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ستراتيجيـة والتنميـةة االـمجل  
 متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  دولية  مجلة  علمية  

 

 

 

 رـــــاييس النشــــمق
 

جامعة  –التجارية وعلوم التسيري  ،عن كلية العلوم االقتصادية " سرتاتيجية والتنميةاال " جملة تصدر
تفتح  .مبجلة علمية دولية حمكمة هتتم بامليدان االقتصادييتعلق األمر . مستغامن–عبد احلميد بن باديس 

املواضيع املتعلقة باالقتصاد بأحد ها باملسامهة فضاء جلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارج
 .ومستجداته، ال سيما يف اجلزائر، يف الدول العربية وعلى املستوى الدويل

 :شروط نشر يتعني على الباحثني االلتزام هبا، وهي كاآليتلاجمللة إىل ختضع البحوث العلمية اليت ترد 
  كتابة اللقب واالسم والعنوان مرفق برقم اهلاتف أو الفاكس والربيد اإللكرتوين على ورقة مستقلة

 عن البحث؛

  ؛اإللكرتوين للمجلةربيد عن طريق المكتوبا بالوارد ث يرسل البحأن 

  نشرها؛ تقبل إال البحوث اليت مل يسبقال 

  أن يشتمل البحث على ملخصني ال يتجاوز كل منهما نصف صفحة أحدمها باللغة العربية
كما يتضمن امللخص اهلدف من (. الفرنسية أو اإلجنليزية)واآلخر بإحدى اللغتني األجنبيتني 

 البحث والنتائج املتوصل إليها؛

  صفحة إتباعا للمقاييس التالية 51صفحة وأال يقل عن  20أال يتجاوز البحث: 

بالنسبة  15حجم ( Traditional Arabic)البحث املنجز باللغة العربية حمررا خبط  -
 بالنسبة لألرقام يف العرض؛  13للنص وحجم 

 ؛13حبجم ( T. New Roman)مكتوبا بالوارد وخبط األجنبية البحث املنجز باللغة  -
  ؛ 1,15: بني األسطر ؛  1,5: يسار/ ني،  مي1,5:سفلي/ علوي: اهلوامش بالسنتمرت -
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 .42:طول/  51:عرض: حجم الورقة -

 جيب احرتام املقاييس األكادميية والشروط الشكلية يف إعداد املقالة، ويراعى يف ذلك خاصة: 

 حتديد أهداف البحث ومنهجيته؛: مقدمة البحث -

 ؛اهلوامش أوتوماتيكيا يف أسفل الصفحة كتابة -

 ؛حدةترقيم األشكال واجلداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على  -

إدراج قائمة املراجع يف آخر البحث مرتبة ، مع أن ينتهي البحث خبامتة تتضمن النتائج -
 حسب احلروف األجبدية؛

مكان )غاير م، عنوان الكتاب خبط (ة)إذا كان املرجع كتابا يدون االسم الكامل للمؤلف -
 .، الصفحة(سنة النشر الناشر،: النشر

  ختضع البحوث للتحكيم من طرف هيئة علمية لقبول أو رفض نشرها أو القيام ببعض التعديالت
 الالزمة؛ 

 ال تردو  .ال تقبل إال البحوث املرسلة من طرف أصحاهبا عن طريق الربيد اإللكرتوين الشخصي 
 ؛البحوث اليت مل تنشر

  نشر موضوع الباحث يتطلب موافقة كتابية من اجمللة؛حتتفظ اجمللة بكافة حقوق النشر، وإعادة 

 تعرض على مستوى موقع اجمللة وهي قابلة للتحميل؛ ، يف اجمللة اليت يتم نشرها املقاالت 

 ال ميكن نشر مقال ثاين إال مبضي ثالث سنوات بعد نشر األول؛ 

   تلزم إال أصحاهباال املفاهيم واآلراء املعرب عنها يف املقاالت. 

 

 

والية -جامعة مستغامن –موقع خروبة  –جملة االسرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم االقتصادية  :المراسالت واالشتراك
 ، اجلزائر 00222 منستغام

 strg.devp@gmail.com :الربيد اإللكرتوين  /   421150 45 00213   :الفاكس

  mosta.dz-http://rsd.univ  :اإللكرتويناملوقع 

mailto:strg.devp@gmail.com
http://rsd.univ-mosta.dz/
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 Impact Factor: SJIF 2014= 4.712 :معامل التأثير

 

 1027  انفيج  – عشر ثانيالعدد ال
 الفهـرس

 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
معيارية العالقات الحاكمة للسلوك البشري في االقتصاد 

 (دراسة مقارنة مع النظرية االقتصادية المعاصرة) اإلسالمي
 70 (سعوديةالطيبة،  امعةج)جمال لعمارة . د

- إستراتيجيةمقاربة  -السياحة البيئية في الجزائر
 ،والية الطارفب القالة حظيرةدراسة استطالعية على مستوى 

 الجزائر
 92 (1جامعة سطيف )ين روس نسر ـع

التصال على جودة الخدمات أثر تكنولوجيا اإلعالم وا
 (دراسة بعض البنوك التجارية الجزائرية) البنكية

 60 (1جامعة سطيف ) بن بوريش نشاط الدين

 االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية محددات
 (9جامعة وهران )  العارف خديجة

 (9جامعة وهران ) تراري مجاوي حسين . د
87 

 دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق األداء المتميز
 (جامعة شلف)نادية زحاف المزدادة مقداد 

 (جامعة مستغانم) بابا عبد القادر . د.أ
115 

الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية   تطبيق إدارة
دراسة حالة مستشفى ) كمدخل لتحسين جودة خدماتها

 (محمد بوضياف بالمدية

 (جامعة المدية)العربي بن حورة أمال 
 (جامعة المدية) مكيد علي . د.أ

136 
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ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل  
 1027جانفي    –العدد الثاني عشر 

 (تابع)الفهـرس 
 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  المقالعنوان 
الكلي  االقتصادي االستقراردور السياسة المالية في تحقيق 

 9712 - 9771 :الفترةخالل  الجزائري
 (جامعة الشلف)روشو عبد القادر 

 (جامعة الشلف) راتول محمد . د.أ
162 

قياس تنافسية الصادرات خارج المحروقات في ظل أزمة النفط 
 -دراسة حالة الجزائر –الحالية 

 (جامعة الشلف)مكاوي محمد األمين 
 (جامعة الشلف) شريط عابد . د.أ

187 

دراسة أثر الزيادة السكانية على النمو االقتصادي في الدول 
    9712 -1227النامية للفترة ما بين 

 (جامعة ورقلة)بن قانة إسماعيل . د
 (جامعة ورقلة) سالمي أحمد . د

216 

أثر التنويع االقتصادي على النمو االقتصادي في الجزائر 
 (9712إلى  1297من دراسة قياسية  للفترة )

 (9جامعة وهران ) قريجيج بن علي 
 242 (9جامعة وهران ) زايري بلقاسم . د.أ

واقع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات 
دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات : االقتصادية الجزائرية 

 االقتصادية بوالية غليزان

 (جامعة الشلف)بن علي عائشة 
 (جامعة الشلف) نوري منير . د.أ

272 

قياس األداء االستراتيجي لمجّمع صيدال لصناعة األدوية في 
نموذج لقياس األداء االستراتيجي باالعتماد على بطاقة ، الجزائر

 BSC IIIاألداء المتوازن من الجيل الثالث 
 297 (1جامعة سطيف )حمزة رملي 



لعمارة جمال .د  
  معيارية العالقات الحاكمة للسلوك البشري في االقتصاد اإلسالمي

 (دراسة مقارنة مع النظرية االقتصادية المعاصرة)
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 معيارية العالقات الحاكمة للسلوك البشري في االقتصاد اإلسالمي
 (دراسة مقارنة مع النظرية االقتصادية المعاصرة)

 جمال لعمارة .د
 جامعة طيبة، ، كلية إدارة األعمال
 السعودية املدينة املنورة،

 laamara56@gmail.com: بريد الكرتوين
 :ملخص

يهدف هذا البحث إىل توضيح معيارية العالقات احلاكمة لسلوك اإلنسان يف عالقته خبالقه أوالً، 
وهي . البشر الذين يتفاعلون معه ثالثًا من هغي ويف عالقته بالكون الذي يعيش فيه ثانًيا، ويف عالقته مع 

أبعاد نظرية ثالثة حتدد جمال علم االقتصاد اإلسالمي، ومتثل الرؤية االقتصادية اإلسالمية اليت يثبت البحث 
أهنا الرؤية املعيارية هلذه العالقات مقارنة مع الرؤية اليت تبنتها النظرية االقتصادية املعاصرة وبنت عليها 

 .لعلمية وآرائها الفكريةقوانينها ا
 :وقد توصل البحث إىل النتائج التالية

الُ   النشالاال االقتصالادي  - تنعكس قضية التوحيد على الُبعُد اإلمياين التعبدي لالقتصاد اإلسالالمي وُتكسب
 بُعًدا ماديًا وروحياً؛

أساسالالالالالها التسالالالالالال ي  بالطبيعالالالالالة هالالالالالي عالقالالالالالالة توا نيالالالالاله، اإلنسالالالالالانيعتالالالالالت االقتصالالالالالاد اإلسالالالالالالمي أن عالقالالالالالالة  -
والكون نسال  حاجالة وقيمالة ل، الر، وأن الظالواهر اال تالليالة  اإلنسانواالست الف، مما جيعل كاًل من 

 هي انعكاس الحنرف السلوك البشري عن القوانني املعيارية؛
ترتكالالا العالقالالة بالالني اإلنسالالان واإلنسالالان يف االقتصالالاد اإلسالالالمي علالالى بعالالد تعالالاملي أ القالالي  الالدد طبيعالالة  -

 .بني األنا واآل ر، والفرد واجملتمع يف عالقة تأثيية متبادلةالعالقة 

mailto:laamara56@gmail.com
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االقتصاد اإلسالمي، السلوك البشري، عالقة اإلنسان، البعد اإلمياين التعبدي، البعد : كلمات مفتاحية
 . البيئي، البعد التعاملي األ القي

Abstract: 

This research aims to clarify the standardization of the relationships 

that governs human behavior with respect to his Creator first, with the 

universe in which he lives a second, and with others human whom they 

interact with him. These three dimensions determine the theoretical 

framework of the Islamic economics, and its vision. The research confirms 

the vision that accommodates standardized relationships in comparison with 

the vision of contemporary economic theory and its integral Laws and 

intellectual thoughts. 

The research has come to the following conclusions: 

- Tawhid (Monotheism) is a faith issue denotes worshiping that 

implies materialistic and spiritual dimensions in Islamic Economics 

activities ; 

- In Islamic economics, the relationship of man and nature is a 

balanced one based on harnessing “Taskheer” and succession  

“Istikhlaf” that makes both mankind and the universe a system of 

mutual need and value for each other. Therefore, any imbalances 

phenomena reflect the deviation of human behavior from 

standardized laws ; 

- The relationship between men in the Islamic economics depends on 

ethics specifying the nature of the relationship between the ego and 

the other, the individual and society in an interdependence 

relationships. 

Key words: Islamic economics, human behavior, human relationship, The 

dimension of faith in worship, Environmental dimension, The dimension of 

moral manipulation. 
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 :ةـمقدم
يعتت علم االقتصاد من العلوم اإلنسانية اليت هتتم بدراسة الفعل اإلرادي لإلنسان يف اجملتمع، إنتاجا 

، والساللوك (أو القصد)الغاية : مهاعلماً أن الفعل اإلرادي لإلنسان يتكون من عنصرين . واستهالكا وتو يعا
 . وهو املظهر اخلارجي للفعل

وقالالد أغفلالالت النظريالالة االقتصالالادية املعاصالالرة هالالذه احلقيقالالة، وركالالات دراسالالتها علالالى الظالالواهر املاديالالة، مثالالل 
ندرة املوارد االقتصادية وعملية اإلشباع املادي للحاجات اإلنسانية والد ول واألسالعار واألربالاو وغالي  لال  

أن املسالالتهل  يتالالوا ن  -علالالى سالالبيل املثالال -هر املاديالالة، دون أن تتعالرل للفعالالل اإلرادي، فهالالي تقالررمالن الظالالوا
عندما  صل على السلع واخلدمات اليت حتق  له أقصى إشباع لرغباتاله، ال يتقيالد يف  لال  إال بد لاله املتالاو 

مالن اخلبائالث ن نافعالة أم  هل هي من الطيبالات أم: وأسعار السوقية للسلع، أما عن طبيعة السلع اليت يقتنيها
ضارة ن وهل جتاو  املستهل  حدود االعتدال والقوامن أو هالل حصالل علالى حالد الكفايالة أو دون الكفايالة ن 
وهل أنف  املستهل  د له أوال على األشياء الضرورية أم أنه جتاهل  ل  وأنف  د لاله علالى الكماليالاتن   

روع ن كالل  لال  ال يالد ل يف جمالال البحالث، هل حصل على د له من طري  مشروع أم مالن طريال  غالي مشال
وال يعين عامل االقتصاد الوضعي، فقد طغت الصفة املادية على علم االقتصاد املعاصر، فما يهماله هالو بلالو  

 1 .احلد األقصى لإلشباع احلسي
ولالالذل  فهالالو  الالدد موضالالوع االقتصالالاد السياسالالي يف املعرفالالة املتعلقالالة كومالالوع الظالالواهر املكونالالة للنشالالاال 

دي لإلنسالالالان يف اجملتمالالالع، أي النشالالالاال اخلالالالاز ب نتالالالاو وتو يالالالع السالالاللع واخلالالالدمات الالالاليت حتقالالال  إشالالالباع االقتصالالالا
بالني اإلنسالان والطبيعالة مالن ناحيالة، وبالني : ويظهر هذا النشاال يف شكل عالقة مادوجالة. رغبات أفراد اجملتمع

 2 .اإلنسان واإلنسان من ناحية
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لإلنسالالالان، فالتصالالالور اإلسالالالالمي يالالالت  حقيقالالالة وأمالالالا االقتصالالالاد اإلسالالالالمي ف نالالاله يهالالالتم بالفعالالالل اإلرادي 
اإلنسالالان ومنشالالأه ومصالاليه، ودوره يف هالالذه األرل، وغايالالة وجالالوده، واسالالتعداداته الكامنالالة الالاليت يواجالاله  الالا هالالذا 

لالالاله ليالالالنهف باخلالفالالالة عالالالن اه يف  -بالالال  ن اه -الالالالدور، و قالالال   الالالا هالالالذه الغايالالالة، والتناسالالال  بينالالاله وبالالالني الكالالالون
والعالقالالة بينالاله وبالالني  الئالال  .   مالالع الكالالون املتوافالال  مالالع اسالالتعداداته -بحانهسالال -األرل، معانالالا عليهالالا مالالن اه

اه يف عامل الغي  وعامل الشهادة، والصراع الذي البد أن يواجهه مع الشاليطان ومالع نفساله، والكالدو الالذي 
 3 .البد أن يكدحه يف األرل ليؤدي دوره، وينوح يف ابتالئه باحلياة واملوت، ويرجع إىل ربه كاسبا أجورا

إن هذه احلقائ  األساسية تؤلف يف جمموعها مقومات التصور اإلسالمي اليت تالْنشئ للمساللم تصالورا 
ويت  هذا التعامل يف األبعاد الثالثة لالقتصالاد اإلسالالمي، ألن .  اصا للوجود كله يتعامل معه على أساسه

ا، ويقالومم  الا، أوهلالا البعالد اإلميالاين السلوك البشري حتكمه ثالثة عالقات أساسية، تتحدد وظيفته يف احلياة  
التعبالالدي الالالالذي هالالالو جتسالالاليد لعالقالالالة اإلنسالالالان خبالقالالاله؛ وثانيهالالا البعالالالد البيئالالالي الالالالذي يتحقالالال  مالالالن  الالالالل عالقالالالة 

 .اإلنسان بالطبيعة؛ وأ يا البعد التعاملي األ القي الذي يعكس عالقة اإلنسان باإلنسان
 : إشكالية البحث

االميانية والتعبدية والتعاملية األ القية احلاكمة للسلوك البشري : الثالثةما مدى معيارية العالقات 
 يف االقتصاد اإلسالمين

 :ومن  الل هذا السؤال ميكن صياغة األسئلة الفرعية التالية
ما هي طبيعة وحدود ومتطلبات عالقة اإلنسان خبالقه وباإلنسان وبالطبيعة يف النظرية  -

 قتصاد اإلسالميناالقتصادية املعاصرة ويف اال
االميانية والتعبدية والتعاملية األ القية على أوجه النشاال : ما مدى تأثي العالقات الثالثة -

 االقتصادين
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 : أهمية البحث
 . النظري املقارن، ويف حتديده جملال علم االقتصاد اإلسالمي هدبعتكمن أمهية البحث يف ب

 :أهداف البحث
يهدف هذا البحث لتوضيح أوجه االتفاق واال تالف بني علم االقتصاد املعاصر وعلم االقتصاد 

 .وال علم االقتصادكاإلسالمي فيما يتعل  
 : منهج البحث

بالنظر إىل الطبيعة النظرية واملقارنة والشرعية للبحث ف نه يعتمد يف معاجلته لإلشكالية الرئيسية 
 :رعية هلا على املناهج التاليةالسابقة الذكر واألسئلة الف

ويست دم لتوضيح املفاهيم النظرية والعالقات اليت حتدد جمال علم : املنهج الوصفي التحليلي -
 .االقتصاد املعاصر وعلم االقتصاد اإلسالمي

من  الل استقراء الوحي اإلهلي، واالستفادة من الرتاث احلضاري : املنهج املعريف يف اإلسالم -
 .مي، فقًها وفكرًاللموتمع اإلسال

ويست دم ملقارنة جمال كل عالقة من عالقات الثالثة يف علم االقتصاد املعاصر : املنهج املقارن -
 .مع اجملال الذي  دده علم االقتصاد اإلسالمي لتل  العالقة

 :دراسات سابقة
مل يعثر الباحث على دراسة مقارنة عن معيارية العالقات احلاكمة للسلوك البشري يف االقتصاد  
 .  اإلسالمي

 :وما كت  عن العالقات احلاكمة للسلوك البشري يف االقتصاد االسالمي، وجماله وموضوعه، ورد يف
الطبيعة : ، وقد تناولت "طبيعته وجماالته: االقتصاد اإلسالمي: "دراسة للدكتور حسني غامن بعنوان -

وهي دراسة . الذاتية لالقتصاد اإلسالمي، ونطاق هذا العلم وموضوعه، وجماالت حبثه النظرية والتطبيقية
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نظرية تأصيله قيمة، توسعت يف حتديد عدة جوان  هامة من االقتصاد اإلسالمي، وبينت طبيعتها 
 .  و صوصيتها مقارنة مع النظرية االقتصادية املعاصرة

، وتشرتك "الوسطية االقتصادية يف اإلسالم: "دراسة لألستا  الدكتور رفعت السيد العوضي بعنوان -
هذه الدراسة مع هذا البحث يف حتديد العالقات احلاكمة للسلوك البشري عند حماول الكات  دراسة 

استنتاجها من  اجلوان  التأصيلية للوسطية االقتصادية يف اإلسالم، فقد أشار إىل أن األسس اليت ميكن
منهج املعرفة، وعالقة اإلنسان باإلنسان، وعالقة اإلنسان : الوسطية واليت ميكن تفعيلها يف االقتصاد هي

 . بالكون
 . وقد استفاد الباحث من هاتني الدراستني فيما خيدم األجااء اليت تتقاطع مع حماور حبثه

قتصاد وموضوعه، وجماالت البحث يف نطاق علم اال: "وأما دراسة الدكتور الطاهر قانه املوسومة
، فقد ا تار هلا الباحث مد اًل مغايرًا للمنهوية املعتمدة يف حبثنا، األمر الذي جعل "االقتصاد اإلسالمي

 . االستفادة منها إلثراء هذا البحث منعدمة
وتتمثل االضافة اليت تقدمها هذه الدراسة يف حتديد العالقات الثالثية اليت  رز من  الهلا 
االقتصاد اإلسالمي على حتقي  األثر اإلجيايب لتنظيم السلوك البشري، وحماولة إبرا  معيارية هذه العالقات 

 . املعاصرة احلاكمة للسلوك البشري يف االقتصاد اإلسالمي، مقارنة بالنظرية االقتصادية
 :خطة البحث

 :لتحقي  أهداف البحث، ويف ضوء الفرضية املوضوعة له، مت تقسيم البحث إىل ثالثة عناصر هي
 ؛البعد اإلمياين التعبدي لالقتصاد اإلسالمي أو عالقة اإلنسان بربه -
 ؛البعد البيئي لالقتصاد أو عالقة اإلنسان بالطبيعة -
 . نسان باإلنسانالبعد التعاملي األ القي أو عالقة اإل -
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 .البعد اإليماني التعبدي لالقتصاد اإلسالمي أو عالقة اإلنسان بربه: الفرع األول
متثالالل مقومالالات التصالالور اإلسالالالمي يف جمموعالالة احلقالالائ  العقيديالالة األساسالالية الالاليت تُنشالالأُ يف عقالالل املسالاللم 

ا يقالالوم بالالني هالالذا الوجالالود وقلبالاله  لالال  التصالالور اخلالالاز للوجالالود، ومالالا وراءه مالالن قالالدرة مبدعالالة وإرادة مالالدبرة، ومالال
 4 .وهذه اإلرادة من صالت وارتباطات

والبد للمسلم من معرفة حقيقة مركا اإلنسان يف هذا الوجود الكوين، وغاية وجالوده اإلنسالاين، فمالن 
وحالالدود عالقتالاله خبالقالاله و الالال  هالالذا  هالالذه املعرفالالة يتبالالني دور اإلنسالالان يف الكالالون، وحالالدود ا تصاصالاله كالالذل ،

ولالذل  كانالت  5 .ألنه علالى  لال  يتحالدد مالنهج حياتاله، ونالوع النظالام الالذي  قال  هالذا املالنهج. الكون مجيعا
 .عالقة االنسان بربه هي أقدس العالقات

إن األلوهيالة . ومن هنا ف ن التصور اإلسالمي يفصل فصال تاما بالني طبيعالة األلوهيالة وطبيعالة العبوديالة
ال تتعدد، وهي ألوهية اه سبحانه، والعبودية تتمثل يف كل ما وراء  ل  من خملوق أوجده اه، وهو واحدة 

وبذل  َعرمَف املنهج اإلسالمي البشر ب هلهم الواحد . مكفول يكفله اه، وهو متأثر يتحرك ويتغي بقدر اه
ألن . ملشالاعرها اخلفيالة، ومقتضالياهتا العمليالةتعريفا عميقا لتكون هذه املعرفة موحية باقتضاء العبودية، منشئة 

هذه احلقيقة هي القاعدة اليت تقالوم عليهالا عقيالدة املساللم، والاليت ينبثال  منهالا تصالوره، وفالوق  لال  فال ن تأثيهالا 
 6 :يف السلوك البشري ال يعادله تأثي ألهنا

ويف تصحيح كالل   ات اثر حاسم يف تكوين اعتقاد اإلنسان وتقوميه، ويف سالمة تصوره وتطيه، -
 ؛احنراف أصاب الضمي البشري أو يصيبه

 ؛ ات اثر حاسم يف الشعور واخلل  والسلوك الفردي واجلماعي، على مدار التاريخ -
 ات اثر حاسم يف احلياة الواقعية للبشالر، بكالل مالا فيهالا مالن قاليم ومالوا ين، ومالن أنظمالة وأوضالاع،  -

 .ومن سياسة واجتماع واقتصاد
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ية التوحيالالد هالالي قضالاليته األوىل وقضالاليته الكالالتى، وبالالذل  سالالل  إىل الالالنفس ولقالالد اعتالالت اإلسالالالم قضالال
وواجهها يف كل جماالهتا، وجعلها قاعدة االعتقاد والعبالادة، وقاعالدة اخللال  والساللوك،  ،البشرية كل مسالكها

 .وقاعدة النشاال السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وقاعدة العمل واجلااء يف الدنيا واآل رة
البعد االقتصادي لفكرة التوحيالد وعمليتاله علالى جممالل الساللوك البشالري " االست الف "  ومتثل مقولة

 .واحلضاري
والتوحيد بوصفه عملية إعادة بناء للسلوك البشري إمنا يكون مثمراً حينما جيسده اإلنسان يف أفعاله 

يالد ميالد اإلنسالان بتصالوره فالتوح. وا تياراته وحينما يتلبس اإلنسالان صالفة اخلالال  وهالو يبالين العالامل ويبالين نفساله
للوجالالود بوصالالفه معرفالالة، وميالالده بالالاافاات علالالى السالاللوك املعيالالاري بوصالالفه قيمالالة، وميالالده بتنالالامج العمالالل بوصالالفه 
علمالالا، وميالالده بالطاقالالة علالالى اإلبالالداع بوصالالفه حيالالاة، وباالسالالتدامة بوصالالفه قالالدرة، وميالالده باحلريالالة بوصالالفه ا تيالالاراً 

انعقالالالدت أواصالالالر الصالالاللة بالالالني اه واإلنسالالالان كالالالون اه هالالالو  وإرادة، وميالالالده بالتكامالالالل بوصالالالفه وحالالالدة، وبالالالالكالم
املرسل واإلنسان هو املتلقي، ومن اخلطاب اإلهلي يبدأ اإلنسان جهاده احلضاري يف عمالارة الكالون يف إطالار 

 7 .مهمته االست الفية
ومالالالن هالالالذه احلقيقالالالة الكالالالتى، يكتسالالال  االقتصالالالاد يف اإلسالالالالم بعالالالدا إميانيالالالا تعبالالالديا، يعطالالالي للنشالالالاال 

ادي عمقا بعيد املدى، يتمثل يف التسالليم املطلال  واالنقيالاد التالام ه تعالاىل، وإحالالة األسالباب والنتالائج االقتص
 8 .إليه سبحانه

ويوضح هذا املعىن شيخ اإلسالم ابن تيمية عند تطرقاله لظالاهرة ارتفالاع األسالعار واهفاضالها، ك حالدى 
الغالالء بارتفالاع األسالعار والالر خن باهفاضالها و :" يقالول اإلمالام ر اله اه: ظواهر النشاال االقتصادي لإلنسان

مها من مجلة احلوادث اليت ال  ال  هلا إال اه، وال يكون شيئا منها إال كشيئته وقدرته، ولكالن هالو سالبحانه 
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قد جعل أفعال العبالاد سالببا يف بعالف احلالوادث كمالا جعالل قتالل القاتالل سالبباً يف مالوت املقتالول، وجعالل ارتفالاع 
 9 ....".لم العباد، واهفاضها قد يكون بسب  إحسان بعف الناساألسعار قد يكون بسب  ظ

وهذا يعين أن البعد اإلميالاين يقتضالي أن ال يسالقل الباحالث مشاليئة اه، ألن األسالباب كلهالا مالن اه، 
. ولالذل  قالد أحالال شاليخ اإلسالالالم كالل األسالباب وكالل النتالائج إىل اه سالبحانه وتعالالاىل. والنتالائج كلهالا إىل اه

ل  أيضا قضيتني هامتني غالبا مالا يتواهلهالا البالاحثون، ومهالا قضاليتا االبالتالء والفتنالة، ومهالا مالن وأضيف إىل  
 .احلقائ  اليت تقوم عليها احلياة، ويشكالن جانبا هاما من جوان  البعد اإلمياين لالقتصاد

نظمالالة واحلقيقالالة اهلامالالة الالاليت ينبغالالي أن نشالالي إليهالالا يف هالالذا املوضالالع أن النشالالاال االقتصالالادي يف ظالالل األ
االقتصالالادية التقليديالالة واملعاصالالرة، يقتصالالر علالالى حتقيالال  املصالالاس املاديالالة فقالالل، سالالواء كانالالت هالالذه املصالالاس املاديالالة 
هالالي حتقيالال  أكالالت قالالدر مالالن الالالربح كمالالا هالالو الشالالأن يف االقتصالالاد الرأ الالاا، أو إشالالباع احلاجالالات العامالالة وحتقيالال  

 . الر اء املادي كما هو الشأن يف االقتصاد االشرتاكي
 ظل االقتصاد اإلسالمي فال ن النشالاال االقتصالادي ال ميكالن إال أن يكالون ماديالا، غالي أناله ال وأما  يف

يغفل اجلان  الروحالي يف الكيالان البشالري، ومقتضالى  لال  هالو االجتالاه بالنشالاال االقتصالادي إىل اه سالبحانه 
شالالعور بالرضالالا حالالي، والوتعالالاىل ابتغالالاء مرضالالاته و شالاليته، ممالالا يضالالفي علالالى  لالال  النشالالاال الطالالابع اإلميالالاين والرو 

 .واالطمئنان
ونل خن من هذا أن كل نشاال مادي أو دنيوي يباشره اإلنسان، هو يف نظالر اإلسالالم عمالل روحالي 

فاإلميالالان يف اإلسالالالم لالاليس إميانالالا جمالالردا ولكنالاله . أو أ الالروي طاملالالا كالالان مشالالروعا، وكالالان يتوالاله بالاله إىل اه تعالالاىل
ع، وحسالن املعاملالة ومالد العالون للغالي، أي مالرده يف إميان حمدد مرتبل بالعمل واإلنتالاو، والعالدل وحسالن التو يال

النهايالالة لتحقيالال  النفالالع العالالام، وتعمالالي الالالدنيا وإحياؤهالالا، وأن يالالنعم اجلميالالع خبياهتالالا،  لالال  ألنالاله حبسالال  التصالالور 
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اإلسالمي ف ن اإلنسالان هالو  ليفالة اه يف أرضاله، وأناله مطالال  دائمالا بالأن يرتفالع إىل مسالتوى اخلالفالة بتعمالي 
 10 .وتس ي طاقاهتا خلدمته واألجيال القادمة الدنيا، وإحيائها

ألن التوحيد هو عمليالة تُلهالم الساللوك البشالري القالدرة علالى تفوالي الطاقالات اخلالقالة الكامنالة فياله، يف 
مالالالن حيالالالث هالالالي عمليالالالة تكامالالالل بالالالني الالالالوحي والعقالالالل لتحديالالالد مكانالالالة . عمليالالالة بنائيالالالة دائمالالالة اإلبالالالداع والتوالالالدد
فالالوحي هالو مصالدر التصالور واملعرفيالة الكليالة والغايالات اإلهليالة، والعقالل هالو  اإلنسان ودوره يف عامل الشالهادة،

أداة االنسان يف معرفة عامل الشالهادة ومالا فياله مالن سالنن وقالوانني علالى مسالتوى الكالون أو التالاريخ أو االنسالان 
 11 .أو اجملتمع

ة إىل فكالر ومن هنا كان الوحي اإلهلي هو أول وأهم مصدر للمعرفة يف االقتصاد اإلسالمي باإلضاف
وهذا األمر هو موضع اتفاق من الذين كتبوا عن االقتصاد اإلسالمي فقًها مثل ابن تيمية، . اإلنسان وجتربته

ويعالالين  لالال  أن االقتصالالاد اإلسالالالمي باعتمالالاده علالالى املصالالادر . ومالالن الالالذين كتبالالوا عنالاله فكالالرًا مثالالل ابالالن  لالالدون
 12. ا  صوصياهتاالثالثة  ق  أعلى كفاءة وظيفية، مؤسسة على رؤية كلية هل

كمالالا تنطلالال  فلسالالفة االقتصالالاد اإلسالالالمي مالالن أمهيالالة تالالأثي قاعالالدة التوحيالالد علالالى السالاللوك والتصالالرفات 
البشالالرية، وخباصالالة دور العوامالالل النفسالالية واملعنويالالة الالاليت مصالالدرها الشالالريعة اإلسالالالمية يف التالالأثي علالالى املتغالاليات 

 13 .االقتصادية كاإلنتاو واالستهالك وغيمها
ملي هو رسالة اه للبشرية كي تدرك نظام العامل، وهو  ذا ينطوي على أبعاد معرفيالة إن التوحيد الع

وعملية واسعة املدى، وبعيدة التأثي يف السلوك احلضاري لإلنسان على مجيع األصعدة، ويف مقدمتها اجملال 
 .االقتصادي
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 البعد البيئي لالقتصاد أو عالقة اإلنسان بالطبيعة: الفرع الثاني
ة هالالي الكيالالان املالالادي الالالذي  الاليل باإلنسالالان مالالن أرل ومالالا حتتويالاله يف بطنهالالا، وجالالو  الاليل  الالا، الطبيعالال

فاإلنسان يتأثر بالبيئة الطبيعيالة الاليت حتاليل باله، ويتوسالد  لال  يف شالكل حياتاله، . وقوى الطبيعة الكامنة فيها
إلنسالالاين، يالالؤثر فيهالالا وباملقابالالل فالال ن الطبيعالالة هالالي موضالالوع العمالالل ا. وفعاليتالاله االقتصالالادية، ومسالالتواه االجتمالالاعي
 . لتكون أكثر مالئمة لوجوده وتلبية حلاجات

إن هالذه الوظيفالة الاليت يؤديهالا اإلنسالان جتالاه الطبيعالالة، وتؤديهالا الطبيعالة جتالاه اإلنسالان، هالي الاليت تت هالالا 
 .العالقة املتبادلة بني الطرفني يف ظل األنظمة االقتصادية على ا تالف مذاهبها

 عالقة اإلنسان بالطبيعة في األنظمة االقتصادية المعاصرة :أوال
تعتالالالت النظريالالالة االقتصالالالادية املعاصالالالرة، يف وجههالالالا املاركسالالالي، أن اإلنسالالالان كالالالائن مضالالالاد للطبيعالالالة     ال 

فينظالالر إىل بالالذل جهالالده وقالالواه بشالالكل واع، . يسالالتكني هلالالا، وال يعتمالالد عليهالالا، ولالاله حاجالالات تدفعالاله إىل احلركالالة
لى ما يشبعها، أي أن اإلنسان مدفوع للقيام بعمل موضوعه الطبيعالة، وهدفاله إنتالاو للحصول من الطبيعة ع

 14. ما هو ضروري إلشباع حاجاته
كما يعرف اإلنتاو، يف املاركسية، بأناله عمليالة كفالاو ضالد الطبيعالة، يشالارك فيهالا جمموعالة مالن النالاس، 

 15 .إلنتاو حاجاهتم املادية، وتقوم على أساسها كل العالقات
نظالالالرة الوضالالالعية للعالقالالالة بالالالني اإلنسالالالان والطبيعالالالة، علالالالى أهنالالالا عالقالالالة تنالالالاقخن وصالالالراع، نظالالالرة إن هالالالذه ال

ا تالليه، ال تقوم على أساس علمي، ألهنا تعتالت اإلنسالان نسال  حاجالة، بينمالا الطبيعالة نسال  قيمالة، أي أهنالا 
يلتالام اإلنسالان  تطل  من الطبيعة أن توفر لإلنسان ما  تاو إليه، إلشباع رغباته اليت ال حدود هلا، دون أن

حنوها بأية قواعد أو ضوابل، وقد ترت  على هذه النظرة الالواقعية فكرة الندوة اليت تشكل حمورا أساسيا يف 
النظرية االقتصالادية، وهالي فكالرة ا تاللياله تالاعم أن الطبيعالة شالحيحة، وأن علالى اإلنسالان أن يقهرهالا ويساليطر 
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وهالي النظالرة الاليت تبنتهالا املدرسالة الرأ اليالة، والاليت  16 .يالةعليها لكي  صل منها على ما يشبع رغباتاله الالهنائ
 .يف ظلها نشأ وتطور علم االقتصاد أو االقتصاد السياسي

ومالالالن اجلوانالالالال  اهلامالالالالة للعالقالالالة بالالالالني اإلنسالالالالان والكالالالون، قضالالالالية إضالالالالفاء املعالالالىن علالالالالى الظالالالالواهر الكونيالالالالة 
ا، ومن   فهي غي قابلة للفهم، إن الفكر الوضعي يذه  إىل أن هذه الظواهر عمياء ال إدراك هل. وفهمها

وهكذا يفصل الفكالر الوضالعي . على  الف الظاهرة اإلرادية، أي احلركة اإلرادية لإلنسان اليت ميكن فهمها
بالالني اإلنسالالان وحركتالاله اإلراديالالة مالالن اجلانالال ، والظالالاهرة الالإراديالالة وحركتهالالا مالالن اجلانالال  اآل الالر، احلركالالة اإلراديالالة 

وال شالال  أن هالالذه الثنائيالالة تتصالالادم مالالع وحالالدة النظالالام . راديالالة ال ميكالالن فهمهالالاميكالالن فهمهالالا بينمالالا احلركالالة الالإ
الكوين، فضال على جتاهلها للعالقة النسقية التبادلية بالني اإلنسالان والبيئالة الطبيعيالة، األمالر الالذي يؤكالد فسالاد 

 17 .فلسفة التناقف والصراع
 عالقة اإلنسان بالطبيعة في االقتصاد اإلسالمي: ثانيا 

فالالاه الالالذي  لالال  . "لبيئالالي لالقتصالالاد اإلسالالالمي فالالال يقالالل أمهيالالة عالالن البعالالد اإلميالالاين التعبالالديأمالالا البعالالد ا
هالالذا الكالالون قالالد سالال ره خلدمالالة البشالالر وسالاللطهم عليالاله كالالا وهالالبهم مالالن أبصالالار وأ الالاع وعقالالول تسالالاعدهم علالالى 
اسالالت دام مالالالا يف الكالالالون مالالن  الالاليات، واكتشالالالاف مالالالا فيالاله مالالالن قالالالوى، واسالالالتغالل  لالال  كلالالاله يف سالالالبيل نفعهالالالم 

وأسـب  علـيك  نعمــه  ألـ  تــروا أن اخ سـخر لكـ  مـا فــي السـماوات ومـا فــي األر ) د أنفسالهم وإسالعا
كالالل مالالا يف الكالالون مالالن صالالغي وكبالالي، ومعلالالوم وجمهالالول، مسالال ر خلدمالالة البشالالر، هلالالم   18 (...ظــاهرة وباطنــه 

فالالكون مالذلل هلالم . واسالتغالل منافعاله مالا اسالتطاعوا لالذل  سالبيال احلال  يف اسالتطالع أسالراره والساليطرة علياله،
 19".ب  ن اه، وهم مسلطون عليه بأمر اه
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فاإلنسالالالان نسالالال  حاجالالالة إىل الطبيعالالالة، والطبيعالالالة مالالالن جهتهالالالا حتتالالالاو إىل اإلنسالالالان أيضالالالا، حتتالالالاو إليالالاله  
نبه بالعمل على توا هنا، لتصريف ما يتكون فيها من موارد لكي حتفظ توا هنا، وحتتاو إليه لكي يقوم من جا

كعىن أن يتعامل معها علالى النحالو الالذي ال يالؤدي إىل تلوثهالا أو اسالتنااف  ياهتالا، ومعالىن  لال  أن كالال مالن 
إن العالقالة بالني اإلنسالان . ونسال  قيمالة ل، الر يف آن واحالد. اإلنسان والبيئة الطبيعية نس  حاجة إىل اآل الر
القة توا نيه، وال ميكن أن تكون عالقالة تنالاقف أو صالراع، وال والطبيعة أو الكون يف جمموعه هي بالضرورة ع

ميكن أن تقوم على أساس ا تالليه إال إ ا احنرف اإلنسان عن املنهج اإلسالمي القالو،، أي إال إ ا احنرفالت 
 20 .عندئذ خيتل نظام الكون يف جمموعه( احلركة الالإرادية)احلركة اإلرادية عن قوانني اه 
هالالالو علالالى نقالالاليف موقالالالف  21تصالالاد اإلسالالالالمي مالالالن قضالالية فهالالالم الظالالواهر الطبيعيالالالةكمالالا إن موقالالالف االق

الفكر الوضعي متاما، فهذه الظواهر مس رة لإلنسان لكي يتمكن من القيام بدوره االست اليف يف األرل، 
 . وعندما يت لى عن هذا الدور ينقل  التس ي له إىل تس ي عليه، وهذا كله كشيئة اه وقدره

ي العميالال  الشالالامل  الفاعالالل بالالالكون واإلنسالالان وقالالوانني حركتهمالالا وتنظيمهمالالا يبالالدأ ومالالن حلظالالة الالالوع
 22 .التوحيد فعله البنائي

وهكذا يكون حلركة الظواهر الطبيعية معىن، ميكالن فهمهالا علالى أهنالا إمالا مسال رة لإلنسالان، وهالذا هالو 
سالالمية تسالاعد كثاليا يف والشال  يف أن هالذا النظالرة اإل. األصل، وإما أهنا مس رة علياله، وهالذا هالو االسالتثناء

عمليالالة البحالالث يف االقتصالالاد اإلسالالالمي، الالالذي ينبغالالي أن يقالالوم علالالى فالالرل أساسالالي وصالالحيح وهالالو أن لكالالل 
شيء يف هذا الكون غاية، ومن   يصبح باإلمكان الربل بني النشاال االقتصادي لإلنسالان وحركالة الظالواهر 

 .لى حنو ما يذه  الفكر الوضعيالطبيعية اليت ال ميكن أن تعتت من قبيل العوامل اخلارجية ع
ولكي يتحق  التوا ن الكلي الشامل للكون واإلنسان البالد أن ضضالع حركالة اإلنسالان اإلراديالة لالذات 
. القوانني والسنن اليت ضضع هلالا الظالواهر الالإراديالة، كالا يف  لال  اإلنسالان  اتاله يف جانباله العضالوي الالالإرادي
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أو بالالني قالالوانني الكالالون وقالالوانني اإلنسالالان، فاإلنسالالان والكالالون  ولالالذل  ال ميكالالن الفصالالل بالالني الكالالون واإلنسالالان،
واإلنسالالان يف حركتالاله اإلراديالالة يلتالالام بتلالال  القالالوانني، التاامالالا إراديالالا، لكالالي يتحقالال  . يكونالالان معالالا نظامالالا واحالالدا

 23 .التوا ن الكلي الشامل للكون واإلنسان
للظالالواهر الكونيالالة الالاليت يسالاليها  إننالا نسالالتطيع القالالول بوجالالود عالقالة سالالببية ووظيفيالالة بالالني احلركالالة الالإراديالة

اه كشالاليئته وبقوانينالاله، كالالالالاال والتاكالالني واألوبئالالة ونالالاول املطالالر، والالاليت تالالؤثر يف اجلانالال  االقتصالالادي مالالن حيالالاة 
 .اإلنسان، وبني احلركة اإلرادية لإلنسان

ة أي إن قواعد وأحكام اإلسالالم هالي قالوانني للحركالة اإلراديالة الاليت تنسالوم مالع حركالة الظالواهر الطبيعيال
وهذا يعين أن قواعد وأحكام اإلسالم ليست من قبيل ما ينبغي أن يكون، وإمنا هي من قبيل مالا . الالإرادية

عنالالالدما يلتالالالام . فهالالالي قواعالالالد موضالالالوعية ليسالالالت فيهالالالا قيميالالالة وال مذهبيالالالة. جيالالال ، أو مالالالا كالالالان جيالالال  أن يكالالالون
ن، وعنالدما اليلتالام املالرء بتلال  أن ما ينبغالي أن يكالون يطالاب  مالا كالان جيال  أن يكالو : اإلنسان إراديا  ا نقول

معالىن  لال  أن القيميالة ليسالت يف . أن مالا ينبغالي أن يكالون ال يطالاب  مالا كالان جيال  أن يكالون: القواعد نقول
القواعالد واألحكالالام اإلسالالمية، وإمنالالا هالي يف السالاللوك البشالالري منهالا مالالن حيالث التالالاام االنسالان أو عالالدم التاامالاله 

 24 .بتل  القواعد واألحكام
ومن أجل حتقي  أقصى التاام بقواعالد وأحكالام اإلسالالم، البالد مالن ترشاليد الساللوك البشالري يف تعاملاله 

 .مع الكون الذي يعيش فيه، من  الل وضع  حمددات إطارية إسالمية لعالقة اإلنسان بالكون
 25: وتتمثل ااددات املؤطرة للسلوك البشري جتاه الكون يف اإلسالم فيما يلي

مالالن  الالالل تربيالة اإلنسالالان علالالى أنالاله مالع كالالل مالالا يف الكالون يعبالالدون اه معالالاً، وهالالذه  :المحـدد العقــدي  .1
الوحدة العقدية تؤسس لنمو و من الوحدة بني اإلنسان والكون، جيعل اإلنسان يتعامل مالع الكالون بالأرقى 

                                                 
 .97ز  ،1111/1991دار الوفاء، : املنصورة. االقتصاد اإلسالمي والمشكلة االقتصاديةحسني غامن،  - 23
 .31-34، مرجع ساب ، ز االقتصاد اإلسالمي طبيعته ومجاالتهحسني غامن،  - 24
 -134ز  ، م3412/هال1121، دار السالم: القاهرة. اإلسالم ية فياالقتصادالوسطية ، رفعت السميبد الَعَوِضي - 25
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كمالالا جتعالالل اإلنسالالان يتفاعالالل . أنالالواع العواطالالف، يتالالهلف معالاله، ويتعالالاون معالاله، ويتناسالال  معالاله، ويتكامالالل معالاله
 .ابيًّا ليتحق  عمران الكون الذي كلمف اه سبحانه اإلنسان بهاجي
وهالالذا  التالالوا ن . ويعالالين أن احلاجالالات واملالالوارد يف حالالالة تالالوا ن يف الكالالون :المحــدد العقــدي االقتصــادي .2

الكوين يستلام عقديًّا اإلميان بالتوا ن بني حاجات اإلنسان واملوارد االقتصادية اليت  لقها اه سالبحانه يف 
 .وتوظيف  ل  يف التفاؤل ونقف التشاؤم املؤسس على الندرة يف علم االقتصاد املعاصر, الكون هذا
يتطلالال  اإلميالالان بالالأن كالالالًّ منهمالالا ميثالالُل قاعالالدة مالالن القواعالالد  :إليمــان بقاعــدتي االســتخالف والتســخيرا .3

ويرتتالالال  علالالالى القاعالالالدتني إن اه سالالالبحانه قالالالد اسالالالت لف . اإلسالالالالمية الالالاليت حتكالالالم عالقالالالة اإلنسالالالان بالالالالكون
اإلنسان يف الكون ألداء وظيفة اإلعمار، وجعل الكالون مسال رًا لاله حبيالث يتيسالر لاله التعامالل معاله وتوجيهاله 

 26 .كا  ق  هذه الوظيفة
فقالالد  لالال  اه سالالبحانه مجيالالع العناصالالر  :تربيــة اإلنســان علــا نفــع الكــون لــه وعلــا جمــال الكــون .4

 ل  الكون لنفالع اإلنسالان، و لال  الالنعم : الال مة لوجود عالقة ح  حقيقية بني اإلنسان والكون، ومنها
 .اليت تؤمن احلياة الطيبة لإلنسان، و ل  الكون على هيئة مجيلة تبهج اإلنسان

 .بالسنن اإللهية لعمران الكون وتدمير البيئة وإفسادها اإليمان .5
يعالالين أن اإلسالالالم انتقالالل بالتأصالاليل النظالالري لعالقالالة اإلنسالالان بالالالكون إىل التطبيالال   :فقــه عمــران الكــون .6

 . العملي
 27 :ويست لخن مما سب  أن عالقة اإلنسان باملوارد الطبيعية املتوفرة يف الكون تقوم على قاعدتني

                                                 
قاعالالدة االسالالت الف تالالريب املسالاللم أن يتصالالرف يف الكالالون يف إطالالار االلتالالاام بالالاألوامر والنالالواهي، وهالالذا جيعلالاله يتصالالرف مالالع  - 26

املوارد على أنه مست لف يف إدارهتا ولاليس مالًكالا حقيقيًّالا هلالا، ويالؤمن أن املكافالأة علالى إدارتاله للثالروات سالوف تكالون يف 
ويرتتال  علالى قاعالدة االسالت الف التالاام املساللم . وك االقتصالادي األمثاللالدنيا واآل رة، وهو مالا يفالرل عليالة التالاام السالل

و الالذا يكالالون اإلميالالان بقاعالالدة االسالالت الف عنصالالر ضالالمان . بتطبيالال  شالالرع اه يف كالالل األمالالور، ومنهالالا األمالالور االقتصالالادية
 . لاللتاام بكل التشريعات االقتصادية اإلسالمية

 .41، مرجع ساب  ، ز  الد بن سعد بن حممد املقرن - 27
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التسالالال ي، فالالالاه سالالالبحانه وتعالالالاىل سالالال ر الطبيعالالالة كالالالا فيهالالالا مالالالن مالالالوارد وثالالالروات لإلنسالالالان عالقالالالة  :األولـــا
 .ليستعني  ا على أداء وظيفته

عالقالالة اسالالت الف وهالالي عالقالالة مسالالؤولية، فاإلنسالالان مسالالؤول عالالن االسالالتفادة مالالن هالالذه الطبيعالالة  :والثانيــة
الضالالرر  الالا، مالالن أجالالل تعظالاليم  وحسالالن اسالالتغالهلا وعالالدم اهالالدارها بتلويثهالالا أو تالالدميها أو غالالي  لالال  ممالالا يلحالال 

 .املنافع املتحققة من است دام اجملتمع للموارد
 

 البعد التعاملي األخالقي أو عالقة اإلنسان باإلنسان : الفرع الثالث
إن اإلنسان ال يستطيع إشباع حاجاته، واحلفاظ على حياته إال من  الل عمل األفراد اآل الرين يف 

مالالالل أحالالالدهم اآل الالالر، ومالالالن   االالالد أن عمليالالالة اإلنتالالالاو عمليالالالة اجتماعيالالالة، اجملتمالالالع،  لالالال  أن أفالالالراد اجملتمالالالع يك
يصبح فيها عمل كل فالرد يف اجملتمالع، جالاء مالن العمالل االجتمالاعي، يتعالاون أفالراد اجملتمالع فيمالا بيالنهم، حبيالث 
يالتم عمالل كالل فالالرد مالنهم ل، الر يف صالورة تقسالاليم العمالل الالذي بفضالله يت صالالخن األفالراد يف أنالواع معينالة مالالن 

 28 .العمل
ووفالالال  هالالالذا فالالال ن اإلنتالالالاو لالالاليس عالقالالالة بالالالني اإلنسالالالان والطبيعالالالة فقالالالل، وإمنالالالا هالالالو عالقالالالة بالالالني اإلنسالالالان 
واإلنسالالالان أيضالالالاً،  لالالال  أن هالالالدف النشالالالاال االقتصالالالادي مل يكالالالن يف خمتلالالالف مراحالالالل تطالالالوره اإلشالالالباع املباشالالالر 

عالت الالامن،  حلاجات من يقومالون ب نتاجاله، ولالذا ف ناله ميكالن التمييالا بالني نالوعني مالن اإلنتالاو عرفهمالا اإلنسالان
 (.اإلنتاو السلعي)، وإنتاو املبادلة (أو اإلنتاو الطبيعي)اإلنتاو بقصد إشباع احلاجات املباشرة للمنتوني 

ففالالالي مرحلالالالة تارخييالالالة أوىل كالالالان اإلنتالالالاو يالالالتم بقصالالالد اإلشالالالباع املباشالالالر للحاجالالالات اإلنسالالالانية يف دا الالالل 
قتصالالادية يف مثالالل هالالذه املرحلالالة تالالال م اإلنتالالاو ، وتتطلالال  العمليالالة اال(عائلالالة، قبيلالالة، فرديالالة)الوحالالدة اإلنتاجيالالة 

 .والناتج يف الواقع ويف ضمي ووعي املنتوني
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ويف مرحلة تالية، يظهر اإلنتاو بقصد املبادلة، ويف هذه احلالة، ف ن العملية االقتصادية ترتبل بوجود 
ذي كرسالاله إلنتالالاو فالالائف اقتصالالادي، حبيالالث يبالالدأ املنالالتج يعتمالالد ال علالالى نالالاتج عملالاله فقالالل، وإمنالالا علالالى عملالاله الالال

 .السلع بغرل املبادلة أيضا
 عالقة اإلنسان باإلنسان في األنظمة االقتصادية المعاصرة: أوال

لقد جتاهلت املذاه  االقتصالادية املعاصالرة الفرديالة واجلماعيالة علالى السالواء، حقيقالة اإلنسالان، كنسال  
جتالاه حنالو الالتغالاير ميثالل وجالوده  حاجة وقيمة،  مالل بدا لاله اجتاهالا حنالو التغالاير ميثالل وجالوده كنسال  حاجالة وا

كنس  قيمة، فقد ركات املذاه  االقتصادية الفردية على اجتاه التغاير يف الفرد، وبذل  اعتتت الفرد نسال  
أمالالا املالالذاه  . حاجالالة فقالالل، بينمالالا اجملتمالالع نسالال  قيمالالة، وهكالالذا سالال رت هالالذه املالالذاه  اجملتمالالع لصالالاس الفالالرد

الالتغالاير يف الفالرد، وهالو مالا جعلهالا تعتالت الفالرد نسال  قيمالة بينمالا  االقتصادية اجلماعيالة فقالد ركالات علالى اجتالاه
 29 .اجملتمع نس  حاجة، فس رت بذل  الفرد لصاس اجملتمع

وقد كرس التحليل االقتصادي هذه الظاهرة عندما قسم النظرية االقتصالادية إىل نظريالة جائيالة تبحالث 
ونظريالالة كليالالة تبحالالث القضالالايا االقتصالالادية الكليالالة مثالالل  يف سالاللوك الوحالالدات االقتصالالادية أي األفالالراد واألسالالر،

ولالذل  عنالدما تبحالث النظريالة . االستهالك الكلي، واملستوى العام لألسعار، والصادرات والواردات، وغيها
االقتصادية املعاصرة يف سلوك اإلنسان، كمستهل  أو منالتج، تتواهالل متامالا أثالر هالذا الساللوك علالى اجملتمالع، 

وعنالدما تبحالث االسالالتهالك الكلالي أو االسالتثمار الكلالالي ف هنالا تفالرل أن كالالل . ى الكلالاليأي أثالره علالى املسالتو 
. املسالالتهلكني  ققالالون أقصالالى ربالالح ممكالالن، أي أهنالالا تتواهالالل سالاللوك األفالالراد عنالالدما تبحالالث يف القضالالايا الكليالالة
 واحلقيقالالة أن النتالالائج العلميالالة املفيالالدة، ال ميكالالن است الصالالها مالالن دراسالالات الوحالالدات االقتصالالادية كعالالال عالالن

 30 .الكليات، أو دراسة الكليات انطالقا من فرول غي واقعية عن سلوك اجلائيات
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 عالقة اإلنسان باإلنسان في االقتصاد اإلسالمي: ثانيا
ترتكا العالقة بني اإلنسان واإلنسان يف االقتصاد اإلسالمي علالى بعالد تعالاملي أ القالي  الدد طبيعالة 

وهو ما عت عناله القالرآن الكالر، يف قالول  31يف عالقة تأثيية متبادلة، العالقة بني األنا واآل ر، والفرد واجملتمع
 32".ورفعنا بعضه  فوق بعض درجات ليتخذ بعضه  بعضا سخريا: "اه تعاىل

فقالالالالالالالد سالالالالالالال ر اه البشالالالالالالالر بعضالالالالالالالالهم لالالالالالالالبعف ليسالالالالالالالتطيعوا أن يعيشالالالالالالالالوا يف مجاعالالالالالالالة منظمالالالالالالالة متعاونالالالالالالالالة،         
واالنتفالالالالاع خبياتالالالاله، واملسالالالالامهة يف بنالالالالاء حيالالالالاة إنسالالالالانية  وليكونالالالالوا أقالالالالدر علالالالالى اسالالالالتغالل الكالالالالون املسالالالال ر هلالالالالم،

 33.مرضية
وهالالذا التسالال ي التبالالادا يقالالوم علالالى أسالالاس الالالوعي بالالالذات وباملوضالالوع، أي أن الفالالرد ال ينفصالالل عالالن 

 34 .اجلماعة، وال تقوم اجلماعة إال بأفرادها
املالال سالوى الاكالاة، فقد جعل اإلسالم للفئات االجتماعيالة ااتاجالة، و ات الالد ل ااالدود، حقالا يف 

وجعلهالالالا فريضالالالة تعبديالالالة، بالالالل ميالالالنح اإلمالالالام سالالاللطات واسالالالعة للتوظيالالالف يف رؤوس األمالالالوال يف احلالالالدود الال مالالالة 
ومالالن هنالالا كالالان  35،"إن يف املالالال حقالالا سالالوى الاكالالاة: "لإلصالالالو االجتمالالاعي، فقالالد جالالاء يف احلالالديث الشالالريف

ملالالروءة واإلحسالالان، وينهالالى عالالن كالالل صالالور االقتصالالاد اإلسالالالمي اقتصالالادا أ القيالالا، يقالالوم علالالى العالالدل والر الالة وا
 .أكل أموال الناس بالباطل كالغش واالحتكار والتدليس وتطفيف الكيل واملياان والربا

إن النظالالرة اإلسالالالمية إىل الفالالرد نظالالرة تكامليالالة، تقالالوم علالالى اجتالالاهي التغالالاير والالتغالالاير فهالالو نسالال  قيمالالة 
ياله القاعالدة اإلسالالمية يف التسال ي التبالادا، وحاجة يف آن واحالد، وهالذا هالو األسالاس العلمالي الالذي تقالوم عل

فاإلنسالان  تالاو إىل غاليه للحصالول علالالى القاليم الاليت حتقال  لالاله الوفالاء حباجاتاله، وهالو ينالالتج مالن القاليم مالا  قالال  
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وقد أكدت الدراسات التوريبية احلديثة حقيقة أن اإلنسان  مل بدا له اجتالاهني . الوفاء حباجات اآل رين
 36 .و التغاير والوعي بالذات، واجتاه حنو الالتغاير والوعي باملوضوعاجتاه حن: متكاملني مها

ويقودنا هذا التحليل إىل التساؤل عن مدى قبول االقتصاد اإلسالمي تقسيم النظرية االقتصادية إىل 
نظرية جائية ونظرية كلية على حنو ما يفعله االقتصاد الوضالعين أي مالا هالو موقالف اإلسالالم مالن الفصالل بالني 

اجلائي أو النظرية اجلائية اليت تبحث يف سلوك الوحدات االقتصادية أي األفراد أو األسر، والتحليل  التحليل
الكلي أي النظرية الكلية اليت تبحث العمالة والصادرات والواردات واملستوى العام لألسالعار وغالي  لال  مالن 

 القضايا الكليةن 
 -كمسالالتهل  أو كمنالالتج-يف سالاللوك اإلنسالالان  الواقالالع أن النظريالالة االقتصالالادية املعاصالالرة عنالالدما تبحالالث

وكالالالالذل  عنالالالالدما تبحالالالالث . تتواهالالالالل متامالالالالا أثالالالالر هالالالالذا السالالالاللوك علالالالالى اجملتمالالالالع، أي أثالالالالره علالالالالى املسالالالالتوى الكلالالالالي
االسالالالتهالك الكلالالالي أو االسالالالتثمار الكلالالالي ف هنالالالا تتواهالالالل سالالاللوك األفالالالراد عنالالالدما تفالالالرتل أن كالالالل املسالالالتهلكني 

والنتيوالالالة أن دراسالالالة . والالالني  ققالالالون أقصالالالى ربالالالح ممكالالالن ققالالالون أقصالالالى إشالالالباع ممكالالالن لرغبالالالاهتم، وأن كالالالل املنت
الوحدات االقتصادية كعال عن الكليات، أو دراسة الكليالات انطالقالا مالن افرتاضالات غالي واقعيالة عالن ساللوك 

 37. اجلائيات ال ميكن أن يسفر عن نتائج علمية مفيدة
ائالي واالقتصالاد الكلالي؛ وركا كان هذا األمر أحد األسباب األولية لغياب أي رابطة بني االقتصاد اجل

ألن معظالالم أهالالداف االقتصالالاد الكلالالي قائمالالة علالالى أسالالاس األحكالالام القيميالالة، فالال  ا مل ُيسالالمح بأحكالالام قيميالالة 
لالالالة لتحديالالالد السالالاللوك االقتصالالالادي اجلائالالالي لألفالالالراد واملنشالالالهت، ليكالالالون متوافقالالالاً مالالالع حتقيالالال  اهلالالالدف، فالالال ن  مكمب

 38.تحليل اجلائي والتحليل الكلي متييا رشيدولذل  ال يبدوا أن التمييا بني ال. األهداف قد ال تتحق 
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وهالالالذا يالالالدعم نظالالالرة التكامليالالالة لإلسالالالالم إىل اإلنسالالالان باعتبالالالاره نسالالال  قيمالالالة وحاجالالالة يف  ات الوقالالالت، 
 .والنظرة اإلسالمية القائمة على العالقة التبادلية بني الفرد واجملتمع

علمالالالاً أن االقتصالالالاد اإلسالالالالمي ال ينظالالالر إىل املعياريالالالة علالالالى أهنالالالا جمالالالرد أحكالالالام قيميالالالة، ال ميكالالالن إثباهتالالالا 
 بالالالدليل التوالالرييب، ألن كالالل قيمالالة أو مؤسسالالة يؤكالالد عليهالالا هالالي جوهريالالاً هلالالا طبيعالالة العالقالالة النظريالالة بالالني هالالذه

ألنالاله يؤيالالد السالاللوك الالالذي ثبالالت يف  القيمالالة والرفالالاه البشالالري، ولالالو مل يصالالرمو بالعالقالالة السالالببية واحلكمالالة دائمالالاً،
 39. النهاية أنه يف صاس الفرد واجملتمع معاً 

 

 : خاتمة
اىل نتائج علمية دقيقالة ومميالاة، تكسال  البحالث يف االقتصالاد اإلسالالمي الدراسة لقد توصلت هذه 
 :ما يلي النتائجطبيعة  اتية  اصة، ومن هذه 

ُتكسُ  قضية التوحيد االقتصاد اإلسالمي بعًدا إميانًيا تعبالديًا، يعطالي للنشالاال االقتصالادي عمقالا بعيالد  -
املالالدى، يتمثالالل يف التسالالليم املطلالالال  واالنقيالالاد التالالام ه تعالالاىل، وإحالالالالة األسالالباب والنتالالائج إليالاله سالالالبحانه، 

اإلسالالمي الالذي يعتالت أن وبذل  ال ميكن إال أن يكون النشاال االقتصالادي ماديالاً، غالي أن االقتصالاد 
الالالالوحي اإلهلالالالي هالالالو أول وأهالالالم مصالالالدر للمعرفالالالة ال يغفالالالل مالالالا للوانالالال  الروحالالالي مالالالن أثالالالر علالالالى النشالالالاال 

 ؛االقتصادي
تالالرى النظريالالة االقتصالالادية املعاصالالرة أن العالقالالة بالالني االنسالالان والكالالون هالالي عالقالالة تنالالاقف وصالالراع، وهالالي   -

قتصالاد اإلسالالمي أن عالقالة االنسالان بالطبيعالة يف حالني يعتالت اال. نظرة ا تالليه تقوم على فكرة النالدرة
هالالي عالقالالة توا نيالاله، أساسالالها التسالال ي واالسالالت الف، وهالالي لالالذل  تعتالالت أن كالالاًل مالالن االنسالالان والكالالون 

  ؛نس  حاجة وقيمة ل، ر
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يتطل  ترشيد السلوك البشري حتقي  أقصى التاام بقواعد وأحكام اإلسالم، ومن أجالل  لال  مت وضالع  -
ة لعالقة اإلنسان بالكون، ألنه ال ميكن أن تكون العالقة بني االنسان والكون حمددات إطارية إسالمي

 ؛ا تالليه إال إ ا احنرف السلوك البشري عن القوانني املعيارية
جتاهلت النظرية االقتصادية املعاصرة حقيقة االنسان عنالدما نظالرت إلياله باعتبالاره نسال  حاجالة أو نسال   -

اال الالالر، وقالالالد انعكالالس  لالالال  يف تقسالاليمها التحليالالالل االقتصالالالادي إىل قيمالالة، مرسالالال ة بالالذل  مبالالالدأ أنالالا أو 
ويف املقابالالالل، ترتكالالالا العالقالالالة بالالالني اإلنسالالالان واإلنسالالالان يف االقتصالالالاد اإلسالالالالمي علالالالى بعالالالد . جائالالالي وكلالالالي

  .تعاملي أ القي  دد طبيعة العالقة بني األنا واآل ر، والفرد واجملتمع يف عالقة تأثيية متبادلة
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- إستراتيجيةمقاربة  -السياحة البيئية في الجزائر
 الجزائر ،والية الطارفب القالة حظيرةتطالعية على مستوى دراسة اس

 نيروس نسر ـع
التجارية و كلية العلوم االقتصادية طالبة دكتوراه،  

 اجلزائر، 1جامعة سطيف  وعلوم التسيري
 arounes19@hotmail.fr :لكرتوينبريد ا

 :ملخص
يهدف البحث إىل تسليط الضوء على البعد االسرتاتيجي للسياحة البيئية واالعتماد عليه يف تقييم 

، التنظيمية اإلسرتاتيجيةمن خالل حماولة معرفة مستويات  ،ظرية الوطنية بالقالةاحل اخلطة املطبقة يف
 . القالة حظريةمستوى  ىلتسويق السياحة البيئية عل اإلسرتاتيجيةالتخطيط السياحي وكذا اخلطة 

 حظرية القالة من بني أهم احلظائر الوطنية يف اجلزائر ولكّنها تفتقروقد توصل البحث إىل أّن 
أن التخطيط االسرتاتيجي على مستوى حظرية القالة ال يرقى إىل املستوى و  .ةأالسرتاتيجيات تسويقّية كف

املوارد املالّية والبشرية املخصّصة حلظرية القالة ال تعّّب فعلّيا عن املساحة الّشاسعة  كذلك تبني أنّ املطلوب؛
 .اليت حتظى هبا وتنوّع أنظمتها البيئية

 اإلسرتاتيجيةالتنظيمية، التخطيط للسياحة البيئية،  اإلسرتاتيجيةالسياحة البيئية،  :كلمات مفتاحية
 .التسويقية للسياحة البيئية، احلظرية الوطنّية للقالة

Abstract : 

The research aims to shed light on the strategic dimension of eco-

tourism and relied upon it in assessing the plan applied in the national barn 

of El Kala, Through trying to figure out the levels of organizational 

strategy, tourism planning, as well as the strategic plan to marketing eco-

tourism in El Kala protected area. 

The research has found that the barn of  El Kala is among of the most 

important national barns in Algeria, but lack of efficient marketing 

mailto:arounes19@hotmail.fr
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strategies. And the strategic planning in the barn of El Kala does not rise to 

the required level; as well as showing that the human and financial 

resources allocated to the barn of El Kala do not reflect the actual vast 

space and the diversity of environmental ecosystems it enjoys. 

Keywords: Ecotourism, organizational strategy, ecotourism planning, 

ecotourism marketing strategy, El Kala “national park”. 

 :مةمقد
انتشرت استخدامات حمّصلة الفكر اإلداري اليوم يف مجيع اجملاالت، فمن أصوهلا احلربية إىل 

بعدد كبري من التحّوالت  اإلسرتاتيجيةواالجتماعية مّرت اإلدارة  اإلنسانيةاستخداماهتا يف العلوم 
والتطّورات، وكان إدخاهلا إىل اجملال السياحي ضرورة بالنظر إىل النتائج احملققة يف اجملاالت األخرى، ومن 
هنا انطلقنا يف هذا البحث حماولني قياس التجسيد الفعلي لألفكار اإلدارية يف جمال السياحة البيئية يف 

ن أواليت تزخر خبزّان طبيعي متنوّع ميكن  فطونقة بالقالة بوالية الطار واخرتنا لذلك منوذج حظرية  ،اجلزائر
 .يعطي هبذه التطبيقات نتائج متمّيزة يف نظرنا

 :إشكالية البحث
تزخر حظرية القالة بكثري من مقّومات جناح السياحة البيئية، مّت إدراجها يف أقطاب االمتياز 

بقطاع السياحة، وقد اعتمد املخطط على األساليب السياحي يف اجلزائر يف املخطط الوطين للنهوظ 
 :لسؤال الرئيسي الّتايلاإلدارية واملقاربات االسرتاتيجية يف إعداده وتطبيقه، سننطلق يف حبثنا من ا

 ما مدى االعتماد على اإلدارة االستراتيجية للّسياحة البيئية في حظيرة القالة؟
 :الفرعية التاليةومن خالل هذا السؤال ميكن صياغة األسئلة 

 ما هو مستوى االسرتاتيجية التنظيمية للسياحة البيئية املطبقة يف حظرية القالة؟
 ما هو مستوى التخطيط للسياحة البيئية املطّبق يف حظرية القالة؟

 ما هو مستوى االسرتاتيجية التسويقية للسياحة البيئية املطبقة يف حظرية القالة؟
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 :فرضيات الّدراسة
 :حماولة لوضع إجابات مؤقّتة لألسئلة املطروحة قّدمنا الفرضيات التاليةيف 

 هناك مستوى ضعيف لالسرتاتيجية التنظيمية للسياحة البيئية املطبقة يف حظرية القالة؛ -
 هناك مستوى ضعيف للتخطيط للسياحة البيئية املطبق يف حظرية القالة؛ -
 .حة البيئية املطبقة يف حظرية القالةهناك مستوى ضعيف لالسرتاتيجية التسويقية للسيا -

 :أهّمية البحث
موضوع الّساعة يف اجملال  عدّ الذي ي  و يكتسي البحث أمهيته من أمهّية موضوع الّسياحة البيئّية 

إذ ي عىن باحلفاظ على املناطق الطبيعية واألنظمة البيئية، واحرتام خمتلف اجلوانب السوسيوثقافية  ،الّسياحي
من خالل خلق مناصب الشغل  ؛لسكان املناطق املضيفة مع املسامهة يف التنمية االقتصادية هلذه املناطق

لشخصية بأمهّية احلظرية الوطنية بالقالة ومسامهتها يف توليد العوائد املالية ألهايل هذه املناطق، وكذا القناعة ا
واليت تزخر بإمكانات سياحية بيئية ضخمة من املمكن أن تستثمر هذه االمكانيات بالطريقة الصحيحة 

 .إلقامة مشاريع سياحّية بيئّية منوذجية
 :أهداف البحث

عليه يف تقييم يهدف البحث إىل تسليط الضوء على البعد االسرتاتيجي للسياحة البيئية واالعتماد 
 .اخلطة الطموحة املطبقة يف جمال السياحة اجلزائرية، وعلى وجه اخلصوص ما تعلق باحلظرية الوطنية بالقالة

 منهج البحث
تبنّي أّن املنهج املالئم للّدراسة هو املنهج الوصفي والّتحليلي بعد االطالع على دراسات سابقة 

ن املصادر واملراجع ذات الّصلة يف اجلانب النظري، ويف انطالقا من املسح املكتيب والشبكي للعديد م
املقاييس اإلحصائية و من االستبيان املقّدم للمبحوثني  اجلانب امليداين نقوم جبمع وحتليل البيانات انطالقا

 .الاّلزمة
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 :هيكل البحث
يبحث يف اإلطار النظري للبعد  األّول: قمنا بتقسيمه إىل حمورينمتاشيا مع خصائص البحث 

 .واقع تطبيق هذا البعد االسرتاتيجي يف حظرية طونقة بالقالةيدرس  الثّانياالسرتاتيجي للسياحة البيئية، و
I.  اإلطار االستراتيجي للسياحة البيئية 

ن إّن ترمجة مبادئ ومعايري الّسياحة البيئّية وحتويلهما من فرص إىل حقائق فعلية ميكن االستفادة م
إجيابياهتا يتطّلب إعداد إطار اسرتاتيجي ينّظم األنشطة واالستثمارات من أجل التنسيق بني اجلوانب 

، والتنسيق بني القطاع الّسياحي والقطاعات اليت يهتم هبا هذا الّنمط( تمعالبيئة، االقتصاد واجمل)األساسية 
ضوابط معّينة بغية ضمان تتم وفق مراحل و األخرى ذات الّصلة، وبالتايل فإّن الّسياحة البيئية جيب أن 

 .ورائها االستثمارات يف هذا الّنمط من الّسياحة وكذا ضمان املردودية املادية وغري املادية من إدارة حسن
1.I. وأصل مصطلح السياحة البيئية مفهوم: 

حلد اآلن ال يوجد إمجاع حول أصل مصطلح السياحة البيئية حسب عدد كبري من الكتاب 
والباحثني، إذ تشري بعض الكتابات إىل أن أول ظهور للمصطلح كان وألول مرة بالّلغة االجنليزية يف مقال 

ة مت مالحظة املصطلح يف تاريخ أقدم وحتديدا يف مقال لـ وبعد مدّ   ،1985 سنة  Romerli للكاتب
Hetzer    الذي استعمله لشرح العالقات املعقدة بني السياح، البيئة والثقافات اليت  5691صدر سنة

ائد يف استخدام مفهوم السياحة البيئية يف هو الرّ   Budovskiيف حني يعتّب البعض أن  1،يتفاعلون معها
  :مقاله

                                                 

    قامHetzer  احلد األدىن من  -أ: بتحديد أربع ركائز أساسية جيب اتباعها للحصول على منط سياحي مسؤول وهي
احلد  -واحلد األعلى من احرتام وتقدير ثقافات اجملتمعات املضيفة؛ جـ_احلد األدىن من األثر على  -اآلثار البيئية؛ ب

 .رفاهية وارتياح السائح ى حد ممكن منأقص -األقصى من األرباح االقتصادية للمجتمع املضيف؛ د
1 

- Laurent Dainis, écotourisme, un outil de gestion des écosystèmes, essai présenté au 

département de biologie en vue de l’obtention du grade de maître en écologie 

internationale, faculté des sciences, université de sherbrooke, canada, Juin 2007, p23.  
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«Tourism and  environmental Conservation: Conflict, Coexistence or 

symbiosis (1976)»   
متضادة ويف صراع، ولكن مع  د فيه أن العالقة بني السياحة والبيئة الطبيعية متيل إىل أن تكونوقد أكّ 

وصف العالقة التكافلية اليت من املمكن أن تـ تَّبع واليت  كما. احتمال وجود عالقة تقوم على املنافع املتبادلة
أنه   David Fennell وي بني 2 .املصطلح متشبه الفكرة املعاصرة للسياحة البيئية ولكن دون استخدا

بأّن ظهور املصطلح كان يف أواخر الثمانينيات، يف حني يرى  Orams حسب بعض الباحثني أمثال 
ياحة البيئية كان يف أواخر السبعينيات من خالل أن ظهور مصطلح السّ  higginsالبعض اآلخر أمثال 

ولكن سرعان ما و جد أّن أوَّل استعمال  ecodevelopment"،3"حول التنمية البيئية   Millerأعمال
أما انتشار هذا ، Hector Ceballos- Lascurain للمصطلح وتعريفه كان لعامل البيئة املكسيكي 

 :يف كتاهبا Elizabeth Booاملفهوم وهذا املصطلح فهو مقرتن بـ 
«Ecotourism: the potentials and Pitfalls (1990)».

4 

سفر مسؤول "السياحة البيئية بأّّنا  1996 سنة  (UICN) االحتاد الدويل حلماية الطبيعة عّرف
بيئيا إىل املناطق الطبيعية غري املختلة نسبيا للتمّتع بالطبيعة واالستمتاع باجلوانب الثقافية هلذه املناطق، ت عّزز 

. 5"محاية البيئة وهلا أثر سليب ضعيف عليها، كما تتضمن املشاركة الفعالة واملرحبة للمجتمعات احملّلية
 : األحباث يف هذا املوضوع واستنادا للتعاريف السابقة؛ ميكننا تعريف السياحة البيئية على أّّنا واعتمادا على

                                                 
2
 - James Higham,michael lùck, urban ecotourism : a contradiction in terms ?,article 

published in the journal of ecotourism, vol.1,No.1.2002, p 36. 
3
 - David A.fennell,ecotourism an introduction, second édition, Routledje edition, 200, p 18. 

   وهو بصدد تطوير مشروع املنظمة غري  1983ي عد املرجع األساسي يف تكوين وتعريف هذا املصطلح، الذي وضعه سنة
 للداللة على السياحة البيئية"  turisimo ecologico"يف املكسيك، فاستخدم كلمة   PRONATURAاحلكومية 

"ecological tourism " فيما بعد دمج هتني الكلمتني لتصبح كلمة واحدةليتم ecoturisimo 
4
 - Polwattage K.Perera, marketing forest- based ecotourism in sri lanka: predicting the 

ecotourism behavior and defining the market segment through a behavioral 

approach, Doctorat of Philosophy these, Louisiana State University, May 2011, pp 7- 8. 
5
 - Rachid Maaninou, Stratégie marketing de l’écotourisme au maroc, mémoire présenté 

pourl’obtention du diplôme du sycle superieur de gestion, RABAT, Novembre 2007, p 71. 



 عـروس نســــرين 
-  إستراتيجيةمقاربة  -السياحة البيئية في الجزائر

 -الجزائر -القالة، والية الطارف حظيرةاستطالعية على مستوى دراسة 
 

34 

 

 البديلة، السياحة أشكال ضمن ينضوي للسياحة، الكلي السوق من" niche" صغري سوقي جزء
 للمجتمعات الثقافية العادات واحرتام البيئية األنظمة على واحلفاظ الطبيعية املوارد محاية إىل يسعى

 .املناطق هلذه االقتصادي الرفاه من شأّنا حتقيق اليت الّسبل عن البحث إىل يرمي كما املضيفة،
 :وميكن توضيح موقع هذا السوق من خالل الشكل املوايل

 موقع السياحة البيئية ضمن سوق السياحة الكّلي (:1)الشكل رقم 

 
Source : Jhon Neil, Stephen Wearing, "Ecotourism: Potentials and 

possibilities", first edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, Boston, 

1999, p 3. 

 

.I2.التنظيمة للسياحة البيئية اإلستراتيجية: 
التنظيمية للسياحة البيئية باملرور على ثالث مراحل رئيسية بعد الّتعريف الدقيق  اإلسرتاتيجيةت بىن 

 6 :هلذا الّنمط من الّسياحة ومعرفة كافة األنشطة واألنواع اليت سيتم االستثمار فيها، وهذه املراحل هي
.I2.2.الرؤية: 

يكتنف تلك  عادة ما يتم استعمال هذه الكلمة يف جمال األعمال ولكن هنالك غموض كبري
ولكن ميكن اعتبار القيم، الرؤية  .االستعماالت، فعادة ما يتم اخللط بني اهلويّة، القيم، الرؤية، املهّمة

تسعى املؤسسات دائما لتكون لديها نظرة استباقية وب عد نظر و  .واملهمة بأّنا وسيلة لتحديد هويّة املؤسسة
                                                 

6
 - ARA/KPMG Consulting LP, Williams Lake Forest District Tourism Opportunities 

Study Final Report, April 2001, p 55 . 
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مكانتها ومتوقعها يف املستقبل، وهنا يتم اعتبار الرؤية  للمستقبل ويف املدى البعيد، وهي حباجة إىل معرفة
 7. بأّنا هي اليت حتشد الطّاقات وبأّنا هي من يعطي اهليكل والشكل العام للمؤسسة

املؤسسة، أو مبعىن آخر هي حماولة معرفة ماهي املكانة  بأّّنا إسقاط مستقبلي ملهمة رؤية الوميكن تعريف 
 8 .املؤسسة وماهي الشرحية املستهدفة اليت ترغب يف الوصول إليهااليت تصبو أن تصل إليها 

املستثمرة يف جمال الّسياحة البيئية فيمكن إسقاط مفهوم ( أو الّدولة)أما بالنسبة لرؤية املؤسسة 
وتعريف الرؤية من منظور املستثمرين يف اجملال الّسياحي يف ظل االمكانات املتوفّرة لديهم، ولكّل رؤيته 

ة استنادا على جمموعة من احملددات، فعلى سبيل املثال فإن رؤية الِبنني يف جمال تطوير الّسياحة اخلاص
ستصبح الّسياحة البيئية وسيلة داعمة قوية للتنمية املستدامة املتبناة من  2021حبلول سنة : " البيئية هي

جاذبية املقصد البيئي على املستوى زيادة و قبل املتعاملني يف القطاع، واملسامهني يف تقليص نسبة الفقر، 
 9".الّدويل

 

.I2.2. األهداف: 
عبارة عن نتائج ي تـَوقع وي رغب يف الوصول إليها، وبالتايل يف هذا املستوى "ف األهداف بأّنا ت عرَّ 

يتم البدء يف حتديد خمتلف الّنتائج املنشود حتقيقها يف مستويات خمتلفة، فالغرض إذن من هذه العملية هو 
 املنّظمة من حتديد/ حماولة رسم وحتديد الوضعية املستقبلية اليت حيّبذ الوصول إليها بطريقة متّكن املؤسسة 

                                                 
7 

- Jean-Marrie Ducreux et al, le grand livre de la stratégie, Edition d’organisation 

 "Groupe Eyerolles ", Paris, p72. 
  الذي تقوم  املهمة هي عبارة عن فقرة قصرية حتررها املؤسسة، حتدد فيها سبب وجود هذه املؤسسة وأهدافها، مبعىن  ما

 .به املؤسسة وبأي طريقة
8 

- SADC de l’Estrie, Définir les missions-visions-valeurs de l’entreprise et y intégrer 

le développement durable, Février 2013, p1.  
9
 - Plan staratégique de développement de l’écotourisme au Bénin (PSDE 2012-

2021), disponible sur: 

http://www.maisondelentreprise.org/document/RAPPORT%20PSDE_Version%20final

%20(1).pdf 

http://www.maisondelentreprise.org/document/RAPPORT%20PSDE_Version%20final%20(1).pdf
http://www.maisondelentreprise.org/document/RAPPORT%20PSDE_Version%20final%20(1).pdf
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وبالتايل فإّن املستثمرون يف قطاع الّسياحة البيئّية  10".أهداف واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع
بدوره حيوي جمموعة من األهداف واليت يعمدون يف هذه املرحلة إىل رسم نظرة مستقبلية للمشروع والذي 

 . ينبغي أن تنطلق أساسا من مبادئ الّسياحة البيئّية واملعايري الواجب احرتامها
واليت تأيت " شجرة األهداف" ومن بني الطّرق الشائعة لتعريف، حتديد واختيار األهداف هي إعداد 

وجيب أن حتوي شجرة األهداف ملخص اليت تواجه مشروع معنّي، " شجرة املشاكل"أساسا بعد حتديد 
مبّسط ويعّّب بشكل صحيح عن الواقع، كما تعتّب شجرة األهداف بأّّنا وسيلة تساعد على حتليل وعرض 
األفكار ميزهتا األساسية أّّنا تساعد على حتليل األهداف احملتملة للمشروع واملرتبطة حبل املشاكل ذات 

  11 :وتساهم يف. األولويّة واحملدّدة بوضوح
 وصف الوضعية املستقبلية اليت سيكون عليها املشروع يف حالة ما إذا حّلت مجيع املشاكل؛ -
 وضع أهداف قابلة للتحقيق والتأّكد من تسلسلها وترتيبها اهلرمي ضمن جمموعة األهداف؛ -
 يف خمطط توضيحي؛( الغايات –الوسائل )توضيح والّتحقق من العالقات بني األسباب والّنتائج  -
 تقييم جدوى تطبيق وحتقيق أهداف معّينة؛ األولويّات حتديد -
 .حتديد وسائل أخرى قد تلزم لتحقيق النتائج املرجّوة -

جتدر اإلشارة إىل أنّه ال ميكن تشابه مجلة األهداف لكل مشاريع الّسياحة البيئّية وهذا باعتبار أّن و 
ني وذلك الختالف الرؤى خاّصة به، وال ميكن أن جند خطتني متشاهبت إسرتاتيجيةلكل مشروع 

 .واإلمكانات وأقاليم تنفيذ هذه املشاريع
 
 
 

                                                 
10

-  Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

Planification de projet/ programmes «  manuel d’orientation », Genève 2010, p 25 
11 

- Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

op.cit, p25. 
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 شجرة األهداف للسياحة البيئية: (2)الشكل رقم 

 
 :من إعداد الباحثة اعتمادا على :المصدر

- Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, op cit, p27. 

- Luc Hincelin, Réaliser votre arbre, article publié sur: contact santé, N° 

192, 2004, p16. 
 

