوب واألتقييم التكاليف اخلفية يسمح بتفسري الفروقات بني األ 
مذكرة ماجستري  عن عبارة وهي ،بن أودينةمنرية  ةللطالب ،" تقييم التكاليف اخلفية ": بعنوان دراسة

التكاليف اخلفية  األول الفصل يف تتناول وقد ،2009/2010قسنطينة، سنة  جامعة يف علوم التسيري،
 يف تتناول مث ،مؤشرات التكاليف اخلفية الثاين الفصل يف تتناول مث ،التحليلي االجتماعي واالقتصادي

تقييم التكاليف اخلفية يف شركة سيليس  رابعال الفصل يف تتناولو  تقييم التكاليف اخلفية، الثالث الفصل
 :مههاأ نتائج عدة ىلإ ةالباحث توتوصلالدولية للزجاج، 

 .خسائر التشغيل حتدث ابألساس نتيجة تدهور ظروف احلياة املهنية 

 ل ىل حل خاصة يف ظإن عملية تقييمها ظلت مشكلة حتتاج إابلرغم من اكتشاف التكاليف اخلفية ف
 دوات القياس املالئمة.أغياب 

 جر والوقت الزائد( لكن جيب حصرها يف التكاليف اخلفية.املؤسسة تتحمل عدة تكاليف )األ 

  رض الواقع ليس ابألمر السهل.أمر سهل لكن يف أ نظرايتطبيق مؤشرات التكاليف اخلفية 

 ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي:
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  مع اختالف احلدود الزمانية واملكانية التكاليف اخلفية من زوااي خمتلفةمعاجلة موضوع. 
  افسية للمؤسسة.ابمليزة التن وعالقتها مؤشرات التكاليف اخلفيةمسببات و  دراسةالتطرق إىل 
 مكانية تعميم النتائج على منتوجات املؤسسة حمل الدراسةإ. 

 :منهجية الدراسة
دراسة  منهج  ىلإابإلضافة  ،يف اجلانب النظري الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي هذهيف  اعتمدان

مدعمة ابستبيان لتوضيح مضمون املقياس االجتماعي والتنظيمي عند ترمجة مؤشرات التكاليف اخلفية حالة 
 ىل مبالغ مالية يف اجلانب التطبيقي.إ

 ساسية وهي:أىل ثالث حماور إقسمنا دراستنا  قصد االملام ابملوضوع قدر االمكان :الدراسة حماور
 بشكل عام التكاليف :ولاحملور األ. 

 .احملور الثاين: التكاليف اخلفية ومؤشراهتا 
 .احملور الثالث: امليزة التنافسية 
  :بسطيف سانياكدراسة حالة مؤسسة احملور الرابع. 

 مفاهيم عامة حول التكاليف .2
املؤسسة اليت تتحكم  نإفوحسب بورتر  ،اليت تؤثر على تنافسيتهاتعترب التكاليف من بني العناصر 

 كرب.أيف تكاليفها بشكل جيد مقارنة ابملؤسسات املنافسة هي اليت متتلك ميزة تنافسية 
  تعريف التكاليف: 1.2

عبارة عن جمموعة من األعباء واملصاريف اليت تعرب عن بلوغ مستوى معني ويف مرحلة معينة وهي 
يف سبيل  اقتصاديةاملستوايت قبل وصوهلا للزبون، وتعرف التكلفة على أهنا تضحية ذات قيمة على جمموع 

 .(36، صفحة 1996)نور،  .احلصول على سلعة أو خدمة يف احلاضر أو املستقبل
هبدف احلصول  خدمةتعبري عن القيمة النقدية اليت تدفع للحصول على سلعة أو  هناأكما تعرف على 

 (raimbault, 1996, p. 09) .على حيازته وملكتيه
قابلة للقياس املايل النقدي ألغراض  ،هنا تضحية مبجموعة من املوارد االقتصادية النادرةأب يضاأوتعرف 



 

 مفيدة حيياوي، مسعود بويباون
 

124 

  (18، صفحة 2008)راضي،  .و غرض معنيأاحملاسبة املالية لتحقيق هدف معني 
ن التكاليف عبارة عن جمموع ما تتحمله املؤسسة قصد احلصول على خدمة أومما سبق ميكن القول 

 و سلعة معينة خالل فرتة زمنية حمددة ويتم االفصاح عنها يف القوائم املالية للمؤسسة.أ
 التكاليف: خصائص 2.2

)Claude Alazard, 2010, p. 48(: أساسية وهي خصائصالتكلفة بثالثة  وتتميز
 

 وسيلة االستغالل ومركز املسؤولية(، )الوظيفة :ما يلي على نطاق التكلفة: ويشمل. 
  :التكلفة احملددة مسبقاو  التكلفة التارخيية :وهي نوعني من التكاليف تشملو توقيت احلساب. 

  أو جزءا ملختلف مصاحل املؤسسة حساب التكلفة إما عن طريق دمج مجيع التكاليفاحملتوى: وميكن ،
 .فقط هامن

 التكاليف اخلفية، تعريفها، أسباهبا ومؤشراهتا . 3
 املدرسة هذه حيث أظهرت االقتصادية السيسيولوجيا املدرسة دراسة التكاليف اخلفية إىل يعود

 وهو أال تقييمه ميكن وال يف احلسبان يؤخذ مل عامل على كشفت حنيالسابقة،  املدارس أغفلته جانب
 تنجم الوظائف يف اختالالت إىل ستتعرض املنشأة للعمال املهنية االعتبارات إبغفال إذ اخلفية، التكاليف

 اإلنتاج...اخل، هذه يف احنرافات للموظفني، نقص النوعية، تعاقب العمل، حوادث الغياابت، أاثر عنها

 (15، صفحة 2005)درمحون،  ..هبا املعمول التسيري أبدوات حساهبا ميكن ال املؤشرات
 تعريف التكاليف اخلفية: 1.3

 نظام تفسري يف أو معلم هلا يوجد ال اليت التكاليف تلك تعريف التكاليف اخلفية على أهنا ميكنو 

 النتائج، جدول حساابت امليزانيات التقديرية، من كل يف املؤسسة، واملتمثلةاملستعملة يف  املعلومات

 .(H.Savall, 1989, p. 123) .اخل...القيادة احملاسبة التحليلية ولوحة العامة، احملاسبة
فالعامل ، مثل تكلفة التدريب التكاليف اليت ال تسجل حماسبيا لكن أثرها واضح،هنا أب يضاأوتعرف 

اجلديد قد يؤدي عمله ببطء مما يتسبب يف تعطيل زمالئه يف نفس السلسلة اإلنتاجية، فينخفض اإلنتاج 
 (66، صفحة 2004)ساحل،  .ببعض الوحدات، مما جيعل التكلفة الوحدوية ترتفع
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دائها بشكل مباشر لكن يف املقابل ال يوجد هلا أهي ما تتحمله املؤسسة ويؤثر يف فالتكاليف اخلفية 
خنفاض ا مهها: الفرصة الضائعة بسببأتظهر يف صور عديدة و  ،ثر او افصاح عنها يف قوائمها املاليةأي أ

 ...اخل.، الغياابتولية نتيجة نقص اخلربة بسبب دوران العملهدار املواد األإ ،االنتاجية
 :أسباب نشوء التكاليف اخلفية 2.3

  :وحسب هنري سافال هناك مخسة أسباب تودي إىل نشوء التكاليف اخلفية وهي
 :السيئة ظروف العمل 1.2.3
إن ظروف العمل املختلفة السائدة يف املؤسسة  تؤثر بطريقة مباشرة على أداء أي مؤسسة سواء  

 ،لى أداء األفرادع حول مدى أتثري ظروف العمل اخلرباء واملختصنيابإلجياب أو ابلسلب، وهذا ما أكده 
وظروف العمل هي قبل كل شيء ذات طبيعة مادية كاإلضاءة الضوضاء احلرارة وكذلك ذات طبيعة 

)أودينة،  .سيكولوجيا ومعنوية كالعالقات األفقية مع ابقي العمال والعالقات العمودية مع السلم اإلداري
 (29، صفحة 2010
  تنظيم العمل:سوء  2.2.3

ويقصد بتنظيم العمل حتديد أوجه النشاط املختلفة اليت يتطلبها حتقيق أهداف املؤسسة، وجتميعها 
يف شكل إدارات ومراكز عمل، مع حتديد الروابط بينها وبني السلطات املخولة لكل منها ألداء األنشطة 

لتدفق املعلومات بني اإلدارات ومراكز  صالاالتاملطلوبة واملسؤوليات املقابلة هلذه السلطات وتصميم قنوات 
 (27، صفحة 2005)كواشي،  .العمل

  (Everett, 1969, p. 89) وميكن التعرف على مواصفات تنظيم العمل من خالل معرفة ما يلي:

  مدى تكامل الوظائف.و  للمتغريات واستجابتهمدى مرونة التنظيم 

  ،ذلك على األداء. وانعكاسمدى املركزية والالمركزية 

  ني وحدات التنظيم.بمدى التجانس والتوازن يف توزيع املهام واألعباء 

 .مدى توافق التنظيم مع منط التكنولوجية املستخدمة يف اإلنتاج 

  يالتنظيم على العمل الفردي أو العمل اجلماع اعتمادمدى. 
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 .)مدى إسناد الوظائف لألفراد يف التنظيم )الكفاءة أو األقدمية مثال 

 :االتصالضعف  3.2.3
تبادل املعلومات  على أنه االتصالعرف ظهور التكاليف اخلفية، وي يؤدي إىل االتصالإن ضعف 

  (Bessier, 1980, p. 68). وإرسال املعاين، وهذا جوهر عمل املؤسسة
 (Chaminade, 2005, pp. 174-176)  ينبغي أن يرتكز على املبادئ التالية: االتصالولكي ينجح 
  واالستماعاإلصغاء. 

 الطمأنينة والرضا. توفري 
 أراء العمال واألخذ هبا. احرتام مع ختفيض الضجيج 

 طابع السرية واخلصوصية. االتصالفقد حيمل  ،شخصيا االتصالجعل و  قول احلقيقة 

  التدريب:ضعف  5.2.3
، اقتصادية يف أي مؤسسةالفشل  وأعليه رهاانت النجاح  الطرف الرئيسي الذي تبىن التدريبيشكل 

ويعرف التدريب على أنه اجلهد املنظم واملخطط له لتزويد املوارد البشرية يف املنظمات مبعارف معينة وحتسني 
)إبراهيم،   .بشكل إجيايب يؤدي إىل حتسني األداء يف املنظمة واجتاهاهتاوتطوير مهاراهتا، وتغيري سلوكها 

 .(103، صفحة 2003
 مؤشرات التكاليف اخلفية .4

 أساسية وهي:  صنف هنري سافال مكوانت التكاليف اخلفية إىل مخسة مؤشرات
 :الغياب 1.4

الوقت الذي يفرتض أن  العامل عن مكان العمل يف عدم وجودالظاهرة اليت يشكلها  هويقصد ب 
  (Chaminade, 2005, p. 107)وحيسب معدل الغياب ابلعالقة اآلتية يكون موجودا،

  
 :حوادث العمل 2.4

املتعلق حبوادث العمل  02/07/1983 :املؤرخ يف 13/ 83 :من قانون رقم 12حسب املادة و 

 100×  )عدد أايم العمل الضائعة / عدد أايم العمل العادية( معدل الغياب =
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حادث عمل كل حادث يقع للعامل أثناء أتدية عمله عند القيام مبهمة طبقا لتعليمات  يعترب ،واألمراض املهنية
ويعترب أيضا حادث عمل  ،وأجنرت عنه إصاابت بدنية انجتة عن سبب مفاجئ وخارجي ،صاحب العمل

 .احلادث الذي يقع أثناء املسافة اليت يقطعها املؤمن للذهاب إىل العمل أو اإلايب منه
 ل:دوران العم 3.4

 زمنية فرتة خالل املؤسسة يف العاملني عدد األفراد يف احلاصل التغيري على أنهدوران العمل ويعرف 

ويتسبب دوران العمل يف حتمل املؤسسة لتكاليف  ،(104-103، الصفحات 2005)اهلواري،   .معينة
 (Chaminade, 2005, p. 106) ابلعالقة اآلتية: سبحيو  ،ضافيةإ

 
 :نقص اجلودة )الالجودة( 4.4

على أهنا  هافيتعر ميكن الالجودة هي عكس اجلودة و يف حتديد مفهوم اجلودة، و ة تعاريف هناك عد
 (15، صفحة 2003)تغالبت،  .نقص أداء املنتوج عن متطلبات الزبون

  :نقص اإلنتاجية 5.4
مواردها ويعرب عنها ابلنسبة بني  استخدامتعترب اإلنتاجية معيارا لقياس مدى كفاءة املؤسسة يف 

العالقة بني املوارد املستخدمة يف العملية اإلنتاجية )إلنتاج  أهناوتعرف اإلنتاجية على  املخرجات واملدخالت،
    (20، صفحة 1994)السلمي،  .سلعة أو خدمة( وبني الناتج من تلك العملية

 امليزة التنافسية .5
 ابستعمال خمتلف األساليبالتنافسية من أهم العناصر اليت تسعى كل مؤسسة الكتساهبا امليزة تعترب 

 .كرب حصة يف السوقأكرب ربح ممكن واكتساب أ سعيا منها على حتقيق ،والطرق
 التنافسية:امليزة تعريف  1.5

طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من  اكتشافتوصل املؤسسة إىل  هيامليزة التنافسية 
 (Porter, 1993, p. 48) .ميدانيا االكتشافقبل املنافسني، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا 

 :امليزة التنافسية أنواع 2.5

 100×  )عدد العمال املغادرون / عدد العمال( معدل دوران العمل =
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 )Porter, 1993, p. 85(  ميز بورتر نوعني من امليزة التنافسية ومها:
 ميزة التكلفة األقل:  1.2.5

التكلفة األقل إذا كانت تكاليفها املرتاكمة ابألنشطة املنتجة للقيمة  ميكن ملؤسسة ما أن متتلك ميزة
 أقل من نظريهتا لدى املنافسني.

 ميزة التميز: 2.2.5
تتميز املؤسسة عن منافسيها عندما يكون مبقدورها احليازة على خصائص فريدة جتعل الزبون يتعلق 

 تدعى بعوامل التفرد.هبا، وحىت يتم احلصول على هذه امليزة يستند إىل عوامل 
 (26، صفحة 2008)بودحوش،  وهي:وتنحصر األسس العامة لبناء امليزة التنافسية يف أربعة عوامل 

 اجلودة املتميزة 

 رد الفعل املتميز اجتاه حاجات الزبون 

 الكفاءة املتميزة 

 التجديد 

 : خاصة العناصر التاليةوينبغي على املؤسسة أن تكون دائما يقظة وأن تساير خمتلف التغريات 
 تشري إىل اجلهود  فهي، االسرتاتيجية: تعد اليقظة التكنولوجية عنصرا مكوان لليقظة اليقظة التكنولوجية

لتقنيات والتكنولوجيات، املبذولة وكذا الوسائل املسخرة هبدف الكشف عن كل التطورات احلاصلة يف ميدان ا
 (pateyron, 1998, pp. 143-144) .واليت هتم املؤسسة حاليا أو مستقبال

 هم حىت يتم فهم سلوكلتحركات املنافسني، واملستمرة : ويتعلق األمر ابملتابعة الدقيقة اليقظة التنافسية
 خالل مجع املعلومات سواء كانت كمية أو نوعية.يتم ذلك من و  ،املستقبل واستباق

 بسطيف  سانياكدراسة حالة: مؤسسة  .6
 :ابملؤسسةخمتصر تعريف  1.6

 إطار يف ، وذلكسطيفب الكبرية بعني مقره ويتواجد 2002 جانفي 01 :يف أتسست املؤسسة 
اإلنتاج والتطوير : ويتمثل نشاطه الرئيسي يف 2000 ىلإ 1996املمتد من  اهليكلة إعادة خمطط إكمال
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، ويرتبع على مساحة دج 806.500.000,00 :ب الفرع رأمسالويبلغ  والتسويق منتجات الصنابري
التشكيلة  منتوجويتمثل يف  ،2م 55000 :بمنها مساحة مبنية تقدر  2م 330000:بإمجالية تقدر 

طن يف السنة، وهي كمية كافية لتغطية  1500الطاقة اإلنتاجية  تبلغ، و احلنفياتاملتمثل يف منتوج  ساسيةاأل
 ألف مسكن يف السنة. 120 احتياجات

 ينتمي والذي "Robinet gaz A B. sphérique mural 10 " منتوج على دراستنا سنركزو 
ننا سنركز دراستنا على الورشات اليت مير عليها املنتوج حمل أكما   ،Robinets à Gaz تشكيلة فئة إىل

 :التالية لألسباب غريه دوناملنتوج  اهلذ اختياران سبب وكانالدراسة، 
 والذي  ،(للمستهلكني الشرائية القدرة مع التناسب) الواسع ابالستهالك يتميز الذي املنتوج نوع طبيعة

 .من رقم أعمال املؤسسة % 58ميثل حوايل 

 الورشة رئيس طرف من اهنالتمس الذي اجليد التعاون بسبب املعلومة إىل الوصول سهولة. 

 األخرىورشات ال مع ورشةال خصائص جتانس. 

 اقرتحها اليتللطريقة  ختصاراوهي  S.O.F طريقة على اخلفية التكاليف دراسة يف اعتمدان قدلو 
 الطريقة هذوه ،ISEOR معهد يف ((Social; Organisation; Financier سافال هنري

 :وهي مقاييس ثالثة ترتكز على الشاملة
 وأسلوب املالحظة طريق عن حالة دراسة عند عليها احلصول مصدر ويكون :املقياس االجتماعي 

 .االستبيانأسلوب  إىل ابإلضافة ،االستقصاء
 اجلوانب ملعرفة( اخل...تقارير ،إحصائيات)  املعطيات حتليل من مصدره ويكون :املقياس التنظيمي 

 .الدراسة حمل ؤسسةامل يف الوظيفي لالختالل الكمية
 الوظيفي اخللل ومعاجلة بضبط املتعلقة املالية املبالغ حساب خالل من مصدره ويكون :املقياس املايل 

 .اخل...الساعات اإلضافية ،اإلنتاج نقص ،الوقت ضياع :مثل
 يف املؤسسة اخلفية التكاليفمؤشرات  دراسة 2.6

إبنتاج منتوج  املعنية نتاجاإل اتورشاملؤسسة وابلضبط  هذه يف اخلفية التكاليف قيمة على وللوقوف
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 التكاليف جمموع تشكل اجلزئية املؤشرات جمموع أن ابعتبار حدى على مؤشر كل  دراسةب قمنا ،حمل الدراسة
 .اخلفية

  :وهي SOFوسنعتمد على طريقة  :الغياب مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف دراسة 1.2.6
 والبحث العمال من ابلتقرب قمنا لذا ،األسباب ومعرفة التحليل أسلوب على ويعتمد :االجتماعي املقياس

 على اشتملت حيث ،األنسب ابعتبارها االستبيان طريقة على فاعتمدان الغياب لظاهرة منطقي تفسري عن
 :التايل النحو على وكانت ،عامل 80وزعت على  األسئلة من جمموعة

 الورشة لعمال الغياب أسباب يبني: 1اجلدول 
 السبب العدد % النسبة

 أخرى( التزامات ،املسؤولية العائلية أسباب شخصية ) 36 45
25 

 

20 

 
 منط اإلشراف والقيادة

30 

 

24 

 
 األجر ونقص التحفيز اخنفاض

 اجملموع 80 % 100

 االستبيان تفريغاملصدر: 
 شخصية أسباب هي % 45 بنسبة واليت تقدر الغياب أسباب أهم أن لنا يتبني اجلدول خالل من
 يوم يف السنة. 166ايم الضائعة بسبب الغياب كما بلغت جمموع األ  ،واجتماعية

 السري على للحفاظ اخللل معاجلة هناأش من واليت املتخذة اإلجراءات خمتلف يف ويتمثل :التنظيمي املقياس
 :ما يلي بينها ومن ،للمؤسسة احلسن
 واملتكررة مربرة غري الغياابت حالة يف الصرامة وتشديد العمل احرتام يف الصرامة. 

 اإلضافية الساعات على االعتماد. 

 االختصاصات متعدد بعامل الغائب العامل تعويض. 

 اإلنتاجية العملية تتشابه اليت الورشات من العمال داخلي لبعض حتويل. 

للحفاظ  للعمل العادي السري ضمان وإجراءات املعاجلة لتكاليف نقدية ترمجة عن عبارة وهو :املايل املقياس
 .املوايل اجلدول يف ، ونلخصهاعلى كمية االنتاج النظرية
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 الغياب مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف حساب: 2جلدول ا
 دج بالغامل التكلفة صراعن

 ساعة 1328=  ساعات X 8 يوم 166 :إضافية ساعات
 %.X 175 دج X  223.72 ساعة 1328 :ب تقدر تكلفة يف يتسبب وهذا 

 دج 519.925,28

 دج 135.180,57 %.26 يف مضروبة اإلضافية الساعات بتكلفة تقدر :االجتماعي الضمان اشرتاكات

 (يوميا عامل لكل وحدات 10 النظرية اإلنتاج وحدات عدد) :يةنتاجاإل نقص
  دج 360.00 ب وحدوي ربح هبامش وحدة 1660 ب اإلنتاج نقص

 دج  597.600,00

 دج 1.252.705,85 الغياب مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف جمموع

 املؤسسة واثئق على ابالعتماد انالباحث إعداد من: املصدر
 كما يلي:ونقص كمية االنتاج  مت حساب تكلفة الساعات اإلضافية 

 متوسط تكلفة الساعات اإلضافية Xساعات( [  X 8 يوم عمل  22] متوسط األجر القاعدي / )
  .دج X 175 = %223.72 ساعات([  X 8 يوم عمل  22) دج / 22500]  :ومنه

 .وحدة اتمة الصنع 1660وحدات =  X 10 يوم غياب  166نقص كمية االنتاج = 
 العمل مؤشر حوادث عن الناجتة اخلفية التكاليف دراسة 2.2.6
أسباب حوادث عرفة بغرض م ناالستبياواستنادا هلذا املقياس يقتضي االعتماد على : االجتماعي املقياس

 :وميكن تلخيصها وفق اجلدول املوايل ،ساعة ضائعة 282العمل اليت تسببت يف 

 الورشة يف العمل حوادث أسباب أهم يبني: 3جلدول ا
 السبب العدد ويةئامل النسبة

15 

 

12 

 
 مواكبة التكنولوجية.نقص التدريب وعدم القدرة على 

 51.25 

 

41 

 
 .نقص الصيانة الدورية

 كنقص وسائل احلماية...اخل.   آمنة غري عمل ظروف 27 33.75 

 اجملموع 80 100%

 االستبيان تفريغاملصدر: 
 أسباب أهم ثلمت الدورية الصيانة نقصو  منةظروف العمل غري األ أن جليا لنا يتبني اجلدول خالل من
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 .يف املؤسسة العملحوادث  وقوع
 التحسيسية العمليات إجراءات إىل فباإلضافة ،املعاجلة إجراءاتخمتلف  يف ويتمثل :التنظيمي املقياس

  :ما يلي يف تتمثل عديدة إجراءات ابختاذ تقوم الورشة نإف ،املختلفة والتعليمات

 واحلماية العمل وسائل من للعمل املناسب اجلو توفري على احلرص. 

 اجلدد العمالومتابعة  تدريب. 

 إص. و. ت. لدى اإلدارية اإلجراءات برتتيب والقيام املصاب العامل وإسعاف نقل CNAS  

 استخدامها قبل اآلالت ملعاينة متخصصة فرقة تشكيل. 

 :التايل اجلدول خالل من 2018 لسنة العمل حوادث تكلفة تلخيص وميكن :املايل املقياس
 العمل حوادث مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف حساب: 4جلدول ا

 دج الغبامل التكلفة صراعن

  إضافية ساعات
 X 175% دج X 223,72 ضائعة ساعة 282

 دج 110.405,82

 دج X 26 .% 28.705,51  دج 110.405,82=  االجتماعي الضمان تكلفة

 دج 31.000,00 .له األولية اإلسعافات وتقدمي نياملصاب المالع نقلب متعلقة مصاريف

 تقص االنتاجية
 دج X 360.00 الصنع اتمة منتجات X 10( ساعات 8 / ساعة 282) 

 دج 126.900,00

 دج 297.011,33 العمل حوادث مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف جمموع

 املؤسسة واثئق على ابالعتماد انالباحث إعداد من: املصدر
 :مت حسابه كما يليولإلشارة فان مبلغ مصاريف نقل العامل املصاب 

 ةاإلمجالي تكلفة العالج X  (يف املؤسسة عدد عمال الورشة املصابني/ عدد العمال اإلمجايل املصابني)
 العمل دوران مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف دراسة 3.2.6

 الرضا نقص إىل أساسا يعود اذوه اجلزائرية، املؤسسات معظم منها تعاين ظاهرة العمل دوران يعترب
 .اجلزائري العامل لدى الوظيفي
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عمال يف سنة  07يقدر ب العمالة حجم يف دوران تعرف الدراسة حمل الورشة إن :االجتماعي املقياس
 وكانت االستبيانسلوب أعلى  اعتمدان ،للمؤسسة العمال مغادرة سبب ملعرفةو  خمتلفة، ألسباب 2018

 :التايل النحو على
 الورشة يف العمل دوران أسباب أهم يبني: 5جلدول ا

 املئوية النسبة العدد األسباب

 8.75 07 (التشغيل لما قب عقود وصيغة ،التعاقد نظام بسبب) العمل منصب استقرار عدم

 11.25 09 (اخل...خوصصة ،إفالس)  املستقبل من التخوف

 11.25 09 اإلشراف والقيادة منط

 51.25 41 األجر ضعف

 17.50 14  التحفيز ونقص العمل ضغوطات

 100 80 اجملموع

 االستبيان تفريغاملصدر: 
 إىل العمل دوران سبب ترجع الورشة عمال من  51.25 نسبته ما أن يتبني اجلدول خالل منو 
 هم العوامل اليت يركز عليها العامل.أمن  األجرإذ يعترب مستوى  ،األجرضعف 
 السري على للحفاظ اخللل معاجلة هناأش من واليت املتخذة اإلجراءات خمتلف يف ويتمثل :التنظيمي املقياس
 تطهري مدونة مناصب العملومن بني اإلجراءات التنظيمية املطبقة يف املؤسسة ما يسمى ب ،للمؤسسة احلسن

جناز بطاقة وصفية حتتوي على حيث ينص على حتديد كل منصب عمل يف املدونة حيث أتيحت الفرصة إل
 التوضيحات التالية:

 .التسمية الصحيحة ملنصب العمل 

 ومنحة التعويض. ،القسم ،حتديد الفئة 

  صف املهامو املهام األساسية و حتديد.. 

  العمل منصب متطلباتحتديد. 

  العامل أداء تقييمكيفية. 



 

 مفيدة حيياوي، مسعود بويباون
 

134 

 :فهي العمل دوران مشكل ملعاجلة اإلجرائية الناحية من أما
 غادرةملا يف يرغبون ينذال العمال بعدد التنبؤ أيضا مشكل يظهر وهنا جدد عمال توظيف . 

 األفراد لبعض الداخلي التحويل. 

 اإلضافية الساعاتعلى  االعتماد. 

 العمل دوران قدرحيث ي ،وهو عبارة عن الرتمجة النقدية إلجراءات معاجلة اخللل الوظيفي :املايل املقياس
 : التايل اجلدول يبينها كما  خفية تكاليف عنها نتج مما 2018 لسنة مالع 7 ب

 العمل دورن مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف حساب: 6جلدول ا
 املبلغ التكلفة مصدر

 .اجلديد العامل تكوين تكلفة 
 .عمال X 07  (عامل 104 /دج (2.350.949,48

 اإلنتاجية نقص 
  شهر X 11 يوم X22  دج X 360,00 عمال X7  (وحدات 9 - وحدات 10)

 

 دج 158.236,98

 

 

 دج 609.840,00

 دج 768.076,98 العمل دوران مؤشر عن الناجتة اخلفية جمموع التكاليف

 املؤسسة واثئق على ابالعتماد انالباحث إعداد من: املصدر 
 :مت حساب تكلفة تكوين العامل اجلديد كما يلي

 . عدد عمال الورشة املكوننيX )تكلفة التكوين السنوية / العدد اإلمجايل للعمال املكونني( 
 وحدات فقط بسبب نقص اخلربة. 09العامل اجلديد ينتج  نأمع العلم 

 شهر 11وابلتايل يعمل  ،يوم والعامل له حق شهر كعطلة سنوية 22ايم العمل الفعلية يف الشهر أعدد 
 اجلودة نقص مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف دراسة 4.2.6

 تنافسية على كبرية  بصورة أتثرهي ف وابلتايل والفضالت البقااي ،التصنيع عيوب الالجودة عنأ وتنش
 .املؤسسة
 عالمةومها  للجودة عالمتني على حتصلت حيث ابجلودة سانياكمؤسسة  اهتمت االجتماعي: املقياس

 احلسنة والسمعة املؤسسة منتجات هبا تتميز اليت ابجلودة اعرتافا( ISO 9001) وشهادة اجلزائرية( اتج)
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 الذي الالجودة وجود عدم يعين ال هذاإال أن  ،املؤسسة منتجات متيز اليت اجلودة من فالربغم ،الزابئن لدى
 .الزابئن بعض وشكاوى املنتجات بعض تصنيع إعادة يف يظهر

 :املعيبة لمنتجاتلاآلتية  منيز احلاالتكما ميكن أن و 
 (.اإلمتام مصاريفو  عاملة يد ) التصنيع إلعادة أخرى تكاليف يتطلب ما اذوه إصالحها إعادة 

 قلأ وبسعر حاهلا على بيعها. 

 (.والرمي النقل مصاريف ) أخرى مصاريف يف يتسببقد  ما اذوه رميها 
 السري على للحفاظ اخللل معاجلة هناأش من واليت املتخذة اإلجراءات خمتلف يف ويتمثل :التنظيمي املقياس
 :هي الورشة مستوى على املتخذة التنظيمية اإلجراءات بني ومن ،للمؤسسة احلسن
 مستقبال التصنيع عيوب تكرار لتفادي اجلودة مراقبة خلية دور وتفعيل تكثيف. 

  اإلنتاجية العملية بداية يف املعيبة املنتجات اكتشافالعمل على ضرورة. 

 والتقنيني للعمال املستمر والتكوين التدريب. 

 اجليدة العمل ظروف توفري على والسهر السعي. 

 183920  صلأمن  وحدة 3109 ب الدراسة حمل الورشة يف املعيبة الوحدات عدد تقدر :املايل املقياس
  0,27 بنسبة العمالء طرف من املرجتعات تقدر كما  ، 1,69 نسبة ميثل ما وهووحدة اتمة الصنع 

 يتم معيبة منتجات تعترب للمؤسسة ابلنسبة فهي البيع، بعد تظهر اليت اخلفية العيوب بعض بسبب وذلك
 الورشة لقدرة راجع وهذا  98,64وايل حب من املرجتعات التصليح إعادة نسبة وتقدر إصالحها إعادة
 .التقنية العيوب هذتدارك ه على
 : التايل اجلدول حسب الالجودة عن الناجتة اخلفية تكاليف حساب ميكن سبق ومما

 الالجودة مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف حساب: 7جلدول ا
 املبالغ عناصر التكلفة

 300.000,00 .هاإصالح مت الصنع التامة املنتجات من  1,69 متثل واليت معيبة منتجة وحدة 3109
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0.27 98.64 إصالح مت الزابئن من مرجتعات إضافية مصاريف الورشة كلف  مما ،منها 
 .والرقابة ابإلمتام متعلقة

 ومت ،املنتوج على الرقابة مهمة إىل حتولوا ،عامل 80 أصل من عمال 03: نقص االنتاجية
 بسبب نقص اخلربة. اإلنتاجية نقص إىل أدى مما آخرين بعاملني تعويضهم

 .دج X360,00 شهر X11  يوم X 22 عمال X 3( وحدات 8 -10) 

50.000,00 

 

 

522.720,00 

 872.720,00 الالجودة مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف جمموع

 املؤسسة واثئق على ابالعتماد انالباحث إعداد من: املصدر
 :ومها الالجودة عن الناجتة اخلفية تكاليف حلساب معيارين على اعتمدان اجلدول خالل من

 مع حتمل املؤسسة لتكاليف املعاجلة الالجودة بسبب الزابئن ضياع خطر معيار. 

 الالجودة بسبب( املؤسسة ومسعة شهرة) للمؤسسة السوقية القيمة نقص معيار. 
 اإلنتاجية يف نقص عن الناجتة اخلفية التكاليف مؤشر دراسة 5.2.6

مستوى  ىلإ تعاين معظم املؤسسات اجلزائرية من مشكل نقص االنتاجية ويظهر جليا يف عدم الوصول
 نتاج املعياري املخطط له مسبقا.اإل

 :هاومن العينية واملالحظة املقابلة بعد لنا ظهرت اإلنتاجية نقص أسباب بعض :االجتماعي املقياس
 معينة لفرتة اإلنتاج عن التوقف يعين مما منها القدمية خاصة اآلالت بعض تعطل. 

 املطلوب ابلشكل واملهارة اخلربة نقص بسبب اإلنتاجية ضعف إىل أدى مما امليداين التكوين نقص. 

 اآلالت بعض تعطل إىل يؤدي ما وهذا اآلالت ومراقبة الصيانة نقص. 
 :ومن بينها ،عياريامل اإلنتاج حجم على لمحافظةل املعاجلة إجراءات يف ويتمثل :التنظيمي املقياس
 بدقة املسؤوليات وحتديد املهام تقسيمو إضافية  ساعات زايدة. 

 (.اخل...الضجيج ختفيض ،اإلانرة ،التهوية)  للعمل الفيزايئي املناخ حتسنيو دورية  بصيانة القيام 

 برئيس فرقة العمل لتعويض العامل الغائب. االستعانة 

 على تبسيط العمليات اإلنتاجية والرتتيب اجليد لآلالت. االعتماد 
 10) كما يلي:  االنتاج املعياري مت حسابوللعلم  املعاجلة لتكاليف نقدية ترمجة متثل واليت :املايل املقياس
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 الصنع وحدة اتمة 193600 = (شهر X 11يوم  X22 عامل  X 80 وحدات 

 اجلدول املوايل يبني التكاليف اخلفية الناجتة عن مؤشر نقص اإلنتاجية.و 
 اإلنتاجية نقص مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف حساب: 8جلدول ا

 (دج) املبالغ عناصر التكلفة

 تكلفة الفرصة الضائعة
  معياري منتوج 193600 مقابل منجز منتوج 183920

 الوحدوي الربح هامش X( نظري إنتاج -فعلي إنتاج) 
 دج. X 360,00( وحدة 193600 –وحدة  183920)

 
3.484.800,00   

                                                                                          :وهي املبالغ تكرار لتفادي السابقة للمؤشرات اإلنتاجية نقص مبالغ جمموعطرح  
 (  جودة ال مؤشر + العمل دوران مؤشر+  العمل حوادث مؤشر+  غيابمؤشر ال) 
= (597.600.00+126.900.00+609.840.00 +522.720.00) 

(1.857.060,00) 

 1.627.740,00 دج اإلنتاجية نقص مؤشر عن الناجتة اخلفية التكاليف جمموع

 املؤسسة واثئق على ابالعتماد انالباحث إعداد من: املصدر
 خاللRobinet gaz AB sphéque mural 10  نتاجإب املتعلقة املؤشررررراتنلخص  األخري ويف

 .بشكل شامل وفق اجلدول املوايل 2018 سنة
  اخلفية التكاليفملخص شامل جلميع مؤشرات : 9جلدول ا

 دج املبالغ املؤشرات

 1.252.705,85 التكاليف اخلفية الناتج عن مؤشر الغياب جمموع

 297.011,33 الناتج عن مؤشر حوادث العمل التكاليف اخلفية جمموع

 768.076,98 العمال دوران التكاليف اخلفية الناتج عن مؤشر جمموع

 872.720,00 الالجودة التكاليف اخلفية الناتج عن مؤشر جمموع

 1.627.740,00 اإلنتاجيةنقص  التكاليف اخلفية الناتج عن مؤشر جمموع

 4.818.254,16 اخلفية لتكاليفالكلي ل وعماجمل

 النتائج السابقة على ابالعتماد انالباحث إعداد من: املصدر
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 . حتليل النتائج:7
على املبالغ احلقيقية املتعلقة برقم االعمال والتكاليف الكلية ونتيجة الدورة على  ادعتموابالمما سبق 

 ايلالتكاليف اخلفية على األداء امليتبني لنا أتثري  ،2018ميزانية وجدول حساابت النتائج للمؤسسة لسنة 
 :من حيثللمؤسسة 
 السعر  ارتفاعالكميات املباعة بسبب  اخنفاض أي)التكاليف بسبب زايدة  :رقم األعمال اخنفاض

 x 100 (جمموع التكاليف اخلفية/ رع)سعر التكلفة وحتسب كما يلي:  ارتفاعنتيجة 
 من النسبة فبالرغم % x 100  =4,28(  112.475.107,07 / 4.818.254,16)ومنه 

كان بوسع املؤسسة   ،مليون دج 4.81هنا متثل تكلفة الفرصة الضائعة تقدر حبوايل أال إاملئوية البسيطة 
 و تسديد بعض التزاماهتا.أن تليب بعض حاجياهتا وتوفري السيولة أ
 من  % 4,09من خالل زايدة التكاليف اخلفية إذ متثل نسبة  :زايدة التكاليف الكلية للمؤسسة

سلبا ثر أمما  (دج 117.735.103,99 /4.818.254,16) أي ،2018 لسنةجمموع التكاليف 
يف ضياع املؤسسة فرصة تعظيم األرابح نتيجة ضعف قدرهتا التنافسية واملتمثل  ،داء املؤسسةأعلى 

 .بسبب التكاليف اخلفية
 إذ متثل نسبة  ،دج 5.259.996,92حيث حققت املؤسسة خسارة بقيمة  :رحبية املؤسسة اخنفاض

التحكم يف مؤشرات املؤسسة  ستطاعتاوهي نسبة معتربة فلو  ،% 91,60 فيها التكاليف اخلفية
 .% 91,60اخلسارة بنسبة  متصاصالكان إبمكاهنا  التكاليف اخلفية

 : التالية النتائج استخالص إىل توصلنا دراسةال ههذ خالل منو 

 خالل من  اخلفية التكاليف خاصة ،تكاليفها ختفيض على املؤسسة قدرة مدى على ترتكز املنافسة
 . صحة الفرضية األوىل، وهذا ما يؤكد مسبباهتا ومعاجلة التحكم يف مؤشراهتا

 وزايدة كفاءهتم  رفع يف كبريا  دورا ويلعب ،وقدراهتم مهاراهتم تطوير يف العمال تكوينتدريب و  دور يكمن 
 .انيةصحة الفرضية الثوهذا ما يؤكد  ،اإلنتاجية

 من اإلنتاجية زايدة وبني ،املناسب العمل مناخ وتوفري العمل ظروف حتسني بني طردية عالقة وجود 
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 ،ىل ختفيض التكاليف اخلفية وحتسني تنافسية املؤسسةإمما يؤدي  للعامل الوظيفي الرضا زايدة خالل
 .صحة الفرضية الثالثةوهذا ما يؤكد 

  خاصة التكاليف اخلفية  ،تكاثف اجلهود لتتبع مسببات التكلفةالتسيري االسرتاتيجي للتكلفة يتطلب
 .رابعةصحة الفرضية الوهذا ما يؤكد  ،أبدوات التسيري التقليدية كتشافهاا اليت ال ميكن 

 خامتة: .8
ميزة تنافسية هو ختفيض  اكتسابمما سبق ميكن القول أن أهم عنصر يف املؤسسة الذي يساعدها على 

ألهنا ال تظهر يف القوائم املالية لكن أثرها واضح على أداء املؤسسة، لذا  ،تكاليفها خاصة التكاليف اخلفية
وأن تعمل املؤسسة على حتسني ظروف  ،عة مؤشراهتا والعمل على معاجلتهامسبباهتا ومتاب رفةوجب عليها مع

 ،نقص الرضا الوظيفي للعامل ىلإيعود ظهور التكاليف اخلفية فسبب  ،العمل هبدف حتقيق الرضا الوظيفي
 .وما يرتتب عنه من سلوكيات سلبية مثل: التغيب وزايدة دوران العمل...اخل

 :وهياليت نراها مناسبة  التوصيات بعض إعطاء ميكن ،استنتاجات من تقدم ما على بناءاو 

 يف دراسة وحتليل التكاليف. حديثة طرق على واالعتماد القدمية التسيري أساليب عن التخلي ضرورة 

 منذ البداية واالسراع يف معاجلة االختالل الوظيفي ،ضرورة التحكم يف مؤشرات التكاليف اخلفية. 
 ظروف توفريو  حتفيز ،ترقية ،تكوين)  واملستوايت النواحي كل  من البشري ابلعنصر االهتمام ضرورة 

  .املؤسسةحتسني تنافسية  على إجيايب بشكل سينعكسمما  ،اخل(...املناسبة العمل

 ؤشرات التكاليف اخلفيةملفضل أمما يسهل من تتبع وتقسيم املهام  والقيادة اإلشراف منط حتسني.  
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  تنويع املوارد الطاقوية كمدخل لبناء منوذج جديد للتنميةاألمن الطاقوي و 
 وحتقيق جودة احلياة يف اجلزائر

Energy security and diversification resources energy as an input to 

build a new model of development and quality of life in Algeria 
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 : ملخص
اليت تؤدي  ا يف الطرقاالقتصادي حيدث كلما اختذ الشعب املوارد ونظمه)بول رومر(: "النمو  يقول

كضرورة   ونة األخرية،ة يف اآلحيث ازدادت العناية ابألمن الطاقوي وتنويع املوارد الطاقوي إىل قيمة أكرب"،
ول، كما لبرت ن الغاز وامنتجاهتا يف ظل املنافسة احلادة اليت تواجه اجلزائر يف تصدير م اقتصادية وإسرتاتيجية

لعديد تيجة لربوز انلطبيعي، اتوقع بعض اخلرباء النضوب االقتصادي للموارد الطاقوية اجلزائرية قبل نضوهبا 
ة يرتكز على د للتنميمن املتغريات املستجدة، لذلك فاجلزائر أصبحت مطالبة حاليا إبجياد منوذج جدي

 .تنميةطلبات الحتياجات ومتإة لتأمني ستدام ملواردها الطاقويبدائل إسرتاتيجية لالستغالل امل
ية لتحقيق جودة تبين منوذج جديد للتنم إىل الوصول ولةحماإىل ه الدراسة من خالل هذ هندف

 لطاقويتيجية األمن اام إبسرتاتنويع املوارد الطاقوية وكذا االهتمإىل أن   التوصلمت، واحلياة يف اجلزائر
 .ضلوابلتايل ضمان مستقبل أف اجلزائري اجملتمعأفراد ة رفاهي لتحقيق ضرورة حتمية

 .جودة احلياة ؛منوذج التنمية ؛تنويع املوارد ؛وين الطاقاألمكلمات مفتاحية: 
 .JEL: Q42 ،O13 ، Q32تصنيف 

Abstract : 

"Economic growth occurs whenever people take resources and organize 

them in ways that lead to greater value," says Paul Romer. "Energy security 
__________________________________________ 
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and the diversification of energy resources have been increasingly seen as 

an economic and strategic necessity in the face of the fierce competition 

Algeria faces in exporting its products from gas and oil, as some experts 

expected the economic depletion of Algerian energy resources before their 

natural depletion, as a result of the emergence of many new variables, so 

Algeria is now required to find a new model of development based on 

strategic alternatives to the sustainable exploitation of energy resources to 

secure needs and development requirements. 

The objective of this study is to try to reach a new model of 

development for the quality of life in Algeria. It has been concluded that 

diversification of energy resources and attention to the energy security 

strategy is an absolute necessity for the well-being of the Algerian 

community and thus ensuring a better future. 

Keywords: Energy security, Diversification of energy resources, 

Development model, Quality of life. 

Jel Classification Codes : Q42 ،O13 ، Q32. 

 مقدمة:  .1
يف إدارة  ذا التحديهالعامل، ويكمن أصبحت الطاقة مبثابة التحدي البارز الذي يواجه أغلب دول 

 لتحدايت اليتن أهم امني الطاقة مر مناسبة وبصورة مستدامة. ويعد أتوتلبية الطلب على الطاقة أبسعا
 الغاز الطبيعي من االحتياطات املعروفة يف %60تواجه الدول، حيث أثبتت اإلحصائيات أن أكثر من 

هذا .  تسع دولاحتياطات النفط العاملي متمركزة يف من %80تتمركز يف أربعة دول فقط، وأكثر من 
تحدي، ومن ة حجم الابإلضافة إىل أن استنفاد مصادر الوقود األحفوري من معظم الدول أدى إىل زايد

ة يعطي يات التقليدية ابلتقنجهة أخرى فإن ارتفاع أسعار تقنيات الطاقة املتجددة يف إنتاج الكهرابء مقارن
 دة.التحدي، إذا ما سعت الدول الستغالل مصادر الطاقة املتجدبعدا اقتصاداي هلذا 

منظومة  من خالل لذلك أصبح من الضروري أن تواجه الدول النامية ومنها اجلزائر هذا التحدي
ج الطاقة إىل مزي متكاملة من التخطيط املتكامل ملختلف مصادر الطاقة اليت متتلكها بغرض الوصول

 ادة القصوى من تعدد هذه املصادر. األنسب، والوصول إىل االستف
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تضمني بيث قامت حقد أبدت اجلزائر اهتماما كبريا بشأن استغالل مصادر الطاقات املتجددة، ل
حمللي على اة الطلب استخدام تقنيات مصادر الطاقات املتجددة ضمن أهدافها اإلسرتاتيجية بغرض تلبي

من  جملاورة وذلكاىل الدول إإمكانية تصدير الفائض منها الطاقة، وتنويع مصادرها الطاقوية، ابإلضافة إىل 
تنمية دة لتحقيق الت املتجدخالل املبادرات اإلقليمية والدولية اليت هتدف إىل التوسع يف مشروعات الطاقا

 وجودة احلياة يف اجلزائر.
  إشكالية الدراسة: .1.1

 يف رد الطاقوية وذلكوتنويع املوانعاجل موضوع األمن الطاقوي  سوف البحثية الورقة هذه خالل من
 النفط وأاثرهاسعار أنتيجة االخنفاض يف  الراهن، خاصة الوقت يف يواجهها عاملنا اليت التحدايت ظل

 اة.يق جودة احلينية لتحقالسلبية على التنمية من جهة، وكذا احملافظة على املوارد الطاقوية من جهة اث
يع ألمن الطاقوي وتنو اهل ميكن التعامل مع مسألة  :التالية اإلشكالية دراسة حناول سوف وعليه،

 ؟ئراجلزا لبناء منوذج جديد للتنمية وحتقيق جودة احلياة يف مدخلاملوارد الطاقوية ك
 . فرضية الدراسة: 2.1

ة ضرور  الطاقوية املوارد ية اليت قامت عليها الدراسة هي أّن األمن الطاقوي وتنويعالفرضية األساس
 يف اجلزائر. للتنمية وحتقيق جودة احلياة حتمية لتكوين منوذج جديد

  الدراسة: اهلدف من. 3.1
ية لتحقيق جودة تبين منوذج جديد للتنم إىل الوصول ولةحماهندف من خالل هذه الدراسة إىل 

من  لطاقوياتيجية األمن ام إبسرت احلياة يف اجلزائر، وذلك لن يتم إال بتنويع املوارد الطاقوية، وكذا االهتما
 أجل الوصول إىل رفاهية متزايدة ألفراد اجملتمع لتحقيق تنمية حقيقية. 

 الدراسة:  منهج. 4.1
 الدراسات يف ةاملستخدم املناهج على االعتماد مت البحث، هذا تطلعات خمتلف إهناء أجل من
 الدراسة، حماور لفعلى خمت التحليليواملنهج  الوصفي املنهج استخدام غلب حيث عموماً، االقتصادية

  املوضوع. معامل وفهم استيعاب قصد
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 مصادر الطاقة وأمهيتها يف االقتصاد اجلزائري .2
 املورد ظل والذي النفط فخ يف وقوعه نتيجة التحدايت من العديد اجلزائر يف الطاقة قطاع يواجه

 صيف تذبذابت منذ النفط أسعار عرفت جهة فمن الزمن، من عقود طيلة اجلزائر يف للطاقة األساسي
ميثل ( أساسي،  بشكل احملروقات قطاع على يعتمد الذي اجلزائري االقتصاد على بشدة أثر والذي  2014

 مشكلة يواجه النفط فإن أخرى جهة ومن ،) اإلمجايل احمللي من الناتج %35التصدير، عائدات من 97%
 فحسب (،43ص، 2017)خوين،  اجلزائر فيها مبا العامل دول من كثري إليها وصلت واليت النضوب

 حيث 2007 عام منذ تراجعا للجزائر النفطي اإلنتاج عرف 2017 لعام برتوليوم بريتش شركة حصائياتإ
 قدرت اخنفاض بنسبة  2016 عام طن مليون 68.5 إىل ليصل2007  عام طن مليون 86.5من  انتقل

 اخنفاض نتيجة اإلنتاج تراكم عن والناجتة 2014منذ  اإلنتاج يف الطفيفة الزايدة من ابلرغم ، %21بــ
 .(Petroleum, 2017) قادمة سنة21ملدة  تكفي النفط من املتبقية الكميات أن كما األسعار.

 معيشتهم. ففي ومستوى السكان عدد بتزايد مستمرا ارتفاعا الطاقة على الوطين الطلب ويعرف
 مكافئ طن مليون 58 بـ الطاقة من استهالكهم وقدر نسمة مليون 40 اجلزائر سكان عدد بلغ ، 2015
 الطاقة من الفرد نصيب يصل أن يتوقع ،2030ويف  السنة.  يف للفرد للنفط مكافئ طن 1.4 أي للنفط،

بـ  يقدر للطاقة ابستهالك نسمة مليون 50 إىل السكان عدد سيصل حيث للنفط، مكافئ طن 2 إىل
  .(04، ص2017خوين، ) للنفط مكافئ طن مليون 100
 :اجلزائر يف النفط واستهالك إنتاج تطور 1.2

ي العاملي، د الطاقو يلعب إنتاج النفط دورا حموراي يف اجلزائر حيث يشكل نسبة هامة يف اإلمدا
  سرتاتيجيةه املادة اإلملية هبذواجلزائر تعترب أحد أهم الدول اليت متول السوق األوروبية خصوصا والسوق العا

(Monnef, 2006 , p27). 

 (2017-2010: تطورات إنتاج واستهالك البرتول يف اجلزائر خالل الفرتة )1اجلدول 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1570 1577 1558 1589 1485 1537 1642 1689 برميل/ يوميا( )ألف اإلنتاج

 19.5 19.7 20.2 19.1 18.4 17.6 16.5 15.5طن  )م االستهالك
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 مكافئ(
 

Source: British Petroleum (BP), 2018, pp 15-17. 

ألف برميل يوميا  1689نالحظ من اجلدول أبن هناك تراجعا بصورة مستمرة يف إنتاج البرتول من 
اية سنة غإىل  2014، مث عرف تذبذابت من سنة 2013ألف برميل يوميا سنة  1485إىل  2010سنة 

 بداية نضوب وه الواضح االخنفاض هذا أسباب أهم ومنألف برميل يوميا،  1570أين وصل إىل  2017
إنتاج  كما أن الطاقة، سوق ىلإ آثرها امتد اليت العاملية اقتصادية األزمة إىل إضافة األوىل، ابلدرجة النفط

يفسر  االخنفاضان هذا فابإلضافة إىل ذلك من اإلنتاج العاملي، % 0.4نسبته  ميثل ما النفط يف اجلزائر
 الطاقة مصادر إمكانيات الستغالل اآلليات خمتلف تطوير على تعتمد سياسة طاقوية اجلزائر تبين

 الدويل. املستوى على الشراكة عقود خالل تكثيف من املتجددة،
، حيث تزايد (2017-2010)كما يتبني من اجلدول تطور استهالك النفط يف اجلزائر خالل الفرتة 

، 2017ام ع مليون طن مكافئ نفط 19.5إىل  2008عام  مليون طن مكافئ نفط 15.5االستهالك من 
 2017مليون طن مكافئ نفط، كما سجلت سنة  20.2سجلت أعلى مقياس بقيمة  2015لكن سنة 

 عن العام السابق. % 0.5اخنفاض يف االستهالك بقيمة 
 اجلزائر يف الطبيعي الغاز واستهالك إنتاج تطور 2.2

على  الطبيعي لغازا احتياطي من هامة إمكاانت على لتوفرها للجزائر، االسرتاتيجي للموقع نظرا
املادة  هذه نتاجإ مستوايت تطور خالل من يرتجم ذلك فإن خصوصا، والعريب عموما املستوى العاملي

املؤشر  املنتج لتجاريا الغاز ويعد والعاملي. احمللي املستوى على عليها الطلب ملواجهة اإلسرتاتيجية
اخلام  تطور اإلنتاج ابعةمت أمهية يغفل ال هذا أن إال العاملي، الطاقوي اإلمداد يف ملسامهتها األساسي
  متناقص. اسرتاتيجي كمورد الطبيعي للغاز االستخدامية الكفاءة على ستداللاإل من للتمكن

 (2017-2010الفرتة ): تطورات إنتاج واستهالك الغاز الطبيعي يف اجلزائر خالل 2اجلدول 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

اإلنتاج )مليار مرت 
 مكعب(

1689 1642 1537 1485 1589 1558 1577 1570 
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االستهالك )م مرت 
 مكعب(

15.5 16.5 17.6 18.4 19.1 20.2 19.7 19.5 

 

Source: British Petroleum (BP), 2018, pp 29-28 . 
 

 ال حيث اجلزائر، يف واستهالكه الطبيعي إنتاج الغاز حجم يف تذبذاب أن هناك اجلدولمن  يتضح
تزايدا  عرفت اليت امليالع اإلنتاج وترية عكس على اإلنتاج، ختفيض أو رفع حنو واضحة توجد هناك سياسة

  %2.5ه ـــنسبت ميثل ما ائري يف اجلز ــإنتاج الغاز الطبيع رة، كما أنـاألخي سنوات العشر مدى على مستمرا
كه ملورد واستهال اطلب على من اإلنتاج العاملي. ابإلضافة إىل ذلك نالحظ أبن هناك ارتفاعا مستمرا يف ال

 ، مما يعكس أمهية هذا املورد الطاقوي.2012يف السنوات األخرية ابتداء من سنة 
 االستهالك اجلزائري ضاخنفا إىل 2017 لسنة للبرتول املصدرة العربية األقطار منظمة تقديرات تشري

 مكافئ نفط لبرمي ألف 1127.7 إىل ،2015عام  يف يوميا مكافئ نفط برميل ألف 1142.6 من للطاقة
 استهالك أن إىل اإلشارة جتدر كما ، ابلرغم من االرتفاع املستمر يف السنوات األخرية،2016عام  يف يوميا

 .(OAPEC, 2013, p64) العاملي الطاقة استهالك ميزان من 0.4%نسبة ميثل اجلزائر يف الطاقة

 (2017-2011: تطور إمجايل استهالك الطاقة يف اجلزائر خالل الفرتة )3اجلدول 
 يوميا برميل نفط مكافئ/ ألف الوحدة:

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

 1136.8 1127.7 1142.6 1080.4 1015.0 1003.6 992.3 إمجايل استهالك الطاقة

Source: The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, 2017, 

P64. 
 الطاقوي وحتدايته يف اجلزائراألمن  .3

 :مفهوم األمن الطاقوي ومتطلباته 1.3

 بني ما املفهوم مدلول تباين ظل يف وذلك الطاقة، ألمن حمدد لتعريف التوصل يف صعوبة هناك
 ومن أنه غري جمموعة، كل داخل وأخرى دولة بني التباين وكذا الطاقة، ملصادر واملستوردة املصدرة الدول
 من الطاقة قضية مع والتعامل واملستهلكة، املنتجة الدول بني ما التعاون ينبغي الطاقة أمن حتقيق أجل

 للدول الطاقة من واآلمنة الكافية املصادر توافر يضمن مبا األمنية االعتبارات عن بعيدا اقتصادي منظور
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 دولية مكانة حتقيق من ميكنها مبا للطاقة، القومية مصادرها على املنتجة للدول السيطرة وضمان املستوردة،
 .(64، ص2014)حممد،  للطاقة مصادر من متلكه ما مع يتوازى مبا أفضل وإقليمية

 معقولة؛ أبسعار انقطاع دون الطاقة مصادر "توافر:أبنه الطاقة أمن الدولية الطاقة وكالة فتعر  و
 يف االستثمارات مع اأساس تتعامل الطويل املدى على الطاقة أمن اجلوانب: من له العديد الطاقة وأمن

 أخرى، انحية ومن البيئية. واالحتياجات االقتصادية التطورات مع يتماشى مبا لتوفري الطاقة املناسب الوقت
 يف املفاجئة للتغريات يةالفور  االستجابة على الطاقة نظام على قدرة القصري على املدى الطاقة أمن يركز

 .(IEA, 2017) والطلب العرض بني التوازن

دول ال تمية لكلكما أصبح حتقيق األمن الطاقوي سواء على املدى القريب أو البعيد ضرورة ح
 ري املتطلباتجيب توف ومنها اجلزائر، حيث ميثل الطاقة عصب التطور اإلنساين ولتحقيق األمن الطاقوي

 التالية:
 قل التكاليفأبن الطاقة جيب تطوير التكنولوجية احلالية إلنتاج واستخراج أكرب قدر م التكنولوجيا: -

 خصوصا يف جمال الطاقات املتجددة كالطاقة الشمسية والنووي والغاز الصخري.
ال و ذه الربامج، هلملستمرة التحقيق األمن الطاقوي جيب وضع برامج دقيقة واملتابعة  اإلرادة السياسية: -

 يتحقق ذلك إال بتوافر اإلرادة السياسية.
والتطوير  يف البحث جيب استثمار مبالغ ضخمة يف جمال الطاقة مبختلف أنواعها خصوصا االستثمار: -

 .(Deutch, 2004, p06)  دىمن أجل الوصول إىل نتائج اجيابية متوسطة وطويلة امل
 :حتدايت األمن الطاقوي لتنويع املوارد الطاقوية يف اجلزائر 2.3

لعوامل ارب عديد عتواجه اجلزائر حتدايت موجعة متس صميم أمنها الطاقوي وحىت الوطين انجتة 
طاقوي أمنها ال شهدهة، وما ياملختلفة واملتنوعة نتيجة تبعيتها األحادية واملطلقة لقطاع احملروقات من جه

. اع احملروقاتاعدة لقطمن حتدايت خطرية تصب يف فكرة ضرورة تنويع االقتصاد الوطين، واجياد بدائل مس
، 2017دوسي، )حي ما يلي: ومت التحدايت اليت تفرض وحتتم ضرورة تنويع االقتصاد الوطين نذكر

 .(276ص
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السوق  سعار يفسجل تراجع األ لقد حتدي تذبذب واخنفاض أسعار الطاقة يف السوق الدولية: -
دوالر  30عتبة أقل من  ، لينزل إىل2014دوالر للربميل يف جانفي  109الدولية احندارا تنازليا من عتبة 

ينما وصل سعر حبسبب األزمة املالية العاملية  2008، وهو أكرب عام 2016للربميل منتصف جانفي 
إىل اخنفاض الطلب  . ويرجع هذا الرتاجع احلايل2008دوالر يف ديسمرب  37الربميل الواحد من النفط 

ضال عن وفرة ناعية، فالعاملي على الطاقة نتيجة تباطؤ معدالت النمو االقتصادي لدى كربى الدول الص
كي إىل ي األمريفائضا يف العرض الطاقوي جتاوز مليوين برميل نفط. وهذا سبب دخول النفط الصخر 

 رميل يومي. ورفض بمليون  30م خبفض سقف إنتاجها وإبقائه يف حدود السوق الدولية، وقرار أوبك بعد
ة ستخدام الطاقكفاءة ا  اململكة العربية السعودية التخلي عن حصصها يف األسواق، زايدة على التحسن يف

 احد. وابلتايل انعكسللربميل الو  دوالر 30يف الدول املتقدمة. وكل هذا جعل األسعار تنخفض إىل دون 
ذا ر من تصدير هت اجلزائاقع بصفة مباشرة على حالة األمن الطاقوي، مبا انعكس بدوره على عائداهذا الو 

ذا الرتاجع يف ه. وتتمثل نتائج 2015يف هناية سنة % 40، و2014عام  %9املورد حيث اخنفضت بنسبة 
توي على حين لذي كا، ااإليراداتعجز امليزان التجاري اجلزائري، وتطلب هذا اللجوء إىل صندوق ضبط 

 45أقل من  كان حيتوي هذا الصندوق  2015، ويف أواخر عام 2011مليار دوالر عام  150أكثر من 
 وحىت الوطين القتصاديمليار دوالر، وهو ما سيدفع حنو اللجوء إىل احتياطي الصرف، كما جيعل األمن ا

 روفات.حمل هتديد كبري نتيجة التبعية الشديدة واملطلقة للجزائر حنو قطاع احمل
لقد طرحت يف هذا الصدد عديد النظرايت  حتدي نضوب املوارد الطاقوية وتراجع اإلنتاج الوطين: -

اليت تتحدث عن هناية عصر النفط، ابعتباره موردا انضبا غري قابل للتجدد، وأبرز النظرايت اليت طرحت يف 
هذا الصدد نظرية العامل اجليولوجي "ماريو كينغ هابرت" حول أوج الطاقة على اثر دراسة قام هبا سنة 

الدول ألوج إنتاجها الطاقوي يف فرتات حمددة، وهو ما حدث فعال عند ، وتنبأ حينها ببلوغ عديد 1956
بعض الدول اليت ذكرهتا دراسة هابرت، واحلقيقة ال تشذ اجلزائر عن هذه النظرية، فقد سجل إنتاج النفط 

سنواي، أين سجل  %3إىل  2بنسبة  2007. حيث اخنفض منذ عام 2007والغاز يف اجلزائر ذروته عام 
. 2012مليون طن معامل نفط سنة  187مليون طن معادل نفط، ليرتاجع إىل  233ف سق 2007سنة 
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اجلزائر ومنذ أزيد من أربع عقود من الزمن مل تسجل حقال رئيسيا 
 جديدا على شاكلة حاسي مسعود وحاسي الرمل.

احمللي  طاقة يف السوقهالك اللقد بلغ است حتدي زايدة االستهالك احمللي وما يرافقه من دعم لألسعار: -
كبرية   ع زايدةمع توق ،2016عام  يوميا، يف مكافئ نفط برميل ألف 1127.7 الداخلي للجزائر مقدار

 يصل عدد مل 2013ة نتيجة تواصل عمليات تغطية وربط مناطق البالد ابلكهرابء والغاز، فمثال ولغاي
داي مرافق آخر وهو مشرتك فقط، ويضاف إىل هذا التحدي حت مليون 3املستفيدين من غاز املدينة سوى 

 احمللي الطاقوي.  من الناتج %10حتدي دعم الدولة ألسعار الطاقة يف السوق احمللي الذي يشكل قيمة 
 زائرالطاقات املتجددة بني فرص استغالهلا وتعزيز املنظومة الطاقوية يف اجل .4

 ةوأمهيتها يف تنويع املنظومة الطاقوياستغالل مصادر الطاقة املتجددة  1.4
 اجلزائر تطلق ة،الطاقوي والنجاعة ( (ENRاملتجّددة الطاقات لتنمية طموحا برانجما إبطالقها

 واستعماهلا تنضب ال اليت الطاقات حول تتمحور إسرتاتيجية على تقوم اليت اخلضراء الطاقة ديناميكية
 .املستدامة الطاقة من جديدا عهدا اجلزائر تدخل الغد. وهكذا جزائر وإعداد الطاقة، مصادر تنويع ألجل

 الذي لطاقوية،ا والنجاعة املتجّددة الطاقات تنمية برانمج إطالق من ستة سنوات حوايل بعد
 عناصر كنولوجي،الت واالختبار التجريبية املرحلة خالل ظهرت ،2011فيفري يف احلكومة عليه صادقت
 الطاقات تنمية برانمج جعةمرا تتطلب الدولية، أو الوطنية منها سواء الطاقوية، الساحة على وملّحة جديدة

 : (04، ص2016، الطاقة) إىل اإلشارة جتدر العناصر هذه بني الطاقوية. ومن والنجاعة املتجّددة
 هذه خالل يتأجر  دراسات خالل من املتجّددة الطاقات جمال يف للقدرات الوطنية أفضل معرفة -

  والرايح، الشمسية القدرات خاصة األوىل، املرحلة
 السوق يف نفسها تفرض ابتت اليت الرايح طاقة وجتهيزات الشمسية اخلالاي صناعات تكلفة اخنفاض -

 التكاليف ي،التكنولوج النضج (ابالعتبار وجديرة لالستمرار قابلة صناعات لتشكل فأكثر أكثر
 ،)...التنافسية

 من خاصة بعد، انضجة غري بتكنولوجية ومرتبطة مرتفعة تبقى اليت الشمسية التقنية صناعات تكلفة -
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 .سوقها يف للغاية بطيء منوّ  إىل إضافة التخزين، انحية
 بقدرة البداية منذ متجّددة طاقة وضع يف يتمثل احمّلن املتجّددة الطاقات برانمج فإن هكذا،

 اسرتاتيجي كهدف التصدير خبيار التمسك مع الوطين، للسوق ابلنسبة 2030 أفق يف ميغاوات 22.000
 .بذلك السوق ظروف مسحت إذا

 صلب يف كواننسي الطاقوية، والنجاعة املتجّددة الطاقات فإن اجلديد، الربانمج هذا بفضل
 .اجلزائر تنتهجها اليت واالقتصادية الطاقوية السياسات

 ملوّجها الكهرابئي اإلنتاج من 27%و القائمة القدرة من 37% فإن ،2030 سنة حلول ومع
 .للتجّدد قابل أصل من ستكون الوطين، لالستهالك

 من الطاقة نتاجإ يف مصّمم كفاعل تتموضع أن املتجّددة للطاقات برانجمها عرب اجلزائر تنوي
 الفروع اجلوفية. هذه ارةواحلر  املشرتك والتوليد احليوية الكتلة إدماج مع الرايح ومن الشمسية الوسائل
 .االقتصادية لتنميةا من جديد منوذج دفع شأهنا من دائمة اقتصادية لتنمية احملّرك ستكون الطاقوية

 اجلزائر فإن لشمسية،ا الطاقة من أساسا تتشّكل املتجّددة الطاقات من الوطنية القدرات أن يثحب
 للثروة خالقة صناعات امةإق عرب خاصة واالجتماعية، االقتصادية للتنمية وكرافع كفرصة الطاقة تعترب هذه

 .وللشغل
 وتنفيذ رايحال لطاقة مساحات إلجناز متعددة مشاريع إطالق الوقت نفس يف يستبعد ال هذا

 .املشرتك والتوليد اجلوفية واحلرارة احليوية للكتلة مشاريع
 طاقة مساحاتو  الشمسية احملطات من ستني حوايل إجناز املتجّددة الطاقات برانمج يتضمن 

 .2020حدود  يف الرايح
 مرحلتني: ة علىالوطني للسوق املوجَّهة الكهرابئي لإلنتاج املتجّددة الطاقة مشاريع ستتم

 الشمسية بني ات،ميغاو 4000 قدرها طاقة إجناز املرحلة هذه سرتى :(2015 – 2020)األوىل  املرحلة
 .ةاجلوفي واحلرارة املشرتك والتوليد احليوية الكتلة بني ميغاوات 500و والرايح،
 من ستمّكن والصحراء )أدرار( الشمال بني الكهرابئي الربط تنمية: (2021 – 2030) الثانية املرحلة
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 منظومة يف ودجمها وبشار، تيميمون أدرار، صاحل، عني مناطق يف املتجّددة للطاقات كربى حمطات تركيب
 .اقتصاداي صاحلة تصبح قد الشمسية احلرارة فإن املوعد، هذا الوطنية. وعند الطاقة

 مصحوبة املتجّددة للطاقات حقيقية صناعة تنمية إىل اجملال، هذا يف اجلزائر إسرتاتيجية هتدف
 من القريب ملدىا على سيمّكن مما الضرورية، اخلربات اكتساب وكذا والبحث، التكوين يف بربانمج

املتجّددة  الطاقة انمجبر  اجملاالت. إن هذه تنمية مراحل كافة يف الوطنية اجلزائرية القدرات استغالل
(ENRسيسمح ،) مناصب نم اآلالف عشرات خبلق الكهرابء من الوطين السوق الحتياجات ابلنسبة 

  .املباشرة وغري املباشرة الشغل
. 2030يف اعيس ترياواط 170و 2020 يف ساعي ترياواط 90 إىل الكهرابء إنتاج يصل أن يُتوقع

 فروع وتنويع األحفورية، داملوار  على احلفاظ ألجل كبريا رهاان يشكل الطاقوي اخلليط يف املتجّدد إن دمج
 .املستدامة التنمية يف واملسامهة الطاقة إنتاج

 على الطاقوي العرض إسرتاتيجية يف املتجددة الطاقات إدماج اليوم من تربر االعتبارات هذه كلّ 
 .الطاقوية للنجاعة الوقت نفس يف هام دور إعطاء مع البعيد، املدى

 االستثمارات فيضبتخ تسمح املتجّددة، الطاقات بتنمية ارتبطت ما إذا الطاقوية، النجاعة إن
 .الطلب منو وترية يفو  االستهالك يف األحسن التحكم خالل من الطاقوية، االحتياجات لتلبية الضرورية
 حلول لتوفري تجّددةامل الطاقات طريق يف سارت قد املتجّددة، الطاقة برانمج خالل منو  اجلزائر 

 .األحفورية الطاقة مصادر على وللحفاظ البيئية للتحدايت ودائمة شاملة
 اقةالط إدخال إن .واسع نطاق على الرايح وطاقة الشمسية اخلالاي تنمية الربانمج هذا يتضّمن

  .تدرجييا سيتم ية،اجلوف واحلرارة املشرتك والتوليد احليوية الكتلة فروع وكذا احلرارية الشمسية
، 2016اقة، )الط منطقة كل خصوصيات حسب تركيبها سيتم املتجّددة الطاقات وأنواع وسائل

 :(09ص
 ألمهية نظرا ملتباعدةا املواقع وتزويد ابلديزل، املشتغلة املوجودة احملطات لتهجني الصحراء منطقة -

  املنطقة، هذه يف والرايح الشمسية القدرات
  األراضي، توفّر مع والرايح للشمس لتعرضها العليا اهلضاب منطقة -
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 الطاقات يهاف اليت تتوفر الفضاءات استغالل مع األراضي وعاء توفّر حسب الساحلية املنطقة -
 .املتجّددة

 كذلك جزء تشكل التطبيق، من أخرى جماالت يف التكميلية االحتياجات فإن أخرى، جهة من
 والصناعة املياه وموارد خوالض والفالحة السكن مناطق مثل الربانمج يف املقررة للرايح الكلية القدرة من

 .واخلدمات العمومية واإلانرة
 (2030- 2015)املدة  خالل واملرحلة، النوع حسب املتجددة، الطاقة لربانمج املرتاكمة القدرات: 4اجلدول 

 املرحلة األوىل  
2015-2020 

 املرحلة الثانية
 2020-2030 

 اجملموع

 13757 10757 3000 اخلالاي الشمسية

 5010 4000 1010 الرايح

 2000 2000 - احلرارة الشمسية

 440 250 190 التوليد املشرتك

 1000 640 360 الكتلة احليوية

 15 10 05 احلرارة اجلوفية

 22000 17475 4525 اجملموع

 

 .04، ص 2016والنجاعة الطاقوية، وزارة الطاقة، برانمج تطوير الطاقات املتجددة  املصدر:
 الظروف، توفّر جّردمب شراكات إلقامة اجلزائر تستعد أورواب، إىل اخلضراء الكهرابء تصدير وألجل

 .إضافية قدرات إجناز خالل من وهذا
 املتجددة للطاقات الوطين الربانمج لعمل املساندة احملاور 1.4

تفّكر  الطاقوية، النجاعةو  املتجّددة الطاقات برانمج وإجناح ملرافقة. تطوير القدرات الصناعية: 1.1.4
 الصناعي الصعيدين لىع سواء اإلجيابية، التحوالت مقدمة يف ليكون الصناعي النسيج تدعيم يف اجلزائر
 اخلالقة القطاعات كافة يف االستثمار على مصّممة اجلزائر أن كما  .والبحث الطاقة صعيد على أو والتقين
 .حمليا وتنميتها للقيم
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 وخاصة، عامة عيةصنا وحدات إجناز هو اهلدف فإن الشمسية، للخالاي ابلنسبةالشمسية:  اخلالاي -
 يف برانمج لتحقيق االستجابة ألجل ابلشراكة الشمسية اخلالاي مناذج لتصنيع مصانع بناء أخص وبصفة
  .2030حلول  مع ميغاوات 13500 حدود

 شراكة إقامة خالل من الشمسية اخلالاي صناعة تطوير وتدعيم اهلندسة نشاط لتدعيم عمليات
 .البحث مراكز إبسهام املتعاملني خمتلف ستضم
 بفضل خاصة اجلزائرية، للقدرات اإلدماج معدل زايدة هو اهلدف فإن ، 2015 - 2020الفرتة خالل

 إىل للتوسع قابلة السنة/ميغاوات 400 ـب طاقة( الشمسية  اخلالاي مناذج لصناعة مصنع بناء يف الشراكة
 (.2020 بعد السنة/ميغاوات  800

 البطارايت، تيار،ال حموالت لصناعة الوطنية املناولة من شبكة وضع املنتظر من أخرى، جهة من
 .الضوئية ابخلالاي ةالطاق توليد حمطة صناعة يف تدخل أخرى وجتهيزات الكوابل الكهرابئية، احملوالت

 طرف من واإلجناز دالتزوي اإلعداد، قدرات امتالك الفرتة، نفس خالل اجلزائر، بوسع سيكون كما
 .جزائرية مؤسسات
 الطاقات ملنشآت املوجهة تلك السيما التجهيزات، على املصادقة مركز اجناز أيضا املتوقع من

 للكهرابء والتنمية البحث مركز( CREDEG سونلغاز مؤسسة فرع طرف من الكهرومنزلية، املتجددة
 والغاز(.

 هذا لتحقيق الضرورية اتالتجهيز  هذه لصانعي الوطنية املناولة من شبكة بتنمية الفرتة هذه ستتمّيز
 ووحدات حمطات وبناء وتوفري اهلندسة نشاطات يف الكامل ابلتحكم مميزة تكون أن ينتظر كما الربانمج.

 .الراكدة املياه لتحلية
 املنتجة الكهرابء رتصدي فقط ليس الفرتة، هذه نفس خالل املقرر من فإنه الظروف، توفرت ما إذا

 من انطالقا الكهرابء جإنتا  يف الداخلة والتجهيزات املهارة أيضا ولكن املتجّددة، الطاقة من انطالقا
 .املتجّددة الطاقات
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 الشمسية: احلرارة -
 .الشمسية احلرارة زاتلتجهي احمللي للتصنيع الدراسات مواصلة املقرر من (:2015 – 2020) الفرتة خالل
 مع الوقت نفس يف مستت كربى مشاريع لتنفيذ الشراكة ترقية املقرر من (:2021 – 2030) الفرتة خالل

 احلرارة حمطة يف دخلت جتهيزات لصناعة واإلجناز والتوريد والتصميم اهلندسية القدرات تدعيم عمليات
 .نظيفة بوسائل الشمسية

 من أنه كما  .الرايح اقةبط خاصة ابلشراكة صناعة إلقامة اجملهودات مواصلة املقّرر منالرايح:  طاقة -
 نشاطات يف التحكم ذاوك نظيفة، بوسائل الرايح من الطاقة توليد حمطات وإجناز وتوريد تصميم املقّرر

 .الرايح طاقة فضاءات وإقامة والتوريد اهلندسة
 اجلديدة البناءات يف الطاقوية النجاعة خصائص إدخال هي الربانمج هذا من الغايةاحلراري:  العزل -

 املواد ابستعمال املزدوج جيجأسطح( والتز  والغطاء )جدران، احلرارية العوازل صناعة فروع بتنمية واملوجودة،
 .)...الزجاج صوف احلجارة، صوف (احمللية

 املصابيح استبدال طاقوية،ال النجاعة لربانمج احملّددة األهداف لتحقيق املقرتح من: الفعالة اإلانرة -
 ثنائية صمامات فض،منخ استهالك ذات مصابيح( انجعة الزئبق( مبصابيح وذات التوهج ذات( التقليدية 
 أيضا إىل الربانمج ذاه يهدف .الفروع هذه يف احمللية الصناعة تطوير هبدف )ابلصوديوم ومصابيح مضيئة،

 .اجملاالت هذه يف واملهارة اخلربة لتبادل الشراكة ترقية
 والقطاع السكن طاعق يف الشمسي املاء سخان إدخال إىل الربانمج هذا يهدفالشمسي:  املاء سخان -

َحالت. كما املاء تسخني لتلبية احتياجات الثالث
َ
 مرتقب ابخنفاض مرفوقة ةحملي صناعة تنمية ستسهل وامل

 .الشمسية املاء سخاانت تعميم اإلنتاج لتكاليف
 إدخال الطاقوية لفعاليةا برانمج تطبيق من املرجوة الطاقة أرابح تستلزمالكهرومنزلية:  التجهيزات -

 توازن على واضح أتثري هلا اجلزائرية السوق طاقواي إىل فعالة ...) ثالجات، مكيفات،( وأجهزة جتهيزات
 .الطاقة

 التجهيزات، هلذه الوطنية الصناعة ترقية إىل الربانمج هذا لتطبيق سياستها خالل من الدولة تطمح
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 اإلدماج من ممكن عدد أكرب حتقيق هبدف السوق هذه لتطوير واملصنعني الصناعيني مرافقة خالل من
 .(18، ص2016، الطاقة) الوطين الصناعي
 حقيقيا مبلورا تجّددةامل الطاقات برانمج من جتعل لكي البحث اجلزائر تشجع البحث والتنمية:. 2.1.4

 .)...هاوغري  علمية مادية، ،( بشريةاجلزائرية الطاقات خمتلف تقّوم وطنية صناعة لتنمية
املهارات.  تنميةو  التكنولوجيات على احلصول يف أساسيا عنصرا يشكل ألنه حاسم البحث دور إن
 الشمسية اخلالاي جمال يف خاصة هامّ  التكنولوجيات إىل واللجوء احلصول يف اإلسراع فإن للجزائر وابلنسبة
 .احلراري والعزل واإلانرة الشمسية واحلرارة

 جمال يف املبتكرة طرقوال التكنولوجيات تنمية ألجل البحث مراكز مع التعاون أيضا اجلزائر تشّجع
 على الربانمج هذا يف نياملتعامل وخمتلف والشركات البحث ومراكز اجلامعات وتتعاون املتجّددة. الطاقات

 .البالد عليها تتوفر يتال القدرات تثّمن فهي وبذلك االبتكار. سلسلة مراحل خمتلف خالل وتتدخل تنفيذه
 نوعيا أتطريا الطاقوية اعةالنج إبشكالية والتكفل واسع نطاق على املتجّددة الطاقات تنمية تتطلب وابلفعل

 البحث مراكز إىل ةوإضاف املتجّددة. الطاقات برانمج وطموحات أهداف مستوى يف البشرية املوارد من
 يضم الطاقة قطاع فإن از،سونلغ جملمع والغاز التابع الكهرابء وتنمية حبوث مركز مثل للشركات، املنتسبة

 .ملشاريعا إجناز يف متخصصة لسونلغاز اتبعة وشركة الطاقة استعمال وترشيد لرتقية وكالة
 تنمية مركز امجلته ومن العلمي، البحث بوزارة ملحقة حبوث مراكز مع تتعاون اهليئات هذه

 أنصاف تكنولوجية يف البحث ومركز العلمي، والبحث العايل التعليم لوزارة التابع املتجّددة الطاقات
 .العلمي والبحث العايل التعليم لوزارة اتبع وهو الطاقة، يف الناقالت

 أدائها وحتسني كيبها،تر  متّ  حيث البيئة يف السلوكات بدراسة تسمح حبث حماور على التفكري يستند
 نشاطا أكثر بطرق هتاشبكا تسيري جيب اليت الكهرابئية املنظومة يف املتجّددة الطاقات إدماج وتسهيل
 .(Smart Grids)غريدس مسارت تكنولوجيات بفضل

 تكنولوجيات وستتدخل .لتسيريها واألنظمة األدوات من كبريا عددا تضم التكنولوجيات هذه
 .ملتجددةا الطاقات انقطاع وتسيري الطاقة تدفقات لتحسني أيضا اجلديدة واالتصال اإلعالم
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 املتجددة لطاقاتا جماالت يف البحث نشاطات كافة تنمية يف أساسيا جزء يعترب العلمي التعاون
 .البحث كزمرا  خمتلف وبني الشركات بني املبادالت ستشجع اجلزائر فإن الطاقوية، والنجاعة
 برانمج يف الواردة ملياتالع ألولوايت أفضل بشكل لالستجابة: واجلبائية التحفيزية اإلجراءات. 3.1.4
 تشريعية تعديالت إجراء متّ  والشركات، اخلواصّ  مبادرات ولتشجيع الطاقوية، والنجاعة املتجّددة الطاقات

 إطار من يستفيدون ريناملستثم وخمتلف واملتدخلني املستعملني أن من ابلتأكد األمر ويتعلق وتنظيمية.
 والنجاعة املتجّددة قاتالطا جمال يف املعرتضة التحدايت على بفعالية ابالستجابة يسمح وتنظيمي تشريعي
 .الطاقوية

 التعاقد يف اخلاص نظامه فتح ميكن الذي االستثمار، تطوير حيكم الذي العام اإلطار على عالوة
 مباشر وغري مباشر تدعيم على ينص به املعمول القانوين اإلطار فإن املتجّددة، الطاقات ترقية على

 .املتجّددة للطاقات
 مالية، امتيازات( طاقةال يف ابلتحكم املتعلق القانون عليها ينص والتشجيع للتحفيز إجراءات هناك

 الطاقات وترقية طاقويةال النجاعة حتسني يف تساهم اليت واملشاريع للعمليات ابلنسبة )ومجركية جبائية
 .شاريعامل متويل يف ليساهم الطاقة يف للتحكم الوطين الصندوق إنشاء مت وقد .املتجددة

 اجلبائية، خاصة ة،مرحب شروط وتوفري احمللية املنتجات تشجيع هو اإلجراءات هذه من الغاية إن
 .لطاقويةا والنجاعة املتجّددة الطاقات فروع خمتلف يف االخنراط يف الراغبني للمستثمرين

 املتجّددة الطاقات نميةت برانمج إجناز يف للجزائر النشيطة السياسة إن: التنظيمية اإلجراءات .4.1.4
 .الوطين الكهرابئي النظام نع الناجتة الزائدة التكاليف لتغطية مساعدات منح عرب ستتم الطاقوية، والنجاعة

 أمثل الستعمال ملالئمةا املراقبة وآليات شروط وضبط الدولة مسامهة ستؤطر تنظيمية إجراءات فإن وعليه،
 .(24، ص2016الطاقة، ) الربانمج هلذا املخّصصة العمومية لألموال

 لتحقيق التنمية وليةالد املبادرات إطار يف مشاريع الطاقات املتجددة يف اجلزائر وموقعها .2.4
 مشاريع الطاقات املتجددة يف اجلزائر. 1.2.4

واملشاريع اليت هتدف من وراءها إىل استغالل وتطوير  لقد وضعت اجلزائر جمموعة من اخلطط
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 الوطين. الطاقة مكّون زمن يتجزأ ال جزء لتصبح واعتمادها الطاقات املتجددة
 مشاريع الطاقات املتجددة يف اجلزائر: 5اجلدول 

 موقع املشروع قدرة املشروع نوع الطاقة اسم املشروع
 اهلضاب العليا واجلنوب م.و 5010 طاقة الرايح مشاريع املزارع الرحيية

 اهلضاب العليا واجلنوب م.و 13575 الطاقة الكهروضوئية مشاريع احملطات الشمسية الكهروضوئية

 اهلضاب العليا واجلنوب م.و 2000 الطاقة الشمسية املركزة مشاريع احملطات الشمسية احلرارية

 اهلضاب العليا واجلنوب م.و 15 الطاقة احلرارية األرضية مشاريع الطاقة احلرارية اجلوفية
 اهلضاب العليا واجلنوب م.و 1000 الكتلة احليوية مشاريع الكتلة احليوية
 اهلضاب العليا واجلنوب م.و 400 طاقات متجددة أخرى مشاريع التوليد املشرتك

م.و مشسي  150حمطة مشسية هجينة 
 غاز

الطاقة الشمسية املركزة 
 والغاز الطبيعي

 الرملحاسي  م.و 30

 غرداية م.و 1 الطاقة الكهروضوئية حمطة مشسية كهروضوئية
 اهلضاب العليا واجلنوب م.و 5 الطاقة الكهروضوئية قرية ابلطاقة الشمسية 16تزويد 

 أدرار م.و 10 طاقة الرايح مزوعة الرايح كرباتن
 اليزي، تنمراست، تندوف م.و 25 الطاقة الكهروضوئية حمطات مشسية 

 .99، ص 2015املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة،  املصدر:

 املتجددة: للطاقة الدولية املبادرات إطار يف اجلزائر موقع. 2.2.4
 أمهها ومن بادراتالعديد من امل نشأت الطلب، وزايدة العاملية، الطاقة سوق تغريات إطار يف

 : (12، ص2014جنان، )
 منشآت وبناء املركزة الشمسية الطاقة حمطات بناء إىل اخلطة هتدف هذهاملتوسطي:  الشمسي املخطط -

 كذلك. ومصر األردن تونس، ليبيا، اجلزائر، املغرب، يف وحتديدا إفريقيا، مشال يف خاصة الرايح طاقة توليد
 شبكة وتوسيع ، 2020عام يف جديد واط جيغا 20 إىل لتصل الكهرابء توليد حمطة قدرة زايدة املقرر ومن
 املنتجة الطاقة من جزء وتصدير احمللية ابالحتياجات الوفاء يف للمسامهة الشريكة، الدول يف الكهرابء نقل
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 ختص تفاهم مذكرة اجلزائر وقعت اإلطار هذا ويف املتوسط، 12 عرب الربط خطوط خالل من أورواب إىل
 التعاون أوجه كل ، 2008عام حوهلا التفاوض بدأ اليت املذكرة وتتضمن الطاقة جمال يف إسرتاتيجية شراكة

 عن تتحدث كما التقنية، ونقل الطاقة قطاع يف الصناعة وكذلك واملتجددة، التقليدية الطاقات جماالت يف
 اجلزائر منها هتدف واليت اإلقليمي التعاون يف جديدة كخطوة املذكر هذه تعترب ابلطاقة، أورواب تزويد أتمني
 .حقيقية شراكة حنو أكرب إجناز حتقيق انتظار يف األخر اجلانب مع مفتوحة االتصال قنوات إبقاء

 التمويل اتحةإل الدويل البنك طرف من إنشاؤه مت (CTF): النظيفة التكنولوجيا صندوق مشروع -
 حيث املختلفة، اهتبتقنيا ةالشمسي املركزات بواسطة الكهرابء إلنتاج النظيفة التقنيات زايدة امليسر هبدف

 جتاري نطاق على ابءالكهر  لتوليد حمطات 9 لتنفيذ دول 5 ملساندة دوالر مليار 5.6 الدويل البنك خصص
 خططها نع أعلنت اهنأ ابعتبار وتونس، واملغرب واألردن ومصر اجلزائر من كل يف ، 2020حىت

 وعليه واملنطقة، ألورويبا االحتاد بني الكهرابئي للربط مشروعني إىل إضافة ال،جملا هذا يف املستقبلية
 ولية.والد اإلقليمية املنافسة مبجارات هلا يسمح الدويل الدعم من اجلزائر فاستفادة

يف  قيق جودة احلياةوجعلها منوذج جديد للتنمية وحت املتجددة ابلطاقة النهوض إسرتاجتية. 3.4
 الطاقات أنواع من عديدال تنافس أن ميكنها املتجددة الطاقة أن توضح فعالة إسرتاجتية هناك :اجلزائر

 تكلفة تقليل هو اإلسرتاتيجية هذه دراسة من الرئيسي الكهرابء. واهلدف سوق يف خاصة التقليدية،
 لألجيال منها خزونمب واالحتفاظ التقليدية، الطاقات يف اهلدر ووقف املستقبل، يف املتجددة الطاقات
 أربع تطبيق يف لعاملا دول معظم يف نفذت اليت اإلسرتاجتية هذه وتتلخص نظيفة، بيئة وضمان القادمة،

  :(170، ص2016)نذير،  التالية الطاقة لسياسات أنواع
 من النوع ذاه ويتكون واجبات(، )أو قانونية قيود عن عبارة وهياجلربية:  . السياسات1.3.4

 احلكومية. والتفويضات واللوائح القوانني السياسات من
 نوعني: يف اتلخيصه ميكن السياسات من مجلة النوع هذا يغطياالقتصادية:  . السياسات2.3.4

 الدعم : سياسةجند السياسات هذه بني ومن املتجددة: الطاقة الستخدام احلافزة السياسات -
 منخفضة. فائدة أبسعار والقروض الضريبية التخفيضات والتسعري،
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 السياسات هذه بني ومن حفورية:األ الطاقة الستخدام االقتصادية العوائق من تزيد اليت السياسات -
 الكربون. وضريبة املناخ، تغري وضريبة الطاقة، ضريبة :جند

 من تتخذه وما احلكومة مبوقف السياسات من النوع هذا خيصوالتطوير:  األحباث . سياسات3.3.4
 يف فقط البحث يكون معا وبوجه املتجددة، الطاقة تكنولوجيا بتطوير اخلاصة األحباث ملساندة إجراءات

 وقت تتطلب اهنفإ ديةاالقتصا منافعها تثبت ولكي السياسات، هلذه التكنولوجي للتطور األوىل املرحلة
 .اآلجل طويلة السياسات هذه أن يعين مما طويل،

 اإلسرتاتيجية راتالقرا من جمموعة السياسات هذه تغطياآلالت:  وتشغيل اإلدارة . سياسات4.3.4
 أجل من وذلك اقةالط صناعة آلليات الكفء والتشغيل اإلدارة لعمل قدمت اليت اجلديدة واإلجراءات

 .استخدامها وحسن املتجددة الطاقة تكنولوجيا تطوير
 خامتة: .5

 حنو بعجلتها للدفع لتنميةا ركائز من أساسية ركيزة الطاقة بناء على الدراسة اليت تقدمنا هبا، تعترب
 الطاقة لىع الطلب ارتفاع ظل خاصة يف املوضوعات أهم من الطاقة قضااي أصبحت األمام، حىت

دول  سيضع الذي األمر وهو للبيئة، وتدمريها الشديد تلويثها عن فضال إنتاجها، تفوق بدرجة األحفورية
 .هلا بديلة مصادر إجياد عدم حالة يف العاملي االقتصاد يارهنا إىل تؤدي قد طاقة أزمة يف العامل

 األحفورية، طاقاتلل واملكمل البديل املتجددة تعترب الطاقات أبن القول ميكن ذلك، ضوء وعلى
 تؤثر ال ظيفةن طاقات فهي ذلك على وعالوة األخرى، األحفورية املصادر ابقي عكس تنضب ال فهي
 العمل من بد ال وأنه نمية،ملحا لبناء منوذج جديد للت مطلبا أصبح قد إليها احلاجة أن وكما البيئة، على
 .ا تسعى إليه اجلزائرموهو  القادمة لتحقيق جودة احلياة السنوات خالل استخدامها وتنمية تطويرها على

 :واملقرتحات املقدمة نتائج الدراسة
 التنمية، لذلك ينبغي طلباتملت يستجيب وال البيئة، مع متوافق غري منوذج هو حاليا السائد الطاقة منوذج -

 وحتقيق جودة احلياة يف اجلزائر؛يتوافق  بناء منوذج للتنمية على العمل
 االعتماد على النفط، تقليص بغية بدائل عن والبحث الطاقة مصادر تنويع يف املبذولة اجلهود من ابلرغم -
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 املتجددة بدائل الطاقة إىل االنتقال فإن وابلتايل املطلوب، ابلغرض تفي وال حمدودة تزال ال النتائج أن إال
 طويال؛ زمنا يستغرق سوف

ابجلزائر لتحقيق  ملتجددةا الطاقات جمال يف املنجزة الضخمة واملشاريع الكبرية االستثمارات من ابلرغم -
 املدى على خالفتها كنهامي وال األحفورية، املصادر خالفة مستوى إىل تصل مل مازالت اهنإال أ التنمية،
  .وعليه جيب بذل املزيد من اجلهود على املدى الزمين البعيد القريب

 . قائمة املراجع6
 قائمة املراجع ابلعربية. 1.6

زائر. ي املستدام يف اجل(. الغاز الطبيعي: طاقة عبور حنو التحول الطاقو 2017أمال رمحان ورابح خوين. )
 .13جملة رؤى اقتصادية. العدد

يل. والدو هان االقليمي (. السياسة الطاقوية اجلديدة للجزائر ضمن الر 2014بريبش السعيد وعياد جنان. )
 اجلزائر: جامعة سكيكدة.

الراهنة لألمن  (. فرص التنويع االقتصادي على ضوء التحدايت2017محيد راسول و عاشور حيدوسي. )
 .03الطاقوي اجلزائري. جملة التنمية االقتصادية. العدد

 .منيةللعلوم األ (.أمن الطاقة وأاثره االسرتاتيجية.جامعة انيف العربية2014خدجية عرفة حممد. )
وم توراه يف العلمة. أطروحة دك(. اسرتاتيجية التسيري األمثل للطاقة ألجل التنمية املستدا2016غانية نذير. )

 االقتصادية. اجلزائر: جامعة ورقلة.
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  دور التنويع االقتصادي يف احلد من األزمات
 -على االقتصاد اإلمارايت 2014دراسة حالة ألثر األزمة البرتولية -

The role of economic diversification in crisis reduction 

A case study of the impact of the oil crisis 2014 on the UAE Economy 

 2حركايت فاتحد. ، 1صباغ رفيقةد. 
 sba.dz-univ@sebbagh.rafika، جياليل ليابس سيدي بلعباسجامعة  1
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 30/08/2019اتريخ النشر:               26/04/2019اتريخ القبول:                 06/04/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
اعتمدت دولة اإلمارات العربية املتحدة، منذ بداية التسعينات على سياسات اقتصادية أساسها  
التنويع االقتصادي، ورغم جناحها يف حتقيق قدر من التنوع و النمو يف القطاعات الغري النفطية مثل االستثمار 

التحويلية، السياحة، إال انه ال يزال التنويع االقتصادي يف اإلمارات يعاين من العديد من يف الصناعة 
التحدايت أمهها تشجيع الصادرات ومحاية الصناعات الوليدة، وقد هدفت الدراسة إىل معرفة آاثر اهنيار 

القتصادية واملالية على االقتصاد اإلمارايت، حيث توصلنا إىل متكن السياسات ا 2014أسعار البرتول سنة 
 املعمول هبا  ابإلمارات  يف حتسني قدرة الدولة على مواجهة الضغوطات االقتصادية العاملية.

 .تنويع اقتصادي، سعر البرتول، أزمة برتولية، انتج داخلي خام، قطاعات اقتصادية :يةكلمات مفتاح
 JEL: L7 ،L71 ،L72 اتتصنيف

Abstract:  

Since the beginning of the 1990s, the United Arab Emirates has adopted 

economic policies based on economic diversification, and despite its success 

in achieving a degree of diversification and growth in non-oil sectors such as 

investment in manufacturing, tourism, but economic diversification in the 

UAE is still He suffers from many challenges, the most important being the 

promotion of exports and the protection of nascent industries, and the study 
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aimed to know the effects of the collapse of oil prices in 2014 on the UAE 

economy, where we have reached the ability of the economic and financial 

policies in the UAE to improve the capacity of the state to confront Global 

economic pressures. 

.Keywords: Economic diversification, oil price, oil crisis, crude internal 

product, economic sectors. 

Jel Classification Codes: L7, L71, L72 

 مقدمة:  .1
وغري  اقتصادية (خمتلفة ألسباب عديدة فرتات أسعار البرتول يف كنتيجة لتقلبات ولعدم انتظام

على  يف االعتماد االستمرار مت اقتناع العديد من الدول النفطية عامة واإلمارات خاصة بعدم ،) اقتصادية
 االقتصادي التنويع حنو ضرورة التوجه وابلتايل االقتصاد، ولتمويل للثروة رئيسي كمصدر واحد قطاع

 البرتول أسعار يف للتقلبات احملتملة السلبية التأثريات من أجل التقليل من أخرى قطاعات على واالعتماد
 هذا السياق ارأتينا أن تكون إشكالية حبثنا كالتايل:  ويف .الشريكة البلدان يف االقتصادية أو األزمات

االقتصاد  على 2014ما دور سياسة التنويع االقتصادي يف احلد من آاثر األزمة البرتولية 
 اإلمارايت؟

 لبحث:افرضيات 
النفطية،  املوارد تنضب عندما االقتصادي النمو استدامة يف التنويع االقتصادي دورا أساسيا يلعب -

 العاملية؛ النفط أسعار سوق تقلبات من انه حيمي كما
 األخرى.مقارنة مع الدول النفطية  2014اإلمارات كانت أقل أتثرا ابألزمة البرتولية  -

 البحث: أمهية
 اإلمارات، واليتتتجلى أمهيه البحث يف الرتكيز على سياسات التنويع االقتصادي اليت انتهجتها دولة  

كان اهلدف منها استيعاب اآلاثر السلبية على خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية الناجتة عن عدم 
 استقرار أسعار البرتول خاصة يف السنوات األخرية.

 البحث: أهداف
 إن الغرض من تناولنا هذا املوضوع يف حقيقة األمر ينصب حول حماولة حتقيق األهداف التالية:
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 التعرف على واقع االقتصاد اإلمارايت من خالل التطرق إىل مؤشرات اقتصادية عديدة؛ -
 على االقتصاد اإلمارايت.  2014معرفة آاثر اهنيار أسعار البرتول سنة  -

 :البحثحماور 
ذه الورقة البحثية على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، وذلك من خالل التطرق لواقع ترتكز ه

على االقتصاد اإلمارايت وتستعرض الورقة البحثية احملاور  ،2014التنويع االقتصادي ولتأثريات األزمة البرتولية 
 التالية:

 اإلطار النظري للتنويع االقتصادي؛ احملور األول:
 ؛2014األزمة البرتولية  احملور الثاين:

 على االقتصاد اإلمارايت.   2014أثر األزمة البرتولية  :الثالثاحملور 
 لتنويع االقتصاديل اإلطار النظري.2

ارأتينا  الدول، لداأخذ موضوع التنويع االقتصادي أمهية كبرية يف السنوات األخرية لدى العديد من 
 االقتصادي.أهم األسس النظرية للتنويع  البحثية األول لورقتنا يتضمن احملورأن 

،واالنتقـــال  الوحيداالعتمـــاد علـــى املـــورد  تقليلبـــشكل عـــام هـــو  التنويع :تعريف التنويع االقتصادي  2.1
يعنــي بنــاء اقتــصاد وطنــي  ،وهــو مــا إنتاجيةوخلــق قاعــدة  والزراعية الصناعية ـى مرحلـــة متتـــني القاعـــدةإلــ

 . (57، صفحة 2014)محزة،  أكثر من قطاع؛يتجــه حنــو االكتفــاء الذايت يف  سليم
هو عملية هتدف إىل تنويع هيكل اإلنتاج وخلق قطاعات جديدة مَوِلدة للدخل ،حبيث ينخفض  -

الرئيسي يف االقتصاد، إذ ستؤدي هذه العملية إىل فتح جماالت جديدة االعتماد الكلي على إيرادات القطاع 
ذات قيمة مضافة أعلى وقادرة على توفري فرص عمل أكثر إنتاجية لأليدي العاملة الوطنية ،وهذا ما سيؤدي 

   .(2016)احلسني،  إىل رفع معدالت النمو يف األجل الطويل؛
 مرزوق،  البرتول قطاع مثال نفس الفئة، من أدوات على االستثمار توزيع على ويطلقاألفقي:  التنويع(

 ؛ (8، صفحة 2003
 أو واخلدمات والصناعة متنوعة كالزراعة قطاعات على االستثمار توزيع على ويطلق :الرأسي التنويع 
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 .(2016)البعاج،  والسندات كاألسهم االستثماريةاألدوات  من خمتلفة فئات

  االقتصادي:شرات قياس التنويع مؤ  2.2
القياس، مبؤشرات إحصائية عديدة، تتفاوت يف كفاءهتا ومالمتها ألغراض  يقاس التنويع االقتصادي

االختالف، أو على قياس خاصية الرتكز  التشتت كمعاملبعض هذه املؤشرات على قياس ظاهرة  وتعتمد
هريمشان، الذي يعد األكثر شيوعا، وتعطي هذه  -التنوع كمعامل هريفندال وعلى مفهومكمؤشر جيين، 

 املؤشرات مقاييس متقاربة يف اجتاهاهتا و تغرياهتا عند تقديرها الكمي لظاهرة التنويع االقتصادي.
 (:Hirshman - Herfindahl) هريمشان  -معامل هرفندال -أ

أيخذ يف اعتباره نشاط الصناعة أبكملها للصناعات األكرب، العدد الكلي للمنشآت، نشاط كل من 
املنشآت، ويف قياس الرتكز يعطي أوزاان نسبية أعلى حلصص املنشآت األكرب، ويستخدم هذا املقياس غالبا 

ال، حيث حيسب الرتكز قبل وبعد لتحديد إذا ما كان دمج املؤسسات يؤدي إىل قوة سوقية احتكارية أم 
ويطبق هذا املعامل بصورة واسعة لقياس التنوع االقتصادي. و قد  الدمج لتوضيح التأثري يف مستوى املنافسة.

صمم هذا املعامل لقياس مقدار الرتكز يف الصناعة أو يف قطاع معني، واستخدم بتوسع من قبل احملاكم 
االحتكار يف صناعة معينة أو قطاع معني. كما استخدم هذا املؤشر  األمريكية خالل الثمانينيات لقياس مدى

-من قبل منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية ملعرفة مدى التنوع يف قطاع التصدير. ويعرف معامل هرفندل
)اخلطيب، بدون سنة،  ابلصيغة التالية(  Herfindahl Hirshman Index Normalized) هريشدمان

  .(211صفحة 

𝐻 =

√∑ (
𝐱𝐢

𝐗
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 متثل عدد النشاطات؛ N حيث:
xi ملتغري يف النشاط : قيمة اi؛ 
X .القيمة اإلمجالية للمتغري يف مجيع النشاطات: 
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𝟎هريمشان بني الصفر والواحد -وترتاوح قيمة معامل هريفندل ≤ 𝐇 ≤ ، فإن كان صفرا كان 𝟏
تنوع كامل يف اإلقتصاد، وإذا كان مساوي للواحد صحيح فإن مقدار التنوع يكون معدوما، وهي  هناك

احلالة اليت يكون فيها الناتج مرتكزا يف نشاط واحد، بينما ال تساهم بقية النشاطات أبية حصة من الناتج 
 املتغريات أمايف توزيع نشاطاته.احمللي اإلمجايل، وتعد القيم املرتفعة هلذا املعامل دليال على ضعف االقتصاد 

 والصادرات، احمللي اإلمجايل، الناتج ومنها عديدة، أيضا فهي التنويع، مؤشرات عليها تطبق اليت
 وضعت وقد .اخل.. العمل وقوة رأس املال الثابت، تكوين وإمجايل للحكومة، الفعلية واإليرادات والواردات،

 من يتكون االقتصاد معيارا لتنوع منوا، األقل لتحديد الدول حماولتها يف والتجارة للتنمية املتحدة األمم هيئة
 يف العمل إسهام ونسبة اإلمجايل، احمللي الناتج يف القطاع الصناعي إسهام هي: مقدار عناصر أربعة

  .الصادرات يف الرتكز ومقدار ،الكهرابء من االستهالك الفردي ومقدار الصناعة،
 الصادرات: مؤشر تنويع -ب

 الذي املؤشر العامل، هذا بنية عن ختتلف معني لبلد الصادرات بنية كانت إذا ما يبني التنويع مؤشر
العاملي،  واملتوسط للبلد هيكل التجار بني االختالفات مدى عن بني صفر و الواحد، يكشف ما يرتاوح

 يعين 0من  اقرتبت وكلما العاملي، املتوسط أكرب مع فرق إىل تشري 1إىل  أقرب املؤشر قيمة فإذا كانت
 . (37)لزعر، بدون سنة، صفحة  للطلب العاملي وتلبية أكرب تنوعا

𝑠𝑗 =
∑ |ℎ𝑖𝑗 − ℎ𝑖|𝑖

2
 

 حصة السلعة؛ إىل: تشري hij حيث:
i : من مجلة صادرات البلدj.hi تشري إىل السلعة :i .من مجلة صادرات العامل : 

 االقتصادي:دوافع التنويع  2.3
مخسة  يف تلخيصها ميكن واليت االقتصادي، للتنويع املنطقية املربرات الدراسات من العديد أبرزت

 أساسية:  اعتبارات
 التجاري؛ التبادل معدالت اجتاهات  
 األولية؛ السلع أسواق يف األسعار استقرار عدم  
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 املعدنية؛ املوارد استنزاف  
 التصنيع؛ مع خصوصا املرتبطة االقتصادايت يف اخلارجية احلجم وفورات 
 (138، صفحة 2016)رواينية،  احملفظة خماطر من احلد . 

 2014األزمة البرتولية   .3
عرفت أسعار البرتول تطورات وتغريات منذ اكتشافها على كافة اقتصادايت دول العامل سواء كانت 
مصدرة أو مستوردة، ومن أبرز األزمات اليت عرفتها أسعار هذه السلعة األساسية يف الصناعة والتجارة الدولية 

لعبت عوامل العرض دورا أكرب إىل حد ما  ، حيث2014يف الفرتة األخرية هي أزمة النصف الثاين من سنة 
 2014ابملائة يف أسعار النفط خالل الفرتة ما بني منتصف  50من عوامل الطلب يف االخنفاض بنسبة 

 . (autres, 2015, p. 5) .2015 عاموأوائل 
 تعريف األزمة: 3.1

االستقرار تتضمن إشارات وتنبؤات حبدوث تغيريات حامسة قريبة قد تعرف األزمة أبهنا حالة من عدم  -
تكون نتائجها غري مرغوب فيها على اإلطالق، وقد تكون هذه النتائج إجيابية يف بعض األحيان 

 .(23، صفحة 2000)فارة،  ومرغوب فيها بصورة كبرية
يف صناعة البرتول أبهنا اختالل مفاجئ يف توازن السوق يؤدي إىل  يف املقابل تعرف األزمة السعرية -

اخنفاض أو ارتفاع حاد يف األسعار ميتد على فرتة زمنية معينة، حيث تقع نتيجة أتثر حمددات العرض 
أو الطلب بعوامل داخلية كالتغريات اهليكلية يف الصناعة )مثل عدم وفرة اإلمدادات النفطية إلعادة 

ق أو اهنيار التجمعات االحتكارية( كما ميكن أن يكون نتيجة عوامل خارجية مثل حركة التوازن للسو 
 . (19، صفحة 2015)هللا،  رؤوس األموال والتغريات اجليوسياسية

 :2014أسباب أزمة  3.2
)القادر،  األسباب، نذكر منهايف قطاع النفط حسب اخلرباء واحملللني للعديد من  2014تعود أزمة 

 : (11-9، الصفحات 2015ديسمرب  10و  09يومي 
 :مل أتت التوقعات ابلشكل املفرتض وواصلت أسعار النفط الرتاجع بصورة  انكماش االستهالك العاملي
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 من الرتاجع كوهنا تنتج ثلث النفط العاملي؛غريبة ويشري اخلرباء إىل أن منظمة األوبك مطالبة حبماية السوق 
 :من خالل اتفاق منتجو النفط على خفض األسعار ملعاقبة روسيا  عقوابت اقتصادية ضد روسيا وإيران

بسبب موقفها من األزمة يف أوكرانيا وكذلك معاقبة إيران اليت مت ختفيض العقوابت املفروضة عليها وأصبح 
 يف اخلارج؛ لديها قدرة أكرب على بيع نفطها

  :كان للطفرة يف جمال النفط الصخري دور يف تراجع الطلب ثورة النفط الصخري يف الوالايت املتحدة
 العاملي على النفط وهبوط األسعار مبا أن الوالايت املتحدة هي أكرب مستهلك للنفط يف العامل؛

 :تعترب هذه الدول منتجة للنفط وتعتمد عليه كمصدر رئيسي يف اقتصادها حيث هي  معاقبة دول عربية
 أول املتضررين من هبوط األسعار؛

 :)كان على املنظمة اختاذ موقف الستيعاب النمو يف العرض لتخفيف   تراجع دور املنتج )منظمة األوبك
ع ذلك قامت بعض أعضاء الضغوط على األسعار وضبط توازن السوق يف مواجهة تدهور األسعار وم

األوبك بتقدمي خصومات سعرية للمستوردين دون إمهال االلتزامات والعقود مع الشركات النفطية الدولية اليت 
 .(5، صفحة 2015ديسمرب  10و 09)مدايين، يومي  : تتطلب زايدة اإلنتاج؛

 :كما جاء يف تقرير بنك التسوايت الدولية أن ما ساهم يف امتناع بعض املنتجني عن   ديون قطاع الطاقة
ختفيض حجم إنتاجهم من النفط بعد بدء تراجع األسعار هو زايدة الديون الناجتة عن التوسع يف عمليات 

وايت االستكشاف واحلفر والتنقيب وحىت يتمكن املنتجني من تسديد التزاماهتم املالية حافظو على مست
 09)مدايين، يومي  اإلنتاج لضمان تدفق العوائد النفطية الالزمة وهذا ما دفع ابألسعار إىل االخنفاض أكثر

 .(9-8، الصفحات 2015ديسمرب  10و
 واملستوردة للنفط.سنحاول التطرق إىل آاثر األزمة على الدول املصدرة  :2014البرتولية  األزمةآاثر . 4

 على الدول املصدرة  4.1
أدت االخنفاضات املتتالية يف أسعار البرتول إىل اخنفاض العائدات البرتولية والفوائض املالية وابلتايل أتثرت 

 .(26، صفحة 2015)هللا،  اقتصادايت الدول النامية املصدرة للبرتول من خالل:
 اخنفاض معدل الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان املصدرة للبرتول؛ 
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  تقلص اإلنفاق العام يف هذه الدول بسبب تراجع اإليرادات البرتولية، خاصة وأن أغلبية الدول
 النامية أحادية التصدير؛

 ول ظهور عجز يف معظم املوازانت العامة للدول البرتولية مع أتثريه على هيكل النفقات يف الد
 املصدرة للبرتول.

)الرمحان، يومي  إضافة ملا سبق هناك انعكاسات أخرى الخنفاض أسعار النفط على الدول املصدرة ونذكر
 : (13، صفحة 2015ديسمرب  10و  09

 تراجع العوائد النفطية وابلتايل تباطؤ النمو االقتصادي؛ 
  االستثمارات األجنبية بسبب اخنفاض أسعار الفائدة العاملية؛تراجع الدخل املتحقق من 
 ارتفاع معدالت التضخم احمللية نتيجة ارتفاع أسعار الواردات املقومة بعمالت غري الدوالر؛ 
 ظهور خماطر السيولة النقدية لدى البنوك؛ 
  ة للنفط حيث صعوبة تسديد األقساط والفوائد املستحقة على الديون اخلارجية لبعض الدول املصدر

 تضطر إلعادة جدولة ديوهنا.
 املستهلكة:على الدول  األثر 4.2 

 سنحدد األثر على الدول الصناعية وعلى الدول النامية غري املصدرة للنفط.
 : أتثري اخنفاض أسعار البرتول على الدول املستهلكة له1اجلدول 

 على الدول النامية غري املصدرة للنفط على الدول الصناعية
 ارتفاع معدالت النمو االقتصادي؛ -
 اخنفاض التضخم النقدي وأسعار الفائدة؛ -
 ارتفاع أسعار أسهم الشركات الصناعية؛ -
 اخنفاض أسعار السلع الرأمسالية واالستهالكية؛ -
 تقليص السياسات احلمائية للتجارة اخلارجية؛ -

 ارتفاع الطلب على النفط؛
 اخنفاض االستثمار يف بدائل الطاقة؛ -

 اخنفاض قيمة تكاليف وارداهتا النفطية؛ -
 ارتفاع قيمة صادراهتا للدول الصناعية؛ -
ارتفاع معدالت النمو االقتصادي  -

 والتشغيل االقتصادي؛
اخنفاض قيمة حتويالت العاملني يف الدول  -

 املصدرة للنفط إىل بلداهنم.
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لدول اردات الدول املصدرة للنفط من ااخنفاض و  -
 الصناعية.

 ، ابالعتماد على:نيالباحث: من إعداد املصدر
 إدارة :"حول دويل ملتقى "،إدارة األزمات النفطية بني املنتجني واملستهلكني" حدادي عبد الغين، قويدري عبد الرمحان:

 .12، ص2015 ديسمرب 10و 09 يومي أدرار، دراية، أمحد جامعة ،"-والتحدايت الواقع– العريب الوطن يف األزمات

مت تسجيل تراجع للتضخم الكلي يف االقتصادايت املتقدمة حىت هناية سنة ابإلضافة إىل ما سبق  
)الدويل، إبريل  ، مع االستثناء امللحوظ يف البلدان اليت تعاين من اخنفاض كبري يف سعر الصرف2014
  .(4، صفحة 2015

 األزمة البرتولية على االقتصاد اإلمارايت أثر 4.3
 العام النفط بعد صدمة جتاوز من نسبيا   متكن اإلمارات دولة اقتصاد أنّ  الدويل النقد صندوق أّكد

 العاملي املستوى الدولة على ومسعة السليمة املصرفية واألسس املالية االحتياطات كانت حيث ،2014
 مبثابة كانت اليت فيها، املتنوعة ومصادر الدخل التجارية لألعمال املالئم مناخها عن فضال آمنا ، مالذا  

 سيأيت: فيماوهذا ما سنحاول تبيانه  ذلك، يف مساعدة عوامل
 :واملاليةاملؤشرات النقدية  1. 4.3

 على قدرهتا 2018 العام خالل املتحدة العربية اإلمارات لدولة الرئيسية االقتصادية املؤشرات تؤّكد
 سيأيت. فيماما سنبينه  واالقتصادية، وهذا االجتماعية التحوالت ومع املالية األزمات مع التكّيف

 : املؤشرات النقدية واملالية2اجلدول 
 2014 2015 2016 2017 2018 

 435.70 407.21 371.35 370.30 401.96 الناتج احمللي اإلمجايل )مليار دوالر(

السنوي  التغري األسعار الثابتة،(اإلمجايل احمللي الناتج
%) 

3.1 3.8 3 1.3 3.4 

 41.772 40.162 37.678 38.650 43.21 )أمريكي دوالر( احمللي اإلمجايل الناتج من الفرد نصيب

 احمللي الناتج من احلكومي العام الدين إمجايل نسبة
 اإلمجايل

15.6 18.1 19.3 19.3 19.0 
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 3.7 2.8 1.8 4.1 2.3 التضخم نسبة

 16.97 8.78 8.7 12.31 40.33 )دوالر مليار( اجلاري احلساب

 3.9 3.5 2.4 3.3 10.0 احمللي الناتج اإلمجايل من %( اجلاري احلساب

والفرص يف ظل التغيري  التحدايت إدارةاإلمارات العربية املتحدة واالقتصادايت الرائدة يف العامل " اهلامشي:ندى  :املصدر
 .16، ص2018 اإلمارات، إدارة الدراسات والسياسات االقتصادية، "،العاملي

 احمللي اإلمجايل: الناتج 2. 4.3
 وذلك ما بعد األزمة البرتولية، الفرتة خالل النمو مستوايت على احلفاظ يف اإلمارات دولة جنحت 
 اخنفاض خضم يف ذلك حتقيق من الدولة ومتكنت .رئيسي بشكل غري النفطية االقتصادية األنشطة بفضل
جتدر اإلشارة إىل أن و  والصاعدة ، املتقدمة االقتصادايت من العديد يف النمو وتباطؤ النفط، أسعار

 التجارة، البنية التحتية، االجتماعية، الرعاية التعليم، الصحة، تشمل واليت اجلديدة، النامية القطاعات
 األملنيوم، السياحة، املعلومات واالتصاالت، تكنولوجيا واملتجددة، البديلة الطاقة اللوجستية، النقل،

 مستوايت زايدة حنو التحرك يف لعبت دورا  رئيسا   والطريان، والصلب، احلديد التعدين، البرتوكيماوايت،
 ابإلبداع واملدعوم املعرفة على قائم اقتصاد االنتقال إىل على أيضا   املساعدة مع االقتصادي، التنوع

 .(24، صفحة 2018)اهلامشي،  واالبتكار
 الداخلي اخلام حسب األنشطة االقتصادية يف اإلمارات ابملائة هيكل الناتج: 3اجلدول 

2017 2016 2015 2014 2013 2012  

 قطاع املشروعات الغري مالية 88.7 87.3 86.2 83.4 82.6 82
 الزراعة واحلراجة وصيد األمساك 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6

17.9 16.7 21.9 34.2 37 39.1 
الصناعات االستخراجية )تشمل النفط اخلام 

 والغاز الطبيعي (
 الصناعات التحويلية  7.7 7.5 7.8 9 9.5 8.9
 الكهرابء والغاز واملياه وأنشطة إدارة النفاايت 2.5 2.5 2.6 3.5 3.9 2.5
 التشييد والبناء 8.2 8.1 8.3 9.7 10.3 10.9
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2.0 2.1 3.3 3.3 9.8 5.6 
ت جتارة اجلملة والتجزئة إصالح املركبات ذا

 احملركات والدرجات النارية 
 النقل والتخزين 5.2 5 7.7 4.9 5.9 6

 أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية 10.7 17.2 8.2 1.2 6.7 7.3
 املعلومات واالتصاالت 2.4 3 9.6 4.1 3.6 3.2
 األنشطة املالية وأنشطة التأمني 8.0 20.0 14.9 8.5 3.0 3.1
 األنشطة العقارية 14.9 1.3 12.5 10.6 6.7 7.6
 األنشطة املهنية والعلمية والتقنية 3.1 7.9 6.1 3.2 4.3 4.6
 أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم 7.1 11.6 4.2 5.0 4.5 4

3.2 1.3 4.1 7.9 13.5 13.2 
والدفاع والضمان االجتماعي اإلدارة العامة 

 اإلجباري
 التعليم 15.9 6.1 10.8 3.5 5.7 4.7
 أنشطة الصحة البشرية واخلدمة االجتماعية 34.6 23.8 7.6 4.5 7.1 6.5
 الفنون والرتفيه والرتويح وأنشطة اخلدمات األخرى  15.9 -3.7 3.8 6.1 6.8 5.9
 أنشطة األسر املعيشية كصاحب عمل  6.8 24.5 12.1 8.1 6.3 7.2

 اجملموع 6.8 4.2 3.3 -11.2 -2.6 3.3-
 إمجايل غري نفطي 6.6 7.8 7.8 5.4 3.9 4.1

 (.30-29والعشرون، ص ص ) اخلامس ر، اإلصدا» 2017التقرير االقتصادي السنوي " االقتصاد:وزارة  :املصدر

 ذات االقتصادية احليوية القطاعات وتطوير تنمية خالل من الدخل مصادر تنويع لسياسة تفعيال
 البرتوكيماوايت وابألخص وأمهها الصناعة ابلدولة للنمو الواعدة واإلمكاانت العالية املضافة القيمة

 واملشروعات واملتجددة اجلديدة والطاقة املعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا والسياحة والتجارة واألملونيوم
 ا، كمالنفطي غري احمللي اإلمجايل الناتج حجم تضاعف فقد واإلنشاءات، املايل والقطاع الصغرية واملتوسطة

 :املوايليبينه اجلدول 
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 (2017-2012: تطور قيمة الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي خالل الفرتة ) 4اجلدول 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ابألسعار النفطية غري القطاعات انتج
 احلقيقية

694.2 731.8 815.3 933.4 958.6 977.9 

-2015-2013("التقارير االقتصادية السنوية :االقتصادوزارة  من إعداد الباحثني استنادا إىل: املصدر:
 العربية املتحدة. اإلمارات ،( »2017

 مليار 32.3 حوايل من  الثابتة ابألسعار النفطي غري احمللي اإلمجايل الناتج حجم تضاعف لقد
 إىل1975 عام  يف الثابتة ابألسعار للدولة اإلمجايل احمللي الناتج من %  41.7واليت تشكل  درهم

 يف الثابتة للدولة ابألسعار اإلمجايل احمللي الناتج من % 69.1 تشكل درهم واليت  مليار 958.6
 النفط على حاليا   الدولة اعتماد تراجع أدى إىل ما  2017مليار درهم سنة  977.9اىل ، 2016العام

 حيوية قطاعات من يتأتى والباقي  فقط الثابتة ابألسعار انجتها اإلمجايل من% 30.9 يشكل الذي أصبح
 التحويلية. والصناعات والسياحة، والعقارات، واخلدمات، أخرى كالتجارة،

 حنددها يف نقطتني أساسيتني مها االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب املباشر. االستثمارات: 3. 4.3
 االستثمارات احمللية: -أ

 عليها يعتمد اليت للدولة العامة من اإليرادات األكرب الشق تشكل اليت النفطية اإليرادات تراجعت 
 النفطية املسجلة ابإليرادات مقارنة 2016 عام % 14.7 - حنو بنسبة أغراض التنمية على اإلنفاق يف

 حنو التحول يف الدولة توجه ودعم الدخل تنويع مصادر سياسة لتفعيل السعي إطار ويف ، 2015 ابلعام
 سياستها إتباع يف 2016 العام الدولة خالل استمرت واالبتكارات، البحوث على القائم االقتصاد املعريف

 اإلنفاق وترشيد مستوايت ضبط على الرتكيز قوامها كان واليت ، 2015 اتبعتها ابلعام اليت الرشيدة املالية
من  اليت االسرتاتيجية واملشروعات التحتية البنية على مشروعات االستثماري اإلنفاق واستمرار اجلاري
 والسياحة والصناعة الطاقة مثل التنمية البشرية ودعم االقتصادي التنويع مستوايت وزايدة النمو حفز شأهنا
 العامة اإليرادات تنمية مع املشروعات، يف تنفيذ اخلاص القطاع مشاركة التحتية... ،وتعزيز والبنية موالتعلي
 .(35، صفحة 2017)االقتصاد،  وهذا ما يبينه لنا اجلدول املوايل..مصادرها وتنويع
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 2017- 2014االقتصادية ابألسعار اجلارية خالل الفرتة ): إمجايل تكوين رأس املال حسب القطاعات 5اجلدول 
 الوحدة مليار درهم(

2017 2016 2015 2014 
 القيمة املسامهة القيمة املسامهة القيمة املسامهة املسامهة البيان

 إمجايل تكوين رأس املال 336.9 100.0 % 307.9 %100.0 302.8 %100.0 %100.0
 القطاع العام 135.0 40.1 % 145.8 %47.3 146.4 %48.3 49%
 القطاع اخلاص 201.9 59.9 % 162.1 %52.7 156.4 51.7 % 51%

 .35ص اخلامس والعشرون، ، اإلصدار» 2017التقرير االقتصادي السنوي " االقتصاد:وزارة  :املصدر
 من اجلارية ابألسعار الدولة إمجايل استثمارات تطور إىل  ابجلدول السابق املوضحة البياانت وتشري

 درهم مليار257.9 منها النفطية غري االستثمارات نصيب كان( 2015 درهم عام  مليار 307.9 حنو
 منها النفطية غري االستثمارات نصيب كان(2016 عام درهم مليار 302.8 إىل )  % 83.8 بنسبة

 لتزايدكمحصلة  وذلك ،% 1.7 -بلغت تراجع بنسبة% 88.0) حنو درهم بنسبة مليار 266.4
 مليار 146.4 إىل 2015 عام درهم مليار 145.8 من املشروعات تنفيذ يف العام القطاع استثمارات

 من تنفيذ املشروعات يف اخلاص القطاع مسامهة وتراجع ،% 0.4 بلغت بنسبة منو 2016 عام درهم
 3.5 - حنو بلغت تراجع بنسبة 2016 عام مليار درهم 156.4 إىل 2015 عام درهم مليار 162.1

 (35، مرجع سابق، ص: وزارة االقتصاد) .2017سنة  %49،وزادت نسبة مسامهة اخلاص مسجلة نسبة %
 :االستثمار األجنيب املباشر -ب

 عام السنوية املباشر االستثمار األجنيب تدفقات صايف يف منوا املتحدة العربية دولة اإلمارات حققت
 بني بنسبة منو 2015 عام دوالر مليار 8.8 مع مقارنة دوالر مليار 9.0 حنو بلغت ،حيث  2016

 تطور وبذا ،% 4.9 ( بلغ 2011-2017الفرتة  ) خالل منو معدل ومبتوسط % 2.3 بلغت العامني
 كان أن بعد 2017 عام مليار 117.9 وبلغ الدولة إىل الواردة الرتاكمية االستثمارات األجنبية رصيد

حنو  بلغ ( 2011-2017) الفرتة خالل منو معدل ،ومبتوسط 2015 عام دوالر مليار 108.9
 والصناعات التحويلية الصناعات يف قطاعات املتزايدة ابالستثمارات رئيسية بصورة مدعوما ، %10.7
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 ويتميز والطريان، كالسياحة قطاعات أخرى إىل إضافة والبرتوكيماوايت األملونيوم األخرى مثل الثقيلة
 القطاعات االقتصادية مبقدمة أييت حيث الكبري، ابلتنوع ابلدولة األجنيب املباشر االستثمار هيكل

 اجلملة وجتارة األعمال وخدمات العقارات املباشرة، قطاعات األجنبية االستثمارات على املستحوذة
اجلدول النفط.كما يوضحه لنا  ومنتجات تكرير التحويلية والصناعات والتأمني املالية والتجزئة واملؤسسات

 (39، مرجع سابق، ص: االقتصاد )وزارة املوايل.
( 2017-2011: تدفقات االستثمار األجنيب الداخلة إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل الفرتة ) 6اجلدول 

 مليار دوالر
املباشر  األجنيبتدفقات االستثمار  إمجايل

 الرتاكمية  الداخلة
املباشر  األجنيبصايف تدفقات االستثمار 

 السنوية  الداخلة
 العام

71.0 7.1 2011 

79.8 8.8 2012 

89.3 9.5 2013 

100.1 10.8 2014 

108.9 8.8 2015 

117.9 9.0 2016 

125 9.5 2017 

 معدل النمو %4.9 %10.7
 .39اخلامس والعشرون ص  ، اإلصدار» 2017التقرير االقتصادي السنوي " االقتصاد:وزارة  املصدر:

 األجنيب لالستثمار استقطااب األكثر الدول قائمة يف تركيا بعد الثانية املرتبة يف اإلمارات حلت
 إمجايل من % 32.2 حصة على استحوذت أن بعد 2016 العام خالل آسيا غرب منطقة يف املباشر

 األوىل املرتبة يف جاءت كما دوالر، مليار 28 بنحو واملقدرة املنطقة إىل الواردة االستثمارية التدفقات
 االستثمارات من % 50.0 حنو على استحوذت أن بعد اخلليجي التعاون جملس دول صعيد على

 .دوالر مليار 17.9 بنحو واملقدرة املنطقة على املتدفقة
 خارج احملروقات: الصادرات 4. 4.3

 اليت التجاري االنفتاحوسياسة  ،الكبرية اللوجستية وقدراهتا وإمكاانهتا االسرتاتيجي الدولة موقع
 وهو العاملية، التجارة حركة يف أساسيا   الدولة العبا تصبح أن من مكنت عوامل هي نشأهتا منذ تنتهجها
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 قطاع حققها اليت األرقام تطور من انطالقا والدولية احمللية التقارير وأكدته كافة عليه أمجعت الذي األمر
 .العامني بني تصاعدت أرقامها (، حيث2017-2014) من الفرتة خالل النفطية غري اخلارجية التجارة

 :يلي ما 2017و 2014 بني عامي للدولة النفطية غري اخلارجية التجارة أرقام من يتبني
  مليار درهم سنة  196اىل  2014مليار درهم سنة   157.6ارتفعت الصادرات الغري نفطية من

 ؛%5.32أي بزايدة قدرها  2017
  مليار درهم سنة  420.4إىل  2014مليار درهم سنة  455.9إعادة التصدير من ارتفعت قيمة

 ؛% 4.50بزايدة قدرها  ، أي2017
  أي  2017مليار درهم سنة  998.9إىل  2014مليار درهم سنة  991.9ارتفعت الواردات من،

 195 اىل 2014مليار درهم سنة   157.6ارتفعت الصادرات الغري نفطية من %2.25بزايدة قدرها 
 .(19، صفحة 2017)االقتصادية،  .%5.12أي بزايدة قدرها  2016مليار درهم سنة 

 إمجالية بقيمة 2015 العام خالل الغذائية املنتجات من الدولة قيمة صادرات يف املقابل تطورت
وإعادة  الصادرات إمجايل إىل %  7.5 وبنسبه درهم مليار13.7 بلغت التصدير وإعادة للصادرات

درهم  مليار 8.5 بقيمة املعدنية املنتجات وكذا تلك الصناعة، يف الدولة لرايدة ترمجة يف جمتمعني التصدير
 واللدائن ،%  5.5 وبنسبة مليار درهم 10.3 بقيمة الكيماوية والصناعات ،%  4.96 وبنسبة

 الكرمية واألحجار ، واللؤلؤ%  9.5 وبنسبة  درهم مليار 16.8 بقيمة واملطاط ومصنوعاته ومصنوعاهتا
 مليار 39.1 ومصنوعاهتا بقيمة واملعادن ،%  79.7 وبنسبة درهم مليار 148.6 بقيمة  ومصنوعاهتا

 درهم وبنسبة مليار 58.7 بقيمة الكهرابئية واملعدات واآلالت واألجهزة ، 23.0 %وبنسبة درهم
، 2017)االقتصاد،  .19.41%م وبنسبة دره يارمل 41.4 بقيمة النقل ومعدات ،%  27.49

  (65صفحة 
 اخلامتة والنتائج: -5

التنويع االقتصادي  هو سياسية تنموية هدفها تقليص ويف حماولة منا لإلجابة على اإلشكالية نقول أن 
متنوعة أو جديدة  االقتصاد حنو أسواق وقطاعات توجيه،وذلك بورفع القيمة املضافة وحتسني الدخل املخاطر
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 يف اإليرادات تنوع مصادرأي  بدال من االعتماد علي سوق أو قطاع واحد، مبعىن التنوع يف مصادر الدخل
على مورد واحد جيعل االقتصاد معرض للمخاطر وهذا ما يثبت صحة الفرضية  االعتماد امليزانية، ابعتبار أن

 على قدرة الدولة حتسني يف  ابإلمارات  هبا املعمول واملالية االقتصادية السياسات سامهت األوىل(، ولقد
 على احلفاظ من ومكنتها ، 2014العاملية واليت من أمهها األزمة البرتولية  االقتصادية الضغوطات مواجهة

 النمو؛ مستوايت وتعزيز والنقدي استقرارها املايل
 مع إىل جنب جنبا   العامل، يف النفط منتجي أكرب أحد إىل املتحدة العربية اإلمارات دولة حتّول إن -

 يف اقتصاد أكرب اثين جعال منها الطموحة، الرايدية قيادهتا ظل يف النفطية، غري قطاعاهتا رعاية يف جناحها
 العامل؛ يف انفتاحا   االقتصادايت أكثر من وواحدا   األوسط الشرق

تتمتع  أهنا إال النفطي، الدخل على كبري بشكل تعتمد تزال ال اإلمارات أن من الرغم على -
 من % 70 حاليا حوايل النفطي غري القطاع اخلليجي، وميثل التعاون جملس منطقة يف متنوع اقتصاد أبكرب
 ؛2021عام  حبلول% 80 إىل الرقم يرتفع أن ويتوقع الوطين، اإلمجايل احمللي الناتج

 أن يف اإلمارات، يف دولة االقتصادية السياسات جناح إىل جل املؤشرات االقتصادية واملالية تشري -
 .الكربى العاملية االقتصادايت بني مصاف راسخة قدم موطئ لنفسها تضع

 التوصيات:  -6
 بناء ا على النتائج السابقة ميكن تقدمي املقرتحات التالية:

 الداخلية واخلارجية. ة انتهاج التحرير املايل التدرجيي جتنبا لالزماتر ضرو  -
 .ليات التنويع االقتصاديآجناعة  وأبكثراستغالل ثروات وموارد الصناديق السيادية لتفعيل  -
، خاصة كون هذا القطاع ضرورة االهتمام اكثر ابلقطاع الفالحي بغية حتقيق تنويع اقتصادي اكثر مشوال -

 لالسترياد.احلساس يساهم يف حتسني املن الغذائي واللجوء إىل اخلارج 
قوة  األنابملؤسسات الصغرية واملتوسطة نظرا لنجاح جتربتها يف العديد من الدول اليت تعترب  أكثراالهتمام  -

 داءة.اقتصادية ر 
 .تفعيل دور السياسات النقدية واملالية ملرافقة مسار تنمية خمتلف القطاعات االقتصادية ابلدولة -
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 ملخص: 
األجنبية اهتم البحث بدراسة أتثري عناصر املناخ االستثماري على جذب تدفقات االستثمارات 

وخاصة يف القطاعات اخلدمية ابجلزائر ملا هلذه القطاعات من أمهية متزايدة فهي تساهم بشكل كبري املباشرة 
 األخرى.يف زايدة الناتج احمللي اإلمجايل وخلق فرص عمل، كما أهنا تؤثر على القطاعات 
 حتتل مراتب متدنية بقيت واملناخ االستثماري رغم أثره الكبري على جذب االستثمار إال أن اجلزائر

يف املؤشرات الدولية لقياس االستثمار وتدفقات االستثمار هبا متذبذبة وال تعكس املستوى احلقيقي 
 حني وصلت نسبة يف %15إلمكانياها، حيث أن االستثمارات يف القطاعات اخلدمية مل تتجاوز 

  .%67االستثمارات فيها عامليا إىل أكثر من 
  ة، اخلدمات.القطاعات اخلدمي املناخ االستثماري، جذب االستثمار، االستثمار، كلمات مفتاحية:

 JEL :E22 ,E62,F21تصنيفات 
Abstract : 

The research concerned the study of the impact of the elements of the 

investment climate on attracting investment flows, especially in the service 

sectors in Algeria. These sectors are of increasing importance. They 

contribute significantly to increase the GDP and create job opportunities, and 

they have a significant impact on other sectors. 

And the investment climate despite great impact on attracting  
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investment however, Algeria remaind low in theinternational indices for 

measuring investment and investment flow are fluctuating and does not reflet 

the true level of its potential,the investments in service sectors did not 

exceed15% while the proportion of investments globally reached more than 

67%. 

Keywords: Investment, investment attract, investment climate, service 

sectors.servie 

Jel Classification Codes: E22, E62, F21. 
 مقدمة: .1

يعترب االستثمار من العناصر الفعالة واألساسية اليت حتقق التنمية االقتصادية ومتكن من إشباع 
ولذلك فهو حيظى ابهتمام خمتلف دول العامل يف السنوات احلاجات األساسية للمجتمع وتنمية قدراته، 

من انتقال رؤوس األخرية وخاصة االستثمار األجنيب املباشر فقد أصبح من أهم أدوات التمويل فهو يض
األموال دون تكاليف كما يساهم يف نقل التكنولوجيا واخلربات الفنية إضافة أنه يؤثر اجيابيا على تشجيع 

ن مجيع الدول تسعى بشكل كبري  إىل هتيئة ظروف بيئة فإاالستثمار احمللي، ومن أجل حتقيق هذه األهداف 
االستثمارات سواء احمللية أو األجنبية، ويكون ذلك  استثمارية مناسبة ميكن أن تساعد على حتفيز واستقطاب

من خالل إعداد منظومة قانونية ومؤسسية مناسبة والتوفر على بىن حتتية تؤهلها ألن تكون أرضية جيدة هلذه 
االستثمارات وتقدمي حوافز ضريبية ومجركية و غريها من املزااي، ومبا أن اخلدمات أصبحت حتتل مكانة هامة 

الكبرية يف خلق قيمة مضافة وتوفري مناصب الشغل  االعاملي ويف كل االقتصادايت نظرا ملسامهته يف االقتصاد
فوفق إلحصائيات  منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية فإن االستثمار يف القطاعات اخلدمية أصبح حيتل 

يع االقتصاد واخلروج من التبعية أكثر من ثلثي االستثمارات يف العامل، ومبا أن اجلزائر ابت لزاما عليها تنو 
املطلقة لقطاع احملروقات املعرض دائما هلزات األسعار ابعتبار أهنا ال تتحكم يف أسعار هذه املادة ومن أجل 
حتقيق هذا وجب عليها توفري بيئة استثمارية مالئمة، وسنحاول من خالل هذه الورقة اإلجابة على اإلشكالية 

 التالية :
 ثمارات يف القطاعات اخلدمية ابجلزائر؟ما هو واقع االست

 :كن االنطالق من الفرضيات التاليةلإلجابة على هذه اإلشكالية مي :فرضيات الدراسة
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 .األجنبية املباشرة تساهم البيئة االستثمارية املستقرة يف جذب االستثمارات -

الستثمار يف أصبحت اخلدمات حتتل مكانة هامة يف كل اقتصادايت العامل وهذا يعكس تنامي ا -
 هذا القطاع.

 .استثمارات يف القطاعات اخلدمية البيئة االستثمارية يف اجلزائر ال متكن من جذب -

 :لقاء الضوء على النقاط التاليةهتدف هذه الدراسة إىل إ :أهداف الدراسة
 .مارية على جذب مشاريع االستثمارقدرة البيئة االستث -

ودورها املتنامي يف التنمية االقتصادية يف كل اقتصادايت أمهية االستثمار يف القطاعات اخلدمية  -
  العامل

والضعف التعرف على واقع االستثمار يف القطاعات اخلدمية يف اجلزائر من خالل ابراز أهم نقاط القوة  -
 املناخ االستثماري وانعكاس ذلك على جذب االستثمارات. يف

إىل احملاور  هتقسيم في التحليلي يف هذه البحث وقد متاالعتماد على املنهج الوص : متمنهج وهيكل الدراسة
 التالية 

 .املناخ االستثماري وعالقته جبذب االستثمارات -

 أمهية اخلدمات. -

 .ار يف القطاعات اخلدمية ابجلزائراالستثم -

  األجنبية املباشرة  االستثمارات وعالقته جبذباملناخ االستثماري  .2

 : املباشرأمهية االستثمار األجنيب  1.2
إىل دوره البارز يف عملية التنمية االقتصادية فهو العنصر املهم يف حتقيق  األجنيب املباشر ترجع أمهية االستثمار

معدالت منو مستمرة و متزايدة يف الناتج احمللي االمجايل ،لذلك  فإن زايدة معدالت االستثمار تؤدي إىل 
إىل زايدة الدخل  زايدة الطاقة االنتاجية ومن مث زايدة القدرة  على إنتاج املزيد من السلع واخلدمات، مما يؤدي

احلقيقي للمجتمع وزايدة قدرة االقتصاد على التطور بصورة مستمرة .من هنا تسعى كافة الدول ابختالف 
ال سيما  انظمتها ومستوايت تطورها إلجناز أكرب قدر ممكن من االستثمارات اليت تعد أهم مصدر للتنمية

ن االستثمار وخصوصا األجنيب فإنه يساهم ، كما أ (270، صفحة 2014)محادي و ذنون، الدول النامية 
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يف التقليل من الواردات و ذلك من خالل احالهلا ابلسلع املنتجة من طرف املستثمر األجنيب ، كما أنه من 
املمكن توجيه الفائض من هذه السلع للخارج وهبذا ميكن حتسني ميزان املدفوعات وختفيض اخللل يف امليزان 

ميكن االستفادة من أتثري املستثمر األجنيب املباشر يف النشاط االقتصادي الوطين  التجاري ابإلضافة إىل أنه
)بلعوج، عن طريق توفري بعض املستلزمات واملواد الالزمة لإلنتاج يف قطاعات أخرى كانت تستورد يف السابق 

و إحداث وميكن القول أن اهلدف من االستثمار عموما سواء كان حمليا أو أجنبيا ه (62، صفحة 2002
تنمية اقتصادية بكافة جوانبها ، لذا ال ميكن أن يكون االستثمار احمللي منفصال عن االستثمار االجنيب 
،فتحقيق الفوائد املتوقعة من اجتذاب االستثمار االجنيب املباشر قد يستند إىل عدة افرتاضات منها امكانية 

زايدة على دوره يف نقل املهارات و التكنولوجيا  اسهامه يف حتقيق النمو عن طريق تكملة االستثمار احمللي
 كما أن االستثمار االجنيب  (59، صفحة 2014)حييات و دمحاين، وأاثر غري مباشرة على االقتصاد  احمللي 

تكون هذه التأثريات و ميكن ان تكون ااثره اجيابية مما يؤدي اىل زايدة معدالت االستثمار احمللي  املباشر
نقل و توطني التكنولوجيا اليت تؤثر على مدى كفاءة املنشأت احمللية يف استخدام عناصر  االجيابية من خالل

االنتاج اليت تساعدها يف تدنئة التكاليف وتعظيم االرابح مما يشجع على دخول املستثمرين اىل السوق ، 
ذلك من خالل التأثري أثر سليب على االستثمار احمللي ويكون املباشر كما ميكن أن يكون لالستثمار االجنيب 

على سعر صرف العملة احمللية ففي حال تدفق استثمارات أجنبية مباشرة و بكثافة مما ينعكس يف صورة 
 زايدة سعر صرف العملة مما يصعب على املؤسسات احمللية تصدير منتجاهتا لألسواق اخلارجية.

 أمهية املناخ االستثماري: 2.2

 :مفهوم املناخ االستثماري 1.2.2
إن اختاذ قرار االستثمار سواء كان استثمارا حمليا أو أجنبيا يتم من خالل معرفة مدى جودة مناخ 
االستثمار بتلك الدولة لذلك فإن مناخ االستثمار أو البيئة االستثمارية يعرف بـ: النظام الذي يتفاعل مع 

 ات السياسية واالجتماعية واالقتصاديةالبيئة واجملتمع مبا حيتويه من أفراد ومنظمات وقطاعات خمتلفة واملتغري 
والقانونية وحىت الطبيعية املؤثرة يف ثقة املستثمر واجلاذبة له أبقل املخاطر وأعلى عائد ممكن أي البيئة اليت 

حيث أن هتيئة هذه البيئة تعد  ميكن للقطاع اخلاص الوطين واألجنيب أن ينمو فيها ابملعدالت املستهدفة،
، كما أنه حسب بعض االقتصاديني (18، صفحة 2009)لطفي،  ستثماراتشرطا ضروراي جلذب اال
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ينصرف إىل جمموعة من سياسات االستثمار ابملعىن الواسع، حيث أن مناخ االستثمار يتضمن "كل 
السياسات واملؤشرات واألدوات اليت تؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على القرارات االستثمارية مبا يف ذلك 

االقتصادية الكلية وهي السياسة املالية والنقدية و التجارية ابإلضافة إىل األنظمة االقتصادية  السياسات
والبيئية والقانونية اليت تؤثر على توجهات القرارات االستثمارية يف أي اقتصاد وابلتايل فإن مناخ االستثمار 

تشري يف جمموعها إىل ما إذا كان  ينطوي على جمموعة من املكوانت واملقومات واألدوات واملؤشرات اليت
هناك تشجيع وجذب لالستثمار من عدمه وهذه املكوانت واملقومات تتفاعل مع بعضها البعض خالل 

، صفحة 2003)عبد احلميد،  مرحلة معينة لتكون وهتيء بيئة مشجعة ومواتية جلذب االستثمار من عدمه
190)  

 عناصر املناخ االستثماري:  2.2.2
، 2017)قعلول،  تؤثر على قرارات املستثمرين ميكن تلخيصها يف احملددات التاليةإن العوامل اليت 

 :(11صفحة 
 :طبيعة و من أهم احملددات االقتصادية درجة وضوح السياسات االقتصادية  النظام االقتصادي

فاذ اليه السياسة النقدية ومدى كفاءة اجلهاز املصريف واملايل، إضافة إىل حجم السوق احمللي وإمكانية الن
والقدرة الشرائية اخلاصة ابلسكان واحتماالت منو هذه املتغريات ومنو االقتصاد ككل. كل هذه املعايري 
تعتمدها املؤسسات وخاصة الشركات متعددة اجلنسيات يف تقدير مدى مناسبة املناخ االستثماري، 

النطاق وقابلية النفاذ اليها لتمكنه فاالستثمار يبحث عن االسواق اليت توفر له مزااي يف جمال وفرة احلجم و 
 من زايدة قوته التنافسية.

 اتفقت العديد من الدراسات االقتصادية أن بيئة االعمال هلا أتثري هام على سهولة ممارسة األعمال :
 قرار االستثمار ومن أهم املعايري اليت من خالهلا تقيم سهولة ممارسة االعمال جند:

 عنصرا هاما جلذب االستثمار سواء من خالل تكلفتها وانتاجيتها يف العمل. املوارد البشرية اليت تعترب -

النظام اجلبائي إن الضرائب هلا أتثري على تنقل االستثمارات حيث أن الزايدة يف العىبء الضرييب يؤثر سلبا  -
مار وعلى على املؤسسات وحيد من استثماراهتا كما أن اآلجال واالجراءات املعمول هبا يؤثران على االستث

 استقرار املستثمرين
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  إن االستقرار السياسي يعد شرطا أساسيا لضمان ديناميكية سريعة ومستمرة واملؤسسياإلطار القانوين :
النسياب االستثمارات، كما أن عملية جذب االستثمارات تستلزم هتيئة االطر القانونية واالنظمة التشريعية 

العراقيل القانونية اليت قد تعيق املشروع. ومن أهم االطر  وضمان أقلاليت متنح املستثمر حرية متلك املشروع 
 املؤسسية والقانونية اليت تساعد على جذب املشروع نذكر:

 بساطة اجراءات احلصول على تراخيص االستثمار والتعامل مع اجلهات الرمسية  -

 .وجود قانون موحد لالستثمار يتصف ابالستقرار والوضوح -

والقدرة على تنفيذ القوانني واالتفاقيات وحل النزاعات يف حال نشوءها بني املستثمر استقاللية القضاء  -
 والدولة املضيفة.

)محيد  ابإلضافة إىل هذه العناصر اليت تعترب من ركائز جذب أي استثمار ميكن إضافة هذه العناصر
  (191، صفحة 2017و خلف، 
 واالستقرار السياسي من أساسيات التنمية : حيث أن األمن االستقرار السياسي واألمين

االقتصادية وعامل مهم من عوامل جذب االستثمارات خاصة يف الدول النامية فطبيعة النظام والتغيريات 
السياسية تعد من أهم املتغريات اليت أيخذها املستثمرون بعني االعتبار كما أكدت على ذلك تقارير األمم 

 .املتحدة

 ملاء امتطلبات البىن التحتية الالزمة لالستثمار من خالل توفري الكهرابء و  : توفرالبىن التحتية
واالتصاالت والنقل حيث تشري نظرية التنمية االقتصادية إىل ضرورة توفر حد أدىن من هذه البىن ووضعها 

 .نيةالف والعناصرحتت تصرف املستثمر وأبسعار مناسبة وكذلك يتدرج ضمن البنية التحتية توفر الكفاءات 
 :أمهية اخلدمات 3

 :مفهوم اخلدمات 1.3
 :تعريف اخلدمات 1.1.3

نظرا لألمهية املتزايدة لقطاع اخلدمات يف مجيع االقتصادايت وتنوع أنشطة القطاعات اخلدمية وترابطها 
مع أنشطة القطاعات االقتصادية األخرى فقد تعددت التعاريف املمنوحة، لذلك فقد عرفت على أهنا أي 
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أنواع األداء غري امللموس الذي يستطيع أن يقدمه أحد األطراف إىل طرف أخر وال يؤدي إىل نقل نوع من 
 Monhanty) مرتبطة أو غري مرتبطة مبنتج مادي ملكية هذا الشيء مع إمكانية أن تكون هذه اخلدمات

& Lakhe, 2013, p. 36) ، ويف تعريفPhilipe KOTLER  اخلدمات هي عبارة عن أي فعل
أو أداء ميكن أن حيققه طرف لطرف أخر يكون يف جوهره غري ملموس و ال يرتتب عليه أي ملكية و انتاجه 

، هلذا فقد أوضح  أن السلع (19، صفحة 2005)العجارمة،  ميكن أن يرتبط مبنتج مادي أو قد ال يرتبط
 :  (Lendrevie, 2006, p. 26) او اخلدمات مرتبطة مع بعضها بشكل كبري لسببني مه

 لسلع يف كثري من األحيان   ترافقها خدمات مثل خدمات ما قبل البيع، ما بعد البيع، النقل التوزيع ا
 .....اخل.

 ال ميكن توفري العديد من اخلدمات دون سلع مادية مثل أتجري السيارات، اخلدمات الفندقية ....اخل 
تعريف اخلدمات يف أهنا عبارة عن نشاط اقتصادي يتم من من خالل ما سبق ميكن أن نلخص 

خالله تفاعل عدة عمليات تنتج عنها مهارة غري مرئية هتدف ابألساس إىل تلبية رغبة املستهلك، وانتاج هذه 
 .اخلدمات ميكن أن يكون مرتبط مبنتج مادي ملموس أو قد ال يرتبط أبي منتج

  عوامل منو قطاع اخلدمات: 2.1.3

دمات منوا مطردا منذ سنوات وهذا النمو انتج عن جمموعة من العوامل ميكن تلخيصها تعرف اخل
 :(OCDE, 2005, p. 09) فيما يلي

 .االصالحات القانونية والتنظيمية اليت عرفتها أسواق النقل واالتصاالت واخلدمات املالية -
 .جتارة اخلدماتالتقليل من العراقيل يف االستثمار يف القطاعات اخلدمية وكذا توسع 

انفتاح أسواق اخلدمات اليت كانت سابقا حممية ضد املنافسة مما أدى إىل تنامي املنافسة يف املؤسسات  -
من أجل حتسني نوعية منتجاها اخلدمية، وأدى كذلك إىل توسع جتارة اخلدمات وقد ساعد على هذا التطور 

 التكنولوجي احلاصل يف العامل 

ب على اخلدمات الالزمة لإلنتاج والتسويق يف القطاعات االقتصادية األخرى الزايدة املتسارعة يف الطل -
 .مثل الزراعة والصناعة والبناء
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 :(03، صفحة 2003)اجلعفري،  وتعود أسباب ارتفاع الطلب على اخلدمات إىل ما يلي

اليت يعتمد عليها يف اإلنتاج والتسويق  اإلنتاجية( )اخلدماتالتوسع يف الطلب على اخلدمات الوسيطة  -
وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي، وخباصة يف اخلدمات اليت يعتمد انتاجها نسبيا على رأس املال أكثر من 

 .اعتمادها على العمل

وزايدة الطلب على السلع املنتجة  النهائية،أدى ارتفاع مستوى املعيشة إىل زايدة الطلب على اخلدمات  -
 .لنهائيةللخدمات ا

جاء التوسع يف إنتاج اخلدمات نتيجة لتوسع القطاعات األخرى يف استخدام رأس املال على حساب  -
العمالة ملواءمة العمليات اإلنتاجية مع املستوى التكنولوجي املتطور، ونتج عن ذلك حتول أعداد كبرية من 

إقامة مشاريع سواء بشكل رمسي العاملني يف تلك القطاعات لاللتحاق بوظائف رمسية )وظائف أبجر( أو 
 .أو غري رمسي إلنتاج خدمات حمددة

أدى التوسع يف قطاع الصناعي يف العديد من االقتصادايت املتقدمة والنامية على حساب القطاع الزراعي  -
إىل انتاج خدمات متطورة، حبيث أصبح إنتاج تلك السلع واخلدمات أساسا إلنتاج خدمات أخرى حيث 

 .ير خدمات البىن التحتية أمرا الزما للتوسع يف إنتاج اخلدمات غري الرئيسية جبودة عاليةيصبح أتهيل وتطو 
 :أمهية قطاع اخلدمات 3

النمو والتوسع املتسارع ألنشطة اخلدمات يف االقتصاد العاملي منذ منتصف القرن املاضي أدى  إن 
إىل تغيري هيكلي القتصاد العديد من دول العامل سواء تلك املتقدمة أو الناشئة حيث توجهت إىل اقتصاد 

ت يف الناتج االمجايل ن مقدار مسامهة قطاع اخلدماأقائم على القطاعات اخلدمية، وقد نتج عن هذا التحول 
كما ان قطاعات اخلدمات تشغل حوايل   2007سنة  %70اىل  1977سنة  %55العاملي ارتفع من 

من جمموع اليد العاملة يف العامل وسنوضح فيما يلي أتثري قطاعات اخلدمات على خمتلف مؤشرات  70%
 التنمية االقتصادية 

 : قطاع اخلدمات على القيمة املضافةأثر  1.2.3

ا أن اغلب االقتصادايت احلديثة يف العامل أصبحت تتجه اىل االقتصاد الذي يعتمد على القطاع مب
اخلدمي بشكل موسع فإن مسامهة هذا االخري يف النمو االقتصادي عرفت هي االخرى تطورا ملحوظا 
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سنيت فإن القيمة املضافة لقطاع اخلدمات يف الدول االعضاء يف املنظمة ارتفعت بني ( OCDE) حسب
 :دول التايلعلى النحو الذي يوضحه اجل 1997و  1987

: القيمة املضافة لقطاع اخلدمات يف الناتج احمللي االمجايل لبعض دول منظمة التعاون االقتصادي من اجل 1 دولاجل
 OCDEالتنمية 

Source : The Service Economy , Business and Industry Policy Forum 

Series,OCDE,2000 ,P :41 
واستمرت أمهية قطاع اخلدمات يف هذه الدول اىل يومنا هذا حيث يعرف مقدار مسامهتها يف الناتج 

 الداخلي االمجايل ارتفاعا من سنة اىل اخرى 
 : القيمة املضافة لقطاع اخلدمات للدول األكثر منوا ) تريليون دوالر(.2 دولاجل

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 1.97 1.95 1.94 1.92 1.88 1.84 1.87 فرنسا

 2.24 2.23 2.21 2.19 2.13 2.11 2.17 أملانيا

 1.89 1.83 1.8 1.76 1.73 1.70 1.76 اململكة املتحدة

 12.18 11.91 11.81 11.57 11.38 11.15 11.35 و م أ

 من إعداد الباحثني ابالعتماد على قاعدة بياانت البنك الدويل من املوقع: املصدر:
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart  اتريخ االطالع

21/12/2017 
انمية اجتهت اىل القطاعات اخلدمية وحصل عن ذلك تغري ابلزايدة  وحىت الدول اليت تعترب اقتصادايهتا

يف القيمة املضافة اليت تساهم هبا هذه القطاعات يف الناتج الداخلي االمجايل على عكس القطاعات االخرى 
 احصاءات البنك الدويل تبني ذلك 

 التغري 97 87 
 4.6 71.5 66.9 فرنسا

 5.9 69.9 64.0 املانيا

 4.2 51.4 47.2 كوراي

 4.7 70.8 66.1 اململكة املتحدة

 3.1 71.4 68.3 الوالايت املتحدة

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart
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 نسب مسامهة القطاعات يف الناتج الداخلي اإلمجايل :3 دولاجل

 البلد
 الناتج الداخلي االمجايل

 بليون دوالر
 نسبة مسامهة الزراعة

% 

نسبة مسامهة 
 الصناعة

% 

نسبة مسامهة 
 اخلدمات

% 
2010 2017 2010 2017 2010 2017 2010 2017 

 51.6 44.1 10 46 8 10 12،237.7 6،100.6 الصني

 48.9 45.2 26 30 15 18 2،597.5 1،656.6 اهلند 

 63.1 57.6 18 23 5 4 2،055.5 2،208.9 الربازيل

MENA 2،767.9 3،265.7 5 6 48 35 42.9 54.2 

أمريكا 
 الالتينية 

5،341.0 5،954.7 5 5 29 24 55.6 60.8 

 49.8 46.7 25 29 16 18 3،291.7 2،042.1 جنوب أسيا

 53.2 51.7 23 26 16 17 1،648.7 1،364.3 افريقيا 

 من إعداد الباحثني ابالعتماد على قاعدة بياانت البنك الدويل من املوقع: املصدر:
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart  اتريخ االطالع

21/12/2017 

من خالل اجلدول تتضح االمهية اليت ابت حيتلها قطاع اخلدمات يف اقتصادايت الدول النامية حيث 
ابت يساهم أبعلى نسبة يف الناتج الداخلي االمجايل وتتزايد مسامهته من سنة إىل اخرى على عكس قطاعي 

دولتني أحدث فيهما قطاع الزراعة و الصناعة فنسبة مسامهيتهما اقل و ترتاجع من سنة إىل أخرى و لعل اهم 
اىل املرتبة 2007لتتقدم سنة  2002اخلدمات قفزة نوعية جند الصني اليت احتلت املرتبة السابعة عامليا سنة 

الرابعة عامليا بعد الوالايت املتحدة االمريكية و اململكة املتحدة و الياابن واستمرت يف التقدم لتحتل املرتبة 
العديد من الدول املتقدمة كأملانيا فرنسا ، كذلك اهلند هي االخرى سارت على الثالثة عامليا متجاوزة بذلك 

وتطور قطاع اخلدمات هبا اىل ان وصلت  2002نفس النهج حيث حققت املرتبة اخلامس عشر عامليا سنة 
، وقد تضاعفت القيمة املضافة لقطاع اخلدمات حبوايل ثالث اضعاف حيث 2014املٍرتبة العاٍشرة يف سنة 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart


 

 أثر املناخ االستثماري يف اجلزائر على جذب االستثمارات يف القطاعات اخلدمية
 

189 

 .تريليون دوالر 1.02ليصل إىل  2002تريليون دوالر سنة  0.357ن يبلغ كا
 العمل:أثر قطاع اخلدمات على سوق  2.2.3

إن التوسع املستمر لقطاع اخلدمات له أثر حتمي على سوق العمل وقدرة على استيعاب العمالة وقد 
اخلدمات على حصص العمالة مقارنة ابلقطاعني الزراعي  أثرابرزت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

  والصناعي
 (ابألالف )الوحدة : توزيع العمالة على القطاعات االقتصادية4 دولاجل

 قطاع الصناعة قطاع الزراعة قطاع اخلدمات 
 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

 5436 5397 5257 689 747 701 20959 20463 20530 فرنسا

 11358 11330 11185 530 531 554 29863 29506 28709 أملانيا

 6648 6498 6546 1297 1268 1295 18855 18771 18451 كوراي

اململكة 
 املتحدة

25296 25623 25904 380 374 374 5781 5758 5811 

 27121 26748 26255 2515 2372 2440 124329 123035 121027 و م أ

 من إعداد الباحثني ابالعتماد على احصائيات منظمة التعاون االقتصادي و التنمية من املوقع: املصدر :
-population-la-de-oyment/data/statistiquesilibrary.org/empl-https://www.oecd

-statut_data-et-activite-par-active/emploi  : 07/05/2017اتريخ االطالع 
من خالل اجلدول نلحظ أن استيعاب قطاع اخلدمات يف دول املنظمة يتزايد من سنة إىل أخرى 

بقطاعي الزراعة والصناعة رغم هذا فإن هذين وحيتل املرتبة األوىل بتوظيفه ألكرب نسبة عمالة إذا ما قورن 
القطاعني استطاعا احلفاظ على معدالت منو عمالة اثبتة االمر الذي ينتج عنه عدم حدوث اختالل هيكلي 

 .أو منو قطاع على حساب قطاع اقتصادي أخر
  االستثمار يف القطاعات اخلدمية: 3.3

نظرا للدور املتنامي لقطاع اخلدمات والتحول  يف كل اقتصادايت العامل حنوها  فقد شهد االستثمار 
 2015يف هذه القطاعات هو االخر ارتفاع ملحوظ، فحسب تقرير منظمة االمم املتحدة لسنة 

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/statistiques-de-la-population-active/emploi-par-activite-et-statut_data-
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/statistiques-de-la-population-active/emploi-par-activite-et-statut_data-
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(UNCTED, 2015, p. 46)   فقد تغريت نسبة ارصدة االستثمار يف العامل يف قطاع اخلدمات خالل
حافظت اخلدمات يف االستثمارات العاملية  2014و يف   %63اىل  %5من  2013-2001الفرتة 

  %27أي ضعف نسبة االستثمارات يف الصناعة اليت بلغت حوايل   %64على نفس النسبة تقريبا حبوايل 
تايل يعكس ، وحىت القيم املالية ألرصدة االستثمار يف قطاع اخلدمات هي االخرى عرفت تطورا و اجلدول ال

  هذه التطورات
 (تطور أرصدة االستثمار يف قطاع اخلدمات )بليون دوالر :5 دولاجل

 2001 2007 2015 
 16 12 4 اخلدمات

 7 5 2 الصناعة

 2 1 0.5 الزراعة

 0.6 0.5 0.2 قطاعات أخرى

 .UNCTADوالتنمية مؤمتر االمم املتحدة للتجارة  االستثمار،إعداد الباحثني ابالعتماد على تقارير  من املصدر:

واملالحظ ايضا ان استحواذ قطاع اخلدمات على النسبة االكرب من جمموع االستثمارات كان يف 
 ذلك:اغلب اقتصادايت العامل وليس يف اقتصاد على حساب اخر واجلدول التايل يوضح 

 (%القطاعي لالستثمارات يف العامل )النسب املئوية  : التوزيع6ل دو اجل

 قطاعات أخرى الزراعة الصناعة اخلدمات 

 2 6 27 65 االقتصادايت املتقدمة

 2 8 27 64 االقتصادايت النامية

 افريقيا
 امريكا الالتينية

 أسيا

51 

42 

70 

20 

31 

26 

28 

22 

2 

2 

5 

2 

 0 15 15 70 االقتصادايت املتحولة

 .27: ، صunctad ،2016 االستثمار،من إعداد الباحثني ابالعتماد على تقرير  املصدر:

ذلك  أنواعها،ومن اخلدمات اليت حظيت بنسب كبرية من االستثمار يف العامل هي التجارة مبختلف 
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االستثمار فيها مهما واخلدمات االدارية و قطاع االتصاالت هو االخر  االنشطة املالية وأنشطة التأمني اصبح
أنه من املالحظ أن الشركات االجنبية هلا أكرب حصة من االستثمارات  االستثمارات. كماله نصيب مهم من 
 .يف قطاع اخلدمات

 االستثمار يف القطاعات اخلدمية ابجلزائر: .4
 مناخ االستثمار يف اجلزائر: 1.4

وذكران فإن املناخ االستثماري يشمل اجملاالت القانونية واالقتصادية واالدارية وحىت كما سبق 
من اجل توفري مناخ استثماري ميكن من اجلزائر ة وفيما يلي سنعرض أهم ما قامت به ياالجتماعية والسياس

 جذب املزيد من االستثمار
  اإلطار القانوين واملؤسسي: .1.1.4

كغريها من الدول النامية تسعى اىل تطوير اقتصادها وحتقيق منو اقتصادي وانعكس هذا من اجلزائر  
خالل اصدار جمموعة من التنظيمات و القوانني هبدف جذب املزيد من االستثمارات وتنظيمها وفيما يلي 

 سنعرض أهم االطر القانونية واملؤسساتية اليت انتهجتها:

 القوانني املتعلقة ابالستثمار : -
أين عرفت  1990أصدرت اجلزائر العديد من القوانني املتعلقة ابالستثمار منذ االستقالل اىل غاية 

 1993عدة اصالحات هيكلية يف االقتصاد من بينها تلك املتعلقة ابالستثمار حيث جاء قانون االستثمار 
هو عدم  12/93ريعي وأهم ما جاء به قانون االستثمار الصادر يف املرسوم التش 2001تعديله يف  متو 

التمييز بني املستثمرين احملليني و األجانب وفتح اجملال لالستثمار يف مجيع اجملاالت عدا تلك اليت تعترب 
املتعلق بتطوير االستثمار ومن خالل هذا  03-01صدر القانون   2001أوت  20اسرتاتيجية. ويف 
اء به هذا القانون هو املساواة بني املستثمر احمللي حتديد مفهوم االستثمار كما ان أهم ما جو القانون مت ضبط 

جويلية  15يف  08-06واألجنيب وإلغاء التمييز بني االستثمار اخلاص و العام  ومتم هذا القانون ابألمر رقم  
 03و جاء لتدارك النقائص وأوجه القصور يف تشجيع االستثمار يف القوانني السابقة، وأصدرت يف  2006

والذي نص على عدة ضماانت حتفز املستثمرين  واملتعلق برتقية االستثمار 09-16نون القا 2016أوت 
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األجانب على نقل رؤوس أمواهلم ابإلضافة إىل هذه الضماانت منحت ضماانت أخرى تتعلق خبوصصة 
 خمتلف القطاعات العمومية هلؤالء املستثمرين ومن هذه القطاعات جند قطاع احملروقات واملناجم إضافة إىل

القطاعات اخلدمية واملتمثلة يف قطاع البنوك وقطاع النقل البحري والربي وقد أتبع هذا القانون بعدة مراسيم 
و أوامر توضح كيفية العمل به كما أنه قدك عدة ضماانت للمستتثمر االجنيب أمهها ضمان حرية االستثمار 

استقرار أحكام القانون املعمول به والشيء وضمان عدم التمييز بني املستثمرين األجانب و احملليني وضمان 
 .املالحظ يف هذا القانون أنه اعطى أمهية لالستثمار يف القطاعات اخلدمية

 هيئات االستثمار: -
 مت إنشاء العديد من املؤسسات والوكاالت لتهيئة املناخ االستثماري و نذكر منها :

وكالة ترقية و متابعة االستثمار اليت  : تعترب بديل عن ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  ANDIو تعترب   1993استحدثت مبوجب قانون االستثمار 

 مهمتها استقبال و توجيه املستثمرين سواء كانوا حمليني أو أجانب إضافة إىل مهام أخرى نذكر منها 

 لتعرف إىل القواعد املعيقة لتحقيق االستثمارات.استقبال املستثمرين و تقدمي كافة املعلومات لتسهيل ا -

 ربط عالقات جتارية بني املستثمرين غري املقيمني مع املتعاملني احملليني -

 تنظيم محالت إعالمية هتدف إىل التعريف مبناخ االستثمار يف اجلزائر. -

لوطين للتحقق من أهلية تتوىل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ذات األمهية اخلاصة ابلنسبة لالقتصاد ا -
احلصول على االمتيازات و كذلك إصدار القرار املتعلق ابلفوائد كما تقوم إبصدار أمر إلغاء القرارات اخلاصة 

 .مبنع االمتيازات كليا أو جزئيا
 األداء االقتصادي:  2.1.4

التطورات على مستوى تشهد العديد من اجلزائر حسب تقارير املنظمة العربية لضمان االستثمار فإن 
املؤشرات االقتصادية اليت تعد عامال مهما وأساسيا يف جذب االستثمارات فيما يلي ومن خالل اجلدول 

 التايل سنعرض أهم هذه املؤشرات:
 : تطور األداء االقتصادي للجزائر7 دولاجل
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 2014 2015 2016 2017 

 197.6 173.9 227.6 219.5 الناتج احمللي االمجايل )مليار دوالر(

 3.0 1.4 4.1 4.3 (%معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي )

 36.9 38.8 36.8 37.5 من الناتج احمللي %إمجايل االنفاق احلكومي 

 4845.3 4136.9 5766.6 5670.6 الناتج احمللي للفرد )دوالر(

 7.4 4.8 4.0 4.0 التضخم )متوسط أسعار املستهلك(

 18.4- 21.4- 2.9- 1.1 مليار دوالر (ميزان احلساب اجلاري ) 

 43.0 40.7 67.1 70.5 إمجايل الصادرات سلع و خدمات مليار دوالر

 60.5 61.6 68.7 67.4 إمجايل الواردات سلع و خدمات مليار دوالر

 82.6 96.2 198.5 198.0 إمجايل االحتياطات الرمسية )مليار دوالر(

 16.4 28.3 35.3 35.3 االحتياطاتعدد شهور الواردات اليت تغطيها 

 2.0 2.5 1.5 1.5 من الناتج احمللي%الدين اخلارجي االمجايل 

 11.2 12.1 9.0 9.4 من إمجايل القوى العاملة%معدل البطالة 

" الصادرة عن 2017،2018من إعداد الباحثني ابالعتماد على تقارير " مناخ االستثمار يف الدول العربية  املصدر:
 وائتمان الصادراتاملؤسسة العربية لضمان االستثمار 

حيث عرف معدل النمو  للجزائرمن خالل اجلدول السابق ميكن أن نلحظ األداء االقتصادي لدول 
مطردا يف اجلزائر إال أنه بدأ يف الرتاجع كنتيجة لتهاوي أسعار احملروقات اليت يرتكز احلقيقي للناتج احمللي منوا 
، كما أتثرت العديد من مؤشرات االقتصاد الكلي كنتيجة لنفس السبب فاخنفض عليها االقتصاد اجلزائري

طات الرمسية كما أن امجايل االنفاق احلكومي من الناتج احمللي وإمجايل الصادرات و الواردات وإمجايل االحتيا
شهر، مقابل  16.4إىل  35.3عدد الشهور اليت تغطيها هذه االحتياطات اخنفضت إىل تقريبا النصف من 

هذا ارتفعت بعض املؤشرات مثل التضخم و البطالة من كل هذا ميكن القول أن أداء االقتصاد اجلزائري قد 
 تراجع بشكل حمسوس بعد هتاوي أسعار النفط .

 أداء األعمال: سهولة 3.1.4
سهولة أداء االعمال على جذب املزيد من االستثمارات واجلدول التايل يوضح وضعية مؤشر  ؤثرت 
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التعامل مع تراخيص  األعمال،والذي يشمل كل من هذه املؤشرات سهولة بدء  اجلزائر،بيئة أداء األعمال يف 
 الئتمان ، محاية املستثمرين و تنفيذ العقودتسجيل امللكية ، احلصول على الكهرابء ، احلصول على ا البناء،

 : األداء واملكانة يف املؤشرات الفرعية ضمن مؤشر جاذبية االستثمار1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

، األداء العام واملكانة يف مؤشر ضمان االستثمار للجزائر، 2018تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  املصدر:
 .60، ص:2018املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، 

بيئة األعمال يف اجلزائر ما زالت مل ترقى إىل الوضعية  من خالل قراءة الشكل أعاله ميكن القول أن
قراطية وكثرة االجراءات اليت تؤهلها جلذب املزيد من االستثمارات وميكن إرجاع ذلك إىل تضاعف البريو 

، مجود وعدم مرونة القوانني اخلاصة ابمللكية و تؤكد على هذا تقرير التنافسية االقتصادية حيث جاء االدارية
يف الدول األكثر  171، مما جيعل اقتصادها يف الرتتيب 46.2رجة احلرية االقتصادية اجلزائرية هي ن دفيه أ

، واحلرية حقوق امللكية ، مع حتسننقطة 1.5نقاطها اإلمجالية مبقدار  ورغم زايدة. 2019حرية يف مؤشر 
حتتل اجلزائر املرتبة . ية العمل، واحلرية التجارية كما عرضت اخنفاًضا حاًدا يف حر ، وحرية االستثمارالنقدية

الرابعة عشرة بني الدول األربعة عشر اليت مت تقييمها ابلكامل يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ، 
كما أنه و حسب   أن بيئة األعمال هبا  أقل بكثري من املعدالت اإلقليمية والعاملية وكانت النتيجة اإلمجالية

دولة حيث أهنا حتتل  190من بني  157ئة األعمال يف اجلزائر احتلت املرتبة تقرير ممارسة االعمال فإن بي
يوم ابإلضافة إىل أن احلصول على رخصة البناء يستغرق 17.5مبعدل  150يف مؤشر بداية األعمال املرتبة 

إىل أهنا حتتل  يوم ابالضافة 55وتسجيل امللكية أيخذ  93 يوم واحلصول على الكهرابء يستغرق 136
و يف محاية املستثمرين األقلية حتتل  100نقاط من  10يف درجة احلصول على االئتمان مبعدل  178املرتبة 
حيث تدفع الضرائب  156و يف دفع الضرائب احتلت املرتبة  100نقطة من  35مبعدل  168املرتبة 

كل تقارير اهليئات الدولية ميكن القول أنه حسب   (world Bank Group, 2019)مرة يف السنة  27
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أن بيئة األعمال يف اجلزائر ال تعترب بيئة جاذبة لالستثمار األجنيب املباشر خاصة إذا ما قورنت ابلبيئة 
  .االستثمارية اليت توفرها دول اقتصادايت انمية أخرى  

 االستثمار يف القطاعات اخلدمية: 2.4
مناخ استثماري مالئم ميكن من جذب املزيد من حتاول خلق اجلزائر كما الحظنا فيما سبق ان 

تدل على أن اجلزائر حتتل مراتب متدنية املؤشرات الدولية لقياس املناخ االستثماري رغم أن ، ستثماراتاال
وسنحاول من خالل مايلي التعرف على أتثري هذا على تدفقات االستثمار عموما واالستثمار يف القطاعات 

 اخلدمية خاصة 
 الواردة للجزائر )مليون دوالر(.األجنبية املباشرة تدفقات االستثمارات  :8 اجلدول
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 وائتمان الصادراتمن إعداد الباحثني ابالعتماد على معطيات املؤسسة العربية لضمان االستثمار  املصدر:
تبقى متذبذبة لكنها ال تعكس االمكانيات اليت  للجزائر من اجلدول نالحظ تدفقات االستثمار

العديد من حيث أكدت على هذا أكرب عائق لالستثمار يف اجلزائر  49-51متتلكها اجلزائر وتعترب قاعدة 
لق شركات خثمارات سامهت و لو بشكل طفيف يف الدراسات االقتصادية . كما ميكن القول أن هذه االست

 مناصب عمل كما يوضحه اجلدول  و ابلتايل
 2017إىل  2013:املشاريع االستثمارية االجنبية الواردة اىل دول الدراسة من  9 اجلدول

 عدد الشركات دد الوظائفع التكلفة ابملليون دوالر عدد املشاريع
421 66051 107665 345 

 .61، ص:2018،الصادرات وائتمانمان االستثمار ، املؤسسة العربية لض2018تقرير مناخ االستثمار  املصدر:
  :يع القطاعي لالستثمار يف اجلزائرالتوز  1.2.4

 مليون 2354099حوايل  مشروع بتكلفة 421ائر سجلت حوايل على حسب ما سبق فإن اجلز 
وظيفة وقد كان توزيع هذه االستثمارات كما يوضحه اجلدول 100000أكثر من  ووفرتدينار جزائري 

  املوايل
 (2017-2002: التوزيع القطاعي ملشاريع االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر خالل الفرتة )10 جدول
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 قطاع النشاط
عدد 
 املشاريع

 (%احلصة )
القيمة مبليون 

 دينار
 (%احلصة)

مناصب 
 الشغل

 (%احلصة )

 0.54 619 0.23 5768 1.44 13 الزراعة

 16.40 18675 3.28 82593 15.76 142 البناء

 56.14 63928 81.37 2050277 61.93 558 الصناعة

 1.93 2196 0.54 13572 0.67 6 الصحة

 1.44 1639 0.75 18966 2.89 26 النقل

 12.36 14080 5.09 128234 2.11 19 السياحة

 9.87 11242 5.20 130980 15.09 136 اخلدمات

 1.32 1500 3.55 89441 0.11 1 االتصاالت

 ( من املوقع االلكرتوين :2017-2002الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ، بياانت التصريح ابالستثمار ) املصدر :

9investissement?id=3-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration  اتريخ االطالع
:21/09/2018. 

سياحة، خدمات  نقل، من اجلدول السابق ميكن القول أن القطاعات اخلدمية يف جمموعها ) صحة،
من  %20.87مشروع استثماري و بنسبة ال تتعدى  188وإتصاالت ( وصل عدد االستثمارات فيها إىل 

 %15.13جمموع االستثمارات ابجلزائر وحىت نسبة القيمة املالية لالستثمار يف هذه القطاعات ال تتعدى 
نسب قليلة إذا ما قورنت بقطاع من جممل اليد العاملة املوظفة و تبقى هذه ال % 26.92و توفر حوايل 

من جمموع االستثمارات أي حوايل الثلثني و قيمة مالية تتعدى %61.93الصناعة الذي يستحوذ على 
و يوظف أكثر من نصف اليد العاملة اليت توظفها هذه االستثمارات و ميكن إرجاع هذا إىل أن   80%

وقات مليزة هذا القطاع يف درجة املخاطرة املنخفضة و أغلب املشاريع يف القطاع الصناعي ترتكز يف قطاع احملر 
 .املردودية العالية مقارنة بباقي القطاعات

  خامتة:. 5
يعد االستثمار األجنيب أحد أهم أدوات التمويل يف االقتصادايت املعاصرة، وألجل جذب وتنويع 
االستثمارات خصوصا يف القطاعات اخلدمية اليت أصبحت تستحوذ على ثلثي االستثمارات يف العامل بذلت 

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=39


 

 أثر املناخ االستثماري يف اجلزائر على جذب االستثمارات يف القطاعات اخلدمية
 

197 

خصوصا وأهنا  حتسني مناخ االستثمار وابلتايل جذب االستثمارات ألجلكل من اجلزائر جمهودات كبرية 
توصلنا من خالل هذه  هتدف إىل حتقيق تنويع اقتصادي ميكنها من احلد من التبعية املطلقة للمحروقات وقد

 الورقة إىل النتائج التالية:
  املناخ حسنت إن انعكاس املناخ االستثماري على جذب االستثمارات يعترب واضحا، فالدول اليت

جيدة كانت هبا الدولية فإن تدفقات وأرصدة االستثمار   والرتتيباتاالستثماري من خالل خمتلف املؤشرات 
و أفضل مثال على ذلك اهلند والصني اليت عرفت نسب  هي االخرى و تعرف منوا مطردا من سنة إىل أخرى

 مسامهة قطاع اخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل ارتفاع كبريا.
 ها االقتصاد العاملي أدت إىل زايدة االستثمار يف القطاعات التحوالت الكبرية حنو اقتصاد املعرفة اليت شهد

أضعاف من  4يف أغلب االقتصادايت وتطورت أرصدهتا بـ  %60اخلدمية حيث أصبحت حتتل أكثر 
 .2015بليون دوالر سنة  16إىل  2001بليون دوالر سنة 4
 حيث أصدرت ستثماراتاجلزائر سعت إىل توفري مناخ استثماري مناسب ميكنها من جذب املزيد من اال ،

جمموعة من التشريعات )قوانني، مراسيم تنفيذية( وحتسني أداء االقتصاد رغم هذا إال أن تدفقات االستثمارات 
 األجنبية بقيت ضعيفة

  غياب منظومة قانونية تنظم االستثمار يف اخلدمات و امتيازات متنح هلذا القطاع من أجل تشجيع
 . االستثمار فيها
وأتثرت بتدهور أسعار النفط نظرا لرتاجع أداء االقتصاد اجلزائري و ميكن تثمار كانت متذبذبة تدفقات االس

ويليه قطاع الطاقة لكن  %62بنسبة حوايل  االستثمار يف قطاع الصناعة حيتل الصدارة يف اجلزائرالقول أن 
 %15خلدمات نسبة حيث ال تتعدى االستثمارات يف كل ا يبقى االستثمار يف القطاعات اخلدمية قليل

 .خصوصا إذا ما قارانه ابالستثمارات يف هذه القطاعات يف العامل
 ومن خالل النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي االقرتاحات التالية: 

  مبا أن اخلدمات أصبحت ذات أمهية يف كل االقتصادايت، وجب على اجلزائر االهتمام هبذا القطاع
وذلك من خالل إعداد منظومة تشريعية له التأثري فعليا يف االقتصاد  وتطويره حىت يصبح إبنتاجية تسمح
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 فعالة وتقدمي حتفيزات ضريبية هلذه القطاعات من أجل جذب املزيد من تدفقات االستثمار األجنبية.
  والتحكم يف خمتلف مؤشرات االقتصاد الكلي وخاصة ما يتعلق ابلتضخم تطوير أداء االقتصاد اجلزائري

ف ملا هلا من أتثري مباشر على االستثمار حيث ان العائد من االستثمار يكون يف املدى الطويل وأسعار الصر 
 وابلتايل جيب أن بقى مستوايت التضخم يف نفس املستوى 

  وذلك من  أكثر مرونة حىت يتمكن من جذب املزيد من االستثمارات اوجعله بيئة األعمالضرورة تطوير
 ة واحلد من العوائق البريوقراطية.خالل تسهيل االجراءات اإلداري

 قائمة املراجع: .6
 ملراجع ابللغة العربية:ا

بلعيد بلعوج.. األاثر املرتتبة عن االستثمارات املباشرة للشركات املتعددة اجلنسيات يف ظل العوملة.جملة العلوم 
 .62،ص: 03،2002االنسانية، العدد

 .19،ص:2005احلامد للنشر و التوزيع،تيسري العجارمة، التسويق السياحي، عمان، دار 
سفيان قعلول، حاذبية البلدان العربية لالستثمار األجنيب املباشر دراسة تشخيصية حسب مؤشر قياس 

 .11،ص:2017حمددات االستثمار، دراسات اقتصادية صندوق النقد العريب،
كلي. القاهرة: جمموعة النيل عبد املطلب عبد احلميد، السياسات االقتصادية على املستوى القومي:حتليل  

 .190،ص:2003العربية،
علي لطفي، االسثمارات العربية و مستقبل التعاون االقتصادي العريب. القاهرة: املنظمة العربية للتنمية 

 .18،ص:2009اإلدارية،
اع حممد مزعل محيد، و حممد عبد هللا خلف أمهية البيئة االستثمارية يف جذب االستثمارات اخلاصة يف قط

 .191،ص:2017االمسنت. جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية و االدارية،
حممود اجلعفري قطاع اخلدمات الفلسطيين و دوره يف عملية التنمية االقتصادية. معهد أحباث السياسات 

 .03،ص:2003االقتصادية الفلسطينية،
جملة -دراسة قياسية -احمللي يف تركيا  مصطفى فاضل محادي، و مروان عبد امللك ذنون، حمددات االستثمار
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 270، ص:2014تنمية الرافدين،
مليكة حييات، و فاطمة دمحاين حمور العالقة القائمة بني االستثمار احمللي و االستثمار األجنيب املباشر يف 

 .59،ص:2014(.جملة االقتصاد و االحصاء التطبيقي،2012-1998اجلزائر )
 :املراجع ابللغة األجنبية 
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دراسة لعينة من املؤسسات الصناعية  –سهم لمؤشرات األداء املايل على القيمة السوقية لأتثري 
  2016-2014املدرجة يف بورصة عمان خالل الفرتة 

The impact of financial performance indicators on the market value of 

stocks - A study of Industrials companies listed on the Amman Stock 

Exchange during the period 2014-2016. 
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 : ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل حماولة قياس أتثري مؤشرات األداء املايل ممثلة يف: القيمة االقتصادية املضافة، 
ورحبية السهم الواحد والعائد على األصول على القيمة السوقية لألسهم معربا عنها بسعر اإلغالق للمؤسسات 

إي املؤشرات أكثر تفسريا، واعتمدان لتحقيق  الصناعية املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية، ومن مثة حتديد
مؤسسة صناعية مدرجة يف بورصة عمان على مدى ثالث سنوات من  30ذلك على عينة مكونة من 

  Eviews 10 .بربانمج وابالستعانةابستخدام مناذج ابنل  2016إىل  2014
حبية السهم الواحد وسعر ذات معنوية إحصائية بني ر  إجيابيةوقد توصلت الدراسة إال أن هناك عالقة 
%، وعدم وجود عالقة 91تغريات القيمة السوقية بنسبة  اإلغالق وهو مسؤول بدرجة كبرية على تفسري

املضافة ومعدل العائد على األصول مع سعر اإلغالق  االقتصاديةذات داللة إحصائية بني كل من القيمة 
  يف املؤسسات الصناعية املدرجة يف بورصة عمان.

  ،رحبية السهم الواحد ،مضافة اقتصاديةقيمة  ،أداء مايل، معدل العائد على األصولمفتاحية: كلمات 
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 بورصة عمان.
 .JEL: G17 ،E44، C33تصنيف 

Abstract:  

The objective of this study is to try to measure the impact of financial 

performance indicators represented in: economic value added, profit per 

share and return on assets on the market value of shares expressed at the 

closing price of industrial establishments listed on the Amman Stock 

Exchange. On a sample of 30 industrial establishments listed on the Amman 

Stock Exchange over three years from 2014 to 2016 using PANEL models 

and using Eviews 10. 

The study found that there is a significant correlation between the 

earnings per share and the closing price, which is largely responsible for the 

explanations of changes in market value by 91%, and the absence of a 

statistically significant relationship between the economic value added and 

the return on assets with the closing price. Industrial establishments listed on 

the Amman Stock Exchange.  

Keywords: Financial Performance; ROA; Economic Added Value; Earnings 

per share; Amman Stock Exchange. 

Jel Classification Codes: G17 ،E44 ،C33. 

 مقدمة:  .1
أفضت التغريات احلاصلة يف امليدان اإلقتصادي واملايل إىل دفع املؤسسات اإلقتصادية للبحث عن  

طرق وأساليب متكنها من اإلستمرارية وحتقيق مستوايت مقبولة لألداء بكافة أنواعه خاصة املتعلق ابألداء 
الية اليت تتخذها هذه األخرية، فالنظـــرة املايل ويرتبط هذا األخري حسب العديد من الباحثني ابلقرارات امل

احلديثــــة لإلدارة املالية تعتمد على تعظيم ثروة املالك من خالل تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة، وال يكون 
هذا إال من خالل توزيع األرابح اجملزية هلؤالء املالكني غري أن الظروف الغري املستقرة اليت تعيشهـــــا املؤســـسة 

عل من الصعـــوبة مبكان اختاذ بعض القرارات اليت ميكن أن يكون هلا أثـــــر كبيـــــر على القيمـــة السوقية جت
 للمؤسسة.



 

سسات الصناعية املدرجة يف بورصة دراسة لعينة من املؤ  –أتثري مؤشرات األداء املايل على القيمة السوقية للسهم 
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وللوصول إىل مستوى مقبول من األداء تسعى العديد من املؤسسات إىل اإلعتماد على مؤشرات 
ر املناسب ويف الوقت املناسب، غري أن متكنها من احلصول على معلومات مفيدة تساعدها على إختيار القرا

تعدد وتطور هذه املؤشرات جعل املؤسسات يف حرية من أمرها، فبعدما كانت املؤسسة تعتمد يف تقييم أدائها 
(، تطورت إيل استخدام األساليب احملاسبية التقليدية املستخدمة DCFعلى طرق خصم التدفقات النقدية )

والعائد على  (،ROAكالعائد على األصول )  –تمد على األرابح احملاسبية يف تقييم وضع املنشأة، واليت تع
(، CFOالتدفق النقدي من العمليات التشغيلية )و  (،EPS(، ورحبية السهم الواحد )ROE) حقوق امللكية 

ولكن هذه األساليب واجهت عدة انتقادات العتمادها على التقدير، كما أهنا تتأثر ابلطرق احملاسبية 
املستخدمة، وأصبح هناك شبه إمجاع عام على أن الطرق التقليدية ال بد من مراجعتها للتغلب على العيوب، 
وأصبحت  احلاجة ملحة لتوفري أدوات أكثر دقة، هذا ما دفع الباحثني واملهتمني إىل إجياد بديل عن هذه 

ة كبرية كمؤشر لقياس األداء، االساليب ونتج عن ذلك مؤشر القيمة االقتصادية املضافة الذي القى شهر 
 وأصبح ينظر إليه أبنه املقياس احلقيقي ألداء املنشاة نظرا لقدرته على تفسري تغريات قيمة املنشاة وعوائدها.

تعد بورصة عمان من بني أهم األسواق املالية العربية الناشطة واليت تضم عدد ال أبس به من املؤسسات 
تويل هذه األخرية أمهية كبرية ألداء املؤسسات اليت تضمها ابعتباره  املختلفة ضمن قطاعات خمتلفة، حيث

 يعكس األداء الكلي للسوق.
ما هي املؤشرات املالية بنــــــاءا على ما سبق، تتجسد مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي التايل: 

 2014ة خالل الفرت أكثر أتثريا يف القيمة السوقية للمؤسسات الصناعية املدرجة يف سوق عمان املايل 
 ؟2016-

 تسعى هذه الدراسة إىل إختبار الفروض التالية:
H1.هناك العديد من مؤشرات تقييم األداء التقليدية واحلديثة اليت تؤثر يف القيمة السوقية لألسهم : 

 :اإلطار النظري لألداء املايل ومؤاشراته .2
يعد األداء املايل من املواضيع األكثر أمهية ابلنسبة للمسريين، والباحثني على حد السواء، فنجاح أي 
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مؤسسة مرتبط مبدى كفاءة وفعالية أدائها من اجل حتقيق أهدافها املسطرة واملنشودة يف اآلجال الطويلة، 
ت به املؤسسة، وملعرفة ما حققته من فاألداء ما هو إىل صورة عاكسة للنتيجة املنتظرة من وراء كل نشاط قام

نتائج وما ضيعته من فرص ال يكون إال بتحديد خططها املستقبلية عن طريق تقييم أدائها املايل، إذ يعرب هذا 
األخري على مدى قدرة املؤسسة على االستغالل اجليد للمواد املتاحة لديها من مواد مادية ومعنوية أفضل 

 ملسطرة.استغالل مع حتقيق األهداف ا
 :مفهوم األداء املايل 1.2

لقد تعددت التعاريف املقدمة لألداء، فلقد مت تعريفه أبنه:" مدى قدرة املسريين على حتقيق أهدافهم، 
 (2015)حممد،  وذلك من خالل منو املعدل السنوي للمبيعات وحتقيقهم لنسب مالية معينة".

بتعبري أخر  أبنه: " مدى متتع وحتقيق املؤسسة هلامش أمان يزيل عنها العسر املايل، أو ويعرف كذلك
وأيضا ميكن تعريفه بـــأنه: "  (،2007دادن، )" مدى قدرة املؤسسة على تصدي للمخاطر والصعاب املالية

ا قد يكون هناك احلكم على فعالية األنشطة والعمليات الالزمة لتحقيق األهداف املنشودة والتوصل إىل م
 (. 2011)حفصي، تباين بني النتائج املستهدفة وبني النتائج احملققة فعال" 

أما الباحث السعيد فرحات مجعة فريى أن األداء املايل هو: "مدى مسامهة األنشطة يف خلق القيمة 
لتكاليف املالية، ويعين أو الفعالية يف استخدام املوارد املالية املتاحة من خالل بلوغ األهداف املالية أبقل ا

)مجعة، أيضا حتويل كم هائل من البياانت املالية إىل كم أقل من املعلومات أكثر فائدة لعملية اختاذ القرار." 
2000.) 

ومتر عملية قياس وتقييم األداء املايل بعدة مراحل أساسية مكملة لبعضها البعض واملمثلة يف املراحل 
 :األتية

: تعد املعلومات موردا من املوارد األساسية يف عملية التسيري مبختلف الضروريةمجع املعلومات  -
مستوايته، فاملعلومات شيء ضروري يف التسيري، ولكن توفر املعلومات ليس ابلشيء الكايف بل جيب على 

يف  املؤسسة أن تتحصل عليها ابجلودة العالية ويف األوقات املناسبة، وميكن حصر مصادر هذه املعلومات
ثالث مصادر هي املالحظة الشخصية من خالل نزول املالحظني إىل ميدان النشاط والتقارير الشفوية اليت 
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تتمثل يف سلسلة احملاداثت واللقاءات بني الرئيس ومرؤوسه والتقارير الكتابية ممثلة يف امليزانية وجدول حساابت 
 . النتائج واليومية ...اخل

ن املؤسسة يف هذه املرحلة من قياس كفاءهتا وفعاليتها، وذلك ابختيار تتمك قياس األداء الفعلي: -
املعايري واملؤشرات املوافقة لطبيعة األداء املراد قياسه، ويتمثل قياس األداء يف العملية اليت تزود مسؤويل املؤسسة 

الفرق املوجود بني املعيار بقيم رقمية فيما خيص أدائها بناء على معايري الفعالية والكفاءة، وجتدر اإلشارة إىل 
واملؤشر فاملعيار يعين األساس والركيزة اليت تستند عليها عملية تقييم األداء أم املؤشر فهو أداة للقياس وتفسر 

 .املعيار إي أن املعيار يتم قياسه وتفسريه من خالل جمموعة من املؤشرات
ؤسسة يف هذه املرحلة مبقارنة أدائها : تقوم املمقارنة األداء الفعلي مبستوايت األداء املرغوب -

الفعلي واحملقق ابألداء املرغوب فيما إذا كان هناك تطابق بينهما أم هناك اختالف، ويعتمد يف عملية املقارنة 
على عدة عناصر كمرجع ملقارنة األداء تتمثل هذه العناصر يف الزمن، أداء الوحدات األخرى، األهداف، 

 .املعايري
تفصح عملية املقارنة على ثالث أنواع من االحنرافات احنراف  اف وإصدار احلكم:دراسة االحنر   -

اجيايب لصاحل املؤسسة، احنراف سليب ضد املؤسسة، احنراف معدوم ليس له أتثري على نتائج املؤسسة، واحلكم 
ف على على األداء يكون بتحليل االحنراف الكلي سواء كان موجبا أو سالبا أو معدوم إىل غاية الوقو 

 .(2016)سراج،  األسباب الفعلية لالحنراف لتشجيع ما هو اجيايب ومعاجلة ما هو سليب.
 مؤشرات األداء املايل 2.2

هناك العديد من املؤشرات اليت تستخدمها املؤسسات لقياس األداء املايل وجيمع الكثري من الباحثني 
عادة ما تكون مستخرجة من القوائم املالية هو تقليدي وحديث، فاملؤشرات التقليدية  أهنا مقسمة إال ما

وتغطي أبرز نشاطات املؤسسة يف مستوايت خمتلفة، غري أن هذه األخرية تركز على مؤشرات الرحبية ومن 
أبرز هذه املؤشرات جند مؤشرات الرحبية جند معدل العائد على األصول، معدل العائد على حقوق امللكية، 

 رحبية السهم الواحد.
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عليه نسبة العائد الصايف لكل سهم، وهو عبارة عن نصيب  : ويطلقEPSالسهم الواحد  رحبية .أ
السهم الواحد من األرابح اليت حققتها املؤسسة خالل فرتة زمنية معينة وذلك قبل القيام بتوزيعه، ويتم 

 (2014)املهتدي،  اب رحبية السهم لألسباب التالية:احتس
األرابح اليت حققتها، وهناك اقتطاعات من األرابح ستقوم هبا ال تقوم املؤسسة بتوزيع مجيع   -

 املؤسسة بنص قانوين.
 قد حتقق املؤسسة أرابحا ويقرر جملس اإلدارة عدم توزيعها على املسامهني. -
  حتقق املؤسسة خسائر ويتم توزيع أرابح على املسامهني ابستخدام احتياطاهتا احملتجزة. قد -

 (2015)لولو شعبان، وتعطى عالقته مبا يلي: 
 السهم الواحد = العوائد احملققة من املؤسسة / عدد األسهم العادية املشكلة لرأس املال رحبية

 أو
 السهم الواحد = صايف األرابح بعد الضريبة / عدد األسهم العادية املكتتب هبا رحبية

يف االعتبار حجم رأس وابلرغم من أن مقياس رحبية السهم ميثل مقياسا نسبيا لألداء، حيث أيخذ 
املال املستثمر يف صورة عدد األسهم املصدرة إال انه يتجاهل تكلفة رأس املال املستثمر لتوليد تلك األرابح 
مما يدفع املديرون إىل قبول االستثمارات ذات األرابح املوجبة بصرف النظر عما إذا كانت هذه العوائد تغطي 

 (2014)املهتدي،  .تكلفة رأس املال أم ال
: يهتم هذا املؤشر بقياس العائد على كل دينار ROE امللكيةمعدل العائد على حقوق ب. 

مستثمر من قبل محلة األسهم العادية، ويقوم بقياس العائد الذي حيققه املسامهني على أمواهلم املوظفة يف 
 والتشغيل يف املستقبل.رأس مال املؤسسة، فارتفاع نتيجة هذا املؤشر تدل على كفاءة قرارات االستثمار 

فالعائد على حقوق امللكية هو مؤشر يقيس رحبية االستثمار ويستخدم لقياس مدى جناح اإلدارة يف 
املؤسسة، ويتم حسابه بنسبة العائد إىل صايف الدخل وحقوق امللكية ورأس املال املستثمر واليت حتسب الزايدة 

 (2015)صيفي،  لعالقة:يف القيم املكتسبة لسنة معينة ويتم حسابه وفق ا
 العائد على حقوق امللكية = النتيجة الصافية / حقوق امللكية
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ومن خالل هذه العالقة يتضح انه كلما ارتفعت نسبة املؤشر زادت نسبة الربح اليت يريد حتقيقها كل 
تتأثر بعملة شراء من املالك واملسامهني، وترتفع هذه النسبة ابرتفاع النتيجة الصافية الن األموال اخلاصة ال 

األسهم واليت تعترب ممول ابلسيولة أو الديون من وجهة نظر املستثمر، ومن مصلحة املؤسسة إصدار أسهم 
مبقدار احلاجة إىل التمويل فقط الن زايدة حقوق امللكية أكثر من الالزم يفقدها استقالليتها من انحية ويقلل 

 (2011)الزبيدي،  .من أرابحها من انحية أخرى
هو مؤشر يقيس فعالية استخدام املؤسسة ألصوهلا  :ROA معدل العائد على األصول. ج

لتوليد األرابح، وتعترب هذه النسبة مؤشر على مدى رحبية املؤسسة ابلنسبة جملموع أصوهلا وتقيس كفاءة 
الضريبة على ويتم احتسابه من خالل قسمة صايف الربح بعد  األداء يف استخدام األصول لتوليد األرابح.

 (2015)صيفي،  إمجايل األصول أو املوجودات، ويتحدد مؤشر العائد على األصول مبؤشرين مها:
 هامش الربح الذي يعكس مدى كفاءة املؤسسة يف إدارة ومراقبة التكاليف. -
منفعة األصول ويعرف ابستعمال األصول وهو ما يدل على االستغالل األفضل لألصول )إنتاجية   -

 األصول( وحيسب ابلعالقة:
 األصول إمجايل= النتيجة الصافية /  األصولالعائد على 

 ولقد انل هذا املؤشر أمهية كبرية لعدة أسباب أمهها:
 أيخذ يف احلسبان األداء الكلي للمؤسسة إضافة إىل اعتباره أداة تؤدي لتوافق أهداف املنظمة -

 وأهداف اإلفراد.
 ة األصول املوجودة ابملؤسسة. يقدم معلومات ختص مردودي  -
 يسمح ابملقارنة بني مراكز املسؤولية فيما بينها داخل املؤسسة وبني املؤسسة واملؤسسات املنافسة -
 (2010)هواري،  .هلا 

 :EVAاملضافة د. القيمة االقتصادية 
القيمة االقتصادية املضافة على أهنا مقياس  stern stewartعرفت شركة االستشارة األمريكية 
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لإلجناز املايل لتقدير الربح احلقيقي حيث ارتبط بتعظيم ثروة املسامهني على مدى الوقت، وهي الفرق بني 
صايف الربح التشغيلي املعدل بعد الضريبة وتكلفة رأس املال املقرتض واململوك، كما عرفها آخرون أبهنا القيمة 

املؤسسة أثناء ممارسة النشاط برأس ماهلا إي أهنا الربح االقتصادي بعد سداد تكلفة رأس  املضافة من قبل
كما تعرف القيمة االقتصادية املضافة على أهنا معيار لقياس األداء من خالل حتديد األساليب اليت ،  املال

بعد طرح التكاليف  تساهم يف رفع قيمة املؤسسة أو القضاء عليها، وهي تسمح بتحديد األرابح املتبقية
 الرأمسالية وتقييم الفرصة البديلة للمسامهني.

وعموما فان القيمة االقتصادية املضافة تعترب مقياسا جيد عن مقدار اإلضافة اليت حققتها املؤسسة 
حلملة األسهم من جهة ومن جهة أخرى تعد طريقة لتسيري، كما أهنا طريقة لتحفيز حبيث جندها تقوم بقياس 

ي املؤسسات امام املسامهني فبذلك تصبح وسيلة تدفع املسريين لبذل جمهود حنو مؤسساهتم وكوهنا اداء مسري 
طريقة للتسيري فيتجسد ذلك من خالل قدرهتا على ترشيد القرارات املتخذة من طرف املسريين، حيث ميكن 

ويتم حساهبا  .دارة التسيريياستخدامها يف تقييم االسرتاتيجيات وتقييم املشاريع االستثمارية ووضع أهداف اإل
 (2016)سراج،  ابلطريقة التالية:

EVA= (ROIC –WACC).IC 

 : أنحيث 
ROIC:  ؛املال املستثمر رأسمعدل العائد على  

WACC:  ؛املال لرأسالتكلفة املرجحة 
IC : املال املستثمر رأس. 

EVA=NOPAT-IC(WACC) 

NOPAT: صايف الربح التشغيلي بعد الضريبة؛ 
WACC: التكلفة املرجحة لرأس املال؛ 

IC.رأس املال املستثمر : 
 :MVAذ. القيمة السوقية املضافة 

يستخدم هذا املؤشر للحكم على األداء املايل الداخلي للمؤسسة، من خالل حتفيز املسريين الختاذ 
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الفرق بني القيمة وتعرف على أهنا  ،القرارات اليت من شاهنا أن تؤثر على قيمة املؤسسة املسعرة يف البورصة
السوقية والقيمة الدفرتية، وتعطي تقيما شامال للمؤسسة منذ نشأهتا وحىت اتريخ قياس قيمتها السوقية، ويتم 

االمسية للسهم مضرواب يف عدد األسهم، وهي تعكس  تقديرها من خالل الفرق بني القيمة السوقية والقيمة
   (2007)علي،  :ي ابلعالقةقدرة اإلدارة على تعظيم ثروة املسامهني حيث تعط

MVA=∑ 𝑬𝑽𝑨𝒕

(𝟏+𝒌)𝒕
𝒏
𝒕=𝟏  

 (2015)نوال، : كما تعطي ابلعالقة التالية
MVA لألسهم يةالدفرت  يمةالق -لألسهم  يةالسوق يمة= الق 

 الدراسات السابقة. 3
هذه هناك العديد من الدراسات اليت تناولت عالقة مؤشرات األداء املايل ابلقيمة السوقية ومن أبرز 

 الدراسات جند:
، العوامل املؤثرة يف أسعار الشركات 2010سام عبد القادر الفقهاء،  دراسة مفيد الظاهر،  -

)الفقهاء،  .2008-2004الصناعية املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية دراسة تطبيقية مابني 
2011) 

يف أسعار أسهم املؤسسات املدرجة يف سوق  إىل التعرف على العوامل املؤثرة هدفت هذه الدراسة
نسبة العائد على حقوق امللكية، نصيب السهم من صايف األرابح، نسبة  ني لألوراق املالية، واملمثلة يففلسط

التداول، نسبة إمجايل املطلوابت على إمجايل املوجودات، معدل دوران األصول والعائد على إمجايل األصول، 
سة من مجيع املؤسسات الصناعية الفلسطينية املسامهة العامة واملدرجة يف سوق فلسطني وقد تكون جمتمع الدرا

 .2008إىل  2004شركات خالل الفرتة املمتدة من  10لألوراق املالية وعددها 
توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ذات أتثري معنوي لكل من حصة السهم من صايف األرابح، نسبة 

طلوابت إىل إمجايل املوجودات و العائد على إمجايل األصول يف أسعار أسهم التداول، نسبة إمجايل امل
املؤسسات الصناعية أما ابلنسبة للعائد على حقوق امللكية ومعدل دوران األصول فقد كان ارتباطهما ضعيف 
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اسة املستقلة مع أسعار األسهم، أما ابلنسبة الستخدام االحندار املتعدد تبني وجود أتثري معنوي ملتغريات الدر 
يف أسعار األسهم ابستثناء متغريي نسبة التداول ونسبة إمجايل املطلوابت إىل إمجايل املوجودات فقد استبعدا 

 من منوذج االحندار املتعدد لعدم وجود ارتباط بينهما.
، العوامل املؤثرة على سعر السهم السوقي يف بورصة عمان 2015،وآخروندراسة فضل احلباشن   -

 (2015)العمارين،  .2011-1984الفرتة خالل 
هدفت الدراسة إىل حتديد العوامل املؤثرة يف سعر السهم يف بورصة عمان خالل الفرتة املمتدة من 

حيث متثلت املتغريات املستقلة يف: األرابح املوزعة، حجم التداول، العائد على السهم  2011-1984سنة 
منها  اختباراتت الزمنية للتكامل املشرتك للمتغريات عن طريق عدة الذايت للفجوا االحنداروابستخدام منوذج 
 لردة الفعل. االستجابة اختباروفرتة التباطؤ والتكامل املشرتك والسببية وكذا دالة  االستقرارجذر الوحدة وكذا 

 توصلت الدراسة إىل أن كل من األرابح املوزعة، حجم التداول والعائد على السهم تؤثر بشكل إجيايب
 .يف أسعار أسهم الشركات مع وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع

 Investigation of the»بعنوان: ، Kangarlouei et al ،2008راسة د  -

explanatory power of performance evaluation criteria in determining 

the value of acquired companies in Tehran stock exchange (TSE( ." 

هدفت هذه الدراسة إىل قياس القوة التفسريية ملقاييس األداء يف حتديد القيمة للمؤسسات املسيطرة 
عليها واملدرجة يف بورصة طهران، واشتملت الدراسة على مجيع املؤسسات املسيطرة عليها واملدرجة يف 

أساس مقارنة  مؤسسة، حيث قامت الدراسة على 75واليت بلغت  2011إىل  2007البورصة للفرتة من 
العالقة بني املقاييس املالية اليت مت اختيارها والقيمة السوقية للمؤسسات، واشتملت املقاييس املختارة على 

والربح  ROIوالعائد على االستثمار  MVAوالقيمة السوقية املضافة  EVAالقيمة االقتصادية املضافة 
والعائد  P/Eونسبة سعر السهم إىل رحبيته  EPSورحبية السهم  ROSوالعائد على املبيعات  RIاملتبقي 

، وقد توصلت الدراسة إىل أن القيمة السوقية ROEوالعائد على حقوق امللكية  ROAعلى األصول 
ابملائة يليها الربح  66.6املضافة حتتل املرتبة األوىل يف القوة التفسريية لقيمة املؤسسة السوقية واليت بلغت 

 54.9ابملائة وبعد ذلك القيمة االقتصادية املضافة يف املرتبة الثالثة بقوة تفسريية  58.9املتبقي بقوة تفسريية 
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 ,Kangarlouei, Aziz) ابملائة. 42.0ابملائة وجاءت رحبية السهم يف املرتبة األخري بقوة تفسريية 
Farahani, & Motavassel, 2012) 

 Impact of Selected Financial:"، بعنوانPlacido Menaje ،2012دراسة   -

Variables on Share Price of Publicly Listed Firms in the Philippines." 
كان اهلدف من هذه الدراسة حتديد ما إذا كانت املتغريات املالية واملمثلة يف العائد على السهم 
والعائد على األصول لديهما أتثري على سعر األسهم شركات املسامهة العامة املدرجة يف بورصة فلبني لألوراق 

ت املستقلة واملتغري التابع مت إستخدام ، وإلجياد طبيعة العالقة املوجودة بني املتغريا2009املالية خالل عام 
توصلت الدراسة وقد  .SPSSوأسلوب حتليل اإلحندار املتعدد عن طريق  PASWالربانمج اإلحصائي 

إىل وجود عالقة إجيابية قوية بني العائد على السهم وسعر األسهم، يف حني أن العائد على األصول له عالقة 
% من  73إحصائية، وان النموذج املختار يفسر ما نسبته عكسية مع سعر األسهم وهي ذات داللة 

 (Menaje ،.2012) متوسط التغري يف سعر السهم.
 Analyzing the Relationship، بعنوان: "habibollah nakhaei ،2013دراسة   -

between economic value added (EVA) and accounting variables with 

share market value in Tehran stock exchange (TSE". 

هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل دراسة القوة التفسريية للقيمة االقتصادية املضافة ابملقارنة 
مؤسسة غري مالية  87مع املتغريات احملاسبية ابلقيمة السوقية للسهم وقد قام الباحث بدراسة ميدانية ل 

وقد استخدم الباحث طريقة االحندار اخلطي  ،2008إىل  2004مدرجة يف بورصة طهران خالل الفرتة 
توصلت الدراسة إىل وجود قوة تفسريية كبرية للمتغريات احملاسبية واملتمثلة يف  العالقة، وقدالبسيط الختبار 

 habibollah) النتيجة الصافية ونتيجة االستغالل للقيمة السوقية لألسهم والقيمة االقتصادية املضافة.
nakhaei ،2013). 
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  الطريقة واألدوات املستخدمة .4
 :جمتمع وعينة الدراسة 1.4

ميثل جمتمع الدراسة مجيع املؤسسات الصناعية املدرجة يف بورصة عمان خالل الفرتة املمتدة ما بني 
 30أما عينة الدراسة فتتكون من  قطاع؛ 11مؤسسة موزعة على  67واليت بلغت  2016إىل  2014

مؤسسة صناعية مدرجة يف بورصة عمان حبيث تتوفر فيها  67مؤسسة صناعية مت اختيارها عشوائيا من بني 
 الشروط التالية:

 أن تكون الشركة مدرجة يف بورصة األردن؛  -
 تكون قد أوقفت عن التداول خالل أي سنة من سنوات الدراسة؛  أال  -
 تكون الشركة قد مت اإلستحواذ عليها أو مت إدماجها. أال  -

 :متغريات الدراسة 2.4
 Rنستخدم يف هذه الدراسة أربعة متغريات منها متغري اتبع واحد وهو ويتمثل يف سعر اإلغالق 

 : والذي مت أخذه من معطيات بورصة عمان وثالثة متغريات مستقلة ممثلة فيما يلي
  ROAاألصول العائد على   -
  EPSرحبية السهم الواحد   -
 EVAالقيمة االقتصادية املضافة   -

املدرجة  السوقية ملؤسساتأما ما تعلق بصياغة منوذج رايضي إلختبار مؤشرات املالية املؤثرة يف القيمة 
يف بورصة عمان مت تصميم النموذج ليتكون من املؤشرات الثالثة السابقة واليت نعتقد أن هلا أتثري على القيمة 

وقية للمؤسسات املدرجة يف البورصة، إال أنه توجد عوامل أخرى يفرتض أن هلا أتثري على القيمة السوقية الس
 للمؤسسات املدرجة يف بورصة عمان، ليكون بذلك النموذج وفق الصيغة األتية:

iROA + E3EVA + b2EPS + b1+ b 0R= b 

 :الدراسة القياسية 3.4
سنقوم يف هذا اجلزء بتحديد النموذج األمثل الذي ميثل العالقة املوجودة بني املؤشرات املالية  والقيمة 
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ومناذج ابنل اليت تتناسب مع معطيات   Eviews 10السوقية للمؤسسة  وهذا ابإلعتماد على برانمج 
هذه الدراسة، وقد مت مجع املعطيات املالية من خالل التقارير املالية )امليزانية وجدول حساابت النتائج( لــــــ 

مث قمنا بعدها حبساب   2016-2014شركة من موقع بورصة عمان لألوراق املالية خالل الفرتة  30
ريات الدراسة، ومن أجل حتديد متغريات ذات الداللة اإلحصائية إعتمدان على النسب املالية اليت متثل متغ

 إختبار ستودينت والقدرة التفسريية للنموذج من خالل إختبار فيشر ومعامل التحديد املصحح.
 حتليل اإلرتباط:  .أ

ية، يف تبني إشارة معامل اإلرتباط طبيعة العالقة املوجودة بني املتغريين سواءا كانت عكسية أوطرد
يقيس قوة العالقة املوجودة بني هيكل املايل وأحد حمدداته وذلك من خالل  rحني أن قيمة معامل اإلرتباط 

 .0.05( عند مستوى propالقيمة اإلحتمالية )
 نتائج اإلرتباط بني املتغريات :1اجلدول 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 .Eviews 10من إعداد الباحثني ابإلعتماد على برانمج  املصدر:
بني سعر اإلغالق وكل  إجيابيةأن هناك عالقة  01نالحظ من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

من رحبية السهم الواحد، العائد على األصول وهي ذات داللة إحصائية حيث بلغ مستوى الداللة املرافق 
( على التوايل حيث ان الزايدة يف رحبية السهم الواحد أويف العائد على األصول 0.024( و )0.000هلما )

 السوقية للمؤسسة.يكون له أثر إجيايب على السعر ومن مث على القيمة 

EVA ROA EPS R  

-0,503** 

0.000 

0.236* 

0.024 

0,774** 

0.0000 
1 R 

-0,250* 

0.0176 

0,514** 

0.000 
1 

0,774** 

0.000 
EPS 

-0,071 

0.5047 
1 

0,514** 

0.000 

0,236* 

0.024 
ROA 

1 
-0,071 

0.5047 

-0,250* 

0.0176 

-0,503** 

0.000 
EVA 
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والقيمة اإلقتصادية املضافة وهي أقل  قة عكسية بني كل من سعر اإلغالقنالحظ كذلك وجود عال
ويعكس ذلك أن كل زايدة يف القيمة اإلقتصادية املضافة من شأنه أن يرتك أثر  0.05من مستوى الداللة 

 إجيابيةاجلدول أن هناك عالقة  يتضح كذلك من خالل النتائج الواردة يف نفس، سليب يف سعر اإلغالق
(، وعالقة 0.000ومعنوية بني كل العائد على األصول ورحبية السهم الواحد حيث بلغت القيمة اإلحتمالية )

عكسية بني العائد على األصول والقيمة اإلقتصادية املضافة وهي غري دالة حيث بلغت قيمتها اإلحتمالية 
سية معنوية بني كل من رحبية السهم الواحد والقيمة (، يف حني كذلك وجود عالقة عك0.5047)

 .0.05وهي معنوية أقل من  0.0176اإلقتصادية املضافة واليت بلغت 
 (: LMإختبار الغرونج ) .ب

يعترب هذا اإلختبار األول يف منوذج البياانت املقطعية والذي يعتمد على إختيار ما بني منوذج اإلحندار 
(، LMالثابتة والعشوائية وذلك إعتمادا على القيمة اإلحتمالية املرافقة ل )التجميعي أو منوذج التأثريات 

واليت تنص أن منوذج  H0فإننا نرفض الفرضية  0.05( أقل من LMفاذا كانت قيمة اإلحتمالية ل)
 .منوذج التأثريات الثابتة أوالعشوائية هو املالئم للعالقة H1اإلحندار التجميعي هو املالئم ونقبل الفرضية 

 نتائج إختبار الغرونج :2اجلدول 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses : No effects 

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

(all others) alternatives 

Test Hypothesis 

Both Time Cross-section  

6.335889 

(0.0118) 

0.886760 

(0.3464) 

5.449129 

)0.0196( 

Breusch-Pagan 

 .Eviews 10من إعداد الباحثني ابإلعتماد على برانمج املصدر: 
هي أقل  Prob=0.0196جند ان القيمة اإلحتمالية  02من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

أي أننا نرفض منوذج اإلحندار التجميعي ونقبل  0Hونرفض الفرضية  1Hومنه نقبل الفرضية  0.05من 
 منوذج التأثريات الثابتة أو العشوائية.
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 (:Hausmanج. إختبار هومسان )
 يستخدم هذا اإلختبار للفصل يف اإلختيار بني التأثريات الثابتة والعشوائية بناءا على اإلرتباط املوجود

بعد التأكد يف اإلختبار السابق أبنه ليس منوذج اإلحندار التجميعي ويعتمد  بني املتغريات الفردية املستقلة
 هذا اإلختبار على فرضيتني مها:

0H.منوذج التأثريات العشوائية هو املالئم لتمثيل العالقة : 

1H.منوذج التأثريات الثابتة هو املالئم لتمثيل العالقة : 
 نتائج إختبار هومسان :3اجلدول 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation : Untitled 

Test cross-section random effects 

Prob Chi-Sq. d.f Chi-Sq. Statistic Test Summary 

0.0000 3 66.221906  Cross-section random 

 .Eviews 10من إعداد الباحثني ابإلعتماد على برانمج املصدر: 
 0.000أن قيمة اإلحتمالية املرافقة هلذا اإلختبار بلغت  03تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

أي أن  H0ورفض الفرضية  H1ما يعين قبول الفرضية البديلة  0.05وهي أقل من مستوى املعنوية 
 النموذج األفضل هو منوذج التأثريات الثابتة يف تقدير بياانت الدراسة.

 ة التوفيق:د. إختبار جود
بعد ان مت التأكد يف االختبارات السابقة أبن النموذج األفضل يف هذه الدراسة هو منوذج التأثريات الثابتة 
سيتم يف هذا اجلزء احلكم على مدى قبول النموذج من الناحية اإلحصائية وذلك من خالل احلكم على الداللة 

 ككل.  اإلحصائية للمعامل املقدرة وجودة التوفيق وللنموذج
يعتمد هذا اإلختبار بصفة أساسية على معامل التحديد املصحح ملعرفة نسبة تفسري املتغريات املستقلة 
للمتغري التابع، وحسب النموذج املختار أعاله أال وهو منوذج التأثريات الثابتة وحسب النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

 Aduste R-squaredمل التحديد املصحح ومعا R=0.943جند أن معامل التحديد بلغت قيمته  04
من التغريات احلاصلة يف املتغري التابع وهي نسبة  % 91.21نسبتهأي أن املتغريات املستقلة تفسر ما  0.912=
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 جيدة ومقبولة.
 منوذج األاثر الثابتةنتائج  :4اجلدول 

Dependent Variable: R   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/25/18   Time: 11:30   

Sample: 2014 2016   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 90  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.501169 1.003947 2.491337 0.0157 

EPS 2.300047 0.839694 2.739149 0.0082 

EVA -3.61E-10 1.65E-09 -0.219425 0.8271 

ROA -0.002906 0.010277 -0.282737 0.7784 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.943728     Mean dependent var  3.023111 

Adjusted R-

squared 0.912137     S.D. dependent var 4.572436 

S.E. of regression 1.355350     Akaike info criterion 3.722572 

Sum squared resid 104.7075     Schwarz criterion 4.639169 

Log likelihood -134.5157     Hannan-Quinn criter. 4.092198 

F-statistic 29.87301     Durbin-Watson stat 1.834663 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 .Eviews 10من إعداد الباحثني ابإلعتماد على برانمج املصدر:      

 ذ. إختبار املعنوية اإلحصائية للمعامل:
يرتكز هذا اإلختبار على توزيع ستودنت للوقوف على القدرة التفسريية للمتغريات املستقلة لسلوك 

احملسوبة واجملدولة وكذلك اإلعتماد على القيمة اإلحتمالية  tاملتغري التابع وهذا من خالل املقارنة بني إحصائية 
 اليتني: وفقا للفرضيتني الت 0.05ومقارنتها مبستوى املعنوية  tإلحصائية 
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H0 : bi=0/  i=1,...,6. 
H1 : bi≠ 0/  i=1,...,6. 

قيمتها  b0جند ان معلمة احلد الثابت  السابق 04انطالقا من النتائج الواردة يف يف اجلدول رقم 
أي أهنا ختتلف معنواي   H1مما يعين قبول الفرضية البديلة  0.05( وهي أقل من 0.0157اإلحتمالية )

ذات داللة إحصائية بني احلد الثابت واملتغري التابع وابلنسبة لباقي  إجيابيةعن الصفر وابلتايل وجود عالقة 
،  وهي 0.0082املتغريات املستقلة فنجد ان رحبية السهم الواحد، قد بلغت قيمها اإلحتمالية على التوايل 

ما يعين وجود عالقة ذات داللة إحصائية  H1 قبول الفرض البديل وابلتايل 0.05أقل من مستوى املعنوية 
 بني املتغريات املستقلة السابقة واملتغري التابع )سعر اإلغالق(.

املتعلق ابملعنوية اإلحصائية للمعامل أنه ال توجد دالئل كافية حول أتثري كل من  tيتضح من اختبار 
علمتهما صول على سعر اإلغالق نظرا لغياب املعنوية اإلحصائية ملالقيمة االقتصادية املضافة والعائد على األ

 .0.05على التوايل وهي أكرب من مستوى املعنوية  0.778، 0.827أن قيمها اإلحتمالية تساوي حيث 
 ه. إختبار املعنوية الكلية للنموذج:

يعتمد هذا اإلختبار على إحصائية فيشر من خالل مقارنة القيمة اإلحتمالية املرفقة إبحصاءة فيشر 
جند أن قيمة اإلحتمالية املرفقة  04، فمن خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم 0.05مع مستوى املعنوية 

وابلتايل  0.05عنوية وهي أقل متاما من مستوى امل Prob(f-stat)=0.000إبحصاءة فيشر قدرت بــــ 
ما يدل على وجود معلمة على األقل ختتلف معنواي عن الصفر أي هناك داللة  H1 ونقبل H0نرفض 

 إحصائية ومعنوية كلية للنموذج. ومن خالل ما سبق ميكن كتابة معادلة النموذج كمايلي:
R = 2.5011 + 2.300*EPS - 3.61*EVA - 0.0029*ROA + Ei  

 . حتليل النتائج:5
لقد حاولنا من خالل الدراسة حتديد العالقة املوجودة بني املؤشرات املالية املختارة والقيمة السوقية 
للمؤسسات املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية، وذلك من خالل حتديد القدرة التفسريية هلذا النموذج 

احملاسبية التقليدية واحلديثة، ولقد مبقارنة جمموعة من املؤشرات  ة السوقية للمؤسسة )سعر اإلغالق(لقيم
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أظهرت نتائج الدراسة أن منوذج األاثر الثابتة هو املالئم ومن مث وجود مؤشرات خمتلفة بني املؤسسات ميكنها 
 تفسري القيمة السوقية وبناءا على ذلك ميكن حتديد النتائج التالية:

ئية بني املتغري املستقل رحبية السهم الواحد ذات داللة إحصا إجيابيةبينت نتائج الدراسة عن وجود عالقة   -
%، وهذه النتيجة جاءت موافقة ملا جاء يف دراسة مفيد الظاهر وعبد 5وسعر اإلغالق عند مستوى معنوية 

( ويعود وجود العالقة الطردية 2018) Sami RM Musallam(، ودراسة 2010القادر الفقهاء )
تقييم رحبيتها عن طريق هذا املؤشر والذي يعترب من املؤشرات  إىل تفضيل الشركات املدرجة يف بورصة عمان

املفهومة و مساعدة يف إختاذ القرارت من خالهلا حيث أن املستثمرين يف السوق عمان املايل يولون أمهية 
 كبرية لرحبية السهم الواحد على إعتبار أنه كلما زاد نصيب السهم من الربح كلما زاد سعر السهم يف السوق.

ا كشفت الدراسة عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل القيمة اإلقتصادية كم   -
% وهذه النتيجة جاءت خمالفة ملا جاء يف الكثري من الدراسات 5املضافة وسعر اإلغالق عند مستوى معنوية 

ردان (، ودراسة عبد هللا صالح ح2008)  kangarlouei & Alومن بينها: دراسة كل من 
 Seoki Lee and Woo(، ودراسة كل من 2016(، دراسة شعبان حممد عقيل لولو )2009)

Gon Kim   (2009 حيث أثبت هذه الدراسات تفوق القيمة اإلقتصادية املضافة يف تفسري تغريات )
أثبتت القيمة السوقية ابعتباره مؤشر أكثر مشولية  لقياس خلق القيمة حلملة األسهم غري أن هذه الدراسة 

أبن هذا املؤشر غري قادر على تفسري تغريات املوجودة يف القيمة السوقية وابلتايل ال يعتمد عليها لدى 
 املستثمرين األردنيني يف اختاذ القرارات اإلستثمارية واالسرتاتيجية.

أظهرت نتائج الدراسة عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل العائد على األصول   -
 Sami RM% وهذه النتيجة جاءت موافقة ملا جاء يف دراسة 5وسعر اإلغالق عند مستوى معنوية 

Musallam (2018وخمالفة ملا جاء يف الكثري من الدراسات ومن بينها دراسة مفيد الظ ،) اهر وعبد
( واليت تثبت وجود عالقة طردية بني العائد على األصول وسعر السوقي يف حني أن 2010القادر الفقهاء )

( تؤكد على وجود عالقة عكسية ذات داللة بني العائد على 2012) Placido Menajeدراسة 
ى فعالية الشركة األصول وسعر السهم حيث أن معدل العائد على األصول يعطي للمستثمرين فكرة عن مد
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يف حتويل األموال اليت لديها لالستثمار يف صايف الدخل فكلما ارتفع رقم عائد األصول، كلما كان ذلك 
 أفضل ، ألن الشركة تكسب املزيد من املال على استثمار أقل.

كون  رحبية السهم الواحد لديها قدرة أكرب على تفسري تغريات أسعار األسهم مقارنة ابملؤشرات األخرى    -
سعر السهم هو من بني احملددات اليت يتم على أساسها إختاذ قرار اإلستثمار يف األوراق املالية بعد حساب 

 نسبة األرابح املتأتية بعد خصم تكاليف املعامالت.
 خامتة: .6

حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية حتديد العالقة املوجودة بني املؤشرات املالية املختارة والقيمة 
مؤسسة صناعية  30السوقية للمؤسسات املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية، وذلك لعينة مكونة من 

 ، وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات أمهها:2016-2014خالل الفرتة املمتدة من 
األصول وهي ذات  بني سعر اإلغالق وكل من رحبية السهم الواحد، العائد على إجيابيةوجود عالقة   -

( على التوايل حيث ان الزايدة 0.024( و )0.000داللة إحصائية حيث بلغ مستوى الداللة املرافق هلما )
يف رحبية السهم الواحد أويف العائد على األصول يكون له أثر إجيايب على السعر ومن مث على القيمة السوقية 

 للمؤسسة.

الواحد وهي املسؤول بدرجة  قل واحد أال وهو رحبية السهمكشفت نتائج الدراسة أن هناك متغري مست   -
ية السهم الواحد على %، حيث يفسر األثر اإلجيايب لرحب91تفسري تغريات القيمة السوقية بنسبة  كبرية على

 اعتبارحيث أن املستثمرين يف السوق عمان املايل يولون أمهية كبرية لرحبية السهم الواحد على  سعر اإلغالق
 ما زاد نصيب السهم من الربح كلما زاد سعر السهم يف السوق.أنه كل

 االقتصاديةكما كشفت الدراسة عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل القيمة    -
املضافة وسعر اإلغالق حيث أثبتت أبن هذا املؤشر غري قادر على تفسري تغريات املوجودة يف القيمة السوقية 

 واالسرتاتيجية. االستثماريةال يعتمد عليها لدى املستثمرين األردنيني يف اختاذ القرارات وابلتايل 

أظهرت نتائج الدراسة عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغري املستقل العائد على األصول   -
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مدى فعالية الشركة يف استخدام أصوهلا  ROAاألصول وسعر اإلغالق حيث يصف معدل العائد على 
يف الربح. للمستثمرين فكرة عن مدى فعالية الشركة يف حتويل األموال اليت لديها لالستثمار يف صايف الدخل. 

 كلما كان ذلك أفضل.  األصول،كلما ارتفع رقم عائد 
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 : ملخص
لدراسة آفاق تشكيل منطقة نقد مثالية بني دول املغرب العريب الثالثة هتدف هذه الورقة البحثية 

 ابستعمال نظرية تعادل القوى الشرائية املعممة   2015-1989)اجلزائر، املغرب وتونس( خالل الفرتة 
(GPPP) .أشارت نتائج الدراسة إىل عدم  لدراسة العالقة يف املدى الطويل بني أسعار صرفها احلقيقية
قة توازنية طويلة األجل بني أسعار الصرف احلقيقية، مما يعين عدم قدرهتا على إقامة منطقة نقد وجود عال

 مثالية.
االحتاد النقدي، منطقة النقد املثالية، احتاد املغرب العريب، منهجية تعادل القوى الشرائية  :يةكلمات مفتاح

 املعممة.
 .JEL :F15،F42 ،C32اتتصنيف

Abstract: 

The aim of this study is to examine the prospects of establishing an 

optimum currency area in Maghreb Arab countries (Algeria, Morocco and 

Tunisia) over the period from 1989 to 2015, using the theory of Generalized 

Purchasing Power Parity (G-PPP) to examine the long term relationship 

among their Real Exchange Rates (RER). The empirical results show the  
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absence of long term relationship among exchange rates, which means 

the inability to establish  an optimal currency area. 

Keywords: Monetary integration; Optimum currency area; Arab Maghreb 

Union, GPPP approach. 

Jel Classification Codes: F15, F42 , C32. 

 :مقدمة.1
يف ظل التطورات والتغريات املستمرة اليت تشهدها البيئة االقتصادية العاملية من تصاعد موجات العوملة 
وحترير التجارة العاملية وتعزيز مشاريع التكامل االقتصادي والنقدي السيما يف أورواب اليت وصلت إىل ارقي 

على مستوى منطقة مشال  العامل.ة من مراحل التكامل قد وضع اجتاها إلنشاء احتادات أخرى يف مناطق كثري 
إفريقيا تسعى بلدان املغرب العريب اخلمسة )اجلزائر وتونس واملغرب وليبيا وموريتانيا( إىل إقامة احتاد اقتصادي 

 ونقدي يف سبيل توحيد وتكثيف التعاون االقتصادي والسياسي واألمين على مستوى الدول املتكاملة.
فرباير  17ني البلدان اخلمس اجلزائر وتونس واملغرب وليبيا وموريتانيا يف أتسس احتاد املغرب العريب ب

 وقع رؤساء البلدان املغاربية اخلمسة معاهدة أتسيس احتاد املغرب العريب مبدينة مراكش املغربيةحينما  1989
ليكون هذا االحتاد كأداة من شأهنا تكوين كتلة إقليمية هتدف إىل توحيد اقتصادايت املنطقة، من خالل 

حقوقها  عن والدفاع جمتمعاهتا، ورفاهية تقدم حتقيق متتني وتوثيق أواصر األخوة بني شعوب الدول األعضاء، و
األشخاص  تنقل حرية حتقيق على تدرجييا واإلنصاف، و العمل العدل على القائم السالم صيانة يف املسامهةو 

ومنذ نشأته . امليادين يف خمتلف مشرتكة بينها، وإتباع سياسة فيما األموال ورؤوس والسلع اخلدمات وانتقال
وهو يعاين من أسباب القصور والثغرات حيث كانت النتائج متواضعة واليت أدت إىل جعل مجيع االتفاقيات 

 جمرد قرارات على الورق يتم االتفاق عليها دون االهتمام بتطبيقها على أرض الواقع.اليت مت توقيعها أبن تكون 
يف الواقع أن إنشاء منطقة نقد مثالية بني دول املغرب العريب ميثل رمزا هاما للوحدة وحمركا قواي من 

 اجل تسريع وترية التكامل اإلقليمي وحتقيق االستقرار االقتصادي والسياسي.
 لدراسة:إشكالية ا 1.1

 مامدى إمكانية حتقيق منطقة نقد مثالية بني دول املغرب العريب من خالل تقارب أسعار الصرف احلقيقية؟
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 الدراسة: اتفرضي 2.1
 :تنيالتالي نيتلإلجابة على اإلشكالية املطروحة ميكن طرح الفرضي

 ال تتوافر يف دول املغرب العريب معايري تشكيل منطقة نقد مثالية. -
تظهر أسعار الصرف احلقيقية لدول املغرب العريب سلوكا متشاهبا يف املدى الطويل مما يعين أهنا ال ال  -

 زالت بعيدة عن تشكيل منطقة نقد مثالية.
 أهداف الدراسة: 3.1

دف هذه الدراسة إىل تقدمي موجزا نظراي عن التكامل النقدي ومنطقة النقد املثالية وأهم معايري هت
إىل جانب عرض الدراسات  ،وشروط تلك املنطقة ومعاجلة مدى استفاء دول احتاد املغرب العريب هذه املعايري

ى قدرة دول املغرب العريب السابقة اليت أجريت حول هذا املوضوع. كما هتدف هذه الدراسة إىل معرفة مد
 على إقامة منطقة نقدية مثلى.

 منهج الدراسة:4.1
من صحة الفرضيات قمنا ابملزج بني املنهج الوصفي والتحليلي  دلإلحاطة إبشكالية البحث والتأك

لإلملام ابجلانب النظري للدراسة، كما اعتمدان املنهج القياسي يف اجلانب التطبيقي من أجل قياس مدى 
 إمكانية حتقيق منطقة عملة مثلى بني دول املغرب العريب.

 خطة البحث: 5.1
 سيتم تقسيم الدراسة على النحو التايل: من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة

 .االطار النظري للتكامل النقدي -
 الدراسات السابقة. -
 .احتاد املغرب العريب  ومنطقة النقد املثالية -
اختبار إمكانية تشكيل منطقة عملة مثلى بني دول املغرب العريب: منهجية تعادل القوى الشرائية املعممة  -

Approach(G-PPP). 

 .نتائج الدراسة القياسية -
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  النظري للتكامل النقدي اإلطار.2
 :مفهوم التكامل النقدي 1.2

فقد عرفه بعض االقتصاديني أبنه جمموع  اختلفت التعاريف اخلاصة  مبصطلح االحتاد النقدي
اإلجراءات والسياسات والعمليات اليت تيسر وتسهل املعامالت النقدية جلميع األشخاص ولكل األغراض 

 (22، صفحة 2010)الصادق،  بني أطراف التكامل.
أبنه تثبيت أسعار الصرف بشكل هنائي بني عمالت املنطقة التكاملية الختاذ عملة مشرتكة  عرفه فاينر

، لكن هذا التعريف له سلبيات حيث أكد كوردن أنه ابلرغم من التثبيت (43، صفحة 1983)وليامسون، 
القائل بتثبيت عمالت الدول األعضاء بشكل دائم القاطع للعمالت إال أنه من غري املمكن تصديق الوعد 

 طاملا بقيت حتمل كل واحد منها امسا خمتلفا.
ويتفق االقتصادي ماخلوب مع معظم االقتصاديني يف تعريف التكامل النقدي على أنه جمموعة من 

لوطنية للدول املدفوعات الدولية عن طريق إحالل عملة مشرتكة حمل العمالت االرتتيبات اهلادفة إىل تسهيل 
 األعضاء يف املنطقة التكاملية.

 (51، صفحة 2010)الصادق،  بني ثالث معان للتكامل النقدي: (B.J.Cohen)مييز كوهن 
 تكامل عملة: يعين به تثبيت أسعار الصرف بني العمالت املختلفة. -
من خالل حترير عناصر اإلنتاج وتوحيد املؤسسات واألسواق تكامل مايل: أي التكامل عن طريق السوق  -

 املالية.
 تكامل نقدي صرف: يتطلب سياسة نقدية موحدة إىل جانب توحيد السياسات االقتصادية األخرى. -

فقد عرف التكامل النقدي على أساس احتوائه على خاصيتني  (Lamfalussy)أما المفالوسي 
اثنتني مها: استقرار أسعار الصرف بني عمالت الدول األعضاء، وحتقيق درجة عالية من حرية املدفوعات 

 فيما خيص معامالت احلساب اجلاري وحساب رأس املال.
 هي كاآليت:جمموعةمنالعناصر ويف هذا اخلصوص ميكن القول أن االحتاد النقدي يشتمل على 

إنشاء عملة موحدة مثبتة بشكل دائم أو جمموعة من العمالت قابلة للتحويل ومرتبطة فيما بينها أبسعار  -
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 صرف اثبتة؛
إنشاء البنك املركزي كسلطة نقدية لالحتاد، تكلف إبصدار العملة املوحدة واإلشراف على التعامل هبا  -

 لمنطقة؛قصد حتقيق االستقرار النقدي ل
 .بغية حتقيق التقارب االقتصادي فيما بينهاالتنسيق بني السياسات االقتصادية للدول األعضاء  -

 أشكال التكامل النقدي:2.2
 مير التكامل النقدي مبراحل خمتلفة للوصول إىل مرحلة أتسيس الوحدة النقدية، هي كاآليت:

 :التكامل النقدي اجلزئي 1.2.2
اجلزئي أحد صور العمل النقدي املشرتك، يضم جمموعة من البلدان متلك يعترب التكامل النقدي 

 عمالت خمتلفة، كما يشمل أشكاال خمتلفة:
يقوم مبقتضاه جمموعة من البلدان حبل مشكلة العمالت غري القابلة للتحويل عن طريق  :احتاد املدفوعات -

، صفحة 1986)شقري، ، يبنهاإنشاء نظام للمقاصة لتسوية املدفوعات الناشئة عن التبادل التجاري فيما 
 .1958، 1950ومن أمثلة هذا الشكل احتاد املدفوعات األورويب خالل الفرتة (44

يتم من خالله االتفاق بني الدول األعضاء على حتديد هامش تقلبات أسعار  تنسيق أسعار الصرف: -
صرف عمالهتم بغية ختفيض خماطر سعر الصرف اليت ميكن أن حتدث نتيجة التعامالت داخل املنطقة 

 ومن أشهر أمثلته نظام الثعبان النقدي األورويب. (202، صفحة 2006)قحايرية،  التكاملية،
يف جماالت الضرائب، أو السياسة املالية، أو األهداف املتوسطة يشمل التنسيق  التنسيق النقدي: -

من خالل التنسيق بني أسعار الفائدة أو واعتماد سياسة نقدية متفق عليها من قبل الدول األعضاء األجل
 الكميات النقدية املعروضة طبقا لسياسة سعر الصرف اليت تتبعها هذه الدول.

يف هذا الشكل تقوم الدول األعضاء ابختاذ إجراءات تزيد من فعالية تدفقات  تكامل األسواق املالية: -
لصرف املفروضة على تدفقات رؤوس األموال يف السلع وعناصر اإلنتاج عرب احلدود وذلك إبلغاء كافة قيود ا

هذه اإلجراءات من شأهنا إاتحة فرص العمل واالستثمار  (46، صفحة 1986)شقري،  التكاملي،التنظيم 
 والتخفيف من تدفق االستهالك وتنويع احملفظة املالية.
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يف هذه املرحلة تستخدم الدول األعضاء عملة مكملة للعمالت الوطنية القائمة  أتسيس عملة موازية: -
 وليس عملة بديلة عنها.

 التكامل النقدي الكلي )الوحدة النقدية( 2.2.2
ميثل هذا الشكل أقوى صورة للتكامل النقدي، حيث يتم فيه إحالل عملة موحدة حمل مجيع العمالت 

كما يتطلب أيضا إنشاء سلطة نقدية مركزية متمثلة يف البنك املركزي تتوىل مهمة الوطنية لتقوم بدورها احمللي،  
 (47، صفحة 2013)صديقي،  اإلشراف على السياسة النقدية للمنطقة.

 الدراسات السابقة.3
 

 Is East Africa anبعنوان:Beatrice kalinda Mkenda(2001)يف ورقة أعدها

Optimum Currency Area? 
الختبار ما إذا كانت مجاعة شرق (G-PPP)قام الباحث بتطبيق نظرية تعادل القوى الشرائية املعممة

-1981إفريقيا  )كينيا وتنزانيا وأوغندا( تشكل منطقة عملة مثلى ابستخدام بياانت ربع سنوية تغطي الفرتة

فرضية تشكيل احتاد عملة يف املنطقة حيث أشارت أن دعمت نظرية تعادل القوى الشرائية املعممة . 1998
 هناك تكامل بني أسعار الصرف احلقيقية بني دول اجلماعة وأن هذه األخرية تتأثر بصدمات متماثلة.

(Beatrice, 2001) 
 Are GCC Countriesبعنوان:) 2002BelkacemLaabas& Imed Limam)دراسة

Ready for Currency Union? 
دول جملس التعاون اخلليجي ملعايري منطقة نقد مثالية استنادا إىل املعايري التقليدية  مدى استفاءختترب 

،ابستخدام نظرية تعادل القوة الشرائية، توصلت النتائج إىل أنه ابلرغم من مالئمة الشروط الالزمة إلنشاء 
النفطي مهيمنا على اقتصادايهتا ، والتجارة البينية حمدودة داخل  احتاد العملة اخلليجي إال أنه ال يزال القطاع

املنطقة ، كما انه ال يبدو أن هناك دليال للتقارب يف اقتصادايهتا الكلية. وابلتايل فالعوامل الرئيسية املواتية 
قيود املفروضة إلنشاء عملة مشرتكة هي التزام مجيع دول املنطقة لرتتيبات أسعار الصرف الثابتة ورفع مجيع ال

 على حرية حركة السلع عوامل اإلنتاج وضرورة التوحيد السياسي.
(Belkacem & Imad, 2002)  
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 Toward Maghreb monetaryحتت عنوان: Aam Belhadj and Al (2007)دراسة

unification:whatdoes the theory and history tell us? 

قامت هذه الدراسة مبعاجلة مدى إمكانية دول احتاد املغرب العريب على إنشاء منطقة نقد مثالية عن 
طريق اختبار مدى قدرهتا على االستيفاء مبعايري نظرية منطقة العملة املثلى، حيث توصلت إىل أن بلدان 

لضعف حجم التجارة البينية  املغرب العريب ال ميكن أن تشكل منطقة نقدية تستويف مبعايري االمثلية نظرا
مقارنة مبعدل التبادل التجاري مع بقية دول العامل فضال عن عدم جتانس اهلياكل االقتصادية وضعف حركية 
عوامل اإلنتاج. لذلك اقرتح الباحثون ضرورة بذل املزيد من اجلهد من أجل توفري الظروف االقتصادية 

 (Belhadj, bangake, & Jedlane, 2007) غاريب.والسياسية الالزمة لنجاح االحتاد النقدي امل
 Is Mercosur an optimumبعنوان:،Neves, J.Anchieta and Al (2007)دراسة

currency area ? 

لإلجابة على هذا التساؤل هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف إمكانية وجود منطقة عملة مثلى يف 
ابختبار العالقة يف املدى الطويل بني أسعار صرفها احلقيقية  2005-1970املركوسري خالل الفرتة احتاد 

ابستخدام طريقة تعادل القوى الشرائية املعممة. أشارت نتائج الدراسة أنه ال ميكن رفض فرضية العدم 
 نقديةل بعيدة عن تشكيل منطقة للتكامل املشرتك ابلنسبة لدول االحتاد وابلتايل احتاد أمريكا اجلنوبية ال تزا

 (J, Stocco, & Silva, 2007) .اليةمث
 Bouchaddakh Mohamed Ben Abdallah and(2009)ومن خالل دراسة أعدها

Zouheir :بعنوانOn the Optimality of the Maghrebian Area: An Analysis of 

the Macroeconomic Shocks 

حاولت اختبار إمكانية إنشاء احتاد نقدي يف املنطقة املغاربية ومدى قدرة أعضائه على االستيفاء 
ابملعايري التقليدية لنظرية منطقة العملة املثلى. للقيام بذلك قام الباحثان بفحص مدى تعرض البلدان املغاربية 

لدراسة إىل أن الصدمات . توصلت اSVARإىل صدمات متماثلة أو غري متماثلة ابستعمال منوذج 
االقتصادية الكلية غري متجانسة إىل حد ما يف املنطقة األمر الذي يدعم تشتت معدال النمو االقتصادي، 
كما كشفت النتائج عن التماثل النسيب لصدمات العرض يف كل من تونس واملغرب وابلتايل ال تزال املنطقة 
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 (Abdallah & Bouchadakh, 2009) املغاربية بعيدة جدا عن تشكيل احتاد نقدي.
 ,Optimum currency areasبعنوان:Dimitrios Sideris (2011)يف دراسة ل

structural changes andthe endogeneity of the oca criteria: Evidence from six 

new EU member states 
حتاول هذه الدراسة تقييم وحتليل مدى قدرة دول شرق ووسط أورواب على تبين عملة األورو والتحقق 

وانضمام هذه الدول إىل منطقة اليورو يعمل على تعزيز تقارهبا  1999من أن قرار إدخال األورو عام 
بينها بتطبيق منهجية  وتكاملها. مت استخدام متغري سعر الصرف احلقيقي هلذه الدول لتحديد درجة االرتباط

تعادل القوى الشرائية املعممة من خالل دراسة العالقة يف املدى الطويل بني أسعار صرفها احلقيقية، حيث 
توصلت النتائج إىل أن قرار هذه الدول ابالنضمام إىل االحتاد النقدي واخلطوات املتخذة حنو التقارب قد 

 (Sideris, 2011). ماشى جيدا مع منطقة اليوروعزز ابلفعل من تكاملها ويف الوقت احلايل تت
 The Empirics of an Optimalبعنوان:Abdoulie Sireh-Jallow (2013)دراسة

Currency Area in West Africa 

، 2010 -1970خالل الفرتة ECOWASأعدها على اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
من خالل تطبيق منهجية االحندار  نقدية مثاليةيبحث فيها عن مدى قدرة هذه اجلماعة على إنشاء منطقة 

لدراسة مدى استجابة هذه االقتصادايت إىل صدمات األسعار اخلارجية و منهجية تعادل  VARالذايت 
ت األربعة املوجودة القوى الشرائية املعممة لتحديد وجود عالقة تكامل مشرتك بني أسعار صرف العمال

حاليا. بينت نتائج االحندار الذايت أن الصدمات اخلارجية ال تؤثر ابملثل على أعضاء اجملموعة يف حني دعمت 
 (Abdoulie, 2013) نتائج التكامل املشرتك االمثلية يف املنطقة.

 The MENA Region – Anحتت عنوان:Mouchera Karara (2014)ويف ورقة أعدها

Optimal Currency Area? Evaluating its Stability by Taylor-Rule Derived 

StressTests 

دولة خالل  11من خالل دراسة قياسية على منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لعينة تتكون من 
النقدي بينها عن طريق قياس ابستخدام قاعدة اتيلور هبدف حتديد إمكاانت التكامل  2008-1998الفرتة 

تنقسم إىل جمموعتني تضم اجملموعة األوىل اململكة  MENAمدى متاثل أسعار الفائدة، خلصت إىل أن دول 
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العربية السعودية والكويت واجملموعة الثانية تتكون من احتاد املشرق ) األردن ومصر وسوراي( تشرتك األوىل 
منافع كثرية جراء تبين العملة املوحدة يف حني تعاين اجملموعة الثانية  يف االخنفاض النسيب ملستوى التوتر وجين

 (Mouchera, 2014) من مستوى عايل من التوتر ومنافع متواضعة من احتاد العملة.
 بعنوان:Imed Medhioub and Lotfi Ben Jedidia (2017)يف دراسة أعدها

GCC monetary union and the transmission of business cycles: evidence 

from temporal correlations 

لس التعاون اخلليجي إلنشاء خلص الباحث من خالل معاجلته إلشكالية تتعلق مبدى جاهزية دول جم
ستفاء إىل ا  2012-1980نقدي ابختبار تزامن الدورات االقتصادية خالل الفرتة املمتدة ما بني احتاد

االقتصادايت اخلليجية أبغلبية معايري منطقة العملة املثلى وأهنا مستعدة إلنشاء احتاد نقدي  وأوصت الدراسة 
يف األخري بضرورة دعم و توطيد العالقات االقتصادية البينية وحل اخلالفات السياسية وتنسيق السياسات 

 (Medhioub & Jedidia, 2017) االقتصادية كشرط لنجاح االحتاد.

 Review of Monetary Unionsحتت عنوان:El Mostafa Bentour (2018)دراسة

criteria and Prospectof the GCCmonetary union experience 

تناقش موضوع العملة املشرتكة لدول جملس التعاون اخلليجي الست، أشارت إىل انه ال توجد وصفة 
واحدة ووحيدة تناسب الكل يف إنشاء احتاد نقدي أو نظام سعر صرف آخر وخلصت الدراسة إىل جمموعة 

ات أسعار النفط من التوصيات أمهها ضرورة تنويع اقتصادايهتا ابلشكل الذي يساعدها على جتنب آاثر تقلب
 (Bentour, 2018) وتعميق التجارة البينية وجتنب التضخم املستورد حتت سياسة سعر الصرف املتبعة.

  احتاد املغرب العريب ومنطقة النقد املثالية.4
 املثالية إن األساس النظري الذي يقوم عليه مفهوم االحتاد النقدي هو ما يدعى مبنطقة النقد

Optimum Currency Areaويعترب االقتصادي مانديل(Mundell 1961) أول من صاغ مصطلح
تلته أعمال ، « Atheory of optimum currency area »املعنونمن خالل حبثه  النقد املثاليةمنطقة 

تعرف منطقة العملة . (Kennen1969)كيننو ،(McKinnon 1963)ماكينون أمثال اقتصاديني آخرين
املثلى أبهنا منطقة جغرافية تضم عددا من الدول تستخدم عملة واحدة أو عدة عمالت ترتبط أسعار صرفها 
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ببعضها البعض ارتباطا قواي ال رجعة فيه بشكل يضمن ثبات سعر صرفها البيين ويكفل لتلك العمالت حرية 
و تكلفة إضافية مما جيعلها متاثل أداء عملة واحدة وتتميز احلركة والتحويل والتداول يف دول االحتاد دون قيود أ

 (Paolo, 2002, p. 07) ابملثالية.

 من املعايري االقتصادية اليت ميكن على أساسها تكوين منطقة نقد مثلى: العديدك  هنا
النقدية املثالية هي إقليم يتصف مبرونة  يرى أن املنطقة: Mundell1961معيار حركة عوامل اإلنتاج ل -

كبرية يف حركة عوامل اإلنتاج داخليا مع قابلية حمدودة على االنتقال خارجيا يعين انتقال هذه العناصر من 
املدفوعات بطريقة  األقاليم ذات املردود املنخفض إىل األقاليم ذات املردود املرتفع مما يزيل مشاكل اختالالت

احلالة اليت ينتقل فيها الطلب من منتجات الدولة Mundellسوية سعر الصرف. يناقشت أحسن من أدوات
انتقال Mundell)ب( إىل منتجات الدولة )أ( مما يسبب البطالة يف األوىل والتضخم يف الثانية. وحسب

حيح اليد العاملة من الدولة )ب( إىل الدولة )أ( يسمح بتخفيض البطالة يف )ب( وكبح التضخم يف )أ( وتص
االختالالت يف موازين املدفوعات واختالالت التوازن اخلارجي، كما ركز على أمهية مرونة األسعار واألجور 
كآلية للتعامل مع صدمات الطلب، ففي حالة وجود حرية اتمة حلركة عناصر اإلنتاج ومرونة اتمة لألسعار 

 ,Broz, 2005) رف عمالهتا.واألجور ليست هناك حاجة لتلك الدول إلجراء تعديالت على أسعار ص
p. 55) 

يف دول احتاد املغرب العريب حتوالت عوامل اإلنتاج داخل املنطقة تبقى ضعيفة جدا لعل ذلك يرجع 
إىل عوامل سياسية أكثر من اقتصادية واجتماعية، خاصة النزاعات احلدودية القائمة بني اجلزائر واملغرب حول 

وهو مازال متواصال حلد  غرباجلزائر حدودها الربية مع املقفلت  1994مشكل الصحراء الغربية ويف سنة 
اآلن إىل جانب ارتفاع معدالت البطالة والفقر داخل املنطقة. عالوة على ذلك ال تزال األسواق املغاربية 

 مقيدة بقواعد وتشريعات صارمة مما يساهم يف زايدة ظاهرة األسواق غري الرمسية. 
أن منطقة العملة McKinnonيعترب:Mc KINNON 1963 معيار درجة االنفتاح االقتصادي ل -

املثلى هي املنطقة اليت تتميز بوجود انفتاح اقتصادي بني اقتصادايت الدول املكونة هلا، حيث يعين بدرجة 
االنفتاح حصة السلع املتاجر هبا إىل السلع غري املتاجر هبا، فإذا زادت األوىل عن الثانية يكون االقتصاد 

فزايدة التبادل التجاري يف السلع بني هذه  (17، صفحة 2008)علي،  أكثر انفتاحا والعكس صحيح،
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األقطار يزيد من انفتاحها على بعضها البعض، مما يقلل من احلاجة إىل استعمال السياسات املالية والنقدية 
الت تلك األقطار، وابلتايل للحفاظ على التوازن اخلارجي، األمر الذي يدعم تثبيت أسعار الصرف بني عم

 كلما كان االقتصاد أكثر انفتاحا زادت املنفعة من تكوين منطقة العملة.
تسجل التجارة املغاربية البينية نسب متدنية مقارنة بتجارهتا مع العامل اخلارجي حيث يالحظ أهنا ال 

مما جيعل د دول االحتاد  األوريبفمعظم جتارة االحتاد املغاريب تتم مع دول االحتاد  2016سنة  %3تتجاوز 
 تتميز بدرجة عالية من االنفتاح على العامل اخلارجي وبدرجة انفتاح منخفضة اجتاه بعضها البعض.

 : درجة االنفتاح االقتصادي لدول املغرب العريب1الشكل 

 
 2017التقرير العريب االقتصادي املوحد املصدر: 

 2016-2012: التجارة البينية املغاربية 01اجلدول 
 )مليون دوالر(

 2012 2013 2014 2015 2016 

 2.962 4.024 5.053 4.345 4.082 قيمة الصادرات البينية

 2.674 2.856 4.368 3.785 3.543 قيمة الواردات البينية

 2017التقرير العريب االقتصادي املوحد املصدر: 

أن تنوع اهليكل اإلنتاجي وصادرات البلد يزيد من Kenenيرى: Kenen1969معيار تنوع اإلنتاج  ل -
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إمكاانت حتقيق منطقة النقد املثالية األمر الذي ينجم عنه منع حدوث عجز يف ميزان املدفوعات وابلتايل 
 (Cristina, 2011, p. 04) لن يكون ضروراي تغيري سعر الصرف إلعادة التوازن اخلارجي.

إن تعرض االقتصاد أحادي اإلنتاج إىل اخنفاض الطلب على إنتاجه يؤثر فقط على ذلك املنتوج مما 
يؤدي إىل حدوث صدمات غري متماثلة، هذا على عكس االقتصاد املتنوع يكون أقل أتثرا من هذه 

نوع االقتصاد الصدمات، وان سجل آاثر ستكون متقاربة بني أقطاره إال أنه ال يؤثر على احتاد أطرافه، فت
سوف يساعده على االستجابة هلذه الصدمات بسهولة. فاالقتصادايت املغاربية تتميز بفقر تنوعها على 

من الصادرات ما جيعلها عرضة لتقلبات أسعار % 97سبيل املثال اجلزائر أين ميثل قطاع احملروقات حوايل 
مدفوعاهتا وكذلك التنوع احملدود القتصادايت النفط يف األسواق الدولية وحدوث اختالالت دورية يف ميزان 

 .يزيد من تبعيتها للخارج ومن أتثرها ابلصدمات اخلارجيةابقي األقطار املغاربية 
أن العنصر األساسي لقيام FLEMINGيعترب : 1971FLEMINGمعيار تقارب معدالت التضخم ل -

ت التضخمبيندول املنطقة النقدية منطقة عملة مثلى بني جمموعة من الدول هو وجود تقارب بني معدال
حيافظ على استقرار شروط التبادل التجاري، فاالختالف يف معدالت التضخم هو اختالف  الشيء الذي

يف آليات سوق العمل ويف السياسات االقتصادية إىل جانب تباين السياسات النقدية والتفضيالت 
 (Mongelli, 2008, p. 03) االجتماعية.

نوعا يف املغرب يف حني عرفت كل من  منخفضةيالحظ من خالل اجلدول أن معدالت التضخم 
يف كل من اجلزائر وتونس على التوايل نتيجة % 8.1و % 6.5اجلزائر وتونس ضغوطا تضخمية وصلت إىل 

البلدين وما شهدته تونس خالل السنوات األخرية من اضطراابت  ارتفاع أسعار املواد الغذائية والطاقوية  يف
 أمنية وكذا زايدة الكتلة النقدية يف اجلزائر. 
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 2016-2000تطور معدالت التضخم لدول املغرب العريب خالل الفرتة : 2الشكل 

 قد الدويلنإعداد الباحثتني استنادا إىل بياانت صندوق ال نم املصدر:
التكامل املايل بني الدول األعضاء هو  أنIngramيعترب:INGRAM(1962)معيار التكامل املايل ل -

تدفقات رؤوس األموال من الدول ذات الفائض اآللية املثلى الستعادة التوازن يف ميزان املدفوعات من خالل 
إىل الدول اليت تعاين من العجز. وابلتايل فان التنقل الكامل لرؤوس األموال يزيل الفرق يف أسعار الفائدة 

 وكذلك ابلنسبة ألسعار الصرف مما يساعد على تنويع احملافظ املالية واالستجابة للصدمات. 
يف املنطقة املغاربية حيث نصت معاهدة أتسيس االحتاد املغاريب على حيتل التكامل املايل أمهية كبرية 

ووافقت اللجنة املالية 1991إنشاء البنك املغاريب لالستثمار والتجارة اخلارجية مت التوقيع على االتفاقيةسنة
مريكي مليون دوالر أ500مقره الرئيسي يف تونس برأمسال مشرتك يبلغ حوايل2006املغاربية على املشروع سنة 

يمنة البنوك العمومية ، إال أن النظام املايل املغاريب ال يزال يتميز هب2010من املتوقع أن يزاول نشاطه يف  
األطر القانونية والتنظيمية املغاربية ال تتماشى  مع املستجدات العاملية على النظام املصريف املغاريب، كما أن 

 (Report, 2010) لتعامالت مقابل االلكرتونية.إىل جانب سيطرة وسائل الدفع التقليدية يف ا
مواكبة لإلصالحات اليت تبنتها الدول املغاربية واالنتقال من النظام االشرتاكي إىل النظام الرأمسايل 

قيمة مؤشر  وإتباعها سياسة التحرير املايل إال أن مؤشرات التكامل املايل ال تزال منخفضة، حيث نالحظ أن
يف دول املغرب العريب الثالث )اجلزائر وتونس واملغرب( سالبة  هذا ما يدل على KAOPENاالنفتاح املايل
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 (.02أن حساب رأس املال أقل حتررا نظرا لشدة القيود املفروضة على حركة رؤوس األموال )اجلدول رقم 
 (2016-2012)ة يف دول املغرب العريب خالل الفرت  KAOPENمؤشر االنفتاح املايل : 2اجلدول 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 1,20235538- 1,20235538- اجلزائر

 

-1,20235538 

 

-1,20235538 

 

-1,20235538 

 

 1,20235538- تونس

 

-1,20235538 

 

-1,20235538 

 

-1,20235538 

 

-1,20235538 

 

 1,20235538- املغرب

 

-1,20235538 

 

-1,20235538 

 

-1,20235538 

 

-1,20235538 

 

 Chinn and Ito  2016 بياانت قاعدة :املصدر

يفرض االندماج اجلبائي توافر ميزانية مركزية لدول االحتاد للحد من آاثر األزمات  :معيار االندماج اجلبائي -
والصدمات اليت تتعرض هلا هذه االقتصادايت واليت ميكن تعويضها عن طريق إجراء حتويالت مالية من الدول 

ابلنسبة الحتاد املغرب العريب وجود ،(255صفحة ، 2009)بوزاين،  ذات الفائض اليت الدول ذات العجز
ميزانية مركزية موحدة غري ممكن وغري موجود بسبب التوترات السياسية والقيود واحلواجز على التحويالت 

 املالية. 
الصدمات: املنطقة املثالية هي إقليم جيب أن تتسم من خالله الدول األعضاء بتماثل الصدمات  متاثلمعيار -

االقتصادية الكلية اليت تتعرض هلا حبيث تصبح تكلفة مواجهة تلك الصدمات أقل من تكلفة الصدمات 
لة وتتبع سياسة عدمية التماثل. فبموجب إدخال الوحدة النقدية تتخلى الدول األعضاء عن سياساهتا املستق

فمثال  (Sweta & Mirza, 2004) نقدية موحدة وابلتايل حتقيق االستقرار االقتصادي هلذه الدول،
عندما تتعرض املنطقة لضغوط انكماشية أو تضخمية فان مجيع الدول ستعاين من نفس الضغوط حىت ال 

 انتعاش اقتصادي يف ابقي دول اإلقليم والعكس. تكون هناك دول تواجه كساد يف حني يوجد
أن هناك اختالف يف األوضاع االقتصادية  العملة املثلى اتضح منطقةمن خالل التحليل السابق ملعايري 

للبلدان املغاربية وأهنا ال تزال بعيدة جدا عن تكوين منطقة عملة مثلى وهنا تتعرض دول املنطقة إىل صدمات 
 يها بشكل متباين.  غري متماثلة تؤثر عل
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.اختبار إمكانية تشكيل منطقة عملة مثلى بني دول املغرب العريب: منهجية تعادل القوى الشرائية 5
 Approach(G-PPP)املعممة 

 :حملة عن نظرية تعادل القوى الشرائية املعممة 1.5
املعممة من أقدم  تعترب نظرية تعادل القوة الشرائية واليت تسمى كذلك نظرية تعادل القوى الشرائية

أول من صاغ هذا املصطلح، ويوجد نوعني  Cassel (1918)النظرايت يف حتديد أسعار الصرف، ويعترب
من نظرية تعادل القوى الشرائية املعممة، الصيغة املطلقة واليت يطلق عليها قانون السعر الواحد أي أن أسعار 
مجيع السلع التجارية املتماثلة تتساوى يف مجيع الدول عند أسعار الصرف السائدة يف ظل وجود حرية التجارة 

 د رسوم مجركية أو حصص استرياد أو تصدير أو ضرائب داخلية بني الدول وعدم وجو 
 مفروضة على الواردات والصادرات وعدم وجود تكاليف النقل، وابلتايل يكون النموذج االقتصادي كما يلي:

Pi = SPt 

 حيث: 
Pi املتوسط املرجح ألسعار السلع التجارية ابلعملة احمللية : 
Sالعملة احمللية : سعر الصرف العملة األجنبية بداللة 
Pt املتوسط املرجح ألسعار السلع التجارية ابلعملة األجنبية : 

الصيغة  إىلإن هذه الصيغة اندرا ما تتحقق وذلك لصعوابت االفرتاضات اليت تقوم عليها، لذا ننتقل 
اجملتمع  مجيع السلع يف أسعارالنسبية واليت تعترب أكثر مشوال من الصيغة السابقة، حيث تعكس التغريات يف 

 وليس فئة منها، كما ال تشرتط متاثل السلع يف البلدين، وابلتايل يكون النموذج االقتصادي كما يلي:

St = B0 + B1ln {
Pt
F

Pt
D} + εt 

 حيث:
St  :واللوغاريتم الطبيعي لسعر الصرفB0  :معلمة القاطع وB1  : مرونة سعر الصرف للتغري يف نسبة

Ptاألسعار األجنبية لألسعار احمللية و
F  :الرقم القياسي ألسعار املستهلكني يف اخلارج يف الفرتةtوPt

D  :
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 .tالرقم القياسي ألسعار املستهلكني يف الداخل يف الفرتة
 &Endersألول مرة من طرف(GPPP)واستخدمت طريقة نظرية تعادل القوى الشرائية املعممة

Hurnكن أن يكون بلدين مؤهلني لتقييم مدى مالئمة تشكيالحتاد نقدي، واقرتحا أنه مي1994يف سنة
إلنشاء عملة مشرتكة إذا كانت متغريات االقتصاد الكلي األساسية لكال البلدين تتحرك معا، وابلتايل فان 
هذه النظرية  تقوم على أن أسعار الصرف احلقيقية الثنائية أو متعددة األطراف جيب أن تكون متكاملة، كما 

م الفكرة األساسية هلذه النظرية على أن أسعار الصرف احلقيقية أهنا صاحلة حىت يف وجود عدة دول، وتقو 
يف احتاد نقدي جيب أن تكون متكاملة يف املدى الطويل، أي أن أسعار الصرف احلقيقية الثنائية أو املتعددة 
لبلدان يف احتاد نقدي جيب ان توجد هبا على األقل عالقة تكامل واحدة بني أسعار الصرف احلقيقية، 

هي عالقة تكامل بني جمموعة من أسعار الصرف  (GPPP) فان نظرية تعادل القوى الشرائية املعممة وابلتايل
احلقيقية مما يدل على وجود اجتاهات مشرتكة يف أساسيات االقتصاد الكلي، وابلتايل تلبية أحد الشروط 

يقي، كما تفرتض أن أسعار األساسية  ملنطقة العملة املثلى، ولتقديرها يتم استخدام عادة سعر الصرف احلق
الصرف احلقيقية هي غري مستقرة عموما، وهذا راجع ألن املتغريات االقتصادية الكلية األساسية مثل الدخل 
ومعدالت التبادل التجاري واالستهالك احلكومي اليت حتدد هذه األسعار هي غري مستقرة وتسلك مسارات 

فالنظرية تعين أن البلدان املرشحة لتكوين منطقة عملة مثلى جيب أن يكون هلا اجتاهات  إذنمنو خمتلفة، 
عشوائية مشرتكة مما يعين أهنا تتعرض لصدمات متماثلة، وبذلك تقرتح نظرية منطقة النقد املثلى أن تكون 

 .أسعار الصرف احلقيقية داخل منطقة العملة متكاملة
 ساسية للنظرية كما يلي:املبادئ األEnders&Hurnخلص كل من

املتغريات االقتصادية الكلية األساسية احلقيقية اليت حتدد أسعار الصرف احلقيقي متيل إىل أن تكون غري  -
 مستقرة، وابلتايل فان أسعار الصرف احلقيقية هي غري مستقرة. 