I.2.2. تحديد المواقف : 
وذلك ملعرفة ماهي  ،مهمة حتديد املوقف اإلسرتاتيجي للمنظمة اإلسرتاتيجيةيقع على اإلدارة 

( القوة والضعف ) اإلسرتاتيجيات العامة اليت ميكن إختاذها إنسجامًا مع إمكانات املنظمة الداخلية 
ويتحدد املوقف اإلسرتاتيجي للمنظمة من خالل القيام ( . الفرص والتهديدات ) ومواقفها اخلارجية 

 .  SWOTبتحليل مصفوفة 
املؤسسة يف بيئتها التنافسية، وكيف هلا أن جتد مراكزهـا وحتميهـا إىل موقع  يشري املوقف االسرتاتيجي

مبثابــة القـــّوة أو الرّابطــة الوســيطة بـــني الشــركة وبيئتهـــا،  اإلســـرتاتيجيةهبــدف مواجهــة املنافســـة، وعليــه تصــبح 
املـؤثرات حتليل وتقييم املتغرّيات البيئّية، الّتعّرف علـى : وحيّدد املوقف االسرتاتيجي بسلسلة من اخلطوات هي
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وهـي  12.وحتديـد الفـرص والتهديـدات ونقـاط القـوة والضـعف اإلسـرتاتيجيةالبيئّية، تشخيص مفاتيح الّنجاح 
العامـة الـيت يسـعى املشـروع  اإلسرتاتيجيةاخلطوة الواجب اعتمادها عند حتديد أهداف الّسياحة البيئّية ورسم 

  .نشاطاتهمجيع  الوصول إليها من وراء املوقع البيئي وتنظيم
.I2. التخطيط  للسياحة البيئية: 

إّن الّسياسات املّتبعة لتنفيذ إسرتاتيجية الّسياحة البيئية تستلزم التخطيط اجلّيد، وجتدر اإلشارة إىل 
هي عبارة عن ختطيط تقوم به احلكومات أو أرباب الّصناعة يف حني تعتّب  policies أّن الّسياسات

 .جمموعة االسرتاتيجيات اليت يتم على أساسها تنفيذ الّسياساتبأّّنا   plansالمخططات
.I2.2. من التخطيط السياحي إلى تخطيط السياحة البيئية: 

تسعى إىل تعظيم  ،تقوم على البحث والّتقييم( processus)ياحي هو عملية التخطيط السّ 
: وهناك أربع مقاربات للتخطيط الّسياحي هي. املسامهة احملتملة لألفراد والطبيعة يف الّنشاط الّسياحي

، oriented communityاملكانية، مقاربة الّتوجه باجملتمعات املضيفة  -املقاربة االقتصادية، املادية
من خالل هذه املقاربة يظهر التخطيط بأنّه عبارة ، boosterismباإلضافة إىل التسويق الّسياحي احملّلي 

الدخول إىل )عن أنشطة متكاملة جتمع ما بني االهتمامات االقتصادية، االجتماعية، البيئّية، املكانية 
والطلب ( املقصد الّسياحي)والّزمانية، إضافة إىل هذا فإنّه يشمل املكّونات الرئيسية للعرض ( املواقع

املتعّلقة بالّنقل واالتصال، ولقد أضيفت مقاربة خامسة هي التخطيط الّسياحي ( الّسّياح:األسواق)
املستدام، ذلك أّن التخطيط الّسياحي ال ميكن أن يتم مبعزل عن القضايا البيئية بل جيب أن ي دمج مع 

  13 .الّتحليل العام للموارد والتطوير اخلاص باملنطقة الطبيعية

                                                 
12 
دراسة اختبارية يف " عبد الستار الصياح، املواءمة االسرتاتيجية وأثرها يف حتديد املوقف االسرتاتيجي ملنّظمات األعمال - 

، 22، مقال منشور يف جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد "عّينة من الّشركات الصناعية األردنّية
 .104، ص 2009

13 
- David A.  Fennell, Ross  K.  Dowling, op cit, p6. 
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إىل أنّه مل يكن هنالك فهم جّيد لطبيعة  1996سنة نّوه  Coccossisإىل أّن   Fennelويشري 
العالقة املعّقدة اليت تربط ما بني البيئة والّسياحة، وأنّه كان ي نظر إىل محاية الطبيعة واحلفاظ عليها مبثابة 

اجلهود هتديد للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ولكن سرعان ما تبّدلت هذه النظرة يف اآلونة األخرية نتيجة 
الرّامية إىل توضيح وترسيخ مبادئ التنمية املستدامة، كذلك إذا مل تكن هنالك مساعي لوضع مبادئ 
توجيهية مناسبة فإّن إدخال األراضي العمومية أو اخلاّصة يف سريورة التنمية الّسياحّية قد تكون عرضة 

ث يف وقت مضى كان عادة ما ي نظر إىل للخطر ألّن القيم الثقافية والبيئّية مهّددة أمام عنصر الرّبح، حي
الّسياحة على أّّنا مصدرا من مصادر الّربح مع إغفال استدامة العناصر البيئية والثقافية، ويرى أّن 
الّسياسات البيئّية يف الوقت احلاضر أصبحت تتمّيز مبقاربة موّجه بيئيا أكثر مشولية ومن منظور إقليمي 

 14 :ى ما يليمتكامل، وتنطوي هذه املقاربة عل
الرّبط بني سياسات التّطوير الّسياحي واإلدارة البيئّية كمرحلة أوىل مّث طرح  املشاريع، اخلطط والّبامج  -

 من وجهة نظر بيئية؛
 برامج اإلدارة البيئية احمللية؛  توّجهخطط اإلدارة البيئية على املستوى اإلقليمي اليت من شأّنا أن  -
 الّسياحّية وسياسات اإلدارة البيئّية على املستوى احمللي، اجلهوي والوطين؛الّتكامل بني الّتنمية  -
 .صد سياحيللمناطق اليت تعرف منّوا سريعا كمق بالنسبةفع القدرات احملّلّية للّتعامل مع القضايا البيئّية ر  -

توفر مناخ  ،البيئيةإذن الّسياسات العامة املتعّلقة بالتنمية الّسياحية اليت تأخذ باملعايري واملبادئ 
يساهم يف الوصول إىل حتقيق أهداف هذا النمط البديل من  ،سهل للقيام بتخطيط للّسياحة البيئّية
وميكن القول أّن الفرق بني التخطيط الّسياحي التقليدي والتخطيط . الّسياحة على املدى القصري واملتوّسط

بيئية يكمن يف أّن األّول كان يسعى بالدرجة األوىل الّسياحي يف ظل التنمية املستدامة وظهور الّسياحة ال
يف الّدخل القومي، أما الثاين فهو يسعى إىل حتقيق مجلة من  سامهةاملو  ،إىل حتقيق الرّبح االقتصادي 

 . األهداف املتكاملة حبيث تكون أهداف اقتصادية، بيئية واجتماعية
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- David Fennell, Ecotourism, third edition, Routledge, New York, 2008, p 135. 
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.I2.2. المساهمون في مخطط السياحة البيئية: 
هذا املخطط يتم التنسيق بني مجيع األشخاص أصحاب املصلحة يف مشروع الّسياحة إلعداد 

البيئّية، وتأيت اجلهات احلكومية كطرف رئيس يف هذه املنظومة، غري أّن ذلك ال ينقص من الّدور الفّعال 
حي البيئي الذي جيب أن تلعبه خمتلف املصاحل واجلمعيات واألفراد من العاملني واحمليطني باملوقصد السيا

 :وميكن توضيح أهّم هاته األطراف يف الشكل املوايل. يف إطار تفاعلي
 

 المساهمون في إعداد مخطط الّسياحة البيئية :(30)الشكل رقم 

 
Source : Andy Drumm, Alan Moore, développement de l’écotourisme un 

manuel pour les professionnels de la conservation « Volume 1 » 

introduction à la planification de l’écotourisme, Traduit par Sylvie 

Siéber Sugiyama,  The Nature Conservancy, Etas Unis, 2002, p62.  

 
 

.I2.2.مراحل تخطيط السياحة البيئية: 
البيئّية يف املناطق واحملمّيات خمطط مشاريع الّسياحة البيئّية هو وسيلة تسمح بتوجيه تطوير الّسياحة 

مجيع أصحاب املصلحة ، ويف نفس الوقت البحث وتنسيقها مع  رؤىطرح الواليت يتم من خالهلا  ،الطبيعّية
 :وميّر هذا املخطط بثالث مراحل أساسية هي. عن حتقيق أهداف محاية املوقع الطبيعي املسطّرة
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 :تقييم األثر البيئي.أ 
الفحص املنّظم لآلثار غري املتعّمدة اليّت تنجم عن مشروع أو برنامج :"البيئييقصد بتقييم األثر 

وهو عبارة عن دراسة وحتليل اجلدوى البيئّية للمشاريع الّسياحّية املقرتحة واليت قد تؤثّر على سالمة  تنموي،
 15". البيئية واإلنسان داخل املوقع

عن طريق إدخال االعتبارات البيئّية  ،سياحي إذن ميكن استخدام تقييم األثر البيئي كأداة ختطيط
 .يف مجيع املشاريع الّسياحّية واالعتماد عليها يف عملّية اختاذ القرار

ومنهجية تقييم األثر البيئي فيها العديد من املراحل وذلك حسب االختالفات من دولة إىل دولة 
 16 :كاآليت  إالّ أّن هنالك بعض املراحل العاّمة املتفق عليها عاملّيا وهي

  ( التشخيص) االختيارScreening : ميّثل عملّية حتديد ما إذا كان املشروع املقرتح يتطّلب القيام
بتقييم األثر البيئي وعلى نطاق واسع، وكذلك حتديد مستوى التقييم الالزم االعتماد عليه، وبالنسبة 

للعالقة اليت تربط بني األنشطة الّسياحّية  ملشاريع الّسياحة البيئّية فهي تستلزم القيام هبذا التقييم نظرا
 واآلثار النامجة عنها على املستوى البيئي؛

 الفحصScoping  :يتم حتديد القضايا واألمور الواجب أن ختضع لتقيم األثر البيئي،  يف هذه املرحلة
عن هذه  وعادة ما تتطّلب التفاعل بني مجيع أصحاب املصلحة يف املشروع، ويشكّل التقرير الّناجم

 املرحلة الرجع الرئيسي للنشاطات الواجب أن حتظى بتقييم أثرها البيئي على املوقع؛
 اهلدف من هذه املرحلة هو حتديد كيفّية تأثري الّنشاطات الّسياحية للمشروع على البيئية  :تقييم األثر

العاّمة للموقع، كما ينطوي تقييم األثر على حتديد وحتليل وكذلك الّتنّبؤ بأمهية وحجم اآلثار اإلجيابية 
 والسلبية على حّد سواء اليت سيتعّرض هلا املوقع؛
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 .94، ص2010، الطبعة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، السياحة البيئية وأسس استدامتهاابراهيم بظاظو،  -  
16

 - Alex Weaver, EIA and sustainable development: Key concepts and tools, p 2.  
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  الّتخفيفMitigation :جتّنبها خفيف واحلد من اآلثار الّسلبية و تم حتديد الطرق اليت يتم هبا التي هنا
إن أمكن ذلك، والطرق اليت يتم هبا تعزيز اآلثار اإلجيابية لضمان أعلى قدر ممكن من املنافع داخل 

 املوقع؛ 
  إعداد الّتقريرReporting : األثر يتم إعداد تقرير األثر البيئي حيتوي على نتائج دراسات تقييم

والطرق اليت يتم هبا احلّد من تلك اآلثار، ويستخدم هذا التقرير من قبل الّسلطات واجلهات املعنّية يف 
 عملية اخّتاذ القرار؛

  المراجعةReviewing  :  يتم مراجعة تقرير األثر البيئي بصفة رمسية من قبل خمتّصني ليقّرروا ما إذا
ال، ولضمان الّدقة والّصرامة يف جمال تقييم ومراجعة الّتقرير كان هذا الّتقرير يف املستوى املطلوب أو 

 عادة ما  تـ وَكَّل هذه املهمة إىل جهات خارجّية مستقّلة قبل وع الصيغة الّنهائية واختاذ القرار؛
  القرار( اّتخاذ)صنع Decesion-making : يدّل اخّتاذ القرار على املوافقة الّنهائّية للمقرتح الذي

قرير، وعادة ما يتضّمن جمموعة من الّشروط الواجب توفّرها يف تطوير املشروع، هذه الّشروط جاء به التّ 
 غالبا ما يتم دجمها مع اخلطّة العاّمة إلدارة املشروع؛

 الّتطبيقImplementation  : عند املوافقة واخّتاذ القرار تكون هنالك ضرورة لتنفيذ خطّة اإلدارة
عض األحيان وقف تشغيل املشروع، وبالّتايل فإّن خطة اإلدارة البيئّية البيئية لتطوير، تشغيل ويف ب

تستخدم كوسيلة للّتأّكد من أّن إجراءات التخفيف والطّرق املوصى هبا عند تقييم األثر البيئي يتّم 
تنفيذها باملنهجّية الّصحيحة وعّب مجيع مراحل املشروع، وهذه املرحلة تضمن اإليفاء بالوعود اليت 

 .ها أصحاب املشروعيقّدم
 :التخطيط لحماية الموقع .ب 

جيب التأكيد على أن ت َشكِّل املواقع اليت حتتضن نشاطات الّسياحة البيئّية من حممّيات وغريها جزءا 
رئيسّيا يف رسم الّسياسات وعملّية الّتخطيط، كما جيب إشراك مسرّيي هذه املناطق واملواقع يف مبادرات 

اإلشارة إىل أنّه ميكن معاجلة  التخطيط وعدم جعلها حكرا على املسؤولني الكبار يف الّدولة، كما جتدر
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من خالل اعتماد وسائل تعليمّية   ،بعض املشاكل اليت تطرأ على املوقع كتضّرره جرّاء تواجد الّسياح به
 ،كوضع خرائط لتوضيح املواقع وبعض التضررات اليت قد تصيبه عند سلوك تصّرفات معّينة من الّسائح

 17 .لضرر وتزيد من محاية املوقعوغريها من الوسائل املبتكرة اليت قد تقلل ا
إذن عند القيام بتخطيط املوقع يتم حتديد جمموعة التهديدات اليت قد يتعّرض هلا هذا املوقع ومن مثّ 

وميكن اعتبار الّسياحة البيئّية أو أحد  ،حتديد االسرتاتيجّيات اليت يتّم هبا مواجهة هذه الّتهديدات
ن بني بعض االسرتاتيجيات ملواجهة أحد أو بعض هذه الّتهديدات، م كإسرتاتيجيةالنشاطات املتعّلقة هبا  

 املفهوم والتخطيط حلماية املوقع هو مكّمل ملخطط اإلدارة العام الذي قد يعتّب الّسياحة البيئّية بأّّنا
األساسي لتوجيه برنامج االستعمال العام للموقع، واليت ستساهم يف احلّد من التهديدات اليت قد تطرأ على 

   18 .املوقع على املدى البعيد
 

  :تخطيط الدخول إلى مواقع الّسياحة البيئّية .ج 
جيد املستثمرون يف قطاع الّسياحة البيئّية أنفسهم ملزمون بتخطيط عملية دخول الّسّياح إىل املوقع 

وإمّنا أيضا  ،فال جيب أن يقتصر األمر على ختطيط مشروع الّسياحة البيئّية وكيفية تسويقه للّسياح الطبيعي،
 ظريةالعدد املتزايد الذي قد يتوافد داخل املنطقة احل االهتمام باجلانب البيئي والطبيعي للموقع، خاّصة أن

 .قد يساهم يف تدهور الّنظام البيئي هلا وبالتايل ظهر مفهوم ختطيط ولوج الّسياح داخل املوقع الطبيعي
تقليص من عدد األفراد الذين يتوافدون على ختطيط دخول الّسياح إىل املوقع الطبيعي يسمح بال

تخفيف من حجم الضغط عليها من جهة ؛ ومن الو  ،ظريةاملوقع مبا يسمح بتنظيم احلركة داخل املنطقة احل
واندماجهم يف التجربة جهة أخرى الّسماح للّزوار بالّتمتع إىل أقصى درجة من مقّومات اجلذب فيها 

مبا يسمح باحلفاظ على القدرة االستيعابية للمواقع واحملمّيات الطبيعية، ولكن احلّد من عدد ، بشكل أريح
الّسياح داخل املوقع الطبيعي قد ينجم عنه قضية عدم املساواة بني مجيع األفراد يف الولوج إىل تلك املناطق؛ 
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 - World Ecotourism Summit Final Repport, Québec, Canada  19- 22 may 2002, 

Published by World Tourism Organisation and the United Nations Environment 

Programme, Madrid, Spain, p26. 
18 

- Andy Drumm, Alan Moore, op. cit, p70.  
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ة، كذلك تظهر مشكلة إعادة خاصة وأنّه يتم فقط اختيار األفراد الذي ميكنهم أن يكونوا أكثر مردودي
وهلذا يعتّب التخطيط العام للموقع .  توزيع العوائد السوسيواقتصادية الّنامجة عن تطوير مثل هذه املشاريع

لكن من بني  19 .الطبيعي مبا يف ذلك ختطيط الولوج املادي للّسياح أمران متكامالن ويعمالن يف توازي
الة عدم القدرة على الّتقليص من عدد الّسياح داخل املوقع، وذلك العراقيل اليت ميكن مواجهتها يف هذه احل

يف كوستا ريكا ارتفع بنسبة  ظريةارتياد مواقع احل 1985منذ ) لزيادة الطلب على هذا الّنوع من الّسياحة 
، وهذا ما قد يستدعي إىل غلق (وهذا ما سبب يف املساس نوعا ما بطبيعية وعذرية تلك املناطق % 18

 20 .واقع هبدف محاية الّتنوّع احليوي فيهاهته امل
.I4. التسويقية للسياحة البيئية اإلستراتيجية: 

قية مشاريع الّسياحة البيئّية اليت ستوفّر منتجات يتم لرت الّتسويقّية مبثابة خطوة هامة  اإلسرتاتيجيةتعّد 
 ،وتدعيم آليات احملافظة عليهطرحها ألسواق واعدة، تسمح بتحقيق أرباح ماديّة تساهم يف متويل املشروع 

وكذلك املسامهة يف خلق حركة اقتصادية للّسكان اجملاورين لتلك املشاريع، مع ضرورة احلرص على تقدمي 
الّتسويقية  اإلسرتاتيجيةمنتجات وخدمات ترضي الّسياح وتكون وفق مستوى رغباهتم وتطّلعاهتم وبالتايل 

 . لطلب يف نقطة ترضي مجيع األطرافهي اليت ستحاول املالقاة ما بني العرض وا
I.4.1.   تسويقّية وإستراتيجيةتطوير مخطط كيف يتم: 

الّتسويقّية بأّّنا أساس املخطط الّتسويقي؛ إذ يتكّون املخطط الّتسويقي من  اإلسرتاتيجيةتعتّب 
تسويقّية ناجحة، هذه األخرية اليت تعتّب مبثابة الّدعامة  إسرتاتيجيةجمموعة األنشطة الاّلزمة لتحقيق وتنفيذ 
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 - Marie Lequin et Jean-Bernard Carrière, « Planification de l’accessibilité à 

l’expérience globale en écotourisme », article publié sur Téoros [En ligne], 22-3 | 

2003, pp 31-34  
20 

- Gérard Grellet, Le management de l’écotourisme : les objéctifs écologiques et 

économiques sont-ils compatibles ?, communication présentée aux colloques 

international sur le tourisme durable, Merrakech, Maroc, 23 Mai 2003, p3  
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األساسّية لبناء املخطط الّتسويقي الذي يراد من خالله الوصول إىل األهداف التسويقية املرجوة بشرط أن 
 :تكون هذه األهداف قابلة للقياس وهذا ما ميكن جتسيده يف الشكل املوايل

 الّتسويقّية اإلستراتيجية(: 04)الّشكل رقم 

 
Source: Aimee Russillo et al, Practical steps for marketing tourism 

certification,  a publication of the Center for ecotourism and sustainable 

development, no date, p 5. 

 

I.4.2. الخطوات العاّمة لالستراتيجية الّتسويقّية في مشاريع الّسياحة البيئّية : 
واملوسوم   United Nation Environment Programلّبنامج األمم املّتحدة للبيئة  يف تقرير

مت توضيح منوذج بسيط ميكن تطبيقه على مجيع املشاريع، حيث " تسويق منتجات الّسياحة املستدامة" بـ 
حتليل السوق، املوارد، املنافسني وبيئة األعمال،  :مّت استعراض املراحل الرّئيسّية للمخطط الّتسويقي التالية

  21 .لتموقع ويف األخري حتديد املزيج التسويقيمن خالل التجزئة االستهداف وا اإلسرتاتيجيةمث بناء 
 :مفّصلايلي نستعرض هذه اخلطوات بشكل وفيم

  22:على حتليل الوضعّية التنافسّية والتشخيص الّداخلي للمشروع التحليل االستراتيجييرتكز  .أ 

                                                 
21 

- Aimee Russillo et al, op. cit, pp 5-6.  
22 

- Isabelle Frochot, Patrick Legohérel, Marketing du tourism, 2
ème

 édition, DUNOD, 

2010, p138. 
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تبنّي القوى اليت تتحّكم يف املنافسة داخل قطاع معنّي     نظريات بورتر: تحليل الوضعية الّتنافسّية -
املنافسة ما بني املؤسسات يف نفس القطاع، دخول منافسني جدد يرغبون يف الّدخول إىل القطاع، )

 ؛ (املنتجات  واخلدمات اجلديدة أو البديلة، القوى الّتفاوّضية للموّردين، القوى الّتفاوّضية للمستهلكني
يرتكز على حماولة حتديد وبدقّة نقاط قوة وضعف املؤسسة من حيث املوارد : اخليالّتشخيص الدّ  -

 .البشريّة، املالية، التقنّية وغريها
 Domaine  اإلسرتاتيجيةيقوم التحليل االسرتاتيجي بتحديد أهم نشاطات املؤسسة يف ميادين الّنشاط 

d’activité stratégique "DAS " اليت تضم جمموعة من املنتجات واخلدمات املتجانسة يتم
وهناك . تتشارك يف نفس التكنولوجيا، نفس األسواق ونفس املنافسة( سوق-منتج)جتميعها يف أزواج 

 BCGالعديد من األدوات اليّت ميكن االستعانة هبا للقيام بالّتحليل االسرتاتيجي مثل مصفوفة الـ 

(Boston Consulting Group ).  أما بالنسبة للتجزئة الّتسويقّية يتم من خالل هذه العملّية حتديد
حاجات وتطّلعات الّسّياح وتقسيمهم إىل فئات خمتلفة، يتم استهداف كل فئة مبنتجات وخدمات تفي 

 .باحتياجاهتا وهكذا يتم بناء متوقع ميّيز املشروع عن غريه من مشاريع الّسياحة البيئية يف مناطق أخرى
نتهاء من تشخيص وحتليل وضعية املشروع يتم حتديد جمموعة من األهداف القابلة للّتحقيق، مثّ بعد اال.ب 

 23:واملتمثّلة يف( اسرتاتيجيات بورتر)تأيت مرحلة حتديد االسرتاتيجيات العامة الكّبى 
تكاليف  يتم من خالهلا ختفيض domination par les coûts السيطرة من خالل الّتكاليف -

من قبل  اإلسرتاتيجيةاالنتاج إىل أقصى حّد هبدف وضع أسعار أقل من املنافسني، وميكن استغالل هذه 
مسريي مشاريع الّسياحة البيئّية هبدف استقطاب الّسّياح وتشجيعهم على تبيّن هذا الّنمط اجلديد من 

 .بيئيالّسياحة ولكن ليس على حساب القدرة االستيعابية واستدامة املوقع ال
يتم تطوير منتجات أكثر جناعة ومتّيزا من  اإلسرتاتيجيةمن خالل هذه  différenciation: الّتمييز -

 اإلسرتاتيجيةوق الواسع هلذه املنتجات، يتم استغالل هذه املنتجات املنافسة، وتكون فيها ميزة يرغبها السّ 
                                                 

23 
- Philip Kotler et Al, Marketing management, 12

ème
 édition, Pearson Education, 2006, 

p65. 
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كار عروض سياحّية مل يقّدمها املنافسون يف مشاريع الّسياحة البيئية من خالل تطوير منتجات متمّيزة وابت
 .هبدف خلق صورة ومتوقع جيد يف الّسوق

يتم من خالهلا تركيز اجلهود على أجزاء معّينة من الّسوق، وميكن أن تطّبق  concentration الّتركيز -
من السوق الّسياحي كاستقطاب  ةاء معّينز يف مشاريع الّسياحة البيئّية بالرتكيز على أج اإلسرتاتيجيةهذه 

اخلرجات العلمية و جزء آخر كمحيب االستكشاف واملغامرة، ويتم شخصنة العروض املقّدمة على حسب  
 . أو الّتمييز ختص كل جزء مت استهدافه ةفلكّل فئة ويتم وضع اسرتاتيجية السيطرة من خالل الّتك

 : المزيج الّتسويقي للّسياحة البيئّية.ج 
املناخّية ) يتكّون املنتج الّسياحي البيئي من جمموعة الظروف الطبيعّية(: اخلدمة الّسياحية)  المنتج -

، احلضارية والّتارخيّية باإلضافة إىل الّتسهيالت املستحدثة يف املوقع البيئي، وهو ميثل عنصر (البيئّية
 .جذب سياحي أساسي

تعين بالضرورة الشئ الثمني ولكن  كاجلودة واليت ال  24:جيب أن تتمّيز جبموعة من اخلصائص
عطاء األولوية جلودة املوقع البيئي إكذلك . يرضي بشكل كبري جّدا الّسائح البيئي، األصالة واألمن

واملناظر اليت حيويها، تصميم وإدارة تسهيالت سياحية ترقى وتطّلعات السائح البيئي وتكون متأصلة 
كاستخدام نزل بيئّية حتاكي طريقة إقامة الّسكان   ، ضيفمن طبيعة املوقع البيئي وعادات اجملتمع امل

 .األصليني
وهو ميثل املقابل املادي عند استهالك املنتجات واخلدمات الّسياحّية البيئّية، وكّلما كان : الّتسعير -

وقد يكون  25الّسعر حمّدد بطريقة دقيقة كّلما كانت عملّية تسويق املنتج الّسياحي البيئي ناجحة ،
 كعامل يتحّكم يف تسيري حركة الّسياح داخل املوقع، فبمجّرد رفع الّسعر حبيث ميكن من الّتسعري

 .خالله استهداف جزء سوقي حمّدد فقط ميكن به عدم جتاوز القدرة االستيعابية للموقع
                                                 

24
 - Richard Denman, Product development, marketing and promotion of ecotourism, 

a summary report of the main conclusions of the preparatory conferences held in 2001 

and 2002 in advance of the World Ecotourism Summit. p5. 
 .606ابراهيم بظاظو، مرجع سابق، ص  -  25



 عـروس نســــرين 
-  إستراتيجيةمقاربة  -السياحة البيئية في الجزائر

 -الجزائر -القالة، والية الطارف حظيرةاستطالعية على مستوى دراسة 
 

48 

 

وهي جمموعة األنشطة اليت يتم من خالهلا التعريف باملوقع الّسياحي البيئي إىل اجلمهور : الترويج -
عملية بناء صورة للموقع أو املقصد الذي خيتاره الّسّياح مبثابة عامل مهم جّدا يف "ع، كما تعد الواس

 26"اخّتاذ قرارات الّسّياح
صال الّسياح إليها بعكس الّتسويق العادي إييتم توزيع خدمات ومنتجات الّسياحة البيئية و : الّتوزيع -

ا نظرا للخاّصية اليت تتمّتع هبا اخلدمات يصال السلعة إىل املستهلك، وهذإالذي يتم من خالله 
 .بكوّنا غري قابلة للنقل وال للتخزين

لكن جيب اإلشارة إىل نقطة مهّمة جّدا فيما خيص تسويق الّسياحة البيئّية اليت هي عكس الّتسويق 
كون العادي الذي يسعى إىل تشجيع الطلب على املنتجات واخلدمات، إذ أن يف تسويق الّسياحة البيئّية ت

هنالك رغبة يف احلّد من الطّلب على اخلدمات ألّن الطلب املتزايد قد يرضي الّسياح على املدى القصري 
فقط، ولكن مع جتاوز الطّاقة االستيعابية للموقع قد يصبح هذا األمر مزعج للّسائح واملوارد الطبيعّية يف 

  27 :والذي ميكن أن يتنهج هذه الطّرق Demarketing  تسويق عكسينفس الوقت، وهبذا نكون أمام 
 زيادة األسعار خاصة وأنّه كّلما ارتفع الّسعر كّلما قّلت مّدة التواجد باملوقع؛ -
 اعتماد مبدأ الطّابور حملاولة زيادة كفاءة الّتمّتع باملوقع؛ -
 الرتوجيّية وذلك من خالل اختيار وسائل إعالم متخّصصة؛ اإلسرتاتيجيةاحلّد من  -
ألمهّية املنطقة من خالل تثقيف اجلمهور وزيادة وعيه بضرورة احلفاظ عليها واحلصول الرّتويج  -

 على أقل تأثري ممكن؛
 ترقية جمموعة من الفرص البديلة يف املنطقة احمليطة باملوقع ميكن أن تساهم يف إرضاء الّسياح؛ -
 . فراد على املنطقةالرّتكيز على الّتدهور البيئي الذي قد حيصل يف حالة تردد عدد كبري من األ -

 

                                                 
26

 - Jhon Neil, Stephen Wearing, Ecotouris : Impacts, potentials and possibilities, first 

publishing, Butterworth-Heinmann, London, 1999, p 111. 
27 

- Jhon Neil, Stephen Wearing, op. cit, p 117. 
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II . الجزائر-دراسة استطالعية لتخطيط السياحة البيئية في حظيرة القالة والية الطارف -
II.2.التعريف بميدان الدراسة: 

كلم شرق مدينة عّنابة، بالقرب من احلدود التونسّية، ترتبّع على مساحة   87القالة  حظريةتقع 
هكتار، تتكّون من فسيفساء ايكولوجّية ممّيزة وتتمّيز يف جمملها مبناطق رطبة وتنوّع  000 80تقّدر بــ  

مكّوناهتا وتعتّب مبثابة مركب فريد من نوعه يف البحر األبيض املتوّسط، توجد داخل هذه احلظرية منطقتني 
مياه )إىل حبرية أوبرية مسيدة وكاب روزا، باإلضافة : رائعتني من مناطق التّوسع الّسياحي واملتمثّلتان يف

 1983جويلية  23مت إنشاؤها يف ( مياه قليلة امللوحة )وحبرية طونقة ( مياه ماحلة)وحبرية املاّلح ( عذبة
 .1990ديسمّب  17وصّنفت ضمن الرّتاث الطبيعي والثقايف العاملي من قبل اليونسكو يف 

II.2 .منهجية الّدراسة 
الّدراسة واالنتقال من اجملتمع إىل العّينة، كما سنوّضح أهّم سنستعرض هنا كيفية حتديد ميدان 

 .املقاييس املعتمد عليها وكذا أهّم األدوات املستخدمة يف مجع البيانات
II.2.2. مجتمع الّدراسة 

يتكّون جمتمع الّدراسة من جمموع أصحاب املصلحة املسامهني يف خمطط السياحة البيئية على 
ن لصعوبة اشتمال الّدراسة على كّل أصحاب املصلحة؛ قمنا باختيار عّينة من  مستوى حظرية القالة، ولك

 .كّل فئة من الفئات اليت ذكرناها يف اجلزء النظري
II.2.2. عّينة الّدراسة 

انطالقا من حتديد جمتمع الّدراسة واعتمادا على الّدليل اإلرشادي ملديرية السياحة على مستوى  
فئات من أصحاب املصلحة وقمنا بتوزيع االستبيان على  1عّينة انتقائية تضّم  قمنا باختيار ،والية الطارف

 النحو املوّضح يف اجلدول أدناه، والذي يبنّي عينة الّدراسة بدقّة
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 عّينة الّدراسة: (31)الجدول رقم 
 عدد االستبانات المسترجعة الفئة

 2 وزارة السياحة

 10 مديرية السياحة

 11 وكاالت سياحية

 3 (مؤطّرين سياحيني)أخصائيني 

 6 األفراد العاملني يف احلظرية 

 31 اجملموع 

 من إعداد الباحثة: المصدر

II.4.2. أداة جمع البيانات: 
. اعتمدنا يف مجع البيانات واملعطيات اخلاصة بالّدراسة على استبيان موزّع على عّينة الّدراسة

والثّاين على  ،التنظيمية للسياحة البيئية اإلسرتاتيجيةحماور أّوهلا يرّكز على  3واحتوى االستبيان على 
التسويقية، وقد مّت تطويره باالعتماد على ما جاء  اإلسرتاتيجيةالتخطيط للسياحة البيئية، ويرّكز الثالث على 

صني؛ قمنا بتقدميه إىل وبعد تطوير االستبيان وحتكيمه من ِقبل أساتذة متخصّ . يف اجلزء الّنظري للّدراسة
، 31استبيان، اسرتجعنا منها  31العينة املمثلة يف اجلدول أعاله، وبلغ العدد اإلمجايل لالستبيانات املوّزعة 

 .وهو اجملموع الّنهائي لالستبانات املستخدمة
II.2.2 .معامل ثبات االستبيان: 

 :النتائج كما يليوكانت ( Cronbach’s Alpha)اعتمدنا على مقياس ألفا كرونباخ 
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 معامل ثبات الدراسة:(32)الجدول رقم

 . SPSS 20من إعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

أن معامالت الثبات جلميع حماور الدراسة مقبولة وهي أكّب من ( 02)يالحظ من اجلدول رقم 
وهي نسبة ثبات ميكن االعتماد عليها يف ( 0,88)، كما بلغ معامل الثبات لكافة فقرات اإلستبانة 0.90

 .التطبيق امليداين للدراسة
II.2.2. المقاييس اإلحصائية المستخدمة: 

البيئية على مستوى احلظرية اعتمدنا على إجابات املبحوثني ملعرفة واقع البعد االسرتاتيجي للسياحة 
، (SPSS 20)على االستبيان املقّدم، ولتحليلها استخدمنا عّدة مقاييس إحصائية اعتمادا على برنامج 

 :هذه املقاييس هي
استخدمنا هذا املقياس ملعرفة مستوى االسرتاتيجيات املتبعة وذلك من خالل : المتوّسط الحسابي .أ 

( likert)على متوّسطات عبارات االستبيان، ونظرا لكون مقياس االستبيان هو مقياس ليكرت  احلكم
 3ـ اخلماسي؛ فإّن املتوّسطات الّدالة على مستوى قوّي هي تلك اليت تفوق املتوّسط الفرضي واملقّدر ب

 .  نظرا لكوّنا الدرجة احملايدة يف املقياس
مقاييس التشّتت واّلذي استخدمناه ملعرفة الفروق يف وهو واحد من أهّم : االنحراف المعياري .ب 

 .إجابات املبحوثني حول عبارات االستبيان، أو بعبارة أخرى مدى إمجاعهم على املستويات الّدالة
واستخدمناه من أجل التاّكد من وجود داللة إحصائية : T-Test( One-Sample Test)اختبار  .ج 

اإلستبيان، واهلدف الرّئيسي منه هو التأّكد من مدى صدق فروض يف إجابات املبحوثني حول بنود 
 .الّدراسة، وسبب اعتمادنا على هذا املقياس هو كوننا نتعامل مع بيانات كّمية لعّينة واحدة

 اسم المتغير
 اإلستراتيجيةمحور 

 التنظيمية
محور 
 التخطيط

 محور التسويق
مجموع 
 المحاور 

(كرونباخ ألفامعامل    0,84 0,89 0,91 0.88 
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II.2. واقع استراتيجيات السياحة البيئية في حظيرة القالة 
 :سنعرضها وحنّللها فيما يلي على عّينة الّدراسة، أعطت النتائج اليت بعد توزيع االستبيان

 للسياحة البيئية في حظيرة القالة اإلستراتيجيةمستوى المحاور  :(30)الجدول رقم 
 القرار الّداللة Tقيمة  .Μ Sd العبارة 

 التنظيم

هناك رؤية مستقبلية طموحة يف جمال السياحة 
 البيئية للحظرية

2
,7

3
 

0
,4

4
 

-5
,4

2
 

0
,0

0
 

ضعيف
 

 على التنمية املستدامة للواليةترتكز رؤية احلظرية 
2
,7

0
 

0
,4

5
 

-5
,9

3
 

0
,0

0
 

 ضعيف

هناك أهداف واضحة للحظرية فيما يتعلق 
 بالسياحة البيئية

2
,8

9
 

0
,3

1
 

-3
,1

5
 

0
,0

0
 

 ضعيف

هناك تصّور للمصاعب اليت ميكن أن حتول دون 
 حتقيق األهداف

2
,7

5
 

0
,8

9
 

-2
,5

7
 

0
,0

1
 

 ضعيف

السياحة هنالك سّلم أولويات يف حتقيق أهداف 
 البيئية يف احلظرية

2
,6

4
 

0
,7

5
 

-4
,3

3
 

0
,0

0
 

 ضعيف
 اجملموع 

2
,7

4
 

0
,3

9
 

-5
,8

4
 

0
,0

0
 

ضعيف
 

التخطيط
 

 

تقوم اجلهات املسؤولة بتقييم األثر البيئي لكّل 
 .مشروع يقام يف احلظرية

3
,7

5
 

0
,5

1
 

1
3
,4

2
 

0
,0

0
 

قويّ 
 

تقوم اجلهات املسؤولة حبصر التهديدات اليت 
 ميكن أن متس احلظرية

3
,2

7
 

0
,5

2
 

4
,7

9
 

0
,0

0
 

متوّسط
 

تقوم اجلهات املسؤولة بوضع سقف لعدد السياح 
 .املسموح هلم بالدخول

3
,2

6
 

0
,7

4
 

3
,2

1
 

0
,0

0
 

متوّسط
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تعمل اجلهات املسؤولة على زيادة طاقة استيعاب 
 .احلظرية

2
,8

3
 

0
,3

7
 

-4
,0

7
 

0
,0

0
 

ضعيف
 

 اجملموع 

3
,2

7
 

0
,2

3
 

1
1
,1

0
 

0
,0

0
 

متوّسط
 

التسويق
 

لموارد املاديّة، البشريّة ل دراسة شاملةهنالك 
 والّتقنية اليت حتوزها احلظرية

3
,3

2
 

0
,5

4
 

5
,4

4
 

0
,0

0
 

متوّسط
 

هناك عمليات ترويج تسعى للتعريف باحلظرية 
 .داخل الوطن وخارجه

3
,2

3
 

0
,7

8
 

2
,7

7
 

0
,0

0
 

 متوّسط

هنالك معرفة جّيدة باحلظائر الّسياحية اليت 
 .تنافس احلظرية عّب الوطن

2
,6

0
 

0
,4

9
 

-7
,3

2
 

0
,0

0
 

 ضعيف

يتم حتديد أسعار واضحة خلدمات ومنتجات 
 احلظرية وفقا للطرق العلمّية

2
,7

8
 

0
,4

1
 

-4
,7

5
 

0
,0

0
 

 ضعيف
 

 اجملموع

2
,9

8
 

0
,3

4
 

-4
,8

7
 

0
,0

0
 

 ضعيف

 .3املتوّسط الفرضي يبلغ القيمة  SPSS 20من إعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات  :المصدر

للسياحة البيئية أّن أغلب املتوّسطات  اإلسرتاتيجيةيظهر من اجلدول إجابات املبحوثني حول احملاور 
باعتبار أنّنا استخدمنا مقياس ليكرت  3ضعيفة وأقّل من املتوّسط الفرضي للّدراسة والّذي يبلغ القيمة 

فبمالحظة اجملال األّول وهو اجملال التنظيمي  جند أّن كّل املتوّسطات كانت أقّل من املتوّسط . اخلماسي
اليت جاءت سالبة عند مستويات داللة أقّل من مستوى اخلطأ املسموح به t الفرضي، وهو ما تؤّكده قيم 

يف عبارة متابعة وجود   2,89ّب متوّسط مسجل يف هذا اجملال القيمة، وبلغ أك0,05يف الّدراسة وهو 
أهداف واضحة للحظرية فيما خيص السياحة البيئية، يف حني جاء أقّل متوّسط يف عبارة سّلم أولويات 
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وانعكست هذه املتوّسطات على املتوّسط العام للمجال التنظيمي والّذي بلغ .  2,64األهداف والّذي بلغ
، وهو ما يدّل على ضعف يف حمور التنظيم بالنسبة 2,74ة عند مستوى اخلطأ املسموح به بلغت قيمة دالّ 

وهو   0,89للسياحة البيئية على مستوى احلظرية، كما بلغت اإلحنرافات املعيارية قيما ضعيفة كان أكّبها
 .  ما يدّل على وجود إمجاع حول ضعف هذا احملور

اخلانة )متوّسطات أكّب من املتوّسط الفرضي يف جمال التخطيط على عكس اجملال الّسابق، سّجلنا 
 t، أكدهتا قيم (3,75متّثل أكّب قيمة سّجلت وهي يف تقييم األثر البيئي للمشاريع يف احلظرية   املضّللة

واحنراف  3,27وبلغ املتوّسط العام هلذا اجملال القيمة . 0,05ومستويات الّداللة اليت بلغت قيم أقل من 
، ما يعين أّن هناك مستويات متوّسطة للتخطيط للسياحة البيئية يف احلظرية بإمجاع 0,52ري معيا

ونفّسر ذلك باعتماد مجلة من الّتدابري الرّامية إىل محاية املوقع للحفاظ على عذريته وتثمني  .املبحوثني
عرفة خمتلف الـتأثريات األنظمة البيئية به عن طريق ختطيط ولو حمتشم يف هذا اجملال عن طريق حماولة م

 .الّسلبية واإلجيابية اليت يرتكها الّنشاط الّسياحي على احلظرية وحماولة تصحيح االختالالت
تباينت متوّسطات العبارات اخلاّصة مبحور التسويق، حيث بلغت مستويات متوّسطة يف العبارة 

 املاديّة، البشريّة والّتقنية اليت حتوزها احلظرية ووجوداألوىل والثّانية واملتعّلقة بوجود دراسة شاملة جلميع املوارد 
، وهي قيم (على التوايل  3,23و 3,32)أنشطة تروجيية تسعى للتعريف باحلظرية داخل الوطن وخارجه 

جندها بلغت قيما موجبة عند مستويات داللة معنوية تقع  t أكّب من املتوّسط الفرضي، وبالّرجوع إىل قيم
يف  العبارتني الثالثة والرابعة ومتوّسطات دالّة أقّل  t ة احملّدد يف الّدراسة، يف حني بلغت قيمداخل جمال الثٌّق

وقد أثّرت املتوّسطات الضعيفة على املتوّسط العام لالسرتاتيجيات التسويقية التسويق لكّنه اقرتب . 3من 
يف االسرتاتيجيات التسويقية  ما يعكس املستوى املتوّسط   (2,98)من القيمة احملايدة حيث بلغ قيمة 

ذلك بعدم وجود محالت تروجيية تسعى على األقل الّتعريف مبا تزخر به هذه و  .للسياحة البيئية يف احلظرية
 .احلظرية، وهو ما  ملستاه عند القيام بزيارة احلظرية من خالل عدم وجود وال الفتة تبنّي مكان احملمّية
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II.4. مناقشة واختبار الفرضيات: 
II.4 .2. الفرضية األولى: 

من خالل حتليل حمور التنظيم خلصنا إىل أّن هنالك متوسطات حسابية أقّل من املتوّسط الفرضي 
للدراسة، كما أّن هنالك إمجاع من خالل ضعف االحنرافات املعيارية، كّل هذا عند مستويات داللة عّّبت 

السالبة؛ وبالتايل فيمكن القول أّن هنالك مستوى ضعيف لالسرتاتيجية التنظيمية للسياحة  tعنها قيم 
 :للدراسة اليت مفادها قبول الفرضية األولىالبيئية يف حظرية القالة، وهو ما يقودنا إىل 

 .أّن هناك مستوى ضعيف لالستراتيجية التنظيمية فيما يخص السياحة البيئية في حظيرة القالة
II.4 .2. الفرضية الثانية: 

فيما خيص حمور التخطيط ظهر أّن هنالك متوّسطات أكّب من املتوسط الفرضي والذي يبلغ القيمة 
للدراسة  نرفض الفرضية الثانيةاملوجبة، وعليه  t، يف ظّل كذلك إمجاع ومستويات داللة تعّبر عنها قيم 3

البيئية املطبق يف حظرية القالة، ونستبدهلا أّن هناك مستوى ضعيف للتخطيط للسياحة : واليت مفادها
 .هناك مستوى متوّسط للتخطيط للسياحة البيئية المطبق في حظيرة القالة: بالتايل

II.4 .2 .الفرضية الثالثة: 
اقرتب املتوّسط العام لالسرتاتيجيات التسويقية من املتوسط الفرضي للدراسة مع مستويات داللة 

هناك : أكّب من اخلطأ املسموح به يف الّدراسة وبالتايل نرفض كذلك الفرضية الثالثة واليت مفادها أنّ 
 :، ونستبدهلا بالتايلالتسويقية للسياحة البيئية املطبقة يف حظرية القالة لإلسرتاتيجيةمستوى ضعيف 

 .التسويقية للسياحة البيئية المطبقة في حظيرة القالة لإلستراتيجيةهناك مستوى متوّسط  
 :ةـاتمـــــخ

تعد الّسياحة البيئّية منط سياحي بديل ميكن االستثمار فيه لتحقيق جمموعة من األهداف البيئية، 
االقتصادية واالجتماعية، لكن هذا ال ميكن أن يتحقق إاّل باعتماد اسرتاتيجيات تنظيمية وتسويقية، تسعى 

طّرق إليه يف الدراسة امليدانية يف إىل ترقية املنتج السياحي البيئي وفق رغبات الّسياح، وهذا ما حاولنا الت
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حممية القالة بوالية الطارف، ملعرفة مدى تبين اجلهات املسؤولة عن احملمية السرتاتيجية واضحة لتسويق 
السياحة البيئية باحملمية، واليت تزخر بنظام بيئي متميز يؤهلها ألن تكون مقصد سياحي بيئي بامتياز، وقد 

  : ة من النتائج ، نوجزها يف اآليتخلص البحث مبحوريه إىل جمموع
 فّعالة لتلك املشاريع؛  إسرتاتيجيةمشاريع الّسياحة البيئية الناجحة ترتكز على إدارة  -
جيب إشراك مجيع أصحاب املصلحة من سلطات حمّلية، مستثمرين يف القطاع العام واخلاص،  -

 اسرتاتيجة فّعالة لتلك املواقع؛ سّكان املناطق اليت تستقبل هذه املشاريع حىت تكون هنالك إدارة
    تسويق السياحة البيئّية خيتلف عن الّتسويق العادي بل نكون أمام تسويق عكسي؛     -
 .         سرتاتيجيات تسويقّية كفؤةحظرية القالة من بني أهم احلظائر الوطنية يف اجلزائر ولكّنها تفتقر ال -
 ؛يتضح أن التخطيط االسرتاتيجي على مستوى حظرية القالة ال يرقى إىل املستوى املطلوب -
املوارد املالّية والبشرية املخصّصة حلظرية القالة ال تعّّب فعلّيا عن املساحة الّشاسعة اليت حتظى هبا  -

 .وتنوّع أنظمتها البيئية

 :ضوء الّنتائج الّسابقة ميكن تقدمي املقرتحات الّتاليةعلى 
تبين اسرتاتيجيات التسويق العكسي الذي حيافظ على حظرية القالة ويساهم يف الرّتويج الفّعال  -

 هلا؛
 ة كوسيلة للحفاظ على املواقع البيئية العذراء؛تشجيع مشاريع الّسياحة البيئي -
ضرورة إدماج مشاريع الّسياحة البيئّية ضمن املشاريع ذات األولوية يف االستثمارات الّسياحية مع  -

 وضع صورة واضحة املعامل فيما خيص االسرتاتيجيات التنظيمّية والتسويقّية يف هذا اجملال؛
اخلدمات مع حماولة الّتحكم يف اجلانب احلضري ضرورة حتسني العرض الّسياحي وجودة  -

urbanisme الذي قد تكون له تأثريات سلبّية على األنظمة البيئّية. 
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 التصال على جودة الخدمات البنكيةأثر تكنولوجيا اإلعالم وا
 (دراسة بعض البنوك التجارية الجزائرية)

 بن بوريش نشاط الدين

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم طالب دكتوراه،  
 اجلزائر ،1جامعة سطيف، التسيري

 otmail.comnachat48@h  :بريد إلكرتوين
   :ملخص

ذا البحث إىل دراسة أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة اخلدمة البنكية يهدف ه 
اشرتاك يف املوقع املقدمة من قبل البنوك التجارية اجلزائرية بالنسبة لعينة من العمالء الذين لديهم 

اإللكرتوين، حيث مت االعتماد على املعاينة كأسلوب إحصائي للدراسة واستخدام االستبيان كأداة جلمع 
البيانات، وذلك هبدف معرفة العناصر املهمة واألقل أمهية بالنسبة للعمالء حىت تتمكن البنوك من حتسني 

 .جودة خدماهتا يف ظل تبين هذه التكنولوجيات
ت النتائج وجود اختالف يف األمهية النسبية للمؤشرات التقييمية اليت يستخدمها وقد أظهر 

وتوفر الدراسة مقرتحات متس اجلانب املغفل . العمالء للحكم على مستوى اخلدمة اإللكرتونية املقدمة هلم
 .منها وتفتح آفاق لبحوث جديدة

أبعاد اجلودة، اخلدمة البنكية اإللكرتونية،  اخلدمة البنكية، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، :كلمات مفتاحية
 .ودةاجل

Résumé :    
Le présent papier tente de cerner l’impact des TIC sur la qualité des 

services bancaires fournis par les banques commerciales algériennes et 

perçus par un échantillon de clients possédant un accès en ligne sous forme 

d’abonnement, Se basant sur l’observation comme méthode statistique et le 

questionnaire comme outil de collecte et de traitement des données, l’étude 

s’est penchée sur  l’importance relative des éléments déterminants la qualité 

mailto:nachat48@hotmail.com
mailto:nachat48@hotmail.com
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du service en ligne du point de vue des clients. L’objectif poursuivi est de 

permettre aux banques de procéder à des améliorations ciblées en utilisant 

les TIC.  

Les résultats de l’étude ont confirmé l’hypothèse selon laquelle il 

existe des différences significatives concernant la perception les critères 

d’évaluation de la qualité des services utilisés par les clients. L’étude dresse 

l’état des éléments négligés par les banques et les invitent à les corriger. 
Mots clés: la Technologie d’Information et de Communication, Service 

Bancaire, la Qualité, Service Bancaire Electronique, les Dimensions de la 

Qualité. 

 
 :مقدمة

حتمية للتطورات االقتصادية، مما أدى إىل تراكم الثروات لدى  إن تنامي البنوك وتطورها كان نتيجة  
ا على فأصبح اهتمام كل بنك ُمنصب   ،األفراد من جهة وظهور احلاجة لتمويل املشروعات من جهة أخرى

بشكل فعال، لكن ومبا أننا يف مرحلة تسود  حماولة معرفة رغبة كل عميل يف تطوير جودة اخلدمة املصرفية
ا حيتم على البنوك التجارية اجلزائرية متية بدأ االهتمام بتأثري اجلانب التكنولوجي على اجلودة، فيها املعلوما

 .  هذه الفكرة والعمل على تطويرهاتبيِن 
أثر تكنولوجيا اإلعالم  إبراز وانطالق ا من هذا االهتمام فإن الدراسة احلالية سوف تبحث يف

وما ميكن أن يقدمه ذلك فيما خيص وك التجارية اجلزائرية يف البنواالتصال على جودة اخلدمة البنكية 
وبناء ا على ذلك سوف حتاول الدراسة اإلجابة ، عصرنة القطاع املصريف خصوص ا واالقتصاد بشكل عام

 ما أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة خدمات البنوك التجارية الجزائرية؟   :ةالتالي اإلشكاليةعلى 

 :لإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت مناقشة واختبار الفرضيات التالية :البحث فرضيات

اعتماد البنك على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جيعله قادر ا على مواجهة املتغريات اليت تعيق تقدمي  -
 ؛اخلدمة البنكية

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جتعل البنك أكثر استجابة لطلبات العميل؛  -
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 استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جتعل من اخلدمة البنكية املقدمة أكثر ملموسية بالنسبة للعميل؛ -

 تساهم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف وصول اخلدمة البنكية للعميل يف املواعيد احملددة؛ -

 بالنسبة للعميل؛ ( أمانا)اخلدمة البنكية املقدمة إلكرتوني ا تعترب أكثر ضمان ا  -
 

 اإلطار النظري للدراسة: أوالا 
 :لتكنولوجيا اإلعالم واالتصا  .1

 واملنطوقة والصورة املكتوبة الكلمة بني اجلمع يف املستخدمة واملعرفية املادية األدوات جممل هي

 وإتاحتها مضامينها وحتليل املعطيات ختزين مث والالسلكية السلكية االتصاالت وبني واملتحركة الساكنة

 وأكثر أسرع االتصال جعل 1 :، فهي هتدف إىلالالزمة وبالسرعة املناسب، الوقت ويف املرغوب بالشكل

 القرار؛ اختاذ لدعم واحلديثة الدقيقة املعلومات توفريو  تكلفة وأقل كفاءة

  :جودة الخدمة البنكية .2

يرتبط ، وقد عة يستطيع تقدميها طرف لطرف آخرأي نشاط أو منفتعرف اخلدمة البنكية على أهنا 
بصورة  اومميزاهت هاتكامل خصائص وحىت تكون ذات جودة وجب 2؛"إنتاجها أو ال يرتبط مبنتج ملموس

 بني التفاعل بذلك تتعلق اخلدمة فجودة، متكن من تلبية متطلبات حمددة أو متوقعة من ِقبل املستفيد

 الفعلي األداءمع  يتوقعه ما بني ةمقارن خالل من اخلدمة جودة العميل حيث يرى اخلدمة ومقدم العميل

 .للخدمة
 
 

                                                 
 حول الدويل العلمي املؤمتر ،األداء وتطوير بتنمية وعالقتها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة ،إبراهيم خبيت -1

 .023ص  ورقلة، جامعة االقتصادية، والعلوم احلقوق كلية ، 2005واحلكومات،  للمنظمات املتميز األداء
، دار صفاء للنشر والتوزيع، المدركة للزبائن المزيج التسويقي المصرفي وأثره في الصورة، عالء فرحان طالب -2

 .10، ص 2303األردن، 
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 : جودة الخدمة البنكية اإللكترونية وأبعادها .3

رصيد املعرفة الذي يسمح بإدخال آالت ومعدات  على أهنا تكنولوجيا اخلدمة البنكية تعرف :تعريفها
فهي تطبيق املعرفة العلمية على العمليات اإلنتاجية إلنتاج  1وعمليات وخدمات بنكية جديدة ومتميزة،

 وجهات من للخدمة اإلدراك أو الفهم" أهنا تعرف علىفجودة اخلدمة البنكية اإللكرتونية أما  ،خدمة ما

4؛"االنرتنيت شبكة على تقدميها بعد أو سواء قبل خمتلفة نظر
 

إن األمهية املتزايدة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تقدمي اخلدمات املالية عن بعد أدى إىل  :أبعادها
تزايد اهتمام الباحثني بقضايا جودة اخلدمات البنكية االلكرتونية، حيث مت االنطالق من أبعاد جودة 

جهة املوقع، الثقة، الوصول، وا: صفة مت ختفيضها إىل مخسة أبعاد 11اخلدمات التقليدية والوصول إىل 
الثقة، الوصول، امللموسية تعترب /فأبعاد اجلودة من االعتمادية، االستجابة، األمان ،االستجابة واالعتمادية

وهلا نفس اإلدراك احلسي سواء بالنسبة للخدمة التقليدية أو (  Servqual)من األبعاد الرئيسية لنموذج
بعاد اجلودة اجلديدة ترتبط معظمها بالتكنولوجيا مثل أما بالنسبة أل 5 (.E-Servqual)االلكرتونية 
 ...حص، املرونة، مجاليات املوقعسهولة التف

، وهلذا على تقييم املوقع على وجه اخلصوصوقد ثبت أن تقييم اجلودة على االنرتنيت يركز  
يف دراستنا هذه لتغطية معظم جوانب اجلودة اإللكرتونية املدركة  (E-Servqual)عتمدنا على منوذجا

 .لدى العميل والعمل على قياسها

                                                 
، التحرير المصرفي ومتطلبات الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةبريش عبد القادر،  -1

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، فرع نقود ومالية، جامعة اجلزائر، 
 .001 ، ص2332-2332

4 - vasya kenova ,Patrick jonasson: quality online banking service, vu le 24/08/2013  

voir le site : 

 http://www.divaportal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hj_diva-480-1__fulltext.pdf  , 

p 11. 

5 - Rana mostaghel: customer satisfaction, vu le 16/09/2013, voir le site : 

 http://epubl.luth.se/1653-0187/2006/58/LTU-PB-EX- 0658-SE.pdf, p p 57-58. 

http://www.divaportal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hj_diva-480-1__fulltext.pdf
http://epubl.luth.se/1653-0187/2006/58/LTU-PB-EX-
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 دراسة تطبيقية في بعض البنوك الجزائرية عمومية وخاصة :ثانياا
الباحث املنهج الوصفي واملنهج التحليلي يف دراسته ستخدم ا :منهج الدراسة والعينة الُمعتمدة .1

والتفسري بصيغة علمية كم ا وكيف ا، باإلضافة إىل حتديد وضبط أبعاد الوضعية  لتحليلمن خالل االتطبيقية 
 اختيار العينة باالعتماد على أسلوب املعاينة غري العشوائية الذي يتم فيه  متوقد ، حمل الوصف

حيث  ،املوقع اإللكرتوين للبنك تصفحبيقومون اختيار أفراد العينة بناء ا على عينة العمالء الذين  .2
لكل من ( bdl ،badr ،société générale، bnp paribas)مشلت الدراسة عمالء البنوك التجارية 

تار اخ حجم العينة املطلوبة الباحث حىت يُغطيو والية سطيف، برج بوعريريج، البويرة، اجلزائر العاصمة؛ 
ختار الباحث أسلوب العينة ا عدد أفراد العينة لتحديدو ، الثلجالباحث الدمج بني العينة العمدية وعينة كرة 

نسب يف حالتنا اليت ال يُعلم فيها حجم جمتمع الدراسة، حيث نعتمد على األاملستقلة والذي يكون 
العالقة التالية يف وضع سيناريوهات خمتلفة لعملية حتديد العينة بناء ا على حمددي التكلفة والوقت املمكن 

 .دراسة امليدانيةإلجراء ال

 

 ،αودرجة املخاطرة   d0بناء على تغريات خطأ املعاينة   nحجم العينة (1)العالقة رقم لنا تبني 
 .ستخراجها من اجلدول الطبيعي بداللة درجة املخاطرةاقيمة يتم  tαحيث 

عند خطأ معاينة  مفردة 583ختيار السيناريو الذي حُيّدد حجم العينة بـ اب باالعتماد على هذه العالقة قمنا
d0  ودرجة خماطرة %3يساوي α  ؛%3تساوي                
 :أداة الدراسة ومدى صدقها وثباتها  .3

يعتمد الباحث يف دراسته على االستدالل اإلحصائي، حيث مت مجع البيانات امليدانية  :أداة الدراسة. 1.3
من عينة البحث باستعمال أداة االستبانة، مث إعداد هذه األخرية وتبويبها بناء ا على فرضيات البحث إىل 

مقياس ''اس َمبنّية على أستتضمن مثانية عشرة عبارة تقييمية  " E- Servqual"مخسة حماور حسب منوذج

………………………(1) 
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ا حسب سلبية ا وتصاعدي  ويتغري الرتميز املستعمل خليارات املقياس تنازلي  . ذو مخس درجات'' ليكرت
 .وإجيابية املعلومات املراد قياسها من موضوعات الفقرات

 المستخدم مقياس ليكرت: (01)دول رقم ج
 الخيارات           

             الحالة

موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 

 بدرجة أقل
 غير موافق

غير موافق 
 بشدة

 1 2 3 4 5 إيجابية

 الخيارات          
             الحالة

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

 5 4 3 2 1 سلبية

 .من إعداد الباحث استناد ا إىل آراء احملكمني: المصدر

 عتمادية؛ لإلجابة على الفرضية األوىل؛اال بُعد :المحور األول -

 ستجابة؛ لإلجابة على الفرضية الثانية؛بُعد اال: المحور الثاني -

 بعد امللموسية؛ لإلجابة على الفرضية الثالثة؛: المحور الثالث -

 بعد الوصول؛ لإلجابة على الفرضية الرابعة؛: المحور الرابع -

 .بعد األمان أو الضمان؛ لإلجابة على فرضية البحث اخلامسة: المحور الخامس -

  :وصدق االستبانةثبات  .2.3

نفس النتيجة لو مت إعادة توزيعها أكثر من مرة حتت  يقصد هبا أن تعطيبالنسبة لثبات االستبيانة في
 :نفس الظروف والشروط، فيها طريقتني مها

 .القيم اخلاصة هبذا املعامل  (21)رقم حيث يُبنّي اجلدول : معامل ألفا كرونباخ .1.2.3

 



 بن بوريش نشاط الدين
 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة الخدمات البنكيةأثر 

 (دراسة بعض البنوك التجارية الجزائرية) 
 

66 

 

r

r

1

2

 ستبانةالكلية لال ط بين كل بُعد والدرجةمعامل االرتبا :(02) جدول رقم

 
 
 

 
 
 

 
 SPSSحتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج  :المصدر

     داللة ىمستو يتضح من خالل نتائج حساب معامل ألفا كرونباخ أنه دال إحصائيا عند  
 0.635، ويف أبعاد االستبانة بدرجة ترتاوح بني  21810ومرتفع يف االستبانة ككل بدرجة  ،       

 لالعتماد على معامل ألفا كرونباخ يف التأكد من ثبات االستبانة؛ 210، وهذا يفوق احلد األدىن 0.722 و
 .القول أن لالستبانة درجة عالية من الثباتمُيكّننا ومنه 

فقرات االستبانة إىل جزأين، األول ميثل األسئلة الفردية والثاين  تقسم: معامل التجزئة النصفية. 2.2.3
بني درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية  (r) ميثل األسئلة الزوجية مث حُيسب معامل االرتباط
    :مث يتم تصحيحه مبعادلة سبريمان براون كالتايل

        Reliability Coefficient  =            ……….…… (02) 

ويوضح اجلدول املوايل النتائج بالنسبة لالستبانة ككل وبالنسبة لكل بعد من األبعاد حبيث مت 
حساب االرتباط بني األسئلة الفردية والزوجية، ومن مث تصحيحه بتطبيق العالقة السابقة لنحصل على 

 .معامل الثبات
 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد

 0,810 11 االستبانة ككل

 0,088 23 (21)   االعتماديةبُعد    

 0,710 20 (21)   االستجابةبُعد    

 0,008 23 (25)    بُعد امللموسية   

 0,035 20 (20)     بُعد الوصول   

 0,722 20 (23)     بُعد األمان     
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 بين كل األبعاد والدرجة الكلية لالستبانةمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية : (03) جدول رقم 
 معامل الثبات معامل االرتباط عدد الفقرات األبعاد

 11 االستبانة ككل
*
0.859 

*
0,924 

 23 (21) بُعد اإلعتمادية    
*
0,688 

*
0,815 

 20 (21)بُعد اإلستجابة     
*
0,678 

*
0,808 

 23 (25)  بُعد امللموسية    
*
0,639 

*
0,779 

 20 (20) بُعد الوصول      
*
0,572 

*
0,727 

 20 (23) بُعد األمان        
*
0,731 

*
0,844 

                                                      *
 sig  =0,000   /   =0,05  

 SPSSحتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج  :المصدر
وهي قيمة مرتفعة ودالة  0.924أن معامل االرتباط بالنسبة لالستبانة ككل بلغ من اجلدول يتضح 

وهذا ما يؤكد ثبات  0.9و 0.7ا؛ كما أن معامل الثبات يف كل أبعاد االستبانة مرتفع وحمصور بني إحصائي  
  .جاهزة الختبار مدى صدقهاما يربز أهنا  ، وهوستبانة وصالحيتها لالستخداماال

هبا مدى قدرهتا على قياس خمتلف التوجهات واآلراء حول  ُيقصدف صدق االستبانةأّما بالنسبة إىل 
موضوع دراستنا، ومدى صدق وداللة القرار الذي سيتخذ بناء  على نتائج هذا املقياس؛ حيث استعملنا يف 

َقاسقياس لنواحي أي مدى متثيل امل صدق المحتوى صدق أداة قياسنا على التأكد من
ُ
 اجلانب امل

  ،ُبعد الذي تنتمي إليه هذه الفقرةأي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع ال باالتساق الداخلي
 :كما هو مبني فيما يلي
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 ينالبعد ينوالدرجة الكلية لهذ والثاني فقرات البعد األول نمعامل االرتباط بي :(04) جدول رقم
 االستجابة: الُبعد الثاني االعتمادية: الُبعد األول

رتباطالامعامل  الفقرات  رتباطالامعامل  الفقرات 

 21005* (06)الفقرة  21358* (21)الفقرة 
 21025* (07)الفقرة  215.0* (21)الفقرة 
 21380* (08)الفقرة  21082* (25)الفقرة 
 21580* (09)الفقرة  210.5* (20)الفقرة 
  21011* (23)الفقرة 

0,000 = sig* ،0,051=     عند مستوى معنوية 

 SPSSحتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر

أن مجيع معامالت ارتباط الفقرات دالة إحصائيا ، وهذا يعين  ينيُبنّي حتليل االتساق الداخلي للبعد
أن كل فقرة متسقة بشكل جيد نسبيا مع البعد الذي تنتمي إليه، حيث يرتاوح معامل االرتباط يف أغلبها 

  .من ناحية االتساق الداخلي كل من اجلزئني األول والثاين صادقني  ، ويُعد بذلك210و 210بني 

 ماله والدرجة الكلية والرابع معامل االرتباط بين فقرات البعد الثالث: (55) جدول رقم

 الوصول: الُبعد الرابع الملموسية: الُبعد الثالث

رتباطالامعامل  الفقرات رتباطالامعامل  الفقرات   

 21001* (13)الفقرة  21018* (12)الفقرة 

 21010* (10) الفقرة .2131* (11) الفقرة

 213.5* (10)الفقرة  21325* (11)الفقرة 

 21081* (18)الفقرة  21051* (15)الفقرة 

  21080* (10)الفقرة 

0,000 = sig*،   0,051 =  عند مستوى معنوية 

 SPSSحتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر



 بن بوريش نشاط الدين
 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جودة الخدمات البنكيةأثر 

 (دراسة بعض البنوك التجارية الجزائرية) 
 

69 

 

 .من االستبانة صادقا من ناحية االتساق الداخلي والرابع يُبنّي ما سبق أن اجلزء الثالث
 البعدمعامل االرتباط بين فقرات البعد الخامس والدرجة الكلية لهذا : (50)ل رقم جدو 

 األمان: الُبعد الخامس

رتباطالا معامل الفقرات  

 21508* (13)الفقرة 

 210.8* (10)الفقرة 

 21008* (10)الفقرة 

 21015* (18)الفقرة 

0,000 = sig* ،  0,051=   عند مستوى معنوية 
 SPSSحتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج  :لمصدرا

ومبا أن األبعاد ؛ من ناحية االتساق الداخلي من االستبانة صادق يُبنّي ما سبق أن اجلزء اخلامس
 .االستبانة ككل صادقة من حيث االتساق الداخلي فيمكننا القول أناخلمسة لالستبانة متسقة داخليا، 

يقيس مدى حتقق األهداف اليت تريد  والذي الصدق البنائيباإلضافة إىل صدق احملتوى هناك 
من أبعاد االستبانة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة؛ كما  ليها، ويُبنّي مدى ارتباط كل بعداألداة الوصول إ

 معامل االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة: (07) جدول رقم     :يلي
 معامل االرتباط عدد الفقرات األبعاد

 0,001* 23 (21)بُعد اإلعتمادية     

 0,626* 20 (21) بُعد اإلستجابة     

 0,599* 23 (25)بُعد امللموسية      

 0,518* 20 (20)بُعد الوصول       

 0,033* 20 (23)      بُعد األمان   

0,000 = sig* ،0,051 =    عند مستوى معنوية 

 SPSSحتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر
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 .يُبنّي حتليل الصدق البنائي ألبعاد االستبانة فيما سبق أهنا صادقة ملا وضعت لقياسه
 :عرض وتحليل نتائج الدراسة .4

بغرض التعرف على بعض جمموعة من املتغريات  قد تضمنت اإلستبانةل :وصف خصائص العينة .1.4
مت  حيثاجلنس، املهنة واملستوى العلمي، العمر واألقدمية يف التعامل مع البنك؛ : هي خصائص العينة

استبانة جاهزة  510استبانة منها  501منها ع سرتجاحسب حجم العينة احملّددة،  استبانة 583توزيع 
كانوا من جنس الذكور وحوايل   08%أي  أغلب العمالء ستبانات أنبعد حتليل هذه اال لوحظ .للتحليل

، وهو ما يدعم كون مستوى جامعي أو مستوى ثانويإما ميل 2.%و سنة 52أعمارهم أقل من  %30
عتبار أنه كلما كان املستوى العلمي مرتفعا تكون هناك قابلية اعلى  واالستجابة لالستبانة،بلية القا

متثل  1013%تليها نسبة  من العمالء كانوا موظفني 0.13%حوايل ، و االستبانةواستجابة كبريتني حنو 
تفاقيات اليت تعقدها البنوك مع رجال األعمال أصحاب الشركات واملصانع اال ما تفسرهرجال األعمال 

عدد سنوات تعاملهم مع البنوك حمل  33%لفتح حسابات بنكية للموظفني لديها يف هذه البنوك؛ وحوايل 
من مفردات العينة أقدمية التعامل مع هذه البنوك ترتاوح  5010%سنوات، تليها نسبة  3اسة أقل من الدر 

 .سنوات 12إىل  3مابني 
جيب البدء مبعرفة نوع االختبارات اليت سنجريها، هل هي اختبارات الفروض   :اختبار الفرضيات .2.4

ملعرفة توجه ( Sign Test)حيث خنتار اختبار اإلشارة  الالمعلمية؛ باستخدام مقياس ليكرت، أواملعلمية 
الذي  µجابات ة ملتوسط درجة اإلآراء العينة املستجوبة بناء  على اإلشارات اإلجيابية والسلبية بالنسب

 :حيسب يف دراستنا من خالل العالقة التالية

 

 H0سنقوم باختبار الفرضيات اخلمسة بإتباع مراحل أساسية هي حتديد الفرضية الصفرية  حيث 

 .وأخريا اختاذ القرار وحساب إحصائية االختبار α ، ومن مث حتديد مستوى الداللةH1والفرضية البديلة 
 

3
5

54321
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  :اختبار الفرضية األولى.1. 2.4
الباحث الفرضية الصفرية إحصائيا حسب خصائص اختبار اإلشارة، بأهنا تدل على أنّه ال  ّددحي

توجد هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات العينة ومتوسط الدراسة؛ وتكون الفرضية 
 :البديلة على عكس هذا التوجه كاآليت

H0:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات العينة حول اعتماد البنك على تكنولوجيا
 .اإلعالم واالتصال وجعله قادر ا على مواجهة املتغريات اليت تعيق تقدمي اخلدمة البنكية

H1: بني متوسط إجابات العينة حول اعتماد البنك على تكنولوجيا توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 .اإلعالم واالتصال وجعله قادر ا على مواجهة املتغريات اليت تعيق تقدمي اخلدمة البنكية

مُيكننا االعتماد على اإلشارات حول املتوسط لنفي أو  ،H1ويف احلالة اليت تُقبل فيها الفرضية البديلة  
 .إثبات الفرضية األوىل

للبعد األول  التايل، نتائج اختبار اإلشارة، يوضح لنا اجلدول α=2123حتديدنا ملستوى الداللة  بعد
  .من االستبانة

 شارة للبعد األولنتيجة اختبار اإل :(50)جدول رقم 

 البعد األول
عدد اإلشارات 

aالموجبة
 

عدد 
اإلشارات 

bالسالبة
 

 المتوسط
األهمية 
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

لخاص  القرار
 بالمجال

H0 H1 

 عتماديةاال
181 

%8011 

03 

%1518 
 مقبولة مرفوضة 21222 3.100% 5138

(a) :(.5=) شارات األكرب متاما من ين يؤيدون فرضية الدراسة، وهي اإلتشري اإلشارات املوجبة إىل عدد الذ 
(b) :شارات حول فرضية الدراسة، وهي اإل( ا مانوع)شارات السالبة إىل عدد الذين يعارضون، أو هم مرتددون تشري اإل

 (.5=) األقل من أو تساوي 

 SPSS1حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج  :المصدر
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مرفوضة يف البعد األول، ممّا يدل على أن هنالك فروق ذات  H0يتضح من خالل اجلدول أعاله، أن     
داللة إحصائية بني متوسطة إجابات العينة حول البعد األول، وأن هذه الداللة متوفرة يف كل فقراته؛ إذ 

، وذلك من خالل معطيات إشارات البعد على إثبات أو نفي فرضية الدراسة مُيكّننا االنتقال لعملية احلكم
، وهي جيدة 5138بـعند متوسط مقدر  %3.100راته، فيتبنّي لنا أن أمهيته النسبية مقدرة حبوايلاألول وفق

من إجابات العينة كانت ذات إشارات موجبة % 8011نسبيا ونعتمد على أمهيتها يف القول أن ما إمجاله
واجلدول  .املرتددةمن اإلجابات املعارضة و  %1518وبالتايل فهي مؤيدة للفرضية األوىل بشكل عام، مقابل 

 .  املوايل خاص بفقرات البعد األول وحتليلها

 شارة لفقرات الُبعد األولإلنتيجة اختبار ا: (50)جدول رقم 

فقرات البعد 
 األول

عدد 
اإلشارات 

 aالموجبة

عدد 
اإلشارات 

 bالسالبة

المتوس
 ط

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

الخاص  القرار
 بالفقرة

H0 H1 

املوقع االلكرتوين للبنك  
ملتزم بتحقيق وعوده حول 
اخلدمات املقدمة يف الوقت 

 (1) احملدد

10. 

%00 

00 

%10 
0121 00% 21222 

مرفوضة
مقبولة 
 

البنك يتميز بالدقة يف 
 (1)تعامالته االلكرتونية

112 

%00 

110 

%50 
5101 01% 21222 

مرفوضة
مقبولة 
 

البنك يقدم خدمات 
إلكرتونية متنوعة قادرة على 

 (5)تلبية رغبة كل عميل

181 

%30 

100 

%00 
515. 3013% 21202 

مرفوضة
مقبولة 
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اخلدمات البنكية املستحدثة 
ترسل للعمالء عرب الربيد 

 (0)اإللكرتوين

10. 

%31 

130 

%08 
5101 30% 21301 

مقبولة
مرفوضة 
 

املوزع اإللكرتوين للبنك يعمل 
 بصفة دائمة يف أي وقت

(3) 

1.2 

%38 

150 

%01 
5158 30155% 21225 

مرفوضة
مقبولة 
 

 SPSS1حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج  :المصدر
 

اخلاصة بإرسال  (0)يوضح اجلدول أعاله، أن هناك فقرة واحدة غري دالة إحصائيا وهي الفقرة 
اخلدمات البنكية املستحدثة للعميل عرب الربيد االلكرتوين حيث سُندقق يف هذه الفقرة من خالل جتزئة 
عينة الدراسة حسب املستوى العلمي وذلك ألنه كلما كان املستوى مرتفعا اعتربنا أن أفراد العينة لديهم 

ن عبارات النموذج وتقييمه، وهذا يدعم إىل قدرات على استيعاب مضمون االستبانة ومدلول كل عبارة م
حد ما صدق البيانات وانعدام العشوائية يف اإلجابات، كما يوضحه اجلدول املوايل؛ أما باقي الفقرات 

وقد كانت أكثر تأثريا على إشارة الُبعد  %01بنسبة  (1)فقرة التليها  %00بنسبة  (1)فنجد أن الفقرة 
على التوايل؛ أما  %00و %00تقارب  (1)و (1)الكلية، حيث كانت درجة اإلجابات املؤيدة للمؤشر 

على التوايل؛ أما عدد الفقرات اليت جتاوزت فيها نسبة  %30و %38فكانت  (5)و (3)الفقرات 
 .املعارضني واملرتددين نسبة املؤيدين معدومة

يتضح أن كل من فئة األقل من الثانوي وفئة الثانوي ال  (0) ه فيما خيص الفقرةدناجلدول أمن ا
تقدم إجابات دالة حول موضوع هذه الفقرة، األمر الذي جيعلنا ال نعتمد عليها يف اختبار مؤشرات 

عليها، حيث كانت الفرضية األوىل، أما الفئة الثالثة واألخرية اخلاصة باملستوى اجلامعي فيمكن االعتماد 
وعند متوسط مقدر  %3013 وذو أمهية نسبية مقدرة حبوايل %.3درجة اإلجابات املؤيدة للمؤشر بنسبة 

، نظر ا المتالك هذه الفئة للمستوى العلمي والوعي املصريف والتكنولوجي الذي يسمح هلم بالتحكم .515ـب
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ال يف البنوك ومن مث فهي مؤيدة للفرضية والتوجه بدرجة كبرية الستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتص
 .األوىل بشكل عام بالنسبة هلذه الفئة

 شارة للفقرة غير الدالة في البعد األولنتيجة تفصيل اختبار اإل: (10) جدول رقم

 الفقرات غير الدالة في البعد األول

عدد 
اإلشارات 

aالموجبة
 

عدد 
اإلشارات 

bالسالبة
 

 المتوسط
مستوى 
 المعنوية

   القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

اخلدمات البنكية 
 املستحدثة ترسل
 يدللعمالء عرب الرب 

 (0)اإللكرتوين

أقل من 
 الثانوي

%05 %50 5132 21113 

مقبولة
مرفوضة 
 

 21081 5105 00% 35% الثانوي

مقبولة
مرفوضة 
 

 .2121 .515 01% .3% جامعي
مرفوضة

مقبولة 
 

 SPSS1حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج : المصدر
بعد إجراء اختبار اإلشارة على البعد األول املتعلق بالفرضية األوىل، وإثبات صحتها بشكل إمجايل 

التحليل التفصيلي  فإن؛ %3.100وعند أمهية نسبية وصلت إىل %8011بنسبة إجابات مؤيدة وصلت إىل
وعند أمهية نسبية  %02للفقرات اخلاصة بالبعد بـَّينت أن أغلبيتها كانت مؤيدة وبنسب استجابة فاقت

  نهائياا يُقّرر الباحث األخذ بصحة الفرضية األولى .مع بعض التحفظات ملا سبق شرحه ؛%02فاقت
 :الفرضية الثانية اختبار.2. 2.4
H0:  إحصائية بني متوسط إجابات العينة حول جعل تكنولوجيا اإلعالم ال توجد فروق ذات داللة

 يستجيب أكثر لطلبات العميل؛ واالتصال، البنك
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H1: بني متوسط إجابات العينة حول جعل تكنولوجيا اإلعالم  توجد فروق ذات داللة إحصائية
 .واالتصال، البنك يستجيب أكثر لطلبات العميل

 

 للُبعد الثاني إلشارةانتيجة اختبار : (11)جدول رقم 

البعد 
 الثاني

عدد 
اإلشارات 

aالموجبة
 

عدد 
اإلشارات 

bالسالبة
 

 المتوسط
األهمية 
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

 القرار
الخاص 
 بالمجال

H0 H1 

 االستجابة
100 

%8110 

02 

%1810 
5102 30100% 21222 

مرفوضة
مقبولة 
 

 SPSS1 حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج :المصدر

يتضح من خالل اجلدول أعاله، أن الفرضية الصفرية مرفوضة يف البعد الثاين، ممّا يدل على أن 
هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطة إجابات العينة حول هذا البعد، وأن هذه الداللة 

الثاين؛ إذ مُيكّننا اآلن االنتقال إىل عملية احلكم على إثبات أو نفي اإلحصائية متوفرة يف كل فقرات البعد 
وفقراته، فيتبنّي لنا  االستجابةعد بُ إمجايل من خالل معطيات إشارات  فرضية الدراسة الثانية، وذلك بشكل

وهي جيدة نسبيا ، 510بـعند متوسط مقدر  %30100أن هذا األخري ذو أمهية نسبية مقدرة حبوايل 
من إجابات العينة كانت ذات إشارات موجبة وبالتايل  %81د على أمهيتها يف القول أن ما إمجاله ونعتم

. من اإلجابات املعارضة واملرتددة حول الفرضية الثانية%18فهي مؤيدة للفرضية الثانية بشكل عام، مقابل
 .  وفيما يلي اجلدول اخلاص بالفقرات وحتليلها
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 شارة لفقرات الُبعد الثانينتيجة اختبار اإل :(12) جدول رقم

 فقرات البعد الثاني
عدد 

اإلشارات 
 aالموجبة

عدد 
اإلشارات 

 bالسالبة

المتوس
 ط

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

 القرار
الخاص 
 بالفقرة

H0 H1 

البنك ينفذ األوامر 
االلكرتونية للعمالء بصفة 

 (0) سريعة

100 

%30 

132 

%00 
5132 38155% 21210 

 مرفوضة

 مقبولة

البنك يتعامل مع املشاكل 
النامجة عن التعامالت 

 (0) اإللكرتونية بسرعة

120 

%01138 

111 

%50101 
511. 30185% 21222 

 مرفوضة

 مقبولة

البنك جييب عن 
االستفسارات 

واالستعالمات املرسلة 
إلكرتونيا  من قبل العميل 

 (8)بسرعة

1.0 

%02 

151 

%02 
5113 30110% 21221 

 مرفوضة

 مقبولة

يتم احلصول إلكرتوني ا على  
كشف احلساب عند 

 (.)الطلب فقط

180 

%3013 

101 

%0513 
515. 3013% 21215 

 مرفوضة

 مقبولة

 SPSS1 حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج: المصدر 

 اإلجاباتاجلدول أعاله، أن كل الفقرات ميكن االعتماد عليها يف التحليل التفصيلي إلشارات  يوضح     
تليها  %38155بنسبة  (6)وذلك لداللتها اإلحصائية، فنجد أن أعلى الفقرات أمهية نسبية هي الفقرة

 %05تقارب  (1)و (0)أما فيما خيص درجة اإلجابات املؤيدة للفقرتني ،%3013بنسبة ( .)فقرةال
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على التوايل؛ أما عدد الفقرات اليت  %30و %30فقد كانت  (0)و( .)على التوايل، أما الفقرتني %02و
جتاوزت فيها نسبة املعارضني واملرتددين نسبة املؤيدين معدومة؛ ومن مث فهي مؤيدة للفرضية الثانية بشكل 

 .عام
الفرضية الثانية، وإثبات صحتها بشكل إمجايل إجراء اختبار اإلشارة على البعد الثاين املتعلق ب بعد

فإن التحليل التفصيلي  ؛%30وعند أمهية نسبية وصلت إىل  %81بنسبة إجابات مؤيدة وصلت إىل 
وعند  %01للفقرات اخلاصة بالبعد بـَّينت أن كل الفقرات كانت مؤيدة للفرضية وبنسب استجابة فاقت 

 .احث األخذ بصحة الفرضية الثانيةنهائياا يُقّرر الب ؛%38أمهية نسبية فاقت 
 : الفرضية الثالثة اختبار.3. 2.4
H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات العينة حول جعل اخلدمة البنكية املقدمة

 أكثر ملموسية بالنسبة للعميل وذلك باستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال؛
H1 : بني متوسط إجابات العينة حول جعل اخلدمة البنكية املقدمة أكثر توجد فروق ذات داللة إحصائية

 .ملموسية بالنسبة للعميل وذلك باستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 شارة للبعد الثالثنتيجة اختبار اإل: (13) جدول رقم

 البعد الثالث

عدد 
اإلشارات 

aالموجبة
 

عدد 
اإلشارات 

bالسالبة
 

 المتوسط
األهمية 
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

 القرار
 الخاص بالمجال

H0 H1 

 الملموسية
181 

%80 

00 

%15 
 مقبولة مرفوضة 21222 3.110% 5133

 SPSS1 حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج: المصدر 

ممّا يدل على أن هنالك فروق  مرفوضة يف البعد الثالث،H0 يتضح من خالل اجلدول أعاله، أن 
اإلحصائية متوفرة يف كل  إحصائية بني متوسطة إجابات العينة حول الُبعد، وأن هذه الداللة داللة ذات

وهي  ،5133بـعند متوسط مقدر  %3.110فيتبني لنا أن هذا الُبعد ذو أمهية نسبية مقدرة حبوايل   فقراته؛
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من  %15من إجابات العينة كانت ذات إشارات موجبة مقابل  %80جيدة نسبيا تبني أن ما إمجاله 
 .  وفيما يلي اجلدول اخلاص بالفقرات وحتليلها. اإلجابات املعارضة واملرتددة حول الفرضية الثالثة

 شارة لفقرات الُبعد الثالثة اختبار اإلنتيج: (14) جدول رقم

 فقرات البعد الثالث
عدد 

اإلشارات 
 aالموجبة

عدد 
اإلشارات 

 bالسالبة
 المتوسط

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

 القرار
الخاص 
 بالفقرة

H0 H1 

وقع االلكرتوين للبنك امل
مصمم بشكل جذاب 

 (12)ومجيل

183 

%30 

101 

%05 
5130 

3.150

% 
21210 

مرفوضة
مقبولة 
 

وقع االلكرتوين للبنك امل
مصمم بشكل يسهل 

على العميل تتبع 
 (11)حمتواه

108 

%33 

108 

%03 
513. 0113% 21218 

مرفوضة
مقبولة 
 

وقع االلكرتوين للبنك امل
يسهل العثور على ما 

 (11) حيتاجه العميل

130 

%08 

10. 

%31 
5101 

30185

% 
21301 

مقبولة
مرفوضة 
 

وقع االلكرتوين للبنك امل
يعرض اخلدمات املقدمة 

 (15)بشكل جيد

183 

%30 

101 

%05 
5101 

30185

% 
21210 

مرفوضة
مقبولة 
 

املوقع االلكرتوين للبنك 
مصمم بطريقة تسهل  

على العميل اكتشاف 
(10)اخلدمات اجلديدة  

150 

%01 

.1 

%18 
510. 