 وجود على األقل عالقة تكامل واحدة بني أسعار الصرف احلقيقية. -
من خالل تطبيق اختبارات جذر الوحدة والتكامل  (GPPP)ية تعادل القوى الشرائية املعممة ويتم اختبار نظر 

املشرتك، وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك عالقة تكامل يف أسعار الصرف للبلدان املقرتحة انشاء منطقة 
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 العملة املثلى ونوضحها كما يلي:
rer12t = b0 + b13rer13t + b14rer14t +⋯+ b1mrer1mt + εt 

 أن:حيث 
rer1it  : العملة املشرتكة اليت يتم الربط هبا( والبلد 1هي أسعار الصرف احلقيقية الثنائية بني البلد(i دول(

 .tاملنطقة املتكاملة( يف الفرتة 
 : هو املتغري العشوائي εt: هي معلمات التكامل املشرتك و  b1i: هي معلمة القاطع  و b0و

 : VAR(p)على حتديد فرتة التباطؤ ابستخدام  G-PPPوتستند كذلك طريقة  
rert = a1rert−1 +⋯+ aPrert−p + εt 

 كما يلي:  tخالل الفرتة  iللبلد  (rer) ويتم حساب سعر الصرف احلقيقي 

reri,t = neri,t
cpibase,t
cpii,t

 

 وابدخال اللوغاريتم على املعادلة السابقة حنصل على ما يلي:
log(reri,t) = log(neri,t) + log(cpibase,t) − log(cpii,t) 

 مع العلم أن: 
reri,t  هو سعر الصرف احلقيقي للبلدi  خالل الفرتةt 
neri,t  هو سعر الصرف االمسي للبلدi  خالل الفرتةt 
cpii,t  هو مؤشر أسعار االستهالك للبلدi  خالل الفرتةt 

cpibase,t  هو مؤشر أسعار االستهالك للعملة األساسية خالل الفرتةt 

 متغريات الدراسة ومصادر البياانت: 2.5
بناءا على الدراسات السابقة وابستعمال نظرية تعادل القوى الشرائية املعممة سنحاول قياس إمكانية 

عالقة يف املدى تشكيل منطقة نقد مثالية بني دول املغرب العريب الثالث )اجلزائر واملغرب وتونس(، بدراسة ال
)ميثل عدد الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء (RER)ية الفعليةالطويل بني أسعار الصرف احلقيق

على أساس املعطيات املتوفرة لدينا خالل  لدول املنطقة املتكاملةوحدة واحدة من السلع احمللية(  
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 .Chelemهذه البياانت أخذت من قاعدة بياانت2015-1989الفرتة
 :حتليل البياانت اإلحصائية 

حتركات أسعار الصرف احلقيقية ، يرجع هذا إىل أن معظم بعدم التشابه يف  العريباملغرب تتميز دول 
الصادرات اجلزائرية هي عبارة عن حمروقات حتصل قيمتها ابلدوالر األمريكي بينما كل من صادرات االقتصاد 

نسيب يف املغريب والتونسي مقومة ابألورو  وهو ما يوضحه املنحىن التايل حيث نالحظ أنه يوجد تشابه 
 ية مما يعين عدم متاثل الصدمات. حتركات أسعار الصرف احلقيقية التونسية واملغرب

 األمريكي( )الدوالر: تقلبات أسعار الصرف احلقيقية لدول املغرب العريب 3الشكل 

 
 CHELEMمن إعداد الباحثتني استنادا إىل قاعدة بياانت املصدر: 

 نتائج الدراسة القياسية.6
 :استقرارية السالسل الزمنيةختبار ا 1.6

هو الشرط األول من شروط التكامل املتزامن، هتدف هذه االختبارات إىل فحص استقرارية السالسل 
 ذلك أنحتديد رتبة تكامل كل متغري،  الوحدة وكذاالزمنية من أجل الكشف عن وجود أو غياب جذر 

ويرجع هذا إىل أن االحندار الزائف  بظاهرة مايعرف إىل يؤدي قد مما ساكنة غري تكون السالسل هذه طبيعة
يعكس ظروفا معينة  الذيمومسية أو هلا صفة  والتباينالبياانت الزمنية غالبا ما يوجد هبا عدم ثباث االجتاه 

. ونستعمل الختبار جذر الوحدة اختبار تؤثر على مجيع املتغريات إما يف نفس االجتاه أويف اجتاهات متعاكسة
 نتائج االختبار: التايل يوضحواجلدول ع ديكي فولر املوس
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 ADFاستقرارية السالسل الزمنية ابستخدام اختبار  راختبا :3اجلدول 

سعر الصرف 
 احلقيقي

 عند الفرق األول عند املستوى

احلد الثابت  
 واالجتاه العام

احلد 
 الثابت

 بدوهنما
احلد الثابت 
 واالجتاه العام

احلد 
 الثابت

 بدوهنما

ARER t 3.31- 3.26- 5.27- 0.29 0.50- 1.81- احملسوبة 

MRER t 5.23- 5.19- 5.12- 0.32 1.98- 2.69- احملسوبة 

TRER t 4.29- 4.19- 4.09- 0.10- 3.19- 2.00- احملسوبة 

 Eviews9   برانمجمن إعداد الباحثتني ابالعتماد على  املصدر:
 %هي:5اجلدولية عند مستوى  tعلما أن 
 الثابت واالجتاه العاماحلد 3.61-
 احلد الثابت2.99-
 بدوهنما    1.95-

الصرف احلقيقية لكل من اجلزائر  أسعارتشري نتائج اختبار االستقرارية لديكي فولر املوسع إىل أن 
وتونس واملغرب غري مستقرة عند املستوى الحتوائها جذر الوحدة حيث أن القيمة احملسوبة اكرب من القيمة 

وإبعادة نفس االختبار عند الفرق األول تبني قبول الفرضية العدمية وقبول الفرضية  %5املستوى اجلدولية عند 
هنا ميكن القول أن أسعار الصرف الفعلية احلقيقية متكاملة من الدرجة  الوحدة ومنالبديلة بعدم وجود جذر 

 األوىل.
 اختبار التكامل املشرتك جلوهانسن: 2.6

، سيتم 𝐼(1)بعد حتديد درجة تكامل املتغريات وأهنا متكاملة من نفس الدرجة )الدرجة األوىل( 
استخدام اختبار التكامل املشرتك جلوهانسن من اجل الكشف عن إمكانية وجود عالقة توازنية يف املدى 

 الطويل بني السالسل الزمنية حمل الدراسة.
حتديد  العريب سيتمأسعار الصرف احلقيقية يف دول املغرب  قبل تقدير العالقة يف املدى الطويل بني

 فرتة اإلبطاء املثلى وهي الفرتة اليت تعطي أدىن قيمة عند معظم املعايري وهو ما يوضحه اجلدول التايل:
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 : معايري اختيار فرتة اإلبطاء04اجلدول 
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -194.4744 NA 5757.266  17.17168 17.31979 17.20893 

1 -162.9654 52.05834* 821.7736* 15.21438* 15.80681* 15.36338* 

2 -157.5383 7.550707 1177.534 15.52507 16.56183 15.78581 

3 -150.8920 7.513224 1639.401  15.72974 17.21082 16.10223 

 Eviews   9برانمجمن إعداد الباحثتني ابالعتماد على املصدر:
* indicates lag order selected by the criterion 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final predictionerror  

 AIC: Akaike information criterion  

 SC: Schwarz information criterion  

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

نالحظ من خالل اجلدول أن فرتة اإلبطاء (LR , FPE, AIC, SC, HQ)استنادا إىل معايري
 ونتائج تقدير العالقة موضحة يف اجلدول املوايل:املثلى لنموذج الدراسة بلغت فرتة تباطؤ واحدة. 

 اختبار التكامل املشرتك جلوهانسن :5جلدول ا

فرضية 
 العدم

فرضية 
 البديلة

 املتجهقيم 
 اختبار القيمة العظمى اختبار األثر

 قيمة األثر
القيمة احلرجة 

5% 
القيمة 
 العظمى

القيمة احلرجة 
5% 

R=0 R>0 0.473146 24.30153 29.79707 15.37996 21.13162 

R=1 R>1 0.302331 8.921566 15.49471 8.640240 14.26460 

R=2 R>2 0.011654 0.281327 3.841466 0.281327 3.841466 

 Eviews  9برانمج من إعداد الباحثتني ابالعتماد على  املصدر:

توضح نتائج اختبار جوهانسن من اجلدول أعاله أن قيمة األثر أصغر من القيمة احلرجة عند مستوى 
يف اختبار األثر، وكذلك يف اختبار اإلمكانية العظمى أن نسبة اإلمكانية العظمى أصغر من القيمة  5%

ومنه ميكن قبول فرضية العدمية بعدم وجود عالقة تكامل املشرتك بني أسعار  %،5احلرجة عند مستوى 
املدى الطويل  ضها البعض يفا غري متكاملة مع بعالصرف احلقيقية لبلدان املغرب العريب الثالث، مما يعين أهن

 أو بعبارة أخرى أهنا ال تظهر سلوكا متشاهبا يف املدى الطويل.

أنه جيب على الدول املرشحة إلنشاء منطقة نقد  G-PPPتشري نظرية تعادل القوى الشرائية املعممة 
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كانت تتعرض   مشرتكة إذامثالية أن تتحرك أسعار صرفها احلقيقية معا يف املدى الطويل وتظهر اجتاهات 
اقتصادايهتا إىل صدمات متماثلة أو بعبارة أخرى حتقيق التقارب يف السياسات االقتصادية لدول املنطقة. 

أن منطقة املغرب العريب ال تشكل منطقة عملة  G-PPPالقوى الشرائية املعممة  منهجية تعادلأظهرت 
فرضية G-PPPترفض منهجيةبعبارة أخرى مثلى وأن االقتصادايت املغاربية تواجه صدمات غري متماثلة أو 

إنشاء منطقة نقد مثالية بني دول املغرب العريب حيث أسعار الصرف احلقيقية غري متكاملة داخل املنطقة أو 
 ال تظهر سلوكا متشاهبا يف املدى الطويل.

 .خامتة 7
خالل الفرتة ة املعممة استنادا إىل التحليالت األدبية والتجريبية وابستخدام نظرية تعادل القوى الشرائي

إنشاء احتاد نقدي يف املنطقة  اختبار إمكانيةحاولت هذه الورقة البحثية  2015-1989املمتدة ما بني 
املغاربية ومدى قدرة أعضائه على االستيفاء ابملعايري التقليدية لنظرية منطقة العملة املثلى. كشفت نتائج 

طويلة األجل تربط بني أسعار الصرف احلقيقية لدول املغرب العريب الثالثة  الدراسة عن غياب عالقة توازنية
وابلتايل ال تزال املنطقة  حتقيق أحد الشروط األساسية ملنطقة النقد املثالية)اجلزائر وتونس واملغرب( أي عدم 

ايري التقارب. ال ميكن أن تشكل كتلة نقدية تفي مبعاملغاربية بعيدة جدا عن تشكيل احتاد نقدي أي أهنا 
جتانس البىن االقتصادية فضال عن عدم متاثل  البينية وعدمويف الواقع تعاين هذه البلدان من ضعف التجارة 

الصدمات االقتصادية وضعف حركية عوامل اإلنتاج، ومن هذا املنطلق جيب على دول املغرب العريب بدل 
 البينية والعمل على تنويع اقتصادايهتا وكذا تفعيل تجارةاملزيد من اجلهود يف سبيل تطوير التعاون البيين ورفع ال

واملالية  النقديةو  السياسيةو  االقتصادية السياسات جمال يف االحتاد دول بني التنسيق األموال رؤوس حركة
 االقتصادي. التكامل مراحل إلهناء
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 لدى العاملني مبؤسسات التعليم العايل اجلزائرية  اإلبداع اإلداريأثر التمكني يف 

 دراسة تطبيقية يف جامعة بسكرة
The impact of empowerment on administrative creativity among 

employees in Algerian higher education institutions. 

 Applied study at Biskra' university   
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 :ملخص
العاملني جبامعة  حول مستوى التمكني لدى تصورات املبحوثني هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على

 بسكرة وأثره يف اإلبداع اإلداري لديهم. 

، (R = 0.721)ووجود ارتباط موجب قوي نسبيا بلغت قيمته توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: 
من التباين يف مستوى اإلبداع اإلداري  (%50.3) جند أن التمكني يف هذا النموذج يفسر ما مقدارهكما 

على حتسني  لأمهها: العملصت الدراسة إىل مجلة من التوصيات خ حمل الدراسة.لدى العاملني ابجلامعة 
مستوى التمكني لدى العاملني من خالل منحهم السلطة الالزمة والصالحيات املناسبة اليت متكنهم من 

 اإلداري.اجل تعزيز اإلبداع القيام مبهامهم على أكمل وجه، وهذا من 
 .، مؤسسات التعليم العايلإداريإبداع  إبداع، متكني،كلمات مفتاحية: 

 JEL: M1, M12 اتتصنيف

Abstract:  

The Study Aimed to Identify the level of the empowerment among 

Biskra' university employees and its effect on their administrative creativity. 

The study demonstrated that: 
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There is a positive correlation (R= 0.721), furthermore; the 

empowerment variable in this model explains 50% in variance of employees' 

administrative creativity in this university. 

The study concluded by some recommendations as following: working 

on improving the empowerment through giving workers the necessary power 

to well per from their tasks for enhance the administrative creativity. 

Keywords: empowerment, Creativity, Administrative Creativity, Higher 

Education Institutions. 

Jel Classification Codes: M1, M12 

 مقدمة:  .1
 اإلداري إحدى أهم االسرتاتيجيات احلديثة لإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، وقدالتمكني يعد 

يف التسعينات، نتيجة  أكثر ظهر مفهوم متكني العاملني يف الثمانينات من القرن العشرين، وشاع وانتشر
للتحول يف الفكر اإلداري من أطر األوامر والتحكم إىل االندماج والتمكني، ومن املمارسات اإلدارية املكتسبة 

دون أدىن  ،واليت تنظر إىل العاملني على أهنم أشياء من السهل التعامل معها-املتحكم  -من العصر الصناعي
عرفة حيث تطلق اإلمكانيات اإلنسانية، وتزرع الثقة وتكسر احلدود اعتبار خلصوصياهتا، إىل عصر عمال امل

 الداخلية واخلارجية ما بني اإلدارة والعاملني ويتبلور بذلك حتفيز العاملني على صنع واختاذ القرار.
على منح األفراد املزيد من الصالحيات، واملشاركة يف اختاذ القرار وتفويض  تنصب فلسفة التمكني

وأن يكونوا  منح العاملون السلطة الختاذ القرارات املهمة يتم مبوجبه، فالتمكني مل املسؤولية أكثرالسلطة، وحت
ولية ؤ ، ويتجلى ذلك عندما يكون لدى األفراد االستعداد والرغبة الكاملة لتحمل املسولني عن نتائجهامسؤ 

يع املستوايت، حتفيزهم أكثر، منحهم الثقة، تنمية شبكة العالقات بني األفراد يف مج، و عن اجناز مهامهم
ليشمل بذلك العديد  تطوير مهاراهتم ومعارفهم وحتسني سلوكهم، وتعنيتهم مبا يتماشى مع أهداف املؤسسة،

جانب البعد التحفيزي اإلداري إىل فالتمكني . لسياسات اجلديدة للموارد البشريةمن املفاهيم املرتبطة اب
 والنفسي الذي يتعلق أكثر بزايدة دافعية األفراد، له أبعاد هامة تتعلق أكثر ابلبعد املعريف واملهارايت لألفراد،

القدرة على تعبئة األفراد ومتكينهم أكثر ميكن أن ينتج مزااي  ي هلم، كما أناإلبداعجانب تنمية التفكري إىل 
 املؤسسة.اجيايب على أداء تنافسية هامة للمنظمات وأثر 



 

 رية، دراسة تطبيقية يف جامعة بسكرةأثر التمكني يف اإلبداع اإلداري لدى العاملني مبؤسسات التعليم العايل اجلزائ
  

247 

 اإلطار العام للبحث وإجراءاته .2
 إشكالية البحث: 1.2

اهتماما واسعا ومتزايدا على املستوى األكادميي والتطبيقي منذ مطلع  العاملنيانل موضوع متكني 
الثمانينات، غري أنه يف هذه الفرتة اقتصر على القطاع الصناعي دون قطاع اخلدمات إىل غاية التسعينات، 

 حيث صار التأكيد على جودة اخلدمة وحتقيق رضا العمالء، واللذان يتطلبان مناخا داخليا داعما.
مثرة جتارب وأفكار إدارية عديدة بدأت يف القرن العشرين، وكان بذلك حمصلة لتطور  األفرادفتمكني 

دعم التحفيز اخلارجي  املسريون يف مدى اهتماماتويعكس اإلدارية خالل أكثر من مائة عام؛ املمارسات 
ز ابالنتماء للمؤسسة ، وذلك عن طريق هتيئة بيئة عمل حمفزة داخليا، وانبعة من ذات الفرد كاالعتزالألفراد

، ما يزيد ذلك يف حتمله للمسؤوليات وختويله الصالحيات املناسبة، واملشاركة يف اختاذ وممارسة العمل فيها
 .األهدافالقرار وإحساسه حبرية أوسع يف العمل، وزايدة تعنيته حنو حتقيق 

مضاعفة يف العمل  حبرية التصرف واستقاللية التفكري، يرتتب عليه بذل جهود لألفرادالسماح ف
على اإلبداع واملبادرة، وااللتزام ، ويشجعهم تعزيز الثقة ابلقدرات الذاتية، ما يزيد من وبكفاءة وأداء أفضل

 بروح الفريق، وحب املغامرة.
" من املواضيع احلساسة واجلديرة ابالهتمام، حيث اإلدارياإلبداع " التمكني " و"  ييعترب موضوع

وذلك نظرا ألمهيتهما  اهتمام القادة واملسريين يف معظم املؤسسات على اختالف أنواعها،حمل جند أهنما صارا 
هنا برزت  نأدائها. وموالدور الكبري الذي يلعبانه يف بقاء هذه املؤسسات وتطويرها، ومن مث حتقيق التميز يف 

 إشكالية حبثنا هذا، واليت ميكن صياغتها على النحو التايل:
 بسكرة؟لدى العاملني جبامعة  اإلدارياإلبداع يف  لتمكنيما أثر ا

 يندرج ضمن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
 ة؟لدى العاملني جبامعة بسكر  اإلداري اإلبداعحرية االختيار يف أثر  ما -
 اإلبداع اإلداري لدى العاملني جبامعة بسكرة؟لفاعلية الذاتية يف اأثر  ما -
 اإلبداع اإلداري لدى العاملني جبامعة بسكرة؟أثر معىن العمل يف  ما -
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 لدى العاملني جبامعة بسكرة؟ اإلبداع اإلداريلُبعد التأثري يف مستوى  هل هناك عالقة -
واإلبداع اإلداري يف جامعة  -أببعاده املختلفة –مستوى تصورات واجتاهات املبحوثني حنو التمكني  ما -

 بسكرة؟ 
  :ومربرات اختياره البحث أمهية 2.2

 تكمن أمهية البحث يف النقاط التالية:
أتيت أمهية حبثنا احلايل من حاجة مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية إلعداد حبوث علمية متخصصة تتضمن  -

واالرتقاء املتغريين حمل الدراسة، فالتمكني واإلبداع اإلداري مطلبني أساسيني ألية مؤسسة إذا أرادت التطور 
 مبستوايت أدائها.

يُعد التمكني واإلبداع اإلداري من املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت حتتاج إىل املزيد من الدراسات واألحباث،  -
 يف جامعة بسكرة. وتبنيهما مستوى تطبيقهماوالوقوف على 

سسات جامعية أخرى تكمن أمهية البحث أيضا من خالل حماولة تطبيق النتائج املتحصل عليها يف مؤ  -
 على مستوى الوطن، وهذا ما ميكنها من حتسني ثقافة التمكني لديها وزايدة أثره على إبداعها اإلداري.

وأنمل أن يساهم يف إثراء املكتبة الوطنية والعربية  أمهية كبرية على الصعيد األكادميي هذا البحث له -
خرى اليت مت التوصل إليها يف اجلانب التطبيقي حول مبعلومات دقيقة اليت مت عرضها يف اجلانب النظري وأ

واإلبداع  (حرية اإلختيار، الفاعلية الذاتية، معىن العمل، التأثري) التمكني أببعاده احلاليةالعالقة بني طبيعة 
، سعة اإلتصال، روح اجملازفة، القدرة على التغيري اإلبداعي، القدرة على إختاذ القرار)أببعاده  اإلداري

 ، وهذا ما مل تتناوله الدراسات السابقة الكثرية اليت مشلت املتغريين معا.(وتشجيع اإلبداع
اإلبداع ني يف جامعة بسكرة على زايدة متكني عماهلا وتعزيز اإلداريتقدمي معلومات تساعد املسؤولني  -

   لديهم. اإلداري
 حتقيق األهداف التالية: إىلنسعى من خالل هذا البحث أهداف البحث:  3.2
 التعرف على مستوى متكني العاملني جبامعة بسكرة. -
 جبامعة بسكرة. اإلدارياإلبداع التعرف على مستوى  -
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 ابجلامعة حمل الدراسة.اإلداري  اإلبداعبني التمكني و  عالقةال استكشاف -
لدى العاملني  اإلدارياإلبداع يف ومسامهته   -إمجاال أببعاده املختلفة-التعرف على أثر التمكني  -

 جبامعة بسكرة.
 يقوم هذا البحث على الفرضية الرئيسية التالية:فرضيات البحث:  4.2

لدى العاملني جبامعة اإلبداع اإلداري يف -أببعاده املختلفة - للتمكني"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 
 بسكرة ".

 ويندرج ضمن هذه الفرضية أربعة فرضيات فرعية:
 لدى العاملني جبامعة بسكرة. اإلداري اإلبداعإحصائية حلرية االختيار يف ال يوجد أثر ذو داللة  -
 لدى العاملني جبامعة بسكرة. اإلبداع اإلداريال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للفاعلية الذاتية يف  -
 لدى العاملني جبامعة بسكرة. اإلبداع اإلداريال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملعىن العمل يف  -
 لدى العاملني جبامعة بسكرة. اإلبداع اإلداريال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لُبعد التأثري يف مستوى  -
 :وثباهتا البحث أداةو  البحث جمتمع.  3

 جمتمع وعينة البحث: 1.3
عامل وعاملة  (674)ني جبامعة بسكرة والبالغ عددهم اإلداريتكون جمتمع البحث احلايل من العمال 

وعدم جتاوب مفردات اجملتمع ككل  إىلالوصول  تعذر، ونظرا ل(31/12/2018)وذلك حسب إحصائيات 
مجيعا من خالل  عليهماإلستبانة  مت توزيع عامل، حيث (130)قوامها  عينة عشوائيةقمنا أبخذ أغلبها 

  إلحصائي.استبانة صاحلة للتحليل ا (120)عدة زايرات ميدانية، وأسرتد منها 
 البحث: أداة 2.3

لدى اإلداري  اإلبداعمن أجل حتقيق أهداف البحث واختبار فرضياته، ومعرفة مستوى التمكني و 
جلمع البياانت واملعلومات املطلوبة، وهذا بناء  استبانة كأداة رئيسيةإبعداد قمنا  جبامعة بسكرة. العاملني

: القدرة على اختاذ اإلداريحيث اعتمدت األبعاد التالية لإلبداع  (2015، حممد وشنيرت)على دراسة 
دراسة و .اإلبداعي، تشجيع اإلبداعالقرار، قدرة أو سعة االتصال، روح اجملازفة واملخاطرة، القدرة على التغيري 
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العمل، حيث اعتمدت األبعاد التالية للتمكني: حرية االختيار، الفاعلية الذاتية، معىن  (2010،  األصقه)
 والتأثري.

ني وهي: اإلداري؛ األول تضمن البياانت الشخصية والوظيفية للعمال قسمنيمن  اإلستبانةتكونت 
. أما القسم الثاين ُخصص حملاور ""اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، جمال الوظيفة احلالية، عدد سنوات اخلربة

 عبارة موزعة على أربعة أبعاد: (19)واشتمل على  التمكنيحمورين؛ األول تناولنا فيه  وتضمناإلستبانة 
وعربان عنه بـ اإلداري  إلبداعابحرية االختيار، الفاعلية الذاتية، معىن العمل، والتأثري. أما احملور الثاين فتعلق 

القدرة على اختاذ القرار، قدرة أو سعة االتصال، روح اجملازفة واملخاطرة، عبارة موزعة على مخسة أبعاد:  (20)
 .اإلبداعي، تشجيع اإلبداع القدرة على التغيري 

 : أداة البحث صدق 3.3
 ذلكقياس املتغريات اليت صممت لقياسها. وللتحقق من  علىاإلستبانة يقصد بصدق األداة قدرة 

مت حساب معامل "صدق احملك" من خالل أخذ اجلذر الرتبيعي ملعامل  حيث ،صدق احملكعلى اعتمدان 
إذ جند أن معامل الصدق الكلي ألداة  (،1الثبات "ألفا كرونباخ"، وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم )

وهو معامل مرتفع جدا ومناسب ألغراض وأهداف هذا البحث، كما نالحظ أيضا  (0.967)البحث بلغ 
البحث كبري جدا ومناسب ألهداف هذا البحث، وهبذا ميكننا القول أن مجيع  غرييتالصدق مل معاملأن 

 عبارات أداة البحث هي صادقة ملا وضعت لقياسه.
  :األداة ثبات 4.3

يقصد هبا مدى احلصول على نفس النتائج أو نتائج متقاربة لو ُكرر البحث يف ظروف متشاهبة 
ابستخدام األداة نفسها. ويف هذا البحث مت قياس ثبات أداة البحث ابستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ 

(Coefficient Alpha Cronbach’s) فأكثر،  0.60، الذي حيدد مستوى قبول أداة القياس مبستوى
 حيث كانت النتائج كما يلي:
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 نتائج معامل الثبات والصدق 1اجلدول 
 معامل الصدق معامل الثبات "ألفا كرونباخ" عدد العبارات احملور

 0.940 0.884 19 التمكني

 0.953 0.910 20 اإلداري اإلبداع 

 0.967 0.937 39 ككل  اإلستبانة 

 SPSS. V 17ابالعتماد على خمرجات برانمج  نيمن إعداد الباحثاملصدر: 
وهو معامل  (0.937)يتضح من خالل هذا اجلدول أن معامل الثبات الكلي ألداة البحث بلغ 

ألغراض  أيضا ومناسب عترب معامل الثبات ملتغريي البحث مرتفعيُ مرتفع جدا ومناسب ألغراض البحث، كما 
اة البحث، مما جيعلنا على ثقة اتمة بصحتها وصالحيتها هذا البحث، وهبذا نكون قد أتكدان من ثبات أد

 لتحليل النتائج.
 .اإلطار النظري للبحث.4

خاصة يف جمال التحول من املنظمة ، احلديث اإلداريجاء مفهوم التمكني نتيجة للتطور يف الفكر 
 ،سيما منذ مثانينات القرن املاضي املنظمة اليت تعتمد على التمكني إىل ،اليت تعتمد على التحكم والسيطرة
 الدورإىل يف بيئة العمل، كتحول دور املسريين من الدور الرقايب  كبرية  وما ترتب على ذلك من تغريات

 رميةبدال من اهلياكل اهل املسهل، وخلق رؤية مشرتكة، وضع القرارات التعاونية، وفرق العمل، واهليكل املسطح
 .ركزيةاليت تتميز بدرجة كبرية من امل

  تعريف التمكني:  1.4
"التمكني" مصدر قبل أن نعرف التمكني اصطالحا يف األدبيات اإلدارية، نقف عليه لغة، حيث أن 

ِكنة التمكن؛ تقول العرب: إن بين فالن لذو ، ن"للفعل مّكن وهو من مزيد الثالثي واألصل "مك  
 
نة كم ووامل

)منظور،  ويقال أمكنين األمر، ميكنين فهو ممكن، وال يقال: أان أمكنه مبعىن أستطيعه ،من السلطان أي متكن
أما يف األدبيات ستطاعة والقدرة والقوة واملنزلة؛ أي أنه يعين اال (414-412، الصفحات 1968

 قسم إىل ثالثقصد به كسب السلطة وقد والذي ي Empowermentاألجنلفونية فقد حددت مبصطلح 
 :(Migneault, 2006, p. 06) عناصر
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   اجلذرpower   والذي يعين السلطة أو القوة والتأثري؛ 
 Em (préfixe)  واليت تتضمن حركة االنضمام للسلطة؛ 
 Ment (suffixe)  .والذي يشري إىل وجود نتيجة ملموسة، مرتبطة ابرتفاع درجة السلطة والقوة 

يلخص هذا التقسيم يف تعريف التمكني على أنه حركة عامة الكتساب القوة والسلطة، من بذلك، 
هذا ما أدى اىل تناول مفهوم التمكني من مدخلني أجل إنتاج شيء ما، أو الوصول إىل هدف حمدد. 

 هامني، التمكني النفسي من جهة، والتمكني اإلداري من جهة أخرى. 
على أنه أداة حتفيزية، تظهر يف أربعة مدركات  Spreitzerسات التمكني النفسي يف دراينظر إىل 

 أساسية هي؛ املعىن، اجلدارة، االستقاللية، الشعور ابلتأثري. وغياب أي منها ال ينفي وجود التمكني متاما
ليس صفة شخصية دائمة ؛ فهو لكنه حيرف معناه. ويقوم مفهوم التمكني لدى هذا الباحث على افرتاضني

كما ؛  ن خالل البيئة التنظيميها يف املواقف املختلفة، بل هو جمموعة من املدركات اليت تتكون مميكن تعميم
 ال أهنم ممكنني أو غري ممكننيأنه متغري متصل، حيث ميكن النظر لألفراد على أهنم أكثر أو أقل متكينا 

(Spreitzer, 1995, pp. 1443-1444) ، أماThomas &  Velthouse فبناء على مقاربتهما ،
، فالتمكني النفسي ليس فقط نتيجة للتقييم اإلدراكي الذايت للمهام l’approche cognitiveاإلدراكية 

 اليت يقوم هبا الفرد، ولكنه يعتمد كذلك على عوامل سياقية تنشأ بني اآلخرين كتدخالت اإلدارة
(Chênevert, 2009, p. 2) 

تركيزهم  ، من حيثحسب وجهات نظر املؤلفني اإلداري، جند له العديد من التعاريف التمكنيأما 
أنه "العملية اليت يتم هبا   & ANDERSON GEROYفعرفه  على جوانب و أبعاد معينة للتمكني،

 يف اختاذ القرارات  وكذا  منحهم تزويد العاملني ابلتوجهات الضرورية واملهارات اليت تؤهلهم لالستقاللية
 . (27، صفحة 2009)الكساسبة،  السلطة جلعل هذه القرارات مقبولة "

أبنه" العملية اليت يتم مبوجبها منح العاملون السلطة الختاذ     JONES GARETHما عرفهك
، ويتجلى ذلك  (15، صفحة 2008)العمري،  القرارات املهمة ، و أن يكونوا مسئولني عن نتائجها "

عندما يكون لدى األفراد االستعداد و الرغبة الكاملة لتحمل املسئولية عن اجناز مهامهم ، و يف نفس الوقت 
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  POTTER FIELDعرفه من إمتام هذه املهام على املستوى اجلزئي،  و  اإلداريميِكنهم القادة يف املستوى 

وحرية التصرف  ،و التقدير ،وإصدار األحكام،االجتهادأبنه" تعزيز قدرات العاملني حبيث يتوفر هلم ملكة 
، 2010)الضالعني،  و كذلك مسامهتهم الكاملة يف القرارات اليت تتعلق أبعماهلم " ،خالل ممارسة مهامهم

هذين التعريفني جند أن كال الكاتبني ركزا على منح الصالحيات واالستقاللية  ، فمن خالل  (72صفحة 
ة الدنيا فعرف التمكني أبنه اإلداريو من الباحثني من ركز على املستوايت  د حنو العمللزايدة دافعية األفرا

لكن  ،فلسفة إعطاء مزيد  من املسؤوليات و سلطة اختاذ القرار بدرجة أكرب لألفراد يف املستوايت الدنيا 
 ستوايت التنظيمية.فإن فلسفة التمكني ختص و متس مجيع امل،على الرغم من الرتكيز على املستوايت الدنيا 

حيث يعرفانه على أنه''   BOWEN and LAWLER جاء بهما ، أهم تعريفات التمكني بني من
إطالق حرية املوظف )العامل( و هذه حالة ذهنية و سياق إدراكي )معريف( ال ميكن تطويره بشكل يفرض 

تبين ، لكي تتوافر له الثقة ابلنفس و القناعة  مبا ميتلك  إىل على الفرد،  فالتمكني حالة داخلية ذهنية حتتاج 
، 2009)ملحم،  يصل إليها''اختيار النتائج اليت يريد أن  ومن قدرات معرفية تساعده يف اختاذ قراراته 

 .(60صفحة 
 متكني العاملني: أمهية 2.4

 فعالية من زايدة من املزاايمن قبل املنظمات حيقق العديد  وانتهاجهاإن تبين فلسفة التمكني اإلداري 
 قيمة أكثر العمل جعل إىل يؤدي كما وجه، أفضل على البشرية املوارد استغالل فعالية وكذلك األداء،
لقد صار متكني العاملني ذو درجة ابلغة األمهية  ،(245، صفحة 2006احلراحشة، ) حتفيزًا وأكثر ومعىن

يف املؤسسات االقتصادية القائمة يف عصر عمال املعرفة وعصر احلكمة، وتربز هذه األمهية يف جمموعة نقاط 
 نربزها يف:

 ممارسة لتغيري الوضع القائم هلرم القوة يف املؤسسة ابنتقال القوة إىل أسفل اهلرم التنظيمي؛ -
لتوسيع دائرة اإليفاء ابلتزامات األدوار: أين حيقق التمكني أفضل استجابة لألدوار واملهام عرب ممارسة  -

 الوظائف التنظيمية املختلفة؛
ممارسة لتوسيع نطاق السلطة: أين يقرتن التمكني إلزاما بدعم العاملني سلطات إضافية متنحهم احلق يف -
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 إصدار األوامر يف احلدود املسموح هبا. 
ال حففي  للمسريين والعاملني على حد سواء؛ افة إىل ذلك فهو يرفع فرص اإلبداع واالبتكارابإلض

ممارسة التمكني ينمي املسري طريقة تفكريه ويطور من قدراته اإلبداعية، كما يتاح له وقت أكرب للرتكيز يف 
 اإلسرتاتيجية.الشؤون 

 :متكني العاملني فوائد 3.4
 يلي:فيما  (21-20، الصفحات 2010)األصقه، أهم فوائد التمكني  ميكن تبيان

من خدمات تعزيز سرعة االستجابة حلاجات املستفيدين ، مسامهته يف تقليل األخطاء الناجتة عن العمل
ني القدرات حتس ،ختفيض تكاليف العمل ،ارتفاع مستوايت الثقة ابلنفس والدافعية لدى العاملني املؤسسة،

منح  ،حتسني جودة اإلنتاج أو اخلدمات الفرد ابلرضا عن وظيفته ورؤسائه، إحساسالبتكارية، اإلبداعية ا
 على القضااي اإلسرتاتيجية وعدم انشغاهلم ابألمور اليومية. فرصة أكرب للقيادات العليا للرتكيز

 اإلبداع اإلداري:تعريف  4.4
والتطور التكنولوجي، األمر الذي نتج عنه يتميز عصران احلايل ابلتغريات السريعة وثورة املعلومات 

 العديد من املشكالت اليت تواجهها املؤسسات املعاصرة، إذ يتطلب حل هذه املشكالت استخدام طرق
إبداعية جديدة ونبذ الطرق واإلجراءات القدمية، وال يتم ذلك إال إبجياد األشخاص املبدعني وتوفري الوسائل 

  .طرق جديدة وحلول إدارية سريعة املناسبة اليت تساعد على إجياد
حتسني املناخ العام  إىل هو جمموعة اإلجراءات والعمليات والسلوكيات اليت تؤدي  اإلبداع اإلداريف

يف املؤسسة وتفعيل األداء اإلبداعي من خالل حتفيز العاملني على حل املشكالت واختاذ القرارات أبسلوب 
.(227، صفحة 2013)عاطف،  مألوفة يف التفكريأكثر إبداعا وبطريقة غري 

جنازات خمتلفة حبيث هو عملية تبين األفكار اخلالقة ومصادرها وما ينتج عنها من ا اإلبداع اإلداريف
حُتدث نقلة نوعية مميزة على مستوى املؤسسة، وتنفيذها من قبل أفراد يف املؤسسة أو مجاعات أو املؤسسة 

هو مجيع العمليات  اإلبداع اإلدارين ؛ كما يرى آخرون أ(310، صفحة 2011)مجعة،  كوحدة واحدة
واملرونة واملخاطرة والقدرة على التحليل واخلروج  اليت ميارسها الفرد داخل املؤسسة وتتسم ابألصالة والطالقة
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 البيئةعن املألوف سواء للفرد أو للمؤسسة اليت يعمل هبا واحلساسية للمشكالت اليت تنتج عن التعامل مع 
  .(06، صفحة 2012)احلارثي، 
على التغيري والتجديد واستحداث هنج أو أسلوب  اإلداريقدرة بينما ذهب آخرون يف حتديده ب 

عمل جديد يتميز أبكرب قدر ممكن من الطالقة واألصالة واحلساسية للمشكالت، واستخدامه بوسائل 
جديدة تتالءم مع البيئة احمليطة وحتقيق املنفعة وتلبية حاجات اجملتمع، واستخدام هذه األساليب يف حتقيق 

 .(472، صفحة 2013)عبابنة،  وبطرق خمتلفةءة عاليتني أهداف املؤسسة بفعالية وكفا
 اإلبداع اإلداري: أمهية 5.4

 :(15، صفحة 2009)العجلة،  ميكن توضيح أمهية اإلبداع اإلداري للمؤسسات يف النقاط اآلتية
القدرة على االستجابة ملتغريات البيئة احمليطة، مما جيعل املؤسسة يف وضع مستقر حبيث يكون لديها  -

 يؤثر على سري العمليات التنظيمية؛االستعداد ملواجهة هذه التغريات بشكل ال 
 ؛حتسني خدمات املؤسسة مبا يعود ابلنفع عليها وعلى األفراد -
تلك  رية للعاملني يف املؤسسة عن طريق إاتحة الفرصة هلم يف اختباراملسامهة يف تنمية القدرات الفك -

 القدرات؛
 لمية تتواكب مع التطورات احلديثة؛االستغالل األمثل للموارد املالية عن طريق استخدام أساليب ع -
 حة؛كانيات املادية والبشرية املتاالقدرة على إحداث التوازن بني الربامج اإلمنائية املختلفة واإلم -
حسن استغالل املوارد البشرية واالستفادة من قدراهتم عن طريق إاتحة الفرصة هلا يف البحث عن  -

 اجلديد يف جمال العمل والتحديث املستمر ألنظمة العمل مبا يتفق مع التغريات احمليطة.
 اإلبداع اإلداري: مراحل 6.4

حيتاج ألربعة اإلبداع أن  يرىالذي  (Wallas)واالس  إن أكثر التصنيفات شهرة وتداوال هو تصنيف
 :(81-80، الصفحات 2005)خندقجي،  هيمراحل 

عىن جبمع املعلومات حول املوضوع أو املشكلة اليت متثل حمور اهتمام مرحلة اإلعداد والتحضري: وتُ  -أ
 املبدع.
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ائلة إرادية وأمهها وفيها حتدث حماوالت هاإلبداع مرحلة التبصر والتفريغ: وهي متثل أدق مراحل  -ب
وعفوية لتلمس حقيقة املشكلة أو موضوع البحث واحللول املناسبة. وابختصار فإهنا متثل مرحلة التفاعل بني 

 شخصية الباحث ومعلوماته وموضوع البحث زائد مرحلة تفريغ احللول وبدائلها املمكنة.
الذاتية اليت متثل اإلبداع مرحلة البزوغ واإلشراق: وتتجسد يف هذه املرحلة حاالت أو خصائص  -ج

فاصال فعليا بني ما ميكن أن يقوم به أي ابحث وبني ما يقوم به املبدعون. ويف هذه املرحلة يتم البزوغ 
املفاجئ للفكرة اجلوهرية أو للعمل النموذجي، حيث تبدو مادة الفكرة أو احلل وكأهنا قد نظمت ورتبت 

 ان داخل الشخصية من هم أو تعب أو معاانة.دون ختطيط، وأتيت واضحة وجتلى معها كل ما ك
 إىل مرحلة التحقيق والتنفيذ: وهي مرحلة اختبار الفكر للفكرة اجلديدة وجتريبها، اليت تؤدي بدورها  -د

حيز الوجود؛ مبعىن يستعني الفرد ابلوسائل واألساليب املتاحة يف الفكرة اليت  إىل إخراج اإلنتاج اإلبداعي 
بزوغ، وذلك للتحقق من صحتها ولتحديد طرق تطبيقها، وما مضاعفات عملية نتجت خالل مرحلة ال

 التطبيق، وما هي املستلزمات الالزمة لذلك.
يقدم الفكرة اإلبداعية وال ينتهي عندها بل إن الناتج اإلبداعي ال يتحقق إال إذا مر اإلبداع وهكذا ف     

 مبرحلة التحقيق والتنفيذ.
 :ياإلبداع اإلدار  أبعاد 7.4

، وعلى الرغم من تعدد تلك اإلبداع اإلداريتعددت االجتاهات اليت حدد مبوجبها الباحثني أبعاد 
تناقضات حادة يف حتديد مضمون تلك األبعاد، حيث كانت تعكس التباينات  إىلاالجتاهات إال أهنا مل تقد 

)شنيرت،  وهي (,Ettlie & Okeefe)يف الرؤى الفلسفية هلم، ويف ضوء ذلك فقد اعتمدان األبعاد اليت أوردها 
 :(82، صفحة 2015

ة ووسيلتها األساسية يف حتقيق أهداف اإلداري: يعد القرار جوهر العملية القدرة على اختاذ القرارات -
املؤسسة، وقد حظي القرار بعملية استثنائية يف اجملاالت املختلفة لإلدارة ألنه يساهم بشكل أساسي يف متكني 

على  املدير قدرةإىل ة بكفاءة وفعالية، لذا يشري هذا الُبعد اإلدارياملؤسسة من مواصلة أنشطتها ووظائفها 
ملؤسسة وقدرته على إجياد السبل حللها واملبادرة يف اعتماد بدائل احلل وحتمل تشخيص أسباب مشكالت ا
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 املسؤولية اليت تعظم من تراكم قدراته اإلبداعية.
 إىل : وتتجسد يف القدرة على تبادل األفكار مع ذوي االختصاص ممن ينتمون قدرة أو سعة االتصال -

املشاركة  إىل واإلصدارات والنشرات احلديثة والسعي مؤسسة أخرى، ومتابعة الكتب  إىل املؤسسة نفسها و 
يف الندوات واملؤمترات، وذلك بقصد تطوير املهارات وتنمية القدرات اإلبداعية وابتكار وتقدمي أفكار جديدة، 

ة الداخلية أو انقطاعها متاما، ويلعب اإلداريإن العاملني يف معظم املؤسسات يشكون من ضعف االتصاالت 
لني وشعورهم حنو العملية االتصالية مبؤسساهتم دورا هاما يف مسألة التحفيز على اإلبداع؛ فاالتصال إدراك العام

 اجليد أداة رئيسية لتحفيز العاملني على اإلبداع.
املبادرة بطرح أفكار جديدة متتاز مبخاطرة عالية دون  إىلميل املدراء  إىل: وتشري روح اجملازفة واملخاطرة -

استخدام طرق مبدعة، فاملؤسسات تعيش إىل نتائج التجربة واالختيار وميلهم أيضا لالنضمام  تردد أو انتظار
 ،واجملازفة املخاطرةإىل يف حميط كثري التقلبات والتغريات ولكي تساير كل هذا عليها توفري قدرات إبداعية متيل 

 ل.واليت تعمل على إجياد احللول املناسبة وطرح أفكار مل يسبق طرحها من قب
تبين طرق جديدة الستثمار املواد األولية املتوفرة  إىل: وتعرب عن ميل املدير القدرة على التغيري اإلبداعي -

والقدرة على املسامهة الفاعلة يف الندوات واملؤمترات املتخصصة والسعي للتقدم يف املسار الوظيفي والقدرة 
 على إحداث التغيريات اجلذرية غري املألوفة.

إىل ة على التغيري اإلبداعي تعمل على جتديد احليوية داخل املؤسسات، فالقدرة على التغيري تؤدي إن القدر 
ومن مث تظهر املبادرات الفردية واجلماعية وتظهر اآلراء واالقرتاحات املبدعة اإلبداع روح التفاؤل و  سيادة

المباالة والسلبية النامجة عن الثبات ويزداد اإلحساس أبمهية وجدوى املشاركة اإلجيابية ومن مث ختتفي روح ال
 واالستقرار.

قدرة املدير على تشجيع املقرتحات واألفكار اجلديدة املقدمة من مرؤوسيهم  إىل: وتشري تشجيع اإلبداع -
 وتقدمي التسهيالت الستقطاب األفراد املبدعني وحثهم.
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 .فرضياته. اإلطار التحليلي للبحث: حتليل حماور البحث األساسية واختبار 5
 :وحتليل حماور البحث وصف 1.5

حتليل حماور البحث بغية اإلجابة على تساؤالته املطروحة، حيث مت وصف و نقوم يف هذا اجلزء ب
على مقياس ليكرت )استخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي كالوسط احلسايب واالحنراف املعياري 

التمكني و حمل الدراسة "ين املتعلقة ابملتغري  االستبانةإلجاابت أفراد عينة البحث عن عبارات  (اخلماسي
وقد تقرر أن يكون الوسط احلسايب إلجاابت املبحوثني عن كل عبارة وعن كل بُعد من  "،اإلبداع اإلداري

داال على  (3.5أقل من  -2.5)" من القبول، ومن منخفضداال على مستوى " (2.5أقل من  -1)
 ". مرتفعداال على مستوى " (5 -3.5)"، ومن متوسطمستوى "
 :حتيل عبارات احملور األول لإلجابة على السؤال التايل 

 ما مستوى التمكني لدى العاملني جبامعة حممد خيضر بسكرة ؟
 لإلجابة على هذا السؤال جيب دراسة وحتليل النتائج املوضحة يف اجلدول املوايل.

 حمور التمكني حولأفراد عينة البحث  حتليل إجاابت: 2اجلدول 

 مستوى القبول األمهية النسبية االحنراف املعياري الوسط احلسايب  أبعاد التمكني 

 متوسط 4 0.79 3.07 حرية االختيار
 متوسط 2 0.74 3.29 الفاعلية الذاتية

 مرتفع 1 0.94 3.50 معىن العمل
 متوسط 3 0.81 3.15 التأثري

 متوسط / 0.62 3.22 التمكني بشكل عـام
 SPSS V.17 ابالعتماد على خمرجات برانمج نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

 من خالل هذا اجلدول يتضح ما يلي:
 جاء ابلرتتيب األول من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة "معىن العمل":  بُعد

، ووفقا (0.94)ابحنراف معياري قدره  (3.50)سط احلسايب لإلجاابت عن هذا الُبعد الو البحث، إذ بلغ 
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العاملني جبامعة بسكرة  وتبني هذه النتيجة أن ،مرتفعةملقياس الدراسة فإن هذا الُبعد يشري إىل نسبة قبول 
وُتشعرهم اإلدارة أبمهيتهم كموارد أساسية وفعالة وأصال من أصوهلا ال  ،يعتربون عملهم هام جدا ابلنسبة هلم

  .ميكن االستغناء عليه
 من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد  الثاينجاء ابلرتتيب ": الفاعلية الذاتية" بُعد

 ،(0.74)ابحنراف معياري قدره  (3.29)سط احلسايب لإلجاابت عن هذا الُبعد الو إذ بلغ عينة البحث، 
العاملني جبامعة  هذه النتيجة أنوتبني  ،متوسطةقبول  إىل نسبةووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا الُبعد يشري 

بسكرة تتيح هلم وظيفتهم قدرا متوسطا نسبيا من الصالحيات، وال حيددون كثريا طرق أتدية عملهم بل 
 ، إضافة إىل ذلك ليس لديهم العديد من املسؤوليات يف وظائفهم.تُفرض عليهم من املستوايت العليا

 حيث ، املبحوثنيمن حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل  الثالثجاء ابلرتتيب ": التأثري" بُعد
ووفقا ملقياس  ،(0.81)ابحنراف معياري قدره  (3.15)سط احلسايب لإلجاابت عن هذا الُبعد الو بلغ 

العاملني يسامهون بشكل  أنإىل هذه النتيجة  تشريو  ،متوسطةالدراسة فإن هذا الُبعد يشري إىل نسبة قبول 
متوسط نسبيا يف وضع خطط وأهداف اجلامعة، ويقومون بتصحيح األخطاء حني وقوعها مبا لديهم من 

 سلطة، رغم توسط هذه األخرية.
 من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة  الرابعجاء ابلرتتيب ": حرية اإلختيار" بُعد

ووفقا  ،(0.79)ابحنراف معياري قدره  (3.07)سط احلسايب لإلجاابت عن هذا الُبعد الو إذ بلغ البحث، 
العاملني جبامعة  أن  علىهذه النتيجة  تدلو  ،متوسطةملقياس الدراسة فإن هذا الُبعد يشري إىل  نسبة قبول 

أي إجراء يضمن حتقيق جودة عالية للعمل الذي يؤدونه، وال يتمكنون كثريا  بسكرة ال ُيسمح هلم كثريا إبختاذ
، إضافة إىل ذلك يتحتم عليهم إتباع اإلجراءات بتغيري طرق إجناز عملهم عندما يرغبون يف ذلكمن القيام 

 الروتينية الطويلة لكي يُنجزوا أعماهلم.
 جاءتالتمكني مستوى حول  جبامعة بسكرة تصورات املبحوثني جند أن ،بناًء على ما سبق 
 (3.22) جمتمعة التمكني، إذ بلغ متوسط إجاابهتم عن أبعاد املعتمدلمقياس لمتوسطة وفقا  بدرجة

، والدليل يف ذلك أيضا أن معظم أبعاد التمكني السابقة الذكر كانت (0.62)ابحنراف معياري قدره 



 

 حممد قريشيعادل بوجمان، 
 

260 

  متوسطة.
 على السؤال التايل: حتيل عبارات احملور الثاين لإلجابة 

 لدى العاملني جبامعة حممد خيضر بسكرة ؟ اإلبداع اإلداريما مستوى 
 لإلجابة على هذا السؤال جيب دراسة وحتليل النتائج املوضحة يف اجلدول املوايل.

 حمور اإلبداع اإلداري حولأفراد عينة البحث حتليل إجاابت  :3اجلدول 

 األمهية النسبية االحنراف املعياري احلسايبالوسط     اإلبداع اإلداريأبعاد  
مستوى 

 القبول
 متوسط 5 0.80 3.04 القدرة على اختاذ القرار
 متوسط 3 0.85 3.21 قدرة أو سعة االتصال
 متوسط 4 0.80 3.11 روح اجملازفة واملخاطرة

 متوسط 2 0.77 3.23 القدرة على التغيري اإلبداعي
 مرتفع 1 0.75 3.65 تشجيع اإلبداع

 متوسط / 0.63 3.25 اإلبداع اإلداري بشكل عام
 SPSS V.17 ابالعتماد على خمرجات برانمج نيمن إعداد الباحثاملصدر: 

 من خالل هذا اجلدول يتضح ما يلي:
جاء ابلرتتيب األول من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة ": تشجيع اإلبداع" بُعد -1

 ،(.750)ابحنراف معياري قدره  (3.65)سط احلسايب لإلجاابت عن هذا الُبعد الو بلغ  حيثالبحث، 
اجلامعة حمل الدراسة  وتبني هذه النتيجة أن ،مرتفعةنسبة قبول  إىلووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا الُبعد يشري 
خمتلفة جلذب األفراد املبدعني وتُقدم تسهيالت وتتبىن مقرتحاهتم،  تشجع األفراد الذين يبتعدون عن الروتني

 وحترص على استمرارهم يف العمل.
من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل  الثاينجاء ابلرتتيب "القدرة على التغيري اإلبداعي":  بُعد -2

ابحنراف معياري قدره  (3.23)سط احلسايب لإلجاابت عن هذا الُبعد الو بلغ  حيثأفراد عينة البحث، 
 لنيماعال وتبني هذه النتيجة أن ،توسطةمنسبة قبول  إىلشري ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا الُبعد يُ  ،(.770)
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وإبداء آرائهم اليت تستهدف تصحيح مسارات العمل خالل  النقاشاتامعة بسكرة ُيشاركون يف جب
 . ويسعون إىل إجياد طرق جديدة لتسخري استعمال املوارد واملعدات املتاحة االجتماعات والندوات العامة،

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد  الثالثجاء ابلرتتيب ": قدرة أو سعة اإلتصال" بُعد -3
 ،(.850)ابحنراف معياري قدره  (3.21)سط احلسايب لإلجاابت عن هذا الُبعد الو بلغ  حيثعينة البحث، 

امعة جب العاملني وتبني هذه النتيجة أن ،توسطةمنسبة قبول إىل ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا الُبعد يشري 
تفسري االتصاالت واملعلومات اليت ترد من الكليات أو األقسام أو بسكرة يتمتعون بقدرة متوسطة نسبيا يف 

، وحيرصون بشكل متوسط على تطوير عالقاهتم مع اخلرباء وذوي االختصاص يف جمال املصاحل األخرى
  . والتطوير املستمراإلبداع عملهم بغية 

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد  الرابعجاء ابلرتتيب ": روح اجملازفة واملخاطرة" بُعد -4
 ،(.800)ابحنراف معياري قدره  (3.11)سط احلسايب لإلجاابت عن هذا الُبعد الو بلغ  إذعينة البحث، 

امعة جب العاملني وتبني هذه النتيجة أن ،توسطةمنسبة قبول إىل ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا الُبعد يشري 
بغض النظر عن درجة املخاطرة فيها، وروح اجملازفة  القيام أبعمال وأنشطة إبتكارية إىل بسكرة مييلون نسبيا 

، ويتجنبون االنضمام إىل فرق عمل لديهم تثري محاسهم بشكل متوسط نسبيا لتقدمي آراء جديدة وُمبدعة
 تسود فيها روح املخاطرة.

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل  اخلامسجاء ابلرتتيب ": القدرة على إختاذ القرار" بُعد -5
ابحنراف معياري قدره  (3.04)سط احلسايب لإلجاابت عن هذا الُبعد الو بلغ  حيثأفراد عينة البحث، 

 نيملاعال وتبني هذه النتيجة أن ،توسطةمنسبة قبول  إىلووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا الُبعد يشري ، (.800)
كثريا يف املشاركة ابختاذ القرارات اخلاصة ابلعمل، ويستطيعون البت واحلسم يف   ال يرتددونامعة بسكرة جب

ليس لديهم احلرية ، لكن مواقف العمل املختلفة خالل مدة متوسطة نسبيا حىت يف حالة ندرة املعلومات
 والصالحية الكافية العتماد البدائل يف حل املشاكل واختاذ القرارات.

لدى العاملني مستوى اإلبداع اإلداري نستنتج أن تصورات املبحوثني حول  أتسيسا على ما تقدم،     
جبامعة بسكرة جاءت متوسطة وفقا ملقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجاابهتم عن أبعاد اإلبداع اإلداري 
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  .(0.63)ابحنراف معياري قدره  (3.25) جمتمعة
 :الفرضيات اختبار 2.5

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتمكني أببعاده املختلفة يف اإلبداع اإلداري لدى العاملني  :"الالفرضية الرئيسية
 بسكرة ".-جبامعة حممد خيضر 

للتأكد من صالحية النموذج  (Analysis of Variance)مت استخدام نتائج حتليل التباين لالحندار 
 ذلك. يبني (04)الختبار هذه الفرضية، واجلدول 

 حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية نتائج: 4جدول 

 جمموع املربعات مصدر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 F قيمة
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 6.225 4 24.898 االحندار

 0.200 115 23.034 اخلطأ *0.000 31.077

 / 119 47.932 اجملموع الكلي

 SPSS. V 17 من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر: 

 .(α=0.05) ذات داللة إحصائية عند املستوى*

 .(R=  0.721) معامل االرتباط     .(2R =0.503) معامل التحديد املعدل
الداللة ومستوى  (31.077) احملسوبةF  قيمةيتضح أن اجلدول هذا من خالل النتائج الواردة يف  
صالحية النموذج  وهبذا نستدل على ،(0.05) هو أقل من مستوى الداللة املعتمدو  (0.000) احملسوب

 .الختبار الفرضية الرئيسية
يف هذا النموذج يفسر  "التمكني"اإلمجايل وهو من نفس اجلدول أن املتغري املستقل بشكله  يتضح

" وهي قوة تفسريية متوسطة اإلبداع اإلدارياملتمثل يف "من التباين يف املتغري التابع  (%50.3) ما مقداره
اإلداري لدى  لتمكني أببعاده املختلفة يف مستوى اإلبداعمما يدل أن هناك أثر ذو داللة إحصائية ل نسبيا.

على ثبات صالحية النموذج نستطيع اختبار الفرضية الرئيسية بفروعها املختلفة  وبناءالعاملني جبامعة بسكرة. 
  .(05)كما هو مبني يف اجلدول وذلك  
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العاملني جبامعة  لدى اإلدارياإلبداع  يف مستوىنتائج حتليل االحندار املتعدد الختبار أثر أبعاد التمكني : 5اجلدول 
 بسكرة

 Beta اخلطأ املعياري B املتغريات املستقلة
 T قيمة

 احملسوبة
مستوى 

 داللةال
 *0.009 2.66 0.206 0.062 0.165 حرية االختيار

 0.191 1.315 0.130 0.084 0.111 الفاعلية الذاتية

 *0.005 2.882 0.237 0.055 0.159 معىن العمل

 *0.000 4.583 0.362 0.062 0.282 التأثري

 0.000* 10.647 0.700 0.066 0.708 التمكني كمجموعة

 (α=0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
 SPSS. V 17من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

الختبار فرضية البحث الرئيسية، وقد تبني من خالل نتائج هذا  حتليل االحندار املتعددمت استخدام 

 :ما يلي (05)التحليل الواردة يف اجلدول 
يف مستوى اإلبداع  (كمجموعة)لتمكني ل (0.05)وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

 (0.000)مبستوى داللة  (10.647)احملسوبة  (T)إذ بلغت قيمة  اإلداري لدى العاملني جبامعة بسكرة،
هناك عالقة  أن إىل  (R = 0.721). وتشري قيمة معامل االرتباط هو أقل من مستوى الداللة املعتمدو 

ونقبل بديلتها اليت  الرئيسية نرفض الفرضية الصفريةقوية نسبيا وموجبة بني املتغريين حمل الدراسة، وابلتايل 
لتمكني أببعاده املختلفة يف اإلبداع اإلداري لدى العاملني لتنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية 

 جبامعة بسكرة.
 كني على حنو مستقل يف مستوى اإلبداع اإلداري، تبني ما يلي:عند حبث أثر كل بُعد من أبعاد التم -2
مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملني جبامعة على  ملتغري "حرية االختيار"أثر ذو داللة إحصائية  وجود -

مبستوى داللة  (2.66)احملسوبة بلغت  (T)قيمة وذلك ألن  .(0.05) عند مستوى الداللة بسكرة
، وعليه نرفض الفرضية الصفرية الفرعية األوىل (0.05)وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  (0.009)



 

 حممد قريشيعادل بوجمان، 
 

264 

إبجياد حلول مبتكرة ملشكالت  وتبني هذه النتيجة أن العاملني جبامعة بسكرة ُيسمح هلم .ونقبل بديلتها
 عملهم.

اإلبداع اإلداري لدى العاملني مستوى على  ملتغري "الفاعلية الذاتية"أثر ذو داللة إحصائية  عدم وجود -
مبستوى  (1.315)احملسوبة بلغت  (T)قيمة وذلك ألن  ،(0.05) عند مستوى الداللة جبامعة بسكرة

، وعليه نقبل الفرضية الصفرية الفرعية الثانية (0.05)وهو أكرب من مستوى الداللة املعتمد  (0.191)داللة 
يع الرؤساء ملرؤوسيهم يف التعامل مع خمتلف مشاكل والسبب يف ذلك راجع لعدم تشج .ونرفض بديلتها

العمل، هذا ابإلضافة إىل أن وظائفهم ال تُتيح هلم القدر الكايف من الصالحيات اليت متكنهم من حتقيق 
 اإلبداع.

مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملني جبامعة على  ملتغري "معىن العمل"أثر ذو داللة إحصائية  وجود -
مبستوى داللة  (2.882)احملسوبة بلغت  (T)قيمة وذلك ألن  ،(0.05) مستوى الداللةعند  بسكرة

، وعليه نرفض الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة (0.05)وهو أقل من مستوى الداللة املعتمد  (0.005)
سكرة، وهذه وتبني هذه النتيجة أن العاملني يعتربون عملهم هام جدا ابلنسبة هلم يف جامعة ب .ونقبل بديلتها

 األخرية ُتشعرهم أبمهيتهم أيضا يف تعزيز أدائها.
 مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملني جبامعة بسكرةعلى  ملتغري "التأثري"أثر ذو داللة إحصائية  وجود -

 (0.000)مبستوى داللة  (4.583)احملسوبة بلغت  (T)قيمة وذلك ألن  .(0.05) عند مستوى الداللة
وتبني  .ونقبل بديلتهاوهو أقل من مستوى الداللة املعتمد، وعليه نرفض الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة 

هذه النتيجة أن بعض العاملني يف خمتلف الكليات يقومون بوضع خطط وأهداف اجلامعة كل حسب 
 ختصصه وموقعه، ويقومون أيضا بتصحيح األخطاء عند وقوعها.

غري مستقل على حدة يف اإلسهام يف النموذج الرايضي الذي ميثل أثر التمكني يف لبيان أمهية كل مت -3
، حيث تبني من خالل نتائج (Stepwise) حتليل االحندار املتعدد التدرجيياإلبداع اإلداري، ُأسُتخدم 

جند أن قوة العالقة بني املتغريات الثالث جمتمعة "حرية االختيار +  (06)هذا التحليل الواردة يف اجلدول 
، وقد فسرت هذه املتغريات (0.716)معىن العمل + التأثري" وبني مستوى اإلبداع اإلداري بلغت 



 

 ئريةاإلداري لدى العاملني مبؤسسات التعليم العايل اجلزا أثر التمكني يف اإلبداع 
 

265 

( من التباين يف مستوى اإلبداع. يف حني خرج من معادلة االحندار متغري "الفاعلية الذاتية" إذ مل 51.2%)
 لدى العاملني جبامعة بسكرة. ور كبري يف تفسري التغريات احلاصلة يف مستوى اإلبداع اإلدارييكن له د

 اإلبداع اإلداري لدى العاملني يف مستوى  نتائج حتليل االحندار املتعدد التدرجيي ألبعاد التمكني املؤثرة :6اجلدول 
 معامل التحديد معامل االرتباط املتغري املستقل
 0.222 0.471 حرية االختيار

 0.392 0.626 حرية االختيار + معىن العمل

 0.512 0.716 حرية االختيار + معىن العمل + التأثري

 SPSS. V 17من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

 خامتة:. 6
 ملمثلة يف:مجلة من النتائج واملقرتحات وا توصلنا من خالل هذا البحث إىل

 : النتائج 1.6
 :كانت أهم النتائج املتوصل إليها كاآليت

  والسبب يف ذلك يرجع وفقا ملقياس الدراسة امتوسطلتمكني جامعة بسكرة اب اهتمامجاء مستوى ،
من الصالحيات، وال حيددون كثريا طرق أتدية  الكايف قدرالتتيح هلم ال امعة وظيفتهم ابجلالعاملني  إىل أن

هداف، األطط و اخليسامهون بشكل متوسط نسبيا يف وضع ، و عملهم بل تُفرض عليهم من املستوايت العليا
يتحتم و ال ُيسمح هلم كثريا إبختاذ أي إجراء يضمن حتقيق جودة عالية للعمل الذي يؤدونه،  إضافة إىل ذلك

؛ كما ميكن أن يرجع ذلك لتخوف املديرون أعماهلم يف إجنازإتباع اإلجراءات الروتينية الطويلة  فقط عليهم
وممارسة الرقابة املباشرة بدل تدعيمها ابلرقابة الذاتية  -يف حال ما مت ختويلها -من فقدان مناصبهم وسلطتهم

 واملوجهة، أو عدم الثقة يف اآلخرين.
  أيضا. وفقا ملقياس الدراسة امتوسطجاء  ملني جبامعة بسكرةلدى العامستوى اإلبداع اإلداري 

تفسري االتصاالت امعة بسكرة يتمتعون بقدرة متوسطة نسبيا يف جب العاملني أنوالسبب يف ذلك يرجع إىل 
، وحيرصون بشكل متوسط على تطوير واملعلومات اليت ترد من الكليات أو األقسام أو املصاحل األخرى

وروح اجملازفة لديهم تثري محاسهم بشكل متوسط  ،اخلرباء وذوي االختصاص يف جمال عملهمعالقاهتم مع 
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، هذا ابإلضافة إىل أهنم يتجنبون االنضمام إىل فرق عمل تسود جديدة وُمبدعة أفكارلتقدمي أيضا نسبيا 
 اكل واختاذ القرارات.وليس لديهم احلرية والصالحية الكافية العتماد البدائل يف حل املش ،فيها روح املخاطرة

  وجود ارتباط موجب قوي نسبيا بني التمكني واإلبداع اإلداري(R = 0.721). 
 لتمكني أببعاده املختلفة يف مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملني وجود أثر ذو داللة إحصائية ل

 جبامعة بسكرة.
 مستوى أثر ذو داللة إحصائية للمتغريات الثالثة "حرية االختيار، معىن العمل، والتأثري" يف  وجود

 اإلبداع اإلداري لدى العاملني جبامعة بسكرة.
 مستوى اإلبداع اإلداري لدى العاملني ملتغري "الفاعلية الذاتية" يف أثر ذو داللة إحصائية  عدم وجود

 .(0.05)عند مستوى الداللة  جبامعة بسكرة
 :املقرتحات 2.6

 ما يلي:ان الباحث يقرتح ،ضوء هذه النتائج على
 .السماح للعاملني إبجياد حلول مبتكرة ملشكالت عملهم 
 .منح الصالحيات الكافية للعاملني 
 .تشجيع العاملني على التعامل مع املشكالت اليت تواجههم يف عملهم 
  اجلامعة.حتسيس العاملني أبمهيتهم كعنصر هام وفعال يف 
  كالشخصنة  من خالل ممارسات حديثةتعزيز اإلبداع اإلداري(Personnalisation)  من حيث

 .أوقات العمل، والتكوينو املكافآت، شخصنة 
 العمل تعنيتهم أكثر يفوإشراكهم و  ،متكني العاملني ضرورة (L’implication) . 

 قائمة املراجع العربية:
(. أتثري ثقافة التمكني 2009طه عبداهللا، حممد مفضي الكساسبة. )عبري محود الفاعوري، وفاية حممد  

 .05والقيادة التحويلية على املنظمات املتعلمة. اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجلامعة األردنية، مج 

 (. لسان العرب. بريوت: دار صادر .1968ابن منظور. )
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اري وعالقته ابألداء الوظيفي ملديري القطاع العام: دراسة (. االبداع االد2009توفيق عطية توفيق العجلة. )
تطبيقية على وزارات قطاع غزة،. رسالة ماجستري يف إدارة األعمال ختصص إدارة املوارد البشرية، . 

 غزة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.
ارية الناجحة يف حتقيق اإلبداع اإلداري: (. أتثري القيادة اإلد2011حيدر شاكر نوري ، حممود حسن مجعة. )

دراسة تطبيقية آلراء القيادات العليا يف جامعة دايىل. جملة اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، 
 .90العراق، السنة الرابعة والثالثون، ع

لقادة الرتبويني (. درجة ممارسة لإلبداع اإلداري لدى ا2013رامي إبراهيم الشقران ، رامي حممود عبابنة. )
 . 2، ع14يف مديرايت الرتبية والتعليم يف حمافظة اربد. جملة العلوم الرتبوية والنفسية، مج

(. أثر التمكني اإلداري و الدعم التنظيمي يف السلوك 2006صالح الدين اهلييت، حممد احلراحشة. )
 .2ع ،  33اإلبداعي. جملة دراسات العلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية، مج 

(. أثر التمكني اإلداري يف التميز التنظيمي، دراسة ميدانية يف شركة لالتصاالت 2010علي الضالعني. )
 ،عمان، األردن.01،ع  37األردنية. جملة دراسات يف العلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية، مج 

دراسة ميدانية على (. أثر تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري يف التطوير التنظيمي: 2013عوض عاطف. )
العاملني يف مؤسسات االتصاالت اخللوية يف لبنان. جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 

 .03، ع29سورية، مج
(. التمكني كمدخل لتحسني إدارة األزمات. امللتقى الدويل الرابع حول 2008غسان عيسى العمري. )

 اجلزائر. -اجلزائر: جامعة سكيكدة -كدةإدارة األزمات يف ظل اقتصاد املعرفة. سكي
(. التمكني وعالقته ابلرضا الوظيفي للعاملني يف جهاز قوات األمن 2010حممد بن إبراهيم حممد األصقه. )

اخلاصة يف الرايض. رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية . الرايض، كلية الدراسات العليا، جامعة انيف 
 كة العربية السعودية: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية.العربية للعلوم األمنية، اململ

(. العالقة بني استخدام نظم املعلومات اإلدارية واإلبداع اإلداري من وجهة نظر 2005حممد خندقجي. )
اإلداريني يف اجلامعات األردنية . أطروحة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية . عمان، كلية الدراسات العليا، 
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 ألردنية، عمان، األردن: اجلامعة األردنية.اجلامعة ا
(. واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاته لدى مديري 2012مشعل بن مبارك عايض احلارثي. )

املدارس الثانوية يف حمافظة جده. رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط، . السعودية، كلية 
 لكة العربية السعودية: جامعة أم القرى.الرتبية، جامعة أم القرى، املم

(. العالقة بني نوعية حياة العمل واإلبداع التنظيمي: 2015نسرين جاسم حممد و عبد الرمحان طاهر شنيرت. )
حبث تطبيقي يف ديوان وزارة التخطيط. جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، 

 .11ع، 21جامعة بغداد، العراق، مج
(. التمكني كمفهوم إداري معاصر. القاهرة، مصر.: منشورات املنظمة العربية 2009حيي سليم ملحم. )

 للتنمية اإلدارية.
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 االقتصادي يف االقتصادايت النامية ايل كمدخل لتسريع التحولإصالح النظام امل
 –قراءة يف التجربة اهلندية  -

Reforming the financial system as an input to accelerate the economic 

transition in developing economies, - Reading in the Indian experience  
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  : ملخص
يعترب النظام املايل العمود الفقري لالقتصاد، حيث يسهل النظام املايل املتطور بشكل كبري التنمية 

 االقتصادية مما يؤدي إىل زايدة الدخل القومي ومستوى املعيشة. 
التجربة اهلندية يف إصالح متعمقة يف قراءة تقدمي وهتدف هذه الدراسة ضمن إطار وصفي حتليلي إىل 

فرتة أحد االقتصادايت الناشئة اليت شهدت حتوال كبريا خالل  االقتصاد اهلندي اليوم يعد عتبارابالنظام املايل 
 استمراريةهيكل النظام املايل، مع النجاح النسيب للهند يف تطوير إىل  الدراسةالتسعينيات، وقد خلصت 

 .الواجب التعامل معها بعض النقائص
 .اسيمهام، االقتصاد اهلنديجلنة انر البنوك، النظام املايل، التنمية االقتصادية،  :يةكلمات مفتاح

 JEL :F36 ،G21 ، E42 اتتصنيف

Abstract:   

The financial system is the backbone of the economy, where the highly 

developed financial system facilitates economic development, leading to 

increased national income and standard of living. 

This study aims at reading the Indian experience of reforming the 

financial system as one of the emerging economies that underwent a major 

transformation during the 1990s.  The paper concluded that India's  
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relative success in developing the structure of the financial system, with some 

deficiencies to be addressed. 

Key Words: Financial System, Economic Development, Banks, 

Narasimham Commission, Indian Economy.  

Jel Classification Codes: F36 ،G21 ، E42 

  :مقدمة .1
دولة من خالل التقدم احملقق يف خمتلف الوحدات االقتصادية )قطاع  ةالتنمية االقتصادية ألي تضحت

الشركات، قطاع األسر والقطاع احلكومي(، حيث متر هذه القطاعات أثناء القيام أبنشطتها حباالت خمتلفة 
والعجز، فإن النظام املايل  )الفائض، العجز والتوازن(. ومع اختالف القدرة املالية هلذه الوحدات بني الفائض

 يعمل كوسيط بني هذه الوحدات ويسهل تدفق األموال من مناطق الفائض إىل مناطق العجز.
ولقيام النظام املايل بوظيفته على أكمل وجه فإنه حيتاج إىل مجلة من املبادئ واملعايري واألسس اليت 

يف العديد من  حتداي هاماوهو ما يعترب دي بكل كفاءة، تضمن وصول رؤوس األموال إىل النشاط االقتصا
إال أن وصول هذا االدخار إىل النشاط  ،اليت وعلى الرغم من التخمة االدخارية اليت متيز أغلبها ،الدول النامية

 يف األغلب.مشوها التنمية االقتصادية يعترب  االقتصادي احمللي وإحداث
 إشكالية الدراسة:  1.1

يف شكل برامج وسياسات جمموعة من اإلصالحات  تبنت اليتتعترب اهلند من االقتصادايت النامية 
القطاع املايل أحد أبرز القطاعات اليت مسها يعترب . و موجهة إلحداث حتول جذري يف النشاط االقتصادي

يف تغيري  ابلشكل الذي ساهم املايلنظامها حيث أدرجت احلكومة اهلندية إصالحات واسعة يف  اإلصالح،
 .من القمع املايل إىل التحرير املايل النظامهذا اجتاهات 

هي السياسات واملعايري املعتمدة من طرف  ما ومن هذا املنطلق ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل:
 هلا؟سطرة املحتقيق األهداف وهل جنحت يف  اهلندية يف إصالح النظام املايل؟ احلكومة

 الدراسة:  فرضية 2.1
  :هبدف اإلجابة على إشكالية الدراسة بشكل سليم مت االنطالق من الفرضية الرئيسية التالية
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( يف تسريع Narasimhamساهم اإلصالح التدرجيي للقطاع املايل واعتماد مبادئ جلنة انراسيمهام ) -
 .عملية التحول االقتصادي يف اهلند رغم كافة العراقيل والتحدايت

 : دراسةأمهية ال 3.1
حيث يعترب ، اليت حيظى هبا النظام املايل ضمن النشاط االقتصادياألمهية  من دراسةأمهية هذه ال نبعت

النظام املايل الكفؤ احملور الرئيسي النتقال رؤوس األموال من أصحاب الفائض إىل أصحاب العجز ابلشكل 
كما تستمد هذه الدراسة أمهيتها أيضا من   .الكلية د من املؤشرات االقتصاديةالعدي إجيااب علىالذي ينعكس 

أمهية حتليل التجربة اهلندية واليت تعد من أبرز جتارب الدول الناشئة يف جمال اإلصالح املايل اليت ميكن أن 
 تنتهجها كثري من الدول الناشئة والنامية األخرى خصوصا العربية منها.

 : دراسةأهداف ال 4.1
إبراز خمتلف السياسات املعتمدة من طرف احلكومة اهلندية فيما خيص إصالح  إىل دراسةهتدف هذه ال

كما هتدف هذه الدراسة أيضا إىل   .وخمتلف الدروس املستفادة منها سياساتال تقييم هذه، مع النظام املايل
 املايل يف الدول النامية إثراء املكتبتني العربية واجلزائرية بدراسة عربية يف جمال التجارب الناجحة يف اإلصالح

  حيث نالحظ نقصا فادحا يف الدراسات العربية اليت ركزت على التجربة اهلندية ابلذات.
 : الدراسة ومصادرها منهجية 5.1

 ،على املنهج الوصفي التحليلي على اعتباره األنسب هلذا النوع من الدراسات هذه الدراسةاعتمدت 
أما  اإلصالحات والنتائج املتحققة فيما يتعلق جبهود اإلصالح املايل يف اهلند.من خالل حتليل خمتلف وذلك 

للغتني فيما خيص مصادر مجع املعلومات فقد مت االعتماد على كافة املراجع اليت ختدم موضوع الدراسة اب
، التقارير، يةات، اجملالت، األوراق البحثواالجنليزية، حيث تراوحت هذه املراجع بني الكتب، املذكر العربية 

...، وغريها، كما متت االستعانة كذلك مبختلف مصادر املعلومات املتاحة على الشبكة العنكبوتية امللتقيات، 
ا استفادة خصوصا يف احلصول على خمتلف اإلحصائيات واملؤشرات املتعلقة  انواليت استفاد منها الباحث أميم

  .لتجربة اهلندية يف اإلصالح املايلاب



 

 بوزرب خريالدينخوالد أبوبكر، 
 

272 

 :الدراسات السابقة ومميزات الدراسة احلالية عنها. 2
 :(Waheed, 2009دراسة ) 1.2

هدفت هذه الدراسة إىل توضيح أثر إصالحات القطاع املايل على النمو االقتصادي يف دولة 
املؤشرات واإلحصائيات املرتبطة جمموعة من تحليل هلدف السابق الذكر قام الباحث بابكستان، ولتحقيق ا

يف دولة ابكستان، وقد خلصت الدراسة إىل أن إصالحات القطاع املايل قد كانت فعمالة يف  البحثمبوضوع 
إحداث تغيري اجيايب يف معظم املؤشرات الرئيسية للقطاع املايل، ومع ذلك هناك حاجة ملحة لتعميق هذه 

 اإلصالحات للمساعدة على حتقيق منو اقتصادي أعلى ومستدام يف ابكستان.
 :(2013)بن معزو ومحانة،  دراسة 2.2

هدفت هذه الدراسة إىل قياس العالقة بني التحرير املايل والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 
(، وقد KAOPEN(، وذلك من خالل منذجة هذه العالقة عرب استخدام مؤشر )1970-2010)

تحرير املايل والنمو االقتصادي يف طويلة األجل بني ال خلصت هذه الدراسة إىل وجود عالقة معنوية سلبية
 مع ضرورة القيام بعدة إصالحات هيكلية على االقتصاد اجلزائري قبل التوجه حنو التحرير املايل. ،اجلزائر
 :(Wang et al, 2015دراسة ) 3.2

هدفت هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني التطور املايل والنمو االقتصادي يف الصني خالل الفرتة  
(، ولتحقيق اهلدف السابق الذكر أجرى الباحثون دراسة قياسية ابستخدام طريقة املربعات 1978-2013)

( ومنوذج االحندار املتعدد، وقد توصلت الدراسة يف األخري إىل وجود أتثري سليب للتطور OLSالصغرى )
 ت(.املايل على النمو االقتصادي يف الصني خصوصا على القطاع الثالث )قطاع اخلدما

 :مميزات الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة 4.2
تتميز هذه الدراسة بكوهنا من الدراسات العربية احلديثة جدا ذات األمهية البالغة اليت تبحث يف دور 
اإلصالح املايل يف حتقيق التحول والنمو االقتصادي للدول النامية، اليت تعد حباجة ماسة إىل مثل هذه 

 .مل يف طياهتا مداخال حديثة لإلصالح االقتصادي يف هذه الدولالدراسات اليت حت
حتليلها لتجربة رائدة يف جمال حترير القطاع سة عن الدراسات السابقة من خالل كما تتميز هذه الدرا
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املايل واملصريف وتبين خطوات ملموسة ضمن جمال إعادة أتهيله وإصالحه، األمر الذي مكمن اهلند من حتقيق 
واضح يف مؤشرات القطاع املايل، والذي انعكس بدوره يف تعزيز معدالت النمو وتسريع وترية التحول حتسن 

االقتصادي للهند من اقتصاد انم يتخبط يف عدة مشكالت إىل اقتصاد انشئ منفتح على عدة آفاق تنموية 
 جديدة.

 :النظام املايل ودوره يف متويل االقتصادايت .3
 :تعريف النظام املايل 1.3

بل تعددت التعريفات املقدمة له ومن بني أبرز هذه التعريفات مل يقدم للنظام املايل تعريف حمدد،  
 :نذكر

تداول األسهم يتم جتمع من األسواق، األفراد، املؤسسات، القوانني، األنظمة، والتقنيات اليت من خالهلا  -
 .املالية، إضافة إىل حتديد معدالت الفائدة والسندات واألوراق املالية األخرى، وكذلك إنتاج وتوزيع اخلدمات

(Rose, 2003, p3)  
األسر والشركات واحلكومات على التمويل حتصل جمموعة املؤسسات )األسواق والوسطاء( اليت من خالهلا  -

 (Hartmann et al, 2003, p8) . الالزم ألنشطتها وتستثمر املدخرات
وتبادل احلقوق النقدية، أي احلق يف تلقي النقود أو أي أصول جمموعة من الرتتيبات اليت تستخدم خللق  -

  (.45، ص2002أخرى )ماير، 
ت وحدات مالية أو مصرفية تقوم بتجميع املدخرات من األفراد واملشروعات أو احلكومات وتضعها حت -

بط بني قطاعات االدخار وقطاعات االستثمار )شقريي وآخرون، تصرف هذه الوحدات حيث أهنا تر 
 .(23، ص 2009

جمموعة املؤسسات واألسواق املالية اليت يتم من خالهلا انتقال األموال من املدخرين إىل املستثمرين أو من  -
املقرضني إىل املقرتضني من خالل كافة اآلليات اليت تضمن تبادل وحيازة األصول واألدوات املالية املختلفة. 

 (2، ص2001)مطاوع، 
تعريفات تعترب النظام املايل ذلك اجلزء أو القطاع من االقتصاد الذي يقدم أو من املالحظ أن أغلب ال 
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ويتألف من جمموعة من املؤسسات )البنك املركزي، البنوك  ،يوفر اخلدمات املالية للقطاعات األخرى
 واملؤسسات املالية غري املصرفية، األسواق املالية املنظمة، واملؤسسات التنظيمية والرقابية(.

 :النظام املايل وأتثريه على النشاط االقتصادي 2.3
 :(18، ص2009)ساعد،  فيما يلي ياالقتصادالنمو على  املتطور يربز أتثري النظام املايل

كلما ارتفعت كفاءة ختصيص األموال وتوزيعها على املشاريع االستثمارية املتنافسة كلما زادت إنتاجية   -
 مل اإلنتاج.خمزون رأس املال وارتفعت إنتاجية عوا

كلما اخنفضت تكلفة الوساطة كلما ارتفع حجم االستثمار املوازي لكمية ما من االدخار نظرا ألن   -
 املدخرين واملستثمرين يتقامسون تكاليف الوساطة فيما بينهم.

ر كلما ارتفعت العوائد على االستثمار كلما تدنت كلفة الوساطة املالية، وارتفع صايف العائد على االدخا  -
 وابلتايل يزيد احلافز على االدخار. 

ويربز الدور الذي يلعبه النظام املايل يف النشاط ية يف االقتصاد، للنظام املايل عدة وظائف ابلغة األمهو 
 والنمو االقتصادي يف الشكل املوايل:

 : دور النظام املايل يف حتقيق النمو والتنمية االقتصادية1 الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Abdul Waheed, (2009), Financial Reforms and Economic Growth: 

Time series Data Analysis for Pakistan, Institute of Developing Economies, 

Japan External Trade Organization, V.R.F series, N° 452, November, p3. 
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 :اإلصالح النظام املايل يف االقتصادايت النامية ومتطلبات. 4
 :الناميةيف االقتصادايت اخلصائص الرئيسية املشرتكة لألنظمة املالية  1.4

من مشكالت حادة تتمثل فيما يلي )بن بوزاين، االقتصادايت النامية  تعاين أسواق التمويل يف
 (:114-113، ص 2015

يف الدول الضعيفة اقتصاداي يعود ما تعانيه معظم األسواق املالية : تها وضحالتهاتشرذم األسواق وهشاش -أ
وتعدد أنواع ونوعيات االحتياجات االئتمانية واختالفها بني املناطق احلضرية  ،من تشرذم يف أنساقها اجلغرافية

 .والتباين الشديد لتوزيع الثروة والدخل فيها ،وعدم اتساق التطور بني قطاعاهتا املختلفة ،واألرايف
يف ظل هيكل  يف الدول النامية وشركات التأمني وشركات السمسرةاملصارف تعمل احتكار القلة:  -ب

 .يسوده االحتكار بعيدا عن املنافسة احمللية واألجنبية
اليت يقوم هبا املدخرون  اتسلبا على اختاذ القرار يؤثر هذا املشكل قصور هياكل املعلومات:  -ت

املخاطرة وعدم التأكد،  ترتفع درجيتعلى الوجه األكمل حيث ال تتم ف ،واملستثمرون ومؤسسات التمويل
وتصبح عملية احلصول على معلومات عن املقرتضني مكلفة للمؤسسات املالية وقد تكون غري مبنية على 

 معيار الكفاءة.
أساليب  وذلك ابنتشار تدين اإلدارة املصرفية ونقص الفعالية يف اهلياكل واألدوات املالية واملصرفية: -ث

سيئة بعيدة عن الكفاءة، وبغياب الرقابة قد تلجأ إدارة املصارف إىل إخفاء اخلسائر، وقد يؤدي ذلك 
 ابملصارف إىل التهور وإقراض مشاريع عالية املخاطرة مما قد يزيد من اخلسائر وتضخم األزمة. 

مجلة من املشاكل يف جانيب  عاين أسواق األوراق املالية يف الدول النامية منتضعف السوق املالية:  -ج
العرض والطلب، وتشمل هذه املشاكل: ضعف السيولة، تشوه هيكل املعلومات، ضعف اإلطار التنظيمي 

 .(64، ص2004وعدم وضوحه )زيطاري، 
 :ل يف االقتصادايت الناميةفعاإقامة نظام مايل  متطلبات 2.4

يف إن االستفادة من التحوالت املالية احلاصلة على املستوى الدويل يتطلب إقامة نظام مايل فعال 
املوايل متطلبات  ويربز اجلدوليصها على قطاعات االقتصاد الوطين، يضمن توفري املوارد وختصالدول النامية 
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 :حتقيق نظام مايل فعال
 نظام مايل فعالحتقيق : متطلبات 1 اجلدول

 القطاع املصريف املايلالسوق 
 وإتباعحتسني مؤسسات املنافسة داخل السوق  -

 .سياسة إعالمية حتسيسية
 .نشيط وواسع إقامة سوق مايل -
 وجود عدد كاف من املستثمرين والوسطاء املاليني. -

 سني نوعية وسرعة معاجلة العمليات.حت -
 فيزهم هبدف حتسني السلوك واألداء.تكوين املوظفني وحت -
إعداد سياسة مالئمة لالتصال ترتبط ابألهداف اليت يسعى  -

 إليها املصرف.
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. استخدام -
  .إقامة نظام فعال للدفع -

(، أثر إعادة هيكلة اجلهاز املصريف على زايدة وتنمية القدرة 2008عبد اللطيف، بوخاري عبد احلميد، ) مصيطفى املصدر:
-11، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول إصالح النظام املصريف، يومي -مع اإلشارة حلالة اجلزائر –التنافسية للبنوك 

 .2، صورقلة، اجلزائر، جامعة قاصدي مرابح، مارس 12

 :فيما يلييف االقتصادايت النامية السياسات واإلجراءات املتخذة إلصالح النظام املايل  وتتمثل 
 (39، ص 2009، )هدهود

 ات املالية وإلغاء حدود االئتمان.إلغاء القيود على سعر الفائدة والرسوم والعموالت وزايدة استقاللية املؤسس -
االئتمان تطوير وتفعيل السياسة النقدية، وتتضمن تطوير األدوات غري املباشرة لتلك السياسة وختفيض  -

 يض القيود املباشرة على االئتمان.يف قطاعات األولوية وختف التفضيلي
تشجيع املنافسة يف القطاع املايل واملصريف من خالل حرية الدخول واخلروج من السوق، توسيع نطاق  -

مال أمام املؤسسات املالية، حتسني هيكل ملكية املؤسسات املالية، إعادة هيكلة البنوك اليت تديرها األع
وتطوير األسواق املالية إبنشاء شبكة للتعامل بني  ،وحتسني البنية األساسية ،الدولة وحتويلها للقطاع اخلاص

 السماسرة والوسطاء وتطوير أدوات جديدة يف األسواق املالية.
وحتسني درجة الشفافية يف  ،عملية التنظيم واإلشراف املايل، وتشمل إعادة تكوين رأس املال املصريف دعم -

 املعامالت، وزايدة أوجه احلماية للمودعني واملستثمرين.
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 :النظام املايل يف االقتصاد اهلندي ومداخل اإلصالح. 5
 النظام املايل يف اهلند قبل اإلصالحات:  1.5

 واملسماة إبصالحات التحرير 1991اليت امتدت بني االستقالل وإصالحات خالل العقود 
اخلصخصة والعوملة، ركز النظام املصريف اهلندي بشكل رئيسي على تلبية احتياجات التنمية املخطط هلا يف 

سنوات، حيث لعب القطاع العام دورا مهيمنا، وقد ورث االقتصاد اهلندي النظام املصريف من  5إطار خطة 
كانت فاليت ركزت فقط على احتياجات احلكومة والتجار واألفراد األثرايء. الربيطانية حلكومة االستعمارية ا

هناك حاجة قوية إلعادة تنظيم وتدعيم النظام املصريف السائد لتلبية احتياجات االقتصاد وإجياد إطار مؤسسي 
 لتوفري متويل طويل األجل للزراعة وقطاع الصناعة.

روبية من قبل احلكومة اهلندية، مليون  500، مت أتميم البنوك اليت يبلغ حجم ودائعها 1969يف عام 
وكانت املبادئ التوجيهية التفصيلية، التفتيش واإلشراف على البنوك، وتوجيه اإلقراض ذو األولوية للقطاعات، 

املصريف حتت سيطرة  من القطاع %80تثبيت معدالت فائدة اإلقراض واالقرتاض. وبعد محلة التأميم أصبح و 
حيث مت أتميم املزيد من البنوك اخلاصة  1980حكومة اهلند، وقد مت تكثيف عملية اإلصالح يف عام 

من القطاع  % 90لتوسيع القطاع املصريف ليشمل املناطق الريفية واملناطق الضعيفة، وبذلك أصبح أكثر من 
 (Harsh, 2017, p51)املصريف حتت سيطرة احلكومة. 

 ,Shirai) بصفة عامة واملصريف بصفة خاصة ابملالمح التاليةاهلندي وعلى العموم متيز القطاع املايل 
2002, p53): 

متيز القطاع املصريف اهلندي  1991قبل إصالحات ف ،سيولة القانونيةارتفاع نسبة االحتياطي النقدي وال -
كان هناك انتشار لالحتياطي القانوين )أي فرض من الناحية املالية، حيث   الشديدبفرتة طويلة من التنظيم 

( اليت SLRالبنك املركزي على البنوك إيداع نسبة من الودائع لديه(، إىل جانب شرط السيولة القانونية )
 تتطلب من البنوك االحتفاظ بقدر من الودائع يف شكل أوراق حكومية مؤهلة.

 .معدالت الفائدة وعدم مرونتها حتديد -
 .عة، الصناعات الصغرية والصادرات(املوارد املالية ملا يسمى القطاعات ذات األولوية )الزراتوجيه  -
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فرض أهداف كمية على البنوك املؤممة لتوسيع شبكتها يف املناطق الريفية ومتديد االئتمان إىل القطاعات  -
 .بشكل متزايد لتمويل العجز املايلذات األولوية، واستخدام هذه البنوك 

الرغم من السماح للبنوك اخلاصة غري املؤممة واملصارف األجنبية ابلتعايش مع بنوك القطاع العام يف  على -
وسياسات الرتخيص الصارمة  ذلك الوقت، إال أن أنشطتها كانت مقيدة للغاية من خالل لوائح الدخول

 .للفروع
غري مرحبة، حيث كان متوسط ظلت العديد من البنوك  صارمنتيجة للتدخل احلكومي الف ،ضعف الرحبية -

%، يف حني  0,15العائد على األصول ملصارف القطاع العام يف النصف الثاين من الثمانينات حوايل 
 %.   24حوايل  (NPA)عاملة البلغت األصول الغري 

 ضعف مشاركة سوق رأس املال حيث كان أغلب التمويل يتم عرب القطاع البنكي. -
ومع ذلك كانت  1985دية تتحرك على نطاق متواضع يف عام بدأت اإلصالحات االقتصاو   

حيث تراجعت  ،1991التدابري غري جدية، ونتيجة لذلك بدأت عالمات األزمات تتجلى يف عام 
، كما أسابيع 3إىل مستوايت دنيا ال تكفي لتمويل الواردات ملدة احتياطيات اهلند من العمالت األجنبية 

 ، هذا اىل جانب ارتفاع مستوايت التضخم.%من الناتج القومي اإلمجايل 60بلغ الدين احلكومي حوايل 
(Balayya, 2006, p63) ويربز اجلدول املوايل بعض املؤشرات االقتصادية للهند قبل اإلصالحات ،: 

 (1991إصالحات )كلية لالقتصاد اهلندي قبل القتصادية االؤشرات امل: 2 جلدولا
عجز املوازنة )نسبة إىل  املؤشر

 الناتج(
عجز امليزان اجلاري )نسبة إىل 

 الناتج(
 معدل النمو )%(

1971-1981 - 0,1 0,8 
1984-1985 9 1,2 1,7 
1987-1988 9,2 1,8 1,2 
1990-1991 9,4 3.1 3,3 

Source: Ministry of finance, (1992), Economic survey 1991-1992, New 

Delhi, India. 

يربز من خالل اجلدول الرتاجع الواضح يف جممل أداء االقتصاد اهلندي، وتعمق العجز يف املوازنة 
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واحلساب اجلاري مما استدعى الدخول يف إصالحات جدرية، ومن بني اإلصالحات جند اصالح القطاع 
 املايل الذي كان حمل تعديالت هيكلية.

 واملبادئ:إصالح النظام املايل يف اهلند: السياسات  2.5
يف اهلند اإلصالحات املصرفية  إسرتاتيجيةكانت   مكامن االختالف يف اإلصالح املايل يف اهلند: 1.2.5

مماثلة إىل حد كبري لتلك اليت اتبعت يف بلدان أخرى، ولكن مع بعض االختالفات املهمة وكانت مماثلة من 
، واستهدفت 1ابزل جلنة حيث تركيزها على فرض معايري احرتازية، وحتسني االشراف التنظيمي للوفاء مبعايري 

 القطاع املايل.دة املنافسة لزايدة كفاءة زاي
 فيما يلي صالحات يف البلدان األخرى، يتمثالنتالفان مهمان مقارنة ابإلومع ذلك كان هناك اخ

(Montek, 2006) : 
كانت اإلصالحات يف القطاع املصريف أكثر تدرجا من معظم البلدان، وهو مسار   اإلصالح التدرجيي: -أ

أن اإلصالحات يتماشى مع االسرتاتيجية العامة لإلصالح يف اهلند، واليت أمكن حتقيقها من خالل حقيقة 
 مل يتم إدخاهلا يف وسط القطاع املصريف خالل األزمة اليت قد تنطوي على املزيد من اإلحلاح.

على عكس ما هو معتمد يف العديد من البلدان األخرى، مل  عدم اعتماد اخلصخصة كاجتاه عام: -ب
نافسة مرغوبة، وهذا يعين يكن هناك أي نية خلصخصة بنوك القطاع العام يف اهلند، وكان من الواضح أن امل

أنه ينبغي السماح ملصارف القطاع اخلاص واملصارف األجنبية بزايدة حصتها يف السوق إذا أمكن ذلك. 
 ومع ذلك أعلنت احلكومة أيضا عن عزمها على تقوية مصارف القطاع العام ومتكينها من مواجهة املنافسة.

على ضوء  :حول إصالح النظام املايل اهلندي (Narasimham)توصيات جلنة انراسيمهام  2.2.5
فرتة التدهور اليت عاشها االقتصاد اهلندي بعد االستقالل قدمت جلنة انراسيمهام تقريرا حول القطاع املصريف 

 وهي كالتايل ،اهلندي والذي تضمن مجلة من املالحظات والتوصيات إلصالح هذا القطاع
(Narasimham, 1992): 

 : قدمت اللجنة التوصيات التالية لتعزيز النظام املصريف اهلندي: املصريفتعزيز النظام  -أ
 ابإلضافة إىل املخاطر االئتمانية.جيب أن أتخذ متطلبات كفاية رأس املال يف االعتبار خماطر السوق  -
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 دمة للحكومة مماثال للسلف األخرى.ينبغي أن يكون وزن املخاطرة على السلف املق -
 .% 10إىل  % 8دىن لرأس املال إىل املخاطر من زايدة احلد األ -
 سوق رأس املال يف الداخل واخلارج.تشجيع بنوك القطاع العام للوصول إىل  -
 : مت تقدمي التوصيات التالية لتحسني جودة األصول:جودة األصول -ب
 صول املتعثرة إىل إمجايل األصول.ينبغي ختفيض نسبة األ -
ها على أساس أهنا أصول واليت مت تطويرها ابلضماانت احلكومية، مع معاجلتتقييم جودة حمفظة األصول  -

 غري منتجة.
 : أوصت اللجنة مبا يلي: نظام وطرق عمل البنوك -ت
 ام توظيف للقوى املاهرة من السوق.ينبغي أن يكون لدى البنوك واملؤسسات املالية نظ -
 إلدارية مع مراعاة اجتاهات السوق.ت األجور اينبغي منح بنوك القطاع العام املرونة لتحديد مستواي -
جي فيما يتعلق ابألعمال قد يكون هناك حاجة إلعادة تعريف نطاق عمل وكاالت التدقيق والتفتيش اخلار  -

 املصرفية.
 الت املتعلقة ابلعمليات املصرفية.علومات والرقابة يف العديد من اجملااملهناك حاجة لتطوير نظام  -
 : تضمنت توصيات اللجنة فيما خيص تغيري هيكلة القطاع املصريف ما يلي:اهليكليالتغيري  -ث
إعادة هيكلة النظام املصريف من خالل إنشاء مصرفني أو ثالث مصارف ذات مركز دويل، إنشاء مثانية  -

 أو عشرة بنوك كبرية وجيب أن هتتم هذه البنوك ابحتياجات قطاعات الشركات الكبرية واملتوسطة وأكرب
 مع دمج عدد كبري من البنوك احمللية.الشركات الصغرية، 

 ب أن يتم دجمه مع البنوك الضعيفة.أن يكون دمج البنوك الكبرية فقط مع البنوك الكبرية، وال جي -
 .% 33جيب ختفيض احلد األدىن حلصة البنك االحتياطي يف أسهم البنوك املؤممة إىل  -
 ألي بنك آخر. بنك االحتياطي مالكاجيب أال يكون  -
 يل لسندات اخلزانة.ينبغي أن يقوم البنك االحتياطي اهلندي ابالنسحاب الكامل من السوق األو  -

اليت أوصت بدمج بنوك القطاع العام القوية ( Narasimham II)مت أتسيس جلنة  1998يف عام 
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إبعادة رمسلة البنوك الضعيفة ا، كما أوصت ة إذا مل يكن إعادة أتهيلها ممكنوإغالق بعض البنوك الضعيف
  (Harsh, 2017, p51) وإنشاء صندوق إعادة بناء األصول، وحتسني آليات الدفع والتسوية.

ميكن تلخيص إصالحات القطاع املصريف يف  :1991إصالحات القطاع املصريف اهلندي منذ  3.2.5
 : (Shirai, 2002, p54) اهلند يف اجملاالت الستة التالية

( CRR)اخنفضت نسبة  :(CRR) واالحتياطي القانوين( SRR) نسبة السيولة القانونيةختفيض  -أ
سنة %  38,5من  (SRR)، واخنفضت نسبة 2001يف عام  % 5,5إىل  1991يف عام  % 15من 

حىت اليوم، وأدى االخنفاض يف هذه النسبة إىل  % 25عند  ت، وبقي1997يف سنة %  25إىل  1991
 زايدة مرونة البنوك يف ختصيص االئتمان ومنح البنوك فرصة لتحسني رحبيتها.

جل، وعلى القروض مرنة فيما يتعلق جبميع الودائع أل: أصبحت أسعار الفائدة حترير أسعار الفائدة -ب
روبية، وقد شجع حترير أسعار الفائدة البنوك على حتسني كفاءهتا من حيث الدخل،  200000األكرب من 

 واالجتاه حنو تنويع الدخل من خالل األعمال غري التقليدية نتيجة اخنفاض الدخل املتبادل.
   القروض.ويربز اجلدول املوايل تطور أسعار الفائدة على 

 2017-1987يف اهلند خالل الفرتة : تطور معدالت الفائدة على اإلقراض 3 اجلدول
 (%معدل الفائدة على اإلقراض ) السنة (%معدل الفائدة على اإلقراض ) السنة
1987 16,5 2003 11,45 

1989 16,5 2005 10,75 

1991 17,87 2007 13,02 

1993 16,25 2009 12,18 

1995 15,45 2011 10,56 

1997 13,83 2013 10,29 

1999 12,55 2015 10,00 

2001 12,1 2017 9,50 

World Bank (2019), lending interest rate, available at:  Source: 

https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?locations=IN, (25-04-

2019) 

، % 16,5كانت مثبتة ملدة طويلة عند   1991يربز من خالل اجلدول أن معدالت الفائدة قبل 

https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?locations=IN
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ولكن بعد دخول اإلصالحات حيز التطبيق عرفت معدالت الفائدة على اإلقراض تراجعا واضحا، حيث 
، لتواصل االخنفاض تدرجييا يف األغلب، 2001سنة % 12,1إىل  1993سنة  % 16,25تراجعت من 

 .2017سنة  % 10ت إىل أقل من حيث وصل
تثبيتا  1990أما ابلنسبة ملعدالت الفائدة على الودائع فقد عرفت خالل فرتة التسيري املركزي قبل 

ابرزا، وخاصة مع اخنفاض معدالت الفائدة على األوراق املالية احلكومية اليت فرض على البنوك شرائها، 
حني بلغت على  (، يف% 9- 8حيث تراوحت معدالت الفائدة على الودائع ألكثر من سنة ما بني )

-9إىل ) 1990-1987، لرتتفع ما بني 1986-1984ما بني   % 10  سنوات 3الودائع ألكثر من 
  سنوات اثبتا 3( ابلنسبة للودائع ألكثر من سنة، يف حني ظل معدل الفائدة على الودائع ألكثر من 10%

(Reserve Bank of India, 2001)قد عرفت معدالت بعد دخول اإلصالحات حيز التنفيذ ف . أما
الفائدة على الودائع تطورا بني االرتفاع واالخنفاض بني الفرتة واألخرى ابلتزامن مع التحوالت االقتصادية 
احمللية والدولية، ولكن أبرز مالحظة عن تطور معدالت الفائدة هو الرتاجع املسجل يف معدالت الفائدة على 

، % 5,50يث وصلت معدالت الفائدة إىل حدود ح 2005-2000خمتلف أنواع الودائع خالل الفرتة 
-6,40لتعاود االرتفاع مرة أخرى، وقد تراوحت معدالت الفائدة على الودائع أكثر من سنة بني )

 .سنوات 3( ابلنسبة للودائع ألكثر من % 6,70-6,25(، يف حني تراوحت بني )% 6,75

(Reserve Bank of India, 2018b, p121) 

: ساعد اإلصالح يف اإلقراض القطاعي ذي األولوية، وبشكل رئيسي من خالل اإلقراض القطاعي -ت
روض السياسة العامة، بينما كانت ى ختفيف األثر السليب الناجم عن قالتوسع يف التغطية، وعمل البنوك عل

 على البنوك األجنبية. % 33من السلف على البنوك احمللية و % 40أهداف 
: مت ختفيف حواجز الدخول على كل من القطاع اخلاصة واألجنبيةختفيض حواجز دخول البنوك  -ث

اخلاص واملصارف األجنبية، ومت منحها ملكيتها الكاملة، ونتيجة لذلك دخل مثانية من بنوك القطاع اخلاص 
مصرفا أجنبيا جديدا، وفيما يتعلق حبواجز الفروع مسح لبنوك القطاع العام برتشيد بعض الفروع، وبعد  26و

فيما يتعلق بقطاع اخلدمات، مسح للبنوك األجنبية  1995اهلند ابتفاق منظمة التجارة العاملية لعام   التزام
فرعا يف السنة، كما ميكن اعفاء هذه البنوك من تلبية متطلبات الفروع يف املناطق  12بفتح ما يصل إىل 
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لريفية التابع للمصرف الوطين للتنمية الريفية وشبه احلضرية شريطة أن تساهم يف صندوق تنمية البنية التحتية ا
 الزراعية والريفية.

: مت األخذ مبختلف املعايري التحوطية ومعايري احملاسبة األكثر تطبيق املعايري احملاسبية واالحرتازية الدولية -ج
اسبية ، مع اعتماد املعايري احمل% 8مالئمة، حيث يتعني على البنوك الوفاء مبتطلبات كفاية رأس املال بنسبة 

 الدولية، مع تعزيز اإلفصاح والشفافية.
بنكا  11: مت إعادة رمسلة البنوك املؤممة من قبل احلكومة ومتت خصخصة إعادة رمسلة البنوك املؤممة -ح

 من القطاع العام جزئيا.
 :تقييم سياسة إصالح النظام املايل اهلندي والدروس املستفادة منها .6

 :تقييم سياسة إصالح النظام املايل اهلندي 1.6
جمموعة املؤشرات التالية لنظام املايل اهلندي عرب استعراض وحتليل ميكن تقييم سياسة إصالح ا

(RBI, 2018): 
اخنفضت نسبة السيولة القانونية ختفيض نسبة السيولة القانونية ونسبة االحتياطي النقدي:  1.1.6

 2008، وواصلت االخنفاض سنة 1997سنة % 25إىل حدود  1991سنة  % 38,5املفروضة من 
 2018 –بة السيولة القانونية تبلغ حاليا البنك االحتياطي اهلندي فإن نس، ووفقا لبياانت % 24إىل حدود 

إىل  1991% سنة  5فقد خفضت من  (CRR)أما ابلنسبة لنسبة االحتياطي النقدي  .% 19,25 -
 .2018% سنة  4

ض هذه النسب توسيعا لقدرة املصارف على منح االئتمان ومتويل االستثمار ابلشكل الذي ويعترب ختفي
 يساهم يف حتريك النشاط االقتصادي بشكل ملموس.

جنحت اإلصالحات املصرفية يف اهلند يف توسيع شبكة الفروع، تطور عدد الفروع وتعزيز االنتشار:  2.1.6
حيث اخرتقت البنوك التجارية املناطق الريفية عن طريق فتح فروع يف املناطق الريفية وشبه احلضرية ابلشكل 

 :2000-1969الذي يدعم التنمية احمللية والريفية، ويربز اجلدول املوايل تطور عدد الفروع بني 
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 عدد الفروع املصرفية يف االقتصاد اهلندي : تطور4 اجلدول
 2000 1999 1997 1995 1993 1969 السنة

 65412 64939 63550 62367 61169 8262 امجايل الفروع

 32734 32857 32915 33004 35389 1833 الفروع الريفية

 14407 14168 13766 13341 11465 3342 الفروع شبه احلضرية

Source : Reserve Bank of India (RBI), (2000), Basic statistical returns of 

scheduled commercial banks in India, Vol.29, March, p1. 

اجلدول أن عدد  وتوسع االنتشار، حيث يوضح يربز اجلدول رقم االتساع يف حجم النشاط املصريف
الفروع تضاعف أبكثر من ستة مرات بني هناية الستينات وبداية التسعينات، كما يربز من خالل اجلدول أن 

، يف حني وصلت إىل أكثر من % 10الفروع الريفية كانت ال تشكل سوى نسبة ضعيفة ال تتخطى 
لنسبة خالل السنوات املوالية. مع بداية التسعينات، وقد ظلت حصة الفروع الريفية يف حدود هذه ا% 50

 2008وقد بلغ عدد الفروع سنة غاء القيود املتعلقة بفتح الفروع، ويعكس هذا االنتشار جناح سياسة ال
، وهو عدد كبري يربز التسارع افرع 150947إىل  2018، ووصلت يف هناية سبتمرب افرع 81858حوايل 

 اهلائل يف فتح الفروع.
تطور معدل كفاية رأس املال البنوك اهلندية يف املتوسط يف وضع جيد : رأس املالتطور معدل كفاية  3.1.6

، وتدعو هذه االتفاقية إىل وجود حد أدىن من رأس املال 3ابزل جلنة لتلبية املتطلبات التنظيمية اجلديدة من 
األصول  األساسي الذي يقتصر تعريفه على األسهم العادية، حيث ترفع نسبة رأس املال األساسي إىل

، ومع ذلك فإن البنك االحتياطي الفيدرايل يصر دائما على مستوى أعلى % 4,5املرجحة ابملخاطر إىل 
 من األسهم العادية.

يف حني  % 12,1حوايل  2017وقد وصل معدل كفاية رأس املال يف البنوك التجارية اهلندية لسنة 
ترتفع هذه النسبة ابلنسبة للبنوك األجنبية ابلنسبة للبنوك العمومية، يف حني  2018سنة  % 11,7بلغ 

 % 18,7، يف حني تبلغ 2018سنة  % 16,4واخلاصة، حيث وصلت ابلنسبة للبنوك اخلاصة أكثر من 
ويف اجململ تعترب هذه النسب مرتفعة مقارنة مع ما قررته جلنة ابزل  (RBI, 2018) ابلنسبة للبنوك األجنبية

 اهلندي يف مأمن من الصدمات.ابلشكل الذي جيعل القطاع املصريف 
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يف املتوسط تتمتع البنوك اهلندية مبراكز قوية يف امليزانية العامة، حيث استوعبت جودة األصول:  4.1.6
يف النصف األول من التسعينات ويف اآلونة األخرية اإلصالحات املتخذة نسبة هامة من األصول غري العاملة، 

% من  2,58إىل  ليال من إمجايل القروض، حيث ارتفعتسرع قارتفع إمجايل القروض املتعثرة بشكل أ
، وقد بلغت املخصصات مقابل هذه 2009% يف عام  2,39، مقابل 2010إمجايل القروض يف سبتمرب 

 Herd) %. 1,12، اتركة صايف القروض املتعثرة عند 2010% فقط يف مارس  46القروض املعدومة 

et al, 2011, p9) 

تسريع عملية التحول االقتصادي للهند، وقد سامهت هذه التحوالت يف القطاع املصريف يف اهلند يف 
 ويربز ذلك من خالل ما يلي:

: أدت عملية التحرير التدرجيي يف القطاع املصريف اهلندي إىل تزايد حجم القروض املمنوحة لالقتصاد-أ
السيولة القانونية االحتياطي النقدي و نسبة  يف فيضتخال، حيث ساهم روض املمنوحة لالقتصادتزايد حجم الق

ع يمنح االئتمان، كما ساهم التخلي التدرجيي عن سياسة القروض املوجهة إىل تنو  علىإىل تزايد قدرة البنوك 
االستثمار ابلشكل الذي ينعكس على اإلنتاج، ويربز اجلدول حجم زايدة القروض املمنوحة، وابلتايل  هيكل

 .2017-1990بني  لالقتصاد من طرف البنوك اهلندية حجم القروض املمنوحة املوايل تطور
 : تطور حجم القروض املمنوحة لالقتصاد من طرف البنوك التجارية اهلندية 5 اجلدول

 2017 2010 2005 2000 1995 1990 السنة

)مليار إمجايل القروض
 روبية(

1163.01 2540.15 5114.34 15070.77 39420.83 86254.25 

القروض منها: 
 األولويةللقطاعات ذات 

429.15 733.29 1544.14 5107.38 12624.45 25531.87 

 Source : Reserve Bank of India (RBI), (2019), Database on Indian Economy, 

available at : 

https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=home (24-04-2019) 

يربز من خالل اجلدول التزايد الواضح يف حجم القروض املمنوحة لالقتصاد، حيث ارتفعت من 
، وهذا على ضوء 2000مليار روبية سنة  5114، إىل أكثر من 1990مليار روبية سنة  1163

https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=home
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إىل أكثر من  2005، أما خالل األلفية الثالثة فقد وصل حجم القروض سنة اإلصالحات املالية املنتهجة
مليار روبية، كما يربز اجلدول أن حجم  86254.25إىل  2017مليار دوالر، ليصل سنة  15070

إىل أكثر من  1990مليار روبية سنة  429.15القروض املمنوحة للقطاعات ذات األولوية قد ارتفع من 
 إىل 2017سنة  حجم القروض للقطاعات ذات األولوية وصل، يف حني 2000سنة مليار دوالر  1544
تضم القطاعات ذات األولوية قطاع الزراعة، املؤسسات الصغرية مليار روبية، حيث  25531.87 حدود

 واملتوسطة، القرض املصغر، اإلسكان، قروض التصدير والفئات اهلشة.
أما ابلنسبة حلجم القروض املمنوحة نسبة للناتج احمللي اإلمجايل اهلندي، فقد أبرزت بياانت البنك 

 1990سنة  % 43الدويل ارتفاعا واضحا، حيث ارتفع حجم القروض نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل من 
 .2017سنة  % 72إىل 
ر القيمة املضافة من املؤشرات اهلامة اليت تعكس يعترب مؤشتزايد صايف القيمة املضافة للقطاع املايل:  -ب

للقطاع املايل اهلندي تزايدا مستمرا  املضافةوقد عرفت القيمة مسامهة القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي، 
روبية سنة  2701600000حيث ارتفع صايف القيمة املضافة من ، صالحات املالية املطبقةابلتزامن مع اإل

، يف حني وصل صايف القيمة املضافة مع مطلع األلفية 1995 روبية سنة  5771400000إىل  1991
 Ministry of Statistics and Programme) روبية. 10264000000الثالثة 

Implementation, 2007, p39) 

 47339900000إىل أما خالل العقد الثاين من األلفية الثالثة فقد وصل صايف القيمة املضافة 
إىل  2016، لتواصل القيمة املضافة للقطاع املايل االرتفاع حيث وصلت سنة 2011روبية سنة 

روبية، ويدل هذا االرتفاع يف صايف القيمة املضافة إىل تزايد مسامهة القطاع املايل يف  7255100000
 Ministry of Statistics and).الناتج احمللي اإلمجايل وابلتايل املسامهة يف اإلقالع االقتصادي

Programme Implementation, 2018, p27) 

  :الدروس املستفادة من التجربة اهلندية 2.6
تجربة اهلندية يف إصالح النظام املايل بصفة عامة واملصريف بصفة خاصة ميكن حتليلنا للمن خالل 

 حتديد الدروس التالية: 
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احلكومة اهلندية النهج التدرجيي إلعادة هيكلة القطاع اختارت إشكالية خصخصة املصارف:  1.2.6
حترير القيود على البنوك األجنبية واخلاصة، ومل تنخرط احلكومة  نافسة وذلك عرباملصريف من خالل تعزيز امل

يف خصخصة شديدة ملصارف القطاع العام مثلما تعتمد أغلب دول العامل. ويعكس ذلك وجهة نظر جلنة 
ان نزاهة واستقاللية بنوك القطاع العام هو القضية األكثر أمهية وأن إبمكاهنا حتسني انراسيمهام أبن ضم

 ملكيتها. الرحبية والكفاءة دون تغيري
أثبتت أبن ملكية  (La Porta et al, 2000)ومع ذلك فإن العديد من الدراسات مثل دراسة 

ائدة، ضعف االئتمان اخلاص، نشاط أقل الدولة بشكل أكرب للمصارف متيل إىل أن ترتبط ابرتفاع أسعار الف
للبورصة، وضعف االئتمان غري املصريف، وهذا يشري إىل أن زايدة ملكية الدولة متيل إىل أن تكون مناهضة 

 للمنافسة، مما يقلل املنافسة من البنوك وغري البنوك.
حاولت احلكومة اهلندية التخفيف من األثر السليب لإلقراض املوجه اإلقراض املوجه واملدعوم:  2.2.6

 200000اليت تتجاوز و على أداء املصارف بتوسيع نطاق التغطية وحترير أسعار الفائدة على القروض تدرجييا 
صارف، األولوية ويسهم يف حتسني أداء امل جع األثر السليب إلقراض القطاع ذوروبية، وابلتايل من املتوقع أن يرتا

إىل أفراد  نري من األحياومع ذلك ال يزال يطلب من البنوك تقدمي االئتمان إىل أقسام أضعف، ويف كث
إىل أن اإلقراض املوجه خيفض رحبية القطاع العام، داعيا  (Shirai, 2002) ومشروعات معينة. وقد أشار

 األولوية. إىل املزيد من اإلقراض القطاعي ذو
يبدو روبية  200000من أيضا فإن املمارسة احلالية لتحديد أسعار الفائدة على اإلقراض األقل 

خالل النظر يف  حيث جيب السماح للبنوك بوضع أسعار فائدة إقراض بشكل أكثر مرونة من إشكالية،
دعوم من قبل العوائد واملخاطر لكل مشروع، وتشري ممارسات حتديد معدالت اإلقراض إىل وجود اإلقراض امل

البنوك، مما جيعل من الصعب على البنوك حتسني أدائها أكثر، وهو ما يستدعي الفصل بني اإلقراض التجاري 
 واالقراض السياسي، والذي سيكون شرطا أساسيا لتعزيز مهارات املساءلة واإلدارة لدى املصارف.

املصريف غالبا ما يؤدي إىل توزيع إن فرض حواجز الدخول يف القطاع حترير القيود على الدخول:  3.2.6
غري فعال للموارد عرب القطاعات واملشاريع، وقد تفسر سياسة فرض القيود جزئيا بضرورة هيمنة النظام 
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املصريف احمللي يف املرحلة األوىل من التنمية االقتصادية، وتعترب البنوك األجنبية واخلاصة اجلديدة يف اهلند أكثر 
 البداية، على الرغم من تدهور رحبيتها يف السنوات األخرية، وقد كانت مصارف من بنوك القطاع العام يف
من حيث التكلفة والدخل، لكن مصارف القطاع العام قد حسنت أداءها  كفؤةالقطاع اخلاص واألجنيب  

 تدرجييا خالل فرتة اإلصالح، وهذا يشري إىل أن أداء بنوك القطاع العام أصبح مشاهبا للقطاعني األجنيب
واخلاص، بعبارة أخرى فإن رفع القيود على دخول املصارف شكل ضغطا على البنوك العامة وشجعها على 

 األداء بشكل أفضل.
 :اخلامتة. 7

 من خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية: 
نظام مايل فعال تعاين االقتصادايت النامية من مجود كبري يف أسواق التمويل، وابلتايل فهي حتتاج إىل  -

 يضمن االنتقال السلس لرؤوس األموال حنو النشاط االقتصادي مبا يساهم يف تعزيز التنمية والنمو االقتصاديني.
شكلت القيود التنظيمية والتمويلية يف النظام املايل اهلندي عائقا رئيسيا للتنمية االقتصادية يف اهلند يف فرتة  -

فز على اتباع سياسات وإجراءات تصحيحية ضمن هذا االقتصاد مع ما بعد االستقالل، ابلشكل الذي ح
 مطلع التسعينات.

( وخمتلف اإلصالحات التابعة هلا منعطفا Narasimhamلقد شكل اعتماد توصيات جلنة انراسيمهام ) -
ملصريف حامسا يف تطوير القطاع املايل يف اهلند وأتهيله، األمر الذي انعكس إجيااب يف تعزيز سالمة النظام ا

اهلندي وجودة أصوله، حتسني طرق وآليات عمل املصارف واملؤسسات املالية، التغيري اهليكلي لرتكيبة القطاع 
 البنكي واملايل، حترير أسعار الفائدة، ختفيض حواجز الدخول، ...، وغريها.

ينيات يف تسريع لقد سامهت خمتلف اإلصالحات املالية واملصرفية اليت أجرهتا اهلند خالل مرحلة التسع -
وترية التحول االقتصادي للهند، وميكن تلمس ذلك من خالل تتبع التحسن امللحوظ يف مسامهة القطاع 

(، وتضاعف حجم القروض املمنوحة للنشاط االقتصادي بصفة عامة GDPاملايل يف الناتج احمللي اإلمجايل )
 والقطاعات ذات األولوية بصفة خاصة.

لذي حققته اإلصالحات املالية يف اهلند بعد التسعينات إال أن النظام املايل يف على الرغم من النجاح ا -



 

 التحول االقتصادي يف االقتصادايت الناميةإصالح النظام املايل كمدخل لتسريع 
 –قراءة يف التجربة اهلندية - 

 

289 

للقطاع العام، وارتفاع حجم القروض غري  املستمرةاهلند ال يزال يعاين من مجلة من العراقيل لعل أبرزها اهليمنة 
 العاملة.

 :يسية للدراسة والقائلةوأتسيسا على كل ما مت التوصل إليه من نتائج مت إثبات صحة الفرضية الرئ
( يف تسريع Narasimhamساهم اإلصالح التدرجيي للقطاع املايل واعتماد مبادئ جلنة انراسيمهام )"

 ".عملية التحول االقتصادي يف اهلند رغم كافة العراقيل والتحدايت
اجملال، مت التوصل وبناًء على خمتلف النتائج اليت مت التوصل إليها وعرب حتليل التجربة اهلندية يف هذا 

إىل جمموعة من التوصيات اهلامة اليت من املمكن أن تساعد االقتصادايت النامية بوجه عام واالقتصاد اجلزائري 
بوجه خاص على االستفادة من اإلصالحات املالية والبنكية يف تسريع التحول االقتصادي ودعم جهود 

 :التنمية االقتصادية فيها، وذلك من خالل
دور الوساطة املالية لتسهيل منو القطاع احلقيقي، وهذا ابإلسراع يف تطبيق اإلصالحات املالية يف تعزيز  -

تلك البلدان، وتبين املزيد من إجراءات التحرير خاصة فيما يتعلق بتحرير أسعار الفائدة، تشجيع االستثمار 
ة، تعزيز حجم القروض املوجهة للقطاع األجنيب يف القطاع املايل والبنكي، فتح رأمسال البنوك العامة للمسامه

 اخلاص، تشجيع االنفتاح التجاري، ...، وغريها.
فتح أبواب التحالفات اإلسرتاتيجية بني البلدان النامية وبني اهلند وغريها من الدول الناشئة األخرى اليت  -

قتصادي ودعم معدالت حققت جناحا واسعا يف جمال االستفادة من اإلصالحات املالية يف تسريع التحول اال
النمو االقتصادي فيها، وذلك بغية االستفادة من معارفها وخرباهتا، والعمل على نقلها وتطويعها مبا خيدم 

 اقتصادايت البلدان النامية.
ضرورة إجراء املزيد من الدراسات واألحباث املستقبلية حول اإلصالحات االقتصادية املتبعة يف اهلند عموما  -

القطاع املايل فيها على وجه اخلصوص، وذلك لفهم أسرار جناح التجربة اهلندية بغية تطوير مناذج وإصالحات 
 تنموية انجحة قابلة للتطبيق يف اجلزائر ويف غريها من الدول النامية.
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 : ملخص
أتكد االقتصاديون أن رأس املال البشري خصوصا التعليم يعترب من أهم العوامل احملققة للنمو 
االقتصادي ويرجع ذلك إىل العديد من الدراسات اليت أثبتت ذلك يف عدة دول منها: دراسة شولتز ودراسة 

 دنيسون.
هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة العالقة السببية بني التعليم والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل 

املقدمة  grangerوذلك اعتمادا على منهجية حديثة الختبار سببية  2016-1980الفرتة املمتدة بني 
، فكانت نتائج الدراسة VARواليت تعتمد على منوذج متجه االحندار الذايت toda yamamotoمن طرف 

 .على التعليم وعدد املسجلني يف التعليم العايل اإلنفاقغياب العالقة السببية بني النمو االقتصادي وكل من 
 .، اجلزائرToda yamamotoالنمو االقتصادي، التعليم، سببية كلمات مفتاحية: 

 .JEL: O40 ،I20 ،C59 ،O55تصنيف 

Abstract: 

Economists have stressed that human capital, especially education, is 

one of the most important factors driving economic growth, because many 

studies have shown this in a number of countries, including the study of 

Schultz and the study of Denison.  
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The objective of this paper is to study the causal relationship between 

educationand economic growth in Algeria during the period 1980-2016, 

based on a recent method of testing the granger causality provided by toda 

yamamoto and based on the VAR model. The results of the study were the 

Absence of the causal relationship between economic growth, expenditure 

on education, and enrollment in higher education. 

Keywords: economic growth, education, Toda Yamamoto causality, 

Algeria. 

Jel Classification Codes: O40, I20, C59, O55. 

 :مقدمة.1
برمتها إىل حتقيقه  الشعوباألهداف اليت تسعى  من بني الراهنيعد النمو االقتصادي يف الوقت 

أهم املؤشرات اليت تظهر تطور النشاط االقتصادي، وابلتايل فهو  ميثل، كونه كانت متقدمة أو انميةسواءا  
 حلقيقة الوضع االقتصادي السائد.مرآة عاكسة 

اديني ولفرتات من الباحثني االقتص العديد اهتماماتاملوضوع، فقد استحوذ على هذا نظرا ألمهية 
إذ يعد أول من  ،1776سنة ثروة األمم  مؤلفهيف  Adam Smithطويلة، على رأسهم أب االقتصاد 

ابلعديد من الدراسات يف هذا اجملال. فرغم تفاوت  هااملعامل األوىل لنظرية النمو االقتصادي، ليتبع بعد أسس
االقتصادية، واملالحظ هو عودة املوضوع بقوة  الرتكيز عليه من فرتة إىل أخرى إال أنه بقي يف صلب النظرايت

 منذ الثمانينيات مع ظهور نظرايت النمو احلديثة.
من العوامل ترتكز ابألساس يف عوامل االنتاج: العمل، رأس  جمموعة حصيلةإن النمو االقتصادي هو 

 .االقتصادي ية النموالتكنولوجيا، إضافة لعوامل أخرى هلا أتثري على حجم اإلنتاج ومن مث على عملو  املال
رأس املال البشري اليف اآلونة األخرية وابلضبط منذ منتصف الثمانينيات من القرن املاضي، مت ادماج 

 .كعامل أساسي يف خمتلف النظرايت احلديثة للنمو، وهذا بفضل جمموعة من الدراسات احلديثة
 أشكال االستثمار يف رأس املال البشري إىل مخسة جمموعات كربى هي 1961 لقد صنف شولتز

(SCHULTZ, 1961, p. 09) : الصحة، التدريب، التكوين أثناء العمل، التعليم الرمسي، تعليم الكبار
يله على التعليم الرمسي معتربا إايه ركز حتلكما و واهلجرة والتنقل من أجل االستفادة من فرص عمل أفضل،  
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 أهم أشكال االستثمار يف رأس املال البشري.
منذ االستقالل كغريها من الدول و رأس املال البشري، طبقت اجلزائر  ال تنميةنظرا ألمهية التعليم يف 

األمية من  نسبمتكنت من ختفيض  إذرأس املال التعليمي يف اجملتمع، الللرفع من خمزون  اصالحات جمموعة
سنة  %19.4إىل و  2008سنة  %22.1إىل  2005سنة  %26.5إىل  1998سنة  31.5%

 .HAMLI, 2018, p) 2017سنة %10مث إىل (08، صفحة 2011)عيادي و لعريفي،  2011

12). 

سببية طويلة املدى بني التعليم والنمو االقتصادي يف اجلزائر؟، وإن هل يوجد عالقة االشكالية: 
 وجدت فما هو اجتاه العالقة السببية؟

 : الفرضيات
 .وجود عالقة سببية ذات اجتاهني بني التعليم والنمو االقتصادي 

 أهداف البحث: 
يف اجلزائر  االقتصاديالتعليم والنمو هتدف هذه الدراسة إىل توضيح اجتاه العالقات السببية بني 

 بغرض اخلروج بتوصيات تفيد صانعي القرارات.
: لإلحاطة واإلملام ابجلوانب اليت ترتبط هبذا املوضوع، اعتمدان على املنهج الوصفي املتميز املنهجية املتبعة

 من خالل اتباع الطرق القياسيةالقياسي ابملنهج التحليلي يف اجلانب النظري، واعتمدان على املنهج 
 واالحصائية احلديثة لدراسة العالقة السببية بني التعليم والنمو االقتصادي.

 أثر التعليم على النمو االقتصادي )القنوات واآلليات السببية(:.2
البشري، إذ يؤدي تطوره إىل الدفع بعجلة  هم أشكال االستثمار يف رأس املاليعترب التعليم من بني أ

النمو االقتصادي واالجتماعي وحتسني مستوايت املعيشة، وميكن أن نبني بعض قنوات التأثري اإلجيايب للتعليم 
 على النمو االقتصادي من خالل الشكل اآليت: 
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 القنوات اليت من خالهلا يؤثر التعليم واملهارات على النمو االقتصادي: 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Denise Hawkes, Mehmet Ugur, Evidence on the relationship between education, 

skills and economic growth in low-income countries, Systematic review, July 2012, P.11. 

 قنوات يؤثر من خالهلا على النمو االقتصادي وهي:من خالل الشكل أعاله، نستنج أن للتعليم أربعة 
  التعليم واإلنتاجية: تعرف انتاجية العمل)وتقاس(على أهنا الناتج من ساعة عمل العامل، ويقدر أثر التعليم

يف االنتاجية من خالل املقارنة بني أجور األشخاص املتعلمني وغري املتعلمني عرب الزمن، وبشكل عام يساهم 
اءة واملقدرة الذهنية وسعة االستعاب ورفع التعليم يف حتسني املوارد البشرية وتطويرها من خالل رفع الكف

 التعليم واملهارات

 منو من خالل 

 التعليم على النمو االقتصادي رالقنوات اليت من خالهلا يؤث

زايدة معدل املشاركة  انتاجية العمل
 للسكان يف سوق العمل

التفاعل مع رأس 
 املال املادي

حتسني الدخل 
 الفردي)اإلبتكار(

حتسني جودة 
مدخالت العمل 
وابلتايل زايدة 

 انتاجية كل عامل

كمثال على ذلك: 
عمالة اإلانث 
بسبب اخنفاض 
 معدالت اخلصوبة

يستفيد العمال 
األكثر مهارة من 
االستثمار احمللي 

 واألجنيب

ارتفاع الطلب على 
املنتجات املتنوعة 

ذلك  يؤديوابلتايل 
 إىل عملية االبتكار

 اآلاثر الوسيطية للتعليم 

يالنمو االقتصادالتأثري النهائي على   
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انتاجية القطاعات املختلفة لالقتصاد، وهناك جزم على أن العمال املتعلمني هم أكثر انتاجية من العمال 
الغري متعلمني وذلك مهما كان نوع العملية االنتاجية. إال أن مسامهة التعليم االجيابية يف التنمية تعتمد على 

مدى مالئمته الحتياجات اجملتمع يف املراحل التنموية املختلفة، يضاف إىل ذلك أن تعليم نوعية التعليم، و 
مهارات االنتاج احلديثة ملن هم حاصلون على تعليم أساسي جيد أسهل وأقل تكلفة من تدريب غري 
املتعليمني، ويف عصر الصناعات املعتمدة على رأس املال البشري أو ما تسمى بــ"صناعات العقل 

 . (230، صفحة 2014)بوضياف،  لبشري"يتطلب أن يكون العمال ذوي مهارات عالية ومتجددةا
  أتثري التعليم على زايدة معدل املشاركة للسكان يف القوى العاملة، خاصة اإلانث: إن االستثمار يف الرأس

فعليا وظيفة ويدخل سوق العمل، لذلك فإن الزايدة يف املال البشري يزيد من احتمال أن جيد الشخص 
 كمية مدخالت العمل ستزيد من االنتاج االقتصادي وابلتايل النمو االقتصادي.

كذلك يؤدي ارتفاع مستوى التعليم إىل اخنفاض معدالت اخلصوبة لدى اإلانث، وعليه كلما زادت 
كلما زادت نسبة مشاركتهن يف القوى العاملة، وابلتايل نسبة مشاركة النساء يف التعليم وخصوصا بعد الثانوية  

ارتفعت نسبة مشاركة السكان يف النشاط االقتصادي، كما أن التعليم يزيد من انتاجية املرأة يف سوق العمل 
)ولد عمري،  ويزيد من الناتج القومي، وابملقابل فإن عدم تعليمهن يزيد من تكلفة الفرصة الضائعة للمجتمع

 . (80، صفحة 2015/2016
  التفاعل مع رأس املال املادي: ميكن القول أبن القوى العاملة األكثر مهارة هي األكثر قدرة على

االستخدام الفعال ملخزون رأس املال من خالل االستثمار احمللي واألجنيب، هذا التفاعل مع رأس املال املادي 
 .(HAWKES & UGUR, 2012, p. 10) قوى على معدل النمو االقتصاديقد يكون له أثر 

  أتثري التعليم على حتسني الدخل الفردي واإلبتكار: يؤثر التعليم على زايدة الدخل الفردي وابلتايل زايدة
املنتجات وهو انعكاس ملا يسمى ابلتقدم الطلب على املنتجات املتنوعة ما يدفع بزايدة عملية ابتكار 

 .التكنولوجي
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 :التأثريات اخلارجية 1.2
 أتثري التعليم على اخلصوبة: 1.1.2

إن التعليم هو أحد العوامل الرئيسية اليت تؤثر سلبا على اخلصوبة ويكون ذلك من خالل عدة آليات 
 : (MUNOZ & BAKER, 2017, p. 01) أمهها

اآللية األوىل: مستوايت التعليم املرتفعة تزيد من الوقت الذي تقضيه املرأة يف املدرسة أو اجلامعة، مما 
 يقلل أو يؤخر فرصها يف اإلجناب.

اآللية الثانية: قد يؤثر التعليم على اخلصوبة من خالل آلية سوق العمل، فالتعليم يتيح للمرأة الدخول 
 املختلفة وابلتايل زايدة أرابحها ورفع تكلفة الوقت الالزم لرتبية األطفال.يف جماالت العمل 

بلدا من  69وكمثال للعالقة العكسية بني التعليم ومعدالت اإلجناب، ميكن عرض دراسة تضمنت 
 كل من إفريقيا، آسيا وأمريكا الالتينية من خالل بياانت اجلدول التايل:

 التعليميحسب املستوى يف البلدان النامية معدالت اخلصوبة للمرأة : 1اجلدول 
 اثنوأيو عايل ابتدائي دون املستوى عدد البلدان املنطقة
 افريقيا 

 جنوب الصحراء الكربى-
 مشال افريقيا-

30 

3 

6,4 

4,7 

5,5 

3,6 

3,7 

2,8 

 آسيا 
 شرق ووسط جنوب واجلنوب الشرقي آلسيا  -
 غرب آسيا-

13 

10 

4,1 

6,4 

3,5 

4,6 

2,7 

3,5 

 12 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 
5,8 4,5 2,6 

 أقيانوسيا 
 اببو نيو غينيا

1 5,0 5,0 3,9 

Source: Population, éducation et développement, Rapport concis, Nation 

Unies, New York, 2003, P.P.31.32. 

file:///C:/Users/oli/Downloads/Population,%20%C3%A9ducation%20et%2

file:///C:/Users/Kheli_000/AppData/Local/Temp/Downloads/Population,%20Ã©ducation%20et%20dÃ©veloppement.pdf
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0d%C3%A9veloppement.pdf 
كلما اخنفضت معدالت ارتفعت مستوايت الدراسة  ا يظهر لنا من خالل اجلدول السابق أنه كلم

 اخلصوبة، ما يؤكد العالقة العكسية بينهما.
 أتثري التعليم على الصحة: 2.1.2

، بني التعليم والصحة اجيابية قويةوجود عالقة  تؤيدمن الدراسات والتقارير الدولية اليت مثة العديد 
مبكرة، كما وأهنم يتمتعون بصحة أفضل مقارنة فاألشخاص األكثر تعليمها هم األقل عرضة للوفاة يف سن 

 . (ROMAN & ULJAS LUTZ, 2019, p. 27) بقرانئهم األقل تعليما

 National Vital Statistics)فعلى سبيل املثال تشري التقارير الدولية لإلحصاءات احليوية 

reports ,2001)  سنة( املتسربني من املدارس الثانوية يف سنة  64-25بني )األفراد أن معدل وفيات
 & CULTER) كان أكرب مبرتني من معدالت وفيات أولئك األفراد املتخرجني من اجلامعة  1999

LIeras-Muney, 2006, p. 01). 

 انتقالهيتوقف عدم  والذيالفريوسات املعدية  ناملكتسبة( مفريوس نقص املناعة )AIDSالـ ابعتبار 
فعدم  وعليهككيفية انتقاله، أعراض املرض،...(، )حولهعلى مدى توفر املعلومات الصحيحة  األفرادبني 

 :املوايلميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول ، إذ على املستوى التعليميابألساس انتقاله يتوقف 
على املعارف العامة الصحيحة حول فريوس  سنة( املتحصلني 24-15)للشباب النسبة املئوية  :2اجلدول 

AIDS املستوى التعليميحسب 
 املصدر السنة الثانوي و ما بعده ابتدائي بدون معلومات الدول
 EDS 2000 7,8 - - أرمينيا

 EDS 2001 25,7 7,7 5,9 بنني

 EDS 2000 27,1 10,3 - الغابون

 EDS 2000 42,1 12,0 1,8 هاييت

 EDS 2000 55,1 37,6 19,5 مالوي

 EDS 2001 37,7 13,6 4,8 مايل

 EDS 2000 54,3 17,4 4,9 رواندا

file:///C:/Users/Kheli_000/AppData/Local/Temp/Downloads/Population,%20Ã©ducation%20et%20dÃ©veloppement.pdf
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 EDS 1999 60,7 29,6 9,4 تنزانيا

 EDS 2000 63,3 31,5 - أوغندا

 EDS 2002 54,6 17,7 - زامبيا

Source: UNICEF, Les filles, le VIH/SIDA et l’éducation, 2004, 

P.27,http://www.unicef.org/french/publications/files/Girls_HIV_AIDS_and

_Education_(French).pdf. 

ارتفعت نسبة األشخاص من خالل اجلدول السابق، نالحظ أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي 
 .AIDSاملتحصلني على املعلومات الصحيحة خبصوص مرض الــ 

 البطالة:أتثري التعليم على   3.1.2
( Beker, 1964)إن التوسع يف التعليم والتدريب خيفض من احتماالت البطالة ومدهتا، فحسب 

من غري املرجح أن يستقيل املوظفون الذين تلقوا تدريبا حمددا كما أن املؤسسات ال تستطيع أن تتخلى  فإنه
عنهم عكس املوظفني الغري مدربني، وعليه هذا يعين أن االستقالة ومعدالت التسريح تتناسب عكسيا مع 

 .(CAIRO & CAJNER, 2017, p. 01) عدد الدورات التدريبية
 أتثري التعليم على اجلرمية: 4.1.2

ميكن للتعليم أن يدين من معدالت اجلرمية من خالل زايدة مشاركة األفراد املتعلمني يف سوق العمل 
مع الرفع من أجورهم، وعليه فزايدة األجور تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للجرمية ما يقلل من ميل األفراد 

 .(BENNET, 2016, p. 05) اإلجرامي لالخنراط يف السلوك
 أتثري التعليم على إعادة توزيع الدخل وتقليل الفقر: 5.1.2

يؤدي التوسع يف التعليم يف املدى القصري إىل زايدة عدد العمال األكثر تعليما ذوي األجور املرتفعة 
يف سوق العمل والتخفيض من عدد أولئك األقل تعليما ذوي األجور املنخفضة. فمع تزايد عددهم وبقاء 

تزايد أجور العمال األقل الطلب عليهم دون تغيري، فإنه يؤدي إىل اخنفاض نسيب يف أجورهم، ويقابل ذلك 
تعليما، وعليه هذه العملية تساهم يف تقليص فروق الدخل يف سوق العمل، وابلتايل كلما زاد عدد األفراد 
املتعلمني يف اجملتمع اقرتبت األجور من املتوسط وهكذا يصبح التعليم أداة للتقارب االجتماعي 

http://www.unicef.org/french/publications/files/Girls_HIV_AIDS_and_Education_(French).pdf
http://www.unicef.org/french/publications/files/Girls_HIV_AIDS_and_Education_(French).pdf
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 .(05، صفحة 2012و بن عواق، )قطاف واالقتصادي
 التطبيقية تاألدبيا . 3

بني التعليم والنمو االقتصادي، السببية طويلة املدى من بني أهم الدراسات السابقة اليت تناولت العالقة 
 نذكر ما يلي:

3.1 (ASGHAR & AWAN, 2012): 

هدفت هذه الورقة إىل دراسة العالقة بني رأس املال البشري والنمو االقتصادي من خالل مؤشري 
، اعتمدت هذه األخرية على 2009إىل  1974التعليم والصحة يف ابكستان خالل الفرتة املمتدة من 

 todaواختبار السببية لــــــVECMاختبارات جذر الوحدة، اختبار التكامل املتزامن، منوذج تصحيح اخلطأ 

yamamoto. 

كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة طويلة املدى بني متغريات الدراسة، كذلك مت أتكيد العالقة 
فبني وجود  toda yamamoto االجيابية بني النمو االقتصادي ورأس املال البشري، بينما اختبار السببية لــ 

 قتصادي إىل الصحة وإىل التعليم وأيضا من التعليم إىل الصحة.ثالثة عالقات سببية من النمو اال
3.2 (AFZAL, MALIK, BEGUM, SARWAR, & HINA, 2012): 

تستخدم هذه الدراسة بياانت سنوية لكل من النمو االقتصادي، التعليم، الفقر ورأس املال املادي 
الفقر، رأس املال املادي والنمو االقتصادي يف ابكستان خالل الفرتة  لدراسة العالقة بني كل من التعليم،

 .2009إىل  1971املمتدة من 
أن لرأس املال املادي أتثري اجيايب على النمو االقتصادي يف املدى القصري والطويل،  ARDLبني منوذج 

بينما ارتبط الفقر ابلنمو بعالقة  أما التعليم فكان له أثر اجيايب على النمو االقتصادي يف املدى الطويل فقط،
 عكسية يف املدى الطويل.
فقد توصل إىل  toda yamamoto augmented granger causalityكذلك اختبار السببية لـــ 

وجود عالقة سببية ثنائية االجتاه بني كل من التعليم والنمو االقتصادي، الفقر والنمو االقتصادي، وبني الفقر 
 توصل هذا االختبار إىل أن رأس املال املادي يسبب كل من النمو االقتصادي، الفقر والتعليم.، كذلك والتعليم

3.3 (CETIN & DOGAN, 2015): 

هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة أتثري التعليم والصحة على النمو االقتصادي مع ادماج استهالك 
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ابستخدام اختبار  2011-1980الطاقة كعامل أساسي يف دالة االنتاج يف رومانيا خالل الفرتة املمتدة من 
ARDL ومنهجيةJuselius -Johansen  واختبار السببية لـــyamamoto-toda. 

 yamamoto-todaأثبتت النتائج وجود عالقة طويلة املدى بني متغريات الدراسة، كذلك أثبت اختبار 
 عالقة سببية طويلة املدى من الصحة واستهالك الطاقة إىل النمو االقتصادي.وجود 

3.4 (ABU BAKAR, HASEEB, & AZAM, 2014): 

هتدف هذه الورقة إىل دراسة العالقة السببية بني التعليم من خالل النفقات املصروفة على هذا اجلانب 
الوحدة،  جذرابستخدام اختبار  2013إىل  1975والنمو االقتصادي يف ماليزاي خالل الفرتة املمتدة من 

 .toda yamamotoواختبار السببية لـــ  Johansenاختبار 

 todaأثبتت النتائج وجود عالقة طويلة املدى بني املتغريين، كذلك اختبار السببية لـــ 

yamamotoأثبت أن هناك عالقة سببية طويلة املدى يف اجتاهني بني التعليم والنمو االقتصادي. 
 اجلانب التطبيقي.  4

 متغريات الدراسة: 1.4
 مبتغريات الدراسة فالتعري :3اجلدول 

 املدة املصدر الرمز السلسلة
نصيب الفرد من املتغري التابع: معدل منو 

 (%)امجايل الناتج احمللي احلقيقي 
GDP  2016-1980 البنك الدويل 

(: معدل منو عدد 1املتغري املستقل)
 (%املسجلني يف التعليم العايل )

SUP 
الديوان الوطين 

 ONSلإلحصائيات
1980-2016 

(: نفقات التعليم 2املتغري املستقل)
 الناتج احمللي( إمجايلمن  %التسيريية )

EDU 

مت حسابه ابالعتماد على 
نفقات التعليم التسيريية 
ابألسعار اجلارية للعملة 

احمللية)مصدرها وزارة الرتبية 
الوطنية وقوانني املالية(على 

إمجايل الناتج احمللي ابألسعار 

1980-2016 
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واليت  اجلارية للعملة احمللية
 مصدرها البنك العاملي 

 الباحثني: من إعداد املصدر

 التعريف ابملنهجية املستخدمة يف الدراسة: 2.4
من أشهر الطرق واملنهجيات املستعملة لدراسة السببية جند ثالثة اختبارات شهرية هي كل من اختبار 

Sims 1969 اختبار ،granger 1972 1983، اختبار Gwekes   ،2018)حراث و رمضاين ،
األكثر استعماال وانتشارا، لكن من أهم الشروط الستخدامها  Grangerوتعد منهجية ، (140صفحة 

 Toda andهو استقرارية السالسل الزمنية من نفس الدرجة وخاصة عند املستوى، هلذا اقرتح كل من 

Yamamoto .منهجية جديدة واليت تعد من أحد االختبارات السببية البديلة 
على  1995سنة  Tuka Yamamotoو Hiro Y.Todaيقوم هذا االختبار املطور من طرف 

وخيتلف هذا االختبار عن االختبارات العادية  (Augmanted VAR)تقدير متجه احندار ذايت مطور 
 I(2)أو حىت  I(0) ،I(1)للسببية )سببية غراجنر(يف كونه ال أيخذ يف االعتبار درجة تكامل املتغريات 

 ,AYAD & BELMOKADDEM) وبغض النظر عما إذا كانت هناك عالقة تكامل مشرتك أو ال

2017, p. 240). 

 Granger)هذه املقاربة طورت لتقضي على أوجه القصور اليت عاىن منها اختبار السببية التقليدي 

causality)  ولعل أمهها: مشكلة توصيف النموذج وعدد فرتات االبطاء إضافة للعيب األبرز املتمثل يف
  .(368، صفحة 2017)منصوري و دادن،  االحندار الزائف)مشكل عدم االستقرارية(

-Toda: يتضمن تطبيق اختبار سببية Toda-Yamamotoمراحل تطبيق منهجية 1.2.4 
Yamamoto عدة مراحل هي (DAMBURE & ZIRAMBA, pp. 59-60)  : 

 (حتديد درجة التكامل الكربى(Dmax أول خطوة تتمثل يف دراسة استقرارية السالسل الزمنية من :
أجل حتديد درجة تكامل كل سلسلة وابلتايل استخراج درجة التكامل الكربى ويتم ذلك ابستخدام عدة 

-Philipsاختبار ، Augmented Dick Fuller(ADF)الوحدة كاختبار  جلذراختبارات 

Perron(PP)اختبار ،Schmidt and Shin(KPSS) اختبار ،Ng-Perron...، 
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 حتديد فرتة االبطاء املثلى(P) يتم احلصول عليه من خالل تقدير منوذج :VAR  للمتغريات يف
خالل املعايري االحصائية التالية: معيار مستوايهتم)السالسل األصلية(. كما يتم حتديد فرتة االبطاء املثلى من 

حيث يتم اختيار أقل قيمة لكل معيار واليت  ...،HQ، معيار هانن SIC، معيار شوارتز AICأكيك 
 يقابلها التباطؤ الزمين األمثل.

  اختبار السببية: يتم ذلك ابالعتماد على اختبار والد املعدل(MWald)  املفوضةهبدف اختبار القيود 
مساوية لدرجة التكامل الكربى إضافة  K، حيث VAR(K)على معلمات متجه االحندار الذايت املطور

 (Chi-Squared)، حيث أن هذا االختبار يتبع توزيع كاي تربيعK=Dmax+P: لفرتة االبطاء األمثل
 درجات حرية.Pمع عدد

 ملتغريين على النحو التايل: VAR(P+Dmax)يعرب عن النموذج 

𝑋t = α + ∑ βi

P+Dmax

i=1

Xt−i + ∑ γj

P+Dmax

j=1

Yt−j + ε1t…(1) 

𝑌t = α + ∑ βi

P+Dmax

i=1

Xt−i + ∑ γj

P+Dmax

j=1

Yt−j + ε2t…(2) 

: عبارة عن اخلطأ األبيض لكال املعادلتني ومها غري ε1t ،ε2t: املتغريات قيد الدراسة، 𝑋t ،𝑌tحيث: 
 : يعرب عن الزمن.tمرتبطان خطيا، 

 ((: 1حيث نقوم ابختبار الفرضيتني التاليتني)ابلنسبة للمعادلة رقم)
𝐻0 :𝑌t  ال يسبب𝑋t إذا كان ،∑ γj = 0P+Dmax

j=1 
𝐻1 :𝑌t  يسبب𝑋t إذا كان ،∑ γj ≠ 0P+Dmax

j=1 
 ميكن تلخيص ما سبق من خالل املخطط التايل:
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 Toda-Yamamotoتطبيق منهجية  تخطوا :2الشكل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 .الباحثني: من اعداد املصدر

 عرض النتائج وفقا للمنهجية املستخدمة يف الدراسة: 3.4
 دراسة استقرارية متغريات الدراسة:1.3.4 

وميكن  جلذر الوحدة، ADF ،PPدرجة تكامل املتغريات، سيتم استخدام اختباراتلتحديد 
 اختصار نتائج هذه االختبارات من خالل اجلدول اآليت:

 Dmax حتديد درجة التكامل الكربى

 (P)حتديد فرتة االبطاء املثلى 

جيد وخايل من  VAR(P)التأكد من أن منوذج 
 املشاكل القياسية

 Augmented VARتقدير منوذج 
VAR(K+Dmax) 

 )املعدل MWald(Waldاختبار 

 اختاذ القرار
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 PPو ADFر الوحدة لـــ ذاختبار ج جنتائ :4اجلدول 

 املتغريات
املستوى 
والفروق 

 األوىل

 PPاختبار  ADFاختبار 
مع حد 
اثبت 

 واجتاه عام

مع حد 
 اثبت

بدون حد 
اثبت 

 واجتاه عام

مع حد 
اثبت 

 واجتاه عام

مع حد 
 اثبت

بدون حد 
اثبت 

 واجتاه عام
GDP 3.20- 3.46- 3.61- 3.12- 3.37- 3.49- املستوى 

SUP 2.00- 4.36- 4.59- 2.26- 4.34- 4.66- املستوى 

EDU 0.18 2.64- 2.90- 0.18- 2.69- 2.90- املستوى 

DEDU 
الفرق 
 األول

-7.23 -7.35 -7.44 -7.75 -7.89 -8.06 

 القيم احلرجة
1% -4.24 -3.63 -2.63 -4.24 -3.63 -2.63 

5% -3.54 -2.94 -1.95 -3.54 -2.95 -1.95 

10% -3.20 -2.61 -1.61 -3.20 -2.61 -1.61 

 Eviews 10ابالعتماد على برانمج  الباحثني: من إعداد املصدر

عند املستوى  مستقرتنيGDP ،SUP: السلسلتنينالحظ من خالل اجلدول السابق أن كل من 
(Level) أما سلسلة  وحدوية،ا جذور مأي ليس هبEDU  فهي غري مستقرة عند املستوى واستقرت

 .I(1)متكاملة من الدرجة األوىل EDUسلسلة عند التفاضل األول وابلتايل نقول أن 
 : (johansenاختبار )املتزامن اختبار التكامل  2.3.4

مبا أن السالسل الزمنية غري متكاملة من نفس الدرجة فإنه ال ميكن تطبيق اختبار التكامل املشرتك 
 .الذي حيدد العالقة بني املتغريات على املدى الطويل

 حتديد فرتات اإلبطاء للنموذج:  3.3.4
لتحديد العدد األمثل ملدة التباطؤ الزمين يتم من خالل املعايري االحصائية التالية: معيار أكيك 
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AIC معيار شوارتز ،SIC معيار هانن ،HQ،…  حيث يتم اختيار أقل قيمة لكل معيار واليت يقابلها
نالحظ أن ثالثة معايري اختارت مدة تباطؤ (يوضح ذلك، حيث 05التباطؤ الزمين األمثل، واجلدول رقم)

درجة ف( مقابل معيارين فقط اختارا درجة ابطاء مساوية إلثنان، وعليه SCمساوية للواحد)مبا فيها معيار 
 .(P=1)التأخري توافق 

 نتائج حتديد فرتة االبطاء املثلى:5اجلدول 

 
 .Eviews 10ابالعتماد على برانمج  الباحثنيمن اعداد : املصدر

 : VAR(1)تقدير منوذج  4.3.4
صاحل ويستوي كل الشروط، وعليه  var(1)السبيية جيب التأكد أوال من أن منوذج  قبل املرور إىل

 سنقوم ابالختبارات التالية: 
 :دراسة استقرارية النموذج 

حيث تعترب نتائج شعاع  اختبارات اجلذور املتعددة،للتأكد من مدى استقرارية النموذج نستخدم 
، والشكل أدانه يبني كان مقلوب اجلذور األحادية لكثري احلدود داخل الدائرةاالحندار الذايت مستقرة إذا  

 نتائج هذا االختبار:
 : الدائرة األحادية3الشكل 

 
 Eviews 10: من اعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج املصدر

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -206.6440 NA  98.41377  13.10275  13.24016  13.14830

1 -186.9162   34.52361*  50.53049  12.43226   12.98192*   12.61446*

2 -176.5892  16.13601   47.33503*   12.34932*  13.31121  12.66816

3 -171.5747  6.894982  63.41284  12.59842  13.97254  13.05390

4 -166.9693  5.468873  90.79643  12.87308  14.65945  13.46521

5 -160.1216  6.847664  120.2782  13.00760  15.20621  13.73638

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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من خالل الشكل أعاله تبني أن مقلوب اجلذور األحادية لكثري احلدود داخل الدائرة األحادية ومنه فإن 
 مستقر. var(1)منوذج 
 :دراسة االرتباط الذايت لبواقي النموذج 

حيث الفرضية  LMللتأكد من عدم وجود ارتباط ذايت بني بواقي النموذج نستخدم اختبار 
 اط ذايت بني بواقي النموذج والنتائج ملخصة يف اجلدول التايل:الصفرية تقر بعدم وجود ارتب

 LMاختبار  جنتائ :6اجلدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eviews 10: من اعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج املصدر
يشري اجلدول أعاله إىل قبول فرضية العدم أي عدم وجود ارتباط ذايت بني بواقي النموذج ألن القيمة 

 .%5االحتمالية أكرب من 
  اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي: يستخدم اختبارJarque-Berra للكشف عن طبيعة توزيع بواقي 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests

Date: 04/27/19   Time: 14:38

Sample: 1980 2016

Included observations: 36

Null hypothesis: No serial correlation at lag h

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob.

1  7.017641  9  0.6353  0.779142 (9, 65.9)  0.6361

2  11.98675  9  0.2141  1.380508 (9, 65.9)  0.2150

3  4.719411  9  0.8581  0.515249 (9, 65.9)  0.8584

4  6.045731  9  0.7353  0.666475 (9, 65.9)  0.7360

5  6.838137  9  0.6540  0.758215 (9, 65.9)  0.6547

6  4.494634  9  0.8760  0.489905 (9, 65.9)  0.8763

7  6.861858  9  0.6515  0.760977 (9, 65.9)  0.6523

8  11.34414  9  0.2529  1.300292 (9, 65.9)  0.2538

Null hypothesis: No serial correlation at lags 1 to h

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob.

1  7.017641  9  0.6353  0.779142 (9, 65.9)  0.6361

2  17.74177  18  0.4728  0.993321 (18, 68.4)  0.4779

3  22.77483  27  0.6970  0.821094 (27, 62.0)  0.7088

4  30.02208  36  0.7479  0.789361 (36, 53.9)  0.7720

5  40.90178  45  0.6462  0.850377 (45, 45.3)  0.7057

6  50.11558  54  0.6250  0.831405 (54, 36.6)  0.7353

7  68.44420  63  0.2978  0.985570 (63, 27.7)  0.5346

8  86.21483  72  0.1212  1.035306 (72, 18.8)  0.4913
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 النموذج، واجلدول التايل يوضح ذلك:
 Jarque-Berraو Skewness ،Kurtosisات نتائج اختبار 7اجلدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Eviews 10: من اعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج املصدر
، مبعىن قبول %5أكرب من لكل االختبارات االحتمالية  القيممن خالل اجلدول أعاله يتضح أن 

 فرضية العدم وعليه بواقي النموذج تتبع التوزيع الطبيعي.
  :اختبار عدم التجانس 

 اختبار عدم التجانس جنتائ :8اجلدول 
 
 
 

 Eviews 10: من اعداد الباحثني ابالعتماد على برانمج املصدر

، مبعىن قبول فرضية العدم %5من خالل اجلدول أعاله يتضح أن القيمة االحتمالية أكرب من 
 وعليه سلسلة البواقي هلا تباين متجانس.

املقدر ذو جودة  var(1)انطالقا من االختبارات التشخيصية السابقة ميكن القول أبن منوذج 
 إحصائية مقبولة.

Component Skewness Chi-sq df Prob.*

1 -0.010689  0.000685 1  0.9791

2  0.334147  0.669925 1  0.4131

3 -0.228259  0.312612 1  0.5761

Joint  0.983223 3  0.8053

Component Kurtosis Chi-sq df Prob.

1  2.374406  0.587052 1  0.4436

2  2.674813  0.158620 1  0.6904

3  3.739697  0.820728 1  0.3650

Joint  1.566400 3  0.6670

Component Jarque-Bera df Prob.

1  0.587738 2  0.7454

2  0.828545 2  0.6608

3  1.133341 2  0.5674

Joint  2.549623 6  0.8629

   Joint test:

Chi-sq df Prob.

 33.21625 36  0.6017
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 :Toda yamamotoاختبار سببية 5.3.4 
 اختبار السببية جنتائ :9اجلدول 

 فرضية العدم
كاي احصائية  
 تربيع

Df p.value  سببيةgranger 

GDP  ال تسببSUP 
SUP  ال تسببGDP 

0.7070 

0.6122 

1 

1 

0.4004 

0.4340 
 غياب السببية

GDP  ال تسببEDU 
EDU  ال تسببGDP 

0.1605 

0.6576 

1 

1 

0.6886 

0.1979 
 غياب السببية

EDU  ال تسببSUP 
SUP  ال تسببEDU 

0.01641 

1.8420 

1 

1 

0.8981 

0.1747 
 غياب السببية

 .%10، %5، %1رفض الفرضية العدمية( عند )املعنوية تشري *، **، *** إىل 
 EVIEWS10ابالعتماد على برانمج  الباحثني: من اعداد املصدر

 حتليل النتائج:. 5
 يتضح ما يلي: (09)رقم من خالل نتائج اختبار السببية املبينة يف اجلدول 

غياب العالقة السببية من النمو االقتصادي إىل كل من منو املسجلني يف التعليم العايل واالنفاق على التعليم، 
يف وميكن تفسري ذلك كون النمو االقتصادي ليس له أتثري على االلتحاق ابلتعليم اجلامعي، كما وأن حدوثه 

 اتوايته، فالسياسة احلكومية ال تعطي اهتماممس التعليم وحتسنيزايدة االنفاق على  علىاجلزائر ال ينعكس 
 ابلضرورةيعين حدوث النمو االقتصادي ال ألمهية االنفاق على التعليم، وابلتايل فهذه النتيجة تؤكد أن  اكبري 

 حدوث تنمية اقتصادية.
، االقتصاديعلى التعليم إىل النمو  واإلنفاقغياب العالقة السببية من كل من عدد املسجلني يف التعليم العايل 

 ميكن تفسري ذلك كما يلي: إذ
طبيعة النفقات التعليمية املستخدمة يف الدراسة، إذ هي نفقات تسيريية خمصصة أساسا لضمان السري  -

هي نفقات غري منتجة بصفة  االجتماعية، وابلتايلالعادي للمؤسسات التعليمية كرواتب املوظفني، املنح 
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 مباشرة.
 اخنفاض جودة وكفاءة التعليم اجلامعي. -
 هجرة األدمغة إىل اخلارج. -
 عدم وجود تنسيق بني اجلامعات اجلزائرية وسوق العمل احمللي اجلزائري. -
 خامتة:. 6

إن العنصر البشري يعترب من أهم العناصر االنتاجية اليت تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية لكن لن 
يؤدي هذا العنصر دوره دون تعليم، فالتعليم يعد أهم عامل حمفز للنمو االقتصادي، وعليه ونظرا ألمهية هذا 

لسببية بني التعليم والنمو االقتصادي املوضوع قمنا من خالل هذا البحث بتسليط الضوء على دراسة العالقة ا
اليت توصلنا   Toda yamamoto، ويف سبيل ذلك مت استخدام منهجية 2016-1980خالل الفرتة من 

 من خالهلا إىل ما يلي:
أظهرت نتائج اختبارات جذر الوحدة أن متغريات الدراسة غري متكاملة من نفس الدرجة وابلتايل ال  -1

 .Johansenاملتزامن لـــ  ميكن إجراء اختبار التكامل
سببية العالقة ال غيابأظهرت النتائج  Toda yamamotoحسب اختبار السببية طويلة األجل لـــ  -2

نرفض وابلتايل اإلنفاق على التعليم منو املسجلني يف التعليم العايل و  االقتصادي إىلالنمو كل من من  
 .الفرضية املوضوعة سابقا

كل من نفقات التعليم وتطور عدد املسجلني   منكذلك اختبار السببية أظهر عدم وجود عالقة سببية  -3
 .املوضوعة سابقاالفرضية أيضا وابلتايل نرفض  النمو االقصاديإىل يف التعليم العايل 

 ومن بعد هذه النتائج، ارأتينا طرح بعض التوصيات واليت تتمثل يف: 
على التعليم خصوصا نفقات  اإلنفاقمن قبل حكومات الدول والسيما النامية منها أبمهية  اإلدراكزايدة -1

 التجهيز ابعتبارها نفقات استثمارية منتجة وكوهنا عامل مهم لزايدة النمو االقتصادي.
 .واإليراداتعلى التعليم: وذلك ابالستناد إىل حتليل التكاليف  احلكومي اإلنفاقترشيد -2
عادال بني مراحل التعليم املختلفة وذلك  ااملالية( توزيعخصوصا املوارد )للتعليم حماولة توزيع املوارد املتاحة -3
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استنادا لعدة معايري أمهها: األهداف املرجوة أو املنشودة يف كل مرحلة تعليمية، عدد التالميذ والطلبة املسجلني 
 وغري ذلك.يف كل منها، طبيعة املناهج التعليمية املقررة 

رجال األعمال، البنوك،...، قصد حماولة البحث عن مصادر أخرى غري حكومية لتمويل قطاع التعليم ك-4
 العبء على ميزانية الدولة. ختفيفالوصول يف هناية األمر إىل 

 ضرورة االهتمام جبودة خمرجات النظام التعليمي حىت يواكب التقدم التكنولوجي واالستغناء عن االستثمار-5
 األجنيب يف رأس املال البشري ألنه يكبد االقتصاد الوطين خسائر كبرية.

اعادة النظر يف خمرجات التعليم العايل من الناحية الكمية والنوعية بغية ربط قطاع التعليم العايل مبتطلبات -6
وسوق العمل سوق العمل احمللي، فمن الناحية الكمية ينبغي أن يكون هناك تنسيق بني اجلامعة اجلزائرية 

اجلزائري، حبيث يتم حتديد خطة مبوجبها يزود سوق العمل مبا حيتاجه من كوادر تعليمية وابلتايل زايدة عدد 
الطلبة يف تلك التخصصات اليت حيتاجها هذا األخري والتقليل من عددهم يف التخصصات األخرى. أما من 

التعليمية اليت تتعلق ابجلامعات اجلزائرية حبيث الناحية النوعية فيجب إعادة النظر يف املناهج والسياسات 
 يكون متوافقا مع متطلبات التنمية االقتصادية.
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  :ملخص
املالية   السياسة مكوانت  صدماتاستجابة الناتج احمللي االمجايل لتعىن هذه الورقة البحثية بتحليل 

، وابستعمال بياانت فصلية ممتدة (Bayesian AutoRegression)البيزي ابستخدام منوذج االحندار 
 بتحليل دوال االستجابة الدفعية على النحو التايل:جاءت نتائج الدراسة و  2017-2000من الفرتة 
فحدوث صدمة هيكلية إجيابية واحدة ؛ لصدمات السياسة ملالية لناتج احمللي االمجايليف اضعيفة استجابة 

، ليتحسن يف املدى رتة األويل اليت تلي الصدمةالف الناتج عنديف حيدث أي أثر  ال يف اإلنفاق احلكومي
 .موجب على املدى الطويل، لكن ضعيف ويبقى االثر. %0.043كأقصى حد يف الفرتة الثالثة بـ   املتوسط

 االحندار البيزي. مناذج الناتج احمللي االمجايل؛ مكوانت السياسة املالية؛ :يةكلمات مفتاح
 .JEL: C58 ،E62 ،G39 اتتصنيف

Abstract:  

This paper analyzes the economic fiscal policy shocks on economic 

activity in Algeria using  Bayesian AutoRegression using quarterly data from 

2000 to 2017, The results of response functions analysis study on as follows: 

Faint echoes of GDP to fiscal policy, One positive structural shock in 

government spending an estimated 1% would  no trace the when the first 

period after t shock, to improve with weak impact of start second (0.043%) 
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period achieved a positive impact until the end of the response time , but 

weak .  

Keywords: GDP, Fiscal policy components, Bayesian vector 

AutoRegression : 

Jel Classification Codes: C58 ،E62 ،G39. 

 دمة:مق

إن مكوانت السياسة املالية هي واجهة جناح السياسة االقتصادية للدولة، كوهنا احملرك للتوازن املايل 
وابلتايل االقتصادي من خالل التكييف الكمي حلجم النفقات العمومية مع ما يتحقق من إيرادات. ففي 

عية تعترب اإليرادات النفطية أهم مصدر هلا، ففي حالة ارتفاع أسعار البرتول ترتفع الدول االقتصادايت الري
نقص ول و العوائد املالية، مما يدفع لزايدة اإلنفاق، هذه الزايدة يصعب التخلي عنها يف حالة تراجع أسعار البرت 

 املوارد املالية.
( ودراسة 2001) Fatas et Mihov( ودراسة 1998)  Ramey et Shapiro دراسة تعتربو 

Perotti and Blanchard  (Blanchard, O. Perotti  ،2002)  من الدراسات األوىل اليت
قدمت منهجيات جتريبية لدراسة آاثر السياسة املالية على االقتصاد الكلي ابستعمال مناذج متجه االحندار 

، وقد تبعتها دراسات مماثلة، ) svar( Structural Vector Autoregressionالذايت املتعدد اهليكلي 
استنتجت يف أغلبها أن للسياسة املالية التوسعية آاثر اجيابية على الدخل،غري أن قيمة املضاعف ختتلف من 

 دولة ألخرى، حسب اخلصائص اهليكلية لكل اقتصاد .
حتت عنوان: اآلاثر االقتصادية   (2010) شييب.ع و آخرونيف اجلزائر، تعترب دراسة الباحث و 

الكلية لصدمات السياسة املالية ابجلزائر من أهم الدراسات اليت اهتمت آباثر السياسة املالية على النشاط 
اليت  Perottiو Blanchardمقاربة  ، و استعمل فيها الباحث SVARاالقتصادي ابستعمال منوذج 

)مرونة املتغريات املالية نسبة  ابملروانت االقتصادية لبناء النموذج صةتقوم على استغالل املعلومات املسبقة اخلا
ىل أن إ، و توصل (11، صفحة 2010شييب عبد الرحيم وآخرون،  )لبقية املتغريات االقتصادية الكلية( 

 الالكينزية من خالل ظهور آاثر املزامحة.السياسات املالية التوسعية يف اجلزائر متارس نوعا من اآلاثر 
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( حتت عنوان قياس آاثر تقلبات أدوات السياسة املالية على 2013ابإلضافة دراسة عبد هللا قوري حيىي )
 SVARابستعمال منوذج  2012 – 1970املتغريات االقتصادية الكلية يف اجلزائر دراسة قياسية للفرتة 

خلصوص: الناتج احلقيقي ومركباته مثل الناتج احلقيقي خارج احملروقات، وعلى ا وفقا للمقاربة التكرارية
االستهالك، االستثمار، والواردات مع حتديد وقياس هذه اآلاثر بداللة نفقات التجهيز، نفقات التسيري، 

 (2013)عبد هللا قوري حيىي ،  اجلباية البرتولية واجلباية العادية.
كما تعددت الدراسات اليت تناولت عالقة النفقات العمومية فقط ابلنمو االقتصادي، على غرار دراسة 
بن عناية جلول حول أثر النفقات العمومية الناتج النمو االقتصادي؛ حيث تناول التحديد الكمي للنفقات 

اليت  "Barro"نمو من نوع املنبثق عن معادلة ال االطار التحليال النمو االقتصادي مستعالعمومية على 
 (2005)بن عناية جلول،  "Cobb Douglasترتكز أساسا على دالة االنتاج من نوع "

نركز فيها على منوذج مكون من: اإلنفاق احلكومي احلقيقي، اإليرادات احلكومية أما فيما خيص حبثنا 
 Bayesian Vector) ابستخدام منوذج االحندار البيزي ابلقيم احلقيقية،احلقيقية، الناتج احمللي اإلمجايل 

AutoRegression)  . 
 إشكالية البحث حول ما يلي:تتمحور  إشكالية البحث:

 لصدمات السياسة املالية يف اجلزائر؟ الناتج احمللي االمجايلما مدى استجابة 
 لإلجابة على التساؤل الرئيسي يقتضي األمر اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية: 

 ؟الدراسة هل توجد عالقات توازنية طويلة األجل بني متغريات -
 ملالية؟لصدمات السياسة  الناتج احمللي االمجايلهل هناك استجابة يف  -

 التالية: لإلجابة على اإلشكالية السابقة نطرح الفرضيات فرضيات البحث:
 ؛الدراسة هناك توجد عالقات توازنية طويلة األجل بني متغريات -
 .مكوانت السياسة املاليةللتغري يف  الناتجهناك استجابة يف  -
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 منهجية البحث: 
يف إجناز هذا البحث اسُتخِدم املنهج الوصفي للتعرف على اإلطار النظري للمنهج القياسي من 

 Bayesianاليت تناولت استخدام مناذج االحندار الذايت البيزي  خالل االطالع على عدد من املراجع

Victor AutoRegression.ومن مثة مت احلصول على بياانت السالسل  (( يف حتليل السالسل الزمنية
 حتليلها ابملنهج القياسي املقرتح. ويف األخري سنتطرق إىل النتائج ومناقشتها.و  الزمنية اخلاصة مبتغريات الدراسة،

I. :واقع السياسة املالية يف اجلزائر 
السياسة املالية التوسعية خالل السنوات األخرية ال خيضع للنظرايت الدراسات  احلكومة خليارن تبين إ

فعندما ترتفع أسعار النفط  البرتول،االقتصادية، بقدر ما خيضع ملتغريات خارجية تتمثل أساسا يف أسعار 
خيار السياسة املالية التوسعية الشيء الذي يدفع حنو  السيما اجلباية البرتولية،ققة ترتفع معها اإليرادات احمل

العكس صحيح، أي أن إدارة السياسة املالية يف ال ترتبط ابلتوجهات واالحتياجات الداخلية، بل ابلصدمات و 
 اخلارجية.

ض االختالالت ابإلضافة إىل هذا يالحظ أن السياسة املالية يف اجلزائر تركز على معاجلة أعرا
 أسباب هذه االختالالت.ر من تركيزها على معاجلة مصادر و االقتصادية كالبطالة و التضخم، أكث

ودورة املوازنة  Business Cycleقتصادية هناك نوع من الرتابط و التالزم النسيب بني الدورة اال
زايدة عجز املوازنة  ؛حيث يسريان يف نفس االجتاه. وميكن تفسري هذا االرتباط أبن Budget Cycleالعامة 

العامة مرهون ابرتفاع السعر املرجعي للنفط الذي تعد على أساسه املوازنة العامة وهو يتحدد بدوره تبعا 
حلكومة على للسعر احلقيقي يف السوق، فعند ارتفاع أسعار النفط ترتفع معها اإليرادات وهو ما يشجع ا

الرفع من اإلنفاق احلكومي، و ابلتايل زايدة عجز املوازنة العامة الذي يؤدي بدوره إىل الرفع من الناتج احلقيقي 
، 2013)عبد هللا قوري حيىي ،  والتأثري على املتغريات األخرى ذات الصلة، كمعدالت التضخم و البطالة.

 (05صفحة 
طبقت اجلزائر خالل فرتة الدراسة سياسة مالية توسعية و ميكن القول أن السياسة املالية التوسعية مل 

قتصادي، فبالرغم من ارتفاع نسبة اإلنفاق العمومي إىل الناتج احلقيقي تنجح يف الرفع من معدالت النمو اال
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ال أن معدالت ، إ2012سنة  %45ليصل إىل أكثر من  2009سنة % 49إىل 2000سنة %28من
ليرتاجع ( 2005يف  %5.9و 2003سنة  %7.2يف األلفية السابقة )ماعدا % 4.9النمو مل تتعدى 

بسبب تراجع أسعار البرتول يف األسواق العاملية. ونفس األثر يظهر جليا بعد  %1.7إىل  2009سنة 
 1.7، واخنفض إىل 2016حىت  2014يف سنوات  %03حيث مل تتجاوز معدالت النمو  2014

 دوالر(. 50)عند سعر الربميل أقل من   2017سنة %
كما أن رصيد احلساب اجلاري نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل سجل معدالت سالبة تقدر بـ 

سنة  %06، وارتفاع معدالت التضخم بفعل التمويل عن طريق اإلصدار إىل  2016سنة  -16.5%
 .على إحصائيات صندوق النقد الدويل()ابإلعتماد  2017
II. مقاربة متجه االحندار الذايت البيزي 

 (BVAR)  Bayesian vector autoregressive approach : 
يف النمذجة  Bayes االقتصاد القياسي البيزي هو فرع من االقتصاد القياسي الذي يطبق مبادئ ابيز 

 Aالشرطية على  Bعلى نظرية "ابيز" اليت تنص على أن احتمالية االقتصادية؛ حيث يعتمد مبدأ "ابيز" 
.  فالفرض األساسي يف االقتصاد البيزي Bمقسوما على احتمالية  Bو  Aاالحتمال املشرتك لـ هي نسبة 

   .BF ((Factor Bayesاملعامالت يف النموذج هلا توزيعات سابقة، وهو ما يسمى معامل ابيز أن 
 .(159، صفحة 2017)هيفاء عبداجلواد سعيد وأخرون، 

ومت تطوير األفكار اإلحصاءات البايزية من قبل القس " توماس ابيز" خالل القرن الثامن عشر، ويف 
 جاكوب مرشاك.، مت االعرتاف إبمكانية االستدالل البايزي يف االقتصاد القياسي من قبل  1950سنة  

(zellner ،1996 13، صفحة) 
نظرية بيز على استخدام معلومات مسبقة عن املعامل غري املعروفة معتربا هذه  تعتمد،سابقا كما أشران 

 Prior)ذه املعامل معلومات مسبقة وابفرتاض ان هل .(Random Variables)املعامل مبتغريات عشوائية 

Information) يعرف بدالة الكثافة االحتمالية  ،اليت ميكن صياغتها على شكل توزيع احتمايل.(Prior 
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P.d.f) من النظرية اليت حتكم تلك الظاهرة، لومات من بياانت وجتارب سابقة أو وجيري التعرف على هذه املع
 (Likelihood Function)دالة األمكان وكذلك تعتمد نظرية بيز على معلومات العينة احلالية املتمثلة ب

 (465)جالل مصطفي الصياد، صفحة  اليت تكتب كما يلي:اخلاصة ابملشاهدات، 

𝐿((𝑋|𝜃)) = 𝐹 ∏ 𝐹((𝑋𝑖|𝜃)

𝑛

𝑖=1

 

P)(وعليه بدمج دالة الكثافة االحتمالية للمعامل    مع دالة األمكان)/Y(P  ،يتم احلصول ل

Y/(P(وهي  (Posterior p.d.f)على دالة الكثافة االحتمالية الالحقة للمعامل    وميكن تلخيص ما
 (Merwan roudane, 2018, p. 03) :بشكل خمطط وعلى وفق ما أييت متقد

 .Bayesدالة الكثافة االحتمالية اللحقة لـ  :2الشكل 
 

 
 
 

 
 

 
y/(P(وعليه فان    متثل دالة الكثافة االحتمالية الالحقـة ملتجه املعالـم ، فبعد احلصول على

 Loss)بدالة اخلسارة  فسيجري حتديد ما يعر   دالة الكثافة االحتمالية الالحقة ملتجه املعالـم 

function) اليت يرمز هلا عادة بـ )ˆ(L  
 ، حيث: (

                                              ,ˆ        0)ˆ(  
                                               ˆ        0)ˆ(  

 :، حيثاليت تقلل توقع اخلسارة  ̂وعليه فالتقدير النقطي أبسلوب بيز يعتمد على إجياد قيمة  

Prior p.d.f 

 

Initial 
Information 

Likelihood 

 

New data 
Y 

Bayes 
Theorem 

Posterior  p.d.f
  

(2) (1) 

(4) (3) 

(5) (6) 
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d)Y/(P)ˆ(LMin)ˆ(LEMin
ˆ  

 BVAR، و يعترب Littermanمن قبل  1980أما يف ما خيص منزذج االحندار البايري اقرتح سنة 
، صفحة VAR (Cesar Carrera and Alan Ledesma منوذج بديال عن متجه االحندار الذايت

 Cesar) (.verparametrizationO)درجات احلرية  التقليدي ألهنا تتعامل مع فقدان (20

Carrera and Alan Ledesma ،2015 حيث تشري مشكلة األبعاد يف  (20، صفحةVAR  إىل
عدد مدد التخلف املدرجة )مدد التباطؤ عدد املعلمات املراد تقديرها ويزيد مع عدد من املتغريات ومع 

املتاح من املشاهدات، فاملعلمات املقدرة متيل الزمين(. فعندما يكون عدد من املعلمات كبري نسبة إىل العدد 
  (Cesar Carrera and Alan Ledesma ،2015) داللتها اإلحصائية.إىل أن تتأثر وقد تفقد 

وهو priors (مع مشكلة األبعاد عن طريق تقليص املعلمات عن طريق فرض  BVARيتعامل منهج 
ميكنه (. وتبني أن هذا النموذج THETA=0.1و  LAMBDA=0.9خيار التحكم يف تغري التباين 

غري املقيد مع عدد كبري من املتغريات، أكثر من ذلك توسيع نطاق جمموعة البياانت  VARالتعامل مع 
 ,Banbura, M., D. Giannone, and L. Reichlin) تصنيف قطاعي أو جغرايف مفصل.لتشمل 

2010, p. 71) 
كل العالقة اخلطية املتداخلة اليت حتدث غالبا مع استخدام مناذج ( مشا BVARكما يتفادى منوذج )

VAR فنماذج .BVAR  جتنب هذه املشاكل عن طريق فرضPriors .على املعلمات 
 (Carrier, Andrea ،January 2018) توفر ثالث مزااي رئيسية:  BVARو مناذج 
التعامل مع مقاطع عرضية كبرية جًدا من البياانت، حىت عندما تكون  مناسبة بشكل خاص يف -

 السلسلة الزمنية املتاحة قصرية؛

 توزيع السلسلة الزمنية )خطية أو غري خطية(؛  -

 من الناحية النظرية يفرتض النموذج أن املعامالت يف النموذج هلا توزيعات سابقة؛  -

 والتنبؤ.أهنا توفر بيئة طبيعية إلنتاج التوقع  -
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III. اجلـــــــــــانب التطبيقي 
 : نرمز ملتغريات الدراسة كما يلي:متغريات الدراسة .1
 ؛LGDPلوغريتم الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  -

 ؛LEXPNلوغريتم اإلنفاق العمومي احلقيقي:  -

 ؛LRVN لوغريتم اإليرادات العمومية احلقيقية: -

امللحق العمومية )اإليرادات و  النفقات العموميةالناتج احمللي االمجايل، تتكون متغريات الدراسة من 
عدد املشاهدات  عند BVARاخلاص بنموذج  priors (Theta Lambda) . ابإلضافة إىل(01رقم 
N=72  كما يبينه اجلدول التايل: 

 Parameter Estimates for the BVAR Model: 1اجلدول 

BVAR Type of Model 

0.9 

0.1 

     Prior Lambda 

     Prior Theta 

72      N (2000Q1 -2017Q4) 

 من اعداد الباحث.: املصدر

 عرض السالسل الزمنية: .2

نبدأ ابلتعرف على الشكل البياين التايل للسالسل الزمنية اخلاصة مبتغريات الدراسة، وسنستخدم يف 
   0.9version .Eviews الزمنية احلزمة الربجمية حتليلنا هلذه للسالسل 

 Q1 -2017Q42000تطور متغريات الدراسة للفرتة : 1الشكل 
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يظهر الشكل بصورة واضحة عدم استقرار السلسلتني، ولكنها ال تبنين هل يعود عدم االستقرار 
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 البد لنا من اختبارات جذر الوحدة. لوجود جذر الوحدة أم ال، ومن مث
 اختبارات استقرارية املتغريات: .3

لك ، و يتم ذوجود جذر الوحدةمبا أن البياانت فصلية جيب الكشف عن املركبة املومسية قبل دراسة 
 تظهر املركبات رسم البياين السابق مل. فالنسبة لل"Kruskal-Wallisختبار "عن طرق الرسم البياين وا

االحتمالية غري معنوية  فحسب هذا االخري .الختبار كستال واليس االنتقالجيب  وهذا ال يكفي.املومسية، 
 (02امللحق رقم)املوسية. يعين عدم وجود املركبات  وهذا( %05)أكرب من 

-Dickey اختبار استخدام يتم تكاملها درجة وحتديد السالسل هذه استقرارية لدراسة
Fuller  واملوسعPhilips-perront    :كما يلي 

 استقرارية السالسل. :2اجلدول 

 .version Eviews 0.9خمرجات  بناء على : من اعدادالباحثاملصدر
أن السالسل األصلية غري مستقرة بداللة القيمة االحتمالية أكرب من  يتضحمن اجلدول السابق، 

(، واستقرت بعد أخذ الفرق PPو"فيليب بريون") (ADFطبقا الختباري "ديكي فولر املطور" ) 05%
 أي أن الفروق األوىل لكل متغري من املتغريات هي عبارة عن سالسل زمنية مستقرة.األول. 

 املتغريات
 يف املستوى

ADF     TEST 

 

PP TEST 

Intercept 
Trend 

and 

Intercept 

None Intercept 
Trend 

and 

Intercept 

None 

LGDP 0.4116 0.7726 0.9941 0.7094 0.9150 1.0000 

LRVN 0.3576 0.3135 0.9627 0.7533 0.6520 0.9745 

LEXPN 0.8068 0.5903 0.9897 0.8242 0.7261 0.9997 

 املتغريات
 لفرق االوليف ا

ADF     TEST 

 

PP TEST 

Intercept 

Trend 

and 

Intercept 

None Intercept 

Trend 

and 

Intercept 

None 

DLGDP 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

DLRVN 0.0379 0.0082 0.0213 0.0002 0.0012 0.0000 

DLEXPN 0.0125 0.0412 0.0135 0.0002 0.0016 0.0000 
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 : Johansen and Juselliusاختبار التكامل املتزامن لـ  .4
 عدم حالة ويف ال، أم فريدا مشرتكا تكامال هناك كان إذا ما اكتشافه يف االختبار هذا أمهية متكن
بني  املشرتك التكامل عالقات عدد ولتحديد للشك، مثرية املتغريات بني التوازنية العالقة حتققه ستظل

 :مها على اختبارين Johansen and Jusellius املدروسة، و يعتمد املتغريات
 ؛Statistic Tracاألثر  اختبار -
 .Max Eigenvalueالعظمى  الكامنة القيمة واختبار -

 Johansen  (1995 .)اختبار التكامل املتزامن لـ :3اجلدول 
Sample (adjusted): 2001Q4 2017Q4   

 

    

Trend assumption: Linear deterministic trend    

Series: LEXPN LREVN   LGDP      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)    

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.620941 140.1005 64.98789 0.0009 

At most 1 * 0.428178 77.04636 46.75613 0.0012 

At most 2 * 0.316329 40.71604 28.79707 0.0219 

At most 3 0.140537 15.99793 15.49471 0.0542 

At most 4  0.090331 6.153845 3.841466 0.0613 

 Trace test indicates 5 cointegrating (s) at the 0.05 level  
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 version Eviews 0.9خمرجات املصدر: 

وابلتايل نقبل الفرضية اكرب من القيم احلرجة،  Statistic Traceمن اجلدول السابق، يتضح أن 
، %5 داللةعند مستوى  =2rهو العدمية أي وجود عالقة تكامل، حيث عدد متجهات التكامل املتزامن 

 مما يدل على وجود عالقات توازنية طويلة األجل بني بعض املتغريات وتظهر سلوكا متشاهبا يف املدى الطويل.
 :BVARتقدير منوذج  .5
 معادلة الناتج احمللي اإلمجايل بداللة متغريات الدراسة: -
 
 

DLGDP = 0.00601557013468* DLGDP (-1) + 0.00104930789087*DLGDP (-2) + 

8.68205338145e-16*DLEXPN (-1) + 2.24448860134e-16*DLEXPN (-2) - 

0.00218510821422*DLREVN (-1) - 0.000210018487442*DLREVN (-2) - 

0.0427248433962 
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 :بداللة متغريات الدراسة فقات العموميةمعادلة الن -
 
 
 

 :بداللة متغريات الدراسة يرادات العموميةمعادلة اإل -
 
 

ابلنسبة للخطوات السابقة مل يتم حتديد فرتات اإلبطاء الزمين ألهنا حتدد تلقائيا وهو ما مييز تقدير : مالحظة
 الذايت ابلطريقة البيزية.منوذج االحندار 

 اختبار استقرارية النموذج:  .6
 ابختبار نقوم :L' inverse des racines associésاختبار اجلذور املتعددة   -

حيث تعترب  اختبار اجلذور املتعددة، للتأكد من مدى استقرارية بواقي النموذج؛ طريق عن النموذج استقرارية
نتائج شعاع االحندار الذايت مستقرة إذا كانت كل اجلذور أقل من الواحد. والشكل أدانه يبني نتائج هذا 

 االختبار:

 DLEXPN = - 13954518889.1*DLGDP(-1) + 1512085689.5*DLGDP(-2) + 

0.424753038139*DLEXPN(-1) + 0.102675224268*DLEXPN(-2) + 

1.31578809112e+12*DLREVN(-1) + 324271796311*DLREVN(-2) + 

4.5505331489e+13 

DLREVN = - 0.0294419717458*DLGDP(-1) - 0.00707967642217*DLGDP(-2) + 

5.43726854097e-14*DLEXPN(-1) + 1.29903943218e-14*DLEXPN(-2) + 

0.348841357007*DLREVN(-1) + 0.0824617633862*DLREVN(-2) - 16.1812703001 
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 L' inverse des racines املتعددةاجلذور  ر: اختبا2الشكل 
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( أن جمموع املعامالت اقل من الواحد وكل النقاط داخل حدود 02لقد بينت النتائج شكل رقم )
التباين. إذن الدائرة، وهذا ما يدل على أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط اخلطي أو عدم جتانس 

 ميكننا االستنتاج أبن النموذج القياسي املستخدم لدراسة مستقر متاما.
 :دراسة االرتباط الذايت لبواقي النموذج -

 µtالفرتة الزمنية وهو استقالل القيم املقدرة للبواقي أو األخطاء العشوائية عن بعضها البعض يف 
 (305، صفحة 2013)السواعي خالد حممد ، حسام علي داوود،  . µt-1والفرتة الزمنية السابقة هلا 

 LM  (Ljung, G.M andللتأكد من عدم وجود ارتباط ذايت بني بواقي النموذج تستخدم اختبار 
Box G.E.P, p. 277)  ارتباط ذايت بني بواقي النموذج، حيث الفرضية الصفرية تقر بعدم وجود

 والنتائج ملخصة يف اجلدول التايل:

Roots of Characteristic Polynomial

Endogenous variables: DLGDP DLEXPN DLREVN 

Exogenous variables: C 

Date: 03/25/19   Time: 11:15

     Root Modulus

 0.844306  0.844306

 0.233441  0.233441

-0.187412  0.187412

-0.115969  0.115969

 0.032380  0.032380

-0.027137  0.027137

 No root lies outside the unit circle.

 VAR satisfies the stability condition.
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 .LM: نتائج اختبار 4اجلدول 
VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 

Sample: 2000Q1 2017Q4  
Included observations:70  

Lags LM-Stat Prob   

1  18.04158  0.8406 

 

 

 

  
2  11.79765  0.8808 
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اليت تعين عدم وجود ارتباط ذايت عند مستوى  ذايت إىل إثبات الفرضية العدميةيشري اختبار االرتباط ال
 .%05داللة 

مبعىن أن األخطاء العشوائية حول خط االحندار : Heteroskedasticityاختبار جتانس التباين -
 (273، صفحة 2013)السواعي خالد حممد ، حسام علي داوود،  يكون هلا نفس التباين.املقدر 

 Breusch-Pagan-Godfrey اخلطأ تباين ثبات : اختبار5اجلدول 
VAR Residual Heteroskedasticity 

 (only levels and squares) Date: 02/05/19   Time: 18:24   
Sample: 2000Q1 2017Q4   

Chi-sq df Prob.   

 277.2581 300  0.7927   

 version Eviews 0.9خمرجات املصدر: 

وعليه ، 0.05أكرب من  Chi-sqيظهر لنا أبن قيمة االحتمالية إلحصائية  (،05من اجلدول رقم )
  (Homoscedasticity) .اخلطأتفيد بثبات تباين  العدمية اليتقبول الفرضية  يتم

 دوال االستجابة الدفعية: .7
 تفسر على املتغريات، حيث صدمة حدوث أثر قياس هو الصدمات حتليل من الرئيسي اهلدف إن

 Regis) . احلالية واملستقبلية للمتغريات القيم على (t) البواقي أحد يف صدمة أتثري الدفعية االستجابة دوال
Bourbonnais, 2003, p. 255) 

 .فرتات( 10الشكل املوايل يبني دوال االستجابة الدفعية ملتغريات الدراسة عند أفق مخس )و 
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  DLXPNE  يف النفقات العموميةلصدمة  االستجابة دوال :3الشكل 
 .فرتات 10 أفق عند
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من خالل الشكل السابق يتضح أن إحداث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف النفقات العمومية 
 من شأنه: %1مقدرة بـ 

  ؛نفسه على مدى فرتة االستجابة إحداث أثر إجيايب يف املتغري -
، ليتحسن يف املدى يساوي الصفر()الصدمة ال حيدث أي أثر يف الفرتة األويل اليت تلي لناتج ابلنسبة ل -

موجب على املدى املتوسط والطويل، لكن  ويبقى االثر .%0.043املتوسط كأقصى حد يف الفرتة الثالثة بـ 
 ؛ضعيف

ابلنسبة الستجابة االيرادات كان االثر سليب يف الفرتة األوىل اليت تلي الصدمة، ليتحسن بعد ذلك كأقصى  -
 . % 2.15حد يف الفرتة الرابعة بـــ 

 Period DLGDP DLEXPN DLREVN

1  0.000000  9.42E+11 -0.112135

2  0.001063  2.53E+11  0.012113

3  0.000434  1.84E+11  0.020925

4  0.000172  1.35E+11  0.021544

5  0.000109  1.11E+11  0.018980

6  8.20E-05  9.32E+10  0.016214

7  6.71E-05  7.85E+10  0.013735

8  5.62E-05  6.63E+10  0.011607

9  4.73E-05  5.59E+10  0.009802

10  3.99E-05  4.72E+10  0.008276

 Cholesky Ordering: DLGDP DLEXPN DLREVN
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  DLREVNE  اإليرادات العموميةلصدمة يف  االستجابة دوال :4الشكل 
 .فرتات 10 أفق عند 
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العمومية  االيراداتمن خالل الشكل السابق يتضح أن إحداث صدمة هيكلية اجيابية واحدة يف 
 من شأنه: %1مقدرة بـ 
  ؛إحداث أثر إجيايب يف املتغري نفسه على مدى فرتة االستجابة -
أثر ، و يساوي الصفر()الصدمة ال حيدث أي أثر يف الفرتة األويل اليت تلي ابلنسبة الستجابة الناتج  -

سليب يف الفرتة الثانية. ليتحسن يف املدى املتوسط والطويل كأقصى حد يف الفرتة اخلامسة بـ 
 ؛0.013%

النفقات كانت معدومة يف الفرتة االوىل، ليتحسن الوضع أبثر اجيايب حىت هناية ابلنسبة الستجابة  -
  االستجابة. فرتة

 : Variance Decompositionحتليل التباين  .8
 متغري، وهويوضح التباين دور كل صدمة يف تفسري التقلبات الظرفية للمتغريات أي تفسري توقع اخلطأ لكل 

 Period DLGDP DLEXPN DLREVN

1  0.000000  0.000000  0.172572

2 -0.000377  2.27E+11  0.060200

3  2.71E-05  2.32E+11  0.047588

4  0.000135  2.04E+11  0.037111

5  0.000139  1.75E+11  0.030958

6  0.000123  1.48E+11  0.025997

7  0.000105  1.25E+11  0.021925

8  8.91E-05  1.06E+11  0.018505

9  7.53E-05  8.91E+10  0.015622

10  6.36E-05  7.52E+10  0.013189

 Cholesky Ordering: DLGDP DLEXPN DLREVN
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 اجلدول التايل:ما يوضحه 
 .ل التباينــــــــــــــــــــ: حتلي6اجلدول 

Variance Decomposition of DLGDP:   

 Period S.E. DLGDP DLEXPN DLREVN 

2  0.027856  99.83603  0.145642  0.018326 

3  0.027859  99.81168  0.169908  0.018416 

6  0.027861  99.79874  0.176070  0.025192 

7  0.027861  99.79674  0.176647  0.026616 

10  0.027862  99.79357  0.177542  0.028889 

 Variance Decomposition of DLEXPN:   

 Period S.E. DLGDP DLEXPN DLREVN 

2  1.02E+12  3.508672  91.53187  4.959461 

3  1.06E+12  3.284942  87.38429  9.330766 

6  1.12E+12  2.974343  81.24036  15.78530 

7  1.13E+12  2.929166  80.33720  16.73364 

10  1.15E+12  2.860676  78.96746  18.17186 

 Variance Decomposition of DLREVN:   

 Period S.E. DLGDP DLEXPN DLREVN 

2  0.216981  2.027225  27.01940  70.95337 

3  0.223125  1.920378  26.43130  71.64833 

6  0.232153  1.794933  26.43306  71.77201 

7  0.233595  1.776765  26.45349  71.76975 

10  0.235859  1.748929  26.48594  71.76513 

 Cholesky Ordering: DLGDP DLEXPN DLREVN 
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عند الفرتة االخرية حسب اجلدول السابق تظهر معظم التقلبات الظرفية للمتغريات )توقع اخلطأ لكل متغري( 
 كما يلي:

 يف املتغري نفسه؛انجتة عن صدمات  9%9.7بنسبة تقلبات الناتج احمللي اإلمجايل  -
و   %18.1يف املتغري نفسه، وبنسبة انجتة عن صدمات  %78.9 العمومية بنسبةتقلبات النفقات  -

 على التوايل؛  والنفقات العموميةصدمات االيرادات انجتة عن % 2.8
 %26.4وبنسبة  يف املتغري نفسه،جتة عن صدمات ان %71.76تقلبات اإليرادات العمومية بنسبة  -
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 ؛ على التوايل الناتج احمللي اإلمجايلو  صدمات النفقاتانجتة عن  % 1.7و 
 خالصة:

استخدام من خالل دراسة العالقة بني املتغريات حمل الدراسة، قمنا ابستعمال دراسة قياسية قائمة على 
 ، و قد مت الوصول إىل النتائج التالية: BVARالذايت البيزي  مناذج أشعة االحندار 

 متكاملة السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة غري مستقرة يف املستوى، واستقرت بعد أخذ الفرق األول، أي -
 ؛I (1)األوىل  الدرجة من
)اثبات  بعض املتغريات وتظهر سلوكا متشاهبا يف املدى الطويلوجود عالقات توازنية طويلة األجل بني  -

 ؛الفرضية األوىل(
فحدوث صدمة هيكلية إجيابية ؛ لصدمات السياسة ملالية لناتج احمللي االمجايليف اضعيفة استجابة  هناك -

، يساوي الصفر()الصدمة الفرتة األويل اليت تلي  يف الناتج عندحيدث أي أثر  ال واحدة يف اإلنفاق احلكومي
موجب على املدى  ويبقى االثر. %0.043ليتحسن يف املدى املتوسط كأقصى حد يف الفرتة الثالثة بـ 

 .)اثبات الفرضية الثانية( الطويل، لكن ضعيف
مع استجابة  استجابة اإليرادات احلكومية لصدمة اإليرادات احلكومية هي استجابة أكثر ثباات ابملقارنة -

يعرب عن تبعية اإلنفاق احلكومي لإليرادات من جهة،  وهو مااإلنفاق احلكومي لصدمة اإلنفاق احلكومي، 
كما يعرب من جهة أخرى عن عجز النفقات احلكومية عن مسايرة اإليرادات، وهو ما يكون له أتثري مباشر 

 ؛للجوء إىل احتياطيات صندوق ضبط املواردواليت يتم تغطيتها اب العمومية،على عجز املوازنة واملديونية 
بسبب عدم مرونة  النفقات العمومية(الناتج احمللي لصدمات السياسة املالية )اإليرادات و  مرونةضعف  -

االنفاقية التوسعية  فإن السياسات. وعليه اإلنفاق يشمل القطاعات غري منتجة والتوسع يفجهاز اإلنتاج 
 يدفع عجلة النمو االقتصادي ابجلزائر. الذيالكنزي حتقق األثر  املنتهجة ال

 :واالحاالتاملراجع 

. سة تطبيقيةار لية لصدمات السياسة املالية، د(. اآلاثر االقتصادية الك2010شييب عبد الرحيم وآخرون. ) 
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 .53منتدى البحوث االقتصادية رقم 
 . دار ميسرة.القياسي بني النظرية و التطبيق (. االقتصاد2013لسواعي خالد حممد ، حسام علي داوود. )

 على املوقع: ابإلعتماد على إحصائيات صندوق النقد الدويل. 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@

WEO/DZA?year=2019 . 
 2002-1970دراسة قياسية -أثر النفقات العمومية على النمو االقتصادي  (،2005بن عناية جلول، )

 .اجلزائراملعهد الوطين للتخطيط واالحصاء،،، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص اقتصاد تطبيقي ، 
(. آاثر صدمات السياسة املالية على النشاط االقتصادي يف اجلزائر، دراسة 2013عبد هللا قوري حيىي . )

 SVAR ، .les cahiers du cread، ابستعمال مناذج  2012 - 1970قياسية للفرتة 

N°113/114. 
التقدير البيزي ملعلمات منوذج متجه االحندار الذايت ابعتماد  (. 2017هيفاء عبداجلواد سعيد وأخرون. )

  . 22املصرفية، العدد ة تكريت للعلوم . جملمعلومات أولية خربية

A zellner ( .1996 .) An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics  .
Reprint of ed. 

Banbura, M., D. Giannone, and L. Reichlin ( .2010 .) Large Bayesian vector 

auto regressions .Journal of Applied Econometrics n 25. 
Blanchard, O. Perotti ( .2002" .) An empirical characterization of the dynamic 

effects of changes in government spending and taxes on output .
Quarterly Journal of Economics 117(4), (1329-1368). 

Carrier, Andrea.o, (January 2018  .)( Bayesian VARs, , at   :
https://documentation.sas.com/api/docsets/etsug/14.3/content/varmax.

pdf, 10/12/2018. . 
Cesar Carrera and Alan Ledesma ( .2015 .) Aggregate Inflation Forecast with 

Bayesian Vector Autoregressive Models .Serie de Documentos de 

Trabajo, N  °2015-003.  
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Fatás, A., and I. Mihov ( .2001 .) The Effects of Fiscal Policy on Consumption 

and Employment: Theory and Evidence,, , , p.26 .London: CEPR 

Discussion paper 2760. 
Ljung, G.M and Box G.E.P .(1991) On a measure of the lack of fit in time 
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 :قـــــــــــــــمالح. 6
 2000Q1- 42017Q: السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة 1امللحق 

year LEXPN LGDP LREVN year LEXPN LGDP LREVN 

2000Q1 27.43471 29.04849 28.12735 2009Q1 28.54732 29.92226 29.00536 

2000Q2 27.46095 29.04604 28.09637 2009Q2 28.55599 29.91462 28.94490 

2000Q3 27.48844 29.04650 28.07128 2009Q3 28.57406 29.92662 28.91876 

2000Q4 27.51707 29.04987 28.05255 2009Q4 28.60103 29.95758 28.92969 

2001Q1 27.54672 29.05612 28.04056 2010Q1 28.60073 30.04184 29.03279 

2001Q2 27.57727 29.06519 28.03556 2010Q2 28.65843 30.08931 29.08615 

2001Q3 27.60863 29.07701 28.03765 2010Q3 28.73386 30.13756 29.14717 

2001Q4 27.64069 29.09149 28.04678 2010Q4 28.82309 30.18638 29.21437 

2002Q1 27.69035 29.09984 28.04955 2011Q1 28.90581 30.25334 29.40707 

2002Q2 27.71643 29.12283 28.07755 2011Q2 29.01916 30.29518 29.43080 

2002Q3 27.73693 29.15125 28.11639 2011Q3 29.14017 30.33125 29.41750 

2002Q4 27.75217 29.18464 28.16483 2011Q4 29.26503 30.36209 29.36564 

2003Q1 27.73705 29.23094 28.25932 2012Q1 29.52085 30.39018 29.07739 

2003Q2 27.75268 29.26913 28.30635 2012Q2 29.58677 30.41095 28.98191 

2003Q3 27.77324 29.30788 28.34683 2012Q3 29.61666 30.42679 28.91489 

2003Q4 27.79841 29.34707 28.38145 2012Q4 29.61364 30.43793 28.88289 

2004Q1 27.85675 29.37712 28.35519 2013Q1 29.43907 30.43203 28.98435 

2004Q2 27.87803 29.42088 28.40298 2013Q2 29.41699 30.43921 28.98928 

2004Q3 27.89246 29.46797 28.46523 2013Q3 29.41568 30.44686 28.99325 

2004Q4 27.90032 29.51783 28.53929 2013Q4 29.43522 30.45498 28.99626 

2005Q1 27.84479 29.59197 28.67497 2014Q1 29.53014 30.47499 28.97206 
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2005Q2 27.86287 29.63651 28.74135 2014Q2 29.56305 30.47940 28.98380 

2005Q3 27.89661 29.67533 28.79735 2014Q3 29.59217 30.47979 29.00482 

2005Q4 27.94448 29.70900 28.84443 2014Q4 29.61781 30.47617 29.03454 

2006Q1 28.03998 29.73064 28.89045 2015Q1 29.65494 30.44686 29.09985 

2006Q2 28.09450 29.75836 28.91981 2015Q2 29.66825 30.44358 29.13287 

2006Q3 28.14602 29.78468 28.94037 2015Q3 29.67316 30.44492 29.16260 

2006Q4 28.19486 29.80970 28.95264 2015Q4 29.66978 30.45085 29.18929 

2007Q1 28.21790 29.81735 28.87454 2016Q1 29.62730 30.46531 29.18455 

2007Q2 28.27210 29.84672 28.90453 2016Q2 29.61891 30.47850 29.21768 

2007Q3 28.33185 29.88079 28.95767 2016Q3 29.61433 30.49435 29.25854 

2007Q4 28.39603 29.91908 29.03045 2016Q4 29.61361 30.51274 29.30616 

2008Q1 28.52159 30.01444 29.26302 2017Q1 29.61678 30.53354 29.35956 

2008Q2 28.56658 30.03722 29.29923 2017Q2 29.62378 30.55658 29.41773 

2008Q3 28.59518 30.04413 29.29981 2017Q3 29.63454 30.58170 29.47974 

2008Q4 28.60873 30.03549 29.26485 2017Q4 29.64893 30.60874 29.54472 

Source: 

- www.fmi.org 

-  http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective. 

 ختبار كستال واليس ملتغريات الدراسة.: ا2امللحق 
Test for Equality of Medians of LEXPN   
Categorized by values of   LEXPN    

Sample: 2000Q1 2017Q4    
Included observations: 72     

Method  df Value Probability 

Med. Chi-square 5 6.092308 0.9988 
Adj. Med. Chi-square 5 5.092958 0.9767 

Kruskal-Wallis 5 6.714384 0.9576 
Kruskal-Wallis (tie-adj.) 5 6.714384 0.9554 

van der Waerden 5 6.375278 0.9365 

Test for Equality of Medians of LREVN   
Categorized by values of LREVN    

Sample: 2000Q1 2017Q4    
Included observations: 72    

Method   df Value Probability 

Med. Chi-square 5 5.216667 0.7998 
Adj. Med. Chi-square 5 4.646335 0.7237 

Kruskal-Wallis 5 6.290183 0.7576 
Kruskal-Wallis (tie-adj.) 5 6.290183 0.7576 

van der Waerden 5 5.930361 0.9355 
 

Test for Equality of Medians of LGDP   
Categorized by values of LGDP    
Sample: 2000Q1 2017Q4    

Included observations: 72     

http://www.fmi.org-/
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
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Method  df Value Probability 
Med. Chi-square 5 7.200000 0.9778 
Adj. Med. Chi-square 5 6.434371 0.8797 
Kruskal-Wallis 5 6.308219 0.8776 

Kruskal-Wallis (tie-adj.) 5 6.308219 0.8774 
van der Waerden 5 6.103163 0.8765 

 version Eviews 0.9خمرجات املصدر: 
ن  املهيم

 القهارمهيمن
 


 Overparametrization.المصطلح غير مترجم في معجم االقتصاد القياسي  بمعنى كثرة عدد المعالم : 

 

 



 والتنميـة اإلسرتاتيجيةجملـة  356 -336ص ، 2019( /الثاينمكرر )اجلزء  03:العـــدد / 09اجمللد 
 

336 

 يف اجلزائر بني تدقيق اجلودة وضمان جودة التعليم العايلللحوكمة يف العالقة وسيط الدور ال
 -جامعة أدراردراسة تطبيقية -

The Intermediate Role of Governance in the Relationship between 

Quality Audit and Quality Assurance of Higher Education in Algeria 

-Applied study University of Adrar- 
 

 3، بن عياد حممد مسري2منصوري هواري، 1ساوس الشيخ
 saous01@yahoo.fr، جامعة أدرار 1
 sayah.2013@yahoo.frجامعة أدرار،  2

 benayadsamir@yahoo.frجامعة سيدي بلعباس،  3

 30/08/2019اتريخ النشر:               31/05/2019اتريخ القبول:                 18/03/2019اتريخ االستالم: 
 

 

 :ملخص
املؤسسات اجلامعية يف العالقة بني تدقيق اجلودة وكمة اس الدور الوسيط حلهذه الدراسة لقي دفهت

وضمان جودة التعليم العايل، وذلك ابلتطبيق على عينة من أساتذة وإداري جامعة أدرار، وألجل ذلك مت 
 .R يف PLSPMاستخدام حتليل املسار بطريقة املربعات اجلزئية الصغرى حزمة 

وضمان جودة بني تدقيق اجلودة  ةمباشر ات معنوية مباشرة وغي ي ثه هناك أتتوصلت الدراسة إىل أن
، وأن احلوكمة تلعب دور وسيط جزئيًا يف عالقة التأثي 0.649التعليم العايل والذي مير عرب احلوكمة بلغ 

يف جامعة أدرار، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل متطلبات  بني تدقيق اجلودة وضمان جودة التعليم العايل
  حلوكمة يف جامعة أدرار.تطبيق ا

 تعليم عايل. ،ضمان اجلودة. ،تدقيق اجلودة. حوكمة.،كلمات مفتاحية: 
 .JEL: M42 ،I23تصنيف 

Abstract:  

This study aims at measuring the intermediate role of the governance 

of university institutions in the relationship between quality auditing and  
__________________________________________ 

 sayah.2013@yahoo.frمييل: ، اإلهواي منصوري: املؤلف املرسل

mailto:sayah.2013@yahoo.fr
mailto:sayah.2013@yahoo.fr
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quality assurance of higher education, by applying to a sample of professors 

and administrators of the university of Adrar, for this reason the path analysis 

was used in the sub-squares method PLSPM Packges in R.   

The study found that there  is a direct and indirect effect between the 

quality audit and the quality assurance of higher education which passes 

through the governance of 0.649, and that the role of governance plays a 

partial role in the relation between the quality audit and quality assurance of 

higher education at the university of Adrar, the study recommended the need 

to activate the requirements of the application of governance at the university 

of Adrar.  

Keywords: Governance; Quality Audit; Quality Assurance; High Education. 

Jel Classification Codes: M42, I23. 

  :مقدمة .1
تقييمها وتصنيفها، ألن ضمان جودة  تعد احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل أحد أهم مؤشرات

احلوكمة يشـكل األساس للتسيي احلسن والناجح جلميـع أنواع الوظائف يف املؤسسات اجلامعية، ذلك الرتباط 
 .خطط التنمية ومتطلبات سوق العملأولويـات احلوكمة أبولوايت 

أو على إدارة املوارد اليت هتدف للتحسني والتطوير  ،أساليب الرقابة عليهظهر مفهوم احلوكمة و و 
عديد ظهور مفهوم اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل، جتسدت لللخدمات يف جمال احلوكمة وهو ما أدى 

مت ترسيم عمل الفرقة بقرار إنشاء اللجنة الوطنية  2010ماي  31ويف التعليم العايل رتقية لصالحات اإل
تدعيم قدراهتا لمهمتها دعم مؤسسات التعليم العايل  (CIAQES)لتطبيق ضمان اجلودة يف التعليم العايل 

وتطوير ثقافة اجلودة وهذا جعلها تبدأ يف خطواهتا األوىل ابعتماد أدوات على مستوى املؤسسات اجلامعية 
 وتكوينهم من أجل إعداد مرجع للجودة.هلا متثلت يف هيكلة خالاي لضمان اجلودة وتعيني مسؤولني 

سمح العمل مببادئ احلوكمة بعد تطبيق هل يحتاول الدراسة اإلجابة على اإلشكالية:  إشكالية الدراسة:
 ؟تدقيق اجلودة ابلرفع من ضمان جودة جودة التعليم العايل

 إىل التساؤالت الفرعية التالية: اإلشكاليةقسمت هذه 
 ما هي احلوكمة اجلامعية؟-



 

   يف اجلزائرالدور الوسيط للحوكمة يف العالقة بني تدقيق اجلودة وضمان جودة التعليم العايل
 -دراسة تطبيقية جامعة أدرار-
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 فيما تتمثل اهداف وعناصر تدقيق اجلودة؟-
 اجلزائر؟ما هو االطار العملي لضمان جودة التعليم العايل يف -
 هل هناك أثر لتدقيق اجلودة على ضمان جودة التعليم العايل مير عرب احلوكمة يف جامعة أدرار؟-

 فرضيات الدراسة:
 ؛يوجد أتثي معنوي لتدقيق اجلودة على ضمان جودة التعليم العايل-
 ؛احلوكمةيوجد اتثي معنوي لتدقيق اجلودة على -
 ؛جودة التعليم العايليوجد أتثي معنوي للحوكمة على ضمان -
 .لتدقيق اجلودة على ضمان جودة التعليم العايلدور وسيط للحوكمة يف عالقة التأثي يوجد -

واملتعلقة التغييات اليت حصلت على املستوى الوطين  برازتتضح هذه األمهية ابلعمل على إ أمهية الدراسة:
اإلصالحات املطبقة على قطاع التعليم العايل، ابعتبار حبوكمة مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية يف إطار 

تدقيق اجلودة كأحد آليات تطبيق نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل وابعتبار ميدان احلوكمة أكرب ميدان 
 ضمه املرجع الوطين لضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية.

 أهداف الدراسة:
 املستجدات يف إطار نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل يف اجلزائر؛الوقوف على آخر -
 التعرف على جوانب تدقيق اجلودة ابعتباره أحد آليات تطبيق نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل؛-
 قياس التأثيات املباشرة وغي املباشرة لتدقيق اجلودة على ضمان جودة التعليم العايل.-

 السابقة:الدراسات 
نظري مقرتح حلوكمة اجلامعات ومؤشرات  إطاربعنوان " (2016دراسة )يعقوب عادل نصر الدين -

نظري حلوكمة اجلامعات ومؤشرات تطبيقها يف  إطارتطبيقها يف ضوء متطلبات اجلودة الشاملة"، اقرتحت 
لرقابة لضوء متطلبات اجلودة الشاملة وأوصت بعقد دورات تدريبية للقيادات العليا يف اجلامعة، ووضع معايي 

 .(20-01، 2012الدين، ) ابجلامعةالقوانني اخلاصة  إعداداملصاحل يف  أصحاب وإشراك
بعنوان "أمهية احلوكمة لضمان جودة التعليم العايل"، تناولت الدراسة مدى  (2017دراسة )نرجس صفو -
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استطاعة وحوكمة املؤسسة التعليمية على توفي مؤهالهتا الداخلية وأوصت الدراسة بتفعيل مبادئ وأسس 
و، صف) براجمهااحلوكمة اجلامعية عند تطبيق معايي ضمان اجلودة وتفعيل عمل خالاي ضمان اجلودة وتطبيق 

 .(171-157، ص ص 2017
القيادة من خالل احلوكمة الرشيدة  ممارسةتطوير  إسرتاتيجيةبعنوان " (2017دراسة )ليلى حممد أبو العال -

لتطوير ممارسة  إسرتاتيجيةحسب تصورات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الطائف"، حاولت الدراسة اقرتاح 
القيادة من خالل احلوكمة الرشيدة حسب تصورات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الطائف وأوصت الدراسة 

-17، 2017حسين، ) القراربنشر ثقافة املساءلة دون متييز للمركز الوظيفي ومشاركة العاملني يف صناعة 
35.) 
حالة –التعليم العايل  بعنوان "دور احلوكمة اجلامعية يف ضمان جودة (2017دراسة )بشري عبد العايل -

احلوكمة يف اجلامعات اجلزائرية وجتربة اجلزائر يف اجملال، وأوصت الدراسة  مبادئ" حاولت توضيح -اجلزائر
ى وضع بضرورة التقييم املستمر ملخرجات اجلامعة ومدى مطابقتها للمعايي العاملية وضرورة تركيز اجلامعة عل

 .(107-93، 2017بشي، ) واإلدارية األكادمييةمعايي للرقابة الداخلية ومتابعتها للهيئتني 
 احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل .2

لصاحل العام، مبا ا لتحقيقالسلطة  ةارساملمحسب البنك العاملي متثل احلوكمة املؤسسات  مفهوم احلوكمة:
قدرة احلكومة على تطوير سياسات سليمة وتوجيه مواردها واحرتام املواطنني  اختيار السلطات ومراقبتها،ها في

 .(Fabre Jean, 2007, p25) والدولة اليت حتكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية
هنا ممارسة السلطة العامة واالقتصادية واإلدارية يف إدارة أب هاابلنسبة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية عرفت

لعمليات واملؤسسات املعقدة اليت يعرب من خالهلا املواطنون لالدولة على مجيع املستوايت، وتستند  شؤون
 (BAKKOUR, 2013, p13) القانونيةوأصحاب املصلحة وميارسون التزاماهتم وحقوقهم 

ا مجيع اآلليات اليت هلا أتثي يف حتديد السلطات والتأثي على قرارات القادة، أب تكما عرف وبعبارة هنه
 .(CHARREAUX, 1996, p 04) أخرى حتكم سلوكهم وحتد من السلطة التقديرية هلم

الطريقة اليت يتم خالهلا توجيه أنشطة اجلامعة وإدارة أقسامها العلمية هي مفهوم احلوكمة اجلامعية:  2.2
وكلياهتا ومتابعة تنفيذ خطتها اإلسرتاتيجية وتوجهاهتا العامة وكيفية ختصيص مواردها املالية وإدارة مواردها 
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 . البشرية
وأسلوب  تطبيق الشفافية وسياسة اإلفصاحبويقصد هبا وضع معايي و آليات ألداء كل األطراف 

الطالب ابإلدارة  خاصة عالقةو ، لقياس األداء وحماسبة املسؤولني ومشاركة اجلمهور يف عملية اإلدارة والتقييم
 .(01، ص 2009عزت، ) احلقيقينيفالطالب هم أصحاب املصلحة  وأبعضاء هيئة التدريس،

يف  بضمان اجلودةوتعده احلوكمة أداة ضغط لتحسني اجلودة يف مجيع جوانب التعليم العايل حيث زاد االهتمام 
دد كل من حو ، املمنوحة للمؤسسات واملساءلة والنزاهة يف تسيي إداراهتا االستقالليةهبدف معاجلة التوازن بني 

Plumptre & Graham  ية هياحلوكمة اجلامع قيامأن ركائز  (Nasereddin, 2013, p 163):  

 اهتمام قادة اجملتمع على النطاق الواسع واملدى الطويل مع احلكومة اجليدة و التنمية البشرية. االجتاه: -

اولة خدمة أصحاب املصلحة كجزء من الفعالية والكفاءة والعمليات حملاستجابة اجلامعات  األداء: -
 الستفادة من املوارد املتاحة.لحلصول على أعلى مستوى االحتياجات العامة وا ةتلبيللتحقيق النتائج 

تحقيق العدالة للجميع والتقدم معهم و تلبية احتياجاهتم، وضمان سيادة القانون وااللتزام أبن ب :اإلنصاف
 قوق اإلنسان.ما، ال سيما القواعد املتعلقة حب تكون األطر القانونية عادلة و منظمة إىل حده 

 :(25، ص 2013)الفرا،   تساهم يف يةتطبيق احلوكمة اجلامعأمهية احلوكمة اجلامعية:  3.2
 حتسني وتطوير أداء اجلامعة؛-
 على كفاءة األداء؛ إجياابضمان اختاذ قرارات فعهالة يؤثر و  إسرتاتيجيةصياغة وبناء لمساعدة إدارة اجلامعة -
 تعوق جودة األداء؛جتنب حدوث أية خماطر أو صراعات داخل اجلامعة -
 .لشفافية يف مجيع تعامالت اجلامعةحتسني املؤسسات اجلامعية وحتقيق العدالة والنزاهة وا-
 تدقيق اجلودة .3

وضع مفهوم حبيث يتضمن عديد العناصر أمهها طلب دقيق اجلودة يتتلفهم مفهوم تدقيق اجلودة:  1.3
ماهيتها ونطاقها وأهدافها واملسؤولني عن القيام هبا وما إذا كانت إلزامية أم اختيارية، واملعايي واملقاييس اليت 

 .(245، ص 2004لطفي، ) الصلةترتبط هبا وحتديد األطراف املستفيدة منها والتقارير ذات 
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 "تدقيق اجلودة هي مصدر سريع حمايد إلمداد اإلدارة بتأكيد ملا يلي: عبارة عن:ف تدقيق اجلودة أبنه وعر 
تباعها يتم تلقائياً إإن تفصيالت خطة احلصول على اجلودة املطلوبة سليمة ومناسبة، حبيث يف حالة -1

 ؛احلصول على اجلودة املطلوبة
 ؛انه قد مت توفر املطابقة للمواصفة-2
 ؛لالستعمال ويتوفر هبا االشرتاطات الالزمةإن املنتجات صاحلة -3
 إن اإلجراءات التصحيحية الالزمة يتم إتباعها إلدراك مستوى اجلودة املطلوب.-4

العزيز، ) "مراجعة اهليكل التنظيمي واملسؤوليات واإلجراءات والعمليات واملوارد الالزمة إلدارة اجلودة» وعرف
 .(201، ص 2000

 اجلودةأهداف وعناصر تدقيق  2.3
 يستهدف تدقيق اجلودة حتقيق العديد من األهداف لعل أمهها:أهداف تدقيق اجلودة:  1.2.3

أو نتيجة ما يفرضه عمالؤها للحصول على اي برانمج متكامل من األنشطة تقدمه إدارة املنشأة اختيار -1
 .حسنيللتشهادة اجلودة، ويتطلب بعض الوسائل لتحديد فعالية نظام اجلودة واجملاالت اليت حتتاج 

ورد أو منشأة مستقلة، فنتائج املأداة إدارية لتحديد فعالية النظام اخلاص ابجلودة لدى املنشأة أو لدى -2
 تحسني.التطلب تتكشف عن اجملاالت اليت و ة الربانمج احلايل للجودة تدقيق اجلودة توفر تقييماً لكفاي

 يوفر تدقيق اجلودة لكل من إدارة الشركة حمل التدقيق واملنظمة اليت تطلب التدقيق إثباات موضوعياً -3
 خبصوص مالئمة ومطابقة نظام اجلودة للمعايي وفعالية العناصر املختلفة له.  

دة هدفني آخرين، األول هو حتديد فعالية نظام اجلودة، والثاين البحث عن ومن ضمن أهداف تدقيق اجلو 
فعالية نظام اجلودة بشكل عام توفر العديد من الفوائد أحدها هو تقليل أو و فرص حتسني منظومة اجلودة 

 .Rework، أو تسبب يف إعادة التشغيل Scrapمنع العمليات اليت تسبب وجود خردة 
 :(249، ص 2004لطفي، ) أمههاكما يستهدف تدقيق اجلودة العديد من األهداف 

إن نظام اجلودة ألي منشأة هو برانمج متكامل من األنشطة تقدمه إدارة املنشأة إما ابختيارها أو نتيجة ما -
 قد يفرضه عمالئها عليها للحصول على شهادة اجلودة.

منشأة أو لدى مورد حايل أو لدى منشأة لفعالية نظام اجلودة ليعترب تدقيق أداة إدارية تستخدم لتحديد -
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مستقلة، فنتائج تدقيق اجلودة توفر تقييماً لكفاية الربانمج احلايل للجودة كما تكشف عن اجملاالت واملواطن 
 .(05، ص 2008ترانسكو، ) تطويرهااليت يتطلب األمر حتسينها أو 

حمل التدقيق واملنظمة اليت تطلب التدقيق إثباات موضوعياً خبصوص يوفر تدقيق اجلودة لكل من إدارة الشركة -
 مالئمة ومطابقة نظام اجلودة للمعايي وفعالية العناصر املختلفة له.

 يشمل تدقيق اجلودة جمموعة من األطراف أو املشاركني كما يلي: عناصر تدقيق اجلودة: 2.2.3
يعترب املدقق شخص مؤهل للتخطيط وتنفيذ التدقيق وفقاً للمعايي املقررة واملتعارف عليها وميكن املدقق: -

 :(250، ص 2004لطفي، ) جمموعتنيتقسيم تدقيق إىل 
 ليس عضواً يف املنشأة حمل التدقيق حيث قد يكون:  مدقق اجلودة اخلارجي:-أ
 التدقيق نيابة عنه(.مؤسسة من الطرف الثالث )شخص يستأجره العميل لتنفيذ -
 مؤسسة من الطرف الثالث )شخص تستأجره وكالة ذات مصداقية لتنفيذ التدقيق(.-
مدققون من الطرف الثاين )شخص يستخدمه العميل أو العميل املرتقب أو منظمة مستقلة أخرى تتطلب -

 تدقيق املنشأة حمل التدقيق(.
 توفي نظام اجلودة.لة املنشأة اخلاضعة للتدقيق مدققون من الطرف الثاين تستخدم وكالة لتحديد مقدر -
تؤديه املؤسسة لنفسها وقد يكون من املوظفني أو املستخدمني داخل املنشأة  مدقق اجلودة الداخلي:-ب

 وتستخدمهم املنشأة حمل الفحص والتدقيق.
وهو الشخص الذي خيطط للتدقيق ويقوم إبعداد أوراق العمل  :Leader Auditorاملدقق القائد -

عن املدقق منها اخلربة والتدريب تتمثل يف متطلبات زايدة  هتوفر فيتقائد فريق التدقيق، و  مدقق معتمد وهو
 ساعة تنظمه منظمة مهنية. 36يوم مراجعة إلضافية على األقل وأن يستكمل برانمج تدريب  25
وأيخذ أشكال متعددة مثل الذي يطلب من مؤسسة التدقيق تنفيذ التدقيق والقيام هبا  :Client العميل-

 العميل احملتمل / إدارة املنظمة / إدارة اجلودة.
هي املنشأة أو الوحدات اليت يتم إخضاعها للتدقيق  :Auditeeاملنشأة حمل التدقيق )اخلاضعني للتدقيق( -
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 .(222، ص2007العدانين، ) املشاركةوال توجد متطلبات عدا رغبتها يف 
 املنظمة اليت تصدر الشهادة للخاضعني للتدقيق.هي : Registrar املسجل-

 

 ضمان جودة التعليم العايل يف اجلزائر. 4
ن الضروري التنويه أو اإلشارة إىل : متطبيقات نظام ضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل 1.4

 التعاريف اآلتية قبل املضي يف حمور ضبط اجلودة:
 تعرف أبهنا الدرجة اليت تليب هبا جمموعة من اخلصائص الكامنة للمتطلبات. اجلودة:

 احتياج أو توقع بشكل ضمين أو إلزامي. املتطلب:
هي السمات املميزة واخلواص اليت ميكن إن تكون ضمنية أو حمددة )كمية أو نوعية( وتكون  اخلصائص:

 .(45، ص2015مىن، ) والطبيعيةعلى أنواع منها السلوكية والزمنية واحلسية 
عملية منهجية مستقلة وموثقة بغرض احلصول على دليل مرجعي وتقييمه مبوضوعية لتحديد  التدقيق:

 املدى الذي إليه مت استيفاء معايي التدقيق.
  .نشاط متبع لتحديد مالئمة وفاعلية املوضوع اجلاري مراجعته لتحقيق األهداف املوضوعة املراجعة:
تتأكد من أن املؤسسة التعليمية قد حتققت لجمموعة إجراءات وعمليات تقوم هبا هيئة االعتماد  االعتماد:

فيها شروط ومواصفات اجلودة املعتمدة لدى مؤسسة التقومي وان براجمها تتوافق مع املعايي املعلنة واملعتمدة 
  .(46، ص2015مىن، ) مييةاألكادوان لديها أنظمة قائمة لضمان اجلودة والتحسني املستمر ألنشطتها 

أثيت مسألة ضمان جودة التعليم العايل يف اجلزائر منذ : احلركية الوطنية لضمان اجلودة يف اجلزائر 2.4
اعتمدت طريقة تدرجيية و ، (05، ص 2004، 371-04املرسوم التنفيذي ) 2004أتسيس نظام ل.م.د 

حامسة حيث أعطيت  2008كانت سنة ، و األولويةتحديد العناصر ذات بوتشاركية ملرافقة حركية التغيي 
 .2008يناير  27املؤرخة يف  01مبوجب تعليمية رئيس احلكومة  2008إشارة االنطالق سنة 

املؤرخ  05-08وابلضبط بعد إصدار القانون رقم  2008إدخال فكرة تقييم املؤسسات اجلامعية فرباير  مث
املؤرخ  05-99، املعدل واملتمم للقانون (38ص ،2008، 05-08قانون رقم )  2008فرباير  23يف 
-99قانون )  املتضمن لقانون توجيه التعليم العايل والبحث العلمي املعدل واملتمم 1999أبريل  04يف 
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 01مت تنظيم امللتقى الدويل ابجلزائر يومي  أخرىالستفادة من جتارب دول ، ول(04، ص 1999، 05
من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ومبشاركة رؤساء املؤسسات اجلامعية  2008جوان  02و

 اجلودة. أدواتوترقية  إلدراج اإلداريةمرفوقني أبساتذة ابحثني معينني ملساعدة الفرق 
 أجهزة القيادة واملتابعة الفاعلة لضمان جودة التعليم العايل يف اجلزائر  3.4

لجنة هذه ال أنشأت: الوطنية لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايلاللجنة  1.3.4
(CIAQES)  نشطةأب، تتوىل عملية التحسيس 2010ماي  31 مؤرخ يف 167مبوجب مرسوم رائسي 

الطويل كلفت بتصور ووضع حيز التنفيذ  األمدتكوين مسؤويل ضمان اجلودة واعتماد خالاي اجلودة وعلى 
 .(238، ص 2010، 167قانون رقم ) التقييموكالة  إنشاءاجلودة والتفكي يف نظام ضمان 

فيفري  23املؤرخ لقانون التوجيهي اب 2010أكتوبر  اعتمد: (CNE)للتقييم  ةالوطني لجنةال 2.3.4
، بعدها دتاليت حد لألهدافوالبيداغوجي والعلمي للجامعات  اإلدارييتوىل اجمللس تقييم العمل  2008
، تكلف حسب املادة سيس جلنة لوضع نظام للجودةاملتضمن أت 2014ديسمرب  29املؤرخ  2004القرار 

 :(2014، 2004قرار رقم ) يفالثانية بتطوير إجراءات لضمان اجلودة ومهامها تتمثل 
أتطي عمليات التقييم الداخلي والتقييم الذايت للمؤسسات الرائدة، مبا يتناسب مع املرجع الوطين لضمان -

 ؛يف التعليم العايل والبحث العلمياجلودة 
 مرافقة خالاي ضمان اجلودة احملدثة يف مؤسسات التعليم العايل؛-
 تكوين مؤطري وأعضاء خالاي ضمان اجلودة؛   -
 وضع شروط إنشاء وكالة ضمان اجلودة يف التعليم العايل.-

نشطة اجلامعة وهي: احلوكمة، اهلياكل أيتناول املرجع الوطين كل : جلودةضمان ااملرجع الوطين ل 3.3.4
، تقييم برامج التعليم، التكوين والتعليم، القابلية واإلداريني، املوظفني التقنيني األساتذةالقاعدية، التكوين، 

 .(TEMPUS, 2011, p 02) للتوظيف، متابعة اخلرجيني، البحث العلمي والتطور التكنولوجي
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 . حتليل النتائج: 5
العينة صدفية عتماد على ومت االجمتمع الدراسة وهو موظفي جامعة ادرار،  الدراسة: جمتمع وعينة 1.5

 .واالداريني وحدة التحليل االساتذة واالساتذة االدارينيوكانت  مفردة 73تتكون من حجم 
بنود،  07ببعد واحد من  يقاس Xاملتغي املستقل تدقيق اجلودة ويرمز له  يفيتمثل : منوذج الدراسة 2.5

بند، املتغي  14سبعة أبعاد وهي من خالل ب يقاسو   Zيرمز له ضمان جودة التعليم العايل املتغي التابع 
والذي مت قياسه أبربعة أبعاد وهي االفصاح والشفافية، املساءلة واملشاركة،  Yالوسيط احلوكمة والذي يرمز له بـ 
 بند. 12خالل العدالة واملساواة، االستقاللية من 

 : النموذج اهليكلي املقرتح1الشكل 
 
 
 
 
 

 plspm R 3.5.1إعداد الباحثني ابستخدام حزمة  املصدر:

، 0.305يتضح ان االثر املباشر بني تدقيق اجلودة حنو ضمان جودة التعليم العايل سجل أقل اثر 
، يف حني سجل االثر املباشر بني 0.63بينما االثر املباشر االكرب سجل بني تدقيق اجلودة واحلوكمة 

 . 0.545احلوكمة وضمان جودة التعليم العايل بلغ 
 ,Ravand, 2016) الصدق ملتغيات النموذج سيتم االعتماد على تقييم الختبار : صدق املتغريات 3.5

pp 1-16) ،  اليت توضح أن تقييم النموذج من حيث صدق املتغيات هو أن معامل ألفا كرونباخ ومعامل  و
DG.rho قرب من الواحد تكون جيدة كذلك معامالت التحميل تكون أعلى أون عالية وكلما كانت تك

يتم دراسة األثر الزايدة والنقصان مع مؤشر  0.7و 0.4ويف حالة معامالت التحميل حمصورة بني  0.7من 
يتم حذفها  0.4له أما يف حالة معامالت التحميل األقل من  0.5متوسط التباين املستخرج واعتماد العتبة 

 ملقياس واعتماد البنود اليت حتقق الشروط السابقة. هنائياً من ا
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 اختبار صدق مقياس متغري تدقيق اجلودة 1.3.5
 للمتغري املستقل تدقيق اجلودةنتائج اختبار املقياس  2اجلدول 

 plspm R 3.5.1الباحثني ابستخدام حزمة إعداد  املصدر:

تحميل أكرب من المعامالت  أغلبيعرض اجلدول نتائج صدق متغي تدقيق اجلودة، مؤشراته مرضية 
بلغ  X02 م يقيســــون صــــدق املتغي بشــــكل جيد ما عدا معامل حتميل ألهنيســــتدعي االحتفا  هبم  0.7

كون   مانه يتم االحتفـا  هبأغي  0.7و 0.4بني  ينحمصــــــــــــــور  اجاء 0.650بلغ  X06والبنـد  0.663
اجلذر و  جيدةوهي قيم  0.925بلغ  DG.rhoومؤشـــــــــر  0.856معامل ألفا و جيدة  األخرىاملؤشـــــــــرات 

قل من الواحد أاجلذر الكامن للعامل الثاين  و 3.52كرب من الواحد الصــــــــــــــحيح أالكامن للعامل األول 

 املتغري الرمز
 معامل التحميل

loading  

X01 0.697 تتوفر اجلامعة على مصلحة خاصة بتدقيق اجلودة 

X02 0.663 تدقيق اجلودة معلومات حول جوانب ضعف أنظمة الرقابة للجودة توفر عملية 

X03 0.835 يؤخذ بتوصيات مدقق اجلودة يف كافة نواحي نشاط اجلامعة 

X04 0.855 يقوم مدقق جودة بعمليات فحص ويعطي النصائح للجامعة ابلعمليات املدققة 

X05  0.851 دقيق ومنظم الختاذ قراراهتايقدم مدقق اجلودة املعلومات لإلدارة العليا بشكل 

X06 0.650 يستخدم مدقق اجلودة أساليب علمية لتقييم مدى فعالية نظام اجلودة 

X07 .0.596 يقوم مدقق اجلودة بفحص وتقومي مدى سالمة أنظمة اجلودة 

 C.alpha  :0.856ألفا كرونباخ 
 DG.rho :0.925مؤشر 

 3.52  :(eig.1st)اجلذر الكامن للعامل األول 
 0.962  :(eig.2st)اجلذر الكامن للعامل الثاين 

 AVE :0.521متوسط نسبة التباين املستخرج 
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يبني صـــــدق العبارات  0.5وهي قيمة اكرب من  0.521متوســـــط التباين املســـــتخرج و  0.962الصـــــحيح 
  أثر يف حتسن املؤشرات. 0.7كون معامل تشبعه أقل من   x07، ومالحظة بعد استبعاد البند قياس املتغيل

 ضمان اجلودة يف التعليم العايلار صدق مقياس متغري اختب 2.3.5
 لمتغري التابع ضمان اجلودة يف التعليم العايلنتائج اختبار املقياس ل: 2اجلدول 

 املتغري الرمز
 معامل التحميل
loading 

X08 

جتعل املؤسسة عرض تكوينها مرئيا مبعىن أن عليها التزود ابلوسائل والطرق 
 للتكوين جذااب احلديثة كي جتعل عرضها

0.820 

X09 
تطور املؤسسة هيئات لقيادة وتنفيذ عروض التكوين ابالعتماد على اهليئات 
 العلمية واالستشارية من أجل إعداد وتنفيذ والسي احلسن لربامج التكوين

0.817 

X10 0.743 تنظم املؤسسة البحث العلمي حبسب أولوايهتا 

X11 
حميطها أي أن على املؤسسة تكييف حماور  تطور املؤسسة حبثا يليب احتياجات

 البحث حبسب احتياجات حميطها
0.486 

X12 

املؤسسة مزودة هبيكل معلومات واستشراف أي على املؤسسة إنشاء هيئة 
 لتنفيذ سياستها يف جمال املعلومات واالستشراف

0.563 

X13  0.796 وقيمهاتدير املؤسسة مواردها البشرية واملالية وممتلكاهتا وفقا ملهامها 

X14 0.774 تتم أنشطة البحث واألعمال التطبيقية ابملخابر والورشات 

X15 0.697 تتوفر املؤسسة على مساحات بيداغوجية كافية الستقبال أنشطة ابلتكوين 

X16 0.316 تعرف املؤسسة االحتياجات اخلاصة للطلبة واملوظفني وتعطيه أمهية خاصة 

X17 

أنشطة املواطنة والتبادل والنقاشات اجملتمعية من تنخرط املؤسسة وتشجع 
 خالل أنشطة وتظاهرات ذات طابع اجتماعي

0.590 

X18 
تشارك املؤسسة يف التكفل ابملسائل احمللية حيث تنخرط يف عمليات حتديد 

 ومعاجلة قضااي التنمية على املستوى احمللي واإلقليمي
0.325 

X19 

التلبية االحتياجات احمللية حيث تعمل على تنظم املؤسسة تكوينا متواصل 
 خلق تقارب أفضل بينها وبني حميطها االجتماعي االقتصادي

0.509 
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 plspm R 3.5.1إعداد الباحثني ابستخدام حزمة  املصدر:

تقريباً كل معامالت جيدة ، يتضــــــح أن مؤشــــــراته ضــــــمان اجلودةيعرض اجلدول نتائج صــــــدق متغي 
يســـتدعي االحتفا   هذا 0.316بلغ  X16والبند  0.325بلغ  X18ابســـتثناء  0.7تحميل أكرب من ال

جيدة معامل  األخرىاملؤشـــرات و  ،0.7و 0.4بني م يقيســـون صـــدق املتغي بشـــكل جيد وحمصـــور ألهنهبم 
كرب من الواحد أاجلذر الكامن للعامل األول و وهي قيم جيدة  DG.rho 0.916ومؤشـــــــــــر  0.893ألفا 
 0.693متوسط التباين املستخرج بلغ و  0.743قل من الواحد أاجلذر الكامن للعامل الثاين و  3.14بلغ 

، مع مالحظة انه بعد اســــتبعاد البند مما يبني صــــدق العبارات يف قياس هذا املتغي 0.5وهي قيمة اكرب من 
x16, x18    أثر يف حتسن املؤشرات األخرى. 0.7كون معامل التشبع اخلاص هبا اقل من 

 احلوكمةار صدق مقياس متغري اختب 3.3.5
 احلوكمة لمتغري الوسيطنتائج اختبار املقياس ل :3اجلدول 

X20 
متتلك املؤسسة سياسة اتصال متكنها من حتسني بروزها على مستوى الدويل 

 بسياسة اتصال ونشر ملنتوجها العلمي ) موقع انرتنيت واجملالت...(
0.572 

X21  0.502 على احلركية الدولية للطلبة واألساتذة والباحثنيتشجع املؤسسة 

 C.alpha  :0.893ألفا كرونباخ 
 DG.rho :0.916مؤشر 

 3.14  :(eig.1st)اجلذر الكامن للعامل األول 
 0.743  :(eig.2st)اجلذر الكامن للعامل الثاين 

 AVE :0.693متوسط نسبة التباين املستخرج 

 املتغري الرمز
 معامل التحميل

loading 

X22 0.798 تفصح اجلامعة عن مجيع التقارير واللوائح املنظمة للعمل داخل اجلامعة 

X23 0.798 متتلك اجلامعة نظام يدعم حتقيق العدالة والشفافية يف بيئة العمل 
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 plspm R 3.5.1إعداد الباحثني ابستخدام حزمة  املصدر:

كل معامالت حتميل و  ممتازة، يتضـح أن مؤشـراته وسـيط احلوكمةيعرض اجلدول نتائج صـدق املتغي ال
، يســـتدعي االحتفا  هبم كوهنم يقيســـون صـــدق هذا املتغي بشـــكل جيدوهو  0.7البنود جاءت أكرب من 

وهي جيدة  0.978بلغ  DG.rhoومؤشــــــــــــر  0.913بلغ معامل ألفا و كون املؤشــــــــــــرات االخرى جيدة و 
قل من أبينما اجلذر الكامن للعامل الثاين  6.27اجلذر الكامن للعامل األول اكرب من الواحد الصــــــــــــحيح و 

مما يبني صـــــدق العبارات  0.5كرب من أ 0.723وســـــط التباين املســـــتخرج متو  0.883الواحد الصـــــحيح 
أثر يف حتســـــــن املؤشـــــــرات  0.7كون معامل تشـــــــبعه أقل من   x33، واملالحظ اســـــــتبعاد البند قياس املتغيل

 االخرى.

X24 0.793 وححتدد اجلامعة صالحيات ومسؤوليات العاملني يف اجلامعة بوض 

X25 0.800 لعاملني ابجلامعةااللتزام أبخالقيات العمل اجلماعي وروح التعاون من طرف ا 

X26 0.787 تطبق اجلامعة نظام مساءلة على املستويني الفردي واجلماعي 

X27 0.794 إشراك األطراف املعنية يف مناقشة اخلطط اإلسرتاتيجية وصنع القرار اجلامعي 

X28  0.738 املساواة بني أعضاء اجلامعة وبني اإلدارات التنفيذية والقياديةتطبق اجلامعة 

X29 0.838 تضع اجلامعة نظام عادل للمكافآت واحلوافز املالية واإلدارية 

X30 0.805 تعمل املؤسسة على جتنب احملسوبية يف اختاذ خمتلف القرارات داخل املؤسسة 

X31  0.820 املؤسسة اجلامعيةمتتلك اجلامعة نظام يدعم استقاللية 

X32 0.842 متتلك اجلامعة حرية يف ممارسة وظائفها اإلدارية واألكادميية 

X33 0.363 لدى اجلامعة نظام مايل مستقل يغطي احتياجات أصحاب املصلحة 

 C.alpha  :0.913ألفا كرونباخ 
 DG.rho :0.978مؤشر 

 6.27  :(eig.1st)اجلذر الكامن للعامل األول 
 0.883  :(eig.2st)اجلذر الكامن للعامل الثاين 

 AVE :0.723متوسط نسبة التباين املستخرج 
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 .معامالت التحميل التقاطعيةالتمايز: صدق  4.5
 (: معامالت التحميل التقاطعية للنموذج02الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 plspm R 3.5.1إعداد الباحثني ابستخدام حزمة  املصدر:

اللون األمحر متغي تدقيق اجلودة واللون األخضر ميثل متغي احلوكمة، واللون األزرق ميثل متغي  وضحي
ضمان جودة التعليم العايل، يظهر فقط اللون األمحر يف اجلزء األعلى وهو جمال تقاطع بنود متغي تدقيق 

أعلى من معامالت التحميل  اجلودة مع املتغيات األخرى، أي معامالت التحميل اخلارجية لتدقيق اجلودة
التقاطعية لباقي املتغيات، يظهر اللون األخضر يف اجلزء األوسط وهو جمال تقاطع بنود متغي احلوكمة مع 
املتغيات األخرى أي معامالت التحميل اخلارجية ملتغي احلوكمة أعلى من معامالت التحميل لباقي املتغيات، 

لي وهو جمال تقاطع متغي ضمان جودة التعليم العايل مع املتغيات األخرى ويظهر اللون االزرق يف اجلزء السف
 أي معامالت حتميل متغي ضمان جودة التعليم أعلى من معامالت التحميل للمتغيات.    

-Fornellمعيار  من خاللالتمايز لنموذج املســــــــــــــار  صــــــــــــــدق يتم اختبار معيار فورنل الركر: 1.4.5

Larcker  اجلدول التايل:واملوضح يف  
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 : معيار فورنل الركر4اجلدول 
 ضمان جودة التعليم العايل احلوكمة تدقيق اجلودة 

 - - 0.773 تدقيق اجلودة

 - 0.862 0.69 احلوكمة

 0.813 0.792 0.695 ضمان جودة التعليم العايل

 plspm R 3.5.1إعداد الباحثني ابستخدام حزمة  املصدر:

لنموذج  Fornell-Larcker criterionالركر  -يوضح اختبار صدق التمايز حسب معيار فورنل 
ت معامال ممثلة يف قطر اجلدول علىر الرتبيعي ملتوسط التباين عند كل متغي ذيالحظ ارتفاع قيم اجلو املسار 

ومتغي ضمان جودة وكمة احلومثال من اجلدول معامل االرتباط بني متغي ، ةاالرتباط بني املتغيات الكامن
كرب من معامل االرتباط ومن أ( وهو 0.862( أما اجلذر الرتبيعي ملتوسط التباين )0.792)التعليم العايل 

 خرى. متايز أفضل مقارنة ابلبناءات األ األحسن وله صالحية هوفإن منوذج املسار الناتج  مث
 اختبار الفروض:  5.5

ثي معنوي لتدقيق اجلودة على ضمان جودة االول على انه : "يوجد أتينص الفرض الفرض االول:  1.5.5
 يعرض اجلدول رقم نتائج اختبار هذا الفرض كما يلي: التعليم العايل"

 : نتائج اختبار الفرض االول5اجلدول 
 املتغي التابع ضمان جودة التعليم العايل 

املتغي املستقل 
 تدقيق اجلودة

 التقدير االحنراف املعياري احصاء االختبار االحتماليةالقيمة  النتيجة

 T= 3.697 0.0852 0.315 0.000 معنوي

 plspm R 3.5.1إعداد الباحثني ابستخدام حزمة  املصدر:

بلغ توقعه يف العينة التعليم العايل تضح أن األثر املباشر ملتغي تدقيق اجلودة على متغي ضمان جودة ي
بقيمة احتمالية  3.697، وحيث أن قيمة إحصاء ستودنت بلغت 0.0852ابحنراف معياري بلغ  0.315
أي األثر خيتلف عن الصفر مما يدل على وجود  0.05وهي معنوية اقل من مستوى املعنوية االمسي  0.00

على أنه: " وعليه ميكن قبول الفرضية اليت تنص التعليم العايل اثر معنوي لتدقيق اجلودة على ضمان جودة 
 ".التعليم العايللتدقيق اجلودة على ضمان جودة  0.05يوجد أثر عند مستوى معنوية 
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 "احلوكمةثي معنوي لتدقيق اجلودة على "يوجد أت انه:على  الثاينينص الفرض الفرض الثاين:  2.5.5
 يعرض اجلدول رقم نتائج اختبار هذا الفرض كما يلي:

 الثاين: نتائج اختبار الفرض 6اجلدول 
 احلوكمة   املتغري التابع

املتغري املستقل 
 تدقيق اجلودة

 التقدير االحنراف املعياري احصاء االختبار القيمة االحتمالية النتيجة

 T= 8.92 0.07253 0.647 0.000 معنوي

 plspm R 3.5.1إعداد الباحثني ابستخدام حزمة  املصدر:

ابحنراف معياري  0.647األثر املباشر ملتغي تدقيق اجلودة على متغي احلوكمة بلغ توقعه يف العينة 
وهي معنوية اقل من مستوى املعنوية  0.000بقيمة احتمالية  8.92، وقيمة إحصاء ستودنت 0.07253

ضمان جودة  معنوي لتدقيق اجلودة على إثرأي األثر خيتلف عن الصفر يدل على وجود  0.05االمسي 
 لتدقيق اجلودة على احلوكمة". 0.05احلوكمة وتقبل الفرضية اليت تنص "يوجد أثر عند مستوى معنوية 

على ضمان جودة  للحوكمةثي معنوي "يوجد أت انه: علىالثالث ينص الفرض الفرض الثالث:  3.5.5
 يعرض اجلدول رقم نتائج اختبار هذا الفرض كما يلي: التعليم العايل"

 : نتائج اختبار الفرض الثالث7اجلدول 
 املتغري التابع ضمان جودة التعليم العايل 

املتغري الوسيط 
 احلوكمة

 التقدير االحنراف املعياري احصاء االختبار القيمة االحتمالية النتيجة
 T= 6.678 0.0852 0.569 0.000 معنوي

 plspm R 3.5.1إعداد الباحثني ابستخدام حزمة  املصدر:

 0.569بلغ توقعه يف العينة التعليم العايل على متغي ضــــــــــــمان جودة احلوكمة األثر املباشــــــــــــر ملتغي 
وهي معنوية اقل من  0.000بقيمة احتمالية  6.678، وقيمة ســــــــــــــتودنت 0.0852ابحنراف معياري 
على ضـــــــــمان للحوكمة ثر معنوي أأي األثر خيتلف عن الصـــــــــفر يدل على وجود  0.05مســـــــــتوى املعنوية 

على ضــــــــمان جودة  للحوكمة 0.05د مســــــــتوى معنوية الفرضــــــــية "يوجد أثر عن تقبلو التعليم العايل جودة 
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 ".التعليم العايل
لتدقيق  عالقة التأثي دور وسيط للحوكمة يفعلى انه : "يوجد  الرابعينص الفرض الفرض الرابع:  4.5.5

 فرض كما يلي:يعرض اجلدول رقم نتائج اختبار هذا ال اجلودة على ضمان جودة التعليم العايل"
: نتائج اختبار الفرض الرابع8 اجلدول  

 املتغري التابع  ضمان جودة التعليم العايل
املتغري 

املستقل 
تدقيق 
 اجلودة

 االثر التقدير االحنراف املعياري احصاء االختبار القيمة االحتمالية النتيجة

 االثر االمجايل T= 6.89 0.096 0.662 0.000 معنوي
 االثر املباشر T= 3.697 0.0852 0.315 0.000 معنوي
 االثر غي املباشر Z= 3.65 0.095 0.347 0.000 معنوي

 plspm R 3.5.1إعداد الباحثني ابستخدام حزمة  املصدر:

وضمان جودة التعليم العايل والذي مير عرب )يتوسطه( يتضح أن األثر غي املباشر بني تدقيق اجلودة 
من القيمة احلرجة للتوزيع الطبيعي  أكربوهي  3.65، وان القيمة احلرجة احملسوبة بلغت 0.347احلوكمة 
وهي اقل من مستوى املعنوية االمسي  0.000وحيث ان القيمة االحتمالية للتأثي غي املباشر بلغت  1.96
ل هذا الفرض أي ان احلوكمة تلعب دور وسيط جزئي وليس كامل يف عالقة التأثي وعليه يتم قبو  0.05

 بني تدقيق اجلودة وضمان جودة التعليم العايل، ذلك ان التأثي املباشر والتأثي غي املباشر معنوي.
 هذه الدراسة للنتائج التالية: توصلت خامتة: .6
قيمة " لتدقيق اجلودة على ضمان جودة التعليم العايلثي معنوي أتأثبتت صحة الفرضية األوىل "-1

 .0.05وهي معنوية اقل من مستوى املعنوية  0.000بقيمة احتمالية  3.697ستودنت 
 8.92قيمة إحصاء ستودنت فاحلوكمة صحيحة ثي معنوي لتدقيق اجلودة على يوجد أتالفرضية الثانية -2

 .أي األثر خيتلف عن الصفر 0.05وهي معنوية اقل من مستوى املعنوية االمسي  0.000بقيمة احتمالية 
حيث قيمة  على ضمان جودة التعليم العايل للحوكمةثي معنوي يوجد أتأثبتت صحة الفرضية الثالثة -3

 .0.05وهي معنوية اقل من مستوى املعنوية االمسي  0.000بقيمة احتمالية  6.678إحصاء ستودنت 
لتدقيق اجلودة على ضمان جودة التعليم دور وسيط للحوكمة يف عالقة التأثي يوجد الفرضية الرابعة -4
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وحيث  1.96وهي اكرب من القيمة احلرجة للتوزيع الطبيعي  3.65أن القيمة احلرجة احملسوبة بلغت  العايل
 .0.05املعنوية االمسي  وهي اقل من مستوى 0.000أن القيمة االحتمالية للتأثي غي املباشر بلغت 

 توصي هذه الدراسة مبا يلي:
 اختاذ القرار ورسم السياسات. يف واألساتذةاإلداريني ابدراج شاركة املالعمل على تفعيل مبدأ املساءلة و -1
 وحتديد الصالحيات ودعم العدالة والشفافية. عن التقاريروالشفافية ابالفصاح  اإلفصاحتفعيل مبدأ -2
 العدالة واملساواة يف احلوكمة بنظام عادل للمكافآت واحلوافز املالية واملساواة بني األعضاء.تطبيق مبدأ -3
 امتالك نظام يدعم مبدأ االستقاللية واحلرية يف ممارسة الوظائف االدارية واالكادميية.-4
طبيق للتعريف مبتطلبات تم اايم حتسيسية يتنظجامعة أدرار ابلعمل على خلية ضمان اجلودة على -5

 مضمون ميدان احلوكمة الوارد يف املرجع الوطين لضمان اجلودة.
 . قائمة املراجع:7

(. اسرتاتيجية تطوير ممارسة القيادة من خالل احلوكمة 2017يناير,  01أبو العال ليلى حممد حسين. )
سية، جملة الدراسات الرتبوية والنفالرشيدة حسب تصورات اعضاء هيئة التدريس يف جامعة الطائف. 

 ، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.1، العدد 11اجمللد 
. اتريخ االسرتداد مفهوم حوكمة اجلامعات والغرض منها وسبل تطبيقها(. 2009يناير,  15أمحد عزت. )

 http://fr.scribd.com، من 2019يناير,  02
(. حوكمة اجلامعات وتعزيز قدرات منظومة التعليم العايل والبحث 2009إمساعيل سراج الدين وآخرون. )

 القاهرة: مكتبة اإلسكندرية. منتدى اإلصالح العريب يف مصر.العلمي يف مصر. 
(. احلوكمة مفهومها وبعض طرق تطبيقها يف اجلامعات. ورشة عمل حوكمة 2013امساعيل صاحل الفرا. )

. غزة: هيئة االعتماد واجلودة ورشة عمل حوكمة مؤسسات التعليم العايلات التعليم العايل. مؤسس
 ملؤسسات التعليم العايل، اجلامعة االسالمية.

(. يتضمن 2004نوفمرب,  21. )21/11/2004الصادر بتاريخ  371-04املرسوم التنفيذي رقم 

http://fr.scribd.com/
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التعليم العايل والبحث العلمي، اجلزائر: اجلريدة إحداث شهادة ليسانس "نظام جديد". اجلزائر، وزارة 
ملغى بـ ]التفاصيل[ مرسوم تنفيذي  12، الصفحة 2004نوفمرب  24مؤرخة يف  75الرمسية عدد 

 .20غشت  19ممضي يف  265-08رقم 
 القاهرة: دون انشر. املراجعة ألغراض خمتلفة.(. 2004أمني السيد أمحد لطفي. )

. أبو ظيب، االمارات ISO 9001-2000(. نظام ادارة اجلودة: معايي 2008أبريل,  01ترانسكو. )
 العربية املتحدة: ادارة السالمة والبيئة والنوعية.

 .9000اقتصادايت جودة املنتج بني ادارة اجلودة الشاملة وااليزو (. 2000مسي حممد عبد العزيز. )
 االسكندرية: مكتبة االشعاع الفنية.

. -حالة اجلزائر-(. دور احلوكمة اجلامعية يف ضمان جودة التعليم العايل2017جوان,  01عبد العايل بشي. )
 .، االغواط3، العدد 14جملة دراسات، اجمللد 

غشت  22املؤرخ يف  11-98املعدل واملتمم للقانون رقم  23/02/2008املؤرخ يف  05-08قانون رقم 
والربانمج اخلماسي حول البحث  (. املتضمن القانون التوجيهي2008فرباير,  23. )2008
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(. 1999أبريل,  04. )1999أبريل  04املوافق  1419ذي احلجة  18ممضي يف  05-99قانون رقم 
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 .1999أبريل  27مؤرخة يف  24الرمسية عدد 

. 29/12/2014املؤرخ يف  2004واملعدل مبوجب القرار  31/05/2010املؤرخ يف  167قرار رقم 
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  VARحساسية تقلبات سعر صرف الدينار اجلزائري للصدمات النقدية بتطبيق منوذج 
The sensitivity of fluctuations in the Algerian dinar exchange rate to 

monetary shocks using the VAR model 
 

 رمالوي عبد القادر .د
 aekramlaoui09@yahoo.comجامعة مصطفى اسطنبويل مبعسكر، 

 

 30/08/2019اتريخ النشر:               25/05/2019اتريخ القبول:                 14/03/2019اتريخ االستالم: 
 

 : ملخص
الدينار اجلزائري أتثري املتغريات النقدية على سعر صرف دراسة إىل من خالل هذه الدراسة  دفهن

) Model deابستخدام تقنية شعاع االحندار الذايت 7201إىل  1980 خالل الفرتة املمتدة من

vecteur autorégressives)  ، متغريات الدراسة مث حتليل الصدمات  استقراريةبعد دراسة  ذلكو
دورا كبريا يف تفسري سعر الصرف  سعر الفائدة احلقيقيلومن خالل النتائج تبني أن  العشوائية وحتليل التباين.
يف اجلزائر يف املدى القصري، ابإلضافة إىل أن نتائج التقدير النموذج تعكس اتفاقا ضمن املتغريات النقدية 

للمتغريات النقدية دور ابرز يف تفسري واليت تنص على أن  واضحا مع توقعات املنهج النقدي ملعدل الصرف،
  سعر الصرف.تقلبات 

  .، حتليل الصدمات، حتليل التباينتضخمسعر الصرف، ال :يةحكلمات مفتا
  JEL : C19, E31, F31 اتتصنيف

Abstract:  

We aim through this study to examine the impact of monetary variables 

on the Algerian dinar exchange rate during the period from 1980 to 2017 

using the technique of vector autoregression model, After studying the 

stability of the variables and then analysis of random shocks and analysis of 

variance. 

The results show that the real interest rate has a significant role in the 

interpretation of the exchange rate within the monetary variables in Algeria  
__________________________________________ 
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reflects a clear agreement with the monetary approach to exchange rate 

expectations, which states that monetary variables a prominent role in the 

interpretation of exchange rate fluctuations. 

Keywords: Exchange rate, inflation, shock analysis, analysis of variance. 

Jel Classification Codes: C19, E31, F31  

  :مقدمة .1
إن الدارس لعلم االقتصاد الدويل جيد تعدد مناهج حتديد سعر الصرف، واليت تندرج ضمنها ثالثة 

 Absorptionمنهج االستيعاب ،Elasticities Approachمناهج أساسية، هي منهج املروانت 

Approach  واملنهج النقدي ،  Monetary Approach ويتطلب تطبيق كل منهج توافر جمموعة من .
الشروط أو الفروض اليت تكون اللبنة األساسية اليت يقوم عليها كل منهج، ويتم اختبار كل منهج وتقومي 

ويكتسي املنهج  مدى فعاليته من خالل الدراسات التطبيقية، وابستخدام أدوات وأساليب قياسية متنوعة.
ية كبرية يف ظل توجه دول عديدة يف الفرتة احلالية حنو قوى السوق وحترير التجارة الصرف أمه سعرالنقدي ل

الصرف على دراسة وحتليل العالقة بني الطلب  لسعراخلارجية وسوق الصرف األجنيب، ويرتكز املنهج النقدي 
 من وإىل خارج على النقود والعرض منها، وأتثري تلك العالقة على تدفقات السلع واخلدمات ورؤوس األموال

أتثري املتغريات االقتصادية الصرف  سعروال يبعد املنهج النقدي ل، الصرف سعر، ومن مث على اقتصاد الدولة
الصرف، إال أن الدور األكرب واألهم يف حتديده يناط ابملتغريات النقدية،  سعراألخرى غري النقدية على 

اول حنالصرف من خالل قنوات النقدية. لذلك  سعرفضال على أن املتغريات احلقيقية تبدي أتثريها على 
سعر الفائدة احلقيقي، ستوى العرض النقدي، و تفسري أتثري املتغريات نقدية كممن خالل هذه الدراسة 

ضمن هذا السياق نصل إىل طرح السؤال و  .فعلي احلقيقيالصرف ال سعرعلى تغريات  ومعدل التضخم
 التايل:

 ؟ صرف الدينار اجلزائريعلى سعر  معنواي املتغريات النقدية ؤثرتهل 
 :تقتضي اإلجابة على التساؤل السابق وضع الفرضيات التالية فرضيات الدراسة:

 .تباين أتثري املتغريات النقدية على معدل الصرف، من أتثري املتغريات احلقيقية -
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 صرف. أمهية ابلغة ضمن املتغريات احلقيقية يف تفسري سعر لفرديحيتل الدخل ا -
 ها:نسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف أمه من خالل دراستنا هذه أهداف الدراسة:  

د ينجم تفعيل آلية السوق ال سيما يف ظل االجتاه حنو التحرير املايل بشقيه الداخلي واخلارجي مما ق -
 صرف.عنه من اضطراابت يف سعر 

لدينار اجلزائري ابإلضافة الفعلي احلقيقي صرف فات املتغريات النقدية على سعر دراسة أثر احنرا -
صرف يف ظل املتغريات غري النقدية على سعر إىل الكيفية اليت يتم من خالهلا حتليل وتضمني أتثري 

 املنهج النقدي.
تقتضي طبيعة البحث استخدام جمموعة من األدوات املنهجية املتكاملة واملتناسقة، منها  منهج الدراسة:

الوصفي التحليلي ويف هذا الصدد مت استخدام األساليب القياسية املناسبة هبدف واملنهج ، التارخيياملنهج 
ا على تفسري التغريات يف سلوك هذه املتغريات وقدرهت أتثرياختبار الفرضيات من خالل الوصف والتفسري 

 كمتغري اتبع.الفعلي احلقيقي  صرف سعر 
إن النماذج القياسية لسعر الصرف يف إطار املنهج  صرف:الالقياسية النقدية احملددة لسعر النماذج  .2

 Girtonالصرف يف شكله األساسي، النموذج النقدي لـ  سعرالنموذج النقدي ل منهاالنقدي متعددة، 

Roper والنموذج النقدي لـ أو منوذج ضغوط سوق الصرف  Hooper Morton  الذي يبني دور
 الصرف. سعراختالالت التجارة اخلارجية يف حتديد 

 :الصرف يف شكله األساسي سعرالنموذج النقدي ل 1.2
يقوم : (The Flexible Price Monetary Model) النموذج النقدي يف ظل مرونة السعر 1.1.2

 Bilson (1978)، Frankel الصرف يف ظل مرونة األسعار على أفكار كل من سعرالنموذج النقدي ل

(1978) and Hodrick (1978) ،  على  عرض وطلبكيفية أتثري تغري ويهدف هذا النموذج إىل تفسري
 :الصرف. وتعطى معادلة النموذج النقدي األساسي للسعر املرن كما يلي النقود على سعر

TC𝑡 = β(m𝑡 − m𝑡
∗) − α(y𝑡 − y𝑡

∗)+γ(𝑖𝑡 -𝑖𝑡
∗) + c + 𝜀𝑡 … … … (1). 