05110

% 
21222 

مرفوضة
مقبولة 
 

 .SPSS حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج :المصدر
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هي الوحيدة غري الدالة إحصائيا، حيث سُندقق يف هذه  (11) يوضح اجلدول أعاله، أن الفقرة
الفقرة من خالل جتزئة عينة الدراسة حسب املستوى العلمي كما يوضحه اجلدول املوايل؛ أما باقي الفقرات 

 %05110بنسبة  (10)فيمكن االعتماد عليها يف التحليل، فنجد أن أعلى الفقرات أمهية نسبية هي الفقرة

 %22قاربت  (10)ملؤشر الفقرةأما فيما خيص درجة اإلجابات املؤيدة ، %0113بنسبة ( 11)تليها الفقرة
يف درجة اإلجابات  نيتيمتساو فكانتا  00و 03وقد كانت أكثر تأثريا على إشارة الُبعد الكلية؛ أما الفقرتني 

من  %22فقد أخذت املرتبة األخرية يف هذا البعد بنسبة ( 00)أما فيما خيص الفقرة ،%30املؤيدة بنسبة 
اإلجابات املؤيدة؛ أما عدد الفقرات اليت جتاوزت فيها نسبة املعارضني واملرتددين نسبة املؤيدين فقرة 

 (111)وفيما يلي اجلدول اخلاص بالفقرة . واحدة

 البعد الثالثنتيجة تفصيل اختبار االشارة للفقرة غير الدالة في : (15)جدول رقم 

الفقرات غير الدالة في البعد 
 الثالث

عدد 
اإلشارات 

 aالموجبة

عدد 
اإلشارات 

 bالسالبة

المتوس
 ط

مستوى 
 المعنوية

 القرار
 الخاص بالفقرة

H0 H1 

املوقع االلكرتوين 
للبنك يسهل 

العثور على ما 
حيتاجه العميل 

(11) 

أقل من 
 الثانوي

 مرفوضة مقبولة 21201 5122 %03 %13

 مرفوضة مقبولة 213.0 5100 00% 35% الثانوي

 مرفوضة مقبولة 21800 5100 .0% 31% جامعي

 SPSS1 حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج :المصدر

سبق يتضح أن كل الفئات ال تقدم إجابات دالة حول موضوع هذه الفقرة، األمر الذي جيعلنا  مما
 .ال نعتمد عليها أيضا يف اختبار مؤشرات الفرضية الثالثة

وعند أمهية  %80بعد إجراء اختبار اإلشارة على البعد الثالث وصلت نسبة اإلجابات املؤيدة إىل
التفصيلي للفقرات اخلاصة بالبعد بـَنّي أن ُجل الفقرات كانت ؛ والتحليل %3.110نسبية وصلت إىل 
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نهائياا يُقّرر الباحث األخذ ؛ %02وعند أمهية نسبية فاقت  %02مؤيدة للفرضية وبنسب استجابة فاقت 
 .الفرضية الثالثة بصحة

 :اختبار الفرضية الرابعة .4. 3.4
H0: العينة حول مسامهة تكنولوجيا اإلعالم  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات

 واالتصال يف وصول اخلدمة البنكية للعميل يف املواعيد احملددة؛
H1:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات العينة حول مسامهة تكنولوجيا اإلعالم

 .واالتصال يف وصول اخلدمة البنكية للعميل يف املواعيد احملددة
 شارة للُبعد الرابعنتيجة اختبار اإل: (10)جدول رقم 

البعد 
 الرابع

عدد 
اإلشارات 

 aالموجبة

عدد 
اإلشارات 

 bالسالبة

المتوس
 ط 

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

 القرار
 الخاص بالمجال

H0 H1 

 الوصول
100 

%80 

31 

%10 
 مقبولة مرفوضة 21222 30100% 5100

 SPSS1 حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج :المصدر

روق ذات مرفوضة يف البعد الرابع، ممّا يدل على أن هنالك فH0 يتضح من اجلدول أعاله، أن 
إجابات العينة حول هذا البعد، وأن هذه الداللة اإلحصائية متوفرة يف كل  داللة إحصائية بني متوسط

عند متوسط  %30100فقرات البعد الرابع؛ حيث يتبنّي لنا أن هذا األخري ذو أمهية نسبية مقدرة حبوايل 
 ن إجابات العينة كانت ذات إشاراتم %80، وهي جيدة نسبيا حيث تبني أن إمجايل 5100مقدر بـ 

 .من اإلجابات املعارضة واملرتددة حول هذه الفرضية %10موجبة مقابل 
، حبيث نبنّي توجه وللتفصيل أكثر يف القرار املتخذ حول الفرضية، سنقوم بتحليل نتائج هذا الُبعد

 ،ملا لذلك من تدقيق يف احلكم النهائي حول إثبات أو نفي هذه الفرضية حدااإلجابات يف كل فقرة على 
 .  ي اجلدول اخلاص بالفقرات وحتليلهاوفيما يل
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 شارة لفقرات الُبعد الرابعنتيجة اختبار اإل :(11)جدول رقم 

 فقرات البعد الرابع

عدد 
اإلشارات 

aالموجبة
 

عدد 
اإلشارات 

bالسالبة
 

المتوس
 ط

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

 القرار
الخاص 
 بالفقرة

H0 H1 

وقع املميكن الدخول إىل 
االلكرتوين للبنك 

 (13)بسرعة

306 

%94 

20 

%06 
4.13 68.83% 0.001 

مرفوضة
مقبولة 
 

سهولة الوصول إىل البنك 
الرد آين )عن طريق اهلاتف 

 (10)(أو آيل( موظف)

102 

81181% 

30 

%10110 
4.07 67.83% 21222 

مرفوضة
مقبولة 
 

وقع االلكرتوين للبنك يتيح امل
للعميل االطالع على 

 حسابه الشخصي
 (10)بسهولة

298 

%91 

28 

%09 
3.89 64.83% 0.003 

مرفوضة
مقبولة 
 

سهولة إجياد اخلدمة املرغوبة 
وقع املمن ِقبل العميل على 

(18)االلكرتوين للبنك  

302 

%93 

24 

%07 
4.00 66.67% 0.000 

مرفوضة
مقبولة 
 

 SPSS1 حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج :المصدر

اجلدول أعاله، أن كل الفقرات ميكن االعتماد عليها يف التحليل وذلك لداللتها اإلحصائية،  يوضح
بنسبة ( 10)تليها الفقرة  %08185بنسبة  (13)فنجد أن أعلى الفقرات أمهية نسبية هي الفقرة 

كان أكثر تأثريا على   (10)حيث مؤشر الفقرة ، %00100بنسبة  (18)تليها أيضا الفقرة ، 00185%
تقارب ( 02)ومؤشر الفقرة  (13)إشارة الُبعد الكلية وذلك بدرجة إجابات مؤيدة للمؤشر اخلاص بالفقرة 
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 %1.و %5.فقد كانت درجة اإلجابات املؤيدة  18و 10على التوايل، أما املؤشرين  %85و 0%.
 .معدومةفهي عدد الفقرات اليت جتاوزت فيها نسبة املعارضني واملرتددين نسبة املؤيدين  أماعلى التوايل؛ 

إجراء اختبار اإلشارة على البعد الرابع املتعلق بالفرضية الرابعة، وصلت اإلجابات املؤيدة إىل  بعد
يّنت أن كل والتحليل التفصيلي للفقرات اخلاصة بالبعد بَـ  ؛%30100وعند أمهية نسبية وصلت إىل  80%

وعند أمهية نسبية فاقت  %0.الفقرات كانت مؤيدة بدرجة ِجد كبرية للفرضية وبنسب استجابة فاقت 
 .نهائياا يُقّرر الباحث األخذ بصحة الفرضية الرابعة    ؛0818%
  :اختبار الفرضية الخامسة 5. 2.4

H0:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات العينة حول أن اخلدمة البنكية املقدمة
 بالنسبة للعميل ؛( أمانا)ضمان ا  إلكرتوني ا تعترب أكثر

H1 : توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات العينة حول أن اخلدمة البنكية املقدمة إلكرتوني ا
 .بالنسبة للعميل( أمانا)تعترب أكثر ضمان ا 

 للُبعد الخامس اإلشارةنتيجة اختبار : (10)جدول رقم 

البعد 
 الخامس

عدد اإلشارات 
aالموجبة

 

عدد اإلشارات 
bالسالبة

 

المتوس
 ط

األهمية 
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

 القرار
الخاص 
 بالمجال

H0 H1 

األمان 
 (الضمان)

520 

%.0 

12 

%20 
5185 05185% 21222 

مرفوضة
مقبولة 
 

 SPSS1 حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج :المصدر

يتضح من خالل اجلدول أعاله، أن الفرضية الصفرية مرفوضة يف البعد اخلامس، ممّا يدل على أن 
هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطة إجابات العينة حول هذا البعد، وأن هذه الداللة 

يل اإلحصائية متوفرة يف كل فقرات بُعد األمان؛ حيث أن هذا األخري ذو أمهية نسبية مقدرة حبوا
من اإلجابات ذات إشارات موجبة مقابل  %0.وأن ما إمجاله ، 5185عند متوسط مقدر بـ  05185%
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       .  وفيما يلي اجلدول اخلاص بالفقرات وحتليلها. من اإلجابات املعارضة واملرتددة حول هذه الفرضية 20%
 لفقرات الُبعد الخامس اإلشارةنتيجة اختبار : (10)جدول رقم 

 البعد الخامس فقرات

عدد 
اإلشارات 

aالموجبة
 

عدد 
اإلشارات 

bالسالبة
 

 المتوسط
األهمية 
 النسبية

مستوى 
 المعنوية

 القرار
الخاص 
 بالفقرة

H0 H1 

ال يتعامل البنك مع معلومايت 
اخلاصة بسرية تامة عرب موقعه 

 (.1)االلكرتوين

1.0 

%02101 

11. 

%5.138 
5180 00% 21222 

مرفوضة
مقبولة 
 

أشعر باألمان يف تعاماليت ال 
 (12)اإللكرتونية مع البنك

100 

%03100 

82 

10130% 
0120 00155% 21222 

مرفوضة
مقبولة 
 

( اإلستيالء)لقد مت إخرتاق 
حسايب البنكي 

 (11)اإللكرتوين

510 

%122 

22 

%22 
3122 85150% 21222 

مرفوضة
مقبولة 
 

لقد صادفت وجود أخطاء يف 
مع تعاماليت اإللكرتونية 

 (11)البنك

112 

%00101 

110 

%53138 
510. 05110% 0.000 

مرفوضة
مقبولة 
 

 .SPSS حتليل بيانات االستبانة باستعمال برنامج :المصدر

يف التحليل التفصيلي إلشارات  يوضح اجلدول أعاله، أن كل الفقرات ميكن االعتماد عليها
خرتاق اأمهية نسبية هي الفقرة اخلاصة ب جابات وذلك لداللتها اإلحصائية، فنجد أن أعلى الفقراتاإل

وما يلفت االنتباه يف التحليل هو أن هذا  ،%85150البنكي اإللكرتوين للعميل وذلك بنسبة  احلساب
 حتدث أي األمر الذي جيعلنا نعترب أنه مل ،%122املؤشر كانت إجابات كل أفراد العينة معارضة له بنسبة 

 12فقرة الا لتوجه الفرضية؛ تليها املوشر مؤيد بدرجة كبرية جد   خرتاق وهذا يدل على أن هذااعملية 

وقد كانت هاتني الفقرتني األكثر تأثريا على إشارة الُبعد الكلية وذلك  ،%08وذلك بأمهية نسبية تقارب 
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 11على التوايل، أما الفقرتني  %03100و %122تقدر بـ 12 والفقرة 11بدرجة إجابات معارضة للفقرة 
على التوايل؛ من جهة أخرى فإن عدد  %01و %03فقد كانت درجة اإلجابات املعارضة تقارب  .1و

 .الفقرات اليت جتاوزت فيها نسبة املؤيدين واملرتددين نسبة املعارضني معدومة

بعد إجراء اختبار اإلشارة على البعد اخلامس املتعلق بالفرضية األخرية وصلت اإلجابات   :القرار اتخاذ
والتحليل التفصيلي للفقرات اخلاصة بالبعد  ؛%05185وعند أمهية نسبية وصلت إىل  %0.إىل  املؤيدة

وعند  %122بـَّينت أن كل الفقرات كانت مؤيدة بدرجة ِجد كبرية للفرضية وبنسب استجابة وصلت إىل 
 .نهائياا يُقّرر الباحث األخذ بصحة الفرضية الخامسة ؛%8515أمهية نسبية فاقت 

ملعرفة العناصر املهمة واألقل أمهية  ::اإللكترونية األهمية النسبية ألبعاد جودة الخدمة البنكية .3.4
  بالنسبة للعمالء ميكن ترتيب األبعاد اخلمسة حسب األمهية النسبية لكل بُعد كما يوضحه املنحىن

 

 
 
 
 
 
 

 Microsoft Excelعتماد على برنامج من إعداد الباحث باال :المصدر

 

نالحظ من خالل املنحىن أعاله أن الُبعد األكثر جودة بالنسبة للعمالء هو بُعد األمان، ما يدل 
املوقع اإللكرتوين ويشعرون باألمان يف تعامالهتم اإللكرتونية مع البنوك حمل على أن العمالء يثقون بسرية 

؛ يأيت بعد ذلك جنح التقنيات املستعملة حىت اآلنتعترب من أاليت  الدراسة، وهذا بفضل نظم التشفري القوية
م اليومية وذلك أن العمالء يعتمدون على املوقع اإللكرتوين للبنوك يف معامالهت الذي يبنيبُعد االعتمادية 

 البنكية االلكترونية منحنى عنكبوتي يمثل األهمية النسبية ألبعاد جودة الخدمة(:1) الشكل رقم

 

49 

54 

59 

64 
 اإلعتمادية

 اإلستجابة

 الوصول الملموسية

 األمان
 األمهية النسبية

60

% 

64

% 

37.7

% 

57

% 

59.17

% 
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بفضل اإلجراءات املطبقة واملتبعة من قبل مسؤويل البنوك والعمل على حتديثها وتعزيزها بإجراءات جديدة  
تصميم عتماد عليها؛ يليه بُعد امللموسية وهذا بفضل الرتكيز على التحديث الدائم لسبة االكل مرة لرفع ن

؛ ويف ...تصفح أو طريقة عرض اخلدماتال من جهة الشكل أو سهولة املوقع من كل اجلوانب سواء
على البنوك حمل الدراسة وهو ما حتم ستجابة على التوايل، لرابعة واخلامسة بُعد الوصول واالاملرتبتني ا

ملرغوبة الرتكيز أكثر على األبعاد املقيمة واملرتبة يف املراتب األخرية والعمل على ترقيتها إىل مستوى اجلودة ا
دون إمهال  ستقصاء حول رغبات العمالء وتطلعاهتم فيما خيص هذه اجلوانب،القيام بوذلك بتحديثها وا
 .والعمل أيضا على تطويرها اجيد   م ااألبعاد املقيمة تقيي

 :اتمةــــــخ
 أن وجود تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف البنوك أصبح ضرورة تتطلبها إن موضوع هذا البحث بنٌي 

لضمان بقائها واستمراريتها باحلفاظ على العمالء احلاليني  لتحسني جودة خدماهتاالتغريات االقتصادية 
 :مت التوصل للنتائج التاليةفمن خالل الدراسة امليدانية  .وجلب عمالء جدد

كلما زادت درجة استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كلما أدى ذلك إىل زيادة جودة اخلدمة  -
 إجيايب ومباشر؛البنكية املقدمة بشكل 

موافقة أغلبية أفراد عينة الدراسة بدرجة عالية على جودة اخلدمة البنكية اإللكرتونية املقدمة إذ أن  -
األداء الفعلي هلا يف البنوك قيد الدراسة ميتاز باجلودة يف أغلبية مظاهره امللموسة وغري امللموسة؛ 

 من مجيع النواحي؛ وعلى الرغم من ذلك فهي حتتاج إىل حتسني وتطوير كبري و 

 ؛عة قادرة على تلبية رغبة كل عميلالبنوك حمل الدراسة ال توفر خدمات إلكرتونية متنو  -

 األمان من بني أهم املؤشرات اإلجيابية جلودة اخلدمة البنكية اإللكرتونية؛بالشعور  -

 :وميكننا أن نقدم التوصيات التالية

 العمل على وضع وتطوير إطار قانوين يعمل على خلق بيئة من الثقة املالئمة للصريفة االلكرتونية؛  -

 وضع آليات للتقييم واملتابعة اإللكرتونية لنظام مؤشرات اجلودة؛ -
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ن تقييم جودة اخلدمة يكون من وجهة نظر العميل، دون التقليل من أمهية تكنولوجيا اإلعالم إ -
 لداخلي للبنك؛واالتصال والتقييم ا

التعرف على العناصر اليت يعتمد عليها العمالء يف تقييمهم جلودة اخلدمة واالستجابة لتغريات  -
 حاجاهتم؛

خدمات إلكرتونية  تدريب املوظفني على استعمال هذه التكنولوجيات، وحتسيسهم بأمهية تقدمي -
 .ذات جودة عالية

 :قائمة المراجع
، دار صفاء المصرفي وأثره في الصورة المدركة للزبائن المزيج التسويقي، عالء فرحان طالب .0

 12121للنشر والتوزيع، األردن، 
التحرير المصرفي ومتطلبات الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية ، عبد القادر بريش .2

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم للبنوك الجزائرية
 .1220-1223التسيري، فرع نقود ومالية، جامعة اجلزائر، 

 املؤمتر األداء، وتطوير بتنمية وعالقتها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة ،إبراهيم خبيت .0
 والعلوم احلقوق كلية ، 2005مارس 9 -8 واحلكومات، للمنظمات املتميز األداء حول الدويل العلمي

 .ورقلة جامعة االقتصادية،
 :المواقع االلكترونية

1. http://www.divaportal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hj_diva-480-

1__fulltext.pdf  

2. http://epubl.luth.se/1653-0187/2006/58/LTU-PB-EX- 0658-SE.pdf  

http://www.divaportal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hj_diva-480-1__fulltext.pdf
http://www.divaportal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_hj_diva-480-1__fulltext.pdf
http://epubl.luth.se/1653-0187/2006/58/LTU-PB-EX-%200658-SE.pdf
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 االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية محددات
 العارف خديجة

 2 جامعة وهران - LAMEOR مبخرب البحثه وعضو دكتورا طالبة
 khadidja-laref@outlook.fr  :بريد الكرتوين

 

 تراري مجاوي حسين. د
 2 جامعة وهران – LAMEOR خرب البحثعضو مب، (أ) أستاذ حماضر

 h_trari@yahoo.fr  :بريد الكرتوين

 ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل تقدير حمددات جاذبية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية خالل 

 االستثمارات تدفقات أمهية نظرا لزيادة و. باستخدام التقنيات القياسية لبيانات البانل 4162-6991الفرتة 

البحث إىل تسليط الضوء هذا  يف سعىنالعاملي،  االقتصاد يف النامية االقتصادات اندماج و املباشرة األجنبية
 .املؤسسية جمموعة من املتغريات االقتصادية الكلية وإىل  للجوءالدول باهذه على أهم العوامل اجلاذبة يف 

أظهرت نتائج الدراسة إىل أمهية حجم السوق املعرب عنه مبعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل،  قد و
تساعد على تفسري تدفقات ة أساسيكمحددات الكتلة النقدية   و القروض البنكية، االنفتاح التجاري

 .هذه الدول االستثمارات األجنبية إىل
 .، منهج بيانات البانلجاذبية مباشر، أجنيب، استثمار سياسة اقتصادية ،دول نامية : كلمات مفتاحية

Résumé 
Cette étude vise à estimer les déterminants de l’attractivité de 

l’investissement direct étranger dans les pays en développement au cours de 

la période 1996-2014 en utilisant les techniques économétriques des 

données de panel. Eu égard à l’importance des flux des IDE et à 

l’intégration de ces économies dans l’économie mondiale, nous nous 

proposons dans cette recherche de mettre la lumière sur les principaux 

facteurs de leur attractivité en recourant à un ensemble de variables 

macroéconomiques et institutionnelles. L’étude a permis de montrer 

mailto:khadidja-laref@outlook.fr
mailto:h_trari@yahoo.fr
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l’importance de la taille du marché exprimé par le taux de croissance du 

PIB, l’ouverture commerciale, les crédits bancaires et la masse monétaire 

comme déterminants essentiels expliquant les flux des IDE vers ces pays. 

Mots-clé : pays en développement, politique économique, IDE, attractivité, 

méthode de panel. 

 مقدمة
أصبحت مسألة جاذبية االستثمار األجنيب املباشر ضرورة اقتصادية ملسايرة االنفتاح الدويل، 

. جهة املنافسة الدوليةملوا حنو اقتصاد السوق خاصة يف ظل حتول املسار اهليكلي لالقتصاديات النامية
فخالل سنوات التسعينات، ازدادت حركة تدفقات رؤوس األموال األجنبية باجتاه الدول النامية واستطاعت 

 .هذه األخرية من حتسني أدائها على مستوى االقتصاد الكلي
حيث  ،وحاليا تشكل االقتصاديات النامية أعلى حصة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر

مليار دوالر  778، لتبلغ املستوى القياسي بقيمة 4162يف عام  مليار دوالر 186بلغت التدفقات الواردة 
 1.من اإلمجايل العاملي %45، أي ما يقارب 4162يف 

أداء جاذبية  مبواكبة التطورات احلديثة، تكشف الدراسات التطبيقية على أنه هناك تفاوت يف و
الدول النامية لالستثمار األجنيب املباشر، حيث تستقطب الدول األسيوية أعلى حصة مقارنة بدول إفريقيا 

 .عديدة عواملو الشرق األوسط و ذلك يرد إىل 
 أهمية الدراسة
يف االقتصاد الدويل، أال  اهلامة اجلوانب حدأ على الضوء تسلط كوهنا من الدراسة أمهية تنبع

جاذبية االستثمار األجنيب املباشر يف حمددات على وجه اخلصوص  هو االستثمار األجنيب املباشر، و و
أمهية الدراسة تكمن  مع أن أداء جاذبية الدول حمل الدراسة هي يف تباين ملحوظ، فإن و. الدول النامية

 .يف الدول النامية عوامل جذب االستثمار األجنيب املباشرتعزيز  يف

                                                 
1
 CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Rapport 

sur l’investissement dans le monde, 4162 : Repères et vue d’ensemble. Réformer la 

gouvernance de l’investissement international, Nations Unies, New York et Genève, p. 3. 
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 دراسةأهداف ال
االستثمار  تدفق يف املؤثرة العوامل أهم عن الكشف إىل البحث يهدف الدراسة، أمهية ضوء على

 : مما ميكننا من معرفة .جمموعة الدول الناميةالوارد إىل األجنيب املباشر 
 حمددات االستثمار األجنيب املباشر، سواء ذات األثر اإلجيايب أو السليب، -
الدول النامية  بني حجم تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد إلديناميكية العالقة  و -

 .الطويل حمدداهتا يف املدى القصري و و
 إشكالية الدراسة

إن حتديد جاذبية الدول النامية لالستثمار األجنيب املباشر يتطلب حتليل عدة جوانب من حيث 
اجتاهاته والعوامل املؤثرة فيه، حجم االستثمار األجنيب املباشر ومستوى  طبيعة االستثمار األجنيب املباشر،

ما هي مختلف العوامل التي تحدد  : طرح السؤال الرئيسي التايلنوعلى هذا األساس . األداء احملقق
  ؟ جاذبية االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية

 :نيالتاليسؤالني الالرئيسي  هذا السؤاليتفرع عن و 

 ؟ لدول الناميةلما هي املتغريات األكثر تأثريا يف جاذبية االستثمار األجنيب املباشر  -

 ؟ لالستثمار األجنيب املباشرالعينة كيف نقيم تفاوت أداء جاذبية دول  -
 فرضيات الدراسة

 : الفرضيات التاليةب نتقدمولإلجابة على إشكالية الدراسة، 
ر االنفتاح التجاري جاذبية رأس املال األجنيب مع األخذ يف االعتباتشجع بيئة االقتصاد الكلي :  1ف

 ؛للبلد املضيف
 .الدول النامية أمام تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف اكبري   اتشكل العوامل املؤسساتية عائق:  2ف
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 منهجية البحث
استخدام نا إىل أالدراسة جلحتقيق أهداف  و األسئلة الفرعية اإلجابة على السؤال الرئيسي وبغية 
عينة تتكون من ترتكز الدراسة القياسية على . منهج التكامل املشرتك لبيانات البانليكمن يف منوذج قياسي 

 .4162-6991دولة نامية خالل الفرتة  71
 خطة الدراسة

  : يتم تناول موضوع البحث يف ثالثة حماور رئيسية
 الشرق ( الناميةاجتاهات تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف الدول  أهم نعرض فيه: احملور األول

 ؛كمدخل تأصيلي للموضوع  )مشال إفريقيا األوسط و
 حول حمددات االستثمار األجنيب  احلديثة أهم الدراسات التجريبيةنقدم فيه :  احملور الثاين

  ؛النتائج اليت توصلت إليها استخالص املباشر و
 من خاللالدول النامية  حمددات جاذبية االستثمار األجنيب املباشر يف حنلل فيه : احملور الثالث 

 .و ما يسمى منهج العينة الثابتةأ منهج البانلالذي يعتمد  قياسيمنوذج 
I .اتجاهات تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية 
 تقديم عام .1

يرجع  .منوا سريعا 4162-4111خالل الفرتة املباشر يف العامل  االستثمار األجنيب حركةعرفت 
يف جذب االستثمار األجنيب وارتفاع حصة البلدان  األسيويةالدور الذي تلعبه البلدان الناشئة  ذلك إىل

لتحصل  4162يف  %9حيث ارتفعت التدفقات الواردة إىل املنطقة بنسبة  .النامية من هذه االستثمارات
 2.مليار دوالر، أي أكثر من ثلثي إمجايل التدفقات إىل البلدان النامية 212على ما يقارب 

  

 

                                                 
2
 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2015 : Repères et vue d’ensemble. 

Réformer la gouvernance de l’investissement international, Nations Unies, New York et Genève, 

2015, p.05. 
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 التدفقات الواردة من االستثمار األجنبي في العالم:  11الشكل 
 بالمليار دوالر( 2016-2014)والتوقعات (  2013-1995) وحسب البلدان 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 .CNUCED, World Investment Report, 2014, p. 2 :مصدرال

 

، أي ما يدل 4162مليار دوالر يف  45اليت متثل  باجتاه الدول اإلفريقيةالتدفقات  تتراجع بينما
 4162.3 عن عام %1 اخنفاضها بنسبة

 يف %22 ابلغت نسبتهبزيادة مليار دوالر  914ويف املقابل متكنت الدول املتقدمة من استقطاب 
كما تسجل الدول االنتقالية . خاصة يف أوروبا والواليات املتحدة، 4162 يف عام %26 مقابل 2074 عام

 من خالل ضحيتكما   .4162 يف عام %52 إىل 2072 يف عام %54 تراجعا يف التدفقات األجنبية من
 : اجلدول التايل

 
 

                                                 
3
 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, 2016 : Nationalité des investisseurs : 

enjeux et politiques. Repères et vue d’ensemble. Nations Unies, New York et Genève, 2016, 

p. 17. 
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 2013-2015، الصادرةتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة و :  10الجدول 
 (.مليار دوالر: ) الوحدة

 .25، ص 2076األونكتاد، االستثمار يف العامل،  ،مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةتقرير  : رالمصد
 خصائص االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية -2

شهدت الدول النامية تدفقات معتربة من االستثمارات األجنبية املباشرة يف اآلونة األخرية، 
اندماجها يف االقتصاد العاملي وتبنيها سياسة التحرير االقتصادي يف إطار التنافسية ازدياد نتيجة 
كما عرف هذا النوع من االستثمار اجتاهات إقليمية خمتلفة قد تتباين يف مستوى أدائها . الدولية

احملقق نظرا للتشابه أو االختالف يف مكونات أو خصائص االستثمار يف جمموعة دول العينة لذلك 
 .نتطرق إىل أهم اجتاهاته اإلقليميةس

 التدفقات الصادرة التدفقات الواردة المنطقة
2112 2112 2112 2112 2112 2112 

 065 1 816 841 914 244 181 الدول المتقدمة

 576 311 320 504 306 323 أوروبا

 367 372 363 429 165 283 أمريكا الشمالية

 378 446 409 765 698 662 الدول النامية

 11 15 16 22 58 52 إفريقيا

 332 398 359 541 468 431 آسيا

 33 31 32 168 170 176 والكاريبيأمريكا الالتينية 

 31 72 76 35 56 82 الدول االنتقالية

 474 1 318 1 311 1 762 1 277 1 427 1 العالم
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 الشرق األوسطاالستثمار األجنبي المباشر في دول  1.2
شهدت تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول املتوسطية اخنفاضا ملحوظا خالل 

تقريرها حول  التنمية يف هذا حسب ما أشارت إليه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و الفرتة األخرية، و
لتحصل  4162يف  %61 اخنفضت تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة من 4.ستثمار يف العاملاال

يف هذه  مما تؤكد حالة عدم اليقني للمستثمرين وارتفاع املخاطر السياسية. دوالر تريليون 6245 على
 .الدول

األردن مستقرة يف  تدفقات االستثمار األجنيب املباشربالنسبة لدول شرق األوسط، تبقى  و
مليار دوالر  6426 إىل %627-)كذلك يف تركيا  ، و(ليون دوالر أمريكيب 6271لتصل إىل  1272%+)

األوسط هو  يف الشرق (GDP) كما أن تراجع حصة االستثمار اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل(. أمريكي
 .خاصة يف البنية التحتية ناتج عن ارتفاع االستثمارات العامة، و

 االستثمار األجنبي المباشر في دول شمال إفريقيا 2.2
 مستوى تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة اخنفضبالنسبة لدول مشال إفريقيا، 

على الرغم من وجود تدفقات معتربة  .2075يف  أمريكيدوالر  ليونب 6622إىل  %62املنطقة بنسبة  إىل
املباشر الوارد يدل  خمزون تدفق االستثمار األجنيب نإفاملغرب، يف  %9يف مصر و  %75ارتفعت بنسبة 

برتكزها يف عدد  يف أفريقيا أمهية قطاع اخلدمات الذي ميثل أكرب حصة من رصيد االستثمار األجنيب على
 5 : يتكالآل جنوب أفريقيا، املغرب ونيجريا قليل من البلدان، مبا يف ذلك

                                                 
4
 CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, 

Rapport sur l’investissement dans le monde 2014, Vue d’ensemble. L’investissement 

au service des objectifs de développement durable : un plan d’action, Nations Unies, 

New York et Genève, 2014, http://www.animaweb.org/fr/analyse-ide-flux-cnuced-

rapport-2014  
5
 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, 4162 : Repères et vue d’ensemble. 

Réformer la gouvernance de l’investissement international, Nations Unies, New York et 

Genève, p. 15. 

http://www.animaweb.org/fr/analyse-ide-flux-cnuced-rapport-2014
http://www.animaweb.org/fr/analyse-ide-flux-cnuced-rapport-2014
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املالية، النقل، التخزين  ساسا نشاطاتأتشمل  %16 حبصةأولوية القطاع الثالث  -
 ؛االتصاالت و

 ؛%47 بتمثيل القطاع الثانوي -

 ؛فقط %2القطاع األويل  -

 .استثمارات غري حمددة %7 أي حوايلالباقي  و -
من بني هذه الدول، جند أن املغرب تشهد زيادة كبرية يف تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة  و

حيث ميثل . 4162 و 4165بني عامني  %821+أي  دوالر أمريكيليون ب 5229لتصل إىل إليها الواردة 
املتعددة الشركات  جمموعة من تميزت. من خمزون االستثمار األجنيب املباشر %16قطاع اخلدمات 

ة دع .هذا القطاع يف (BNP Paribas, AIG, Boston Consulting, Microsoft et Ford) اجلنسيات
خاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات  أمهية االستثمار يف البنية التحتية و : هذا االجتاهفسر ت عوامل

 .االستقرار السياسي االتصاالت، مستوى التكوين اجليد لرأس املال البشري و و
من االستثمارات اإلنتاجية اليت تولد ثلث  %61االستثمار األجنيب املباشر ميثل أما يف تونس 

األزمة  يف ظل الركود االقتصادي العاملي و و. من إمجايل العمالة %74تنشئ أكثر من  الصادرات و
تقلص االستثمار األجنيب املباشر بشكل حاد يف عام  ،أزمة منطقة اليورو السياسية اليت مرت هبا البالد و

. عدم وضوح الرؤية االقتصادية على املدى املتوسط ومين بسبب تدهور الوضع األ 4162 و 4165
األجنيب املباشر ازدادت  حسب الوكالة التونسية لرتويج االستثمار األجنيب، فإن تدفقات االستثمار و

ذلك باجتاه معظم هذه االستثمارات حنو القطاع  ،4162مقارنة مع عام  4162يف عام  %20.1بنسبة 
 6.اخلدمايت الصناعي بعد اخنفاضها يف القطاع

                                                 
6
 Trade solutions BNP Paribas, Rapport : Les investissements en Tunisie, May 8th, 2017, 

https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/implanter/tunisie/investir, pp.1-4, 

consulté le 10/05/2017. 
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 .4165 مقارنة مع 4162 يف %6828االستثمار األجنيب املباشر إىل  يف اضااجلزائر اخنف عرفتما بين
من املشاريع االستثمارية اجلديدة املعلنة عنها بعد انتعاش جيد يف  %87 اىل نقص يساساألسبب ال يرجع

تونس، يف حني حتتل املغرب  كل من اجلزائر واالستثمار األجنيب املباشر يف   وبالتايل هناك اخنفاض يف. 4165
 .جاذبية االستثمارات األجنبية ملنطقة مشال أفريقيا ومصر الصدارة يف

على أمهية استمرار التعليم  مشال إفريقيا دوليف هذا السياق، يعكس االستثمار القطاعي يف  و
هذا  يف 4162من مشاريع االستثمار األجنيب املباشر اجلديدة يف  %58حيث ترتكز . الثانوي العايل و
 .من رأس املال %25 من املشاريع و %11ت ميثل قطاع اخلدما و. القطاع
 االستثمار األجنبي المباشر في دول البريكس. 2.2

منو هائل بالنظر إىل اقتصاديات  من حتقيق 4111الناشئة منذ سنوات  االقتصاديات متكنت
 .سنة 41قبل  %61من النمو العاملي مقابل  %20أكثر من  حاليافهي تشكل . الدول األخرى

من التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر  BRICS7 41%استقبلت دول الربيكس 
من إمجايل تدفقات االستثمار األجنيب باعتبارها  %6122واستحوذت الصني على . 4162الواردة يف 

 8.أكرب مستفيد وثاين متلقي لالستثمار األجنيب يف العامل بعد الواليات املتحدة األمريكية
  

                                                 
7
 BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 

8
 SANNAT C., Les BRICS, locomotive de l'économie mondiale, Le contrarien, 2015, 

www.lecontrarien.com/les-brics-locomotive-de-leconomie-mondiale-20-05-2015-

economie, (05/10/2015). 

http://www.lecontrarien.com/les-brics-locomotive-de-leconomie-mondiale-20-05-2015-economie.%20(05/10/2015
http://www.lecontrarien.com/les-brics-locomotive-de-leconomie-mondiale-20-05-2015-economie.%20(05/10/2015
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 مجموعة دول الناميةاالستثمار األجنبي المباشر في :  10الجدول 

 0105 0104 0103 دول شمال إفريقيا

 الجزائراالستثمار األجنبي المباشر في 

 587- 62217 62195 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 26.232 26.820 25.313 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 72 73 16 والتملكعدد مشاريع االندماج 
 FBCF 2,4 1,9 -1,2االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

 األجنبي المباشر في المغرباالستثمار 
 3.162 3.561 3.298 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 48.696 51.192 51.186 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 74 70 50 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 10,1 11,0 10,4االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

 تونس االستثمار األجنبي المباشر في

 1.002 1.063 1.117 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 32.911 31.554 33.001 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 13 11 20 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 11,0 10,9 11,6االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

    

 0105 0104 0103 دول شرق األوسط

 االستثمار األجنبي المباشر في مصر
 6.885 4.612 4.256 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 94.266 87.485 82.893 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 66 59 48 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 11,4 12,1 15,2االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 
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 على الرابط املتاحة  4162 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،تقرير  : المصدر
https://www.trade solutions.bnpparibas.com/fr/ 

 االستثمار األجنبي المباشر في األردن
 62275 2.009 62805 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 29.958 28.714 26.770 (مليون دوالر) خمزون االستثمار األجنيب املباشر

 7 14 17 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 25,9 26,3 16,8االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

 االستثمار األجنبي المباشر في تركيا

 16.508 12.134 12.284 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 145.471 177.661 149.784 (مليون دوالر)االستثمار األجنيب املباشر خمزون 

 161 115 170 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 7,3 7,6 11,1االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

 0102 0102 0102 دول البريكس    

 االستثمار األجنبي المباشر في الصين
 135.610 128.500 123.911 (مليون دوالر)األجنيب املباشر الوارد تدفق االستثمار 

 1.220.903 1.085.293 956.793 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 876 1.054 1.249 عدد مشاريع االندماج والتملك
 FBCF 2.2 2.5 2.0االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

 كوريا الجنوبية  األجنبي المباشر فياالستثمار 

 5.042 9.274 12.767 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 174.573 179.205 180.860 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 109 140 149 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 525 425 622االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 
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تدفق  حتقيقتركيا  أنه خالل السنوات األخرية متكنت كل من مصر و 14 اجلدول تبني نتائج
معترب من االستثمارات األجنبية املباشرة، إذ أصبحت متثل أكثر من نصف خمزون االستثمارات األجنبية 

 االنامية حمدودالدول املتوسطية  يف تدفق االستثمار األجنيب املباشر ، يبقىرغم هذا و. املباشرة يف املنطقة
 .مقارنة بالدول النامية األخرى

 GDP/FDIمقارنة ما بين الدول النامية :  12الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .4162تقرير األمم املتحدة للتجارة و التنمية، االستثمار يف العامل،  : المصدر
أن تطور تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصاديات النامية املتوسطية  يتضح من الشكل،

كما أن مستوى األداء احملقق يف جاذبية االستثمار األجنيب يبقى . الزال حمدودا مقارنة بإمكانيات املنطقة
جذب ضعيفا بالنظر إىل مستوى األداء يف الدول األسيوية، حيث تسجل املنطقة معدالت منخفضة يف 

مما يدل أنه هناك . الصني، ماليزيا، اندونيسيا:  االستثمار األجنيب املباشر من جمموعة دول العينة، منها
 البريوقراطية، التنظيم، التمييز حنو قطاعات معينة، نوعية البنية التحتية) عدة عوائق تقيد حرية االستثمار

فق معظم االقتصاديني أن نتائج تدفق ، يتاثر هذه الوضعيةعلى  و(. رأس املال البشري ىمستو  و
ل املتوسطية يف تكثيف تدفق االستثمار األجنيب املباشر ال تتناسب مع اإلجراءات املتخذة من طرف الدو 

 9.االستثمار األجنيب املباشر إىل املنطقة
                                                 

9
 LAHOUEL, M.E.H., "Foreign Direct Investment, the European Mediterranean Trade 

Agreements and Trade Liberalisation between MENA Countries" Paper presented at 

the workshop on The Dynamic of New Regionalism in MENA: Integration, Euro-Med 
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II .أهم الدراسات التجريبية حول محددات االستثمار األجنبي المباشر 
إن تباين أداء جاذبية الدول النامية لالستثمار األجنيب املباشر يف اآلونة األخرية يشهد زيادة 
ملحوظة، مما يثري بطبيعة احلال مسألة حتديد العوامل اليت تؤثر على تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة يف 

األجنيب املباشر  االستثمار دداتمن خالل حتليل الدراسات التجريبية حول حم و. هذه االقتصادات املضيفة
 : منها ،دراسات االقتصاد الكلي سيقتصر البحث على

 ( 6992) ةدراسJun & Singh
10
الدول النامية،  حددات االستثمار األجنيب املباشر يفمب اهتمت : 

 املخاطر السياسية، وات على رأسها االستقرار السياسي من خالل حتليل قياسي لعدد من املتغري 
حيث خلصت الدراسة إىل أن االستقرار . الوضع االقتصادي وبعض متغريات االقتصاد الكلي

أوضحت الدراسة أن النمط  اكم  .املباشرالسياسي حمددا هاما يف جذب االستثمار األجنيب 
 ؛التصديري هو احملدد القوي يف جذب دولة نامية لالستثمار األجنيب املباشر

 دراسة Bouklia-Hassane et Zatla (2001)11 :  ىل حمددات االستثمار األجنيب املباشر إتطرقت
أن االنفتاح على اخلارج للبلد توصلت نتائج الدراسة  و. 6997-6971يف الدول املتوسطية يف الفرتة 

تأثري اجيايب على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف  مااملضيف ومستوى البنية التحتية املادية هل
 .ارج هو أقل من املتوسط اإلقليميانفتاحها على اخل حيث أن مستوىالسيما مصر وتركيا،  املنطقة،

أيضا يشكل اخنفاض مستوى تطور البنية التحتية املادية يف اجلزائر واملغرب عائقا لدخول 
بشكل اجيايب يف  تساهم البنية التحتيةحيث إسرائيل، على غرار  ،مااألجنيب املباشر فيه االستثمار

                                                                                                                                      
Partnership Agreements and After, Cairo, February 1999, cité par BOUKLIA-HASSANE 

R. et ZATLA N., L’IDE dans le Bassin Méditerranéen : ses déterminants et son effet sur 

la croissance économique, In Les Cahiers du CREAD, n°55, 2001, p.10. 
10

 SINGH H2  & JUN W, Some new evidence of determinations of foreign direct investment 

in developing countries, World Bank, working paper, 1995. 
11

 BOUKLIA-HASSANE, Rafik et ZATLA, Nadjat, L’IDE dans le Bassin Méditerranéen : ses 

déterminants et son effet sur la croissance économique, Synthèse du rapport de 

recherche : Les échanges euro-méditerranéens, Seconde conférence du Femise (Forum 

Euro-Méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques, Marseille, 29 & 30 Mars 

2001, In Les Cahiers du CREAD, n°55, 1er trimestre 2001, pp. 118-143. 
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بنسبة ضعيفة يف  PESM املتوسط دول يساهم النمو االقتصادي يف. ق االستثمار األجنيب املباشرتدف
 ؛تغري االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل دول العينة

 دراسة Pravin Jadhav, (2012)
12
السياسية  املؤسسية و استكشفت دور العوامل االقتصادية و : 

جنوب  الربازيل، روسيا، اهلند، الصني و)يف جذب االستثمار األجنيب املباشر إىل دول الربيكس 
 االستثمار يف تدفق السوق حجم أمهية إىلالدراسة نتائج  تبني و. 4119-4111 خالل الفرتة( افريقيا

 الطبيعية املوارد توافر و التجاري االنفتاح أن إىل أيضا تشري كما .املنطقة إىل املباشر األجنيب
 ؛التدفقات هذه تفسري يف إحصائية داللة ذات متغريات ،املساءلة و القانون سيادة و

 13 دراسة
PETRI, Peter A. (1997)  :  مبقارنة جاذبية الدول املتوسطية بالدول النامية فيها قام

الدراسة أن أداء توصلت نتائج تقدير  و .باالستعانة بنموذج قياسي األخرى من دول املتوسط
كما أن . تونس مماثل ألداء البلدان النامية األخرى ، املغرب واألجنيب املباشر يف مصر االستثمار

خمزون االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، األردن، سوريا أو لبنان هو أقل من املتوقع يف منوذج 
 ؛ملباشر يف هذه االقتصاداتنيب احمددات االستثمار األج الدراسة، ذلك باستخدام عدد من

  (6999)دراسة Morisset  : إفريقيا حيث مشلت  ركزت على حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف
متغريات الدراسة كل من معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل، معدل األمية، الصادرات كنسبة من الناتج 

. شخص 6 111البنية التحتية املعرب عنها بعدد خطوط اهلاتف املستعملة من طرف  احمللي اإلمجايل،

                                                 
12

 PRAVIN, Jadhav, Determinants of foreign direct investment in BRICS economies : 

Analysis of economic, institutional and political factor, International Conference on 

Emerging Economies - Prospects and Challenges (ICEE- 2012), Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 37 (2012) 5 – 14, Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), IIFT 

Bhawan, B-21, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110016, India. 
13

 PETRI, Peter A., The Case of Missing Foreign Investment in the Southern 

Mediterranean, Technical Paper No. 128, December 1997, cité par Helmut Reisen and 

Julia von Maltzan, Boom and Bust Sovereign Rating, Technical Papers, No. 148, 

Centre de Développement, Documents techniques, OCDE, 1999, Paris, France, 27 p. 
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توصلت الدراسة أن أهم العوامل املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر تتمثل يف النمو االقتصادي 
 .14واالنفتاح التجاري للبلد املضيف

 

III .النموذج القياسي: 
باستخدام  االستثمار األجنيب املباشر يف الدول الناميةهتدف الدراسة إىل تقدير حمددات جاذبية 

 .توظيف منهج التكامل املشرتكو  حتليل بيانات البانل
تدفقات االستثمارات  حجم بني توازنية عالقة هناك كان إذا ما عن لكشفالغاية يف ا تكمن و

 .املدى وقصرية طويلة آثار من عليه تنطوي ما كذلكو  ،حمدداهتا األجنبية املباشرة الواردة إىل املنطقة و
تتجلى أمهية استخدام بيانات البانل يف كوهنا تسمح بدراسة االستثمار األجنيب املباشر من حيث و 

 .و البعد الزمين الفرديالبعد  : البعدين
 متغيرات نموذج البانل و طرق التقدير .1

مت اختيار صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل الدول النامية   ،وضوعامل هذا ملعاجلة
املؤسسية كمحددات تفسريية  كمتغري تابع، بينما مت إدراج جمموعة من املتغريات االقتصادية الكلية و

-6991 نامية خالل الفرتة 15دولة 67تغطي الدراسة عينة تتكون من  و. لتدفق االستثمار األجنيب املباشر

الدول النامية على النحو  عليه يصبح منوذج البانل حملددات جاذبية االستثمار األجنيب املباشر يف و .4162
 : يتآلا

FDI it  = a + β1 GDP + β2 INFl + β3 INV/GDP +β4 CRED+ β5 M2/GDP 

+ β6 INFRA+ β7 OPEN+ β8  POLSTAB + β9 FREEDOM +μi + γt + εit… (1) 

 

 

                                                 
14

 MORISSET, J.," Foreign Direct Investment in Africa: Policies also Matter", World Bank 

Policy Research Working Paper Series, n°2481.19992 
إيران، نيجرييا، جنوب إفريقيا، الصني،  عمان اجلزائر، املغرب، تونس، مصر، تركيا، األردن، تتكون عينة الدول من 15

 .ماليزيا واندونيسيا،  وسيا،ر  الربازيل، ،اجلنوبية اهلند، كوريا
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 FDI لناتج احمللي اإلمجايل للبلد املضيفلنسبة  املباشر تدفقات االستثمار األجنيبصايف : 
 GDP معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر حلجم السوق البلد املضيف: 
 INFl معدل التضخم للبلد املضيف: 
 INV/GDP احمللي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل االستثمار: 
 CRED احمللية للقطاع اخلاص كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد املضيفالقروض : 
 M2/GDP داء القطاع املايلألكمؤشر احمللي اإلمجايل  لناتج لنسبة الكتلة النقدية مبفهومها الواسع : 
 INFRA البنية التحتية املادية للبلد املضيف: 
 OPEN درجة االنفتاح االقتصادي للبلد املضيف: 
 POLSTAB مؤشر االستقرار السياسي للبلد املضيف: 

 FREEDOM مؤشر احلرية االقتصادية للبلد املضيف: 

البنك :  تعتمد مصادر متغريات النموذج على بيانات جمموعة من اهليئات الدولية منها و
مصدر بيانات  إحصاءات االستثمار يف العامل،، (IMF)يل صندوق النقد الدو  ، (WDI)الدويل

املعرب عنها باحلرية  موقع خاص ببيئة األعمال و و Africa Open Data خاص بالدول اإلفريقية
باألسعار الثابتة كنسبة من الناتج احمللي ستخدم وحدة القياس ت و Freedom in world االقتصادية

 : متثل حيث  .اإلمجايل

- (μi)  : اآلثار الفردية(Individual Effects) نامية ألخرى، دولة من وتتفاوت 

- (γt)  :الزمنية االختالفات أو اآلثار ( (Time Effectsالزمن، عرب تتغري و 

- (εit)  :للنموذج العشوائي احلد. 



 العارف خديجة
 تراري مجاوي حسين .د

 االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية محددات

 

103 

 

 ،  (γt)الزمنية و (μi) اآلثار الفردية هذه مع التعامل يف البانل منوذجوتتمثل منهجية دراسة 
 model)عشوائية اآلثار المنوذج   أو (model fixed Effects) الثابتة اآلثار منوذج باستخدام إما

Random effects) 16.متحيزة تقديرات إىل نايقود إمهاهلا إن إذ 

 حددات االستثمار األجنبي المباشرنتائج تقدير نموذج البانل لم .2
 : يليربعة خطوات متتالية كما أميكن تقدمي النتائج حسب 

:  الصيغة التالية تتمثل اخلطوة األوىل يف التقدير يف التأكد من وجود اآلثار الفردية لبيانات البانل يف -
iid) + eit (eit +B+ ui Yit = Y+ Xit ،حيث يتم اختبار فرضية العدم H0 : ui = 0.  فعلى

عند كل دول العينة أم  ااملستوى االقتصادي، يقوم االختبار بتحديد إذا كان منوذج الدراسة متجانس
 . Wald Testأنه هناك خصوصيات لكل بلد باستخدام اختبار

العشوائية باستخدام  يف اخلطوة الثانية يتم حتديد منوذج الدراسة إذا كان منوذج األثار الثابتة أو و -
 . Hausman Testاختبار هومسان

يتم يف اخلطوة الثالثة اختبار جذر الوحدة لبيانات البانل ملعرفة  ،مث بعد التأكد من منوذج الدراسة -
 . مدى استقرارية متغريات النموذج

يتم اختبار التكامل املشرتك ملتغريات الدراسة لتفسري العالقة التوازنية  ،األخرية اخلطوة الرابعة و يف و -
 . Pedroni Testملتغريات النموذج على املدى الطويل باستخدام اختبار بيدروين

 متثل معنوية و (F) لي، جند أن إحصائيةي ذيال 15على ضوء نتائج التقدير املوضحة يف اجلدول 

 .صالحية النموذج ذات أثر معنوي ميكن بناء عليه الدراسةبالتايل  و ،(0.0000)

                                                 
16

 إسالمية، اقتصادية دراسات جملة البانل، حتليل منهج باستخدام اإلسالمية للدول البينية التجارة حمددات العبديل، عابد .د 
 .72 ص ،2070 للتنمية، اإلسالمي البنك والتدريب، للبحوث اإلسالمي املعهد
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 الناميةالدول  االستثمار األجنبي المباشر في لمحددات Hausman اختبارتقدير  : 12الجدول 

المتغيرات 
 التفسيرية

 FDI(% GDP) صايف التدفقات الواردة من االستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج اإلمجايل:  املتغري التابع

 مشاهدة 545=  67*69:  جمموع مشاهدات البانل  T=19  N=17    4162-6991:  الفرتة
 (Method of Estimation)طريقة التقدير 

 الثابت
Constant 

 نموذج اآلثار العشوائية نموذج اآلثار الثابتة نموذج االنحدار التجميعي
P. Value Coeff. P. Value Coeff. P. Value Coeff. 

122562 

(12787858)  
12919227 

129222 

(-0.055873) 
12641191-  

121281 

(12225128)  
12784282 

GDP 
0.0001* 

(3.875824) 
12642985 

121141* 

(52126889)  
12192275 

121119* 

(52526614)  
12616892 

INFL 
122912 

(12258124)  
12112819 

0.7227 

(0.355204) 
12115871 

127176 

(12491222)  
12115624 

INV/GDP 
0.2784 

(1.085861) 
42621281-  

0.0705 

(1.815333) 
2219569 

121271 

(62912169)  
22274691 

CRED 
0.3604 

(-0.916004) 
12112254-  

121267* 

(42122926)  
12142944 

124416 

(62448717)  
12161974 

M2/GDP 
121277* 

(62987221)  
12166785 

0.0476* 

(-1.989042) 
12141567-  

124118 

(62641142-)  
12166169-  

INFRA 
0.1579 

(-1.415700) 
12162426-  

0.9867 

(-0.016700) 
-12111561 

121886 

12216711-) ) 
12111516-  

OPEN 
0.0000* 

(7.940458) 
42229466 

0.0000* 

(6.449876) 
22697721 

0.0000* 

(6.642963) 
52826478 

POLSTAB 
126915 

(62492957)  
12118268 

125591 

(12927717) 
12111881 

125222 

(12942266) 
12111552 

FREEDO

M 

0.3441 

(-0.947454) 
12168721-  

126798 

(-62522226) 
-0.048609 

0.1054 

(1.623741) 
-12128861 

R
2 12528492 12252242 12469917 

Adusted R 12549222 12292452 12697271 

F- Statistic 

Prob 

68228127 

(0.000000) 

65215177 

(0.000000) 

92815814 

(0.000000) 

DW 12722914 12991415 12952611 

SE 42122962 62772461 62788726 

N OF OBS 323 323 323 

 Eviews  9باالعتماد على نتائج تقدير : المصدر
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ميكننا حتديد النموذج املالئم للدراسة، سواء كانت مناذج  ، Hausmanباستخدام اختبار
ينصب هذا االختبار على ما إذا كان هناك حيث . التأثريات الثابتة أم مناذج التأثريات العشوائية

 : يتآلنتائج االختبار كال 04اجلدول  يبني. الفرديةارتباط بني املتغريات التفسريية واآلثار 
 Hausman نتائج اختبار:  12 الجدول

Correlated Random Effects-Hausman Test 

Test cross-section random effects 
 

Test Summary              Chic-Sq.Statistic Chic-Sq.df Prob 

Cross-section random             13,787271 9 0,1301 

 Eviews  9باالعتماد على نتائج تقدير : المصدر
 72.15 بأن القيمة اإلحصائية بلغت  Hausmanاختبار أظهر ،اجلدول نتائج على باالعتماد

وهي غري ( 1.1211)بلغت القيمة االحتمالية و (. املتغريات املستقلة عدد)      حرية درجةعند 
العدم اليت تنص على أن  وعليه نقبل فرضية.  P. Value(126516)>%5 أي %.4 معنوية عند مستوى

 .منوذج اآلثار العشوائية هو النموذج األكثر مالئمة لبيانات الدراسة
 أي التفسريية ، جند أن معظم املتغرياتالعشوائيةالضوء على نتائج تقدير منوذج اآلثار  إذا سلطنا و

االنفتاح ، (GDP) حجم السوق احمللي للبلد املضيف الذي يقاس مبعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل
يؤكد النظرية  ما هو و .(P. Value< 5%) هلا تأثري معنوي يف تفسري النموذج أي (OPEN) التجاري

 .االقتصادية
السيولة نالحظ معنوية مؤشر القطاع املايل الذي اعتمدنا يف تكوينه على نسبة  كما

مع ذلك فإن أثر  و .بلكنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل مع اإلشارة املتوقعة ذات أثر سا (M2) احمللية
تؤدي إىل  ،%7 حيث أن اخنفاض السيولة احمللية املتداولة يف االقتصاد بنسبةالكتلة النقدية غري مرن 
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اخنفاض حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل  النقدية و ضعف نشاط التعامالت املالية و
 .روسيا و دول العينة اليت تشمل نيجرييا، تونس، إيران، الصني، اندونيسيا، ماليزيا، كوريا

يف قياس أداء القطاع املايل  اهام امؤشر  (CRED) أيضا تشكل القروض البنكية للقطاع اخلاص
االستثمار األجنيب املباشر يف جمموعة دول العينة حيث يظهر تأثريها اجيايب على جذب تدفقات 

 .يدل على سالمة أداء القطاع املايل يف هذه الدول مما (.نيجرييا، جنوب إفريقيا، ماليزيا، روسيا)
تظهر  مل هناك متغريات أخرى كان هلا تأثري ضعيف يف تفسري النموذج و باإلضافة إىل ذلك، و

ذو أثر موجب، لكن تأثريه  (POLSTAB) بشكل معنوي، حيث يظهر مؤشر االستقرار السياسي
 . ضعيف على تدفق االستثمار األجنيب املباشر
تفسري  لكن غري معنوي يف بأثر موجب و (FREEDOM) أيضا يظهر مؤشر احلرية االقتصادية

ا يدل على أنه هناك حتسن على العموم يف بيئة األعمال يف دول مم .تدفق االستثمار األجنيب املباشر
 .العينة

لكن غري معنوي يف تفسري تدفق  بتأثري موجب، و (INFL) بينما يظهر معدل التضخم
معدالت األسعار  استقرار يفسر ذلك مبدى التحكم يف معدل التضخم و .االستثمار األجنيب املباشر

 .زائرجليف بعض دول العينة كا
إذ أن تدين . هو غري مرن أيضا له تأثري أكرب نسبيا، و (INFRA) بالنسبة ملتغري البنية التحتية

يصاحبها اخنفاض يف تدفقات االستثمار األجنيب ، %7 نوعية البنية التحتية يف الدول النامية بنسبة
 .املعلومات يف معظم دول العينة تكنولوجيا االتصال وذلك تدين جودة  يعكس. الوارد
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 نتائج تقدير اختبار جذر الوحدة لمتغيرات نموذج البانل : 12الجدول 

 Eviews 9 باالعتماد على نتائج تقدير : المصدر

 LEVEL I(0 ( السلسلة في مستواها I(1)  السلسلة في المستوى األول
PP- 

Fisher 

Chi-

square 

ADF – 

Fisher 

Chi-

square 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

Levin, 

Lin & 

Chu t* 

PP- 

Fisher 

Chi-

square 

ADF – 

Fisher 

Chi-

square 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

Levin, 

Lin & 

Chu t* 
 السالسل

/// /// /// /// 

1124411 

121157*P 

7421112 

0.1140*P 

5275741-

0.1111*P 

224279-

121111*P 
FDI 

I(0) 

6582715 

121111*P 

9128287 

0.1111*P 

121674 

0.1111*P 

-226168 

0.1111*P 
GDP 

I(0) 

6562521 

121111*P 

6612412 

0.1111*P 

1282641-

0.1111*P 

-128264 

0.1111*P 
INFL 

I(0) 

4742696 

121111*P 

7921471 

0.1110*P 

5282791-

0.1111*P 

-822256 

121111*P 
INFRA 

I(0) 

6222588 

P*121111 

6682766 

P*121111 

72282-  

P*121111 

924828-  

P*121111 

4228211 

128211*P 

5526292 

122181*P 

1218196 

122544*P 

-4297252 

121162*P 

CRED 
I(1) 

2782574 

P*121111 

9521796 

P*121111 

721212-  

P*121111 

124861-  

P*121111 

5229149 

125792*P 

2124464 

124621*P 

1242674- 

122122*P 

6242216 

126128*P 

M2/G
DP I(1) 

6422812 

P*121111 

6472277 

P*121111 

-922191 

P*121111 

612565-  

P*121111 

2728292  

121111*P 

2225762 

121941*P 

1286127-

124176*P 

6218594 

128118*P 

INV/G
DP I(1) 

6922678 

P*121111 

6562125 

P*121111 

821578-  

P*121111 

-662911 

P*121111 

4722478 

127814*P 

512166 

125721*P 

-1262816 

122571*P 

628584- 

121551*P 

OPEN 
I(1) 

5612475 

P*121111 

4912692 

P*121111 

262462-  

P*121111 

242892-  

P*121111 

42227492

0.1111*P 

7928846 

121111*P 

4289821-

121169*P 

5277265 

129999*P 

POLS
TA I(1) 

4642225 

P*121111 

6172861 

P*121111 

662941-  

P*121111 

-652711 

P*121111 

2727692 

121292*P 

2825842 

121128*P 

-4242428 

121642*P 

522225- 

121115*P 

FREE
DOM 

I(1) 

 ,CRED،M2/GDP, ،INV/GDP : السالسل الزمنية

OPEN, ،POLSTAB, FREEDOM, 
 p<0.05 أي I(6) املستوى األول يف مستقرة

 ,FDI،GDP,،INFL, INFRA : السالسل الزمنية
 p<0.05:أي I(1) املستوى يف مستقرة

 النتيجة



 العارف خديجة
 تراري مجاوي حسين .د

 االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية محددات

 

108 

 

 2%2 معنوي عند *(Schwarz) املناسبة بطريقة آلية وفقا ملعيار بطأألامت اختيار فرتات 
 .بني األقواس، معادالت االختبار تضمنت على ثابت و اجتاه (t) ةاحصائي و

من خالل فحص متغريات النموذج باستخدام اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل، تظهر  و
 %2معنوية  عند ستقرارية بعض املتغريات يف املستوى اخلام وإاالختبارات بنتائج متضاربة مما يدل على 

 . FDI،GDP ،INFL ، INFRA : تشمل املتغريات التالية و
      متكاملة من الدرجة الصفر مبعىن أهنا مستقرة يف مستواهاالسالسل الزمنية  نستنتج أن و

(1) Íمجيع االختبارات  ذلك يف و %2 متغريات أخرى مستقرة عند الفرق األول أي معنوية عند ظهور و
قبول فرضية البديلة القائل بعدم وجود جذر الوحدة  رفض فرضية العدم و السابقة الذكر أي

 : توضيحها يف الصيغة التاليةاليت ميكن  (≥2Prb%) أي
إذن نقبل   : H0(Prob>0,05) أي الوحدة السلسلة غري مستقرة مما يدل على وجود جذر -

 H1 ونرفض الفرضية البديلة H0فرضية العدم 

إذن نرفض   : H1(Prob<0,05) أي السلسلة مستقرة أي عدم وجود جذر الوحدة -
 H1.ونقبل الفرضية البديلة  H0فرضية العدم 

  املستوى األولعند الدرجة أي نفس  مستقرة منسالسل هناك أن  تبني نتائج االستقرارية و
 (0) Í. هذا  يقودناإجراء اختبارات جذر الوحدة ووجود متغريات متكاملة من نفس الدرجة،  بعد و

الذي يقوم  Pedroni باختبار عالقة التكامل املتزامن بني متغريات الدراسة باستعمال اختبار إىل القيام
 : ما يوضحه اجلدول التايلكعلى اختبارات جذر الوحدة للبواقي املقدرة،  
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 Pedroni Test نتائج تقدير اختبار التكامل المشترك : 16الجدول 

 Eviews 9 باالعتماد على نتائج تقدير : المصدر
تشري نتائج تقدير اختبار التكامل املشرتك لبدروين أن أغلبية إحصاءات االختبار السبعة معنوية  و

تؤكد وجود تكامل مشرتك  القبول بالفرضية البديلة اليتعليه ميكن  وP. Value < 5% 2)) أي %4 عند
بالتايل، وجود تكامل متزامن بني تدفقات  و املستقرة من نفس الدرجة األوىل بني متغريات الدراسة

 .حمدداهتا االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل الدول النامية و
 :اتمةـــــخ

ضوء استعراض أدبيات الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع االستثمار األجنيب املباشر يف  على
الفرتة الزمنية  التحليل من حيث حجم العينة و أن هناك تباين يف منهج الدراسة و لنا الدول النامية، يتضح

 توصل هذه املالحظةعلى الرغم من  و .مناذج التقدير فتها يفظكذلك املتغريات االقتصادية اليت و  للدراسة و
 .إىل أن هناك تباين يف أداء جاذبية الدول النامية لالستثمار األجنيب املباشر البحث

دولة  67 فيما يتعلق بتقدير حمددات جاذبية االستثمار األجنيب املباشر للدول النامية اليت مشلت و
  :الدراسة أن تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل دول العينة ظهرت، أ4162-6991خالل الفرتة الزمنية 

 القيمة االحتمالية إحصائية االختبار االختبار
(within-dimension) معلمة االنحدار الذاتي  Pالمشتركة 

Panel v-stat 22195229-  621111 

Panel rho-stat 22285262 621111 

Panel pp-stat 64292155-  121111 

Panel ADF-stat 22285281-  121111 

Group mean cointegration tests (between-dimension) معلمة االنحدار الذاتيi   

Pالفردية Group rho-stat 12591461 621111 

Group pp-stat 66284251-  121111 

Group ADF-stat 22641257-  121111 
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كذلك  و يتأثر إجيابا حبجم النشاط االقتصادي املعرب عنه مبعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل، -
أيضا االستقرار  الواردات وو  درجة االنفتاح االقتصادي لدول العينة من حيث الصادراتب

 ؛احلرية االقتصادية السياسي و

بينما يتأثر تدفق االستثمار األجنيب املباشر سلبا بارتفاع معدالت التضخم يف دول العينة،  -
 .التحتية تهاتراجع نوعية بني النقدية احمللية و تهاخنفاض حجم كتلإ و

 .املماثلة التطبيقية الدراسات لبعض مؤيدة و االقتصادي املنطق مع متفقة النتائج هذه تبدو قد و
  :أمهها من املقرتحات بعضوعلى أساسها سنقدم 

الشرق  باخلصوص دول مشال إفريقيا و التأكيد على ضرورة تعزيز النظام املايل يف الدول النامية و -
حماربة  وحقيقي لدور السوق النقدية  دفع و األوسط من حيث تسهيل شروط التمويل البنكي

 ؛القطاع املوازي فيما خيص السيولة احمللية

جذب االستثمارات األجنبية  تكثيف التعاون االقتصادي اإلقليمي للدول املتوسطية النامية يف -
 ؛املباشرة ملواكبة الدول األسيوية النامية

ندماج يف النظام التجاري الدويل لزيادة حترير التجارة اإل إعادة النظر يف السياسات االقتصادية و -
 .املباشرةجذب االستثمارات األجنبية  الدولية و

إدراج  وباستخدام طرق أخرى يف القياس تعميق هذا البحث العلمي  وخريا ميكن توسيع أ و
اجلغرايف  يداننيتقيس أداء جاذبية االستثمار األجنيب املباشر باألخذ يف االعتبار امل ضافيةمتغريات إ

 يسمح باحلصول على، مما (عامل القرب اجلغرايف، احلدود اجلغرافية، العادات والتقاليد)جتماعي إلا و
 .ىل الواقعإقرب أ وغىن أ نتيجة
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 مالحق
 Random Effect Model تقدير نموذج اآلثار العشوائية:  11 ملحق
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 بابا عبد القادر .د.أ
كلية العلوم االقتصادية التجارية أستاذ التعليم العايل،
 ، اجلزائرامعة مستاامجب وعلوم التسيري

 :ملخص
يكمن اهلدف من هذا املقال يف توضيح األسس اليت يرتكز عليها مفهوم إدارة اجلودة الشاملة  
كنموذج تسيريي متكامل حيث على إتقان األعمال ويسعى إىل التحسني والتطوير املستمرين، وإىل قياس 

فلسفة اإلدارية أداء املؤسسات يف ظل تطبيق هذا النموذج الذي يرمي إىل إجياد صلة بني أثر تبين هذه ال
 .احلديثة وبناء ميزة تنافسية، وبالتايل حتقيق أداء متميز يضمن البقاء والنمو املستمر للمؤسسة

وأخريا توصلنا إىل أن اجلودة أصبحت هدفا يراود مجيع املؤسسات مهما كان نوعها، من أجل  
قيادة فعالة تتوىل وضع األسس ختفيض التكاليف واكتساب ميزة تنافسية، وأن حتقيق األداء املتميز يتطلب 

واملعايري اليت تؤكد على ضرورة حتقيق هذا األداء، وقد أتبتت مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة ب 
 .مكانتها بفضل إدراكها قيمة اإلتقان والتحسني املستمر لألداء" مستاام»

 .داءاجلودة، إدارة اجلودة الشاملة، إدارة األداء، التميز يف األ :مفتاحية كلمات
Résumé : 

L'objectif de cet article est  de préciser les fondements sur lesquels 

repose la notion de gestion de la qualité totale de modèle intégrée qui 

demande instamment la maîtrise du jour et cherche à l'amélioration et le 

développement continus et de mesurer la performance des institutions dans 

le cadre de l'application de ce modèle, qui vise à établir un lien entre les 

mailto:magdanat@hotmail.fr
mailto:magdanat@hotmail.fr
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effets de l'adoption de cette philosophie de gestion modernes et un avantage 

concurrentiel et, partant, la performance remarquable à assurer la survie et 

la croissance soutenue de l'entreprise. 

Enfin, nous sommes parvenus à la qualité est devenue un objectif faire 

la cour de toutes les entreprises, quelle que soit leur nature, de réduire les 

coûts et d'acquérir un avantage concurrentiel, et qu'un comportement 

professionnel exceptionnel pour la direction efficace de l'élaboration de 

principes et de normes qui réaffirme la nécessité de parvenir à ce résultat, il 

prouve l’ institution minoteries de « Dahra  Groupe Matidji » sa place grâce 

à la reconnaissance de la valeur des perfections et améliorer constamment 

l'exécution. 

Mots clés : La qualité, la gestion de la qualité totale, gestion des 

performances et de l'excellence dans l'exécution. 

 :مقدمة
تعد إدارة اجلودة الشاملة من املفاهيم اإلدارية احلديثة، تقوم على جمموعة من األفكار و املبادئ اليت 
ميكن ألي مؤسسة أن تطبقها من أجل حتقيق أفضل أداء ممكن، و حتسني اإلنتاجية إضافة إىل زيادة 

ؤسسة يف حتقيق اإلنتاجية، األرباح، فهدفها هو فهم حاجات و رغبات الزبائن، حيث يعترب األداء مرآة امل
لذلك أصبحت الكثري من املؤسسات و املنظمات هتتم بتحقيق األداء املتميز، ألن التميز يف األداء يعتمد 
على مبادئ و فلسفة اجلودة اليت متثل االلتزام بتحقيق التحسني و التطوير الدائم لألداء وفق املواصفات 

ن، و هذا من أجل ضمان بقاء املؤسسة، و ضمن هذه املقدمة املعمول هبا و باملستوى الذي يرضي الزبو 
 : ميكن أدراج اإلشكالية التالية

 ؟كيف يمكن إلدارة الجودة الشاملة أن تساهم في تميز أداء المؤسسة
 : أهمية البحث

 :تتمثل أمهية البحث يف
 ؛مسعى مجيع املؤسسات والذي أصبحاالهتمام الكبري بتحقيق األداء املتميز  -
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الدعوة من خالل هذا البحث إىل ضرورة دراسة تطبيق األسلوب اإلداري احلديث املتمثل يف  -
إدارة اجلودة الشاملة وإعطاء صورة نظرية وعملية تؤطر العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة وبناء ميزة 

 .تنافسية وتعزيزها مبا حيقق األداء املتميز

 : البحث فرضيات
 :ملطروحة اعتمدنا على الفرضيات التاليةلإلجابة على اإلشكالية ا

تعرب إدارة اجلودة الشاملة عن منهج تسيريي متكامل يرتكز على مجلة من املبادئ واألساليب  -
 .والتقنيات يؤدي تطبيقها الصحيح إىل حتقيق اجلودة، كما يعمل على حتسينها باستمرار

 .للوصول إىل مستويات عالية اإلتقان يعتمد األداء املتميز على التعلم واالبتكار املستمرين -
توفر املهارات والكفاءات البشرية، يعد السبب الرئيسي لقدرة املؤسسات على حتقيق األداء  -

 .املتميز يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 :البحثمنهج 
إن حتديد منهج البحث يتوقف على اهلدف الذي تسعى الدراسة للوصول إليه، وصياة املوضوع يف 
حد ذاته، لذا قد اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي وهذا باالعتماد على جمموعة من األدوات املساعدة 

 .للدراسة
 :خطة البحث

تعد  إذإدارة اجلودة الشاملة والتميز يف األداء  حيث تطرقنا إىل إىل دراسة نظريةمت تقسيم البحث 
اجلودة أحد األسبقيات التنافسية اليت يسعى اليوم لتحقيقها املدير املعاصر، يف خمتلف مؤسسات األعمال، 

وحتقيق التميز والريادة يف السوق، مث وهي سالح تنافسي جد مهم، تستخدمها املؤسسات جللب الزبائن 
يف األداء باملطاحن الكربى للظهرة  معرفة حقيقة ودافع إدارة اجلودة والتميزتطرقنا إىل دراسة حالة وهي 

العينة يف ثالثة  ءاستمارة استبيان اليت تضمنت معلومات عن أرا إنشاءوذلك من خالل " مستاام"بوالية 
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حماور، كل حمور يؤكد أو ينفي الفرضية املطروحة على أرض الواقع، حيث مت التحليل عن طريق أدوات 
اختبار العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة  و يف األخري ستمارة إحصائية كما قمنا بتحليل نتائج هذه اال

 .ااممبست للظهرةوالتميز يف األداء هبذه املؤسسة، املطاحن الكربى 
 :تعريف الجودة أبعادها ومراحل تطورها -1

ميكن تعريفها حسب املفهوم احلديث بأهنا جمموعة الصفات واخلصائص واملعايري  :تعريف الجودة -1.1
تتوفر يف املنتج، ومبا يتطابق ويليب رغبات واحتياجات املستهلكني، واجلودة هبذا املفهوم  أناليت جيب 

 1:احلديث ينظر إليها من أحد اجلوانب الثالثة
 ؛جودة التصميم -
 ؛جودة االعتمادية -
 .اإلنتاججودة  -

متتلك السلعة أو اخلدمة أبعاد متعددة ترتبط باجلودة، ميكن من خالهلا حتديد قدرة  :الجودة أبعاد -1.1
 :إشباعها للحاجات، ونلخصها يف اآليت

 2.اجلماليات والسمعة  -االستجابة -اخلدمة -مدة الصالحية -املوثوقية -املطابقة -اخلصائص -األداء
إن تطور مفهوم اجلودة وبلورة أفكاره وصوال إىل فلسفة إدارة اجلودة الشاملة  :تطور الجودة مراحل -3.1

لو يأيت دفعة واحدة، بل استلزم األمر ردحا من الزمن، ومتيز أغلب األدبيات اإلدارية بني أربع مراحل 
 3:تارخيية لتطور اجلودة، إذ توجت املرحلة األخرية بإدارة اجلودة الشاملة وذلك من خالل ما يلي

 ؛مرحلة فحص اجلودة: املرحلة األوىل
 ؛مرحلة مراقبة اجلودة: املرحلة الثانية

                                                 
1

 .6002، ، دار كنوز للمعرفة والنشر والتوزيعإدارة الجودة الشاملةزبري منري العبودي،  -
2

 .6002، دار يازوري للنشر والتوزيع إدارة الجودة المعاصرةراتب جليل صويص غالب جليل صويص،  -
3

، امللتقى العلمي الدويل حول األداء مدخل نحو أداء منظمي متميز إدارة الجودة الشاملة، ،صالح عباس اهلادي -
 . 020ص، 6002املتميز للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية اجمللد الثاين،
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 ؛(تأكيد اجلودة)مرحلة ضمان : املرحلة الثالثة
 .مرحلة إدارة اجلودة الشاملة: املرحلة الرابعة

تعرب عن توجه عام يسيطر على فكر وتصرفات ممارسي اإلدارة يف أغلب : إدارة الجودة الشاملة -1
ال سيما يف اليابان، والدول الاربية، حيث أصبح املفهوم من معايري تقييم اإلدارة واحلكم على  املؤسسات،

 .فعاليتها وكفاءهتا
أداء العمل بشكل صحيح من "يعرفها معهد اجلودة الفيديرايل بأهنا  :تعريف إدارة الجودة الشاملة -1.1

 4".دى حتسني األداء املرة األوىل، مع االعتماد على تقييم املستفيد ملعرفة م
عبارة عن املنهجية املنظمة لضمان سري النشاطات اليت مت التخطيط هلا "كروسي يقول بأهنا 

مسبقا، وهي األسلوب األمثل الذي يساعد على منع وجتنب حدوث املشكالت من خالل العمل على 
 5.حتفيز وتشجيع السلوك اإلداري والتنظيمي األمثل يف األداء

 :إدارة الجودة الشاملة أهداف -1.1
 6:يهدف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيق عدد من األهداف تتمثل يف

 ؛حاجات الزبائن احلالية واملستقبلية إشباعالعمل على  -
 ؛زيادة قدرة تنافسية للمؤسسة -
 ؛زيادة إنتاجية كل عناصر املؤسسة -
 ؛رفع قدرة املؤسسة على التعامل مع املتاريات البيئية -
 .حتقيق التحسني املستمر يف كافة أبعاد املؤسسة -

                                                 
4

، دار النهضة العربية للنشر ،مدخل إدارة الجودة الشاملة/تخطيط ومراقبة جودة المنتجات عبد احملسن توفيق حممد، -
0221. 

5
 .6002 دار املسرية للنشر والتوزيع، ،إدارة الجودة الشاملة،  محود خضري كاظم -
6

أثر تطبيق الحاوية االلكترونية وأبعاد إدارة الجودة الشاملة في  حممد خري سليم أبوزيد، هيثم علي حجازي،  -
 .01،  ص6001 الثاين، األردن،، جملة البحوث املالية والتجارية، العدد تحسين مستوى الجودة الخدماتية
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 .زيادة قدرة املؤسسة على النمو املتواصل سعيا لتحقيق املكانة األفضل بني املؤسسات املنافسة -
 .هتااقتصادياالعمل على زيادة رحبية املؤسسة وحتسن  -

 أهمية إدارة الجودة الشاملة -3.1
 7: قق ما يليإن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة حي

 ؛تقليص شكاوى املستهلكني -
 ؛زيادة اإلنتاجية واألرباح احملققة*تعزيز املوقف التنافسي للمؤسسة -
 ؛حتسني عملية االتصال يف خمتلف مستويات املؤسسة -
 .زيادة شهرة املؤسسة -

 :مبادئ إدارة الجودة الشاملة -2.1
يقوم نظام إدارة اجلودة الشاملة على جمموعة من املبادئ والقواعد اليت تعكس أفضل املمارسات 

 8:الواجب تنفيذها، وتتمثل هذه املبادئ فيما يلي
 ؛الرتكيز على الزبون -
 ؛القيادة -
 ؛مشاركة األفراد -
 ؛مدخل العملية -
 ؛استخدام مدخل النظام لإلدارة -
 ؛التحسني املستمر -
 ؛اذ القراراتمدخل احلقائق يف اخت -
 .عالقة املنفعة املتبادلة مع اجملهزين -

                                                 
7

 .6002، ، دار غريب للنشرالسياسات اإلدارية المعاصرة علي السلمي، -
8

 .6002، الجودة الشاملة ، إدارةحممد عبد الوهاب العزاوي -
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 :إدارة الجودة الشاملة أساس التميز في األداء -3
حبيث ال ميكن احلكم  يف األصل وجهان متالزمان، ألهنماإن األداء مرتبط بالكفاءة والفعالية معا 

على املؤسسة اليت بلات أهدافها بارتفاع األداء إذا كان ذلك قد كلفها الكثري من املوارد يفوق مثيالهتا، 
وال على املؤسسة وال على املؤسسة اليت متكنت من توظيف كامل مواردها دون بلوغ األهداف املتوجة أو 

 .االقرتاب منها بنسب مرضية
 9وتتمثل يف   :األداء عناصر ومحددات -1.3

  ؛ملعرفة مبتطلبات الوظيفةا -
 ؛كمية العمل املنجز -
 ؛املثابرة والوثوق -
 ؛من حمددات األداء نذكر: حمددات األداء -
 .(املهام)إدراك الدور -القدرات-اجلهد -

إىل وجود ثالثة جمموعات من مقاييس األداء  NIVENلقد أشار  :مقاييس األداء وخصائصها -1.3
 10:هي

  ؛مقياس املدخالت: اجملموعة األوىل -
 ؛مقياس املخرجات: جملموعة الثانيةا -
 .مقياس احملصالت: اجملموعة الثالثة -

 
 
 

                                                 

-
 .6000، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع إدارة الموارد البشرية، رؤية مستقبلية،حممد راوية،  9

10
، سلسلة إدارة األداء وائل صبحي إدريس، طاهر حممد منصور الاايل، املنظور االسرتاتيجي لبطاقة التقييم املتوازن -

 .6002، الدار اجلامعية للكتاب االستراتيجي،
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 :عمليات إدارة وتقييم وتحسين األداء -3.3
العملية اليت من خالهلا يتأكد  "أن إدارة هيGARY DESSLER يرى : تعريف إدارة األداء -1.3.3

صاحب العمل من توجه العاملني لديه حنو حتقيق األهداف التنظيمية، أي أن إدارة األداء عبارة عن منهج 
 11".متكامل موجه باألهداف وحنو توجيه وتدريب وتقييم وحتفيز العاملني حنو األداء الفعال

 :تنبع من كوهنا تساهم يف حتقيق األهداف التالية إن عملية إدارة األداء :أهمية إدارة األداء -1.3.3
 ؛ترتبط ارتباطا مباشرا مبنهج إدارة اجلودة الشاملة -
هتدف إدارة األداء إىل الرتكيز على أن أداء العاملني هو وظيفة هامة وأفضل من وظائف أخرى   -

 ؛وغريها واإلشرافكاحلوافز والتدريب واالتصاالت 
 ؛واضح خاصة يف ظل البيئة الصناعية التنافسية على املستوى الدويل إدارة األداء هلا تأثري إجيايب -
 ؛(حتديد األهداف، تقييم األداء وتطوير العاملني)تركز عملية إدارة األداء على دمج وتكامل بني  -
 ؛تساعد صاحب العمل على التحسني املستمر -
 .هتدف إدارة األداء إىل بناء االتفاق بني العامل ورئيسه -

تعرف عملية تقييم األداء بأهنا العملية اليت يتم من خالهلا حتديد كيف يؤدي  :عملية تقييم األداء -3.4
العامل وظيفته وما يرتتب على ذلك من وضع خطة لتحسني األداء، أو هي العملية اليت يتم من خالهلا 

ز معدالت األداء التعرف على اجلوانب اإلجيابية واجلوانب السلبية اخلاصة بتحقيق األهداف واجنا
 .املستهدفة

 12:أهداف عملية تقييم األداء -1.2.3
 :تكمن أهداف عملية تقييم األداء فيما يلي

                                                 

-
، يمطبعة العشر ، ألطر المنهجية والتطبيقات العلميةا تطوير وتحسين األداء، اسرتاتيجيات، سيد حممد جاب الرب 11

6002. 
12

 .نفسهسيد حممد جاب الرب، مرجع  -
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 ؛إعطاء الفرصة كاملة للموظفني ملناقشة األداء ومعايري األداء مع املشرفني -
 ؛تعطي املشرفني الفرصة يف حتديد نقاط الضعف والقوة عن تقييم أداء املوظفني -
 ؛للمشرفني يف صياغة الربامج اليت تساعد العاملني على حتسني أدائهم باستمرار إعطاء الفرصة -
حتدد عملية تقييم األداء األساس الذي يتم من خالله تقدمي التوصيات اخلاصة باملرتبات واألجور  -

 .واملكافآت والرتقية وغريها
 :األداء المتميز -5.3

مفهوم جامع يشري إىل الااية األساسية لإلدارة يف املؤسسات املعاصرة من  هو :التميز تعريف -
 .أن تتصف هبا من ناحية أخرى ناحية، ويرمز للسمة الرئيسية اليت جيب

قدرة الفرد أو املؤسسة على أداء األعمال املطلوبة منهم بدرجة عالية  هو :املتميزاألداء  تعريف -
 .ن ترك جمال للخطأ أو االحنرافمن اإلتقان واالنضباط واجلودة، بدو 

 :دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق األداء المتميز -6.3
إن منهج اجلودة الشاملة يهدف إىل االستاالل األمثل للموارد وللجهد والوقت وختفيض التكاليف 

 .واألداء املتميز الشاملةاجلودة وسنعرض العالقة بني إدارة  األداء وحتقيق األرباح فبتطويرمما إدارة يساهم 
 :أساس تطوير األداء ضمن إدارة اجلودة الشاملة -

 :إن عملية إدماج إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات تفيد يف تطوير األداء وذلك عن طريق
 التحكم يف أخطاء عدم تطابق اجلودة املدركة مع اجلودة املتوقعة -
 .التحسني املستمر للجودة املقدمة -

 13:إدارة الجودة الشاملة باألداء المتميزعالقة  -2
يعتمد التميز يف األداء على مبادئ وفلسفة إدارة اجلودة الشاملة، وال يتحقق التميز إال إذا عم 

واملخرجات والعمليات، إذ تعترب إدارة اجلودة  املتدخالتااللتزام باجلودة يف مجيع مستويات األداء، مبعىن 

                                                 
13

 .6000، دار الكتب للنشركمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية،   التغيير مصطفى أمحد، -
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سني املستمر لألداء، والذي ترمي من خالله املؤسسة إىل حتقيق هدف الشاملة أساسا للتطوير والتح
رئيسي يتمثل يف الوصول إىل رضا الزبون وذلك باالعتماد على احلقائق وتوفري بيئة هتيئ لألفراد العمل 
حبماس وقدرة وااللتزام يف مجيع جماالت العمل، كما أن إدارة اجلودة الشاملة تساهم يف حتقيق التميز من 

 :مثل ل بعض اسرتاتيجيات التميزخال
 ؛البناء املؤسسي -
 .خلق ثقافة التميز -

 .الجودة والتميز في األداء بالمطاحن الكبرى للظهرة وحقيقة إدارةدراسة حالة حول واقع  -5
وذلك من خالل  سنحاول يف هذا اجلزء معرفة حقيقة ودافع إدارة اجلودة باملطاحن الكربى للظهرة،

حتليل استمارة االستبيان اليت تتضمن معلومات عن أفراد العينة وثالث حماور، كل حمور يؤكد بنفي الفرضية 
 .املطروحة، على أرض الواقع وهذا التحليل يكون عن طريق أدوات إحصائية

 تحليل نتائج المعلومات العامة -1.5
بشكل هنائي قبل توزيع االستبيان، حيث قمنا بتوزيع  مل يتم حتديد حجم العينة :عينة الدراسة -1.1.5

بالكامل، حيث كان القدر األكرب من املساعدة املقدمة من قبل إطارات  ، ومت اسرتجاعهبياناست 00
 : واجلدول املوايل يوضح ذلك ،وعمال مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة
 ائيات الخاصة باالستبياناإلحص :(11)الجدول رقم

 %النسبة المئوية  التكرار 
 000 00 املسرتجعة باناتاالست

 00 00 سرتجعةاملغري  بياناتاالست

 000 00 اجملموع

 نيمن إعداد الباحث :المصدر



 نادية زحاف المزدادة مقداد
 بابا عبد القادر. د.أ

 دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق األداء المتميز

 

125 

 

املسرتجعة بيانات ى عينة الدراسة ونسبة االستاملوزعة عل تبياناتعدد االس( 00) يبني اجلدول رقم :التعليق
 .%000املسرتجعة  بياناتسرتجعة، فبلات نسبة االستاملغري و 

بعد القيام بتعريف العينة أي كل من جمتمع العينة والقيام  :التحليل الوصفي لخصائص العينة المدروسة
 (اخلربة املهنية - املؤهالت العلمية  -الســن -اجلنس)حبصر هلا يف جمموعة معينة قمنا بعملية التحليل 

 :توزيع أفراد العينة حسب اجلنس -أوال
 د العينة حسب الجنستوزيع أفرا :(11) رقم الجدول
 %النسبة المئوية  التكرار الجنس
 22.12 60 ذكر

 00.00 00 أنثى

 000 00 اجملموع

 .اعتمادا على االستبيان نيعداد الباحثإمن  :المصدر
 الذي يتضمن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس،( 06) يتضح لنا من خالل اجلدول رقم: التعليق

، وأما نسبة %22.21هو أن نسبة الذكور يف عينة الدراسة تفوق نسبة اإلناث، إذ بلات نسبة الذكور 
 .وهذا ما يفسر لنا أن التجارب مع الدراسة كان أحسن فيما خيص الذكور %00.00اإلناث فقد بلات 

 : توزيع أفراد العينة حسب الســن  -1.1.5
 حسب الســنتوزيع أفراد العينة  :(13)الجدول رقم

 %النسبة المئوية  التكرار السن
 00 02 سنة00أقل من 

 20 06 20إىل  00من 

 00 02 20أكثر من 

 000 00 اجملموع

 اعتمادا على االستبيان نيمن إعداد الباحث :المصدر
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واملالحظ يف األمر أن  توزيع أفراد العينة حسب الســن، (00)لنا من خالل اجلدول رقم  يتضح: التعليق
وهي النسبة األعلى أما فيما خيص الفئة اليت يقل  ،%20بنسبة  20إىل 00الفئة اليت يرتاوح عمرها من 

سنة فنالحظ أن هناك تساوي يف النسب، حيث متثلت هذه 20سنة والفئة اليت أكثر من00عمرها عن 
 .%00األخرية يف 

 :توزيع الهيئة حسب المؤهالت العلمية -3.1.5
 راد العينة حسب المؤهالت العلميةتوزيع أف :(12)الجدول رقم

 % النسبة المئوية التكرار المؤهالت العلمية
 20 02 ليسانس

 00.00 02 ماستر

 00.00 00 ماجستير

 00.00 00 شهادات أخرى

 000 00 المجموع

 .اعتمادا على االستبيان نيمن إعداد الباحث :المصدر
 

، توزيع النسب حسب املؤهل العلمي ألفراد عينة الدراسة، حيث (02)نالحظ من اجلدول رقم : التعليق
الذين حيملون شهادة ليسانس وهي النسبة األعلى يف أفراد العينة، وبعد ذلك تليها  %20 جند بنسبة

أضعف  تحصلني على شهادة املاجستري وهيللم  %00.00 ة، وبنسب%00.00شهادة املاسرت بنسبة 
نسبة يف عينة الدراسة، ميكن القول إن معظم أفراد العينة حيملون شهادات عليا وهذا يدل على أن العينة 

 .مؤهلة
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 .  توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية -2.1.5
 العينة حسب الخبرة المهنية توزيع أفراد :(15) الجدول رقم
 %النسبة المئوية  التكرار الخبرة المهنية

 02.21 00 سنوات02أقل من 

 00 02 سنوات00إىل  02من 

 00.00 00 سنوات00أكثر من 

 000 00 اجملموع

 اعتمادا على االستبيان نيمن إعداد الباحث :المصدر

ونالحظ أن نسبة  التوزيع النسيب ألفراد العينة حسب اخلربة املهنية، ،(02)بني اجلدول رقم ي :التعليق
وهي تشكل أكرب نسبة كوهنا تتضمن  %00.21سنوات ميتلكون  02األفراد الذين تقل خربهتم املهنية عن 

سنوات فقد 00سنوات إىل 02طلبة الليسانس واملاسرت، كما أن نسبة األفراد الذين ترتاوح خربهتم من 
سنوات فبلات 00زيد خربهتم املهنية عن وهي أقل نسبة يف عينة الدراسة، أما الفئة اليت ت %00 قدرت بـ
 .%00.00نسبتها 

 

 :للظهرةاختبار العالقة بين إدارة الجودة والتميز في أداء بالمطاحن الكبرى 
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة -أوال

مت استخدام هذه املقاييس يف إعداد إجابات االستمارة املتعلقة باحملاور الثالثة لقياس رأي أفراد 
، حيث تعطى لإلجابة اليت متثل (غري موافق_حمايد_مواقف)العينة بشأن أسئلة االستبيان حيث تتدرج من 

درجات، ولإلجابات اليت تليها درجتني ثــم درجة واحدة كما  00أعلى مستوى لالجتاهات االجيابية 
 : يوضحها اجلدول املوالـي
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 وزانهااإلجابة على االستبيان وأ مجاالت :(16)الجدول رقم
 موافق محايد غيــر موافق التصنيف
 00 06 00 الدرجة

 000 إىل6.02من  6.00إىل0.21من   0.22إىل0.00 من املتوسط
 .لندوة العاملية للشباب اإلسالميوليــد عبد الرمحان، بيانات االستبيان، ا :المصدر

 
 :معالجة استمارة االستبيان -6

عملية احلصر النهائي لعدد االستمارات الصاحلة للدراسة قمنا بتفرياها، ولتحقيق أهداف  بعد
 : الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، استخدمنا جمموعة من األساليب اإلحصائية كالتايل

 ؛عبارة استخراج التكرارات والنسب املئوية لكل -
 ؛ارات الواردة يف االستبيانن العبحساب املتوسطات احلسابية لكل عبارة م -
  قياس االحنراف املعياري ملعرفة مدى احنراف إجابات أفراد عينة الدراسة عن متوسطاهتا  -

 ؛احلسابية
 .اختيار االجتاه -
 نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات  -1.6

 .نتائج التحليل اإلحصائي للمحور األول  -1.1.6
أن اعتمادا نظام اجلودة للظهرة، ميثل املوافقة التامة، بداللة املتوسط احلسايب  70 يتضح من اجلدول

وهذا ما يدل على ، 6.220واالحنراف املعياري املقدر بـ ، 20.0112، والنسبة املئوية اليت بلات 6.122
 .تأييد أفراد العينة باألغلبية املطلقة وذلك يشري أن هناك نظام اجلودة باملؤسسة
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 ائي العتماد نظام الجودة بالظهرةنتائج التحليل اإلحص:(10)رقمالجدول 
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مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة لديها نظام خاص باجلودة، وهي 
 موافق 22.21 6.20 6.2 .تويل اهتماما كبريا جلودة منتجاهتا

املطاحن الكربى إىل اجلودة على أهنا املطابقة مع متطلبات تنظر 
 حمايد 12.21 6.66 6.0 .الزبائن من خالل معرفة احتياجاهتم ورغباهتم

هتتم املطاحن الكربى للظهرة، بالعديد من األنواع فهي هتتم بكل 
وكذا جودة اإلنتاج وهذا كله  من جودة التصميم، جودة األداء،

 .يكون بناءا على احتياجاهتم ورغبات الزبائن
 موافق 22.21 6.20 6.2

 2000يزوإمت حصول املطاحن الكربى للظهرة على شهادة ال 

وبتتبع ومراقبة مستمرة من طرف  6002سنة، 6000إصدار
اللجان املختصة واملدققة مت جتديد هذه الشهادة وأصبحت أيزو 

 .6002إصدار 2000

 موافق 22.22 6.21 6.21

 موافق 22.22 6.22 6.20 .تطمح املؤسسة يف احلصول على شهادتني
اخلاصة باملخرب، والثانية شهادة األيزو  0162مها األيزو 
 موافق 22.21 6.2 6.2 .املتعلقة باألمن والنظافة، وهم يف التحضري هلــا66000

كثريا بالرقابة على اجلودة من   هتتم مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة
 موافق 22.22 6.21 6.21 .خالل مراقبة املدخالت واملخرجات

إن أعضاء املخرب هم املسؤولون على قياس درجة جودة املنتجات، 
حيث حتتوي هذه املصلحة على ستة خمربين ورئيس املخرب، يقومون 

 .مبراقبة املادة األولية واإلنتاج حىت النهاية
 موافق 22.22 6.21 6.21

تقوم املؤسسة بكل أنواع الرقابة منذ دخول املادة األولية إىل غاية 
الوصول إىل املنتج النهائي ومراقبة أيضا األدوات واللوازم املستخدمة 

 .للرقابة
 موافق 22.22 6.11 6.21

قيام مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة بنظام اجلودة من أجل 
 موافق 22.22 6.22 6.20وذلك من أجل اخنفاض شكاوى  احلصول على ثقة زبائنها،



 نادية زحاف المزدادة مقداد
 بابا عبد القادر. د.أ

 دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق األداء المتميز

 

130 

 

 .العمالء وكسبها ميزة تنافسية متيزها عب باقي املؤسسات املنافسة
 موافق 20.112 6.220 6.122 .الدرجة الكلية لنتيجة التحليل

 .اعتمادا على االستبيان نيمن إعداد الباحث :المصدر
إن حتقيق اجلودة أصبح هدفا يراود مجيع املؤسسات مهما كان نوعها، وهذا من أجل ختفيض 
التكاليف واكتساهبا ميزة تنافسية هبدف تقدمي سلع وخدمات تتميز باجلودة العاملية، وذلك من خالل نظام 

املؤسسة من اجلودة، هتدف   إلدارة اجلودة الشاملة الذي يعترب منهج أو أسلوب شامل إلدارة وحتسني
خالله إىل التعامل املباشر مع الزبون باعتباره مصدر بقائها، كما يركز على العمل اجلماعي ألجل التحسني 

 .املستمر وهذا ما يؤكد الفرضية األوىل
 

 :نتائج التحليل اإلحصائي للمحور الثاني  -1.1.6
 ة األداء بالمطاحن الكبرى للظهرةاألداء وإدار : (10)الجدول رقم

 لمحور الثانيات افقر 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 االتجاه

 األداء بالمطاحن الكبرى للظهرة: أوال
 إن املطاحن الكربى للظهرة هتتم بأداء أفرادها منذ بداية نشاطها،
ألهنا مؤسسة ذات طابع خاص فكل فرد أو عامل يقدم أحسن 

ما لديه من أجل التفوق والتميز عن باقي العاملني كما أهنا 
 .تستخدم جمموعة من املقاييس لقياس األداء

 حمايد 20.00 6.02 6.20

تستخدم مقاييس املدخالت، واملخرجات، ومقاييس احملصالت 
ء وهي تسعى جاهدة من خالل قياس ومراقبة توقعات العمال

لتطوير أدائها من خالل حتديد املستوى املطلوب من األداء مث 
قياس املستوى الفعلي لألداء، وبعدها تأيت عملية حتليل الفجوة 

 .الفاصلة بني املستويني، والبحث عن حل هلا

 موافق 22.22 6.21 6.21

 إدارة األداء بالمطاحن الكبرى: ثانيا
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 تقييم األداء
تقوم املؤسسة بتقييم أداء عماهلا وعلى مدى أمهية هذه  -

الوظيفة يف املطاحن إذ على أساسها تتخذ العديد من القرارات 
لتطوير األداء، وأيضا يتم التعرف على نواحي القصوى والضعيفة 

يف األداء املسجل من قبل العاملني، وأن التقييم ميس كل أفراد 
 . وحىت اإلدارينياملؤسسة سواء العاملني التنفيذيني

 موافق 000 6.20 00

     
إن املسؤول عن عملية التقييم هو الرئيس املباشر للحامل،  -

ويتم ذلك خالل األهداف احملققة خالل السنة، ويتم عملية عن 
والارفة من هذا التقييم حتسني  (ورقة التقييم)طريق إعداد استبيان 

نوعية األعمال املراد اجنازها هبدف حتقيق األهداف املتوقعة من 
 .التقييم بشكل جيد

 

 موافق 22.22 6.12 6.20

يتم التقييم يف هناية كل سنة وعلى أساسه ينبثق خمطط  -
 .التكوين اخلاص بكل فرد وأيضا حتديد املردود الفردي

 
 موافق 000 6.20 00

عملية تقييم األداء باملطاحن الكربى للظهرة تكون هبدف  -
تدارك النقص وذلك بارض حتسني مؤهالت وكفاءات العمال 

 .من خالل برامج التكوين والتطوير
 موافق 22.22 6.21 6.21

 التكوين والتدريب
عملية مستمرة والتدريب يف  ن عملية التدريب يف املؤسسةإ -

املطاحن الكربى خيتلف بني قصري وطويل األجل، ويكون ذلك 
 .يف إطار احتياجات العامل

 موافق 22.22 6.21 6.21
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 مت التدريب يف أغلب األحيان بعد عملية تقييم األداء، -
وذلك بارض معاجلة النقص يف أداء العمال وكذا من أجل 

اكتساب مهارات عالية وأن املطاحن الكربى تتعاقد سنويا مع 
 املعهد الدويل منامجنت، : معاهد ومراكز التكوين املهمة، منها

INSIM بوهران، مدرسة تسيري اإلعالم اآليل والتجارة 
EGICبوهران، مركز  SCSالعاملي ومركزSIMEX. 