: لوغاريتم (Tc) : لوغاريتم مستوى األسعار األجنبية. ("p)  : لوغاريتم مستوى األسعار احمللية.(p)  حيث:
m𝑡) سعر الصرف االمسي. − m𝑡

 .)عرض النقود(متثل لوغاريتم الفرق بني الكتلة النقدية احمللية واألجنبية : (∗
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(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡
𝑖𝑡): متثل لوغاريتم الفرق بني الدخل احلقيقي احمللي واألجنيب. (∗ − 𝑖𝑡

 : متثل لوغاريتم الفرق بني(∗
 (CIVCIR, 2003, p. 115): حد اخلطأ (ε𝑡): احلد الثابت و (c) معدل الفائدة احمللي واألجنيب.

 (α) :تشري للمرونة الدخلية، حيث يفرتض أن ∆TC/∆y" = ∆TC/∆y = α  
 (β) :تشري للمرونة ابلنسبة لسعر الفائدة حيث يفرتض أن  ∆TC/∆i" = ∆TC/∆i = β 

تؤدي إىل زايدة بنفس املقدار  (m∆)عرض النقود احمللية مبقدار زايدة  نستنتج أن (1) رقم ومن خالل املعادلة
أي تدهور قيمة العملة احمللية مقارنة ابلعملة األجنبية. فالدولة اليت تزيد من معروضها النقدي (TC∆)يف قيمة 

 (TC)إىل اخنفاض تؤدي  (𝑦∆)الدخل مبقدار زايدة كما أن   تشهد اخنفاضا يف القيمة اخلارجية لعملتها.

إن ارتفاع أسعار الفائدة احمللية يؤدي إىل خفض قيمة و  أي حتسن يف قيمة العملة احمللية.، (α∆y) مبقدار 
 . (238، صفحة 2006)الوكيل،   العملة احمللية

لدخل وسعر الفائدة هو االعرتاف أبن هذه املتغريات تؤثر على هذه اآلاثر احملرية  ةفهمإن طريقة 
سعر الصرف فقط من خالل أتثريها على الطلب على النقود. وميكن تفسري هذا التناقض اجللي من خالل 
الدور الرئيسي للطلب على النقود يف النموذج النقدي للسعر املرن، حيث تؤدي الزايدة يف الدخل احلقيقي 

دة الطلب على األرصدة النقدية احمللية، وعندما يقوم املتعاملون بزايدة أرصدهتم النقدية احلقيقية احمللي إىل زاي
ا يؤدي إىل اخنفاض األسعار حىت الوصول إىل توازن سوق ممإنفاقهم من فإهنم خيفضون )يف ذات الوقت( 

ويوضح  اع قيمة العملة احمللية.النقود، وطبقا لنظرية تعادل القوة الشرائية يؤدي اخنفاض األسعار إىل ارتف
الصرف للتغري يف سعر الفائدة، حيث تؤدي الزايدة يف أسعار  سعررد فعل  -يف اجتاه معاكس –التحليل 

 .(240، صفحة 2006)الوكيل،  الفائدة إىل ختفيض الطلب على النقود وابلتايل اخنفاض قيمة العملة احمللية
ينسب   : The Sticky Price Monetary Modelالنموذج النقدي يف ظل مجود السعر 2.1.2

 ابملعادلة التالية: عرب عنهوي Dornbusch (1976) and Frankel (1979)إىل كل من 
TC𝑡 = β1(m𝑡 − m𝑡

∗) + β2(y𝑡 − y𝑡
∗)+β3(𝑖𝑡-𝑖𝑡

∗) + 𝛽4(𝜋𝑡
𝑒 − 𝜋𝑡

𝑒∗) + c + 𝜀𝑡 … … … (2). 
يف املدى الطويل، جيب أن يكون فارق الفائدة مساوايً للتغيري املتوقع يف التضخم للمدى الطويل أي  هإذ أن  
𝑖̅  :أن -𝑖�̅�

∗ = 𝜋𝑡
𝑒 − 𝜋𝑡

𝑒∗ .و(𝜋𝑡
𝑒 − 𝜋𝑡

𝑒∗)  معدل التضخم احمللي واألجنيب املتوقع للمدى بني الفرق ميثل
سالب فزايدة يف سعر الفائدة احمللي يؤدي إىل تدفق رأس املال مما يزيد من الطلب  (β3)معامل  الطويل.
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يتمتع بنفس اخلصائص اليت يتمتع هبا النموذج النقدي يف ولإلشارة فإن هذا النموذج   .على العملة احمللية
ر، لذلك فإن ظل مرونة السعر يف املدى الطويل، وخيتلف عنه يف املدى القصري بسبب افرتاض مجود األسعا

   (CIVCIR, 2003, p. 117) هذا النموذج يعطي تفسريا أخرا للتقلب يف سعر الصرف
سوق السلع  راق املالية، أخذا بعني االعتباريف عرض منوذجه بسوق األو  Dornbuschانطلق 

أوضح أن سعر الفائدة احمللي ، هبا األسواق الثالثة ازندف التعرف على الطريقة اليت تتو والسوق النقدي، وهب
 )االرتفاع(مبقدار معدل االخنفاض  )i*(عن سعر الفائدة األجنيب  )ينخفض(سوف يزيد  (i)على األصول

بناء على افرتاض القابلية الكاملة لإلحالل بني األصول ابلعملة احمللية واألصول  (TC𝑒∆)املتوقع لقيمة العملة 
i  ابلعمالت األجنبية، أي أن: = i∗ + ∆TC𝑒 = i∗ + (Tc𝑡

𝑒 − 𝑇𝑐0) 𝑇𝑐0⁄ … … (3) 

Tc𝑡)  : يعرب عن سعر الصرف احلايل.   (Tc0) -حيث: 
𝑒) ميثل سعر الصرف املتوقع مستقبال :

شرط التوازن يف سوق املال يف  (3)تعكس املعادلة رقم  حمل الدراسة.عند أجل استحقاق األصول املالية 
حالة جتانس األصول املالية احمللية واألجنبية من حيث املخاطر واآلجال من جانب، فضال عن احلرية الكاملة 
 لرؤوس األموال يف التنقل عرب احلدود الوطنية من جانب آخر. وجتدر اإلشارة إىل أن أنشطة املراجحة يف
  سعر الفائدة تعمل على تعادل العائد على رأس املال يف االقتصاد احمللي مع العائد على رأس املال يف اخلارج

 .(245، صفحة 2006)الوكيل، 
Tc𝑡)إن  

𝑒 − TC0)/TC0  يعكس املقدار املتوقع لتغري سعر الصرف يف منوذجDornbusch ، فإذا
Tc𝑡) -كان: 

𝑒 > TC0)  :.فإن املقدار املتوقع الرتفاع سعر الصرف موجبا 
       -  (Tc𝑡

𝑒 < TC0)  :.فإن املقدار املتوقع الرتفاع سعر الصرف سالبا 
حيث ، Dornbuschدورا أساسيا يف منوذج  يستقبلامللذلك فإن التوقعات اخلاصة بسعر الصرف 

حتدد هذه التوقعات الطريقة اليت يتعدل هبا سعر الصرف احلاضر، ويتكفل هذا األخري بتحقيق التوازن يف 
اليت يرتكز عليها سعر  (Anchor)سوق األصول املالية ويعين ذلك أن سعر الصرف املتوقع يعترب املرساة 
 .الصرف احلاضر، لذلك ينبغي البحث يف حمددات سعر الصرف املتوقع

أن تكوين التوقعات يتمثل يف أن معدل االخنفاض املتوقع لسعر الصرف  Dornbuschأوضح  كما
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Tc𝑠)قصري األجل 
𝑒) عن معدل الصرف املتوقع طويل األجل(Tc𝑙

𝑒)  ،هو نسبة من االختالف بني السعرين
TC𝑒∆ أي أن: (Ω)أو هو معامل تعديل يؤخذ كمعلمة  = Ω(TC𝑙

𝑒 − TC𝑠
𝑒) 

ما هو إال سعر الصرف  (TC𝑒)فإن سعر الصرف املتوقع  Dornbuschبناء على فروض منوذج 
، والذي يتحدد بنظرية تعادل القوة الشرائية ومن مث ميكن إعادة صياغة املعادلة رقم  (TC𝑙)طويل األجل 

iكما يلي:    (3) = i∗ + (𝑇𝐶𝑙 − 𝑇𝐶0) 𝑇𝐶0⁄ ، حيث يفرتض أن سعر الفائدة احمللي(I)  يتحدد ابلتوازن
د احمللي، وأن الطلب على األرصدة النقدية احلقيقية يعتمد على سعر الفائدة احمللي، الدخل يف سوق النق

احلقيقي، ويتحقق التوازن عندما يتساوى الطلب احلقيقي على النقود ابلعرض احلقيقي منها. وأن دالة الطلب 
                         كما يلي :   (i)سعر الفائدة احمللي  ،(Y)على النقود اللوغاريتمية دالة خطية يف لوغاريتم الدخل احلقيقي 

M = p + ky − ci … … … … (4) 
على الرتتيب، حنصل على ما  (4)ورقم  (3)مبا يكافئهما يف املعادلة رقم  (Tce∆)و  (i)  نقوم بتعويض

M             يلي: − p = ky − ci∗ − cΩ(TC𝑙 − Tc𝑠) … … … … . . (5) 
على ضوء أن التوازن طويل األجل الثابت لعرض النقود يتضمن تعادل  (5)وميكن تبسيط املعادلة رقم 

أسعار الفائدة، وابلتايل فإن أسعار الصرف اجلارية واملتوقعة تكون متساوية. ومن مث يصبح مستوى األسعار 
P𝑙   كما يلي: (P𝑙)للتوازن طويل األجل  = m − ky + ci∗ … … … … … … (6) 

نصل إىل العالقة بني سعر الصرف ومستوى األسعار  (5)يف املعادلة رقم  (6)و بتعويض املعادلة رقم 
TC𝑠          كما يلي: = Tc𝑙 −

1

𝑐Ω
(P𝑠 − P𝑙) … … … … … … (7) 

، إذ تبني أن سعر الصرف قصري Dornbuschمعادلة أساسية يف منوذج  (7)حيث متثل املعادلة رقم 
يف ظل مستوى معني لألسعار طويل األجل  (P𝑠)هو دالة يف مستوى األسعار قصري األجل  (TC𝑠)األجل 

(P𝑙)  ومستوى سعر صرف طويل األجل(TC𝑙) وإن حدوث زايدة يف املستوى العام لألسعار يؤدي إىل .
ارتفاع سعر الفائدة احمللي مبا يؤدي إىل زايدة تدفقات رؤوس األموال من اخلارج، وهو ما يؤدي إىل ارتفاع 

وأما فيما يتعلق بسوق السلع، . (264-255، الصفحات 2006)الوكيل،  سعر الصرف قصري األجل
 أن دالة الطلب أتخذ الشكل التايل: Dornbuschيقرر  

Lndt = β0 + β1(TC𝑡 − p𝑡) + β2 Yt
− β3. it … … … . (08) 
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et (β0 , β1 , β2 , β3) > 0 
: يعرب عن أثر سعر الصرف احلقيقي على امليزان التجاري ومن مث على الطلب (TC-p)حيث أن: 

 . )فإن الطلب سوف يتحول انحية السلع احمللية (P)ابلنسبة إىل  (TC)إذا ارتفعت (الكلي 
- )y(: و أثر الدخل احلقيقي على حجم اإلنفاق)0β( .معامل يعكس حجم اإلنفاق احلكومي  
- (i):  زايدة يف (ميثل أثر الفائدة على االستيعاب احمللي(i) ينتج عنها اخنفاض يف الطلب الكلي(. 

للسلع احمللية يؤدي إىل زايدة الطلب كتأثري  (TC-p)أن اخنفاض السعر النسيب  (8) تبني املعادلة رقم
تناسبيا   )P(ويكون معدل زايدة أسعار السلع احمللية   الفائدة.زايدة الدخل أو اخنفاض أسعار 

(Proportional)  :ابلنسبة لتزايد الطلب أي أن∆Lndt = ∆P∗ 
∆Lndt = ∆P𝑡

∗ = ∆(β0 + β1(TC𝑡 − p𝑡) + β2y𝑡 − β3i𝑡) … … … … (9). 
يتحدد كما سعر الصرف التوازين طويل األجل لتغيري يف حجم الطلب احمللي، و : ا(Lndt∆) حيث:

  يلي:
TClt = plt + (1/β1) = [β3. i𝑡

∗ + (1 − β2)y𝑡 − β0] … … … … (10) 
تبني أن سعر الصرف طويل األجل يعتمد بشكل أساسي على متغريات نقدية  (10)فاملعادلة رقم 

ومتغريات حقيقية. وإن زايدة كمية النقود تؤدي إىل تدهور قيمة العملة احمللية، فالتوسع النقدي يسبب 
وتدفق رؤوس األموال اخنفاض سعر الفائدة احمللي، مما يؤدي إىل اخنفاض جاذبية األصول املالية احمللية، 

مقدار تدهور قيمة العملة  Dornbusch  للخارج، وهو ما يؤدي إىل تدهور قيمة العملة احمللية. و حيدد
𝑑∆ احمللية نتيجة زايدة كمية النقود مبا يلي: ∆𝑚⁄ = 1 + 1 𝜆Ω⁄ 

 معامل خاص :(Ω<0) حيث أن زايدة كمية النقود تؤدي إىل تغري سعر الصرف بنسبة أكرب ،
ل، ر ضئياقدفكلما زادت مرونة الطلب على النقود لسعر الفائدة، اجته سعر الفائدة الخنفاض مب ابلتوقعات،

)الوكيل،  يف قيمة العملة احمللية لتعويض اخنفاض سعر الفائدة احمللييصاحب ذلك توقعات بتحسن صغري 
 .(268-265، الصفحات 2006

 Don Roper &Lance Girton (1977)قدم  :Girton Roperالنموذج النقدي لـ  2.2
 Girton-Ropeمنوذجهما النقدي ليضيف جانبا جديدا للمدخل النقدي لسعر الصرف، ويعرف منوذج 
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. ويشري هذا النموذج إىل Exchange Market Pressures (EMP)بنموذج ضغوط سوق الصرف 
املمارسة على احلساابت اخلارجية. ويف ظل نظام سعر الصرف الثابت يتم استيعاب  (Pressures)الضغوط 

تلك الضغوط عادة عن طريق تغريات االحتياطات الدولية للدولة حمل الدراسة، بينما يتم استيعاب ضغط 
سوق الصرف يف ظل نظام املرونة الكاملة ألسعار الصرف عن طريق تغريات سعر الصرف. ويف ظل هذا 

عن طريق تغيري االحتياطات الدولية، ويتم  (Partly) ظام يتم استيعاب الضغط على سعر الصرف جزئياالن
أنسب النماذج  (EMP)استيعاب اجلزء املتبقي عن طريق تغريات سعر الصرف ذاته. ومن مث أصبح منوذج 

وجتدر  (.276، ص:2006، حممد الوكيل) للتطبيق على الفرتات اليت يكون فيها تعومي أسعار الصرف مدارا
أنه يف ظل نظام تعومي  Whitman (1975) أشار  Girton-Roperاإلشارة إىل أنه قبل ظهور مقال 

عاملي مدار تنعكس ضغوط السوق على العملة يف كل من التدفق الصايف لالحتياطيات الدولية ويف حتركات 
سعر الصرف الفعال وذلك على الرغم من عدم وجود مقياس مركب موحد لقياس الضغط اإلمجايل من 

س حقيقي ملقدار ضغط سوق الصرف. بوضع مقيا Girton-Roperخالل قنوات أتثري  تطبيقية. لذلك قام 
والذي يشمل على جمموع معدل التغيري يف االحتياطات الدولية ابإلضافة إىل معدل التغيري يف سعر الصرف 

 بتقدمي منوذجهما النقدي لضغط سوق الصرف وفق املعادلة التالية: Girton & Roperنفسه، وبعدها قام 
∆TC𝑡 + ∆r𝑡 = ∆p𝑡

∗ + ∆y𝑡 − ∆m𝑡 − ∆d𝑡 … … … . . (11) 
التغري النسيب يف  : (Tc∆): إىل التغري النسيب يف مستوى األسعار األجنبية،(*P∆)حيث تشري  

التغري يف  :(r∆)التغري النسيب يف مضاعف النقود،  :(m∆)التغري النسيب يف الناتج،  :(y∆)سعر الصرف، 
 ئتمان احمللي ابلنسبة للقاعدة النقدية.التغري يف اال :(d∆)صايف األصول األجنبية ابلنسبة للقاعدة النقدية، 

فإن الزايدة يف  ∆) ,m∆, *p∆y(نستنتج أنه يف ظل قيم معطاة لـ  )11(من خالل املعادلة رقم 
تؤدي إىل اخنفاض مكافئ يف االحتياطات األجنبية، وتدهور نسيب مساوي يف قيمة  )d(االئتمان احمللي 

TC/∆d∆ :(279، صفحة 2006)الوكيل،  وذلك كما يلي العملة احمللية = ∆r/∆d = −1 
 John Morton &Peterلقد طرح كل من  :Hooper Morton  النموذج النقدي لـ 3.2

Hooper دخال متغري التوازن يف احلساب اجلاري ، إبرة اخلارجية يف حتديد سعر الصرفدور اختالالت التجا
يف منوذجهما النقدي. والذي ميارس أتثريه على سعر الصرف بطريقة غري مباشرة من خالل التأثري على 
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يفرتض النموذج وجود سعر صرف حقيقي توازين، ويتوقع هلذا السعر أن حيقق توازن و  توقعات سعر الصرف.
ض النموذج أيضا أنه عند أي نقطة خالل الزمن حيدد سعر الصرف احلساب اجلاري يف األجل الطويل. ويفرت 

للحساب   (ΣCAB)واحلالية  (ΣCAC)مبحصلة تراكمات التوازانت السابقة  (TCRE)احلقيقي التوازين 
TCRE اجلاري كما يلي: = F(∑CAC + ∑CAB) … … (12) 

ابلزايدة يف فحدوث تراكم يف فائض احلساب اجلاري لفرتة طويلة عرب الزمن، يتطلب إحداث تعديل 
قيمة العملة أي رفع قيمة العملة احلقيقية طويلة األجل لكي يعود التوازن إىل امليزان اجلاري مرة أخرى. وأن 
ارتفاع سعر الصرف احلقيقي التوازين طويل األجل يؤدي إىل ارتفاع سعر الصرف االمسي طبقا لنظرية تعادل 

TCN كما يلي:   القوة الشرائية = TCRE + (P − 𝑃∗) … … (13) 
على أن يتم تعويض انتج معادلة النموذج النقدي األساسي  (13)يف  (12)وبتعويض املعادلة رقم 

-Hooperلتحديد سعر الصرف يف ظل مجود السعر، نصل إىل معادلة حتديد سعر الصرف طبقا ملدخل 

Morton سعر ، والذي يدمج كال من حمددات املدخل النقدي وأتثريات احلساب اجلاري يف معادلة حتديد
 الصرف كما يلي :

Tc𝑡 = (m𝑡 − m𝑡
∗) − 𝛽1(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡

∗ + 𝛽2(𝑝𝑡 − 𝑝𝑡
∗) − 𝛽3(𝑖𝑡 − 𝑖𝑡

∗) + 𝛽4∑𝑐𝑎𝑐𝑡

+ 𝛽5∑𝑐𝑎𝑏𝑡 … … . (14) 
يف أن التغريات الرتاكمية  Morton & hooperوتتلخص آلية انتقال األثر يف النموذج النقدي لـ 

علق بسعر الصرف احلقيقي التوازين طويل لتوازن احلساب اجلاري تؤدي إىل تغريات يف توقعات السوق فيما يت
األجل، و يؤثر هذا األخري بدوره على توقعات السوق فيما يتعلق بسعر الصرف االمسي التوازين طويل األجل. 

 ويتحقق تعديل السوق طبقا لسعر الصرف االمسي التوازين طويل األجل تدرجييا عرب الزمن.
هي أن احلساب اجلاري عندما حيقق فائضا سريعا فإن صايف األصول ومن النتائج اهلامة اليت مت التوصل إليها 

يتزايد، ويؤدي ذلك إىل اخنفاض سعر الصرف. والعكس يف حالة حتقيق عجز، حيث تنخفض  (F)األجنبية 
(F)  ويزداد سعر الصرف. وهذا هو أساس آلية انتقال أثر التعديل الديناميكي من األجل القصري حنو األجل

 . (Dombusch, 1980, pp. 144-146) الطويل
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 الدراسات السابقة: .3
 Christophe Blot, sensibilité du taux de change aux chocsدراسة لــ  .1.3

monétaires et budgétaires, une analyse en termes de var des fluctuations 

euro/dollar, (Blot, 2005, pp. 287-315)  دراسة األاثر الديناميكية لسعر صرف هو  منهاهدف و
اليورو مقابل الدوالر الناجتة عن  الصدمات النقدية وامليزانية من خالل حتليل دوال االستجابة وحتليل التباين 

، ومتغريات معرفة على 2000إىل  1979ابستخدام معطيات ربع سنوية من سنة يف منوذج االحندار الذايت 
 Output)فجوة الناتج النسيب شكل فروقات بني املنطقة األوروبية والوالايت املتحدة األمريكية ممثلة يف 

Gap Relatif) ،الفائدة قصرية األجل، اإلنفاق االستهالكي إىل  معدل، التضخم، االستهالك اخلاص
وتوصل الباحث  .يل الناتج احمللي، أسعار الصرف احلقيقية واالمسية وكذلك احلساب اجلاري ملنطقة اليوروإمجا

، أما ابلنسبة لتأثري من خالل قناة سعر الفائدة الصرف األوروإىل أن للسياسة النقدية أتثري قوي على سعر 
يؤدي إىل اخنفاض األورو يف املدى ك فإن ذلسياسة امليزانية عن طريق رفع النفقات احلكومية األوروبية 

 املتوسط.
 Jay H.Levin, money supply growth and exchange rate dynamicsدراسة لـــ . 2.3

(H.Levin, 1997, pp. 344-358)   كان الغرض منها دراسة ديناميكية سعر الصرف عندما يقوم و
وقد انطلق يف حتليله من االفرتاض الذي وضعه . إبجراء تغيري يف معدل منو عرض النقودالبنك املركزي 
Dornbusch  يف منوذجه، وهو ملا يكون معدل منو عرض النقود صفرًا فالبنك املركزي يغري دائًما املخزون

الً من أهداف املخزون ويف الواقع، عادة ما حتافظ البنوك املركزية على أهداف منو عرض النقود بد. املايل لديه
إبعادة دراسة مسألة ديناميكية سعر الصرف ابستخدام معدل منو عرض  Jay H.Levinلذلك، قام . املايل

هو أن منو عرض النقود يؤدي إىل  اليت خلص إليهاولعل أهم النتائج . النقد كأداة لسياسة البنك املركزي
فإن سعر الصرف احلقيقي يعتمد بشكل عكسي على  ذلكك.  جتاوز سعر الصرف أو العجز عن حتقيقه

 .سعر الفائدة احلقيقي خالل جزء من عملية التعديل
 Amir Khordehfrosh Dilmaghani and Amir Mansourلـــ  دراسة .3.3

Tehranchian, The impact of monetary policies on the exchange rate: A GMM 
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approach, Iran (Tehranchian, 2015, pp. 177-191) الورقة البحثية أتثري . عاجلت هذه
ام بياانت ابنل ستخداب 2010-2001ولة انمية خالل الفرتة د 30السياسة النقدية على سعر الصرف يف 

 generalized method of moments (GMM)الطريقة املربعات الصغرى املعممة الديناميكية و 
وأظهرت نتائج التقدير أن سعر الصرف املتأخر زمنيا له أتثري إجيايب على سعر الصرف . لتقدير منوذج الدراسة

لذلك، يتم متديد عمل سوق الصرف األجنيب . هذه النتيجة تعكس ديناميكية سعر الصرف. الفرتة احلالية
تغري السيولة كمؤشر للسياسة النقدية له أتثري إجيايب وكبري على كما أن م.  يف الفرتة احلالية إىل الفرتة التالية
الناتج احمللي اإلمجايل وصادرات السلع فوهذا ما يتفق مع القواعد النظرية، . سعر الصرف يف دول عينة دراسة

وكلها ذات داللة إحصائية عند  .إجيايبفله أثر التضخم على سعر الصرف، أما  واخلدمات هلا آاثر سلبية
 . %95مستوى معنوية 

 :الدراسة تقدير منوذجو دراسة استقرارية السالسل الزمنية . 4
 Johnاعتمادا على النماذج القياسية السابقة خاصة منوذج النقدي لكل من  منوذج الدراسة:1.4.

Morton &Peter Hooper  السابقة نقوم بصياغة النموذج القياسي التايل: والدراسات      
TCRt = α1TM2Dt + α2IRDt + α3INFDt + α4GNPDt + α5SBCt + α6SBCEt

+ α0 + Ut 
على شكل فروقات بني االقتصاد  أخوذةم (TM2D ,IRD,INFD, GNPD)السالسل الزمنية  حيث:

سعر الصرف الفعلي احلقيقي،  :(TCRt)تعين الفرق بني السلسلتني، : (D)األمريكي واالقتصاد اجلزائري و
(TM2Dt) :كنسبة من الناتج  معدل منو الكتلة النقدية ،(IRDt):  ،معدل الفائدة احلقيقي(INFDt) :

رصيد امليزان التجاري احمللي  :(SBCt)معدل منو نصيب الفرد من الناتج، : (GNPDt)معدل التضخم، 
حد اخلطأ 𝑈𝑡 :  رصيد امليزان التجاري األجنيب كنسبة من الناتج،  :(SBCEt)كنسبة من الناتج، 

 .(data worldbank): ، من املصدر1البياانت موضحة يف امللحق .) العشوائي
ختبار الج اختبارات االستقرارية يلخص اجلدول املوايل خمتلف نتائدراسة استقرارية السالسل الزمنية:  2.4.

)بثابت فردي يف منوذج املستوى يف تشري نتائج اختبارات االستقرارية و. يف مناذجه الثالثة ديكي فولر املوسع
ألن  مستقرة يف املستوى (IRD)و (GNPD)سلسلة أن واجتاه ، بثابت فردي، بدون اثبت فردي واجتاه( 
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، بينما بقية السالسل هلا اجلدولية القيمةيف النماذج الثالثة أقل من املوسع القيم احملسوبة الختبار ديكي فولر 
، مستقرة يف الفروقات األوىل (SBCE)و (SBC)،  (INFD)، (TM2D)، (TCR)الزمنية املمثلة يف 

 يف كافة النماذج يف املستوى قيمة اجلدوليةالأكرب من  املوسع إذ كانت القيم اجلدولية الختبار ديكي فولر
 .مستقرةأصبحت  هلابينما بعد أخذ الفروقات األوىل  ابلنسبة هلذه السالسل،

 : اختبارات االستقرارية ملتغريات الدراسة1اجلدول 
 االستقرارية يف املستوى

 السلسلة
 درجة 
 أتخري

 بدون اثبت واجتاه بثابت فردي بثابت فردي واجتاه
 القيمة

 احملسوبة 
 القيمة 
 اجلدولية

 احملسوبةالقيمة 
 القيمة 
 اجلدولية

 القيمة
 احملسوبة 

 القيمة
 اجلدولية 

TCR 2 -1.6806 -3.5442 -1.8092 -2.9484 -3.6632 -1.9520 

TM2D 1 -1.9018 -3.5366 -1.8445 -2.9434 -1.1065 -1.9501 

INFD 1 -2.4178 -3.5366 -2.1921 -2.9434 -1.6117 -1.9501 

IRD 1 -4.6056 -3.5366 -3.5543 -2.9434 -3.1601 -1.9501 

GNPD 1 -3.9012 -3.5366 -3.5056 -2.9434 -3.3306 -1.9501 

SBC 1 -1.5864 -3.5366 -1.7277 -2.9434 -1.7593 -1.9501 

SBCE 1 -1.4108 -3.5366 -1.6682 -2.9434 -0.2190 -1.9501 

 فرق األولاالستقرارية يف ال

 السلسلة
 درجة 
 أتخري

 بدون اثبت واجتاه بثابت فردي فردي واجتاهبثابت 
 القيمة 
 احملسوبة

 القيمة 
 اجلدولية

 القيمة احملسوبة
 القيمة

 اجلدولية 
 القيمة 
 احملسوبة

 القيمة 
 اجلدولية

TCR 5 -5.2506 -3.5628 -3.5401 -2.9604 -2.9849 -1.9520 

TM2D 1 -5.0102 -3.5403 -5.0786 -2.9458 -5.1519 -1.9503 

INFD 1 -5.1848 -3.5403 -5.9026 -2.9458 -5.9972 -1.9503 

SBC 1 -5.4293 -3.5442 -5.9273 -2.9458 -5.9917 -1.9501 

SBCE 1 -4.2349 -3.5403 -4.7373 -2.9458 -4.7496 -1.9501 

 Eviews10من اعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برانمج املصدر: 
وجود عالقة ل هناك امكانية السالسل الزمنية يف املستوى ويف الفروقات األوىل جيع استقراريهان 

 .ابستخدام اختبار منهج احلدوداختبار التكامل املشرتك  جراءلذلك نقوم فيما يلي إبتكامل مشرتك، 
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الفرضية تبار على اختبار يقوم هذا االخ : Bounds Test  اختبار منهج احلدود للتكامل املشرتك .3.4

}            :التالية
𝐻0: β1 = β2 = ⋯ = β10 

𝐻1: β1 ≠ β1 ≠ ⋯ ≠ β10 
  

اسة )عالقة ال توجد عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدر  تدل على أنه (H0)حبث فرضية العدم 
عالقة تكامل مشرتك بني متغريات  وجودت على أنه فتدل (H1) ، أما الفرضية البديلةتوازنية طويلة املدى(

االختبار مبقارنة احصائية فيشر احملسوبة مع القيم احلرجة لكل من وحتدد نظرية القرار هلذا الدراسة، 
Perasan and Al (2001)   تكانحبيث إذا  : 

o F(fisher)      >    يوجد عالقة تكامل مشرتك )عالقة طويلة االجل(علىاحلد اال  :.  

o F(fisher)      >    ال يوجد عالقة تكامل مشرتكاحلد االدىن  :.  

o احلد االدىن  <     >  F(fisher)احلد االعلى : ال يوجد نتيجة (Emeka nkorol, 

2016, pp. 36-91) 
 ARDL وفقا ملنهجية Bounds Test : نتائج اختبار منهج احلدود2اجلدول 

 حدود املعنوية
F-statistic 

 3.1184 النتيجة املتوصل إليها

 احلد األعلى احلد األدىن

 ال توجد عالقة تكامل مشرتك 3.23 2.12 10%

 ال توجد عالقة تكامل مشرتك 3.61 2.45 %5

 ال توجد عالقة تكامل مشرتك 3.99 2.75 %2.5

 ال توجد عالقة تكامل مشرتك 4.43 3.15 %1

 Eviews10من اعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برانمج املصدر: 
من  أقل Bounds Testجند أن احصائية فيشر احملسوب الختبار عاله انطالقا من نتائج اجلدول أ

الفرضية البديلة بوجود عالقة  رفضفرضية العدم  ونقبل على عند خمتلف درجات املعنوية وابلتايل ناحلد األ
وبقية املتغريات  سعر الصرف الفعلي احلقيقيزن طويلة املدى( بني املتغري التابع تكامل مشرتك )عالقة توا

فإين أتوجه لتقدير منوذج االحندار الذايت نظرا لعدم وجود عالقة  متوصل إليهاهلذه النتيجة له. وفقا  املفسرة
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 تكامل مشرتك.

اختبار من خالل  :Vector autoregression model (VAR)تقدير منوذج االحندار الذايت 3.4.
إىل تقدير شعاع االحندار  أجلأامل مشرتك بني متغريات النموذج، لذا وجود عالقة تك عدم منهج احلدود تبني

ية لكل متغري اليعرف على أنه منوذج متعدد املتغريات يتم من خالله تفسري القيم احلالذي و  .VARالذايت 
 .Bourbonnais, 2006, pp)داخلي بواسطة القيم املاضية لكل من هذا املتغري واملتغريات األخرى 

 كما يلي:النموذج  ويقدم  (255-258

X𝑡 = (TCR, TM2D, IRD, INFD, GNPD, SBC, SBCE, ) + Ut 
  AICو SCتقابل أصغر قيمة للمعيارين  إذ (P=1)املناسبة واليت توافق التأخري فرتة  لبعد اختيار طو 

 النتائج اخلاصة بتقدير معادلة سعر الصرف الفعلي احلقيقي تعطى كما يلي.و 
 منوذج سعر الصرف الفعلي احلقيقي:

D(TCR)𝑡 = 0.4522 ∗ D(TCR(−1))
𝑡

− 0.3152 ∗ D(TM2D(−1))𝑡 + 0.8053

∗ IRD(−1)𝑡 + 0.2401 ∗ D(INFD(−1))
𝑡

− 3.4745 ∗ GNPD(−1)𝑡

− 0.5251 ∗ D(SBC(−1))
𝑡

− 1.6242 ∗ D(SBCE(−1))
𝑡

− 6.6262 
                  R2 = 0.410015       F − st =  2.779835      n = 36 

من خالل النتائج احملصل عليها من املعادلة املقدرة، نالحظ أن إحصائية االقتصادي: اإلحصائي و التفسري 
وابلتايل نرفض الفرض الصفري ، )tabF.2=28(اجلدولية قيمتها أكرب من  )calF=2.7798(فيشر احملسوبة 

من  %41 كما أن معامل التحديد يبني أنفالنموذج معنوي كليا،   بيعة العشوائية ملعادلة االحندارحول الط
ابإلضافة إىل مفسرة عن طريق النموذج املقدر.  (2017-1980)ات يف سعر الصرف خالل الفرتة تغري 

عملية التقدير توجد بقبول املعادلة من الناحية النظرية، كون سعر ذلك، نستنتج أن النتائج اليت أعطتنا 
يؤدي إىل ارتفاع سعر  %1بــ ه الصرف االمسي يتأثر بصفة مباشرة بسعر الصرف الفرتة السابقة، فتغيري 

 Amir Khordehfrosh نيوهذا يتوافق مع دراسة الباحث %0.45الصرف الفرتة احلالية بـــ 

Dilmaghani1 et Amir Mansour Tehranchian معدل الفائدة احلقيقي ارتفاع ، أما يف حالة
على  %0.24و %0.80فإن سعر الصرف الفرتة احلالة يرتفع بـــ  %1ومعدل التضخم للفرتة السابقة بــ 
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فإن  %1الرتتيب. كما أن ارتفاع كل من معدل منو الكتلة النقدية ومعدل منو نصيب الفرد من الناتج بــ 
رصيد امليزان التجاري احمللي على الرتتيب، أما  %3.47و %0.45سعر الصرف الفرتة احلالة ينخفض بـــ 

سعر الصرف الفعلي احلقيقي خالل فرتة الدراسة على  سليببة من الناتج فيمارسان أثر واألجنيب كنس
 على الرتتيب. %1.62و %0.52سعر الصرف الفرتة احلالة بـــ  خنفاضيؤدي إىل ا %1نسبة فارتفاعهما ب

وافق كل النماذج النقدية ما عدى منوذج هذا يمعلمة معدل التضخم موجبة و وما ميكن أن نستنتجه هو أن 
دورنبوش الذي يفرتض أن تكون معدومة، ومعلمة التغيري النسيب لسعر الفائدة احلقيقي موجبة وهذا موافق 

، واألثر املوجب  Jay H.Levinاليها يف دراسة كس النتيجة املتوصلويع Christophe Blotلدراسة 
لسعر الفائدة معناه تفوق أثر احلساب اجلاري على أثر حساب رأس املال. واملعلمة معدل منو نصيب الفرد 

 Amir Khordehfroshمن الناتج ذات إشارة سالبة وهذا موافق ملا توصال إليه الباحثان 

Dilmaghani1 et Amir Mansour Tehranchian  يف دراستهما هذا من جهة ومن جهة اثنية
رصيد امليزان التجاري احمللي يعين ذلك تفوق األثر النقدي على األثر احلقيقي للدخل. أما معلمة كل من 

 -فائض– موجبة، مما يعين أن التغيري تراكمات رصيد امليزان التجاري احمللي كانت سالبةمن إشارة واألجنيب 
  .-عجز– سالبةيد امليزان التجاري األجنيب أما تغيري تراكمات رص

 :وتقييم النموذجسعر الصرف االستجابة الديناميكية لقياس .5
سعر الصرف الفعلي اعتمادا على أمهية الدراسة، نقوم بتتبع مدى استجابة  :حتليل دوال االستجابة1.5.

نالحظ أنه من حيث فرتة ف. سنوات 10، وذلك خالل فرتة ابقي املتغرياتلصدمة املطبقة على  احلقيقي
يف متغريات الدراسة ابتداء  مبقدار احنراف معياري واحد االستجابة فإن سعر الصرف أتثر ابلصدمات احملدث

بداية من اليت كانت انطالقا رصيد امليزان التجاري األجنيب  ابستثناء متغري من الفرتة الثانية إلحداث الصدمة
من متغري و بني املوجب والسالب على طول الفرتة  تالصدمات فقد تباين. أما من حيث أثر تلك الفرتة

رصيد  متغرييف احملدثة لصدمة لنتيجة على طول الفرتة مت تسجيلها يف الفرتة األوىل وأكرب استجابة  ألخر.
 االستجابةبعد ذلك مقدار  اخنفضو  .%21.37قدارمبوقدرت  امليزان التجاري األجنيب كنسبة من الناتج

، أما االستجابة ابلنسبة لباقي املتغريات يف الفرتة الثالثة %3.83إىل  ليتدىنيف الفرتة الثانية  %9.71إذ قدر 
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هلا أثر سالب على سعر الصرف ول الفرتة كانت كانت بداية من الفرتة الثانية، وأكرب استجابة على ط
سعر الفائدة احلقيقي مبقدار احنراف معياري نتيجة للصدمة احملدثة يف  %8.06-بـــ  ثانيةيف الفرتة الوسجل 

يف  %3.57-ستجابة بـــ ، إذ قدرت االنصيب الفرد من الناتجمعدل واحد مث نتيجة للصدمة احملدثة يف 
على كامل الفرتة معدل منو الكتلة النقدية فقد كان هلا أثر سليب ة. أما ابلنسبة للصدمة احملدثة يف لثالفرتة الثا

فقط يف هناية  %0.03-بــــ  تإىل أن قدر  يف متناقص ييف الفرتة الثانية وه %0.99- بــت قدر ابستجابة 
احنراف معياري  %1.31استجابة قدرت بــ موجب وأكرب  هلا اثر التضخمالفرتة. والصدمة احملدثة يف معدل 

نتج  من الناتج معدل منو رصيد امليزان التجاري احمللي كنسبة وعند إحداث صدمة علىة. لثيف الفرتة الثا
أخذ منحى لت %1.61بــ  تقدر على طول الفرتة وأكرب استجابة سجلت يف الفرتة الثانية عنها أثر موجب 

يف هناية الفرتة. ويف األخري ما ميكن مالحظته، هو أنه هناك  تالشت تقريباإىل أن بعد الفرتة الرابعة متناقص 
جابة فورية لسعر الصرف عند تطبيق أي صدمة عشوائية على ابقي متغريات الدراسة، إال أن أتثري الصدمة است

رصيد )يف  احلقيقية دمة احملدثة يف املتغرياتيف تباين من متغرية إىل أخرى. وأكرب استجابة كانت نتيجة للص
ة فقد نقدي( أما ابلنسبة للمتغريات الالناتجنصيب الفرد من معدل و  كنسبة من الناتج  امليزان التجاري األجنيب

 .سعر الفائدة احلقيقي ومعدل التضخم كانت نتيجة للصدمة احملدثة يف
 : يوضح نتائج تقدير دوال االستجابة الذبذابت2 اجلدول

Response of TCR 

Period D(SBCD

) 
D(SBC) GNPD 

D(INFD

) 
IRD 

D(TM2D

) 

D(TC

R) 

 21.3709

1 

 0.00000

0 

 0.00000

0 

 0.00000

0 

 0.00000

0 

 0.00000

0 

 0.0000

00 
1 

 9.71498

4 

 1.61111

4 
-1.74328 

 0.66837

3 
-8.06827 

-

0.995131 

-

0.5766

48 

2 

 3.83315

8 

 0.38527

4 
-3.57379 

 1.31129

9 
-6.60399 

-

0.228901 

 0.5782

92 
3 

 0.87634

5 

 1.39167

6 
-2.37593 

 1.20173

8 
-4.40538 

-

0.119709 

 0.3549

15 
4 

-

0.247401 

 0.97012

8 
-1.67450 

 0.75479

3 
-2.30193 

-

0.155198 

 0.1343

81 
5 

- 0.45743-0.87984  0.55297-0.98342 - 0.09786 
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 Eviews10من اعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برانمج املصدر: 

عند حتليلينا جلدول حتليل التباين لسعر  :(Decomposition de la variance)جتزئة التباين 2.5.
يساهم يف تفسري  كنسبة من الناتج  رصيد امليزان التجاري األجنيب، نالحظ أن أدانه الصرف الفعلي احلقيقي

أكثر املستقبلية األوىل، و رتة يف الف سعر الصرف الفعلي احلقيقييف  ؤمن تباين اخلطأ لتنب %100ما نسبته 
 لتنبؤامن تباين اخلطأ  %76.70 بلغتيف تناقص حىت النسبة  وهذهيف الفرتة املستقبلية الثانية،  %88 من

تساهم يف تفسري تباين اخلطأ التنبؤ لسعر الصرف الفعلي فهي الدراسة أما بقية املتغريات يف هناية الفرتة. 
يظهر التأثري القوي لسعر الفائدة احلقيقي بعد ذلك ، بشكل متبايناحلقيقي بداية من الفرتة الثانية، وذلك 

من التقلبات يف معدل  %18.19حيث بلغت ذروة مسامهته  ،لسعر الصرف تفسري تباين خطأ التنبؤيف 
ذروة إذ قدرت  معدل منو رصيد الفرد من الناتج أييتكحد أقصى، وبعد ذلك حلقيقي  سعر الصرف الفعلي ا

مث معدل التضخم إذ  ،%0.79كنسبة من الناتج احمللي  رصيد امليزان التجاري معدل ف ،%3.40مسامهته 
ما ميكن استنتاجه يف و  ،%0.15معدل منو الكتلة النقدية  مث ،%0.64بــ ذروة نسبة مسامهته قدرت 

مث رصيد امليزان التجاري األجنيب كنسبة من الناتج لتعود خالل كامل الفرتات نسبة مسامهة األخري أن أكرب 
 سعر الفائدة احلقيقي.ل
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0.426760 
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-

0.081615 

 0.0602

17 
7 

-
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5 
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2 
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-

0.061607 

 0.0325

97 
8 

-

0.230885 

 0.03031

6 
-0.01638 

 0.17124
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 0.10504

6 

-

0.043843 

 0.0195
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-
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 0.00146
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0.030294 

 0.0118

89 
10 



 

 رمالوي عبد القادر
 

374 

 يوضح نتائج جتزئة تباين :3اجلدول 

 Eviews10من اعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برانمج املصدر: 

 نعتمد يف ذلك على بعض االختبارات اإلحصائية كما يلي: تقييم النموذج:3.5.
من خالل الشكل أدانه يتضح أبن النموذج املقدر حيقق شروط  اختبار استقرارية النموذج:1.3.5.

إذ أن مجيع قيم جذور كثري احلدود  (VAR satisfies the stability condition)االستقرارية 
مجيع  أي كل طوهلا مجيعا أقل من الواحدكما أن   ملعامالت التأخري املعكوسة أقل من الواحد ابلقيمة املطلقة،

اجلذور تقع داخل دائرة الوحدة مما يعين أن النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط أو عدم ثبات تباين 
 والنتائج املبني أدانه:أن النموذج مستقر و األخطاء 

Variance Decomposition of TCR Period 

D(SBCD

) 
D(SBC) GNPD 

D(INFD

) 
IRD 

D(TM2D

) 
D(TCR) 

 

 100.000  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 1 

 88.3737  0.41624  0.48733  0.07163  10.4389  0.15880  0.05332 2 

 81.1830  0.39374  2.26867  0.31082  15.5983  0.14961  0.09569 3 

 78.0090  0.64450  2.95427  0.49711  17.6403  0.14553  0.10917 4 

 76.9873  0.76387  3.29625  0.56795  18.1274  0.14689  0.11018 5 

 76.7563  0.78963  3.38997  0.60745  18.1973  0.14810  0.11111 6 

 76.7148  0.79622  3.40594  0.62758  18.1949  0.14887  0.11150 7 

 76.7080  0.79739  3.40727  0.63648  18.1898  0.14934  0.11161 8 

 76.7051  0.79741  3.40686  0.64036  18.1889  0.14958  0.11165 9 

 76.7027  0.79735  3.40672  0.64202  18.1897  0.14970  0.11166 10 

Cholesky Ordering: D(TCR) D(TM2D) D(INFD) IRD GNPD D(SBC) D(SBCE) 
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 VARنتائج اختبار االستقرارية الديناميكية لنموذج  :1الشكل 

 Eviews 10إعداد الباحث اعتمادا على برانمج  ن: ماملصدر

 Breusch-Godfrey (LM-Stat) اختباريظهر من خالل ألخطاء: لذايت اختبار االرتباط ال 2.3.5.
مثال أن االحتمال املقابل هلذا االختبار ، إذ بواقي معادلة االحندارل عدم وجود ارتباط ذايت

(Prob=0.1915)، (Prob=0.6019) و(Prob=0.4859) درجات  عند  %5حد املعنوية  أكرب من
 على الرتتيب واجلدول التايل يبني ذلك. (P=1, P=2, P=5)التأخري 

 لالرتباط الذايت لألخطاء Breusch-Godfreyاختبار  نتائج :4اجلدول 

 Eviews 10إعداد الباحث اعتمادا على برانمج  نم املصدر:

 

 
 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Date: 05/16/19   Time: 16:32  

Sample: 1980 2017   

Included observations: 36  
 

Lags LM-Stat Prob 

1 58.85214 0.1915 

2 46.67142 0.6019 

3 53.64999 0.3354 

4 36.79639 0.9126 

5 49.58956 0.4859 
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  :خامتة .6
، سياستني النقدية واملاليةوسطي بني ال، ويعترب سعر الصرف أدوات السياسة االقتصادية عديدة إن

اهلدف األساسي من ف الذ .ن لالختالل ميزان املدفوعاتأمهها إعادة التواز  عديدة ألغراضستعمل ي إذ
واملتمثل يف  يد سعر الصرف،حماولة تسليط الرؤى على أحد اجلوانب اهلامة من مناهج حتد دراستنا هذه

أحد املشاكل املطروحة ابلنسبة لألطراف تعترب ظاهرة تقلب سعر الصرف ألن  .لسعر الصرف املنهج النقدي
 :ل إىلالدراسة مت التوصمن خالل هذه و  .ادية اليت تنشط يف اجملال الدويلاالقتص

اتساع املدخل النقدي ملعدل الصرف ليشمل مدى واسعا من النماذج القياسية لتحديد سعر الصرف، -
  أساسا مبتغريات نقدية إضافة إىل متغريات احلقيقية.حيث يتحدد سعر الصرف 

قة طردية بني سعر هناك عالقبول من الناحية النظرية، فمعند تقديران للنموذج القياسي استخلصنا أن -
 .وافق كل النماذج النقديةذا يسعر الفائدة احلقيقي، وهو  معدل التضخموكل من الصرف 

بعد  أكرب من مسامهة املتغريات احلقيقية كان  تغيريات سعر الصرفن مسامهة املتغريات النقدية يف تفسري إ -
. فنسبة مسامهة سعر الفائدة احلقيقي كانت أكرب خالل رصيد امليزان التجاري األجنيب كنسبة من الناتج أتثري
ما يتفق مع هذا  مقارنة بباقي املتغريات النقدية تباين خطأ التنبؤ لسعر الصرفيف تفسري سنوات  10مدة 

 .أسس املنهج النقدي
وجدان أن مسامهة  ، فقد تبني صحة الفرضية األوىل، فمن خالل جتزئة التباين،فرضيات الدراسةوفيما خيص 

بعد أتثري رصيد  التغيري يف سعر الصرف كان أكرب من مسامهة املتغريات احلقيقيةاملتغريات النقدية يف تفسري 
قدر مسامهة املتغريات النقدية  متوسط نسبةتبني أن  ثانيةخالل الفرتة املستقبلية الف .امليزان التجاري األجنيب

من  %0.45، بينما بلغ متوسط املتغريات احلقيقية نسبة الصرف خطأ التنبؤ لسعر من تفسري %3.55بــ 
 . ابستثناء رصيد امليزان التجاري األجنيب كنسبة من الناتج التفسري فقط

ضمن أمهية أكرب له رصيد امليزان التجاري األجنيب  معدل منوانية، فقد تبني عدم صحتها، فأما الفرضية الث
 %100بـ ـذروة نسبة مسامهته قدرت املتغريات احلقيقية يف تفسري تغريات خطأ التنبؤ لسعر الصرف. إذ 

وعليه وفقا ملا مت تقدميه يف  فقط. %3.40تقدر بـــــ معدل منو رصيد الفرد من الناتج بينما نسبة مسامهة 
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 جراءات التالية:تبين اإلالسابق نوصي أبنه جيب على السلطات النقدية يف اجلزائر 
لغرض احلد من  خاصة يف املدى القصري معدل التضخم يف اجلزائرتغريات سعر الفائدة احلقيقي و ضبط -

 تقلبات قيمة العملة احمللية.
اعتماد السياسة النقدية على قناة سعر الفائدة كأداة فعالة لغرض التأثري على تقلبات سعر الصرف يف -

 املدى الطويل نسبيا.
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 . (2006، القاهرة) .التوازن النقدي ومعدل الصرف نشأت نبيل حممد الوكيل.  -

-Bourbonnais, R. Econométrie. paris, (Paris, DUNOD, 2009). 
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development-indicators, (Consulté le 18/05/2019). 

 . املالحق:8
 : البياانت1ملحق 

 TCR TM2D IRD INFD GNPD SBC SBCE 

1980 309.42 11.82 23.89 4.03 1.02 4.00 -0.46 

1981 343.78 12.28 18.65 -4.32 1.72 3.71 -0.39 
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1982 359.64 6.79 7.11 -0.41 -5.97 1.93 -0.60 

1983 377.19 1.88 10.15 -2.75 1.52 2.14 -1.42 

1984 410.92 1.08 13.21 -3.82 3.94 -1.76 -2.54 

1985 442.68 -2.51 8.40 -6.94 2.71 -3.16 -2.62 

1986 408.74 1.20 5.37 -10.47 5.08 -10.32 -2.87 

1987 361.59 -4.16 9.96 -3.78 6.05 -4.14 -2.97 

1988 298.77 -9.05 10.26 -1.83 6.97 -7.10 -2.08 

1989 256.33 0.31 14.78 -4.48 1.06 -9.87 -1.53 

1990 217.02 9.26 23.17 -11.25 2.52 -1.49 -1.30 

1991 129.44 20.71 34.74 -21.65 2.19 5.52 -0.46 

1992 132.76 13.88 15.31 -28.64 2.68 1.45 -0.53 

1993 159.25 12.85 8.49 -17.59 5.63 -1.36 -0.95 

1994 137.52 14.16 18.65 -26.44 5.68 -3.52 -1.27 

1995 115.28 23.45 14.51 -26.97 -0.35 -2.80 -1.17 

1996 117.77 28.86 10.38 -15.75 0.29 5.82 -1.19 

1997 127.16 26.79 -1.52 -3.40 3.74 9.57 -1.18 

1998 133.44 22.89 -7.91 -3.40 -0.31 0.06 -1.79 

1999 123.39 25.04 6.46 -0.46 1.73 5.37 -2.66 

2000 117.61 30.46 17.12 3.04 0.51 21.28 -3.65 

2001 121.36 14.52 -5.49 -1.40 -1.69 14.67 -3.47 

2002 112.58 9.41 -4.09 0.17 -3.43 9.87 -3.88 

2003 101.56 9.00 2.27 -2.00 -3.92 14.37 -4.38 

2004 102.02 11.95 5.33 -1.28 -0.11 14.41 -5.04 

2005 97.76 18.32 9.87 2.01 -2.06 23.13 -5.51 

2006 97.72 17.04 7.06 0.91 1.47 26.89 -5.56 

2007 96.42 15.37 3.77 -0.83 -0.98 22.20 -4.96 

2008 100.71 21.56 9.44 -1.02 -1.94 19.26 -4.91 

2009 99.48 17.90 -19.14 -6.09 -3.52 -0.58 -2.74 

2010 100.00 16.12 8.97 -2.27 0.11 7.02 -3.43 

2011 99.43 19.58 9.80 -1.37 -0.11 10.10 -3.73 

2012 104.85 20.27 0.82 -6.82 0.18 8.38 -3.51 

2013 103.33 17.12 -6.60 -1.79 0.44 2.81 -2.92 

2014 105.48 10.13 -6.98 -1.29 -0.03 -1.71 -2.90 

2015 101.01 6.94 -13.36 -4.67 0.33 -13.35 -2.86 

2016 99.34 11.05 -4.00 -5.14 -0.60 -14.17 -2.78 

2017 101.28 9.35 -1.46 -3.46 1.72 -10.86 -2.97 
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 : ملخص
ويشكل  ،نتائج الثورة احلادثة يف جمال املعلوماتية واالتصاالت احلكومة اإللكرتونية أحد أهم تعد

 مستوىهتدف هذه الدراسة إىل عرض  وعليه. خاصة العربية منهاالدول كومات ح أمامكبري   حتد   تطبيقها
احلسايب املتوسط  من خاللوعرض أسباب جناحها وفشلها، ، يف الدول العربية حلكومة اإللكرتونيةا تطور

أو من خالل مؤشر ، (اخلدمات اإللكرتونية والبنية التحتية لالتصاالت ورأس املال البشري) اتؤشر مل
إذ ، (مشاركة املعلومات اإللكرتونية واالستشارات اإللكرتونية وصنع القرار اإللكرتوين) املشاركة اإللكرتونية

حققت  هابعضف هناك فجوة واضحة يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية بني هذه الدول، أن مت التوصل إىل
فرتكيزها ، اومتطلباهت هاعناصر يستطع التوفيق بني  مل ،خراآل البعضإال أن عربيا وعامليا،  جيدةيات مستو 
 .ستوى تطور احلكومة اإللكرتونيةن مضعف مأ دون اآلخر جانبعلى 

دول عربية، اجلاهزية اخلدمات اإللكرتونية، املشاركة اإللكرتونية، تطور احلكومة اإللكرتونية،  :كلمات مفتاحية
 .اإللكرتونية

 .JEL: D83, E03, F53, H11تصنيف
Abstract: 

E-government is one of the most important outcomes of the revolution 

in the field of information and communications, and its implementation is a 

major challenge for the governments of countries, especially the Arab ones. 
__________________________________________ 

 amel.hafnaoui@univ-tebessa.dz: يميل، اإلحفناوي آمال: المؤلف المرسل
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This study aims to present the level of e-government development in 

the Arab countries, and the reasons for their success and failure through the 

arithmetic mean of indicators (e-services, telecommunications infrastructure 

and human capital) or through the electronic participation index (E-

information sharing, e-consulting and e-decision making). It was concluded 

that there is a clear gap in e-government application among these countries, 

some of them have achieved good levels of Arab and global levels, 

However, others could not reconcile the elements and requirements of e-

government, focusing on an indicator without the other, weakened the level 

of e-government development in these countries. 

Keywords: E-government development, E-services, Electronic 

participation, Arab countries, Electronic readiness. 

Jel Classification Codes : D83, E03, F53, H11. 

  :مقدمة .1
حتتوي على جمموعة من املفاهيم  مؤخرا جل األحباث والتقارير العلمية واالقتصاديةأصبحت 

مدين يف ذلك على تقنيات معت ،املستحدثة كالشبكة املعلوماتية واألعمال اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي
اليت أحدثت بدورها ثورة كبرية يف مجيع نواحي احلياة سواء كانت اقتصادية  ،املعلومات واالتصال تكنولوجيا

 أغلبا دفع احلكومات إىل استغالل تلك الثورة التكنولوجية يف حتويل اخل، مم...أو اجتماعية أو ثقافية 
املعامالت اإلدارية احلكومية واخلدماتية اليت كانت تؤدى بشكل تقليدي، إىل معامالت وخدمات 

مت دعم البنية التحتية إلكرتونية، للوصول إىل ما يسمى باحلكومة اإللكرتونية وال يتحقق ذلك إال إذا 
 . املعلومات واالتصال ومن أمهها احلواسيب وشبكات االتصال لتكنولوجيا

وتعكس احلكومة اإللكرتونية الرؤية اجلادة واجلوهرية لإلدارات العامة واخلاصة للقيام بتحديث 
ضخم داخلها وإعادة تنظيم أجهزهتا، كما ترتكز احلكومة اإللكرتونية على تبادل املعلومات مع احلكومات 

ن أو قطاع األعمال، وهذا يتطلب حتقيق االنفتاح والتكامل والرتابط، مع األخذ يف املماثلة أو املواط
 . االعتبار أمهية ودور الربجميات يف جناح حتول األعمال إىل الشكل اإللكرتوين
 :ولدراسة هذا املوضوع متت بلورة إشكالية الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل
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 رفع جاهزيتها ومستوى تطبيقها للحكومة اإللكترونية؟إلى أي مدى استطاعت الدول العربية 
 :ومن بني الدراسات اليت تناولت موضوع احلكومة اإللكرتونية وواقع تقييمها ما يلي

تقييم جاهزية الدول العربية إلرساء الحكومة ( 3102(: )الطيب بولحية، سمير سالميدراسة ) -
واقع البنية التحتية واملوارد البشرية املتوفرة لتطبيق عرض وتقييم ، وهدفت هذه الدراسة إىل اإللكترونية

احلكومة اإللكرتونية يف الدول العربية، وقد توصلت الدراسة إىل أن إرساء منوذج ناجح للحكومة 
اإللكرتونية يتطلب توفري البنية التحتية الالزمة ونشر املعارف واخلربات املرتبطة بتقدمي اخلدمات احلكومية 

 .ضافة إىل ضرورة االستثمار يف العنصر البشريإلكرتونيا باإل

(: Laura Alcaide Munoz, Manuel Pedro Rodriguez Bolivarدراسة ) -
 تهدف حيث، السياسة والتنفيذ وأفضل الممارسات: تطور الحكومة اإللكترونية الدولية: (3102)

كوسيلة لتحسني الكفاءة واملشاركة   احلاجة إىل تنفيذ مشاريع احلكومة اإللكرتونيةعرض وحتليل الدراسة إىل 
 لتطويرد اجلوانب الرئيسية يدحت كما هتدف إىل. منها ، وخاصة الناميةالدولوالشفافية واملساءلة يف 

وتوصلت إىل وجوب توفر عناصر  .يف هذا اجملالأفضل املمارسات وعرض  .مشاريع احلكومة اإللكرتونية
الفوائد اليت تعود على  ومتابعةاإلرادة من أجل التغيري، : هامة لتطبيق وتطوير احلكومة اإللكرتونية أمهها

 .إجراءات التنفيذالتكاليف االقتصادية، وتسهيل ومتابعة اجملتمع والتأثريات األخرى واسعة النطاق، 

عرض وتقييم تجربة الحكومة اإللكترونية  :اإللكترونيةالحكومة ( 3102)( :بزازدراسة حليمة ) -
ومت . ، حيث هدفت هذه الدراسة إىل توضيح وتقييم جتربة البحرين يف تطبيق احلكومة اإللكرتونيةالبحرينية

التوصل إىل أهنا استطاعت قطع أشواطا هامة يف هذا اجملال مما انعكس إجيابا على تعزيز التعاون بني 
ة املختلفة وبرامج التطوير االقتصادي وحتقيق التنمية، كما مت التطرق ملستويات مؤشر املؤسسات احلكومي

 .6102تطور احلكومة اإللكرتونية حىت سنة 

ما مييز الدراسة احلالية أهنا هتدف إىل التعريف باحلكومة اإللكرتونية وعرض واقعها يف كل الدول العربية  -
لكل دولة على حدى، من ( 6102-6102)بنوع من املقارنة بني الدول العربية فيما بينها وخالل الفرتة 

واملشاركة خالل عرض مستويات ومؤشرات خمتلف احملاور ذات العالقة بتطوير احلكومة اإللكرتونية 
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  .أو اإلخفاقات احلاصلة النجاحاتوالتعرض حليثيات بعض اإللكرتونية، 
 لمفاهيمي للحكومة اإللكترونيةاإلطار ا .9

اإلدارة اإللكرتونية هي اإلدارة اإللكرتونية لألعمال احلكومية، حيث تقوم احلكومة اإللكرتونية  تعترب
 .حتويل العمل اإلداري العادي من إدارة يدوية إىل إدارة باستخدام احلاسب اآليل على

 مفهوم الحكومة اإللكترونية  0.3

 تكنولوجيا استخدام إىل وتشري. التسعينيات أواخر/منتصف يف اإللكرتونية احلكومة تقدمي مت
 تنفيذ جهود وبدأت. العام القطاع ملؤسسات واخلارجي الداخلي األداء يف حتسني واالتصاالت املعلومات
ظهرت ولقد  .تكامالا  أكثر خدمات عروض حنو وتطورت األساسية املعلومات بتوفري اإللكرتونية احلكومة

 لتكنولوجيا استخدام أول فرغم أن ،1293 عام واحلكومة واالتصال املعلومات تكنولوجيا الدراسات حول عالقة
إال أن . األمريكية الرئاسية االنتخابية احلملة خالل 1202 عام إىل يعود العام القطاع يفواالتصال  املعلومات
مفهوم  أول فإن الواقع، ويف. واألعمال اإللكرتونية اإللكرتونية ارتبط بظهور التجارة اإللكرتونية احلكومة مصطلح

 مثل العامة، اخلدمات جمال يف املختلفة اإللكرتونية األعمال تطبيقات اعتماد يغطي اإللكرتونية للحكومة
 إللكرتوينا الشراء اإللكرتوين، املزاد اإللكرتونية، التسوق أماكن إدارة عالقات الزبائن، اإلنرتنت، عرب املعامالت

  (Imed Boughzala, 2015, p. 2) .اخلارجيةو  الداخلية والشبكات
نتيجة رغبات املؤمترين يف ندوة  6110شروع احلكومة اإللكرتونية عام مل كانت البداية الفعليةولقد  

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دولية عن رعاية الدميقراطية والتنمية، حيث أوصت الندوة بتكليف 
قطامي، ) .باإلسهام من خالل براجمها املستقبلية يف تعميق مدارك مستقبل وتداعيات احلكومة اإللكرتونية

استخدام ، إذ عرفت بأهنا ولقد قدمت العديد من التعاريف للحكومة اإللكرتونية، (00، صفحة 6112
تقنيات املعلومات بشكل عام والتجارة اإللكرتونية بشكل خاص لتمكني املواطنني واملؤسسات من 
الوصول إىل املعلومات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسات احلكومية بطريقة سهلة وسريعة، مثل خدمات 

ورخص االسترياد التعليم، والدفاع املدين وجتديد رخص السيارات وجتديد جوازات السفر وشهادات الوالدة 
، صفحة 6101الطاهر، ) والتصدير وكافة املعامالت اليت حيتاجها الشعب من دوائر ومؤسسات احلكومة

تشري احلكومة اإللكرتونية إىل استخدام الوكاالت احلكومية لتقنيات ؛ للبنك الدويل ويف تعريف. (001
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اليت لديها القدرة على حتويل ( الواسع واإلنرتنت واحلوسبة احملمولةذات النطاق شبكات المثل )املعلومات 
: ميكن أن ختدم هذه التقنيات جمموعة متنوعة من األهدافو . العالقات مع املواطنني والشركات وغريها

أو متكني  تقدمي أفضل للخدمات احلكومية للمواطنني، أو حتسني التفاعالت مع قطاع األعمال والصناعة،
 ,Rowena Cullen) .املواطن من خالل الوصول إىل املعلومات، أو إدارة حكومية أكثر كفاءة

2017, p. 14)  استخدام تكنولوجيا املعلومات لتحرير حركة املعلومات للتغلب على  بأهناكما عرفت
تستخدم التكنولوجيا لتعزيز بلوغ الفرص وتقدمي . ملادية القائمةاحلدود املادية الورقية التقليدية والنظم ا

 .(J.Pascual, 2003, p. 05) اخلدمات احلكومية ملصلحة املواطنني والشركاء التجاريني واملوظفني
يف خمتلف كذلك االستخدام التكاملي جلميع تقنيات املعلومات واالتصاالت  وتشمل احلكومة اإللكرتونية

وتلك اليت تربطها ( حكومة-حكومة) حتسني العمليات احلكومية أنشطة القطاع العام، من خالل
 Rowena) .(أعمال-حكومة)األعمال  طاعق بناء عالقات مع أو( مواطنني-حكومة)باملواطنني 

Cullen, 2017)  
هي عملية انتقال نوعية يف القطاعات احلكومية، من  يتضح أن احلكومة اإللكرتونيةسبق ومما 

 ،العمل اإلداري التقليدي إىل العمل اإلداري احلديث مستخدمتا وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال
للبناء التنظيمي والربط بني خمتلف الوحدات التنظيمية مع بعض واجلهاز املركزي مع فروعه، لتسهيل 
احلصول على املعلومات والبيانات الختاذ القرارات املناسبة وإجناز أعماهلا وتقدمي خدماهتا للمواطن يف 

 .الوقت املناسب وبكفاءة وفعالية
 :أهمية الحكومة اإللكترونية 6.6

 .Laura Alcaide Munoz, 2018, pp) :ما يليخالل حلكومة اإللكرتونية من ة اتربز أمهي
6-7) 

يساهم  حيث ،إشراك املواطنني يف عملية احلوكمة من خالل التفاعل مع صانعي السياساتمتكن من  -
ويرتبط ذلك بااللتزام العايل بتعزيز الشفافية . تعزيز املشاركة املدنية يف بناء ثقة اجلمهور يف احلكومة

 ؛ذي يؤدي أيضاا إىل مكافحة الفسادواملساءلة، األمر ال
تثري احلكومة اإللكرتونية مناذج أعمال جديدة وحتدث ثورة يف الصناعات، مما يولد وعوداا أكرب مبوجة  -
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 ؛النمو على املدى الطويل أن تدفعمستقبلية من االبتكارات يف كل من القطاعني العام واخلاص ميكن 
دعم تما كدعم تقدمي اخلدمات املتكاملة يف األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة،  ت -

لديها القدرة على الوصول إىل األهداف اإلمنائية بشكل ، كما أن هذه األبعاد الثالثة بنيأيضاا التكامل 
 ؛التقليديةأسرع وبتكلفة أقل من النهج 

املعلومات  توفر فرص حتسني جودة اخلدمة للمواطن، حيث يكون قادرا على احلصول على اخلدمة أو -
 (Forman, 2002, p. 04) .يتم ذلك يف أيام وأسابيعأن يف غضون دقائق أو ساعات عوضا عن 

 مراحل تطبيق الحكومة اإللكترونية 2.6

رئيسية وجوهرية لتنفيذ خطة احلكومة  مراحليف إطار مبادرة احلكومة اإللكرتونية هناك أربعة 
 .(20، 21، صفحة 6112العبود، ) :اإللكرتونية تتمثل فيما يلي

التحول، ليس فقط حتويل احلكومة إىل آلية وإمنا إجياد جمتمع معلومايت قادر على التعامل مع  -أوال
 .معطيات التقنية، وهذا يعترب أحد املبادئ املهمة جلعل احلكومة اإللكرتونية واقعا ملموسا

 العام لتحقيق حلم احلكومة اإللكرتونية فاحلاجة ماسة للتعاون بني شركات ومؤسسات القطاعني -ثانيا
وهنا يربز السؤال حول كيفية عمل هذه الشركات واملؤسسات بعضها مع بعض، وما هو . واخلاص معا

 الدور الذي ميكن أن تلعبه كل واحدة منها يف هذه احلكومة اإللكرتونية؟
 .إنشاء البنية التحتية الكفيلة بضمان اخلصوصية واألمان للحكومة اإللكرتونية-ثالثا
، وهنا يعترب حمتوى املعلومات وشكلها وبناؤها من األشياء املهمة واجلوهرية يف احلكومة املعلومات -رابعا

 .اإللكرتونية، إضافة إىل إمكانية الوصول إىل املعلومات واملعامالت بكل سهولة ويسر
 التقنية للحكومة اإللكترونية المتطلبات 2.6

 .(22، صفحة 6101القدوة، ) :يليهناك عدة متطلبات تقنية للحكومة اإللكرتونية أمهها ما 
رتتب عليه التزامات  ي األمهيةهذا التوجه بالغ  :الحكومة اإللكترونية إنشاءالتوجه الجاد نحو  -أوال

وكلما ازداد هذا التوجه  املشروع، الكثري من اجلهد واملال وهو الذي حيدد مسار إىلفهو حيتاج  كثرية،
هذا املشروع اسرتاتيجي،  وألن تطلبات الالحقة،املعمقا واتساعا انعكس ذلك على كل اخلطوات وحتقيق 
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ل وزارة مث كاحلكومة مث  ) على عدة مستويات، تكون تهتشكيل هيئة عليا تتوىل دراس األمريستلزم 
رها يمكانات الالزمة ألنشطة املعلوماتية وتطو تتبىن احتضان الفكرة وبلورهتا وتوفري اإلحيث  .(املنظمات

يكون و  ،ووضع اخلطط الرئيسة والفرعية وحتديد املنافذ اإللكرتونية املوحدة ب القطاعات،سوتقسيمها ح
 .للتقنية املتاحة اهناك موقع واحد جلميع وزارات الدولة وفق

وتتمثل يف جمموعة املكونات املادية والبشرية الالزمة  :تكوين البنية التحتية المعلوماتية -ثانيا
املعلوماتية  األنظمةعلى ضرورة انسياب املعلومات وتوفري  أساسلتطبيق املشروع، ويعتمد ذلك بشكل 

، وهتيئة باقي املتطلبات التقنية والبشرية من مربجمني وحمللني ومهندسي نظم، فضال عن التدريب اإلدارية
دعم القرارات  وأنظمةقواعد البيانات  إدارةمعاجلة البيانات وكيفية املكاتب ونظام  مةأنظاملستمر وكذلك 
 .وغريها األخرىواخلدمات السائدة  اإللكرتوينوشبكات الربط 

ىل تغريات يف اهليكل إوحتتاج كل هذه املتطلبات  :مرونة التنظيم لتحقيق هذه المتطلبات -ثالثا
 :اآلتيةوذلك من خالل اخلطوات  اإللكرتوينمع متطلبات العمل التنظيمي لتحقيقها ليتم التوافق 

 ؛التعريف باخلدمات احلالية وما هي الوحدات اليت تقدمها -

 ؛لكرتونياإن تقدم أتوصيف كامل جلميع اخلدمات اليت ميكن  -

 ؛التدخل فيها وإزالةحتديد العالقات بني املنظمات مع املستوى احلكومي  -

 ؛والبشرية للموارد اإللكرتونيةحتديد املتطلبات املادية  -

 ؛من منظمات ومستفيدين األطرافلكل  وإيصاهلااجلديدة  اإلجراءاتتوثيق تفاصيل  -

تحد لويكون التغيري تدرجييا  اإللكرتوينتغيريات يف النسيج التقاين للمنظمة الستيعاب العمل  إدخال -
 ؛وتقلل من مقاومة التغيري

الوظائف  اإلدارة وإلغاءالتغيريات التنظيمية الالزمة وحتديد الوظائف اجلديدة اليت حتتاجها هذه  إجراء -
لتعيني اارات باختعية نو و ري شروط التوظف ومعايريه يوتدريب املوظفني وتغ ،اليت ال تنسجم معها
 .املوارد البشرية يف املنظمة أعمالوغريها من  األداءونظم احلوافز وتقومي 

اإللكرتونية وحتديد لألعمال الصيغة القانونية  إعطاءمثل  :مجموعة المتطلبات القانونية -رابعا
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متطلباته مبا  الوثائقي وحتديد األمنوالسلبية منها والعقوبات املفروضة عليها وحتديد  اإلجيابيةالنشاطات 
 .وخصوصيته اإللكرتوينحيافظ على سرية العمل 

 والبصمة اإللكرتونية واالعرتاف بالوثائق اإللكرتونية وسيلة  اإللكرتوين االعرتاف باستخدام التوقيع
 ؛الشخصية وتسهيل املعامالت إلثبات

  ؛الوقائية والعالجية محاية املعلوماتيةاإللكرتونية ونظم األمنية استخدام بعض الوسائل 

  وإدخال التقنيات اإللكرتونية  اجملتمع، أطرافجمتمع معلومايت ونشر الثقافة اإللكرتونية بني  حنوالسعي
، وتدريب الكفاءات البشرية وتأهيلضمن املناهج الدراسية ودعم الدراسات والبحوث املعلوماتية 

 .املختلفة ونشر برنامج االتصال اجلماهريي اإلعالماالستفادة من وسائل و 
 (3102 – 3102) واقع الحكومة اإللكترونية في الدول العربية خالل الفترة. 2

بدايات هذا القرن بدأت األمم املتحدة بوضع أسس وإطارات عمل لتطبيق احلكومة  مع
لرصد مستوى التقدم على مسار احلكومة و  .مؤشرات لقياس مستوى هذا التطبيق حددتكما   ،اإللكرتونية

عن هذا سنوية رير ار تقاصدإب 6112عام  ذمناألمم املتحدة  بدأت ،اإللكرتونية لدى خمتلف دول العامل
ن هدف احلكومة اإللكرتونية هو إدارة املعلومات وتأمني وصول الناس إليها حيث ترى أ .املوضوع

حتسني العالقة بني املواطنني وحكوماهتم، و ومشاركتهم بشكل جيد يف عملية رسم السياسات العامة، 
هلذا  .الحتياجات الناسوينبغي أن يُركز هدفها األساسي على تقدمي خدمات أكثر فعالية ويسراا واستجابةا 

دولة  02قامت حيث تطبيقات احلكومة اإللكرتونية، سارعت دول العامل مبا فيها الدول العربية إىل تبين 
البوابات خدمات هذه من % 22، تقدم 6102لكرتونية بنهاية سبتمرب إعربية بإنشاء بوابات حكومية 

من مواقع احلكومات اإللكرتونية % 22.6، فإن أما بالنسبة خلدمات الدفع اإللكرتوين. على املوقع نفسه
مبادرات "العربية تقدم هذه اخلدمات، وذلك حسب تقرير صادر عن جمموعة املرشدين العرب بعنوان 

تزال فلسطني الدولة الوحيدة يف الوطن العريب بدون  وال." 6102احلكومة اإللكرتونية يف الوطن العريب 
 .(6102السعودية، ) .بوابة إلكرتونية

، حيث تقدماا طفيفااالكثري من البلدان املفتوحة فقد حققت احلكومية البيانات بيتعلق فيما و 
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دولة جمموعات بيانات حول اإلنفاق احلكومي على اإلنرتنت بصيغ  تستطيع  012من  062نشرت 
حكومية مفتوحة، وهي قوائم جبميع ولدى العديد منها أيضا كتالوجات بيانات . احلواسيب قراءهتا

أو الوزارة، وهي متاحة على البوابة الوطنية /جمموعات البيانات املتاحة، اليت تنظم عادة حسب املوضوع و
 .أو بوابة البيانات احلكومية املفتوحة

 (3102و 3102و 3102)كتالوجات حكومية مفتوحة بوابات أو  البلدان التي لديها  :0شكل 
 
 
 
 

 

 
Source: (UNITED NATIONS, 2018) 

حيث يوضح الشكل أن عدد البلدان اليت لديها كتالوجات بيانات حكومية مفتوحة عامليا زاد 
بلدا فهارس بيانات  120من أصل  132، حيث قدم 2312و 2312 بني سنيتألكثر من الضعف 

ستثمارات الكثري من اكبرية الزيادة الهذه  كسوتع. 2312عام  بلدا يف 22احلكومة املفتوحة مقارنة بـ 
حيث  .، وتزايد الوعي واجلهود حنو تطوير احلكومة اإللكرتونيةالدول يف نشر البيانات احلكومية املفتوحة

 قاموس لديها البوابات هذه من %84واجلدير بالذكر أن بلدا،  102إىل  2310سنة هم وصل عدد
أوروبا وآسيا تعترب  .واهليكل واملنهجية للمفاهيم األساسية البيانات تصف اليت التعريف بيانات أو بيانات

لتقرير األمم ووفقا . بياناتال هذهاملناطق اليت لديها أعلى نسبة من البلدان اليت توفر هي تني يواألمريك
 .أكثرقطاعات أو  2توفر بيانات مبعايري مفتوحة يف  فقطدولة  26 ،6102 املتحدة لسنة

البلدان اليت لديها قواعد بيانات مفتوحة هي الدولة الوحيدة ضمن  البحرينلدول العربية فإن وبالنسبة ل
 . (التعليم والصحة واإلنفاق احلكومي والرعاية االجتماعية والعمل والبيئة): التاليةقطاعات ال املعايري يف
   مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية(EGDI) :ميكن  ،حددته منظمة األمم املتحدة هو مؤشر
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املتوسط وهو عبارة عن مؤشر مركب ميثل من خالله معرفة مستوى التطور يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية، 
يفرتض مرور اخلدمات الذي و ؛ (OSI) مؤشر اخلدمات اإللكرتونية) :هي ،احلسايب لثالثة مؤشرات فرعية

املعلومات األساسية، خدمات املعلومات املتقدمة، خدمات خدمات : اإللكرتونية بأربعة مراحل
: بناءا على ويقاس؛ (TII) والبنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية. املعامالت، اخلدمات التفاعلية

املشرتكني يف اهلاتف الثابت، عدد مستخدمي اإلنرتنت، عدد املشرتكني و عدد املشرتكني يف اهلاتف النقال، 
ورأس املال . النطاق العريض الثابتة، عدد املشرتكني يف خدمات النطاق العريض الالسلكية يف خدمات

حمو أمية الكبار، معدل االلتحاق بالتعليم، سنوات التعليم، متوسط : ربويتم قياسه ع؛ (HCI) البشري
 .(سنوات التعليم

  العربية المال البشري للدولالخدمات اإللكترونية والبنية التحتية لالتصاالت ورأس تطور : 0جدول 

 الخدمات اإللكترونية البلـــد
البنية التحتية لالتصاالت 

 السلكية والالسلكية
 رأس المال البشري

3102 3102 3102 3102 3102 3102 3102 3102 3102 

 اجلزائر
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 جزر القمر
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2
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اإلمارات العربية 
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 UNITED) (UNITED NATIONS, 2014) على ااعتمادمن إعداد الباحثتني  :المصدر

NATIONS, 2016) (UNITED NATIONS, 2018) 
 :ومن خالل ما سبق أمكن إجياد مؤشر تطور احلكومة اإللكرتونية هلذه الدول وكان كما يلي

 3102و 3102و 3102العربية خالل السنوات  الدولتطور الحكومة اإللكترونية في : 3جدول 
 مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية الترتيب العالمي البلـــد

3102 3102 3102 3102 3102 3102 

 1.2662 0.2999 1.2012 021 150 022 الجزائر

 1.6210 0.1337 1.0222 021 187 022 جيبوتي

 1.2221 0.4594 1.2061 002 108 21 مصر

 1.2222 0.4322 1.2222 021 118 060 ليبيا

 1.6202 0.1734 1.0212 022 184 022 موريتانيا

 1.2602 0.5186 1.2121 001 85 26 المغرب

 1.6222 0.2155 1.0212 026 176 022 القمر جزر

 1.1222 0.0270 1.1021 012 193 012 الصومال

 1.0602 0.1791 1.0202 010 183 022 جنوب السودان

 1.6212 0.2539 1.6212 021 161 022 السودان

 1.2622 0.5682 1.2211 21 72 22 تونس
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 UNITED) (UNITED NATIONS, 2014)عتماد على باالمن إعداد الباحثتني : المصدر

NATIONS, 2016) (UNITED NATIONS, 2018) 
تفوق بعض الدول العربية وتطور احلكومة اإللكرتونية فيها، واملراتب من اجلدولني السابقني  يتضح

الدمنارك ) اجليدة اليت حتتلها على املستوى العاملي، فرغم أن الدول املتقدمة حتتل املراتب األوىل يف الغالب
، إال أن بعض الدول العربية وصلت إىل مراتب مشرفة يف نفس السنة، على (6102األوىل عامليا سنة 

فقد حققت يف هذه السنة ، 6102عامليا سنة  60اليت احتلت املرتبة  اإلمارات العربية المتحدةغرار 
بعدما استطاعت ف. لخدمات املقدمةيعكس املستوى املتقدم ل مؤشرا مرتفعا جدا للخدمات اإللكرتونية

اإلمارات العربية  ، متكنت(6102-6101)أن حتافظ على املرتبة األوىل عربيا طيلة الفرتة  البحرين
، 6102عامليا سنة  61املرتبة الثانية عربيا و انتقلت من، حيث 6102أن تتفوق عليها سنة  المتحدة

اليت  اخلدمات اإللكرتونيةلضعف  املرتبة األخرية، نظرا الصومال وحتتل. 6102األوىل عربيا سنة  إىل
 تهاضعف جاهزينظرا ل جدافرغم حتسن هذا املؤشر سنويا، إال أنه ال يزال ضعيفا  تقدمها، بكل مراحلها

 %0.22 يف الصومال عدد األفراد الذي يستخدمون األنرتنتتبين حكومة إلكرتونية ناجحة، فل
النطاق األنرتنت ذات عدد املشرتكني يف خدمات  بلغكما ،  %1.22الثابت املشرتكني يف اهلاتف و 

 1.2002 0.7734 1.2121 62 24 02 البحرين

 1.2222 0.3334 1.2020 022 141 022 العراق

 1.2222 0.5123 1.2022 12 91 21 األردن

 1.2222 0.7080 1.2622 20 40 21 الكويت

 1.2221 0.5646 1.2126 11 73 21 لبنان

 1.2222 0.5962 1.2622 22 66 22 عمان

 1.2026 0.6699 1.2226 20 48 22 قطر

 1.2001 0.6822 1.2111 26 44 22 السعودية

 1.2221 0.3404 1.2022 026 137 022 سوريا

 1.2612 0.7515 1.2022 60 29 26 اإلمارات العربية المتحدة

 1.6022 0.2248 1.6261 022 174 021 اليمن
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عدد املشرتكني يف اهلاتف  وكانعلى التوايل،  %0و %1.22 الالسلكيةو ، (السلكية) العريض الثابتة
وهذا الخنفاض كلفة وإجراءات اقتناء اهلاتف النقال مقارنة بباقي وسائل االتصال وكذا  %21.11النقال 

ذا هل رأس املال البشريلقد بلغ مؤشر و . دماته يف أي مكان وكل وقتسهولة استعماله واالستفادة من خ
مما يدل على اخنفاض مستوى التنمية البشرية وتأهيل العنصر البشري الذي يعد أساس  سنويا الصفر، البلد

 22من  سلطنة عمان ت كذلك رتبةتراجع كما  .بناء حكومة إلكرتونية ناجحة خاصة يف جمال التعليم
 . عربيا 2عامليا و 22عربيا إىل  2عامليا و

على تتفوق  إال أهنايف تطور احلكومة اإللكرتونية رغم ترتيبها املتأخر  بعض الدول جدير بالذكر أنو 
املرتبة الثانية يف مؤشر  احتلتإال أهنا  ،عربيا 06مثال كانت يف املرتبة  ليبيادول أخرى يف أحد املؤشرات، 

شري والثامنة يف مؤشر البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية، مما يدل على جاهزيتها رأس املال الب
أدى إىل ضعف تطور  (02الرتبة )لكن ضعف مؤشر اخلدمات اإللكرتونية  ،لتبين احلكومة اإللكرتونية

لرابعة عربيا يف مستوى املرتبتان الثالثة واتونس و المغربكل من   حتتلاحلكومة اإللكرتونية فيها، وباملقابل 
عربيا على  2و 1إىل تراجع ترتيبهما إىل ى املؤشرين اآلخرين أدضعف ا اإللكرتونية، إال أن مخدماهت
لتحسني اجلهود املبذولة  من خاللعربيا وعامليا  هامراتبحتسني  الجزائر واستطاعت. 6102سنة  التوايل

، فيها تطوير احلكومة اإللكرتونيةوحتسني خدماهتا اإللكرتونية سعيا حنو والبشرية  جاهزيتها اإللكرتونية
 02حتتل املرتبة  6102عربيا، بعدما كانت سنة  06عامليا و 021املرتبة  6102احتلت سنة حيث 
يف رأس  2وعربيا يف البنية التحتية لالتصاالت،  1 املرتبة، إذ استطاعت أن تصل إىل عامليا 021عربيا و
للمستوى املطلوب حيث مل تصل هذه األخرية عربيا يف مؤشر اخلدمة اإللكرتونية،  02 والـ ،لبشرياملال ا
 .ليب حاجات املواطننيي الذي
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 (3102، 3102، 3102)ر تطور الحكومة اإللكترونية ترتيب الدول العربية في مؤش :3شكل 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 .اجلدول السابقمعطيات  من إعداد الباحثتني باالعتماد على :المصدر

ويالحظ أن أغلب الدول العربية شهدت تراجعا متفاوتا يف ترتيبها على املستوى العاملي يف جمال 
تطبيق تطور احلكومة اإللكرتونية، ومن أسباب ذلك تفوق دول العامل املتقدم وذوو الدخل املرتفع يف 

 إال أن كل من .ء بوابات إلكرتونيةوتزايد أعداد الدول اليت تقوم بإنشا اإللكرتونيةوتطوير احلكومة 
 . 6102 سنة ملحوظاوعمان والكويت وجيبويت واجلزائر، شهدت حتسنا  اإلمارات
  المشاركة اإللكترونيةمؤشر (EPI) : ميكن قياس مستوى تطور احلكومة اإللكرتونية أيضا

 ثالثمن  امنوذج ميثل، يقيس املشاركة اإللكرتونية حددته األمم املتحدة تكميليمؤشر من خالل 
 املعلومات مشاركة)لمواطنني ل املعلومات تقدمي لتيسري اخلدمات اإللكرتونية استخدام :مستويات

 العامة السياسات واخلدمات حول املناقشات يف املواطنني إشراكو ( e-information اإللكرتونية
-e صنع القرار اإللكرتوين)القرار  صنععملية  يف والتعاون ،(e-consultationاالستشارات اإللكرتونية)

decision-making). 
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 3102، 3102 ،3102لل سنواتمؤشر المشاركة اإللكترونية للدول العربية  :2جدول 

 UNITED) (UNITED NATIONS, 2014)من إعداد الباحثتني باالعتماد على  :المصدر

NATIONS, 2016) (UNITED NATIONS, 2018) 

 قيمة المؤشر الترتيب العالمي البلــد
2014 2016 3102 3102 3102 3102 

 1.1222 1.2222 1.2220 02 26 02 العربية المتحدة اإلمارات

 1.2202 1.2212 1.2121 22 22 62 مانع  

 1.2122 1.2222 1.2622 22 26 02 البحرين

 1.2122 1.2121 1.2220 22 22 22 تونس

 1.2222 1.2212 1.2121 22 02 02 المغرب

 1.2022 1.2001 1.2222 22 21 20 السعودية

 1.2022 1.2220 1.2122 22 22 22 قطر

 1.210 1.2220 1.2202 26 22 22 الكويت

 1.2212 1.2122 1.2211 011 012 22 مصر

 1.2220 1.2222 1.2212 002 12 20 األردن

 1.2222 1.2102 1.6120 066 10 001 لبنان

 1.2226 1.2222 1.1121 022 12 022 سوريا

 1.2220 1.2622 1.0222 021 012 026 العراق

 1.6212 1.1111 1.1222 022 010 026 جيبوتي

 1.6166 1.0022 1.1222 022 022 026 الجزائر

 1.0212 1.1212 1.1222 021 022 026 موريتانيا

 1.0212 1.6226 1.6222 021 022 002 السودان

 1.0222 1.1221 1.1216 020 022 022 الصومال

 1.0622 1.0102 1.1222 022 021 021 ليبيا

 1.002 1.0222 1.6222 022 022 002 اليمن

 1.1211 1.0102 1.1222 022 021 021 جنوب السودان

 1.1226 1.1021 1.1216 011 022 022 جزر القمر
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. الدول العربية يفملشاركة اإللكرتونية لتحسني مستوى ايبدو جليا تزايد الوعي واملساعي اجلدية 
دولة يف العامل من حيث املشاركة  21أن تكون ضمن أفضل  6102دول عربية سنة  2فلقد استطاعت 

 .6102عامليا سنة  02ـ الو  األوىل عربيا وإفريقياالذي احتل املرتبة  المغرب اوعلى رأسه. اإللكرتونية
من خالل زيادة عدد اخلدمات  اململكة املغربية، ويعزى هذا التقدم للمجهودات املتواصلة حلكومة

اإللكرتونية املقدمة عرب بوابة اململكة وبوابة اخلدمات العمومية وخمتلف املواقع الوزارية، وتفعيل املشاركة 
لبدء بتفعيل البيانات املفتوحة على البوابة، باإلضافة إىل العمل اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي وا

والتعاون املشرتك مع أهم الوزارات اليت متثل القطاعات الرئيسية مثل الصحة، التعليم، البيئة، املالية، 
  .الوظيفة والنقل والتنمية االجتماعية لتحسني جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني

إىل دولتني فقط مها  6102سنة  قائمة سالفة الذكرالعربية ضمن مث اخنفض عدد الدول ال
، رغم تراجعها بـ رتبة الثانية عربياولقد حافظت اإلمارات العربية على امل .اإلمارات العربية املتحدة وُعمان

سنة  رتبة عامليا، وجدير بالذكر أن اإلمارات حتتل املرتبة الثامنة عامليا يف مؤشر اخلدمة اإللكرتونية 01
6102. (UNITED NATIONS, 2016) 

 3102و 3102الفرق بين ترتيب الدول العربية عالميا في المشاركة اإللكترونية لسنتي  :2جدول 
 الفرق 3102ترتيب سنة  3102ترتيب سنة  الدولة

 (21-) 22 02 المغرب

 (02)+ 02 26 العربية المتحدة اإلمارات

 (60-) 22 26 البحرين

 (62-) 22 21 السعودية

 (01-) 22 22 تونس

 (06-) 22 22 قطر

 (02-) 26 22 الكويت

 (22)+ 22 22 مانع  

 (20-) 066 10 لبنان
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 (01-) 002 12 األردن

 (21-) 022 12 سوريا

 (22-) 021 012 العراق

 (6-) 011 012 مصر

 (20-) 021 022 السودان

 (60-) 022 022 اليمن

 (6)+ 022 022 الجزائر

 (02-) 022 021 ليبيا

 (02-) 022 021 جنوب السودان

 (02)+ 021 022 موريتانيا

 (6-) 011 022 جزر القمر

 (2)+ 020 022 الصومال

 (22)+ 022 010 جيبوتي

 من إعداد الباحثتني باالعتماد على معطيات اجلدول السابق :المصدر
خاصة  6102و 6102بفارق كبري بني  للدول تراجع املشاركة اإللكرتونيةاجلدول السابق ويُظِهر 

مرتبة عامليا سنة  61بأكثر من  والسعودية والعراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن اليت تراجعت املغرب
رتبة للخلف عامليا، كما تراجعت كل من  20، فقد تراجعت السودان بـ 6102مقارنة بسنة  6102
رتبة  62كما تراجعت السعودية بـ . رتبة 22بـ العراقيليهما . رتبة للخلف عامليا 21بـ  وسوريا المغرب

ويرجع ذلك الرتفاع مستويات تطور احلكومة اإللكرتونية يف الدول . 6102عن سنة  6102عامليا سنة 
. مم املتحدة يف التقييمارتفاع معايري هيئة األإىل  املتقدمة وتزايد جهود دول العامل لتدارك ذلك، كما يرجع
جيبوتي وعمان على رأسهم  يف نفس الفرتة،لكن باملقابل حققت دول عربية أخرى تقدما معتربا 

على التوايل، كما استطاعت  رتبة عامليا 02و 22و 22اليت تقدمت بـ  واإلمارات العربية المتحدة
 .حتسني مستواها عرب زيادة جهودها وتقدمت مبرتبتني الجزائر
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الرغم من الفوارق الكبرية بني املناطق والدول املختلفة، إال أن مجيع املناطق شهدت بعض وعلى 
التطور يف االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقات احلكومة اإللكرتونية يف مساعدة 

  .الفئات األشد فقراا وضعفاا يف اجملتمعات
بل وقد  ما، للحكومة اإللكرتونية يف الوطن العريب مقبوال نوعاوعلى العموم فقد كان املستوى العام 

 66من بني  02لـ  6102يكون واعدا على اإلمجال حيث كان مستوى تطور احلكومة اإللكرتونية سنة 
استطاعت كل من البحرين واإلمارات العربية املتحدة واألردن وسلطنة ، كما دولة بني متوسط إىل مرتفع

  (UNITED NATIONS, 2018) .ق مستوى مرتفع جداا عمان و قطر أن حتق
ومن الضروري التنويه إىل أن املستوى املعيشي والدخل القومي اإلمجايل ودرجة االستقرار السياسي 

دولة يف  21واالقتصادي هلا تأثري كبري على تطوير احلكومة اإللكرتونية، وهذا ما يظهره ترتيب أفضل 
هذا التقدم مل يُفلح يف عالج  فكل. املشاركة اإللكرتونية، حيث كان أغلبهم دول ذات الدخل املرتفع

وأظهرت . الفوارق الواضحة بني مناطق العامل، وظلت االختالفات دون تغيري كبري خالل السنوات املاضية
مؤشر تطوير “فجوةا واسعة بني بلدان أفريقيا اليت حققت درجة منخفضة يف  إمجاال 6102سنة بيانات 

من جانب، والدول األوروبية اليت تصدرت قارات  1.2261وبلغت يف املتوسط ” احلكومة اإللكرتونية
 .1.2221 مؤشرا يقدر بـيف املتوسط  6102سنة ، وحققت يف السنوات األخرية العامل من جانب  آخر

ج عمل األمم املتحدة أن تدين القدرة اإلنتاجية والتحديات اهليكلية، فضالا عن االفتقار إىل يُظهر برنامو 
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوصول احملدود إىل التكنولوجيات، من املشاكل والقيود 

لذلك، من املهم أن . ل الناميةالدو احلكومة اإللكرتونية يف  طورذات الصلة، اليت ما زالت تشكل حتدياا لت
أفكار واضحة حول كيفية توفري وصول هذه البلدان يكون لدى القادة السياسيني واملديرين العامني يف 

عاملي إىل اخلدمات اجليدة مع ضمان اختاذ قرارات متسقة ووضع سياسات متكاملة وزيادة الفعالية 
 .والشفافية واملساءلة

بني بلدان العامل املتقدم من استمرار الفجوة الرقمية هناك خطر يبقى يف ضوء هذه البيانات، 
  .ها، على الرغم من العديد من التطورات واجلهود املبذولة فيوالدول العربية
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 الخاتـمة. 2

للعمليات اإلدارية أن احلكومة اإللكرتونية عبارة عن عملية انتقال نوعية  يتضحمما سبق عرضه 
العمل اإلداري التقليدي إىل العمل اإلداري احلديث مستخدمتا وسائل من للقطاعات احلكومية، 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال للبناء التنظيمي والربط بني خمتلف الوحدات التنظيمية مع بعض واجلهاز 
دمي املركزي مع فروعه لتسهيل احلصول على املعلومات والبيانات الختاذ القرارات املناسبة وإجناز أعماهلا وتق

وعلى الرغم من الفوارق الكبرية  .للمواطن يف الوقت املناسب وبكفاءة وفعالية وبأقل تكلفة ممكنة
هناك جهود واضحة لتطوير احلكومة ، إال أن وامللحوظة على مستوى العامل وحىت بني الدول العربية

االتصاالت يف مساعدة االستفادة من تكنولوجيا املعلومات و  وهذا هبدف ،مجيع املناطقاإللكرتونية يف 
كان مستوى تطور احلكومة اإللكرتونية للدول العربية يف   ثحي .اجملتمعاتالفئات األشد فقراا وضعفاا يف 

 . الغالب بني متوسط إىل عال جدا
 النتائج 0.1

 :ما يليهذه الدراسة فيالنتائج املتحصل عليها من خالل تتمثل أهم 
 من تعامالت  اتحويل مجيع التعامالت اليت تقوم هبا يف مؤسساهتلكرب أد و تاج الدول العربية إىل جهحت

، وعلى الدول املتأخرة يف هذا اجملال خدماهتا اإللكرتونية لتحسنيإدارية تقليدية إىل تعامالت إلكرتونية، 
 .، خاصة العربية منهاالدول الرائدة االستفادة من جتارب

  تتجاوز احلاسب اآليل نفسه لتشمل عنصرين رئيسيني مهامتطلبات البنية التقنية للحكومة اإللكرتونية: 
شبكات واسعة النطاق اليت ختدم الربجميات و المن أجهزة ومكونات و  هشبكات احلاسب اآليل وما حتتوي

 .األنرتنتمتطلبات 
  وكذا ترتيب ال ، (2312 -2313)الفرتة  يفألربع مرات متتالية عريب الالرتتيب البحرين  تتصدر

اإلمارات تنافسها دولة إذ أهنا تقف يف مصف الدول الرائدة يف تطبيق احلكومة اإللكرتونية،  ،يابأس به عامل
 واململكة العربية السعودية حققت الكويتكما . 2310سنة عربيا احتلت الصدارة اليت العربية املتحدة 
 .مستويات جيدة وسلطنة عمان
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  تونس واملغرب مها الدولتان األفريقيتان الوحيدتان اللتان وصلتا إىل مستوى عال يف تطور احلكومة
بينما كان احلظ األوفر للدول . اإللكرتونية كما احتلتا مراتب جيدة عامليا يف مؤشر املشاركة اإللكرتونية

 .جدااخلليجية واليت كان تطور احلكومة اإللكرتونية فيها بني مرتفع ومرتفع 
 حتسني مستوى جاهزيتها اإللكرتونية ومستوى رأس ماهلا البشري واخلدمات  استطاعت اجلزائر

مقارنة بالسنوات السابقة، فرغم عدم وصوهلا إىل مراتب  2310اإللكرتونية اليت تقدمها خالل سنة 
 .احلكومة اإللكرتونية تطبيق وتطويريف بسيط تشهد حتسن وتقدم متقدمة عربيا، إال أهنا 

 تزال متأخرة جدا يف جمال احلكومة اإللكرتونية مثل الصومال  هناك العديد من الدول العربية اليت ال
الذي حيتل املرتبة األخرية عامليا، ولعل السبب الرئيسي يف ذلك هو الوضعية االقتصادية والسياسية 

 . واالجتماعية السيئة للبالد واخنفاض الدخل واملستوى املعيشي فيه
 احملددة من طرف األمم املتحدة  120فلسطني التصنيف حىت اآلن، ومل تدرج ضمن الدول  مل تدخل

 ألهنا الدولة العربية الوحيدة دون بوابة إلكرتونية يف تقاريرها حول احلكومة اإللكرتونية،
 التوصيات 9.1

 :بعض االقرتاحات تتمثل فيما يلي تقدميمن خالل هذه الدراسة والنتائج املتوصل إليها ميكن 
 واالبتعاد عن البريوقراطية  ،املركزية العاليةوالتخلص من  هتااغيري سياسة حكومتالدول العربية  على

 .الشفافية مبدأ واعتماد احلكومية اإلجراءات ، وتبسيطألخرىااإلدارية  اآلفاتوالقضاء على مجيع 
  توفري الدعم املايل الكايف الذي حتتاجه الدولة لكي يتحقق التغيري الذي تسعى إليه على أكمل وجه

 .الثمن باهظةمع العلم أن تكلفة التكنولوجيات احلديثة 

 وحتديثها  ع مكوناهتايجبمالسلكية والالسلكية بنية حتتية لالتصاالت  تصميم على الدول العربية جيب
 اطننيمع املو  لضمان وصول وتبادل املعلومات الشبكات بأنواعهاواالعتماد على  دوريا،

  احلكومة اإللكرتونية مواكبة كل ما هو جديد وحديث يف جمال  ويرتط من أجل العربيةعلى الدول
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصال واالستفادة من تطبيقات الدول الناجحة يف احلكومة اإللكرتونية

 إذ  ،حنو احلكومة اإللكرتونيةتغيري البرأس املال البشري لتسهيل عملية  ماماالهت على الدول العربية
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 .الرقمية األمية وحمو واملديرين،من الوعي لدى املوظفني احلكوميني كاف  مستوى   يتطلب األمر

  تبدأ اجلاهزية للحكومة اإللكرتونية ألي دولة كانت بإرادة سياسية مدعمة بقوانني موثقة ومصادق
عدد مستخدمي األنرتنت واملشرتكني هبا ومدى استفادة ، كما يعكس ت العليا للدولةاهليئاعليها من 

 .مستوى هذه اجلاهزيةاملواطنني من خدماهتا اإللكرتونية 

  حجم  زيادة االهتمام مبستوى املشاركة اإللكرتونية فيها، من خالل الرتكيز على احلكوماتعلى مجيع
يتحقق كي ل النقالة،واهلواتف  األنرتنتم اللمواطن ومدى استخد اخلدمات اإللكرتونية اليت توفرها

 .وإشراكهيف شؤون الدولة قصد دمج املواطن بني احلكومة واملواطن التحاور والنقاش 

  فالرتكيز على أحد هذه تطور احلكومة اإللكرتونية هو مؤشر مركب يقوم على ثالث مؤشرات
 .سني مستوى تطور احلكومة اإللكرتونية فيهااملؤشرات مع إمهال اآلخرين لن يساهم يف حت

 قائمة المراجع. 5
 :المراجع العربية

دولة  10: تقرير(. 2312, مارس 30. )املركز االعالمي لوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية
، من وزارة االتصاالت 2319, 30 22تاريخ االسرتداد . عربية تدير بوابات  إلكرتونية حلكوماهتا

 :وتقنية املعلومات السعودية
 https://www.mcit.gov.sa/en/media-center/news/92957 

 .دار الراية: األردن. احلكومة اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق(. 2313. )عالء فرج الطاهر
مكتبة امللك فهد : الرياض. والتنفيذاحلكومة اإللكرتونية بني التخطيط (. 2330. )فهد بن ناصر العبود

 .الوطنية
معهد : اململكة العربية السعودية -جدة . احلكومة اإللكرتونية(. 2339. )حممد نور بن ياسني قطامي

 .البحوث واالستشارات
  .دار أسامة: األردن. احلكومة اإللكرتونية واإلدارة املعاصرة(. 2313. )حممود القدوة

 :األجنبيةقائمة المراجع 
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 ،عمالدور أدوات اإلدارة البيئية اخلاصة ابلعمليات يف بلورة التميز البيئي ملنظمات األ
 -دولة مصر-دراسة حالة بشركة عجيبة للبرتول 

The role of environmental management tools for processes in 

developing the environmental excellence of business organizations. 

A Case Study at Ajeeba Petroleum Company – State of Egypt - 
 

 2بن تربح بن تربح، 1عيسى معزوزي
 univ.dz-Ai.mazouzi@lagh، خمرب دراسات التنمية االقتصادية جبامعة عمار ثليجي ابألغواط 1
 b.benterbeh65@gmail.com، دراسات التنمية االقتصادية جبامعة عمار ثليجي ابألغواطخمرب  2

 

 30/08/2019اتريخ النشر:               25/05/2019اتريخ القبول:                 06/04/2019اتريخ االستالم: 
 

 

 :ملخص
 -العمليات )نظام اإلدارة البيئيةهدفت هذه الدراسة اىل ابراز دور أدوات اإلدارة البيئية على أساس 

تقومي األداء البيئي( يف بلورة التميز البيئي لشركة عجيبة البرتولية بدولة مصر وذلك  -التدقيق واملراجعة البيئية
 من خالل دراسة نظام اإلدارة البيئية للشركة وفقا للمواصفات القياسية.

دوات خاصة نظام اإلدارة البيئية وقد توصلت الدراسة اىل وجود دور فعال وقوي هلذه األ 
(ISO14001 ابلشركة وكذلك ابقي األدوات فيما خيص التقارير البيئية ومؤشرات القياس لتقومي األداء )

البيئي، ومت مالحظة عالقة االرتباط القوية بني األدوات ومنهجية التميز البيئي، وعليه قمنا بتقدمي عدة 
يس العاملية لبناء نظام إداري متكامل اىل جانب انتهاج عدة اسرتاتيجيات توصيات أمهها: تبين مزيد من املقاي

أخرى واليات لبلورة التميز البيئي وصوال للتميز املؤسسي الشامل مع االستفادة من جتارب الشركات العاملية 
 يف جمال التميز من اجل اعداد منوذج متيز خيص الشركة لوحدها.

(، التدقيق ISO14001نظام اإلدارة البيئية ) ،(ISO14000) اإلدارة البيئية :يةكلمات مفتاح
 .واملراجعة البيئية، تقومي األداء البيئي، التميز البيئي

__________________________________________ 
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  JEL: M1,M40 اتتصنيف

Abstract:  

The aim of this study is to highlight the role of environmental 

management tools based on operations (EMS-environmental auditing-

environmental performance evaluation) to develop environmental excellence 

for Egypt State ajeeba oil company by examining the company’s 

environmental management system according to specifications Standard. 

The study has a strong and effective role for these tools, especially 

environmental management system (ISO14001) to the company as well as 

other tools for environmental reporting and measurement indicators to 

evaluate the environmental performance, and noted the strong relationship 

between tools and methodology for environmental excellence, and we by 

offering several recommendations : adopt more international standards to 

build an integrated management system besides pursuing several other 

strategies and mechanisms to develop environmental excellence leading to 

organizational excellence with the benefit from the experiences of 

international companies in the field of excellence in order to prepare a model 

for characterizing the company Enter your abstract here (an abstract is a brief, 

comprehensive summary of the contents of the article). Enter your abstract 

here (an abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the 

article).  

Keywords: (ISO14000),(ISO14001), environmental auditing, 

environmental performance evaluation, environmental excellence. 

Jel Classification Codes: M1, M40 

  :مقدمة  .1
ات مبقاييس عاملية لتواكب التغريات يف شىت امليادين، فسعت املنظمة الدولية للتقييس اىل ابتكار مواص

خرها آ( عدة نسخ منها isoاهم الركائز يف هذه املنظمة اذ أصدرت ) أحدوتعد مواصفة اإلدارة البيئية 
اليت تدرج البعد البيئي ضمن اسرتاتيجية منظمات االعمال للتقليل من مستوى  2015نسخة سنة 

 يئي انطالقا من التحكم يف مستوى األداء البيئي.عااثت وتعديل السلوك البنباال
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املنظمة اىل ابتكار أدوات واليات تساعد يف إرساء هذه املواصفة، وعليه ويف هذا السياق سعت 
أدوات على أساس العمليات وأدوات على أساس املنتوج، ومما ال شك فيه ان احتمال توطني هذه  أنشأت

قطة انطالق حنو مسار حتقيق التميز البيئي ومنه التميز املؤسسي املواصفة يف منظمات االعمال يعترب ن
هذا الشامل، ويعد منوذج التميز األورويب أحد حاوايت هذه األنظمة اذ تعترب هذه األدوات مدخالت 

 النموذج للوصول اىل خمرجات التميز البيئي واملؤسسي.
 . اشكالية الدراسة:1.1

دور أدوات اإلدارة البيئية على أساس العملية يف ما بناء على ما سبق نطرح االشكالية التالية: 
 بلورة التميز البيئي بشركة عجيبة للبرتول بدولة مصر؟

أهداف هذه الدراسة يف اإلجابة عن إشكالية الدراسة ابلدرجة األوىل، كما  تتجلىأهداف الدراسة:  .2.1
  :هتدف إىل

  بشركة عجيبة للبرتول؛اإلدارة البيئية  أدوات واقعالتعرف على 
  درجة التميز البيئي احلالية للشركة على املستوى احمللي؛التعرف على 
  حتققه أدوات اإلدارة البيئية على أساس العملية يف بلورة التميز البيئي بشركة عجيبة الذي  الدوراظهار

 للبرتول بدولة مصر.
 . منوذج الدراسة.3.1

 
 
 
 
 

 : من اعداد الباحثني.ملصدرا

أدوات  املتغري املستقل:
اإلدارة البيئية على أساس 

 العملية.
 نظام اإلدارة البيئية

 التدقيق واملراجعة البيئية
 تقومي األداء البيئي

 :التابعاملتغري 
 .التميز البيئي 
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 لفرضيات.. ا4.1
عجيبة للبرتول  كةر البيئي بش زالتمي يف بلورةاإلدارة البيئية  ألدواتيوجد أثر معنوي الفرضية الرئيسية:  -

 .(5%عند مستوى معنوية ) بدولة مصر
 الفرضيات الفرعية: -
  (؛5%عند مستوى معنوية )يف بلورة التميز البيئي  لنظام اإلدارة البيئيةيوجد أثر معنوي 
  (؛5%عند مستوى معنوية )يف بلورة التميز البيئي  للتدقيق واملراجعة البيئيةيوجد أثر معنوي 
  (؛5%عند مستوى معنوية )يف بلورة التميز البيئي  لتقومي األداء البيئييوجد أثر معنوي 

، حيث برتول بدولة مصرلبشركة عجيبة لتكونت عينة الدراسة من جمموعة عمال . عينة الدراسة: 5.1
، وقمنا ابلرتكيز على املسمى 34ومنه أصبحت عينة الدراسة  34استبانة واسرتجعنا  40قمنا بتوزيع 

مهندس( ويرجع سبب االختيار  -تقين حتكم -مدير وحدة او فرع -اإلطار اإلداري)الوظيفي اخلاص ب: 
الدقيق هلذه النوعية من العينة أن نظام اإلدارة البيئية يف الشركة اتبع لنظام االمن والسالمة املهنية لذلك ففئة 

 .ة من العمال على دراية مبجرايت سري هذا النظام وخصائصه فهو ليس متاح للجميعقليل
يف القسم النظري مت االعتماد على جمموعة من املراجع من كتب، جمالت، رسائل . منهجية الدراسة: 6.1

تطبيقي وأطروحات..، يف حني مت االعتماد كليا على االستبانة كأداة رئيسية يف مجع البياانت يف القسم ال
االحنراف ، املتوسط احلسايبوقد مت استخدام االساليب االحصائية التالية يف التحليل واختبار الفرضيات: 

 .املعياري، معامل االرتباط، االحندار املتعدد
 . الدراسات السابقة.7.1

األداء  "متطلبات تطبيق اإلدارة البيئية واهيتها يف حتسنيبعنوان:  (،2018)إمساعيل عيسى، دراسة  -
تناولت هذه الدراسة حتديد متطلبات تطبيق اإلدارة البيئية ومدى أتثريها على األداء  ،البيئي للمؤسسات"

البيئي للمؤسسات من خالل توضيح مفهوم نظام اإلدارة البيئية ومفهوم األداء البيئي وامهية خطوات هذه 
 قد توصلت اىل جمموعة من النتائج أمهها:اإلدارة مع مدى التزام املدراء بضرورة االهتمام ابلبيئة، و 

ضرورة وضع سياسة بيئية تعطي اعالن صريح عن اهتمامات املؤسسة ابلبيئة وتضمن التطور املستمر، منع  -
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 امللواثت، اإلذعان للقوانني والقواعد.
 لياهتا بدقة.جيب على املؤسسة توجيه العمليات ألغراض نظام اإلدارة البيئية وأن حتدد عم -
 ينبغي اجراء االختبار أو الفحص والتصحيح ومتابعة األنشطة البيئية وقياسها. -
"أثر البعد البيئي على حتقيق التفوق التنافسي للمؤسسة بعنوان:  (،2013)زمالة عمر، دراسة  -

، هدفت هذه الدراسة اىل حتليل عالقات "-دراسة حالة مؤسسة االمسنت ومشتقاته الشلف-الصناعية 
األثر بني البعد البيئي ممثال مبؤشراته والتفوق التنافسي ممثال أببعاده يف مؤسسة اإلمسنت ومشتقاته االرتباط و 

ابلشلف، وذلك من خالل إسقاط اجلوانب النظرية يف الدراسة على هذه املؤسسة، وقد أابنت الدراسة على 
 النتائج التالية:

ممثال مبؤشراته )استخدام املوارد الطبيعية، احلد من وجود عالقة ارتباط يف اجتاه طردي بني البعد البيئي  -
 .االنبعااثت وتلوث املوارد الطبيعية وإعادة االستخدام والتدوير( والتفوق التنافسي

وجود أثر ذو داللة إحصائية للبعد البيئي ممثال مبؤشراته )استخدام املوارد الطبيعية، احلد من االنبعااثت  -
 .وإعادة االستخدام والتدوير( والتفوق التنافسيوتلوث املوارد الطبيعية 

اإلدارة االسرتاتيجية وفق منوذج التميز األورويب بعنوان: " (،2016)حممد إبراهيم املدهون، دراسة  -
EFQM هدفت هذه الدراسة اىل واثرها على االبداع اإلداري يف القطاع احلكومي الفلسطيين ،"

ية لدى الفئة االشرافية العليا يف القطاع احلكومي الفلسطيين وأثرها يف التعرف على واقع اإلدارة االسرتاتيج
االبداع اإلداري لديهم من وجهة نظر املدراء فيه، والتعرف عما اذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية 

ممارسة بني متوسطات تقديرات افراد العينة حول ممارسة اإلدارة االسرتاتيجية وفق منوذج التميز األورويب و 
االبداع اإلداري من قبل الفئة االشرافية لإلدارة العليا يف القطاع احلكومي، وقد توصلت الدراسة اىل جمموعة 

 من النتائج أمهها:
واقع اإلدارة االسرتاتيجية وفق منوذج التميز األوريب يف القطاع احلكومي الفلسطيين جاء بوزن نسيب  -
 (.%71.1القطاع احلكومي جاء بوزن نسيب )%( ومستوى االبداع اإلداري يف 67.6)
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توجد عالقة طردية موجبة بني ممارسة اإلدارة االسرتاتيجية وفق منوذج التميز األورويب ومستوى االبداع  -
 اإلداري يف القطاع احلكومي الفلسطيين.

 راسة.ال يوجد أتثري للمتغريات الشخصية والوظيفية على تقدير العينة ملتغريي الد -
الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف كوهنا تعرض شق مهم جدا من أدوات اإلدارة البيئية  ختتلف

اخلاصة ابلعمليات واليت متهد حنو الطريق لتحقيق التميز املؤسسي بصفة عامة، فالدراسات السابقة ركزت 
 فقط يف حني أن مناذج على اإلدارة البيئية بشكل عام وليس خاص كما اهنا تناولت منوذج التميز األورويب

 التميز عديدة، وبذلك تكون الدراسة احلالية قد ركزت على جانب مهم وهو العالقة بني العمليات والتميز.
 والتميز البيئي. ISO14000واصفة اإلدارة البيئية اإلطار النظري مل .2

 .(ISO14000نشأة املواصفة القياسية لنظام اإلدارة البيئية ) 1.2
حيت مت تشكيل جمموعة استشارية من  1991األوىل يف شهر أوت من سنة كانت االنطالقة 
( خمتصة بتطوير مقاييس عاملية قادرة على وضع مدخل عام لإلدارة البيئية ISOاملنظمة العاملية للتقييس )

(، اىل جانب تعزيز قدرة الشركات على ترسيخ التحسني يف األداء ISO9000مماثل ملقاييس إدارة اجلودة )
( املختصة بتطوير املواصفة 207يئي، وقد أمثرت نتائج اعمال اجملموعة عن تشكيل اللجنة الفنية )الب
(ISO14000 وتتألف اللجنة من ممثلني رمسيني للقطاع الصناعي ومنظمات التقييس وبعض املنظمات )

 .احلكومية اخلاصة ابلدول الصناعية ولكن مل تسهم الدول النامية يف صياغة هذه املقاييس
وقد شكلت اللجنة الفنية سبع جلان فرعية تتكون كل جلنة فرعية من جمموعات عاملة، وينصب عمل 

 (187-186، الصفحات 2005)العزاوي،  اللجنة الفنية بسبع جماالت رئيسية وهي:
، (EPEتقومي األداء البيئي )، (ELالبيئية )امللصقات ، (EAالتدقيق البيئي )، (EMSنظام اإلدارة البيئية )
 اجلوانب البيئية يف مقاييس املنتوج.، املصطلحات، (LCAتقدير دورة احلياة )

( يف جوان ISO14000( اول مقياس خاص بنظام اإلدارة البيئية )ISOوقد نشرت منظمة )
)العزاوي،  من قبل اللجنة.مث نشرت بقية املقاييس يف فرتات الحقة وفقا للجداول الزمنية احملددة  1996
 .(189، صفحة 2005
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وتعقيبا على ما مت ذكره يتضح للباحثني ان املواصفة العاملية لإلدارة البيئية جاءت كمكمل لنجاح 
(، وابلتايل سعت املنظمة منذ جناح اول مواصفاهتا اىل اصدار عدة ISO9000السابق للجودة ) املعيار

 املسؤولية االجتماعية...اخل. -الطاقة -االمن والسالمة املهنية -مواصفات هتتم بعدة جماالت: البيئة
 (.ISO14000تعريف املواصفة الدولية لإلدارة البيئية ) 2.2

( ومن بني أهم ISO14000تضمنت مفهوم املواصفة الدولية لإلدارة البيئية )تعددت التعاريف اليت 
 هذه التعاريف: 

اليت حتافظ على  االختياريةهي جمموعة من املواصفات ( ISO14000) 14000 يزواال" :01تعريف 
عليها، وبتايل مستوى العامل إتباع إدارة بيئية واحدة متفق  على البيئة، ومن مث فهي تتيح للمنظمات واهليئات

)راشي،  ".واالجتماعية االقتصاديةاملتطلبات  فهي تضمن وتكفل محاية البيئة من التلوث ابلتوازي مع
 .(153، صفحة 2011
(، تزود املنظمة ISO( يف منظمة )TC207"هي عبارة عن جمموعة من املواصفات طورهتا اللجنة ) :02تعريف 
إلدارة التأثري البيئي والسيطرة عليه، كما تقدم جمموعة من األدوات واملواجهات الشاملة هبدف تطوير وتنفيذ هبيكل 

وصيانة وتقومي السياسات واالهداف البيئية، وتسعى ابستمرار ملعاجلة املشاكل البيئية من مصادرها وليس يف خط 
 .(54، صفحة 2012)الكرمي،  النهاية، وتوجه اهتمامها للمواقع احلرجة بشكل خاص".

هنا: "جمموعة من أ( على ISO14000من خالل التعريفني السابقني يعرف الباحثني املواصفة )
املقاييس املوحدة متعددة املمارسات يف الشركات ومنظمات االعمال تسعى اىل احلفاظ على النظام البيئي 

البيئية ومستوايت االنبعااثت ملختلف األنشطة متاشيا مع املتطلبات االقتصادية والتقليل من االخطار 
 ".واالجتماعية والبيئية اىل جانب ادراج البعد البيئي يف اسرتاتيجيات منظمات االعمال

 .2004( نسخة ISO14000هيكل املواصفة ). 3.2
 :لية للتقييس ابلشأن البيئيمن خالل اجلدول التايل سنستعرض أهم املقاييس ضمن املواصفة الدو 

 (203، صفحة 2017)النزعي، 
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.2004نسخة  14000مكوانت املواصفة الدولية االيزو : 1اجلدول   
 العنوان رقم واتريخ املواصفة احلالة
ISO ISO14001 : 2004 نظم اإلدارة البيئية: مواصفات مع مرشد لالستخدام. 
ISO ISO14004 : 2004 .نظم اإلدارة البيئية: إرشادات عامة للمبادئ واألنظمة والتقنيات املساندة 
ISO ISO14020 : 2000 .امللصقات واإلعالانت البيئية: مبادئ عامة 
ISO ISO14030 : 1999 .تقومي األداء البيئي: اإلرشادات واملؤشرات ودراسة حالة لتوضيح االستخدام 
ISO ISO14040 : 2006 .حتليل دورة حياة املنتج: املبادئ وإطار العمل 
ISO ISO14044 : 2006 .حتليل دورة حياة املنتج: اإلرشادات التوجيهات 
ISO ISO14047 : 2003 تقييم أتثري دورة حياة املنتج. 
ISO ISO14049 : 2000 أمثلة عن أتثري دورة حياة املنتج تطبيق. 
ISO ISO14050 : 2002 البيئية: املصطلحات واملفردات األساسية. اإلدارة 

يف املؤسسة االقتصادية، مرجع سبق  ISO14001نزعي فاطيمة الزهراء، تطبيق متطلبات نظام اإلدارة البيئية املصدر: 
 .203ذكره، ص

( يتضح ان التغيري مس عدة معايري ISO14000للمواصفة ) (01اجلدول رقم )من خالل تقدمي 
( ISO14040-14044( اخلاصة بنظم اإلدارة البيئية، و )ISO14001) ضمن املواصفة أمهها

احملدثة اليت مل  2015( لسنة ISO14001اخلاصة بتحليل دورة حياة املنتوج، كما ال نغفل نسخة )
يتضمنها اهليكل احلايل أمامنا، فقد ظهرت يف السنوات األخرية نتيجة تفاقم الكوارث البيئية وما حلق من 

 ة على خالف السنوات املاضية.اضرار ابلبيئ
 أدوات تنفيذ اإلدارة البيئية.تصنيفات . 4.2

 تصنف هذه األدوات اىل جمموعتني رئيسيتني:
 ( األدوات اليت تركز على العملية وتتضمن: نظام اإلدارة البيئيةEMS)- ( نظام التدقيق البيئيEA)- 

 (.EPEتقومي األداء البيئي )
  األدوات اليت تركز على( املنتوج وتشمل: تقدير دورة احلياةLCA)-  امللصقات واالفصاح البيئي

(EL)- ( اجلوانب البيئية يف مقاييس املنتوجEAPS.) 
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 (:ISO14000وفيما يلي الشكل التايل يوضح أهم العناصر اخلاصة ابإلدارة البيئية وفقا للمواصفة )
 .ISO14000أدوات نظام اإلدارة البيئية.: 1الشكل 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

مرجع سبق ذكره، "، 14000ايزو  -9000حممد عبد الوهاب العزاوي، أنظمة إدارة اجلودة والبيئة "ايزو املصدر: 
 .214ص

من خالل الشكل السابق يتضح أن السلسة تقوم على مقاييس حتلل وتقوم خصائص املنتوج والعملية 
اطارا أساسيا لإلدارة البيئية، أما نظام التدقيق البيئي وتقومي ( ISO14001وذلك من خالل اعتماد معيار )

األداء البيئي عن كون العمل يف جماالت امللصقات واالفصاح البيئي وتقدير دورة احلياة واجلوانب البيئية يف 
س ابلشكل مقاييس املنتوج تلعب دورا مهما يف امليدان البيئي وترتبط هذه األدوات وفقا ملا قدمته منظمة التقيي

 السابق.
يتطلب تنفيذ نظام تدقيق بيئي للوقوف على  14001كما أن احلصول على شهادة املطابقة االيزو 

 -ISO14010املقاييس ) وفقالوضع احلايل واملنفذ من املتطلبات اخلاصة بنظام اإلدارة البيئي 

 ج:و ت تركز على املنتأدوا
 لصقاتم -تقدير دورة احلياة

 اجلوانب البيئية للمنتوج -يئيةب
 

ISO 14001 
 نظام اإلدارة البيئية

 أدوات تركز على العملية:
 -التدقيق واملراجعة البيئية
 تقومي األداء البيئي

 

ISO 14004 
إرشادات لنظام اإلدارة 

 البيئية

ISO 14050 
تعريف املفاهيم 

.واملصطلحات  
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 ( االرشادات واإلجراءات اخلاصة بنظام التدقيق.14012 -14011
اء البيئي اخلاص أبنشطتها ومنتوجاهتا ألدعمليات رقابة وقياس ل 14001تطبيق االيزو ويستلزم 

 ( التوجيهات املتعلقة هبذا اجملال.ISO14031وخدماهتا من أجل حتسني األداء البيئي ابستمرار ويوفر )
 .(213، صفحة 2005)العزاوي، 

( ال يكتمل بناؤها وأتسيسها ISO14001ما مت تناوله سابقا يرى الباحثان أن املواصفة ) وابلتايل بناء على     
اال إذا ما مت االلتزام ابألدوات اخلاصة ابلعملية كالتدقيق البيئي وتقومي األداء البيئي بشكل أسبق من االلتزام 

 العمليات البيئية.و ابملواصفات اخلاصة ابملنتوج وذلك راجع اىل االرتباط الشديد بني نظام اإلدارة لبيئية 
 يئية اخلاصة ابلعملية.. أدوات اإلدارة الب5.2

 تتمحور األدوات اخلاصة ابإلدارة البيئية يف جانب العمليات حول نظام اإلدارة البيئية، التدقيق
 ، وفيما يلي عرض الهم ما تتضمنه هذه األدوات.تقومي األداء البيئي -واملراجعة البيئية

 (.ISO14001. نظام اإلدارة البيئية )1.5.2
هو عبارة عن دورة مستمرة من التخطيط والتنفيذ واملراجعة والتحسني لألعمال  14001االيزو : 01تعريف

 .(14، صفحة 2015)العبدالالت،  "اليت تعمل عليها املنظمات للوصول ألفضل أداء والتزام ابلبيئة
بيئي أفضل عندما يتم حتديد اجلوانب "هو معيار دويل يستند اىل مفهوم أنه ميكن حتقيق أداء : 02تعريف

 (fonseca, 2018, p. 451) البيئية وإدارهتا بشكل منهجي".
ملتعددة ا جمموعة من اإلجراءات املوثقة واملهيكلة والقابلة للتحقق منها أتخذ صيغة املراحل " :03تعريف

وضعها  اإلدارة وممارسات العمل إىل تقنيات والرعاية القانونية، واليت مثواملتكاملة وتعاجل كل األمور بدء من 
 .(25، صفحة 2018)حمجويب،  "لتلبية وإدامة وحتسني مستوى السياسات البيئية وأهداف املؤسسة

 . التدقيق واملراجعة البيئية.2.5.2
 أو منظم وموثق وموضوعي بواسطة املؤسسة دوري انتقادي : "فحصاألمريكية البيئة محاية تعريف وكالة

 أتثريها لتحديد فرعية من أنشطة هبا يرتبط وما اإلنتاجية للعمليات قانونية سلطة ذات مستقلة جهة بواسطة
 .(388، صفحة 2017)عثمان العريب،  ومتغرياهتا". البيئة على
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"هي عملية مراجعة موثقة للحصول على أدلة  :ISO14010تعريف املراجعة البيئية وفقا ملعيار 
موضوعية وتقييمها، وذلك لتحديد ما إذا كانت األنشطة البيئية تتطابق مع معايري املراجعة والتوصل اىل 

 .(63، صفحة 2014)الغول،  نتائج عن هذه العملية"
 . تقومي األداء البيئي.3.5.2

 قبل تعريف تقومي األداء البيئي البد من التطرق اىل مفهوم األداء البيئي حيث يعرف على أنه: "األداء
 ."البيئة بشكل سليب أو اجيايب تعاملها مع خالل من املنظمة إدارة عليها تتحصل اليت النتائج هو البيئي

 .(480، صفحة 2018)عيسى، 
 بعدما تطرقنا فيما سبق ملفهوم االداء البيئي نعرف تقومي األداء البيئي ليكتمل بذلك املفهوم السابق.     

 اإلدارة قرارات لتسهيل منهج'': ISO14030تقومي األداء البيئي وفقا للمواصفة االرشادية تعريف 
 األداء ملقياس وفقا املعلومات وتقييم البياانت وحتليل ومجع املؤشرات ابختيار للمنظمة، األداء البيئي خبصوص

)بروش،  .املنهج" هذا تطوير النهاية ويف الدوري والفحص املعلومات التقارير وتوصيل وإعداد البيئي،
 (660، صفحة 2011
هو عملية لقياس وحتليل وتقييم ووصف أداء املنظمات البيئي وفقا ملعايري متفق عليها من قبل ": 02تعريف
 (122، صفحة 2010)رعد،  ".اإلدارة

 األسباب، من للعديد البيئي أدائها وتقييم بقياس وبناء على التعريفني السابقني فاملؤسسات تقوم
 البيئي األداء قياس مؤشرات وتتنوع املؤسسة وخارجها، داخل من املصلحة ذوي األطراف طلبات تلبية أمهها
 .على البيئة املؤسسة أتثريات بتنوع

انفلة ملا مت ذكره خبصوص أدوات اإلدارة البيئية اليت تركز على العملية يتضح للباحثني ان نظام اإلدارة 
يعد حلقة الوصل بني ابقي املعايري العملية نظرا إللزامية هذه املواصفة  ISO14001البيئية وفقا للمعيار 

يف الشركات كأساس حموري لدعم عمليات التدقيق واملراجعة البيئية وتقومي األداء البيئي ملنظمات االعمال، 
( تعمل على إرساء البعد Plan-Do-Check-Act( عرب مراحلها )ISO14001فاملواصفة )
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 يف مجيع النشاطات والوظائف املؤسساتية. البيئي وتضمينه
  ساسيات التميز البيئي.أ .6.2

 مفهوم التميز والتميز البيئي. .1.6.2
 قبل تعريف التميز البيئي البد من التطرق اىل املفهوم العام للتميز.

 املختلفة لتحقيقة واملؤسسية يالتفوق والتفرد الذي حتققه املؤسسة يف اجلوانب التنظيمية والبشر " :01تعريف
اليت جتعلها متفوقة على املنافسني ومتكنها من تقدمي أفضل اخلدمات  يةوتطبيق أفضل املمارسات اإلدار 

)الرخيص،  "املستمر واالبتكار املؤسسي دة القيمة املضافة وحتقيق االستدامة والتحسنيايوز  واملنتجات
 .(5، صفحة 2019
ر على أفضل املمارسات العاملية يف أداء مهماهتا، وتربط مع عمالئها، اتفوق املنظمات ابستمر " :02تعريف

ت أداء منافسيها، ونقاط الضعف والقوة اخلارجية اواملتعاملني معها بعالقات التأييد والتفاعل، وتعرف قدر 
 (43، صفحة 2016)حجازي،  "هبا والبيئة احمليطة

الرايدة والتفوق يف املمارسات بناء على التعريفني السابقني نستطيع تعريف التميز البيئي على أنه: "
واألنشطة اليت هلا عالقة ابلبيئة وتسعى اىل استدامة املنظمات من خالل التحسني املستمر وعمليات االبداع 

 ."يز البيئيواالبتكار األخضر كأحد ركائز حتقيق طريق التم
 منوذج التميز األورويب.تعريف . 7.2

النماذج املستخدمة يف التقييم املؤسسي، وأكثرها شيوعا واستخداما وميكن  أحدث"يعترب من : 01تعريف
كان هناك فجوات أو خلل يف أدائها   إذاالي هيئة أو مؤسسة أن تستخدمه لتقييم نفسها ولفحص ما 

عليها عملية التقييم الذايت، الذي يدعم متيز العمل من خالل املراجعة املنتظمة  أطلق، يف عملية إلصالحه
 .(57، صفحة 2016)االخرس،  "وفرص التحسني وسبل تطويرهللعمليات والنتائج، مما يربز نقاط القوة 

 -الرضا التام ألصحاب املصلحة )العمالءيعرف على انه الطريقة الكلية للعمل اليت تؤدي إىل ": 02تعريف
 ,saada) ."اجملتمع واملسامهون( لزايدة احتمال النجاح على املدى الطويل للمؤسسة -الشركاء -املوظفني

2013, p. 30) 
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 )منظور بيئي(. منوذج التميز األورويب هيكل 1.7.2
 منوذج التميز األورويب )منظور بيئي(. هيكل: 2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 2014فريد النجار، التسويق األخضر للتنمية املستدامة، مطبعة عبد العزيز للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، املصدر: 

 .159ص
 (159، صفحة 2014)النجار،  يقسم الشكل التايل منوذج التميز البيئي اىل نوعني من املعايري:

 :وتتعامل مع معايري كيفية التخطيط وتنفيذ األنشطة املختلفة، وتتمثل عموما  معايري تصف املمكنات
يف القيادة املوجهة ابلبيئة اخلضراء، اسرتاتيجيات املوارد البشرية اخلضراء، اإلدارة اخلضراء للموارد بدون 

 اخلضراء وتنميط وتوحيد املواصفات اخلضراء. املعايريفاقد اىل جانب 
 :تركز على النتائج اليت مت حتقيقها وتكون خاصة مبعدالت مؤشرات التنمية  معايري تصف النتائج

املستدامة ومستوى محاية املستهلك اىل جانب درجة محاية البيئة وتقليل الغازات امللوثة ومعدالت األداء 
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 البيئي.
 اإلدارة البيئية لتحقيق التميز.قياس . مؤشرات 8.2

 اإلدارة البيئية لتحقيق التميز ونذكر أمهها:مؤشرات  تتعدد
 على مستوى التميز  للتأثري البيئية اإلدارة جمهودات تضمنلتحقيق التميز:  البيئية اإلدارةنظام  مؤشرات

 الرؤية، :يلي مبا ختتص( حيث جيب أن PDCAوجوب التقيد ابخلطوات األساسية لتحقيق ذلك )
 وااللتزام اخلاص هبا، املتعلق والتوثيق اإلدارة نظم البيئية، لإلدارة التنظيمي اهليكل والسياسة، اإلسرتاتيجية

 .املصلحة ذات واخلارجية الداخلية واالتصاالت ابألطراف البيئية، ابملسائل
 الفنية واملقاييس احلياة قياس مبجاالت تتعلق)تشغيلية  مؤشرات عن عبارة وهي :البيئي األداء مؤشرات 

 املخلفات، إمجايل مثل ابملخرجات تتعلق) األثر ومؤشرات ،(املخلفات وتصريف العملية، للمنتجات
 (57، صفحة 2017)عالب،  الغازات...(. وانبعاث والطاقة واملياه املواد االستهالك

 االبتدائية والنهائية للعملية لقياس مدى  احلالة عن معلومات توفري تتضمن :البيئية الكفاءة مؤشرات
خملفات  -انبعااثت -)منتجات كفاءات...( على خمرجاهتا  -موارد -أتثري مدخالت العملية )طاقة

 ونفاايت...(.
 (.-مصر-. اجلانب التطبيقي للدراسة )شركة عجيبة للبرتول 3

نرمي من خالل هذا احملور إىل التعرف على اخلصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة، ومن مث إىل 
قياس درجة ثبات أداة الدراسة، ومن أجل ذلك قمنا بتفريغ وحتليل إجاابت أفراد عينة الدراسة حول العبارات 

 .SPSSاجلناها بربانمج وع عجيبة للبرتول بدولة مصراليت تضمنها االستبيان املوجه للعاملني بشركة 
 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلصائص الشخصية. 1.3

 توزيع افراد العينة حسب اخلصائص الشخصية. :2اجلدول 
 النسبة التكرار الفئات اخلصائص

 اجلنس
 %100 34 ذكر

 %00 00 أنثى
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 املستوى التعلمي

 29.41% 10 بكالوريوس

دراسات عليا )ماجستري/ 
 دكتوراه(

16 47.05% 

 %23.52 8 معاهد

 املسمى الوظيفي

 %44.11 15 إطار إداري

 %17.64 6 مدير وحدة/ فرع

 %14.7 5 تقين حتكم

 %23.52 8 مهندس

 األقدمية

 %17.64 6 سنوات 5أقل من 

 %38.23 13 سنوات 10إىل  5من 

 %29.41 10 سنة 15إىل  11من 

 %14.7 5 سنة 15أكثر من 

 .SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج املصدر: 

 . إختبار ثبات األداة.2.3
 مت التأكد من ثبات أداة الدراسة ابستخدام معامل ألفا كرونباخ واجلدول التايل يوضح ذلك:

 .اختبار ثبات أداة الدراسة معامل الفا كرو نباخ: 3اجلدول 
 كرونباخ(معامل ثبات الدراسة )الفا   عدد العبارات

 0.933 عبارة 25

 .SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج  املصدر:

وهو أكرب  %93.3( أي 0.933من خالل اجلدول التايل جند أن معامل ألفا كرونباخ يساوي )
 وابلتايل ميكننا أن نقول إن أداة الدراسة متتاز بثبات جيد مما جيعلها صاحلة هلذه الدراسة. 0.65من 
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 . حتليل بياانت الدراسة.3.3
 . وصف إجاابت أفراد العينة.1.3.3

 أدوات اإلدارة البيئية اخلاصة ابلعمليات . وصف إجاابت أفراد العينة للمتغري املستقل:1.1.3.3
 (ISO14001نظام اإلدارة البيئية ): اجتاهات أفراد العينة للمحور األول: 4اجلدول 

 العبارات الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االجتاه

01 
يتم التعريف مبختلف اإلجراءات القانونية املتعلقة ابلسياسة 

 البيئية للشركة.
 موافق بشدة 0.691 4.3

 موافق بشدة 0.769 4.4 تتضمن برامج التخطيط البيئي أهم اجلوانب البيئية وأمشلها. 02

03 
حتكم املسريين توفر الشركة الوسائل واالليات الضرورية لضمان 

 مبهام وسلطات اإلدارة البيئية.
 موافق 0.486 4.1

04 
تقوم الشركة إبعداد برامج الرقابة والقياس املناسبة واليت هلا 

 أتثريات ابرزة على البيئة.
 موافق 0.762 3.9

 موافق 1.026 4 تراجع اإلدارة مدى مرونة نظام اإلدارة البيئية مع الظروف املتغرية 05

06 
الشركة بشكل دوري النظر يف كافة اخلطوات املتعلقة بنظام  تعيد

 اإلدارة البيئية من أجل عملية التحسني املستمر.
 موافق 1.096 4.1

 موافق 0.932 4.1 جمموع عبارات احملور االول
 SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج  املصدر:

( يتبني لنا أن املتوسط احلسايب جملموع اجتاهات أفراد العينة حول 04وفقا ملا جاء يف اجلدول رقم )
( وهو 0.932( واحنراف معياري )4.1جاء مساواي لـ: ) عجيبة للبرتولبشركة  نظام اإلدارة البيئيةحمور 

 نظام اإلدارة البيئية ابلشركةأن هناك امجاع ابملوافقة يف إجاابت أفراد العينة خبصوص  ضمن فئة موافق، أي
ومتطلبات هذا النظام خاصة وأن الشركة متحصلة على الشهادة الدولية لنظام اإلدارة البيئية وفق املعيار 

(ISO14001 نسخة )( 4.3-4.4مبعدل ) أيضا جاءت اجتاهات االفراد )موافق بشدة( وقد ،2015 
رة الشركة يف تبين األنظمة هذا النظام ويبني جداما يعزز ترسيخ  على التوايل للعبارتني األوىل والثانية وهو
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وابلتايل يساعد على بناء منهج سليم للتميز  البيئية واملسامهة يف التقليل من االضرار البيئية ملخلفاهتا النفطية
 البيئي هلا.

اجتاهات أفراد العينة للمحور الثاين: التدقيق واملراجعة البيئية. :5اجلدول   

 العبارات الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االجتاه

01 
تتحقق عمليات التدقيق واملراجعة البيئية ابلشركة من أن أنظمة 

 اإلدارة البيئية تعمل بشكل سليم.
 موافق 0.953 3.8

02 
بني عمليات التدقيق واملراجعة البيئية كفاءة األنظمة البيئية على ت

 إدارة املخاطر البيئية مستقبال
 موافق 0.468 3.76

03 
يوضح التقرير البيئي ابلشركة كافة العوامل املباشرة والغري مباشرة 

 يف االسهام بعملية التلوث.
 موافق 0.356 3.9

04 
يبىن التقرير البيئي ابلشركة على أساس معلومات واضحة 

 وصرحية دون احنياز.
 موافق بشدة 1.036 4.2

05 
لتقدمي تقارير يتمتع املدققون البيئيون ابلشركة ابلكفاءة الالزمة 

 بيئية مبنية على أسس علمية واضحة.
 موافق 0.846 4.1

06 
يقدم املدققون واملراجعون ابلشركة تقارير وتوصيات بيئية تساعد 

 يف محاية البيئة ومصاحل الشركة.
 موافق 1.084 4

 موافق 0.741 3.9 جمموع عبارات احملور الثاين
 SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج  املصدر:

( يتبني لنا أن املتوسط احلسايب جملموع اجتاهات أفراد العينة حول 05وفقا ملا جاء يف اجلدول رقم )
( وهو 0.741( واحنراف معياري )3.9جاء مساواي لـ: ) عجيبة للبرتول شركةب التدقيق واملراجعة البيئيةحمور 

ممارسات التدقيق واملراجعة أن هناك امجاع ابملوافقة يف إجاابت أفراد العينة خبصوص  ضمن فئة موافق، أي
البيئية ابلشركة وهو ما يدعم فعال ابقي األنظمة اذ ميد ابقي األقسام بكل املعلومات البياانت الالزمة اليت 
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اسية اخلاصة ابلشركة وقد ختص اجلانب البيئي، فالتقارير تعترب مكمال لعملية إرساء البعد البيئي يف السي
أكدت العبارة الرابعة ذلك ابجتاه موافق جدا حيث أن املعلومات والبياانت املقدمة جد دقيقة وواضحة وعلى 

 أعلى مستوى من اإلفصاح والشفافية.
تقومي األداء البيئي.: الثالثاجتاهات أفراد العينة للمحور  :6 اجلدول  

 العبارات الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االجتاه

01 
األداء البيئي مع اللوائح التشريعية والقانونية  تقوميتتالءم معايري 
 حلماية البيئة.

 موافق 1.021 3.6

02 
األداء البيئي يف خفض معدالت التلوث  تقوميتساهم عملية 

 تدرجييا بصورة واضحة.
 موافق 0.762 3.7

03 
األداء البيئي يف حتسني نظم اإلدارة البيئية  تقييميساهم تقرير 

 ابلشركة.
 موافق 1.03 3.7

04 
يف بناء نظام  ISO14031تستند الشركة اىل معايري املواصفة 

 تقييم األداء البيئي اخلاص هبا.
 موافق 1.033 3.9

05 
تسعى الشركة اىل حتسني معايري ومؤشرات تقييم األداء البيئي 

 إدارهتا البيئيةمن اجل تعزيز نظم 
 موافق 0.652 3.9

06 
يبىن تقرير تقييم األداء البيئي وفقا للمعلومات الصادرة عن 

 املدققني واملراجعني البيئيني.
 موافق بشدة 0.395 4.3

 موافق 0.942 3.9 جمموع عبارات احملور الثالث
 SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج  املصدر:

ور حمل( يتبني لنا أن املتوسط احلسايب جملموع اجتاهات أفراد العينة 06يف اجلدول رقم )وفقا ملا جاء 
( وهو ضمن فئة 0.942( واحنراف معياري )3.9جاء مساواي لـ: ) عجيبة للبرتولبشركة  تقومي األداء البيئي

تقومي األداء البيئي مؤشرات ومقاييس أن هناك امجاع ابملوافقة يف إجاابت أفراد العينة خبصوص  موافق، أي
بتقارير تقييم األداء البيئي املرتبطة خاصة فيما يتعلق  حنو السوك الصحيح لتعزيز سياسة التميز البيئي للشركة
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واملراجعني البيئيني ذلك بسبب دقة املعلومات املتحصل عليها سابقا اىل جانب فعالية نظام اإلدارة  قنيابملدق
 سني املستمر.البيئية ابلشركة وفق خطوات التح

 البيئي. التميزوصف إجابات أفراد العينة للمتغير التابع:  .2.1.3.3
: اجتاهات أفراد العينة للمحور: التميز البيئي.7اجلدول   

 العبارات الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االجتاه

01 
تعمل الشركة على ادراج االبعاد واالهتمامات البيئية يف 

 اسرتاتيجيتها لتحقيق التميز البيئي.
 موافق بشدة 1.023 4.3

02 

تعمل الشركة على تطوير وتنمية آلياهتا ملكافحة التلوث وتقليل 
 انبعااثت الغازات الدفيئة هلا.

 موافق بشدة 0.963 4.4

03 

حترص الشركة على تعزيز متيز سلوكها البيئي اجتاه البيئة واجملتمع 
 الوسائل واالليات واألنظمة البيئية.من خالل تبين خمتلف 

 موافق بشدة 0.135 4.3

04 
تتميز الشركة بتنويع يف األنظمة البيئية اليت تتوافق مع التشريعات 

 والقوانني الدولية حلماية البيئة.
 موافق بشدة 1.036 4.2

 موافق بشدة 0.862 4.3 يعترب نظام اإلدارة البيئية إحدى ركائز التميز البيئي للشركة. 05

06 

تساهم تقارير التدقيق واملراجعة البيئية يف تعزيز التميز البيئي 
 للشركة.

 موافق بشدة 0.953 4.4

07 

يعترب نظام تقييم األداء البيئي إحدى الوسائل الضرورية لتحقيق 
 التميز البيئي للشركة.

 موافق 0.942 4.1

 موافق بشدة 0.762 4.2 املتغري املستقل: التميز البيئيجمموع عبارات 
 SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج  املصدر:

( 4.2البيئي( هو ) التميز( أن جمموع متوسط عبارات )املتغري التابع: 07نالحظ يف اجلدول رقم )
(، وقد جاءت كل إجاابت العبارات ابحملور ابجتاه موافق بشدة( ابجتاه )0.762وابحنراف معياري قدره )

من  عجيبة للبرتولالبيئي لشركة  التميز، وابلتايل ميكن القول أن حتقيق عدا العبارة السابعةاموافق جدا م
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ترتقي الشركة على أساس العملية تعد القاعدة األساسية للوصول اىل التميز، فاإلدارة البيئية أدوات خالل 
احمللي أو الدويل وابلتايل فهي تسعى اىل  احلفاظ على البيئة سواء على املستوىاىل مواكبة متطلبات برامج 

تبين وتوطني معظم األنظمة اليت متكنها من احلصول على ابقي املواصفات القياسية سواء يف اجلانب البيئي 
 دارة االمن والسالمة الصحية وإدارة الطاقة وغريها من األنظمة.إنب البيئي كاأو ماله عالقة ابجل

 .نتائج. اختبار الفرضيات وعرض ال4.3
 .. معامالت االرتباط جلميع حماور الدراسة1.4.3

معامل االرتباط بني املتغريات الفرعية املستقلة واملتغري التابع. :8 اجلدول  

 SPSSمن إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج  املصدر:

على  اإلدارة البيئية أدوات( يتضح أن هناك عالقة ارتباط طردية قوية بني 08من خالل اجلدول رقم )
(، وأكرب ارتباط سجل كذلك بني املتغري 0.810البيئي بقيمة إمجالية قدرها ) التميزومتغري أساس العملية 

وهو ما يثبت القوة  (0.836البيئي( بقيمة ) التميز( واملتغري التابع )نظام اإلدارة البيئيةالفرعي املستقل )
 بعالرتابطية بني متغريات الدراسة املستقلة واملتغري التا

 االحندار اخلطي املتعدد حملاور الدراسة. .2.4.3
 جدول حتليل االحندار. 9اجلدول 

 املتغري التابع املتغري املستقل
معامل 
 االحندار

القيمة 
 االحتمالية

معامل 
 التحديد

 aقيمة  Fقيمة 

    0.000 1.06 التميز البيئي نظام اإلدارة البيئية

    0.003 1.15 البيئيالتميز  التدقيق واملراجعة البيئية

 معامل االرتباط املتغري التابع املتغري املستقل
**0.836 التميز البيئي نظام اإلدارة البيئية  

**0.732 التميز البيئي التدقيق واملراجعة البيئية  

**0.694 التميز البيئي تقومي األداء البيئي  

**0.810 التميز البيئي أدوات اإلدارة البيئية على أساس العملية  
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    0.001 0.942 التميز البيئي التقومي البيئي

أدوات اإلدارة البيئية 
 حسب العملية

 1.042 24.16 0.912 0.001  التميز البيئي

 SPSS19من إعداد الباحثني بناء على خمرجات برانمج  ملصدر:ا

 ( نستنتج ما يلي:09من خالل اجلدول رقم )
 املعادلة الرئيسية: -

  .(3)م0.942(+ 2)م1.15(+ 1)م 1.306+ 1.042 البيئي= التميز
 :ابلنسبة ملعامل التحديد -

( دل ذلك على جودة 1يعترب معامل التحديد مقياسا جلودة النموذج حيث أنه كلما اقرتب من )
( مما يدل على 0.912والعكس صحيح، ونالحظ يف هذه الدراسة أن معامل التحديد يساوي ) النموذج

البيئي سياسة التميز % يف تعزيز 91.2ساهم مبا نسبته ت أدوات اإلدارة البيئية اخلاصة ابلعملياتأن نظام 
% فريجع إىل عوامل أو ممارسات أخرى مل تدرج ضمن 8.8، أما الباقي عجيبة للبرتول بدولة مصربشركة 

ساهم بشكل كبري جدا يف  على أساس العملية اإلدارة البيئية ألدواتتبين الشركة  فإن وابلتايلالدراسة، 
تها، فهي ختضع ظمإحداث التميز على مستوى البيئة وانعكس بشكل إجيايب على مسعة الشركة وممارساهتا وأن

ية لشروط املعاهدات الدولية حلماية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة من خالل تبنيها وتوطينها لنظم اإلدارة البيئ
اىل جانب تقاريرها  (ISO14001ابلنسبة لنظام ) 2015خاصة بعد حصوهلا على النسخة األخرية لسنة 

البيئية الصادرة عن املراجعني واملدققني سواء داخل أو خارج الشركة فهي تتبىن نظام يديل ويصرح جبميع 
لكن حاليا على الشركة السعي  املعلومات اخلاصة ابلتسيري البيئي لألنشطة دون حتيز او غش يف املعلومات،

-ISO50001ابقي املعايري الدولية للتقييس اليت تتكامل مع نظام اإلدارة البيئية )للحصول على 
 ( من اجل نظام اداري متكامل لتصل درجة التميز والتفوق املؤسسي الشامل.18000-9001

 . ابلنسبة للفرضيات:3.4.4
(، وابلتايل نقبل الفرضية البديلة sig= 0.000<0.05ن قيمة )نالحظ أ اختبار الفرضية الفرعية األوىل:
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H1 0.05عند بلورة التميز البيئي يف  لنظام اإلدارة البيئية: يوجد أثر معنوي≥α. 
(، وابلتايل نقبل الفرضية البديلة sig=0.003 <0.05نالحظ أن قيمة )اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 

H1 0.05عند بلورة التميز البيئي يف  والتدقيق البيئيللمراجعة : يوجد أثر معنوي≥α. 
(، وابلتايل نقبل الفرضية البديلة sig= 0.001<0.05نالحظ أن قيمة )اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 

H1 0.05عند بلورة التميز البيئي يف  لتقومي األداء البيئي: يوجد أثر معنوي≥α.α. 
 ،αوهي أقل من  =sig 0.001الختبار الفرضية الرئيسية الثانية جند أن من خالل العودة للجدول      

على أساس العملية  اإلدارة البيئية ألدواتيوجد أثر معنوي  :اليت مفادهاH1 :وابلتايل نقبل الفرضية البديلة 
وهذا  H0الصفرية  ونرفض الفرضية α ≤0.05عند  يف بلورة التميز البيئي بشركة عجيبة للبرتول بدولة مصر

 ما أكدته كل الفرضيات الفرعية السابقة.
 خامتة:. 5

بتبين نظام اإلدارة البيئية بكامل أدواهتا سواء على أساس العملية أو على التزام منظمات االعمال  إن
ابلعملية  اخلاصةأساس املنتوج يعد نقطة انطالق حنو متيزها البيئي، فاملمارسات النامجة خاصة عن األدوات 

قق حتجتعل من نظام اإلدارة البيئية وعملية التدقيق واملراجعة البيئية وعملية تقومي األداء البيئي حلقة متكاملة 
سواء على مستوى املنظمة او املستوى الكلي اخلارجي اىل جانب  وقت أسرعالتميز املطلوب أبقل جهد ويف 

 .تنمية األداء البيئي وحتسني السلوك البيئي
 توصلت دراستنا للنتائج التالية: وقد

  دور ضروري وفعال ألدوات اإلدارة البيئية على أساس العملية يف بلورة التميز البيئي لشركة عجيبة وجود
 للبرتول؛

  البيئي وهذا ما  التميز وسياسة على أساس العمليةاإلدارة البيئية  أدواتهناك عالقة طردية قوية بني
 عكسته مجيع معامالت االرتباط اليت أتت قوية كذلك؛

  ألدوات اإلدارة البيئية على أساس العملية يف بلورة التميز البيئي بشركة عجيبة بدولة مصر.وجود أثر 
 : وبذلك نوصي ونقرتح
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  اإلدارة املتكاملة؛ابقي األنظمة العاملية وفقا ملعايري التقييس من أجل حتقيق متطلبات نظام توطني 
  العمل على التوفيق بني أدوات اإلدارة البيئية على أساس العملية وعلى أساس املنتوج من اجل تذليل

 ؛معيقات توطني ابقي األنظمة
  اكسون وشيفرون )كشركة   اإلدارة املتكاملةاالستفادة من جتارب الشركات االخرى يف جمال نظم

 (؛وتواتل...
  ة وبرامج أخرى للمسامهة يف التقليل من التلوث واالنبعااثت الدفيئة للغازات؛اللجوء اىل أنظمضرورة 
 .تبين مناذج واضحة لسياسة التميز للوصول اىل التميز والتفوق املؤسسي بشكل عام 
 . قائمة املراجع.5

fonseca, F. m. (2018). Comparison between eco-management and audit 

schem and ISO 14001: 2015. energy procedia, 451. 
saada, I. j. (2013). Applying Leadership Criterion of EFQM Excellence 

Model In Higher Education Institutions UCAS as a Case Study. 

Palestine: Islamic University Gaza. 

(. متطلبات تطبيق االدارة البيئية وامهيتها يف حتسني االداء البيئي للمؤسسات. 2018عيل عيسى. )امسا
 .480، جملة املعيار

جملة جامعة . ISO14031(. تقييم االداء البيئي ابستخدام املواصفة االرشادية 2010الياس رعد. )
 .122، كربالء العلمية

االدارة االسرتاتيجية وفق النموذج االورويب للتميز واثرها على االبداع (. 2016جرب سيد عبد هللا االخرس. )
 غزة: جامعة االقصى. االداري يف القطاع احلكومي الفلسطيين.

بوجود  ISO14001حتديد العوامل املؤثرة لنظام االدارة البيئية (. 2015خليفة علي خليفة العبدالالت. )
 االردن: جامعة الشرق االوسط. ة اجلودة واالنتاج االفضل متغريات وسيطية على االداء البيئي.ثقاف

(. أمهية املراجعة البيئية يف تقييم االداء البيئي للمؤسسة االقتصادية. 2018ربيعة بوسكار، صورية أوي. )
 .279، شعاع للدراسات االقتصاديةجملة 
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مصر: دار الوفاء لدنيا الطباعة  ة "التأصيل النظري واملمارسات املهنية".املراجعة البيئي(. 2014رشا الغول. )
 والنشر.

" واقع ومعوقات تطبيقها يف املؤسسات ISO14000نظم االدارة البيئية "(. 2017رشيد عالب. )
 املسيلة: جامعة حممد بوضياف. االقتصادية.

(. دور نظام االدارة البيئية يف حتسني االداء البيئي للمؤسسات. 2011زين الدين جابر دهيمي بروش. )
 (. ورقلة: جامعة قاصدي مرابح.660)صفحة  االداء املتميز للمنظمات واحلكومات

لتحقيق االستخدام املتكامل للمواصفة العاملية "االيزو" يف املؤسسة االقتصادية (. 2011طارق راشي. )
 سطيف: جامعة فرحات عباس. التنمية املستدامة.

(. دور املراجعة الداخلية يف تقييم االداء البيئي 2017عبد الفتاح أحممد حممد املقريف عثمان العريب. )
 .388، جملة البحوث االقتصادية واملاليةكمطلب لتحقيق لتنمية املستدامة. 

ارسات ادارة املوارد البشرية على دور االفراد يف تطبيق (. اثر مم2019اطمة حممد ابراهيم الرخيص. )ف
 .5، جملة العلوم االقتصادية واالدارية والقانونيةمنوذج التميز املؤسسي العاملي. 

يف املؤسسة  ISO14001تطبيق متطلبات نظام االدارة البيئية (. 2017فاطيمة الزهراء النزعي. )
 يد.تلمسان: جامعة أيب بكر بلقا االقتصادية.

 االسكندرية: مطبعة عبد العزيز للنشر والتوزيع. التسويق االخضر للتنمية املستدامة.(. 2014فريد النجار. )
 االردن: دار وائل للنشر والتوزيع. أنظمة إدارة اجلودة والبيئة.(. 2005حممد عبد الوهاب العزاوي. )

 امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية. دور نظام اإلدارة البيئية يف حتقيق(. 2012مشان عبد الكرمي. )
 سطيف: جامعة فرحات عباس.

 غزة: جامعة االزهر. التوظيف وعالقته ابلتميز املؤسسي.(. 2016هنال موسى شحدة حجازي. )
على االداء  ISO14001اثر تطبيق نظام االدارة البيئية طبق مواصفة (. 2018نور اهلدى حمجويب. )

 ورقلة: جامعة قاصدي مرابح. البيئي يف املؤسسات النفطية.
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  رأس املال الفكري كآلية لتحقيق أداء جامعي متميز
 -دراسة حالة عينة يف مدارس القطب اجلامعي ابلقليعة-

Intellectual capital as a mechanism to achieve outstanding university 

performance. -A case study of a sample in the schools of the university 

pole in Koléa- 
 

 2بن لكحل نوالد. ، 1 شبوي سليم
 عضو يف خمرب اجلغرافيا االقتصادية والتبادل الدويل، ،املركز اجلامعي مرسلي عبد هللا بتيبازة 1

 cheboui.salim@cu-tipaza.dz 
 tipaza.dz-benlakehal.nawel@cuاملركز اجلامعي مرسلي عبد هللا بتيبازة،  2

 30/08/2019اتريخ النشر:               10/05/2019اتريخ القبول:                 08/03/2019اتريخ االستالم: 
 

 

 : ملخص
 هذه الدراسة إىل التعرف على مدى أتثري مكوانت رأس املال الفكري )رأس املال البشري، هتدف

رأس املال اهليكلي، رأس املال العالقايت( على أبعاد األداء اجلامعي املتميز )اجلودة، األحباث العلمية، خدمة 
ذا الغرض ووزعت على عينة اجملتمع( يف مدارس القطب اجلامعي مبدينة القليعة، حيث مت تصميم استبيانة هل

مناذج  مفردة، والختبار فرضيات الدراسة مت االستعانة أبدوات التحليل اإلحصائي متمثلة يف 40تتكون من 
 متوسط، ومن أهم النتائج اليت مت التوصل إليها: وجود أتثري معنوي إجيايب االحندار البسيط واالحندار املتعدد

  بني مكوانت رأس املال الفكري واألداء اجلامعي املتميز.
 ،األداء رأس املال البشررررري، رأس املال اهليكلي، رأس املال العالقايت، رأس املال الفكري، :يةكلمات مفتاح

 األداء اجلامعي املتميز.
 .JEL: G24 ،M12 اتتصنيف

Abstract: 

The objective of this study is to identify the extent to which the 

components of intellectual capital (human capital, structural capital, relative  
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capital) affect the dimensions of outstanding university performance (  

quality, scientific research, community service) In the schools of the 

university pole in Koléa. A questionnaire was designed for this purpose and 

was distributed to a sample of 40 individuals. To test the hypotheses of the 

study, statistical analysis tools were used, such as simple regression and 

multiple regression models. Among the most important results that have been 

reached: a moderate positive effect between the components of intellectual 

capital and outstanding university performance. 

Keywords: intellectual capital; Human capital; Structural capital; Relational 

capital; performance; outstanding university performance. 

Jel Classification Codes: G24, M12. 

  :مقدمة .1
تعترب مؤسسات التعليم العايل من أكثر املؤسسات استقطااب للموارد الفكرية عالية التميز، هلذا يلزم 
عليها التوجه حنو تثمني هذه املوارد واحملافظة عليها، وذلك من خالل اعتمادها على آليات استثمار تسمح 

انية تنفيذ توجهاهتا اإلسرتاجتية وخلق قيمة بتعظيم االستفادة منها وحتقيق األداء اجلامعي املتميز، وابلتايل إمك
من خدماهتا، وهذا ما جيعل االستثمار يف رأس املال الفكري يشكل أحد املداخل  نمضافة هلا وللمستفيدي

األساسية اليت تعتمد عليها مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر لتحقيق ذلك التميز يف األداء، ويف ضوء ذلك 
 جاءت إشكاليتنا. 

 :بحثإشكالية ال 2.1
التغريات الدولية املعاصرة اليت يشهدها العامل اليوم خاصة يف جمال التعليم والبحث العلمي،  يف ظل 

العديد من التحدايت،  األخرى ريةئاجلامعات اجلزاو  مدارس القطب اجلامعي ابلقليعة كغريها من املدارس تواجه
توظيفه ابلطريقة اليت تضمن هلا أداء و  ماهلا الفكري رأس اجتاه رؤية واضحةوضع  هذا ما يتوجب عليها

 وعليه ميكن طرح اإلشكالية التالية:، امتميز 
اجلامعي  ملدارس القطبرأس املال الفكري يف حتقيق األداء اجلامعي املتميز  ما مدى أتثري

 ؟ابلقليعة



 

 -لقطب اجلامعي ابلقليعةادراسة حالة عينة يف مدارس -رأس املال الفكري كآلية لتحقيق أداء جامعي متميز 
 

428 

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية: 
املختلفة يف مدارس القطب اجلامعي  هأببعاد األداء اجلامعي املتميزو  البشريرأس املال هل هناك أتثري بني  -

 ؟ابلقليعة
يف مدارس القطب اجلامعي  املختلفة هأببعاد األداء اجلامعي املتميزو  اهليكليرأس املال هل هناك أتثري بني  -

 ؟ابلقليعة
يف مدارس القطب اجلامعي  املختلفة هأببعاد اجلامعي املتميزاألداء و  العالقايترأس املال هل هناك أتثري بني  -

 ؟ابلقليعة
 :بحثفرضيات ال 3.1

الفرضية  ني بصياغةيف ضوء موضوع الدراسة ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة، قام الباحث
 الرئيسية التالية: 

 املختلفةبعاده األداء اجلامعي املتميز أب علىيوجد أثر إجيايب ذو داللة إحصائية ملكوانت رأس املال الفكري  -
 اجلودة، األحباث العلمية، خدمة اجملتمع(. )حتسني
 ويندرج حتت هذه الفرضية الرئيسية جمموعة من الفرضيات الفرعية صيغت على النحو التايل:  

 .األداء اجلامعي املتميز على البشريرأس املال لأثر إجيايب ذو داللة إحصائية يوجد  -
 .األداء اجلامعي املتميز على اهليكليرأس املال لأثر إجيايب ذو داللة إحصائية يوجد  -
 .األداء اجلامعي املتميز على العالقايترأس املال لأثر إجيايب ذو داللة إحصائية يوجد  -

 أهداف البحث: 4.1
 حتقيق األهداف التالية: يف ضوء إشكالية البحث فإننا نسعى إىل

أبعاد األداء  علىإضافة إىل أتثري هذه املكوانت  ،مفهوم رأس املال الفكري مبكوانته املختلفةالتعرف على  -
 اجلامعي املتميز. 

اليت تساعد أصحاب القرارات الوصول إىل نتائج ميكن من خالهلا صياغة بعض التوصيات واملقرتحات  -
اجلامعي الفكري، وذلك من أجل حتقيق األداء يف قطاع التعليم العايل بكيفية تسيري واالستثمار يف رأس املال 



 

 بن لكحل نوال، شبوي سليم
  

429 

 املتميز.
 منهجية البحث:  5.1

ابلنسبة للجانب النظري، أما  هداف الدراسة مت االستعانة ابملنهج الوصفي التحليليأجل حتقيق أمن 
أتثري مدى  ، وذلك من أجل التعرف علىابلنسبة للجانب التطبيقي فقد مت االعتماد على منهج دراسة حالة

 .داء اجلامعي املتميزأبعاد األ علىمكوانت رأس املال الفكري 
 رأس املال الفكري ومكوانته مفهوم .2

 :رأس املال الفكري مفهوم 1.2
غري امللموسة أو  عن املواردللتعبري  (Intellectuel capital) رأس املال الفكرييستخدم مفهوم 

" نظرا جلذوره االقتصادية حيث مت التعبري رأس املالاألصول املعرفية )غري مادية(، ومت استخدام مصطلح "
على أنه "مصدر خللق القيمة وأنه جمموعة من  1969سنة  (Galbraith)عنه من طرف االقتصادي 

  .(168، ص 2016)حوحو والعشعاشي،  األصول يف نفس الوقت"
 ،بني الباحثني هتعددت تعاريف رأس املال الفكري من املواضيع احلديثة يف الفكر اإلداري حيث ويعترب

عاملية  جتعلها واسعة مبعرفة تتمتع اليت املنظمة املوجودة داخل املهارات جمموعة"هو الفكري املال رأسف
، (191، ص2017)حيياوي،  "التكنولوجيا تتيحها اليت والفرص العمالء ملتطلبات االستجابة على قادرةو 

ميكن واليت خربة، مهارة وقيم( ذين ميتلكون قدرات عقلية )معرفة، جمموعة من العاملني ال"أنه  أيضا يعرفو 
على أبعادها  نطقةم سنياملنظمة، وحت أنشطةأداء  طويرمهات الفكرية لتتوظيفها واستثمارها يف زايدة املسا

، وكذلك ميكن (379، ص2016)بوتبينة،  "حيقق هلا عالقات فاعلة مع مجيع األطراف املتعاملة معها حنو
يتميز هبا عدد حمدود من األفراد اليت تميزة املقدرات جمموعة اإلمكانيات وال "رأس املال الفكري أنه تعريف

أداء  معدالتوحتقيق  جيتهازايدة إنتا تؤدي اىلفكرية  مسامهاتمتكنهم من تقدمي واليت املنظمة، يف العاملني 
 فيعر ويف تعريف آخر ، (22، ص 2016/2017)بيصار،  "املماثلة األخرى مقارنة ابملنظماتعالية 

، اضافة إىل يف املنظمةوالقوة العقلية لكل األفراد العاملني  اترف واخلرب ااملعتلك  "رأس املال الفكري أنه 
 & saari) "املنظمةعمليات وثقافة وفلسفة  كذلكويشمل  ملنظمة، ا معلوماتموارد املعرفة املخزنة يف نظام 
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mezeal mushraf, 2011, p101). 
املوارد البشرية اليت تتمتع  علىداخل املنظمة  يرتكز الفكري املال رأس أن نستنتج سبق ما خالل من 

 ،والعالقة مع األطراف اخلارجية واملادية التنظيمية ابلقدرات مدعماابملهارات واملعارف واخلربات الالزمة 
 اإلبداع طريق عن عن املنظمات األخرىوحتقيق التفوق والتميز  األداء حتسني املنظمة نحمي ذي بدورهوال

 .الفكرية واملسامهات
 مكوانت رأس املال الفكري: 2.2

، إال أن الفكري املال رأس تقسيماتو  مكوانتحول  الباحثني نظر وجهات تباينمن  الرغم على
 العالقايت رأس املالو  اهليكلي املال رأس ،البشري املال رأس :التاليةتقسيمات الكوانت و املعلى  يتفقون أغلبهم

 شرح هذه املكوانت: يلي وفيما، (12، ص2014رشيد وشناوة الزايدي، )
 املواصفاتوالكفاءات و  واملعرفة ابملهارات هعن يعرب :(Human capital) البشري املال رأس 1.2.2
سري  خاللاعدهم على حل املشكالت بكل سهولة واليت تس ،ابملنظمة العاملون ميتلكها اليت األخرى

 .(130، ص2010)ندى،  بتكارقدرهتم على اإلبداع واال إضافة إىل ،مارساتامل
اليت متثل  الفرعية األنظمة من يقصد به جمموعة :(Structural capital) اهليكلي املال رأس 2.2.2
 واإلبداع، من العملأس املال البشري اليت متكن ر  ساسيةنه البنية األأ، حيث ينظر له للمنظمة التنظيمي اهليكل

ىل الصورة الذهنية إابإلضافة وآالت وبرجميات وبراءة االخرتاع، ويتضمن املمتلكات التقليدية من مباين 
 .(132، ص2009)جواد وندى،  للمنظمة ونظم املعلومات وقواعد البياانت

دى والءهم يشري إىل قوة العالقة مع العمالء وم :(Relational capital) رأس املال العالقايت 3.2.2
املنتجات راعاة حساسية الزبون اجتاه أسعار ، والقدرة على الوصول ابلسرعة الالزمة ومعلى املنظمة ورضاهم

حبيث تضمن عن املنظمة،  زابئناليت ميلكها الوأثرها على املؤشرات املالية، وأتيت أمهيته لكونه يعكس املعرفة 
التكيف مع املنظمة على  إجيابيا لقدرةىل رضاهم، ويعد مؤشرا إهذه املعرفة احلفاظ على والءهم والوصول 
)الصرايرة  وتوسعيهاالسوقية  الزابئن واحلفاظ على حصتهارغبات البيئة اخلارجية والتعرف على احتياجات و 

 .(138، ص2012والنجداوي، 
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 قياسه مؤشراتمفهوم األداء اجلامعي املتميز و  .3
 :مفهوم األداء اجلامعي 1.3

"تتمحور حول نتائج عملية  هو (La Performance)داء ن األأبصفة عامة ميكن القول  
أما األداء املتميز فيعرف أنه "السلوك ، (amokrane & bekour, 2014, p40)  "ملحوظة وقابلة للقياس

)شرشايل،   أو األداء الذي يتجاوز متوسط األداء االعتيادي، كما أنه ميثل حلقة من سلسلة األداء املتفوق"
 Outstanding University)املتميز  داء اجلامعياأل أما فيما خيص ،(54، ص2016/2017

Performance)، جمموعة األنشطة اليت تساهم يف تطوير كفاءة التدريسي ورفع مستواه  أنهعرف في"
العلمي واألكادميي، إضافة إىل املسامهة الفعالة يف تطوير مستواه اإلداري واملهين وإعداد القيادات اإلدارية 

 املوظف قيام عن املعربة تصرفاتال من موعةجم"أنه، كما يعرف أيضا (95، ص2018)جنيب،  الكفوءة"
 الوظيفة يف املطلوبة الفنية اخلربة، التنفيذ حسن األداء، جودة وتتضمن ولياته،ؤ مس وحتمل مهامه أبداء

 "وفاعلية حرص بكل هلا والسعي للعمل اإلجيابية ابلنواحي وااللتزام الفعال والتواصل واالتصال اجلامعية
"مدخل متكامل إلدارة األداء املنظمي هواملتميز  داء اجلامعياأل، ويف تعريف آخر (07، ص2014)مايلة، 
قيمة مضافة للطلبة وأصحاب املصلحة اآلخرين، ويتعلق جبودة العملية التعليمة وعملية التعلم،  حتقيقلضمان 

)رشيد  حتسني الفعالية التنظيمية للمؤسسة التعليمية وقابليتها، فضال عن ضمان التعلم التنظيمي والشخصي"
 .(16، ص2014دي، و شناوة الزاي

 متارسها اليت االجيابية املمارسات من هو جمموعة املتميز داء اجلامعياأل من خالل ما سبق نستنتج أن 
تقدمي قيمة املؤسسات اجلامعية، وذلك من خالل واليت جتعلها متميزة عن غريها من  اجلامعية إدارات املؤسسة

 مضافة للطلبة وخدمة اجملتمع بصفة عامة.   
 :قياس األداء اجلامعي املتميز مؤشرات 2.3

 أمهها مايلياملتميز، ومن داء اجلامعي قياس األ ميكن من خالهلا اليت هناك العديد من املؤشرات
 :(374ص ،2016)املدو، 
 أبهنا خمتلف التحسيناتابجلودة  هنا يقصد :(Quality improvement) اجلودة حتسني 1.2.3
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 خالل من إال اجلودة حققتت والاجلامعة هبدف حتقيق رضا وطموحات الطلبة واألساتذة،  جتريهااملستمرة اليت 
واالستغناء  الوقت يف اهلدرفادي وت ناسبةاملبيئة ال توفريو  التطوير يف عملية مجيع أعضاء اهليئة اجلامعية إشراك

 مضافة. قيمة الحتقق اليت عن االنشطة
يف  جمموع اإلسهامات الفكرية هبايقصد  :(Scientific research) العلمية األحباث 2.2.3

 هلا عصرية وسيلة العلمي البحث تربويعقبل األساتذة والطلبة الباحثني،  اجملالت العلمية منو املنشورات 
 تنمية يف سهمتو ، عملية نتائج حيقق من أجل أن توفرها ينبغي أو البشرية املادية ومتطلباهتا وأسسها قواعدها
 .هلا املالئمة احللول ووضع مشاكله تشخيص خالل من اجملتمع وتطوير

إمكانية اجلامعة يف  هنا خبدمة اجملتمع هويقصد  :(Community Service) اجملتمع خدمة 3.2.3
واملنظمات احلكومية واجملتمع املدين،  للمنظمات االقتصادية قرتاحات والتوصياتاملشاكل وتقدمي اال حل

 ،امللتقياتو  ؤمتراتامل تنظيمو  الصناعة ىلإ التكنولوجيا ونقل خرتاعاالبراءة  تقدمييف  هاإسهام إىلضافة إ
 أفراده. وحاجات اجملتمع هتتم بقضااي اليت هي الناجحة فاجلامعة

 ابألداء املتميز  وعالقته رأس املال الفكري .4
حتديد عالقة هذا األخري مع  خالل املتميز من واألداءالعالقة بني رأس املال الفكري  إبرازميكن  

 :  ويظهر ذلك من خالل اآليت املكوانت الثالثة لرأس املال الفكري،
إن حتقق التميز يف أداء املنظمات املعاصرة ال يعتمد  عالقة رأس املال البشري مع األداء املتميز: 1.4

الدرجة األوىل قدرهتا على توفري كفاءات على امتالكها فقط للموارد املادية واملالية والتكنولوجية، وإمنا يتطلب 
بشرية تعمل على تعظيم االستفادة من املوارد السابقة الذكر، ولتحقق األداء املتميز من قبل هذه الكفاءات 

 (193، ص 2016/2017)بيصار،  البشرية البد أن تتصف مبجموعة من اخلصائص منها:
 املسامهة املستمرة يف خلق القيمة للمنظمة؛ -
 م قابليتها للتقليد من قبل املنافسني؛عد -
 أن تكون اندرة ومميزة عما ميلكه املنافسون احلاليون واحملتملون؛  -
عدم إمكانية استبداهلا مبورد مماثل هلا يف إطار اإلسرتاجتية املعتمدة، ألنه يصعب استمرار التميز يف حالة  -
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 تبديل الكفاءات اليت سامهت يف خلقها.
عن جمموعة من  داخل املنظمة يعرب رأس املال اهليكلي مع األداء املتميز: يكليملال اهلعالقة رأس ا 2.4

اليت  املعلومات وقواعد البياانت، السياسات، العمليات االدارية، اهليكل التنظيمي ...( )أنظمةاملكوانت 
أن تعتمد على عملية تعطي دعامة أساسية للعنصر البشري، وحىت يتسىن للمنظمة حتقيق االداء املتميز جيب 

 رأس املال اهليكلي تنموية شاملة لكل للمكوانت السابقة الذكر، ومن هنا ميكن إجياز العالقة بني مكوانت
  (12-11، ص ص 2017)بومشال و زرزار،  واألداء املتميز كالتايل:

قيام ابألعمال تؤدي أنظمة املعلومات وقواعد البياانت إىل حتقق التميز يف األداء من خالل ختطي ال -
 الروتينية، إضافة إىل الدقة والكفاءة وكذلك التكلفة املنخفضة؛

 تساهم السياسات اليت تنتهجها املنظمة يف حتديد خارطة الطريق للعمل حنو األداء املتميز؛ -
 تؤدي جودة العمليات اإلدارية إىل التميز يف األداء سواء تعلق األمر ابجلودة أو التكلفة أو الوقت؛ -
يعمل اهليكل التنظيمي اجليد على حتقيق مستوايت عالية من األداء من خالل تشجيع التفاعل واالتصال  -

 والعمل اجلماعي. 
واألداء املتميز من  تربز العالقة بني رأس املال العالقايت مع األداء املتميز: عالقايتعالقة رأس املال ال 3.4

خالل عالقة املنظمة مع زابئنها ومورديها ومجيع املتعاملني معها، خاصة أن قوة املنظمة أصبحت تقاس حبجم 
 التسويقية الفعالةعمالءها ومدى وفاءهم وارتباطهم هبا، وال يتحقق ذلك إال من خالل الدراسات والبحوث 

 مكلفة فإن عوائدها مضمونة وتعمل على حتقيق األداء املتميز.اليت تقوم هبا املنظمة، حيث أهنا مهما كانت 
   (194، ص 2016/2017)بيصار، 

 حتليل النتائج:. 5
 جمتمع البحث وحجم العينة:  1.5

لمنامجنت، مدرسة الدراسات العليا ختيار مدارس القطب اجلامعي ابلقليعة ) املدرسة العليا لامت  
ابعتبار التطبيقي( لتكون ميداان للدراسة، للتجارة، املدرسة العليا للتجارة واملدرسة العليا لإلحصاء واالقتصاد 

اجلامعة، ة إدراكا ابلدور الذي يلعبه رأس املال الفكري يف أداء رسال أكثر املؤسسات اجلامعية ان املدارس
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مدير العميد، انئب العميد، رئيس قسم،  مثلة يف ) على القيادات اجلامعية املتنيولقد وقع اختيار الباحث
لتمثل ن شغلوا املناصب املذكورة سابقا( ضافة إىل بعض األساتذة الذيإالدراسات، انئب مدير الدراسات، 

دودية جمتمع ميثلون مصدرا للمعلومات، ونظرا حمل جمتمع الدراسة كوهنم صانعو القرار يف مدارسهم فضال أهنم
 40متكونة من يث مت توزيع االستمارات على عينة زيع االستبيان على مجيع مفرداته، حالدراسة قمنا بتو 

  قيادة جامعية.
 أسلوب مجع البياانت: 2.5

 اليت هلا عالقة ابملوضوع دراساتالو  عتماد على مصدرين جلمع البياانت: األول يتمثل يف املراجعاالمت 
اعتمد فقد ابجلانب التطبيقي وأطروحات من أجل تغطية اجلانب النظري، أما الثاين يتعلق  مقاالتمن 

   :حسب األجزاء التالية تهاأسئل توزعت اليتو  على االستمارة كأداة رئيسية جلمع البياانت، نيالباحث
 الدراسة. عينة ائصصخب تتعلق أسئلة اجلزء األول:

  .الثالثة رأس املال الفكري مبكوانت متعلقة أسئلة الثاين: اجلزء
 .داء اجلامعي املتميزأببعاد األ متعلقة أسئلة :لثالثا اجلزء

 تليكار  مقياس وفق األسئلة إعداد وقد مت، االستبيان استمارة تتصدر اليت الديباجة عن فضال هذا 
 الذي يعد من أنسب املقاييس استخداما يف العلوم االجتماعية واإلدارية. اخلماسي

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 3.5
للعلوم  اإلحصائية احلزمة انمجبرب  االستعانةمت  واختبار فرضيات هذه الدراسة بياانت معاجلة من أجل

املئوية، إحصائية متنوعة متثلت يف النسب  أدوات نياستخدم الباحثحيث ، (spss 25.0)االجتماعية 
اختبار التوزيع ) اىل االستعانة ببعض االختبارات اإلحصائية، اضافة االحندار البسيط واالحندار املتعدد

 . النموذج املتبع مالئمةمن أجل التحقق من مدى  (التباين املسموح، اختبار معامل تضخم التباين الطبيعي،
 ثبات أداة القياس:  4.5

ى نفس النتائج على العينة نفسها، من أجل التأكد من ثبات أداة الدراسة وإمكانية احلصول عل 
حيث الدراسة،  حماورمن  حمورلكل (alpha cronbach)  معامل "الفا كرونباخ" نياستخدم الباحث
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، أما قيمة 0.603رأس املال الفكري جمتمعة( مكوانت للمحور املستقل ) معامل "الفا كرونباخ"بلغت قيمة 
، فيما بلغت قيمة معدل 0.818للمحور التابع )األداء اجلامعي املتميز( فقد بلغت  كرونباخ" معامل "الفا

  .تتميز ابلصدق والثبات االستبيانةمما نستنتج أن ، 0.841العام  الثبات
 :اختبار مدى مالئمة منوذج الدراسة لألساليب اإلحصائية املستخدمة 5.5

التحقق من مدى مالئمة منوذج الدراسة لألساليب اإلحصائية املستخدمة قمنا إبجراء  أجل من 
 جمموعة من االختبارات اإلحصائية واملتمثلة يف:

 اختبار التوزيع الطبيعي: 1.5.5
كومولوغروف مسرنوف، وكانت   ختبارال بياانهتا الختبار طبيعة التوزيع ملتغريات الدراسة قمنا إبخضاع 
 كالتايل:النتائج  

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي :1اجلدول 
 sig القيمة االحتمالية املتغري الرقم
 0.128 رأس املال البشري 01

 0.111 رأس املال اهليكلي 02

 0.145 رأس املال العالقايت 03

 0.107 االداء اجلامعي املتميز 04

 spssخمرجات ابالعتماد على  باحثنيمن إعداد الاملصدر: 

اخلاصة مبتغريات الدراسة أكرب من  (sig)من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن مجيع القيم االحتمالية  
، وعليه فإن توزيع بياانت هذه املتغريات تتبع توزيعا طبيعيا، وعلى هذا األساس 0.05مستوى الداللة 

 إىل االعتماد على االختبارات املعلمية. الحقا تجه حتليلناسي
 التعددية اخلطية بني املتغريات املستقلة:اختبار  2.5.5
من أجل ضمان مالئمة البياانت لتحليل االحندار والتأكد من عدم وجود ارتباط قوي بني املتغريات  

، وكانت لكل عنصر من عناصر املتغري املستقل (Tolérance)و  (vif) املستقلة، مت االستعانة ابختبار
 النتائج كالتايل:
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 (Tolérance)و  (vif)نتائج اختبار  :2اجلدول 

 املكوانت املتغري املستقل
 معامل تضخم التباين

(vif) 
 التباين املسموح

(Tolérance) 
 رأس
 املال

 الفكري

 0.933 1.072 رأس املال البشري

 0.884 1.131 رأس املال اهليكلي

 0.857 1.67 رأس املال العالقايت

 spssخمرجات ابالعتماد على  باحثنيمن إعداد الاملصدر: 

املقبولة إحصائيا، أما  5مة ي( أقل من القvifنالحظ أن مجيع قيم ) (02رقم ) من خالل اجلدول 
وعلى هذا األساس تعترب مشكلة االرتباط الذايت ذات  ،0.05( فجميعها أكرب من Toleranceقيم )

 درجة مقبولة تسمح ابالعتماد على نتائج حتليل االحندار.
 حتليل خصائص العينة: 6.5

 :التايل اجلدول وفق حسب اجلنس العينة أفراد توزيع كان اجلنس: -
 حسب اجلنس العينة أفراد توزيع :3اجلدول 

 %النسبة  التكرار اجلنس
 % 57.5 23 ذكر

 % 42.5 17 أنثى

  % 100 40 اجملموع

 spssخمرجات ابالعتماد على  باحثنيمن إعداد الاملصدر: 

 23عدد الذكور  حيث يقدر اإلانثتفوق فئة  الذكور( نالحظ أن فئة 03) اجلدول رقممن خالل 
هلم اإلانث يدل على أن  األمر الذي، % 42.5بنسبة  فرد 17 عدد اإلانث أما، % 57.5بنسبة  فرد

 . دور كبري إىل جانب الذكور يف تسيري إدارات مدارس القطب اجلامعي ابلقليعة
 :التايل اجلدول وفق حسب السن العينة أفراد توزيع نكا  السن: -
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 سنحسب ال العينة أفراد توزيع :4اجلدول 
 %النسبة التكرار  السن

 % 0 0 سنة 30اىل 20من 

 % 7.5 03 سنة 40اىل 31من 

 % 35 14 سنة 50إىل  41من 

 % 57.5 23 سنة 51أكثر من 

 %100  40 اجملموع

 spssخمرجات ابالعتماد على  باحثنيمن إعداد الاملصدر: 

 ألفراد عينة ( نالحظ أنه يوجد تباين واختالف بني الفئات العمرية04من خالل اجلدول رقم )
تكرار  ( األكثرسنة 51أكثر من ( والفئة الرابعة )سنة 50إىل  41من الدراسة، حيث جند أن الفئة الثالثة )

املرتفعة يف  دروسة، والسبب أن الفئات العمريةامل العينة من إمجايل% على التوايل  57.5% و 35بنسبة 
 اليت يتمتع هبا هؤالء األفراد.  السن أكثر تكرارا من الفئات األخرى هو توفر اخلربة املهنية

 :التايل اجلدول وفق املؤهل العلمي حسب العينة أفراد توزيع كان املؤهل العلمي: -
 العلميؤهل حسب امل العينة أفراد توزيع :5اجلدول 

 %النسبة التكرار  املؤهل العلمي
 % 0 0 ماجيستري

 % 100 40 دكتوراه

 % 100 40 اإلمجايل

 spssخمرجات ابالعتماد على  باحثنيمن إعداد الاملصدر: 

هذا و  أن معظم املستجوبني متحصلني على شهادة الدكتوراه،( 05) نالحظ من خالل اجلدول رقم
 الرتب مدارس القطب اجلامعي ابلقليعة تشرتط حاملي الدكتوراه من أجل التوظيف يف إدارات يدل أن

 قيادية.ال
 :التايل اجلدول وفق اخلربة حسب العينة أفراد توزيع كان اخلربة: -
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 ربةحسب اخل العينة أفراد توزيع :6اجلدول 
 % النسبة التكرار  السن

 % 0 0 سنوات 5أقل من 

 % 7.5 03 سنوات 10اىل 05من 

 % 27.5 11 سنة 15إىل  10من 

 % 65 26 سنة 16أكثر من 

 % 100 40 اإلمجايل

 spssخمرجات ابالعتماد على  باحثنيمن إعداد الاملصدر: 

 حيث سنة16أكثر من خربهتم  األفراد املستجوبني غالبية ( أن06اجلدول رقم ) خالل من نالحظ
 11 وعددهم سنة15و 10 بني حمصورة خربهتم األفراد اليتتليها فئة ، % 65فردا بنسبة  26قدر عددهم 

 أفراد 03وعددهم  سنوات10و 05 بنيحمصورة  خربهتم ، تليها فئة األفراد اليت% 27.5 فردا بنسبة تصل
 .كبرية  خربة هلا سنوات اليت الفئة على االستبيان توزيع يف تركيزان يثبت ما ، وهذا% 7.5بنسبة تصل 

  :ومناقشة النتائج اختبار الفرضيات 7.5
من ر أثر املتغري املستقل )كل عنصر االحندار البسيط الختباتحليل ختبار الفرضيات مت االستعانة بال

حندار املتعدد الختبار أثر االحتليل داء اجلامعي املتميز(، و التابع )األري مكوانت رأس املال الفكري( على املتغ
البشري، رأس املال اهليكلي، رأس املال العالقايت( على املتغري التابع ريات املستقلة جمتمعة )رأس املال املتغ
 ، وكانت النتائج كاأليت:داء اجلامعي املتميز()األ

على  البشريرأس املال لأثر إجيايب ذو داللة إحصائية يوجد  نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل: 1.7.5
 .األداء اجلامعي املتميز
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 اختبار معامل االحندار البسيط لتأثري رأس املال البشري على األداء اجلامعي املتميزنتائج  :7اجلدول 
معامل  "T"اختبار  "F"اختبار  معادلة االحندار 

 رتباطاال

"R" 

معامل 
 التحديد

"R²" 
 

 لاملعام
 "B" 

 اخلطأ
 املعياري

 قيمة
"F" 

 مستوى
 الداللة

 قيمة
"T" 

مستوى 
 الداللة

 الثابت
 ) ابقي

العوامل  
 األخرى(

0.852 

 

0.323 

 

11.194 0.002 

2.636 0.012 

0.477 0.228 

 رأس املال
 البشري 

0.489 0.146 3.346 0.002 

 spssخمرجات ابالعتماد على  باحثنيمن إعداد الاملصدر: 

يفسر  أي أن رأس املال البشري(، 0.228)بلغ  "R²"أن معامل التحديد )07(يبني اجلدول رقم  
من التأثري تعود إىل عوامل  % 78 أما ابقي النسبة واملقدرة ،من التغريات يف املتغري التابع % 22 نسبتهما 

" F"قيمة  أما عالقة موجبة بني املتغريين، مما يدل وجود (0.477)" قيمة R"، وبلغ معامل االرتباطأخرى
وهذا ما  ،α ≤ 0.05عند مستوى داللة  وهي أكرب من قيمتها اجلدولية( 11.194)احملسوبة اليت بلغت 

إجيايب ذو داللة إحصائية لرأس املال البشري  وجود أثراليت تنص على  الفرعية األوىل يقتضي قبول الفرضية
 األداء اجلامعي املتميز. على

على  اهليكليرأس املال لأثر إجيايب ذو داللة إحصائية يوجد  :ثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية ال 2.7.5
 .األداء اجلامعي املتميز
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 نتائج اختبار معامل االحندار البسيط لتأثري رأس املال اهليكلي على األداء اجلامعي املتميز :8اجلدول 
معامل  "T"اختبار  "F"اختبار  معادلة االحندار 

 رتباطاال

"R" 

معامل 
 التحديد

"R²" 
 

 لاملعام
 "B" 

 اخلطأ
 املعياري

 قيمة
"F" 

 مستوى
 الداللة

 قيمة
"T" 

مستوى 
 الداللة

 الثابت
 ) ابقي

العوامل  
 األخرى(

0.736 

 

0.348 

 

11.830 0.001 

2.116 0.041 

0.487 0.237 

 رأس املال
 يكلياهل 

0.543 0.158 3.439 0.001 

 spssخمرجات ابالعتماد على  باحثنيمن إعداد الاملصدر:   

يفسر يكلي أي أن رأس املال اهل (،0.237)بلغ  "R²"أن معامل التحديد )08(يبني اجلدول رقم  
% من التأثري تعود إىل عوامل  77أما ابقي النسبة واملقدرة  ،% من التغريات يف املتغري التابع 23ما نسبته 

" F"قيمة  أما عالقة موجبة بني املتغريين، مما يدل وجود (0.487)" قيمة R"، وبلغ معامل االرتباطأخرى
ما وهذا ، α ≤ 0.05عند مستوى داللة  وهي أكرب من قيمتها اجلدولية (11.830)احملسوبة اليت بلغت 

 يكليإجيايب ذو داللة إحصائية لرأس املال اهل وجود أثراليت تنص على  الفرعية الثانية يقتضي قبول الفرضية
  .األداء اجلامعي املتميز على

 العالقايترأس املال لأثر إجيايب ذو داللة إحصائية يوجد  :ثالثةنتائج اختبار الفرضية الفرعية ال 3.7.5
 .األداء اجلامعي املتميزعلى 
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 نتائج اختبار معامل االحندار البسيط لتأثري رأس املال العالقايت على األداء اجلامعي املتميز :9اجلدول 
معامل  "T"اختبار  "F"اختبار  معادلة االحندار 

 رتباطاال

"R" 

معامل 
 التحديد

"R²" 
 

 لاملعام
 "B" 

 اخلطأ
 املعياري

 قيمة
"F" 

 مستوى
 الداللة

 قيمة
"T" 

مستوى 
 الداللة

 الثابت
 )ابقي

العوامل  
 األخرى(

1.007 0.288 

10.394 0.003 

3.494 0.001 

0.463 0.215 

 رأس املال
 عالقايتال 

0.459 0.143 3.224 0.003 

 spssخمرجات ابالعتماد على  باحثنيمن إعداد الاملصدر:   

يفسر  عالقايتأي أن رأس املال ال ،(0.215)بلغ  "R²"أن معامل التحديد )09(يبني اجلدول رقم  
% من التأثري تعود إىل عوامل  79أما ابقي النسبة واملقدرة  ،% من التغريات يف املتغري التابع 21ما نسبته 

" F"قيمة  أما عالقة موجبة بني املتغريين، مما يدل وجود( 0.463)" قيمة R"معامل االرتباط، وبلغ أخرى
ما هذا ، α ≤ 0.05عند مستوى داللة  وهي أكرب من قيمتها اجلدولية( 10.394)احملسوبة اليت بلغت 

 عالقايتإجيايب ذو داللة إحصائية لرأس املال ال وجود أثراليت تنص على  الفرعية الثالثة يقتضي قبول الفرضية
 األداء اجلامعي املتميز. على

يوجد أثر إجيايب ذو داللة إحصائية ملكوانت رأس املال الفكري  :رئيسيةنتائج اختبار الفرضية ال 4.7.5
 )حتسني اجلودة، األحباث العلمية، خدمة اجملتمع(. األداء اجلامعي املتميز أببعاده املختلفةعلى 
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 املتميز نتائج اختبار معامل االحندار املتعدد لتأثري مكوانت رأس املال الفكري على األداء اجلامعي :10اجلدول 
معامل  "T"اختبار  "F"اختبار  معادلة االحندار 

 رتباطاال

"R" 

معامل 
 التحديد

"R²" 
 

 لاملعام
 "B" 

 اخلطأ
 املعياري

 قيمة
"F" 

 مستوى
 الداللة

 قيمة
"T" 

مستوى 
 الداللة

 الثابت
 ) ابقي

العوامل  
 األخرى(

0.225- 

 

0.392 

 

10.182 0.000 

0.572- 0.571 

0.678 0.459 
 رأس املال

 بشريال 
0.365 0.130 2.806 0.008 

 رأس املال
 يكلياهل 

0.379 0.145 2.612 0.013 

 رأس املال
 عالقايتال 

0.264 0.131 2.008 0.052 

 spssخمرجات ابالعتماد على  باحثنيمن إعداد الاملصدر: 

أي أن املتغريات املستقلة  ،(0.459بلغ ) "R²"أن معامل التحديد( 10) يبني اجلدول رقم
أما ابقي النسبة  ،% من التغريات يف املتغري التابع 45)مكوانت رأس املال الفكري جمتمعة( تفسر ما نسبته 

مما يدل  (0.678)قيمة  "R"بلغ معامل االرتباطقد ، و % من التأثري تعود إىل عوامل أخرى 55واملقدرة 
" احملسوبة فقد F"قيمة  أما ،األداء اجلامعي املتميزمكوانت رأس املال الفكري و وجود عالقة موجبة بني 

 (. 10.182)بلغت 
اجلامعي انت رأس املال الفكري على األداء أن هناك اختالف يف أتثري مكو  (10) رقم ويشري اجلدول

رأس املال حيث إذا ارتفع ، املتغري التابعكوانت أتثريا على املاملتميز، حيث أن رأس املال اهليكلي هو أكثر 
 "T" قيمةعند  ، وذلكدرجة 0.379ب األداء اجلامعي املتميز  اهليكلي بدرجة واحدة سيؤدي إىل ارتفاع

بدرجة يث إذا ارتفع حبرأس املال البشري ، يليه α ≤ 0.05( وهو ذو داللة معنوية حيث 2.612تساوي )
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تساوي  "T" عند قيمة ، وذلكدرجة 0.365األداء اجلامعي املتميز ب  واحدة سيؤدي إىل ارتفاع
بدرجة يث إذا ارتفع حبرأس املال العالقايت  وأخريا، α ≤ 0.05حيث  ( وهو ذو داللة معنوية2.806)

" تساوي T" عند قيمة ، وذلكدرجة 0.264األداء اجلامعي املتميز ب  واحدة سيؤدي إىل ارتفاع
 .α ≤ 0.05( وهو ذو داللة معنوية حيث 2.008)

 كوانتمل يوجد أثر إجيايب ذو داللة إحصائيةيقود إىل قبول الفرضية الرئيسية اليت تنص أنه ما  وهذا
اجلامعي  على األداءرأس املال الفكري جمتمعة )رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، رأس املال العالقايت( 

 املتميز.
 :خامتة .6

من خالل هذه الدراسة تبني أن لرأس املال الفكري أمهية كبرية يف حتقيق األداء اجلامعي املتميز وذلك 
تلك من خالل خمتلف مكوانته، حيث مت يف الدراسة امليدانية التأكيد على هذه األمهية من خالل أتثري 

هذا ما أدى بنا إىل اخلروج ابلنتائج  كوانت على األداء اجلامعي املتميز يف مدارس القطب اجلامعي ابلقليعة،امل
 واالقرتاحات التالية:

 متثلت نتائج الدراسة امليدانية فيما يلي: النتائج: 1.6
معامل  وهذا ما فسره ،واألداء اجلامعي املتميز جمتمعة هناك عالقة اجيابية بني مكوانت رأس املال الفكري -

 ؛0.678" الذي بلغت قيمته R"االرتباط 
 وهذا ما فسره ،واألداء اجلامعي املتميز جمتمعة بني مكوانت رأس املال الفكري متوسط اجيايب أتثريهناك  -

 ؛0.459 ت قيمتهبلغالذي  "R²"معامل التحديد
رأس املال اهليكلي هو املكون األكثر أتثريا على األداء اجلامعي املتميز يف مدارس  أظهرت نتائج الدراسة أن -

 0.379ب  املتميز األداء اجلامعي عند ارتفاعه بدرجة واحدة يرتفع معهالقطب اجلامعي ابلقليعة، حيث 
ب  املتميز األداء اجلامعي عند ارتفاعه بدرجة واحدة يرتفع معهحيث رأس املال البشري  ، مث يليهدرجة

 األداء اجلامعي عند ارتفاعه بدرجة واحدة يرتفع معهحيث وأخريا مكون رأس املال العالقايت  ،درجة 0.365
 ؛درجة 0.264ب  املتميز
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القطب اجلامعي ابلقليعة على رأس املال اهليكلي ورأس املال البشري  أظهرت نتائج الدراسة تركيز مدارس -
 ويرجع ذلك اىل إدراكها أبمهية هذه املكوانت يف استدامة أداءها املتميز.  لتحيق األداء اجلامعي املتميز، 

 :التالية االقرتاحات نقدم الدراسة نتائج على ضوء :االقرتاحات 2.6
ضرورة االهتمام برأس املال الفكري يف مدارس القطب اجلامعي ابلقليعة ومؤسسات التعليم العايل اجلزائرية  -

 ؛ابعتباره من األصول املهمة يف ظل بيئة األعمال املعاصرة عموما
رأس املال الفكري داخل  ضرورة الرتكيز على رأس املال البشري ابعتباره املكون األكثر أتثريا يف تكوين -

 مؤسسات التعليم العايل مبا يضمن حتسني أداءها وحتقيق أهدافها؛
 رأس املال اهليكلي؛ لتدعيم كافية لدعم أنظمة البحث والتطويربتوفري ميزانية  ضرورة تركيز االهتمام  -
ل عقد الندوات واملؤمترات وربطها من خال س املال العالقايت بني اجلامعة واجملتمعأالعمل على تعزيز ر  -

  ؛وعدم االكتفاء ابلتدريس وختريج الطلبة فقط حباجات اجملتمع
من أجل ضمان استدامة ضرورة منح املزيد من احلرية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جتريب األفكار اإلبداعية   -

 ؛التميز يف األداء اجلامعي
 ضرورة تركيز مؤسسات التعليم العايل على خدمة اجملتمع ابعتباره أهم أبعاد األداء اجلامعي املتميز.  -
 . قائمة املراجع:7

 املراجع العربية: 1.7
(. أثر رأس املال الفكري على إدارة 2012 ،أرشيد شادي الصرايرة، و أكرم يوسف النجداوي. )ديسمرب

 (.02) 06اجلودة الشاملة. جملة احباث اقتصادية وادارية ، 
 01ة ، (. أثر إدارة التميز يف األداء اجلامعي. جملة الداننري العراقي2016االء عبد الكرمي غالب املدو. )

(09.) 
(. اثر رأس املال الفكري على التغيري التنظيمي. جملة االقتصاد الصناعي 2016 ،ديسمرب 25حدة بوتبينة. )

 ،06 (02.) 
(. دور األداء اجلامعي يف حتسني كفاءة التدرسيني. جملة القادسية للقانون 2018 ،محزة علي جنيب. )جوان
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 (.01) 09والعلوم السياسية ، 
(. دور االستثمار لرأس املال الفكري يف حتقيق األداء املتميز للمؤسسة 2016/2017شايل. )مسية ولد شر 

 االقتصادية. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر: جامعة حيىي فارس ابملدية.
حتقيق االداء  (. دور رأس املال الفكري يف2014صاحل عبد الرضا رشيد، و صباح حسني شناوة الزايدي. )

 (.03) 16اجلامعي املتميز. جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ، 
(. أثر رأس املال اهليكلي على األداء الوظيفي. جملة التنظيم 2017عبد الغين بومشال، و العياشي زرزار. )

 .(04) 06والعمل ، 
 (.06) 03ال الفكري. جملة دراسات ادارية، (. ادارة املعرفة وأثرها على رأس امل2010عبد القادر ندى. )

(. دور االستثمار يف رأس املال الفكري يف حتقيق األداء املتميز 2016/2017عبد املطلب بيصار. )
ملنظمات األعمال. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر: جامعة حممد بوضياف 

 ابملسيلة.
(. رأس املال الفكري ودوره يف تعزيز جودة اخلدمات البنكية. 2017 ،جوان 01فاطمة الزهراء حيياوي. )

 (.02) 05جملة االقتصاد والتنمية ، 
(. إعادة هندسة األداء اجلامعي يف اجلامعات الفلسطينية مبحافظات 2014كوثر مخيس صالح ابو مايلة. )

 األزهر بغزة. غزة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة. كلية الرتبية، فلسطني: جامعة
(. االستثمار يف رأس املال الفكري ودوره 2016 ،جوان 20مصطفى حوحو، و عبد احلق العشعاشي. )

 (.15) 09يف حتسني األداء التنظيمي. جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية ، 
ية. جملة الغري للعلوم (. حتليل رأس املال الفكري كأداة اسرتاجت2009انظم جواد، و امساعيل ندى. )

 (.14) 02االقتصادية واالدارية ، 
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 :مالحق. 8

 : االستبيان01 رقم امللحق
 -تيبازة-املركز اجلامعي مرسلي عبد هللا 

 التجارية والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية
 قسم علوم التسيري

 ختصص: إدارة أعمال
 :موضوع بعنوان لقياس استمارة

 رأس املال الفكري كآلية لتحقيق أداء جامعي متميز
 -دراسة حالة عينة يف مدارس القطب اجلامعي ابلقليعة  -

 :بعد أما وبركاته، هللا ورمحة عليكم السالم...  السادة االفاضل
 مث متأنية، قراءة االستبيان عبارات من عبارة كل قراءة بعد االستبيان بتعبئة التكرم منكم يرجى 

 .مدرستكميف  الواقع حسب املناسبة اخلانة يف (X)عالمة  وضع
 مع الباحث حصرا، وسيتعامل العلمي البحث ألغراض إال تستخدم لن املقدمة علما أن املعلومات

 اإلجاابت أبمانة علمية وموضوعية.
 ...والنجاح والتألق التوفيق دوام لكم ومتنيايت تقديري مع

 نوال لكحلد.بن  :إشراف حتت                                                 سليمشبوي  .طإعداد: 

http://www.ipedr.com/vol6/20-A10012.pdf
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 احملور األول: املعلومات الشخصية
  أنثى         اجلنس:  ذكر 
  :فأكثر 51          50-41          40-31          30-20العمر 
          املؤهل العلمي: دكتوراه         ماجيستري 
 :سنة فأكثر 16   سنة     15 -11سنوات         10-5         سنوات 5أقل من  اخلربة 

 احملور الثاين: رأس املال الفكري
 أوال: رأس املال البشري

 العبارة الرقم
 موافق
 متاما

 حمايد موافق
غري 
 موافق

 غري موافق
 متاما

      متلك املدرسة قيادة ذات رؤية واضحة. 01
املدرسة أعضاء هيئة تدريسية ذو جودة توظف  02

 وكفاءة عالية.
     

يكرس أعضاء اهليئة التدريسية كل وقتهم ألغراض  03
 البحث والتدريس.

     

 يطرح أعضاء اهليئة التدريسية أفكارا جديدة 04
 ابستمرار ويناقشوها يف االجتماعات.

     

 تشجع املدرسة يطرح أعضاء اهليئة التدريسية 05
اجناز البحوث العلمية وجتريب األفكار على 

 اإلبداعية وعم اخلوف من اخلطأ.
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 اثنيا: رأس املال اهليكلي

 العبارة الرقم
 موافق
 متاما

 حمايد موافق
غري 
 موافق

 غري موافق
 متاما

أمام  هناك تنوع يف االختصاصات العلمية املتاحة 06
 الطلبة.

     

 يفيتم تدريسها هناك تنوع يف املقررات اليت  07
 املدرسة.

     

توفر املدرسة ميزانية كافية لدعم أنظمة البحث  08
 والتطوير املوجودة بداخلها.

     

توفر املدرسة اخلدمات الكلية واملعلومات الضرورية  09
 ألعضاء اهليئة التدريسية والطلبة.

     

يتيح نظام تكنولوجيا املعلومات البنية التحتية  10
 ألغراض التدريس والبحث العلمي.الداعمة 

     

 اثلثا: رأس املال العالقايت

 العبارة الرقم
 موافق
 متاما

 حمايد موافق
غري 
 موافق

 غري موافق
 متاما

      تستقبل املدرسة الطلبة من ذوي املستوايت العلمية العالية. 11
تقوم املدرسة ابستطالعات من أجل التعرف على  12

 الطلبة.احتياجات ورغبات 
     

حتتفظ املدرسة بعالقات شراكة وطيدة مع املدارس  13
 واجلامعات األخرى.

     

تسعى املدرسة للحصول على عضوية يف العديد يف  14
 اجلمعيات العلمية واملهنية.

     

تشجع املدرسة أعضاء اهليئة التدريسية على إقامة عالقات  15
 مع املدارس األخرى. ةأكادميي
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 األداء اجلامعي املتميزاحملور الثاين: 
 حتسني اجلودةأوال: 

 العبارة الرقم
 موافق
 متاما

 حمايد موافق
غري 
 موافق

 غري موافق
 متاما

ختضع مجيع املناهج اليت تقدمها املدرسة إىل التحسني  16
 املستمر.

     

تضاهي اخلدمات اليت تقدمها املدرسة خدمات املدارس  17
 األخرى.واجلامعات 

     

      تستجيب إدارة املدرسة القرتاحات الطلبة يف تطوير خدماهتا. 18
      هناك اعرتاف من طرف املدرسة أبمهية اجلودة. 19

 األحباث العلميةا: اثني

 العبارة الرقم
 موافق
 متاما

 حمايد موافق
غري 
 موافق

 غري موافق
 متاما

ذات الطبيعة تشجع إدارة املدرسة األحباث العلمية  20
 النظرية والتطبيقية.

     

تويل إدارة املدرسة أمهية ابلغة يف كسب ثقة  21
 الباحثني عن طريق التعاون معهم.

     

تقدم إدارة املدرسة الدعم املادي واملعنوي  22
 للباحثني.

     

تعمل إدارة املدرسة على ربط األحباث العلمية مع  23
 حاجات اجملتمع احمللية.
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 خدمة اجملتمع: اثلثا

 العبارة الرقم
 موافق
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period 2000-2018 
 2، شرقرق مسري1قحام وهيبة

 hibacos@yahoo.fr ،سكيكدة 1955أوت  20جامعة 1
  cherakrak_s@yahoo.fr ، سكيكدة 1955أوت  20جامعة 2

 30/08/2019اتريخ النشر:               05/05/2019اتريخ القبول:                 19/03/2019اتريخ االستالم: 

 لخص:م
-2000 للمدةزمات املالية وأسعار النفط العاملية اىل حتديد العالقة بني األهتدف هذه الدراسة 

% من 31أن  كما،  همابين يف االجتاهني قصرية وطويلة ، وقد توصلنا اىل أن هناك عالقة سببية2018
صدمة يف أسعار النفط تؤدي اىل تغيري  توصلنا أيكما   التغريات يف سعر النفط تفسرها االزمات املالية،

أي صدمة يف مؤشر و على املدى الطويل،  NASDAQمؤشر يف وتغيري سليب  DJIAجيايب يف مؤشر إ
NASDAQ  يؤدي اىل تغيري اجيايب يف مؤشرDJIA على املدى الطويل وسعر النفط. 

 اخلطأ.: سعر النفط، االزمات املالية، منوذج تصحيح الكلمات املفتاحية
 JEL: F02, F15, G15, Q43 تصنيف

Abstract 

This study aims to determine the causal relationship between the 

financial crises and the international oil prices for the period 2000-2018. 

We found that there is a short and long causal relationship between the 

financial crises and the oil price, and 31% of the changes in the price of oil 

are explained by the financial crises. We also found, Any shock in oil prices 

leads to a positive change in the DJIA index and a negative change in the 

NASDAQ index in the long term.  

Keys word. Oil price, financial crises, error correction model. 

Jel Classification Codes:F02, F15, G15, Q43 
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 مقدمة: .1
برز االزمات اليت مرت على االقتصاد أمن  2008تعترب االزمة املالية العاملية اليت مر هبا العامل عام 

واليت نتجت عن مشكلة الرهن العقاري أو أزمة بنكية يف االقتصاد االمريكي، واليت  1929زمة أالعاملي منذ 
مما أدى اىل اهنيار املؤسسات واالسواق  ،خرى االوروبية واالسيويةانتقلت بعدها إىل ابقي االقتصادايت األ

املالية الدولية مبا فيها أسواق النفط العاملية اليت أتثرت بفعل االزمة كباقي االسواق احلقيقية وشأهنا شأن ابقي 
املهمة يف االقتصادايت أو الظواهر سعار النفط من املتغريات أاالزمات املالية وتقلبات عترب تالسلع االخرى. 

ث بينهما والعالقة اليت ليت جتعلنا نبحث يف مضموهنا عن خمتلف التفاعالت والتأثريات اليت حتدالدولية ا
 2008لسنة  املالية ةاالزم مدى أتثريما  وميكننا أن نصيغ إشكالية الدراسة على النحو التايل: تربطهما،

 الدولية؟على تقلبات أسعار النفط يف االسواق 
 :ةفرضيات التاليالعلى الجابة عن مشكلة الدراسة يف ااعتمدان 

حدوث أزمة مالية تؤدي إىل اخنفاض يف ، العالقة بني االزمات املالية وسعر النفط هي عالقة طردية -
 ر النفط.اسعأ

 سعار النفط.أحدوث االزمات وتقلبات  بنيتوجد عالقة سببية قصرية املدى  -
 سعار النفط.أتوجد عالقة سببية طويلة املدى بني حدوث االزمات وتقلبات  -
 .DOW JONES كثر من مؤشرأسعار النفط أيؤثر على  NASDAQ مؤشر -

وحماولة  النفط،الدراسة إىل تسليط الضوء على طبيعة العالقة بني االزمات املالية وأسعار هذه هتدف 
معاجلة ، من خالل 2000 ةالية خاصة بعد سناملزمات االالوقوف على مدى أتثر سعر النفط حبدوث 

 قياس، ويف االخري على أسعار النفط اخلاماألزمة  أثر، وبعدها نتطرق اىل النظري لالزمة املالية العاملية االطار
 أثر األزمة املالية العاملية على أسعار النفط اخلام.

 اإلطار النظري لألزمة املالية العاملية: .2
 احلديثة: ومظاهر األزمة االقتصادية الدوراتخصائص  1.2

ملية رأمسال مادي ُيستخدم يف العسواء  ،ر األصولاالخنفاض املفاجئ يف سع الةحباالزمة املالية تعرف 
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 أو ، أو أهنا حقوق ملكية لألصول املاليةة رأس املال املادي، أو أصول مالية، وهي حقوق ملكياإلنتاجية
النشاط يف التقلب والتذبذب  فيقصد هبالدورة االقتصادية اأما  .(3، ص 2013)العقون ،  شتقات ماليةامل

من مرحلة رواج يف مجيع القطاعات، تتبع بركود وانكماش مث يليها انتعاش، حيث تتكرر تتكون ، االقتصادي
متويل انشطتها تفضل  ن الشركات فإ مبرحلة الكسادمرور االقتصاد ف .مجيع املراحل السابقة يف الدورة املوالية

رتفاع اب، ويف مرحلة النمو تبدأ التوقعات املتفائلة رية يف تعاملها مع القطاع املايلحبرص وعدم حتمل خماطر كب
لتوسع يف االقرتاض، وتنتقل عدوى التفاؤل بدورها اىل القطاع املايل، ويبدأ اب الشركاتبدأ تاالرابح، ومن مت 

املقرضون يف التوسع يف اقراض الشركات دون حتوط كاف أو التحقق من قابلية اسرتداد القروض، ويف حالة 
حدوث مشكلة مادية أو ازمة مالية لكيان كبري يبدأ القطاع املايل يف االحساس ابخلطر مما يؤثر على قابليته 

)أمحد،  التزاماهتا، وتبدأ األزمة املالية لإلقراض، االمر الذي يؤثر على بقية الكياانت االقتصادية على سداد
ال توجد مدة نه أ. أما أهم املتغريات اليت طرأت على مظاهر األزمة الدورية احلديثة (101،ص 2016

فالدورات احلديثة تدوم يف املتوسط ست سنوات وهي تبدأ مبرحلة  ،حمددة لكل مرحلة من مراحل الدورة
سنوات ينمو فيها الناتج  5، تعقبه مرحلة توسع مدهتا % 3ل من قركود مدهتا عام يهبط الناتج فيها أب

ن مير االقتصاد جبميع املراحل فيمكن للدولة التدخل أليس ابلضرورة و ، (fmi, 2002) % 3أبكثر من 
اختالف كل مرحلة من مراحل الدورة حسب االسباب والنتائج عن سابقاهتا، مع و الرواج، أيف حالة الركود 

أسبابه  يفخرى، وخيتلف من بلد ألخر كما خيتلف أفالركود يف سنة معينة خيتلف عن الركود يف سنوات 
، ابتت األزمات حاليا أقل عمقًا وأقصر زمنًا ابملقارنة مع األزمات السابقة، كذلك ونتائجه ودرجة أتثريه

طول وحاالت الركود اكثر سطحية يف فرتة ما بعد اخلرب العاملية، أصبحت أن فرتات التوسع أفالنتائج تقر 
 التاسع عشرن مثال مثلها ما بني القر أربع أطول مرة ونصف من فرتات الركود لتصل أففرتات التوسع كانت 

وهذا يرجع إىل احملاوالت املستمرة من جانب الرأمسالية املعاصرة  ،(fmi, 2002) العشرين ومنتصف القرن
 للتكيف مع الشروط التارخيية اجلديدة ومتطلبات الثورة التقنية والعلمية.

  :األزمة املالية األمريكية أسباهبا وااثرها 
 2008يف األصل كانت فقاعة عقارية كبرية انفجرت يف الوالايت املتحدة األمريكية يف أوت االزمة 
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وسرعان ما حّتولت  امريكا،وهو رابع أكرب بنك يف ( Lehman Brothers) متثلت يف ظاهرة إفالس بنك
، وتسببت حبدوث سلسلة اهنيارات العاملي منذ أزمة الكساد الكبري هبا االقتصاد مروبسرعة إىل أسوأ أزمة 

متتالية ومتعاقبة يف األسواق املالية العاملية، بدأت يف اهنيار األسواق املالية يف الوالايت املتحدة ومروراً أبسواق 
 2008ت خسارة أسواق املال يف الربع األخري من عام قدر . وَقد ويةسياآلأورواب وأخريًا ابهنيار األسواق 

بينما أشارت تقديرات بنك التنمية اآلسيوي إىل أن خسارة العامل  ،ون دوالر أمريكيتريلي 30فقط بنحو 
هناك العديد من األسباب اليت و  ،2008تريليون دوالر أمريكي من األصول املالية يف عام  50قاربت الـ 

 :من أمههاو أبخر حبدوث األزمة املالية أبشكل  تسببت
واالقتصاد األمريكي خصوصا، حيث كانت تعاين الوالايت املتحدة تغري ظروف االقتصاد العاملي   -

مليار ليصل العجز  450اىل  2002وصل سنة  1971االمريكية من عجز يف امليزان التجاري منذ سنة 
مشكل لك ذك ،(Aglietta & Rigot, 2009. p50) مليار دوالر 758اىل  2007سنة 

تريليون دوالر  8.4كرب الدول مديونية يف العامل حيث ارتفعت الديون من أاملديونية ابعتبار الوالايت املتحدة 
% من الناتج احمللي االمجايل،  65، وهي تشكل اكثر من  2007تريليون دوالر سنة  8.9اىل  2003سنة 

مليار دوالر،  410حبوايل  2008عجز سنة لك االقتصاد االمريكي يعاين من عجز امليزانية، حيث بلغ الذك
كما   ،(2009)مصطفى،  النفقات% من الناتج احمللي، كما تغلب النفقات العسكرية على ابقي  2.9أي 

 .ساسي يف االقتصادايت الرأمسالية يف حصول تراجع النشاط احلقيقي حلساب النشاط اخلدمايتأحدث حتول 
التقلبات يف معدالت الفائدة: لقد منحت القروض العقارية مبعدل فائدة متغري مرتبط بسعر فائدة البنك  -

ب املقرتضني مت تزيد ذن االعباء املالية للتسديد يف البداية تكون منخفضة هبدف جأا يعين ذاملركزي، وه
ة، وكنتيجة لتخفيض البنك ا أتخر املدين عن السداد ألي دفعة تتضاعف معدالت الفائدإذابلتدريج، و 

سبتمرب،  احداث% بسبب 1.75% اىل 6.5من  2001و 2000املركزي ملؤشر معدالت الفائدة بني 
وازمة فقاعة االنرتنت، واخنفاض معدالت التضخم العاملي، اخنفضت معدالت الفائدة يف االسواق وهو ما 

ل الطلب فع، وب2004عقار حىت منتصف وي املخاطر املرتفعة، وتنشيط سوق الذساهم يف زايدة االقراض ل
وظهور  2005سعار العقار منتصف أا اىل ارتفاع ذدى هأاء والطاقة ذسعار الغأاملتزايد والتضخم املرتفع يف 
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%، 5.25اىل  2006دى اىل رفع معدالت الفائدة ليبلغ منتصف أ ا ماذفقاعة مضاربية يف قطاع العقار، وه
 . (2013)ص ن د،  نيثره سليب على املقرتضكان أوهو ما  

إن أغلب املستثمرين يف السندات العقارية  ،االحنراف عن املقاييس املعمول هبا يف منح القروض العقارية -
هي بنوك االستثمار و الوسطاء املاليني اجلدد و اليت قامت بتوسيع حجم القروض الرهنية دون النظر اىل 

تعميم املضاربة واللجوء إىل أوراق مالية جد متطورة،  ، معلمستفيدين منها من أجل املنافسةاجلدارة االئتمانية ل
 2007شهد طفرة يف الوالايت املتحدة ، ففي سنة  الذيل الواسع  لتقنية التوريق، من خالل االستعما

، وسوق مليار دوالر 902وايل ح( MBS) قيمة سوق االوراق املالية املدعومة ابلرهون العقاريةكانت 
االف دوالر، ومها  10مليار دوالر، أي تعدى  669وايل ( حبABSاالوراق املالية املدعومة ابألصول )

 .Aglietta & Rigot, 2009)  من سوق السندات االمريكية %40كثر من أيستحوذان على 
p50)  ،قيمة املشتقات عند حدوث االزمة تعدت ف، كما نشري اىل دور املشتقات املالية يف وقوع االزمة

  كثر بعشرة مرات ما ينتجه العامل من سلع وخدمات. أأي  ،تريليون دوالر 600
 واملشكوك فيهاوكاالت التصنيف االئتماين ومسامهتها يف األزمة املالية العاملية. إذ مت منح الديون املرتفعة  -

واحلساابت اخلتامية،  فالبنوك مل جتري تقييما للبياانت احملاسبية املختلفة كاحلساابت املالية ،تصنيفا مرتفعا
وطرق تدفق احلساابت وحساب االرابح واخلسائر، هبدف التأكد من قدرة املقرتضني على سداد القروض 

خرى أمن جهة ، ه البياانت ووضوحها، وشفافية عرضهاذهنا مل تتأكد من صحة هأومعرفة مركزهم املايل، كما 
 اثر سلبية نوجزها فيما يلي:أه االزمة اىل ذدت هأفقد 

، بنوكال أكربي يعد من ذال (،Lehman Brothers) إفالس العديد من البنوك والشركات أمهها بنك -
كانت قيمة ( Washington Mutual)مليار دوالر، بنك  691بـ  صوله تقدر قبل االفالسأوكانت 

 16.7قيمته علن افالسه بعد قيام زابئنه بسحب ما أمليار دوالر، وقد  327صوله قبل االفالس تقدر بـ أ
 91( اليت كانت قيمة اصوهلا قبل االفالس تتعدى GMمليار دوالر يف عشرة اايم، شركة جنرال موتورز )

بعد اهنيار املبيعات وختلي املستثمرين عنها مما أدى ابحلكومة االمريكية  2009مليار دوالر، وقد افلست سنة 
ا ( اليت تقدر اصوهلCITاملالية االمريكية )لك اجملموعة ذك من اسهم الشركة. %60ابالستحواذ على 



 

 قحام وهيبة، شرقرق مسري
 

456 

  .مليار دوالر 80.4
% يف عام 3.2وايل حبمعدل النمو احلقيقي لالقتصاد العاملي تراجع األثر على معدالت النمو االقتصادي  -

% سنة  0.9اىل  2007%سنة 2.7 منرتاجع ف الرأمساليةما الدول أ ،(2012)اهلامشي حجاج،  2008
ما يف االحتاد أ%، 1.1% اىل 2ما يف االقتصاد االمريكي فقد تراجع خالل نفس الفرتة من أ، 2008

ا بفعل عدوى االزمة املالية نتيجة التشابك واالرتباط ذ%، وه0.9% اىل 2.7االورويب فقد تراجع من 
 .(2010)خالد و البنداري،  املايل والتجاري والنقدي بني االقتصادايت

الصناعي ألسهم الشركات األمريكية الكربى يف اليوم للقطاع اهنيار البورصات: هبط مؤشر داو جونز  -
عرفت مؤشرات مجيع االسواق املالية اخنفاضا  2007منتصف جويلية  ويف ،%7,3التايل لألزمة مبقدار 

  Cac 40%، و مؤشر26نسبة  Nikkeiومؤشر% 12  نسبة Dow Jones خسر مؤشر ،حادا

ن قيمة االوراق املالية يف أ، كما (184، ص 2014)موسلي،  %19نسبة  Dax%،  ومؤشر22نسبة 
تراجعت قيمة االوراق املالية يف السوق االمريكي بـ  2008ه االسواق عرفت اخنفاضا كبريا ففي سنة ذه

)النجار،   %41% والسوق االملاين بـ 42% السوق الفرنسي بـ 34الربيطاين بـ  %، السوق 36
  (75،ص2009

عدد األفراد املعرضني للبطالة على ف ،آاثر األزمة على سوق العمل: حيث ارتفعت البطالة بشكل كبري -
 .2007مليون شخص سنة  190كان بعدما   2008مليون شخص سنة  210مستوى العامل وصل إىل 

%، ويف بريطانيا اىل 6.1%، ويف االحتاد االورويب اىل  7يف امريكا اىل  2008البطالة سنة  وارتفع معدل
 % يف االحتاد االورويب10% يف امريكا، 9.7اىل  2010، ليصل سنة (75،ص2009)النجار،  5.7%

 .(43، ص2009)ولعلو، 
 أثر األزمة املالية العاملية على أسعار النفط اخلام. 3

 إنتقاهلا وحتوهلا إىل اضطراب يطرأ على التوازن االقتصادي يف األسواق،  من خصائص االزمات املالية
من القطاع املايل إىل القطاع احلقيقي وما يتمخض عن ذلك من اختالل التوازن بني الطلب والعرض من 
السلع واخلدمات، ذلك أن األزمات املالية تظهر بداية وبسرعة يف أسواق رأس املال ، مث تنتقل بعد فرتة 
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النفط كغريه من األسواق  سوقابعتبار و ، ألسواق السلع واخلدمات، مث تنتقل بعد فرتة إىل سوق العمل
تداعيات األزمة املالية طاملا أهنا انتقلت إىل القطاع احلقيقي. فالنفط سلعة شأهنا شأن ل معرضفهو األخرى 

تذبذب  من خاللعلى سوق النفط  رثتؤ ألزمة املالية فاالسلع األخرى تتأثر ابلتطورات اليت حتدث يف سوقها، 
هناك  أيضا ،يؤدي اىل تراجع النمو االقتصادي العاملي فيرتاجع سعرهالذي الطلب العاملي على النفط اخلام 

يف السوق  عالقة معنوية لالرتباط غري اخلطي ما بني العائدات املستقبلية للنفط اخلام ومؤشر عائدات االسهم
قة التغذية كد عال، مما يؤ املستقبلي اخلام تؤثر على بعضهان كل من عوائد مؤشر االسهم و النفط أ، و املايل

كان   2008عند انفجار االزمة املالية عام ، (7،ص 2007)خبتيار صابر و علي اهلييت،  العكسية بينهما
، اين اخنفض الطلب العاملي على النفط اخلام مقابل العرض سعار النفطأه االزمة االثر الواضح على ذهل

ا بفعل تراجع النمو االقتصادي ذوه 2008سنة  % 1.77ي اخنفض مبعدل ذا االخري الذه ،العاملي
فقد اخنفضت االسعار من ، % 100وصلت اىل اكثر من  ذسعار النفط بشدة إأالعاملي، كما تراجعت 

،ص 2011)بتال و وسام ،  2008دوالر يف ديسمرب  34اىل  2008دوالر للربميل يف شهر اوت  147
اخنفاض له،  أديندوالرا للربميل ويصل مؤشر السوق اىل  42ما يقارب  2009ليصل يف اكتوبر  .(10

قبل األزمة املالية العاملية وصل الطلب العاملي على النفط حىت عام  ،اخنفاض الطلب على النفطبفعل وهذا 
مليون برميل يومياً، لكن شهد اخنفاضاً عقب وقوع األزمة املالية مبقدار مليون برميل يومياً.  86إىل  2007

 النفطسعار أسهمت بدور كبري يف التقلبات احلادة يف أن عمليات املضاربة يف االسواق النفطية قد إلك فذك
حيث اضطرت الدول املنتجة واملصدرة  ،اهنيار أسعار النفطاىل تراجع االستثمارات النفطية أدى كذلك   ،

للنفط والشركات االستثمارية إىل إيقاف أو أتجيل العديد من املشاريع يف هذه املراحل ويف العديد من دول 
  .العامل

 اخلامأثر األزمة املالية العاملية على أسعار النفط قياس  .4
مت صـــــياغة منوذج للعالقة بني االزمات املالية وتقلبات اســـــعار النفط خالل فرتة الدراســـــة املمتدة من 

اين  Djia ، ومؤشـــر Nasdaq ســـعار النفط اخلام، ومؤشـــرأوذلك ابســـتخدام متغريات  2000-2018
املؤشــــــــــــــر االول ميس اجلـانـب املـايل لالزمـة، امـا املؤشــــــــــــــر الثـاين فيمس اجلـانـب احلقيقي املتمثـل يف القطـاع 
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ســـــــــعار النفط يف االســـــــــواق الدولية، وابلتايل فإن أن حدوث االزمة يؤدي اىل تراجع أالصـــــــــناعي، ويفرتض 
 الدراسة ستقوم على تقدير النموذج التايل: 

OIL= f (Nasdaq, DJIA )  

 والشكل اخلطي للنموذج يكون:
OIL= α + β1 Nasdaq + β2 DJIA+ Ɛt 

، مؤشر سوق االوراق املالية: Nasdaq  ،سعار النفط اخلام مقومة ابلدوالر االمريكيأ: OIL حيث:
DJIA :مؤشر سوق القطاع الصناعي . 
 اختبار إستقرارية السالسل الزمنية )اختبار جذر الوحدة( 1.4

مؤشر سوق ( Oil) السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة املتمثلة يف اسعار النفط مت اختبار استقرارية
وألجل ذلك مت استخدام اختبار (، DJIA) داوجونز مؤشر ، و(NASDAQ) انسداك لالوراق املالية

(Augmented Dickey-Fuller ) على الرغم من االستعمال الواسع هلذا االختبار اال جلذور الوحدة، و
انه يعاين من مشكلة عدم أخذه بعني االعتبار وجود مشكلة اختالف التباين و اختبار التوزيع الطبيعي 

يعمد الذي  ، Phillips Perron ستعمل اختبار آخر و هو اختبارناملوجودة يف سلسلة زمنية ما، و لذا 
إىل تصحيح غري معلمي إلحصاءات ديكي فولر من أجل األخذ بعني االعتبار األخطاء املرتبطة، و يتم 

قدرة اختبارية أفضل و أدق لديه  كما  ،(137، ص 2006)هتهات،  اجراء هذا االختبار يف أربعة مراحل
، (ADF)تضارب وعدم انسجام نتائج و ا عندما يكون حجم العينة صغرية، السيم( ADF) من اختبار

والنتائج كانت يف  ( Patterson, 2002, p265) عتمد على قيم ماكينونن  كل اختبارات السابقةويف
 اجلدول التايل:

 : اختبار جذر الوحدة 1دول اجل
1st difference level 

A DF 
none 

T & 

intercept 
intercept none 

T & 

intercept 
intercept 

-

30.80425  
-30.80356   30.8022   - 0.8830 - 2.721822 - 2.58523 OIL 

-

20.22284 
-20.30797 

-

20.26684 
1.242219 -2.006092 

-

0.024788 
DJIA 
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-

25.24916  
-25.38402  

-

25.26277  
0.838624 -2.523886 0.174790 NASDAQ 

1st difference level P-P 

statistic 

 
none T & 

intercept 
intercept none T & 

intercept 
intercept 

- 

680.431 
- 721.2281 - 687.263 - 4.8598 - 43.49963 - 34.2058 OIL 

-

892.0220 
-1303.238 

-

2197.492 
-3.94131 -74.23096 -32.9451 DJIA 

- 

848.739 
- 1087.508 - 910.454 - 5.1701 - 63.72335 - 34.3882 NASDAQ 

 . Eviews 7اعداد الباحثني اعتمادا على برانمج  من املصدر:

ن أن نتائج االختبارين جاءت متوافقة، و أاىل  PPو  ADF تشري نتائج اجلدول من خالل تطبيق اختباري
قل من أن مجيع القيم املقدرة هي أالسالسل الزمنية للمتغريات االقتصادية غري مستقرة يف مستوايهتا، حيث 

القيم احلرجة يف قيمتها املطلقة، االمر الذي يعين اهنا غري معنوية احصائيا، فانه مت قبول فرضية العدم القائلة 
ن متغريات الدراسة كانت مستقرة عند مستوى إاالول فأما عند الفرق ، هتابعدم سكون املتغريات يف مستواي

 .تغريات متكاملة من نفس الدرجةاملن كل من أو  %،5معنوية 
 (:Granger Causality Tests) إختبار السببية جلراجنر 2.4

 بني املتغريات : اختبار السببية2دول اجل
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 DNASDAQ does not Granger Cause 

DJIA 
 4804  5.24888 0.0053 

 DJIA does not Granger Cause DNASDAQ  0.89888 0.4071 

 DOIL does not Granger Cause DDJIA  4804  0.15392 0.8573 

 DDJIA does not Granger Cause DOIL  0.10303 0.9021 

 DOIL does not Granger Cause 

DNASDAQ 
 4932  848.025 0.0000 

 DNASDAQ does not Granger Cause DOIL  93.3171 2.E-40 

 Eviews 7اعداد الباحثني اعتمادا على برانمج  من املصدر:
ر النفط، أي وسع NASDAQ أنه توجد عالقة سببية يف اجتاهني ما بني مؤشراجلدول من يتضح 

 NASDAQ وأن التغيري يف مؤشر ،NASDAQ أن التغيري يف سعر النفط يتسبب يف التغيري يف مؤشر
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 يتسبب يف التغيري يف مؤشر NASDAQ يتسبب يف التغيري يف سعر النفط. كما أن التغري يف مؤشر
DJIA. 
 . Johansen’s co-integration test :اختبار جوهانسن للتكامل املشرتك 3.4

ن مجيع السالسل الزمنية مستقرة عند الفرق االول، ميكن إجراء أ ر الوحدةذبعدما اظهرت نتائج ج
 يبني ذلك. 4إختبار التكامل املشرتك واجلدول رقم 

حيث تشري النتائج إىل رفض فرضية العدم، واليت تعين عدم وجود أي متجه للتكامل املشرتك، وقبول 
ت ينبغي أن حتظى بتمثيل منوذج تصحيح الفرض البديل بوجود متجه تكامل مشرتك واحد، مما يعين أن املتغريا

 ن القيمة احملسوبة لنسبة االمكانية العظمىأ يتضح ، اخلطأ لتقدير اآلاثر القصرية وطويلة املدى
Eigenvalue Max  وإحصائية االثر Statistic  Trace  أكرب من القيم احلرجة Critical Value  

( 314.2599أن القيمة احملسوبة لنسبة االمكانية العظمى ) حيث، (%5)عند مستوى معنوية 
( أكرب من القيمة احلرجة لنفس االختبار عند املستوى االحتمايل 10.62105) (،35.58402و)
(، وابلتايل رفض فرضية العدم القائلة بعدم 3.841466(، )15.49471( و)29.79707،) 5%

ابلنسبة للقيمة احملسوبة لنسبة االمكانية إلحصائية ونفس الشيء ، وجود أي متجه للتكامل املشرتك
( فهي اكرب من القيمة احلرجة الختبار األثر عند 10.62105(، )24.96297( و)278.6759االثر)

وجود عالقة التكامل  مبعىن(، 3.841466( ، )14.26460( و)21.13162،) %5مستوى معنوية 
(، %5عند مستوى معنوية ) 3ن عدد املتجهات للتكامل هو أاملشرتك وابلتايل نقبل الفرضية العدمية، حيث 

 ا يعين امكانية وجود عالقة توازنية طويلة االجل على االقل بني بعض املتغريات.ذوه

 . Johansen’sco-integration test : نتائج اختبار التكامل املشرتك3دول اجل
Prob Trace Statistic Critical Value 

5% 

Hypothesized No. of 

CE(s) 

 

 0.0001  314.2599  29.79707 r=0 

 0.0000  35.58402  15.49471 r≤1 

 0.0011  10.62105  3.841466 r≤2 

Prob Maximum Eigenvalues 

Test 

Critical Value 

5% 

Hypothesized No. of 

CE(s) 

 

 0.0001  278.6759  21.13162 r=0 

 0.0007  24.96297 14.26460 r≤1 

 0.0011  10.62105  3.841466 r≤2 
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 Eviews 7اعداد الباحثني اعتمادا على برانمج  من املصدر:

 VAR Lag Order Selection Criteria حتديد فرتة اإلبطاء املثلى 4.4
 يف اجلدول التايل: كانتنتائج  الو ،  VCEM يسمح هذا االختبار بتحديد فرتات االبطاء املثلى يف منوذج

 نتائج اختبار حتديد فرتات التباطؤ يف النموذج: 4دول اجل
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -110367.3 NA   1.90e+16  45.99722  46.00127  45.99864 

1 -102927.1  14867.95  8.59e+14  42.90025  42.91644  42.90594 

2 -101466.6  2916.886  4.69e+14  42.29530  42.32364  42.30525 

3 -100413.8  2101.164  3.04e+14  41.86030  41.90079  41.87452 

4 -99946.27  932.5198  2.51e+14  41.66921  41.72184  41.68770 

5 -99596.42  697.3779  2.18e+14  41.52716  41.59193  41.54991 

6 -99476.92  238.0528  2.08e+14  41.48111  41.55803  41.50812 

7 -99393.90  165.2844  2.01e+14  41.45026  41.53932  41.48154 

8 -99312.29   162.3581

* 

  1.95e+14

* 

  41.42000

* 

  41.52121

* 

  41.45555

 Eviews 7اعداد الباحثني اعتمادا على برانمج  من املصدر:        *
 SC، FPE، HQ، AIC ،معايرييتضح من اجلدول أن مقدار فرتة االبطاء االمثل وفقا ألربعة 

 .8يساوي  VECM وعليه فإن مقدار فرتة االبطاء االمثل املستخدم يف تقدير، 8يساوي 
يف االجلني القصري والطويل بني املتغريات يتطلب تقدير  ببية وحتليل السلوكهبدف حتديد اجتاه العالقة السو

 منوذج متجات تصحيح اخلطأ اين توصلنا اىل مايلي:

: إن سرعة تصحيح اخلطأ يف معادلة سعر النفط كانت معنوية معامل تصحيح اخلطأ يف املدى القصري  -
من عدم التوازن يف االجل الطويل يف أسعار النفط يتم تصحيحه  %62 .0، أي أن 0.006192-وسالبة 

، 0.777001- كانت معنوية وسالبة NASDAQ يف السنة. أما سرعة تصحيح اخلطأ يف معادلة مؤشر
اما يتم تصحيحه يف السنة،  NASDAQ من عدم التوازن يف االجل الطويل يف مؤشر % 78أي أن 
 عامل غري معنوي وموجب.املن فال يوجد تصحيح أل DJIA مؤشر معادلة

  .: وتتمثل يف معلمات الفروق االوىل للمتغري التابع املبطيء لفرتة واحدةمرونة االجل القصري -
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 نتائج اختبار منوذج تصحيح اخلطأ يف االجل القصري: 5دول اجل
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) -0.006184 0.001204 -5.136395 0.0000 

C(2) -0.631010 0.013639 -46.26562 0.0000 

C(3) -0.402628 0.014323 -28.11047 0.0000 

C(4) -0.002798 0.000347 -8.068039 0.0000 

C(5) -0.002610 0.000293 -8.912929 0.0000 

C(6) -0.000344 0.000121 -2.851044 0.0044 

C(7) -0.000148 0.000105 -1.409561 0.1587 

C(8) 0.027439 0.212262 0.129268 0.8972 

R-squared 0.315601     Mean dependent var 0.010772 

Adjusted R-squared 0.314602     S.D. dependent var 17.77239 

S.E. of regression 14.71355     Akaike info criterion 8.217078 

Sum squared resid 1038495.     Schwarz criterion 8.227862 

Log likelihood -19733.53     Hannan-Quinn criter. 8.220865 

F-statistic 316.0092     Durbin-Watson stat 2.203340 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Eviews 7من اعداد الباحثني اعتمادا على برانمج   املصدر:
% من التغريات يف املتغري التابع )سعر النفط( تفسرها املتغريات 31.56تشري نتائج التقدير إىل أن  -

أن سرعة التعديل يف األجل القصري هي ، و NASDAQ ،DJIAاملستقلة املدرجة يف النموذج مؤشري 
 تغريات يف األجل الطويل.امل% واليت تؤدي إىل حتقيق التوازن يف العالقة بني 0.6184

اجتاه  لتحديد (Granger Causality Test) من املعتاد إجراء اختبار جراجنر للسببية اختبار السببية: -
السببية بني املتغريات، إال أن استخدام هذا االختبار يتطلب أن تكون املتغريات مجيعها ساكنة عند املستوى، 
أو أن تكون خمتلفة من حيث درجة السكون، أما إذا كانت مجيع املتغريات ساكنة عند نفس درجة الفرق 

 .VECM فإنه يتم حتديد اجتاه السببية ابستخدام
اخلاصة مبعامل  (t) يتم حتديدها من خالل معنوية إحصاءة قة السببية يف األجل الطويلاختبار العالف

، اجلدولية (t) احملسوبة أكرب من قيمة (t) حيث تتحقق املعنوية إذا كانت إحصاءة(λ) حد تصحيح اخلطأ
تصحيح أي سالبا ومعنواي، فإن ذلك يبني امليكانيكية اليت جيري هبا  فإذا كان معامل حد تصحيح اخلطأ

اختالل يف التوازن يف املدى القصري، للوصول إىل الوضع التوازين يف املدى الطويل بني املتغري التابع وبقية 
وبتحقق هذين الشرطني نستطيع القول بوجود عالقة سببية يف األجل الطويل تتجه من ، املتغريات األخرى

العالقة  أما دراسة .حنو املتغري التابع )سعر النفط(السوق(  ير شاملتغريات املستقلة املدرجة يف النموذج )مؤ 
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الذي  التايلاجلدول  وهو ما تؤكده نتائج، Wald Test خالل استخداممن  فتتم السببية يف األجل القصري
 .وجود عالقة سببية بني املتغريات الدراسة يف االجل القصرييبني 

 Wald Test: نتائج اختبار 6دول جلا

 Eviews 7اعداد الباحثني اعتمادا على برانمج  من املصدر:

سببية ما بني سعر العالقة اليؤكد وجود  الذي اختبار السببية ثنائية االجتاهإضافة اىل ذلك ميكننا 
 واجلدول التايل يلخص ذلك. .DJIA و NASDAQ النفط ومؤشري

 : نتائج اختبار السببية ثنائية االجتاه7دول اجل

 Eviews 7 اعداد الباحثني اعتمادا على برانمج من املصدر:
ومن خالل تقدير منوذج تصحيح اخلطأ نالحظ أن معنوية حد تصحيح اخلطأ مع االشارة السالبة 

على سعر النفط خالل  NASDAQ ثر مؤشرأن أاملتوقعة، وهذا يؤكد وجود العالقة الطويلة املدى، حيث 
حصائية عند إثر سليب ذو داللة أا يشري اىل وجود ذوه، % 0.002610-سنوات تقدر بـ  2بطاء إفرتة 

وهذا يتوافق مع التوقعات االقتصادية،  ،للمؤشر على سعر النفط يف املدى القصري %5مستوى معنوية 
%،  0.000148-قدر بـ يســـــــنوات  2على سعر النفط خالل فرتة ابطاء  DJIA ثر مؤشرألك فإن كذ
لمؤشر على سعر النفط يف % ل5ثر سليب ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية أا يشري اىل وجود ذوه

قوى أثر مؤشر السوق املايل أن أن نشري أاملدى القصري وهذا يتوافق مع التوقعات االقتصادية، لكن جيب 
تراجع املؤشر يؤدي اىل اخنفاض وتراجع أسعار  ممثالمن مؤشر القطاع الصناعي،  أي أن حدوث ازمة 

 الداللة القرار .Chi-sq Prob الفرضية الصفرية
C(3)=0 790.1986 0.0000 وجود عالقة سببية رفض الصفرية 
C(4)=0 65.09325 0.0000 وجود عالقة سببية رفض الصفرية 

 الداللة القرار .Chi-sq Prob الفرضية الصفرية
رفض  D(OIL 90.94288 0.0000) ال يسبب التغري يف D(NASDAQ) التغري

 الصفرية
وجود عالقة 

رفض  D(OIL 8.214710 0.0165) ال يسبب التغري يف D(DJIA) التغري يف سببية
 الصفرية

وجود عالقة 
رفض  D(NASDAQ 1766.387 0.0000) ال يسبب التغري يف D(OIL) التغري يف سببية

 الصفرية
وجود عالقة 

رفض  D(NASDAQ 94.26422 0.0000) ال يسبب التغري يف D(DJIA) التغري يف سببية
 الصفرية

وجود عالقة 
 وجود عالقة  رفض  D(DJIA 11.63168 0.0030) ال يسبب التغري يف D(OIL) التغري يف سببية

رفض  D(DJIA 63.27791 0.0000)ال يسبب التغري يف  D(NASDAQ) التغري يف
 الصفرية

وجود عالقة 
 سببية
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 2ن هناك اثر اجيايب لرتاجع اسعار النفط على مؤشري السوق خاصة عند فرتة ابطاء أالنفط. كما نشري 
 %(6.22و  %20.26سنة، ويكون االثر اقوى يف مؤشر انسداك منه يف مؤشر داوجنز ) 

 اختبار صالحية النموذج: 5.4

 VEC Residual Serial Correlation LM Tests اختبار االرتباط الذايت للبواقي -
هنا حتاكي تشويشا أن سلسلة البواقي ومبا أ، حيث ختبار هو التأكد من سكون البواقياال اهلدف من

و هيكلية ، أه التغريات حمدودة ذن تتضمن تغريات على املدى الطويل سواء كانت هأنه ال جيب إأبيضا، ف
ذا كانت ر الوحدة من عدمه يف سلسلة البواقي، فاذلك عن طريق الكشف عن وجود جذوميكن التأكد من 

السلسلة ال حتتوي على جذر الوحدة فإهنا تكون ساكنة ومستقرة ومن مت ال تتضمن تغريات على املدى 
ن كل االحتماالت غري معنوية، وابلتايل نقبل فرضية أ 8ونالحظ من اجلدول ، (2015)بقبق ل.،  الطويل

 األخطاء.العدم، وأنه ال يوجد ارتباط ذايت بني 
 إختبار االرتباط الذايت للبواقي : نتائج8دول اجل

Lags LM-Stat Prob 

1  983.2424  0.0000 

2  1308.096  0.0000 

3  1589.476  0.0000 

4  59.64387  0.0000 

5  146.8188  0.0000 

6  34.69568  0.0001 

7  65.18647  0.0000 

8  33.09552  0.0001 

9  35.03595  0.0001 

10  94.39742  0.0000 

11  51.60103  0.0000 

12  7.066523  0.6302 

 Eviews 7اعداد الباحثني اعتمادا على برانمج  من املصدر:

 VEC Residual Heteroskedasticity Tests اختبار عدم التجانس -
 عدم التجانساختبار  : نتائج9دول اجل

Prob Chi-sq 

0.0785 92.12976 



 

 2018-2000للفرتة  العاملية النفط وتقلبات أسعار زمة املاليةاأل
 

465 

 Eviews 7اعداد الباحثني اعتمادا على برانمج  من املصدر:

ن سلسلة أو  ،نقبل الفرضية الصفرية لذا %5كرب من أ (7.85%) أن االحتمالية االحصائيةيتضح  
 النموذج ال يعاين من مشكلة عدم التجانس وال من مشكلة االرتباط الذايت.فالبواقي هلا تباين متجانس، 

 نتائج تقدير دوال نبضات االستجابة وجتزئة التباين: إختبارات 6.4
دوال نبضات االستجابة يسمح بتحديد سلوك متغريات النموذج احلركي وحتديد اجتاه  إن استخدام

( مبقدار t=1خالل الفرتة )OIL  عند إحداث صدمة عشوائية يف املتغري نهأ 1الشكل ويشري العالقة، 
ثرها أ، لكن خالل نفس الفرتة DJIAو NASDAQ( فإن ذلك ال يؤدي إىل أي تغيري يف 14.71)

( ومع اخنفاض t=10خالل الفرتة ) DJIAواجيايب ابلنسبة ملؤشر NASDAQ سيكون سليب ابلنسبة ملؤشر
(، يؤدي إىل تغيري اجيايب 1.60-مبقدار) NASDAQ ( يؤدي إىل تغيري سليب يف6.98)مقدار الصدمـــــــة 

 ؤدي اىل تغيري اجيايب يف مؤشرتسعار النفط أي صدمة يف ، أ(0.54خالل نفس الفرتة مبقدار) DJIA يف
DJIA وتغيري سليب على مؤشر NASDAQ .وعند إحداث صدمة عشوائية يف  على املدى الطويل

  DJIA ( فإن ذلك ال يؤدي إىل أي تغيري يف613.23( مبقدار )t=1خالل الفرتة ) NASDAQ  املتغري
، لكن اثرها سيكون اجيايب ابلنسبة خالل نفس الفرتة  يف سعر النفط (69.74-)واىل تغيري سليب مبقدار 

( يؤدي إىل تغيري 194.52)( ومع اخنفاض مقدار الصدمـــــــة t=10حيث خالل الفرتة ) DJIAملؤشر
دوري حيث السنتني ما ابلنسبة لسعر النفط يؤدي إىل تغيري أ(،  149.71مبقدار) DJIA اجيايب يف

-االوليتني سلبيتني مت تصبح يف السنة الثالثة اجيابية لتليها سنتني سلبيتني مت سنة اجيابية فسنة سلبية مبقدار )
ي أ، (9.51السنة العاشرة )يف صل مقدار التغيري ي( وانطالقا من السنة السابعة تصبح اجيابية و 15.89

وتغيري دوري يف املراحل السبعة  DJIA اجيايب يف مؤشريؤدي اىل تغيري  NASDAQ صدمة يف مؤشر
 عند إحداث صدمة عشوائية يف املتغري، أما يف سعر النفط بتغيري اجيايب على املدى الطويل االوىل ينتهي

DJIA ( خالل الفرتةt=1( مبقدار )فإن ذلك يؤدي إىل تغيري اجيايب يف1942.581 ) 
NASDAQ،OIL  لكن خالل الفرتة  التوايل،( على 48.37) (،145.10)خالل نفس الفرتة مبقدار

(t=10 ومع اخنفاض مقدار الصدمـــــــة )(يؤدي إىل تغيري اجيايب يف508.65 ) NASDAQ ،OIL 
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يؤدي اىل تغيري اجيايب  DJIA ي صدمة يف مؤشر، أخالل نفس الفرتة (104.91(، )515.91مبقدار )
 على املدى الطويل.OIL و NASDAQ  يف مؤشر

 االستجابة الفورية : دوال1شكل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eviews 7اعداد الباحثني اعتمادا على برانمج  من املصدر:

تعكس نتائج حتليل جتزئة التباين املسامهة النسبية لتغري يف متغري ما يف تفسري التغري يف املتغريات 
 10التنبؤ اخلاص أبسعار النفط لـ االخرى على كل حدة، واجلدول التايل يبني نتيجة جتزئة التباين خلطأ 

فرتات لألمام، حيث يعرض كل عمود نسبة إسهام املتغري يف تفسري تباين خطأ التنبؤ أبسعار النفط، ونشري 
مث يزداد مع الزمن ليصل اىل  %14.71أن اخلطأ املعياري خلطأ التنبؤ لسعر النفط مدة سنة واحدة 

الصدمات يف سعر النفط تسهم يف تفسري التباين يف خطأ ويتضح كذلك أن  يف السنة العاشرة. 25,94%
يف فرتة تنبؤ  %95,74يف االجل القصري مث ترتاجع لتصل نسبة  %100التنبؤ بسعر النفط ذاهتا بنسبة 

متزايدا  DJIA و  NASDAQ يف حني كان إسهام مؤشري السوق املايل لعشر سنوات يف املستقبل. 
 على التوايل.% 0,31و  3,94بدون أثر يف السنة االوىل  وصلت يف السنة العاشرة  بعدما كاان

-4

0

4

8

12

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OIL NASDAQ DJIA

Response of OIL to Cholesky

One S.D. Innovations

-200

0

200

400

600

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OIL NASDAQ DJIA

Response of NASDAQ to Cholesky

One S.D. Innovations

0

500

1,000

1,500

2,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OIL NASDAQ DJIA

Response of DJIA to Cholesky

One S.D. Innovations



 

 2018-2000للفرتة  العاملية النفط وتقلبات أسعار زمة املاليةاأل
 

467 

 جتزئة التباين ابلنسبة لسعر النفطاختبار  : نتائج10دول اجل
 Period S.E. OIL NASDAQ DJIA 

 1  14.71499  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  15.98992  97.18732  2.758124  0.054560 

 3  17.11742  96.28784  3.593793  0.118372 

 4  18.88785  96.78476  3.053710  0.161527 

 5  20.16275  96.31692  3.506364  0.176717 

 6  21.53958  96.14460  3.648169  0.207234 

 7  22.66701  96.04763  3.703405  0.248970 

 8  23.79497  95.92081  3.812221  0.266969 

 9  24.92589  95.85297  3.858262  0.288766 

 10  25.94147  95.74300  3.945587  0.311414 

 Eviews 7اعداد الباحثني اعتمادا على برانمج  من املصدر:

فرتات لألمام،  10لـ  NASDAQ يبني نتيجة جتزئة التباين خلطأ التنبؤ اخلاص ملؤشر 11اجلدول 
، ونشري أن  NASDAQ ؤشرمبحيث يعرض كل عمود نسبة اسهام املتغري يف تفسري تباين خطا التنبؤ 

  1030مث يزداد مع الزمن ليصل اىل  617مدة سنة واحدة  NASDAQ اخلطأ املعياري خلطا التنبؤ ملؤشر
يف تفسري التباين يف خطا التنبؤ تسهم  NASDAQ ؤشرمكما يتضح ان الصدمات يف ،  يف السنة العاشرة

 %77,77اجع ابستمرار لتصل نسبة رت يف االجل القصري مث ت %98,72ذاهتا بنسبة  NASDAQ ملؤشر
يف السنة  % 1,27يف حني كان إسهام سعر النفط يف حدود ، رتة تنبؤ لعشر سنوات يف املستقبليف ف

وابتداء من السنة الرابعة ترتاجع لتصل يف السنة العاشرة  ،%14,77االوىل واليت ارتفعت يف السنة الثالثة اىل 
متزايدا بعدما كان بدون أثر يف السنة االوىل  وصلت يف  DJIA ، يف حني كان إسهام مؤشر% 9,95

 .%12,26السنة العاشرة 
 NASDAQجتزئة التباين ابلنسبة ملؤشر اختبار  : نتائج11دول اجل

 Perio

d 

S.E. OIL NASDAQ DJIA 

 1  617.185

7 

 1.276850  98.72315  0.000000 

 2  672.774

1 

 2.768859  96.95006  0.281084 

 3  772.282

0 

 14.81961  84.26902  0.911373 

 4  820.412

2 

 14.77768  82.43198  2.790340 

 5  858.175

1 

 13.50927  82.29813  4.192601 

 6  903.778

9 

 12.82553  81.44691  5.727556 

 7  934.369

2 

 12.02844  80.46187  7.509686 

 8  967.689

6 

 11.26921  79.57596  9.154824 



 

 قحام وهيبة، شرقرق مسري
 

468 

 9  1000.71

9 

 10.54659  78.68540  10.76801 

 10  1030.42

8 

 9.955721  77.77730  12.26698 

 Eviews 7 إعداد الباحثني اعتمادا على برانمج من املصدر:
فرتات لألمام، حيث  10لـ  DJIA نتيجة جتزئة التباين خلطأ التنبؤ اخلاص ملؤشر يبني 10اجلدول 

، ونشري أن اخلطأ املعياري  DJIA ؤشرمبيعرض كل عمود نسبة اسهام املتغري يف تفسري تباين خطا التنبؤ 
، العاشرةيف السنة   2934مث يزداد مع الزمن ليصل اىل   1948مدة سنة واحدة  DJIA خلطا التنبؤ ملؤشر

ذاهتا بنسبة  DJIA تسهم يف تفسري التباين يف خطأ التنبؤ ملؤشر DJIA كما يتضح ان الصدمات يف مؤشر
رتة تنبؤ لعشر سنوات يف يف ف 78.81%اجع ابستمرار لتصل نسبة رت مث ت ، يف االجل القصري %99.38

يف السنة االوىل واليت إرتفعت لتصل يف  % 0.061يف حني كان إسهام سعر النفط يف حدود ، املستقبل
% يف السنة 0.55متزايدا بعدما كان  NASDAQ ، يف حني كان إسهام مؤشر% 0.86السنة العاشرة 

 .%20,31االوىل،  وصلت يف السنة العاشرة 
 DJIAجتزئة التباين ابلنسبة ملؤشر اختبار  : نتائج12دول اجل

 Perio

d 

S.E. OIL NASDA

Q 

DJIA 
 1  1948.5

93 

 0.061621  0.554520  99.38386 

 2  2027.4

46 

 0.113973  2.241688  97.64434 

 3  2147.7

95 

 0.208777  4.364413  95.42681 

 4  2327.0

94 

 0.286466  6.556690  93.15684 

 5  2429.7

42 

 0.401496  9.116542  90.48196 

 6  2539.3

77 

 0.513307  11.60089  87.88580 

 7  2647.7

88 

 0.599536  13.95776  85.44271 

 8  2745.3

29 

 0.700629  16.25191  83.04746 

 9  2841.3

87 

 0.789828  18.36531  80.84486 

 10  2934.1

76 

 0.868502  20.31377  78.81773 

 Eviews 7إعداد الباحثني اعتمادا على برانمج  من املصدر:

 خامتة: .5
على سوق النفط من خالل تذبذب الطلب العاملي اتضح من خالل الدراسة ان االزمات املالية تؤثر 

على النفط اخلام نتيجة لتطورات االقتصاد العاملي، وهو ما يؤدي اىل تراجع النمو االقتصادي العاملي و يقيد 
قة توازنية يف األجل الطويل بني توجد عال و توصلنا كذلك اىل أنه ،الطلب العاملي على النفط فيرتاجع سعره
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% يف 3.97سعر النفط، و مؤشري السوق. وأن سرعة التعديل يف األجل القصري لتحقيق هذا التوازن هي 
، كما يوجد عالقة سببية يف السوق املايل اتغري % من التغريات يف سعر النفط تفسرها مت31ن وأ ،السنة

قوى من أتثري مؤشر القطاع أ NASDAQمؤشر القطاع املايل  وكان أتثري ،االجتاهني بني تلك املتغريات
ومن حتليل الصدمات فان أي صدمة يف أسعار النفط تؤدي اىل تغيري   على سعر النفط. DJIAالصناعي 

أي صدمة يف مؤشر و على املدى الطويل،  NASDAQوتغيري سليب على مؤشر  DJIAاجيايب يف مؤشر 
NASDAQ  يؤدي اىل تغيري اجيايب يف مؤشرDJIA  وتغيري دوري يف املراحل السبعة االوىل ينتهي بتغيري

يؤدي اىل تغيري اجيايب يف  DJIAأي صدمة يف مؤشر أن  النفط، كمااجيايب على املدى الطويل يف سعر 
 على املدى الطويل. OILو  DJIAمؤشر 
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 : ملخص
والبيع تقدير القيمة املعرضة للخطر خليارات الشراء هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء حول 

لعينة من بعض الشركات املدرجة يف بورصة ابريس وفق توسيع دلتا قاما الذي يوفر صيغة حتليلية  األوروبية
مميزات عقود اخليار و املشاكل اليت من خالل البحث يف و ذلك ، أكثر دقة يف إطار منوذج بالك شولز

 .تواجهها عند تقدير القيمة املعرضة للخطر و من مث البحث عن أفضل احللول املمكنة
لعوامل اخلطر اليت متيز عقود اخليار تعترب هذه الدراسة إىل أن العالقة غري اخلطية  وقد توصلت 

املعرضة للخطر هلاته األخرية، و ميكن جتاوز هذه املشكلة من خالل املشكل األساسي عند تقدير القيمة 
استخدام الطرق التحليلية أين يعترب توسيع دلتا قاما أدق هذه الطرق و هذا ألخذها بعني االعتبار الشروط 

 اإلضافية لتوسيع اتيلور إىل أوامر ال هنائية.
 توسيع دلتا قاما.عقود اخليارات، القيمة املعرضة للخطر،  :يةكلمات مفتاح

 .JEL: C10 ،G32 اتتصنيف
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Abstract:  

This study aims to shed light on the assessment of Value-at-Risk of 

the European call and put options for a sample of some companies listed on 

the Paris Stock Exchange according to the Delta-Gamma expansion, which 

provides a more accurate analytical formula under the Black Scholes model 

by looking at the advantages of option contracts and the problems they face 

when estimating VAR and then looking for the best possible solutions. 

 The study concluded that the nonlinear relationship of the risk factors 

that characterize option contracts is the main problem when estimating the 

VAR of the latter. This problem can be overcome through the use of 

analytical methods, where delta-Gamma expansion is considered the most 

precise of these methods and this is to be taken into consideration additional 

conditions for Taylor's expansion to infinite orders. 

Keywords: Option contracts ; Value-at-Risk ; Delta-Gamma expansion. 

Jel Classification Codes: C10 ،G32. 

  :مقدمة .1
 تلخص تعترب القيمة املعرضة للخطر من أهم املقاييس املستخدمة لقياس خماطر السوق، كوهنا

 معني اخلسائر ثقة جمال عند كمي بشكل حتدد فهي أدق وبعبارة التفسري، سهل واحد رقم يف املخاطر
 احملتملة. القصوى

واحدة من أبرز اسرتاتيجيات إدارة املخاطر هي استخدام املشتقات املالية عامة و بشكل خاص 
عقود اخليارات نظرا لتميزها مبرونة كبرية للتحوط ضد خماطر تقلبات أسعار األصول و خفضها عن طريق 

ابخليارات املالية البد من األخذ بعني االعتبار نقلها إىل طرف آخر، و من أجل قياس املخاطر املرتبطة 
األمر الذي يقدم  اليت يتميز هبا عقد اخليار -بني قيمة اخليار و سعر األصل األساسي-العالقة غري اخلطية 

 درجة إضافية من التعقيد يف بناء منوذج القيمة املعرضة للخطر حملفظة اخليارات.
مقاربة دلتا قاما اليت جند  حالة اخليارات األوروبيةت املستخدمة يف من بني املقاراب إشكالية الدراسة:. 1.1

صيغة حتليلية للقيمة تقدمي  توفر تقريب من الدرجة الثانية لتغريات القيمة يف سعر األصل األساسي من خالل
دقة فقد مت إدخال بعض  وجلعلها أكثر ،"Black-Scholes" بالك شولز وذجنمر ااملعرضة للخطر يف إط
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و يف هذا السياق ابلذات أتيت ، لتوسيع اتيلور إىل أوامر ال هنائية بدال من درجتني فقطالشروط اإلضافية 
 يف حماولة لإلجابة على اإلشكالية التالية: الدراسةهذه 

تقدير القيمة املعرضة للخطر حملفظة  عندكيف ميكن التعامل مع املواقف غري اخلطية لعوامل اخلطر 
 األوروبية؟اخليارات حالة املستخدمة يف  عترب مقاربة توسيع دلتا قاما أفضل املقارابتوهل ت اخليارات؟

 صياغة فرضيات الدراسة على النحو التايل:ميكن فرضيات الدراسة:  .2.1
 .حمفظة اخليارات دالة غري خطية لعوامل اخلطر األساسية 
  للخطر للخيارات املالية.املنهج التحليلي هو أفضل املناهج لتقدير القيمة املعرضة 
  مقارية دلتا قاما توفر نتائج دقيقة يف تقدير القيمة املعرضة للخطر للخيارات األوروبية كوهنا أتخذ

 بعني االعتبار غري اخلطية اليت متيز هذه األخرية.
 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها:أهداف الدراسة:  .3.1
  املرتبطة بتقدير القيمة املعرضة للخطر للخيارات و معرفة كيفية التعامل معها.املشاكل الوقوف على  
 توضيح كيفية تقدير القيمة املعرضة للخطر للخيارات األوروبية وفق مقاربة توسيع دلتا قاما. 
  يف تقدير خماطرها القيمة املعرضة للخطرإىل ضرورة االعتماد على  ؤسسات املاليةلفت انتباه امل. 

مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي و ذلك من خالل تقدمي  يف هذه الدراسةمنهج الدراسة:  .4.1
قياس حجم املخاطر للخيارات املالية حملة خمتصرة عن أهم املفاهيم املتعلقة مبتغريات الدراسة ابإلضافة إىل 

العتماد على البياانت التارخيية و اب هاحتليلللعينة حمل الدراسة عن طريق تقدير القيمة املعرضة للخطر و 
 بعض اإلحصائيات املتوفرة على مستوى بورصة ابريس و بعض املواقع املساعدة. 