 موافق 22.22 6.12 6.20

 التحفيز
قوم املطاحن الكربى بتحفيز كفاءاهتا وهذا من أجل ضمان  -

بقائهم والتحفيزات اليت تقدمها املطاحن الكربى للظهرة لكفاءهتا 
هي حتفيزات املادية، كالزيادة يف األجر، تقدمي مكافآت، 

االهتمام باجلانب  :باإلضافة إىل التحفيزات املعنوية كالتدريب
 .الصحي للعامل، أما الرتقية فتويل هلا اهتماما قليال

 موافق 20 6.20 6.10

تقدمي املطاحن الكربى التحفيز للعامل الذي يقدم أداء جيد،  -
أي أن التحفيزات تكون على حسب أداء العمل بكفاءة 

 .وفعالية، مما يؤدي إىل حتفيز بقية العاملني على اهلمل جبهد أكرب
 موافق 22.21 6.20 6.20

 موافق 65.36 1.056 1.06 الدرجة الكلية لنتيجة التحليل
 .اعتمادا على االستبيان نيمن إعداد الباحث :المصدر

والنسبة املئوية اليت  6.22يتضح من اجلدول أن نسبة املوافقة كانت تامة، بداللة املتوسط احلسايب 
، وهذا ما يدل على تأييد أفراد العينة باألغلبية 6.122: املعياري املقدر ب االحنرافو  22.02بلات 
 .املطلقة

درة الفرد أو املؤسسة على أداء األعمال املطلوبة منهم بدرجة عالية من اإلتقان قإن التميز هو 
ت قادرة على واالنضباط بدون ترك جمال لألخطاء أو االحنراف بوجود إدارة تتميز بالتفوق والريادة، ومهارا

 . الفرضية الثانية ما يؤكداجناز نتائج غري مسبوقة وهذا باالعتماد على التعلم واالبتكار املستمرين، وهو 
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 :نتائج التحليل اإلحصائي للمحور الثالث  -3.1.6
 لشاملة واألداء المتميزإدارة الجودة ا: (16)الجدول رقم

 فقرات المحور الثالث
ط 

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

اف 
حر
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ري 
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سبة  
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وية
لمئ

ا
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االت
 

هو مؤشر يدل على  2000حصول املؤسسة على شهادة األيزو
 موافق 26.66 6.21 6.11 .أهنا نظام متكامل للجودة أساسه إرضاء الزبائن

إن الشهادة تكسبها ميزة تنافسية يف األسواق احمللية وبذلك 
 موافق 20.00 6.10 6.20 .زبائنهانعمل جاهدة لتطوير أدائها واحلصول على ثقة 

تؤكد مؤسسة املطاحن الكربى على االهتمام بأدائها، وتعمل 
 موافق 22.22 6.21 6.21 على تطويره والوصول إىل درجة التفوق

هدف املؤسسة إىل حتقيق التميز هو احملافظة على الشهادة، مث 
 موافق 22.21 6.20 6.20 .إرضاء الزبائن بتقدمي هلم منتجات تليب رغباهتم

حتقيق التميز كان بسبب املنافسة الشرسة، فاملطاحن الكربى ال 
 موافق 20.00 6.22 6.10 .تتواجد يف فراغ بل حميط يتميز بالتطور املستمر واملنافسة

إن مسؤول املطاحن يرون يف األفراد املتميزين واملتفوقني ودوي 
والتجديد وحتقيق النجاح  األداء اجليد مصدر للتميز واإلبداع،

 .للمؤسسة
 موافق 22.22 6.2 6.21

 :إن التقنيات اليت تستخدمها املؤسسة يف حتقيق التميز هي
 .القياس املقارن ألداء أفضل

إعادة هندسة أي تاري جذري يف عمليات اإلنتاج وذلك من 
 .أجل تطوير اإلنتاجية وإرضاء الزبائن

 موافق 20 6.12 6.10

فالتميز يف األداء يعتمد على فلسفة اجلودة إذ تعترب إدارة اجلودة الشاملة أساسا للتطور والتحسني 
املستمرين لألداء من أجل الوصول هبذا األخري إىل مستويات عالية هذا بدوره يرجع إىل حصول املؤسسة 

 .ةوتوفرها على موارد ذات كفاءة ومهارات عالية، وهذا ما يؤكد الفرضية الثالث
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 : اتمةـــــــخ
، واليت تعترب من "مستاام"به داخل املطاحن الكربى للظهرة  بوالية من خالل البحث الذي قمنا 

 ، هذا اجملمع الضخم الذي يضم مطحنة ومصنع للسميد من أحدث طراز،"متيجي"أهم  فروع جممع 
يتمتع بقدرة حتويل هائلة كما أن منتجاهتا عالية اجلودة مع تكلفة إنتاج تنافسية جتعل منه من بني أكرب 

، و هي تعرف 2000/6002وأهم اجملمعات للصناعة الاذائية يف البالد، وقد حتصلت على شهادة األيزو
اخلاصة باملخرب و كذا  0162يزو تطمح إىل احلصول على  شهادة فاإل حتسني يف نظام إدارة أعماهلا، و

 :من خالل الدراسة التطبيقية توصلنا إىل النتائج اآلتيةاملرتبط باألمن  والنظافة، و  66000 يزوشهادة اإل
 ؛حتتل املطاحن الكربى للظهرة مكانة على املستوى احمللي وحىت على املستوى الوطين -
 ؛تعترب من بني املؤسسات اليت حققت والريادة يف جماالت عملها -
تتوفر على أشخاص ذوي قدرات ومهارات عالية، تتميز بروح املبادرة، العمل اجلماعي واألمانة  -

 ؛وغريها
ى شهادة للجودة تعترب منوذج للمؤسسات الناجحة يف جمال اجلودة والدليل على ذلك حصوهلا عل -

 ؛يف وقت قصري
مكانتها الرائدة يف  اهتمامها الكبري برضا الزبائن وحرصها على كسب والئهم مما جعلها متنت -

 .ميدان حتويل احلبوب ومشتقاته يف اجلزائر
 

 :قائمة المراجع
 .6002دار املسرية للنشر والتوزيع، ،إدارة اجلودة الشاملة محود خضري كاظم، -0
 .6002 راتب جليل صويص غالب جليل صويص، إدارة اجلودة املعاصرة دار يازوري للنشر والتوزيع، -6
 .6002 اجلودة الشاملة، دار كنوز للمعرفة والنشر والتوزيع، العبودي إدارةزبري منري  -0
صالح عباس اهلادي، إدارة اجلودة الشاملة، مدخل حنو أداء منظمي متميز، امللتقى العلمي الدويل  -2

 .الثاين االقتصادية اجمللدحول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوق والعلوم 
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مدخل إدارة اجلودة الشاملة دار النهضة /ومراقبة جودة املنتجات يطحممد ختطعبد احملسن توفيق  -2
 .0221العربية للنشر

 .6002 ،دارية املعاصرة، دار غريب للنشرعلي السلمي، السياسات اإل -2
تطبيق احلاوية االلكرتونية وأبعاد إدارة اجلودة الشاملة  حجازي أثرحممد خري سليم أبوزيد، هيثم علي  -1

 .6001ودة اخلدماتية، جملة البحوث املالية والتجارية، العدد الثاين، األردن، يف حتسني مستوى اجل
 .6002اوي، إدارة اجلودة الشاملة، حممد عبد الوهاب العز  -2
 .6000 معية للطبع والنشر والتوزيع،املوارد البشرية، رؤية مستقبلية، الدار اجلا راوية إدارةحممد  -2

يقات العلمية، تطوير وحتسني األداء، األطر املنهجية والتطب الرب اسرتاتيجياتسيد حممد جاب  -00
 .6002 مطبعة العشري،

حممد منصور الاايل، املنظور االسرتاتيجي لبطاقة التقييم املتوازن، سلسلة  إدريس طاهروائل صبحي  -00
 . 6002 إدارة األداء االسرتاتيجي، الدار اجلامعية للكتاب،

 .6000القدرة التنافسية للمنظمات العربية، دار الكتب للنشر، كمدخل لتعزيز   أمحد التايريمصطفى  -06
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 تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية كمدخل لتحسين جودة خدماتها
 (دراسة حالة مستشفى محمد بوضياف بالمدية)

 

 العربي بن حورة أمال
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم طالبة دكتوراه، 

 ، اجلزائرجامعة املدية، التسيري
  nabilalarbi0@gmail.com :إلكرتوينبريد 

 

 مكيد علي .د.أ
االقتصادية كلية العلوم أستاذ التعليم العايل،  

 ، اجلزائرامعة املديةجب والتجارية وعلوم التسيري
 mekid_a@yahoo.fr :بريد إلكرتوين

 

 :ملخص
 أداء مستوى على الشاملة اجلودة إدارة مفهوم إتباع تأثري مدى بيان إىل الدراسة هذه هدفت

 اإلدارة إميان :التالية العوامل تأثري مدى توضيح خالل من اجلزائرية وذلك املستشفيات يف الصحية اخلدمة
 والثقافة وحتفيزهم، ومشاركتهم العاملني ومتكني الشاملة، اجلودة إدارة مفهوم بتطبيق والتزامها العليا

 وهو العمومية املستشفيات الصحية يف أحد  اخلدمة جودة تحسنيل املستمر سعيوال السائدة، التنظيمية
 .بوضياف باملدية حممدمستشفى 

توزيعها على عمال  مت حيث البيانات جلمع كأداة مت استخدام االستبانةللقيام هبذه الدراسة 
وقد بينت النتائج ،على املرضى ملعرفة تقييمهم جلودة اخلدمة الصحية  استبانة أخرى مت توزيعهاو املستشفى، 

اخلدمات الصحية املقدمة ذات جودة متدنية و اغلب مبادئ هذا املنهج غري مطبقة املتوصل إليها إىل أن 
 . باملستشفى العاملنيو وجهة نظر املرضى  منوهذا 

 التحسني املستمر، ،إدارة اجلودة الشاملة ،اخلدمات الصحية املؤسسات الصحية،: كلمات مفتاحية
SPSS . 

 

mailto:nabilalarbi0@gmail.com
mailto:mekid_a@yahoo.fr
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Abstract 

This study aimed to state the extent of the impact of following the 

total quality management concept on the performance of health service in 

the Algerian hospitals, through clarifying the extent of the impact of the 

following factors: The senior management’s belief and commitment to 

implement the total quality management concept, the empowerment, 

participation and motivation of employees, the dominant organizational 

culture, and the continuous improvement in the quality of health service in a 

public hospital which is Mohammed Boudiaf Hospital in MEDEA 

To conduct this study, a questionnaire was used as a data collection 

tool and distributed to hospital workers, and another questionnaire was 

distributed to patients to find out their assessment of health service quality. 

The results have shown that most of these approach principles are not 

applied and the health services provided are with low quality, and this is 

from the patients and the hospital workers’ point of view. 

Keywords: Health Institutions, Health Services, Total Quality 

Management, Continuous Improvement, SPSS. 

 

 مقدمة
 على والتغريات التحديات من موجة تواجه احلاضر الوقت يف املؤسسات الصحية أصبحت لقد

 يف وثقافة وعيا أكثر أصبح الذي املستهلك سلوك يف سريع تغري من يصاحبها وما والعاملي احمللي املستويني
 وأ املنتج الختيار كمعيار للجودة اعتماده بعد األفضل اخلدمة انتقاء على قدرته زيادة وكذلك استهالكه
 التحديات هذه مواجهة من ومتكنها هذه املؤسسات تساعد إدارية وصفة وجود عدم من وبالرغم اخلدمة،
 هذه يساعد الشاملة اجلودة إدارة ملفهوم والشامل السليم التطبيق نأب القول ميكن انه إال عليها، والتغلب

 املفهوم هذا تطبيق ألن كبري حد إىل عليها والتغلب التحديات هذه مواجهة على كبرية بدرجة املنظمات
 .اجلودة مستويات حتسني على يساعد

املتابع لواقع املستشفيات اجلزائرية بصفة عامة جيد أهنا حباجة كبرية إىل مدخل جديد ملفهوم جودة و 
 املمرضني فيها،و ىل الرفع من أداء الكوادر الطبية يهدف إو  الدوام،و اخلدمة يتسم بالشمولية ،االستمرار 

يعترب منهج و يعزز من تنافسيتها ،و حيقق أهدافها و التجهيزات الطبية مبا يرضي العمالء و وتطوير الوسائل 
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دارة اجلودة الشاملة من بني الوسائل املساعدة على ذلك،حيث أن تبين مبادئ هذا املنهج ميكن 
املستشفيات اجلزائرية  من تغيري نظرهتا إىل مفهوم جودة اخلدمة ي حد ذاته ،حىت تقوم بدورها على 

 .أحسن وجه وحتقق أهدافها
 :إشكالية الدراسة

  :التايلو ما أشري إليه أعاله ميكن طرح إشكالية الدراسة على النحيف ضوء 
 واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة بمستشفى محمد بوضياف بالمدية و ما ه

 المرضى؟و  من وجهة نظر العاملين
 :أهداف الدراسة

الورقة البحثية إىل تأكيد أمهية االلتزام مببادئ إدارة اجلودة الشاملة لضمان  هندف من خالل هذه
 :من خاللذلك و ، خدمات صحية ذات جودة

حتليل أراء املرضى حول مستوى اخلدمات الصحية اليت يقدمها مستشفى حممد بوضياف باملدية من  -
 بعد التعاطف مع العميل؛ د األمان،البعد املادي، بعد االستجابة، بعد االعتمادية، بعخالل 

 باملستشفى؛ بيان مدى إدراك العاملني ألمهية إدارة اجلودة الشاملة -
 باملستشفى؛ بيان درجة التزام اإلدارة العليا بتطبيق مفهوم اجلودة الشاملة  -
 ؛خدماهتامستوى أداء و  بيان  اجتاهات آراء العمال حول التحسني املستمر باملستشفى -
 ؛حتفيزهمو مشاركتهم و متكني العاملني بيان درجة  -
 .بعد الثقافة التنظيميةو  حتليل أراء العمال حول بعد الرتكيز على العميل -

 :منهج وعينة الدراسة
باعتبار االستبيان من أكثر األساليب استعماال يف مجع البيانات مت تصميم  :أساليب جمع البيانات -

وجدت  استبانة، 85استبانة مت اسرتجاع  06حيث وزعت  استمارة حبث موجهة إىل العمال باملستشفى،
استبانة صاحلة ،كما مت توزيع استبانة ثانية على املرضى املقيمني الذين يتم عالجهم يف  88منها 
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مت و املستشفى، قصد التعرف على مستوى جودة اخلدمات الصحية اليت قدمت هلم أثناء تلقيهم  العالج 
ارتأينا و مت اسرتجاعها كلها حبكم أن االستبيانات مت مألها باستخدام املقابلة الشخصية،  استبانة 06توزيع 

قد مت استخدام و  .استخدام هذه الطريقة نظرا للحالة الصحية للمريض اليت ال تسمح له مبلء االستمارة
 .مقياس ليكرت اخلماسي  لقياس إجابات عينة الدراسة

أهدافها و مت اختيار األساليب اإلحصائية مبا يتناسب مع طبيعة الدراسة : أساليب تحليل البيانات  -
يف  Statistical Package for Social Sciences( SPSS)،وذلك باستخدام الربنامج اإلحصائي 
 .وصف ردود أفراد العينة على فقرات االستبانةالوصفي ل اإلحصاءحتليل البيانات ،ومت استخدام أساليب 

 .الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية إدارة -1
 .تعريف إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية  -1.1

 أبرز ومن الشاملة اجلودة إلدارة حمدد تعريف إجياد حول والكتاب الباحثني من الكثري اختلف لقد
 :التعاريف هذه
 العملية جوانب كافة يف املستمر التحسني وحن وتوجها للجودة دءوبا سعيا تطلب قيادية فلسفة -

 على والرتكيز القيادة هي اجلودة إدارة عناصر وأهم واتصاالت وإجراءات وخدمات إنتاج من اإلدارية
 1.احلقائق وفق العاملني ومتكني املستمر والتحسني العمل

 األساليب استخدام يتم إذ العميل، توقعاتو  احلاجيات حتقيق إىل يهدف شامل تطبيقي منهج -
 2 .اخلدماتو  العمليات يف املستمر التحسني أجل من الكمية

حتقيق التغريات يف اخلصائص  إىلالشاملة اليت هتدف من ورائها املؤسسة الصحية  اإلسرتاتيجية -
( اخل....الفنيون و كوادر التمريض و  األطباءهم و املهنيون ) مجيعهم  األفرادالصفات اليت جتعل و 

                                                 
1

 ، 1002 للنشر، وائل دار ،عمان، الشاملة الجودة إلدارة المتكاملة المنهجية إلى مدخل عقيلي، وصفي عمر - 
 .12 ص
-
 ،1لطبعة ا عمان، ع،التوزيو  للنشر صفاء دار، العمالء وخدمة الشاملة الجودة إدارة الدراردكة، سليمان مأمون 2

 .11ص ،6660
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تلبية متطلبات  إىل بالكلف، باإلضافةأساليب اجلودة بالشكل الذي حيقق الوفرة و يستخدمون طرق 
 3.الذين يطلبون الرعاية الصحية اآلخرينالعمالء و املرضى 

 بالشكل بالعمل القيام بأهنا الشاملة اجلودة إدارة تعريف فيمكن السابقة التعاريف خالل ومن
 مبا معينة خدمةو أ منتج يف تتوافر أن جيب اليت باملواصفات االهتمام ضرورة مع خطوة أول من الصحيح

 العاملني مشاركة خالل من ذلك ويتم ، واملرتقبني احلاليني املستهلكني ورغبات حاجات تلبية يضمن
 لتحقيق املتاحة والبشرية املالية املوارد ومجيع والتقنية اإلدارية األساليب كافة واستخدام مستوياهتم بكافة

 .املستمر التحسني
 :الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية إدارةمبادئ  -1.1

نه أحيث  العميل،خدمة و باجلودة حن املتعلقة اإلسرتاتيجيةيستوجب توجيه القرارات : التركيز على العميل -
 4.االعرتافو التقبل و  باألمانيشعر و عدل و يعامل بلطف  أنو حياته، يريد يف العادة ضمان 

  5 .األقسامحتقيق مشاركة كافة و ضرورة التزام املؤسسة الصحية بروح الفريق الواحد  :العاملينمشاركة  -
السعي لتقليل و ضرورة وجود خطة للتحسينات املستمرة يف املؤسسة الصحية ،:التحسين المستمر  -

 6.الفاعلية يف استغالل املوارد املتاحةو  اإلنتاجيةحتسني مؤشرات  و العيوب ،و  األخطاء

 املنظمة يف السائدة الثقافة تغيري الشاملة اجلودة إدارة ملفهوم السليم التطبيق يتطلب :التنظيميةالثقافة   -
 .اجلودة ثقافة إجياد خالل من العاملني ومشاركة العمالء على والرتكيز لألفراد إجيابية نظرة وتبين

                                                 
، ص 6665، 2الطبعة عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع،، الشاملة الجودة إدارة في تطبيقاتعبد الستار العلي،  - 3

 .061 -066ص 
4

منشورات  ،والتطبيقات المفاهيم:  االتجاهات الحديثة في إدارة المستشفياتعبد العزيز خيمر، حممد الطعامنة،  -
 .190 -190، ص 6660القاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

 .91-98، ص نفسهعبد العزيز خيمر، حممد الطعامنة، مرجع  - 5
 الرياض، ، وزارة الصحة،األسس النظرية والتطبيق العملي، جودة الرعاية الصحيةعبد العزيز بن حبيب اهلل نياز،  - 6

 .016ص   ،6668
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 قناعة مدى على منهجيتها وتطبيق الشاملة اجلودة إدارة جناح يتوقف :العليا اإلدارة والتزام إيمان  -
 .املستمر التحسني حتقيق أجل من وأمهيتها بفوائدها املنظمة يف العليا اإلدارة وإميان

 -إدارة الجودة الشاملة في مستشفى محمد بوضياف بالمدية -الدراسة الميدانيةتحليل نتائج  -1
األول خاص  على جزئني،حيتوي االستبيان  :تفسير نتائج االستبيان الموجه للعاملينو تحليل  -1.1

الثاين فيتضمن سبعة أبعاد ملعرفة مدى إدراك  لعينة املختارة من العاملني، أماباملعلومات الشخصية ل
التحسني املستمر،  العاملني ملفهوم وأمهية اجلودة الشاملة، درجة التزام اإلدارة العليا بتطبيق هذا املفهوم،

 .الرتكيز على العميل، الثقافة التنظيمية حتفيزهم،و مشاركتهم و ني العاملني مستوى أداء اخلدمة، متك
 :عبارة من توزيعها على األبعاد كما يلي 31ومت استخدام 

 درجة التزام اإلدارة العليا بتطبيق مفهوم :(9-5) مدى إدراك العاملني ألمهية إدارة اجلودة الشاملة، :(1-4)
متكني  (:14-11) مستوى أداء اخلدمة، (:11-15) التحسني املستمر، (:14-11) اجلودة الشاملة،

 .الثقافة التنظيمية (:11-12) ،(املريض)الرتكيز على العميل  :(12-15) حتفيزهم،و العاملني ومشاركتهم 
إعادة توزيعها  متو عدم تغريها بشكل كبري فيما لو به االستقرار يف النتائج يقصد  :ثبات االستبانة -1.1.1

قد مت االستعانة باختبار ألفا كرونباخ للتحقق من و  على أفراد العينة عدة مرات خالل فرتة زمنية معينة،
تكون القيمة املتحصل عليها ذات داللة إحصائية عالية إذا كانت أعلى من القيمة اليت و ثبات أداة القياس 

  :املتوصل هلاواجلدول التايل يوضح النتائج  % 06تقبل عندها درجة االعتمادية البالغة 
 .نتائج اختبار ألفا كرونباخ :(01) الجدول رقم

 
 

 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر

 .وهي قيمة جيدة تدل على ثبات االستبيان وميكن االعتماد على نتائجه 8611,"ألفا كرونباخ" قيمة
 
 

كرونباخقيمة ألفا   االستبانة  

 8611, االستبانة ككل 
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 :تحليل المعلومات الشخصية -1.1.1
 .الشكل التاليني توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنسو يوضح اجلدول  :الجنس . أ

  عينة الدراسةتوزيع نتائج  :(02) الجدول رقم
  حسب الجنس

                      

 
 
 
 

 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر
الشكل السابقني نالحظ أن عينة العاملني املدروسة تتكون يف أغلبها من و من خالل اجلدول 

وهذا ما يدل على أن نسبة تواجد املرأة يف  ،% 35،1،أما نسبة اإلناث فبلغت % 7125الذكور بنسبة 
 .املستشفيات تقرتب من نسبة تواجد الرجل نظرا خلصوصية املهنة 

 :عينة الدراسة حسب متغري العمرالشكل التاليني توزيع و يوضح اجلدول  :العمر . ب
 توزيع عينة الدراسة: (03) الجدول رقم

 حسب العمر                                                               
 

 

 
 
 
 

  

 النسبة التكرار الجنس
 %  52,7 29 ذكر

 %  47,3 26 أنثى

 %  100,0 55 المجموع

 النسبة التكرار العمر
سنة  03أقل من   13 23,6  % 

سنة 03إلى  03من    25 45,5  % 

سنة  03إلى  03من   13 23,6  % 

سنة03أكثر من   4 7,3   % 

 %  100 55 المجموع

توزيع عينة الدراسة  :(01)الشكل رقم 
 حسب الجنس
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 .SPSS برنامجنتائج على  باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر
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الشكل السابقني يتضح أن عينة العاملني املدروسة تتكون يف أغلبها من الفئة و من خالل اجلدول 
 70إىل  30من و سنة  10مث تأيت الفئتني العمريتني أقل من  %  45,5سنة بنسبة  30-10العمرية ما بني

 . % 521سنة بنسبة  70،وتأيت يف املرتبة األخرية الفئة العمرية أكثر من  %  23,6سنة بنسبة 
 :الشكل التاليني توزيع عينة الدراسة حسب متغري املهنةو يوضح اجلدول  :المهنة . ت

 نتائج توزيع عينة الدراسة:(04)  الجدول رقم
     متغير المهنة حسب         

 
 

 
 
 
 
 

 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر
الشكل أعاله أن أغلب فئة العينة هم موظفون إداريون يف املستشفى بنسبة و يتضح من اجلدول 

،مث تأيت %  18,2موظفون آخرون بنسبة و  % 61.5مث تأيت بعد ذلك فئة املمرضني بنسبة  ،%10مئوية 
 . % 8.8تليها فئة األطباء املختصني بنسبة  % 14,5بعد ذلك فئة األطباء العامون بنسبة 

  :المستوى التعليمي . ث
نالحظ أن حيث  .الشكل التاليني توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليميو يوضح اجلدول 

تليها فئة العاملني  ،%65,5اغلب أفراد العينة املدروسة هم عمال هلم مستوى تعليمي جامعي بنسبة 
أما أقل نسبة متثيل كانت للعاملني الذين هلم مستوى  ،% 27,3الذين هلم مستوى تعليمي ثانوي بنسبة 

 النسبة التكرار المهنة
 % 14,5 8 طبيب عام 

 %  5,5 3 طبيب مختص

 %  21,8 12 ممرض

 %  40,0 22 موظف إداري 

 %  18,2 10 آخرون

 %  100 55 المجموع 
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 توزيع عينة الدراسة:(03)الشكل رقم 
 حسب متغير المهنة
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مؤهالت علمية عالية  ذو هذا ما يدل على أن أفراد عينة الدراسة هم ،% 7,3تعليمي متوسط بنسبة 
 .نسبيا وذلك ألن العمل يف املستشفيات  للمهن املختلفة يتطلب مؤهالت علمية وعملية عالية

 نتائج توزيع عينة الدراسة  :(05) الجدول رقم 
 حسب المستوى التعليمي          

  
   

 
 
 

 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر

 :الشكل التاليني توزيع عينة الدراسة حسب متغري سنوات اخلربةو يوضح اجلدول  :سنوات الخبرة . ج
 توزيع عينة الدراسةنتائج  :(06)الجدول رقم 

                                        سنوات الخبرة حسب       
 
 
 
 
 
 

 

 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر

سنوات  7جند أن النسبة األكرب كانت لذوي اخلربة أقل من  الشكل السابقنيو من خالل اجلدول 
 2..1سنوات بنسبة 20إىل  7بعد ذلك العاملني الذين لديهم خربة عمل من  يأيت ، مث% 7 ,32بنسبة 

 النسبة التكرار المستوى 
 % 7,3 4 متوسط

 %  27,3 15 ثانوي

 %  65,5 36 جامعي

 % 100 55 المجموع

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 %  32,7 18  0أقل من 

 %  29,1 16  03إلى  0من 

 %  25,5 14  03إلى  03من 

 %  12,7 7  03أكثر من  

 %   100 55 المجموع
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 توزيع عينة الدراسة:(04)الشكل رقم 
 حسب المستوى التعليمي
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نسبة متثيل   ، وأقل%17.7بنسبة سنة  10إىل  20فئة العاملني الذين ميتلكون خربة عمل من  ، تليها%
 .%  12,7سنة بنسبة  10كانت لذوي اخلربة أكثر من 

 للعاملينتحليل األبعاد التي يتضمنها االستبيان الموجه  -4.1.1
 -مدى إدراك العاملين ألهمية إدارة الجودة الشاملة -تحليل المحور األول

 مدى إدراكهم ألهمية إدارة الجودة الشاملةتحليل آراء العمال حول :(07) الجدول رقم
 رقم العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة الموافقة

 1 3,8000 1,10657 موافق

 1 3,9600 0,57000 موافق

 1 3,7800 0,58169 موافق

 4 3,8200 0,71969 موافق

لمجموع العاما 3,8400 0,41576 موافق  
 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر

من خالل نتائج اجلدول السابق جند أن اجتاهات أفراد العينة فيما خيص إدراكهم ألمهية إدارة 
جاءت موافقة على أن هناك أمهية هلذا املنهج يف اجملال الصحي وهذا ما دل عليه املتوسط الشاملة  اجلودة

وهذا ما يدل على أن إجابات  ،6.01 باحنراف معياري 7من  0.50 احلسايب العام ملوافقة العينة الذي بلغ
قيمة املتوسط العام تقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس و العمال حول فقرات هذا احملور متقاربة ،

 .هي الرتبة موافق أي نتيجة اجيابية ألن معرفة العاملني ألمهية املنهج يساعد على تطبيقهو ليكرت 
 

 -درجة التزام اإلدارة العليا بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة -تحليل المحور الثاني
العينة املدروسة من العمال غري موافقة على أن هناك التزام ودعم من طرف اإلدارة لتطبيق  نإ

 6.05باحنراف معياري بلغ  6.66هذا ما يعكسه املتوسط احلسايب الذي بلغ و الشاملة  مفهوم اجلودة

 .هي نتيجة سلبية متثل أحد معوقات تطبيق هذا املنهج يف املستشفياتو األفراد،  إجاباتحسب 
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 درجة التزام اإلدارة العليا بتطبيق مفهوم الجودة الشاملةتحليل آراء العمال حول :(08) الجدول رقم
العبارة رقم المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة الموافقة  

 5 1,9600 0,53299 غير موافق

 6 2,2000 0,72843 غير موافق

 7 2,4200 0,92780 غير موافق

 8 2,2600 0,75078 غير موافق

 9 2,1600 0,81716 غير موافق

 المجموع العام 2,2000 0,48990 غير موافق

 .SPSS على نتائج برنامج باالعتمادمن إعداد الباحثان  : المصدر

–  التحسين المستمر –ور الثالثحتحليل الم
 دعمه املتوسط ما هذاو مبدأ التحسني املستمر غري متوفر يف املستشفى حسب إجابات أفراد العينة 

أي أن إجابات األفراد كانت يف نفس  6.89ب باحنراف معياري قدر 6.10احلسايب العام الذي بلغ 
 .ن غياب التحسني املستمر يؤدي إىل تدهور مستمر يف جودة اخلدمة املقدمةهي غري موافق، ألو االجتاه 

 .تحليل أراء العمال حول التحسين المستمر :(09) الجدول رقم 
العبارة رقم المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة الموافقة  

تماما موافقغير   1,03332 1,4500 10 

موافقغير   6,951056 2,4400 11 

 12 1,6000 6,880636 تاما غير موافق

 11 20000, 6,670066 موافق

موافقغير   1,17820 2,1400 14 

موافقغير   المجموع العام 101111 1,596441 
 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث : المصدر
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 -مستوى أداء الخدمة -تحليل المحور الرابع
 .تحليل آراء العمال حول مستوى أداء الخدمة بالمستشفى:(10) الجدول رقم

 رقم العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة الموافقة
 15 2,3600 6,875056 غير موافق

 16 2,0000 6,638886 غير موافق

 17 1,9400 6,585896 غير موافق

 18 2,0600 6,739836 غير موافق

 19 2,0400 6,698696 غير موافق

 المجموع العام 2,0800 1,381191 غير موافق
 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر

سبق جند أن أفراد العينة من العمال يقيمون جودة اخلدمات الصحية اليت يقدمها املستشفى  مما
باحنراف معياري قدر  6.65هذا ما يعكسه املتوسط احلسايب العام الذي بلغ و غري مرضية، و بأهنا متدنية 

 .نقص يف التخصصات الطبيةو وذلك نظرا لوجود تذبذب يف توفري األدوية للمرضى  6.05 بـ
  -تحفيزهمو مشاركتهم و تمكين العاملين  –تحليل المحور الخامس 
 تحفيزهمو مشاركتهم و تحليل أراء العمال حول تمكين العاملين : (11) الجدول رقم

 رقم العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة الموافقة
 20 2,0800 0,56569 غير موافق

 21 2,2400 0,77090 غير موافق

موافقغير   0,78272 2,1400 22 

 23 2,7200 0,92670 محايد

 24 2,0000 1,04978 غير موافق

 المجموع العام 2,2360 0,46369 غير موافق
 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر

ال و القرارات ،اختاذ و ن العمال يف املستشفى يرون أنه ال توجد مشاركة بينهم يف اجناز املهام إ
باحنراف معياري  6.60وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب العام الذي بلغ  حتفيز من املسؤولني،و تشجيع أ
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التمكني وحتفيز العاملني غري مطبق يف و ونتيجة هذا البعد سلبية تثبت أن مبدأ املشاركة  6.00بلغ 
 .املستشفى

  -التركيز على العميل -تحليل المحور السادس
 تحليل أراء العمال حول بعد التركيز على العميل:(12) رقم الجدول

 الرقم المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة الموافقة
 15 3,8600 1,10675 موافق

 11 4,1800 6,690766 موافق

 12 3,1800 1,22374 محايد

 المجموع العام 3,7400 1,618281 موافق
 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر

هذا ما يعكسه و حتقيق حاجياته،و إن العمال يرون أن املستشفى يركز بالدرجة األوىل على العميل 
أغلب إجابات العمال كانت موافقة على و  6.01باحنراف معياري  0.10املتوسط احلسايب الذي بلغ 

أن املرضى يستحقون احلصول و اعتبار أن العمال يرون أن الدافع من حتسني جودة اخلدمات الصحية ه
 .على خدمات ذات جودة عالية

 -الثقافة التنظيمية –تحليل المحور السابع 
 تحليل أراء العمال حول بعد الثقافة التنظيمية:(13) الجدول رقم

الموافقة درجة  رقم العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 
 28 1,9400 6,739836 غير موافق

تماما غير موافق  6,694296 1,7400 29 

 30 1,8000 6,728436 غير موافق

 31 2,0800 6,665176 غير موافق

 المجموع العام 1,8900 6,443666 غير موافق
 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر
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فقرات االستبانة املتعلقة بالثقافة التنظيمية على درجة ضعيفة من األمهية حيث بلغ متوسطها ن إ
أي برتبة غري موافقة مما يشري إىل عدم اهتمام اإلدارة مبوضوع  6.00باحنراف معياري  1.59احلسايب 

 .اجلودةتأثريه على برامج و الثقافة التنظيمية 
 .تفسير نتائج االستبيان الموجه للمرضىو تحليل  -1.1

متعلق بأبعاد درجة ين، جزء متعلق باملعلومات الشخصية، وجزء أتتكون استمارة البحث من جز 
 :عبارة من توزيعها على األبعاد كما يلي 61ومت استخدام رضا املرضى على اخلدمات املقدمة يف املستشفى، 

 .                    األمان (:12-14)، االعتمادية  (:11-11)، االستجابة (:1-1) املادي،البعد  (:1-5)
 .التعاطف مع العميل(:12-11)

 :ثبات االستبانة -1.1.1
 .نتائج اختبار ألفا كرونباخ:(14) الجدول رقم

 كرونباخقيمة ألفا   االستبانة

 1.111 االستبانة ككل

 .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيثمن إعداد الباح :المصدر
 .على نتائجه االعتمادوميكن  االستبيانوهي قيمة جيدة تدل على ثبات  1.111 ألفا كرونباخ ةقيم بلغت

  :تحليل البيانات الشخصية لعينة الدراسة  -1.1.1
 :الجنس . أ

 توزيع أفراد عينة الدراسة  نتائج:(15) الجدول رقم
                                             حسب الجنس            

 
 
 
 
 

 SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيثمن إعداد الباح :المصدر

 النسبة التكرار الجنس
 % 88 66 ذكر

 %08 15 أنثى

 %111 41 المجموع
 

55% 

45% homme 

femme 

 توزيع عينة الدراسة:(05)الشكل رقم 
 الجنسحسب 
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حيث بلغ  الذكورأن النسبة العالية من أفراد العينة هم من فئة  (27)نالحظ من اجلدول رقم 
  .%37بنسبة  21اإلناث ، يف حني بلغ عدد أفراد العينة من فئة %77وبنسبة مقدارها  فرد 11عددهم 

 :العمر . ب
حيث بلغ عددهم  (سنة 86  -08)و( سنة 08 -68)مابني  أعمارهمغالبية أفراد العينة ترتاوح 

 %66أفراد بنسبة  5والبالغ عددهم ( سنة 68أقل من )،تليها الفئة العمرية % 08فرد بنسبة مئوية  10
 .%16أفراد بنسبة  0سوى ( سنة  86أكثر من )،يف حني مل يشكل املرضى الذين هم من الفئة العمرية 

 
  توزيع أفراد عينة الدراسة نتائج:(16) الجدول رقم

 العمر حسب                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيثمن إعداد الباح :المصدر

 

 :المهنة . ت

هم  أغلب أفراد عينة الدراسة، فيبني اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املهنة 
فئة املرضى العاملني يف سلك التعليم بنسبة بلغت  مث ،%86.8أفراد هلم مهن أخرى بنسبة مئوية بلغت 

 .%66.8تليها بعد ذلك فئة املرضى املوظفني بنسبة و  68%

 
 
 
 

 النسبة التكرار السن
 %66 5   00 أقل من

 %08 14  00إلى  00من

 %08 10   03 إلى 00 من

 %16 0  03أكثر من 

 %111 41 المجموع
 

20% 

 %35  %35 

 %10 

0 

5 

10 

15 

moin de 
25 ans 

entre 25 
et 35ans 

entre 35 
et 50 ans 

plus de 
50 ans 

 توزيع عينة الدراسة:(06)الشكل رقم 
 العمرحسب 
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 نتائج توزيع أفراد عينة الدراسة:(17) الجدول رقم
        المهنة حسب              

 
 

 
 
 
 

 SPSS  برنامج نتائجعلى  باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر

 :المستوى التعليمي . ث

 نتائج توزيع أفراد عينة الدراسة :(18) الجدول رقم
 حسب المستوى التعليمي           

 
 
 
 
 
 
 

   .SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر
 

،مث تأيت  %06.8أغلب املرضى من أفراد العينة هلم مستوى تعليمي ثانوي بنسبة مئوية بلغت  إن
هم مبستوى  %66نسبة و املرضى الذين هلم مستوى تعليمي جامعي،  همو  %66.8بعد ذلك النسبة 
 .بدون مستوى 10%ومبستوى تعليمي ابتدائي  %18وتعليمي متوسط 

 النسبة التكرار المهنة
 %66.8 9 موظف

 %68 16 عامل في سلك التعليم

 %86.8 61 مهن أخرى

 %111 41 المجموع

 النسبة التكرار المستوى التعليمي
دون مستوىب  0 %10 

 %18 0 ابتدائي

 %66 5 متوسط

 %06.8 10 ثانوي

 %66.8 9 جامعي

 111% 41 المجموع
 

 %10 
 %15 

20% 
32.5% 

22.5% 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 

 توزيع عينة الدراسة:(08)الشكل رقم 
 المستوى التعليميحسب 

 

 

%22.5  %25 

52.5 % 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

fonctionnaire éducation fil autre 

 توزيع عينة الدراسة:(07)الشكل رقم 
 المهنةحسب 
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    نستخلص من هذا أن أفراد العينة أكثر قدرة على فهم فقرات االستبيان، على أساس أن ما نسبتهو 
 .جامعي ومن أفراد العينة هلم مستوى تعليمي إما ثانوي أ % 88

 .تحليل أراء المرضى حول جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى -1.1.1
  البعد المادي: تحليل المحور األول  -

 تحليل أراء المرضى حسب البعد المادي:(19) الجدول رقم
 درجة الموافقة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المرجح رقم العبارة

 محايد 1.235 2.75 1
 غير موافق 1.090 2.30 6
 غير موافق 1.001 2.35 0
 غير موافق 1.131 2.52 0
 غير موافق 1.251 2.35 8

 ضعيفة 0.943 2.45 المجموع العام
 SPSS  باالعتماد على نتائج برنامجنيمن إعداد الباحث: المصدر

 

هذا و يتضح أن عبارات هذا احملور أخذت درجة ضعيفة من املوافقة  (11) رقم خالل اجلدولمن 
هذا ما و  0.943 بـ باحنراف معياري قدر  2.45 البالغ قيمتهو ما دل عليه املتوسط احلسايب العام املرجح 

 .يشري إىل عدم رضا املرضى عن مضمون هذا البعد
( باجتاه موافقة ضعيفة)غري موافق كل املتوسطات احلسابية لفقرات هذا البعد كانت ضمن إجابة و 

هذا ما ( باجتاه موافقة متوسطة)باستثناء الفقرة األوىل اليت كان متوسطها احلسايب يقع ضمن إجابة حمايد 
 .باقي العاملنيو مستوى النظافة لألطباء و دل على أن املرضى راضني إىل حد ما على املظهر احلسن 
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 .بعد االستجابة :تحليل المحور الثاني -

 تحليل أراء المرضى حسب بعد االستجابة:(20) الجدول رقم

 درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المرجح رقم العبارة
 غير موافق 1.197 2.55 1
 غير موافق 1.217 2.57 6
 محايد 1.144 2.65 0
 غير موافق 1.236 2.40 0

 غير موافق 0.998 2.54 المجموع العام
 SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر

موافقة ضعيفة على عبارات هذا  ويتضح أن أفراد عينة الدراسة قد أبد أعاله اجلدولمن خالل 
هذا ما يدل على أن معيار ، 0.998 باحنراف معياري 2.54 إذ بلغ املتوسط احلسايب العام املرجح)احملور

يف العبارة  1.15االستجابة غري متوفر يف املستشفى حمل الدراسة حيث بلغ أعلى متوسط حسايب قيمة 
أقل متوسط حسايب يف العبارة و معناه أن العاملني يف املستشفى ال يستجيبون الحتياجات املرضى ، 1رقم 

هذا ما يدعم إجابات البعد األول الذي دل على أن مستوى جودة اخلدمات  1.41بلغت قيمته  4
 .الصحية باملستشفى ضعيف

 بعد االعتمادية: تحليل  المحور الثالث  -

 تحليل أراء المرضى حسب بعد االعتمادية:(21) الجدول رقم
 درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المرجح رقم العبارة

 غير موافق  1.08 2.50 1
 محايد 1.24 2.72 6
 غير موافق 1.08 2.40 0
 محايد 1.18 2.65 0

 غير موافق 1.01 2.56 المجموع العام
 SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر
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حيث  (غري موافق -حمايد) إجابيتتراوحت قيم خمتلف املتوسطات للفقرات املشكلة هلذا البعد بني 
 1و 1رقم   العبارات،حيث أخذت  1.11 ـباحنراف معياري قدر ب 1.51املتوسط احلسايب املرجح العام 

يقدم  اخلدمات الصحية يف مواعيدها  احملددة  درجة موافقة ضعيفة معناه أن املستشفى حمل الدراسة  ال
 1.41 ،1.51هذا ما دل عليه املتوسط احلسايب الذي بلغ و االعتماد عليها و الثقة فيها  إمكانيةمع عدم 

 .على التوايل بينما أخذت باقي العبارات درجة متوسطة
 بعد األمان: تحليل المحور الرابع  -

 تحليل أراء المرضى حسب بعد األمان :(22) الجدول رقم

 درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المرجح رقم العبارة
 محايد 1.144 2.65 1
 غير موافق 1.176 2.52 6
 غير موافق 1.154 2.50 0
 غير موافق 0.975 2.15 0

 غير موافق 0.978 2.45 المجموع العام
 SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر

عدم رضا املرضى على مضمون هذا  هذا ما يدل علىو  1.45بلغ املتوسط احلسايب العام هلذا البعد 
 .البعد

 بلغ أكرب متوسطو ، (حمايد –غري موافق )وتراوحت متوسطات خمتلف فقرات هذا البعد بني إجابيت 
بينما أخذت باقي  مسعة حسنة عند املستشفى لدى املرضى،و يدل على انه نوعا ما هناك مكانة و 6.08

العبارات درجة ضعيفة مما يعين أنه البد على العاملني باملستشفى تطوير مستوى خدماهتا حىت تكتسب 
 .ثقة املرضى بدرجة عالية

 بعد التعاطف مع العميل: تحليل المحور الخامس -
كل الفقرات املتعلقة مبعيار التعاطف مع العميل كانت  ونالحظ أن اجتاهات أفراد عينة الدراسة حن

باحنراف معياري  1.41الذي بلغ  األوىلكان أعلى متوسط حسايب للفقرة و ، ضمن املوافقة الضعيفة
الرابعة بنفس املتوسط و الذي تطابقت فيه العبارتان الثالثة و  1.11 ـأما أدىن متوسط حسايب قدر ب 1.121
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مما يعكس درجة املوافقة الضعيفة  1.11و 1.112حنراف املعياري الذي قدر بـ احلسايب مع اختالف يف اال
باحنراف معياري قدر بـ و من ناحية معيار التعاطف  طرف املستشفى املقدمة منعلى جودة اخلدمة الصحية 

 .هذا ما يدل على أن أفراد العينة غري راضني على اخلدمات املقدمة من ناحية هذا املعيارو  1.111
 

 تحليل أراء المرضى حسب بعد التعامل مع العميل:(23) الجدول رقم

 درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المرجح رقم العبارة
 غير موافق 1.083 2.42 1
 غير موافق 0.955 2.40 6
 غير موافق 0.997 2.32 0
 غير موافق 1.022 2.325 0

  موافقغري  0.912 2.36 المجموع العام
 SPSS على نتائج برنامج باالعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر

 :نتائج الدراسة -1.1
  حسب وجهة نظر املرضى فاخلدمات الصحية املقدمة ذات جودة منخفضة، حيث أن املرضى غري

 لي الرضا على خمتلف أبعاد اجلودة؛قليو راضني أ
 رضا املرضى عن جودة اخلدمات الصحية املقدمة من ناحية معيار االستجابة نظرا لعدم استجابة عدم 

 العاملني بسرعة لطلبات املرضى؛
 توفر املعدات الطبية العصرية؛ عدم رضا أفراد عينة الدراسة من ناحية معيار امللموسية نظرا لعدم 
 عتمادية يأخذ واعيدها هذا ما جعل معيار االعدم التزام املستشفى بتقدمي كل اخلدمات الصحية يف م

 درجة موافقة ضعيفة ؛
 ار الضمان غري متوفر يف املستشفى؛معي 
 املقدمة من ناحية معيار التعاطف؛ عدم رضا املرضى عن اخلدمات 
  مجيع مبادئ منهج اجلودة الشاملة غري مطبق يف مستشفى حممد بوضياف باملدية باستثناء مبدأ الرتكيز

 ل الذي حيض بأمهية نسبية؛ى العميعل
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 ق هذا بالرغم من عدم التزام اإلدارة بتطبيق منهج اجلودة الشاملة فان العاملني يرون أن هناك أمهية لتطبي
 املنهج يف املؤسسات الصحية؛

  مأمولو متكينهم ومتتعهم بالصالحيات مازالت دون ما هو أشارت الدراسة إىل أن مشاركة العاملني 
حيث بينت هذه الدراسة أن اإلدارة ال تأخذ بآراء العاملني يف حل املشكالت من أجل حتسني األداء 

 .عند إجراء التغيريات الالزمة وأ
 

 :ةـاتمـــــــخ
من خالل الدراسة امليدانية قمنا باختبار مدى تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة يف مستشفى حممد 

القيادة االدارية ال تلتزم و  ،اغلب مبادئ هذا املنهج غري مطبقةباملدية ،حيث مت التوصل إىل أن  بوضياف
قدمة ذات جودة متدنية وهذا تدعم تقدمي خدمات صحية عالية اجلودة،كذلك فاخلدمات الصحية امل الو 

وبالتايل ميكن القول أنه ينبغي على إدارة املستشفى أن تتبىن  املرضى،و حسب وجهة نظر العاملني أ سواء
تعمل على تكريس مبادئه حىت تتحسن جودة اخلدمات و  منهج إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفى،

 .الصحية املقدمة
 :ومن خالل ذلك ميكننا طرح التوصيات التالية

  ملسعى حتسني جودة اخلدمات الصحية،تدعيما و جيب على القيادة اإلدارية أن تكون أكثر التزاما    
السياسات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل تدعيم اجلهود الرامية إىل حتقيق و اختاذ خمتلف اإلجراءات و 

 ؛اهلدف
 ق لتحديد مواصفات اخلدمة الصحية ؛التعرف على حاجات العميل كمنطل 
  استحداث أنظمة للعمل تعتمد على وضع نظام للمواعيد املسبقة تقود إىل تسهيل الوصول

 تقليص فرتات االنتظار؛و حتسني طرق حتويل املرضى و  للخدمات،
  ضرورة بذل اإلدارة العليا يف مستشفى حممد بوضياف مزيدا من اجلهود يف جمال إدارة اجلودة الشاملة

 خلدمة املثلى للمستفيدين؛تقدمي ا ملا هلا من أثر كبري يف
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  توفري قنوات و بشكل دائم بعقد االجتماعات اليت تعزز ثقافة اجلودة الشاملة و ضرورة االهتمام
 العاملني؛و االتصال الفعالة بني اإلدارة 

 

 :قائمة المراجع
عمان،  ، دار املسرية للنشر والتوزيع،الشاملة الجودة إدارة في تطبيقاتعبد الستار العلي،  .2

 .6665، 2الطبعة
 دار ،)نظر وجهة (الشاملة الجودة إلدارة المتكاملة المنهجية إلى مدخل عقيلي، وصفي عمر .1

 . 6661 عمان، للنشر، وائل
، وزارة التطبيق العمليو األسس النظرية ، جودة الرعاية الصحيةالعزيز بن حبيب اهلل نياز،  عبد .1

   .6668الرياض،  الصحة،
املفاهيم : االتجاهات الحديثة في إدارة المستشفياتالطعامنة، العزيز خيمر، حممد  عبد .3

 .6660 القاهرة، التطبيقات، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،و 
التوزيع،   للنشر صفاء دار، العمالء خدمةو  الشاملة الجودة إدارة ،الدراردكة سليمان مأمون .7

 ..6660، 1الطبعةعمان، 
 

 :قــــمالح
 استبيان موجه للعاملين:  0ملحق 

 المعلومات الشخصية: الجزء األول
 األبعاد التي يتضمنها االستبيان: الجزء الثاني

موافق 
 محايد موافق تماما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 مدى إدراك العاملين ألهمية إدارة الجودة الشاملة:  البعد األول

 الرقم العبارة

 30 ودة اخلدماتاجلحتسني يؤدي إىل  يف املستشفىترقية مستوى األعمال      
التحسني املستمر لألعمال داخل املستشفى ينتج خدمات صحية ذات      

 30 .جودة أكرب
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اختاذ القرارات يؤدي إىل و مشاركة مجيع العاملني يف تأدية األعمال      
 30 .خدمات ذات جودة أكرب

احتياجاته يؤدي إىل ترقية مستوى معرفة و االهتمام الكبري باملريض      
 اخلدمات الصحية

30 

موافق 
 محايد موافق تماما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 درجة التزام اإلدارة العليا بتطبيق الجودة الشاملة:  البعد الثاني

 الرقم العبارة

 30 العليا بأمهية تطبيق مفاهيم اجلودة اإلدارةتؤمن      
العليا على حتسني اخلدمات املقدمة للمرض بصورة  اإلدارةحترص      

 30 مستمرة

 30 تطبيق مفاهيم اجلودة إجراءاتتسهيل  إىلالعليا  اإلدارةتسعى      
 30 تشكيل جلان اجلودة باستمرار إىلالعليا  اإلدارةتسعى      
 30 اإلسرتاتيجيةتعترب اإلدارة العليا حتقيق اجلودة من ضمن األولويات      

موافق 
 محايد موافق تماما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 التحسين المستمر:  البعد الثالث

 الرقم العبارة

 30 توجد إرادة كبرية لدى اإلدارة لتحسني جودة اخلدمة الصحية باستمرار     
يف تقييم سياسة التحسني املستمر يف  يوجد نظام للرقابة يساهم     

 30 املستشفى

 30 خيصص املستشفى املوارد الكافية لتحقيق التحسني املستمر     
 30 آنت تقوم بإجراء حتسينات بشكل مستمر يف األعمال اليت تؤديها     
 03 تتوفر األجهزة التكنولوجية احلديثة الداعمة لسياسة التحسني املستمر     

 موافق
 تماما

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 مستوى أداء الخدمة:  البعد الرابع

 الرقم العبارة

 00 يتوفر باملستشفى مجيع التخصصات الطبية     
 00 تتالءم جودة اخلدمات املقدمة مع اإلمكانيات املتوفرة لدى املستشفى     
 00 تتوفر األدوية باستمرار للمرضى     
مستوى جودة اخلدمات الصحية املقدمة يسمح هلذا املستشفى أن      

 00 ينافس املستشفيات األخرى
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 00 يتم تلبية كافة احتياجات املريض لتوفري سبل الراحة التامة له     

موافق 
 تماما

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 تحفيزهمو مشاركتهم و تمكين العاملين :  البعد الخامس

 الرقم العبارة

 00 تقوم اإلدارة العليا بتفويض الصالحيات للعاملني     
يشارك العاملني يف إجياد احللول املناسبة للمشكالت اليت تواجه      

 00 أقسامهم 

 00 يتمتع العاملني بالصالحيات املالئمة للتصرف عند وجود مشكلة     
العاملني على العمل اجلماعي من خالل فرق تقوم اإلدارة العليا بتشجيع      

 00 العمل

 03 تصل املعلومات املناسبة للموظفني باستمرار من أجل حتسني اجلودة     

موافق 
 محايد موافق تماما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 (المريض) التركيز على العميل :  البعد السادس

 الرقم العبارة

 00 للمستشفى جيب العمل على إرضاءه( clients)يعترب املريض زبون      
ن املرضى يستحقون أن تقدم هلم ينبغي حتسني اجلودة يف املستشفى أل     

 00 خدمات ذات جودة عالية

ملعرفة ما ( املريض)تقوم املستشفى برصد الشكاوى اليت يقدمها الزبون      
 00 يفكر فيه

موافق 
 تماما

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

 الثقافة التنظيمية:  البعد السابع

 الرقم العبارة

 00 مكتوبة إلجراء التغيريات املستقبليةو متتلك اإلدارة خطة شاملة      
 00 تقوم اإلدارة العليا بتوفري كتيب خاص باجلودة الشاملة على العاملني     
تعريف العاملني مبركز اجلودة الشاملة اخلاصة لتسعى اإلدارة العليا إىل      

 00 باخلدمات

تطوير اهليكل التنظيمي مبا يتالءم مع مبدأ اجلودة و هتتم اإلدارة بتجديد      
 00 الشاملة
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 استمارة االستبيان الموجه للمرضـــــى: 0قملح
 المعلومات الشخصية: الجزء األول

 أبعاد جودة الخدمة الصحية: الجزء الثاني
موافق 
 تماما

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما

 البعد المادي: البعد األول
 الرقم العبارة

 30 جذابو العاملون يف املستشفى مبظهر حسن و يتمتع األطباء      
 30 نظيفةو قاعات االنتظار مرحية و غرف العالج      
 30 املعدات الطبية و تتوفر املستشفى على أحدث األجهزة      
 30 طعم جيدو ذو الطعام الذي يتم تقدميه للمرضى نظيف      
 30 عدد األسرة يف املستشفى يتالءم مع أعداد املرضى     
موافق 
 تماما

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما

 االستجابة: البعد الثاني
 الرقم العبارة

 30 االنتهاء منهاو يتم إخبار املريض عن موعد تقدمي اخلدمة      
 30 يتم تقدمي اخلدمات الصحية يف كل ساعات النهار     
 30 العاملون على استعداد دائم لتقدمي اخلدمة للمريض     
 30 سرعة استجابة العاملني للحاالت الطارئة     
موافق 
 تماما

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما

 االعتمادية: البعد الثالث
 الرقم العبارة

 03 االلتزام بتقدمي اخلدمات الصحية يف مواعيدها     
عندما يتعرض املريض ملشكلة فإن اإلدارة تتعاطف معه      

 00 تطمئنهو 

 00 إمكانية االعتماد على املستشفىو الشعور بالثقة      
صحيحة عن و معلومات دقيقة و املستشفى بسجالت  حتتفظ     

 00 املريض

موافق 
 تماما

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما

 األمان: البعد الرابع

 الرقم العبارة
 00 مسعة حسنةو مكانة و املستشفى ذ     
 00 باقي العاملني باملستشفى هلم مهارات متخصصةو األطباء      
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حيافظ املستشفى على سرية املعلومات الشخصية احلساسة      
 00 املتعلقة باملريض 

 00 املستشفى يستمر يف متابعة املريض حىت بعد خروجه     
موافق 
 تماما

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما

 التعاطف مع العميل: البعد الرابع
 الرقم العبارة

 00 لطفيتعاملون مع املرضى بأدب و ستشفى املبالعاملون      
 00 مالئمة ساعات العمل جلميع العمالء     
 03 وضع املستشفى مصاحل العمالء يف مقدمة اهتماماهتا     
 00 تعطي املستشفى اهتماما خاصا لعمالئها     
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والتجارية وعلوم  االقتصاديةكلية العلوم طالب دكتوراه،  

 ، اجلزائرالشلفاععة جبالتسيري 
 rouchou2@yahoo.fr :لكرتوينا بريد

 

  راتول محمد. د.أ
 والتجارية وعلوم التسيري  االقتصاديةكلية العلوم 

 ، اجلزائرجاععة الشلف
 :ملخص

الكلي  االقتصادعؤشرات  استقرارهتدف هذه الورقة البحثية إىل تبيان أثر السياسة املالية على 
  العاعة  اإليرادات)وذلك عن خالل حتليل عكونات السياسة املالية  ،1022 -1002خالل الفرتة 
التضخم   ،البطالة ،ععدل النمو)وكذا وضعية املؤشرات الكلية ( امليزانية العاعة للدولة ،النفقات العاعة

 .(وعيزان املدفوعات الدولية
الكلي هذا الدور عرتبط  االستقراروقد خلصت هذه الدراسة إىل أن للسياسة املالية دور يف هذا 

كما أكدت هذه الدراسة على ضرورة إجياد بدائل   ،يف األسواق الدولية سعر البرتول وهبعاعل خارجي 
 .الوطين لالقتصادمتويلية أخرى 

 . عيزان املدفوعات ،تضخم ،بطالة ،اقتصادي ومن ،استقرار اقتصادي ،السياسة املالية: مفتاحية كلمات
Résume : 

Cette étude vise à clarifier l’effet de la politique budgétaire sur la 

stabilité des indicateurs macroéconomiques durant la période citée (2002-

mailto:rouchou2@yahoo.fr
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2016) : le taux de croissance, le taux de chômage, le taux d’inflation et 

enfin la balance des paiements.   

Cette étude aboutit à la conclusion selon laquelle la dite politique budgétaire 

a un rôle dans cette stabilité, ce rôle lié à un facteur externe – le prix du 

pétrole dans le marché international- ; elle montre aussi la nécessite de 

trouver d’autre sources de financement de l’économie nationale.    

 Mots clés : la politique budgétaire, la stabilité économique, la croissance 

économique, le chômage, l’inflation, l’équilibre extérieur. 

 : مقدمة
السوق املتبعة لدى  اقتصادياتاليت مت حتقيقها عن خالل  االقتصاديةعلى الرغم  عن الرفاهية 

األعر الذي و  وه ،دائمًا عا تتبعها فرتات  كساد االقتصاديو  إال أن فرتات النم ،العامل اقتصادياتأغلبية 
النقود و  النظرية العاعة للتوظف  "عن خالل عؤلفه املعروف " جون عينراد كينز"  االقتصاديوقف عنده 

 1 .إجراءات العالج  اقرتاحوكذا  ،9191لدى تشخيصه ألسباب األزعة العاملية لسنة " وسعر الفائدة 
التأثري على املتغريات  و  االقتصاديويف هذا السياق فإن السلطة بإعكاهنا التدخل يف النشاط 

وهذا عا يطرح  ،ذلك أن هذا التدخل أصبح أكثر عن ضروري يف الوقت احلايل 2،عباشرة  االقتصادية
أعر عنوط يف و  وه ،االقتصاديللتأثري على الواقع  استخداعهاإشكالية األدوات األكثر جناعة املمكن للدولة 

 3 .الكلية اليت تعترب السياسة املالية عن أهم عكوناهتا االقتصاديةالنهاية بالسياسة 

                                                           
الدار اجلاععية  ،التطبيقالنظرية و  –االقتصادي االستقرارالمالية و و  السياسات النقدية  وحيد عهدي عاعر، -1

 .122ص  ،1020 ،اإلسكندرية
 ،2191 ، عصر،اإلسكندرية ،عؤسسة شباب اجلاععة ،االقتصاد المالي بين النظرية والتطبيق ،أمحد فريد عصطفى -  2

 .423ص 
 .23ص  ،1004 ،ديوان املطبوعات اجلاععية ،الكلية االقتصاديةالمدخل إلى السياسات قدي عبد اجمليد،   -  3
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لتصحيح أثار السياسة النقدية الناجتة  استخداعهاأمهية السياسة املالية  عن كوهنا األداة اليت ميكن وقد تنبع 
           عن اإلجراءات الكمية التوسعية فضاًل عن كوهنا األسلوب األعثل إلعادة توزيع الدخل

 .املختلفة االقتصادية االستخداعاتعلى  االستثماراتو 
 ااجملاالت احليوية وأيضو  نح االستثماراتوبذلك تصبح السياسة املالية األداة الفعالة لتشجيع 

 4 .األجنبيةمحاية الصناعات الوطنية عن املنافسة 
 االقتصاديةففي هذا اإلطار فإن السياسة املالية يف اجلزائر عرت بفرتات عتباينة تبعًا للظروف 

يف السياسة املالية يف اجلزائر بالطابع  االستقراروعن جهة أخرى يرتبط عدم  ،السائدة يف كل فرتة عن جهة
وعنه فإن درجة احلساسية  ،ذلك أنه يعتمد بشكل كلي على إيرادات قطاع احملروقات ،القتصادهاالريعي 

 .ألسعار البرتول يف األسواق الدولية عرتفعة جداً 
عمدت إىل تطبيق   1002ائر وبداية عن سنة وعن هذا املنظور فإن السلطات العموعية يف اجلز 

هاعة حبافز حتسن أسعار البرتول يف األسواق العاملية، فكانت الرباعج املعروفة  برناعج  استثماريةبراعج 
وحاليا الربناعج اخلماسي  .1023إىل غاية  االقتصاديو  وبراعج دعم وتوطيد النم االقتصادياإلنعاش 

 .1021غاية  إىلالذي ميتد 
إلى أي حد ساهمت السياسة المالية  :اجلوهري التايل السؤالخضم هذا العرض يطرح  ويف

 .1022 -1002الكلي خالل الفترة  االقتصادي االستقرارالمتبعة في الجزائر في تحقيق 

 : التايل وفباإلضافة إىل هذا السؤال احملوري ميكن طرح عدد عن األسئلة الفرعية األخرى على النح
 الكلي ؟  االقتصادي االستقراراملفهوم النظري لكل عن السياسة املالية و ا ع -
 ؟عا طبيعة السياسة املالية املطبقة يف اجلزائر خالل هذه الفرتة  -

                                                           
 . 353ص  ،عرجع سابق ،أمحد فريد عصطفى - 4
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 .الكلية خالل فرتة الدراسة االقتصاديةكيف أثرت السياسة املالية على وضعية املؤشرات  -
عا هي التوجهات احلالية للدولة اجلزائرية يف جمال السياسة املالية على ضوء قانون املالية لسنة  -

  ؟1022
 : ميكن إتباع اخلطة التاليةالبحث ولإلجابة عن إشكالية 

 ؛اإلطار النظري للسياسة املالية : أواًل  -
 ؛الكلي االقتصادي لالستقراراإلطار النظري :  ثانياً  -
 ؛ 1022 -1002حتليل السياسة املالية يف اجلزائر خالل الفرتة : ثالثاً  -
 ؛الكلي اجلزائري لنفس الفرتة االقتصادعؤشرات  استقرارحتليل أثر السياسة املالية على : رابعاً  -
 .9192عالعح السياسة املالية احلالية عن خالل قانون املالية لسنة :  خامساً  -
 اإلطار النظري للسياسة المالية :أواًل 

اإلسهاعات النظرية الالحقة دوراً و " لكينز " خالل النظرية العاعة عن  االقتصاديأعطى التحليل 
بدراسات عديدة حول  االقتصاديالفكر  اهتموقد  ،االقتصاديةرئيسيًا للسياسة املالية يف ععاجلة التقلبات 

التصحيح الذايت املعتمدة أساسًا على ععطيات وأدوات السياسة آللية  هذه السياسة وخاصة بالنسبة
 5.املالية

" السياسة املالية "  اصطالحأدى إىل بروز  االقتصاديويف هذا السياق فإن دور الدولة يف النشاط 
 6.فما هي هذه السياسة وعا أدواهتا وعا أهدافها

                                                           
 .122ص ،1002 ،عمان التوزيع و  دار صفاء للنشر  الكلي، االقتصادتحليل  ،هوشيار ععروف - 5
 .292ص  ،لبنان ،دار النهضة العربية ،السياسة المالية - المالية العامة ،خليل عبد املنعم فوزي - 6
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الدين العام لتحقيق و  النفقات العاعة و   اإليرادات العاعة استخدامتعرف السياسة املالية على أهنا 
احليلولة دون حدوث و  عالية عن اإلنتاج الكلي  التوازن بني جانيب امليزانية العاعة للدولة ولتحقيق عستويات

 اإلجراءات و  األساليب و  احلميد بأهنا جمموعة عن القواعد عبد املطلب عبدوقد عرفها   7،اقتصاديتضخم 
التدابري اليت تتخذها الدولة إلدارة النشاط املايل هلا بأكثر كفاءة ممكنة لتحقيق جمموعة عن األهداف و 

 8 .السياسية خالل فرتة ععينةو  واالجتماعية االقتصادية
 .الزعنو األهداف  ،إذن فالسياسة املالية جتمع بني ثالثة عناصر أساسية وهي األدوات

 9 :كن إجيازها فيما يليوللسياسة املالية أهداف عديدة مي
األعثل للموارد واإلعكانيات  االستغاللأي  االقتصاديو  زيادة الدخول والتكوين الرأمسايل والنم -2

 ؛املتاحة
 ؛عموعية وخاصة باستثماراتحتقيق التوظيف الكاعل عن طريق القيام  -1
األدوات املالئمة  استخدامالنقدية يف و يف األسعار أي التنسيق بني السياسة املالية  االستقرارحتقيق  -4

 ؛(االقتصادي االستقرارعدم ) االقتصاديالركود و ملواجهة التضخم 
العدالة ) استثناءالبالد دون و  املوارد املتاحة يف كافة املناطق استغاللإعادة توزيع الدخول أي  -3

 . (واالقتصادية االجتماعية

                                                           
 .192، ص1000 ،الطباعة، األردندار املسرية للنشر والتوزيع و  ،الكلي االقتصادمبادئ  حسام داود وآخرون، - 7
جمموعة النيل   –، حتليل كلي القومي االقتصادعلى مستوى  االقتصاديةالسياسات عبد املطلب عبد احلميد،  - 8

 .1004العربية 
 .292ص ، 1003األردن،  دار وائل للنشر، ،صاديةتمفاهيم ونظم اق إمساعيل عبد الرمحان، - 9
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 العاعة  تاإليراداأساسًا يف  املالية أدواهتا املتمثلةلسياسة ولتحقيق هذه األهداف تستخدم ا
 .الضروري للميزانيةالنفقات العاعة قصد ضمان التوازن و 

التقليل )ويف كل األحوال يتم التمييز بني نوعني عن السياسة املالية  إحدامها سياسة عالية توسعية 
 األخرى سياسة عالية تقييدية وتعتمد على الزيادة يفو   ،(زيادة اإلنفاق العموعي ،عن الضرائب والرسوم

 10 .الضرائب وختفيض اإلنفاق العموعي
  االقتصادي لالستقراراإلطار النظري :ثانيا 

، لذلك جند اقتصادياالوطين يتطلب البيئة املستقرة  االقتصاديف إدارة  االقتصاديةحتقيق الكفاءة  إن
الناتج الوطين احلقيقي، والتشغيل و  تستهدف حتقيق ععدل عرتفع وعستقر لنم االستقرارأن سياسات 

عستوى األسعار، وهذه األهداف عتداخلة فيما  تقراراسنتاجية املتاحة للمجتمع، وكذا الكاعل للموارد اإل
املرتفع للناتج الوطين و  السبيل إىل حتقيق ععدل النمو  بينها ذلك أن التشغيل الكاعل ملوارد اإلنتاج ه

بسبب سيطرة عدم التأكد  االقتصاديو  يف عستوى األسعار يعرقل النم االستقراراحلقيقي، كما أن غياب 
 11 .خاصة املستثمرين االقتصادينيعلى سلوك األعوان 

 االقتصاديويشري الفكر  ،باالستقرارال يتسم  االقتصادي وغري أنه وعلى عر الزعن فإن ععدل النم
النشاط  وانكماش وتتبعها فرتات بطء النم (ععدالت البطالة واخنفاض) االقتصادين فرتات التوسع إىل أ

 .االقتصاديةعا يعرب عنه بالدورة  وه االقتصاديوهذا التقلب يف النشاط  االقتصادي
ففي  ،نتيجة التقلبات الشاذة يف الطلب الكلي االقتصادي االستقرارحيدث عدم كينز فحسب  

عند طاقته  االقتصادحالة قصور الطلب الكلي حتدث بطالة غري عادية وعن ناحية أخرى فإنه عندعا يعمل 

                                                           
 .129ص  ،عرجع سابق ،هوشيار ععروف - 10
 .412ص، 2110جاععة صنعاء  ،اقتصاديات النقود ،عبد الفتاح عبد الرمحان عبد اجمليد - 11
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وإذا أعكن إدارة الطلب الكلي على  ،القصوى فإن حدوث فائض يف الطلب الكلي يؤدي إىل التضخم
وملا كانت سياسات الضرائب   12،االقتصادي واالستقرارصحيح فإنه ميكن حتقيق التوظيف الكاعل  وحن

واإلنفاق احلكوعي متارس أثارًا على الطلب الكلي فإن املوازنة العاعة تعترب سالحًا هاعًا يف عواجهة عدم 
 .البطالة والتضخم و  االقتصادي االستقرار

 .لعموعي هي أدوات للسياسة املاليةاإلنفاق او ععروف فإن الضرائب  ووكما ه
 : يف غاية األمهية ومها اثننيعاة أعرين ااسة املالية عر لذا جيب على واضعي السي

 .إجراء تعديالت السياسة املالية يف الوقت املناسب  -
 .املتغريات املالية  واجتاهالسياسة على توقيف و  االقتصاديةأثر العواعل  -

الذي يسود العديد عن الدول  (الكساد التضخمي)التضخم و  ومما ال شك فيه أن تزاعن البطالة 
العواعل املؤثرة يف كل عن العرض  باالعتباريصيب السياسة املالية بكثري عن عدم الوضوح لذا جيب األخذ 

 13 .الطلب الكليو  الكلي 
 

  (1022 -1002)تحليل السياسة المالية في الجزائر خالل الفترة   :ثالثاً 
هذه  ،األداة الرئيسية للسياسة املالية (النفقات العاعةو بشقيها اإليرادات العاعة )تعترب املوازنة العاعة 

 .املرجوة االقتصاديةوتوجيهه حسب األهداف  االقتصاديالسياسة تسمح للحكوعة بالتدخل يف النشاط 
عرفها على  14(48/91)وبالعودة إىل تعريف امليزانية العاعة للدولة فإن املشرع اجلزائري وعن خالل القانون 

                                                           
 .111 ، ص2199 ،دار املريخ السعودية ،االقتصاد الكلي االختيار العام والخاص ،جيمس جواريت - 12
 .122ص  ،عرجع سابق ،وحيد عهدي - 13
 .19رقم  ج ر املتعلق بقوانيني املالية  02/02/2193املؤرخ يف  93/22القانون  - 14
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النفقات العاعة احملددة سنويًا مبوجب قانون املالية واملوزعة وفق األحكام و أهنا تتشكل عن اإليرادات 
 15 .التنظيمية املعمول هباو  التشريعية 

تعترب اإليرادات العاعة الوسيلة املالية  :)1022-1002(العامة خالل الفترة  تحليل تطور اإليرادات -أ
للدولة قصد تغطية نفقاهتا وقد تطور عفهوعها عن أداة لتزويد اخلزينة العموعية باألعوال الالزعة إىل أداة 

 16 .إىل جانب اهلدف املايل واجتماعية اقتصاديةللتأثري يف احلياة العاعة وحتقيق أهداف 
اإليرادات العاعة للدولة خالل فرتة الدراسة على اجلباية البرتولية واليت جتاوزت نسبتها  اعتمدتلقد 

وقصد تبيان عسار هذه اإليرادات خالل سنوات الدراسة نقدم .يف ععظم سنوات الدراسة  %20 ـال
 : الشكل التالينيو  اجلدول 

 1022-1002تطور اإليرادات العامة في الجزائر للفترة : )02(جدول رقم 
 مليار دينار جزائري :الوحدة   

 العامة اإلرادات السنوات    العامة اإلرادات السنوات
1002 1403,84 1001 3178,70 

1001 1500,25 1020 2923,40 

1004 1451,45 1022 3198,40 

1003 1528,00 1021 3469,08 

1002 1629,70 1024 3820,00 

1002 1683,43 1023 4218,18 

1002 1831,28 1022 4952,70 

1009 2763,29 1022 4747,43 

 .املالية للسنوات املعنية فوانيني :المصدر 
                                                           

 .عن القانون املذكور أعاله  02املادة  - 15
 ،(هأطروحة دكتورا)، حالة الجزائر-  االقتصاديالسياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن  ،عسعوددرواسي  - 16

 .421ص  ،1002 ،جاععة اجلزائر
 



 عبد القادر وروش
 راتول محمد. د.أ

 الكلي الجزائري االقتصادي االستقراردور السياسة المالية في تحقيق 
    1022 - 1002 :الفترة خالل  

 

170 
 

 1022-1002العامة في الجزائر للفترة  اإليرادات تطور :(02)الشكل رقم 

 
 .عالهأ 19ععطيات اجلدول رقم  :المصدر

اك تزايد عن سنة ألخرى بالنسبة إليرادات امليزانية لكن هذه الزيادة ننالحظ أن ه عن اجلدول أعاله
خرى، هذا عن اآلخر عن سنة ألو  تتناسب عع الزيادة يف النفقات العاعة مما جيعل العجز املوازين يزداد ه ال

ل يف األسواق أسعار البرتو  الرتفاععباشرًا  انعكاسااإليرادات يعترب  عارتفا ن إجهة وعن جهة أخرى ف
 –، لذلك يبقى الرفع عن اإليرادات خارج احملروقات على املدى القصري واملتوسط (عاعل خارجي)الدولية 

 ،التحدي الكبري أعام السلطات العموعية يف اجلزائر وه –خطة إسرتاتيجية على املدى الطويل  اعتمادعع 
 حالة فرض ضرائب جديدة والبعد يف االجتماعيحيث جيب تعبئة عوارد إضافية عع عراعاة البعد 

 .بصفة عاعة االستثمارعن خالل تشجيع  االقتصادي
 : 1022-1002تحليل تطور النفقات العامة للفترة  -ب 

اإلنفاق العموعي بشكل عتزايد  ولقد متيزت السياسة اإلنفاقية يف اجلزائر خالل هذه الفرتة بنم
  ،التوسعية املعتمدة ّ بعد تلك التقييدية اليت أعتمدت يف سنوات التسعينيات نتيجة السياسة اإلنفاقية

ثالثة براعج إنفاقية  اعتمادويف هذا اإلطار مت  ،السبب يرجع إىل حتسن عداخيل البرتول عع بداية األلفيةو 
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 االقتصاديمتثلت هذه الرباعج يف برناعج اإلنعاش و  عليار دوالر  334هاعة بغالف عايل إمجايل قدره 
( 1023-1020)و وبرناعج توطيد النم (1001-1002) االقتصاديو  مث برناعج النم (1002-1003)

 (. 1021-1022)كما مت الشروع يف تطبيق املخطط اخلماسي 
 .وفيما يلي اجلدول والشكل الذي يوضح تطور سياسة اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل هذه الفرتة

 1022 -1002تطور النفقات العامة في الجزائر للفترة  :(01) جدول رقم
  مليار دينار جزائري: الوحدة       