 لعقود اخليارات:اإلطار النظري  .2
 . مفهوم عقود اخليارات و أنواعها:1.2

 . مفهوم عقود اخليارات:1.1.2
: "عقد بعوض على حق جمرد، خيول صاحبه بيع شيء حمدد، أو شراءه بسعر يعرف عقد اخليار أبنه
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)قندوز،  معني طيلة مدة معينة أو يف اتريخ حمدد، إما مباشرة أو من خالل هيئة ضامنة حلقوق الطرفني"
  .(108، صفحة 2014

: "عقد بني طرفني أحدمها مشرتي اخليار و الطرف األخر ابئع أو حمرر اخليار، و كما يعرف أبنه
مبوجب عقد اخليار يكون للطرف األول احلق يف أن يشرتي أو أن يبيع للطرف الثاين أصال معينا )ألسهم، 

لطرف عمالت،...( بسعر معني و يف اتريخ معني أو خالل فرتة زمنية معينة حسب االتفاق، على أن بقوم ا
 (286، صفحة 2017)محداوي، األول بدفع عالوة أو مكافأة للطرف الثاين". 

 . أنواع عقود اخليارات:2.1.2
، 2014)قندوز،  كن تقسيم عقود اخليارات إىل عدة أقسام، ختتلف ابختالف زاوية النظر:مي

  (114-112الصفحات 
 :حيث يعطي خيار عقود خيار الشراء و عقود خيار البيعو هي نوعان:  حسب نوع الصفقة ،

الشراء حلامله احلق يف شراء عدد معني من األصول األساسية مقابل دفع سعر تنفيذ معني، أما خيار البيع 
 دفع سعر تنفيذ معني.فيعطي حلامله احلق يف بيع عدد معني من األصول األساسية مقابل 

 :حيث يعطي عقود خيار أمريكية و عقود خيار أوروبيةو تضم نوعان:  حسب اتريخ تنفيذ العقد ،
اخليار األمريكي احلق حلامله يف التنفيذ يف أي وقت خالل الفرتة املمتدة من اتريخ إبرام العقد حىت اتريخ 

 فقط و ال جيوز تنفيذه قبل ذلك. االستحقاقاتريخ انتهائه، أما اخليار األورويب فالتنفيذ يكون يف 
 حيث يكون  عقود خيار مغطاة و أخرى غري مغطاة،: و تنقسم إىل نوعني: حسب ملكية األصل

حمرر اخليار مالكا لألصل يف حالة اخليارات املغطاة، على عكس اخليارات غري املغطاة و اليت ال يكون فيها 
 حمرر اخليار مالكا لألصل.

 يارات و حمدداهتا:. قيمة اخل2.2
 . قيمة اخليار )سعر اخليار(:1.2.2

تتمثل قيمة اخليار يف العالوة اليت يدفعها مشرتي عقد اخليار لبائع اخليار مقابل احلق الذي حيصل 
)فاطمة،  عليه، و تتحدد ابلفرق بني السعر السوقي لألصل حمل التعاقد و سعر التنفيذ خالل فرتة االستحقاق
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، صفحة 2017)سهام،  حيث جند ثالثة حاالت للخيار كما يلي:، (282-281، الصفحات 2014
208) 
 خيار مربح (ITM) In the money:  سعر التنفيذ أقل من سعر السوق يف حالة خيار الشراء، و

 العكس يف حالة خيار البيع.
 خيار التعادل (ATM) At the money:  سعر التنفيذ يساوي أو قريب من سعر السوق يف حالة

 خيار الشراء أو خيار البيع.
 خيار خاسر(OTM) Out of the money :  سعر التنفيذ أكرب من سعر السوق يف حالة خيار

 الشراء، و العكس يف حالة خيار البيع.
 . حمددات قيمة اخليار: 2.2.2

قيمة اخليار هي دالة متعددة املتغريات، حيث جند أهم هذه املتغريات أو العوامل املؤثرة موضحة تعترب 
  )Alexander J. McNeil, 2005, p. 30(:يف الدالة التالية

∶ 𝑓𝑡 ;            𝑓𝑡 = 𝑓(𝑆𝑡 , 𝐾 , 𝜎𝑡 , 𝑇, 𝑟𝑡) قيمة اخليار 

 (301-299، الصفحات 2017)محداوي،  حيث:
𝐒𝒕:  :ميثل احملدد الرئيسي لقيمة اخليار بسبب التأثري املباشر و السعر السوقي لألصل حمل التعاقد

البيع، و القوي الذي يرتكه، حيث إذا ارتفع سعر األصل ترتفع قيمة خيار الشراء و تنخفض قيمة خيار 
 العكس صحيح.

K :كلما كان سعر التنفيذ مرتفع كانت قيمة خيار الشراء ضعيفة و قيمة خيار البيع   :سعر التنفيذ
 صحيح. كبرية، و العكس

𝛔𝒕: :يعترب التذبذب مؤشر لقياس درجة املخاطرة، و  تذبذابت السعر السوقي لألصل حمل التعاقد
  ابلتايل توجد عالقة طردية بينه و بني قيمة اخليار سواء كان خيار بيع أو شراء.

T: :كلما طالت مدة العقد كلما ازدادت قيمته، ألن طول املدة يعين زايدة املخاطر ابلنسبة  مدة العقد
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 للبائع.
𝒓𝐭 : :يرفع من قيمة خيار الشراء و خيفض من قيمة خيار البيع.معدل الفائدة اخلايل من اخلطر 
 . منوذج بالك شولز لتقييم )تسعري( اخليارات: 3.2

( حال مرجعيا و أساسيا يف عمليات تقييم اخليارات، و يعترب من 1973ميثل منوذج بالك شولز )
سني يف معظم األسواق املالية املنظمة كونه مرن و قابل للتطبيق أكثر النماذج شيوعا لدى األكادميني و املمار 

   (285، صفحة 2014)فاطمة،  بسهولة.
 . فرضيات النموذج: 1.3.2

  (154، 153، صفحة 2014)قندوز،  :على جمموعة من الفرضيات أمههابالك شولز منوذج يقوم 
 األمريكي وليس األورويب النوع من التعاقد حمل اخليار. 
 اثبت. اخلطر من اخلايل معدل الفائدة 
 االستحقاق اتريخ حىت يأ (اخليار فرتة خالل املعين السهم على توزيعات توجد ال(. 
  الطبيعي.أسعار األسهم تتحرك بشكل عشوائي و أتخذ توزيع اللوغاريتم 
 الفرتة خالل األصلية األداة تذبذب ثبات. 
 .أسواق رأس املال تعمل بشكل مستمر 

 . الصيغة الرايضية للنموذج:2.3.2
يتبع حركة هندسية براونية )دالة مستمرة(،  S(t) صل حمل التعاقدسعر األاذا كان  أنه النموذج يوضح

   )Mostafa Fahed, 2017, p. 117(و اليت تكتب على الشكل التايل:

𝑑𝑆(𝑡) = 𝜇𝑆(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑆(𝑡)𝑑𝑧(𝑡) 

 : االحنراف املعياري.σ  : الوسط احلسايب،μ  احلركة الرباونية، : هوz(t)  حيث:

𝒍𝒏 𝑺 اللوغاريتمي، مبتوسط الطبيعي التوزيع تتبع األسهم أسعار ابلتايل فإن أنو  + (𝒓 −
𝟏

𝟐
𝝈𝟐) 𝑻 

  )Ahn, 1999, p. 4(حيث تعرف كما يلي:، 𝝈√𝑻  واحنراف معياري

                          𝑙𝑛 𝑆𝑡 ~ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 [𝑙𝑛 𝑆 + (𝑟 −
1

2
𝜎2) 𝑇, 𝜎√𝑇] 
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 Mostafa) :وفقا لنموذج بالك شولز كما يلي الشراء خيارميكن التعبري عن صيغة تسعري  عندئذ

)Fahed, 2017, p. 117 

 𝐂 = 𝐒𝟎 ∙ 𝐍(𝐝𝟏) − 𝐊𝐞−𝒓𝒕 ∙ 𝐍(𝐝𝟐) 
 ، فتسعر على النحو التايل:خيارات البيعأما 

 𝐏 = 𝐊𝐞−𝒓𝒕 ∙ 𝐍(−𝐝𝟐) − 𝐒𝟎 ∙ 𝐍(−𝐝𝟏) 
 على أساس أن:

𝒅𝟏 =
𝒍𝒏(

𝑺𝟎
𝑲

)+(𝒓+
𝝈𝟐

𝟐
)𝒕

𝝈√𝒕
𝒅𝟐      و      = 𝒅𝟏 − 𝝈√𝒕 

دالة  :𝑵(𝒅𝟏) :سعر السوق احلايل للسهم، 0S :سعر خيار البيع، P :سعر خيار الشراء، C    حيث:
  ،2dدالة الكثافة الرتاكمية )التوزيع الطبيعي( لــ : 1d،  𝑵(𝒅𝟐)الكثافة الرتاكمية )التوزيع الطبيعي( لــ

K  ،سعر التنفيذ:e  ،أساس اللوغاريتم :r :  ،سعر الفائدة اخلايل من اخلطرt الوقت املتبقي على انتهاء :
 : تذبذب السهم.𝝈صالحية اخليار ابلسنوات،  

و يتم حساهبا وفق املعادلة ، tR لعوائد السهميتمثل يف االحنراف املعياري السنوي  (: 𝝈) تذبذب السهم
  ) ,p. 88Choudhry Moorad ,2013(التالية:

𝛔 = √∑
(𝐑𝐢−�̅�)𝟐

𝐍

𝑵
𝐢=𝟏    و     �̅� = ∑

𝑹𝒊

𝑵

𝑵
𝒊=𝟏 

و يفرتض أهنا تتبع التوزيع  على أهنا اللوغاريتم الطبيعي لنسبة أسعار األسهم tRحيث تعرف العوائد 
𝒍𝒏 الطبيعي، كما يلي: (

 𝑺𝒕+𝟏

𝑺𝒕
) ~ 𝑵(𝝁, 𝝈) 

  املعادلة التالية:و يتم حساهبا من نسبة أسعار اإلغالق املتتالية وفق 

𝑅𝑡 = 𝒍𝒏 (
 𝑺𝒕+𝟏

𝑺𝒕

) ≈
∆𝑺𝒕

𝑺𝒕

=
𝑺𝒕+𝟏 − 𝑺𝒕

𝑺𝒕

 

 t+1 اللحظة يف السهم سعر : t،     t+1S اللحظة يف مسهال سعر :St حيث:

 : (The Greek)اليواننيات –. مقاييس احلساسية 4.2
و هي عبارة عن حساسية قيمة اخليار لعوامل اخلطر و اليت تتمثل يف املشتقات اجلزئية ابلنسبة لكل  
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، (303، صفحة 2017)محداوي،  متغري يف دالة قيمة اخليار، و تستخدم إلدارة خماطر حمفظة اخليارات
 Carol, Market Risk Analysis, Pricing, Hedging and Trading) حيث جند:

)162-Financial Instruments, 2008, pp. 161  

nRd
f

d
f

dr
r

f
dS

S

f
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f
df 
























 






2

2

2

2
1 )(

 

احتمال متثل املشتق األول لقيمة اخليار ابلنسبة لسعر األصل حمل التعاقد، و تقيس : ∆ (Delta) دلتا
=∆    ممارسة اخليار، حيث:

𝝏𝒇

𝝏𝑺
 

متثل املشتق الثاين لقيمة اخليار ابلنسبة ملربع سعر األصل حمل التعاقد، و تقيس  :Г (Gamma) قاما
الوضع القصري( و موجبة ابلنسبة ملشرتي حالة معدل التغري يف دلتا، وتكون قاما سلبية ابلنسبة لبائع اخليار )

Г   الطويل(، حيث:الوضع حالة اخليار ) =
𝟐𝒇

𝝏𝑺𝟐
=

𝝏∆

𝝏𝑺
   

𝒗و هي مشتق قيمة اخليار ابلنسبة للتذبذب ، حيث:  :𝒗 (Vega) فيغا =
𝝏𝒇

𝝏𝝈
  

𝛉 و هي مشتق قيمة اخليار ابلنسبة للزمن ، حيث: : 𝛉 (Theta) تيطا =
𝝏𝒇

𝝏𝒕
 

𝛒   متثل مشتق قيمة اخليار ابلنسبة ملعدل الفائدة ، حيث:: 𝛒 (Rho) رو =
𝝏𝒇

𝝏𝒓
  

 :قاما–. تقدير القيمة املعرضة للخطر لعقود اخليارات األوروبية ابستخدام توسيع دلتا 3
 القيمة املعرضة للخطر:مفهوم . 1.3

 هاجناح سر يكمنتعترب القيمة املعرضة للخطر من أهم املقاييس املستخدمة لقياس خماطر السوق، و 
 أو مالية حمفظة على املؤثرة املخاطر تلخيص على قادرة األخرى القياسية الطرق عكس على وهناك يف

 ثقة جمال يف كمي، بشكل حتدد أن حتاول اأهن أدق، وبعبارة التفسري، لسهو  واحد رقم يف ما وضعية
 خالل للبنك اإلمجالية الوضعية أو مالية، حمفظة حمددة، منعزلة وضعية تصيب أن احملتمل اخلسائر حمدد
 (Roland Portait, 2012, p. 886) ة.قصري  فرتة

 احملفظة قيمة يف احملتملة القصوى اخلسائر " ا:أبهن للخطر املعرضة القيمة تعريف ميكنحيث 
 ,Simone Manganell) "حمدد ثقة مستوى عند املعاكسة السوق حتركات عن والنامجة االستثمارية

2001, p. 5) 



 

 قاماسيع دلتا تقدير القيمة املعرضة للخطر للخيارات األوروبية يف إطار منوذج بالك شولز: تو 
 -دراسة حالة بورصة ابريس- 

 

480 

 السوق ظروف ظل يف حمدد زمين أفق خالل املتوقعة القصوى اخلسارة :"اأبهن هاتعريف ميكن كما
 (105، صفحة 2014)عبد احلي،  حمدد". ثقة مستوى العادية عند

 على بناءا مستقبال حدوثها املمكن القصوى اخلسارة بتقدير تسمح و تعرف على أهنا: "طريقة
 اليت القصوى اخلسارة حجم حتديد على تساعد حيث االحتمال، من معني مستوى عند اترخيية معطيات
 تعتمد وهي (،99% ثقة )جمال 1% ابحتمال أايم )مستقبال( عشرة خالل البنك أو املستثمر يتحملها

)بلعزوز، قندوز، و  املؤسسات". يف األداء مستوى من عالية درجة تتطلب معقدة إحصائية طرق على
 (296-295، الصفحات 2013حبار، 

من خالل التعاريف السابقة ميكن استنتاج التعريف التايل للقيمة املعرضة للخطر: هي تقنية إحصائية 
 ظل ظروف تستخدم لقياس و حتديد مستوى املخاطر يف رقم واحد يعرب عن اخلسارة القصوى املتوقعة، يف

 السوق العادية خالل أفق زمين معني و عند مستوى ثقة حمدد.
 . تقدير القيمة املعرضة للخطر لعقود اخليار:2.3

 . مشاكل يف تقدير القيمة املعرضة للخطر لعقود اخليار:1.2.3
بناء منوذج القيمة املعرضة للخطر حملفظة اخليارات حتتوي على درجة إضافية من التعقيد نظرا 

 متماثلة، غري اخليار ملشرتي احملتملة واخلسائر املكاسب للخصائص اليت يتميز هبا عقد اخليار، حيث جند أن
 غري املكاسب أن حني يف اخليار، هذا ممارسة يتم مل إذا املدفوعة العالوة يساوي اخلسارة من األقصى فاحلد

، (البيع اخنفض سعر األصل األساسي خليار )أو الشراء خليار األساسي سعر األصل ارتفع إذا تقريبا حمدودة
 فعل رد أن إىل بديهي بشكل املتماثلة غري امليزة هذه تشري لبائع اخليار، و ابلتايل ابلنسبة صحيح العكس و

 الواضحة املصادر أحد وهو متماثاًل  أيًضا يكون لن األساسية األصول أسعار يف للتغريات اخليارات
 التالية: الثالث الرئيسية القضااي جند أدق بتعبري للمخاطر، و ملعرضةا القيمة تقدير عند للمشكالت

)Francesco, 2007, p. 51( 

 حمدبة ملشرتي اخليار، و تكون) خطية هي عالقة غري اخليار وقيمة األساسي األصل سعر بني العالقة 
 مقعرة لبائع اخليار(.
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 دائًما الشديدة اخلسائر حتدث ال لذلك متناظرة، غري اخليار وقيمة األساسي األصل سعر العالقة بني 
 .األساسي لألصل املتطرفة للحركات كنتيجة
 التذبذب التغري يف الزمن ومستوى مثل أخرى خطر لعوامل أيًضا اخليار سعر يتعرض. 

املخاطر حيث يعترب سعر  نم لعوامل متعددة غري خطية و معرضة دالة هي اخليار و ابلتايل فإن قيمة
 Carol, Market Risk Analysis : Value at) األصل األساسي أهم هذه العوامل و أكثرها أتثريا.

)Risk Models, 2008, p. 250 

 . احللول املمكنة لتقدير القيمة املعرضة للخطر لعقود اخليار:2.2.3
 البديلة املقارابت تقدمي املشاكل السابقة املطروحة يف تقدير القيمة املعرضة للخطر ميكنابلنظر إىل 

  )Francesco, 2007, pp. 52-53(التالية للتعامل مع اخليارات: الرئيسية

 :مجيع عوامل  بعني االعتبارو أتخذ  كارلو  مونت حماكاة على و اليت تنطوي طريقة التقييم الكامل
 للمحافظ احلسابية خاصة الناحية من مكلفة تكون أن ميكن ولكن للغاية دقيقة الطريقة اخلطر، و تعترب هذه

 .الكبرية، كما تستغرق وقتا طويال عمليا
 :احملفظة، و قيمة يف للتغريات احلقيقي للتوزيع التحليلية التقديرات من و تتكون طريقة التقييم اجلزئي 

ميكن استخدام بعض املشتقات أو مجيعها بناءا على عدد ذلك ابستخدام املشتقات اجلزئية لعوامل اخلطر )
عوامل اخلطر اليت يريد مدير املخاطر تضمينها عند حساب القيمة املعرضة للخطر بناءا على نوع عقد اخليار، 

يلور، و حسب هذه الطريقة جند اعتمادا على توسيع ات ( …حيث متتد من دلتا و قاما إىل فيقا و تيطا
 مقاربتني أساسيتني مها:

  :)يفرتض هذا املنهج أن غري اخلطية حمدودة مبا يكفي حبيث مقاربة دلتا الطبيعي )تقريب خطي
ميكن جتاهلها و احلصول على تقديرات دقيقة للقيمة املعرضة للخطر من خالل استبدال املواضع احلقيقية 

بنفس طريقة املواضع اخلطية األصلية يف عوامل اخلطر، وفق هذه الطريقة يتم  بتقريب خطي و التعامل معها
جتاهل مجيع عوامل اخلطر األخرى ابستثناء سعر األصل األساسي، حيث يتم أخذ تقريب سلسلة اتيلور من 

 الدرجة األوىل للتغري يف قيمة اخليار، و حتسب القيمة املعرضة للخطر للخيار وفق املعادلة التالية:
𝑽𝑨𝑹∆

𝒐𝒑
= −∆ × ∆𝑺 
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𝑉𝐴𝑅𝑠 حيث: = −∆𝑆: .القيمة املعرضة للخطر لألصل األساسي 
تعترب طريقة سهلة و سريعة للتعامل مع اخليارات دون إضافة أي عوامل خطر جديدة كما أهنا تتطلب 

ة و كذا يف احلد األدىن من البياانت، و لكنها يف الواقع العملي تعترب أقل دقة يف التعامل مع احملافظ الكبري 
 ,Kevin, An introduction to market risk measurement, 2002) اآلفاق الزمنية الطويلة.

)89-pp. 88 

 تتجاوز سلبيات تقريب دلتا الطبيعي و تعترب أكثر دقة، حيث قاما ) تقريب تربيعي(: -مقاربة دلتا
خطية احملفظة من خالل أخذها تقريب سلسلة اتيلور من الدرجة الثانية بدال من أتخذ بعني االعتبار عدم 

 Kevin, Measuring) الدرجة األول فقط، و حتسب القيمة املعرضة للخطر للخيار وفق املعادلة التالية:

market risk, 2002, p. 107) 
𝑽𝑨𝑹∆Г

𝒐𝒑
= −∆ × ∆𝑺 −

𝟏

𝟐!
Г × (∆𝑺)𝟐 

 قاما:-. القيمة املعرضة للخطر للخيارات األوروبية: توسيع دلتا3.3
قاما من خالل إدخال شروط إضافية -ميكن حتقيق تقريب أكثر دقة للقيمة املعرضة للخطر لدلتا

لتوسيع اتيلور إىل أوامر ال هنائية بدال من درجتني فقط، حيث يتم تقدير القيمة املعرضة للخطر للخيارات 
 قاما و بناءا على منوذج بالك شولز كما يلي:-األوروبية وفق توسيع دلتا

  . القيمة املعرضة للخطر خليارات الشراء األوروبية:1.3.3
السعر املقابل )∗𝑺 لتقدير القيمة املعرضة للمخاطر خليار الشراء األورويب، نبدأ إبجياد السعر احلرج 

خسارة خليار الشراء عندما يكون سعر األصل األساسي حيث حتدث أقصى (، ألقصى خسارة ممكنة
)نظرًا ألن اخنفاض سعر األصل األساسي يؤدي إىل خفض سعر خيار الشراء(، حبيث جند احتمال  منخفض

، و ابلتايل )α-1%(مساواي ملستوى الثقة  ∗𝑺أعلى من  1S+أن يكون سعر األصل األساسي يف اليوم التايل 
𝑷𝒓(𝑺+𝟏نكتب:  > 𝑺∗) = 𝟏 − 𝜶 :و بذلك يكون ،𝑺∗ = 𝑺𝟎 − 𝒁𝝈𝑺𝟎 ،   :حيث𝐙   هي

القيمة املقابلة ملستوى الثقة يف جدول التوزيع الطبيعي، أما مقدار التغري يف السعر احلرج لألصل األساسي 
∗𝑺∆فهو:  = 𝑺∗ − 𝑺𝟎 = −𝒁𝝈𝑺𝟎  :حيث −∆𝐒∗  متثل القيمة املعرضة للخطر لألصل األساسي 
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VARs  عند مستوى ثقة(1-α)%. 
∗𝑪∆ومن هنا جند أن:  = 𝑪|𝑺∗

− 𝑪|𝑺𝟎
متثل القيمة املعرضة للخطر خليار    ∗𝐂∆−حيث:   

VARc الشراء
op

و منه و ابستخدام توسيع اتيلور إىل أوامر الهنائية لــ  ،%(α-1)عند مستوى ثقة   
𝑉𝐴𝑅𝑐

𝑜𝑝 اما تكتب كما يلي:ق جند أن هذه األخرية وفق توسيع دلتا 

𝑽𝑨𝑹∆Г𝑪,𝒏

𝑶𝑷 = − (
𝜕𝑓

𝜕𝑆
× ∆S∗ +

1

2!

𝜕2𝑓

𝜕𝑆2
× (∆𝑆∗)2 +

1

3!

𝜕3𝑓

𝜕𝑆3
× (∆𝑆∗)3 + ⋯ ) 

متثل املشتق الثاين لقيمة اخليار، و انطالقا من منوذج بالك شولز قاما متثل املشتق األول و دلتا حيث أن و 
=𝒄∆فإن: 𝑵(𝒅𝟏)              ،Г𝒄 = 𝑵(𝒅𝟏) 𝑺𝟎𝝈√𝒕⁄   

 قاما خيار الشراء. :  Г𝑐   ،دلتا خيار الشراء    𝑐∆ :  حيث:
 و منه تصبح:

𝑽𝑨𝑹∆Г𝑪,𝒏

𝑶𝑷 = −∆𝐶 × ∆S∗ −
1

2!
Г𝐶 × (∆𝑆∗)2 + 𝑅𝐶,𝑛 

 حيث:

𝑅𝐶,𝑛 = −Г𝐶 × (∆𝑆∗)2 × ∑
𝛿𝑚

𝑚(𝑚 + 1)(𝑚 + 2)
 

𝑛

𝑚=1

× (
∆𝑆∗

𝑆0

)
𝑚

  , 𝑅𝐶,0 = 0 

𝛿𝑚 = − ∑
𝑎𝑚−1−𝑘𝛿𝑘

𝑐(𝑘)
 , 𝑚 ≥ 1 , 𝛿0 = 1 , 𝑐(𝑘) = 𝑘 , 𝑘 ≥ 1, 𝑐(0) = 1

𝑚−1

𝑘=0

 

𝑎𝑚 = (−1)𝑚−1 (𝜆² ∑
1

𝑘
− 𝛽

𝑚

𝑘=1

)  , 𝑚 ≥ 1  , 𝑎0 = 𝛽 

𝛽 = 1 + 𝜆𝑑1 ; 𝜆 = (𝜎√𝑇)
−1

 

𝐥𝐢𝐦:فإهنا تؤول إىل ما الهناية حيث 𝑛و فيما خيص 
𝒏→∞

𝑽𝑨𝑹∆Г𝑪,𝒏

𝑶𝑷 ، مع مالحظة أنه كلما كانت
𝑛  كبرية مبا يكفي كلما اقرتبت النتائج من بعضها البعض حىت تكون اثبتة تقريبا. (Liu, 2013, pp. 41-

)43, 45 
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 . القيمة املعرضة للخطر خليارات البيع األوروبية: 2.3.3
سعر األصل األساسي يؤدي القيمة املعرضة للخطر خليار البيع األورويب فإن ارتفاع تقدير يف حالة 

السعر احلرج  إىل خفض سعر خيار البيع، )و منه حتدث أقصى خسارة ممكنة خليار البيع(، و ابلتايل فإن
مساواي ملستوى  ∗𝐒أقل من 𝐒+𝟏حيدث عند االرتفاع، حيث جند احتمال أن يكون ∗𝐒لألصل األساسي

𝐏𝐫(𝐒+𝟏: و ابلتايل نكتب ،الثقة < 𝐒∗) = 𝟏 − 𝛂:وبذلك يكون ،𝐒∗ = 𝐒𝟎 + 𝐙𝛔𝐒𝟎  ، أما
∗𝐒∆مقدار التغري يف السعر احلرج لألصل األساسي فهو:  = 𝐒∗ − 𝐒𝟎 = 𝐙𝛔𝐒𝟎،  :ومن هنا جند أن

∆𝐏∗ = 𝐏|𝐒∗ − 𝐏𝐒𝟎
𝑉𝐴𝑅𝑃 متثل القيمة املعرضة للخطر خليار البيع  ∗𝑷∆−حيث:   

𝑜𝑝 ،  و منه و
𝑉𝐴𝑅𝑃ابستخدام توسيع اتيلور إىل أوامر الهنائية لــ 

𝑜𝑝  جند أن هذه األخرية وفق توسيع دلتا قاما تكتب كما
 يلي:

𝑽𝑨𝑹∆Г𝑷,𝒏

𝒐𝒑
= −∆𝑃 × ∆𝑆∗ −

1

2!
Г𝑃 × (∆𝑆∗)2 + 𝑅𝑃,𝑛  

 حيث:
∆𝑷= 𝑵(𝒅𝟏) − Г𝑷    ، دلتا خيار البيع :     𝟏 = Г𝑪 = 𝑵(𝒅𝟏) 𝑺𝟎𝝈√𝒕⁄  قاما خيار البيع.:  

𝑅𝑃,𝑛 = −Г𝑃 × (∆𝑆∗)2 × ∑
𝛿𝑚

𝑚(𝑚 + 1)(𝑚 + 2)
 

𝑛

𝑚=1

× (
∆𝑆∗

𝑆0

)
𝑚

, 𝑅𝑃,0 = 0 

الذي يتجاهل الشروط  قاما-دلتاأكثر دقة من تقريب  قاما-توسيع دلتا و بذلك يكون تقريب
  ) ,𝑛.)48, 43, pp. 2013Liu اإلضافية

 :. تقدير القيمة املعرضة للخطر لعقود اخليارات األوروبية للشركات املدرجة يف بورصة ابريس4
 6هتدف هذه الدراسة إىل تقدير القيمة املعرضة للخطر خليارات الشراء و البيع األوروبية لعينة من 

أسهم(، و ذلك انطالقا من تسعري هذه  10حيتوي كل خيار على حيث شركات مدرجة يف بورصة ابريس )
مرورا حبساب اليواننيات دلتا و قاما، وصوال إىل تقدير القيمة املعرضة اخليارات ابستخدام منوذج بالك شولز 

 للخطر وفق تقريب دلتا الطبيعي، دلتا قاما مث توسيع دلتا قاما.
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 تسعري خيارات الشراء و البيع وفق منوذج بالك شولز:. 1.4
من أجل تسعري خيارات أسهم شركات بورصة ابريس حمل الدراسة وفق منوذج بالك شولز ينبغي 

 0S(، حيث مت أخذ األسعار السوقية لألسهم 01حساب عدة متغريات واليت مت توضيحها يف اجلدول )

و ابلتايل املدة  31/03/2019ر الذي اتريخ استحقاقه يف لتحديد قيمة عقد اخليا 02/01/2019بتاريخ 
و ابلنسبة ملعدل الفائدة اخلايل  ،T=0,25أشهر و هذا يعين أن  3هي  على انتهاء صالحية اخلياراملتبقية 

حسب إحصائيات البنك املركزي الفرنسي ملعدل  r=0,59% من املخاطر لثالثة أشهر فقد مت حتديدها بـــ
التذبذب السنوي لعوائد األسهم فقد مت حساهبا  أما فيما خيص، 2019الفائدة على أذوانت اخلزينة لسنة 

و هو ما يوضحه امللحق  2018-2016على أساس البياانت التارخيية ألسعار اإلغالق الشهرية للفرتة 
 البيع و أهم املتغريات الداخلة يف حساهبا: خيار مة خيار الشراء و (، و اجلدول التايل يوضح قي01)مرق

 تسعري خيارات الشراء و البيع ابستخدام منوذج بالك شولز. :1اجلدول 
0S K 𝐒𝟎 رمز اخليار الشركة 𝐊⁄  𝛔 C P 

EDF DF3 13,85 13 1,0654 30,69% 1,33 0,46 

BOUYGUES SA EN9 30,44 29 1,0497 23,07% 2,23 0,75 

CREDIT 

AGRICOLE 
AC3 9,22 9,2 1 ,0022 23,21% 0,44 0,41 

MICHELIN ML2 85,86 86 0,9984 17,67% 3,02 3 ,03 

VIVENDI EX2 21,17 22 0,9623 16 ,84% 0,39 1,19 

ORANGE SA FT3 13,89 15 0,9260 39,73% 0,68 1,77 

 :ةقع التاليااملو  معطيات من علىبناءا ، EXCELمن إعداد الباحثني ابستخدام الـ  املصدر:
https://www.uk.finance.yahoo.com. 

https://www.boursedeparis.fr. 

الذي يدفعه حامل اخليار إىل حمرر اخليار  -على التوايل-سعر خيار الشراء و البيع  P و Cمتثل قيمة 
أي أن خيار ) K0S<اجلدول السابق يالحظ أنه عندما تكون مقابل احلقوق اليت مينحها إايه، و من خالل 

فإن سعر خيار الشراء يكون أكرب من سعر خيار البيع،  ( OTMو خيار البيع خاسر ITMالشراء مربح 
يكون  K≈0Sسعر خيار الشراء يكون أقل من سعر خيار البيع، و إذا كان فإن  K0S>أما يف حالة 
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ابلنسبة  Cو  Kو العالقة العكسية بني  Cو  0S السعرين متقاربني، و هو ما يوضح العالقة الطردية بني 
 خليار الشراء، و العكس صحيح ابلنسبة خليار البيع.

 . تقدير القيمة املعرضة للخطر للخيارات األوروبية:2.4
من أجل تقدير القيمة املعرضة للخطر للخيارات األوروبية البد من حساب بعض املتغريات 

 األساسية املوضحة يف اجلدول التايل: 
 : حساب دلتا، قاما و التغري يف السعر احلرج خليارات الشراء و البيع.2اجلدول 

رمز 
 اخليار

𝑺𝟎 𝑲⁄  
 خيار البيع خيار الشراء

∆𝑪 Г𝑪 ∆𝑺∗ 
∆𝑷 Г𝑷 ∆𝑺∗ 

99% 95% 99% 95% 

DF3 1,0654 0,69 0,33 
-

0 ,6264 

-

0,4423 

-

0,31 
0,33 0,6264 0,4423 

EN9 1,0497 0,69 0,20 
-

1 ,0349 

-

0,7306 

-

0,31 
0,20 1 ,0349 0,7306 

AC3 1 ,0022 0,54 0,50 -0,3153 
-

0,2226 

-

0,46 
0,50 0,3153 0,2226 

ML2 0,9984 0,52 0,07 -2,2353 
-

1,5781 

-

0,48 
0,07 2,2353 1,5781 

EX2 0,9623 0,35 0,19 -0,5252 
-

0,3708 

-

0,65 
0,19 0,5252 0,3708 

FT3 0,9260 0,39 0,14 -0,8133 
-

0,5742 

-

0,61 
0,14 0,8133 0,5742 

 (.01)معطيات من اجلدول رقم  علىبناءا ، EXCELمن إعداد الباحثني ابستخدام الـ  املصدر:

 )أين %99ابلنسبة للتغري يف السعر احلرج لألصل األساسي فقد مت حسابه على مستويي ثقة 
Z=2,33أين %95( و(Z=1,645 و ،) ليوم واحد كما يلي:منه يتم حساب التغري يف السعر احلرج 

 كمثال:DF3 أنخذ خيار الشراء 

∆𝑆∗ 99% = −𝑍𝜎𝑗𝑆0 = −2,33 ×
30,69%

√250
× 13,85 = −0,6264 

∆𝑆∗ 95% = −𝑍𝜎𝑗𝑆0 = −1,645 ×
30,69%

√250
× 13,85 = −0,4423  
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𝝈𝒋  حيث:  = 𝝈 √𝟐𝟓⁄  .التذبذب اليومي   
أكرب خطر موجود يف  أينالحظ من اجلدول السابق أن أكرب تغري يف السعر احلرج للسهم األساسي 

ML2 يليها €2,2353 ـــب  EN9 عند  خطربينما يكمن أقل  € 1,0349بـAC3 و هذا ، €  0,3153بـ
 مرتبط بدرجة أوىل ابلسعر السوقي للسهم األساسي و تقلبه.األمر 

تعرب عن احتمال تنفيذ اخليار )و ابلتايل تشري إىل نسبة التغطية(، و من  فالدلتاو كما رأينا سابقا 
بينما  ،(ITM) ابلنسبة املرحبة (%60أكثر من)خالل اجلدول السابق نالحظ وجود احتمال كبري للتنفيذ 

 .%40 أقل من (OTM) خيارات اخلاسرةلابلنسبة لجند احتمال ضئيل 
فتعرب عن معدل التغري يف الدلتا، حيث نالحظ من خالل اجلدول السابق وجود تقلب قاما أما 

نالحظ كذلك أن  ،ML2 يف(%7) بينما يكون التقلب ضئيل جدا ، AC3يف الدلتا خليار  (%50)كبري
 قاما موجبة و هو ما يدل على دراسة الوضع الطويل للخيار أي مشرتي اخليار.

 . تقدير القيمة املعرضة للخطر خليارات الشراء األوروبية:1.2.4
ميثل اجلدول التايل نتائج تقدير القيمة املعرضة للخطر خليارات الشراء األوروبية عند أفق زمين يقدر 

 بثالث طرق خمتلفة: دلتا الطبيعي، دلتا قاما و توسيع دلتا قاما: %95و  %99يي ثقة بيوم واحد و مستو 
𝐕𝐀𝐑𝐂: القيمة املعرضة للخطر خليارات الشراء األوروبية3اجلدول 

𝐨𝐩 . 
 DF3 EN9 AC3 ML2 EX2 FT3 رمز اخليار

 ITM ATM OTM حالة اخليار

𝟏) مستوى الثقة − 𝛂) = 𝟗𝟗% 

𝐕
𝐀

𝐑
𝐂𝐨

𝐩
 0,3172 0,1838 1,1624 0,1703 0,9935 0,4322 الطبيعيدلتا  

 0,2709 0,1576 0,9875 0,1454 0,8864 0,3675 دلتا قاما

 0,2717 0,1592 0,9846 0,1448 0,8758 0,3613 توسيع دلتا قاما

𝟏) مستوى الثقة − 𝛂) = 𝟗𝟓% 

𝐕
𝐀

𝐑
𝐂𝐨

𝐩
 0,2239 0,1298 0,8206 0,1202 0,7014 0,3052 دلتا الطبيعي 

 0,2009 0,1167 0,7335 0,1078 0,6480 0,2729 دلتا قاما
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 (.02)معطيات من اجلدول رقم  علىبناءا ، EXCELمن إعداد الباحثني ابستخدام الـ  املصدر:
قيم هذه األخرية  توسيع دلتا قاما وجد أنيف تقدير القيمة املعرضة للخطر لعينة الدراسة بطريقة 

للتعبري  n=10 و حىت نكون أكثر حتفظا فقد مت أخذ، n=5 حىت تثبت عند n تتقارب مع كل زايدة يف
و لتوضيح طريقة حساب هذه األخرية أنخذ كمثال القيمة املعرضة ، بطريقة توسيع دلتا قاما VAR عن الـ

 و اليت حتسب كما يلي: %99عند مستوى ثقة  ليوم واحد DF3  للخطر خليار الشراء

𝑽𝑨𝑹∆Г𝑪,𝒏

𝑶𝑷 (𝑡.  1 − 𝛼) = −∆𝐶 × ∆S∗ −
1

2!
Г𝐶 × (∆𝑆∗)2 + 𝑅𝐶,𝑛 

𝑽𝑨𝑹∆Г𝑪,𝟏𝟎

𝑶𝑷 (1𝑗.  99) = 0,4322 − 0,06474 − 0,0062 = 0,3613€ 
 بينما تقدر القيمة املعرضة للخطر لثالثة أشهر بــ:

𝑽𝑨𝑹∆Г𝑪,𝟏𝟎

𝑶𝑷 (3𝑚.  99) = 0,3613 × √250 × 3 12⁄ = 2,8563€ 
 . تقدير القيمة املعرضة للخطر خليارات البيع األوروبية:2.2.4

ميثل اجلدول التايل نتائج تقدير القيمة املعرضة للخطر خليارات البيع األوروبية عند أفق زمين يقدر 
 بثالث طرق خمتلفة: دلتا الطبيعي، دلتا قاما و توسيع دلتا قاما: %95و  %99بيوم واحد و مستويي ثقة 

𝐕𝐀𝐑𝐏: القيمة املعرضة للخطر خليارات البيع األوروبية4اجلدول 
𝐨𝐩 . 

 0,2011 0,1172 0,7325 0,1076 0,6448 0,2709 توسيع دلتا قاما

 DF3 EN9 AC3 ML2 EX2 FT3 رمز اخليار

 OTM ATM ITM حالة اخليار

𝟏) مستوى الثقة − 𝛂) = 𝟗𝟗% 

𝐕
𝐀

𝐑
𝐏𝐨

𝐩
 0,4961 0,3414 1,0729 0,1451 0,3208 0,1942 دلتا الطبيعي 

 0,4498 0,3152 0,8981 0,1202 0,2137 0,1294 دلتا قاما

 0,4499 0,3152 0,8997 0,1206 0,2168 0,1321 توسيع دلتا قاما

𝟏) مستوى الثقة − 𝛂) = 𝟗𝟓% 

𝐕
𝐀

𝐑
𝐏𝐨

𝐩
 

 0,3503 0,2410 0,7575 0,1024 0,2265 0,1371 دلتا الطبيعي
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 .(02)معطيات من اجلدول رقم  علىبناءا ، EXCELمن إعداد الباحثني ابستخدام الـ  املصدر:
عند  ليوم واحد DF3 و لتوضيح طريقة احلساب أنخذ كمثال القيمة املعرضة للخطر خليار البيع 

 بطريقة توسيع دلتا قاما و اليت حتسب كما يلي: %99مستوى ثقة 

𝑽𝑨𝑹∆Г𝑷,𝒏

𝒐𝒑
(𝑡.  1 − 𝛼) = −∆𝑃 × ∆𝑆∗ −

1

2!
Г𝑃 × (∆𝑆∗)2 + 𝑅𝑃,𝑛 

𝑽𝑨𝑹∆Г𝑷,𝟏𝟎

𝒐𝒑 (1𝑗.  99) = 0,1942 − 0,06248 + 0,0026 = 0,1321€ 
 بينما تقدر القيمة املعرضة للخطر لثالثة أشهر بــ: 

𝑽𝑨𝑹∆Г𝑷,𝟏𝟎

𝑶𝑷 (3𝑚.  99) = 0,1321 × √250 × 3 12⁄ = 1,0443€ 
دوات املالية لتدنية املخاطر و ذلك عن طريق نقلها إىل طرف عقود اخليارات من أقوى األتعترب   

اليت كانت مرتفعة يف حالة األسهم بينما اخنفضت يف حالة اخليارات  VAR الـآخر، و هذا ما توضحه 
𝑉𝐴𝑅𝑠 القيمة املعرضة للخطر كانت EDFالشركة  أسهممثال يف ف للعينة حمل الدراسة، = 0,6264€ 

𝑉𝐴𝑅∆Г𝐶,10بينما اخنفض اخلطر يف حالة التحوط ابستخدام اخليارات إىل 

𝑂𝑃 = يف حالة خيار  0,3613€
𝑉𝐴𝑅∆Г𝑃,10الشراء و 

𝑂𝑃 =  يف حالة خيار البيع. 0,1321€
، AC3للخيارات كانت عند  يالحظ من خالل اجلدولني السابقني أن أقل قيمة معرضة للخطر

 و كلما زاد مستوى الثقة زادت القيمة املعرضة للخطر. ،ML2أكرب قيمة كانت عند  بينما
تكون منخفضة، و ترتفع يف حالة  OTMأن القيمة املعرضة للخطر للخيارات يف حالة  كما نالحظ

ITM، و ابلتايل تكون مرتفعة يف حالة خيارات الشراء (EN9, DF3) مقارنة خبيارات البيع، بينما تكون
فنالحظ أن خيارات الشراء كانت  ATM أما يف حالة (،FT3, EX2)منخفضة يف حالة خيارات الشراء 

 (.(ML2, AC3 أكرب من خيارات البيع

للخيارات يف مجيع احلاالت، بينما تقريب  VARيالحظ أنه يبالغ يف تقدير الـ  دلتا الطبيعيابلنسبة لتقريب 
يبالغ يف خليارات الشراء، بينما  OTMيف خيارات البيع و يف حالة  VARفيقلل من تقدير الـ قامادلتا 

 0,3272 0,2280 0,6703 0,0900 0,1731 0,1048 دلتا قاما

 0,3272 0,2279 0,6710 0,0902 0,1745 0,1059 توسيع دلتا قاما
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 خليارات الشراء. ATM وITM يف حالة  VARتقدير الـ 
و ابلتايل تعترب طريقة توسيع دلتا قاما أكثر دقة من دلتا الطبيعي و دلتا قاما و هذا ألخذها بعني 

 لتوسيع اتيلور إىل أوامر ال هنائية.االعتبار الشروط اإلضافية 
 اخلامتة:. 5

 مت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها: نتائج الدراسة:. 1.5
 اخليارات من أقوى األدوات املالية املستخدمة يف عمليات التغطية و تدنية خماطر احملفظة  عقود

 VAR الـاالستثمارية عن طريق نقلها إىل طرف آخر، و هذا ما أوضحته نتائج الدراسة حيث اخنفضت 

 يف حالة التحوط ابستخدام اخليارات مقارنة مبا كانت عليه قبل التحوط.
  العالقة غري اخلطية لعوامل اخلطر األساسية يف تقدير القيمة املعرضة للخطر من خالل يتم التعامل مع

طريقتني: طريقة حماكاة مونت كارلو اليت تعترب دقيقة و لكنها معقدة و تستغرق وقتا عمليا، و الطريقة 
 التحليلية اليت تعترب األسهل و األسرع.

  يف -تقدير حتليلي  يوفرتقريب دلتا قاما وبية جند أن يف تقدير القيمة املعرضة للخطر للخيارات األور
اليت تتميز هبا -أكثر دقة من تقريب دلتا الطبيعي ألخذه بعني االعتبار غري اخلطية  -إطار منوذج بالك شولز

 و اليت يتجاهلها هذا األخري. -عقود اخليار
  يبالغ يف تقدير الـ  دلتا الطبيعيتقريبVAR  فيقلل من تقدير  لتا قامادللخيارات، بينما تقريب

 ITMو ATM يف حالة VARيف خيارات البيع أما يف خيارات الشراء فهو يبالغ يف تقدير الـ  VARالـ

 .OTMو يقلل منها يف حالة 
  طريقة توسيع دلتا قاما أكثر دقة من دلتا الطبيعي و دلتا قاما وهذا تقدير القيمة املعرضة للخطر وفق

 الشروط اإلضافية لتوسيع اتيلور إىل أوامر ال هنائية.ألخذها بعني االعتبار 
 غاما ميكن أن يواجه أيضا مشاكل توسيع دلتا ، فإن شولز ومع ذلك ، وكما هو واضح من معادلة بالك

لتغري يف معدل ذبذب )أتثري فيقا(، االت التغري يف مثل ،-و لكن بدرجة أقل- من مصادر اخلطر األخرى
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 ر الوقت )أتثري ثيتا(.مرو و الفائدة )أتثري رو( 
 ميكن اخلروج جبملة من االقرتاحات كما يلي: ات الدراسة:. توصي2.5
  نشر التوعية بني املستثمرين من خالل التعريف بعقود اخليارات و أمهيتها كأداة للتحوط ضد خماطر

 تقلبات األسعار، و العمل على تطويرها مبا يتفق و الشريعة اإلسالمية.
  من الناحية األكادميية و العملية.ج القيمة املعرضة للخطر أمهية أكرب ضرورة إعطاء منوذ 
  إجبار املؤسسات املالية على تبين القيمة املعرضة للخطر يف قياس خماطرها و اإلفصاح عنها بشكل

عوامل اخلطر ألخذها بعني االعتبار خمتلف مقياس مشرتك، متناسق و متكامل للمخاطر دوري كوهنا توفر 
 يؤدي إىل زايدة الشفافية و التناغم يف التعامل مع املخاطر.مما قد 
 سهل ضرورة االعتماد على املناهج التحليلية يف حساب القيمة املعرضة للخطر للخيارات املالية كوهنا األ

 خاصة منهج توسيع دلتا قاما الذي يوفر نتائج أكثر دقة.و األسرع عمليا، و 
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 :الحقامل .6
 2018-2016 تقلبات عوائد األسهم املدروسة للفرتة :1 لحقامل
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 خريطة املخاطر كآلية إلدارة األخطاء املرتبطة ابلتوظيف يف مؤسسة
"ESSALEM ELECTRONICS" 

The cartography of risks as a method to manage errors associated with 

employment in the "ESSALEM ELECTRONICS" firm 

 أكساس اميان

University of Algiers3, aksas.imene@univ-alger3.dz 

 30/08/2019اتريخ النشر:               16/05/2019اتريخ القبول:                 25/03/2019اتريخ االستالم: 
 

 :ملخص
الدراسة اىل تسليط الضوء على خمتلف املخاطر املرتبطة بتوظيف املوارد البشرية، والوقوف هتدف هذه 

على مجلة األخطاء العملية املتعلقة بكل مرحلة من مراحله، واليت تعرب عن األسباب الفعلية لتلك املخاطر، 
وقف هذه الدراسة هنا بل مث توضيح مراحل بناء خريطة املخاطر، وأمهيتها يف إدارة أخطاء التوظيف، وال تت

 حتاول بيان مدى جناح اعتماد هذه االلية يف مؤسسة السالم الكرتونيكس.
وقد خلصت الدراسة اىل أنه ال ختلو املؤسسة من املخاطر العملية للتوظيف، واليت تؤدي يف الغالب 

سة السالم اىل فشله، وأن خريطة املخاطر تتطلب منهجية جد دقيقة إلنشائها ما جيعلها متكن مؤس
 الكرتونيكس ابلكشف عن أنواع املخاطر املتعلقة ابلتوظيف وإدارة األخطاء املتسببة فيها.

 .إدارة املخاطر، خريطة املخاطر ،إدارة املوارد البشرية، خماطر تشغيلية، توظيف :يةكلمات مفتاح
 .JEL O.15 ،M.54 ،G32 اتتصنيف

Abstract:  

The objective of this study is to shed light on the various risks 

associated with the employment of human resources, to identify the practical 

errors associated with the recruitment stages, and then to specify the 

implementation steps of the cartography of risks and its importance for the 

management of errors in employment. Here we try to demonstrate the success 

of the adoption of this method in the ESSALEM ELECTRONICS firm. 
__________________________________________ 

   alger3.dz-aksas.imene@univ مييل:، اإلأكساس اميان: املؤلف املرسل
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The study concluded that the ESSALEM ELECTRONICS firm is not 

free from practical employment risks, which often lead to failure, and that the 

cartography of risks requires a very precise methodology to be established, 

allowing the firm to detect and manage employment errors. 

Keywords: Human resources management; operational risk; Recruitment; 

management risk; cartography of risks. 

Jel Classification Codes: O.15, M.54, G32. 

  مقدمة .1
املرتبطة و  إبدارة املوارد البشرية، كان نتيجة جلملة من التغريات املعقدة البنية،للباحثني االهتمام املتزايد 

أن تنقل  من شاهنا ،عملية الياتضرورة تبين اىل ، ما أدى اليت تتصف بعدم التأكد ببيئة عمل املؤسسات
و خارجية، أقد يواجهها من خماطر داخلية  املؤسسات من موقع دفاع إىل موقع هجوم اجتاه التعامل مع ما

هذا راجع  اىل أن  توصلتو املوارد البشرية،  ترتكز يفاملخاطر الداخلية أغلب  أن اذ تشري معظم الدراسات
أسباب كثرية منها عدم مالئمة برامج التدريب ملتطلبات تنمية املوارد البشرية، كذلك عدم توفري املؤسسات 

من ذلك عدم توفيقها يف احلصول على املوارد البشرية  هملصقل املهارات، أما األلدورات تكوينية موجهة 
 ان أمكن القول الصحيحة، ما يرجع اىل مجلة من األخطاء املرتكبة ابلدرجة األوىل يف التوظيف.

 اعتمدت على قياسأغلب الدراسات و  ،البد من قياسها كبرية  خماطراألمر الذي ميكن أن ينجر عنه 
 اال أنه ،تزود املؤسسة بقيمة اخلطر ماداي فقطاليت  من خالل قياس تكاليف التوظيف راملخاط نسبة تلك

 املرتبطة بكل وظيفة من وظائفها األخطاءدارة إلالبد أن تعتمد إدارة املوارد البشرية على جمموعة من االليات 
السؤال يف تظهر اشكالية الدراسة  هنا، الناجتة عليها يف مواجهة املخاطر للتوصل اىل نتائج يعتمد عليها

 املرتبطة ابلتوظيف؟ خطاءكيف تدير مؤسسة السالم الكرتونيكس االالتايل 
 فرضيات الدراسة:

 لإلجابة على هذه اإلشكالية مت وضع الفرضيات التالية:
 .الكرتونيكسيف مؤسسة السالم  التوظيفحد مراحل بطة أباملرت خطاءاألو اطر التوظيف خم هناك عالقة بني -
 .يف مؤسسة السالم الكرتونيكس ابلتوظيفتبطة األخطاء املر  إدارةو خريطة املخاطر بني  عالقة هناك -
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 : منهجية الدراسة
أجل اإلجابة على اإلشكالية صممنا عملنا يف ثالثة أجزاء، يتضمن اجلزئني االولني اجلانب من 

لتناسبه مع موضوع  الستقرائيانهج املستخدمنا او  النظري للدراسة الذي يعطي األسس النظرية للموضوع،
أبدوات  استعناو ، بني املتغريات واالنتقال من اجلزء اىل الكلالعالقة البحث الذي يقع ضمن دراسات 

، خريطة املخاطر إنشاءللتحليل و  من أجل مجع البياانتواملقابلة املباشرة  االستبيانمتمثلة يف إحصائية 
 ختبار فرضيات الدراسة.او  ،يف التحليلزمة الالكشف على النسب ال" من اجل  spssوبرانمج " 

 أهداف الدراسة: 
، التوظيف يف كل مرحلة من مراحلاملرتكبة  األخطاءاهلدف من هذه الدراسة هو حتديد خمتلف 

املخاطر،  مراحل بناء خريطة حماولة توضيحو ، املرتبطة به ومعرفة ما اذا كانت عالقة بينها وبني املخاطر
هذا ما مييزها عن الدراسات  وقياس درجة املخاطر املرتبطة ابلتوظيف، األخطاءإدارة تلك على  قدرهتاو 

زود املؤسسة بقيمة ي هذافه، قياس تكاليفمن خالل خماطر التوظيف قياس  جمملها يفاألخرى اليت اعتمدت 
خريطة بيان مدى جناح اعتماد  ةاولحمأيضا  ،احلقيقي هامعرفة سببمن  دون التمكناخلطر ماداي فقط، 

 .من بني األدوات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية هيأخطاء التوظيف اليت  كآلية إلدارةاملخاطر  
 ابلتوظيفاملخاطر التشغيلية املرتبطة  .2

 :خماطر التوظيف 1.2
االنسان، يتطلب يعد التوظيف عماد وظائف إدارة املوارد البشرية فهو مبثابة زرع عضو يف جسم 

فهو ، (Peretti, 2016, p. 61) أقصى درجة من االتساق واالنسجام بني املؤسسة واملوارد البشرية
 18وكان يعين يف بداية ظهوره النمو أو اإلضافة، ومع بداية القرن  12مصطلح قدمي النشأة يرجع اىل القرن 

 ,Rey, 1992) جديد ال العسكري وكان يقصد به تزويد القوات العسكرية بعنصرارتبط هذا املفهوم ابجمل
p. 534) ويف ظل التطورات احلاصلة يف جمال التسيري ويف تسيري املوارد البشرية ابلتحديد أصبح التوظيف ،

أجل جذب املرتشحني الذين لديهم الكفاءات يعرف أبنه جمموعة النشاطات املنظمة من طرف املؤسسة من 
يركز  ،(Sekiou & Peretti, 1993, p. 227) الالزمة لشغل املناصب الشاغرة حاليا ومستقبال
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املنصب حاليا ومستقبال، فاملؤسسات انتقلت اىل  هذا التعريف على الكفاءة اليت متكن املرتشح من شغل
مفهوم االستدامة حيث هتدف اىل توظيف اشخاص دائمني للعمل لديها، وذلك ابن يكونوا قادرين على 

 .Sekiou & Peretti, 1993, p) القيام مبتطلبات الوظيفة وحتقيق األهداف املرجوة من التوظيف 
 ، واملؤهلني ملواجهة التغريات الوظيفية اليت تفرضها حدة املنافسة مستقبال.(236

ومما ال شك فيه من أجل الوصول اىل حتقيق هذه األهداف، البد أن مير التوظيف مبجموعة من 
مراحل رئيسية ترتكز عليها  4ملراحل اختلف الباحثني من حيث وجهات نظرهم يف حتديدها، اال أنه هناك 

سنعتمد عليها يف دراستنا تتمثل يف حتديد االحتياجات، االستقطاب، االختيار ومن مث التعيني، حيث اذ مل 
، 2013)بلوانس و كرغلي ،  تؤدى ابلشكل الصحيح جتعل املؤسسة عرضة جملموعة من املخاطر، تتمثل يف

 :(20-19الصفحات 
حسب نظرية الكفاءات االسرتاتيجية فان امليزة التنافسية  خطر خسارة املوارد البشرية االسرتاتيجية:  -

بعض املوارد البشرية تدخل ضمن هذه املوارد ، للمؤسسة تتحدد من خالل نوعية مواردها االسرتاتيجية
فقدان املهارات اليت تستقيل وتذهب للعمل االسرتاتيجية لذا فخسارهتا تؤثر على تنافسية املؤسسة معىن أن 

 لدى مؤسسات منافسة يشكل خطرا ويكون اخلطر االسرتاتيجي أكرب كلما تعلق االمر ابملعرفة الضمنية
(Ferrary, 2009, p. 87) فعدم قدرة املؤسسة على احملافظة على مواردها البشرية االسرتاتيجية ،

 ه اخنفاض يف قدرهتا التنافسية.يصاحب
ان فقدان عامل ذو مهارة اندرة قد يعرض املؤسسة اىل خطر، وذلك  خطر فقدان املهارات البشرية:  -

 الستحالة تعويضه مبورد بشري بنفس املهارة واخلربة ال من خالل التوظيف وال حىت التدريب.
، بعض تلك مبنصب العمل ايف أخطاء عند التحاقه ةرد البشرياتسبب املو ت: قد خطر اخلطأ البشري  -

هذه  ،جسيمةاألخطاء ميكن تصحيحها دون خسائر كبرية يف حني توجد أخطاء أخرى ينتج عنها خسائر 
األخطاء غري مقصودة تكون نتيجة لسوء فهم املوارد البشرية لقواعد وإجراءات العمل، وهنا يربز الدور 

 يف احلد من هذا النوع من املخاطر.الرئيسي الذي تلعبه فرتة الرتبص 
ينجم هذا اخلطر عن قيام املوارد البشرية اجلديدة ابالختالس الداخلي للمؤسسة، وال  خطر االختالس:  -
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ينجم عن هذا اخلطر خسائر مالية فقط، وامنا قد يكون سببا يف تشويه مسعة املؤسسة وتدهور صورهتا الذهنية 
 دقيقة حول وضع معني، أو السرقة والعمل حلساهبم اخلاص عن طريق بتقدمي معلومات غريهم يف حالة قيام

 التالعب ابلواثئق احملاسبية والتعامل بواثئق مزورة.
، خاصة يف حالة وجود نقاابت إلضرابتقوم املوارد البشرية ابلتهديد املستمر اب خطر الصراع:  -

ويسبب خسائر هلا، كما جتدر اإلشارة وتنظيمات غري رمسية داخل املؤسسة، مما يعرقل سري عمل املؤسسة 
اىل أن العمال خيتارون املواقف احلرجة للقيام ابألعمال السابقة للتمكن من الضغط على املؤسسة من أجل 

 االستجابة اىل مطالبهم اليت تدور يف اغلب األحيان حول زايدة األجور.
  :األخطاء العملية يف التوظيف 2.2

أخطاء جسيمة تؤثر على أداء ومسعة املؤسسة، تصل يف بعض  أن هناكاملخاطر السابقة الذكر توحي 
زواهلا، ويتأكد وجودها عند التحاق املوارد البشرية ابملنصب، وفيما يلي سنعرض أهم األخطاء  األحيان اىل

  .اليت تقع فيها املؤسسة أثناء عملية التوظيف

 األخطاء املرتبطة بتحديد االحتياجات:  1.2.2
ات هي خطوة جوهرية يف عملية التوظيف يرتجم االحتياجات الفعلية للمؤسسة ان حتديد االحتياج

املؤسسة يف خطر  ، اذن فالتحديد الغري صحيح هلا يدخل(Dolan, 2002, p. 125) يف شكل خمطط
 :(Lehad, 2015-2016, p. 36) فشل التوظيف، ويرجع هذا إىل جمموعة من االخطاء تتمثل يف

 عدم وجود طلب رمسي ودقيق على التوظيف؛  -
 غياب التحليل املسبق للوظائف؛  -
 غياب التحديد الدقيق ملواصفات ومؤهالت املرتشحني؛  -
 غياب خطة واضحة للتوظيف؛   -
 عدم توافق مواصفات املنصب مع سوق العمل.  -
  األخطاء املرتبطة ابالستقطاب: 2.2.2

، 2008)سلطان و حممد ،  مصادر خمتلفة منمبا أن االستقطاب هو عملية البحث عن مرتشحني 
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 ، فاألخطاء هنا مرتبطة هبذه املصادر واليت تؤثر يف الغالب على اهلدف وهذا يرجع إىل(117صفحة 
(Lehad, 2015-2016, p. 36): 

 غياب العالقة مع اجلامعات واملدارس؛  -
 استخدام نفس الوسائل لإلعالن عن التوظيف؛  -
 عدم اللجوء اىل املصادر الداخلية )الرتقية، النقل...(؛  -
 األخطاء املرتبطة ابالختيار: 3.2.2

الختيار يف حتفيض األخطاء املتوقعة وزايدة احتماالت صنع القرارات ليتمثل اهلدف األساسي 
هذا اهلدف التصل املؤسسة اليه دائما ما يضعها أمام اختيار غري صحيح للمرتشحني أن الصحيحة، اال 

ينجم عنه أحد املخاطر املذكورة، ويرجع ذلك اىل جمموعة من االسباب مرتبطة ابلقائمني على املقابلة وأخرى 
 لقة ابملرتشحني.متع
ملقابلة بعض التصرفات الغري الالئقة اب قد يصدر عن القائمنياألسباب املرتبطة ابلقائمني على املقابلة:   -

غري مهذبه أشهرها التمييز بني املرتشحني على أساس العالقات الشخصية ما قد يؤدي اىل  وتعترب سلوكيات
خاص ألسباب غري شو رفض أأللوظيفة الشاغرة،  اختيار مرتشحني غري مناسبني متاما أالوقوع يف خط

موضوعية مثل )اجلنس، اللون، العقيدة ...( ابلرغم من ارتفاع كفاءاهتم، قد ينتظر املرتشحني لفرتات طويلة 
من أجل املقابلة ما يضاعف احتمالية اجيادهم ملنصب عمل اخر، اإلجراءات االرجتالية أو الطويلة لالختيار 

، 2002)جودة،  يقة املثلى لالختبار وما يتبعها من قصور يف متابعة احلوار أثناء املقابلةمع سوء حتديد الطر 
 .(208-207الصفحات 

توجد العديد من األسباب املرتبطة ابملرتشحني نفسهم يقوم معظمها على األسباب املرتبطة ابملرتشحني:  -
يتعمد بعض املرتشحني إعطاء  اذ ،و التظليلأأسس غري أخالقية ولعل أهم هذه األسباب هي التزييف 

معلومات خادعة، هذا التظليل يؤثر يف جودة ودقة القرارات  ااستجاابت خاطئة أو مظللة، مما ينجم عنه
من  هذا التصرفاليت تبىن عليها، وال شك أن التظليل ميثل مشكلة خطرية وهي أن املرتشح الذي مارس 

 يوما بعد يوم داخل املؤسسة هوسيثبت فشل ،هلا مؤهلاملمكن أن حيصل على وظيفة هو يف األصل غري 
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 .(209، صفحة 2002)جودة، 
 األخطاء املرتبطة ابلتعيني:. 4.2.2
 .Sekiou & Peretti, 1993, p) اهلدف من التعيني توفري املوارد البشرية الالزمة للعمل 
إذا أتكدت إدارة املوارد البشرية من  اال ،، فمن املفروض أنه ال يتم تعيني أي شخص يف وظيفة معينة(267

املخالفات اليت  أنه مؤهل ابلفعل للقيام هبا، فاذا أتكدت من ذلك تكون قد جنحت يف جتنب الكثري من
ميكن أن ترتكبها املوارد البشرية اجلديدة، أما يف حالة زايدة تلك املخالفات عن احلد املعقول فيشري أن هناك 

طاء الشائعة أثناء التعيني التغاضي على بعض الشروط املطلوبة يف املرتشح، ومن األخ ،قصور يف التعيني
برتتيب النجاح عند التعيني كأن تتجاوز الرتتيب من أجل  جتاهل بعض إجراءات التعيني، أيضا عدم االخذ

و الرشوة أو العالقات الشخصية، وأخريا امهال فحص مستندات التعيني اليت يتقدم هبا املرتشحني أالوساطة 
 .من خمالفات أو تزوير يصعب اكتشافها بسهولة حتتويابلرغم ما قد 

 قياس مدى جناح التوظيف: 3.2
واملستقبلية نوعية التوظيف هي نتيجة التكافؤ املوجودة بني الشخص املوظف واالحتياجات احلالية 

يرتبط صعب فهو طويل األجل وميكن قياسه فقط بعد أشهر من ابلتوظيف، و ه للمؤسسة، فقياس جناح
الذي يشري  أوهلا مؤشر اإلنتاجيةابالعتماد على مؤشرات يقاس بتقييم أداء املوارد البشرية حيث هذا األداء 

اإلنتاجية = كميات مه خالل فرتة معينة )إىل العائد الذي يتم احلصول عليه من مورد معني من خالل استخدا
)معدل دوران  اثنيا مؤشر دوران العمل عدد املوارد البشرية(،× السعر / عدد الساعات × الوحدات املنتجة 

/ متوسط عدد املوظفني اجلدد  100× العمل = عدد املوظفني اجلدد املغادرين للمنظمة يف فرتة زمنية معينة 
ويف هذه النقطة من املفيد التمييز بني تواتر وخطورة  مؤشر التغيبالعاملني ابملنظمة خالل هذه الفرتة(، اثلثا 

 الثاين إىل عدد األايم املفقودة بسبب هذه الغيابالتغيب، حيث يشري األول إىل مقدار الغياب و 
(Chaqri, 2008-2009, pp. 7-8) هذه املؤشرات وأخرى ختتلف من مؤسسة اىل أخرى لكن ،

 البد من االعتماد على أكثر من مؤشر من اجل احلصول على نتيجة فعلية.
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 التوظيف ابالعتماد على خريطة املخاطر أخطاءإدارة  .3
 :تعريف خريطة املخاطر 1.3

عملية اليت من خالهلا يتم حتديد وقياس وحماولة السيطرة على املخاطر اليت تواجه إدارة املخاطر متثل ال
 املخاطر املرتبطة ابلتوظيفمن بينها ، (4، صفحة 2008)بن الذيب و شاليل،  املؤسسة يف خمتلف وظائفها

تلك االجراءات اليت تتبعها املؤسسة بشكل منظم ملواجهة املخاطر املصاحبة لكل توظيف،  تتمثل يفهتا فإدار 
 تتميز خماطر التوظيف ابلتعقيد ويرجع ذلك اىل طبيعتها الصعبة القياس لذلك من الصعب حتديد حجمهااذ 

سوف نعتمد و ، ومن أجل إدارة هذه املخاطر توجد عدة أدوات، (46، صفحة 2003)خان و حبيب، 
يف دراستنا هذه على خريطة املخاطر اليت تعترب من بني األدوات الفعالة يف تسيري وقيادة األداء واليت أدرجت 

 .حديثا إلدارة املخاطر التشغيلية يف املؤسسة، وهلا عدة تعريفات أمهها
نقل املعلومات  أداة تسمح بتحليل، تقييم، وترتيب املخاطر، وتنفيذ خطة عمل لضمان متابعةهي  -  

 . (Meders , 2006, p. 52) حول املخاطر
تعرف أيضا أبهنا عنصر أساسي يف عملية إدارة املخاطر، وهي مترين معقد للربط بني كل مستوى  -
ومستوى اختاذ القرار، حيث أن لكل وظيفة وكل عملية رئيسية يف املؤسسة سلسلة من املخاطر تشغيلي 

احملددة، وأسباهبا، وااثرها املمكنة على ركائز العمل، وعلى العائدات احملتملة لألفعال، وعوائد اخلربة على 
. اذن فهي أداة تسمح ابحلصر والرتتيب اهلرمي (Veret, 2005, p. 121.122) املطالبات السابقة

 للمخاطر يف املؤسسة من أجل تسهيل اختاذ القرارات االسرتاتيجية والتحكم يف املخاطر.
 إنشاء خريطة املخاطر:  2.3

، لذلك ختتلف (Pascal, 2008, p. 57) إن بناء وحتديث خريطة املخاطر هي عملية معقدة
وجهات النظر حول كيفية انشاء خريطة املخاطر وهذا االختالف يرجع لنوع املخاطر احملددة يف حد ذاهتا، 

-détaillée  (bottomملفصلة افمن بني العديد من املقارابت املمكنة إلنشائها منيز املقاربة 
up)،  ،وتتطلب هذه املقاربة دراسة مفصلة للمشروع، وخمطط تنظيمي لكل مرحلة من مراحل االجناز

وكذلك وجهات نظر اخلرباء يف كل مستوى إلعطاء التكلفة املتوقعة، وهي موجهة أساسا لتحديد املخاطر 
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، اذ تقوم بتحديدها على أساس (Mahieddine & Feghani , 2004, p. 53) التشغيلية
األسباب، األهداف، العواقب، العمليات ...، يف الوظائف التشغيلية، واليت يتم رفعها يف وقت الحق اىل 

 مستوى التسلسل اهلرمي هلا بغية حتليلها، ومن بني الطرق األكثر استخداما يف ذلك املقابالت.
 املفصلة:خطوات انشاء خريطة املخاطر حسب املقاربة  3.3

ومبا أن املخاطر  ،جمموعة من اخلطواتعلى انشاء خريطة املخاطر حسب املقاربة املفصلة حيتوي 
تتمثل هذه ، و املرتبطة ابلتوظيف تصنف ضمن املخاطر التشغيلية فهذه هي املقاربة اليت يتم االعتماد عليها

 :ما يلياخلطوات في
اساسية لعملية انشاء خريطة املخاطر، الن التحديد اجليد هي أول خطوة وتعترب  حتديد املخاطر: 1.3.3

، ومن أجل (Renard J. , 2012, p. 195) هلا هو الذي يسمح مبعرفة املناطق األساسية للمخاطر
لتلك  وفًقا التحديد األفضل للمخاطر، هناك طرق جيب على املؤسسة معرفتها من أجل حتديد خماطرها

 :(Veret, 2005, p. 128) الطرق، وهي كما يلي
  ؛حتديد املخاطر حسب الفئة أو موضوع املخاطر -
 ؛حتديد املخاطر من خالل أسباب حدوثها  -
 ؛حتديد املخاطر من خالل نتائجها  -
  ؛من املخاطر حتديد املوارد املتأثرة  -
  ؛مركز النشاطحتديد املخاطر عن طريق   -
  .حتديد املخاطر من خالل العمليات  -
ان تقييم املخاطر احملددة يكون وفقا ملعايري ختتلف ابختالف خصوصيات  تقييم وترتيب املخاطر: .2.3.3

، أما (Bernard , Gayraud , & Bousseau , 2008, p. 78) املؤسسة واالشكالية املعاجلة
املخاطر الغري قابلة للقياس الكمي يتم وفقا ملعيارين، االول ويسمى احتمال حدوث فإما أن يكون )غري 
 حمتمل، اندر، مناسيب، متكرر(، والثاين حسب درجة شدة )ميكن امهاله، هامشي، حرج، كارثي(

(Jimenez & Chelly, 2008, p. 66) ( انتج هاذين املعيارين يسمى احلرجيةcriticité) 
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(Lehad, 2015-2016, p. 49). أي من تسلسل هرميالبد من تصنيف املخاطر يف  بعد ذلك ،
أقوى املخاطر ضرر اىل أقل املخاطر، هتدف هذه اخلطوة إىل ترتيبها يف تسلسل هرمي ابعتماد على مبدأ 

لوية من أجل معاجلتها بعد الرتتيب، فاذا كان احتمال احلدوث وشدة اخلطورة مرتفعان هذا يعين ان االو 
اخلطر كبري، أما يف حالة احتمال احلدوث وشدة اخلطورة منخفض فان اخلطر صغري، ومن واملمكن أن تكون 

 طر ابنه متوسطكل من احتمال احلدوث وشدة اخلطورة مرتفعة أو منخفضة يف وقت واحد هنا يصنف اخل
(Jimenez & Chelly, 2008, p. 68) (Alexander, 2003) ويتم وضعها يف مصفوفة ،

 :كما هو موضح يف الشكل املوايل
 مصفوفة تقييم املخاطر: 1 الشكل

                     
 مرتفع مرتفع جاد متوسط

    

 جاد متوسط متوسط منخفض

 متوسط منخفض منخفض منخفض
 
 

 (Nguéna, 2008, p. 70)من اعداد الباحثني ابالعتماد على  املصدر:

مهما كانت املقاربة املعينة من قبل املؤسسة إلدارة خماطرها، وأي كانت الطريقة معاجلة املخاطر:  .3.3.3
املعتمدة يف كل مرحلة من املراحل السابقة، فان هذه املرحلة هي مرحلة املواجهة أو االستجابة للمخاطر 

ع سياسات مستعملة، أوهلا سياسة القبول أي ال يتم اختاذ أي إجراء ومن أجل معاجلة تلك املخاطر هناك أرب
لتغيري شدة أو احتمال حدوث اخلطر، فاملؤسسة هنا تقبل املخاطرة، او سياسة النقل اليت يتم فيها االستعانة 
 مبصادر خارجية لنقل اخلطر أو متويله من خالل مؤسسات التأمني، السياسة الثالثة هي سياسة التجنب يتم

فيها جتنب املخاطر عن طريق وقف النشاط عند أصل اخلطر، أما السياسة األخرية فهي سياسة ختفيض 
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 .Renard J. , 2012, p) املخاطر يتم احلد من خالل اثنني من التدابري اما الوقاية منها او احلماية
160.161). 

هي خطوة جد مهمة فالتطور السريع للبيئة يتطلب متابعة منتظمة جلميع اخلطوات  متابعة املخاطر: 4.3.3
جديدة قد تعرتض حتقيق  السابقة خاصة أثناء املعاجلة للمخاطر فهذه اخلطوة تضمن التنبؤ بظهور عوامل

بة املخاطر، األهداف، كما أهنا حتقق استمرارية إدارة املخاطر، وتتم املتابعة عن طريق التحكم يف أعمال مراق
 .(Lehad, 2015-2016, p. 52) متابعة العوامل املؤدية للخطر )األسباب، النتائج(

 :"ESSALEM ELECTRONICS" واقع إدارة خماطر التوظيف يف مؤسسة .4
 واألجهزة الكهرو منزليةهي واحدة من الشركات الرائدة يف جمال إنتاج وتوزيع منتجات اإللكرتونيات 

، تتمثل مهمتها الرئيسية يف تلبية احتياجات السوق من خالل تقدمي جمموعة متنوعة من املنتجات ابجلزائر
  عالية اجلودة لزابئنها. 

منزلية  الكهروواألجهزة اإللكرتونيات مؤسسات يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع  :جمتمع وعينة الدراسة. 1.4
، ألهنا تتشارك يف نوعية املنتجات، وتتطلب موارد بشرية ذات كفاءة عالية، ما جيعل اخلطأ يف توظيفها اجلزائرية
مديرايهتا رؤساء متمثلة يف  الكرتونيكس، وقد مت اختيار عينة عشوائية قصدية من مؤسسة السالم مكلف

، املرتبطة ابلتوظيف خطاءاالارة الدراسة هتدف اىل معاجلة إشكالية إد ألنالسبعة الفرعية وفرق العمل هبا، 
 .40، وقدر عددهم ب توظيف عن كلبصفة مباشرة او غري مباشرة  مسؤولنيهم ف
أدوات نظرا خلصوصية املوضوع ودقته وصعوبة قياس متغرياته كميا، استعملنا : . أدوات مجع البياانت2.4 

 ملعرفة الكرتونيكسالسالم  مؤسسة مدير املوارد البشرية يف املباشرة معقابلة املخمتلفة للحصول على بياانت 
 صمماستبيان و  ،وكيفية قياس مدى جناحه معززة بواثئق خاصة ابملؤسسة أهداف ومراحل وأشكال التوظيف

أي  مديرايهتا السبعة الفرعية وفرق العمل هباموجه إىل رؤساء خصيصا جلمع املعلومات ألغراض الدراسة 
خاص إبنشاء القسم الثاين ، سباب فشل التوظيفخاص أبالقسم األول قسمني مقسم اىل  ،شخص 40

حمكمني ذوي التخصصات ذات الصلة ابملوضوع وقد مت 5، وقد مت عرض االستبيان على خريطة املخاطر
 Alphaحتكيم صدق من حيث اللغة تطابق البنود مع احملاور، أما ثبات فقد مت االعتماد على معامل 
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Cronbach بناء على ما سبق نكون قد أتكدان من صدق وثبات استبان ، و %68والذي قدرت نسبته ب
 .وصالحيته للتحليل

 :"ESSALEM ELECTRONICS" مؤسسةالتوظيف يف  .3.4
اجة احلإىل تلبية توظيف هتدف من ال املؤسسة أن تبني ،مدير املوارد البشرية املباشرة معقابلة خالل امل

 من واثئق املؤسسة ،وهو اهلدف األساسي للوظيف ةإضافيبشرية  مواردلمهارات و/أو واملستقبلية لاحلالية 
 .Salem, 2014, p) يف سياسة التوظيف  مراحل حمددة حتديدا دقيق يتم وفقذلك  استخرجنا أن

من لوحة القيادة االجتماعية لسنة و  ،(Classique, DIAP,CTA) التالية التوظيف ووفقا ألشكال ،(2
قدرة نسبة و  منهم، 22مورد بشري، ومت مغادرة  52تبني أن املؤسسة شهدت توظيف قدر ب  2018

)معدل دوران العمل = عدد املوظفني اجلدد حساهبا وفقا للعالقة  اليت مت %39.28دوران العمل هلم ب
توسط عدد املوظفني اجلدد العاملني ابملنظمة خالل هذه / م 100× املغادرين للمنظمة يف فرتة زمنية معينة 

أما مؤشر التغيب ومؤشر اإلنتاجية للموظفني اجلدد غري  وهي نسبة معتربة توحي بوجود خلل معني،الفرتة(، 
املقرتحني الحتياجات املرتشحني نسبة استجابة عرفة معمول به ابملؤسسة، بل حيسب مع امجايل املوظفني، ومل

 نت النتائج احملصل عليها من االستبيان كالتايل:كا  املؤسسة
 
 
 
 
 
 
 

     spssابعتماد على نتائج  : من اعداد الباحثنياملصدر
املرتشحني املقرتحني من قبل إدارة املوارد البشرية يتوافقون مع احتياجات ٪ من العينة يرون أن 59

59%
41%

نسبة استجابة املرتشحني املقرتحني الحتياجات املؤسسة: 2الشكل 

نعم

ال
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واخذ تقديرات هذا راجع اىل اعتمادها على التسيري التقديري للوظائف والكفاءات  أقسام املؤسسة
 .يف نسبة معتربة ال ميكن جتاهلها %41غري أن ، واقرتاحات رؤساء األقسام ابالعتبار

 وحتليلها: أسباب فشل التوظيفعرض نتائج  .4.4
أخطاء من أن  يظهرنتائج االستبيان حتليل من خالل  :تحديد االحتياجاترتبطة باملخطاء األ .1.4.4

 %62.5عدم توافق مواصفات املنصب مع سوق العمل بنسبة  هي الواقعة ابملؤسسة حتديد االحتياجات
عدم مقارنة خطأ ، و يف سوق العمل اجلزائري نشاط املؤسسةلاملطلوبة ات هذا راجع اىل ندرة الكفاء

 .سببالن مع بعضهما يف بطاين مرتأومها خط %78.1توصيف الوظيفة مع مواصفات املنصب ب 
 األخطاء املرتبطة ابالستقطاب:. 2.4.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  spssابعتماد على نتائج  : من اعداد الباحثنياملصدر

من أخطاء املرتبطة ابالستقطاب سببها غياب العالقة مع  %71من خالل النسب اإلحصائية يتبني 
بسبب  %56.3ملؤسسات، اباجلامعات تربط توجد اتفاقيات  الن يف اجلزائر ال معربةاجلامعات، وهي جد 

لذلك وجب اختيار  ة معينةصوصيخب منصبكل   ، اذ يتميزاستخدام نفس وسائل اإلعالن جلميع املناصب
 .كل منصبالوسيلة املناسبة ل

71,9
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األخطاء املرتبطة ابالستقطاب: 3الشكل 

نعم  ال 
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 املرتبطة ابالختيار:خطاء األ. 3.4.4
 
 
 
 
 
 
 

 spssابعتماد على نتائج  : من اعداد الباحثنياملصدر

تشهد مرحلة االختبار أخطاء يرتكبها القائمني على املقابلة وهي التمييز بني املرتشحني على أساس 
املرتشحني املقرتحني من قبل إدارة  %41لنسبة ، وهو أحد العوامل املفسرة %78العالقات الشخصية ب 

ر حتديد طريقة االختبا يتوافقون مع احتياجات أقسام املؤسسة، أيضا يكمن اخلطأ يفال املوارد البشرية 
املؤسسة إجاابت مظللة أثناء املرتشحني  اعطاءخطأ  واخريا ،فاملؤسسة تعتمد على املقابلة جلميع الوظائف

 . املرتشحني ال يتصفون ابلنزاهة بسبب حاجتهم للعملبسبب ارتفاع حدة البطالة أصبح ف املقابلة
 . األخطاء املرتبطة ابلتعيني:4.4.4

 
 
 
 
 

 spssابعتماد على نتائج  من اعداد الباحثني: املصدر

يتبني من خالل الشكل السابق أن جممل األخطاء يف مرحلة التعيني سببها التغاضي على الشروط 
عدم األخذ بضرورة ترتيب الناجحني و ، أو يف املرتشحنيفسها ناملرحلة  إجراءاتاملختلفة للتعيني سواء يف 

78,1
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65,6
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34,4
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ني على التمييز بني املرتشح
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األخطاء املرتبطة ابالستقطاب: 4الشكل 

نعم ال
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األخطاء املرتبطة ابلتعيني : 5الشكل 

نعم ال
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يالحظ دائما يف التوظيف ابجلزائر ما ينتج وهذا ما )الوساطة( العالقات الشخصية  من أجل %71.9ب 
  ،حتقيق األهداف املرجوةثبت فشلها يف تعنه استبدال مرتشحني أكفاء أبايدي عاملة بسيطة س

  .الكرتونيكسمؤسسة السالم  خطاء وبنسب عاليةاألختلو أي مرحلة من املراحل من وعليه فانه ال 
 انشاء خريطة املخاطر: . 5.4

اليت  توظيفال املخاطرالعينة أن وبتحليل نتائج االستبيان أفادت  :. مرحلة حتديد خماطر التوظيف1.5.4
 تشهدها املؤسسة هي: 

  ؛خسارة موارد بشرية اسرتاتيجية -
 مادية كبرية؛خطاء بشرية ينتج عنها خسائر خطر األ -
  ؛يستحيل تعويضها فقدان مهارات بشرية -
  ؛الرتبص طر االستقالة املباشرة بعدخ -
 رغم الرتبص. عدم تناسب األداء الفعلي مع املتوقع خطر -
اعتمدان من أجل تقييم شدة املخاطر السابقة واحتمال حدوثها،  تقييم وترتيب املخاطر:. مرحلة 2.5.4

 :وكانت نتائجها كما يلي مصفوفة تقييم املخاطرعلى 
 مصفوفة خماطر التوظيف: 6شكلال
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 spssابعتماد على نتائج  : من اعداد الباحثنياملصدر

يف املعاجلة فان ترتيب املخاطر يف مؤسسة السالم  مبدأ األولويةنتائج املصفوفة وابالعتماد من خالل 
خطر كبري ينتج عنه خسائر مرتفع أي أنه خطر خطر األخطاء البشرية جاء يف خانة كان ،  الكرتونيكس

مكلفة وهذا نتيجة لسوء فهم قواعد وإجراءات العمل، مث أييت خطر االستقالة املباشرة بعد الرتبص يف خانة 
توظيف  إلعادةخطر جاد، وهو خطر يكلف املؤسسة ضياع الوقت الذي يتطلبه كل توظيف والوقت االزم 

اسرار املؤسسة اىل مؤسسات منافسة، وأيضا ارتفاع  مورد جديد، وجهد وتكاليف الرتبص، وإمكانية تسريب
 ضمن األخطاء املتوسطة. قعأما بقية األخطار احملددة مسبقا فتنسبة دوران العمل، 

 :خماطر التوظيف معاجلة. مرحلة 3.5.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 spssابعتماد على نتائج  : من اعداد الباحثنياملصدر

وذلك  املؤسسة تتبع سياسة ختفيض املخاطر للحد منهايتبني أن من خالل النسب املوضحة أعاله 
طريق وقف النشاط عند  عن، وسياسة التجنب رها على برامج تدريبية خمتلفة واهتمامها الكبري ابلتدريببتوف

كخطوة   املوارد البشريةأن املؤسسة تقوم مبتابعة  اال، صببعد الرت  ءهتمبتسريح من ثبتت عدم كفا أصل اخلطر
 .خاطريف تلك امل املتسببة أو اليت قد تتسببمتابعة العوامل وال يتم ادراجهم يف حميط العمل  أساسية لضمان

  اختبار الفرضيات:. 6.4
ألنه يقيس االستقاللية بني   )2x(من أجل اختبار الفرضيات اعتمدان اختبار مربع كاي لالستقاللية
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لشكل توظيف: 7ا ل ا طر  عاجلة خما م

نعم ال
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الذي يقيس مقدار العالقة ( v cremer)املتغريات االمسية، ومن أجل معرفة مقدار العالقة استخدمنا معامل 
 بني متغريين امسيني وميكن استخدامه مع مجيع اجلداول.

التوظيف  راحلماملرتبطة أبحد  واألخطاءاطر التوظيف خم هناك عالقة بنياختبار الفرضية األوىل: . 1.6.4 
حيث قدرت  0.05 مستوى وهو دال عند ،10.102x =2قيمة كانت   ،السالم الكرتونيكسيف مؤسسة 

أي أن    v cremer= 84% كانت نتيجةتوجد استقاللية بني املتغريات، و  وابلتايل ال ،sig0.015نسبة 
يف مؤسسة السالم  التوظيف مراحلاملرتبطة أبحد  واألخطاء اطر التوظيفخمالعالقة جد قوية بني 

 أي صحة الفرضية األوىل. الكرتونيكس
هناك عالقة بني خريطة املخاطر وإدارة األخطاء املرتبطة ابلتوظيف يف اختبار الفرضية الثانية:  .2.6.4

قدرت  حيث 0.05، وهو دال عند مستوى 12.2512x =كانت قيمة مؤسسة السالم الكرتونيكس،  
أي أن  v cremer= 76%، وابلتايل ال توجد استقاللية بني املتغريات، وكانت نتيجة sig0.017نسبة 

العالقة قوية بني خريطة املخاطر وإدارة األخطاء املرتبطة ابلتوظيف يف مؤسسة السالم الكرتونيكس أي قبول 
 الفرضية.

 خامتة: .5
خلل معني سواء كان عمدي أو غري شك فيه أن املخاطر املرتبطة ابملوارد البشرية انمجة عن  مما ال

عمدي، فانه يتسبب يف خسائر مادية ومعنوية لكل من املؤسسة واملورد البشري، مما يقود املؤسسات اليوم 
اىل ضرورة التصدي هلذه االخطار وادارهتا بشكل ميكن أن حيوهلا اىل فرص عوض أن يكون مصدرا للتوتر 

 ا يلي: م نتجنست نافانتقدم  ، ومماوعدم الرضى الوظيفي
 ؛يف كل مرحلة من مراحله حتوي أخطاء عديدةمراحل التوظيف مبؤسسة   -

يؤكد على أن سبب املخاطر املختلفة ابملؤسسة أخطاء جسيمة يف مراحل  صحة الفرضية األوىلاثبات   -
 ؛التوظيف والذي هو أهم وظيفة والبد من الدقة يف كل مراحله لتجنب الوقوع يف االخطاء

 .يف مؤسسة األخطاء املرتبطة ابلتوظيف فعالة إلدارة خريطة املخاطر آليةمن صحة الفرضية الثانية أن تبني   -

 إلدارةيوجد هبا قسم  ابلرغم من أن املؤسسة حتتوي على إدارة املوارد البشرية ابملفهوم احلديث، اىل أهنا ال



 

 أكساس اميان
 

511 

 .املخاطر وال تعطي أمهية كبرية للمخاطر التوظيف
 :ESSALEM ELECTRONICSلمؤسسة  التالية توصياتالخلصت الدراسة اىل وعليه 

واملراجعة املستمرة لسياسة التوظيف، خاصة يف ظل التغريات البيئية السريعة، فاملراجعة عملية تقييم ال  -
 متكن املؤسسة من اكتشاف الفجوة يف الوقت املناسب وابلتايل تدارك األخطاء قبل حدوثها؛مستمرة 

اىل جانب مؤشر دوران العمل  يدةاجلدارد البشرية على مؤشر اإلنتاجية ومؤشر التغيب للمو  االعتماد -
 املعتمد عليه، كمعايري تعطي يف جمملها نتيجة أكثر دقة يف قياس جناح التوظيف؛

ملواجهة األخطاء املعتربة يف  بناء اسرتاتيجيةالتشغيلية مسؤول على املخاطرة  إلدارةستحداث قسم ا  -
  ؛ تلك املخاطر لتفادي اخلسائر النامجة عليها معمراحل التوظيف واليت هلا عالقة مباشرة 

التتخوف من التكاليف الناجتة عن هذا القسم،  نتائج إدارة املخاطر بعيدة املدى، فاملؤسسة البد أن ان  -
 احملتملة. أكرب من تكاليفها فائدهتا فانه ستصبح 

 :. قائمة املراجع6
Alexander, B. P. (2003, septembre). ecole superieure d'assurances. Consulté 

le novombre 21, 2018, sur formation-assurance: http://formation-

assurances.esaassurance.com/ecole_superieure_assurances/presentatio

n_ecole.htm 

Bernard , F. G., & Bousseau , L. (2008). controle interne (éd. 4e). Paris: 

éditions Paris. 

Chaqri, S. (2008-2009). cours les fondements de la performance RH et son 

évaluation. management stratégique et logistique. université Ibnou 

Zohr. 

Crockford, N. (1982). The bibliography and history of risk management. the 

geneva papers on risk and insurance(7), 169-179. 

Dolan, S. (2002). la gestion des ressources humaines. Paris: édition le 

nouveau pédagogique. 

Ferrary, M. (2009). le facteur humain comme source de risque opérationnel 

dans le secteur bancaire. Consulté le 11 6, 2018, sur archive ouverte: 

http://www.archive-ouverte.unige.ch 

Jimenez, C. M., & Chelly, D. (2008). risques opérationnels de la mise en 



 

 "ESSALEM ELECTRONICS" خريطة املخاطر كآلية إلدارة األخطاء املرتبطة ابلتوظيف يف مؤسسة
 

512 

place du dispositif à son audit (éd. 2e). Paris: éditions revue banque. 

Lehad, R. (2015-2016). le management des risques liés au recrutement au 

sein des entreprises Algériennes cas ENIEM. Algerie: école supérieure 

de commerce Koléa. 

Mahieddine, Y. F. (2004). quel dispositif de pilotage du risque opérationnel. 

banque magazine, 6, 52-53. 

Meders , H. J. (2006). controle interne des risques. Paris: édition 

d'organisation. 

Nguéna, O. J. (2008). management des risques . Paris : éditions ellipses. 

Pascal, K. (2008). management des risques. Paris: édition des organisation. 

Peretti, J. M. (2016). gestion des ressources humaines (éd. 21). Paris: édition 

vuibert. 

Renard, J. (2012). théorie et pratique de laudit interne (éd. 7e). Paris: éditions 

organisation. 

Rey, A. (1992). dictionnaire historique de la langue française. Paris: édition 

le Robert. 

Salem, A. (2014). procédure de recrutement. Alger: Essalem Electronics. 

Sekiou, L. F., & Peretti, J. (1993). gestion des ressources humaines (éd. 2e). 

Canada: édition 4LNC. 

Veret, C. M. (2005). fonction: risk manager . Paris: édition Dundon. 

 (. مدخل اسرتاتيجي الدارة املخاطر.2008رشيد شاليل عبد القادر بن الذيب. )

 االسكندرية: املكتب اجلامعي. ادارة املوارد البشرية.(. 2008سعيد حممد أنور سلطان. )
جدة: املعهد  املالية االسالمية.ادارة املخاطر حتليل قضااي الصناعة (. 2003طارق هللا أمحد حبيب خان. )

 االسالمي للبحوث والتدريب.
ادارة املوارد البشرية األسس العلمية واالجتاهات (. 2002عبد ااحملسن املغريب عبد احلميد عبد الفتاح جودة. )

 مصر: املكتبة العصرية للنشر. املسبقبلية.
أبعاد أس املال البشري وكيفية ادارهتا. (. املخاطر املرتبطة بر 2013عبد هللا كرغلي أمساء بلوانس. )

 .9-31(، 3)اقتصادية



 والتنميـة اإلسرتاتيجيةجملـة  532 -513ص ، 2019( /الثاينمكرر )اجلزء  03:العـــدد / 09اجمللد 
 

513 

  عمليات إدارة املعرفة تطبيقصياغة الثقافة التنظيمية كمتطلب أساسي لنجاح 
–دراسة حالة جامعة حيي فارس ابملدية  -  

The planning as taking culture formulation is fundamental to the 

successes of knowledge managment processes  
Consider its state university Yahya Faris médéa 
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 : ملخص
هدفت الدراسة إىل استكشاف عالقة الثقافة التنظيمية ومدى مسامهتها يف جناح تطبيق عمليات 

البياانت إدارة املعرفة لدى موظفي جامعة ابملدية، حيث مت صياغة االستبيان من جزئني، اجلزء األول يتضمن 
 يتضمن حمورين: حمور عناصر الثقافة التنظيمية، وحمور إدارة املعرفة . الشخصية، واجلزء الثاين

قدر املتوسط الثقافة التنظيمية بشكل عايل، و  خلصت الدراسة يف إطارها التطبيقي إىل توفر عناصر
يب ملستوى إدارة املعرفة للمحور بدرجة موافقة عالية، وجاء املتوسط احلسا 3.8108احلسايب للمحور ككل بـــ 

بدرجة عالية، كما توصلت الدراسة إىل وجود أثر لعناصر الثقافة التنظيمية على إدارة  3.8671ككل بــــ 
بىن عناصر منه ميكن اعتبار اجلامعة حمل الدراسة أهنا تت، و 0.05املعرفة يف مجيع أبعاده عند درجة معنوية 

 املعرفة.متطلب يف جناح عمليات إدارة رب عامل و الثقافة التنظيمية واعتبارها أك
 إدارة املعرفة، الثقافة التنظيمية، جامعة حيي فارس ابملدية.كلمات مفتاحية: 

 JEL:D83،M14،I23اتتصنيف

Abstract: 

The purpose of this study is to explore the relationship of organizational 

culture and the extent to of its participation in the successful the application 

of knowledge management processes  with tidal university staff where   
__________________________________________ 

 khetiri.wahiba@mail.comمييل: ، اإلختريي وهيبة :املؤلف املرسل

mailto:khetiri.wahiba@mail.com


 

 ختريي وهيبة
 

514 

questionnaire two parts  the first part contains the data profile and part 

contains two axes: axis elements of organizational culture and management 

hub .  

The study of applied knowledge within which to provide the  

organizational culture  and as the arithmetic mean of the whole axis 3.8108  

high degree of approval, the arithmetic mean of level of knowledge 

management for the whole axis highy 3.8671  as the study found wegodathr 

of elements of organizational culture affect the management of knowledge in 

all its dimensions at 0.05  moral wemnhimkn university studied as they adopt 

elements of organizational culture and considers it the success of knowledge 

management processes. 

Keywords: knowledge management;Organization culture;University Yahya 

Faris médéa. 

Jel Classification Codes: D83, M14, I23 

 :مقدمة.1
لقد بدأت املنظمات تعطي اهتماما كبريا أن تصبح لديها مستوى أفضل من املعرفة، فبعد أن كان 

الرتكيز إمكانياهتم و  فراد و بقدراهتم و)املعرفة كشيء(، توجه االهتمام لألت الرتكيز على تكنولوجيا املعلوما
واملشاركة  ة إنسانية( تتضمن عمليات التوليداعتبار إدارة املعرفة )كعمليشكل أساسي على املعرفة الضمنية و ب
التطبيق، بل رأى الكثري من الباحثني أن فشل تطبيق إدارة املعرفة يف كثري من املنظمات ال يعزى إىل أسباب و 

بذلك تتضح ضرورة دراسة مسامهة الثقافة التنظيمية مل الثقافية يف ذلك، و دور العوا تكنولوجية، بل إىل إمهال
 .يف جناح مبادرات تطبيق أو تبين إدارة املعرفة

 اإلشكالية الرئيسية؟
هل يوجد أثر لتوافر صياغة الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني جبامعة حيي فارس  -

 املدية ؟
 الفرعية؟اإلشكاليات 

 هل لعنصر القيم التنظيمية دور يف إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني جبامعة حيي فارس املدية ؟ -
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 هل لعنصر املعتقدات التنظيمية دور يف إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني جبامعة حيي فارس املدية ؟ -
 امعة حيي فارس املدية ؟هة نظر املوظفني جبهل لعنصر األعراف التنظيمية دور يف إدارة املعرفة من وج -
 هل لعنصر التوقعات التنظيمية دور يف إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني جبامعة حيي فارس املدية ؟ -

 الفرضية الرئيسية:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتوافر صياغة الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني  -
 .0.05امعة حيي فارس املدية عند مستوى الداللة جب

 الفرضيات الفرعية:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر القيم التنظيمية على إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني جبامعة حيي  -

 .0.05فارس املدية عند مستوى الداللة 
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر املعتقدات التنظيمية على إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني جبامعة  -

 .0.05حيي فارس املدية عند مستوى الداللة 
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر األعراف التنظيمية على إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني جبامعة  -

 .0.05د مستوى الداللة حيي فارس املدية عن
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعنصر التوقعات التنظيمية على إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني جبامعة  -

 .0.05حيي فارس املدية عند مستوى الداللة 
 فيما يلي: تتمثل أهداف الدراسة أهداف الدراسة:

 ؛ملنظمة منظمة متعلمة اليت جتعل من ا عناصر الثقافة التنظيميةإبراز أهم  -
 ؛توليد األفكار واإلتيان ابجلديد العمل على تشجيع املوظفني علىو  اإلفادة من نتائج الدراسة -
 التنبيه إىل أمهية إدارة املعرفة يف املؤسسات ككل صناعية كانت أو خدمية ؛ -

ا للوصول هبا لإلجابة عن بغية إعطاء الدراسة صفة املوضوعية وتوافقا مع طبيعتها وسعي منهجية الدراسة:
الفرضيات اعتمدت الدراسة يف اجلزء النظري على املنهج الوصفي والتحليلي، بغية استيعاب اإلطار النظري 
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 للموضوع وفهم مكوانته وحتليل أبعاد، كما مت االعتماد يف اجلزء التطبيقي على منهج دراسة احلالة.

 اإلطار النظري واملفاهيمي يف إدارة املعرفة.2

إن املعرفة نتاج عمل فكري ميتاز ابلسمو والرقي، مصدره اإلنسان، الذي ميزه هللا عن ابقي املخلوقات 
بصفات خاصة، من أمهها القدرة على التفكري والتأمل والتبصر وغريها مما يقوم به العقل البشري، والذي 

 ة .يعترب الصانع األول للمعرفة ومورثها لألجيال عرب مراحل تطورها املختلف
 مفهوم إدارة املعرفة: 1.2

املعرفة هي األصل اجلديد وهي أحدث عوامل اإلنتاج اليت يعرتف به كمورد أساسي إلنشاء الثروة إن 
 يف االقتصاد ومصدر أساسي للميزة التنافسية يف اإلدارة.

فتطلق كلمة ويكتسب حتديد مفهوم املعرفة أمهية خاصة فقد ُقورَِنْت املعرفة يف اللغة العربية ابلعلم، 
 : معرفة ويراد هبا العلم و ذلك انطالقا مما جاء يف معجم املصباح املنري أن املعرفة اسم من َعرََّف، َعرَّفْـَتُه وِعْرفَاانا
علمته حباسة من احلواس اخلمس، ويتعدى ابلتثقيل فيقال عرفته به فعرفوه، وعلى هذا تكون املعرفة مرادفة 

  (14، صفحة 2009)القرين،   للعلم.
حصيلة االمتزاج اخلفي بني املعلومات واخلربة واملدركات احلسية والقدرة على احلكم، يتلقى "هي: املعرفة - 

فعن طريق االستنباط يستخلص معرفة ضمنية منها،  الفرد املعلومات وميثلها يف عقله ويبدأ بتبسيط ويستقرىء
  (23، صفحة 2007)امللكاوي،  ."منة واالستقراء لتوليد معرفة صغرية جديدة اك

، 2012)داسي،  كما يلي:  من املعرفة والبياانت واملعلوماتكل   وجيدر اإلشارة إىل التمييز بني
 (169صفحة 

هي مواد وحقائق خام أولية، ليست ذات قيمة بشكلها األويل هذا، ما مل تتحول إىل معلومات  البياانت: -
 (113، صفحة 2005)علي،  .مفهومة ومفيدة

هي املخرجات األساسية للبياانت، كما أهنا تتمثل يف حقائق وبياانت منظمة تشخص املعلومات أما  -
 (06، صفحة 2004)أمحد،  حمددا أو ظرفا حمددا أو تشخص هتديدا ما أو فرصة حمددة.موقفا 

املعارف تصبح مارها للوصول إىل نتائج مفيدة، و فهي معلومات ابإلمكان استخدامها واستث املعرفةأما  -
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  (Nishad Nawas, 2014, p. 71) .عكس األصول التنظيمية القابلة لإلدارة

بني البياانت اليت تتمثل يف أرقام ورموز وصيغ لغوية  وسيطةمرحلة ومن مث جند أن املعلومات هي 
 واملعرفة اليت تعين تكامل املعلومات املنظمة واستخدامها يف شيء مفيد .

 والقرارات.والشكل التايل يوضح عملية تراكم املعرفة وارتباطها ابملعلومات، البياانت 
 : عملية تراكم املعرفة يف سياق ارتباط القرارات ابملعلومات والبياانت1الشكل 

 
 
 
 

  (163، صفحة 2003)الصرييف،  :املصدر

املعرفة هي عبارة عن مزيج بني البياانت واملعلومات واخلربات إدارة من خالل ما سبق نستنتج أن 
والقيم، اليت يتم تنظيمها عن طريق جمموعة من العمليات )اجلمع، التقاسم، النشر، التوليد، اخلزن( من أجل 

 احلصول على أفكار جيدة يستعملها األفراد يف نشاط ما.

 أنواع إدارة املعرفة:2.2
إن املعرفة ختتلف ابختالف أنواع مصادرها وآلية املشاركة فيها وتبادهلا والغاية من تطبيقها وأهدافها 

وسنحاول فضال عن اختالف أراء ووجهات نظر الباحثني، هذا ما أدى إىل تقدمي عدة تصنيفات للمعرفة 
 (79، صفحة 2014)حممد،  أن نقدم بعض التصنيفات فيما يلي .

 حيث ميز بني: 1961أول من قدم تصنيف ألنواع املعرفة  polanyiحيث يعترب 
: هي معرفة شخصية حتتوي على معان داخلية ومناذج ذهنية (TacitKnowledge)املعرفة الضمنية -أ

وخربات ذاتية، لذلك يطلق عليها املعرفة غري الرمسية، الذاتية، واملعرب عنها ابلطرق النوعية واحلدسية غري قابلة 
، وهذه املعرفة هي اليت تعطي خصوصية املنظمة وهي األساس (06، صفحة 2011)تويزة،  للنقل والتعليم،

،من أمثلتها: املخططات الذهنية، واملهارات االبتكارات، اخلربة والتعلم اليت املعرفةء يف قدرهتا غلى إنشا

 تراكم املعرفة

 البياانت معاجلة البياانت القرارات و األفعال املعلومات

 املعرفة
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  (22، صفحة 2008)حسن،  .متتلكها املنظمة
: وتتعلق املعرفة الظاهرية ابملعلومات املوجودة واملخزنة (Virtual Knowledge)املعرفة الظاهرية  -ب
معايري العمليات والتشغيل(  لسياسات، اإلجراءات، املستندات،أرشيف املنظمة ومنها )الكتيبات املتعلقة ابيف 

ويف الغالب ميكن لألفراد داخل املنظمة الوصول إليها واستخدامها وميكن تقامسها مع مجيع املوظفني من 
 خالل الندوات واللقاءات والكتب.

 املعرفة املتقدمة(.اجملهولة واملعرفة االبتكارية و  ملعرفة)ا ZACKهناك تصنيفات أخرى كتصنيف 
 : يبني أهم الفروق بني املعرفة الضمنية واملعرفة الصرحية1اجلدول 

 املعرفة الصرحية املعرفة الضمنية العوامل

 املعرفة املتنوعة الورقية و االلكرتونية عقول أصحاهبا مكاهنا

 تبقى بعد موت أصحاهبا قد متوت مبوت أصحاهبا استمراريتها
 متاحة دائما يف املواقف وحل املشكالت ظهورها
 إمكانية قياسها صعوبة قياسها قياسها

 سهل ) واضح( صعب ) معقد( فهمها

  (28، صفحة 2010)اجلبلي،  املصدر:

اليت  (Cultural Knowledge)ابإلضافة إىل هاته األنواع يوجد نوع آخر وهو املعرفة الثقافية 
تتكون من القيم، االفرتاضات واألعراف واالجتاهات اليت يستخدمها األفراد يف إدراك وجتديد املعارف واملواقف 

  (64، صفحة 2009)اخلطيب،  اجلديدة حيث تتفاعل بشكل تلقائي مع العناصر األخرى.

 التأصيل املعريف للثقافة التنظيمية.3
ما من منظمة إال وهلا ثقافة خاصة متيزها عن غريها، وهذه الثقافة ال تنشأ من عدم، بل هي نتيجة 

 تفاعل جمموعة من العوامل، ومبرور الوقت تتشكل هذه الثقافة وتصبح أكثر جدار ووضوحا. 
 :الثقافة التنظيميةتعريف  1.3

تعد الثقافة التنظيمية أحد احملددات الرئيسية لطبيعة السياق التنظيمي ألية منظمة، وهي حتدد التفكري 
 (281، صفحة 2012)مرسي،  والقيم والعادات واالجتاهات واالهتمامات السائدة ابملنظمة.
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 مفهوم الثقافة التنظيمية البد من معرفة ما املقصود ابلثقافة:قبل التطرق إىل و 
تعرف الثقافة أبهنا:" ظاهرة ديناميكية حتيط بنا يف كل وقت وحني، إذ أهنا تتكون على الدوام من خالل  -

تفاعالتنا مع اآلخرين، وتتشكل من خالل سلوك القيادة ابإلضافة إىل جمموعة من اهلياكل والروتني والقواعد 
 (15، صفحة 2011)األصبحي،  .األعراف اليت توجه السلوك وتقيده"و 

وأتيت أمهية الثقافة كمتطلب من متطلبات إدارة املعرفة كوهنا تساعد على غرس القيم والسلوك 
وخاصة عندما يكون السلوك املطلوبني من قبل املنظمة، وتساعد العاملني يف أداء واجباهتم بشكل سليم 

مستهدفا، ما يعين أن إدارة املعرفة تتطلب تنفيذ ثقافة تنظيمية جديدة أتخذ ابالعتبار اجتاهات املوظف 
 (42، صفحة 2014)اخلفاجي،  وسلوكه.

 :لتعريف التايلاوإلعطاء الداللة احلقيقة ملفهوم الثقافة التنظيمية ميكن الرجوع إىل 
أبهنا:" نسيج من اللغة اليت يتعامل هبا العاملني والعادات التنظيمية اخلاصة هبا ابلثقافة التنظيمية نقصد  -

 .اجلماعية اليت متيز أفراد منظمة ما عن غريها(83، صفحة 2008)اللطيف،  والقانون الذي ينظم تعامالهتا.

 (133، صفحة 2001)جغلويل، 
ولفهم مصطلح الثقافة التنظيمية أكثر نورد املثال التايل: ) لنفرض أن هناك ثالثة زمالء درسوا يف 

يف بلد ختتلف عن األخرى، د منهم جبامعة خمتلفة عن اآلخر و مدرسة اثنوية واحدة، مث خترجوا ليلتحق كل واح
سلوكهم قد تغريت كثريا، فلم تعد تلك الشخصية املدرسية د أربعة أعوام فسنجد أن طباعهم و لتقوا بعمث ا

هي اليت تبدو من خالل السلوك اجلديد بعد التخرج من اجلامعة، نفس الشيء يف حالة التحاق كل واحد 
ات كما هي أم أن كال منهم بعمل ما يف بلد خيتلف عن اآلخر مث التقوا بعدها بسنوات، فهل ستظل السلوك

اجلامعية هكذا األمر مع من اليت كانت يف املرحلة الثانوية و منهم سيكون قد شكل شخصية خمتلفة عن تلك 
اجلو العام فات فرضتها عليه طبيعة املنظمة و يلتحق ابلعمل لدى منظمة ما فإنه حتما سيحمل يف سلوكه ص

 الذي تسري األعمال مبوجبه  يف هذه املنظمة(.
 (02)إن مفهوم الثقافة التنظيمية يتكون على األقل من مستويني كما هو موضح يف الشكل رقم 

واجلزء  (Visble). إذ ميثل اجلزء األعلى املستوى الظاهري التنظيميةالذي تطرح ضمنه كل املفاهيم للثقافة 
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 .(Invisble)األسفل املستوى غري املرئي 
 : ميثل مفهوم الثقافة التنظيمية2الشكل 

  
 
 
 
 
 
 

 

 (04)حسوين، بدون سنة نشر، صفحة  املصدر:

 منهجية الدراسة و إجراءاهتا.4
حتديد و  احلالة الوصول إىل احلقيقة العلمية من خالل حتديد املنهج املناسب للموضوعتسعى دراسة 

 اجملتمع املالئم واألداة املناسبة جلمع البياانت، مع التحقق من صالحيتها عرب األدوات اإلحصائية املتاحة.

 منهج وجمتمع وعينة الدراسة:1.4
 وكيفية حتديد اجملتمع وطريقة اختيار العينة . سنتناول من خالل هذا العنصر حتديد املنهج املعتمد

 منهج الدراسة -أ
صياغة الثقافة التنظيمية كمتطلب اعتمدت الباحثة يف دراسة احلالة على املنهج الوصفي ملوضوع 

هذا عن طريق تفحص خمتلف جبامعة حيي فارس ابملدية، و  عمليات إدارة املعرفة تطبيقأساسي لنجاح 
 .املوضوع وحتليل النصوص من الكتب والدراسات املتوفرة يف املكتباتاألدبيات يف هذا 

 جمتمع وعينة الدراسة -ب
متثل جمتمع الدراسة يف موظفي جامعة حيي فارس ابملدية، حيث اختارت الباحثة عينة عشوائية تتكون 

 موظف موزعني تناسبيا، كما يوضحه اجلدول األيت: 37من 

 املتغريات، الرسوم، القصص
 ـــــــــــاتالشعارات، التصرفــــــــــــ

 اقفالقيم األساسية، االفرتاضات، املو  
 اإلحساس
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 حسب جمتمع الدراسة. توزيع العينة: 2جدول 
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 من إعداد الباحثةاملصدر: 
 أدوات الدراسة: 2.4

 اعتمدت الباحثة يف مجع البياانت موضوع الدراسة على طريقة االستبيان.
 مضمون االستبيان  -أ

اجلزء األول يتعلق ابلبياانت الشخصية لعينة الدراسة، وابعتبارها فئة املوظفني، قامت الباحثة أبخذ 
بعض املواصفات الضرورية، الصنف والعمر واملؤهل العلمي واخلربة املهنية.كما قامت الباحثة بتخصيص اجلزء 

 الثاين حملورين:
 عبارة. (12)بصياغة الثقافة التنظيمية )املتغري املستقل(، حيث اشتمل  قمتعل األول:احملور -
 عبارة. (12)بعمليات إدارة املعرفة )املتغري التابع(، حيث اشتمل  قمتعل الثاين:احملور -

عبارة، مت صياغتها ابألسلوب الثابت االجيايب، وهذا حىت ميكن  (24)واشتمل االستبيان ككل على 
 .السلم املستخدماألساليب اإلحصائية و  معاجلتها وفقا

 ثبات وصدق أداة الدراسة: 3.4
استعانت الباحثة لصدق أداة االستبيان، ابختبار االتساق الداخلي وقياس معامل الثبات واختبار 

 مفردة.24التوزيع الطبيعي لالستبيان يف عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها 
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 االتساق الداخلي لألداة االستبيان -أ
منة أبعاد حماور الدراسة على معامل اعتمدت الباحثة يف معرفة درجة االرتباط بني العبارات املتض

سبريمان، حيث قاما بقياس درجة االرتباط بني كل بعد والعبارات اليت تتضمنه، من أجل حذف العبارات 
 اليت ليس هلا ارتباط مع كل بعد.

 : اختبار االتساق الداخلي بني العبارات املتضمنة عناصر الثقافة التنظيمية3اجلدول 

رقم
ال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معامل 

 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 - 1 بعد القيم التنظيمية 

 0000, **0.611 يتم تشجيع املوظفني على توليد األفكار املبدعة واإلتيان ابجلديد يف أداء أعماهلم 01

.0 توفري القيم اليت تشجع املوظفني ابجتاه إطالق مبادراهتم الفردية واجلماعية 02 562** ,0000 

.0 العمل يتم إتباعهاتوفر اجلامعة طرق وأساليب يف  03 646** ,0000 

 - 1 بعد املعتقدات التنظيمية 

 0000, **0.634 القيم السائدة ابجلامعة تنظر اىل املوظفني كمورد هام هلم قيمهم 04

.0 ينظر للمشكلة يف اجلامعة من كافة جوانبها دون االحنصار يف بعض جوانبها 05 653** ,0000 

.0 التنظيمية املوظفني يف تقدمي أفكار حلل املشكالتتدعم ثقافة اجلامعة  06 558** ,0000 

 - 1 بعد األعراف التنظيمية 

.0 الطقوس والتقاليد وتنظيم االحتفاالت تساعد على التعلم واكتساب املعارف 07 585** ,0000 

 0000, **0.616 يتم تقدمي حوافز مادية ومعنوية تساعد على اجناز العمل بكفاءة وفاعلية 08

 0000, **0.601 تساند الثقافة التنظيمية للجامعة االجتاه االجيايب حنو التميز والتعلق 09

 - 1 بعد التوقعات التنظيمية 

.0 تتبىن اجلامعة ثقافة اكتساب املعرفة وتطبيقها لتحقيق التحسني املستمر يف العمليات 10 484** 0.002 

 0000, **0.723 التطبيق الفعال للمعرفة والتعلم واملشاركةثقافة اجلامعة تدعم من عملية  11

 0000, **0.688 يؤمن املوظفون أن جناح إدارة املعرفة يتوقف على جناح الثقافة التنظيمية ابجلامعة 12

 .(20spss)من إعداد الباحثة بناءا على حتليل االستبيان بربانمج املصدر: 
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أن معامالت االرتباط بني مجيع العبارات املتضمنة كل بعد من أبعاد  (03)ويتضح من اجلدول رقم 
عند مستوى داللة احتمالية أقل من  (0**723,( )0**484,)حمور صياغة الثقافة التنظيمية، حمصورة بني 

وهي داللة  0.01وهي أقل من  0.002و  0.000حيث أن القيمة االحتمالية لكل عبارة بني  0.05
 ا، تدل على ارتباط العبارات املتضمنة كل بعد من حمور صياغة الثقافة التنظيمية.إحصائية قوية جد

 معامل االرتباط لعبارات إدارة املعرفة -ب
من خالل هذا العنصر سنقوم بقياس درجة االرتباط بني العبارات املتضمنة كل بعد يف حمور إدارة 

ودرجة املعنوية ابالعتماد على معامل سبريمان، عرب املعرفة إظهار خمتلف النتائج املتعلقة بدرجة االرتباط 
 اجلدول اآليت:

 االتساق الداخلي بني العبارات املتضمنة كل بعد يف حمور إدارة املعرفة ر: اختبا4اجلدول 

رقم
ال

 

 ـــــــــاراتالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اط
الرتب

ل ا
عام

م
الية 

حتم
 اال

يمة
الق

 

 - 1 بعد اكتساب املعرفة 

 0.000 **0.752 واحملاضرات ذات العالقة ابملعرفةدعوة خرباء من خارج اجلامعة للمشاركة يف الندوات  13

 0.001 **0.509 توفر اجلامعة متطلبات تطبيق املعرفة املادية والبشرية والتكنولوجية 14

 **0.509 يقوم املوظفون بتبادل املعارف فيما بينهم بغض النظر عن مستوايهتم التنظيمية  15
0.001 

 

 0.002 **0.497 للموظفني كل ما أتيحت هلم الفرصة يتم إجراء دورات تكوينية متخصصة 16

 - 1 بعد ختزين املعرفة 

 0.000 **0.722 تستعمل اجلامعة الوسائل احلديثة يف ختزين املعرفة مثل: األرشيف االلكرتوين 17

 0.000 **0.866 ال تستغين اجلامعة عن الوسائل التقليدية لتخزين  18

 0.000 **0.804 اجلامعة تقوم جبهد كبري للحصول على أفضل املعلومات من مصادر داخلية وخارجية  19

20 

تسعى اجلامعة لالحتفاظ ابملوظفني أصحاب املعارف حرصا على االستفادة من معارفهم 
 وخرباهتم يف املستقبل.

0.799** 

0.000 
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 - 1 بعد تطبيق املعرفة 

 0.000 **0.812 من املصطلحات املتداولة يف اجلامعةيعد مصطلح إدارة املعرفة  21

 0.000 **0.799 داري إلدى األفراد تصور واضح حول ما يعنيه مصطلح إدارة املعرفة كمنهج  22

 0.000 **0.678 يفرق أفراد اجلامعة بني نوعي املعرفة األساسيني: املعرفة الضمنية واملعرفة الصرحية 23

 0.000 **0.695 واألشكال األخرى من التكرمي مصممة لتشجيع املشاركة يف املعرفةالتشجيع والعالوات  24

 (.20spss)من إعداد الباحثة بناءا على حتليل االستبيان بربانمج  املصدر:
أن معامالت االرتباط بني مجيع العبارات املتضمنة كل بعد من أبعاد  (04)ويتضح من اجلدول رقم 
 0.05عند مستوى داللة احتمالية أقل من  (0**866,( )0**497,)حمور إدارة املعرفة، حمصورة بني 

داللة إحصائية  وهي 0.01وهي أقل من  0.002و 0.000حيث أن القيمة االحتمالية لكل عبارة بني 
 ارتباط العبارات املتضمنة كل بعد من حمور إدارة املعرفة. على جدا، تدلقوية 

 ثبات أداة االستبيان -ج
 على معامل ألفا كرومباخ كما يوضحه اجلدول األيت: ثبات االستبياناعتمدت الباحثة يف قياس 

 اختبار قيم معامل الثبات حملاور االستبيان. :5جدول 
 معامل الثبات عدد العبارات عنوان احملاور ترتيب احملاور

 0.790 12 خصائص صياغة الثقافة التنظيمية 01

 0.861 12 إدارة املعرفة 02

 0.825 24 الثبات العام لالستبيان

 (.20spss)من إعداد الباحثة بناءا على حتليل االستبيان بربانمج  املصدر:
وهي  0.60أن مجيع عبارات احملاور جاءت مبعامل ثبات أكرب من  (05)يتضح من اجلدول رقم 

وعليه فإن عبارات االستبيان على  0.825درجة عالية من الثبات، كما جاء معامل الثبات لالستبيان ككل 
 .درجة عالية من الثبات واالستقرار

 . التحليل الوصفي ألبعاد حمور خصائص املنظمة املتعلمة:5
املتغري املستقل( )ا العنصر حتليل عبارات أبعاد حمور صياغة الثقافة التنظيمية سنحاول من خالل هذ
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من خالل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ودرجة املوافقة، بغية الوصول إىل تقديرات املوظفني حول 
 مدى توفر هذه املتغريات يف اجلامعة حمل الدراسة.

 حسب درجة املوافقة: ترتيب أبعاد حمور الثقافة التنظيمية 1.5
 سنحاول حتليل تقديرات املوظفني لألبعاد حمور الثقافة التنظيمية من خالل اجلدول األيت:

 : ترتيب أبعاد حمور الثقافة التنظيمية حسب درجة املوافقة.6جدول 
االحنراف  املتوسط احلسايب األبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد رقم البعد

 املعياري
درجة  رتتيبال

 املوافقة
 عالية 3 605280, 3,7928 بعد القيم التنظيمية 01
 عالية 1 535990, 3,8559 بعد املعتقدات التنظيمية 02
 عالية 2 487750, 3,8108 بعد األعراف التنظيمية 03
 عالية 4 504400, 3,7838 بعد التوقعات التنظيمية 04

 عالية - 255080, 3,8108 حمور الثقافة التنظيمية 
 (.20spss)إعداد الباحثة بناء على نتائج برانمج  نم املصدر:

(، 3,7928يتضح أن كل األبعاد جاءت مبتوسط حسايب على التوايل ) (06)من خالل اجلدول رقم 

 جاء املتوسط احلسايب للمحور ككل ( بدرجات موافقة عالية، كما3,7838(، )3,8108(، )3,8559)
وهذا ما يشري لعدم  255080,موافقة عالية، كما جاء االحنراف املعياري للمحور بـــــ ـ بدرجة 3,8108بـــ

تشتت تقديرات املوظفني وقرهبا من املتوسط احلسايب، ومنه يوجد مستوى عايل يف توفر صياغة الثقافة 
 التنظيمية ابجلامعة حمل الدراسة حسب تقديرات املوظفني.

 إدارة املعرفة:. التحليل الوصفي ألبعاد 6
 سنحاول من خالل هذا العنصر حتليل عبارات أبعاد إدارة املعرفة )املتغري التابع( 

 ترتيب أبعاد حمور عناصر إدارة املعرفة حسب درجة املوافقة: 1.6
 سنحاول حتليل تقديرات املوظفني لألبعاد حمور إدارة املعرفة من خالل اجلدول األيت:
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 إدارة املعرفة حسب درجة املوافقة.: ترتيب أبعاد حمور 7جدول 

 املتوسط احلسايب األبعاد رقم البعد
االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب
درجة 
 املوافقة

 عالية 3 0,40733 3,7770 بعد اكتساب املعرفة 05
 عالية 2 0,59669 3,8919 بعد ختزين املعرفة 06
 عالية 1 0,69134 3,9324 بعد تطبيق املعرفة 07

 عالية - 0,42011 3,8671 املعرفةحمور إدارة  
 (.20spss)من إعداد الباحثة بناء على نتائج برانمج  املصدر:
جاءت مبتوسط حسايب على التوايل  7-6-5يتضح أن األبعاد  (07)من خالل اجلدول رقم 

بـ ( بدرجات موافقة عالية، وجاء املتوسط احلسايب للمحور ككل 3,9324(، )3,8919) (،3,7770)
وهذا ما يشري لعدم  420110,جاء االحنراف املعياري للمحور بـ عالية، كمابدرجة موافقة  3,8671ـــــــــــــ

تشتت تقديرات املوظفني وقرهبا من املتوسط احلسايب، ومنه يوجد مستوى عايل من إدارة املعرفة يف اجلامعة 
 حمل الدراسة حسب تقديرات املوظفني.

 اختبار فرضيات الدراسة: .7
سيتم اختبار الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية للتأكد من صحتها أو من عدمه، ستكون قاعدة 

اجلدولية وفقا للمعادلة  Tاحملسوبة و  Tوعلى املقارنة بني sigالقرار هي االعتماد على القيمة االحتمالية 
 Y= â + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 اآلتية:

Y: املعرفة()إدارة املتغري التابع  وه X: ( متغريات صياغة الثقافة التنظيميةهو املتغري املستقل) 
â: يعكس قيمة املتغري التابع يف حالة: 
b: اخلط املستقيم لمي 

: X1 القيم التنظيمية   : X2 عتقدات التنظيميةامل 
: X3 األعراف التنظيمية   : X4التوقعات التنظيمية 
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لتوافر خصائص الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني يف االحندار البسيط  ر: اختبا8جدول 
 جامعة حيي فارس ابملدية

 ـــــــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــــ املتغري  التابع : تشجيع اإلبداع 

القرار 
 اإلحصائي

Sig 
مستوى 
 املعنوية

T احملسوبة 

B 
معامل 
 االحندار

𝑹𝟐  معامل
 التحديد

R معامل
 االرتباط

 املتغري املستقل

 0.05 2.997 3.166    

1.603  - 0.202 رفض الفرضية  -0.180  0.046 0.214 
املتغري املستقل الفرعي األول: 

 القيم التنظيمية

1.171  - 0.486 قبول الفرضية  - 0.93  0.014 0.118 
املتغري املستقل الفرعي الثاين: 

 املعتقدات التنظيمية

 0.186 0.335 0.161 0.269 0.269 قبول الفرضية
املتغري املستقل الفرعي الثالث: 

 األعراف التنظيمية

 0.429 0.184 0.357 1.123 0.008 قبول الفرضية
املتغري املستقل الفرعي الرابع: 

 التوقعات التنظيمية

 0.112 0.012 0.665 0.112 0.510 قبول الفرضية
صياغة املتغري املستقل الرئيسي: 

 الثقافة التنظيمية
 (.20spss)من إعداد الباحثة بناء على نتائج برانمج  املصدر:

 إجياد أتثري القيم التنظيمية على إدارة املعرفة األولية:الفرضية 
يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله، أنه يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى 

-حملسوبة Tاملتغري التابع إدارة املعرفة، إذ بلغت قيمة  القيم التنظيمية يفللمتغري املستقل  (α≤0.05)داللة 

أقل من مستوى الداللة  (sing= 0.202)وهي أقل من قيمتها اجلدولية،كما أن مستوى املعنوية  0.180
 هذا ما يقتضي رفض الفرضية الفرعية األوىل. ،0.05املعتمدة 
 إجياد املعتقدات التنظيمية على إدارة املعرفة الثانية:الفرضية 
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يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله، أنه يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى 
احملسوبة  Tللمتغري املستقل املعتقدات التنظيمية يف املتغري التابع إدارة املعرفة، إذ بلغت قيمة (α≤0.05)داللة 

هذا ما يقتضي  0.05أقل من مستوى الداللة املعتمدة (sing= 0.486 )،كما أن مستوى املعنوية 0.093
 .رفض الفرضية الفرعية الثانية 

 التنظيمية على إدارة املعرفة إجياد أتثري األعراف الفرضية الثالثة :
مستوى يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله، أنه يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند 

احملسوبة  Tيف املتغري التابع إدارة املعرفة، إذ بلغت قيمة األعراف التنظيمية للمتغري املستقل  (α≤0.05)داللة 
مستوى الداللة املعتمدة أقل من  (sing=0.074)وهي أكرب من قيمتها اجلدولية،كما أن مستوى  1.123

 هذا ما يقتضي قبول الفرضية الفرعية الثالثة. ،0.05
 إجياد أتثري التوقعات التنظيمية على إدارة املعرفة الفرضية الفرعية الرابعة:

، أنه يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله
احملسوبة  Tيف املتغري التابع إدارة املعرفة، إذ بلغت قيمة التوقعات التنظيميةللمتغري املستقل  (α≤0.05)داللة 

أقل من مستوى الداللة  (sing=0.008)وهي أكرب من قيمتها اجلدولية،كما أن مستوى املعنوية  2.807
 هذا ما يقتضي قبول الفرضية الفرعية الرابعة.، 0.05املعتمدة 
 إجياد أتثري صياغة الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة الرئيسية:الفرضية 

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول أعاله، أنه يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى 
 Tنظيمية يف املتغري التابع إدارة املعرفة، إذ بلغت قيمة للمتغري املستقل صياغة الثقافة الت (α≤0.05)داللة 

أقل من مستوى  (sing=0.510)وهي أكرب من قيمتها اجلدولية،كما أن مستوى املعنوية  0.665احملسوبة 
هذا ما يقتضي قبول الفرضية الرئيسية واليت تفرتض وجود أثر ذي داللة لصياغة ، 0.05الداللة املعتمدة 

ية على إدارة املعرفة من طرف العاملني يف اجلامعة. ابلتايل ميكن تقدير معادلة االحندار املتعدد الثقافة التنظيم
 x 3+ 0.123x 2x0.93  –10.180 x-= 3.166 Y 0.357 +4يلي: كما 

انطالقا مما سبق ميكن القول أن هناك أثر ملتغريات صياغة الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة ألفراد 
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 املختارة.العينة 
 :خامتة.8

 إليها من خالل هذه الدراسة من خالل ما يلي: والتوصيات املتوصلميكن إمجال أهم النتائج 

 نتائج الدراسة: 1.8
 : تتمثل أهم النتائج اليت مت التوصل إليها يف هذه الدراسة فيما يلي

 جامعة املدية بشكل عايل؛عدم توفر بعد القيم التنظيمية يف حمور صياغة الثقافة التنظيمية يف  -

 عدم توفر بعد املعتقدات التنظيمية يف حمور صياغة الثقافة التنظيمية يف جامعة املدية بشكل عايل؛ -
 توفر بعد األعراف التنظيمية يف حمور صياغة الثقافة التنظيمية يف جامعة املدية بشكل عايل؛ -
 ة التنظيمية يف جامعة املدية بشكل عايل؛توفر بعد التوقعات التنظيمية يف حمور صياغة الثقاف -
 توفر حمور صياغة الثقافة التنظيمية يف جامعة حيي فارس ابملدية؛ -

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة: 2.8
 :من خالل النتائج املتوصل إليها ميكن نفي أو إثبات الفرضيات كما يلي

اليت تنص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للقيم التنظيمية على  عدم حتقق الفرضية الفرعية األوىل: -
 .0.05إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني يف جامعة حيي فارس ابملدية عند مستوى الداللة 

اليت تنص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمعتقدات التنظيمية  عدم حتقق الفرضية الفرعية الثانية: -
 .0.05ة املعرفة من وجهة نظر املوظفني يف جامعة حيي فارس ابملدية عند مستوى الداللة على إدار 

اليت تنص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألعراف التنظيمية على  حتقق الفرضية الفرعية الثالثة: -
 .0.05 إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني يف جامعة حيي فارس ابملدية عند مستوى الداللة

اليت تنص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتوقعات التنظيمية على  حتقق الفرضية الفرعية الرابعة: -
 .0.05إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني يف جامعة حيي فارس ابملدية عند مستوى الداللة 

اليت تنص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لصياغة الثقافة التنظيمية على  حتقق الفرضية الرئيسية: -
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 .0.05إدارة املعرفة من وجهة نظر املوظفني يف جامعة حيي فارس ابملدية عند مستوى الداللة 

 مقرتحات الدراسة: 3.8
بناءا على ما تقدم من نتائج ميكن القول أن اجلامعة حمل الدراسة تليب شروط اليت متيزها عن املنظمات 
التقليدية، لتوفرها على خصائص الثقافة التنظيمية بشكل عايل هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترى الباحثة 

توصيات عامة ومنه ميكن تقدمي  ضرورة االهتمام بتطبيق أفضل ملفهوم وخصائص الثقافة التنظيمية ابجلامعة
 :و اليت ميكن ألصحاب القرار االستئناس هبا و من أمهها

 العمل على تشجيع املوظفني على توليد األفكار املبدعة واإلتيان ابجلديد يف أداء أعماهلم اليومية ؛ -
  املستمر ؛تبين اجلامعات اجلزائرية ثقافة اكتساب املعرفة وتطبيقها بشكل فعال لتحقيق التحسني -
 توفري القيم اليت تشجع املوظفني من أجل إطالق مبادراهتم الفردية واجلماعية ؛ -
 ابإلضافة إىل إجراء دورات تكوينية متخصصة للموظفني كل ما أتيحت هلم الفرصة ؛ -
 تعزيز أنظمة مشاركة املعرفة والتعلم لتعزيز التعلم ابجلامعات ؛ -
 . قائمة املراجع:9

العربية مراجعال 1.9  

 (. إدارة املعرفة: املمارسات واملفاهيم. عمان: دار الوراق للنشر والتوزيع.2007إبراهيم اخللوف امللكاوي. )

 (. العالقة بني استخدام مدخل إدارة املعرفة واألداء. عمان: جامعة الزيتونة.2004أبو فارة يوسف أمحد. )
حسوين. )بدون سنة نشر(. الثقافة التنظيمية و إدارة املعرفة: العالقة و األثر )دراسة استطالعية أثري عبد األمري 

 ألراء عينة من مدراء الشركات الصناعية يف الديوانية(. كلية اإلدارة و االقتصاد، جامعة القادسية.
عمان: جدارا للكتاب (. اإلدارة احلديثة: نظرايت واسرتاتيجيات ومناذج حديثة. 2009أمحد اخلطيب. )

 العاملي للنشر والتوزيع.
 -(. تفاعل املعرفة الصرحية واملعرفة الضمنية داخل املؤسسة ودوره يف إنشاء القيمة 2014حباينة حممد. )

 (.30. جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، العدد )-أوراسكوم تيليكوم اجلزائر OTAدراسة حالة 
 إدارة املعرفة: مدخل نظري. عمان: األهلية للنشر والتوزيع.(. 2005حجازي هيثم علي. )
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(. اسرتاتيجيات اإلدارة املعرفية يف منظمات األعمال، عمان، إثراء للنشر 2008حسني عجالن حسن. )
 والتوزيع. عمان: إثراء للنشر والتوزيع .