 النفقات العامة السنوات    النفقات العامة السنوات
1002 1507,90 1001 5474,50 

1001 1765,49 1020 6468,70 

1004 1929,40 1022 8272,40 

1003 1920,00 1021 7745,50 

1002 2302,90 1024 6879,80 

1002 3555,30 1023 7656,10 

1002 3946,60 1022 8753,52 

1009 4882,10 1022 7984,80 

 .قوانيني املالية للسنوات املعنية :المصدر 

وذلك  2001سريعة إبتداءًا عن سنة و عن اجلدول أعاله نالحظ أن النفقات العاعة متيزت بوترية من
، حبيث إرتفعت نسبة الزيادة عن  (إرتفاع األسعار يف األسواق الدولية)احملروقات  راجع إىل حتسن عداخيل

مث إرتفعت هذه   1001سنة % 21لتسجل نفس النسبة  9118سنة % 99إىل   1002سنة  0004%-
 %22وأخريًا  إخنفضت إىل   9199سنة  % 12 وهالنسبة لتسجل أعلى عستوى هلا خالل هذه الفرتة و 

وهذه النسب املتزايدة يف عموعها تتناسب عع تطبيق براعج اإلنعاش اإلقتصادي املشار إليها  1023 سنة
وهذا رغم بوادر أزعة يف أسعار  1022سابقًا وقد إستمر املنحى التصاعدي لإلنفاق العام خالل  سنة  
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 تراجعًا مبافقد عرفت  1022أعا فيما خيص نفقات سنة   1023لسنة  البرتول بدًءا عن السداسي الثاين
 .وهذا نتيجة اإلجراءات التقشفية املتضمنة يف قانون املالية هلذه السنة %01يعدل 

 

    1022 -1002 النفقات العامة في الجزائر للفترة طورت :(01) الشكل رقم

 
 .عالهأ 01ععطيات اجلدول رقم : المصدر

 
لقانون  القانون اجملسد 93/22يعترب القانون :1022-1002تحليل تطور الرصيد الموازني للفترة  - ج

النفقات النهائية و  تتشكل عن اإليرادات   حيث عرفها يف عادته السادسة على أهنا ،امليزانية يف اجلزائر
 .التشريعية املعمول هبا  اإلحكاماملوزعة وفق و  للدولة احملددة سنوياً مبوجب قانون املالية 

النفقات اخلاصة و الوثيقة اليت تقدر للسنة املدنية جمموع اإليرادات  بأهنا 17 10/12كما عرفها القانون 
 .النفقات برأس املال وترخص هبا و  وعنها نفقات التجهيز الداخلة االستثمارو بالتسيري 

                                                           
 .املتعلق باحملاسبة العموعية 95/14/9111املؤرخ يف  11/99القانون  -17
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النفقات النهائية للدولة وترخص و  إذن املوازنة العاعة للدولة هي وثيقة تشريعية سنوية تقرر املوارد 
 .يري وجتهيز املرافق العموعية هبا هبدف تس

 : وملعرفة تطور امليزانية العاعة للدولة يف اجلزائر نورد اجلدول التايل 
 1022 -1002تطور الرصيد الموازني وسعر البترول في الجزائر للفترة  (:00)جدول رقم 

 .سعر البرتول بالدوالر األعريكي       .عليار دينار جزائري: الوحدة 
 %الرصيد كنسبة  من ن م خ سعر البترول الرصيد الموازي السنوات
1002 -203002 13.92 -01 

1001 -122013 12013 -02 

1004 -322012 19012 -01 

1003 -411000 49022 -02 

1002 -22401 23023 -09 

1002 -2922092 22092 -12 

1002 -1222041 23012 -11 

1009 -1229091 11012 -21 

1001 -111209 21012 -11 

1020 -423204 90022 -11 

1022 -202300 221013 -42 

1021 -3122031 222003 -12 

1024 -402109 201022 -29 

1023 -4342011 200022 -29 

1022 -4900091 21092 -10 

1022 -4142042 430000 -22 

 تقارير بنك اجلزائر –. قوانيني املالية للسنوات املعنية : المصدر 

وهذا نتيجة ( الرصيد السالب)عن خالل املعطيات أعاله يتضح العجز املتزايد للميزانية العاعة 
وكما  ،التزايد املستمر للنفقات العاعة عن جهة وعدم عواكبة اإليرادات العاعة هلذا التزايد عن جهة أخرى
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هذا األخري  ،عن طرق صندوق ضبط اإليرادات ...(بداية  عن سنة )ععلوم أن هذا العجز كان ميول  وه
ولعل التصريح األخري . أصبح يعرف تآكال عستمرًا مما جيعل إشكالية متويل العجز املوازين تطرح عن جديد

والذي عفاده أن اخلزينة العموعية ستحصل على تسبيقات عن البنك  (01/04/1022) للوزير األول يف
لكن قد نكون بصدد وضع تضخمي  ،االجتاهعمول هبا  تصب يف هذا املركزي وفق اآلليات القانونية امل

 .جديد
وكما  ،امليزانية العاعة للدولة يف اجلزائر بسعر البرتول ارتباط ولكن األعر املهم ويف كل األحوال ه

خطة عستعجلة  اعتمادنالحظ عن اجلدول أعاله املستوى املتدين هلذا السعر وبشكل رهيب، وعليه فإن 
 .الريعي أصبح ضرورة حتمية االقتصادعن  االبتعادقصد 

 

 1022-1002تحليل اثر السياسة المالية على استقرار مؤشرات االقتصاد الكلي للفترة : رابعا 
 األساسيةالكلي يتم عن خالل املؤشرات  االقتصادي االستقرارإن تقييم أثر السياسة املالية على 

خالل هذه الفرتة وكذا ععدل التضخم وععدل و  وذلك بدراسة وضعية كل عن ععدل النم االستقرارهلذا 
 .البطالة وأخرياً وضعية عيزان املدفوعات الدولية وهي العناصر املشكلة ملا مسي مبربع كالدور 

(  االستثماري)لرباعج اإلنفاق العموعي  واالجتماعية االقتصاديةويف هذا الصدد فإن النتائج 
 .احملللني و   االقتصادينيدة يف اجلزائر ال زالت تثري الكثري عن اجلدل الواسع بني املعتم

 ،االستثماريةاجلزائري قد حقق نتائج إجيابية عن خالل هذه الرباعج  االقتصادفالبعض يرى أن 
الكلية  االقتصاديةالتوازنات  واسرتجاعالكلية  االقتصاديةحتسن يف املؤشرات و  والدليل على ذلك ه

اخلارجية بينما يرى البعض اآلخر أن هذه النتائج عا هي إال حاالت ظرفية  وال تتصف و  الداخلية 
وفيما يلي سنعرض أهم هذه املؤشرات عن خالل ،صلبة ودائمة اقتصاديةلقاعدة  الفتقارهابالدميوعة 

 :اجلدول التايل 
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 1022-1002الجزائري خالل الفترة  لالقتصادوضعية المؤشرات الكلية   :(00) جدول رقم

  %   معدل التضخم %  معدل البطالة % ومعدل النم السنوات
رصيد ميزان المدفوعات 

 دوالر/مليار
1002 400 1204 301 201 

1001 202 1202 203 402 

1004 201 1402 102 203 

1003 304 2202 402 101 

1002 201 2204 202 2201 

1002 202 2104 102 2202 

1002 403 2409 402 11022 

1009 100 2204 309 4200 

1001 202 2001 202 401 

1020 402 2000 304 2302 

1022 102 2000 302 1204 

1021 102 102 9091 1101 

1024 109 104 4012 2009 

1023 402 100 109 3022 

1022 409 2002 3.29 -23041 

1022 302 2202 300 -4004 

 (.ONS)جتميع الباحث بناًء على ععطيات الديوان الوطين لإلحصائيات  :المصدر

 1022توقعات سنة * 
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 1022-1002تمثيل بياني للمؤشرات الكلية لالقتصاد الجزائري للفترة  :(00) الشكل رقم

 
 .أعاله 18 ععطيات اجلدول رقم :المصدر

لكن خالل سنة  ،1023عن البيانات أعاله أن كل املؤشرات كانت عقبولة إىل غاية  يالحظ
 .املنطقة احلمراء كما سيأيت بيانهو  بدأت هذه املؤشرات بالتهاوي نح -كتوقع  -1022وبداية  1022

 :االقتصادي ووضعية النم: أ
لإلنفاق العموعي على الناتج احمللي  تأثرييتضح لنا عن خالل البيان املوضح أدناه أن هناك  

اإلمجايل، حيث أن الزيادة يف اإلنفاق احلكوعي سامهت إىل حد كبري يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل حيث 
 % 1013بلغ  1001-1002وخالل الفرتة  % 2001نسبة   1003-1002خالل الفرتة و  بلغ ععدل النم

الذي سجل إىل غاية  (% 4.9)نفس املعدل تقريبا و  وه %4003كان   1023-1020مث خالل الفرتة 
حسب التقرير املرفق مبشروع قانون املالية لسنة  –،كما تتوقع السلطات العموعية 1022سبتمرب عن سنة 

 .خالل هذه السنة % 302 يف حدودو  حتقيق ععدل من -1022
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إلنفاق احلكوعي تؤدي إىل ويف هذا اإلطار تتأكد النظرية الكينزية واليت تنطلق عن أن الزيادة يف ا
 . الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار عضاعف عع فرض عرونة اجلهاز اإلنتاجي

 1022-1002في الجزائر للفترة  ويمثل معدل النم :(00 ) الشكل رقم

 
 .أعاله 18ععطيات اجلدول رقم :  :المصدر

 ،إن الشكل املوايل يوضح تطور ععدل التضخم خالل فرتة الدراسة :وضعية معدالت التضخم - ب
بتطبيق براعج إنفاقية ضخمة مما يعين ضخ عبالغ نقدية  -1023إىل غاية  –الفرتة  حيث متيزت هذه

 .الشيء الذي إنعكس على ععدالت التضخم ،ععتربة
 1022-1002تمثيل بياني لمعدل التضخم خالل الفترة  :(05)الشكل رقم 

 
 .أعاله 18 ععطيات اجلدول رقم :المصدر
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عستمرًا وهذا   ارتفاعايالحظ عن خالل الشكل املوضح أعاله أن ععدالت التضخم شهدت 
لينخفض  9119سنة  % 8.9يتزاعن عع التوسع يف اإلنفاق العموعي حيث أن ععدل التضخم قد كان 

 % 9.4عن جديد إىل  اخنفضمث  9199كحد أقصى سنة  %4.41ىلإمث ارتفع  9115 سنة %9.2إىل 
توقعات عشروع قانون املالية )  9195إىل غاية سبتمرب عن سنة   %5.93لكنه بلغ نسبة   9198سنة 

وهذا ناتج بالدرجة األوىل عن التوسع يف اإلنفاق العموعي إثر تفعيل  ( %3لذات السنة كانت يف حدود 
فان  9192أعا خالل سنة ( .عن قانون العملعكرر  41إلغاء املادة  )ورفع األجور  االستثمارحركية 

 .ذا عا حتققت كل التقديرات املتوقعةإ  4%و ععدل التضخم املتوقع ه
حالة –يبني كينز إىل أنه يف ظل وجود جهاز إنتاجي عرن فإن الزيادة يف الطلب الكلي  :البطالة -ج

تؤدي اىل تنشيط هذا اجلهاز الذي يستجيب لتلك الزيادة يف الطلب  –التوسع يف اإلنفاق العموعي 
ينطبق  لكن هذا املنطق قد ال.اإلقتصادي وحجم العمالة و  الكلي مبا ينعكس إجيابيًا على ععدالت النم
 .بشكل واضح على اقتصاديات  الدول الناعية

 1022-1002تمثيل بياني لتطور معدل البطالة خالل الفترة :  :(02)الشكل رقم 

 
 .عالهأ 18ععطيات اجلدول رقم  :المصدر 
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 9119سنة  % 91.3حقيقيًا فمن  اخنفاضايالحظ عن الشكل أعاله أن ععدل البطالة عرف 
 %  1.0يف حدود  9198ليصبح سنة  1020سنة % 20.0مث إىل  1002سنة  % 24.4إىل   اخنفض

وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل عناصب الشغل املستحدثة مبناسبة تطبيق الرباعج االستثمارية املشار إليها 
كون أغلبها مت يف قطاع الوظيفة العموعية عن جهة وعن جهة و  مييز هذه املناصب ه غري أنه عا ،سابقا

عع بداية سنة  (%20.2) االرتفاعطابع عؤقت، كما أن هذا املعدل بدأ يف و  أخرى هناك عدد كبري عنها ذ
يؤكد عدم وجود إسرتاتيجية وطنية قصد تلبية  وهذا عا 1022سنة   %22.2وعن املتوقع أن يبلغ  1022

 . طلب العمل املتزايد سنوياً 
  : (مؤشر التوازن الخارجي)توازن ميزان المدفوعات  -د

حيث  االقتصاديعن املعروف أن أمهية عيزان املدفوعات تتلخص يف كونه وسيلة عهمة للتحليل 
 .العاملي  االقتصاديوضح املركز الذي حتتله الدولة يف 

عن  1022-2001وميكن تتبع تطور الرصيد اإلمجال مليزان املدفوعات يف اجلزائر خالل الفرتة 
يالحظ أن عيزان املدفوعات قد عرف تذبذبًا واضحًا خالل الفرتة ه ن خالل، فم 11الشكل  خالل

بالرغم عن أن رصيد  9198قبل أن يعرف عنحى تنازيل بدءًا عن النصف الثاين لسنة    1002-1023
 42.0اىل 1002عليار دوالر سنة  2.1فمن رصيد عوجب مبقدار ،هذا امليزان كان عوجبًا على العموم

وهذا اإلرتفاع واإلخنفاض راجع  1009عليار دوالر سنة  4.1إخنفض إىل  مث 1009عليار دوالر سنة 
عليار  3.2 أساسًا إىل عدم إستقرار أسعار البرتول يف األسواق العاملية، وأخريا إخنفض هذا الرصيد إىل

راجع عن جهة إىل تدين أسعار البرتول وعن  االخنفاضوهذا  ،1023دوالر إىل غاية شهر أكتوبر عن سنة 
الوطين مل تساير  لالقتصادذلك أن الطاقة اإلستعابية . ادري جهة أخرى إىل اإلرتفاع املستمر يف فاتورة اإلست
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بالرغم عن أن عبء املديونية اخلارجية مت التخلص عنه عنذ سنة  ،حجم اإلنفاق املعتمد خالل هذه الفرتة
1002. 

 1022-1002تمثيل بياني لتطور ميزان المدفوعات في الجزائر للفترة  :(07)الشكل رقم 

 
 .أعاله 18ععطيات اجلدول رقم  :المصدر

خالل  (عليار دوالر23.41-)لكن أهم عالحظة ميكن ذكرها هنا هي أن هذا الرصيد أصبح سالباً 
وهذا بفعل الرتاجع  9192وعن املتوقع أن يستمر العجز خالل سنة  1022األشهر التسعة األوىل عن سنة 

هتديد و  دوالر للربعيل الواحد وه 95 الرهيب يف أسعار البرتول حيث وصل يف بعض الفرتات إىل حد
األعر الذي يتطلب التدخل السريع عن قبل السلطات العموعية قصد وضع  ،خطري لإلقتصاد اجلزائري

 .9192كميلي لسنة خطة بديلة وهذا على األقل عن خالل قانون املالية األويل والت
 1022مالمح السياسة المالية الحالية من خالل قانون المالية  :خامسا

يتسم   استثنائي اقتصاديبأنه قانون عادي ولكنه جاء يف ظرف  1022يوصف قانون املالية لسنة 
 .املستمر ألسعار البرتول يف األسواق الدولية  باالخنفاض
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البحث عن عوارد جديدة و  الواضح للحكوعة اجلزائرية نحكما يستشف عن هذا القانون التوجه 
التدابري قصرية األجل  و  هذا التوجه ترجم يف مجلة عن اإلجراءات  ،أسعار البرتول اخنفاضملواجهة ( بديلة)

لكن األعر  ،(يف جانب النفقات)العموعي  االتفاقوترشيد  (يف جانب اإليرادات)كاجلانب الضرييب عثاًل 
على إسرتاتيجية واضحة املعامل تنطلق  باالعتمادالكلية للبلد  االقتصاديةيتطلب إعادة النظر يف السياسة 

هذه اإلسرتاتيجية تكون  ،عن ععطيات واضحة وشفافة لتصل إىل حتقيق أهداف أيضًا ععروفة وعرسوعة
 .التقييم يف أي عرحلة عن عراحل إجنازها و  قابلة للقياس 

الكلية املتوقعة خالل قانون املالية  االقتصاديةوفيما يلي نستعرض بإجناز أهم األهداف واملؤشرات 
 .1022لسنة 

 تساهم يف تعزيز التوجه نح 1022اجلبائية املقرتحة يف قانون املالية لسنة و  إن التدابري املالية 
عن خالل حتكم أفضل يف نفقات التسيري  وترشيد النفقات العاعة وذلك ،األعثل للموارد املالية االستغاللو 

إصالحات عن شأهنا تقوية اإلنتاج  اعتمادباإلضافة إىل  ،العموعي االستثماروفرض جناعة أكرب يف نفقات 
 املستمر ألسعار البرتول  االخنفاضوقصد عواجهة . الصناعي قصد تغطية الطلب الكلي احملليو  الزراعي 

 : احملافظة على التوازنات املالية للبلد فإن هذا القانون يهدف إىل حتقيق و 
 ؛موارد احملليةلل األعثل الستغاللتعميق التوجه اهلادف  -
 ؛االقتصاديتسريع ديناعيكية النشاط  -
 ؛اخلدعاتو  تعزيز تنويع النسيج اإلنتاجي للسلع  -
 ؛البشريةو  األعثل للتنوع الكبري يف اإلعكانيات املادية  االستغالل -
 ؛العموعي االقتصادالرفع عن جناعة و  التسيري  نفقاتترشيد  -
 .الوطين خارج احملروقات االقتصادتنويع  -
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  :1022الكلية لقانون المالية لسنة  االقتصاديةالمؤشرات 
 : لقد مت إعداد هذا القانون على أساس املعطيات التالية 

  ؛دوالر 31 وهجعي اجلبائي لربعيل النفط اخلام السعر املر 
  ؛للدوالر الواحد/ دينار  19سعر الصرف الدينار 
  ؛%3ععدل تقديري للتضخم يف حدود 

  عليار دوالر يف حني قدرت الواردات  1203 عند عستوى (املوارد البرتولية)إستقرار يف الصادرات
 ؛عليار دوالر 2302بـ 

  ؛عليار دوالر 1203عجز يف امليزان التجاري قدره 
  ؛عليار دوالر 3103عجز يف عيزان املدفوعات قدره 
 802إقتصادي إمجايل يف حدود  وععدل من %   . 

 229102عليار دينار عنها  818108 فقد قدرت بـ ففي جانب اإليرادات :أما فيما يخص المالية العامة

إمجايل  اخنفاضحيث يالحظ  ،عليار دينار كجباية غري برتولية 121102و عليار دينار كجباية برتولية 
 1148094قدرت بـ  أعا يف جانب النفقات العاعة فقد . 1022عقارنة بسنة  %803اإليرادات بنسبة 

أي  ،عليار دينار نفقات التجهيز 4.22209و ،عليار دينار لنفقات تسيري 8 81103عنها  ،عليار دينار
الضغط على نفقات و  وعا يالحظ هنا أيضًا ه 9195عقارنة بسنة  %1إمجايل قدر بـ  اخنفاضهناك 

 ( .%22)التجهيز أكثر أي إخنفاض بنسبة 
عن الناتج احمللي  % 109متثل )عليار دج  293002كما قدرت التحويالت اإلجتماعية هلذه السنة بـ 

 .1022عقارنة بسنة  % 202أي بزيادة قدرها  (اخلام
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أي عا يعادل             (خارج صندوق ضبط املوازنة)عليار دج  414209 -أعا رصيد امليزانية العاعة فقد بلغ 
 .عن الناتج احمللي 91%

 : وضعية صندوق ضبط اإليرادات 
 .عليار  دج  409201و ه 1022الرصيد املتبقي هناية  -
 .عليار دج  22101و ه 1022فائض القيمة املتوقع سنة  -
 .9192عليار دينار لتمويل عجز اخلزينة املتوقع لسنة  290402وبالتايل يتوقع إقتطاع بقيمة  -
 .عليار دينار  221203وعليه سيتقلص رصيد هذا الصندوق هناية هذه السنة إىل  -

 :إستنتاجات 
 ؛ات قصد تعويض اجلباية البرتوليةتنويع عصادر اإليراد وهناك توجه حن -9
 استمرارة يف حال السياسة اإلنفاقية التقييدي اعتمادسياسة إنفاقية ترشيدية كمرحلة أوىل قبل   اعتماد-9

 ؛الوضع على حاله
 ؛ط اإليراداتتزايد العجز املوازين وبالتايل التآكل املستمر ملوارد صندوق ضب -3
واليت كانت تعتمد  1002على العموم هناك تراجع عن عرتكزات السياسة املالية املعتمدة عنذ سنة  -8

 .ة البرتولية عن جانب اإليراداتعلى اجلباي االعتمادو  النفقاتعلى التوسع يف اإلنفاق عن جهة 
إن أهم املعطيات اليت بين عليها هذا القانون وبعد عضي شهرين فقط على تطبيقه مل تعد صحيحة 
نتيجة ظروف خارجية كتدين سعر البرتول وداخليا االهنيار املستمر لسعر صرف الدينار مما يستدعي 

 .لدالب القتصاداللجوء إىل قانون عالية تكميلي عن شأنه إعادة النظر يف التصور املستقبلي 
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 :الخالصة
عن خالل ععاجلتنا ملوضوع دور السياسة املالية يف حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي يف اجلزائر 

 :توصلنا إىل النتائج التالية 1022-1002لفرتة 
 :أوال جانب اإليرادات 

ضرورة توسيع الوعاء الضرييب وتقليص الضغط اجلبائي عن خالل تنويع الضريبة وختفيض النسبة  -
 ؛احمللية عكان اجلباية البرتولية صد إحالل اجلباية ق

 .تبسيط اإلجراءات الضريبية وعصرنة إدارة الضرائب مبا فيها تكوين وتأهيل املستخدعني  -
 :ثانيا جانب النفقات

يف تسيري املال ' أ احلوكمةحتمية  الضغط التدرجيي على النفقات العاعة وكذا ترشيدها والعمل مببد -
 ؛العام

 ؛الفيئات املستفيدة عنهو إعادة النظر يف حجم الدعم اإلجتماعي وطرق عنحه  -
 .اإلجراءات الرقابية و   ،ضرورة التحكم يف علف الواردات عن حيث املواد املستوردة -

 ثالثا التسيير الموازني
 :وذلك بـ (عصرنة امليزانية)ضرورة إدخال إصالحات على امليزانية العاعة للدولة 

عقاربة عتعددة السنوات للميزانية وذلك قصد وضوح الرؤية عن جهة وكذا إختاذ القرار  إعتماد -
 ؛يتعدى السنة يف كثري عن األحيانالذي 

 ؛وإعتماد شفافية أكرب يف تسيريهاالتقليل عن عدد احلسابات اخلاصة باخلزينة العموعية  -
 .ديدة للميزانية العاعة للدولة املفاهيم اجلو  مبا يتماشى  48/91إعادة النظر يف أحكام القانون  -

 



 عبد القادر وروش
 راتول محمد. د.أ

 الكلي الجزائري االقتصادي االستقراردور السياسة المالية في تحقيق 
    1022 - 1002 :الفترة خالل  

 

185 
 

 :رابعاً المناخ االقتصادي العام
هناك هشاشة يف عؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي احملققة خالل فرتة الوفرة املالية بدليل تراجع 

 :عباشر لرتاجع سعر البرتول يف األسواق الدولية، ولذلك جيب كانعكاسشرات  ؤ هذه امل
 ؛االقتصاديالتنويع و   االقتصادية النجاعة و  التنمية  وحن االجتاه -
 ؛وخاصة األجنبية عنها االستثماراتاملزيد عن التسهيالت يف جمال  -
 .قصد إجياد بدائل متويلية لالقتصاد الوطين( البورصة)تفعيل وتنشيط السوق املايل  -

 

 :المراجعقائمة 
 :مؤلفات

 االسكندرية، عصر، ،عؤسسة شباب اجلاععة ،االقتصاد املايل بني النظرية والتطبيق ،أمحد فريد عصطفى -2
9141. 

 .9118األردن،  ،دار وائل للنشر ،اقتصاديةم ونظم مفاهي ،إمساعيل عبد الرمحان -1
 .9144 ،دار املريخ السعودية ،الخاصو  اإلقتصاد الكلي اإلختيار العام  ،جيمس جواريت -4
  .9111األردن  ،الطباعةو التوزيع و دار املسرية للنشر  ،الكلي االقتصادمبادئ  ،حسام داود وآخرون -3
 .لبنان  ،دار النهضة العربية ،السياسة المالية ،المالية العامة ،خليل عبد املنعم فوزي -2
 . 9111 ،جاععة صنعاء ،إقتصاديات النقود ،عبد الفتاح عبد الرمحان عبد اجمليد -2
 .9113 ،ديوان املطبوعات اجلاععية ،المدخل إلى السياسات اإلقتصادية الكليةقدي عبد اجمليد،  -2
 . 9115 ،عمان ،التوزيعو  دار صنعاء للنشر  ،تحليل اإلقتصاد الكلي ،هوشيار ععروف -9
الدار  ،(التطبيقو  النظرية) االقتصادي لالستقرارالمالية و  السياسة النقدية  ،وحيد عهدي عاعر -1

 .9191 ،اإلسكندرية ،اجلاععية
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 :أطروحات
، هأطروحة دكتورا، حالة اجلزائر- االقتصاديالسياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن  ،درواسي عسعود -20

 .9115جاععة اجلزائر، 
 :مصادر أخرى

 .95/99/9195تقرير جلنة املالية وامليزانية باجمللس الشعيب الوطين بتاريخ  -22

 .تقارير بنك اجلزائر حول التطور النقدي واالقتصادي للجزائر -21
 .9192اىل  9119قوانني املالية االولية والتكميلية للسنوات عن  -24
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 -دراسة حالة الجزائر –قياس تنافسية الصادرات خارج المحروقات في ظل أزمة النفط الحالية 
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 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريطالب دكتوراه،  
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 شريط عابد. د.أ
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم أستاذ التعليم العايل،  

 ، اجلزائر تيارت -امعة ابن للدو جب التسيري
 

 :ملخص
ىل حتليل واقع تنافسية الصادرات اجلزائرية يف األسواق الدولية والعوائق اليت حالت إهتدف الدراسة 

 .دو  ذلك ومتطلبات تنميتها وتأهيل تنافسيتها يف األسواق الدولية يف ظل أزمة النفط احلالية
حصائيات الصادرات اجلزائرية وكل ما يتعلق هبا مثل احلصة إولتحقيق أهداف الدراسة مت جتميع 

قية ونسبة مسامهتها يف الصادرات العاملية، ومت حساب بعض املؤشرات اليت تبني مدى تنافسية السو 
 .مؤشر امليزة النسبية الظاهرة، ومؤشر الرتكز ومؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة: صادرات أي بلد مثل

 .أزمة النفط الصادرات، األسواق الدولية، امليزة النسبية الظاهرة، التخصص،: كلمات مفتاحية
Abstract 

The aim of this study is to analyse the reality of Algerian exports 

competitive in international markets, as well as obstacles that prevented the 

realization of that, and the requirements of development and rehabilitation 

of competitiveness in international markets under the current oil crisis. 

To achieve this goal has been collecting statistics Algerian exports and 

everything related to them like market share and share of world exports, and 

was also account for various indicators: revealed comparative advantage 

and concentration index and trade within the same industry, that show the 

competitiveness of exports from any country in international markets. 
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Keywords: Exports, international markets, revealed comparative 

advantage, concentration, oil crisis. 
 :مقدمة

 اقتصادها جعل هو لصوصا واجلزائر عموما النامية املنتجة للنفط الدول يواجه الذي التحدي إ 
 تستطيع ال وأهنا لاصة دولة، أي اقتصاد يف هاما دورا تلعب اخلارجية التجارة وباعتبار املنافسة، على قادرا
 املزايا اللتالف نظرا التجاري التبادل تطور ومع ،اخلارجي العامل عن كاملة اقتصادية عزلة يف العيش
 تنافسية وحتسني تقوية اجلزائر على وجب اجملاالت، خمتلف يف املنافسة حدة وازدياد الدول بني املختلفة
 تصدير اقتصاد قيام ويعد" احملروقات" األولية السلع يف تتمثل صادراهتا معظم وأ  لاصة السلعية صادراهتا

 االقتصادية للتنمية الالزمة الصعبة العملة على للحصول عليه االعتماد ميكن مهما ليارا باجلزائر نفطي غري
 باالستمرارية تتصف ال الطبيعي والغاز النفط صادرات من األلرى املصادر أ  لصوصا منتظم بشكل

التي  المصدرة المنتجات هي ما: شكالية اجلوهريةوعليه نطرح اإل .واالستقرار مع تكرر االزمات النفطية
  ظاهرة؟ نسبية مزايا الجزائر فيها تمتلك

 :أهداف البحث
 :نود من لالل هذا البحث حتقيق ما يلي

 براز نقاط القوة والضعف يف االقتصاد اجلزائري والتهديدات اليت قد تواجهه يف االقتصاد العامليإ -
 ؛يف ظل أزمة سعر النفط

تطبيق مؤشر امليزة النسبية الظاهرة على الصادرات لارج احملروقات لتوضيح املزايا التنافسية  -
 للمنتوجات املصدرة يف األسواق الدولية؛

 حساب مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة ملعرفة الصالت التجارية ضمن نفس القطاعات؛ -
الصادرات اجلزائرية لارج احملروقات  ىل نتائج ذات أمهية بالنسبة لتطوير تنافسيةإحماولة الوصول  -

يف األسواق الدولية وبالتايل تنويع هيكل الصادرات اجلزائرية وجتنب االعتماد املفرط على التصدير 
 .أحادي القطاع
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 :أهمية البحث
ذ يعاجل قضية مهمة أال إتستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املتغريات اليت يتطرق هلا املوضوع، 

ية الصادرات اجلزائرية يف األسواق الدولية واليت تعترب موضوعا مهما لتنمية االقتصاد اجلزائري من وهي تنافس
لالل دعم تنافسية الصادرات لارج احملروقات، لاصة يف ظل اإلمكانيات غري مستغلة اليت تزلر هبا 

 .اجلزائر والتالل هيكل الصادرات الذي تغلب عليه صادرات احملروقات
 :هيكل البحث
 :ىلإشكالية البحث وحتقيق األهداف املرجوة من دراستنا، قمنا بتقسيمه إجابة على من أجل اإل
 ؛مكانة اجلزائر العاملية بني الدول املصدرة للمحروقات -
 ؛حتليل منظومة الصادرات اجلزائرية لارج احملروقات -
 ؛املصدرة لارج احملروقات تطبيق مؤشر امليزة النسبية الظاهرة على املنتوجات -
 ؛IITتطبيق مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة على القطاعات  -
 .أفاق تنويع األسواق للمنتوجات املصدرة من طرف اجلزائر -

 

 :تمكانة الجزائر العالمية بين الدول المصدرة للمحروقا. 1
 لالقتصاد الوحيدة األساسية الركيزة هو النفط إ  القول ميكن مهمة، برتولية بثروات اجلزائر تزلر

 من املائة يف 79 يفوق ما أ  كما العامة، امليزانية من املائة يف 06 نسبته ما وحده ميثل حيث اجلزائري،
 مليار 06 النفط بيع عن النامجة املالية العائدات تبلغ .الطبيعي والغاز البرتول يف منحصرة اجلزائر صادرات
 واملرتبة طن، مليو  51 يقارب مبا النفط احتياطي يف عامليًّا 51 املرتبة حتتل اجلزائر أ  عن ناهيك دوالر،

 1.أوبك منظمة يف األساسية الدول أحد جيعلها ما التصدير، حيث من 51و اإلنتاج، حيث من 51

                                                 
1
  OPEP ،منظمة الدول املصدرة للبرتول إحصائيات - 

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm  

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
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 حيث من 1 املرتبة حتتل حيث الغاز، من مهمة ثروات أيًضا متلك فاجلزائر ذلك إىل باإلضافة
 .سنويًّا الدوالرات مبليارات تقدر مالية عائدات عليها تدر العامل، يف التصدير يف 3 واملرتبة اإلنتاج
 مع لصوًصا للجزائر بالنسبة ”إهلية هبة“ مبثابة الصخري النفط من اهلائلة اخلزانات اكتشاف وكا 

 .الدولية األسعار وتراجع البرتول آبار من الكثري استنفاد
 3012-3002بترول من سنة  سعر البرميللجزائرية ا اإلجماليةالصادرات  :(1) الجدول رقم

تاريخ االطالع  :اجلزائرية وموقع اجلماركOPEC موقع منظمة من إعداد الباحثني باعتماد على معطيات  :المصدر
65/61/1650 

http://www.douane.gov.dz/Quelles%20statistiques%20a%20votre%20service.html 

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm 

 

 السنة
مليون  (:الصادرات االجمالية القيمة

 $/سعر البرميل بترول (دوالر أمريكي

2003 24612 28,1 

2004 32083 36,05 

2005 46001 50,64 

2006 54613 61,08 

2007 60163 69,08 

2008 79298 94,45 

2009 45194 61,06 

2010 57053 77,45 

2011 73489 107,46 

2012 71866 109,45 

2013 64974 105,87 

2014 62956 96,29 

2015 37787 49,49 

http://www.douane.gov.dz/Quelles%20statistiques%20a%20votre%20service.html
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
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نالحظ جليا أ  اخنفاض سعر برميل البرتول أثرا بشكل كبري على صادرات اجلزائر منذ بداية أزمة 
 وقد ،1655مقارنة بسنة  1651حيث اخنفضت صادرات اجلزائر اىل النصف سنة  1655النفط سنة 

Chatham House ”هاوس تشاتام“ الربيطاين املعهد أجرى
 يف للص اجلزائري، النفط حول دراسة 2

 مما اإلنتاج، وتراجع املطرد االستهالك تزايد نتيجة ،1615 سنة قبل بالنضوب مهدد األلري أ  إىل هنايتها
 التكسري تقنية باستثمار املكتشفة الصخري الغاز احتياطات استغالل يف التفكري اجلزائر على حيتم

وباعتبار  .الستغالله رفًضا الرمسية السلطات تواجه اليت الواسعة الشعبية االحتجاجات رغم اهليدروليكي
نتاج يف األسواق الدولية والتعاقد ىل اإلإضافة التصدير ميثل أحد أشكال الولوج لألسواق الدولية باإل
  3.االنتاجي، الرتاليص، االستثمار املشرتك، االستثمار املباشر

ىل مزايا تنافسية تربز التحديات اليت تواجه الصادرات إالوجوب حتويل املزايا النسبية  أصبح من
بصفة عامة وصادرات اجلزائر لاصة، واليت اعتمدت لفرتات طويلة يف جتارهتا على املوارد الطبيعية والزالت 

و ألمهية تطوير املزايا  ،٪4أما باقي الصادرات فال تتجاوز  ٪96تعتمد على قطاع احملروقات بنسبة حوايل 
لصادرات اجلزائر وجب البحث عن االلتالالت التنظيمية اليت حتول دو  وصول املنتج اجلزائري التنافسية 

لألسواق الدولية والتحديات اليت تواجه التصدير والتطرق لربامج تنمية وختطيط الصادرات باجلزائر، لكن 
تقارير دورية حول لقاء نظرة على مفهوم التنافسية ومؤشراهتا اليت استخدمت يف صياغة إقبل هذا جيب 

 .تسليط الضوء على أداء االقتصاد اجلزائري يف بعض املؤشرات العامليةالتنافسية الدولية ومن مث 
 :تحليل منظومة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. 2

حيث يعين التصدير قدرة الدولة  ىل األسواق الدولية،إ  التصدير يعترب أحد أشكال الدلول إ
ىل دول وأسواق عاملية إوشركاهتا على حتقيق تدفقات سلعية ولدمية ومعلوماتية ومالية وثقافية وسياحية 

                                                 
2

-https://www.chathamhouse.org/about/structure/mena:    للمزيد من االطالع - 

programme/yemen-forum 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، االنفتاح االقتصادي وأثاره االجتماعية على األسرةحممد علي سالمة،  -3

 .8:، ص2002بدو  رقم طبعة،  
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ودولية ألرى بغرض حتقيق أهداف الصادرات من أرباح وقيمة مضافة وتوسع ومنو وانتشار وفرص عمل 
 .هاوالتعرف على ثقافات ألرى وتكنولوجيا جديدة وغري 

طار تشجيع التبادل التجاري بني الدول مبا حيقق مصاحل عديدة ألطراف التجارة الدولية إويقع التصدير يف 
وكا  هذا سبب اهتمامنا . ، نظرا اللتالف املزايا النسبية والتنافسية لكل دولة(املصدرو  واملستوردو )

 .بالصادرات وحتليل منظومتها
 :اتتطور قيمة الصادرات خارج المحروق

مجايل إملعرفة تطور قيمة الصادرات لارج احملروقات جيب التطرق لقيمة هذه األلرية مع تطور 
، حيث نالحظ أ  00واليت سنوضحها من لالل الشكل  1655-1665الصادرات، لالل سنوات 

كأدىن   ٪1.97مجايل الصادرات ضئيلة جدا حبيث ترتاوح بني إنسبة مسامهة الصادرات لارج احملروقات يف 
  قطاع احملروقات يهيمن بشكل شبه  إ، و هبذا ف1655كأعلى مسامهة يف ٪5450و  1661مسامهة يف 

مجايل الصادرات، هلذا ميكن القول أ  إمن ٪98.02و ٪71413ذ حيتل ما بني إكلي على الصادرات 
غة لتنويع منظومة االقتصاد اجلزائري يعتمد بشكل كبري على صادراته من احملروقات، لكن و لألمهية البال

الصادرات الجتناب تأثر االقتصاد بتقلبات أسعار النفط و حدوث أزمات من جهة، و تطوير باقي 
القطاعات لاصة مع بروز الطاقات املتجددة و حماولة الدول التخلي عن الطاقة الناجتة عن النفط من 

 . احملروقاتسنركز يف حبثنا عن تنافسية الصادرات على الصادرات لارج . جهة ألرى
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 3012-3001تطور الصادرات خالل السنوات : (1)الشكل 

      (مليون دوالر أمريكي :القيمة )           

 
وموقع اجلمارك  Algexعداد الباحثني باعتماد على معطيات الوكالة الوطنية لرتقية التجارة لارجية إمن  :المصدر

  :  اجلزائرية
htp://www.algex.dz/content.php ?art ID=1602&op=544 

2015, 21:00-11-, 24  dzhtp://www.douane.gov. 
     

 تطبيق مؤشر الميزة النسبية الظاهرة على المنتوجات المصدرة خارج المحروقات .3
قبل حساب مؤشر امليزة النسبية الظاهرة على املنتوجات املصدرة لارج احملروقات جيب أوال إعطاء 

 :لتنافسيةلمفهوم 
 .   حتديد مفهوم التنافسية أمر يف غاية األمهية كونه يساعد يف حتديد كيفية قياسها وبناء مؤشراهتاإ

املدى الذي من "  OCDE: 4 تعريف التنافسية طبقا لمنظمة التنمية والتعاون االقتصادي -1.3
منتجات ولدمات تتنافس يف األسواق العاملية،  لالله تنتج الدولة، ويف ظل شروط السوق احلرة والعادلة،

 ". ويف نفس الوقت يتم حتقيق زيادة الدلل احلقيقي ألفرادها يف األجل الطويل 

                                                 
4
- OCDE: OECD Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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ىل هذه الفئة هو ضعف نسبة الصادرات يف الدلل إىل أ  االنتقاد الذي يوجه إلكن يبقى أ  نشري 
 .يف حالة االقتصاد األمريكي (Krugman" )كرومجا  " ىل ذلك إالقومي كما أشار 

ىل غاية إ 2000قبل تطبيق مؤشرات التنافسية على الصادرات لارج احملروقات بني السنوات 
منو قيمة : حصائيات اخلاصة هبا مثل، جيب أوال التيار ومعرفة العينة املراد العمل عليها وبعض اإل2002

امليزا  التجاري هلا، وصادرات العامل من هذه صادرات املنتوجات املصدرة يف السنوات السالفة الذكر و 
 .وغريها...مجايل صادرات العاملإمجايل الصادرات اجلزائرية و إاملنتوجات، و 

لذا حناول يف هذا املبحث اإلملام ببعض املعطيات اخلاصة باملنتوجات املصدرة لارج احملروقات واليت يكو  
مث نطبق مؤشر امليزة النسبية الظاهرة . تتجاوز قيمة وارداهتاميزاهنا التجاري موجب مبعىن ألر قيمة صادراهتا 

 .  على هذه املنتوجات
 :تحليل بعض المعطيات الخاصة بالمنتوجات المصدرة خارج المحروقات -2.3

 : ميكننا تلخيص أهم البيانات املتعلقة باملنتوجات املصدرة لارج احملروقات يف اجلدول املوايل
 3012أرقام لسنة  2المنتوجات الجزائرية المصدرة حسب تصنيف قائمة (: 3)الجدول 
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 المنتوج
 رقم

 التصنيف
HS4 

 2814 األمونياك 196175 196151 041 1 6413

 3561 األمسدة املعدنية أو كيميائية أزوتية 175669 110319 541 13 6411

 1761 اهليدروكربونات احللقية 515551 511570 641 33 6451

 1156 (مذيبات النفط)فوسفات الكالسيوم  70513 70513 341 9 6411

 1761 ومشتقاته يثيليامليثانول أو الكحول اإل 59191 11571 645 51 6410

6415 10 645 51596 59100 
اهليدروجني، الغازات اخلاملة وغريها من 

 1165 العناصر غري املعدنية

 0804 التمور، التني، اجلوافة، األناناس واملنغا 37661 30591 645 31 643
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6417 07 645 151 51555 
املياه واملياه املعدنية، املياه الغازية، 

 1161 مضافة السكر

 5565 جلود األبقار والصالل من اخليول 53630 53653 641 57 6411

6459 31 645 1311 1751 
املواد من اجلبس أو مركبات أساسها 

 0167 اجلبس

6455 13 645 1059 1051 
النفايات واخلردة من الورق أو الورق 

 5969 املقوى

6407 55 1 1519 1519 
جلود األغنام أعدت خبالف تلك 

 5561 2008/2004برقم متعلقة 

 9165 ىل ذلكإفوالذ وفوالذ لام وما  9155 0011 641 10 6410

 5165 زبدة وزيت الكاكاو 9919 0719 645 17 6457

643 35 643 1791 0615 

اخلروب، الطحالب والشمندر السكري 
وقصب السكر يف شكل طازج أو 

 جاف
5151 

 9765 الزنك اخلام 0631 11 645 56 6453

 1765 املشتقات أو املخلفات النفطية 1755 5695 641 11 5

6413 15 645 5311 5317 
جلود األغنام احملضرة بعد الدباغة أو 

 5551 بعد التجفيف

5 11 645 3506 3131 
اللنب واحلليب الرائب واللنب 

 6563 خلإ...الزبادي

6401 95 6 331 3310 
الرلويات مبا يف ذلك يف قذيفة، حية، 

 6369 ريفريج، تسونغطازجة، 

6459 16 645 1096 1095 
رماد واملخلفات احملتوية على معاد  أو 

 1016 مركبات املعاد 

 5163 مواد الفلني الطبيعي 1557 5135 643 55 643

 5165 الصقة مادة بدو  أو مع الفلني كتل 5916 5011 641 16 6411

6419 9 5 5153 5110 
 النفايات جمرد،/ اخلام الطبيعي الفلني

 5165 احلبيبية
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6430 51 643 5151 5151 
جلود املاعز حمضرة خبالف تلك املتعلقة 

 5560 2008/2004برقم 

641 11 645 5391 5315 
دبس السكر الناتج عن استخراج أو 

 5963 تكرير السكر

 6365 األمساك احلية 136 195 6 03 6407

 0356 خلإ...حبال السفينة اخلرق، ليوط، 119 515 645 11 6471

6459 05 6 371 551 
 أو الدباغة بعد حمضرة املاعز جلود

 5553 التجفيف

6411 79 6 516 139 

اللحوم وأحشاء وأطراف صاحلة 
لألكل، طازجة أو مربدة أو جممدة، من 

 0000الدواجن الداللة يف بند 
6169 

5 15 6 75 503 
نباتية واألجزاء /الدهو  وزيوت احليوانية

 5151 املغالت، األكسجني

 :حصائيات التجارة العاملية على موقع التايلإعداد الباحثني باالعتماد على معطيات موقع مركز إمن : المصدر
-12-2015-  www.intracen.org 11 

 

نسبة الصادرات من الصادرات  ميكن حتليل اجلول السابق على أساس قيم كل من امليزا  التجاري،
 . العاملية ومن حيث ترتيب املصدرين وتركز الصادرات يف البلدا  املستوردة

من املنتوجات ما . لقد الرتنا عينة الصادرات ذات امليزا  التجاري املوجب: من حيث امليزا  التجاري -
يليه األمسدة املعدنية أو كيميائية أزوتية، مث كل من  حقق امليزا  التجاري هلا فائض كبري مثل األمونياك،

فهذه اجملموعة ترتفع قيمة . اهليدروكربونات احللقية، فوسفات الكالسيوم، امليثانول، اهليدروجني والتمور
أما باقي الصادرات فمنها ما حتقق . صادراهتا بكثري عن قيمة وارداهتا مما حتقق فائض يف ميزا  التجاري

جلود األبقار والصالل من ليول، النفايات واخلردة من : طا باملقارنة مع اجملموعة األوىلفائضا متوس
، فوالذ وفوالذ اخلام، زبدة 5561/5567الورق، جلود األغنام أعدت خبالف تلك متعلقة بالرقم 

هنا وزيت الكاكاو، اخلروب وغريها من املنتوجات، ومنها ما حقق ميزاهنا التجاري بالكاد فائضا أي أ
 .بدأت ترفع قيمة صادراهتا أو ختفض من قيمة وارداهتا مند مدة قصرية
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يف الصادرات العاملية يليه  ٪041نالحظ أ  األمونياك حيتل نسبة : من حيث نسبة الصادرات العاملية -
وجلود األغنام أعدت خبالف تلك املتعلقة برقم  ٪341بنسبة ( مذيبات النفط)فوسفات الكالسيوم 

مث الفلني الطبيعي اخلام  ،٪541واألمسدة املعدنية أو كيميائية أزوتية بنسبة  ٪1نسبة ب 5561/5567
، مث اهليدروجني ،الغازات اخلاملة وغريها من ٪0.0، واملشتقات أو خملفات النفطية بنسبة ٪0بنسبة 

الدباغة  العناصر غري معدنية، املواد من اجلبس أو مركبات أساسها اجلبس، جلود األغنام احملضرة بعد
لكل منهما، يف حني باقي املنتوجات ترتاوح نسبة مسامهتها يف   ٪645أو بعد التجفيف ب 
 4٪( 645-643)الصادرات العاملية بني 

عامليا يليه فوسفات الكالسيوم والفلني  1حيتل األمونياك الرتبة : من حيث الرتتيب يف الصادرات العاملية -
، جلود األغنام أعدت خبالف تلك 00مواد الفلني الطبيعي بالرتبة  عامليا، مث 7الطبيعي اخلام بالرتبة 

جلود األغنام  ،16، كتل الفلني مع أو بدو  مادة الصقة بالرتبة 55بالرتبة  5561/5567متعلقة برم 
 .وهي رتب تدعو لالهتمام هبذه املنتوجات 15احملضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف بالرتبة 

للتوضيح أكثر نستخدم الشكل املوايل، حيث نالحظ أ  أ  : من حيث الرتكيز يف البلدا  املستوردة -
املنتوجات اليت متتلك أكثر تركيز يف البلدا  املستوردة تتمثل يف املشتقات النفطية، احلليب ومشتقاته، 

ينة، جلود األغنام احملضرة ، يليها اخلرق، ليوط، حبال السف5الدهو  والزيوت النباتية وحيوانية برتكيز 
بعد الدباغة أو بعد التجفيف، اهليدروجني، الغازات اخلاملة وغريها من العناصر غري املعدنية بنسب 

مث املنتوجات ذات الرتكيز املتوسط مثل امليثانول أو الكحول االيثيلي . 6471و 6413ترتاوح بني 
الرلويات مبا يف ذلك يف  ،5561/5567 ومشتقاته، جلود األغنام أعدت خبالف تلك متعلقة برقم

، مث كتل الفلني مع أو بدو  مادة الصقة، دبس السكر الناتج عن استخراج أو ...قذيفة حية طازجة
أما باقي املنتوجات فيرتاوح تركيزها بني  6407ىل إ 641تكرير السكر، األمساك احلية بقيم ترتاوح بني 

 .كأعلى تركيز  6431كأدىن تركيز و  6451
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 تركيز المنتوجات المصدرة في البلدان المستوردة (:3)لشكل ا

 عداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول السابقإمن : المصدر
 

. يعود تركيز املنتوجات لكو  الكميات املصدرة قليلة وتتجه ننحو سوق واحد أو اثنني على أكثر
على األسواق املستوردة وال يرتكز على سوق واحد وذلك بغية جتنب  فيما جيب أ  يتوزع تركز املنتوجات

 .األلطار هذه األسواق مما يستدعي كسب أسواق جديدة بدل الرتكيز على سوق واحد
 

 :لى فئات سلعيةإتقسيم المنتوجات المصدرة   -3.3
مع نسب . املصدرة لارج جمال احملروقات تقسم حسب جمموعات أو فئات سلعية   املنتوجاتإ

 5:مجايل الصادرات لارج احملروقات كما يليإمسامهتها يف 
 ٪95430متثل ( مصنعة)منتوجات نصف منتهية  -
 ٪51415املنتوجات الغذائية متثل  -

                                                 
5
 Consulté le 61/12/2015. Sur ANDI 2015 : www.ANDI.DZ 
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 ٪1463املنتوجات اخلام  -
 ٪5411جتهيزات صناعية  -
 ٪6490االستهالكية غري الغذائية  السلع -

منتوج ومقارنتها على حدا، يتم تشكيل  31ولصعوبة حتليل البيانات أو النتائج احملصل عليها ل 
 1وألد  منحنيات لكل فئة سلعية لنتمكن من مقارنتها والتعليق عليها، لتضييق حجم العينة مت جتميعها

 :منتوجات األعلى قيمة لكل فئة سلعية
 :النصف مصنعة تضم حسب ترتيب املنتجات يف اجلدول ما يلي املنتوجات - أ

 ؛األمونياك( 1155) -
 ؛يثيلي ومشتقاتهامليثانول أو الكحول اإل (1761) -
 ؛اهليدروجني والغازات النادرة (1165) -
 ؛األمسدة املعدنية أو الكيميائية أزوتية (3561) -
 .هيدروكربونات احللقية( 1761) -

 :املنتوجات الغذائية - ب
 ؛املياه واملياه املعدنية والغازية (1161) -
 ؛..التمور، التني، األناناس، اجلوافة، املنغا (6165) -
 ؛زبدة وزيت الكاكاو( 0802) -
 ؛اخلروب، الطحالب والشمندر السكري وقصب السكر يف شكل طازج أو جاف (5151) -
 .خلإ...اللنب واحلليب الرائب واللنب الزبادي( 6563)  -

 املنتوجات اخلام  - ت
 ؛فوسفات الكالسيوم (1156) -
 ؛ىل ذلكإفوالذ وفوالذ لام وما  (9165) -
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 ؛جمرد، النفايات احلبيبية/ الفلني الطبيعي اخلام (5165) -
 .نباتية/الدهو  والزيوت احليوانية (5151) -

 :تطبيق مؤشر الميزة النسبية الظاهرة -2.3
أرقام واليت   5املصدرة لارج احملروقات ذات التصنيف السلعي  بعد التفصيل يف طبيعة املنتوجات

وحصتها من الصادرات العاملية، وتركيز  1655كا  ميزاهنا التجاري موجب مع قيمة صادراهتا لسنة 
يبقى أمامنا حساب مؤشر امليزة النسبية الظاهرة . املنتوجات يف البلدا  املستوردة، وحتليل املعطيات

مث منثل املنحنيات  16554ىل إ 1665واملذكورة يف اجلدول السابق للسنوات من  للمنتوجات املصدرة
 .حسب كل فئة سلعية

 

 تطبيق مؤشر الميزة النسبية الظاهرة على المنتوجات نصف المصنعة: أوال
 :حسب العالقة التالية

                                      
      

      
   

 .jالصادرات العاملية و صادرات الدولة من السلعة  Xwj و  Xijحيث تعين 
 .هي صادرات الكلية للدولة والعامل Xwو Xiكما أ  

 .  البلد ميلك ميزة نسبية ظاهرة يف منتوج املدروسإف 0أكرب من  RCAعندما تكو  
 

نصف  ارتفعت املزايا النسبية ألغلب املنتوجات 1661أنه يف سنة ( 00)نالحظ من الشكل 
، 56410، اهليدروجني والغازات النادرة 53451 املصنعة، حيث بلغت بعض املزايا قيما قصوى كاألمونياك

واألمسدة  6459بينما اخنفضت امليزة النسبية الظاهرة لكل من امليثانول أو الكحول االيثيلي ومشتقاته
 .لنفس السنة 6401واهليدروكربونات احللقية  5433املعدنية أو الكيميائية األزوتية 
وانعدام امليزة النسبية  ،51415ارتفاع امليزة النسبية الظاهرة لألمونياك  1667أيضا شهدت سنة 

 1653كما شهدت امليزة النسبية الظاهرة اخنفاضا يف . الظاهرة لألمسدة املعدنية أو الكيميائية أزوتية
كل من األمونياك واهليدروجني والغازات بينما اكتسبت  . وانعدام هيدروكربونات احللقية 1411لألمونياك 
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وارتفعت امليزة النسبية الظاهرة  16554النادرة، األمسدة املعدنية أو الكيميائية أزوتية ميزة نسبية ظاهرة يف 
 .يف نفس السنة 6401ىل إللهيدروكربونات احللقية 

امتلكت ميزة نسبية ظاهرة طوال فرتة الدراسة    املنتوجاتإبالنسبة للمنتوجات نصف املصنعة ف
تتمثل يف األمونياك واهليدروجني والغازات النادرة، األمسدة املعدنية أو الكيميائية أزوتية، بينما كانت امليزة 
النسبية الظاهرة متدبدبة بالنسبة لكل من امليثانول وهيدروكربونات احللقية أما باقي املنتوجات فكانت امليزة 

 .بية الظاهرة هلا ضعيفة جداالنس
 الميزة النسبية الظاهرة للمنتوجات المصدرة نصف المصنعة(:3)الشكل 

 
 .عداد الباحثني بعد حساب مؤشر امليزة النسبية الظاهرة للمنتجات املصدرةإمن : المصدر

 
 :املوايليوضحه الشكل : تطبيق مؤشر الميزة النسبية الظاهرة على المنتوجات الغذائية: ثانيا

، مث 1661سنة  3بالنسبة للمنتوجات الغذائية فإ  التمور بلغت امليزة النسبية الظاهرة أعلى قيمها 
 .لباقي السنوات 5477و 6416اخنفضت حيث تراوحت بني 
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السكري وقصب السكر يف شكل طازج أو جاف  بينما اكتسبت اخلروب، الطحالب والشمندر
، 5453، 5413حيت بلغت  1656و 1667، 1669، 1661ميزة نسبية ظاهرة مؤقتة يف السنوات 

5415 ،54 
متتلك ميزة ... إذا بالنسبة للمنتوجات الغذائية املصدرة فإ  التمور، التني، األناناس، اجلوافة، املنغا

الطحالب والشمندر السكري وقصب السكر يف شكل طازج أو  نسبية ظاهرة مستدامة بينما اخلروب،
زبدة وزيت الكاكاو ومشتقات احلليب : جاف متلك ميزة نسبية ظاهرة متذبذبة، يف حني أ  املنتوجات

 .واملياه واملياه املعدنية والغازية متتلك مزايا حمتملة
 الميزة النسبية الظاهرة للمنتوجات الغذائية المصدرة (:2)الشكل 

 
 .من إعداد الباحثني بعد حساب مؤشر امليزة النسبية الظاهرة: المصدر

 
من لالل النتائج احملصل عليها : تطبيق مؤشر الميزة النسبية الظاهرة على المنتوجات الخام: ثالثا

للميزة النسبية الظاهرة للمنتوجات اخلام املمثلة يف الشكل املوايل، نالحظ أ  فوسفات الكالسيوم ميتلك 
 56417، 7413، 7450، 1415زة نسبية ظاهرة قوية ومستدامة شهدت ارتفاعات متتالية بالقيم مي
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 المياه والمياه المعدنية والغازية

 ...التمور، التين، األناناس، الجوافة، المنغا

 زبدة وزيت الكاكاو

 الخروب، الطحالب والشمندر السكري وقصب السكر في شكل طازج أو جاف

 ...اللبن والحليب الرائب واللبن الزبادي

RCA=1 
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كأعلى   56417وكأدىن قيمة   3439ويف العموم تراوحت بني  16554و 1667 ،1651 ،1669للسنوات 
 .قيمة هلا

لتعود إىل .1661إىل غاية  1661الفلني اخلام انعدمت امليزة النسبية الظاهرة له طيلة السنوات 
 16554 و 1667لالل الفرتة بني  3417و  5453االرتفاع ما بني 

بالنسبة للمنتوجات اخلام ميتلك فوسفات الكالسيوم ميزة مستدامة بينما الفلني الطبيعي اخلام ميزة 
 .متذبذبة، أما الفوالذ اخلام لديه ميزة حمتملة

 درةالميزة النسبية الظاهرة للمنتوجات الخام المص(:5)الشكل 

 
 .من إعداد الباحثني بعد حساب مؤشر امليزة النسبية الظاهرة: المصدر

 

IIT : تطبيق مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة على القطاعات. 2
6        

بعد تطبيق مؤشر امليزة النسبية الظاهرة، وحتليل بعض املؤشرات اخلاصة بالقطاعات املنشورة عن 
هل هناك جتارة ضمن نفس الصناعات أو : يبقى السؤال املطروح حصائيات التجارة العاملية،إمركز 

القطاعات؟ ولإلجابة على هذا السؤال يتوجب علينا القيام بتطبيق مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة، 

                                                 
6
 Intra-industry trade: IIT 
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 فوالذ وفوالذ خام وما الى ذلك فوسفات الكالسيوم

 نباتية/الدهون والزيوت الحيوانية مجرد، نفايات الحبيبية/الفلين الطبيعي الخام
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فهو حيسب على مستوى القطاعات أي حبسب . ىل طريقة حسابه يف فصل األولإوالذي متت اإلشارة 
 .HS2التصنيف السلعي 

 IITتحديد الصناعات التي يطبق عليها المؤشر  -1.2
جرى حساب املؤشر بالنسبة للمجموعات السلعية حسب التصنيف السلعي لرقمني والذي يعترب 

ىل إىل القطاع التصنيعي، ألنه من الواجب حتليل مؤشر التجارة دالل نفس الصناعات باإلحالة إاألقرب 
 .HS2التصنيف الدويل املوحد 

 HS2الصناعات حسب التصنيف السلعي  :(3)الجدول 
HS2 المنتوج 

 قطاع المنتجات النصف مصنعة
 املعاد  وبقايا الرماد 10
 مواد كيميائية ومركبات معدنية غري عضوية 11
 مواد كيميائية عضوية 17
 األمسدة 35
 (غري الفراء)جلود  55
 الفلني ومواد الفلني 51
 من حجر أو جبس أو امسنت أو مواد مماثلة مصنوعات 01
 الزنك ومواد الزنك 97

 قطاع المنتجات الغذائية
 اللحوم وأحشاء وأطراف غذائية 61
 منتجات األلبا ، الطيور، البيض، العسل الطبيعي 65
 اخلضروات، النباتات، اجلدور والدرنيات الغذائية 69
 البطيخ الفواكه الصاحلة لألكل، احلمضيات، 61
 منتجات الطحني، الشعري، النشويات ومنتجات النشا 55
 البذور والثمار الزيتية، احلبوب والفواكه املختلفة 51
 الدهو  والزيوت احليوانية والنباتية وخملفاهتا 51
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 السكر واملصنوعات السكرية 59
 الكاكاو وحمضراته 51
 حمضرات من قاعدة نشوية، أو قمح، حبوب 57
 املشروبات واملشروبات الكحولية واخلل 11

 قطاع المنتجات الخام
 امللح والكربيت، أتربة أو أحجار الكلس أو االمسنت 11
 احلديد وصلب 91

 من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات مركز احصائيات التجارة العاملية على موقع: المصدر
www.intracen.org-  02 /12/2015  – 23  : 45 

 

 :تطبيق مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة -2.2
ىل تبادل املنتوجات املماثلة والتابعة لنفس الصناعة يف إيشري مؤشر التجارة دالل نفس الصناعات 

لنتمكن من . التجارة الدولية، ويقيس هذا املؤشر مدى اندماج الصادرات السلعية يف األسواق املستهدفة
             :حتليل النتائج احملصل عليها ومقارنتها حنسب قيمة املؤشر من لالل العالقة التالية

     
                 

       
 

Xi :(الصناعة)الصادرات من السلعة 
Mi : (الصناعة)الواردات من السلعة 

Xi-Mi :ميثل التجارة بني الصناعات 
(Xi+Mi) :التجارة يف نفس الصناعة قيمة 

[(Xi+Mi)- Xi-Mi] : كل التجارة ال متثل تبادال بني خمتلف ) قيمة التجارة دالل نفس الصناعة
 (الصناعات

IIT=0 :عدم وجود جتارة دالل نفس الصناعة. 
 .مث منثل املنحنيات البيانية ملؤشر التجارة ضمن كل صناعة لكل قطاع

http://www.intracen.org/
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 لقطاعات نصف المصنعةمؤشر التجارة ضمن الصناعة ل: أوال
ليها، وبعد القيام بتطبيق إحسب اجلدول السابق مت جتميع الصناعات دالل القطاعات اليت تنتمي 

 :قمنا بتمثيل املنحنيات التالية IITمؤشر 
 مؤشر التجارة ضمن الصناعة للقطاعات نصف المصنعة (:00)الشكل 

 
 .ضمن نفس الصناعةعداد الباحثني بعد حساب مؤشر التجارة إمن : المصدر

نالحظ من الشكل أعاله أ  مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة التلف من صناعة أللرى، 
بالنسبة لألمسدة، املواد الكيميائية العضوية، املعاد  وبقايا الرماد، الزنك ومواد الزنك، املواد  0أحيانا قارب 

 .الكيميائية غري العضوية
مث بدأ باالخنفاض، وارتفع يف  6410حيث بلغ  1661 ىلإ 1665ارتفع املؤشر من : األمسدة -

 أي أ  التجارة متوفرة يف صناعة األمسدة؛ ،6495ليبلغ  1655
مث  1667و 1665سنة  6477شهد املؤشر أعلى قيمة : مواد كيميائية ومعدنية غري عضوية -

أي أ  التجارة متوفرة يف مواد كيميائية  كأعلى قيمة،  6419و 6413ىل قيم ترتاوح بني إتناقص 
 ومعدنية غري عضوية؛
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 مواد كيميائية ومعدنية غير عضوية المعادن وبقايا الرماد

 األسمدة مواد كيميائية عضوية

 الفلين ومواد الفلين الجلود

 الزنك ومواد الزنك مصنوعات من الحجر أو الجبس او االسمنت



 مكاوي محمد األمين
 شريط عابد. د.أ

 قياس تنافسية الصادرات خارج المحروقات في ظل أزمة النفط الحالية
 دراسة حالة الجزائر

 

207 

 

أين  1655ال سنة إيف الغالب مل يشهد القطاع جتارة ضمن نفس الصناعة : املعاد  وبقايا الرماد -
 ؛6415بقيمة  0اقرتب املؤشر من 

 ؛1655سنة  6451مث اخنفض ليبلغ قيمة  1667بلغ املؤشر أعلى قيمة له سنة : اجللود -
 على التوايل؛ 6415و 6417ليبلغ أعلى قيم له  1655و 1653ارتفع سنتيت : ومواد الزنك الزنك -
 ؛1655سنة  6411كانت حركة مؤشر متدبدبة لتبلغ قيمة : املواد الكيميائية العضوية  -
 .بينما باقي الصناعات ال متثل التجارة ضمنها سوى قيم ضعيفة -

يف أي منتوج نصف مصنع،  0ة مل يتجاوز ولالصة القول أ  مؤشر التجارة ضمن نفس الصناع
  استمر املؤشر إأي أ  قيمة الصادرات ضمن نفس الصناعة تقارب قيمة الواردات، و . رغم اقرتابه منه

 .بالنمو لبعض الصناعات ميكن التخصص يف تصديرها
 تطبيق مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة للصناعات الغذائية: ثانيا

 :للصناعات الغذائية يبينها الشكل التايل IITحساب مؤشر  النتائج احملصل عليها بعد
 مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة للصناعات الغذائية(:10)الشكل 

 
 .عداد الباحثني بعد حساب مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعةإمن : المصدر
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 الحليب ومشتقاته اللحوم وأطراف  وأحشاء صالحة لألكل

 الفواكه، الحمضيات، البطيخ خضر، نباتات، جدور، درنيات غذائية

 البذور، الثمار الزيتية منتجات الطحين، الشعير، النشويات

 السكر ومصنوعاته الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية

 محضرات من قاعدة نشوية الكاكاو ومحضراته

 المشروبات، ومشروبات الكحولية والخل
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لالل النتائج احملصل عليها ملؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة للصناعات الغذائية نالحظ أ   من
هي مشروبات واملشروبات الكحولية واخلل،  5الصناعة الوحيدة اليت توجد فيها جتارة أي يقرتب املؤشر 

أما . كحولياتجراء القوانني اجلديدة املتعلقة بال 6411لتصل إىل  1655لتعود لتنخفض بشكل كبري يف 
 .0باقي الصناعات الغذائية فالتجارة تكاد تنعدم ضمنها أل  املؤشر أقل من 

 مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة للصناعات الخام: ثالثا
 :بعد حساب مؤشر التجارة ضمن الصناعات اخلام مت متثيلها يف الشكل املوايل

 الخاممؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة للقطاعات (:10)الشكل 

 
 .عداد الباحثني بعد حساب مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعةإمن : المصدر

يف  0بالنسبة لكال الصناعتني، لكنه يقرتب من  0مؤشر التجارة ضمن الصناعة اخلام أقل من 
صناعة امللح، األتربة، األحجار الكلسية أو االمسنت أي أ  فرصة التجارة ضمن هذه الصناعة أكرب من 

 .ضمن احلديد والصلب الذي تفوق وارداته قيمة صادراته طيلة السنواتالتجارة 
 AIIT 7تطبيق المؤشر الكلي المجمع  -3.2

لقد طبقنا مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة على املنتوجات املصدرة اليت الرتناها على أساس أ  
 8:يبقى أ  حنسب املؤشر اجملمع أو الكلي والذي يساوي لكن. ميزاهنا التجاري موجب
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 الحديد والصلب الملح، األتربة، األحجار الكلسية أو االسمنت
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 .متثل السنوات: nحيث 
i  : ،السلعةxi :الصادرات من السلعة i وMi الواردات من السلعة. 
 

 المؤشر المجمع للتجارة ضمن نفس الصناعة لجميع الصناعات (:00)الشكل 

 
 .عداد الباحثني بعد حساب املؤشر اجملمع للتجارة ضمن نفس الصناعة جلميع الصناعاتإمن : المصدر

  مؤشر اجملمع لكل الصناعات املصدرة يبني عدم وجود جتارة ضمن أي قطاع أو صناعة، لكن إ
واملشروبات الكحولية واخلل، مث يليه  املؤشر يألذ قيم كبرية يف مواد كيميائية ومركبات املعدنية واملشروبات،

على التوايل، واليت ميكن استغالهلا  6459و 6403و 6490امللح والكربيت، أتربة وأحجار الكلسية بقيم 

                                                                                                                                      
 74: ، ص1661، مؤشرات أداة التجارة الخارجية، المعهد العربي للتخطيط، الكويتحسا  لضر،  8
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وتنمية التجارة ضمنها أو التخصص يف تصديرها، أما باقي الصناعات فأظهر املؤشر ضعف كبري يف 
 .نتوجاهتاالتجارة داللها مما يصعب التخصص يف تصدير م

 :أفاق تنويع األسواق للمنتوجات المصدرة من طرف الجزائر. 5
ملعرفة وجهة املنتوجات املصدرة ومدى متاشيها مع الطلب العاملي وأيضا منوها يف األسواق التقليدية 

 .أو اجلديدة، نستعرض األشكال التالية لقاعدة البيانات التجارية
 : نمو المعروض الوطني والطلب العالمي من المنتوجات المصدرة من طرف الجزائر -1.5

 

 2115نمو العرض الوطني والطلب العالمي للمنتوجات المصدرة من طرف الجزائر لسنة (: 11)الشكل

 
 منقول عن موقع قاعدة البيانات اإلحصائية: المصدر

http://www.intrecen.org/country/ Algeria/ Sector-Trade-Performance   

28/03/2016- 21:00 

http://www.intrecen.org/country/
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نالحظ من لالل الشكل اللسابق أ  الصادرات اجلزائرية من احملروقات . حسب التصنيف السلعي لرقمني
كما   ٪،55-هو  1651-1655وأ  تطور واردات عامل من حمروقات لالل فرتة  ٪5457اخنفضت إىل 

 . نالحظ لو  األزر أل  اجلزائر مصدر تام للمحروقات
ونالحظ أ  النمو السنوي للصادرات اجلزائرية من مواد الكيميائية ومركبات معدنية غري عضوية 

ومنو السنوي للواردات عاملية من مواد الكيميائية ومركبات معدنية غري  ٪55495 ـــــحنو العامل يقدر ب (11)
 .ولو  األزرق أل  اجلزائر هو مصدر تام هلذا املنتوج ٪1- ـــــعضوية يقدر ب

فا  النمو السنوي للصادرات اجلزائرية حنو العامل هو ( 17)أما بالنسبة للمواد كيميائية عضوية 
 .، لو  األصفر أل  جزائر يعترب مستورد تام هلذا املنتوج٪2-والنمو السنوي للواردات العاملية هو 31417٪

 

 3012أسواق المنتجات المصدرة من طرف الجزائر سنة  -2.5
من صادرات اجلزائر موجهة لدولة هولندا كما نالحظ أ  منو واردات هولندا ٪ 341نالحظ أ  

 ،٪345حيث متثل واردات هولندا من الواردات العاملية  ٪3- ـــــيقدر ب 1651إىل  2000السنوي من 
 .دا أقل من منو واردات هولندا من عاملدائرة صفراء أل  منو صادرات اجلزائرية هلولن

ونالحظ أ  النمو  ٪1641 ـــــكما نالحظ أ  حصة واردات اسبانيا من الصادرات اجلزائرية تقدر ب
كما متثل واردات اسبانيا من الواردات العاملية   ٪3- هو 1651 إىل 1655السنوي لواردات اسبانيا من 

أنظر )حنو اسبانيا أكرب من منو واردات اسبانيا من العامل دائرة زرقاء أل  منو صادرات اجلزائرية ، 547٪
 (.00الشكل 

 
 
 
 
 



 مكاوي محمد األمين
 شريط عابد. د.أ

 قياس تنافسية الصادرات خارج المحروقات في ظل أزمة النفط الحالية
 دراسة حالة الجزائر

 

212 

 

 2115أسواق المنتجات المصدرة من طرف الجزائر سنة  (:11)الشكل 

 
 نقال عن موقع قاعدة البيانات: المصدر

http://www.intracen.org/ country/ Algeria/ General-Trade-Performance 

28/03/2010- 21:00 
 

 :خــــــاتمة
بعد حتليل منظومة الصادرات اجلزائرية تبني لنا أ  قطاع احملروقات يهيمن بشكل شبه كلي على 

من إمجايل الصادرات وهذا يدل على تبعية االقتصاد اجلزائري شبه مطلقة  ٪70الصادرات إذ حيتل نسبة 
لقطاع احملروقات وحتتل سلع نصف مصنعة أكرب نسبة يف الصادرات لارج احملروقات وتعد هولندا أكرب 

 .زبو  للصادرات اجلزائرية لارج احملروقات تليها كل من فرنسا وإسبانيا
من لالل تطبيق مؤشر امليزة النسبية الظاهرة على الصادرات اجلزائرية لارج احملروقات ال حضنا أ  
بعض املنتوجات امتلكت مزايا نسبية ظاهرة طوال فرتة الدراسة مثل األمونياك بالنسبة للمنتوجات نصف 

http://www.intracen.org/
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ات اخلام، والبعض األلر  مصنعة والتمور بالنسبة للمنتوجات غذائية وفوسفات الكالسيوم بالنسبة للمنتوج
 .كانت مزاياه متذبذبة، ومنها ما استجدت له مزايا نسبية ظاهرة أو له مزايا حمتملة

يف املواد الكيميائية واملعدنية  5قريبة من  يف حني حقق مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة قيمة
بالنسبة للصناعات الغري عضوية للقطاعات نصف مصنعة واملشروبات واملشروبات الكحولية واخلل 

ىل امللح والكربيت الذي لديه احتمال اندماج جتارته إالغذائية، وهو ما أظهره أيضا املؤشر اجملمع باإلضافة 
 .مع التجارة العاملية

 Trade Comكما حللنا بعض املؤشرات واألشكال املنشورة من طرف قاعدة البيانات 
حتقيق أرباح يف قطاعات : على أربع مناطق قسمت على شكل االيت فاملؤشرات بينت توزع منتوجات

حتقيق أرباح يف قطاعات تشهد  ،(55)واعدة مثل منتجات الطحني، الشعري، النشويات ومنتجات النشا 
وتكبد لسارة يف  (55)، تكبد لسارة يف قطاعات واعدة مثل اجللود (35)حالة تراجع مثل األمسدة 
 (914) مثل حديد وصلب قطاعات تشهد حالة تراجع

 :نتائج البحث
ىل النتائج إبعد الدراسة والتحليل ملوضوع البحث من خمتلف اجلوانب وفقا لإلشكالية املطروحة توصلنا 

 :التالية
تشهد األغذية املصنعة أكرب نسبة منو يف الصادرات لارج احملروقات بينما حتتل املنتوجات نصف  -

 ج احملروقات؛املصنعة أكرب حصة من الصادرات لار 
بعد تطبيق مؤشر امليزة النسبية الظاهرة على الصادرات لارج احملروقات تبني أ  بعض املنتوجات  -

امتلكت مزايا نسبية ظاهرة طوال فرتة الدراسة، والبعض األلر كانت ميزته النسبية الظاهرة متذبذبة 
 ومن املنتوجات ما استجدت له ميزة نسبية ظاهرة؛
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ضمن نفس الصناعة ديناميكية التجارة يف صناعة املشروبات واملشروبات  وأظهر مؤشر التجارة -
الكحولية ومواد الكيميائية واملعدنية الغري عضوية، باإلضافة لصناعة امللح والكربيت كما تبني من 

 .لالل مؤشر التجارة ضمن نفس الصناعة اجملمع
 يصنف قطاع احملروقات ضمن القطاعات اخلاسرة؛ -
 .مكانيات حمتملة جيدة للتصديرإاألمسدة، اجللود وحمضرات من قواعد نشوية متلك الصناعات،  -

 :توصيات واقتراحات
 زرع ثقافة التصدير والقضاء على الكثري من املعوقات للتصدير غري الرمسية؛ -
 تدعيم التكنولوجيا وتشجيع االبتكار وتقوية البىن التحتية؛ -
اليت متتلك ميزة نسبية ظاهرة والعمل على ترقية قطاعاهتا والتخصص يف  جيب االهتمام باملنتوجات -

 تصديرها، وكذا حتقيق ميزة نسبية ظاهرة يف قطاعات ألرى لاصة تلك اليت متتلك فيها مزايا حمتملة؛
توزيع املنتوجات املصدرة على أسواق خمتلفة واليت متتلك فيها الصادرات امليزة النسبية الظاهرة وجتنب  -

 كز اجلغرايف للصادرات؛الرت 
نشاء مراكز للبحث ودراسات يف هذا إاالهتمام بتنافسية املنتوجات اجلزائرية يف األسواق الدولية و  -

 .جمال
 

 :قائمة المراجع
 :مؤلفات

 16614 حسا  لضر، مؤشرات أداة التجارة اخلارجية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، .0
دار الوفاء لدنيا الطباعة  األسرة،على  االجتماعيةوأثاره  االقتصادي االنفتاح سالمة،حممد علي  .2

 16614 بدو  رقم الطبعة، مصر، اإلسكندرية،والنشر، 
 :مصادر أخرى

3. htp://www.algex.dz/content.php ?artID=1602&op=544  

4. http://www.algex.dz/content.php٪20?art٪20ID=1603&op=544  
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6. http://www.douane.gov.dz 
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 دراسة أثر الزيادة السكانية على النمو االقتصادي في الدول النامية
    4102 -0691للفترة ما بين 
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 حمدأسالمي . د
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ،  (أ)أستاذ حماضر 

 ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح  ،التسيري
 sellami.ahmed.78@gmail.com :بريد إلكرتوين

 :ملخص
إعادة طرح قضية السكان وأثرهم على التنمية وحتديدا بالدول النامية هتدف هذه الورقة البحثية إىل 

إجياد حل توافقي للجدلية القائلة بان السكان هم العنصر األساسي للرقي بأي  يف شكل جديد حياول
اليت تظهر يف ، أم أهنم املثبط هلا، بالنظر للكثري من األوجه السلبية إذا ما مت تعليمهم وترقية تفكريهم تنمية

  .أفعاهلم وممارساهتم
مي أن زيادهتم السكانية هبذه الوترية وتوصلت الدراسة قياسيا على بيانات عينة من بلدان العامل النا

تتناسب عكسيا مع منوهم االقتصادي على املدى القصري، املتوسط والطويل وهو ما يوافق أراء املتشائمني، 
ويعطي صورة مستقبلية حلالة هذه الدول شعوبا وحكومات من أن تغيري من سياساهتا السكانية 

 . واالقتصادية
 ، مناذج االحندار الذايت، مناذج بانلمية، االنفجار الدميغرايف، الدول الناميةالسكان، التن: كلمات مفتاحية

Abstract: 

This paper aims to re-launch the issue of population and its impact on 

development, particularly in developing countries in a new form of trying to 

find a compromise solution to the dialectical theory that the population is a 

mailto:benggana@gmail.com
mailto:sellami.ahmed.78@gmail.com
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key element for the advancement of any development if they are taught and 

upgrade their thinking, or whether they damper her, given the many 

negative aspects that appear in their actions and practices. 

And reached a record study on a sample of countries in the developing 

world data that population increase this rate is inversely proportional to 

their economic growth in the short term, medium and long which 

corresponds to the views of the pessimists, it gives a futuristic picture of the 

situation of these countries peoples and governments of the change of the 

demographic and economic policies. 

Keywords: Population, development, demographic explosion, the 

developing  countries, VAR models, panel models . 

 :مقدمة
أدت ظاهرة االنفجار السكاين يف البلدان النامية إىل تعاظم االهتمام هبا كمشكلة قومية وعاملية ، 

وطرحت تساؤالت عديدة حول الضغوط ، يتفاوت حجمها ضمن هذه البلدان متخذة أبعادا خمتلفة
الشديدة اليت يسببها التسارع الكبري يف النمو السكاين على املوارد االقتصادية للكرة األرضية وخصوصا 
املوارد القابلة للنضوب، وتأثري ذلك على تراجع املستويات املعيشية املتحققة يف العديد من البلدان ما مل 

 .السكاينالتحكم يف معدالت النمو  يتم

 ويطرح البعض من املفكرين يف البلدان املتطورة أن االكتظاظ السكاين هو السبب الرئيسي للفقر
التخلف، وان إبطاء النمو السكاين هو شرط أساسي مسبق للتنمية االقتصادية، بينما يطرح مفكرون من و 

ة ذلك ألن االكتظاظ السكاين هو البلدان النامية بأن السبب احلقيقي لذلك هو التوزيع غري املتكافئ للثرو 
 .عالمة على التخلف وليس سببا له

زخر الفكر التنموي بالعديد من النظريات والدراسات ما أدى احتدام ذلك اجلدال إىل ك
 .واملعاجلات، وأصبحت االسرتاتيجيات والسياسات السكانية من احملاور األساسية للتنمية
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 ذلك اجلدال أو على األقل التقليل من حدته من خالل يف هذه الورقة البحثية سنحاول الفصل يف
التحقق قياسيا من إمكانية وجود اثر للزيادة السكانية على النمو االقتصادي من عدمها لعدد من الدول 

 :النامية املنتشرة يف العامل يف إشكالية أردنا طرحها يف السؤال التايل
 صادي لدول العالم النامي للفترة هل يؤثر النمو السكاني في مستويات النمو االقت

 ؟ 4102إلى  0691ما بين 
ناه إىل عديد األسئلة الفرعية اليت حناول اإلجابة عليها جزأقصد اإلجابة على هذا السؤال فقد 

 :وهي
كيف يتأثر النمو االقتصادي بالنمو الدميغرايف حسب خمتلف املنظرين والدراسات، وملاذا تتجه دائما  -

 بني هذين املتغريين؟العكسية عالقة ال الدول النامية على أهنا هي املسامهة يف إرساءت إىل االهتاما

الدول  يف االقتصادي النمو علىزيادة السكانية ألثر ال إحصائية داللة ذاتأو أكثر  قةعال توجد له -
 ؟ النامية

 : أهمية البحث
كبريا بني أوساط املفكرين طرح موضوع لطاملا عرف جدال  د أمهية البحث يف كونه يعيد لنا تعو 

والباحثني يف العديد من العلوم االجتماعية كل من زاويته، غري أن اخلصوصية اليت سيتم هبا طرح هذا 
لعدد معترب من دول العامل خصوصا النامي منه ومن مت استخدام  نااملوضوع يف هذه املرة تكمن يف اختيار 

أن  –ما بني السكان والتنمية ومقدار هذا األثر ثر من وجود ا أدوات إحصائية رياضية لقياس للتحقق
 .وكيف يتوزع -وجد

 :المنهج المتبع

ويف إجابة على أسئلة املوضوع وغريها من االستفهامات ذات العالقة فقد اعتمدنا يف اجلانب 
على  تأثريهو ها ومدى النامجة عن اآلثار إيضاحو السكانية  الظاهرةصف لو املنهج الوصفي النظري على 

يف اجلانب التطبيقي  دراسة حالةنهج م إىل باإلضافة ،سواء باإلجياب آو بالسلب نمو االقتصاديال
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بيانات السالسل الزمنية   طرق على  النمو االقتصادي وذلك باستخدام السكاين أثر النموالختبار 
دويل البنك ال إحصاءاتاملتغريين من  عنتستمد بياناهتا ، على أن هذه الدراسة (بانلمناذج )املقطعية 

 .لإلنشاء والتعمري وكذا صندوق النقد الدويل

 : األدبيات النظرية
، خالفا ملا كانت عليه الزيادة السكانية يف منو عاليةملا بدأ عدد سكان العامل يرتفع بنسب 

طفيفة، لذلك اختلف املختصون مابني متشائم  ىكانت تنمو خبط  عندمالعصور القدمية احلضارات وا
وميكن تصنيف هذه االختالفات  قتها بالنمو االقتصادي واإلنتاجومتفائل وحمايد هلذه الزيادة من حيث عال

 :يف الرؤى التالية
 :الرؤية الغربية للسكان والنمو االقتصادي - أ

وادم مسيث من أن " ريكاردو"ا وكذ" مالتوس" تيار الكالسيك التقليديني أمثال بدا اخلوف من  لقد
إن السكان : 1، يقول ادم مسيثال تكفي املوارد احملدودة يف الطبيعة احلاجات املنوعة واملتزايدة للسكان

 .يتزايدون دائما إىل احلد الذي يهبط مبستوى املعيشة إىل حد الكفاف

الثورة الصناعية يف انكلرتا وما صاحبها من تطور هائل يف التقانة مس ذلك أيضا العنصر البشري، ف
مليون نسمة انتقل  8.4فقط تضاعف عدد السكان االجنليز بثالثة مرات، إذ من  1481و 1071فبني 

روبرت توماس مليون نسمة، هذا االرتفاع الكبري كان حمل خماوف االقتصادي االجنليزي  18.1العدد إىل 
 .مالتوس

توضيحات )ه كتابيف   " س بالسيفرانس "أمثال  فإننا جند املالتوسيون اجلدد على املسار نفسهو 
بأنه إذا مل تكن هناك موانع للنمو السكاين فان  هو ومن معه، ، يدعو(وبراهني حول قضية السكان

بني ومعلوم أن هناك خالف .  املكاسب االقتصادية الناجتة عن التنمية سوف تزول بفعل هذا النمو
واملالتوسيون اجلدد حول قضية حتديد النسل، إذ يرفض مالتوس حتديد النسل إال من خالل املوانع   مالتوس

                                                 
 .78، ص 8774،  ، اجلزائرالسكان والتنميةالديوان الوطين  للتعليم والتكوين عن بعد،   - 1
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ا يرى املالتوسيون اجلدد يف تنظيم النسل وسيلة من وسائل احلد املنعي للزيادة املتوافقة مع األخالق، بينم
 .السكانية

أما املتفائلون باألثر االجيايب للنمو السكاين على التنمية أو النمو، فقد انطلقت أفكارهم من 
السماوية العصور الوسطى، عندما غلبت االعتبارات الدينية على مجيع االعتبارات، وقد دعت الديانات 

يف مواقفها إزاء التكوينات  ة، مع خالفات جذريابواإلجنزيادة التناسل  إىلاملنتشرة يف تلك العصور 
 .األسرية

جميء التيار أو الفكر  املركانتيلي السائد يف العهود املبكرة ألوروبا احلديثة، حث على فكرة التوسع 
د من منظري أفكار نظريات التخلف والتنمية من يف احلجم السكاين باعتباره مصدرا لثراء األمة، كما جن

 .يف نظريته الثنائية عن التنمية بقطاعني أحدامها قدمي واآلخر حديث ارثر لويس"يتفاؤل بذلك مثل 

يرون أن النمو السكاين سوف يشجع على  Nationalistsمن جانب أخر جند أن القوميني 
التنمية،  فالقوميون يسعون حنو حترير بالدهم من االستغالل والسيطرة االقتصادية من خالل تكوين دول 
قوية فمن األفكار األساسية لأليدلوجية القومية هي أن املزيد من السكان سوف يؤدي إىل املزيد من 

ورمبا اقرتبت وجهه النظر األمريكية يف مؤمتر السكان العامل .  تصاديةاإلنتاجية ومن مث مزيد من القوة االق
يف املكسيك من هذا االجتاه حينما احنصرت وجهه النظر األمريكية الرمسية يف أنه يف أي  1148عام 

 .جمتمع حر من الناحية االقتصادية سوف يؤدي النمو السكاين إىل زيادة الطلب ومن مث تشجيع االقتصاد

ويف ظل هذا اجلدل القائم ظهرت فكرة ثالثة اعتربت أن النمو السكاين عامل حمايد يف النمو 
االقتصادي و يتحدد خارج مناذج النمو القياسية، والنتائج اليت جنمت عن وجهات النظر املختلفة هلا 

لسكان عامل تبعات كان آخرها و أخطرها بعدا على العمل السكاين وجهة النظر اليت تنص على أن منو ا
حمايد يف النمو االقتصادي، و كان توظيف هذه النتائج يف العقود األخرية لتربير حيادية النمو السكاين قد 
أدى إىل التقليل من األثر املتبادل بني النمو السكاين والنمو االقتصادي وساهم يف عدم إعطاء القضايا 

واملالحظ أن . سات املتكاملة يف العديد من الدولالسكانية األولوية اليت تستحقها يف سياق إنشاء السيا
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الصراعات بني املدارس الفكرية املختلفة وعدم متكنها من إثبات فرضياهتا بشكل مطلق يعود إىل أن تركيزها 
كان إمجاال على حجم و منو السكان و مل تعط االهتمام الكايف ملسألة الرتكيب العمري للسكان و 

2".على النمو االقتصادي وعلى عملية التنمية ككل اجتاهات تغريها و أثر ذلك
 

إن هذه اآلراء رمبا تذهب كلها يف اجتاه واحد ينفي أو يثبت وأحيانا حيايد يف أن النمو السكاين 
هناك من يقدم شروطا لنجاح التنمية االقتصادية يف ظل  أنيؤثر يف النمو االقتصادي أو التنمية، على 

دامى كانوا حيبذون الزيادة السكانية شريطة عدم إخالهلا بالتوازن بني عدد وجود السكان، فالصينيون الق
السكان واملساحة املزروعة تفاديا حلدوث تناقص الغلة، ويربط اليونانيون اإلغريق املسألة بالنظام السياسي 

ديد حجم واالجتماعي للمدينة، لذلك يرون أن استقرار وتوازن املدينة االجتماعي واالقتصادي مرهون بتح
الذي جاء يف عصور ضعف الدولة اإلسالمية أراء أخرى ضمنها " خلدون البن"لى أن ع  .امثل للسكان

 .يف نظريته للدورة السكانية
 نظرية الدورة السكانية: الرؤية اإلستراتيجية البن خلدون - ب

مثة ترابط يف حتليله وتفسريه هلذه النظرية من فرضية أساسية مفادها أن " ابن خلدون"لقد انطلق 
 :بني اإلنتاج والسكان يتم يف الواقع عن عالقة طردية بينهما دائما يف االجتاهني

يتحدد اإلنتاج حبجم السكان، حيث انه كلما زاد عدد السكان، زاد عدد  : في االتجاه األول -
مت يتزايد املستهلكني الذين يرغبون يف اقتناء السلع املختلفة إلشباع حاجاهتم املعيشية املتعددة، ومن 

 .الطلب على املنتجات مما حيفز على زيادة اإلنتاج جتاوبا مع هذه الزيادة يف الطلب والعكس صحيح

يتحدد حجم السكان باإلنتاج، فالعالقة بني السكان واإلنتاج تعد تبادلية مبعىن  :في االتجاه الثاني -
فرتتفع أسعار العمل، وحتت إغراء  انه كلما زاد اإلنتاج، تزايد الطلب على اليد العاملة يف سوق العمل

                                                 
2

، تقرير السكان و التنمية، العدد الثاين، نيويورك، النافذة الديمغرافية فرصة للتنمية في البلدان العربيةاألمم املتحدة،  -
 .1ص ، 8778
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األجور املرتفعة يزداد عدد األفراد الذين يهاجرون من املناطق األخرى إىل املدينة فيستقرون فيها مما 
 .يؤدي إىل زيادة حجم السكان يف املدينة بسبب اهلجرة إليها من اخلارج والعكس صحيح

ية تراكمية يف التطور والتخلف، فاملدن وبناءا على هذه اآلليات البد من أن تكون هناك عمل   
الثرية جتتذب املنتجني من املناطق األخرى وتصبح أكثر ثراءا واملدن الفقرية ينزح منها املنتجون فتصبح أكثر 

 .فقرا وهكذا ميكن القول بأن اإلنتاج عامل جذب أو طرد للمنتجني وذلك حسب زيادته أو نقصانه
 (يأخذ عنصر الزمن يف عني االعتبار)ن ذات طابع ديناميكي من جانب أخر ومبا أن نظرية السكا

فان هذه العالقة الطردية تتقلب صعودا وهبوطا عرب الزمن لتشكل هذه التقلبات دورة سكانية كاملة ال 
 .مناص من حدوثها

البد أن تصطدم عاجال أم أجال بعدد من  -حسب ابن خلدون-إن هذه العالقة التصاعدية
ا أن تعكسها إىل عالقة تنازلية تتسم بتناقص اإلنتاج والسكان، هذه االختناقات االختناقات من شأهن

 :ميكن إن تكون مادية أو طبيعية
فاالختناقة املادية حتدث عندما يكون عدد السكان كبري جدا فتصبح املرافق العامة الضرورية عاجزة  -

فيها وميكن تفادي هذا  عن سد حاجة السكان، كما تصبح األبنية متهالكة لطول تكدس السكان
 ؛االختناقة بتخطيط جيد للمدينة مع أن أي ختطيط ال ميكنه وضع حد امثل للسكان

أما االختناقة الطبيعية فتعين أن الزيادة السكانية تستدعي زيادة يف اإلنتاج الصناعي على حساب  -
الزراعي إىل القطاع النقص النسيب أو املطلق يف اإلنتاج الزراعي بسبب انتقال العمال من القطاع 

 .الصناعي حبثا عن أجور مرتفعة

واحملصلة النهائية هلذه املعطيات هي عدم كفاية املوارد الغذائية وحدوث اجملاعات واألوبئة، فضال 
 . عن نلوث البيئة بسبب تكدس أعداد ضخمة من السكان يف حيزها احملدود
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 :   الدراسة القياسية
املختلفة بني التيارات الفكرية وأصحاهبا وكذا اهليئات الدولية وبياناهتا، انطالقا من التجاذبات 

من وجود اثر للعامل السكاين على النمو االقتصادي من عدمه، وألن قياسا التحقق  يف هذا اجلزء حناول
و يف النم( أو السائرة يف طريق النمو)اجلدال حيتدم كثريا على دور الزيادة السكانية للدول النامية 

إفريقيا، أسيا : هيمن ثالثة قارات ( =Nدولة 81)االقتصادي، لذلك اخرتنا عينة معتربة من هذه الدول 
إىل  1197لفرتة زمنية سنوية ممتدة بني النامي وهذا حىت نغطي كامل العامل  3وأمريكا الالتينية واجلنوبية

 (. T= 54سنة ) 8718
وهي  (PIB)وناجتها الداخلي اإلمجايل  ( POP)عند حبثنا للعالقة ما بني عدد سكان هذه الدول      

 :جمتمعة للفرتة املدروسة تبني لنا من خالل رسم سحب النقاط ما بني املتغريين أن
 عدد السكانإجمالي و سحب االنتشار بين الناتج الداخلي الخام   (:10)شكل رقم 

 سحابة ثانية                                    سحابة أولى       

  
 Eviews 9.0 من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برجمية :المصدر         

                                                 
مايل، نيجرييا، كوت ديفوار، السعودية، الصني، عمان، اندونيسيا، اجلزائر، تونس، مصر، السنغال، : الدول هي  -3

 (سبعة دول من كل قارة)ماليزيا، اهلند، الكويت، الربازيل، الشيلي، كولومبيا، املكسيك، بنما، البريو، األوروغواي 
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و  POPإمجايل السكان : العالقة غري خطية ما بني املتغريين من خالل السحابة األوىل يتبني لنا أن
، حيث يظهر انه على الرغم من الزيادة السكانية إال أن هناك نوع من الثبات  PIBالناتج الداخلي احمللي

 .PIBآو الزيادة الضعيفة جدا يف 
مل حيصل تغيري واضح يالحظ انه  LOG(POP)بعد إدخال اللوغاريتم على متغري السكان 

ولغرض مواصلة الدراسة نفرتض أن هذه . للعالقة يف السحابة الثانية فالعالقة بقيت غري خطية أيضا
السكان  امجايل االحندارية التوازنية ما بنيالعالقة بشكلها الطبيعي خطية ونقوم بالبحث عن العالقة 

(POP ) والناتج الداخلي احمللي(PIB). 
 االحندار منوذج: وهي  بانل للتحليل الساكننقوم بتقدير مناذج   Eviews 9.0 جميةبر باستخدام 

، والختيار (REM)، منوذج التأثريات العشوائية (FEM)التأثريات الثابتة ومنوذج ( PRM)التجميعي 
 ( H. Test)هومسن واختبار  LM  (BP test)  اختبار مضاعف الغرنج أفضل النماذج نعتمد على 

 االنحدار التجميعي نموذج  :أوال
 اهل( POP)معلمة متغري إمجايل السكان أن املبني أدناه  املقدرمنوذج االحندار التجميعي  يتضح من

هلما تأثري على الناتج الداخلي ، مما يعين أن (C)مع الثابت ، %8معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 
 .فاألول موجب والثاين سالب( PIB)احمللي 

PIB = 4.544 – 2.65E-09*POP 

      (0.0000)     (0.002) 

R
2
= 0.0085              Prob(F-statistic)=0.002

 

إال أن قوة ارتباطه ضعيفة فمعامل  كما أن النموذج له داللة معنوية يف جممله وفقا الحصاءة فيشر،
ذلك أن متغري إمجايل عدد السكان ليس هو الوحيد املؤثر يف الناتج  ،%7.48التحديد مل يتجاوز 

وهو خايل من املشاكل القياسية، فبواقيه موزعة طبيعيا، وال يوجد ارتباط ذايت .  الداخلي اخلام هلذه الدول
 4. )يف امللحق (09)الحظ اجلدول رقم ( لألخطاء بني بواقيه

                                                 

- 
4

 ماذج   أما فيما يتعلق مبشكليت اختالف التباين والتعدد اخلطي فإهنما غري موجودتان يف هذه الن  
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 نموذج التأثيرات الثابتة : ثانيا
للنموذج املقدر الذي يأخذ يف احلسبان التأثريات الثابتة، يظهر أن معامل متغري إمجايل  بالنظر

هلما معنوية إحصائية أي أن إمجايل السكان له تأثري على املتغري  (C)باإلضافة إىل الثابت (POP)السكان
 .التابع ممثال يف إمجايل الناتج الداخلي اخلام، لكن يف االجتاه العكسي على عكس الثابت

PIB = 4.111 – 6.01E-09*POP 

      (0.0000)     (0.059) 

R2= 0.0665               Prob(F-statistic)=0.000 

والنموذج يف جممله لديه معنوية إحصائية، إال أن االرتباط ضعيف جدا بالنظر لقيمة معامل 
 %.9.98التحديد اليت مل تتجاوز 

 (اآلثار الثابتة) الفروق الفردية في الثابت بين المقاطع: (10)جدول رقم 

Pays Effect PAYS Effect Pays Effect 

 0.591513- الربازيل 0.747274  السعودية 0.416301- اجلزائر

 0.113864  الشيلي 3.916906- الصني 0.413492  تونس

 0.012886- كولومبيا 1.270733- عمان 0.686993  مصر

 0.526006- املكسيك 2.219417- اندونيسيا 0.512105- السينغال

 1.142193  بنما 8.164242  ماليزيا 1.380672- مايل

 0.491430- البريو 0.487272  اهلند 0.288359- نيجرييا

 1.732158- االووغواي 2.157147  الكويت 0.501312- كوت ديفوار

 Eviews 9.0 من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برجمية :المصدر
وهو إمجايل الناتج  أثار كافة العوامل الثابتة اليت تؤثر يف املتغري التابعيظهر لنا  (71)من اجلدول 

حيث أن الدول اليت هلا اكرب ناتج داخلي خام من دون التدخل   ،وال تتغري عرب الزمن الداخلي اخلام 
ماليزيا مث الكويت وهذا ال : هي( بغض النظر على مؤهالهتم وفئاهتم)البشري ممثال يف إمجايل السكان 

يف  ،8718مليون نسمة عام  8.08ز عدد سكاهنا يتناىف مع الواقع إذا علمنا أن دولة كالكويت مل يتجاو 
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نصيب الدخل الفردي وعليه  8711.5مليار دوالر سنة  190.1حني أن ناجتها الداخلي اخلام وصل إىل 
 .8711يف عام  دوالر أمريكي 884888قرابة  بلغ الناتج احمللي اإلمجايل فيها من

أما الدول اليت هلا اقل ناتج داخلي خام فهي الصني وتليها اندونيسيا، فهاذين الدولتني هلما اكرب 
يف خلق الثروة ممثلة يف الناتج الداخلي اخلام، حيث من دوهنم  ال  عدد من السكان يسامهون بشكل كبري

وروبرت لوكاس تعين هذه الدول شيئا وهذا يتالقى متاما مع  النظريات والدراسات احلالية لبول رومر 
وما يلفت النظر أن هذه الفوارق ما بني الدول األربعة كلها حصلت يف قارة واحدة هي آسيا . وغريهم
  .بية والالتينية، ومن مت إفريقيانقطة، ويلي ذلك قارة أمريكا اجلنو  18.41وصل إىل ( ىمد)بفارق 

 نموذج التأثيرات العشوائية:اثالث
آو املتغري )ر من نتائج تقدير هذا النموذج أن معامل كال من الثابت ومتغري االستجابة يظه

وعكسي على  %(7.8) أي أن متغري االستجابة يؤثر ولو بارتباط ضعيف . هلما داللة إحصائية(املستقل
 .املتغري التابع

PIB = 4.472 – 3.17E-09*POP 

      (0.0000)     (0.030) 

R2= 0.004                Prob(F-statistic)=0.03 

 

أثار بقية املتغريات املستقلة واليت تؤثر يف املتغري التابع أما فيما يتعلق بالتأثريات العشوائية اليت متثل 
مما يعين أن املتغريات املستقلة هي اليت  6هلذه الدول النامية أو حىت جتاهلها،  ويصعب إجيادها أو حساهبا

 .لتابع فقطتفسر لنا املتغري ا

 

                                                 
5

حمتلة . 8711يف عام  دوالر أمريكي 884888بلغ قرابة  اإلمجايلالناتج احمللي  منفيها  يالفردالدخل  فنصيبوعليه   -
 .اإلمجايل داخليالناتج ال بذلك املركز الثامن عاملياً، والثاين عربياً من حيث

6
اليت تسمح  بالتأثري يف حجم إمجايل الناتج الداخلي اخلام  ولكن كما يف حالتنا هذه واليت حنن نعرف  عديد العوامل  - 

 .ومع ذلك جتاهلنا ها مكتفني بدراسة عامل السكان  او اثر الزيادة السكانية يف تكوين هذا الناتج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 (اآلثار العشوائية) بين المقاطع بواقيالفروق الفردية في ال (:14)جدول رقم 
Pays Effect Pays Effect Pays Effect 

 0.393933- الربازيل 0.297215 السعودية 0.508356- اجلزائر

 0.151321- الشيلي 1.351661- الصني 0.149338 تونس

 0.201904- كولومبيا 1.088206- عمان 0.241337 مصر

 0.470251- املكسيك 0.321963 اندونيسيا 0.429836- السينغال

 0.565225 بنما 5.570878 ماليزيا 1.233805- مايل

 0.569566- البريو 0.439790 اهلند 0.442031- نيجرييا

 1.495200- االووغواي 1.324894 الكويت 0.574571- كوت ديفوار

 Eviews 9.0 الباحثني انطالقا من خمرجات برجميةمن إعداد  :المصدر
ويظهر من جدول التأثريات العشوائية تأكيده على أن هناك عوامل أخرى غري الزيادة السكانية هي 
السبب األساسي يف ارتفاع الناتج الداخلي اخلام ومن مت النمو االقتصادي يف دول كماليزيا والكويت 

آما دول . كهرباء وغريهاباخلصوص، هذه األخرية اليت متتلك العديد من املوارد الطاقوية كالنفط والغاز وال
أخرى كالصني واالوروغواي فهي تعتمد كثريا على عمالتها املنتجة واملؤهلة بالرغم من ضعف أجورها 

 . ورواتبها
بالنظر إىل النماذج الثالثة  نقوم باختيار أحسنها وفقا الختبار مضاعف   : ختيار النموذج األنسبا

 الغرنج وهومسان   

 :REMو أ FEMنموذجي و  PRMبين نموذج ما االختيار  -0
 Lagrange)يتم االختيار بني النماذج الثالثة باستعمال احد اختبارات مضاعف الغرنج 

multiplier)   واليت أمههاBreusch-Pagan , Honda ,King-Wu,SLM ,GHM ) حيث
نقبل الفرضية و  PRMمبالئمة منوذج  H0أدناه فإننا  نرفض فرضية العدم  (70)بالنظر إىل اجلدول 

 .REMأو منوذج / و  FEMلنموذج املالئم هو منوذج بان ا  H1البديلة 



 إسماعيلبن قانة   .د
 حمدأسالمي . د

 النمو االقتصادي في الدول الناميةدراسة أثر الزيادة السكانية على 
 4102 -0691للفترة ما بين 

 

228 

 

 ات مضاعف الغرنجنتائج اختبار  (:13)جدول رقم 

 

 Eviews 9.0 من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برجمية :المصدر
 لالختيار ما بني منوذجي التأثريات الثابتة والعشوائية هومسانوهنا نلجأ إىل اختبار ثان هو اختبار 

اختيار منوذج التأثريات : (H0)  العدمية: تنيفرضيستند على الي الذي  Hausmanل اختبار استعمبا
جند أن قيمة االحتمال ، حيث اختيار منوذج التأثريات الثابتة: (H1)البديلة  الفرضية ، مقابلالعشوائي

مما جيعلنا نرفض فرض العدم و قبول الفرض البديل باختيار منوذج التأثريات  %8اكرب من  (7.019)
 .الثابتة كنموذج مالئم

 اختبار هوسماننتائج (:12)جدول رقم 

     

        Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
            Cross-section random 1.003839      1 0.3164 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     POP 0.000000 0.000000 0.000000 0.3164 

 Eviews 9.0 من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برجمية :المصدر     

    
 Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

    
    Breusch-Pagan  44.38527  4.225161  48.61043 

 (0.0000) (0.0398) (0.0000) 

    

Honda  6.662227  2.055520  6.164378 

 (0.0000) (0.0199) (0.0000) 

    

King-Wu  6.662227  2.055520  6.752378 

 (0.0000) (0.0199) (0.0000) 
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بعد اختيار النموذج املالئم من بني الثالثة وهو منوذج التأثريات الثابتة فإننا ميكن أن نستخلص ما   :نتيجة
 :يلي
حيث   PIBو   POPما بني ( لكنها ضعيفة جدا)من هذا النموذج يظهر أن العالقة عكسية  -1

نقصان وهو ما ام بالكلما زاد عدد سكان هذه الدول النامية سنويا اثر ذلك على ناجتهم الداخلي اخل
 شائمني منذ مالتوس من أن هذه الدول ستكون انفجارا سكانيا؛يؤكد نظرة املت

مقارنة النماذج الثالثة أوضحت لنا من االختبارات اإلحصائية أن منوذج التأثريات الثابتة هو  -8
 POPري األفضل، ومع هذا فان هذا التحليل الساكن ال يصلح إال للمدى القصري، مما يعين أن تأثري متغ

خصوصا  على املدى الطويل PIBعلى ( أو مسامهته)قد ال يبقى نفسه أو انه قد يتغري مدى تأثريه 
 .بالنسبة جملموعة دول قد تغري سياساهتا السكانية أو االقتصادية حنو األفضل أو حنو االسوء

املدى الطويل من وعليه فإننا نلجأ إىل التحليل الذي يبقي على العالقات السابقة أو ينفيها على 
وأول خطوة  يفرتض القيام هبا هي دراسة االستقرارية لكل (. املشرتك)خالل ما يعرف بالتكامل املتزامن 

 :متغريات النموذج ومن مت نقوم اختبار وجود التكامل املتزامن من عدمه
حيث  7وايل،تطهر نتائج اختبارات جذر الوحدة لكل من املتغريين يف اجلدول امل :دراسة االستقرارية -

 (0.0.)اقل من  PIBتغري النمو االقتصاديملمثل مأن احتماالت مجيع اختبارات جذر الوحدة لنا بني 
فإن اختبارات  POP السكانإمجايل عكس متغري  ، علىأن املتغري مستقرعلى عند املستوى، مما يدل 

حسب نتيجة ) فروق من الدرجة األوىلال ال عندو  عند املستوى،ال لوحدة تظهر أنه غري مستقرة جذر ا
عند الفروق  (0.0.)اقل من  جذ الوحدة اختبارات غالبية تكانت احتماالبينما   ،(األغلبية لكل منوذج

 .هذه الدرجة عندتغري يستقر هذا املوهذا يعين . من الدرجة الثانية

                                                 
7

لكننا استغنينا عليه هناك نظرا الن فرضياته  HADRIهناك اختبار  آخر  من اختبارات جذر الوحدة هو اختبار   -
 .عكس فرضيات البقية
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 7الدرجة متكاملتان من السكان  النمو االقتصادي وإمجايل متغرييسلسليت  فإننا نقول إن  هلذانتيجة وك
عالقة توازنية طويلة ليست هناك أي ) ال يوجد تكامل مشرتك بينهما  نهأإال  على التوايل، 8والدرجة 

 VARحندار الذايت ذج االو قصرية املدى ميكن إجيادها باستعمال منتوازنية وإمنا هناك عالقة ( بينهمااملدى 
 .املثلىأو اإلبطاء درجة التأخري  إجياده نقوم أوال بتحديدوقبل 

 نتائج اختبارات جذر الوحدة لالستقرارية (:15)جدول رقم 
 LLC ADF/F PP/F IPS Breitung االختبار/ املتغري

النمو 
 االقتصادي

PIB 

 - 7.777 7.777 7.777 7.777 منوذج بقاطع

منوذج بقاطع 
 واجتاه

7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 

عدد 
 السكان

POP 

 - 1.777 1.777 7.078 0.077 منوذج بقاطع

منوذج بقاطع 
 واجتاه

7.149 7.774 7.080 7.187 7.918 

D(pop) 

 - 7.819 7.717 7.798 7.018 منوذج بقاطع

منوذج بقاطع 
 واجتاه

7.110 7.708 7.878 7.188 1.777 

D(pop,2) 

 - 7.777 7.777 7.777 1.777 منوذج بقاطع

منوذج بقاطع 
 واجتاه

1.777 7.777 7.7771 7.777 7.7708 

 Eviews 9.0 من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برجمية :المصدر
 :وتقدير النموذج درجة التأخير المثلى تحديد -

 pop، Pibاملستقرتني  التأخري للسلسلتني اتميكننا أن جند أن درج Eviews 9 جميةبر  باستخدام
 :واليت نلخصها يف اجلدول التايل HQو  Aic، Sc: ايرياالعتماد على مععلى التوايل ب 7و 8عند 
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 نتائج درجات التأخير للمفاضلة (:19)جدول رقم 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -15098.82 NA 1.19e+12 33.48298 33.49363 33.48705 

1 -14788.91 617.7595 6.05e+11 32.80469 32.83665 32.81690 

2 -14774.17 29.33406 5.91e+11 32.78085 32.83412 32.80120 

3 -14749.29 49.35608 5.64e+11 32.73458 32.80915 32.76306 

4 -14742.41 13.62750 5.61e+11 32.72819 32.82407 32.76481 

5 -14741.14 2.517469 5.64e+11 32.73423 32.85142 32.77899 

6 -14621.59 235.6435 4.37e+11 32.47803 32.61653 32.53093 

7 -14564.25 112.7757 3.88e+11 32.35976 32.51956 32.42080 

8 -14522.34 82.23584* 3.57e+11* 32.27571* 32.45681* 32.34488* 

 Eviews 9.0 من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برجمية :المصدر
حيث يظهر لنا أن درجة التأخري املثلى تكون عند الدرجة الثامنة واليت تكون فيها غالبية املعايري 

حىت التأخري  OLSاقل ما ميكن وعليه فان منوذجنا االحنداري سنقدره بطريقة املربعات الصغرى االعتيادية 
 .الثامن

كل واحد منهما   POPو  PIBمكون هنا من معادلتني حيث يعطى متغريي  VARإن منوذج 
والن اهتمامنا منصب فقط على إجياد املتغري األول ( متأخرة)بداللة نفسه وبداللة األخر يف أزمنة مبطأة 

 :بداللة الثاين وعليه فان إحدى معادلتيه املقدرة تعطى كمايلي
PIB = 0.305*PIB(-1) - 0.011*PIB(-2) + 0.012*PIB(-3) - 0.034*PIB(-4) + 

0.018*PIB(-5) + 0.004*PIB(-6) + 0.087*PIB(-7) - 0.043*PIB(-8) - 

7.469e-08*POP(-1) + 1.146e-06*POP(-2) - 4.528e-06*POP(-3) + 7.5e-

06*POP(-4) - 6.816e-06*POP(-5) + 5.344e-06*POP(-6) - 4.06e-

06*POP(-7) + 1.493e-06*POP(-8) + 2.659 
 

: أن املعامل  (10)انظر امللحق يف جدول رقم )اختبار املعنوية اإلحصائية هلذه املعادلة يبني لنا 
c(1) ،c(7) ،c(8)،  c(12) ،c(13) ،c(14) ،c(15) ،c(16) ،c(17) ،c(26) ،c(27) ،
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c(28)، c(29)، c(30)، c(31) ،c(32) ،  c(33) احتماهلا أقل من هلا معنوية إحصائية ألن قيم
 :وعليه فان إعادة تقدير النموذج هبذه املعامل الدالة سيعطينا ما يلي. اما ما تبقى فهي من معنوية 7.78

PIB = 0.281*PIB(-1) + 0.083*PIB(-7) - 0.037*PIB(-8)  + 6.885e-07*POP(-

4) - 2.145e-06*POP(-5) + 2.921e-06*POP(-6) - 2.243e-06*POP(-7) + 

7.823e-07*POP(-8) + 2.685 
 

 : حيث تظهر نتائج التقدير األخرى أن

وفقا الحصاءة فيشر، أما جزئيا فيبدو وعلى الرغم من حذف  منوذج املعادلة له معنوية كلية يف جممله  ( أ
 املتغريات اليت مل تكن هلا داللة إحصائية من قبل أن هناك أخرى أصبحت من دون داللة؛

فالبواقي موزعة طبيعيا وال (( 12)انظر امللحق يف جدول رقم )املشاكل القياسية النموذج خايل من  ( ب
يوجد ارتباط ذايت لألخطاء  وعليه فان التفسري االقتصادي هلذه النتائج يعين أن الناتج الداخلي اخلام 

PIB ان سنوات،  يف الزمن احلايل يتعلق  باملتغري نفسه يف الزمن السابق ويف األزمنة املتأخرة بسبع ومث
لسبع ومثان سنوات متأخرة تارة يف االجتاه السالب  POPكما يتأثر وهذا الذي يهمنا بالزيادة السكانية 

وأخرى يف االجتاه املوجب وهذا بنسبة ضئيلة جدا مع وجود قيمة ثابتة للناتج الداخلي اخلام ذات داللة 
 .    إحصائية حىت ولو انعدمت املتغريات السابقة

 :السببيةاختبار  -

 تبار السببية حسب جرنجرنتائج اخ :(17)جدول رقم 

 قيمة االحتمال (H0 عند الفرض) شكل االختبار درجة التأخير

1 
POP does not Granger Cause PIB 0.0059 

PIB does not Granger Cause POP 0.4584 
 

0 
POP does not Granger Cause PIB 0.0437 

PIB does not Granger Cause POP 0.0066 

4 
POP does not Granger Cause PIB 2.E-05 

PIB does not Granger Cause POP 0.8468 
 

 

 

 Eviews 9.0من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برجمية  :المصدر   
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ضعيف لكنه وفقا جلرجنر أن عدد السكان كانوا دائما مؤثرين ولو بشكل  تؤكد لنا نتيجة اختبار السببية
عكسي على الزيادة يف الناتج الداخلي اخلام عند السنة السابقة والسنة الثامنة املتأخرة ، بينما عند السنة 

 .السابعة املتأخرة يتبني أن هناك تأثري متبادل ما بني املتغريين وهو ما يؤكد الرؤية اخللدونية
 

 : Impulse Response Fuction الفورية أواالستجابة النبضية  دوال -

لقياس تأثري الصدمات خالل فرتة زمنية حمددة لذا  (IRF)استخدام دوال االستجابة الفورية  يتم
بعد إعطاء صدمة على متغري الزيادة السكانية  PIBالنمو االقتصادي ممثال يف  متغير ميكن معرفة رد فعل

POP  ويوضح الشكل التايل مدى استجابة متغريPIB   سنوات الحنراف معياري واحد 17خالل. 
 

 اثر إحداث صدمة على النمو االقتصادي ناتجة عن الزيادة السكانية: (02)شكل رقم 

-.6
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One S.D. POP Innovation

 
 Eviews 9.0 من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برجمية :المصدر

تظهر  (PIBممثال يف )على النمو االقتصادي  POPالتأثريات األولية لصدمة الزيادة السكانية 
مبقدار  ضعيف خالل الفرتة األوىل عدم وجود أي اثر عليها، أما يف الفرتة الثانية فيؤثر سلبا ولكن 

أي اخنفاض يف النمو االقتصادي، انطالقا من الفرتة الثالثة يكون تأثري الصدمات موجبا مبقدار  (-7.71)
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ويعاود التأثري االخنفاض من الفرتة الرابعة إىل غاية السابعة مث  يتحول التأثري حنو الصعود إىل غاية  7.108
 .الفرتة التاسعة لكن عند الفرتة العاشرة يصبح التأثري متالشيا متاما

 دراسة مساهمة التباين : 
االقتصادي خالل حيث يرتفع النمو ادي على املدى القصري هو السكان أكرب مكون للنمو االقتص

الفرتة الثانية ليرتاجع بعد ذلك ابتدءا من الفرتة الثالثة حيث يبقى على مستويات متذبذبة،كما نالحظ أن 
 .ض مع مرور الزمن ولكن بنسب طفيفةنسبة زيادة عدد السكان تنخف

 في النمو االقتصادي التباينأو تحليل مساهمة  :(18)جدول رقم 

Period S.E. PIB POP 

1 4.679499 0.000000 100.0000 

  (0.00000) (0.00000) 

2 4.893152 0.009641 99.99036 

  (0.02734) (0.02734) 

3 4.910634 0.010781 99.98922 

  (0.05879) (0.05879) 

4 4.916648 0.007237 99.99276 

  (0.07793) (0.07793) 

5 4.919352 0.004579 99.99542 

  (0.08892) (0.08892) 

6 4.919822 0.003073 99.99693 

  (0.09798) (0.09798) 

7 4.920237 0.002066 99.99793 

  (0.10821) (0.10821) 

8 4.941121 0.001362 99.99864 

  (0.12046) (0.12046) 

9 4.941502 0.000947 99.99905 

  (0.13348) (0.13348) 

10 4.941542 0.001066 99.99893 

  (0.14708) (0.14708) 

 Eviews 9.0 من إعداد الباحثني انطالقا من خمرجات برجمية :المصدر
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 :من هذه الدراسة تبني لنا: نتائج الدراسة
ال كبريا حصل ما بني املفكرين والباحثني االقتصاديني واالجتماعيني حول اثر الزيادة أن هناك جد -

تصنيفهم ما بني متشائم ومتفائل وحيادي وهناك من يرى السكانية يف النمو االقتصادي حيث ميكن 
 وجود دور متبادل؛

لكن زيادة السكانية والنمو االقتصادي، أظهرت نتائج االختبارات وجود عالقة قصرية األجل بني ال -
 ؛(Spurious Regression)ا زائف احندارا على االقل قياسيا أن العالقة بينهما ال متثلتأكدنا 

املفاضلة بني مناذج بانل  للتحليل الساكن  أن منوذج اآلثار الثابتة هو النموذج  بينت اختبارات -
املناسب لدراسة أثر الزيادة السكانية على النمو االقتصادي، وبني منوذجها أن هناك تأثري عكسي 

، وهذا ما يؤيد الصنف املتشائم من املفكرين ولكن ضعيف ما بني املتغريين لكن على املدى القصري
 ؛الباحثني ولو بنسبة ضئيلةو 

ال توجد عالقة توازنية ما  هية انر لقد أظهرت اختبارات التكامل املشرتك انطالقا من اختبارات االستقرا -
وقد  ،VARبني املتغريين طويلة املدى وإمنا هناك عالقة قصرية ميكن إجيادها بنماذج االحندار الذايت 

ابت ويف اجتاه واحد ما بني ث ت انه ال يوجد تأثريأظهرت من دوال استجابتها بعد إعطائها صدما
 ؛املتغريين فالتأثري متغري يف قيمته واجتاهه

إىل الزيادة يف  باألساسيعود  بني فئات الدول عالية، متوسطة ومنخفضة الدخل الاختالف التنمية  -
سكاهنم، مما  والثقافة والتعليم الذي حيظى به التكوين مدى اختالف  عنصرهم البشري وإمنا يعود إىل
ففي الدول عالية الدخل املتميزة عموما بفئة الشيخوخة لطاملا تشبع ، جيعل عطائهم يف التنمية متفاوتا

، أما يف الدول منخفضة الدخل واليت امتازت بتلك الطاقة الشبابية اهلائلة بناء والتشييدال سكاهنا بثقافة
  .معاول هدم واستنزاف لثروات بلداهنم ليكونوا تربوا إال أن الكثري منهم
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 :ةاتمــــــخ
حول اثر  الزيادة  املناصرة أو  املناهضة لآلراء الوارد ذكرها وجممل القول أن معظم األدبيات

أغفل األمهية  فمعظمها ها النظري، جانبالسكانية على النمو االقتصادي، كثريا ما عانت من قصور يف 
ك مبعدالت االدخار و االستثمار القصوى لديناميكية السكان وأمهها اهليكل العمري وتطوره وعالقة ذل

بالنمو االقتصادي، فهناك لكل فئة عمرية سلوك و متطلبات خمتلفة ترتتب عليها نتائج اقتصادية خمتلفة و 
د من االستثمارات يف الصحة والتعليم، اليافعني تتطلب تكثيف املزيات السكان األطفال و أيضا، فحاج

أما الشباب يف املراحل األوىل من سن العمل فهم مكون أساسي لعرض العمل وزيادة االدخار، ومع 
 .التقدم يف السن ترتفع احلاجة إىل تكثيف الرعاية الصحية مع ضمان دخل تقاعدي للمسنني

االعتماد على العالقة بني منو السكان يف سلبيا بة حمددة قد يكون األثر اجيابيا و ففي مرحلة زمني
اخنفاض نسبة السكان يف حالة ارتفاع معدالت اإلعالة و سن العمل و بني منو السكان املعالني، مبعىن أنه 

يف سن العمل يظهر بوضوح األثر السليب، إذ ينخفض مستوى االدخار نتيجة ارتفاع أعداد املعالني و ما 
اخنفاض يف منو متوسط نصيب الفرد من يف زيادة يف حجم االستهالك و مثل ينطوي على ذلك من كلفة تت

الدخل، أما عند ارتفاع منو السكان يف سن العمل و اخنفاض معدالت اإلعالة، فعندها يظهر بوضوح 
األثر االجيايب الخنفاض معدالت اخلصوبة ممثال بزيادة االدخار و االستثمار، و قد يؤدي االخنفاض املتوقع 

بالتزامن مع عدد أقل من السكان املعالني إىل إمكانيات يف منو متوسط نصيب الفرد من الدخل للخصوبة 
خاصة و أن التجارب التارخيية تبني أن حدوث هذه ( سنة88)قد متتد على مدى مخس و عشرين سنة 

 -ن حمدديف أوقات متفاوتة و لكن لزم-العملية مبوازاة منو بطيء لفئة كبار السن تتيح لعدد من الدول 
 .ظهور اهلبة الدميغرافية
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 :مالحق
 اختبار وجود ارتباط بين البواقي والبيانات المقطعية (:10)ملحق 

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals 

Equation: Untitled  

Periods included: 54  

Cross-sections included: 21  

Total panel (unbalanced) observations: 1096 

Note: non-zero cross-section means detected in data 

Test employs centered correlations computed from pairwise samples 

Test Statistic   d.f.   Prob.   

            Breusch-Pagan LM 412.9093 210 0.0000 

            Pesaran scaled LM 8.876265  0.0000 

            Pesaran CD 7.513821  0.0000 
 

 المدرج التكراري لتمثيل البواقي(: 14) ملحق
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Series: Standardized Residuals

Sample 1961 2014

Observations 1096

Mean      -3.96e-16

Median   0.011740

Maximum  185.2835

Minimum -33.59775

Std. Dev.   8.293919

Skewness   11.20642

Kurtosis   238.9090

Jarque-Bera  2564430.

Probability  0.000000
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 VAR التقدير األولي لنماذج(: 13)ملحق 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) 0.305745 0.032176 9.502324 0.0000 

C(2) -0.011292 0.031838 -0.354682 0.7229 

C(3) 0.012219 0.030069 0.406370 0.6845 

C(4) -0.034999 0.020791 -1.683374 0.0925 

C(5) 0.018656 0.020271 0.920325 0.3575 

C(6) 0.004222 0.019424 0.217340 0.8280 

C(7) 0.087736 0.018821 4.661588 0.0000 

C(8) -0.043859 0.018752 -2.338930 0.0194 

C(9) -7.47E-08 9.72E-07 -0.076885 0.9387 

C(10) 1.15E-06 2.82E-06 0.406729 0.6843 

C(11) -4.53E-06 3.68E-06 -1.229749 0.2190 

C(12) 7.50E-06 3.32E-06 2.256830 0.0241 

C(13) -6.82E-06 2.71E-06 -2.517780 0.0119 

C(14) 5.34E-06 2.21E-06 2.412773 0.0159 

C(15) -4.06E-06 1.40E-06 -2.906288 0.0037 

C(16) 1.49E-06 5.00E-07 2.983255 0.0029 

C(17) 2.659723 0.247330 10.75375 0.0000 

C(18) 842.4375 983.3939 0.856663 0.3917 

C(19) -1261.139 978.0612 -1.289427 0.1974 

C(20) 218.9410 931.1207 0.235137 0.8141 

C(21) 56.28189 646.5649 0.087048 0.9306 

C(22) 115.3956 629.6317 0.183275 0.8546 

C(23) -307.0398 604.2960 -0.508095 0.6114 

C(24) 172.1916 585.1827 0.294253 0.7686 

C(25) -741.2752 581.0819 -1.275681 0.2022 

C(26) 2.898645 0.030237 95.86334 0.0000 

C(27) -3.316202 0.087752 -37.79048 0.0000 

C(28) 2.381002 0.114606 20.77561 0.0000 

C(29) -1.538796 0.103431 -14.87744 0.0000 

C(30) 0.774255 0.084257 9.189182 0.0000 

C(31) -0.433214 0.068938 -6.284111 0.0000 

C(32) 0.401113 0.043487 9.223675 0.0000 

C(33) -0.166866 0.015576 -10.71299 0.0000 

C(34) 10586.57 7688.812 1.376880 0.1687 

     
     Determinant residual covariance 4.46E+11   

     
          

Equation: PIB = C(1)*PIB(-1) + C(2)*PIB(-2) + C(3)*PIB(-3) + C(4)*PIB(-4) + 

        C(5)*PIB(-5) + C(6)*PIB(-6) + C(7)*PIB(-7) + C(8)*PIB(-8) + C(9)*POP( 

        -1) + C(10)*POP(-2) + C(11)*POP(-3) + C(12)*POP(-4) + C(13)*POP(-5) 



 إسماعيلبن قانة   .د
 حمدأسالمي . د

 النمو االقتصادي في الدول الناميةدراسة أثر الزيادة السكانية على 
 4102 -0691للفترة ما بين 

 

240 

 

        + C(14)*POP(-6) + C(15)*POP(-7) + C(16)*POP(-8) + C(17) 

Observations: 920   

R-squared 0.179875     Mean dependent var 4.556283 

Adjusted R-squared 0.165344     S.D. dependent var 5.122070 

S.E. of regression 4.679499     Sum squared resid 19773.63 

Durbin-Watson stat 1.985403    

     

Equation: POP = C(18)*PIB(-1) + C(19)*PIB(-2) + C(20)*PIB(-3) + C(21) 

        *PIB(-4) + C(22)*PIB(-5) + C(23)*PIB(-6) + C(24)*PIB(-7) + C(25)*PIB( 

        -8) + C(26)*POP(-1) + C(27)*POP(-2) + C(28)*POP(-3) + C(29)*POP(-4) 

        + C(30)*POP(-5) + C(31)*POP(-6) + C(32)*POP(-7) + C(33)*POP(-8) + 

        C(34)    

Observations: 924   

R-squared 1.000000     Mean dependent var 1.39E+08 

Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var 3.06E+08 

S.E. of regression 145645.2     Sum squared resid 1.92E+13 

Durbin-Watson stat 2.004287    

     
 

 
                                                                                                                                                POPبالنسبة لمتباطأته وإجمالي السكان   PIBالتقدير النهائية  لنموذج (: 12)ملحق 

PIB = C(1)*PIB(-1) + C(7)*PIB(-7) + C(8)*PIB(-8)  + C(12)*POP(-4) + C(13) 

        *POP(-5) + C(14)*POP(-6) + C(15)*POP(-7) + C(16)*POP(-8) + C(17) 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C(1) 0.281470 0.027382 10.27955 0.0000 

C(7) 0.083204 0.017839 4.664143 0.0000 

C(8) -0.037443 0.017933 -2.087888 0.0371 

C(12) 6.89E-07 7.02E-07 0.980910 0.3269 

C(13) -2.15E-06 1.82E-06 -1.176785 0.2396 

C(14) 2.92E-06 1.88E-06 1.555560 0.1202 

C(15) -2.24E-06 1.07E-06 -2.103631 0.0357 

C(16) 7.82E-07 3.71E-07 2.110629 0.0351 

C(17) 2.685064 0.226072 11.87703 0.0000 

     
       R-squared 0.170358     Mean dependent var 4.560819 

Adjusted R-squared 0.163088     S.D. dependent var 5.118110 

S.E. of regression 4.682194     Akaike info criterion 5.935124 

Sum squared resid 20015.65     Schwarz criterion 5.982238 

Log likelihood -2727.092     Hannan-Quinn criter. 5.953101 

F-statistic 23.43432     Durbin-Watson stat 1.945941 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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                                                                                                                                                POPبعد إعطائه صدمة من   PIB ثر استجابةأ (:10)ملحق 

Period response Period response 

1 
0.000000 

6 
-0.067586 

(0.00000) (0.14449) 

2 
-0.010881 

7 
0.046321 

(0.16502) (0.13034) 

3 
0.132180 

8 
0.112090 

(0.14870) (0.09687) 

4 
-0.190231 

9 
0.011530 

(0.13825) (0.06634) 

5 
-0.111416 

11 
0.008094 

(0.13901) (0.06162) 
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 في الجزائر االقتصاديعلى النمو  االقتصاديأثر التنويع 

 (5102 إلى 0891 مندراسة قياسية  للفترة )

 قريجيج بن علي    
 ، اجلزائر2جامعة وهران طالب دكتوراه، 

 koribenali@yahoo.fr :إلكرتوين بريد
 

 زايري بلقاسم. د.أ

، التجارية وعلوم االقتصاديةكلية العلوم أستاذ التعليم العايل،  
 ، اجلزائر2جبامعة وهران  التسيري

 

 :ملخص 
يف حتقيق مستويات مرتفعة للنمو  االقتصاديإسرتاجتية التنويع  أمهيةإبراز  الدراسة إىل هذه  هتدف
على املداخيل الريعية  اليت تتأثر  االقتصاديواجلزائر كإحدى الدول املعتمدة كليا يف نشاطها االقتصادي، 

األمر الذي يتطلب منها ضرورة تقلبات أسعار املواد األولية اليت تشهدها األسواق العاملية يف الفرتة الراهنة ،ب
املنتج الذي يتطلب مشاركة كل  قتصاداالالريعي إىل  االقتصادمن  االنتقالتنويع قاعدهتا اإلنتاجية ألجل 

 .الوطين يف تنويع مصادر الدخل الضرورية االقتصادقطاعات 
 ،2102-0891يف فرتة الدراسة املمتدة من  االقتصاديضعف النشاط الدراسة القياسية  بينتوقد 

تكامل مشرتك بني يف املقابل أثبتت الدراسة عن وجود عالقة و  الريعي، االقتصادهذا بسبب الرتكيز على و 
، لصناعةحيث أن اإلهتمام يتنويع املنتوجات يف خمتلف قطاعات ا، املتغريات املدروسة يف األجل الطويل

 %40بنسبة متوسطة تفوق   اإلمجايلمن قيمة الناتج احمللي  إىل الرفع حتما قطاع اخلدمات يؤديو  الزراعة
اليت أصبحت التوجه حنو تنويع القاعدة اإلنتاجية   ، لذا وجب على صناع القرارللقطاعات املعنية بالتنويع

 .االقتصاديضرورة ملحة للمسامهة يف الرفع من مستويات النمو 
  .منوذج تصحيح اخلطأ، التكامل املشرتك ،اإلنتاجية، الريعي االقتصاد، االقتصاديالنمو : كلمات مفتاحية
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Résumé: 

L’objectif de Cette étude est vise à mettre en évidence l'importance de 

la stratégie de diversification économique pour réaliser des niveaux élevés 

de croissance économique, l'Algérie a une économie totalement dépendante 

sur les revenus des rentiers, qui sont affectés par les fluctuations des prix 

des matières premières sur les marchés mondiaux dans la période actuelle, 

ce qui nécessite notamment de diversifier la base de production pour le 

passage d'une économie rentière à une économie productive, ce qui 

nécessite la participation de tous les secteurs de l'économie nationale pour 

diversifier les sources de revenus nécessaires. 

Et l'étude économétrique montre la faiblesse de l'activité économique 

dans la période 1980-2015, et cela est dû à se concentrer sur l'économie 

rentière, et à son tour l'étude prouvé l'existence d'une co-intégration entre 

les variables étudiées dans la relation à long terme, et dans divers secteurs : 

Industrie, agriculture et le secteur des services. Conduit inévitablement à 

augmenter la valeur du PIB d'une moyenne supérieure à 41% des secteurs 

concernés par la diversification. 

Mots clés: croissance économique, l'économie rentière, la productivité, Co-

intégration, modèle de correction des erreurs. 
 

 : قدمةم
تراجعا كبريا، مما إنعكس سلبا على اإليرادات العامة للدول  الراهنةالفرتة شهد أسعار النفط يف ت

اجلزائر كواحدة من تلك الدول بادرت بإختاذ مجلة من اإلجراءات للتخفيف من آثار تلك و  املصدرة له،
للموارد املالية التسيري العقالين  من خاللذلك بالتوجه حنو سياسة ترشيد النفقات العامة ، و الصدمة
املؤسسات العمومية على إختالف و  ختفيض حجم املخصصات املالية املوجهة لفائدة اإلدارات، و املتاحة

إال أن ، يف بعض القطاعات احليويةالعمل على التقليص من حجم التوظيف يف القطاع العام و  نشاطها،
تزداد احلاجة إىل و ، هذه اإلسرتاجتية تعترب غري كافية مقارنة مع اآلثار الكبرية اليت ستخلفها هذه الصدمة

التحول إىل و  اإلنتقال من مناذج النمو القائمة على اإلنفاق احلكومي املمولة بواسطة اإليرادات النفطية،
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توفري فرص العمل اجلديدة من خالل تنويع االقتصادي و النموذج اجلديد الذي يتحقق من خالله النمو 
عن طريق توفري املناخ املالئم لقيام  االقتصاديةياة مع تفعيل دور القطاع اخلاص يف احلاالقتصادي، النشاط 

ي خللق الثروة يف املتوسطة بإعتبارها املصدر الرئيسو  العمل على إنشاء املؤسسات الصغريةو  اإلستثمارات
 1 .للعمل يف القطاع اخلاصواملهارات الالزمة  عليمتال بني اإلتساقالبلد مع حتسني 

 :إشكالية البحث
 الزراعة، الصناعة اتالبحث معرفة دور القطاعات األساسية املتمثلة يف قطاع حناول من خالل هذا

 2104ها تذبذ أسعار النفط منذ النصف الثاين من سنة تقاخلدمات يف التخفيف من آثار األزمة اليت خلو 
 :السؤال املطروح ، و إىل يومنا هذا

هل و  من آثار األزمة النفطية ؟الخدمات في التخفيف و  الزراعة، ما مدى مساهمة قطاعات الصناعة
 الخزينة العمومية ؟  التي تكبدتهاتسطيع هذه القطاعات فعال تعويض  حجم الخسارة  

 :فرضية الدراسة 
اإلسرتاجتية املثالية للدول النفطية املعتمدة يف إيراداهتا على مصدر دخل وحيد لتمويل  االقتصاديالتنويع 

 .ميزانيتها العامة
 :الدراسة أهمية و  فاهدأ

اخلدمات كقطاعات بديلة  ، الزراعة و هتدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية قطاعات الصناعة
وكذا      من خالل تنويع مصادر اإليرادات بفعل تنويع القاعدة اإلنتاجية من جهة ، لإلقتصاديات الريعية

 االقتصاديةذلك من خالل حتفيز النشاط اإلستثماري الذي يعترب احملرك الرئيسي للتنمية ، و تنويع الصادرات
 .الشاملة

                                                           
باكستان، و  أفغانستانو  منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،"اإلقليمي االقتصادأفاق " ، صندوق  النقد الدويل -1

 .2102أكتوبر 
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 :منهجية الدراسة 
دور حمركات و  اهلادفة إىل إبراز أمهيةإرتبط األول بالدراسة النظرية  قسمنا دراستنا إىل فرعني رئيسني،

أما الفرع الثاين .مد على حتفيز النشاط اإلنتاجي الذي يعت االقتصادييف بناء النموذج  االقتصاديالتنويع 
ذلك من خالل الدراسة القياسية ، و يف اجلزائر االقتصاديفريتبط بدراسة أثر احملركات الثالثة على النمو 

معتمدين يف ذلك على قاعدة بيانات البنك الدويل احملدثة . EVIWS 8.1 املعتمدة على خمرجات برنامج
ملختلف املتغريات اليت تعترب مصدر اإلحصائيات املعتمدة يف الدراسة القياسية و ، 01/14/2106إىل غاية 

 .2102إىل  0891املدروسة يف الفرتة املمتدة من 
  االقتصاديضرورة التوجه نحو إستراتجية التنويع : الفرع األول  

اليت تشهد اليوم صدمات  ،بات من الضروري على اجلزائر التخلص من التبعية لإليرادات النفطية
للبلد، كما أن  االجتماعيةوحىت  االقتصاديةاألسعار مما أثر كثريا على الوضعية  اخنفاضمتوالية بفعل 

معوقا بسبب تعرضه  اقتصاداني االقتصاديالذي يرتكز على قطاع وحيد يف إيراداته يعترب حسب  االقتصاد
لتوجه حنو النموذج اجلديد القائم حبد ذاته على تفعيل لذا على احلكومة ا، للهزات اخلارجية يف أي حلظة

حىت اخلدمايت يف تأمني حجم اإليرادات الضرورية لتحقيق مستويات النمو و  الصناعي، دور القطاع الزراعي
سنحاول يف اجلانب التحليلي من الدراسة التطرق إىل احملركات الثالثة األساسية و  .املرجوة االقتصادي

الذي بات ضرورة ملحة يف اجلزائر، بغية إجياد مصادر أخرى لإليرادات العامة خارج  االقتصاديللتنويع 
  .قصد حتقيق توازن املوازنة العامة   احملروقات

 دوره في تحقيق األمن الغذائيو  القطاع الزراعي: المحرك األول
من ، الغذائي ألفراد اجملتمعيعترب القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات املسامهة يف حتقيق األمن 

أو املوجهة إىل املؤسسات الصناعية  ، النهائي لالستهالكخالل توفري املنتجات من السلع الغذائية املوجهة 
كما تعترب التنمية الزراعية أحد الشروط الضرورية لتحقيق ية تستعمل يف العملية اإلنتاجية،  كمواد وسيط
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لكن رغم توفر اإلمكانيات الضرورية لتنمية القطاع الزراعي من املناخ املالئم لقيامها،  2 .التنمية الزراعية
ستغلة حلد اآلن، الطاقة الشبانية القادرة على العمل يف هذا املغري و  حجم األراضي الصاحلة فعال للزراعة

قطاع الزراعي تبقى مسامهته أن ال وكذا حجم املوارد املائية املتوفرة بفضل زيادة بناء السدود، إال القطاع،
اليت و  الدولة اعتمدهتايرجع ذلك على إسرتاجتية التصنيع الفاشلة اليت ، و الوطين االقتصادجد ضعيفة يف 

  3 .سخرت هلا موارد مالية ضخمة لكن دون جدوى
 اإلجماليمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي  -0

األمر الذى أثر كثريا على إنتاجية ، أغلبها على الطرق التقليديةما زالت الزراعة يف اجلزائر تعتمد يف 
كما يشهد ،  االستثماراتضعف و  الذي يشهد اليوم تدهورا حادا بفعل غياب اخلطط التنموية، القطاع

عزوف للشباب عن ممارسة األنشطة الفالحية اليت تتطلب بذل جهد عضلي كبري مقارنة بالقطاعات 
مما سبب ذلك تنقل العمالة إىل القطاع ، بب تدىن األجور من جهة أخرىكذا بسو  األخرى من جهة،

  .يربز مدى مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل (10)اجلدول و  اخلدمايت،
اجلدول مدى ضعف اإليرادات املتأتية من املداخيل الزراعية يف الناتج احمللي اإلمجايل بالنسبة يبني 

إذ تعترب  ،2102عن النسبة املسجلة يف  %0بتغري قدره و  2102سنة % 8.9إذ سجلت نسبة ، للجزائر
النسبة األضعف ما بني الدول املغاربية األخرى مقارنة باملساحة الكلية الصاحلة للزراعة من بلد ألخر، إذ 

 الصاحلة للزراعةمن احلجم اإلمجايل لألراضي %  03.28تقدر نسبة األراضي املزروعة فعال يف اجلزائر ب 
غري أن نسبة مسامهة قطاع الزراعة يف الناتج احمللي لتونس سجل  نسبة  4، 2كلم   404.221املقدرة ب  و 

كذا األوضاع السياسية و  مقارنة باحلجم احملدود لألراضى الصاحلة للزراعة من جهة 2102سنة % 9.22

                                                           
 2110مجهورية مصر العربية،  ،"مقدمة في علم االقتصاد الزراعي" ،حممد مدحت مصطفى -2
ذلك على االقتصاديات  وانعكاساتنماذج تقييم المشاريع اإلستثمارية بين النظرية والتطبيق "  ،مسيكة بوفامة  -3

 296ص ،2110-2111، اجلزائر، دكتوراه دولة غري منشورة" مثال الجزائر النامية ،

 .2102، اخلرطوم، "لإلحصاءات الزراعية العربية يالكتاب السنو "  ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية -4
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املقدرة و  أما املغرب فلقد سجلت النسبة األكرب، مااليت مر هبا البلد يف تلك الفرتة  تعترب نسبة مقبولة نوعا 
املقدرة ب و  2102عن النسبة املسجلة يف  %2.06فقط بتزايد قدره  2102سنة  %02.22 ـب

02.26. % 
 زراعي في الدول المغاربية الثالثالناتج الو  المحلي اإلجمالي الناتج: (10) الجدول رقم

 (باألسعار الجارية) 

 الناتج الزراعي اإلجمالي اإلجماليالناتج المحلي  
5100 5105 5102 5100 5105 5102 

الجزائر
 

199.416 ,64
 

207.821,72
 209.415,56
 16.242,60
 18.334,02
 20.573,39
 

تونس
 

46.430,80
 46.430,80
 45.611,00
 3.800,84
 3.800,84
 3.800,84
 

المغرب
 91.769,96

 88.960,60
 95.167,26
 13.144,87
 11.885,52
 14.776,67
 

 

 2104، واالجتماعياالقتصادي  لإلمناء معطيات الصندوق العريب :على اعتمادامن إعداد الباحث  :المصدر
 المنتوجات الزراعية مجال التجارة العربية البينية في -5

 حنو تشكلتتميز التجارة العربية البينية يف جمال املنتوجات الفالحية بالضعف الشديد، فهي بذلك 
كذا و  ، يلبها اإلنتاج احليواينمشتقاهتاو  من إمجايل التجارة البينية الزراعية، تتصدرها جمموعة األلبان 66%

للتجارة اخلارجية األوروبية يف جمال املنتوجات يعود ذلك إىل التبعية الكبرية و  الفواكه، و  شعبة اخلضر
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 2104إنعدمت قيمة الصادرات اجلزائرية سنة  حيث، النهائي لالستهالكاملوجهة بصفة كلية و  الغذائية
ما بني  2104لسنة كتجارة بينية   %01 لتسجل بذلك نسبة ،%2 ما نسبته 2102بعدما سجلت سنة 

تليها اململكة املغربية اليت سجلت  %26غري أن تونس سجلت النسبة األكرب واملقدرة ب ، الدول العربية
اجلدول ، و 2104كمعامالت جتارية يف ميدان املنتجات الزراعية البينية لسنة   %21هي األخرى نسبة 

 .املوايل يربز حجم املبادالت التجارية ما بني الدول املغاربية الثالث مع الدول العربية األخرى 
 .قيمة التجارة البينية الزراعية في الدول المغاربية: (15)الجدول رقم 

 5102 5102 

 التجارة البينية الصادرات الواردات التجارة البينية الصادرات الواردات
 1.0 1 1.0 1.18 1.12 1.13 الجزائر

 1.26 1.42 1.04 1.26 1.42 1.04 تونس

 1.2 1.22 1.29 1.26 1.29 1.29 المغرب

 2104، اخلرطوم" الكتاب السنوى لإلحصاءات الزراعية العربية" املنظمة العربية للتنمية الزراعية : :المصدر
 ضرورة تأهيل القطاع الصناعي : المحرك الثاني 

يعترب القطاع الصناعي احملرك الرئيسي الثاين بعد قطاع الزراعة ألجل حتقيق أهداف التنويع 
التخلص من التبعية للمداخيل الريعية يف إطار إتباع اإلسرتاجتية اجلديدة القائمة على تفعيل و  ،االقتصادي

املتوسطة و  زيادة إنشاء املؤسسات الصغريةالعمل على من خالل االقتصادية، دور القطاع اخلاص يف احلياة 
العقار الصناعي أحد  الذي يرتبط أساسا بإشكالية نقصو  القاطرة الصناعية يف أي بلد،اليت تعترب عصب 

من العقارات الصناعية  2مليون م 091غري أن وزارة الصناعة أحصت حوايل ، العراقيل اليت تواجه املستثمر
العادل للعقار ما بني املستثمرين  يعأرجعت سبب ذلك إىل غياب إسرتاجتيات التوز ، و غري املستغلة
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 الوطنية الدخول يف املنافسة العالية يف جمال إنتاج السلع االقتصاديةكما يتحتم على املؤسسات  5،اخلواص
اجلدول املوايل و  6.ملحقاته من البرتوكيماوياتو  ذلك خارج قطاع الطاقةو  اخلدمات  ذات القيمة املضافةو 

حسب  2101سنة  إىل 2110من سنة املتوسطة اليت مت إنشاؤها و  يوضح عدد املؤسسات الصغرية
 2101ألف مؤسسة صغرية سنة  611إذ بلغت يف القطاع اخلاص أكثر من  .الوصيةإحصائيات وزارة 

من خالل هذه املقارنة ، و مؤسسة فقط 611مقارنة بالقطاع العام الذي سجل يف نفس السنة أقل من 
الوطين من خالل خلق املزيد من  االقتصادالبسيطة يظهر دور القطاع اخلاص يف تفعيل نشاطه يف 

 . وسطة اليت تعمل على خلق املزيد من فرص الشغل لفائدة البطالنياملتو  املؤسسات الصغرية
 اإلجمالي  الناتج المحليمساهمة الصناعة في   - 0

املرتبطان و  الوطين االقتصادتعترب الصناعات اإلستخراجية وكذا التحويلية العصبني الرئيسني يف 
على احلكومة تنويع املنتجات الصناعية من لذا جيب القطاعات الفرعية التابعة له ،مباشرة بقطاع النفط و 

 7 :خالل

 ؛ة من أجل حتقيق التنمية الصناعيةالدوليو  تعبئة املدخرات احملليةو  االستثماراتترقية  -

 ؛حتويل املوارد احملليةو  استغاللتقوية القدرات الصناعية الوطنية خاصة يف جمايل  -

 ؛اإلنتاجو  معايري اجلودة يف التسيري اعتمادحتديث املؤسسات، مع و  تأهيل -

 ؛املستخدمة يف العملية اإلنتاجية حتسني املوارد البشريةو  االبتكارترقية  -
 .للوطن االقتصاديةاجلدول املوايل يربز أمهية القطاعني يف حتقيق التنمية و  

                                                           
 22قطر،  مركز اجلزيرة  للدراسات، ،"تباينات حادة وفرص مواتية  5102االقتصاد العربي في "،جورج قرم -5

 .6ص ،2013يناير
 .2100، التاسع عشر لوزراء الصناعة، اجلزائراملنتدى اإلفريقي  -6

 -2116للفرتة  ،" العربية نشرة اإلحصاءات الصناعية للبلدان"  ،لغرب آسيا االجتماعيةو  يةاالقتصادتقرير اللجنة  -7

2102 . 
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 الوطني االقتصادمساهمة الصناعات اإلستخراجية والتحويلية في : (12) الجدول رقم

نشرة اإلحصاءات الصناعية " لغرب آسيا  واالجتماعيةاالقتصادية على تقرير اللجنة  اعتمادامن إعداد الباحث  :المصدر
 .2102 - 2116للفرتة " للبلدان العربية 

يتبني من اجلدول مدى ضعف الصناعات التحويلية يف املسامهة يف الناتج احمللي مقارنة بالصناعات 
بينما تستحوذ الصناعات ، يف الناتج احمللي اإلمجايل %2اإلستخراجية، إذ ال تتعدى مسامهتها نسبة 

من خالل ، خلاصكما جيب إعطاء أمهية كبرية للقطاع ا  8.على العموم %43 اإلستخراجية على ما نسبتة
األجنبية الفاعلة يف و  احمللية االستثماراتحتريره من القيود املفروضة عليه مع املسامهة أكثر يف تنشيط 

احملليني املسامهني يف العملية و  ذلك عن طريق تذليل العقبات اليت تواجه أرباب األعمال األجانب، و امليدان
اإلبداع املسامهان يف رفع اإلنتاجية من و  االبتكارباإلضافة إىل التشجيع على ، ككل  لالقتصاداإلنتاجية 

 9 .إعادة رسكلة رأس املال البشريو  أكثر بتكوين االهتمامخالل 

                                                           
سلسلة اخلرباء، املعهد العريب  ،" رأس المال البشري والنمو في الدول العربية"، وشاح رزاق، بلقاسم العباس -8

   .08ص ،2100 ،42للتخطيط، العدد
 غري منشورة،جامعة باتنة،دكتوراه  ية لتنمية السياحة املستدامة حالة اجلزائر، رسالةاالقتصاداالمهية : عامر عيساين -9

 81-98، ص2101

 
 صناعات إستخراجية

 دوالر أمريكي

صناعات 
 تحويلية

 دوالر أمريكي

مساهمة الصناعات 
اإلستخراجية  في الناتج 

 (%)المحلي 

مساهمة الصناعات 
التحويلية  في الناتج 

 (%)المحلي 
5112 0246.2 023.2 43.4 4.2 

5112 0202.2 029.2 42.3 4.0 

5119 0222.0 040.8 46.8 2.3 

5118 0022.3 043.4 22.0 4.3 

5101 0182 043.4 26.2 4.2 

5100 0141.8 048.6 23.6 2.3 

5105 0019.3 021.6 22.6 4.2 
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 تنافسية المؤسسات الصناعية الجزائرية -5
 93إىل الرتبة  2104املسجلة سنة   38تراجع ترتيب اجلزائر من خالل مؤشر التنافسية  من الرتبة 

 يفسر ذلك بضعف املؤسسات الوطنية، و 2106 -2102هذا حسب التقرير العاملي لسنة و  2102سنة 
عدم قدرهتا على منافسة نظريهتا من الدول األجنبية يف إنتاج املنتجات ذات اجلودة العالية، فبالرغم من و 

اجلدول املوايل ، و الصناعي يف اجلزائر النشاط املالئم لذلك إال أن الركود مازال مييز االستثماريناخ توفر امل
  .يوضح ترتيب اجلزائر من خالل مؤشر التنافسية العاملي مقارنة ببعض دول العربية

 

 ترتيب الدول حسب مؤشر التنافسية العالمي للدول العربية: (12) الجدول رقم
 مصر تونس الجزائر المغرب األردن البحرين الكويت قطر اإلمارات 

ترتيب 
سنة 

5102 
03 04 24 28 64 32 93 82 006 

ترتيب 
سنة 

5102 
02 06 41 44 64 32 38 93 008 

ترتيب 
سنة 

5102 
02 02 26 42 69 33 011 92 009 

 

Source :  Klaus-Schwab, Xavier SALA-i- Martin « the Global Competitiveness Report , 

“World Economic Forum , 2015-2016 . 

 ضرورة تفعيل قطاع الخدمات : المحرك الثالث
ني االقتصاديات الوطنية، فرغم إمجاع االقتصادييعترب قطاع اخلدمات ثالث احملاور األساسية لقوة 

، وبالتايل ال ميكن إمهال االقتصادبأنه قطاع غري منتج لكنه يساهم يف التسريع من دوران الكتلة النقدية يف 
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من خالل الدور الرئيسي الذي يلعبه يف إستحداث ، الشاملة االقتصاديةالدور املنوط له  يف حتقيق التنمية 
إذ تكتسب التنمية  10 .مناصب شغل جديدة لفائدة البطالني يف ميادين النقل واملواصالت وحىت السياحة

على حتسني ميزان املدفوعات، فهي  السياحية أمهية متزايدة، كوهنا تؤمن موارد مالية إضافية للسكان وتعمل
، ومنه يرتتب االقتصاديمتثل إحدى الصادرات اهلامة غري املنظورة، وعنصرا أساسيا يف عناصر النشاط 

واالجتماعية والثقافية والبيئية يف املقصد  االقتصاديةعلى التنمية السياحية جمموعة من التأثريات التنموية 
 . 11السياحي

 مات في الناتج المحلي مساهمة قطاع الخد -0
 االقتصادمن إمجايل الناتج احمللي  كقيمة مضافة يف  % 42ساهم قطاع اخلدمات بأكثر من 

إذ بإمكانه تعويض ، ياالقتصادفهو بذلك قطاع جد مهم لتحقيق اإلقالع  ،2102 الوطين خالل سنة
يشهد عدة عراقيل ترتبط بضعف غري هذا القطاع ما زال ، جزء هام من اخلسارة املرتقبة ألسعار النفط

املختلفة اليت تساهم يف  االستثماراتالتنطيم الذي يتطلبه هذا القطاع خاصة فيما يتعلق جبذب و  التسيري
 الواليات مثل العامل يف السياحية الدول بعض أصبحت إذ جلب العملة الصعبة للخزينة العمومية،

اجلدول املوايل يوضح نسبة مسامهة و  12.كبريا من السياحة دخال حتقق ألوروبيةا الدولو  املتحدة األمريكية
 .املغربو  الوطين مقارنة مع كل من تونس االقتصادهذا القطاع يف 

 
 
 

                                                           
 ،األردنالتوزيع، و  ، الوراق للنشراألوىل، الطبعة أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحة، موفق عدنان -10

 .04ص، 2101

 199. 8عمان، وهران، دار السياحة، صناعة العزيز، عبد ماهر توفيق -11
12 - CNES  «  la configuration du foncier en Algérie , une contrainte au développement 

économique »,24
ème

 session Plénière,pp60-64 
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 (من إجمالي الناتج المحلي% )القيمة المضافة لقطاع الخدمات : (12)لجدول رقم ا
 5112 5112 5119 5118 5101 5100 5105 5102 

 40.92 42.09 41.32 28.86 40.29 22.96 22.32 20.39 الجزائر

 60.40 28.69 28.43 61.91 61.61 23.68 28.42 61.23 تونس

 24.98 22.26 24.29 24.89 22.10 22.14 29.82 22.82 المغرب

 عليه يف من خالل املوقع الرمسي إطلع، على قاعدة بيانات البنك العاملي اعتمادامن إعداد الباحث  :المصدر 
01/01/2102 

على العموم  %61 إذ يتعدى نسبة، التونسي االقتصاديتبني من اجلدول أمهية قطاع اخلدمات يف 
كما أن املغرب حيتل املرتبة الثانية بنسبة مسامهة قدرت ب أكثر ،  لالقتصاديف مسامهته يف القيمة املضافة 

اجلزائري تعترب األضعف ما بني الدول  االقتصادإال أن  نسبة مسامهة قطاع اخلدمات يف  ،%24من 
يرجع ذلك إىل إمهال هذا القطاع من و  ،%41اليت تستقر عند معدل متوسط يقدر بو  املغاربية األخرى

غياب اخلطط اإلسرتاجتية ، و طرف القائمني عليه بسبب فرتة الرواج اليت عرفتها أسعار النفط يف تلك الفرتة
 . لقرار من جهة أخرى لتنمية قطاع اخلدمات من طرف صناع ا

 

 مساهمة السياحة في إجمالي اإليرادات العامة  -5
فالربغم من نقص ، تزخر اجلزائر مبواقع إسرتاجتية مهمة تؤهلها إلستقطاب الوافدين األجانب إليها

كذا و  إال أن األجانب حيبذون زيارة املواقع األثرية، املرافق الضرورية لراحة املصطافنيو  املنتجعات السياحية
االمر الذي ، 2102مليون سنة  2.2أكثر من إذ بلغ عدد األجانب السياح ، املناطق الصحراوية اخلالبة

 .دوالر أمريكى يف نفس السنة حسب إحصائيات البنك العاملي  6 01. 282ساهم يف جلب أكثر من 
اإليرادات الناجتة عن السياحة كذا و  املغادرين األجانب ألرض الوطنو  الشكل املوايل يربز حجم الوافدينو 

 .الدولية 
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 (بالدوالر األمريكي ) إنخفاض اإليرادات السياحية في الجزائر : (01)الشكل رقم 

280,000,000

320,000,000

360,000,000

400,000,000

440,000,000

480,000,000

2008 2009 2010 2011 2012

INCOME

 
 Eviews 8.1من إعداد الباحث باإلعتماد على برنامج :المصدر 

يتنب من الشكل أعاله اإلخنفاض املستمر ملستوى اإليرادات السياحية من سنة أخرى، إذ إخنفضت 
هذا حسب قاعدة و  2102دوالر سنة  016. 282إىل قيمة  2119سنة دوالر  016. 272من 

إمهال لدور ، و يرجع سبب ذلك إىل غياب الثقافة السياحية للمواطنني من جهة، و بيانات البنك العاملي
  .هذا القطاع من طرف السلطات الوصية من جهة أخرى 

 

 في الجزائر االقتصاديالدراسة القياسية ألثر المحركات الثالثة على النمو :  الفرع الثاني
 لجزائرل االقتصاديحناول من خالل الدراسة القياسية توضيح أثر احملركات الثالثة على معدل النمو 

 من خالل االقتصاديأساس اإلقالع  هذه احملركات ربابإعت، 2102إىل  0891يف الفرتة املمتدة من 
ال يكون ذلك االقتصادي، و الوطين ألجل حتقيق مستويات مرتفعة للنمو  االقتصادالتوجه حنو سياسة تنويع 

حىت قطاع و  ة، الصناعةاملتعلقة بقطاع الزراع االقتصادعنصر اإلستثمار يف خمتلف ميادين  إال بتنشيط
املتوسطة اليت تساهم يف دفع عجلة و  اخلدمات من خالل تشجيع اخلواص على خلق املؤسسات الصغرية

 .االقتصاديةالتنمية 
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 توصيف النموذج القياسي  -0
القيمة املضافة لقطاع ، املرتبطة بالقيمة املضافة لقطاع الزراعةو  املتغريات املستقلةسنحاول دراسة أثر 

الورادات، أما املتغري التابع و  القيمة املضافة لقطاع اخلدمات إضافة إىل متغريات الصادرات، و الصناعة
امللحق رقم و  كما سنعتمد يف هذه الدراسة على قاعدة بيانات البنك الدويل  .فريتبط بالناتج احمللي اإلمجايل 

 .يبني إحصائيات املتغريات املدروسة يف فرتة الدراسة  0
مث نقوم يف ، Eviews8.1بإستعمال الربنامج القياسي  دراسة النموذج اخلطى يف املرحلة األوىل حناول

املرحلة الثانية بكشف إمكانية وجود عالقة للتكامل املشرتك ما بني املتغريات املدروسة من خالل تطبيق 
 :التايلعطي على الشكل الرياضي ت ما معادلة اإلحندار اخلطي أ ،  Johansonإختبار

PIBt=C0+C1(V agriculture)t+C2(V industrie)t+C3(V services)t +C4(Export)t 

+C5( import)t+ 𝜺  

 :حيث أن 
C0 , C1, C2, C3, C4, C5 : مقدرات النموذج اخلطي 

V agriculture : (القيمة املضافة من الناتج احمللي %)قطاع الزراعة 
V industrie :  (املضافة من الناتج احمللي القيمة %)قطاع الصناعة 

V services :(القيمة املضافة من الناتج احمللي  %)  قطاع اخلدمات 
Export    : ( من الناتج احمللي %) الصادرات 
Import  : (من الناتج احمللي  %) دات ر االو 

  الخطي تقدير معادلة اإلنحدار -5
اجلدول املبني أسفله يوضح خمرجات الربنامج القياسي من خالل دراسة أثر املتغريات املستقلة على 

 : املتغري التابع
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 دراسة اثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع: (12)لجدول رقم ا
Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 19/01/16   Time: 13:39   

Sample: 1980 2015   

Included observations: 36   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 51.64420 2116.252 0.024404 0.9807 

VAGRICULTURE -0.380060 21.16770 -0.017955 0.9858 

VINDUSTRIE -0.521849 21.19464 -0.024622 0.9805 

VSERVICE -0.626705 21.14391 -0.029640 0.9766 

EXPORT 0.069413 0.065991 1.051863 0.3013 

IMPORT 0.145454 0.124892 1.164639 0.2533 

     
     R-squared 0.163901     Mean dependent var 2.843056 

Adjusted R-squared 0.024551     S.D. dependent var 2.299953 

S.E. of regression 2.271544     Akaike info criterion 4.629808 

Sum squared resid 154.7973     Schwarz criterion 4.893728 

Log likelihood -77.33655     Hannan-Quinn criter. 4.721923 

F-statistic 1.176185     Durbin-Watson stat 1.202392 

Prob(F-statistic) 0.343924    

 Eviews8.1 على برنامج اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر 
 : املعادلة التقديرية تكتب على الشكل التايل  أما

PIB =51.64-0.38*VAGRICULTURE-0.52*VINDUSTRIE- 0.626*VSERVICE 

+0.069*EXPORT + 0.145*IMPORT 

(0.024)       (-0.017(       (-0.024)     (-0.029)           (1.05)        (1.16) 

   F-statistic = 1.17        R
2
 = 0.163       DW =1.20     prob = 0.34        N = 36    

  : علما أن   
 .(t-student)عبارة عن قيم إحصائية ).( : 

R2  : معامل التحديد.F  : إحصائيةFisher .N   : عدد املشاهدات 
DW  : إحصائيةDurbin Watson              Prob : اخلطأ احتمال. 
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 دراسة معنوية النموذج  - أ
من ، كذا إختبار فيشرو  املعنوية الكلية للنموذج اخلطي بإستخدام معامل التحديد باختبارنقوم 

 :خالل الفرضيتني التاليتني 
   أي أن املتغريات اخلارجية ال تفسر الظاهرة ) النموذج غري مناسب :  H0فرضية العدم  -

 .(املدروسة
 (أي أن املتغريات اخلارجية تفسر الظاهرة املدروسة) النموذج مناسب  :  H1الفرضية البديلة  -

نقارنه مع تلك احملسوبة ،كما أن عدد و  القيمة اجلدولية املقابلة إلحصائية فيشر جا باستخر نقوم أوال 
   .مشاهدة 30املشاهدات هو 

        F(n-k-1) =  F (36-5-1) =  F30:القيمة اجلدولية 

 والجدولية فيشر المحسوبة اتقيم إحصائي: (12)لجدول رقم ا

 الخطأ احتمال %2عند مستوى  %0 عند مستوى 
Ftab 3.70 2.53 0.34 

Fcal 1.17 

 Eviews8.1 من إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج :المصدر 
 %0من اجلدول أعاله يتبني أن قيمة إحصائية فيشر احملسوبة أقل من فيشر اجلدولية عند مستوى 

أي أن النموذج غري ، نرفض الفرضية البديلة، و بالتايل نقبل فرضية العدم، و  (Fcal<Ftab) أي أن   %2و
 .الناتج احملليشرح معدالت و  تساهم يف تفسريال  اخلارجية املدروسةأن املتغريات و  مناسب

ريات املستقلة  تشرح ما نسبته  هذا يعين أن املتغ، و  (R2 = 0.163)من خالل معدل التحديد و 
ملتغريات  %92.3 املقدرة بو  تبقي النسبة األكرب، و (معدالت الناتج احمللي ) من املتغري التابع  06.2%
من خالل هذا املعيار فإن النموذج غري جيد ألن نسبة شرح املتغريات ، و بإمكاهنا شرح النموذجأخرى 

 .املستقلة للمتغري التابع تعترب ضعيفة جدا



 قريجيج بن علي
 زايري بلقاسم. د.أ

 ي في الجزائراالقتصادي على النمو االقتصادأثر التنويع 

 (5102 إلى 0891 مندراسة قياسية  للفترة )

 

229 
 

 معنوية المعالم  اختبار -ب 
من مث تقييم تأثري املتغريات ، و لتقييم معنوية معامل النموذج املقدر (t-stat)تستخدم إحصائية 

     :من خالل إختبار الفرضيات املتعلقة باملعامل املقدرة على الشكل التايل ، املتغري التابعاملفسرة على 
H0 : فرضية العدم:        c0 = c1 =c2 = c3 = c4=c5 = 0                    
H1 : الفرضية البديلة :  c0   c1   c2   c3   c4  c5   0    

من  نوضح الذي املوايل اجلدول خالل املقدر من للنموذج  (t-stat)اختبار نتائج توضيح ميكن
   probمعنوية  مستوى وأدىن،   ttabاجلدولية  والقيم املقدرة للمعلمات  tcalاحملسوبة    القيم خالله
نستخرجها من جدول ستودنت  ( t-stat)القيمة اجلدولية إلحصائية .% 2معنوية  مستوى عند وذلك

متثل عدد معلمات النموذج  pو متثل عدد املشاهدات  n، (n-p)بدرجة حرية و  عند نفس املعنوية
 :اجلدول املوايل يوضح ذلك ، و  (n-p = 36-6 = 30)و تساوي .املقدر

 المقدر للنموذج  (t-stat)اختبار نتائج: (19)رقم  الجدول

 المعالم المقدرات

القيم 
 المحسوبة

(  T cal) 

 القيم الجدولية
(T tab) 

 الجدوليةالقيم 

(T tab) 
أدنى مستوى 

 معنوية
Prob 

 عند مستوى
0% 

 عند مستوى
2% 

 C0 0.024 2.750 2.042 0.9807 لثابتا

Vagicultre C1 -0.017 2.750 2.042 0.9858 

Vindustrie C2 -0.024 2.750 2.042 0.9805 

Vservice C3 -0.029 2.750 2.042 0.9766 

Export C4 1.05 2.750 2.042 0.3013 

Import c5 1.16 2.750 2.042 0.2533 

 Eviews8.1 من إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج :المصدر 
 :يلي ما نالحظ أعاله اجلدول خالل من
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 الثابت  املتغري ملعامل بالنسبة(C0) من القيمة  قلاحملسوبة أ القيمة أن ، نالحظذو اإلشارة املوجبة
 نرفض، و فرضية العدم سنقبلهبذل ، و عند مستوى كل املستويات <Tcal  T tabأي  ، اجلدولية

األكرب و  0.98بإحتمال خطأ قدرهو  نموذج املقدرمعنوية يف ال يس لهأي أن الثابت ل، الفرضية البديلة
 .ميكن قبول الثابت يف النموذج  ال منه، و من القيم احلرجة

  املتعلقة مبعامل قطاع الزراعة و  للمعامالت األخرى النسبةأما(C1)قطاع الصناعة ،(C2)  ، قطاع
فإن كل القيم احملسوبة إلحصائية ، (C5)ت معامل الوارداو  ،(C4)،الصادرات(C3) اخلدمات

مما يتحتم علينا قبول فرضية  ،%01و %2، %0ستيودنت أقل من القيم اجلدولية عند مستوى 
 .يف النموذج اخلطي املقدر العدم أي عدم معنوية معامالت املتغريات املدروسة

 للنتائج  االقتصاديالتفسير  -ج
أثره على الناتج و  تفسر اإلشارة املوجبة للمتغريات املدروسة بالعالقة الطردية ما بني كل متغري

، إذ أن زيادة وحدة واحدة من القيمة املضافة لقطاع الزراعة يؤدي إىل العكس صحيحو  اإلمجايل احمللي
كما أن . االقتصاديةمع النظرية  تناىف هو ما يو  وحدة من الناتج احمللي 1.29ب الناتج احمللي  إخنفاض

ب الناتج احمللي  اخنفاضقطاع اخلدمات يؤديان إىل و  واحدة من القيمة املضافة لقطاع الصناعة وحدةزيادة 
و ما يثبت ضعف .االقتصاديةأيضا مع النظرية  يتناىف هو ما ، و وحدة على الرتتيب 1.128 و 1.124

بسبب ضعف تنويع القاعدة  االقتصادياخلدمات يف النشاط و  الصناعة، مسامهات قطاعات الزراعة
 .الريعي االقتصادالتوجه كليا حنو و  اإلنتاجية
    ،وحدة 0.12لصادرات تساهم يف الرفع من معدالت الناتج احمللي ب فإن ا من جهة أخرىو 

 .الوطين االقتصادواليت تعترب ضعيفة مقارنة باألمهية الفعلية لقطاع الصادرات يف 
هو ما و  وحدة على الناتج احمللي 0.06غري أن نسبة مسامهة الورادات تؤدي إىل زيادة قدرها 

على و  .للوطن االقتصاديةإذ أن الورادات تساهم يف إضعاف القدرة االقتصادية، يتعارض مع النظرية 
، الزراعةمن خالل الدراسة القياسية للنموذج املقرتح تعترب نسبة مسامهة القيمة املضافة لقطاعات و  العموم
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يرجع سبب ذلك إىل و  تعترب مسامهتها يف الناتج احمللي ضعيفة جداإذ ، ضعيفة جدا اخلدماتو  الصناعة
 .االستثماراتخلطط التنموية اليت تساهم يف دفع عجلة غياب ا

 تصحيح الخطأو  نموذج التكامل المتزامن -2
بتحديد العالقة احلقيقية بني املتغريات يف املدى الطويل، ( املشرتك) يقوم حتليل التكامل املتزامن 

إال أهنا ستستقر يف املدى ، حيث أن السالسل الزمنية قيد الدراسة قد تكون غري مستقرة يف املدى القصري
 االختباراتذلك بإجراء إختبار جذور الوحدة واملتعلقة  بإجراء أحد و  الطويل أي توجد عالقة ثابتة بينهما

 اختبارأو   (Phillips-Perron)أو إختبار، (Augmented Dickey – Fuller) :التالية
(Kwiatkowski,Phillips, Schmidt, Shin ) وجود العالقة التوازنية الطويلة  باختبار، مث نقوم

 .(Johansen) اختبار باستخداماألمد 
 :قرارية السالسل الزمنية المدروسةإست اختبار. أ

مابني طريقة الرسم كما هو موضح يف امللحق ، تتعدد طرق الكشف عن إستقرارية السالسل الزمنية
عن جذور الوحدة اليت سنتطرق هلا يف هذه إضافة إىل طريقة الكشف ، كذا طريقة دالة اإلرتباط الذايتو  ،2

 .الدراسة 
 Augmented Dickey – Fullerنقوم بإختبار الفرضيتني التاليتني بإستخدام إختبار 

 أي أهنا غري مستقرة  عندما تكون ، السلسلة هبا جذر وحدة :  فرضية العدم ttab< t cal 

 ( السلسلة مستقرة) أي ، السلسلة ال حتتوى على جذر وحدة: الفرضية البديلةttab> tcal 
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 واجلدول املبني أسفله يلخص حالة اإلستقرارية ملختلف السالسل املدروسة يف النموذج القياسي
 حالة اإلستقرارية لمختلف السالسل المدروسة في النموذج القياسي: (18)رقم  الجدول

 السلسلة الزمنية

 عند الفرق األول عند المستوى
درجة 

 الثابت اإلستقرار
 اإلتجاه

 الثابتو 

دون 
 الثابت

 اإلتجاهو 
 الثابت

 اإلتجاه
 الثابتو 

دون 
 الثابت

 اإلتجاهو 
PIB -2.64 -4.60 -1.27 -6.02 -6.14 -6.22 I = (1) 

Vagriculture -2.43 -2.40 1.02 -2.19 -2.11 -2.01 I = (1) 

Vindustrie -0.94 -0.92 -1.89 -6.19 -6.12 -6.16
 

I = (1) 

Vservice -0.33 -0.92 1.32 -6.09
 

-6.02 -6.02 I  = (1) 

Export -0.22 -0.32 -1.33 -2.23 -4.24
 

-2.22 I  = (1) 

Import -0.38 -2.22 1.189 -2.02 -6.28 -2.2 I  = (1) 

 Eviews8.1 من إعداد الباحث إعتمادا على خمرجات برنامج :المصدر 
أي أن السلسلة هبا ، ال تستقر عند املستوى PIBـ السلسلة املتعلقة بمن خالل اجلدول يتبني بأن 

لذا سنقوم  ،%0 ر وحدة ألن القيمة احملسوبة لستودنت أقل من القيمة اجلدولية عند القيمة احلرجةذج
ية إذ تبني بأن القيمة احملسوبة هلذه اإلحصائية أكرب من القيمة اجلدول، بدراسة إستقراريتها عند الفرق األول

نقول بأن سلسلة الناتج احمللي تستقر عند  و لذا نقبل الفرض البديل، % 01و  %5،%0عند مستوى 
 .إستقرارية السالسل األخرى باختباربنفس الطريقة نقوم ، و الفرق األول