التنظيمي لتعزيز فاعلية (. إسرتاتيجية التمكني 2014حسني موسى قاسم البنا، نعمة عباس اخلفاجي. )
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 : ملخص
واجملتمع على حد سواء، حيث أن إمتالك وسائل املعرفة  لالقتصادتعترب املعرفة أهم املكتسبات 

والتحول حنو إقتصاد املعرفة،  لالنطالق، وقاعدة لالقتصادوفعالية، يشكل إضافة حقيقية  بكفاءة واستثمارها
واقتصادايت الدول العربية، كانت أهداف هذا البحث التعرف على املركز التنافسي لالقتصاد اجلزائري   حيث

 أداء االقتصاد. كفاءة، ومعرفة أثر التحول على زايدة  تنافسيتهودور إقتصاد املعرفة يف حتسني 
كانت أهم النتائج أن البلدان العربية متتلك املوارد الكافية للتوجه حنو إقتصاد املعرفة إذا استطاعت 

لبناءات العالية والسياحة والرايضة من اجل ذلك، كما أن املوارد اليت تستخدمها يف مشاريع اتوجيه جزء من 
يليب احلد األدىن لبناء بنية حتتية للبحث العلمي، حيث أثر سلبا  على البحث العلمي يف اجلزائر ال اإلنفاق

 إنتاجا ونشرا وتوظيفا يف اإلقتصاد.على خمرجات املعرفة 
 اجلزائر. املعرفة، اقتصاد املعرفة، التنافسية،مفتاحية:  كلمات

 .JEL: D8 ،L41 ،O55 اتتصنيف

Abstract: 

 Having knowledge and investing it efficiently and effectively is a real 

addition to the economy and a base for launching and transforming into a 

knowledge economy. The objectives of this research were to identify the 

competitive position of the Algerian economy and the economies of the Arab 

countries, increasing the efficiency of the economy performance.  
__________________________________________ 
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The most important results The expenditure on scientific research in 

Algeria does not meet the minimum requirements for building scientific 

research infrastructure. Has negatively affected the outputs of knowledge 

production and dissemination and employment in the economy. 

Keywords: knowledge ; knowledge economy; competitiveness; Algeria 

Jel Classification Codes: D8, L41 ,O55. 

  :مقدمة .1
العاملي أكثر فأكثر حنو اقتصاد املعرفة الذي يعتمد منذ بداية القرن احلادي والعشرين يتجه االقتصاد 

اعتمادًا أساسيًا على تكنولوجيا املعلومات، كما يشهد العام ازدايدًا مضطردًا لدور املعرفة واملعلومات يف 
فاملعرفة أصبحت حمرك اإلنتاج والنمو االقتصادي كما أصبح مبدأ الرتكيز على املعلومات  االقتصاد،

 .االقتصاد من األمور املسلم هبا امل من العوامل األساسية يفوالتكنولوجيا كع
ظهرت ابلفعل العديد من املؤشرات اليت حتاول قياس املعرفة واالقتصاد املبين عليها من خالل العديد 

أصبحت املعرفة يف هذا  ، حيثمن التقارير اليت تتبىن بدورها العديد من املؤشرات واملقاييس لتصنيف الدول
د الصاعد، احملرك األساسي للمنافسة االقتصادية والنجاح، حيث أضافت قيم هائلة للمنتجات االقتصا

اليت أتيت على  -االقتصادية من خالل زايدة اإلنتاجية والطلب على التقنيات اجلديدة واألفكار اجلديدة
املنتجات  وقد واكبت هذه -أيضًا من خالل طلب جديد على املعرفة املوجودةو شكل اخرتاعات جديدة 

 .فعلياً التغريات الثورية يف كل األسواق والقطاعات
سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية  املعرفة:على ضوء خمتلف املؤشرات املعتمدة لقياس اقتصاد 

 :اإلجابة على اإلشكالية التالية
 ما هو دور التحول حنو اقتصاد املعرفة يف زايدة تنافسية االقتصاد؟ وما هي معوقاته؟

 تندرج حتت هذا السؤال الرئيسي، أسئلة فرعية تسمح ابلوصول إىل نتائج ختدم البحث وهي:
 ما هو مفهوم اقتصاد املعرفة؟ ما هو مفهوم التنافسية؟ -
 ما هي مؤشرات قياس اقتصاد املعرفة؟ -
 أين وصلت اجلزائر خبصوص إقتصاد املعرفة؟-
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 اجلزائر، وأثره على التنمية االقتصادية؟ما هي اآلفاق املستقبلية القتصاد املعرفة يف  -
تستند فرضيات اإلثبات هلذا البحث إىل العالقة الطردية بني التحول القتصاد املعرفة  فرضيات الدراسة: -

 ودورها اإلجيايب يف زايدة تنافسية االقتصاد على النحو التايل:
 املعرفة يساهم يف زايدة تنافسية االقتصاد التحول حنو إقتصاد الفرضية الرئيسية:

 بدورها تنقسم الفرضية الرئيسية إىل فرضيات فرعية كما يلي:
 ؛سريع االندماج يف اقتصاد املعرفةحتسني التنمية البشرية يساهم يف ت أواًل:
 التحول ايل اقتصاد املعرفة تقف أمامه جمموعة من العوائق والتحدايت.  اثنياً:

 البحث:أمهية  -
 ؛عاملي اجلديد حنو إقتصاد املعرفةترتكز أمهية البحث يف معرفة موقع الدول العربية واجلزائر من التوجه ال -
 ؛دول املتقدمة مثل اهلند وماليزايدور اقتصاد املعرفة يف حتول دول انمية إىل مصاف ال -
احلاجة للتحول إىل القتصاد املعرفة ملواجهة التحدايت اليت تواجهها املؤسسات اإلقتصادية، وخاصة  -

 املنافسة الشرسة من قبل املؤسسات واملنتجات األجنبية، نتيجة العوملة واتفاقيات التجارة العاملية.
 أهداف البحث: -
  ؛املعرفة وفق مؤشر املعرفة العريب التعرف على أداء االقتصادايت العربية يف جماالت إقتصاد -
قتصاد املعرفة يف حتسني التعرف على املركز التنافسي لالقتصاد اجلزائري، على املستوى الدويل ودور إ -

 ؛تنافسيته
معرفة أثر التحول إىل إقتصاد املعرفة على زايدة فعالية وكفاءة األداء وخمرجات اإلقتصاد، مما ينعكس  -

 اإلقتصاد الوطين. إجيااب على تنافسية
ل حتليل تعتمد منهجية هذه الدراسة على إستخدام األسلوب التحليلي املقارن، من خالمنهجية البحث:  -

 2015/2017املعرفة والتنافسية وفق أخر اإلحصائيات املتاحة  البياانت ومؤشرات إقتصاد
 إطار مفاهيمي حول إقتصاد املعرفة والتنافسية .2

العديد من التسميات على إقتصاد املعرفة مثل: إقتصاد املعلومات، واالقتصاد املبين على  أطلقت
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املعرفة، واالقتصاد الرقمي، واالقتصاد االلكرتوين، واالقتصاد الشبكي، واقتصاد األنرتانت، ويف ما يلي عرض 
 ألهم التعريفات:

االقتصاد التقليدي، ال سيما وقد حتولت منط جديد من االقتصاد خيتلف يف كثري من السمات عن   
فيه املعلومات إىل أهم سلعة يف اجملتمع، وأصبح تنظيم املعلومات وخدماهتا من أهم العناصر األساسية هلذا 

 (68، صفحة 2012)البارودي، االقتصاد.
أبنه نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية يف مجيع عرف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إقتصاد املعرفة 

جماالت النشاط اجملتمعي االقتصادي واجملتمع املدين والسياسة، واحلياة اخلاصة وصوال لرتقية احلالة اإلنسانية 
قيق إبطراد، أي إقامة احلالة اإلنسانية إبطراد، وما يتطلبه ذلك من بناء القدرات البشرية املمكنة، وتوزيعها الد

 (105، صفحة 2012)حممد، على خمتلف القطاعات اإلنتاجية.
يرى البعض األخر أن االقتصاد املعريف هو إحداث جمموعة من التغيريات اإلسرتاتيجية يف طبيعة احمليط 

لوجيا املعلومات واالتصاالت االقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع حتدايت العوملة وتكنو 
 (14، صفحة 2008)الليثي، وعاملية املعرفة، والتنمية املستدامة مبفهومها الشمويل التكاملي.

ميكن تعريفه أبنه منط اقتصادي متطور قائم على االستخدام الواسع النطاق للمعلوماتية وشبكات 
يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي وخباصة يف التجارة االلكرتونية، مرتكزا بقوة على اإلبداع  األنرتانت

 (65، صفحة 2010)الدعمي، والتطور التكنولوجي.
لى إنتاج أما اجملموعة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادي "االقتصاد املعريف هو  االقتصاد املبين أساسا ع

املعرفة ونشرها واستخدامها كمحرك أساسي للتطور وحتصيل الثروات والعمالة عرب القطاعات االقتصادية 
 (26، صفحة 2007)العزاوي، كافة".

وتوظيفها "أن االقتصاد املعريف هو نشر املعرفة وإنتاجها  2003أما يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
االقتصاد واجملتمع املدين والسياسية واحلياة اخلاصة وصوال لرتفيه  ،بكفاية يف مجيع جماالت النشاط اجملتمعي

حياة الناس أي إقامة التنمية اإلنسانية ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية املمكنة والتوزيع الناجح للقدرات 
 البشرية.
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 :مؤشرات قياس إقتصاد املعرفة 1.2
ملؤشرات االقتصادية بتلخيص أداء النظام االقتصادي عموما، وخبصوص قياس كفاءة اقتصاد تسمح ا

املعرفة فإن العملية أكثر صعوبة، فهناك عراقيل نظامية تعرتض التسجيل احملاسيب لرأس املال الفكري، إذ 
و رأس املال يصعب يف اقتصاد املعرفة حساب وتقدير املعرفة يف حد ذاهتا، ذلك أن مقاييس ومؤشرات من

 .املعريف املوجودة هي مقاييس ومؤشرات غري مباشرة وجزئية بشكل كبري
 قياس املعرفةأوال: 

ليست املعرفة كغريها من املدخالت الكالسيكية )العمل، الفوالذ...إخل(، إذ ميكن التنبؤ بتأثري 
املدخالت الكالسيكية بداللة النماذج الكالسيكية لدالة اإلنتاج، فزايدة كمية الفوالذ تزيد من إنتاج السيارات 

يدة تؤثر على األداء االقتصادي بكمية متوقعة حسب طرق التصنيع املطبقة، يف مقابل ذلك فإن معارف جد
بتغري النماذج حبد ذاهتا، حبيث ختلق خيارات مل تكن موجودة من قبل خبصوص املنتجات وطرق اإلنتاج. 

إذا كانت املعارف اجلديدة تؤثر عموما بزايدة إمكانيات اإلنتاج فإنه ال ميكن التنبؤ بكمية ونوعية التأثري و 
وذج : مدخل/خمرج ميسح ابلتنبؤ ولو تقريبيا بتأثري ''وحدة'' من املعرفة على مسبقا، فال توجد دالة إنتاج أو من
تظهر صعوبة إنشاء و من الصعوبة مبا كان حتديد سعر العلوم واملعارف  كفاءة وأداء االقتصاد، كما أنه

ية للمحاسبة الوطن مؤشرات جديدة يف حد ذاهتا تّفرد اقتصاد املعرفة، فهل جيب تغري النظام الكالسيكي
جذراي، أم أن بعض اإلضافات تكفي، وعلى العموم جيب حتسني مؤشرات لتطبيقها على اقتصاد املعرفة من 

 :أجل
(: ال يزال الرتكيز يف اقتصاد املعرفة يتم على خلق  قياس املسامهات اجلديدة يف العلوم )املدخالت -أ

  OCDE أوردهتا شرات كمااملعارف واملسامهات اجلديدة يف العلوم، وهبذا اخلصوص تتمثل املؤ 
(ECONOMIQUE, 1996, p. 32) : 

تظهر املؤشرات هنا اجلهد املبذول املوجه حنو توسيع قاعدة املعارف واملسامهات تكاليف البحث والتطوير:  -
 مت حلها واليت حتتاج إلنتاج العلوم.العلمية، وتعطي املؤشرات املتعلقة ابلباحثني فكرة عن كمية املشاكل اليت 

املهنية و تقنيا حسب الدرجة العلمية و ويشري إىل عدد العمال املؤهلني علميا عدد املهندسني والتقنيني:  -
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 كخرجي اجلامعات يف امليادين التقنية، وخرجيي معاهد التكوين.
باشرة خللق العلوم واملعارف، ومتتلك : نظرا ألهنا جتسد أفكارا فهي األقرب للمؤشرات املبراءات االخرتاع -

معظم الدول أنظمة وطنية إليداع براءات االخرتاع تتمحور حول قاعدة بياانت مركزية، وتغطي البياانت 
 ....أغلب احلقول التكنولوجية، وحتتوي الواثئق حول االخرتاعات، التكنولوجيا، املخرتعني

يسمح بقياس احلركة الدولية للمعارف التقنية عن طريق  :ميزان املدفوعات الدويل املتعلق ابلتكنولوجيا -
"املشرتايت" األخرى املباشرة للعلوم واملعارف بعض هذه النشاطات تصنف حسب ودفع حقوق الرخص 

أو حسب حقل النشاط )الدولة، الصناعة، اجلامعة(.  (القوة املنظمة أو مصدر التمويل )الدولة أو الصناعة
واملوارد البشرية على مستوى RD وقد مت الرتكيز خاصة على قياس النفقات املخصصة للبحث والتطوير

 املدخالت.
ميكن احلصول على تقدير ملخزوانت االبتكارات ابالعتماد على  :قياس خمزوانت وتدفقات املعارف -ب

ستعمال احلصري للرباءات وكذا مدة استغالهلا. إضافة إىل العاملني يف البحث والتطوير املعطيات املتعلقة ابال
وتطور عدد الباحثني يف كل ميدان، وأصعب من ذلك قياس تدفقات املعارف أو قيمة خمزوانت املعارف اليت 

 تدخل الدورة االقتصادية يف مدة معينة، ويتم عادة استخدام مؤشرين:
 .دجمة: ويعين طرق إنتاج اآلالت املواد واملكوانت اليت حتتوي تكنولوجيات جديدةانتشار املعارف امل-
انتشار العلوم غري املدجمة: كاخلربات التقنية، والتكنولوجيا على شكل براءات اخرتاع، رخص، أو مهارات -

 ..(ECONOMIQUE, 1996, pp. 33-36) فنية
ال ميكن تتبع خمزوانت وتدفقات األشكال الضمنية للعلوم واملعارف كالتعلم  :شبكات املعرفة قياس -ج

الناتج عن املناقشات، االستنباطات والرباهني، املالحظة ابملؤشرات العادية، لذلك جيب إعداد مؤشرات 
ة يف االقتصاد. مما يفرض جديدة لتتبع عملية االخرتاع، ونشر املعارف بني األعوان واملؤسسات)اهليئات(الفاعل

قياس ''األنظمة الوطنية لإلبداع'' خاصة القدرة على نشر العلوم يف البلدان واألنظمة املوجودة بني خمتلف 
واليت بواسطتها أصبح ميكن  األعوان، واهليئات. ويتم ذلك أساسا عن طريق التحقيقات خبصوص اإلبداع

داع والقدرة على نشر معارف االقتصادايت، بفضل حتليل ولو جزئيا تكوين خرائط األنظمة الوطنية لإلب
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 نوعني من التدفقات:

 نشر العلوم بني اجلامعات، اهليئات العمومية للبحث، الصناعات. -

 نشر العلوم )خاصة األساسية اليت تنتقل بني الباحثني( يف سوق يضم املمونني واملستعملني. -
 رفةكوسيلة للمع  TICاثنيا: الصعود القوي لـــــــ

ينشأ اقتصاد املعرفة ويتطور أبساليب تعتمد على تكنولوجيا املعلومات ويسعى إىل إدارة كفوءة 
للمعلومات حبيث تصبح معها الصناعات املعتمدة على املعرفة أساسًا للقطاع االقتصادي. وهو ما يقودان 

ؤسس على املعرفة، وقد كأحد أهم أسس االقتصاد امل بدوره إىل دراسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أصبحت هذه األخرية مرتبطة بتطور اجملتمعات يف عصران احلاضر، وتعد الوسيلة األكثر أمهية لنقل اجملتمعات 

أكثر تّطورا. فهي تساهم بطريقة مباشرة يف بناء جمتمع جديد يعتمد على خدمات  النامية إىل جمتمعات
 .(32، صفحة 2002)مراييت،  خبدمات االتصال واإلنتاج والتعليم لوماتية إلكرتونية ذات صلة مع

 اثلثا: دور شبكات االتصاالت واملعلومات
)سدي،  ميكن التمييز بني عدة أنواع من انحية أاثر تكنولوجيا املعلومات على خلق املعارف كما يلي

 : (10، صفحة 2007
 ؛خلق كمية كبرية من املعلومات اليت قد تؤدي إىل ثورة حقيقية  -أ

ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن حتل مشكلة التجاور املكاين أثناء تبادل املعارف   -ب
بعد وكذا التعاون  والتعاون املثمر،  حىت وإن بقيت العديد من العراقيل موجودة، وأصبح التعلم والتعليم عن

 ؛بني األفراد واجملموعات املتباعدة جغرافيا تطبيقا مستعمال وفعاال
يف حد ذاهتا جمموعة من األدوات املنتجة للعلوم املتزايدة الفعالية، وتسمح ابلصعود القوي  TIC تعد -ج

احلديثة اليت تتميز إمكانيات جديدة للمعاجلة بواسطة التكنولوجيات  TIC للتفاعل اخلالق، كما تفتح
 بقاعدة بياانت واسعة، مما ميثل حبد ذاته نظاما قواي لتقدم العلوم.

 رابعا: تكنولوجيا املعلومات
 يشـــــــري مصـــــــطلح تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات إىل جمموعـــــــة مـــــــن العناصـــــــر والقدرات اليت تستخدم يف
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لومـات وختزينهـا ونشـرها ابسـتخدام تكنولوجيـا احلاسـبات واالتصـاالت بسرعة عالية وكفاءة املعو مجـع البيانـات 
 إلحداث كل ما من شأنه أن يساعد على تطور اجملتمعات.

 مفهوم ومضمون االقتصاد التنافسي والتنافسية الدولية 2.2
ميزان املدفوعات، ويكون أداؤه ميكن أن يعترب اقتصاداً ما تنافسياً إذا متكن من النمو دون قيد على 

جيداً إذا منا بسرعة أعلى من االقتصادايت األخرى. كما أنه هناك اختالف يف نتائج املنافسة على مستوى 
الشركة ومستوى االقتصاد، إن مضمون املنافسة على مستوى الشركة يعين وجود راحبون وخاسرون، أما على 

لعاملية ال يعين ابلضرورة فشل بلدان أخرى، ألن منو الصادرات مستوى االقتصاد فإن جناح بلد يف السوق ا
 .(32، صفحة 1999)توفيق،  حيدث طلباً على الواردات

 أوال: تعريف التنافسية
 نظرًا لتعقد أوجه التنافسية وتعددها فليس هناك مفهوم حمدد هلا، مما جنم عنه العديد من التعاريف 

 (21، صفحة 2003)للتخطيط،  ومؤشرات القياس، ومن أبرز التعاريف املتداولة ما يلي:

"التنافسية هي القدرة على توفري البيئة املالئمة لتحقيق معدَّالت منو مرتفعة  :املنتدى االقتصادي العاملي -
ومستدامة". ويف نص آخر عرف املنتدى التنافسية على أهنا "مقدرة االقتصاد الوطين على التوصل إىل 

 معدَّالت مستدامة من النمو االقتصادي حمسوبة مبعدالت التغري السنوي لدخل الفرد".

"التنافسية هي مقدرة البلد على توليد القيم املضافة، ومن مث زايدة الثروة   للتنمية اإلدارية:املعهد الدويل -
وابلعوملة واالقرتاب، ويربط هذه العالقات  ،الوطنية عن طريق إدارة األصول والعمليات وابجلاذبية واهلجومية

التعريف حتقيق النمو مبقدرة البلد يف منوذج اقتصادي اجتماعي قادر على حتقيق هذه األهداف". ويربط هذا 
 على إدارة أصوله بطريقة فعالة تسمح له ابلتفوق يف األسواق الدولية.

التنافسية هي "قدرة البلد على إنتاج السلع واخلدمات اليت تستويف  جملس التنافسية الصناعية األمريكي: -
قية". ويعكس هذا التعريف الرمسي شروط األسواق الدولية ويف الوقت نفسه تسمح بتنمية املداخيل احلقي

رؤية الدول املتقدمة للتنافسية ابعتبارها وسيلة لتحقيق رفاهية السكان والتنافس فقط يف اجملاالت اليت حتقق 
 ذلك.
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التنافسية الدولية هي: "املقدرة على توليد املداخيل من عوامل  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: -
إنتاج قد تكون مرتفعة نسبياً ابإلضافة إىل توليد مستوايت عمالة مستدامة لعوامل اإلنتاج ويف الوقت نفسه 
 املقدرة على التعرض للمنافسة الدولية". كما تعرفها املنظمة يف وثيقة أخرى على أهنا "القدرة على إنتاج

السلع واخلدمات اليت تواجه اختبار املزامحة اخلارجية يف الوقت الذي حتافظ فيه على توسيع الدخل احمللي 
 احلقيقي. كما تعرف التنافسية على أهنا "قدرة البلد على توسيع حصصه يف األسواق احمللية والدولية".

 اثنيا: أنواع التنافسية
 :(07، صفحة 2003)عدانن،  ن التنافسية نذكر منهامتيز الكثري من األدبيات بني عدة أنواع م 
إىل األسواق اخلارجية تنافسية التكلفة أو السعر: فالبلد ذو التكاليف األرخص يتمكن من تصدير السلع  -أ

 )الصني(. بصورة أفضل
سهيالت وتشمل إضافة إىل النوعية واملالئمة وت التنافسية النوعية: -التنافسية غري السعرية، وتشمل:  -ب

، يتمكن واألكثر مالئمة للمستهلك ،فالبلد ذو املنتجات املبتكرة وذات النوعية ،التقدمي، عنصر اإلبتكارية
 من تصدير سلعه حىت ولو كانت أعلى سعراً من سلع منافسيه )الياابن وسويسرا(.

  Hi-techمن خالل النوعية يف صناعات عالية التقنية  حيث تتنافس املشروعات التنافسية التقنية: -

 )الوالايت املتحدة األمريكية(. 
التنافسية األساسية الظرفية أو اجلارية، تركز على مناخ العمال وعمليات الشركات حيث أن 

 والفكري.واسرتاتيجياهتا، بينما تركز التنافسية املستدامة أو الكامنة على االبتكار ورأس املال البشري 
 واجلزائر  لدول العربيةل واقع االقتصاد املعريف .3

املعرفة والتنافسية االقتصادية للجزائر والدول العربية، سيتم االعتماد يف هذه  لقياس مؤشرات إقتصاد
الدراسة على نتائج أحدث التقارير الصادرة عن هيئات دولية، وهي برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، واملنتدى 

 االقتصادي الدويل.
 2016مؤشر املعرفة العريب، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  1.3

حديث عن اقتصاد املعرفة يف اجلزائر والدول العربية، فإهنا تتفاوت فيما بينها تفاوات نسبيا يف دليل لل
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لإلمارات  84ترتاوح بني  (86، صفحة 2016، 2016)اإلمنائي، تقرير مؤشر املعرفة العريب لسنة ، إقتصاد املعرفة
وهبذا فإن ترتيب الدول العربية ضمن دول  38للصومال، بينما اجلزائر كانت القيمة  17العربية املتحدة و
     لليمن وهو الرتتيب األخري يف العامل. 138إىل  87واجلزائر لإلمارات العربية املتحدة 16العامل بني ترتيب 

 .2016: نتائج الدول العربية يف مؤشر إقتصاد املعرفة لسنة 1الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، دار الغرير للطباعة والنشر، (2016) ،2016لسنة  : تقرير مؤشر املعرفة العريباملصدر
 .86ديب، اإلمارات العربية املتحدة، ص 

يظهر الشكل أعاله تقدم اإلمارات عن الدول العربية األخرى يف مؤشر املعرفة العريب، ويتبني أن 
متأخرة جدا على مستوى هذا املؤشر، فنجدها متأخرة عن دول أخـرى كاملغرب واألردن، اجلزائر مازالت 

رغم أفضليتها على مستوى الدخل القومي اإلمجايل، كما نالحظ أيضا، أن كـل الدول العربية مبا فيها دول 
لتعليم، والبحث املقارنة ال تزال متأخرة يف جماالت عديدة، خاصة جماالت تكنولوجيا املعلومات، وجماالت ا

 والتطوير.
 2015برانمج األمم املتحدة اإلمنائي حماور مؤشر املعرفة العريب،  2.3

تشهد اجلزائر والدول العربية العديد من العوامل والظروف االجتماعّية والثقافية واالقتصادية 
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يف إطار نسيج وشبكة فعالني،  والسياسية اليت أعاقت وال تزال تعيق توليد املعرفة وإنتاجها واستثمارها وتبادهلا
تصادها، وهذا ما يُفسر اتساع الفجوة املعرفٍية إىل درجة تكون معها عقبة كبرية يف طريق تراكم املعرفة وتدبري اق

 .(2016، 2015)اإلمنائي، تقرير مؤشر املعرفة العريب لسنة  كما هو مبني يف اجلدول أدانه،  مبا خيدم أغراض التنمية
 2015: نتائج الدول العربية يف حماور مؤشر إقتصاد املعرفة لسنة 2الشكل 

 املؤشر     
 
 

 الدولة

إقتصاد 
 املعرفة

تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصال

البحث 
والتطوير 
 واالبتكار

 التعليم العايل
التعليم ما قبل 

 اجلامعي

التعليم 
التقين 

والتدريب 
 املهين

 54.9069 56.0375 44.6055 22.1686 25.5801 31.2116 اجلزائر

 51.5194 66.5157 28.6784 36.2828 69.1276 62.116 البحرين

 54.3804 55.3537 57.5091 27.1003 40.7283 43.7266 مصر

 28.6367 48.4891 27.5271 24.5616 * * العراق

 58.9916 55.2599 59.0592 39.5303 55.5981 85.8527 األردن

 55.2794 63.0288 49.4085 36.6207 56.2088 42.754 الكويت

 60.8629 56.3348 57.861 35.2897 43.4605 47.5878 لبنان

 * 26.5388 * 22.9993 * 27.5946 ليبيا

 63.695 50.3478 40.8068 39.0253 45.6484 58.1551 املغرب

 48.9543 57.3922 49.6663 39.0238 55.0992 56.2569 عمان

 33.1741 52.1434 43.8774 18.18 * * فلسطني

 59.3249 66.2285 59.4145 40.4508 76.22 75.5844 قطر

 56.0078 67.3942 62.43 56.843 69.5848 64.7218 السعودية

 * 27.5367 9.7493 * * * الصومال

 35.7107 41.2605 34.1549 16.1018 * * السودان

 38.355 41.4071 26.379 21.5654 * * سوراي
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 68.7902 43.0464 49.3712 49.0249 46.1664 44.7182 تونس

 60.79 68.555 72.5581 50.0765 77.477 77.5948 اإلمارات

 30.6229 40.407 16.7384 13.1583 23.99 28.111 اليمن

 اإلمنائي، دار الغرير للطباعة والنشر،برانمج األمم املتحدة (، 2016)، 2015: تقرير مؤشر املعرفة العريب لسنة املصدر
 .166-124ص ديب، اإلمارات العربية املتحدة،

إذا ما أردان احلديث عن حماور مؤشرات اقتصاد املعرفة يف اجلزائر والدول العربية، فإهنا تتفاوت فيما 
، من خالل اجلدول يالحظ إن قيمة دليل مؤشر 2015بينها تفاوات نسبيا يف دليل إقتصاد املعرفة لسنة 

للصومال، بينما  28.111لإلمارات العربية املتحدة و 77.5948ترتاوح بني  2015إقتصاد املعرفة لسنة 
، أما فيما خيص مؤشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، فإن أعلى قيمة كانت 31.2116اجلزائر كانت القيمة 

، 25.5801، وابلنسبة للجزائر القيمة 23.99، أما أقل قيمة كانت 77.477لدولة اإلمارات مقدرة بـــــ 
وهذا يبني أن اجلزائر متأخرة كثريا يف جمال إستخدام التكنولوجيات احلديثة، وخبصوص مؤشر البحث والتطوير 

  ، وهذا دليل على حاجة اجلزائر لبذل جمهودات كبرية يف هذا اجملال.22.1686واالبتكار فكانت القيمة 
فيما خيص مؤشرات التعليم العلي والتعليم ما قبل اجلامعي، والتعليم التقين والتدريب املهين، كانت أعلى قيمة 

لتونس، وأدىن قيم على التوايل كانت  68.7902لإلمارات، و 68.555لإلمارات، و 72.7384على التوايل 
ائر فكانت القيم علي التوايل ملوريتانيا، أما اجلز  15.0566لليبيا،  26.5388للصومال،  9.7493

، وهي نتائج مقبولة وتبني اجملهودات اليت بذلتها الدولة يف جمال 54.9069و 56.0375نقطة و 44.6055
 ترقية وتعميم التعليم.

 2017-2016تقرير التنافسية العاملية، املنتدى اإلقتصادي العاملي  3.3
، الذي (forum, 2017, pp. 60-61) اهليكل العام ملؤشــر التنافســية العاملية (3اجلدول )يبني 

تبناه املنتدى االقتصــادي العاملي، إذ ينقســم إىل ثالثة مؤشــرات أســاســية، هي املتطلبات األســاســية القتصــاد 
والتطور، وكل من املؤشــــــــــــــرات مكون من مؤشــــــــــــــرات فرعية أو  املعرفة، ومعززات الكفاءة، وعوامل اإلبتكار

 عوامل أساسية مكونة بدورها من مؤشرات أولية كما يلي:

مؤشــــر املتطلبات األســــاســــية القتصــــاد املعرفة ينقســــم إىل: مؤشــــرات البنية التحتية، واملؤســــســــات، وبيئة  -
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 اإلقتصاد الكلي، والصحة والتعليم األساسي.

م إىل: مؤشرات التعليم العايل والتدريب، وكفاءة سوق السلع، كفاءة السوق مؤشر تعزيز الكفاءة ينقس -
 املايل، إستخدام التكنولوجيا، حجم األسواق.

 مؤشر عوامل اإلبتكار والتطور ينقسم إىل: مؤشرات تطور األعمال، واالبتكار. -

 دولة. 138نقاط والرتتيب يتم ابلنسبة إىل  7كل مؤشر يقيم على  -
 2016/2017الدول العربية حسب مؤشرات التنافسية العاملية  : مراكز3اجلدول 

الدولة            
 االقتصاد

 عوامل االبتكار والتطور معززات الكفاءة املتطلبات األساسية

 3.12 3.55 4.33 اجلزائر

 4.91 5.22 5.90 اإلمارات العربية املتحدة

 5.04 5.00 6.09 قطر

 4.10 4.74 5.21 السعودية

 3.49 4.08 5.10 الكويت

 4.05 4.13 4.56 األردن

 3.60 4.17 4.99 عمان

 3.46 3.87 4.80 املغرب

 3.32 3.65 4.41 تونس

 3.23 3.67 3.79 مصر

 2.67 2.74 2.74 اليمن

Source : the globale competitiveness report 2016-2017. (2017)  

World economic forum. P 60-61. 

، الصــــــادر عن املنتدى االقتصــــــادي الدويل، أن األقطار 2017-2016يبني تقرير التنافســــــية الدولة 
العربية ذات الدخل املرتفع اســـــتطاعت أن حتقق مراتب مرموقة من حيث تنافســـــيتها وهذا ما يؤهلها إىل أن 

ن من الفجوة األكرب يف تنافســـــيتها اجلارية والســـــيما من خالل النهوض ابإلنتاجي ة والكفاءة، وابملقابل حتســـــّ
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 ,forum) (4كما هو مبني يف اجلدول )  ،جند األقطار العربية األقل دخاًل، تعاين تدهوراً يف تنافســــــــــــــيتها

2017, pp. 60-61). 
 2016/2017: ترتيب الدول حسب املؤشر العام للتنافسية الدولية 4جدول 

 دولة 138املرتبة من  الدولة
 87 اجلزائر

 16 اإلمارات العربية املتحدة

 18 قطر

 29 السعودية

 38 الكويت

 48 البحرين

 63 األردن

 66 عمان

 70 املغرب

 95 تونس

 115 مصر

Source: the globale competitiveness report 2016-2017. (2017)  World 

economic forum. P 60-61. 

( اهليكل العام ملؤشر التنافسية العاملية، الذي تبناه املنتدى االقتصادي العاملي، 4اجلدول رقم )يبني 
إذ ينقسم إىل مؤشرين أساسني، مها التنافسية اجلارية والتنافسية الكامنة. وكال املؤشرين مكون من مؤشرات 

 فرعية أو عوامل أساسية مكونة بدورها من مؤشرات أولية.
دول العربية ضعفًا شديدًا يف قدرهتا التنافسية املتعلقة ابلتنافسية احلالية أو اجلارية، تعاين معظم ال

وكذلك املتعلقة ابلتنافسية الكامنة أو املستقبلية. وإذا كان القصد من التنافسية اجلارية قياس ورفع إجناز البلد 
االهتمام ابلعناصر اليت تشكل أسس  اآلين يف العديد من ميادين املنافسة، فإن النظرة بعيدة األمد تقتضي

 .ه: بشرية وعلمية وتقنية وتنظيميةجناح التنافسية املستدامة، ويقصد هبا البنية التحتية متعددة األوج
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 حتدايت ومعيقات التحول ايل إقتصاد املعرفة. 4
أدركت دول عدة أن ختلفها عن اللحاق بعصر املعرفة واملعلوماتية يعين أهنا ستنظم إىل اندي الدول  
الفقرية واملتخلفة، وكما حدث يف عصر الثورة الصناعية، سيحدث يف عصر الثورة املعلوماتية، وليس ذلك  

قات أمهها شح اإلمكانيات مبجموعة من املعو  اصطدمفقط بل ستكون منعزلة عامليا، إال أن هذا اإلدراك 
املتاحة لألفراد واألسر واملنظمات والتضييق عن أنشطتها، وكان من نتائج ذلك قصور فعالية هذه اجملاالت 

 .(82، صفحة 2012)بشري،  املناخ املعريف واجملتمعي الالزمني إلنتاج املعرفةهتيئة يف 
 : ال إىل االقتصاد املعريف يفميكن حصر حتدايت االنتق :االقتصاد املعريف إىلحتدايت االنتقال  1.4

لكي يتخذ العلم واملعرفة يف البلد وطنا أصيال أو دائما البد من التخلص  . نشر املعرفة يف الوطن العريب:أ
 من بعض العوامل اليت أعاقت توطني العلم واملعرفة، واملتمثلة يف:

 االكتفاء ابسترياد منتجات العلم على صورة سلع وخدمات؛ -
 عدم جدوى البحث يف العلوم يف البلدان العربية أو عدم قدرة هذه البالد على إجناز يعتمد عليه؛ -
 شح اإلمكانيات املتاحة لألفراد واألسر واملنظمات والتضييق على أنشطتها؛ -
زمة لنقل التقنية وتوظيفها، واالعتماد على استريادها واالستفادة ضعف البىن التنظيمية الكتساب املعرفة الال -

منها لفرتة من الوقت، دون اإلهتمام بتوظيف رأس املال املعريف يف إنتاج التقنية نفسها وتوظيفها يف عملية 
 ؛(132، صفحة 2007)اهلادي،  النمو اإلقتصادي ودخول سوق املنافسة العاملية بقوة

تزداد أمهية إنتاجية املعرفة كعامل حاسم يف حتديد القدرة التنافسية ألي بلد  . الفجوة الرقمية واملعرفية:ب
أو منظمة، فامليزة الوحيدة اليت ميكن حتقيقها هي الكم املعريف الذي ميكن احلصول عليه من املعرفة العاملية 

ها منتجة، وهذا جعلهبدف املتاحة بفضل التكنولوجيا واالنرتنت من أجل القدرة على استخدام هذه املعرفة 
ما يهدد الدول العربية وإقصاءها من إقتصاد املعرفة واالقتصاد العاملي، وبذلك تزداد الفجوة اتساعا نظرا لعدم 

تطوير تكنولوجيا املعلومات و اإلمكانيات املادية والتكنولوجية واالستثمارات الضخمة اخلاصة إبنشاء  توفر
وعدم  ،ة إلعداد املوارد الفكرية ذات الطابع اإلبداعي واإلبتكاريواالتصاالت، ابإلضافة إىل غياب إسرتاتيجي

االستخدام األوسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، حيث نسب املشرتكني يف شبكة األنرتانت وعدد 
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مستخدميها وحجم اإلنفاق على املعلوماتية ومالكني أجهزة اهلاتف النقال ومالكني أجهزة احلاسوب 
، 2006)لالستثمار،  جدا مقارنة ابلدول املتقدمة أو ابلدول السارية حنو إقتصاد املعرفة الشخصية هي ضئيلة

 .(06صفحة 
لقد أدى التطور يف ميدان حقوق امللكية الفكرية إىل تغيري نظرة حقوق  :. محاية حقوق امللكية الفكريةج

تكتسب أمهية دولية، سواء على الصعيد السياسي أو االقتصادي، حيث املؤلف، فبعدما كانت حقوقًا 
أصبحت هذه احلقوق اآلن، أداة فعالة يف التنمية االقتصادية، وذلك بسبب القيمة االقتصادية اهلامة 
لالبتكارات واالخرتاعات، ومع تزايد أمهية اإلبداعات واالبتكارات، جعل التنافس يف احمليط التجاري املعاصر 

ئمًا على املعارف واملعلومات واألفكار، فقد حتولت الطاقة اإلبداعية واالبتكار واملعارف واملعلومات إىل قا
ثروات اقتصادية مثينة، يقوم على أساسها اقتصاد املعرفة، مما استوجب توفري متطلبات جديدة حلماية هذه 

األمهية املتزايدة حلقوق امللكية الفكرية على احلقوق ابلشكل الكايف، على الصعيد الوطين والدويل، ونظراً هلذه 
 املستوى االقتصادي فقد أصبح عدم توفري احلماية للملكية الفكرية من معوقات االستثمار الوطين واألجنيب.

أصبح الولوج إىل عامل "اهلاكرز" حلماً يسعى إليه الكثري من الشباب، وأصبحت : القرصنة اإللكرتونية -د
انتهاك  هنام عباقرة إال أهنكرتوين تستحوذ على اهتمامهم معتقدين يف ذلك أمواضيع التجسس اإلل

للخصوصية، كما أن مبدأهم هو أن املعرفة ينبغي أن تكون يف متناول من يريدها من دون أي قيود مهما 
كانت املربرات، وأصبحت شبكة اإلنرتنت ميدااًن لصراعات من نوع جديد محلت كل أدوات التدمري 

ين كالتجسس واالخرتاق وتدمري املواقع اإللكرتونية احلكومية وغري احلكومية، والتحكم يف تغيري قواعد اإللكرتو 
ديد األمن الوطين لبعض الدول، مما دفع بعض خرباء اإلنرتنت لالعتقاد هتا إىل هتبياانت قد تصل يف خطور 

 .أن الشبكة العنكبوتية أصبحت على حافة االهنيار
هناك احتياج ملح لبناء القدرات البشرية يف مجيع املستوايت، وىف جماالت طرق بناء القدرات البشرية:  -و

استخدام املعلومات واالتصال للتعامل مع البنية األساسية والسياسات واملعايري الدولية لتكنولوجيا املعلومات، 
يت تساهم يف العملية اإلنتاجية، ويف زايدة مستوى فبناء القدرات البشرية أصبح أحد أهم املوارد اإلقتصادية ال

الرفاه اإلقتصادي للمواطن، ملا يقوم به هذا العنصر من دور مهم ورئيسي كمنظم الستخدام واستغالل أمثل 
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 لعوامل اإلنتاج من جهة، وكمساهم مباشر يف العملية اإلنتاجية من جهة أخرى.
 :ات البشرية مثلالبشري يتضمن بعض النشاطات اليت حتسن القدر  قد بني "شولز" أن اإلستثمار

 حتسني نوعية التعليم النظامي، والتعليم مدى احلياة؛ -

 التدريب أثناء العمل؛ -

 لتسهيالت الصحية واخلدمية؛ -
ع إن العقل العريب املعاصر مل يساهم يف بلورة احلداثة يف القرنيني التاسالتحدايت الثقافية واالجتماعية:  ي.

عشر والعشرون فإن كل الفتوحات العلمية واإلجنازات احلضارية والتكنولوجية قد حتقق من دون أي مشاركة 
فعلية للعقل العريب، عكس مسامهات أجدادان اليت كانت حامسة ومهمة يف بناء وتطوير النهضة األوروبية 

علمي لنقل املعرفة العلمية  والغربية، ولذلك حنن مضطرين كما يقول حممد أركون إىل أتسيس مركز حبث
الغربية كخطوة أولية البد منها الستزراع واستنبات هذه املعرفة يف بيتنا، كما جيب أن خيرج العرب من السجن 

 .(345، صفحة 2007)ايسني،  الذايت للذات، ومن العصر اإليديولوجي إىل العصر املعريف
 االنتقال إىل االقتصاد املعريف )الرقمي(حتدايت  2.4

تعاين اجلزائر كدولة متوسطة من عدة نقائص تقف يف وجه أية حماولة لبناء اإلقتصاد املعريف أو 
 :(94، صفحة 2012)بشري،  اإلقتصاد الرقمي منها

 واالتصاالت بني الدول املتقدمة والدول النامية؛الفجوة الرقية اليت خلقتها ثورة املعلومات  -

عدم بناء اقتصاد و التخلف اهليكلي لالقتصاد اجلزائري نتيجة استمرار اعتماده الكلي على الريع البرتويل  -
 إنتاج حقيقي خاضع للمعايري املتعارف عليها دوليا؛

صال ابالنرتنت خاصة ما يتعلق غياب املستوى املطلوب من البىن التحتية الالزمة للقيام بعمليات االت -
 ابلتكنولوجيا خاصة الالسلكية، واألقمار االصطناعية، واهلواتف النقالة.

من مواقعها مع ضعف االهتمام  % 80استحواذ اللغة اإلجنليزية على و ارتفاع تكلفة استخدام االنرتنت  -
 ؛هبا
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 الرئيسية من كهرابء ومياه وصحةانعدام أو ضعف الوعي أبمهية التكنولوجيا خاصة واالحتياجات  -
اقتصاد املعرفة يف نظر و الطمأنينة مازلت من األولوايت، لتبقى مسائل االنرتنت و وتعليم واستعادة األمن 

أغلب مسئولينا ترفا ال حاجة إليه وهو يف أخر قائمة االهتمامات، خاصة مع انتشار القناعة أن االنرتنت ال 
 تضع الطعام يف األفواه؛

اجلزائر للموارد البشرية واخلربات التكنولوجية اليت متكنها من االنتفاع اقتصاداي من تكنولوجيا افتقار  -
 املعلومات واالتصاالت؛

 مستوى التعليمي؛القدرة الشرائية والرعاية الصحية و  تدهورمستوى معيشة غالبية اجلزائريني و تدين  -

انعدام الثقة إبجراء املعامالت والسداد عرب االنرتنت وعدم انتشار اعتماد التوقيع اإللكرتوين ومصداقية  -
 الواثئق اليت يتم تبادهلا عرب األنرتانت مع ضمان األمان والسرية؛

 .انفتاح األسواق وانتشار االنرتنتغياب اإلطار التشريعي الذي ينظم املعامالت اإللكرتونية يف ظل  -
 :خامتة .5

متر الدول العربية حبقبة اقتصادية عاملية جديدة، تتميز بثورة معرفية ومتغريات متصارعة وحتوالت 
جذرية، على عدة جوانب أمهها، طرق وأساليب اإلنتاج، وأساليب االتصال والتواصـل وتبـاد ل املعلومات 

ما متثل  بقدرو واالتصاالت مـات واملعارف، تقود هذه التغريات التقنيات احلديثة على رأسها تكنولوجيا املعلو 
هذه التحوالت من حتدايت حقيقية أمام الدول العربية، فهي متثل كذلك فرصة للتنمية الشاملة والتخلص 
من التبعية املعرفية للخارج، وارتباط اقتصاد بشكل عضوي أبسعار النفط واملوارد الناضبة وغـري املتجددة، 

يئتها لالندماج يف مـا أصبح هتار مواردها وخاصة البشرية منها، و هذا إذا ما استطاعت هذه الدول استثم
 يعرف ابملوجة الثالثة لالقتصاد العاملي ) اقتصاد املعرفة(.

  نتائج: ال 1.5
إن اقتصاد املعرفة هو منط اقتصادي جديد متطور عن االقتصاد الذي يعتمد على املعلومات، حيث  – أ

 ُتشكل املعرفة حجر األساس فيه والعنصر األهم من عناصر اإلنتاج؛
للبحث  إن اإلنفاق على البحث العلمي يف اجلزائر ال يفي مبتطلبات احلد األدىن املطلوبة لبناء بيئة حتتيـة -ب
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لمي، وأن تدين اإلنفاق على التعليم يف مراحله كافة ساهم سلبا يف خمرجات املعرفة إنتاجـا ونشـرا وتوظيفا الع
 وأثر يف االقتصاد؛

بدأت الدول املتقدمة بتوجيه االقتصاد فيها حنو االعتماد على املعرفة منذ أربعة عقود من الزمن، أما  – ج
يه منذ ربع قرن، وذلك من خالل خطط إسرتاتيجية وطنية ذات الدول النامية الصاعدة فقد جاء توجهها إل

 أهداف زمنية حمددة؛
بدأت الدول العربية إبعداد اخلطط اجلدية للتوجه حنو اقتصاد املعرفة منذ عشر سنوات مع انتشار  - د

 استخدام املنتجات املعرفية فيها انتشاراً واسعاً؛
بلغت نسبة الباحثني العاملني يف جمال البحث والتطوير لكل مليون نسمة يف بعض الدول العربية  – ه

 مستوى أعلى من نسبة العاملني يف بعض الدول النامية الصاعدة؛
مع أن بعض الدول العربية قد حققت مستوايت تنمية بشرية أعلى من بعض الدول النامية الصاعدة  - و

 النشاط االقتصادي فيها يعتمد على املعرفة؛ إال أنه ال ميكن عد
يتطلب التوجه حنو اقتصاد املعرفة توفر بنية أساسية أييت على رأسها، بنية قوية لتكنولوجيا املعلومـات  - ي

واالتصاالت، ونظام تعليمي ذو جودة عالية ومنتجا ملخرجات قادرة على اإلبداع، ونظام اقتصادي ومؤسسي 
 شفاف وحمفز لقيام أنشطة اقتصاد املعرفة.

 إختبار الفرضيات: 2.5
ويف ضوء النتائج املتحصل عليها، تكمنا من قبول فرضيات الدراسة وذلك على  ،د اإلحاطة ابملوضوعبع

 النحو التايل:
يساهم : يف ضوء ما جاء يف الدراسة والنتائج املستنبطة، يتم قبول الفرضية واليت تقول، الفرضية الرئيسية -أ

 التحول حنو اقتصاد املعرفة يف زايدة تنافسية االقتصاد.
 يف ضوء ما جاء يف الدراسة والنتائج املستنبطة، يتم قبول الفرضية، واليت تقول: الفرضية الفرعية األوىل -ب

 حتسني التنمية البشرية يساهم يف تسريع االندماج يف اقتصاد املعرفة.
 ، واليت تقوليف ضوء ما جاء يف الدراسة والنتائج املستنبطة، يتم قبول الفرضية: الفرضية الفرعية الثانية -ج
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 التحول ايل اقتصاد املعرفة تقف أمامه جمموعة من العوائق والتحدايت. 
  قرتحات:امل.3.5

  وضع اخلطط اإلسرتاتيجية الوطنية ذات األهداف الزمنية احملددة هبدف التوجه حنو اقتصاد املعرفة؛ – أ
املوارد املوجهة حنو االستثمارات يف توجيه املوارد االقتصادية حنو الصناعات املعرفية مبا يوازي حجم  –ب

 قطاعات البناء والسياحة والرايضة والرتفيه؛
دعم البحث العلمي والباحثني يف جمال التقنيات املعرفية وزايدة حجم اإلنفاق على البحث العلمي  -ج

 حبيث يشكل نسبة جيدة من الناتج القومي اإلمجايل؛
 .عدة يف هذا اجملال والتعاون معها على املستوى املعريف والتقيناالستفادة من جتارب الدول النامية الصا –د

أظهرت النتائج واملقرتحات أننا منتلك املوارد واإلمكانيات والكفاءات الالزمة ملواجهة التحدايت 
االقتصادية والتنموية اليت تواجه اقتصادايتنا، مما يدفعنا للرتكيز على بعض التحدايت، وإمكانية مواجهتها يف 
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 املديةجبامعة  االقتصاديةالعلوم  كلية من أساتذة
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 ملخص
 االقتصادية جبامعةهتدف هذه الدراسة إىل حتديد مستوى الثقافة التنظيمية السائدة يف كلية العلوم 

من أجل  ،استمارةولتحقيق هذا اهلدف قمنا إبعداد  .التنظيميةأتثريها على سلوك املواطنة  واختباراملدية، 
 الكلية.( أستاذ يف 52بلغت ) الدراسة، اليتجتميع البياانت من عينة 

الدراسة على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي لتحليل البياانت وتعريف املصطلحات،  اعتمدت
وأظهرت نتائج الدراسة، أن  .20spss االجتماعيةكما مت معاجلتها بربانمج احلزم اإلحصائية للعلوم 

داللة إحصائية لعناصر  أتثري ذولثقافة التنظيمية السائدة يف الكلية، تقع ضمن املستوى املتوسط، ووجد ا
الثقافة التنظيمية، جمتمعة يف سلوك املواطنة التنظيمية لدى الكلية، كما وأظهرت نتائج البحث أبن بعد 

املواطنة التنظيمية السائد لدي أساتذة  له أتثري ابلغ األمهية يف الرفع من سلوك، الثقة واملمارسات اإلداري
 الكلية.

 املواطنة التنظيمية. سلوك ،التنظيميةالثقافة  :املفتاحيةالكلمات 
 JEL :M14  ،D23تصنيف 
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Abstract  

The aim of this study is to determine the level of organizational 

culture prevailing in the Faculty of Economic Sciences at the University of 

Medea., and to test it’s impact on the behavior of organizational citizenship. 

In order to achieve this goal, we prepared a questionnaire to collect the data 

from the study sample which reached (52) professors in the college.  

The study relied on the descriptive approach and analytical method for 

analyzing the data and definition of terms. The results of the study showed 

that the organizational culture prevailing in the Faculty is within the 

intermediate level and found a statistically significant effect on the elements 

of the organizational culture in the behavior of organizational citizenship in 

the Faculty , Has a very important impact in raising the behavior of 

organizational citizenship prevailing among the faculty. 

Keywords: organizational culture, organizational citizenship behavior. 

 Jel Classification Codes : M14  ،D23 

 مقدمة: .1
أن الفرق بني الدول املتقدمة والدول املتخلفة، هو وجود إدارة متطورة يف   P.Drukerقول 

 KREITNER etاألوىل وإدارة سيئة يف الثانية، يعكس أمهية الثقافة التنظيمية، كما أن كل من "
KINIKI  "1994  اجلماعي  االلتزاميف دراستهما بينا أن الثقافة التنظيمية، تلعب دورا كبريا يف تقوية

ألهنا مسؤولة بشكل كبري على التعاون  االجتماعيالنظام  استقرارأبهداف املؤسسة وتوجيهاهتا، كما تعزز 
اجليد بني أعضاء التنظيم،  ودرجة متاسكهم وروح العمل اجلماعي لديهم، ابإلضافة إىل  واالتصالوالتنسيق 

 سلبية.اإلجيابية وال مظاهرهدورها يف تشكيل سلوك العمال مبختلف 
عدة حبوث ميدانية للربط بني جناح املنظمة، والثقافة التنظيمية السائدة يف املنظمة، من خالل  اجتهت

دفع أعضاءها إىل التحلي بسلوكيات املواطنة التنظيمية، وإذا كان سلوك املواطنة التنظيمية يف غاية األمهية 
ماسة، إىل االهتمام هبذا السلوك والعمل على للمنظمات بكافة أشكاهلا، فإن اجلامعات اجلزائرية، حباجة 

 تعظيمه وجعله واقعاً ملموساً.
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 ق ميكن طرح االشكالية التالية:ما سبوعلى ضوء 

 ، روح املشاركة، املمارسات اإلدارية(االلتزام)الثقة، هل توجد عالقة بني أبعاد الثقافة التنظيمية  -
 املدية؟جبامعة  االقتصاديةالتنظيمية يف كلية العلوم  وسلوك املواطنة

املدية على سلوك  االقتصادية جبامعةما مدى أتثري عناصر الثقافة التنظيمية السائدة يف كلية العلوم    -
 للموظفني؟املواطنة التنظيمية 

 صياغة الفرضيات التالية:مت من مشكلة البحث  انطالقا

، روح املشاركة، املمارسات اإلدارية( االلتزام الثقة،هامة بني أبعاد الثقافة التنظيمية ) ارتباطيةهناك عالقات   -
 جبامعة املدية االقتصاديةاملواطنة التنظيمية لدى أساتذة كلية العلوم  وسلوك

، روح املشاركة، االلتزامداللة إحصائية بني كل من أبعاد الثقافة التنظيمية )الثقة،  إجيايب ذويوجد أثر   -
 املمارسات اإلدارية( على سلوك املواطنة التنظيمية )اإليثار، الكياسة( 

 التالية:هذه الدراسة لتحقيق األهداف  تسعي الدراسة:أهداف 
جبامعة املدية  االقتصاديةكلية العلوم ة السائدة يف  التنظيمي عناصر الثقافةحتديد التأثريات احملتملة لبعض -

 كلية.الوحتديد مدي انتشار سلوكيات املواطنة التنظيمية بني األساتذة يف 
جبامعة  االقتصاديةكلية العلوم  يف  املسؤولنياقرتاح بعض اآلراء والتوصيات من خالل نتائج البحث إىل   -

 التنظيمية.قصد تدعيم ممارسة األساتذة لسلوكيات املواطنة املدية 
 الدراسة:حدود 

جبامعة  االقتصاديةيف كلية العلوم  األساتذةيف هذه الدراسة، على عينة من  اعتمدان املكانية:احلدود  أوال:
 للطلبة. تعليمية  البحث العلمي وتقدمي خدمة املدية، واليت يتميز عملها يف

 .2017 -2016 اجلامعية:السنة  الثاين منفرتة السداسي  الدراسة، خاللمتت هذه  :الزمانيةاحلدود  اثنيا:
 السابقة: مراجعة الدراسات

أثر الثقافة التنظيمية على سلوك املواطنة التنظيمية بعنوان:"  (103، صفحة 2015)العزام، دراسة  .1



 

 علي عبد هللا عقيلة،ابصور 
 

557 

 .ابألردن"  بلدية الوسيطية يف حمافظة إربديف
هدفت هذه الدراسة إىل توضيح األثر الذي تلحقه الثقافة التنظيمية على تبين وحتفيز سلوك املواطنة 

وقد أظهرت  عامل. 183موزعة على  استبيانهذه الدراسة وتضمنت وضع  استخدمتد ـوقالتنظيمية، 
 ية الوسيطية حمافظة أربد.عدة نتائج أمهها أن بعد الرؤية املشرتكة له أتثر يف سلوكيات املواطنة لدي عمال بلد

دور الثقافة " بعنوان:. (09، صفحة 2014)الطائي عيدان; رعد عبد هللا; جواد ايسني عادل، دراسة  .2
 "التنظيمية يف سلوكيات املواطنة التنظيمية 

لكشف عن مستوى الثقافة التنظيمية السائد يف هيئة النزاهة وكذلك مستوى لهذه الدراسة  هدفت
وقد أظهرت  ة التنظيمية لدى موظفي اهليئة ومدى أتثري الثقافة املنظمية يف هذه السلوكيات.سلوكيات املواطن

النتائج األساسية أبن مستوي الثقافة التنظيمية السائد يف هيئة النزهة دون املستوي املطلوب وهي حباجة إىل 
 كان مستواها مرتفع.إعادة نظر من قبل املديرين أما ابلنسبة لسلوكيات املواطنة التنظيمية فقد  

السابقة أعاله الدليل الذي ميكن أن يستند عليه الباحثان يف دراسة أتثريات أبعاد  تللدارساوتقدم املراجعة 
 جبامعة املدية. االقتصاديةالثقافة التنظيمية يف سلوك املواطنة التنظيمية لدي كلية العلوم 

منوذج الدراسة  املتعلقة مبتغريات الدراسة مت تصميم ضوء إشكالية الدراسة واألدبيات الدراسة: علىأمنوذج 
 :الفرعية كما يلي التايل الذي يوضح املتغري املستقل والتابع ومتغرياهتما
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  امليدانية:املتعلقة ابلدراسة  النظرية املفاهيم 2
 : الثقافة التنظيمية  1.2

 مفهومها: -
مفهوم الثقافة التنظيمية أساسا من أدبيات اإلدارة والسلوك التنظيمي، وقد أدرك الباحثون  انبثق

واملختصون يف هذا اجملال أمهية الثقافة التنظيمية ودورها الفعال يف حياة وتطور املنظمة، برز ذلك يف كتاب 
لدراسات ال حصر هلا يف  والذي مهد Edgar Schein "(1985) والقيادة( للكاتبالتنظيمية  )الثقافة

 جمال الثقافة التنظيمية. 
وجدان أنه من املمكن تصنيف أهم التعاريف ذات العالقة ببحثنا  من املفاهيم وعند مراجعة جمموعة

 (06، صفحة 2009)رضيوي خورين ; سندس م م ، : وهي رئيسية اجتاهاتإىل أربعة 

 كمـــا ورد فـــي مفهـــوم   :اجتماعيالذي يعرف الثقافة التنظيمية على أهنا نظام األول:  االجتاه -
أن الثقافة التنظيمية هي نظـــام ميثـــل املعـــاين املقبولة علنيا ومجاعيا واليت تسري على جمموعة معينة  املتـــضمن:
 (Pettigrew, 1979, p. 564)  .معنيومن زمن 

الثقافة على أهنا عائلة من املفاهيم  يعرف :األبعادمزيج من  التنظيمية كوهناينظر لثقافة  الثاين: االجتاه -
املكونة من الرموز، اللغة، اإليديولوجية، املعتقدات، الطقوس، األساطري. كلها وسائل أو عناصر تساعد يف 

 معاجلة قضااي التكامل يفالتحليل الرمزي للثقافة ومن خالهلا تظهر وتتجلي ثقافة املنظمة اليت تستخدم 
 (13، صفحة 2011)عبد هللا،  .وااللتزاموالرقابة 

: منوذج أهناعلى  فتعرفقيمي:  مبثابة نظاميركز رواده على أن الثقافة التنظيمية هي  الثالث االجتاه  -
والسلوك، والتأسيس ملا له من األمهية ابلنسبة ألفراد  االجتاهاتللقيم املشرتكة اليت توضح كيفية السيطرة على 

 (Y.Chuang, 2004, pp. 26-34) .املنظمة

يؤكد ابحثو هذا التصنيف على أن الثقافة التنظيمية مبثابة جمموعة متكاملة من األبعاد  :الرابع االجتاه -
الثقافة التنظيمية على أهنا " منظومة من القيم و املعتقدات و الرموز  Jay B Barney .تناول املشرتكة:
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ألن الثقافة التنظيمية ال حتدد فقط العالقة بني العاملني،  داخل املنظمةعلى السلوك  ، واليت هلا أتثري شديد
.  افاملستهلكني، املوردين و املنافسني وإمنا هي كذلك حتدد وتبني مفتاح التفاعل بني هؤالء األطر 

(B.Barney, 1986, p. 657) 
إن املفهوم املتعارف عليه للثقافة التنظيمية يف نظرية املنظمة يتعلق عادة ابحلياة الداخلية للمنظمة 

احلياة والنشاط، التفكري، األفعال، السلوك، الوجود أو البقاء. على سبيل املثال، ميكن ملفهوم  منطذاهتا: 
بشأن املرجعيات املؤسساتية املتبناة يف صياغة  االسرتاتيجيةالقرارات  اختاذالثقافة التنظيمية أن يقرر سياقات 

مبوجبها التعامل مع قيم النقد واحلرايت التعليم العايل، أو الكيفية اليت جيري  منظومةتطوير  اسرتاتيجية
 (24، صفحة 2014)الكعيب،  األكادميية من قبل القيادات اجلامعية.

الباحثني حنوها حماولني  اجتاهاتومن هنا جند تعدد مفاهيم الثقافة التنظيمية اليت جاءت لتعرب عن 
 وأبعادها.بذلك صياغة مفهوم واضح وملم ملكوانهتا 

 :ظيميةأبعاد الثقافة التن -
الباحثون والكتاب يف حتديد أبعاد الثقافة التنظيمية كل حسب دراسته والبيئة اليت تعمل هبا  اختلف

املنظمات حمل الدراسة  ابإلضافة إىل طبيعة النشاط الذي متارسه هذه املنظمات إال أن معظم هؤالء الباحثني 
 ، والتوقعاتValues، القيم  Assumptions تاالفرتاضاعلى عدد من األبعاد منها   اتفقواوالكتاب 

Expectations واملعتقدات Beliefs  واملعايريNorms  الطائي عيدان; رعد عبد هللا; جواد ايسني(
فهي  إن هذه األبعاد تعد أبعادا غري ملموسة  وال نستطيع إدراكها حبواسنا، (،09، صفحة 2014عادل، 

أن هناك أبعاد ملموسة )مادية(  ااملنظمة. كممبثابة املوجه لنشاط وسلوكيات األفراد وأصحاب املصلحة يف 
 Rites)الطقوس واإلحتفاالت  مثل:للثقافة التنظيمية واليت تتمثل يف كل ما ميكن رؤيته أو إدراكه حبواسنا 

and Rituals( الرموز ،)Symbols والقصص، األبطال، الطابوهات  الثقايف، األساطري(، املوروث
 .()احملظورات

)مشنان،  :وبقدر تعلق األمر مبوضوع البحث احلايل فقد مت حتديد األبعاد أبعاد الثقافة املنظمية مبا يلي
 (80، صفحة 2016
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الذي يربط ويلصق األنواع املختلفة  «glue social» االجتماعي أبهنا الصمغوصفت الثقة  :الثقة -
ا ختلق التأزر وتعطي األفراد الشعور  .التنظيمية معاللهياكل   ماالثقة يف املنظمة عنصرًا مه ابألمان، وتعدإهنه

يف الثقافة التنظيمية فحينما يسود جو من الثقة يف املنظمة فإن املوظفني يستطيعون اإلفصاح عن أفكارهم 
 .ومشاعرهم

بقيمها، ورغبته يف بذل أكرب ة اليت يعمل فيها و "هو اقتناع الفرد وقبوله التام ألهداف املنظم :االلتزام -
وهو أيضا:" مستوى الشعور  (137، صفحة 2011)اخلشروم حممد مصطفى، جهد ممكن لصاحلها " 

ابالرتباط معها  ئمإلخالص ألهدافها، والشعور الدااإلجيايب املتولد لدى الفرد إزاء منظمته وااللتزام بقيمها وا
 (Vandenberg, R. J. & Lance, C. E., 1992, p. 18) .هلاواالفتخار ابالنتماء 

: وهي توفري الظروف املالئمة لكافة أعضاء املنظمة لصناعة القرار وإبداء األفكار روح املشاركة -
إهنماك األفراد ذهنيا وعاطفيا يف العمل مبا يشجعهم على املسامهة يف  وتعين املشاركة املختلفة.واملقرتحات 

 (96، صفحة 2006)حرمي حسني،  .ومشاركتهم ابملسؤولية عنهااجلماعة أهداف 

الوقت، إدارة األزمة، إدارة األفراد( اليت تربز  )إدارة جمموعة األمناط السلوكية اإلدارية :اإلداريةاملمارسات  -
 الوظيفية.على أداء القائد أثناء قيامهم مبهماهتم 

  التنظيمية:سلوك املواطنة  2.2

 مفهومها:  -
(, Chester Barnardميكن اعادة االطار الفكري ملفهوم سلوك املواطنة إىل عامل االدارة املشهور )

( عام Katz يف فكرة الرغبة يف التعاون التنظيمي, وكذلك إىل افكار )حول مبدأ اقناع العاملني 1938عام 
والذي ميز بني دور الفرد الرمسي يف العمل والسلوك االبداعي العفوي والذي يعترب اساسا لفاعلية  1964
سلوك املواطنة التنظيمية أبنه" سلوك (: "  Organويعرف ) (2014)حممد، ايسني، و شنيرت، املنظمة 

طوعي يقوم به الفرد يتعدى حدود دوره الرمسي ومتطلبات وظيفته وال يشمله لوائح املنظمة اخلاصة 
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، صفحة 2012)حممد انصر إمساعيل، نبيل ذنون جاسم، رانانصر صرب, ، " مبكافأت وترقية العاملني
219) 

 أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية:  -
، 2011)زاهر،  اآليت:النحو  على التنظيمية( مخسة أبعاد لسلوكيات املواطنة Organحدد )

 (342صفحة 
اإليثار، الكياسة، الروح الرايضية، السلوك احلضاري والضمري احلي وأبرز هذه األبعاد اليت ترتبط بدراستنا 

 هي:

يؤكد هذا السلوك على أمهية السلوك املساعد يف توجيه األفراد داخل املؤسسة دون توقع أي  :اإليثار -
مكافأة، أي أنه سلوك تطوعي يقوم به الشخص ملساعدة األخرين أو حماولة جتنيب الزمالء الوقوع يف األخطاء 

 خالل أداء العمل، ويعد هذا السلوك النوع األساسي يف سلوك املواطنة التنظيمية.

: وهو سلوك يهدف إىل حل املشكالت بني العاملني بعضهم بعضا، وبينهم وبني العمالء، الكياسة -
 استغاللهوالشعور ابملسؤولية، والفرد يف هذا السلوك حيرتم حقوق الزمالء األخرين وخصوصيتهم، وعدم 

 حلقوق األخرين، وجتنب إاثرة املشكالت بينهم.
 منهجية الدراسة وإجراءاهتا    3

 جمتمع دراسة وعينته : 1.3
وقام الباحثان بتوزيع استمارة كمجتمع للبحث احلايل، جبامعة املدية   االقتصاديةكلية العلوم مت اختيار  

( أستاذ، وبلغ عدد االستباانت املسرتجعة واليت خضعت للتحليل 52)االستبيان على العينة البالغة 
 ،كانت أعلى النسب تقريباً سنة   45 -31من  استبانة، وأن الفئات العمرية الوسطى)34االحصائي )

%( من اجملموع الكلي ألفراد العينة، 52.9) وبنسبة بلغت عينة هم من محلة شهادة املاجستريغالبية الو 
 .%(70) فأكثر ما نسبته سنوات 10إىل  6من معظم افراد العينة تراوحت سنوات خدمتهم و 

 حجم اجملتمع حجم العينة مستوي الداللة

 / الكلية أستاذ 126 52 0.05
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 spss 20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثان املصدر: 

 ثبات أداة الدراسة: 2 .3
)داود جاسم ويقصد بثبات أداة القياس "أنه يعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقها على نفس العينة" 

أهم الطرق اليت ميكن قياس هبا ثبات لذا يعترب من  (354، صفحة 2016حممد التميمي، وسام مالك، 
 أداة القياس كما هي موضحة يف اجلدول التايل.

 ( خكرو نبا  ألفا )معامل الدراسة إستبيان ثبات :1اجلدول 

 النسبة عدد األسئلة كرونباخ ألفا معامل النسبة

 سؤال 44 0.850 % 85

 spss 20على خمرجات برانمج    ابالعتمادمن إعداد الباحثان املصدر: 
 الثقة من عايلمستوى  ذو – يعترب حيث % 85 إىل يصل الفا معامل أن نالحظ 1 اجلدول من

وهذا يدل على أن االستبيان اخلاص هبذه الدراسة يتمتع بدرجة عالية من الثبات، مما يؤكد صالحية  الثباتو 
 استخدامه هلذه الدراسة امليدانية.

 نتائج الدراسة عرض .4.3
 عينة جمتمع الدراسة خصائص  1.4.3

 : التكرارات والنسب املئوية خلصائص عينة الدراسة.2 اجلدول
 النسبة املئوية التكرار املتغري 

 العمر

 %14.7 5 سنة 30أقل من 

 %85.3 29 سنة 45 -31من 

 - - سنة 45ما فوق 

 املؤهل العمي 
 

 52.9% 18 ماجستري
 %47.1 16 دكتوراه علوم
 - - دكتوراه دولة
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 األقدمية 

 17.6% 6 سنوات 5أقل من 
 70.6% 24 سنوات 10إىل  6من 
 11.8% 4 سنة 15إىل  11من 
 - - سنة 20إيل  16من 

 - - سنة 25إىل  21من 

 - - سنة 26أكثر من 

 املركز الوظيفي

 - - أستاذ
 11.8 4 أستاذ حماضر أ

 29.4 10 أستاذ حماضر ب
 47.1 16 أستاذ مساعد أ

 11.8 4 أستاذ مساعد ب
 .spss 20علي خمرجات برانمج  ابالعتماد: من إعداد الباحثان املصدر

 الكلية،املبحوثة اليت متثل تركيبة السن األعلى يف  الدراسة عينة أفراد أن أعاله 2 اجلدول من يتضح
 عينة أفراد إمجايل من%85.30 نسبة ميثلون ، إذسنة] 45 -31[بني أعمارهم هي الفئة اليت ترتاوح

 .املدروسة العينة أفراد إمجايلمن % 14.7 وميثلون نسبة سنة 30تقل من  اليت العمرية الفئة تليهم الدراسة.
 %47.1وأن  ،%52.9نسبتهم كما أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من محلة املاجستري حيث بلغت 

من إمجايل عينة الدراسة هم من هلم أقدمية يف التدريس  70.6% نسبة دولة. وأنهم من محلة دكتوراه 
سنوات. أما من حيث املركز الوظيفي فنالحظ أن الغالبية من عينة الدراسة هم بدرجة  10إىل  6ترتاوح من 

 .% 47.1حيث بلغت نسبتهم أ أستاذ مساعد 
 حتليل أسئلة الدراسة :2.4.3 

 .جبامعة املدية االقتصاديةكلية العلوم ما مستوي الثقافة التنظيمية السائدة يف  
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 .وأبعادها املعيارية للثقافة التنظيمية واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية  :3 اجلدول

 الرتتيب مستوي األمهية املعياري االحنراف الوسط احلسايب املتغري

 4 متوسط 473740. 2.8750 الثقة

 1 مرتفع 565700. 3.7426 االلتزام

 3 متوسط 473740. 2.8750 روح املشاركة

 2 مرتفع 532040. 3.4235 املمارسة اإلدارية

  متوسط 0.5113 3.2290 الثقافة التنظيمية

 .spss 20علي خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثان  املصدر:

املعيارية اليت مت مجعها من أفراد عينة جمتمع  واالحنرافاتاحلسابية  االوساط 3يتبني لنا من اجلدول 
، روح املشاركة، املمارسات اإلدارية، حيث  االلتزامالدراسة املتعلقة ابلثقافة التنظيمية وأبعادها األربعة، الثقة، 

[  [3.67- 5[ درجة متوسط بينما  [2.34-3.66[ إىل درجة منخفض و  [1 -2.33يشري املدي 
 التايل:موضح يف اجلدول  درجة مرتفعة  . كما هو

 مهية ابلنسبة للفقراتدرجة األ :4 اجلدول
 مستوى األمهية اجملال

 منخفض [ [1 -2.33

 متوسط [ [3.66-2.34

 مرتفع [ [3.67- 5

 : من إعداد الباحثان بناءاً على الدراسات السابقة.املصدر

أن الثقافة التنظيمية وأبعادها جاءت بدرجة متوسطة .كما أن أتثري   3يالحظ من نتائج اجلدول 
( وبدرجة مرتفعة، وتعترب 560.معياري) واحنراف( 3.74جاء يف املرتبة األويل مبتوسط حسايب ) االلتزام

تاذ األستاذ اجلامعي ابلنظام الداخلي للكلية  وكذا ابلقيام بواجباته كأس التزامهذه النتيجة طبيعية حيث أن 
معها  ابالرتباطواإلخالص ألهدافها والشعور الدائم  بقيمها  وااللتزاميولد لديه الشعور اإلجيايب إزاء الكلية 
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( وبدرجة مرتفعة إذ يعرب علي وجود ممارسات 3.42هلا، كما أن املمارسات اإلدارية ، ) ابالنتماء واالفتخار
كية اإلدارية من إدارة للوقت ، األزمة واألفراد ، كما بلغ إدارية فعالة يف الكلية واملتمثلة يف األمناط السلو 

إجاابت عينة الدراسة حول بعد املمارسة اإلدارية .  اجتاهمما يدل على تشتت  (530.املعياري ب  ) االحنراف
 واحنرافاتعلى التوايل وأبوساط حسابية  والرابعةكما أن روح املشاركة، الثقة جاءت يف املراتب من الثالثة 

 (.470( ).2.87(، )470( ).2.87معيارية، )
 . جبامعة املدية االقتصاديةكلية العلوم ما مستوي سلوك املواطنة التنظيمية يف  

 وأبعادها:" اإليثار، الكياسة املعيارية لسلوك املواطنة التنظيمية  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية : 5اجلدول 

 املتغري 
الوسط 
 احلسايب 

 االحنراف
 املعياري 

مستوي 
 األمهية 

 الرتتيب

 1 مرتفع 57990.0 3.8015 اإليثار 

 2 متوسط 473740. 2.8750 الكياسة  

  مرتفعة .0 4 سلوك املواطنة التنظيمية  

 spss 20خمرجات برانمج    على ابالعتمادمن إعداد الباحثان  املصدر:

املعيارية اليت مت مجعها من أفراد عينة جمتمع  واالحنرافاتاالوساط احلسابية 5 يتبني لنا من اجلدول
الدراسة املتعلقة بسلوكيات املواطنة التنظيمية ابلكلية، حيث يتضح من النتائج أن سلوكيات املواطنة التنظيمية 

حسابه كما أن سلوك اإليثار هو السلوك الغالب تكراره حيث بلغ متوسط   مرتفعة.وأبعادها جاءت بدرجة 
مع األشخاص الذين حوله  الطوعي لألستاذرتفعة إذ يعرب هذا علي مدي التعاون ( وبدرجة م3.80)

يدل على ( 570.املعياري ) االحنرافكما بلغ يف املهام املتعلقة ابلعمل،   الزمالء، الطلبة ...( ،)الرؤساء
سلوك" الكياسة" إذ قدر متوسطه احلسايب  هاإليثار. ويليإجاابت عينة الدراسة حول بعد  اجتاهتشتت 

 (.470.)(، 2.87) واالحنراف املعياري ب
 فرضيات الدراسة.   اختبار 5.3

بني الثقافة التنظيمية أببعادها و سلوك املواطنة  ارتباطات" هناك  :األويل نتائج الفرضية الرئيسية 1.5.3  
 جبامعة املدية" االقتصاديةالتنظيمية يف كلية العلوم 
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 أبعاد الثقافة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية سيربمان بنيإرتباط  :6 اجلدول رقم
 الداللة قيمة الداللة اإلحصائية سلوك املوطنة التنظيمية أبعاد الثقافة التنظيمية

 دال 0.007 **0.455 الثقة

 دال 0.008 **0.446 االلتزام

 دال 0.013 *0.422 روح املشاركة

 غري دال 0.865 0.03 اإلداريةاملمارسة 
 (α ≤ 0.01إحصائيا عند ) اإلحصائية دالة** قيمة الداللة 

 (α ≤ 0.05* قيمة الداللة اإلحصائية دالة إحصائيا عند )
 .spss 20علي خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الباحثان  املصدر:

( 0.01أن هناك عالقة إرتباط طردي متوسطة عند مستوي داللة ) 6يتبني لنا من خالل اجلدول 
التوايل على  ةالتنظيمي، روح املشاركة وسلوك املواطنة االلتزامبني كل من بعد الثقة، 

(0.45،**044،**0.422.* 
بينما هناك عالقة إرتباط ضعيفة بني املمارسات اإلدارية وسلوك املواطنة وهذا يعين أن املمارسات 

إدارة األفراد( ترتبط بشكل ضعيف  األزمة،الوقت، إدارة  )إدارةاإلدارة املتمثلة يف األمناط السلوكية اإلدارية 
كل خطي متوسط يف إجياد تلك يف خلق تلك السلوكيات الطوعية بينما جند أن بعد الثقة يرتبط بش

األستاذ وقبوله ألهداف اجلامعة وكذا وجود روح املشاركة بني أساتذة الكلية  التزامالسلوكيات الطوعية، وكذا 
 يؤدي إلجياد سلوكيات طوعية غري مرتبطة بنظام املكافأت الرمسية للكلية واليت تشجع العمل واألداء الفعال. 

 .لتنظيمة وسلوك املواطنة التنظيمةسبريمان بني الثقافة امعامل إرتباط : 7جدول 
                       متغري اتبع                   

 متغري مستقل
سلوك املواطنة 

 التنظيمة
قيمة الداللة 

 اإلحصائية
 الداللة

 دال  0.003 **0.49 الثقافة التنظيمية
 (α ≤ 0.01إحصائيا عند ) اإلحصائية دالة** قيمة الداللة 
 (α ≤ 0.05إحصائيا عند ) اإلحصائية دالة* قيمة الداللة 
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 .spss 20علي خمرجات برانمج    ابالعتمادمن إعداد الباحثان  املصدر:

 %1أن هناك عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية عند املستوي  :7يتضح لنا من خالل اجلدول رقم
**(. وهذا يعين 0.49) االرتباطبني أبعاد الثقافة التنظيمية مع سلوكيات املواطنة التنظيمية حيث أن قيمة 

وسلوك املواطنة التنظيمية، وهذا ما يثبت صحة الفرضية  ةالتنظيميأن هناك عالقة طردية قوية بني الثقافة 
 الرئيسية األويل.

"يوجد أثر إجيايب ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية أببعادها  :الثانية الفرضية الرئيسية نتائج  2.5.3
 على سلوك املواطنة التنظيمية".

 املتعدد ألثر أبعاد الثقافة التنظيمية يف سلوك املواطنة التنظيمية. االحندارنتائج حتليل  :8اجلدول 

 أبعاد
 الثقافة التنظيمية

 سلوك املواطنة التنظيمية
 وى   الداللةمست (Tقيمة )   (βقيمة   ) (B قيمة)

 217. 1.263 217. 174. الثقة

 062. 1.940 344. 235. اإللتزام

 124. 1.582 263. 214. روح املشاركة

 720. -362. -057. -041. املمارسة اإلدارية

 0.638 (Rقيمة )

 0.407 (R²قيمة )

 4.978 (Fقيمة )

 0.04 مستوي الداللة

 (.α ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية 
 .spss 20علي خمرجات برانمج  ابالعتماد: من إعداد الباحثان املصدر

املتعدد ألثر الثقافة التنظيمية كمتغري مستقل يف سلوك املواطنة  االحندارنتائج حتليل  8يبني لنا اجلدول 
 التنظيمية.

من التباين يف متغري  (0.407) حيث يتبني من اجلدول أن متغري الثقافة التنظيمية يفسر ما نسبته
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هي  F(، يف حني أن مستوي الداللة لقيمة 0.638)االرتباط سلوك املواطنة التنظيمية، كما بلغ معامل 
وعليه هي بذلك دالة إحصائيا، وتدل هذه  0.05وهي بذلك أقل من مستوي الداللة املعتمد  (0.04)

بعض هلا دور كبري يف حتفيز وتطوير سلوك املواطنة  ة بكافة أبعادها جمتمعة معالتنظيميالنتيجة على أن للثقافة 
ة التنظيميكلية. وبناءا عليه نقبل الفرضية الرئيسية الثانية اليت تنص على وجود أثر إجيايب للثقافة الالتنظيمية يف 

 على سلوك املواطنة التنظيمية.
 على بعد اإليثاريوجد أثر إجيايب ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية  األويل:الفرضية الفرعية 

 نتائج حتليل اإلحندار املتعدد ألثر أبعاد الثقافة التنظيمية يف بعد اإليثار: 9 اجلدول

 الثقافة التنظيميةأبعاد 
 سلوك املواطنة التنظيمية )بعد اإليثار(

 الداللةوى   مست (Tقيمة )   (βقيمة   ) (B قيمة)

 0,045 2,094 196,- 0,235- الثقة

 0,270 1,126- 0,190 0,194 اإللتزام

 0,298 1,059 0,593 0,726 روح املشاركة

 0,001 3,524 0,001 0,001 املمارسة اإلدارية

 0,625 (Rقيمة )

 0,391 (R²قيمة )

 4,669 (Fقيمة )

 0,004 مستوي الداللة

 (.α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية )
 .spss 20علي خمرجات برانمج  ابالعتماد: من إعداد الباحثان املصدر

جند  وك اإليثاريف ممارسة سل املستقل( )املتغرينتائج حتليل أتثري أبعاد الثقافة التنظيمية  9 يبني اجلدول
، يف 0,62 االرتباط( من التباين يف بعد اإليثار، كما بلغ معامل 0,39)فسرت ما قيمته  أن األبعاد إمجاال
مما  0.05( وهي أقل من مستوي الداللة املعتمد 0,00) . مبستوي داللة4,66(بلغت Fحني أن قيمة )
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هي دالة إحصائيا مم، وأبرزت النتائج أن بعد اإليثار و  %5يعين أن هناك أتثري معنوي إحصائي عند مستوي 
كالثقة   ةالتنظيمييا بتوافر أبعاد الثقافة كأحد عناصر سلوك املواطنة التنظيمية يتأثر إجيابيا وبشكل دال إحصائ

(2,09= T  0,045عند مستوي الداللة ،)3,52) اإلدارية واملمارسات= T  عند مستوي الداللة
(. مما يعين أن كل من بعد الثقة واملمارسات اإلدارية هلما تـأثري معنوي يف ممارسة سلوك اإليثار لدي 0,001
داللة إحصائية يوجد أثر إجيايب ذو قبول الفرضية الفرعية األويل واملتضمنة )كلية وابلتايل ال ميكن الأساتذة 

 اإليثار.( على بعد للثقافة التنظيمية
 .على بعد الكياسة يوجد أثر إجيايب ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية: الفرضية الفرعية الثانية

 .لثقافة التنظيمية يف بعد الكياسةنتائج حتليل اإلحندار املتعدد ألثر أبعاد ا: 10 اجلدول

 أبعاد
 الثقافة التنظيمية

 سلوك املواطنة التنظيمية ) بعد الكياسة (
 وى الداللةمست (Tقيمة )   (βقيمة ) (B ) قيمة

 0,132 1,552 0,293 0,336 الثقة

 0,913 0,110 0,021 0,021 اإللتزام

 0,080 1,816 0,332 0,386 روح املشاركة

 0,873 0,162 0,028 0,029 اإلداريةاملمارسة 

 0,530725 (Rقيمة )

 0,281669 (R²قيمة )

 2,842847 (Fقيمة )

 0,041969 مستوي الداللة

 (.α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية )

 .spss 20علي خمرجات برانمج    ابالعتمادمن إعداد الباحثان  املصدر:
من التباين احلاصل  يف  0,28جند أن متغري الثقافة التنظيمية فسر ما قيمته  10 من خالل  اجلدول

مبستوي داللة  2,84( بلغت F، يف حني أن قيمة )0,53 االرتباطبعد الكياسة ، كما بلغ معامل 
و هي دالة إحصائيا، وأبرزت النتائج أن بعد  0.05( وهي أقل من مستوي الداللة املعتمد 0,041)
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معنوي إحصائيا ألي بعد من أبعاد الثقافة  عناصر سلوك املواطنة التنظيمية مل يظهر أتثري الكياسة كأحد
يف  ةالتنظيمي.وعليه ميكن القول أنه ال وجود ألي أتثري معنوي ألبعاد الثقافة  %5التنظيمية عند مستوي 

يوجد الثانية  واملتضمنة ) كلية وابلتايل ال ميكن قبول الفرضية الفرعيةالممارسة سلوك الكياسة لدي أساتذة 
 على بعد  الكياسة . أثر إجيايب ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية 

 نتائج الدراسة 4
على نتائج التحليل اإلحصائي اليت مت  وابالعتمادمت ذكره يف اجلانب العملي للدراسة  بناءا على ما

املبنية على النتائج أعاله واليت ميكن تلخيصها  االستنتاجاتالتوصل إليه من املمكن حتديد جمموعة من 
 ابلنقاط األتية:

املشاركة، ، روح االلتزامبني أبعاد الثقافة التنظيمية )الثقة،  االرتباطيةأشارت نتائج حتليل العالقات  -
قوية وإجيابية دالة إحصائيا  ارتباطيةاإلدارية( وسلوك املواطنة التنظيمية أن هناك عالقات  املمارسات

(0.49 )** 

من التباين  %39تبني من خالل النتائج أن متغري الثقافة التنظيمية أببعاده األربعة يفسر ما نسبته  -
 من التباين يف بعد الكياسة،  %28يف بعد اإلاثر، و 

مل يظهر أتثري معنوي ألبعاد الثقافة التنظيمية يف كل بعد من أبعاد سلوكيات املواطنة التنظيمية  -
واليت أتكد تـأثريمها املعنوي يف ممارسة سلوك اإليثار ألساتذة كلية  واملمارسات اإلداريةالثقة ابستثناء بعد 

  جبامعة املدية االقتصاديةالعلوم 
 خامتة  5

جبامعة املدية لغرض مساعدهتا يف  االقتصاديةميها اىل كلية العلوم إن أهم التوصيات اليت ميكن تقد
  األتية:مواجهة األخطار والتحدايت التنافسية احلالية واملستقبلية ميكن حتديدها ابلنقاط 

الثقافة التنظيمية املهتمة إبجناز نتائج حمددة  إىلحول ممارسة السلطة واألدوار  التحول من الثقافة املتمركزة -
 بدقة، وتفعيل قيم وسلوكيات التعاون وروح املشاركة 
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السعي اجلاد إىل تعزيز سلوكيات املواطنة التنظيمية ووضعها ضمن رسالتها وأهدافها ملا هلا من األثر  -
 املدية.جبامعة  االقتصاديةكلية العلوم   اإلجيايب على

من خالل  لدى األساتذةأبعاد سلوك املواطنة التنظيمية  ترقية وتنميةالكليات على  يف حرص املسؤولني -
جيابية على حتسني املهمات املوكلة هلم عرب منحهم مزيد من االستقاللية مما ينعكس بصورة ا أتديةمتكينهم من 

 .مستوايت ادائهم

والسعي احلثيث للتقليل من الرمسية القاتلة  إبداع،بيئة  إىلالتغيري اهلادف للبيئة اجلامعية من بيئة تسيري  -
 اتمة.لإلبداع وتفعيل قيم تدفق املعلومات حبرية 

 املراجع  6
 املراجع ابلعربية  1.6

(. أتثري مناخ اخلدمة يف االلتزام التنظيمي دراسة ميدانية على العاملني يف 2011اخلشروم حممد مصطفى. )
 .137(، 03) 27عة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، املعاهد التقنية التابعة جلامعة حلب. جملة جام

(. دور الثقافة املنظمية يف سلوكيات املواطنة 2014الطائي عيدان; رعد عبد هللا; جواد ايسني عادل. )
 .09(، 97) 20التنظيمية ) حبث يف هيئة النزاهة(. جملة العلوم اإلقتصادية واإلدارية ، 

الثقافة التنظيمية يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل : (. دور 2016بركة مشنان. )
 .80ابتنة.  –دراسة حالة جامعة احلاج خلضر 

(. مسارات الثقافة التنظيمة يف إدارة اجلامعة املعاصرة. )الطبعة األويل، 2014جواد كاظم لفته الكعيب. )
 .اب اجلامعياحملرر( اإلمارات العربية املتحدة: دار الكت

وظائف املنظمة. )الطبعة  –العمليات اإلدارية  –(. مبادئ اإلدارة احلديثة: النظرايت 2006حرمي حسني. )
 األويل، احملرر( عمان، دار احلامد.

". عمان، Spss(. اإلحصاء احليوي ابستخدام برانمج 2016داود جاسم حممد التميمي، وسام مالك. )
 األكادميي.األردن: مركز الكتاب 

(. الثقافة التنظيمية وفاعلية املنظمة ) دراسة مقارنة بني الكليات 2009رضيوي خورين ; سندس م م . )
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 .06(، 75العلمية واإلنسانية يف جامعة بغداد(. جملة اإلدارة واإلقتصاد )
وسطية يف حمافظة إربد (. أثر الثقافة التنظيمية على سلوك املواطنة التنظيمية يف بلدية ال2015زايد العزام. )

 .103(، 1) 42ابألردن. 
 .12أ(،  15(. أثر الثقافة التنظيمية على األداء. جملة دراسات )2011على عبد هللا. )

(. جامعة 12(. سلوك املواطنة التنظيمية يف جامعة امللك خالد )اجمللد 2011على انصرشتوي أل زاهر. )
 اململكة العربية السعودية . امللك فيصل، العلوم اإلنسانية واإلدارية ،
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 -دراسة ميدانية–دور ممارسات التفكري الرشيق إلدارة املوارد البشرية يف حتقيق اإلبداع اإلداري 
The role of lean thinking practices to manage human resources in 

achieving administrative innovation - field study - 

 ³، جيجيق زكية  2بن عابد خمتار، 1زروخي فريوز
 fairouzma@yahoo.fr، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 1
 benabedmok@yahoo.frاملركز اجلامعي علي كايف تندوف،  2

 zakia.djedjig@univ-bba.dzجامعة حممد البشري االبراهيمي برج بوعريريج،  ³
 

 30/08/2019اتريخ النشر:               18/05/2019اتريخ القبول:                 08/03/2019اتريخ االستالم: 
 

 ملخص: 
هدفت هاته الدراسةةة  إ  براد رور رارسةةات التالري الرإلةةية ارارر املوارر البشةةرية رمللة يف  امل ارات 

الرإلةةةةةيقة، السةةةةةلوكيات الرإلةةةةةيقة والعمال متعدري الوبااف  يف اقية اابدا  ااراري  الرإلةةةةةيقة، ااجرا ات 
اسةةةةةةةةةتمارر  50لللية العلوم االقتصةةةةةةةةةارية والتوارية وعلوم التسةةةةةةةةةيري ،امعة برج بوعريريج، حي  قمنا بتودي  

 من ا صاحلة للمعاجلة االحصااية. 31استبيان على املوباني وكانت 
ستوى رارسات التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية منخاض، فيما جا  توصلت الدراسة  إ أن م

مسةةةةتوى اابدا  ااراري مرتا  من وج ة نور موباي الللية، كما  لصةةةةت الدراسةةةةة كولد  إ أنه توجد 
 عالقة ارتباط ذات راللة معنوية بني متغريي الدراسة. 

جامعة برج  ،كلية االقتصةةةةار.  ،اابدا  ااراري. ،البشةةةةرية. رارر املوارر  التالري الرإلةةةةية.،كلمات مفتاحية: 
 بوعريريج.

 .JEL :O31، O15 اتتصنيف

Abstract:  

The aim of the study was to highlight the role of lean thinking practices 

for human resources management represented in the (soft skills, agile actions, 

agile behaviors and multi-functional workers) in achieving the  
__________________________________________ 

 fairouzma@yahoo.frمييل: ، اا: درو ي فريوداملؤلف املرسل
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administrative innovation of the Faculty of Economic, Commercial and 

Management Sciences at the University of Bordj Bou Arreridj. And 31 were 

valid for statistical processing. 

The study found that the level of rational thinking practices for human 

resource management is low, while the level of managerial creativity is high 

from the perspective of the faculty staff. The study also found that there is a 

significant correlation between the variables of the study. 

Keywords: Creative Thinking; Human Resource Management; 

Administrative Creativity; Faculty of Economics; Bordj Bou Arreridj 

University. 

Jel Classification Codes: O15, O31. 

 مقدمة:  .1
تش د بيئة األعمال احلديملة تطورات هاالة نتيوة اإلتدار املنافسة، التطورات التقنية، ترسخ ما وم 

تدعيم ا وتعويم عوملة األسواق، لوا أصبح ضروراي على املؤسسات أن تشخص مصارر متيزها من أجل 
العااد من ا، ومن أهم املصارر اليت أصبحت اتل الصدارر يف االهتمام على مستوى املؤسسات املوارر 

 البشرية واليت أضحت تعامل كاستملمار ال كأصول ابعتبارها طاقات  بداعية وجب تدعيم ا.
سات التقليدية الروتينية اليت ال يف بل هوه التطورات تعابم رور  رارر املوارر البشرية من  الل ترك املمار 

اقة أهداف املؤسسة ابلسرعة واللاا ر واجلورر املطلوبة را جيعل أراا ا بطيئا يف عصر يتسم ابلديناميلية 
رإلاقة وأكملر  بداعا  استوابة، أكملروالتغيري السري  واستبداهلا مبمارسات وآليات عمل جديدر جتعل ا أكملر 

 رجور يف عصر التنافسية.يف سعي ا لتحقية األهداف امل
ولعل من أهم املدا ل اليت تسعى لتحقية ذلد مد ل التالري الرإلية، وعليه وبنا ا على الطرح  

 السابة تتمملل مشللة رراستنا يف السؤال الرايس التايل:
ما مدى مسامهة ممارسات التفكري الرشيق إلدارة املوارد البشرية يف حتقيق اإلبداع اإلداري لكلية 

 لوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري جبامعة برج بوعريريج؟الع
 وينبملة عن هاته ااإللالية األسئلة الارعية التالية:
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علوم التسيري والتوارية و  االقتصاريةالعلوم ما مدى توافر أبعار التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية يف كلية  -
 ،امعة برج بوعريريج؟

 علوم التسيري ،امعة برج بوعريريج؟رية والتوارية و قتصااابدا  ااراري يف كلية العلوم االما مستوى  -
ما طبيعة عالقة االرتباط بني رارسات التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية واابدا  ااراري مبؤسسة  -

 الدراسة؟
 : فرضيات الدراسة

 الارضيات الرايسية التالية:من أجل معاجلة  إللالية الدراسة مت طرح 
علوم التسيري ،امعة والتوارية و  االقتصاريةمستوى توافر أبعار التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية العلوم  -

 مرتا . برج بوعريريج
مرتا  من وج ة  علوم التسيري ،امعة برج بوعريريجوالتوارية و  االقتصاريةالعلوم مستوى اابدا  ااراري  -
 ر املوباني.نو
توجد عالقة ارتباط ذات راللة معنوية بني رارسات التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية وبني اابدا   -

 من وج ة نور املوباني. علوم التسيري ،امعة برج بوعريريجوالتوارية و االقتصارية  العلومااراري يف كلية 
  أهداف الدراسة:

 هتدف هاته الدراسة  إ:
  طار مااهيمي للتالري الرإلية ارارر املوارر البشرية. وض  -
 صياغة  طار نوري لإلبدا  ااراري. -
 التعرف على مدى توافر أبعار التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية مبؤسسة الدراسة. -
،امعة برج التعرف على مستوى اابدا  ااراري يف كلية العلوم االقتصارية والتوارية وعلوم التسيري  -

 بوعريريج.
التعرف على مدى مسامهة أبعار التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية يف اقية اابدا  ااراري يف كلية  -

 علوم التسيري ،امعة برج بوعريريج.العلوم االقتصارية والتوارية و 
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 منهجية الدراسة:
االطال  و رجو   إ الدراسات السابقة تعتمد هوه الدراسة على املن ج الوصاي التحليلي من  الل ال

 على أربيات املوضو  من أجل بنا   طار نوري للدراسة،  إ جانب استخدام أسلوب املسح 
علوم التسيري العلوم االقتصارية والتوارية و  كلية   ملوبايامليداين جلم  البياانت بواسطة قاامة االستبيان وجه 

 اليل ا  حصاايا ابستخدام احلزمة االحصااية للعلوم االجتماعية.، ليتم بعدها برج بوعريريج ،امعة
  التفكري الرشيق إلدارة املوارد البشرية .2

تعد الرإلاقة التنويمية أحد املدا ل اارارية احلديملة، واليت ب رت يف تسعينيات القرن املاضي 
ابلوالايت املتحدر األمريلية واليت وجدت صعوبة يف مواج ة تنافسية املؤسسات الياابنية، ي دف هوا املد ل 

ارجية ومنه اقية أرا  أفضل  إ جعل املؤسسة سريعة االستوابة للتغريات اليت ادث حوهلا يف البيئة اخل
 وتعزيز القدرر التنافسية. 

 مفهوم التفكري الرشيق إلدارة املوارد البشرية: 1.2
يف تسعينيات القرن املاضي ب ر ما وم التصني  أو اانتاج الرإلية والوي يسعى  إ  عارر رراسة 

ان، بعدها اولت فلرر التصني  كامل مسار العملية االنتاجية والتخلص من كل نشاط ال يضيف قيمة للزاب
 الرإلية  إ فلر إلامل يطبة يف كافة اجملاالت أو أنشطة األعمال حامال ناس املضمون.

ما وم التالري الرإلية يعد فلساة  رارية تقوم على أساس اقية القيمة املضافة من  الل التقليل 
  02و سليم أبو سليم، بدون سنة، صاحة  أمحد مسلم من اهلدر و الضيا  

وهو نوام لإلنتاج الرإلية اخلايل من الااقد ألنه يوفر وسيلة لعمل املزيد واملزيد ابألقل واألقل، ج د 
بشري أقل، معدات أقل، وقت أقل ومساحة أقل، أي استعمال أقل للمد الت لتوليد ناس املخرجات أو 

، ولإلإلارر هنا فمصطلح التالري الرإلية استعمل ألول مرر (Womak & ROOS, 1990, p. 15)أكملر  
 .1990سنة   Womakبلتاب اآللة اليت غريت العامل ملؤلاه 

سنة  Kazozcuوإبسقاط ما وم التالري والتصني  الرإلية يف جمال  رارر املوارر البشرية عرفه 
على أنه قدرر  رارر املوارر البشرية على  عارر هيللة أنشطت ا و وبااا ا وتنويم مواررها وصياغة  2011
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 االسرتاتيويات الالدمة للتعامل م  التحدايت البيئية.
وبنا ا على التعاريف السابقة ميلننا تعريف التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية على أنه توجه معاصر 

اهلدر مبوارر املؤسسة املوارر البشرية ي دف  إ تقليل الوقت واجل د الالدم ألرا  امل ام تقليل الضيا  و  ارارر
 بغية االرتقا  مبستوى األرا  وتعزيز قدرهتا على االستوابة للتغريات اخلارجية و ضافة قيمة جديدر لعمالا ا. 

 أدوات التفكري الرشيق إلدارة املوارد البشرية: 2.2
التقنيات اليت ميلن االعتمار علي ا لتحقية مبارئ التالري الرإلية ارارر املوارر  أهم األروات أومن 
 البشرية جند:

عالقة الرضا املتبارل م  األطراف  - رارر اجلورر الشاملة -اارارر -فرق العمل و متلني العاملني
ت الاعالة، التدريب املستمر، التاويض االتصاال –ثقافة التطور والتحسني املستمر  -الدا لية واخلارجية
اكتساب املواهب واحلااظ  -تنويم إلبلي مرن–ثقافة تنويمية مرنة  –توافر املعلومات  –والدعم والتحايز 

 توفري التلنولوجيات الالدمة للتعلم.  -علي ا
 ممارسات التفكري الرشيق إلدارة املوارد البشرية: 3.2

عة أبعار واليت تعد من أهم رارسات التالري الرإلية ارارر املوارر اعتمدان يف رراستنا هاته على أرب
،   87، صاحة 2018 كاريش و عياري،  عن بتصرف  البشرية، وركز علي ا املتخصصون يف هوا اجملال وهي:

  138، صاحة 2018 املعموري و رهريب، ،  593، صاحة 2018 وليد حسني، 
*امل ارات الرإليقة: تشري  إ كل رارسات  رارر املوارر البشرية واليت تست دف تطوير م ارات وقدرات 

 املوباني بشلل سري .
البشرية واليت هتدف  إ تقليل اهلدر *االجرا ات الرإليقة: تشري  إ كافة سياسات واسرتاتيويات  رارر املوارر 

 يف وقت وج د املوبف.
*السلوكيات الرإليقة: تشري  إ كافة رارسات  رارر املوارر البشرية واليت هتدف  إ تغيري قيم وتوج ات 

 املوباني وتعزيز سلوكياهتم ااجيابية مبا يتوافة والملقافة الساادر يف املؤسسة.
 إ كافة رارسات  رارر املوارر البشرية اليت هتدف  إ تنوي  م ارات  *العمال متعدري الوبااف: تشري
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 املوباني ابالعتمار على اسرتاتيوية  عارر تصميم العمل وهوا استوابة للتغريات اليت ادث.
  اإلبداع اإلداري: .3

 تعمل املؤسسات يف بل التحدايت اليت تواج  ا على  جيار طرق ممللى للتأقلم والتليف م  هوه
التحدايت من  الل ما متلله من طاقات  بداعية،  ذ يعد مد ال حقيقيا لتحقية التميز للمؤسسة وهوا 

 ليس ابألمر الس ل  ذ يتطلب توافر جمموعة من املرتلزات.
 :مفهوم اإلبداع اإلداري 1.3

اجت د يعد مصطلح اابدا  من أكملر املصطلحات إليوعا يف الوقت احلايل يف أربيات اارارر، وقد 
 اللتاب والباحملني يف تقدمي تعريف إلامل له حبسب وج ات نورهم وفيما يلي عرض للبعض من ا:

على أنه النتيوة النامجة عن  نشا  طريقة أو أسلوب جديد يف اانتاج وكوا  Schumpeterعرفه 
 (Lachmann, 1993, p. 22)التغيري يف مجي  ملوانت املنتج أو طريقة تصميمه 

وهو تطبية لألفلار اخلالقة مبا يؤري  إ تقدمي منتوات جديدر تضيف قيمة مضافة للمؤسسة 
(Byrd & Brown, 2002, p. 29) 

وهو مزيج من القدرات واالستعدارات واخلصااص اليت  ذا ما وجدت بيئة مناسبة ميلن أن ترتقي 
   19، صاحة 2003 ردوح التل،  ابلعمليات العقلية لتؤري  إ نتاجات أصلية ومايدر

فيما عرفه هيوان على أنه قدرات عقلية تو ر على مستوى الارر أو اجلماعة أو املنومة، وهو عملية 
أبكرب قدر من الطالقة، األصالة، احلساسية ذات مراحل متعدرر ينتج عن ا فلر أو عمل جديد يتميز 

للمشلالت واالحتااظ ابالجتاه ومواصلته، يتميز ابلقدرر على تلوين ترابطات واكتشافات وعالقات 
  24، صاحة 1999 هيوان،  جديدر.

 سنتطرق هلا الحقا.هوا التعريف األ ري خلص لنا جممل مرتلزات اابدا  ااراري واليت 
بعد استعراضنا جملموعة التعاريف السابقة ميلننا تعريف اابدا  على أنه اخلروج عن املألوف أو 
العاري، يبدأ بعمليات ذهنية لتتحول  إ رارسات أو سلوكيات  بداعية لترتجم يف األ ري  إ نواتج  بداعية، 

 جمموعة من املقومات واليت ذكرها هيوان يف تعرياه.واابدا  ليس عملية س لة  ذ يشرتط اقيقه توافر 
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 :أبعاد اإلبداع اإلداري 2.3
هناك جمموعة من األبعار واليت اتاة علي ا املتخصصون والباحملون يف اجملال ميلن توضيح ا فيما 

 يلي:
اجلانب اللمي  *الطالقة: تشري  إ قدرر الارر على توليد جمموعة من األفلار يف فرتر دمنية حمدرر   تشري  إ

 لألفلار 
*األصالة: تشري  إ قدرر الارر على توليد أفلار تتسم ابجلدر أي الشخص صاحب الالر األصيل يبتعد 

 عن املألوف.
*املرونة: وهي قدرر العقل على التليف م  املتغريات واملواقف املستودر، واالنتقال من داوية جامدر  إ دوااي 

  46، صاحة 2012 العزاوي و نصري،  ة متحررر تقتضي ا عملية املواج
*املخاطرر: تعرب عن مدى إلواعة الارر يف تعريض ناسه للاشل أو النقد وتقدمي ختمينات والعمل يف بروف 

  114، صاحة 1997 الصايف، غامضة، والدفا  عن أفلاره اخلاصة 
 عناصر ضعف يف البيئة أويقصد هبا الوعي بوجور مشلالت أو حاجات أو *احلساسية للمشلالت: 

ر  من غريهم يف مالحوة املشللة والتحقة من وجورها يف املوقف يعين ذلد أن بعض األفرار أساملوقف و 
أو احملرير يف حميط الارر، أو توبيا ا أو استخدام ا  يرتبط هبوه القدرر مالحوة األإليا  غري املارية أو الشاررو 

  13، صاحة 2007 جروان،  أو  اثرر تساؤالت حوهلا
 .منهجية الدراسة امليدانية:4

 جمتمع و عينة الدراسة: 1.4
برج علوم التسيري ،امعة كلية العلوم االقتصارية والتوارية و موباي  جممو   رراستنا يفمتملل جمتم  

استمارر قابلة للمعاجلة  31كانت واسرتجعناها كل ا و  استمارر استبيان، 50 حي  ودعنا علي مبوعريريج 
 ااحصااية.

 بناء أداة القياس و ثباهتا. 2.4
اعترب االستبيان من أهم املصارر املعتمد علي ا للحصول على املعلومات املتعلقة ابجلانب التطبيقي  
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 الدراسة، تضمنت استمارر االستبيان ثالث أجزا :من 
عدر سنوات اخلربر ، املؤهل العلمي، موق  العمل و اجلز  األول: يشمل املعلومات الشخصية رمللة يف: اجلنس

 .يف اجلامعة
امل ارات أببعار التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية واملممللة يف: هي تتعلة عبارر و  16اجلز  الملاين يشمل  

 .الرإليقة، ااجرا ات الرإليقة، السلوكيات الرإليقة والعمال متعدري الوبااف
 الطالقة، األصالة، املرونة، املخاطرررمللة يف  اابدا  ااراري تتعلة أببعارعبارر 15يشمل اجلز  الملال  

 احلساسية للمشلالت.و 
من مصداقيت ا مت عرض ا كد من صحت ا و وللتأ املراج ،عتمار على جمموعة من لبنا  االستبانة مت االو 

 اعتمد امجا  احمللمني للتأكد من صحة األرار، كولد مت ميني املتخصصني، و على عدر من األكار
 كانت ررجة االتساق الدا ليس عن طرية ا تبار ألاا كرونباخ و التأكد من االتساق الدا لي للمقيا

 احلصول علي ا ختض  لدرجة اعتمارية عالية.% لوا ميلن القول أن البياانت اليت مت 94.9
 و اجلدول التايل يبني لنا قيمة الملبات من  الل قيمة ألاا كرونباخ.

 : قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ2اجلدول
 معامل الثبات )%( اسم املتغري

 92.2 أبعار التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية

 93.6 أبعار اابدا  ااراري

 94.9 االستبيان ككل

 خمرجات احلاسوب م   عارر التنويم. املصدر:

 .أساليب املعاجلة االحصائية.3.4
ذلد وم االجتماعية لتاريغ البياانت واليل ا، و مت االعتمار على الربامج التطبيقية ااحصااية يف جمال العل -

 موافة، حمايد، موافة، موافة بشدر .من  الل  اتحة مخس احتماالت لإلجابة   غري موافة بشدر، غري 
لتحديد األمهية النسيبة الستواابت أفرار عينة الدراسة جتاه حماور االحنراف املعياري الوسط احلسايب و  -

 وأبعار أرار الدراسة.
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 معامل ألاا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أرار الدراسة. -
 املتغري املستقل على املتغري التاب .منوذج االحندار اخلطي البسيط ال تبار أتثري عناصر  -
 اليل التباين األحاري ال تبار فرضيات الدراسة. -
 . حتليل النتائج:5

يف عملية  SPSSسنوضح فيما يلي النتااج اليت توصلت  لي ا الدراسة امليدانية بعد استخدام برانمج 
ذلد سنقوم اب تبار مدى صحة   من  اللاألساليب ااحصااية املالامة، و  استخدامالتحليل ااحصااي و 

 الارضيات البح  على النحو التايل:
مستوى توافر أبعار التالري الرإلية ارارر  نصت هوه الارضية على أن " الفرضية الرئيسية األوىل: 1.5
 " علوم التسيري ،امعة برج بوعريريج مرتا ارر البشرية العلوم االقتصارية والتوارية و املو 
 ااجاابت يف اجلدول التايل: مت تلخيص نتااجو 

 : أبعاد التفكري الرشيق إلدارة املوارد البشرية3اجلدول 
 درجة املوافقة االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرات

من ويات جديدر هبدف   رارر املوارر البشرية برامج و تتبىن
 تطوير املوباني

 منخاض 1,128 2,16

أرا  العاملني كأساس يتم االعتمار على نتااج تقييم 
 للتحسني املستمر

 منخاض 873, 1,81

تسعى  رارر املوارر البشرية  إ التعرف على جوور 
 املشلالت للقيام ابلتطوير الالدم

 منخاض 836, 1,97

 منخاض 1,068 2,16 يرتبط مباإلرر ابألرا .نوام احلوافز واضح يف الللية و 
 منخفض 0.976 2.025 املهارات الرشيقة

 منخاض 973, 2,29 تدعم الللية تشليل فرق العمل
ومات احلديملة اليت ترر يطلعين رايسي املباإلر على املعل

 يتم  إلراكي يف الشؤون امل مة لللليةلإلرارر و 
 منخاض 1,036 2,16
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 متوسط 1,226 2,65 ااجرا ات يف الللية ابلوضوحتتميز التعليمات و 
ر  جرا ات العمل بصور هتتم  رارر املوارر البشرية برتتيب 
 عمليات املوبفقياسية ملن  الضيا  يف حركات و 

 منخاض 1,071 2,29

 منخفض 1.076 2.347 اإلجراءات الرشيقة
التوارب  وارر البشرية يف الللية التعلم ونقلتشو   رارر امل

 .اليت من إلأهنا تعزيز السلوكيات ااجيابية يف العمل
 منخاض 1,028 2,45

املوارر البشرية يف الللية على تقليل السلوكيات تعمل  رارر 
 السلبية للعاملني

 منخاض 1,145 2,39

االجتاهات اخلاصة إبرارر املوارر البشرية يف تتوافة القيم و 
 الللية م  الملقافة العامة الساادر في ا

 منخاض 1,028 2,55

تعمل  رارر املوارر البشرية يف الللية على تاعيل املمارسات 
 اابداعية للموباني

 منخاض 908, 1,90

 منخفض 1.027 2.322 السلوكيات الرشيقة
توفر  رارر املوارر البشرية العاملني الوين لدي م القدرر على 

 العمل يف أقسام خمتلاة
 منخاض 902, 2,29

تسعى اارارر  إ تنوي  م ارات العاملني ابالعتمار على 
 أسلوب التناوب الوبياي

 منخاض 870, 1,90

تسعى اارارر  إ  عارر تصميم العمل استوابة للتغريات 
 البيئية

 منخاض 979, 2,32

 منخاض 1,336 2,58 يستويب العاملني ألسلوب التناوب الوبياي رون مقاومة
 منخفض 1.021 2.272 العمال متعددي الوظائف

 منخفض 1.025 2.241 التفكري الرشيق إلدارة املوارد البشرية
 خمرجات احلاسوب م   عارر التنويم. املصدر:

العلوم  بلليةالبشرية توافر أبعار التالري الرإلية ارارر املوارر من اجلدول أعاله نالحظ أن مستوى 
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  2.241بوسط حسايب قدره   وجا  منخاض برج بوعريريجعلوم التسيري ،امعة االقتصارية والتوارية و 
أبعار التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية مرتبة كمايلي وفقا جا ت  ، و 1.025ابحنراف معياري مقدر بة  و 

  ملتوسطاهتا احلسابية:
  2.347مبتوسط حسايب قدره   ااجرا ات الرإليقة أوال: بعد

  2.322بوسط حسايب قدره   السلوكيات الرإليقة اثنيا: بعد 
  2.272بوسط حسايب قدره   العمال متعدري الوبااف  اثلملا:بعد 

  2.025بوسط حسايب قدره   امل ارات الرإليقة رابعا: بعد  
تعلس لنا النتااج احملصل علي ا يف اجلدول أعاله أن تطبية التوجه املعاصر ارارر املوارر البشرية 
واملرتلز أساسا على الرإلاقة والوي ي دف  إ تقليل اهلدر يف الوقت واجل د واملوارر الالدمة لتنايو امل ام ال 

ل رون املستوى املطلوب ابلللية، وهو ما يبني لنا أن رارسات  رارر املوارر البشرية الدالت ترتلز فقط دا
كالتخطيط، التوبيف، التدريب، التحايز وتطوير املسار الوبياي رون  ر ال  على الوبااف األساسية

 للتغريات احلاصلة يف حميط ا.عنصر الرإلاقة يف التالري والوي من  الله تلون الللية أكملر استوابة 
مستوى توافر  "الارضية الرايسية األوإ القاالة أن  نرفضالنتااج احملصل علي ا  بنا ا علىو وعليه 

ري جبامعة برج علوم التسيارد البشرية العلوم االقتصادية والتجارية و أبعاد التفكري الرشيق إلدارة املو 
 نقبل ابلفرضية العدمية.بوعريريج مرتفع" و 

العلوم االقتصارية  مستوى اابدا  ااراري" نصت هوه الارضية على أنالفرضية الرئيسية الثانية:  2.5
 ."علوم التسيري ،امعة برج بوعريريج مرتا  من وج ة نور املوبانيوالتوارية و 

 مت تلخيص نتااج ااجاابت يف اجلدول التايل:و 
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 : أبعاد اإلبداع اإلداري4اجلدول 

 الفقرات
 الوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املوافقة

 متوسط 1,296 3,29 لدي القدرر على توليد عدٍر كبرٍي من االفلار

 مرتا  1,080 3,97 أستطي  أن أعرب عن أفلاري بطريقة يا م ا اجلمي 

 مرتا  1,056 3,87 مقرتحايت اجلديدر بملقةأعرب عن أفلاري و 
 مرتفع 1.144 3.71 الطالقة

 مرتا  1,193 3,90 ،د للي يلون التميز السمة الغالبة على عمليأسعى 

 مرتا  956, 3,77 أحرص على تقدمي األفلار اجلديدر للعمل ابلللية

 مرتا  1,022 3,61 أمتلد القدرر على تلوين ارتباطات ريزر بني املعلومات
 مرتا  1.057 3.76 األصالة
 مرتا  1,068 3,84 لدي القدرر على تقدمي أفلار متنوعة

 مرتا  1,145 3,39 أحرص على االستاارر من انتقار اآل رين يل

 مرتا  1,029 3,52 نسعى للحصول على األفلار اليت تساهم حبل مشاكل العمل
 مرتفع 1.08 3.583 املرونة

 مرتفع 1,107 3,68 قراراتحمل نتااج ما أقوم به من أعمال و مستعد لت
 متوسط 1,197 3,03 تسوره روح املخاطررأرغب العمل يف فرية 

حنرص على اقرتاح أساليب جديدر ألرا  العمل رغم علمنا ابملخاطر 
 املرتتبة عن ذلد

 متوسط 1,131 3,29

 متوسط 1.145 3.333 املخاطرة
 مرتا  1,077 3,32 التحقة من وجورهاأمتيز بسرعة مالحوة املشللة و 

 مرتا  958, 3,58 حدوث اأ طط ملواج ة مشلالت العمل قبل 

 مرتا  1,147 3,87 لدي القدرر على مالحوة األإليا  غري العارية يف احمليط
 مرتفع 1.06 3.59 احلساسية للمشكالت
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 مرتفع 1.097 3.595 اإلبداع اإلداري
 خمرجات احلاسوب م   عارر التنويم. املصدر:

علوم ارية والتوارية و بللية العلوم االقتص اابدا  ااراري من اجلدول أعاله نالحظ أن مستوى 
ابحنراف معياري مقدر بة   و 3.595جا  بوسط حسايب قدره  و  مرتا  برج بوعريريجالتسيري ،امعة 

  أبعار اابدا  ااراري مرتبة كمايلي وفقا ملتوسطاهتا احلسابية:جا ت  ، و 1.097 
  3.76مبتوسط حسايب قدره   األصالة أوال: بعد
  3.71بوسط حسايب قدره   الطالقة عد اثنيا: ب

  3.59بوسط حسايب قدره   احلساسية للمشلالت  اثلملا:بعد 
  3.583بوسط حسايب قدره   املرونة رابعا: بعد  

  3.333 امسا: بعد املخاطرر بوسط حسايب قدره  
 النتااج املبينة يف اجلدول أعاله تبني لنا أن أفرار عينة الدراسة:

ى توليد أفلار جديدر ختص العمل، استحداث طرق وأساليب جديدر لتنايو م ام م لدي م قدرر عل -
 الوي يصيب م بسبب األعمال الروتينية. على املللوأييت هوا  صوصا للتغلب 

لدي م قدرر على توق  مشاكل العمل قبل حدوث ا و جيار حلول ها وهوا بسبب  ربهتم يف العمل  -
 ااراري.

ومواكبة التغريات اليت ادث يف جمال العمل، ويرج  ذلد خلربر املستووبني رااما يف قدرهتم على التأقلم  -
 سنوات. 10 إ  5بني  الدراسة مامناصب م حي  أن أغلب م عدر سنوات  دمت م ابلللية حمل 

 ال أن نسبة امل م للمخاطرر واجملادفة أبعمال في ا نو  من عدم التأكد جا ت يف املرتبة األ رير  -
تعاون بين م كموباني وغياب  عدم وجورمقارنة بباقي أبعار اابدا  ااراري، ويرجح أن يرج  ذلد  إ 

 وبني رؤساا م يف العمل. الملقة بين معنصر 
داع مستوى اإلب"القاالة أن  الملانيةالارضية الرايسية  نملبت صحة ا النتااج احملصل علي بنا ا علىو 

علوم التسيري جبامعة برج بوعريريج مرتفع من وجهة نظر اإلداري العلوم االقتصادية والتجارية و 
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 املوظفني".

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية  نصت هوه الارضية على أنه "الفرضية الرئيسية الثالثة:  3.5
صادية بني اإلبداع اإلداري يف كلية العلوم االقتالرشيق إلدارة املوارد البشرية و بني ممارسات التفكري 

 علوم التسيري جبامعة برج بوعريريج من وجهة نظر املوظفني".والتجارية و 
 كما هو موضح يف اجلدول التايل:  One Way Anova(: F)ا تبارال تبار هوه الارضية مت استخدام و 

مستوى اإلبداع املوارد البشرية و  الرشيق إلدارةأبعاد التفكري  اختبار التباين األحادي بني متوسطات: 3اجلدول 
 اإلداري يف مؤسسة الدراسة

مصدر 
 التباين

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 Fقيمة 
 احملسوبة

 Fقيمة 
 اجلدولية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

 7,625 1 7,625 االحندار

17,730 
4.182 

 
a616, ,379 b000, 430, 29 12,472 اخلطأ 

  30 20,097 اجملموع

 خمرجات احلاسوب م   عارر التنويم. املصدر:

يتضح من اجلدول أعاله أنه هناك عالقة ارتباط موجبة بني متغريي الدراسة، كما تبني النتااج احملصل 
% يف اقية اابدا  ااراري 37.9املوارر البشرية تساهم مبا نسبته  الرإلية اراررأبعار التالري  علي ا أن

 ج بوعريريج.علوم التسيري ،امعة بر ملوباي كلية العلوم االقتصارية والتوارية و 
 ، كما أن قيمة 0.05  أقل من 0.000كما تشري نتااج اجلدول أعاله أن مستوى الداللة يساوي 

F  توجد عالقة الرايسية الملالملة القاالة: " اجلدولية أقل من قيمت ا احملسوبة، هوه النتااج تقتضي قبول الارضية
اري يف كلية بني اابدا  اارارارر املوارر البشرية و الرإلية ارتباط ذات راللة معنوية بني رارسات التالري 

 علوم التسيري ،امعة برج بوعريريج من وج ة نور املوباني".العلوم االقتصارية والتوارية و 
رارسات التالري الرإلية  رارر  اجلدول املوايل يعطينا نتااج اليل االحندار اخلطي البسيط ال تبار أثرو 

علوم التسيري ،امعة ملوباي كلية العلوم االقتصارية والتوارية و ة يف اقية اابدا  ااراري املوارر البشرية جمتمع
 برج بوعريرج.
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 : نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط.6اجلدول 
 مستوى الداللة احملسوبة tقيمة  Beta اخلطأ املعياري B املتغريات
 400, 1,984 الثابت

,616 
4,954 ,000 

 000, 4,211 171, 719, اإلدارياإلبداع 

 خمرجات احلاسوب م   عارر التنويم. املصدر:

 من اجلدول أعاله ميلننا صياغة منوذج للعالقة بني متغريي الدراسة على النحو التايل:
 1.984+ التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية 0.719= اابدا  ااراري

دار مستوى اابدا  بوحدر واحدر  الرإلية ارارر املوارر البشريةدارت رارسات التالري أي أنه كلما 
أبعار التالري النتااج احملصل علي ا تشري  إ وجور عالقة أتثري معنوية بني كل من % ، و 71.9بة  ااراري

 مستوى اابدا  اابداري ابملؤسسة املدروسة.رر املوارر البشرية و الرإلية ارا
ال تبار مدى مسامهة كل بعد من أبعار التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية على حدى يف اقية و 

 أرب  فرضيات فرعية على النحو التايل: الملالملة  إالرايسية  تقسيم الارضيةاابدا  ااراري للموباني مت 
نوية بني بعد ت داللة معتوجد عالقة ارتباط ذا نصت هوه الارضية على " *الفرضية الفرعية األوىل:

 "بني اإلبداع اإلداري ابملؤسسة حمل الدراسةاملهارات الرشيقة و 
كما هو موضح يف   F : One Way Anova  ال تبار هوه الارضية مت استخدام ا تبارو 

 اجلدول التايل:
 الدراسةاإلبداع اإلداري مبؤسسة بعد املهارات الرشيقة و اختبار التباين األحادي بني : 4اجلدول 

مصدر 
 التباين

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 Fقيمة 
 احملسوبة

 Fقيمة 
 اجلدولية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

 3,950 1 3,950 االحندار

7,093 
4.182 

 
a443, ,197 b012, 557, 29 16,148 اخلطأ 

 / 30 20,097 اجملموع

 خمرجات احلاسوب م   عارر التنويم. املصدر:
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يتضح من اجلدول أعاله أنه هناك عالقة ارتباط موجبة بني متغريي الدراسة، كما تبني النتااج احملصل 
 % يف اقية اابدا  ااراري للمؤسسة املدروسة.19.7بعد امل ارات الرإليقة يساهم مبا نسبته  علي ا أن

 ، كما أن قيمة 0.05  أقل من 0.012وى الداللة يساوي كما تشري نتااج اجلدول أعاله أن مست
F  توجد عالقة  "اجلدولية أقل من قيمت ا احملسوبة، هوه النتااج تقتضي قبول الارضية الارعية األوإ القاالة

 "بني اإلبداع اإلداري ابملؤسسة حمل الدراسةية بني بعد املهارات الرشيقة و ارتباط ذات داللة معنو 
وية بني بعد توجد عالقة ارتباط ذات راللة معننصت هوه الارضية على "  الثانية:الفرضية الفرعية *

 "بني اابدا  ااراري مبؤسسة الدراسةااجرا ات الرإليقة و 
كما هو موضح يف   F : One Way Anova  ال تبار هوه الارضية مت استخدام ا تبارو 

 اجلدول التايل:
 الرشيقة و اإلبداع اإلداري مبؤسسة الدراسة اإلجراءاتبعد اختبار التباين األحادي بني : 4اجلدول

مصدر 
 التباين

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 Fقيمة 
 احملسوبة

 Fقيمة 
 اجلدولية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

 6,329 1 6,329 االحندار

13,332 

4.182 

 

 

a561, ,315 ,001b 475, 29 13,768 اخلطأ 

 / 30 20,097 اجملموع

 خمرجات احلاسوب م   عارر التنويم.املصدر: 

يتضح من اجلدول أعاله أنه هناك عالقة ارتباط موجبة بني متغريي الدراسة، كما تبني النتااج 
اقية اابدا  ااراري للمؤسسة % يف 31.5يساهم مبا نسبته  االجرا ات الرإليقةبعد  علي ا أناحملصل 

 املدروسة.
 ، كما أن 0.05  أقل من 0.001كما تشري نتااج اجلدول أعاله أن مستوى الداللة يساوي 

توجد القاالة "  الملانيةاجلدولية أقل من قيمت ا احملسوبة، هوه النتااج تقتضي قبول الارضية الارعية  Fقيمة 
 "بني اابدا  ااراري مبؤسسة الدراسةبعد ااجرا ات الرإليقة و وية بني عالقة ارتباط ذات راللة معن

وية بني بعد توجد عالقة ارتباط ذات راللة معننصت هوه الارضية على "  الثالثة:الفرضية الفرعية *
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  "بني اابدا  ااراري مبؤسسة الدراسةالسلوكيات الرإليقة و 
كما هو موضح يف   F : One Way Anova  ال تبار هوه الارضية مت استخدام ا تبارو 

 اجلدول التايل:
 مبؤسسة الدراسة واإلبداع اإلداريالرشيقة  السلوكياتبعد اختبار التباين األحادي بني : 4اجلدول 

مصدر 
 التباين

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 Fقيمة 
 احملسوبة

 Fقيمة 
 اجلدولية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

 6,724 1 6,724 االحندار

14,580 4.182 a578, ,335 ,001b 461, 29 13,374 اخلطأ 

 / 30 20,097 اجملموع

 خمرجات احلاسوب م   عارر التنويم.املصدر: 

يتضح من اجلدول أعاله أنه هناك عالقة ارتباط موجبة بني متغريي الدراسة، كما تبني النتااج احملصل 
 اقية اابدا  ااراري للمؤسسة املدروسة.% يف 33.5يساهم مبا نسبته  السلوكيات الرإليقةبعد  أنعلي ا 

 ، كما أن قيمة 0.05  أقل من 0.001كما تشري نتااج اجلدول أعاله أن مستوى الداللة يساوي 
F  توجد عالقة  القاالة " الملالملةاجلدولية أقل من قيمت ا احملسوبة، هوه النتااج تقتضي قبول الارضية الارعية

  "بني اابدا  ااراري مبؤسسة الدراسةوية بني بعد السلوكيات الرإليقة و ارتباط ذات راللة معن
 بعد العاملني عالقة ارتباط ذات راللة معنوية بنينصت هوه الارضية على " : الرابعةالفرضية الفرعية *

 "الدراسةبني اابدا  ااراري ابملؤسسة حمل متعدري الوبااف و 
كما هو موضح يف   F : One Way Anova  ال تبار هوه الارضية مت استخدام ا تبارو 

 اجلدول التايل:
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 اإلبداع اإلداري مبؤسسة الدراسةالعمال متعددي الوظائف و بعد اختبار التباين األحادي بني : 4اجلدول 
مصدر 
 التباين

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 Fقيمة 
 احملسوبة

 Fقيمة 
 اجلدولية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

 5,629 1 5,629 االحندار

11,282 
4.182 

 
a529, ,280 b002, 499, 29 14,468 اخلطأ 

 / 30 20,097 اجملموع

 خمرجات احلاسوب م   عارر التنويم.املصدر: 

يتضح من اجلدول أعاله أنه هناك عالقة ارتباط موجبة بني متغريي الدراسة، كما تبني النتااج احملصل 
اقية اابدا  ااراري للمؤسسة % يف 28يساهم مبا نسبته  العمال متعدري الوباافبعد  علي ا أن
 املدروسة.

 ، كما أن 0.05  أقل من  0.002كما تشري نتااج اجلدول أعاله أن مستوى الداللة يساوي 
عالقة القاالة "  الرابعةاجلدولية أقل من قيمت ا احملسوبة، هوه النتااج تقتضي قبول الارضية الارعية  Fقيمة 

 "بني اابدا  ااراري ابملؤسسة حمل الدراسة بعد العاملني متعدري الوبااف و ارتباط ذات راللة معنوية بني
 خامتة: .5

 براد رور رارسات التالري الرإلية ارارر املوارر البشرية رمللة يف: امل ارات هدفت هوه الدراسة  إ 
الرإليقة، ااجرا ات الرإليقة، السلوكيات الرإليقة والعمال متعدري الوبااف يف اقية اابدا  ااراري لللية 

ته الدراسة  إ مجلة العلوم االقتصارية والتوارية وعلوم التسيري ،امعة برج بوعريريج، وتوصلنا من  الل ها
 النتااج التالية:

علوم التسيري ،امعة ارر البشرية العلوم االقتصارية والتوارية و مستوى توافر أبعار التالري الرإلية ارارر املو  -
 منخاض.برج بوعريريج 

من وج ة علوم التسيري ،امعة برج بوعريريج مرتا  قتصارية والتوارية و مستوى اابدا  ااراري العلوم اال -
 .نور املوباني

الرإلية ارارر املوارر  متغريي الدراسة، حي  يساهم التالريتوجد عالقة ارتباط ذات راللة معنوية بني  -
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علوم التسيري لتوارية و الللية العلوم االقتصارية و اابدا  ااراري يف اقية % 37.9مبا نسبته  البشرية
 املبحوثني. حسب ما جا  يف  جاابت ،امعة برج بوعريريج

لللية العلوم االقتصارية يف اقية اابدا  ااراري  % 19.7يساهم بعد امل ارات الرإليقة مبا نسبته  -
 .علوم التسيري ،امعة برج بوعريريجوالتوارية و 

لللية العلوم االقتصارية يف اقية اابدا  ااراري  % 31.5الرإليقة مبا نسبته  ااجرا اتيساهم بعد  -
 علوم التسيري ،امعة برج بوعريريج.والتوارية و 

لللية العلوم االقتصارية يف اقية اابدا  ااراري  % 33.5الرإليقة مبا نسبته  السلوكياتيساهم بعد  -
 علوم التسيري ،امعة برج بوعريريج.والتوارية و 

لللية العلوم ري يف اقية اابدا  اارا %28مبا نسبته  العمال متعدري الوباافيساهم بعد  -
 علوم التسيري ،امعة برج بوعريريج.االقتصارية والتوارية و 

 وبنا ا على النتااج املتوصل  لي ا نقرتح التوصيات التالية:  
 االهتمام ابملوباني املبدعني ورعم م للوصول أبفلارهم  إ نواتج  بداعية حقيقية تطبة يف الواق . -
 بدعني لتنمية تالريهم اابداعي.احلرص على التدريب املستمر للم -
توفري االستقرار الوبياي جلمي  موباي الللية حمل الدراسة را يزيد من رافعيت م للعمل والبح  عن  -

 اقية فارق يف مستوايت األرا .
 توفري مناخ تنويمي مدعم وحماز على اابدا . -
 ة يف اختاذ القرارات اليت ختص الللية.احلرص على تاويض بعض امل ام للموباني ومتلين م من املشارك -
 تشوي  العمل الارقي وتوفري جو تسوره الملقة املتبارلة بني الرايس واملرؤوس. -
تنوي  احلوافز بني مارية ومعنوية وفقا حلاجات ورواف  املوباني وابلشلل الوي يس م يف تطوير مستوى  -

 أراا م.
 أن يلون نوام تقييم األرا  عارال وفعاال. -
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