يف مجيع الصيغ و  بأن كل السالسل املدروسة ال تستقر عند املستوى تبنيمن خالل اجلدول و 
نرفض فرضية العدم أي أن السالسل هبا جذور وحدة ألن قيمة إحصائية ستودنت احملسوبة  الثالثة، لذا

اإلستقرارية عند الفرق األول تبني بأن مجيع السالسل  اختبارلكن بعد إجراء ، أقل من القيمة اجلدولية
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 لقيم احلرجة عند كل او  إحصائية ستودنت أكرب من القيمة اجلدولية قيمةمستقرة من الدرجة األوىل ،ألن 

 %. 01و  5%،0%
 للتكامل المشترك   Johansen اختبار. ب

اليت وجدناها تستقر عند الدرجة األوىل، نقوم و  بعد دراستنا إلستقرارية السالسل الزمنية املدروسة
  Akaike باملعايري املعروفةو Eviews8.1بربنامج  باالستعانةذلك و  بتحديد درجة التأخري املثلى

اجلدول املوايل يربز عالقة التكامل املشرتك و ،p = 1 إذ وجدنا فرتة اإلبطاء املثلى هي ،Schwarzو
 .Johansen بإستعمال إختبار

 .Johansen عالقة التكامل المشترك بإستعمال إختبار: (01)رقم  الجدول
 

  Date :08/10/2016     Time: 15:43                         

Sample (adjusted): 1982 2015                         

Included observations: 34 after adjustments                        

Trend assumption: Linear deterministic trend                        

Series: PIB VAGRICULTURE VINDUSTRIE VSERVICE EXPORT 

IMPORT                        

Lags interval (in first differences): 1 to 1                        

                           

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                        

                                                      Hypothesize

d  Trace 0.05                        

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 

Critical 

Value 

Prob.*

*                       

                           
                           

None *  0.775889  115.3464  95.75366  0.0012                       

At most 1  0.622336  64.49553  69.81889  0.1236                       

At most 2  0.327467  31.38798  47.85613  0.6456                       

At most 3  0.301408  17.90003  29.79707  0.5735                       

At most 4  0.153997  5.704615  15.49471  0.7301                       

At most 5  0.000550  0.018709  3.841466  0.8911                       

                           
                           

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                       
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 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                       

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                        

                           

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                       

                           
                           

Hypothesized  Max-Eigen 0.05                        

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 

Critical 

Value Prob.**                       

                           
                           

None *  0.775889  50.85087  40.07757  0.0021                       

At most 1  0.622336  33.10755  33.87687  0.0616                       

At most 2  0.327467  13.48795  27.58434  0.8563                       

At most 3  0.301408  12.19542  21.13162  0.5285                       

At most 4  0.153997  5.685906  14.26460  0.6538                       

At most 5  0.000550  0.018709  3.841466  0.8911                       

                           
                           
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                       

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

                       

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -228.8063    

       
      
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

PIB 

VAGRICULTUR

E 

VINDUSTRI

E 

VSERVIC

E EXPORT IMPORT  

 1.000000 -221.7943 -225.9916 -227.6889 -0.110639  1.877368  

  (50.1564)  (50.2253)  (50.1111)  (0.09916)  (0.23086)  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

                        

 Eviews8.1 على برنامج اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر 
 االحتمال قيمة أن تبني  Traceاألثر اختبار نتائج:أن يتضح التقدير لنتائج السريعة بالقراءة

أي            %2املرافق هلا أقل من  االحتمالو  82.32أكرب من القيمة اجلدولية 002.24 احملسوب األعظم

نقبل الفرض البديل القائلة بوجود عالقة تكامل مشرتك و  .عليه نرفض فرضية العدمو  %(2> 1.1102)
 .على األقل



 قريجيج بن علي
 زايري بلقاسم. د.أ

 ي في الجزائراالقتصادي على النمو االقتصادأثر التنويع 

 (5102 إلى 0891 مندراسة قياسية  للفترة )

 

264 
 

 طويلة األمد فتبقى مقبولة  واحدة  أما فرضية العدم الثانية اليت تثبت وجود عالقة تكامل مشرتك 
لذا  ،%2املرافق هلا أكرب من  االحتمالو  (68.90>  64.48 ) ألن قيمة األثر أقل من القيمة احلرجة

 وهو البديل واالختيار. ميكن القول بأن هناك عالقة تكامل مشرتك واحدة ما بني املتغريات املدروسة
الذي خيترب فرضية العدم القائلة بأن عدد متجهات التكامل املتساوى و Max  العظمى املميزة القيم اختيار

أكرب  21.92 األعظم احملسوب االحتمالمبا أن قيمة ، و r +1مقابل الفرض البديل بأهنا تساوي ،  rهي
الفرض البديل أي  نقبلو  عليه نرفض فرضية العدمو  ،%2 عند القيمة احلرجة 40.07من القيمة اجلدولية 

وجود عالقة اجلزم على ،لذا ميكن  (33.87>  22.01 ألن)  وجود عالقة تكامل مشرتك على األقل
 :تكتب على الشكل الرياضي التايل واليت.األمد ما بني املتغريات املدروسة  طويلة واحدة تكامل مشرتك

PIB = -221.79 Vagiculture -255.99 Vindustrie -227.68 Vservice -0.11 

Export +1.87 Import  

قطاعات و  يتبني من عالقة التكامل املشرتك بأن هناك عالقة عكسية ما بني اإلنتاج الداخلي اخلام
، يف االقتصاديةهذا ما يتناىف مع النظرية ، و الصادرات  يف األجل الطويل و  الصناعة ،اخلدمات، الزراعة

هو و  الوارداتو  حني ظهر معامل الواردات ذو إشارة موجبة مما يعكس العالقة الطردية بني اإلنتاج الداخلي
 .االقتصاديةمع النظرية  ما ال يتوافق

 نموذج تصحيح الخطأ .ج
فالبد أن حيض بنموذج بعد التأكد من وجود عالقة التكامل املشرتك ما بني املتغريات املدروسة 

الذي يأخذ بعني ، و ، إذ يدرس إمكانية تواجد عالقة التكامل املشرتك يف األمد القصريتصحيح اخلطأ
إستقرت عند املستوى بعد  ( E )لإلشارة فإن سلسلة البواقي، و املبطئة بفرتة واحدة األخطاءاإلعتبار قيمة 

 .هذا ما يأكد عن وجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات، و إجراء إختبار جذور الوحدة الثالثة
نقوم بتأخري سلسلة ، ولصياغة منوذج اخلطأ الذي يدل عن وجود عالقة توازنية يف األمد القصري

 :املعادلة التالية ذلك من خالل ، و البواقى فرتة واحدة
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dPIBt = C0 + C1 dVagriculture t+ C2dVindustriet +C3 dVservicet+ C4 

dExportt + C5 dImportt + Et-1 

بفرتة مبطئة واحدة لقيمة األخطاء، و  وبعد تقدير املعادلة عند الفروق األوىل للمتغريات املدروسة
 :الدراسةحتصلنا على املعادلة املقدرة التالية من خالل الربنامج القياسي املستعمل يف 

DPIB=0.10+0.86*DVAGRICULTURE+0.33*DVINDUSTRIE+ 

0.020*DVSERVICE - 0.02*DEXPORT + 0.20*DIMPORT - 0.597*E(-1) 

كما يتبني من خالل خمرجات الربنامج القياسي، بأن عملية تصحيح أخطاء النموذج تساهم يف 
أي أن املتغريات ، %42.20حيث يرتفع معامل التحديد ليساوي بذلك نسبة ، الرفع من معنوية النموذج

كذا و  اجلدول التايل يبني قيمة املقدرات، و املدروسة تساهم يف شرح النموذج املدروس بتلك النسبة املقدرة
 :القيم اإلحصائية لكل متغري

نموذج تصحيح الخطأ: (00)الجدول رقم   
Dependent Variable: DPIB                       

Method: Least Squares                       

Date: 13/10/16   Time: 12:15                       

Sample (adjusted): 1981 2015                       

Included observations: 35 after adjustments                      

                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       

                         
                          C 0.105708 0.349826 0.302174 0.7648                     

DVAGRICULTUE 0.859105 11.81936 0.072686 0.9426                     

DVINDUSTRIE 0.367120 11.87199 0.030923 0.9756                     

DVSERVICE 0.020720 11.78540 0.001758 0.9986                     

DEXPORT -0.027521 0.196849 -0.139806 0.8898                     

DIMPORT 0.202486 0.126585 1.599608 0.1209                     

E(-1) -0.597234 0.171247 -3.487552 0.0016                     

                         
                         R-squared 0.453130     Mean dependent var 0.086000                     

Adjusted R-squared 0.335943     S.D. dependent var 2.452211                     

S.E. of regression 1.998298     Akaike info criterion 4.399326                     
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Sum squared resid 111.8095     Schwarz criterion 4.710395                     

Log likelihood -69.98820     Hannan-Quinn criter. 4.506707                     

F-statistic 3.866741     Durbin-Watson stat 1.840424                     

Prob(F-statistic) 0.006185                        

 Eviews8.1 على برنامج اعتمادامن إعداد الباحث  :المصدر                                                   
هي معنوية عند و  (1.28-)ــ وية لامسو  ومن خالل اجلدول يتبني بأن قيمة حد اخلطأ سالبة

 على الرتتيب،% 01و %2،%0أقل من  (1.1106) مستويات القيم احلرجة ألن اإلحتمال املوافق هلا 
اإلشارة السالبة بإثبات لوجود العالقة التوازنية الطويلة األجل ما بني املتغريات املدروسة كما ذكرنا تفسر و 

إىل التوازن  القصري األجل إختالالت من لالنتقال النموذج تكيف سرعة املعلمة هذه وتعكس .سالفا
إىل أن الناتج احمللي اإلمجايل كمتغري تابع  أاخلط تصحيح حد معامل قيمة تشري حيث األجل الطويل

اليت تعين أنه عندما ينحرف و  % 59.72اليت تعادل نسبة و  يتعدل حنو قيمته التوازنية يف كل فرتة زمنية
% 59.72فإنه يتم تصحيح ما يعادل ، عن قيمته التوازنية (t-1)الناتج احمللي اإلمجايل يف الفرتة القصرية 

هو ما و  حىت اخلدمايتو  كما يالحظ اإلشارة املوجبة ملعامالت القطاع الزراعي، الصناعي  ،(t) يف الفرتة
إشارة نفس املعلمات املقدرة يف األجل  هو ما ال يتوافق معو ، من جهة االقتصاديةيتوافق مع النظرية 

ة حجم إذ أن زياداالقتصادية، ، غري أن إشارة معامل الصادرات جاءت متناقضة مع النظرية الطويل
جاءت هي األخرى  الوارداتالصادرات سيؤدي حتما إىل زيادة الناتج احمللي، غري أن إشارة معامل 

 .االقتصاديةمتناقضة مع النظرية 
 :اتمةــــــــخ

، تبين إسرتاجتيات فعالة يتطلب ضرورة يف اجلزائر االقتصاديلنمو ل مرتفعة حتقيق مستوياتإن 
املعتمد أساسا على تنوع  االقتصادالقائم على اإليرادات النفطية إىل  االقتصادتساهم يف التحول من 

من ، الوطين االقتصادالقطاعات احلساسة يف بباإلهتمام  يتحقق ذلك إال مصادر الدخل املختلفة وال
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أبرزت الدراسة القياسية  إذخالل تنمية اإلستثمارات يف جماالت الزراعة، الصناعة وحىت القطاع اخلدمايت، 
 :نتائج التالية ال
، حيث االقتصاديو اخلدمات يف الرفع من مستويات النمو  الصناعة، ضعف مسامهة قطاعات الزراعة -

ظهرت معلماهتا سالبة مما ترتجم بعدم قدرة هذه القطاعات على تغطية حجم املخصصات املالية 
 ؛املوجهة لعملية حتفيز اإلستثمارات

-0891)  بقطاعات غري القطاعات الثالثة املدروسة يف الفرتة مناإلرتباط القوي لإليرادات العامة  -

 ؛الريعي للجزائر اليت تعتمد بدرجة كبرية على اإليرادات النفطية االقتصادهذا مايثبت ميزة ، و (2102
وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة يف املدى الطويل ترتجم مبدى أمهية قطاعات  -

، حيث بني منوذ تصحيح اخلطأ بأن للوطن االقتصاديةدمات يف حتسني الوضعية اخلو  الصناعة، الزراعة
إذ أن التغري يف وحدة واحدة من ، موجبة( اخلدمات و  الزراعة، الصناعة)معلمات املتغريات الثالثة 

على %( 2و  %63،%92) ب  االقتصاديالقيمة املضافة يؤدي إىل إرتفاع مسامهتها يف النمو 
 ؛الرتتيب

، يف األسواق الدولية  احلرج الناتج عن تدهور أسعار النفط االقتصاديأمام هذا الوضع و  األخري،يف  -
على تفعيل دور القطاع اخلاص إىل أساسا يتطلب األمر من الدولة تبين إسرتاجتيات ناجعة تقوم 

تلف املتوسطة يف خمو  خلق املؤسسات الصغرية زيادة من أجل املسامهة يف، جانب القطاع العمومي
لتحقيق إقالع إقتصادي فعال يساهم  الرئيسيقتصاد الوطين، بإعتبارها احملرك لإل املشكلة قطاعاتال

من  للدول االقتصاديةة و بدرجة كبرية يف خلق مصادر أخرى للثروة اليت تعترب أهم معايري قياس الق
كذا العمل على فتح قنوات جديدة لتصريف املنتوجات يف إطار سياسية تشجيع الصادرات و ، جهة

 .االقتصاديخارج احملروقات من جهة أخرى، هلدف حتقيق مستويات مرتفعة للنمو 
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 : قائمة المراجع
 :مراجع باللغة العربية

 أفغانستانو  منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،أفاق االقتصاد اإلقليمي ،صندوق  النقد الدويل .0
 .2102باكستان، أكتوبر و 

 2110مجهورية مصر العربية،  ،مقدمة في علم االقتصاد الزراعي ،حممد مدحت مصطفى .5
نماذج تقييم المشاريع اإلستثمارية بين النظرية والتطبيق وإنعكاسات ذلك على  ،مسيكة بوفامة  .2

 .2110-2111، اجلزائر، دكتوراه دولة غري منشورة" اجلزائرمثال  ، االقتصاديات النامية
 .2104، اخلرطوم ،الكتاب السنوى لإلحصاءات الزراعية العربية  ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية .2
  قطر،  مركز اجلزيرة  للدراسات، ،تباينات حادة وفرص مواتية 5102االقتصاد العربي في  ،جورج قرم .2

 2102يناير  22
 2100، املنتدى اإلفريقي  التاسع عشر لوزراء الصناعة، اجلزائر .2
للفرتة ، نشرة اإلحصاءات الصناعية للبلدان العربية ،اإلجتماعية لغرب آسيااالقتصادية و تقرير اللجنة  .2

2116-2102 
سلسلة اخلرباء، املعهد  ،رأس المال البشري والنمو في الدول العربية ، وشاح رزاق، بلقاسم العباس .9

   .2100،جوان 42العريب للتخطيط، العدد
، رسالة دكتوراه غري االهمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة حالة الجزائر ،عامر عيساين .8

 .2101منشورة،جامعة باتنة،
 شر، الوراق للناألوىل، الطبعة أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحة ،موفق عدنان .01

 .2101 االردن، والتوزيع، ،
 .8199 عمان، وهران، دار ،السياحة صناعة العزيز، عبد ماهر توفيق .00
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 :جنبيةمراجع باللغة األ
12. CNES « la configuration du foncier en Algérie , une contrainte au 

développement économique »,24
ème

 session Plénière . 

13.  Klaus-Schwab, Xavier SALA-i- Martin « the Global Competitiveness 

Report , “World Economic Forum . 

 

 :مالحق
 .إحصائيات المتغيرات المدروسة :(10)رقم   ملحق

 
الناتج المحلي 

اإلجمالي 
)%( 

القيمة المضافة 
 للزراعة

من  )%
PIB) 

القيمة 
المضافة 
 للصناعة

من )% 
PIB) 

المضافة القيمة 
 للخدمات

من )% 
PIB) 

 الصادرات
من )% 

PIB) 

 الواردات
من )% 

PIB) 

1980 0.79 8.51 57.65 33.84 34.34 30.34 

1981 2.99 9.23 57.05 33.71 34.59 30.88 

1982 6.4 8.39 56.12 35.49 30.92 28.99 

1983 5.4 7.75 55.81 36.44 27.94 25.8 

1984 2.28 7.53 55.80 36.66 25.71 27.47 

1985 3.7 8.99 53.56 37.44 23.58 26.74 

1986 0.4 10.18 48.11 41.71 12.85 23.17 

1987 -0.69 12.87 46.42 40.70 14.27 18.41 

1988 -1 12.16 45.29 42.54 15.51 22.6 

1989 4.40 13.04 45.53 41.43 18.64 28.51 

1990 0.8 11.36 48.16 40.47 23.44 24.94 

1991 -1.2 10.17 53.16 36.67 29.12 23.6 

1992 1.8 12.13 49.71 38.16 25.32 23.87 

0882 -2.01 12.08 48.64 39.26 21.78 23.14 

1994 -0.89 10.06 48.96 40.98 22.53 26.054 

1995 3.8 10.50 50.41 39.10 26.19 28.99 

1996 4.09 11.77 51.23 37.00 29.76 23.94 
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1997 1.1 9.48 52.31 38.21 30.91 21.34 

1998 5.09 12.53 46.15 41.32 22.58 22.52 

1999 3.2 12.20 48.00 39.80 26.81 23.68 

2000 2.2 8.88 58.61 32.51 41.17 21.35 

2001 4.61 10.20 52.40 37.40 36.69 22.017 

2002 5.59 9.76 52.06 38.16 35.5 25.63 

2003 7.2 10.32 53.45 36.22 38.25 23.9 

2004 4.3 9.90 54.86 35.23 40.05 25.65 

2005 5.9 8.01 59.73 32.25 47.2 24.07 

2006 1.7 7.74 60.46 31.77 48.81 21.91 

2007 3.39 7.69 58.57 33.74 47.06 24.87 

2008 2 6.68 59.46 33.86 47.97 28.71 

2009 1.59 9.53 48.87 41.59 35.37 35.95 

2010 3.6 8.62 51.42 39.96 38.44 31.42 

2011 2.8 8.327 50.94 40.74 38.97 28.74 

2012 3.3 9.29 50.74 39.96 37.74 29.11 

2013 2.79 01.64 47.61 41.85 33.14 30.28 

2014 2.9 00.18 42.62 42.22 29.8 31.65 

2102 2.8 02.12 28.18 43.80 23.56 36.78 

 10/04/2016 احملدثة إىل غاية قاعدة بيانات البنك الدويل  :المصدر
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 الرسم لتوضيح إستقرارية الفروق األولى للسالسل قيد الدراسة طريقة:(15)رقم  ملحق
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 ،واقع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
 دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية غليزان

 علي عائشة بن
 والتجارية وعلوم التسيرية العلوم االقتصادية طالبة دكتوراه، كلي

 ، اجلزائرجامعة الشلف
 aichabenali2011@yahoo.fr : بريد إلكرتوين

 

 نوري منير. د.أ
 االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري كلية العلومأستاذ التعليم العايل،  

 ، اجلزائرجامعة الشلف
 nourimounir2@gmail.com: بريد إلكرتوين

 :ملخص
لقد أدركت الكثري من املؤسسات يف خمتلف دول العامل خصوصا يف الدول املتقدمة منها، أمهية 
تبين نظام إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب إداري قادر على استيعاب التحديات والتعامل معها من أجل 

هدفت هذه الدراسة إىل دراسة واقع تطبيق مبادئ إدارة  .رهتا التنافسية وضمان بقائها واستمرارهاتعزيز قد
اجلودة الشاملة يف عينة من املؤسسات االقتصادية بوالية غليزان، حيث اعتمدت على املنهج الوصفي 

على مراجعة األدبيات حول نظام إدارة اجلودة  اعتمادا .التحليلي ملالئمة هذا املنهج لطبيعة الدراسة
الشاملة واليت مشلت إسهامات رواد ومفكرين إداريني يف هذا اجملال، مت حتديد مثانية مبادئ أساسية إلدارة 

  .اجلودة الشاملة مت اختبار مدى تطبيقها يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة
أظهرت نتائج الدراسة أن مبادئ إدارة اجلودة الشاملة تطبق بشكل متوسط عموما يف املؤسسات 

متخض عن هذه الدراسة مجلة من التوصيات الرامية إىل تفعيل ممارسة نظام إدارة اجلودة . املستقصاة
 . الشاملة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

 .شاملة، مبادئ إدارة اجلودة الشاملةاجلودة، إدارة اجلودة ال: مفتاحية كلمات
 

mailto:aichabenali2011@yahoo.fr
mailto:nourimounir02@gmail.com
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Abstract: 

The different enterprises in the world had learnt that the adoption of 

the Total Quality Management is the way to challenge and to acquire a 

competitiveness with an ensuring of the survival and continuity in the 

business climate. This study aimed to examine the reality of the application 

of TQM principles in a sample of Economic enterprises at Relizane city. 

We relied on the descriptive and analytical approach to this study. Results 

of the study showed that the principles of total quality management are 

applied in the enterprises that constitute our sample; by the way, the use of 

TQM is not high.  

This study resulted in a number of recommendations aimed at 

activating the practice of TQM in the Algerian enterprises. 

Keywords: Quality, Total quality management, Total quality management 

principals. 

 : مقدمة
إن التحدي الكبري الذي أصبح يواجه العامل اليوم يف ظل قطار العوملة قد أدى إىل ازدياد املنافسة 

فلم هتتم املؤسسات اجلزائرية باملنافسة احمللية فحسب وإمنا كان لزاما عليها أن تنتبه خلطر املنافسة  العاملية،
ويأيت  .العاملية يف ظل االنتشار الواسع لألسواق العاملية وحرية التجارة وظهور الشركات املتعددة اجلنسيات

ه املتطلبات يف عصر املنافسة احلادة وحماولة نظام إدارة اجلودة الشاملة كوسيلة إدارية حديثة لتحقيق كل هذ
  1.العديد من املؤسسات البقاء يف السوق أو حتسني وضعها التنافسي

وقد حققت على  2.بدأ مفهوم إدارة اجلودة الشاملة بالظهور يف الثمانينات من القرن العشرين
مدى العقدين املاضيني من الزمن جناحات باهرة وملفتة للنظر يف العديد من املؤسسات العاملية األمريكية، 

فنظام إدارة اجلودة الشاملة من األساليب التسيريية املعاصرة، واليت أثبت تطبيقها القدرة . اليابانية واألوربية

                                                 
1

، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الجودة الشامة طريقك للحصول على شهادة اإليزو حممد الصرييف، -
 .  8، ص 1122اإلسكندرية، 

  .5، ص  1118، دار وائل للنشر، األردن، إدارة الموارد البشرية مفاهيم وتطبيقاتحمفوظ أمحد جودة،  -2
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نا هو . مت العمل وااللتزام مببادئها ة يف ترقية تنافسيتها مىت ماعلى حتسني األداء العام للمؤسسة واملسامه
 : تكمن اإلشكالية املراد معاجلتها يف هذا املقال والسؤال احملوري الذي يطرح هو

التزام ودعم اإلدارة العليا، التركيز على الزبون، فرق )ما مدى تبني مبادئ إدارة الجودة الشاملة 
مستمر، التركيز على العمليات، االعتماد على البيانات في اتخاذ العمل، التدريب، التحسين ال

 في المؤسسات االقتصادية عينة الدراسة؟( القرارات والتغذية العكسية
 : أهمية الدراسة

حيث نعتقد أن هناك حمدودية يف تبين هذا النظام  يتسم موضوع إدارة اجلودة الشاملة باحلداثة، -
 والتحكم يف استخدامه من طرف املسريين والعاملني يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية؛

تعاين أغلب املؤسسات اجلزائرية من مشاكل اجلودة واإلنتاجية، وهذا يتطلب اإلسراع بدراسة مزايا  -
عاليته وأثره على حتسني جودة املنتجات وتدعيم القدرة تطبيق هذا األسلوب اإلداري، والتعرف على ف

 التنافسية للمؤسسات؛
تعد هذه الدراسة أداة معلوماتية حول مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات  -

 .     االقتصادية اجلزائرية عينة الدراسة، ولفت انتباه هذه األخرية إىل أمهية تطبيق هذا املدخل اإلداري
 :هداف الدراسةأ

حماولة استعراض أهم األسس النظرية والتطبيقية اليت يرتكز عليها مفهوم إدارة اجلودة الشاملة كنموذج  -
تسيريي متكامل حيث على إتقان األعمال بدقة ويسعى إىل حتسني اجلودة باستمرار، وأهم العقبات 

 اليت حتول دون تطبيقه؛
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية حماولة االطالع على واقع ومستوى تطبيق  -

 اجلزائرية؛
عرض بعض التوصيات اليت من شأهنا تفعيل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية  -

 . اجلزائرية
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اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، ملالئمة هذا املنهج لطبيعة الدراسة، : منهج الدراسة
يق أهدافها، والوصول إىل إجابات تسهم يف وصف وحتليل نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة حول وحتق

 . مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 :اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة .1

 : تعريف إدارة الجودة الشاملة -1.1
املطلع على األدب اإلداري جيد العديد من التعاريف املختلفة ملفهوم اجلودة ومن أبرز هذه 

 :التعاريف نذكر
  تعريفDEMING  التوافق مع احتياجات املستهلك ومتطلباته مهما  "الذي يعرف اجلودة بأهنا

والتخفيض املستمر للخسائر  كانت، وبأهنا تعين أيضا التحسني املستمر يف مجيع النشاطات،
 3"والتكاليف

  أماJAURAN  4."املالئمة لالستخدام"فيعرفها بأهنا 
 021وتعرفها اجلمعية الفرنسية للمعايري وفق املعيار-x 50  اجلودة هي جمموعة اخلصائص : "كما يلي

 5."الضمنيةواملميزات ملنتوج أو خدمة واليت تعطيه القدرة على تلبية االحتياجات املعترب عنها أو 
   اجلودة هي جمموعة اخلصائص املتعلقة باملنتوج : "أما اجلمعية األمريكية ملراقبة اجلودة فتعرفها كما يلي

 6."أو اخلدمة واليت يؤدي تفعيلها إىل إرضاء احلاجات املتوقعة أو املرغوبة

                                                 
3
 .21، ص1121، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن،0999إدارة الجودة الشاملة، إيزولعلى بوكميش،  - 

4
، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، واإليزو TQMإدارة الجودة الشاملة ، وآخرونعبد النيب الطائي   - 

 .12، ص1112عمان، 
5 - Jean Marie CHATELAT ; Méthodes Productique et qualité ; édition Marketing ;. 

S.A ; Paris ;1996 ; p12.  
6 -  Ph . KOTLER et B . DEBOIS ; Marketing Management ; Public ; union ; 10

eme
 

edition ; Paris ; 2000 ; p80. 
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  كما عرف كل من املعهد الوطين األمريكي للتقييس(ANSI)  واجلمعية األمريكية للجودة(ASQ) 
املميزات واخلصائص الكلية ملنتوج أو خدمة ما، واليت تدل على قدرته على إشباع :"اجلودة بأهنا

 7."حاجات معينة
  أما املهندس الياباينTaguchi تعرب عن مقدار : "فقد أعطى تعريفا أكثر مشولية مفاده أن اجلودة

  قد يسببها املنتوج للمجتمع بعد تسليمه، وتتضمن اخلسارة اليت ميكن تفاديها، واليت
  هي جمموعة من اخلصائص واملميزات النسبية اليت تنطوي عليها سلعة أو خدمة ما، واليت

هذه اخلسارة الفشل يف تلبية توقعات الزبون، والفشل يف تلبية خصائص األداء، والتأثريات تستجيب 
  8."ريهااجلانبية على اجملتمع كالتلوث والضجيج وغ

اجلودة هي جمموعة من اخلصائص واملميزات النسبية  :القول أنقة ميكننا من خالل التعاريف الساب
اليت تنطوي عليها سلعة أو خدمة ما، واليت تستجيب حلاجات الزبون وتوقعاته وتراعي سالمة وراحة 

 .اجملتمع
واليت مبجملها شكلت إلدارة اجلودة الشاملة إطارها ومفهومها وفلسفتها املتميزة يف  تعددت التعاريفكما 

 . الفكر اإلداري احلديث
شكل تعاوين إلجناز األعمال باالعتماد على اجلهود املشرتكة بني "بأهنا  Jablonskiحيث يعرفها  -

 9"اإلدارة والعاملني هبدف حتسني اجلودة وزيادة اإلنتاجية وبشكل مستمر

                                                 
7
-  JAMES R. Eyans and JAMES W. Deam JR; Total Quality: Management; 

Organization and Strategy; 3
rd

 ed; South-Western Publishing Company; Ohio; 2003; 

pp:9-10. 
8
دار وائل  ، الطبعة األوىل، ISO9000 et ISO14000أنظمة إدارة الجودة والبيئة حممد عبد الوهاب العزاوي،  - 

 .22، ص1111 للنشر، األردن،
9
، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر 0999:  0999إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات االيزو قاسم نايف علوان،  - 

 .81، ص1112والتوزيع، األردن، 
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جمموعة األعمال واألنشطة اليت يلتزم هبا مجيع أفراد املنظمة على اختالف "ويعرفها الصويف بأهنا  -
 10؛"مستوياهتم من أجل تلبية حاجات الزبائن ورغباهتم

اجلودة يف كل شيء وكل إجناز يتحقق بأحسن الطرق والسبل، وحبيث ال "كما تعرف أيضا بأهنا  -
 11؛"يف حتقيق األهداف والنتائج املنتظرة للمنشأة يوجد عنصر منتج ال يساهم بشكل جيد

تلك اجلهود املبذولة من جانب كل فرد يف املنظمة، وبشكل "ما يقصد بإدارة اجلودة الشاملة ك -
 12؛"متواصل لتطوير األداء على النحو الذي يقابل العمالء النهائيني املستفيدين من اخلدمة

منوذج إدارة يتضمن تغيري شامل للمؤسسة، ال ميكن اختصارها إىل جمرد إقرار بعض  "وتعرف بأهنا  -
  13؛"األدوات ومناهج العمل بالفرق

نظام للتسيري يعتمد على املوارد البشرية اليت تسعى إىل حتقيق التحسني املستمر  "وتعرف أيضا بأهنا  -
 14؛"من أجل إرضاء وإشباع حاجات املستهلكني وبتكلفة أقل

 

أسلوب إداري متكامل  :من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف إدارة اجلودة الشاملة بأهنا
ميكن من خالله إدارة املنظمة بشكل أفضل، وهو يقوم على االلتزام الكلي مببدأ اجلودة من طرف اإلدارة 

                                                 
10

، دار اليازوري العلمية للنشر والخدمية اإلنتاجيةنظم إدارة الجودة في المنظمات ، وآخرونيم الطائي جحيوسف  - 
 .225، ص1112والتوزيع، األردن، 

11
، 1121، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلنتاجيةالجودة الشاملة مخرج الكفاية حممد املصري،  أمحد  - 

 .22ص
12

أثر تطبيق الجودة الشاملة في مرفق إداري عمومي جزائري على تحقيق بن سليمان جنيب، بن بوزيان  حممد،  - 
،  11والتنمية، جامعة مستغامن، العدد اإلسرتاتيجيةجملة  ،(SERV QUAL)نموذج  باستعمالرضا الزبون وقياسه 

 .221 ، ص1121
13 -  CLAUDE Yves Bernard, Le Management par la Qualité Totale, AFNOR, France, 

2000, P217. 
14 -  Jean BRILMAN, Les Meilleures Pratiques du Management, éditions d’ 

Organisation, Paris, 3
ème

 éd, 2001, P217. 
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ستقبلية، والرتكيز على والعاملني والرتكيز على الزبائن وإشباع حاجاهتم واالستجابة لتوقعاهتم احلالية وامل
 .التحسني املستمر لكل العمليات ويف خمتلف مراحل العمل

 

 :مبادئ إدارة الجودة الشاملة -1.1
باالعتماد على األدبيات اإلدارية اخلاصة مببادئ إدارة اجلودة الشاملة واليت مشلت إسهامات رواد 

 15:إدارة اجلودة الشاملة وجزاء يف هذا اجملال مث حتديد املبادئ األساسية إلدارة اجلودة الشاملة التالية
 التزام ودعم اإلدارة العليا؛ -
 الرتكيز على الزبون؛ -
 فرق العمل؛ -
 على العمليات؛ الرتكيز -
 االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات؛ -
 التدريب؛ -
 التغذية العكسية؛ -
 .التحسني املستمر -
 :الفرق بين إدارة الجودة الشاملة واإلدارة التقليدية -1.1

بعد التعرف على مفهوم ومبادئ إدارة اجلودة الشاملة أصبح من املمكن استخراج الفوارق بينها 
 :التقليدية، واليت نلخصها يف اجلدول التايلوبني اإلدارة 

 
 

                                                 

-
15

تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات الصناعية الجزائرية الحاصلة على حيىي برويقات عبد الكرمي، إشكالية   
، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، اجلزائر، 0999شهادة االيزو 

 .12ص ،1112
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 .المقارنة بين إدارة الجودة الشاملة واإلدارة التقليدية :(01) الجدول رقم               

 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية عناصر المقارنة

 تعظيم أرباح وعوائد املنظمة الهدف

حتقيق رضا عمالء املنظمة من خالل 
احتياجاهتم ورغباهتم مبستوى تلبية 

عال من اجلودة وهذا ما سيؤدي إىل 
 .حتقيق األرباح

الهيكل 
التنظيمي وتوزيع 

 .السلعة

هياكل تنظيمية عمودية والسلطة مركزية، تدفق 
 .املعلومات والقرارات من األعلى إىل األسفل

هيكل أفقي والسلطة ال مركزية، 
 .خمتلف التدفقات تأخذ مسرى أفقي

 .على املدى القصري التخطيط
تكامل وتوازن ما بني املدى القصري 

 .والطويل
أسلوب العمل 

وتحمل 
 .المسؤولية

يقوم كل فرد أو إدارة بعمله منفردا وهلذا تكون 
 .املسؤولية شخصية

العمل اجلماعي والتعاوين يف فرق، 
 .وهلذا حتمل املسؤولية يكون مجاعي

السياسات 
 واإلجراءات

 .تتميز باملرونة .باجلمودتتميز 

اتخاذ القرارات 
 .وحل المشاكل

 .ختتص جهة معينة بذلك

تعتمد على الدميقراطية القائمة على 
املشاركة وبالتايل فإن عملية اختاذ 
القرارات وحل املشاكل تكون 

 .مجاعية
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 .نظام الحوافز
بالثبات ومعظم احلوافز املستخدمة مادية  يتسم

 .باعتبار أن الفرد رجل اقتصادي

تعتمد على تطوير نظام احلوافز كما 
أنه يشمل على حوافز مادية ومعنوية 

 .يف نفس الوقت
عملية التطوير 

 .والتحسين
ال تقوم بالتطوير إال ملرات حمدودة وذلك عند 

 .احلاجة
 .التطوير والتحسني املستمر

 .األفراد

ترى أن األفراد العاملني يف املنظمة مبثابة قيد 
وتكلفة جيب تدنيتها، كما أهنا ال توليهم الثقة 
وال ميكنهم التدخل يف شؤون املنظمة بإبداء 

 .أرائهم ومقرتحاهتم

تنظر للفرد على أنه مورد وشريك لذا 
جيب االهتمام به حىت يعطي ما لديه 

 إذ بإمكانه مساعدة املنظمة على
حتقيق أهدافها كما ميكنه قيادهتا إىل 
عكس ما تصبو إليه، وبالتايل جيب 
منحه الثقة واالستماع إليه والبقاء 

 .على اتصال به
الطبعة األوىل، دار البداية، األردن،  إدارة الجودة الشاملة،فداء حممود حامد، : بناءا على نيمن إعداد الباحث: المصدر

 .01-18ص ص ،1121

 :تصميم الدراسة التطبيقية منهجية .1
بعد أن مت التطرق للتأصيل النظري ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة، حاولنا ربط هذه املعارف النظرية 
بالواقع، حيث سنقوم بدراسة واقع تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، 

 .اليت تقع يف والية غليزان وذلك من خالل اختيار عينة من بعض املؤسسات
 :وصف مجتمع وعينة الدراسة -1.1
 وقد مت . تكون جمتمع الدراسة من مجيع املؤسسات االقتصادية يف والية غليزان: مجتمع الدراسة

اختيار عينة الدراسة من مديري املؤسسات املبحوثة أو نواب املدراء أو اإلطارات من أجل اإلجابة على 
 .استمارة االستبيان
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 مؤسسة  01، مت توزيعها على (االستبيان)بعد التأكد من صدق أداة القياس : عينة الدراسة
 01استبيان من أصل  84بعد القيام جبمع االستبيانات املوزعة مت اسرتجاع  .اقتصادية يف والية غليزان

مت استبعاد وبعد مراجعة االستبيانات ألغراض التحليل %.  69استبيان موزع، أي بنسبة اسرتجاع بلغت 
 84منها بسبب عدم صالحيتها للتحليل، وعليه فقد كان عدد االستبيانات اخلاضعة للتحليل  01

واجلدول  مؤسسة اقتصادية موزعة على والية غليزان، 84وبالتايل فإن عينة الدراسة تتكون من . استبيان
 :التايل يبني توزيع املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة تبعا ملتغرياهتا املستقلة

 توزيع المؤسسات االقتصادية عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة للدراسة:(02)الجدول رقم 
 % النسبة المئوية العدد المستويات المتغيرات

 حجم المؤسسة
 11.21 21 كبرية

 50.82 11 متوسطة

 25.02 11 صغرية

 ملكية المؤسسة
 55.11 12 خاصة

 11.01 20 عمومية

 11.11 11 خمتلطة

طبيعة نشاط 
 المؤسسة

 11.21 21 القطاع التجاري

 51.12 11 القطاع الصناعي

 10.82 12 القطاع الزراعي

 22.21 15 قطاع اخلدمات

 999 83 المجموع

 بناءا على نتائج الدراسة  نيمن إعداد الباحث: المصدر
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 :من خالل توزيع املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة حسب عدة متغريات، يظهر ما يلي
  حسب حجم املؤسسة، يظهر أن أكرب نسبة لعينة الدراسة هي مؤسسات متوسطة، ويرجع ذلك

الكبرية مث املؤسسات لكثرة انتشار هذا النوع يف االقتصاد احمللي، وتأيت بعدها يف الرتتيب املؤسسات 
 الصغرية؛

  وحسب ملكية املؤسسة، فنالحظ أن عينة الدراسة تكونت من عدد أكرب من املؤسسات اخلاصة
يف حني انعدمت ، % 11.01، وتليها املؤسسات العمومية بنسبة %  55.11فاق النصف أي بنسبة 

 املؤسسات املختلطة من عينة الدراسة؛
 ،فنالحظ أن عينة الدراسة تكونت من نسبة كبرية من املؤسسات  وأما حسب طبيعة نشاط املؤسسة

تليها املؤسسات ذات الطابع التجاري، يف حني تقل نسبة ، % 51.12ذات النشاط الصناعي أي حوايل 
 .باقي القطاعات األخرى كالزراعة واخلدمات

 :أساليب جمع البيانات المتعلقة بالدراسة -1.1
داة الدراسة يف استبيان يهدف إىل الكشف عن درجة تطبيق مبادئ متثلت أ: أداة الدراسة -1.1.1

 :تكون االستبيان من جزأين. إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة
 اسم املؤسسة، حجم املؤسسة، طبيعة : يشمل بيانات عامة خاصة باملؤسسة مثل: الجزء األول

 .نشاطها امللكية وكذا طبيعة
  حماور حسب متطلبات الدراسة ملعرفة مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة ( مثانية) يشمل: الثانيالجزء

وقد مت صياغتها باالعتماد على مراجعة األدبيات . الشاملة يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة
 :حول مبادئ إدارة اجلودة الشاملة اليت سبق اإلشارة إليها كما هو مبني يف اجلدول التايل
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 وصف فقرات االستبيان :(03)لجدول رقم ا
 عدد األسئلة اسم المحور رقم المحور

 11 التزام ودعم اإلدارة العليا 12

 11 الرتكيز على الزبون 11

 12 فرق العمل 12

 11 الرتكيز على العمليات 11

 11 االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات 15

 12 التدريب 11

 12 العكسية التغذية 10

 12 التحسني املستمر 18

 18 المجموع

 نيإعداد الباحث من: المصدر

األبعاد املتعلقة بتبين مبادئ  اخلماسي لقياس (ليكرت) مت استخدام مقياس: مقياس التحليل -1.1.1
حيث خيتار اجمليب إجابة واحدة من بني  إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة،

: درجات إىل درجة واحدة، حبيث تكون اإلجابات كما يلي 15مخسة بدائل، ويتدرج املقياس ما بني 
الدرجة غري موافق،  :51الدرجة حمايد، : 51الدرجة موافق،  :50،  الدرجة موافق بشدة: 50الدرجة 

 . غري موافق بشدة :51
، أي معيار مقياس التحليل ى أساسه التحليل بناءا على قيم املتوسط احلسايباملعيار الذي مت علأما 

 :فكان على النحو التايل  (معيار احلكم على درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة)
:  ] 8.2 -8.8]، متوسطة:  ] 8.8  - 2.9]، ضعيفة:  ] 2.9 – 0.4]، ضعيفة جدا:  ] 0.4 -0]

 .مرتفعة جدا:  ] 0 - 8.2]، مرتفعة
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أسلوب االختبار اعتمدت الدراسة يف التحقق من صدق االستبيان على : صدق أداة الدراسة -1.1.1
 10، وذلك من خالل أراء احملكمني، حيث مت عرض االستبيان يف صورته األولية على Pré-testالقبلي 

وذلك للتأكد من وضوح الفقرات وتنوعها ودقتها وصالحيتها لقياس ما وضعت  من األساتذة اجلامعيني،
وبناءا على مالحظات وأراء . من أجله، ومدى مالئمة كل فقرة وانتمائها للمحور الذي تندرج حتته

األساتذة احملكمني مت إجراء بعض التعديالت على االستبيان، حيث مت حذف بعض الفقرات وإضافة 
 .فقرة(  24) ياغة البعض منها لتصبح يف صورهتا النهائية أخرى، وإعادة ص

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة-1.1
لقد مت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية الضرورية ملعاجلة املعلومات املتحصل عليها من  

التوزيعات : عينة الدراسة واليت تتفق مع أهداف الدراسة وفرضياهتا، حيث متثلت هذه األساليب يف
 .التكرارية، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

 : تحليل نتائج الدراسة .1
ملعرفة مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة، مت حساب 

ونتعرض فيما يلي إىل . احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل مبدأ من مبادئ إدارة اجلودة الشاملة املتوسطات
 .نتائج الدراسة املتعلقة باملمارسات اليت ختص كل مبدأ من مبادئ تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

ج التحليل اإلحصائي البيانات املمثلة لنتائ (11)حيوي اجلدول رقم : التزام ودعم اإلدارة العليا -1.1
إلجابات مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ التزام ودعم اإلدارة العليا، وقد 

 :جاءت املؤشرات اإلحصائية على النحو التايل
 
 
 
 



 ة بن علي عائش
 نوري منير      . د.أ

 ،واقع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
 غليزاندراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية 

 

285 

 

مدى التزام ودعم اإلدارة العليا في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات  :(04)الجدول رقم 
 االقتصادية عينة الدراسة

 عبارات مبدأ التزام ودعم
 اإلدارة العليا 

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

احلايل للمؤسسة اهليكل 
 يتناسب مع تطبيق اجلودة

 21 1 25 1 2 التكرار
1.58 2.11 2 

% 7.89 10.53 39.47 15.79 26.32 

تبذل إدارة املؤسسة جهودا 
إلحداث التغيري الالزم يف 
 تفكري العاملني باجتاه اجلودة

 22 5 21 1 1 التكرار

1.51 2.21 1 

% 5.26 10.53 42.10 13.16 28.95 

ختصص اإلدارة موارد مالية 
معتربة لتطبيق إدارة اجلودة 

 الشاملة

 1 1 22 1 2 التكرار
1.25 2.11 2 

% 7.89 15.79 50 15.79 10.53 

تلتزم اإلدارة بتطبيق سياسة 
 اجلودة ونشر ثقافة اجلودة

 5 0 21 0 2 التكرار
2.89 2.12 1 

% 7.89 18.42 42.11 18.42 13.16 

 / .979 07.0 ودعم اإلدارة العليا مبدأ التزام

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر

قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات كلها متوسطة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ 
احلقيقية حملدودية ، هذه النتائج تعكس الصورة 2.20وباحنراف معياري قدره  1.01التزام ودعم اإلدارة 

 .  الدور القيادي إلطارات اإلدارة العليا يف هتيئة الظروف املناسبة لبلوغ هدف اجلودة الشاملة
البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات  (15)رقم  حيوي اجلدول: التركيز على الزبون -1.1

ن مبدأ الرتكيز على الزبون، وقد جاءت املؤشرات مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة ع
 :اإلحصائية على النحو التايل
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 مدى تطبيق مبدأ التركيز على الزبون في المؤسسات االقتصادية  عينة الدراسة: (05)الجدول رقم 

 عبارات مبدأ التركيز 
 على الزبون

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

تقوم املؤسسة بدراسات 
استطالعية للتعرف على أراء 

 العمالء واحتياجاهتم

 5 22 21 1 1 التكرار
1.02 2.15 1 

% 5.26 15.79 36.84 28.95 13.16 

تويل املؤسسة أمهية كبرية 
إلرضاء الزبائن بصفة مستمرة 

 داخل املؤسسة

 1 21 21 8 1 التكرار

1.25 2.21 1 

% 10.53 21.05 31.58 26.31 10.53 

يتم تسجيل اقرتاحات الزبائن 
وشكاويهم ويعمل على 

 معاجلتها

 2 21 21 0 1 التكرار

1.80 1.20 2 

% 5.27 18.42 42.11 26.31 7.89 

تطبق املؤسسة مفهوم الزبون 
 مورد داخلي يف املؤسسة

 1 1 28 8 1 التكرار
2.02 1.21 2 

% 15.79 21.05 47.37 15.79 0 

 / .979 .070 مبدأ التركيز على الزبون
 عتمادا على نتائج الدراسةا نيإعداد الباحث من: المصدر

يف حني سجلت العبارة  قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات معظمها متوسطة،
باحنراف معياري  2.02الرابعة واليت تعكس تطبيق املؤسسة ملفهوم الزبون مورد داخلي متوسط حسايب قدره 

هذه . 2.10وباحنراف معياري قدره  1.20، وبلغ املتوسط العام ملبدأ الرتكيز على الزبون   1.21قدره 
درجة إدراك ألمهية الزبون باعتباره الدعامة األساسية  النتائج تظهر ميال عاما حنو قبول املبدأ وتدل على

لسياسة اجلودة، وحمور نشاط املؤسسة اليت تنتج لزبائنها، وهذا ما يتطلب التكفل اجليد واالهتمام الدائم 
 .مبتطلباهتم
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البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات  (11)رقم  حيوي اجلدول: فرق العمل -1.1
مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ فرق العمل، وقد جاءت املؤشرات 

 :اإلحصائية على النحو التايل
 مدى تطبيق مبدأ فرق العمل في المؤسسات عينة الدراسة: (06)الجدول رقم 

 عبارات مبدأ فرق العمل

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

يسود خمتلف أفراد املؤسسة روح 
 التعاون والتحلي بروح الفريق

 8 21 21 1 1 التكرار
1.52 2.28 2 

% 5.27 15.79 26.31 31.58 21.05 

يتم اختاذ الكثري من القرارات 
 بشكل مجاعيي

 8 21 21 1 1 التكرار
1.11 2.12 1 

% 5.27 10.53 26.31 36.84 21.05 

يتم استعمال حلقات اجلودة 
ملعاجلة مسائل العمل املختلفة، 

 .حتليل املشاكل واقرتاح احللول

 12 8 2 1 1 التكرار
2.82 2.11 2 

% 5.27 10.53 7.89 21.05 55.26 

 / 2.22 1.18 مبدأ فرق العمل

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر
قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات كلها ضعيفة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ فرق 

هذه النتائج تعكس ضعف مستوى ثقافة العمل اجلماعي مما  2.22وباحنراف معياري قدره  1.18العمل 
يعيق بناء فرق عمل تكون فعالة يف عملها، ضعف إشراك أو إدماج العمال يف خمتلف أوجه النشاط 
واطالعهم بكل شفافية مبا جيري وبأوضاع املؤسسة، انعدام عامل الثقة بني اإلدارة والعمال وكذا بني 

 .  العمال فيما بينهم
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البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات مفردات  (10)رقم  حيوي اجلدول: التدريب -0.1
العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ التدريب، وقد جاءت املؤشرات اإلحصائية على 

 :النحو التايل
 االقتصادية عينة الدراسةمدى تطبيق مبدأ التدريب في المؤسسات  :(07)الجدول رقم 

 عبارات مبدأ التدريب

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

تؤمن املؤسسة بأن تراكم 
اخلربات لدى العاملني 
 يشكل قوة تنافسية هلا

 8 21 21 1 1 التكرار

1.11 2.12 1 

% 5.27 10.53 26.31 36.84 21.05 

حتاول املؤسسة توفري حد 
 أدىن من التدريب لكل عامل

 5 0 21 1 1 التكرار
2.12 2.12 2 

% 15.79 15.79 36.84 18.42 13.16 

التدريب يف جمال اجلودة 
يشمل كافة العاملني يف 

 املؤسسة

 0 21 21 5 1 التكرار

1.15 1.22 2 

% 0 13.16 36.84 31.58 18.42 

يركز التدريب املتعلق باجلودة 
على إكساب املتدرب 

مهارات حل املشكالت، 
العمل اجلماعي والتحسني 
املستمر جلودة املنتجات 

 املقدمة

 2 21 21 1 2 التكرار

1.81 2.15 1 

% 7.89 15.79 36.85 31.58 7.89 

 / 9790 07.3 مبدأ التدريب

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر
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قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات كلها متوسطة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ 
هذه النتائج تعكس ضعف املكانة اليت ينبغي أن تعطى  .2.21وباحنراف معياري قدره  1.18التدريب 

حضري اجليد هلا قبل الشروع يف تطبيق هذا النظام، للموارد البشرية يف ظل إدارة اجلودة الشاملة و عدم الت
حيث تعترب املوارد البشرية على أهنا أمثن املوارد اليت جيب تطويرها باستمرار وإطالق قدراهتا، وال ميكن 

 . انتظار الكثري من املزايا من املوارد البشرية يف املؤسسات املستقصاة أمام واقع ضعف التدريب
البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات  (18)رقم  حيوي اجلدول: التحسين المستمر -0.1

وقد جاءت املؤشرات  مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ التحسني املستمر،
 :اإلحصائية على النحو التايل

 عبارات مبدأ التحسين 
 المستمر

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

تؤمن املؤسسة بأن 
التحسني املستمر أمر 

 أساسي

 1 1 21 21 1 التكرار

2.11 1.18 2 

% 15.79 26.31 36.84 15.79 5.27 

تؤمن املؤسسة بضرورة 
التخطيط الستمرار حتسني 

 العمليات هبا

 8 21 21 1 1 التكرار

1.52 2.22 1 

% 5.27 15.79 26.31 31.58 21.05 

يتم باستمرار العمل  على 
منع حدوث األخطاء أو 
االختالفات يف مستوى 
 وأسلوب تقدمي املنتجات

 

 1 8 21 8 1 التكرار

1.82 2.11 2 

% 10.53 21.05 31.58 21.05 15.79 

مدى تطبيق مبدأ التحسين المستمر في المؤسسات االقتصادية عينة  :(08)الجدول رقم 
 الدراسة
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 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر

قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات كلها متوسطة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ 
املستقصاة هذه النتائج تعكس حماولة املؤسسات  .2.22وباحنراف معياري قدره  1.21التحسني املستمر 

العمل اجلاد والفعال وفق مبدأ التحسني املستمر الذي يرتكز على فكرة استمرارية العمل اهلادف للبحث 
عن االختالل والقضاء عليه هو أساس كسب معركة اجلودة لتحقيق اجلودة الشاملة، فاهتمام هذه 

ت، وبالتايل العمل على املؤسسات بعملية التحسني املستمر من شأنه منع حدوث األخطاء واالختالفا
 .  التحسني التدرجيي يف املنتجات واخلدمات اليت تقدمها

البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي  (12)رقم  حيوي اجلدول: التركيز على العمليات -6.1
وقد  إلجابات مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ الرتكيز على العمليات،

 (.16)كما بينها اجلدول جاءت املؤشرات اإلحصائية  
قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات كلها متوسطة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ 

حنو قبول األفكار  هذه النتائج تظهر ميال .2.15وباحنراف معياري قدره  1.01الرتكيز على العمليات 
وهذا ما يعكس نوعا من إدراك املؤسسات املستقصاة لضرورة االهتمام بالعمليات ملا . الدالة عن هذا املبدأ

هلا من أمهية يف االرتقاء جبودة األداء، ومدى التأثري املباشر للعمليات على جودة املنتج، فهي ال هتتم فقط 
عمليات، وعليه فهي تعمل على جعل العمليات تساهم يف جودة جبودة املنتج، بل تركز أيضا على جودة ال
 .املنتج النهائي وبشكل مينع وقوع األخطاء

 

لدى املؤسسة رغبة دائمة 
يف حتقيق حتسن تدرجيي 

وجوهري يف كل العمليات، 
املنتجات واخلدمات اليت 

 يتم تقدميها

 2 21 21 1 5 التكرار

2.11 2.22 1 

% 13.16 15.79 36.84 26.32 7.89 

 / 1.11 6..1 التحسين المستمر مبدأ
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مدى تطبيق مبدأ التركيز على العمليات في المؤسسات االقتصادية  عينة  :(09)الجدول رقم 
 الدراسة

 عبارات مبدأ التركيز
 على العمليات 

المتوسط الحسابي درجة التكرار
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

تدرك املؤسسة التأثري املباشر 
 للعمليات على جودة املنتوج

 5 0 21 0 2 التكرار

1.82 2.22 1 
% 7.89 18.42 42.11 18.42 13.16 

ال هتتم املؤسسة جبودة املنتوج 
بل تركز أيضا على جودة  فقط،

 العمليات

 1 1 22 1 2 التكرار

1.25 2.11 2 

% 7.89 15.79 50 15.79 10.53 

حتاول املؤسسة جعل العمليات 
تساهم يف جودة املنتوج النهائي 

 وبشكل مينع وقوع األخطاء

 0 21 21 5 1 التكرار

1.15 1.22 2 

% 0 13.16 36.84 31.58 18.42 

 / 9791 ..07 على العمليات مبدأ التركيز

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر 

البيانات املمثلة لنتائج  (21)رقم  حيوي اجلدول: االعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات -3.1
التحليل اإلحصائي إلجابات مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ االعتماد 

 :على البيانات يف اختاذ القرارات، وقد جاءت املؤشرات اإلحصائية على النحو التايل
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البيانات في اتخاذ القرارات في مدى تطبيق إدارة مبدأ االعتماد على  :(10)الجدول رقم 
 المؤسسات االقتصادية عينة الدراسة

عبارات مبدأ االعتماد على البيانات 
 في اتخاذ القرارات

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دائما العمل على مجع  يتم
بيانات ومعلومات حول واقع 

 نشاط املؤسسة

 1 8 21 21 1 التكرار

2.11 2.22 2 
% 15.79 26.31 31.58 21.05 5.79 

عملية اختاذ القرارات ال تتم 
 بطريقة عشوائية

 21 1 21 1 1 التكرار

1.51 2.25 1 
% 5.26 10.53 42.11 15.79 26.31 

عملية اختاذ القرارات تكون 
مبنية على بيانات ومعلومات 
حقيقية وواقعية حول نشاط 

 املؤسسة

 12 8 1 2 1 التكرار

2.01 2.28 2 

% 5.27 7.89 5.26 21.05 60.53 

 / 9789 0719 مبدأ االعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر
قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات ضعيفة ، وبلغ املتوسط العام ملبدأ الرتكيز 

هذه النتائج تعكس ضعف اعتماد املؤسسات على . 2.22وباحنراف معياري قدره  1.52على العمليات 
فبالرغم من أن املؤسسات تعمل على مجع بيانات  البيانات واملعلومات يف عملية اختاذ القرارات،

ومعلومات حول نشاطها من الواقع كما تبني العبارة األوىل إال أهنا ال تستغلها بطريقة صحيحة يف اختاذ 
 .قراراهتا، وهذا يعكس غياب اإلدراك الواسع حلقيقة أمهية دقة املعلومات يف صنع القرار املوضوعي
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البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات  (22)رقم  ي اجلدولحيو : التغذية العكسية -3.1
مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات، 

 :وقد جاءت املؤشرات اإلحصائية على النحو التايل
 العكسية في المؤسسات االقتصادية عينة الدراسةمدى تطبيق مبدأ التغذية  :(11)الجدول رقم 

 عبارات مبدأ التغذية 
 العكسية

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

هناك إدراك بأمهية التغذية 
العكسية يف التعرف على 

أداء األخطاء واالحنرافات يف 
 العمل

 1 8 21 21 1 التكرار

2.11 2.22 2 

% 15.79 26.31 31.58 21.05 5.27 

توفر التغذية العكسية معلومات 
حول سري العمليات تساهم يف 

 ترشيد عملية اختاذ القرارات

 21 1 21 1 1 التكرار
1.51 2.25 1 

% 5.26 10.53 42.10 15.79 26.32 

يتم باستمرار تصحيح األخطاء 
واالحنرافات اليت تظهر يف العمل، 
واليت تكشف عنها املعلومات اليت 

 توفرها التغذية العكسية

 21 8 1 1 1 التكرار

2.12 1.12 2 

% 0 0 0 21.05 78.95 

 / 9703 0788 مبدأ التغذية العكسية

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر
قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات ضعيفة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ التغذية 

هذه النتائج تعكس عدم اهتمام املؤسسات بعملية التغذية . 2.18وباحنراف معياري قدره  1.22العكسية 
  .معلوماهتا يف تصحيح األخطاء واالحنرافات اليت تواجهها العكسية وعدم استغالل
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 :اتمةـــــــخ
يف ختام هذه الدراسة اليت اهتمت بدراسة مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف عينة من 

 :املؤسسات االقتصادية بوالية غليزان، نتطرق إىل النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة
خمتصني، مت التوصل إىل مثانية من خالل مراجعة األدبيات من إسهامات رواد اجلودة، خرباء وأحباث  -

التزام ودعم اإلدارة العليا، الرتكيز على الزبون، فرق العمل، : مبادئ لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة هي
التدريب، التحسني املستمر، الرتكيز على العمليات، االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات والتغذية 

 العكسية؛
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة ليست على نفس املستوى من التطبيق يف أظهرت نتائج الدراسة  أن  -

املؤسسات املستقصاة، فبعض املبادئ هلا مستوى تطبيق متوسط وهي التزام ودعم اإلدارة العليا، الرتكيز 
وبعض املبادئ هلا مستوى تطبيق . على الزبون، التدريب، التحسني املستمر، الرتكيز على العمليات

 رق العمل، االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات والتغذية العكسية؛ضعيف وهي ف
يعترب مبدأ دعم والتزام اإلدارة العليا أهم مبدأ لتطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات، وقد جاء  -

يف الرتتيب الرابع من حيث درجة التطبيق يف املؤسسات املستقصاة، وبدرجة تطبيق متوسطة، وإن 
 عف اإلدارة سيؤدي إىل إجهاض مجيع جهود تطبيق إدارة اجلودة الشاملة؛ض

أظهرت نتائج الدراسة وجود عقبات تعوق تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات املستقصاة، نذكر  -
منها عدم اهتمام اإلدارة العليا، ضعف االهتمام باملوارد البشرية وخاصة يف جمال التدريب وتكوين فرق 

 .، حمدودية املوارد املاليةالعمل
وبالنظر إىل النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة، يتعني علينا تقدمي بعض التوصيات اليت نعتقد أهنا 

 :ضرورية لتفعيل وجناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات املستقصاة
 ضرورة االهتمام بدراسة حاجات ورغبات الزبائن؛ -
 وير املوارد البشرية يف املؤسسات، واالهتمام بالتدريب وتشجيع فرق العمل؛ضرورة االهتمام بتط -
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نموذج لقياس األداء ، ع صيدال لصناعة األدوية في الجزائرقياس األداء االستراتيجي لمجم
 BSC III االستراتيجي باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن من الجيل الثالث
 حمزة رملي

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري كلية العلومطالب دكتوراه،  
 ، اجلزائر1جامعة سطيف

 hamzaremli@yahoo.com: بريد إلكرتوين
 :صملخ

وتطبيقه BSC III هتدف هذه الّدراسة إىل وضع منوذج لبطاقة األداء املتوازن من اجليل الثالث 
: املؤّشراتاجلزائر، وذلك باستخدام نوعني من على األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال لصناعة األدوية يف 

  .ية وأخرى نوعية، هذه املؤّشرات تقيس األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازنمؤشرات كم
االسرتاتيجي، هو النموذج األصلح لقياس األداء  BSC IIIوخلصت هذه الّدراسة إىل أّن منوذج 

 . وأّن هنالك مستوى متوّسط لألداء االسرتاتيجي للمجّمع وفق املؤّشرات املستخدمة
 .   األداء االسرتاتيجي، بطاقة االداء املتوازن، جمّمع صيدال: كلمات مفتاحية

Abstract 

This study aims to develop a model of the third-generation of 

Balanced Scorecard (BSC III), and apply it on strategic performance of 

Saidal group of pharmaceutical industry in Algeria, using quantitative and 

qualitative indicators. These indicators measure the four dimensions of the 

Balanced Scorecard: financial, customer, internal processes, growth and 

learning. 

The study concluded that the BSC III is the best model for measuring 

the strategic performance. In addition, there is an average level of strategic 

performance on Saidal group according to the quantitative and qualitative 

indicators.  

Keywords: Strategic performance, balanced Scorecard, saidal group. 
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 :مقدمــة
تعيش منّظمات األعمال يف عامل متغرّي تسوده حالة من عدم التأكد، وأمام هذا الوضع أصبح لزاما 
على جمالس اإلدارة تبّّن منهج اسرترتاتيجي يرتتّ  فيرته وضرتع رأى وأهرتداف بعيرتدة املرتدى والسرتعي وراء  قيقهرتا، 

 .على مستوى منّظمات األعمال اإلسرتاتيجيةذلك اجتهت العلوم اإلدارية إىل تطبيق اإلدارة ل
وقرتد  ،إّن حماولة املؤسسات للوصول إىل األهرتداف املتوّسرتطة والبعيرتدة املرتدى يقودهرتا إىل قيرتاس أدائهرتا

اعتمدت يف ذلك على جمموعة من النماذج اليت مّت تطويرها لتتجّلى يف أجيال بطاقة األداء املتوازن الثالث، 
 .املايل إىل أبعاد أخرى تكتسي أمهّية يف قياس األداءهذه األخرية حّولت االهتمام من البعد 

 :راسةإشكالية الد
تتمّيز مؤسسات صناعة األدوية خبصوصيات عديدة جتعل عملية قياس أدائها تّتس  بصعوبات كبرية 

السرتؤال بنرتاء  علرتى مرتا سرتبق سرتننطلق يف هثنرتا هرتذا مرتن  .وجب أخذها بعني االعتبار عند بناء أدوات القيرتاس
وفـ  المشّشـرات دال لصـناعة األدويـة ـمجّمـع صيـلوى األداء االسـتراتيجي ـمـا وـو م تـ :التايلالرئيسي 

 ؟ BSC IIIالكّمية والنوعية لبطاقة األداء المتوازن 
 :الفرعية التالية سللةلّدراسة نطرح األا سؤالللتفصيل يف  :الفرعية األسئلة

 ما هو النموذج األنسب لقياس األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال ؟ -
 هو مستوى األداء من املنظور املايل وفق املؤّشرات الكّمية والنوعية جملّمع صيدال ؟ ما -
 هو مستوى األداء من منظور العمالء وفق املؤّشرات الكّمية والنوعية جملّمع صيدال ؟ ما -
 عمليات الّداخلية وفق املؤّشرات الكّمية والنوعية جملّمع ؟ما هو مستوى األداء من منظور ال -
 ؟ماهو مستوى األداء من منظور التعّل  والنمّو وفق املؤّشرات الكّمية والنوعية جملّمع صيدال -

 :سنفرتض ما يليالسالفة الذكر  سللةعلى األ لإلجابة : فرضيات الّدراسة
جملمرترترترتع الّنوعيرترترتة و هنرترترتاس مسرترترتتوى متوّسرترترترتط لرترترتألداء االسرترترترترتاتيجي وفرترترتق املؤّشرترترترات الكّميرترترترتة  :ئي ــــيةالفرضـــية الر 

 .صيدال
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 :الفرضيات الفرعية
 ؛األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدالمنوذج بطاقة األداء املتوازن هو األنسب لقياس  -
 ؛جملّمع صيدالالنوعية و هناس مستوى متوّسط لألداء املايل وفق املؤّشرات الكّمية  -

 ؛جملّمع صيدالالنوعية و هناس مستوى متوّسط ألداء منظور العمالء وفق املؤّشرات الكّمية  -

 ؛جملّمع صيدال النوعيةو  هناس مستوى متوّسط ألداء العمليات الّداخلية وفق املؤّشرات الكّمية -

 ؛جملّمع صيدالالنوعية و هناس مستوى متوّسط ألداء التعّل  والنمّو وفق املؤّشرات الكّمية  -

 :راسةودف الد
هنرترترترتدف إىل وضرترترترتع منرترترترتوذج مترترترترتوازن لقيرترترترتاس األداء االسرترترترترتاتيجي، و ديرترترترتد مؤّشرترترترترات لكرترترترتّل منظرترترترتور مرترترترتن 

 .حماولة  ديد مدى وصول اجملّمع ألهدافهإىل منظورات األداء املتوازن، كما هندف 
 :   راسةمنهج الد

لديرترتد مواقرترتف العلرترتوم اعتمرترتدنا يف هرترتذا البلرترتث علرترتى املرترتنهج الوصرترتفي يف اجلانرترتب الّنظرترتر  للّدراسرترتة لت
اإلداريرترترترترتة مرترترترترتن األداء االسرترترترترترتاتيجي ومنرترترترترتاذج قياسرترترترترته، كمرترترترترتا اعتمرترترترترتدنا علرترترترترتى املرترترترترتنهج التلليلرترترترترتي يف قيرترترترترتاس األداء 

 . االسرتاتيجي جملّمع صيدال ومقارنة األهداف احملّددة مع تلك احملّققة فعال
 :راسةدويكل ال

مّت فيه التطرق إىل خمتلف وجهرتات النظرتر : لالق م األو  :قمنا بتقسي  دراستنا إىل قسمني أساسيني
قرتّدمنا منوذجرتا عرتن بطاقرتة األداء املترتوازن الرتيت : انيالق ـم الثـاملتعّلقة باألداء االسرتاتيجي ومناذج قياسه؛ ويف 

 .طّبقناها على معطيات األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال
 :ظري للدراسةاإلطار الن .1

لللكرترت  علرترتى أداء املؤسسرترتات وجرترتب وضرترتع مؤّشرترترات لقياسرترته قياسرترتا دقيقرترتا، وبا رترتديث عرترتن القيرترتاس 
تظهر لنا خمتلف النماذج اليت تبّناها اإلداريون لقياس األداء، وتعّد بطاقة األداء املترتوازن منهجرتا جديرتدا يتبرتّ  

 .  مقاربة توازنية تعطي األمهية لألبعاد غري املالية لألداء
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 :داء االستراتيجيمفهوم األ.1.1
فكرترتار اإلداريرتة ا ديثرترتة عرتن ا اجرترتة إىل قيرترتاس األداء ملعرفرتة مرترتا إذا كانرتت املؤسسرترتة حّققرترتت األأسرتفرت 
 & Ansoffقرترترتد تعرترترتّددت املفرترترتاهي  الرترترتيت عرترترتّست عرترترتن األداء االسرترترترتاتيجي فقرترترتد عّرفرترترته و . أهرترترتدافها أم ال

McDonnell علرتى وفرتق والبعيرتد القريرتب يف األمرتد البقرتاء متطلبرتات بني على أنّه األداء الّذ  حيّقق املوازنة 
 .(10) وميكن تلخيص أه  التعاريف املقّدمة يف اجلدول رق  1رهيتها، ومستوى املنظمة حياة دورة مؤشر 

 مفهوم األداء االستراتيجي :(10) الجدول رقم
 التعريف الباحث 
0 David,2001 املوضوعة األهداف تقابل أن يتوقع اليت األنشطة نتائج. 

2 Cokins,2003 
 للتغرتريات وبفاعليرتة السريعة االستجابة على املديرين ومساعدة نتائج إىل اإلسرتاتيجية اخلطط ترمجة
 .أمجاال املنظمة تعمل كيف أنه على إليه النظر وميكن املتوقعة غري

3 
Jones & 

George,2008 
 ولتلقيرتق الزبرتائن إلرضرتاء وفاعليرتة بكفرتاءة املرتديرين قبرتل مرتن املرتوارد اسرتتخدام لكيفيرتة مقيرتاس هرتو

 .التنظيمية األهداف

4 Peng,2009 
 والرتذ  املنظمرتة فيرته تعمرتل الرتذ  الصرتناعة هليكرتل اسرتتجابة ميثرتل والذ  املنظمة لفعاليات نتيجة هو

 فرتوق األداء ومعرتدل الطبيعرتي،  رتت األداء ومعرتدل الطبيعرتي، األداء معرتدل إىل تصرتنيفه ميكرتن
 .الطبيعي

5 
Robbins&Coult

er,2009 

 .املنظمة عمل نشاطات لكل املرتاكمة النهائية النتيجة

6 
Wheelen & 

Hunger,2010 

 والبشرترية املاديرتة ملواردهرتا املنظمرتة اسرتتخدام لكيفيرتة انعكرتاس وهرتو املنظمرتة لنشرتا  النهائيرتة النتيجرتة
 .أهدافها  قيق لغرض

االستراتيجي، آلراء عمليات إدارة المعرفة في األداء  أثرحسني،  ناصر اخلفاجي، ظفر كرمي الياسر ، علي حمسن أكرم :المصدر
 .5ص، 2102، ، العدد األّول21، جمّلة جامعة بابل، اجملّلد عّينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسط

 

 

                                                 

-
 اســتراتيجيات تطبيــ  إطــار الصــناعية فــي للمنظمــة االســتراتيجي األداء تح ــيناجلرجرترتر ،  حممرترتد سرترتليمان أمحرترتد 1

الشـركة  فـي المـديرين مـن عينـة ألراء تحليليـة دراسـة) أنموذجـا األخضـر التصـنيع اسـتراتيجيات (البيئـي  التصـنيع
 04، ص2102 ،9، العدد 5، جمّلة دراسات إدارية، اجملّلد نينوى محافظة في الجاوزة لأللب ة العامة
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  :أوّمية األداء االستراتيجي .2.1
يُعتس موضوع األداء االسرتاتيجي من املواضيع اليت أخذت حّيزا هامرتا لرتدى املفّكرترين يف جمرتال العلرتوم 

ونرترتوجز جوانرترتب . اإلداريرترتة، وميكرترتن تسيرترتر ذلرترتك بأمهيرترتة األداء االسرترترتاتيجي يف حرترتّد ذاترترته بالنسرترتبة للمؤّسسرترتات
  2 :األمهية فيما يلي

 ؛ اإلسرتاتيجيةميّثل األداء االسرتاتيجي حمورا مركزيا لتخمني جناح أو فشل املنّظمات يف قراراهتا وخططها  -
إّن عمليرترتة قيرترتاس األداء ترترتؤّد  إىل  قيرترتق فوائرترتد كثرترترية للمنظمرترتة، حيرترتث أهّنرترتا ترترتوفّر مرترتدخال واضرترتلا للرتكيرترتز  -

القيرتاس يرتوفّر يليرتة معينرتة لرفرتع التقرتارير  أن كمرتا. إىل الغايات ومسرتتوى األداء إضافة اإلسرتاتيجيةعلى اخلطّة 
 حول أداء برنامج العمل إىل اإلدارة العليا؛

يرّكز القياس على ما جيرتب اجنرتازه وحيرتث املنّظمرتات علرتى ترتوفري الوقرتت واملرتوارد والطاقرتات الاّلزمرتة لتلقيرتق  -
وإذا مرتا كانرتت . هرتدافكما أّن القيرتاس يرتوفّر التغذيرتة العكسرتية حرتول جمريرتات سرتري التقرتّدم  رتو األ. األهداف

النترترتائج لتلرترتف عرترتن األهرترتداف، يكرترتون ّقرترتدور املنّظمرترتات أن تعمرترتل علرترتى  ليرترتل الفجرترتوات املوجرترتودة يف األداء 
 وإجراء التعديالت؛

 إّن قياس األداء يؤّد  إىل  سني إدارة املنتجات واخلدمات املقّدمة وعملية إيصاهلا إىل الزبائن؛ -
الت الّداخليرترتة برترتني العرترتاملني، إضرترتافة إىل االتصرترتاالت اخلارجيرترتة برترتني إّن قيرترتاس األداء حيّسرترتن واقرترتع االتصرترتا -

 .املنّظمة وزبائنها ومتعامليها
 إّن قياس األداء يساعد يف إعطاء توضيلات حول تنفيذ السامج وتكاليفها؛  -
 .  ميكن لقياس األداء أن يبنّي أّن املنّظمة تعاجل احتياجات اجملتمع من خالل  قيق غايات اجتماعية -
 

                                                 
2

االستراتيجي  األداء في البشرية الموارد إدارة ممارسات تأثيرحسني،  ناصر األمري عبد أمحد راضي، حمسن جواد -
واالدارية،  االقتصادية للعلوم الكوت ، جملةالقادسية جامعة كليات في الجامعية القيادات ألراء تحليلية دراسة
   .03ص، 2104، 01العدد 
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 :قياس األداء االستراتيجي.3.1
باعتبرترترتار األداء االسرترترترتاتيجي نتيجرترترتة ألنشرترترتطة املؤسسرترترتة والرترترتيت جيرترترتب أن توافرترترتق أهرترترتدافها، يظهرترترتر أمامنرترترتا 
تساأل جوهر  حول كيفية قيرتاس هرتذه النتيجرتة، أ  كيفيرتة قيرتاس األداء االسرترتاتيجي، وهنرتا جنرتد الكثرتري مرتن 

 .النماذج اليت اعتمد عليها املفّكرون للقياس
 3 :ومن هذه النماذج نذكر 

 رأس علرتى العائرتد :وهرتي  قيرتق األربرتاح القدرة علرتى مقاييس ويتضمن :النموذج المالي التقليدي .1.3.1
أّن هرتذا النمرتوذج مل  غرتري. النقد  ا ر امللكية، التدفق حق على العائد الواحد، السه  رهية املستثمر، املال

 االقتصرترتادية فيمرتا صرتّص القيمرتة عليهرتا االعتمرتاد يثبرتت الكفرتاءة املنتظرترة باعتبرتار أّن املقرتاييس السرتابقة ال ميكرترتن
 .األسه  حاملي منوذجا يخر يُع  بقيمة املنظمات معظ  للمنظمة، وعليه تستخدم

 مرترتن املنظمرترتات متكرترتن الرترتيت العوامرترتل  ديرترتد هرترتذا النمرترتوذج علرترتى يعتمرترتد: المرجعيــة المقارنــة نمــوذج .2.3.1
اجلرترتودة،  الزبرترتون، :يف الرتكيرترتز علرترتى املتمثلرترتة اجملرترتاالت وفرترتق عرترتدد مرترتن باملنافسرترتني مقارنرترتة التنافسرترتية تفعيرترتل قرترتدرهتا

 .     (القيمة و قيق املوارد
 :وفق مقياسني األداء قياس ّوجبه يت  :(Delancy & Huselid,1996)  نموذج .3.3.1

تطرترترتوير  علرترترتى اجلرترترتودة، القرترترتدرة  :منهرترترتا مؤشرترترترات عرترترتدة باعتمرترترتاد املنظمرترتي ويقرترترتيس األداء  :األول المقيـــاس .أ 
 .العاملني اإلدارة بني إجيابية عالقات إدامة على الزبائن وكذا القدرة رضا جديدة، منتجات

 الرهيرتة،: ومنهرتا التسرتويقية األنشرتطة عرتن مؤشرترات تعرتس ويضرت  السرتوق يرّكز على أداء :المقياس الثاني .ب 
  . السوقية املبيعات وا صة منو

                                                 

أثرتر عمليرتات إدارة املعرفرتة يف األداء  ،حسرتني ناصرتر ظفرترو  اخلفرتاجي كرترمي الياسرتر ، علرتي حمسرتن أكرترم  :راجرتع يف ذلرتك 3-
 6ص ،االسرتاتيجي، آلراء عّينة من القيادات اإلدارية يف جامعات الفرات األوسط

 سرترتني األداء االسرترترتاتيجي للمنظمرتة الصرترتناعية يف إطرترتار تطبيرتق اسرترترتاتيجيات التصرترتنيع البيلرترتي اجلرجرتر ،  حممرترتد سرترتليمان أمحرتدو 
دراسرترتة  ليليرترتة ألراء عينرترتة مرترتن املرترتديرين يف الشرترتركة العامرترتة لأللبسرترتة اجلرترتاهزة يف ) التصرترتنيع األخضرترتر أمنوذجرترتا اسرترترتاتيجيات)

 16ص ،حمافظة نينوى
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 اخلاصرترترتة املقرترترتاييس مرترترتن جمموعرترترتة املصرترترتاح أصرترترتلا  فلرترترتة مرترترتن لكرترترتل :نمـــوذج أصـــحاب المصـــلحة  .4.3.1
 لنشرتاطات املنظمرتة املباشرتر وغرتري املباشرتر األثرتر  رتّدد أن شرتأهنا من هذه املقاييس املنظمة، أداء لتلديد كيفية

 فلة البسيطة لكل املقاييس من أكثر أو واحد ا تضع أن العليا اإلدارة وعلى املصاح، أصلا  اهتمامات يف
 .اهتمامه  جذ  على  افظ أن ميكن وبذلك فلاهت  من

ويُعترترترتس أهرترترتّ  منرترترتاذج قيرترترتاس األداء : Balanced Scorecardالمتـــوازن  األداء بطاقـــة نمـــوذج.5.3.1
 حيرتّث يعّرفرتان هرتذه البطاقرتة باعتبارهرتا إطرتارا ،(& Kaplan  Norton)االسرترتاتيجي، وقرتد قّدمرته كرتّل مرتن 

 وذلرتك املاليرتة فقرتط، املقرتاييس اسرتتخدام عرتن الناجترتة القيرتود علرتى للتغلب يستخدم املنظمة أداء لقياس جديدا
 الزبرترترتائن، املرترترتوّردين، يف االسرترترتتثمار خرترترتالل مرترترتن القيمرترترتة توليرترترتد يف تسرترترتاعد مقرترترتاييس عرترترتّدة اسرترترتتخدام خرترترتالل مرترترتن

منظرتورات سنوّضرتلها يف املطلرتب  أربعBCS  املتوازنة( األداء) الدرجات بطاقة وتض ّ . التكنولوجيا واإلبداع
 :وميكن توضيح هذه النماذج ومعايري القياس املستخدمة فيها وفق الّشكل التايل. املوايل

 مقاييس األداء االستراتيجي (:12) الجدول رقم

المقاييس 
 مقاييس االنتاجية المالية

 القيمة المضافة مقاييس مقاييس أصحاب المصلحة
أصحاب 
 القيمة المضافة خصائص األداء القياسات المصالح

نسب 
 السيولة

= االنتاجية الكّلية 
عوامل  /املخرجات

 االنتاج
 الّنموّ  منّو املبيعات الزبائن

العائد على 
 القيمة املضافة

نسب الّرفع 
 املايل

االنتاجية متعّددة 
 /املخرجات= العوامل

 عامل حمّدد
  الكفاءة معّدل الّنمو يف التكاليف املوّردون

معّدالت 
 الّنشا 

 املمّولون 
القدرة يف إقناع سوق 

األوراق املالية باسرتاتيجية 
 منو العائد على امللكية

استغالل 
 االصول

نسبة العائد 
على القيمة 
املضافة إىل 
العائد على 
 االستثمار
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 االستراتيجي باستخدام األداء في التنظيمية الثقة أثرلعابد ، ا  جياد رزاق هاش ، علي قاس  صبيلة :المصدر
 للعلوم ةيالقادس جملة، (الكوفة يف اجلنوبية لالمسنت العامة الشركة في تطبيقية دراسة)المتوازنة  العالمات بطاقة نموذج

 .7، ص2101، 0العدد ،02، اجملّلد ةيواالقتصاد ةياإلدار 
 

 (بطاقة األداء المتوازن)أبعاد األداء االستراتيجي  .4.1
( أبعرتاد)تعتس بطاقة األداء املتوازن أهّ  املداخل لقياس األداء االسرتاتيجي، وتتضرتمن أربرتع منظرتورات 

 :4رئيسية نوجزها فيما يلي
متثرتل نترتائج هرترتذا املنظرتور مقياسرتا للوقرتوف عنرترتد : Financial Perspectiveالمنظـور المـالي  .1.4.1

مسرتتوى األربرتاح احملّققرتة السرترتاتيجية الشرترتركة مرتن خرتالل خفرت  مسرترتتويات التكرتاليف، وتعرتّد األهرتداف املاليرترتة 
وعليرترترته يعرترترتّد هرترترتذا املنظرترترتور احملّصرترترتلة النهائيرترترتة لكرترترتّل  حمرترترتور تركيرترترتز أهرترترتداف مقرترترتاييس املنظرترترتورات األخرترترترى للبطاقرترترتة،

 .  التغرّيات والتلليالت اليت تتّ  فيها واليت قد تكون يف شكل تعظي  للرهية
حيترترترتّل الزبرترترتائن اليرترترترتوم املرتبرترترتة األوىل يف  قيرترترترتق : Customer Perspective منظـــور الزبـــائن .2.4.1

ضع متطّلبرتات زبائنهرتا يف قلرتب اسرترتاتيجيتها، وحيترتو  املنافسة السوقية وعليه فمعظ  الشركات تعتمد على و 
 : هذا املنظور على عّدة مقاييس منها

تعرترتّد ا صرترتة السرترتوقية إحرترتدى املقرترتاييس املسرترتتخدمة يف تقيرترتي  املنافسرترتة ا اليرترتة، وتقرترتاس : الحّصــة ال ــوقية .أ 
 .على أساس نسبة مبيعات الشركة إىل املبيعات الكّلية للسوق

يعرترترتّد مرترترتن املبرترترتادرات الرترترتيت  رترترتافظ أو تزيرترترتد ا صرترترتة السرترترتوقية، باعتبرترترتار أّن : ناالحتفـــاا بالزبـــائن الحـــاليي .ب 
 .االحتفاظ بالزبائن ا اليني أسهل من إقناع زبائن جدد، ويتّ  عن طريق إرضائه 

                                                 
4
، المنظور االستراتيجي الستخدام أنموذج بطاقة األداء المتوازن محاسبيا وأوجه القصورصاح إبراهي  الّشعباين،   

 8، 7، ص2100 ،34و 33جملة هوث مستقبلية، العدد 

 املوظّفون  نسب الّرهية
عدد الرتقيات من 

معّدل دوران قّوة  /الّداخل
 العمل
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يقرترتاس بنسرترتبة املبيعرترتات للزبرترتائن  ميثرترتّل هرترتذا املقيرترتاس قرترتدرة الشرترتركة علرترتى زيرترتادة زبرترتائن جرترتدد،: ك ــا الزبــائن .ج 
اجلدد من املبيعات الكّلية خالل مّدة معّينة، وكذلك من خالل معّدل إيرادات الزّبرتون اجلديرتد إىل مصرتاريف 

 .البلث عن الزّبون
يرتتّ  هنرتا الرتكيرتز علرتى قيرتاس نظرترة الزّبرتائن إىل املنتجرتات واخلرتدمات الرتيت تقرتّدمها هلرت  الّشرتركة : رضا الّزبون .د 

 .ن املشاكل اليت يواجهوهنا عند التعامل مع الشركةفضال عن بيا
: Internal business Process Perspective منظـور العمليـات الّداخليـة .3.4.1

يرّكز هذا البعد على عمليرتات التشرتغيل الرتّداخلي الرتيت تعمرتل علرتى خلرتق قيمرتة الزّبرتون فتضرتاف إىل بعرتد الزّبرتون 
ه ، ويعتمرترترترترترترترترتد هرترترترترترترترترتذا  البعرترترترترترترترترتد علرترترترترترترترترتى األداء املرجعرترترترترترترترترتي وإىل البعرترترترترترترترترتد املرترترترترترترترترتايل عرترترترترترترترترتن طريرترترترترترترترترتق زيرترترترترترترترترتادة قيمرترترترترترترترترتة الّسرترترترترترترترترت

(Benchmarking)  يف  سني عمليات التشغيل الّداخلي، وعلى إعادة اهلندسرتة(Reengineering) 
إلجراء التغيري اجلوهر ، وإعادة تصمي  مقاييس األداء األساسرتية مثرتل التكلفرتة واجلرتودة واخلدمرتة والسرترعة يف 

- The innovation Processعمليرتة االبتكرتار -: ويتضرتّمن هرتذا البعرتد ثرتالث عمليرتات إرضرتاء الزّبرتون،
 .Post Sales Serviceخدمة ما بعد البيع - The Operation Processعملية التشغيل 

حيرترتّدد هرتذا املنظرترتور :  Learning and Growth Perspectiveمنظـور الــتعّلم والّنمـوّ  .4.4.1
البنيرتة الرتيت جيرترتب علرتى الّشرترتركة بناءهرتا مرترتن أجرتل الّنمرترتّو والتلسرتني علرترتى املرتدى الطويرترتل، إذ أّن ظرتروف املنافسرترتة 

 . ّت  على الشركات اعتماد التلسني املستمّر هبدف  سني قيمة الزبون محلة األسه 
األفرتراد والرترتّنظ  واإلجرتراءات إذ مرترتن خرتالل األبعرترتاد  :ويشرتمل الّنمرتّو والرترتتعّل  ثالثرتة عناصرترتر أساسرتية هرترتي

الثالثة االخرى يتّ  اكتشاف الفجوات بني القدرات املتاحة وبني ما جيب توفريه لتلقيق هذه األهداف من 
ولتقلرترتيص هرترتذه الفجرترتوة جيرترتب هتيلرترتة الكرترتوادر البشرترترية ذات املهرترتارة العاليرترتة وتعزيرترتز نظرترت  املعلومرترتات . أداء متميرترتز

 . تيب املالئ  إلجراءات العمل، وهذا ميّثل األهداف املنفصلة ملنظور التعّل ّ وتقنياهتا والرت 
 
 



 حمزة رملي
نموذج لقياس ، قياس األداء االستراتيجي لمجّمع صيدال لصناعة األدوية في الجزائر

 BSC III  االستراتيجي باالعتماد على بطاقة األداء المتوازن من الجيل الثالث األداء
 

306 

 

 المتوازن األداءآلية عمل محاور بطاقة : (10) الشكل رقم

 
استخدام بطاقة األداء  المتوازن جنان عبد العباس باقر الدليمي، عباس علوان شريف، خالد عباس الياسني،  :المصدر

االدارية،  للعلوم العراقية ، اجمللةفي تقويم األداء االستراتيجي دراسة ميدانية في الشركة الفرات العامة للصناعات
 .، بتصّرف1، ص2102، 33، العدد  8اجملّلد

 

ويعرتزى  األعمرتال؛ وجتدر اإلشارة إىل أّن استخدامات بطاقة األداء املتوازن غري موّحدة بني منّظمرتات
ذلك للنظرة املختلفرتة هلرتذه األداة مرتن طرفهرتا، وهنرتا ميكرتن التفرقرتة برتني ثرتالث وجهرتات نظرتر فيمرتا صرتص بطاقرتة 

 5 :األداء املتوازن
- BSC I : يُنظر إىل بطاقة األداء املتوازن هنا على إهّنا إطار حمدد متعدد األبعاد لقياس األداء

 الية وغري املالية ّنهج اسرتاتيجي؛االسرتاتيجي الذ  جيمع بني املقاييس امل
- BSC II : باستخدام العالقة بني السبب والنتيجة؛ اإلسرتاتيجيةهذا الصنف يصف اخلطّة 
- BSC III:  هنا ننظر للبطاقة باعتبارها أداة مساعدة على تنفيذ النهج االسرتاتيجي من خالل

 . ديد األهداف وخطط العمل والنتائج وربطها باملؤّشرات
 

                                                 
5
 Petera Petr, Wagner Jaroslav, Menšík Michal, Strategic Performance Measurement 

Systems Implemented in the Biggest Czech Companies with Focus on Balanced 

Scorecard – An Empirical Study, Journal of Competitiveness, Vol. 4, Issue 4, 

December 2012, p4 . 
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 :مظاور األداء االستراتيجي .5.1
إّن اعتبار األداء االسرتاتيجي كنتيجة مرغو  فيها لنشرتا  املؤسسرتة االقتصرتادية جيعلنرتا نطرترج تسرتاأال 

 سرترترتنة Guestمرترتو وكيرترتف يكرترترتون األداء اسرترترتاتيجيا؟ وقرترتد أجرترتا  عرترتن هرترترتذا السرترتؤال كرترتّل مرترتن : منطقيرترتا حرترتول

حيث وضع كّل مرتنه  جمموعرتة مرتن املظرتاهر الرتيت تعرتّس عرتن  ،0998 سنة Torrington & Hallو 0989
 :يف املؤسسة، وقد حصرناها يف هذا البلث يف االسرتاتيجياألداء 
 األداء بتلقيرتق والترتزامه  باملهمرتة باالرتبرتا  العرتاملني شرتعور علرتى تأكيرتد هرتو االلترتزام: االلتـزام .1.5.1

 لبرتذل مسرتتعدين األفرتراد فيهرتا يكرتون الرتيت الدرجرتة إىل تنظيميرتة ثقافرتة خبلرتق املنظمة قامت ما إذا االسرتاتيجي
 6 :أن حيث التنافسية امليزة يعزز الذ  وبالشكل هلا، والءه  وتقدمي جهوده 
 وشرترو  وقرتتالب التقيرتد تضرتمن االلترتزام ثقافرتة*؛ االلترتزام أبعرتاد أحرتد يعترتس اجلرتودة شرترو احرترتام *
 طريرتق عرتن التكرتاليف لفي *؛ األداء يف أكثر مرونة  قيق إىل تؤد  بااللتزام الفرد رغبة*ن؛ للزبو  التسلي 
 .األداء يف لإلبداع كسأطاقة*؛ العمل دوران وتقليل الرقابة تكاليف تقليل

للعرترتاملني والرتيت تظهرترتر بوضرترترتوح فرترتي أربعرترترتة أمنرترترتا   تعزيرترتز الرترتدوافع ا قيقيرتةيقصرترتد برتالتمكني : الّتمكـين .2.5.1
معرت  العمرتل، الكفرتاءة، التصرتمي  الرتذام للعمرترتل، اإلحسرتاس : إدراكية تعكس توجه الفرد  رتو دوره يف العمرتل

 7 .بالتأثري
كمرترتا ...8"عملهرترت  قرترترارات عرترتن مسرترتؤولني يكونرترتوا أن واألفرترتراد اإلدارة لفرترترق السرترتماح ويعرترتّن التمكرترتني"

 علرترتى وحماسرترتبته  األعمرترتال إلجنرترتاز الكافيرترتة با ريرترتة للمرترتوظفني والسرترتماح القرترتدرة إعطرترتاء ّثابرترتةالتمكرترتني  يعترترتس

                                                 
6

مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الّدويل حول مظاور األداء االستراتيجي والميزة التناف ية،  سناء عبد الكرمي اخلّناق،  -
 .9ص ،2115مارس  9ـ8االداء املتمّيز للمنّظمات ا كومات، جامعة ورقلة، 

7
التمكين اإلداري وعالقته بإبداع العاملين دراسة ميدانية على عينة من موظفي كلية اإلدارة ، جواد حمسن راضي -

 .2ص ،2101لسنة ، ا0العدد  ،02جمللد ، اجملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، واالقتصاد
 .01مرجع سابق، ص سناء عبد الكرمي اخلّناق، -8
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 الرترتوظيفي؛ األداء علرترتى اإلجيابيرترتة يثرترتاره مرترتن االسرترتتفادة هرترتو( التمكرترتني) التخويرترتل عمليرترتة مرترتن اهلرترتدف إنّ  .النترترتائج
 9 :األهداف هذه وتتمثل

 ا؛نهينجزو اليت لألعمال اكس مسؤولية يتلمل الفرد وجعل األخطاء لتقليل الدافع زيادة -
 املنافسة؛ على واالبتكار والقدرة اإلبداع فرصة زيادة -
 بسرعة؛ القرارات الاذ على يساعد الزبون من املوظف قر  أن حيث الزبون، إرضاء  سني -
 اإلدارة؛ خطط وتطوير االسرتاتيجي للتخطيط وتفرغه  العليا اإلدارة على العبء تقليل -
 .الزبون متطلبات وتلبية اإلنتاجية وزيادة الضياع كتقليل لألداء ائيةنه نتائج أفضل على ا صول -

من خرتالل هرتذه األهرتداف نسرتتخلص أّن التمكرتني يعمرتل علرتى  قيرتق أهرتداف املنّظمرتة وهرتو مرتا جيعرتل 
التمكرترتني أحرترتد ركرترتائز األداء االسرترترتاتيجي، وبالترترتايل فقرترتّوة األداء االسرترترتاتيجي للمنّظمرترتات تتجلرترتى يف مسرترتتوى 

 .ني العاملني لديهامتك
إطار معريف مكون من االجتاهرتات والقرتي  ومعرتايري "تعّرف ثقافة املنّظمة على اهّنا :  ثقافة المنّظمة .3.5.1
 االسرترتاتيجي األداء علرتى املنظمرتة ثقافرتة أثرتر يظهرتر، و 10"املنظمرتة يف العرتاملون يتقامسهرتا الرتيت توقعات السلوس

 ألعضرتائها املشرترتس العمرتل خالل من أهدافها  قيق من متكنها قافةث تأسيس على املنظمة قدرة خالل من
 مظهرتر كرتل يف فعلي رتا ترتؤثر ولكنهرتا ملموسرتة للمنظمرتة غري الصفة هذه ؛ إنسوية والعمل البقاء على متهوقدر
 برترتني العالقرترتة لبيرترتان والدراسرترتات البلرترتوث مرترتن العديرترتد أجريرترتت لقرترتد. منظمترترته ضرترتمن الفرترترد سرترتلوس مظرترتاهر مرترتن

 توصرتلت واألوربيرتة، اليابانيرتة الشرتركات مرتن جمموعرتة وأداء الثقافية بني اخلصائص للمقارنة وكذا واألداء الثقافة
 11 .العادلة املشاركة على تأكيدها: بسبب اتهشركا تفوق يف أسهمت اليابانية الثقافة أن إىل
 

                                                 
9
 .مرجع سابق سناء عبد الكرمي اخلّناق، 

10
 Jerald Greenberg, Robert A. Baron, Behavior in Organizations, Prentice Hall, Tenth 

Edition, 2011, p627 
 بتصّرف، 02، صنفسهمرجع  سناء عبد الكرمي اخلّناق،11
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هرترتذا  ،12"هرتدافاألعمليرتة ترترتأثري علرتى نشرترتاطات اجلماعرتة لتلقيرترتق "نعرترتّن بالقيرتادة اإلداريرترتة : القيـادة .4.5.1
الترترترتأثري يتوقرترترتف علرترترتى قرترترتدرة القائرترترتد اإلدار  علرترترتى توجيرترترته سرترترتلوكات وأفكرترترتار األفرترترتراد الرترترتواقعني  رترترتت قيادترترترته إىل 

 القيرتادة ظرتل يف يعملرتون الرتذين األفرتراد أن األهرتاث مرتن جمموعرتة جرتدتوقرتد و  .أهداف املنّظمة واسرترتاتيجياهتا
 األداء علرترتى واضرترتح ترترتأثري للقيرترتادة أن أ . واإلنتاجيرترتةالعرترتايل  واألداء الرضرترتا مرترتن أعلرترتى بدرجرترتة يتميرترتزون امللهمرترتة
 كرتان كلمرتا القيرتادة الكاريزميرتة منرتط إىل مييل القائد كان وكلما املرأوسني، قيادة منط على يعتمد التأثري وهذا

 13 .األداء من عالية ملستويات و قيق وإنتاجية رضا أكثر العاملني
 (قياس األداء االستراتيجي لمجّمع صيدال)الجانا الميداني  .2

أبعاده، وبعد استعراض مناذج ّختلف مفاهيمه و  لألداء االسرتاتيجيبعد  ديد اإلطار الّنظر  
لصناعة األدوية يف  قياس األداء االسرتاتيجي؛ سنقوم هنا ّلاولة قيس األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال

عليها  سنعتمدوسنبدأ هنا بتوضيح املنهجية اليت  ،"ما ال ميكن قياسه ال ميكن إجنازه"عمال باملقولة  اجلزائر
 .يف هذه الّدراسة قبل أن نبدأ يف  ليل البيانات احملّصلة

 

 :راسةمنهجية الد .1.2
باإلضافة إىل  املقياس الذ  تبّنيناه،ميدان الّدراسة، كما سنوّضح  مسّرات اختيارسنستعرض هنا 

 .مؤّشرات القياس اليت سنعتمدها يف حماولة لللصول على نتائج دقيقة
لصناعة األدوية يف اجلزائر،  (Saidal)هي مؤّسسة صيدال  :مبّررات اختيار ميدان الّدراسة .1.1.2

وقد وقع اختيارنا  م ومّرت بعديد التطّورات اهلاّمة بعد ذلك،0982مؤّسسة مّت إنشاأها هبذا اإلس  سنة 
 :على هذه املؤّسسة لعديد االعتبارات واليت نلّخصها فيما يلي

                                                 
12
ـــةاال ـــلول التنظيمـــي والنظريـــات سرترترتامر جلرترترتده،    ،2119ردن، ، دار اسرترترتامة للنشرترترتر والتوزيرترترتع، األ7،  الحديثـــة إلداري

 .041ص
13
 .03مرجع سابق، ص سناء عبد الكرمي اخلّناق، 
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إزالة الغمرتوض املتعلرتق بقيرتاس األداء باسرتتخدام بطاقرتة األداء املترتوازن باعتبرتار أّن جرتّل الّدراسرتات ي غلرتب  -
 عليها طابع العمومية؛

 األودية؛ أمهّية قياس األداء االسرتاتيجي يف مؤّسسات تنشط يف جمال صناعة -
حاجرترتة املؤّسسرترتة إىل قيرترتاس األداء بعرترتد اجلهرترتود واالسرترترتاتيجيات الكرترتسى الرترتيت انتهجتهرترتا يف حماولرترتة لتلبيرترتة  -

 ا اجيات الوطنية من األدوية؛
غيرترترترترتا  مثرترترترترتل هرترترترترتذه التقنيرترترترترتات املتعّلقرترترترترتة بقيرترترترترتاس األداء بصرترترترترتفة خاصرترترترترتة، واملتعّلقرترترترترتة ّراقبرترترترترتة حسرترترترترتن تنفيرترترترترتذ  -

 .االسرتاتيجيات ومدى  قيق األهداف
سنتبّ  يف هذه الّدراسة مقياس اجليل الثالث لبطاقة األداء   :المقياس الم تخدم في الّدراسة  .2.1.2

املتوازن والّذ  استعرضناه يف اجلانب النظر  للّدراسة، وسنلاول هنا أن نسقط كّل مؤّشراته وأبعاده على 
أبعاد لبطاقة األداء املتوازن واليت وسنعتمد هنا على . األداء االسرتاتيجي ملؤسسة صيدال لصناعة األدوية

سبق واستعرضناها يف اجلانب النظر ، لكن سنقوم بتلديد مكّونات كل بعد من هذه األبعاد بدقّة كما 
                     :سنوّضله يف اجلدول التايل

 نات المقياس الم تخدم في الّدراسةأبعاد ومكو  (:13)الجدول رقم
 األوداف 

(Objectives) 
 المشّشرات

(Measures) 
 الم تهدف
(Tarjet) 

 المبادرات
(Initiatives) 

     المالي
     العمالء

     العمليات الّداخلية
     النمّو والتعّلم

أساسيات األداء طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حمّمد صبلي إدريس، : من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
 041ص ،2119، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، األردن، وبطاقة األداء المتوازن
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تعّس لوحة األبعاد واملكّونات هاته على هيكلة اجليل الثالث من بطاقة األداء املتوازن؛ حيث تشري 
اخلانات العمودية إىل أبعاد األداء االسرتاتيجي واليت قمنا بشرحها يف اجلانب الّنظر ، بينما تشري اخلانات 

إىل كّل من املؤّشرات املستخدمة يف قياس كل من األبعاد السابقة، باإلضافة إىل األهداف األفقية 
املوضوعة مسبقا ومقارنتها باملستهدفات وهي النتائج احملّققة فعال، كّل هذا مع شرح املبادرات واخلطوات 

 .املّتبعة لللصول على هذه النتائج
 :المششرات الم تخدمة .3.1.2

مؤّشرات القياس أهّ  عنصر من عناصر قياس األداء االسرتاتيجي، واعتمادا على جمموعة من  تعتسر
الّدراسرترتات قمنرترتا باختيرترتار عرترتدد مرترتن املؤّشرترترات الرترتيت سنسرترتتخدمها يف كرترتّل بعرترتد مرترتن أبعرترتاد بطاقرترتة األداء املترترتوازن 

 :ملوايلل اجلدو لللك  على األداء االسرتاتيجي ملؤسسة صيدال، ونستعرض هذه املؤّشرات يف ا
 المشّشرات الكّمية لألداء االستراتيجي الم تخدمة في الّدراسة (:14) الجدول رقم

 طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حمّمد صبلي إدريس، : من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
 .251، 237، 211، 078مرجع سبق ذكره، ص

 

ة هرترترترتذه اجملرترترترتاميع بالنسرترترترتبة وقرترترتد وقرترترترتع اختيارنرترترترتا علرترترتى هرترترترتذه املؤّشرترترترترات العتبرترترتارات موضرترترترتوعية نظرترترترترا ألمهّيرترترت
 .، واعتبارات عملية نظرا لصعوبة ا صول على معلومات وأرقام متعّلقة ّؤّشرات أخرىللمؤسسات

وجترترترتدر اإلشرترترتارة إىل أّن هرترترتذه املؤّشرترترترات تنرترترتدرج ضرترترتمن املؤّشرترترترات الكّميرترترتة لرترترتألداء االسرترترترتاتيجي، وكرترترتي 
 .بعاد األربع ولكن بصفة نوعيةيكون القياس دقيقا وجب االعتماد على مؤّشرات أخرى تُع  باأل

 
 

 النمّو والتعّلم العمليات الّداخلية العمالء المالي 

 المشّشرات
(Measures) 

 الّدخل الصايف
 القيمة املضافة

 منو األموال اململوكة

 رق  األعمال
 ا ّصة السوقية

 حج  االنتاج
 التموينحج  

 نفقات التدريب
 معّدل تدريب العّمال
 معّدل حوادث السالمة
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 المشّشرات الّنوعية لألداء االستراتيجي الم تخدمة في الّدراسة (:15)الجدول رقم

 من إعداد الباحث :المصدر

يرترتة املتعّلقرترتة أّمرترتا عرترتن مرترتسّرات اختيارنرترتا علرترتى هرترتذه املؤّشرترترات فهرترتي لرترتنفس االعتبرترتارات املوضرترتوعية والعمل
   .باملؤّشرات الكّمية

رّكزنا يف هذه الّدراسة على قطاع صناعة األدوية يف اجلزائر ممّثال ّجّمع صيدال، : حدود الّدراسة .3.1.2
، وذلك تزامنرتا مرتع تطبيرتق 2105و  2103وتلّخصت ا دود الزمنية يف فرتة زمنية قدرها سنتني امتّدت بني 

 .2105اجملّمع ملخطط مخاسي للنمو الذ  امتد لسنة 
 :عرض وتحليل بيانات األداء االستراتيجي لمجّمع صيدال .2.2

بعرترتد اختيرترتار املقيرترتاس األنسرترتب للّدراسرترتة، وبعرترتد وضرترتع مؤّشرترترات القيرترتاس املتعّلقرترتة بكرترتّل بعرترتد مرترتن أبعرترتاد  
وسنقوم هنا  األداء االسرتاتيجي؛ قمنا بتصمي  بطاقة األداء املتوازن اخلاّصة ّجّمع صيدال لصناعة األدوية،

 .عرض و لل املعطيات املتعّلقة هبذه البطاقة
 :عرض وتحليل بيانات المشّشرات الكّمية لألداء االستراتيجي لمجّمع صيدال .1.2.2

لصناعة األدوية كرتان مرتن الضرترور  الوصرتول إىل  إلعداد منوذج بطاقة األداء املتوازن الكّمية جملّمع صيدال
كرترتّل . ، ومقارنتهرترتا مرترتع مرترتا مّت  قيقرترته2105إىل  2103األهرتداف املوضرترتوعة مرترتن طرترترف اجملّمرترتع عرترتس الفرترتة مرترتن 

 :هذا ملّخص يف اجلدول املوايل

 النمّو والتعّلم العمليات الّداخلية العمالء المالي 

 المشّشرات
(Measures) 

 التوّسع
 وترية خمّططات النموّ 

 نظام اجلودة
املسؤولية 
 االجتماعية

 املعلوماتتطّور نظام 
تطوير العالقات مع 

 الزبائن

 رسالة املؤسسة
 اهليكل التنظيمي
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 (المشّشرات الكّمية)بطاقة األداء المتوازن لمجّمع صيدال : (16)الجدول رقم

 راتالمشش 
 الم تهدف
2113 

 المبادرات
 الفعلي
2115 

ن بة 
 اإلنجاز

 المالي

مليون  2459 النتيجة الصافية

 دج
 .االستمرار يف خمّطط النمّو املخّطط له

1477 
 %11 مليون دج

مليون  8132 القيمة املضافة

 دج
االهتمام أكثر برتشيد وإدارة املوارد البشرية من خالل 

 .لفي  تكاليف املستخدمني
5187 
 %71 مليون دج

منو األموال 
 %7 اململوكة

رفع نسبة االحتياطيات والتوسع يف نسب مسامهة 
 .املؤسسة يف الشركات األخرى

%5.0

2 70% 

 العمالء

 02843 رق  األعمال

 .تنويع املنتجات وتوسيع قاعدة االنتاج مليون دج
9789 
 76% مليون دج

 ا ّصة السوقية

حسب   03%

 ا ج 
التسويقية السرتجاع ا صص اليت مّت   سني االسرتتيجية

 .خسارهتا بفعل ضغو  املنتجني احمللّيني

05%  
حسب 

 ا ج 
%50 

%10 

 حسب القيمة

اسرتجاع خطو  االنتاج يف املصانع اجلديدة واملعاد 
 .تاهيلها

7% 
 %71 حسب القيمة

العمليا
ت 

 الّداخلية

 038 حج  االنتاج

 مليون وحدة
اجلديدة واملصانع اليت مّت إعادة بدأ االنتاج يف املصانع 

 .تأهيلها
000 

 %81 مليون وحدة

مليون  3011 حج  التموين

 دج
 .لفي  قيمة استهالس املواد األّولية خاصة املستوردة

2391 
 %023 مليون دج

النمّو 
 والتعّلم

 8 نفقات التدريب
 توسيع عملية التدريب على عدد أكس من العّمال مليون دج

21 

 %325 مليون دج

عدد أيام 
عدد /التدريب

 العمال

5 

 زيادة ا ج  الساعي ورفع نوعية التدريب عامل/أيام
01 

 200% عامل/أيام

 غري متاح حوادث السالمة
وضع برنامج عمل للوقاية يطّبق عس خمتلف مواقع 

 .اإلنتاج
17 

 118,3% حادث

 :من إعداد الباحث اعتماد على: المصدر
- Saidal, Rapport du Conseil d’Administration, 2013, Saidal, Rapport du Conseil 

d’Administration, 2015                       

- Boumediene darkaoui, le groupe saidal et ses perspective de developpement , 

algeria-us health forum et expo, 8 juillet 2011. 
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 :شرحها فيما يلينأبعاد  4جدول بطاقة األداء املتوازن الكّمية جمموعة من البيانات املتعّلقة   يُظهر
 :المنظور المالي .أ 

مليرتون دج وفرتق مبرتادرات باالسرتتمرار يف  2459استهدف اجملّمع قيمة صافية لنتيجرتة الرتّدورة قرتّدرت برترت
  ،%11مليرترتون دج وهرترتو مرترتا ترترترج  يف نسرترتبة  1477املخطرترتط اخلماسرترتي للنمرترتّو، كانرترتت النتيجرترتة احملّققرترتة فعرترتال  

مليرترتون دج واعتمرترتد يف ذلرترتك علرترتى  8132 رتكمرترتا هرترتدف اجملّمرترتع إىل الوصرترتول إىل إمجرترتايل قيمرترتة مضرترتافة مقرترتّدرا برترت
وبرتادر ، %71رتبنسرتبة قرتّدرت برت مليرتون دج 5187ترشيد النفقات ولفي  التكاليف، وقد مّت  قيق ما قرتدره 

سرتب املسرتامهة يف الشرترتركات األخرترى وذلرتك للوصرتول إىل معرترتّدل جمّمرتع صرتيدال إىل رفرتع نسرترتبة االحتياطرتات ون
 .%70وهو ما انعكس يف نسبة  قيق قدرها  5.02%وقد حّقق اجملّمع معّدال هوايل  %7منّو مقّدرا برت

 11كملخرترترترتص ملرترترترتا سرترترترتبق، فرترترترتّّن نسرترترترتبة  قيرترترترتق جمّمرترترترتع صرترترترتيدال ألهدافرترترترته املاليرترترترتة الكّميرترترترتة تراوحرترترترتت برترترترتني 
 .  وهو ما يعّن أّن هنالك أداء  متوّسطا للمجّمع يف الشّق املايل، %71و
  :منظور العمالء .ب 

استخدمنا يقياس منظور العمالء مؤّشرين؛ أّوهلما رق  األعمال والذ  كان اجملّمرتع يتوقرتع الوصرتول برته 
حرتني كرتان مليون دج معتمدا يف ذلرتك علرتى توسرتيع قاعرتدة االنترتاج وتنويرتع املنتجرتات، يف  02843إىل القيمة 

كمرترترترتا . مرترترترتن القيمرترترترتة املتوقّعرترترترتة %71مليرترترترتون دج وهرترترترتو مرترترترتا نسرترترترتبته  9789رقرترترت  األعمرترترترتال احملّقرترترترتق فعرترترترتال يسرترترترتاو  
األّول يُرّكرترتز علرترتى حجرترت  القيمرترتة السرترتوقية والرترتيت  : اسرترتتخدمنا مؤّشرترتر ا صرترتة السرترتوقية والرترتّذ  يُفهرترت  مرترتن منطلقرترتني

باسرترترترتجاع ا صرترترتص الرترترتيت مّت خسرترترتارهتا بفعرترترتل ضرترترتغو  املنتجرترترتني  %31كرترترتان هرترترتدف اجملّمرترترتع رفعهرترترتا إىل نسرترترتبة 
وهرترترتو ا رترترتال مرترترتع ا ّصرترترتة السرترترتوقية  ،%51أ  ّعرترترتّدل  %05احملليرترترتني، غرترترتري أّن مرترترتا مّت  قيقرترترته فعرترترتال هرترترتو نسرترترتبة 

أ   ،%7، ومّت الوصرترتول إىل نسرترتبة %01هرترتي  2105هسرترتب القيمرترتة؛ أيرترتن كانرترتت ا صرترتة املسرترتتهدفة هلرترتول 
ا سرتبق نسرتتخلص أّن نسرتبة إجنرتاز جمّمرتع صرتيدال ملرتا هرتو مسرتتهدف يف منظرتور انطالقرتا ممرّت .%71ّعّدل اجناز 

 . ألداء التسويقي يف اجملّمعهناس مستوى متوّسط لما يعّن أّن  %71و 51العمالء تراوحت ما بني 
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 :منظور العمليات الّداخلية .ج 
وذلرتك  ،2105وحدة مرتع هنايرتة  مليون038استهدف جمّمع صيدال الوصول إىل حج  انتاج يقّدر برترت

 000مرترتع برترتدء االنترترتاج يف املصرترتانع اجلديرترتدة واملصرترتانع املعرترتاد تأهيلهرترتا، غرترتري أّن حجرترت  االنترترتاج احملّقرترتق فعرترتال بلرترت  
( خاصرتة املسرتتورد منرته)كما وضع اجملّمع هدفا لتخفي  حجرت  التمرتوين   ،%81مليون وحدة وهو ما معّدله 

مليرترتون دج،  2391وهرترتو مرترتا مّت  قيقرترته بامتيرترتاز حيرترتث مّت لفرترتي  حجرترت  التمرترتوين إىل  مليرترتون دج، 3011إىل 
 . أ  أّن اجملّمع حّقق أكثر من النسبة املستهدفة

ممرّترتا سرترتبق ميكرترتن القرترتول أّن األداء التشرترتغيلي جملّمرترتع صرترتيدال وصرترتل إىل مسرترتتويات مرتفعرترتة، حيرترتث اقرترترت  
 . املخّطط له فيما يتعّلق بالتموين من  قيق أهدافه فيما يتعّلق باالنتاج، وجتاوز اهلدف

 :منظور النمّو والتعّلم .د 
عمل جمّمع صيدال على توسيع برامج التدريب لتشمل عددا أكس مرتن العّمرتال، وهرتو مرتا انعكرتس يف 

 2105مليرترتون دج، لكرترتن مرترتع حلرترتول هنايرترتة  8ببلرترتون نفقرترتات الترترتدر  القيمرترتة  2103اهلرترتدف املصرترترّح برترته سرترتنة 

مليرترتون دج، هرترتذا مرترتا  21تبرترتنّي أّن اهلرترتدف املرترتراد البلرترتون إليرترته قرترتد مت جترترتاوزه بكثرترتري؛ حيرترتث كانرترتت قيمرترتة النفقرترتات 
، هذه النفقات جعلرتت كرتذلك اهلرتدف النتعلرتق ّعرتّدل الوقرتت املخصرتص %325ترج  يف نسبة اجناز قدرها 
املعرترتّدل املسرترتتهدف أيرترتام لكرترتل عامرترتل برترتدل  01وذلرترتك بتلقيرترتق معرترتّدل  ،%211للترترتدريب يرترتتّ   قيقرترته بنسرترتبة 

باإلضرترتافة إىل ذلرترتك وضرترتع اجملّمرترتع برناجمرترتا للسرترتالمة املهنيرترتة عرترتس كرترتّل مواقرترتع االنترترتاج، . أيرترتام لكرترتّل عامرترتل 5وهرترتو 
حادثرترتا مرترتع معرترتّدل سرترتنة  17ولعرترتدم ترترتوفّر أرقرترتام مسرترتتهدفة يف هرترتذا اجملرترتال قمنرترتا ّقارنرترتة  املعرترتّدل الفعلرترتي املقرترتّدر برترترت

     .18,29%ّدل فكانت نسبة التغرّي هي االخنفاض ّع ،2103
 :عرض وتحليل بيانات المشّشرات النوعية لألداء االستراتيجي لمجّمع صيدال .2.2.2

باعتبار أّن هنالك مؤّشرات غري كّمية ميكن االعتمرتاد عليهرتا كرتذلك يف تقيرتي  األداء، قمنرتا بّعرتداد بطاقرتة 
 .األداء املتوازن النوعية
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 (المشّشرات النوعية)بطاقة األداء المتوازن لمجّمع صيدال  (:17)الجدول رقم

 المؤّشرات 
مقارنة  المستهدف

 2113بـ 
 2115سنة  الفعلي 2113مقارنة بــ  المبادرات

المقارنة المحقّقة

 2113بين 

 2115و

 المالي

 التوّسع

ا صول على 
حصص أكس يف 
املؤّسسات املساه  

 فيها

زيادة حصص املسامهة يف 
 ,Somedial: مؤسسات

Iberal, WPS, PSM 

Somedial 59% ال تغيري 

0 Iberal 6% ارتفاع مللوظ 

WPS 30% ال تغيري 
PSM 30% ال تغيري 

وترية 
خمّططات 
 النموّ 

التقّدم يف نسب 
اجناز مشاريع 
 املصانع اجلديدة

استكمال املصانع املنطلقة 
واالنتقال من مرحلة الّدراسة 

االجناز يف املصانع إىل مرحلة 
 .غري املنطلقة

 تقّدم جّيد %95مركز التكافؤ ا يو  
Taphco 133% تقّدم جّيد 

Zmirli 65% تقّدم حسن 
Cherchel 20% تقّدم بطيء 

Constantine sirop 25% تقّدم بطيء 
 ال يوجد تقّدم 3%( 13)باقي املصانع 

 العمالء

 نظام اجلودة

مراجعة نظام اجلودة 
يف املخابر، ا صول 

 Iso 26000على 
 0يف  17025و

 .مصانع

وضع نظام اجلودة بالتنقيط، 
وضع نظام التقار  بني 
املخابر، اطالق مشاريع 

 Isoا صول على على 
 0يف  17025 و 26000

 مصانع

مّت وضع نظام ملتابعة اجلودة يستجيب 
 ،BPFللممارسات التصنيعية اجلّيدة 
مّت جعل نظام التقييس 

métrologie/ 
qualification نظاما مركزيا. 

 تقّدم مللوظ

املسؤولية 
 االجتماعية

 سني  العالقة مع 
 .أصلا  املصللة

تفعيل قنوات ا وار مع 
أصلا  املصللة والتلّلي 
 .أكثر باملسؤولية االجتماعية

تنظي  املؤمتر االقتصاد  واالجتماعي 
قيع اتفاقيات مع الرابع للمؤسسة، تو 

 .النقابات

ممارسات غري 
 كافية

عمليات  ال
 الّداخلية

نظام 
 املعلومات

وضع االنظمة التالية 
 :يف العمل

GPEC, 

Monitoring, 

reseau 

WAN 

مواصلة العمل الذ  بدأ 
لوضع نظام  1311سنة

 معلومات جديد

 استكمال كل األنظمة السابقة
باإلضافة إىل وضع برامج جديدة 
للملاسبة وتسيري املخزون، وكذا 

 .جتديد املوقع االلكرتوين

 تقّدم ممتاز

ممارسات وضع نظام االجور اجلديد حيز فتح قنوات ا وار مع العّمال لفي  أيام العمل العالقة مع 
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التنفيذ، كما استفاد بع  العمال من  والنقابات الضائعة العّمال
. ألداء مناسك العمرة %44متويل 

 اخنفاض معّدل األيام الضائعة برترترترترترت
21% 

 معقولة

النمّو  
 والتعّلم

رسالة 
 املؤسسة

 سني كفاءة ررسالة 
 املؤسسة

إعادة تأهيل رسالة 
"Affaires 

règlementaires" 
 هدف حمّقق متت إعادة التأهيل

011% 

اهليكل 
 التنظيمي

جعل اهليكل 
 مرونةالتنظيمي أكثر 

العمل على اندماج الفروع 
 . ت إدارة واحدة

بقيادة  2104مّت وضع اهليكل يف 
مديرية عامة ومواقع االنتاج والتوزيع 

 .التابعة

 هدف حمّقق

011% 

 :من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر
Saidal, Rapport du Conseil d’administration, 2013 

Saidal, Rapport du Conseil d’administration, 2015 

Boumediene darkaoui, "le groupe sidal et ses perspective de développement", algeria-us 

health forum et expo, 8 juillet 2011 

 :على غرار بطاقة األداء املتوازن الكّمية، أظهرت البطاقة النوعية املؤّشرات التالية
 :المنظور المالي .أ 

يرترترتبط األداء املرترتايل ارتباطرترتا وثيقرترتا بنسرترتبة األمرترتوال اململوكرترتة، وعليرترته اخرتنرترتا مؤّشرترتر التوّسرترتع يف مسرترتامهات 
اجملّمرترتع يف الفرترتروع والشرترتركات التابعرترتة، وكرترتان اهلرترتدف ا صرترتول علرترتى حصرترتص أكرترتس، وذلرترتك برترتالرتكيز علرترتى أربرترتع 

األوروبية للتمويرتل  -ائريةوهي مؤسسة ناجتة عن شراكة بني اجملّمع واملؤسسة اجلز  Somedial: شركات هي
بالشرتراكة  PSMومؤّسسرتة  ،Flash Algérieوهرتي نترتاج شرتراكة مرتع مؤسسرتة  Iberalاملشرترتس، مؤسسرتة 

، غرترترتري أنرّترترته وباسرترترتتثناء رفرترترتع sanofi بالشرترترتراكة مرترترتع مؤسسرترترتة WPSاألمريكيرترترتة، وأخرترترتريا مؤسسرترترتة  Pfiserمرترترتع 
مرترترتن جهرترترتة أخرترترترى، . بقيرترترتت ا صرترترتص يف الشرترترتركات األخرترترترى علرترترتى حاهلرترترتا ؛Iberalحصرترترتة صرترترتيدال يف شرترترتركة 

وبرترترتالنظر إىل املؤشرترترتر الثرترترتاين وهرترترتو وترترترترية خمطرترترتط النمرترترتّو فرترترتّّن اهلرترترتدف كرترترتان التقرترترتّدم بشرترترتكل كبرترترتري يف املشرترترتاريع قيرترترتد 
الشرتركة و  95%اإلجناز، لكن الواقع بنّي أنرّته وباسرتتثناء مركرتز التكرتافؤ ا يرتو  الرتذ  تقرتّدمت برته األشرتغال إىل 
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املكتمرترتل فرترتّّن املشرترتاريع املتبقيرترتة مل تتقرترتّدم هبرترتا األشرترتغال، إضرترتافة إىل  (Taphco) يرترتة الصرترتيدالنية طاسرترتيليالعرب
 .     عدم انطالق أخرى بعد

مرترترتن خرترترتالل مرترترتا تقرترترتّدم نسرترترتتخلص أّن هنرترترتاس أداء  ماليرترترتا ضرترترتعيفا جملمرترترتع صرترترتيدال فيمرترترتا تعلرترترتق باملؤّشرترترترات 
اريع النمرتّو باإلضرتافة إىل تراجرتع وترترية اسرتتثمار أمرتوال النوعية، وذلرتك باعتبرتار الترتأّخر الكبرتري الرتذ  تعرفرته  مشرت

 .اجملّمع يف الشراكات األخرى
  :منظور العمالء .ب 

نظام اجلرتودة والتللرتي باملسرتؤولية االجتماعيرتة، : مّت تركيزنا يف منظور العمالء على مؤّشرين نوعيني مها
جديرتدة أيرتن مّت  قيرتق هرتذا  ISOوقد استهدف جمّمع صيدال مراجعة نظام اجلودة وا صول على شهادات 

باإلضرترتافة إىل حماولرترتة  ،BPFاهلرتدف مرترتن خرترتالل وضرتع نظرترتام جرترتودة يسرتتجيب للممارسرترتات التصرترتنيعية اجليرتدة 
 . سني العالقة مع أصلا  املصللة ّمارسات نراها غري كافية لذلك

باعتبرترتار أّن كخالصرترتة، ميكرترتن القرترتول أّن هنرترتاس أداء تسرترتويقيا متوّسرترتطا فيمرترتا يتعلرترتق باملؤّشرترترات النوعيرترتة، 
 .اجملّمع مل يصل إىل كّل أهدافه فيما يتعّلق هبذا املنظور

    :منظور العمليات الّداخلية .ج 
، ومرتع وضرتع املخطرتط اخلماسرتي للنمرتو جملّمرتع صرتيدال حيرتز التنفيرتذ، عملرتت اإلدارة العليرترتا 2101منرتذ 

ووضرترترتع أخرترترترى جديرترترتدة علرترترتى إيرترترتالء االهتمرترترتام أكثرترترتر بنظرترترتام املعلومرترترتات، مرترترتن خرترترتالل تأهيرترترتل األنظمرترترتة املوجرترترتودة 
 ,GPEC, Monitoringتتناسب مع التطّور ا اصل يف هذا اجملال، هذا ما جعل اهلدف إدخال أنظمة 

reseau WAN، وهو ما  ّقق فعال، بل مّت الوصول إىل هدف تأهيل وجتديرتد نظرتام املعلومرتات بالكامرتل .
عّمال ولفي  عدد أيرّتام العمرتل الضرتائعة، أّما فيما يتعّلق بالعالقة مع العّمال فقد كان اهلدف زيادة رضى ال

وعليرترترته ميكرترترتن القرترترتول أّن هنرترترتاس مسرترترتتوى قويرّترترتا لرترترتألداء التشرترترتغيلي فيمرترترتا يتعلرترترتق  ،%21وهرترترتو مرترترتا مّت فعرترترتال بنسرترترتبة 
 .باملؤّشرات النوعية
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    :منظور التعّلم والنمو .د 
اهليكرترتل التنظيمرترتي ورسرترتالة املؤسسرترتة،  :يتضرترتّمن هرترتذا البعرترتد يف مؤّشرترتراته النوعيرترتة مرترتدخلني رئيسرترتيني مهرترتا

علرترتى إعرترتادة هيكلرترتة اجملّمرترتع مرترتن خرترتالل إدمرترتاج فروعرترته  رترتت  2101فبالنسرترتبة لرترتألّول فقرترتد عملرترتت اإلدارة منرترتذ 
وصرترتاية إدارة عامرترتة واحرترتدة، يف حرترتني كرترتان اهليكرترتل فيمرترتا قبرترتل عبرترتارة عرترتن مؤسسرترتة أم تضرترتّ  ثرترتالث مؤسسرترتات 

، أمرتا فيمرتا يتعلرتق برسرتالة املؤسسرتة فقرتد مرتّس األمرتر رسرتالة فرعية، وهو ما مّت  قيقه اليوم من خرتالل االنرتدماج
"Affaires règlementaires" اليت مّت إعادة تأهيلها باالعتماد على مدخلني: 

 تقيي  اخلسة بالنسبة للملفات املتعّلقة باجلانب الصيدالين؛ -
خبصرترتوص األدويرترتة لليقظرترتة  املركرترتز الرترتوطّنباتفرترتاق مرترتع  "pharmacovigilance"وضرترتع نظرترتام الرصرترتد  -

 .والعتاد الطيب
عمومرترتا فاملؤّشرترترات الّنوعيرترتة ملنظرترتور الرترتتعّل  والنمرترتّو كانرترتت جيرترتدة وتشرترتري إىل أداء جيرترتد باعتبرترتار التلقيرترتق 

 .الكّلي لألهداف املرسومة
 :مناقشة الفرضيات .3.2

منوذج بطاقة األداء املتوازن هو النموذج األنسب لقياس األداء االسرتاتيجي جملّمع  :الفرضية الفرعية األولى
صرترتيدال لصرترتناعة األدويرترتة، بعرترتد اسرترتتعراض النمرترتاذج املسرترتتخدمة يف قيرترتاس األداء االسرترترتاتيجي، تبرترتنّي أّن منرترتوذج 

 :لّتاليةاألداء املتوازن هو األصلح لقياس األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال وذلك لالعتبارات ا
اشرترتتمال املقيرترتاس علرترتى جمموعرترتة خمتلفرترتة مرترتن املؤّشرترترات الرترتيت تقرترتيس عرترتّدة أبعرترتادا وال تقتصرترتر علرترتى األبعرترتاد  -

 املالية؛
 صعوبة تطبيق بع  النماذج كنموذج املقارنة املرجعية وذلك التساع اهلّوة بني املرجع املعتمد؛ -
 على صعوبتها؛ إمكانية الوصول إىل املعطيات املتعّلقة ببطاقة األداء املتوازن -
 جدارة بطاقة األداء املتوازن بقياس األداء االسرتاتيجي يف كثري من التجار  السابقة؛ -
 .االعتماد على املؤّشرات النوعية وعدم االكتفاء باملؤّشرات الكّمية -
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منرترتوذج بطاقرترتة األداء املترترتوازن هرترتو النمرترتوذج األنسرترتب  :مرترتن خرترتالل مرترتا سرترتبق، نقبرترتل الفرضرترتية الرترتيت مفادهرترتا
 .لقياس األداء االسرتاتيجي جملّمع صيدال

جملّمرتع صرتيدال، والنوعيرتة هناس مستوى متوّسط لألداء املايل وفق املؤّشرترات الكّميرتة : الفرضية الفرعية الثانية
حرتت نسرتبة  قيرتق األهرتداف فيرته برتني جند أّن املنظرتور املرتايل تراو  ،11وبالّنظر إىل  ليل معطيات اجلدول رق  

يف وفرترترتق املؤّشرترترترات النوعيرترترتة  ليرترترتل معطيرترترتات البعرترترتد املرترترتايل للمجّمرترترتع أّمرترترتأ . ، وهرترترتي نسرترترتبة متوّسرترترتطة%71و 11
أظهرترتر أّن هنرترتاس مسرترتتوى ضرترتعيفا هلرترتذا البعرترتد سرترتّببه ترترتأّخر املشرترتاريع املسجمرترتة، وعليرترته نرترترف   فقرترتد 17اجلرترتدول رقرترت 

النوعية جملّمع الكّمية و هناس مستوى ضعيف لألداء املايل وفق املؤّشرات  :الفرضية الفرعية الثّانية ونستبدهلا برت
 .صيدال

هناس مستوى متوّسط ألداء منظور العمالء وفق املؤّشرات الكّميرتة جملّمرتع صرتيدال؛  :ثالثةالفرضية الفرعية ال
فّنرّترته يتّضرترتح أّن معرترتّدالت إجنرترتاز األهرترتداف  فيمرترتا يتعلرترتق بالبعرترتد التسرترتويقي، 11برترتالعودة إىل  ليرترتل اجلرترتدول رقرترت 

تظهر معطيات األداء التسويقي وفق املؤّشرات الّنوعية يف اجلرتدول  كما. %71و 51 املرسومة تراوحت بني
وهو ما جعلنرتا نعترتس أّن هنرتاس مسرتتوى متوّسرتطا هلرتذا  إشارات جّيدة، خاّصة ما تعّلق بنظام اجلودة، 17رق  

 .الثالثةالبعد ونقبل الفرضية الفرعية 
والّنعيرترتة هنرترتاس مسرترتتوى متوّسرترتط ألداء العمليرترتات الّداخليرترتة وفرترتق املؤّشرترترات الكّميرترتة : رابعــةالفرضــية الفرعيــة ال

من  قيق أهدافه الكّميرتة فيمرتا تعلرتق  جملّمع صيدال؛ أظهرت النتائج املتعّلقة هبذا البعد أّن اجملّمع اقرت  كثريا
علرترتى غرترترار املؤّشرترترات الكّميرترتة، أشرترتارت و  .باالنترترتاج، كمرترتا أنرّترته اجترترتاز األهرترتداف املرسرترتومة فيمرترتا تعلرترتق برترتالتموين

املؤّشرترترات النوعيرترتة إىل مسرترتتويات قويرّترتة مرترتن نسرترتب  قيرترتق االهرترتداف، جتلرترتت يف وضرترتع نظرترتام املعلومرترتات اجلديرترتد 
 رّابعرترترتةضرترترتية الفرعيرترترتة الممرّترترتا سرترترتبق، نرترترترف  الفر . ي  معرترترتّدالت األيرترترتام الضرترترتائعةحيرترترتز التشرترترتغيل، باإلضرترترتافة إىل لفرترترت

 . النوعية جملّمع صيدالالكّمية و هناس مستوى قوّ  ألداء العمليات الّداخلية وفق املؤّشرات : ونستبدهلا  
ّمرترترتع هنرترترتاس مسرترترتتوى متوّسرترترتط ألداء الرترترتتعّل  والنمرترترتّو وفرترترتق املؤّشرترترترات الكّميرترترتة جمل: خام ـــةالفرضـــية الفرعيـــة ال

صيدال؛ ترّكزت املؤّشرات الكّمية هلذا البعد حول التدريب وبرترامج السرتالمة املهنيرتة، وقرتد أظهرترت النترتائج يف 
مّت  قيرترتق وفيمرترتا يتعلرتق باملؤّشرترترات النوعيرتة . فيمرتا تعلرترتق بنسرتب إجنرترتاز األهرتداف أرقامرتا جيرترتدة 11اجلرتدول رقرترت  
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: ونسرترتتبدهلا   ضرترتية الفرعيرترتة اخلامسرترتةنرترتا نرترترف  الفر األهرترتداف املتعلقرترتة هبرترتذا البعرترتد بنسرترتبة كاملرترتة وهرترتو مرترتا جيعل
 .هناس مستوى قوّ  ألداء التعّل  والنمّو وفق املؤّشرات النوعية جملّمع صيدال لصناعة األدوية

  :ةئي يالفرضية الر 
 ؛جملّمع صيدالوالّنوعية هناس مستوى متوّسط لألداء االسرتاتيجي وفق املؤّشرات الكّمية  -

مرترتع )املتعّلقرترتة بالفرضرترتيات السرترتابقة جنرترتد أّن هنرترتاس مسرترتتوى متوّسرترتط يف البعرترتد املرترتايل برترتالنظر إىل النترترتائج 
ومسرترتتوى متوّسرترتط كرترتذلك يف بعرترتد العمرترتالء، بينمرترتا سرترتّجلنا مسرترتتوى ( مسرترتتوى ضرترتعيف وفرترتق املؤشرترترات النوعيرترتة

د من حيرتث قوّ  يف بعد  العمليات الداخلية والنمّو والتعّل ؛ وعليه، وبتقدير أّن البعد املايل هو أهّ  األبعا
 .ة الرّئيسيةاألداء، فّنّنا نقبل الفرضي

 

 :اتمةـــــخ
انطلقنا يف هذه الّدراسة من البلث عن منوذج لقياس األداء االسرتاتيجي لصناعة األدويرتة يف اجلزائرتر 
وتطبيقرترترته علرترترتى جممرترترتع صرترترتيدال باعتبرترترتاره رائرترترتدا وطنيرترترتا يف الصرترترتناعات اجلنيسرترترتة، وقرترترتد بّينرترترتت الّدراسرترترتة أّن هنالرترترتك 

ن النمرترتاذج املسرترتتخدمة يف الّدراسرترتات اإلداريرترتة؛ غرترتري أّن النمرترتوذج األصرترتلح كرترتان منرترتوذج بطاقرترتة االداء جمموعرترتة مرترت
التوازن بني األبعاد املالية التقليدية واألبعاد غري املالية، وكرتذا : وذلك العتبارات (BSC III)املتوازن املطّورة 

والنوعيرتة، وبّينرتت الّدراسرتة أّن هنالرتك مسرتتويات متوّسرتطة دقّة املؤّشرات املستخدمة فيها وتنّوعها بني الكمية 
لرترترتألداء االسرترترترتاتيجي يف جمّمرترترتع صرترترتيدال لصرترترتناعة األدويرترترتة، وذلرترترتك يف جممرترترتل أبعرترترتاده علرترترتى الرترترتّرغ  مرترترتن إظهرترترتار 

 .مؤّشرات قويّة يف بعد العمليات الّداخلية والنموّ 
 : قائمة المراجع

 :باللغة العربيةالمراجع 
 :مشلفات

سرترترتامة للنشرترترتر والتوزيرترترتع، أ، دار 7،  ال ـــلول التنظيمـــي والنظريـــات ااالداريـــة الحديثـــةسرترترتامر جلرترترتده،  .1
 1332األردن، 
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أساسيات األداء وبطاقة األداء المتوازن، طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حمّمد صبلي إدريس،  .2
  1332، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة األولى

 :مقاالت
تح ــين األداء االســتراتيجي للمنظمــة الصــناعية فــي إطــار تطبيــ  اجلرجرترتر ،  حممرترتد سرترتليمان أمحرترتد .3

دراســة تحليليــة ألراء ) اسـتراتيجيات التصــنيع األخضـر أنموذجــا (اسـتراتيجيات التصــنيع البيئـي 
، جملرترتة دراسرترتات إداريرترتة، عينـة مــن المــديرين فــي الشــركة العامــة لأللب ــة الجــاوزة فــي محافظــة نينـوى

 1311، 2، العدد4اجملّلد 
أثر عمليـات إدارة المعرفـة فـي األداء حسني،  ناصر اخلفاجي، ظفر كرمي الياسر ، علي حمسن مأكر  .4

، جملرتة جامعرتة بابرتل، االستراتيجي، آلراء عّينـة مـن القيـادات اإلداريـة فـي جامعـات الفـرات األوسـط
  1311، العدد األّول، 13العلوم االنسانية، اجملّلد 

س علوان شريف، خالد عباس الياسني، استخدام بطاقة األداء  جنان عبد العباس باقر الدليمي، عبا .5
املتوازن يف تقومي األداء االسرتاتيجي دراسة ميدانية يف الشركة الفرات العامة للصناعات، اجمللة العراقية 

  1311، 00، العدد 8للعلوم االدارية، اجملّلد 
إدارة الموارد البشـرية فـي األداء  تأثير ممارساتراضي، أمحد عبد األمري ناصر حسني،  حمسن جواد .6
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Résumé: 

 Au demeurant, la politique monétaire en Algérie a pour principal 

objectif la réalisation de la stabilité des prix. De là, nous nous sommes 

incités à consacrer cet article pour analyser, économétriquement, l’efficacité 

de la politique monétaire et la performance de la banque centrale à partir 

des données annuelles de 1990- 2014, en se basant, essentiellement, sur le 

modèle à correction d’erreur afin de vérifier l’aptitude de cette politique 

monétaire à réaliser l’objectif susmentionné à travers le critère de 

transparence. 

 En sus, nous avons retenus ces quatre variables: L’indice des prix à 

la consommation (IPC) comme étant une variable endogène, et en outre, la 

cible d’inflation (CINF), la masse monétaire (M2) et le taux de réescompte 

(TRE) comme étant des variables exogènes.  

Ce faisant, les résultats obtenus indiquent qu’il n’existe aucune relation 

significative entre l’indice de transparence et l’objet de stabilité des prix. 

 Au plus, l’inflation diminuait, certainement, durant la période de 

notre étude, mais les écarts de la cible sont encore restés actifs, d’où nous 

constatons que la politique monétaire suivie, en l’occurrence, était 

relativement efficace.   

Mots clés: politique monétaire, performance, transparence, efficacité, 

inflation, Algérie, modèle à correction d’erreur.     
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 :صملخ

ياسِة النقديَّة يف اجلزائر؛ال ريب ما اقتضى منَّا  ، قد باَت حتقيُق استقراِر األسعار هَدفًا أساسًا للسِّ
، وذلك استنادًا إىل  تكريَس هذا البحِث الستقراء فعاليَّتها، وأداِء البنك املركزّي مبنهج االقتصاد القياسيِّ

ة من عام  ذج تصحيح ، وباستعماٍل صريٍح لنمو 4102إىل عام  0991بياناٍت سنويٍة خالل الفرتة املمتدَّ
ْرجوِّ من خالل ُمقوِّم ق من مدى قْدرِة هذه ااألخطاء بُ ْغيَة التحق

َ
لسياسة النقديَّة على بلوغ هَدِفها امل

 . الشفافيَّة
اِت األربعة ًا داخلّياً، : إىل ذلك، فقِد اعتمدنا هذه املتغِّيِّ ُر أسعار االستهالك بوْصفها متغِّيِّ مؤشِّ

اٍت خارجيَّة م، والكتلة النقديَّة، وسْعُر اخلصم بوْصفها ُمتغِّيِّ  .وُمْستهَدُف التضخُّ
ر الشفافيَّة، وهَدف  حصَّلة قد أثْبَتْت أْن ال وجود أليَِّة عالقٍة فاعلٍة بني مؤشِّ

ُ
فضاًل عن ذلك، فإنَّ النتائَج امل

م ينخفُض خالَل فرتة إجناز هذا البحث، إالَّ أنَّ فوارق . استقرار األْسعار ويف الواقع ما لبَث التضخُّ
ة املنتهجَة، يف هذه احلال، فعاليٌَّة أنَّ فعاليََّة السياسِة النقدي نينتبد ظلَّْت قائمة؛ ممَّا جعلنا املستهَدف ق

 .   نْسبيَّة
م، اجلزائر، منوذج تصحيح ة، التضخة، األداء، الشفافية، الفعاليالسياسة النقديَّ : ةمفتاحيكلمات 

 .األخطاء

Introduction:  

 La politique monétaire représente un élément fondamental sur lequel 

se base les autorités monétaires pour pouvoir maitriser le taux de liquidité 

afin d’atténuer l’objectif ultime de la stabilité des prix, tout en utilisant une 

panoplie d’instruments directs et indirects. 

 L’objet du présent travail consiste à vérifier l’efficacité de la 

politique monétaire d’où nous allons analyser les résultats atteints en termes 

d’inflation, Les résultats de cette partie seront confirmés par le critère de la 

transparence qui sera déterminant quant à l’efficacité de la banque centrale, 

cette mesure d’efficacité sera appréhendée à travers le test de transparence 

objet de la première partie. 
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 Ainsi notre travail s’articule autour de la question suivante : la 

politique monétaire suivie par la banque d’Algérie a-t-elle permis l’atteinte 

d’objectif de la stabilité des prix ? A-t-elle été efficace ? 

La réponse à cette question sera appréhendée à travers les éléments 

suivants : 

Première partie : Conduite de la politique monétaire, et transparence de la 

banque d’Algérie 

Deuxième partie : Analyse économétrique de l’efficacité de la politique 

monétaire en Algérie. 

1. Conduite de la politique monétaire et transparence de la banque 

d’Algérie 1990 – 2014 :   

1.1. Evolution de la politique monétaire en Algérie : 
1
 

1.1.1. La période de 1990- 2000 : soutenu par l’avènement de la loi 90/10 

1990 – 1993 : La période « transitoire », cette phase-là a eu comme 

principal évènement le démarrage de la mise en place des institutions dont 

l’essentiel du cadre règlementaire découle de la loi 90 – 10. 

1994 – 1998 : La sous-période consacrée à la stabilisation (04 /1994 – 03/ 

1995) et à l’ajustement structurel (04/1995 – 03/1998), 

04/1998 – 2000 : La sous-période de consolidation notamment des acquis 

de la stabilisation. 

1.1.2. La période de 2000-2014 : soutenue par l’avènement de la loi 03-11 

Cette période a eu comme principaux changements : 

- l’objectif final de la politique monétaire est le contrôle de l’inflation. 

- la publication des rapports annuels de la banque centrale ; 

- l’adoption de l’approche des règles depuis 2003, objectif d’inflation 

quantifié à 3% ; 
2
 

- l’activation d’instrument de réserve obligatoire depuis 2004 ; 

- introduction de nouveaux instruments : la reprise de liquidité et la 

facilité des dépôts. 

                                                 
1
 CNES, « Rapport : Regards sur la politique monétaire en Algérie », 26

ème
 session 

plénière 2005 & Mohamed-Chérif Ilmane, « Efficacité de la politique monétaire en 

Algérie :(1990-2006), une appréciation critique, Octobre 2007. 
2
 Ce taux a été de (3% - 4%) en 2007 et 2008, mais à partir de 2009 il a été fixé à 4%. 
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2. Evaluation de la performance de la banque d’Algérie :  

Nous stipulons évaluer la performance de la banque centrale par 

rapport à la transparence, tout en vérifiant si cette dernière puisse 

l’améliorer.  

2.1. Mesure de la transparence de la banque d’Algérie depuis 1990 : 

2.2.1. Démarche d’évaluation : La méthode suivie pour pouvoir mesurer 

l’indice de transparence est basée sur les travaux effectués par les deux 

chercheurs Eijffingert et Geraats
3
 (2006), ces auteurs ont élaboré cet indice 

sur la base de cinq (5) dimensions à savoir : politique, économique, 

procédurale, politique monétaire, et opérationnelle, chaque dimension 

comprend trois questions dont chacune est noté sur un point, d’où  cet 

indice de transparence noté sur 15. 

 Les données qui nous ont permis de calculer l’indice de transparence 

de la BA sont tirées à partir des informations disponibles sur les statuts et 

les rapports annuels de la banque d’Algérie, ainsi que les différentes lois. 
 

2.2.2. Mesure de la transparence:  

A. La transparence politique :  

Cette dimension met l’accent sur les objectifs de la politique 

monétaire, leur hiérarchisation, leurs aspects quantitatifs, ainsi que la 

relation existante entre le gouvernement et la banque centrale, elle est notée 

sur 3 points. 

Pour la banque d’Algérie, nous avons attribué une note de 1.5  de 

1990-2000, de 2 en 2001 et 2002, et de 3 points depuis 2003 jusqu’au 2014. 

-Jusqu’au 2000, les objectifs de la politique monétaire ne sont ni 

hiérarchisés, ni clairs, ni précis, se n’est qu’a partir de 2001 qu’elle donne 

de la priorité à la stabilité des prix. 

- A partir de 2003, la banque d’Algérie annonce une cible d’inflation 

de 3%. 

- -La banque d’Algérie est considérée comme étant transparente en 

termes de dispositif institutionnel. 

                                                 
3
 Dincer & Eichengreen (2014), « Central Bank Transparency and Independence: Updates 

and New Measures », International Journal of Central Banking, vol.10, n°1, pp: 236-

240.  
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B. La transparence économique : 

Cette dimension concerne la publication de données économiques 

concernant un pays et qui sont utilisées par les autorités monétaires afin 

qu’elles puissent prendre des décisions, elle est notée sur 3 points. 

Pour la banque d’Algérie, on a attribué une note nulle jusqu’au 2005, de 0.5 

entre 2006-2012, et de 1 point depuis 2012. 

- La banque d’Algérie publie ses rapports annuels depuis 2001. 

- une absence absolue des données trimestrielles jusqu’au 2005, et la 

publication de celles du taux d’inflation, PIB, et M2) depuis 2006. 

- la divulgation du modèle des déterminants de l’inflation en Algérie en 

2013. 

- la banque d’Algérie ne fournit pas ses prévisions trimestrielles 

concernant l’inflation et la production. 

C. La transparence procédurale : 

Elle concerne la stratégie et la prise de décision de la politique 

monétaire. 

Pour la banque d’Algérie, on a attribué une note nulle jusqu’au 2002, et 1 

point depuis 2003. 

- La BA a commencé à annoncer une règle pour sa stratégie depuis 

2003. 

- Elle ne fournit pas régulièrement des explications concernant la 

formulation de sa politique, même dans le cas contraire, ce n’est 

qu’après un délai. 

- Aucun enregistrement du vote des membres du CMC. 

D. La transparence de la politique monétaire : 

Elle concerne l’annonce rapide et l’explication des décisions de la 

politique monétaire. 

Pour la banque d’Algérie, nous avons attribué une note d’1.5 point tout au 

long de la période d’étude. 

- La BA publie un communiqué de presse concernant le changement 

des taux d’intérêts, et d’objectif intermédiaire, mais sans trop de 

détail. 

- Elle ne donne pas d’indication précise sur ses actions futures. 
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E. La transparence opérationnelle : 

Elle concerne le coté opérationnel de la mission de la banque centrale. 

Pour la banque d’Algérie, on a attribué un score nulle jusqu’au 2000, et un  

point depuis 2001. 

- depuis 2001, la BA donne des explications concernant son objectif 

principal quantifié de prix, et elle fait l’analyse de la conjoncture 

macroéconomique. 

- aussi, elle fournit une évaluation des résultats dans ses rapports 

annuels. 

- Remarquons que cet indice a connu une augmentation nette allant de 

3 points en 1990 à 9 points en 2014. 

2.2.3. Performance de la banque d’Algérie : 

 Dans cette partie, on essayera de mettre en relation l’inflation et 

l’indice de transparence. 

Tableau 01 : Inflation et transparence 

Année 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Transp. 3 3 3 3 3 3 3 3 

ipc 17.87 25.88 31.68 20.54 29.04 29.78 18.69 5.73 

 

Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Transp. 3 3 3 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 

ipc 4.95 2.64 3.43 4.23 1.40 2.60 3.97 1.38 

 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1014 

Transp. 8 8 8 8 8 8 8 9 9 

ipc 2.31 3.68 4.86 5.74 3.91 4.52 8.89 3.25 2.92 

Source: Ipc : à partir des données de la banque mondiale 
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Graphe 01 : Indice de Transparence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Elaboré par les chercheurs via Excel. 

 

A partir du graphe, nous pouvons conclure qu’il n’existe aucune 

relation significative entre l’indice de transparence et l’objectif recherché. 

Ce qui démontre que le fonctionnement du système monétaire et financier 

en Algérie est loin d’avoir des relations de communication malgré qu’il 

existe d’une manière officielle l’obligation des autorités monétaires de 

porter à la connaissance du public des mécanismes de fonctionnement de la 

banque centrale. 

Donc, nous ne décelons aucune relation entre le niveau de la 

transparence et  de la performance de la banque d’Algérie, d’où nous 

concluons que la transparence ne permet pas nécessairement d’atteindre la 

cible d’inflation, dans une approche perspective, il s’agira de déterminer 

pour chaque partenaire qui ades relations indirectes une politique de 

communication où  les erreurs constatées dans notre étude doivent être dans 

la mesure du possible atténuées et les points forts doivent être améliorés. 

Ainsi, un travail important attend les structures de la banque d’Algérie 

en matière de transparence. 

3. Analyse économétrique de l’efficacité de la politique monétaire en 

Algérie 1990 -2014 : 

Cette partie consiste à tester l’efficacité de la politique monétaire, La 

méthodologie retenue pour effectuer ce test est celle des modèles à 

correction d’erreur (ECM), mais avant cela, d’autres tests sont 
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indispensables et préalables au ECM, tels que : La stationnarité des 

variables et des résidus, leurs ordres d’intégration et le test de cointégration. 

3.1. Sources et spécifications des variables : 

Les sources utilisées sont celles des statistiques de la banque mondiale 

WDI, les statistiques monétaires de la banque d’Algérie et de l’ONS. 

Les spécifications retenues pour les variables sont : 

- Le taux d’inflation (IPC): C’est une mesure du niveau général des 

prix calculé à partir d’un panier fixe de biens. 

- Cible d’inflation (CINF): c’est le taux que fixe la banque centrale 

pour la réalisation de l’objectif qui est la stabilité des prix. 

- Masse monétaire (M2): La monnaie M2 est obtenue en ajoutant 

(M1) aux disponibilités quasi-monétaires 

- Taux directeur (TRE): c’est le taux directeur qui permet aux 

banques commerciales de s’approvisionner en liquidité monétaire 

auprès de la banque centrale. 

3.2. Analyses des fluctuations des variables : 

A. L’inflation : 

A.1. Statistiques descriptives de l’inflation : 

Moyenne : 09.56 

Maximum : 31.68                   Date : 1992 

Minimum : 01.38                    Date : 2005 

Ecart : 22.96  

A.2. Evolution de l’inflation : 

Graphe n 02 : Evolution de l’inflation  

 

 
Source : Résultat importé via Eviews. 
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A partir de ce graphe, nous pouvons citer trois cycles à savoir: 

- 1
er

 cycle  (1990-1996) : une grande volatilité du taux d’inflation; 

- 2
ème

 cycle (1997-2011) : une stabilité remarquable du taux d’inflation 

avec de faible changement en hausse et en baisse, d’où nous 

constatons une certaine maitrise de ce taux depuis 1996 ; 

- 3
ème

 cycle (2012-2014) : le taux d’inflation enregistre de fortes 

fluctuations. 

B. La cible d’inflation : 

B.1. Statistiques descriptives de la cible d’inflation : 

Moyenne : 03.31 

Maximum : 4                   Date : 2009 

Minimum : 3                   Date : 1990 

Ecart : 1.33 

 

B.2. Evolution de la cible d’inflation : 

Graphe 03 : Evolution de la cible d’inflation  

 

 
Source : Résultat importé via Eviews. 

 

A partir de ce graphique, nous remarquons trois cycles à savoir: 

- 1
er

 cycle (1990-2006) : caractérisé par une stabilité nette du taux cible 

d’inflation à un pourcentage de 3% tout au long de la période. 
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- 2

ème
 cycle (2007-2008) : caractérisé par une évolution du pourcentage 

de la cible d’inflation qui a atteint 3.5% en 2007 et 2008. 

- 3
ème

 cycle (2009-2014) : la cible d’inflation reste stable à son plus 

haut niveau atteint de 4%. 

C. La masse monétaire M2 : 

C.1. Statistiques descriptives de la masse monétaire : 

Moyenne : 4284.744 

Maximum : 13663.90            Date : 2014 

Minimum : 343.00                  Date : 1990 

Ecart : 39.84 

 

C.2. Evolution de la masse monétaire : 

Graphe n 04 : Evolution de la masse monétaire  

 

 
 

Source : Résultat importé via Eviews. 

 

A partir du graphe, nous n’enregistrons qu’une seule phase qui a tendance à 

la hausse tout au long de la période étudiée. 

D. Le taux de réescompte :  

D.1. Statistiques descriptives du taux directeur : 

Moyenne : 7.27 

Maximum : 14.60        Date : 1995 

Minimum : 4.00          Date : 2005 

Ecart : 3.65 
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D.2. Evolution du taux directeur : 

 

Graphe n  05 : Evolution du taux directeur  

 

 
Source : Résultat importé via Eviews. 

 

A partir du graphique tracé, nous assistons à trois cycles à savoir : 

- 1
er

 cycle (1990-1995) : caractérisé parune évolution continue 

- 2
ème

 cycle (1996 à 2004) : marqué par une diminution considérable. 

- 3
ème

 cycle : de 2004 à 2014 : marqué parune stabilité nette du taux 

d’intérêt. 

3.3. Le modèle économétrique: 

Variable endogène : IPC 

Matrice des variables exogènes : CINF, M2, TRE. Ipc = F (cinf, M2, Tre)    

A. Matrice de corrélation : 

Tableau 02 : Matrice de corrélation  

Variables IPC CINF M2 TRE 

IPC 1    

CINF -0.33 1   

M2 -0.51 0.91 1  

TRE 0.80 -0.56 -0.75 1 

Source : Résultat importé via Eviews. 
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B. La relation non paramétrique (les variables exprimées en niveau) : 

A partir de cette matrice de corrélation, nous retenons que la variable 

endogène est impactée beaucoup plus par le taux de réescompte (0.80), puis 

par la cible d’inflation (-0.33), et enfin par la masse monétaire (-0.51). 

B.1. Relation inflation – taux de réescompte : 

     Diagramme de dispersion (IPC= -6.23+ 2.32 TRE) 

Graphe 06 : Relation inflation – taux de réescompte  

 
Source : Résultat importé via Eviews. 

 

B.2. Relation inflation – cible inflation : 

Digramme de dispersion : Ipc = 28.41 – 6.002 Cinf 

 

Graphe 07 : Relation inflation – cible inflation  

 
Source : Résultat importé via Eviews. 

 

B.3. Relation inflation – masse monétaire : 

Diagramme de dispersion : Ipc = 14.44 – 0.001 M2 
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Graphe 08 : Relation inflation – masse monétaire  

 

 
Source : Résultat importé via Eviews. 

Donc, il existe un lien d’interdépendance entre la variable endogène (IPC) 

et les autres variables, ce qui nous permet d’aborder la spécification du 

modèle. 

 

C. La spécification du modèle : 

Elle s’est faite selon le modèle à correction d’erreur qui permet de dégager 

les élasticités de court et de long terme des variables explicatifs. 

Cette approche suppose : 

1. L’existence de tendance cible de long terme 

2. Les évolutions de court terme devant converger vers la cible. 

L’équation estimée va comporter : 

- La force de rappel : elle doit être inferieure à l’unité et son signe est 

négatif, c’est un coefficient de correction d’erreur indiquant la vitesse 

d’ajustement de la variable endogène pour retourner à l’équilibre suite à un 

choc. 

- Les coefficients d’élasticité de court terme qui représente la dynamique 

du court terme. Et les coefficients qui caractérisent le coefficient du long 

terme. 

C.1. Analyse de la Stationnarité des variables : 

Avant d’estimer le modèle par la méthode de co-intégration, nous 

faisons les tests de stationnarité, condition nécessaire pour éviter les 

relations factices. 
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En effet, on s’est référer aux tests de Dickey-fuller augmenté (1981) pour 

déterminer l’ordre de différentiation d’une série macro-économique. 

L’évolution des variables retenues dans ce travail présentent une tendance 

ascendante et unique, et ne posent aucun problème de rupture. 

En faisant une analyse sur le comportement des variables, nous 

trouvons qu’elles sont non stationnaires, mais elles ont toutes une tendance 

à la hausse sur toute la période. Cela nous laisse présager une éventuelle 

cointégration entre les variables. Il est indispensable de s’intéresser à 

l’ordre d’intégration des séries, pour cela, nous allons appliquer le test de 

Dickey Fuller augmenté. 

C.1.1. Détermination de l’ordre d’intégration des variables :  

Le test de racine unitaire de Dickey Fuller augmenté, nous aide à 

déterminer le degré de stationnarité (ordre d’intégration) et à tester la 

significativité des coefficients des différents modèles (en niveau et en 

différence). 

C.1.2. Règle de décision : 

- Si la valeur de ADF < CV (ou PROB < 5%), nous acceptons 

l’hypothèse H1 : la série X est stationnaire. 

- Si la valeur d’ADF ≥ CV (ou PROB  ≥ à 5%), nous acceptons 

l’hypothèse H0 : la série X est non stationnaire. Dont les tests sont 

effectués au seuil de 5%. 

Les résultats du test de Dickey- Fuller Augmenté indiquent que IPC, CINF, 

M2, TRE prises en logarithme sont stationnaires après une première 

différence. Ceci nous ramène à dire que les séries prises séparément sont 

intégrées d’ordre un. 

La détermination du nombre du retard : 

Une étape intermédiaire pour déterminer l’ordre d’intégration des 

variables : 
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Tableau 3 : Nombre du retard de chaque variable 

Variables retard Probabilité 

IPC 5 0.392 

CINF 2 0.046 

M2 3 0.000 

TRE 3 0.055 

Source : Résultat importé via Eviews. 

 

Les conclusions retenues indiquent que toutes les variables sont 

intégrées d’ordre un, il y a risque de Co-intégration. 

L’estimation d’un modèle à correction d’erreur suppose l’existence de 

causalité entre les variables dont les résultats sont les suivants : 

A partir du test de Granger on retient : 

L’inflation (ipc) influe la cible d’inflation (cinf) 

L’inflation (ipc) influe la masse monétaire (M2) 

L’inflation (ipc) influe le taux de réescompte (tre) 

Donc, nous venons de confirmer le modèle que nous avons retenu :   

Ipc = f (cinf, M2, tre) 

 

D. Estimation de la relation à long terme : 

Après que les conditions premières sont satisfaites, il convient de procéder 

à l’estimation de la relation de long terme par la méthode des moindres 

carrés ordinaires dont les résultats sont les suivants :    

lipc = 1.06 + 6.33 lcinf - 0.96 lm2 + 0.43 ltre 

ϐ     (2.44)  (1.27)         (0.25)          (0.47) 

t     (0.43)  (4.96)         (-3.72)         (0.92) 

R² = 0.78                        DW= 1.68 
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Graphe  09 : Estimation de la relation à long terme  

 
Source : Résultat importé via Eviews. 

 

Les différents tests usuels permettent de mesurer l’adéquation du 

modèle, en effet : 

a) le test de significativité globale (test de Fisher) donne la probabilité 

0.000,  est < 0.05 indique que les coefficients de l’équation de long 

terme sont globalement significatifs. 

b) Le coefficient de corrélation (R² = 0.78) indique que le modèle est 

globalement significatif. 

c) Le test de Student associé aux variables 

Les coefficients des variables (cinf), (tre), (m2) sont déjà significatifs 

par rapport au test statistique puisque les deux tests sont supérieurs à 2.1 

De plus ces coefficients sont significatifs car leurs probabilités est  0.05. 

La probabilité de cinf, tre et M2 est respectivement 0.00, 0.00, 0.36. 

En matière de politique monétaire, les deux instruments de politique 

monétaire sont le taux directeur et la masse monétaire M2, la priorité est 

donnée selon la puissance du coefficient. 

Alors, si M2 augmente de 1%, l’inflation va diminuer de 0.96. Et si 

TRE augmente de 1%, l’inflation augmente de 0.43. 

A partir de la, nous concluons que la masse monétaire prend la priorité. 

Le test CUSUM : Il permet d’étudier la stabilité structurelle du modèle 

estimé au cours du temps. Ce test est fondé sur la somme cumulée des 

résidus récursifs dont voici ses hypothèses : 
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H0 : modèle structurellement stable. 

H1 : modèle structurellement instable. 

E. Stabilité de l’équation de long terme. 

Graphe  10 : Stabilité de l’équation de long terme 

 
Source : Résultat importé via Eviews. 

 

A partir du graphe, nous relevons que le modèle est stable sur toute la 

période allant de 1990 jusqu’au 2014 vu que la courbe ne sort pas du 

corridor. 

F. La stationnarité du résidu : 

La stationnarité du résidu est la principale condition pour que la 

relation de co-integration soit acceptée. Elle sera testée à l’aide du test 

Dickey-Fuller Augmenté sous les hypothèses suivantes : 

H0 : Racine Unitaire sur le résidu (absence de relation de co-intégration). 

H1 : il n’existe pas de Racine Unitaire sur le résidu. 

L’équation du résidu : 

RESIDU = lipc - 1.06 - 6.33 lcinf + 0.96 lm2 - 0.43 ltre 

D’après les tests effectués, les résidus sont stationnaires. 

Il y’a donc co-intégration entre les variables, ce qui nous permet d’utiliser 

le modèle de correction d’erreur. 

Les résultats du modèle sont : 

- Le coefficient de retour à l’équilibre est de - 0.92, il est donc 

conforme au test et au modèle. 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CUSUM of Squares 5% Significance



Transparence et performance de la banque 

d’Algérie, Quelle relation ?  

OULD HENNIA Hadjer 

Dr. EL.AFANI Amar 

 

25 

 

Mme DAOUD Fatiha 

Enseignant Maître assistant 

EPSECG d’Oran 

 
- La durée du retour à l’équilibre s’obtient de la manière suivante: 

1/0.92= 1. 

Trajectoire du retour à l’équilibre                         

Ipc = (-0.92)
trend 

Graphe 11 : Les résultats du modèle  

 
 

Source : Elaboré par les chercheurs via EXCEL. 

 

Du graphe, le mouvement est oscillatoire convergent dont la durée est de 

35. 

Il nous semble que c’est un mouvement très long. 

L’équation des élasticités à long terme : 

Lipc(1)= 1.79 - 3.22*lcinf (-1) + 0.33*lm2(-1) - 1.28*ltre(-1) 

ϐ                  (0.87)                  (0.20)                (0.32) 

T.S               (-3.69)                 (1.62)                (-3.92) 

 

G. L’équation de la dynamique à court terme : 

A partir de la relation du long terme retenue, nous estimons l’équation 

dynamique sous forme du modèle à correction d’erreur estimée par la 

technique de cointégration qui décrit l’évolution à court terme de l’indice 

des prix par les taux de croissance présents et passés des variables « cible 

d’inflation, masse monétaire, et le taux de réescompte ». 

 

Equation de la relation de co-intégration : 

Dlipc = constante (0.39) 
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 α1.LIPC (-1) = force de rappel (-0.92) 

 α2dlcinf = élasticité de court terme (0.01) 

 α3dlm2 = élasticité de court terme (-0.19 

 α4dltre  = élasticité de court terme (2.93) 

 α5lcinf(-1) = α5/α1élasticité de long terme (-3.22) 

 α6lm2 (-1) = α6/α1 élasticité de long terme (0.33) 

 α7ltre (-1) = α6/α1 élasticité de long terme (-1.28) 

 

dlipc(-1) = 0.07 + 0.01*dl(cinf(-1)) – 0.19*dl(m2(-1)) + 2.93*dl(tre(-1)) 

ϐ                 0.29         2.75                     1.69                         1.11 

T.S             0.24          0.004                 -0.11                         2.63 

                      R² = 0.39                                     D.W = 0.10 

 

H. Réponses de l’inflation suite aux différents chocs : 

Une fonction de réponse aux chocs résume l’information concernant 

l’évolution d’une variable qui intervient suite à une impulsion sur une autre 

variable à un instant « t », en supposant que toutes les autres variables sont 

constantes. 

H.1. Réponse de l’inflation suite au choc sur la cible d’inflation : 

Graph 12 : Réponse de l’inflation suite au choc sur la cible d’inflation  

 

 

LCINF 0 0,12 0,1 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Source : Elaboré par les chercheurs via Excel. 

 

A partir du graphe n : 12, lorsque nous faisons intervenir un choc 

d’1% sur le taux de la cible d’inflation (cinf), l’impact sur l’inflation atteint 

son maximum après deux périodes soit (0.12%), puis il diminue en 
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quatrième période à (0.08%), pour être stable après la cinquième période à 

(0.09%)  

 

H.2. Réponse de l’inflation suite au choc sur la masse monétaire :  

Graph 13 : Réponse de l’inflation suite au choc sur la masse monétaire  

 

 

 

 

 

 

 

LM2 0 -0,09 0,09 0,05 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 

Source : Elaboré par les chercheurs via Excel. 

De la même manière, lorsque nous enregistrerons un choc d’1% sur 

la masse monétaire (M2), l’impact sur l’inflation atteint son maximum 

après trois périodes soit (0.09%), puis il diminue à (0.02%) en quatrième 

période, et il reste stable à (0.04%) à partir de la cinquième période. 

H.3. Réponse de l’inflation suite au choc sur le taux de réescompte : 

Graph14 : Réponse de l’inflation suite au choc sur le taux de réescompte  

 

LTRE 0 0,25 0,16 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Source : Elaboré par les chercheurs via Excel 

 

Lorsque nous intervenons un choc d’1% sur le taux de réescompte 

(tre), l’impact sur l’inflation atteint son maximum après deux périodes soit 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ch
o

c 

periodes LTRE 

-0.1 

0 

0.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ch
o

c 

periodes 

LM2 



Transparence et performance de la banque 

d’Algérie, Quelle relation ?  

OULD HENNIA Hadjer 

Dr. EL.AFANI Amar 

 

28 

 

Mme DAOUD Fatiha 

Enseignant Maître assistant 

EPSECG d’Oran 

 
(0.25%), puis il diminue jusqu'au (0.13%) en quatrième période, après cela 

il évolue à (0.15%) en cinquième période où il reste stable.  

Les impacts des chocs des deux variables (cinf, tre) de l’étude sur 

l’inflation ont atteint leurs maximums au cours de la deuxième période, et 

deviennent insignifiants après la cinquième période, cependant celui de la 

masse monétaire n’est atteint qu’au cours de la troisième période pour qu’il 

stagne à (0.04%) après la sixième période. 
 

Conclusion : 

L’interprétation des élasticités examinera le rôle des trois variables 

exogènes sur le processus d’inflation durant la période 1990-2014 ; 

En tenant compte de la dynamique de court terme et de l’influence de long 

terme : 

La cible d’inflation est une variable importante, une augmentation de 

un point de pourcentage, entraine une baisse de l’inflation de (3.22) point à 

long terme, et une augmentation de (0.01) point de pourcentage à court 

terme. 

Les dynamiques de court terme et de long terme de l’évolution de 

l’indice des prix par les fluctuations de la monnaie est de (0.19) point de 

pourcentage à court terme, et de (0.33) point de pourcentage à long terme. 

Les dynamiques de court terme et de long terme de l’évolution de 

l’indice des prix par les fluctuations du taux de réescompte est de (2.93) 

point de pourcentage à court terme et de (1.28) point de pourcentage pour le 

long terme.  

Ainsi le modèle explicatif de l’inflation nous a permis d’identifier les 

facteurs susceptibles de l’évolution d’IPC en Algérie et de déterminer la 

contribution de chacun de ces facteurs à l’inflation globale. 

Quatre éléments peuvent être retenus au terme de ce travail de 

recherche :  

1. Le 1
er

 se réfère à la méthode d’analyse retenue qui utilise la 

modélisation économétrique, modèle des moindres carrés ordinaires. Son 

rôle principal est la détection des facteurs déterminant de l’inflation tout en 

mesurant l’apport de chacun d’eux à la croissance de cette dernière et la 

vérification des signes des coefficients avec la théorie retenue. 
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Les signes des coefficients sont bien conformes : la monnaie a un signe 

négatif, la cible, a un signe positif, le taux de réescompte, a un signe positif. 

2. Le 2
ème

 élément nous permet d’établir à partir de l’équation de 

cointégration un classement des influences des variables en distinguant la 

dynamique de court terme de celle du long terme. L’impact pour le court 

terme du taux de réescompte est de loin supérieur à celui de la masse 

monétaire et de celui de la cible d’inflation (2.93/0.19/0.01). Dans le long 

terme, l’influence est forte en ce qui concerne la cible d’inflation (3.22), 

moins importante en ce qui concerne le taux de réescompte (1.28), et d’une 

élasticité faible en ce qui concerne la masse monétaire (0.33). 

3. le 3
ème

 élément nous permet de faire sortir à partir des réponses suite 

aux différents chocs, l’impact de chaque variable sur l’inflation. Selon les 

résultats de l’analyse des fonctions de réponse, les taux de cible d’inflation 

et du taux de réescompte n’ont d’effet sur l’inflation que pendant une 

période de courte durée (deux période), donc les mesures prise dans le cadre 

de la politique monétaire en Algérie ne font que ralentir le rythme 

d’inflation au cours de courte période. 

A partir de cela, définissant la performance comme étant l’atteinte de 

la cible d’inflation, dans notre cas, certes que la politique monétaire à 

permis la diminution des taux d’inflation, cependant les écarts de la cibles 

restent importants, d’où notre politique monétaire est relativement efficace  

-Le 4
ème

 élément nous ouvre les perspectives d’analyse : 

-une introduction d’un modèle plus large en utilisant d’autres variables. 

-une étude comparative entre les pays voisins (Algérie, Maroc, Tunisie). 
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Résumé : 

 La stratégie constitue une arme redoutable et efficace que les nations 

modernes utilisent pour maintenir et creuser leur suprématie économique et 

technologique sur le reste. En clair, il est illusoire de parler de 

développement de l’entreprise algérienne, de sa productivité, de sa 

rentabilité, sans application de stratégies.  

L’objectif essentiel de notre article est de mettre en lumière 

l’importance des stratégies technologiques et concurrentielles.  

Les  résultats de notre article sont les suivants : 

- La stratégie engendre de la performance car elle permet d’agir en tenant 

compte de l’environnement et des aspects internes pour créer un 

avantage concurrentiel ;  

- La stratégie doit respecter certaines conditions pour rester une source de 

performance, elle ne doit pas rester figée et doit tenir compte des 

considérations liées à l’être humain.  

Mots clés: L’entreprise, la Stratégie, Stratégies technologiques et 

concurrentielles. Entreprise portuaire de Mostaganem 
 

  :ملخص
توسيع اهليمنة جل احلفاظ و أتستخدمه الدول احلديثة من فعاال متثل اإلسرتاجتية سالحا قويا و 

إنتاجها دون التطبيق االقتصادية اجلزائرية و التحدث عن تطوير املؤسسة  نال ميك ،التكنولوجيةاالقتصادية و 
 .أمهية االسرتاتيجيات التكنولوجية و التنافسية ىسليط الضوء عل تإىليهدف البحث  .االسرتاتيجي 

    :نأب ا املقالذائج املتوصل اليها يف هتنلا تنيب ثيح
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اجلوا نب خذ بعني االعتبار البيئة و أيلك ذاالسرتاتيجي خيلق ميزة تنافسية و األداء  ىاالعتماد عل -
 ؛الداخلية

ا السياق ال ينبغي علي ذيف هو  ،اإلسرتاجتية تلبية شروط معينة لضمان األداء االسرتاتيجي ىلع -
 .يف احلسبان اعتبارات أفراد اجملتمع   تأخذ اإلسرتاجتية أن تبقي ثابتة بل جيب أن 

Introduction 

 On peut définir la stratégie comme étant l’ensemble des décisions de 

long terme prises par l’entreprise pour atteindre ses objectifs compte tenu 

de ses ressources et de ses environnements
1
. La stratégie constitue donc  

l’ensemble des décisions et actions relatives au choix des moyens et à 

l’articulation des ressources en vue d’atteindre un objectif. En fait, 

l’environnement  de l’entreprise présente des opportunités de marchés, de 

nouvelles clientèles mais aussi les menaces de la conjoncture, de la 

concurrence. Dans une économie de marché, le client joue un rôle majeur. 

La stratégie consiste donc à répondre en trouvant et développant les sources 

de la valeur dans un environnement de compétition.  La technologie influe  

sur l’avantage concurrentiel. Les relations entre la technologie et l’avantage 

concurrentiel sont réciproques. La maitrise d’une technologie peut assurer 

un avantage concurrentiel certain et l’avantage concurrentiel peut favoriser 

l’émergence de nouvelles technologies. Une sorte de cercle vertueux est mis 

en évidence.  

Confrontées à la nécessité d’une évolution rapide et permanente, les 

entreprises algériennes doivent apprendre à tenir compte tant des mutations 

industrielles et technologiques que des transformations sociales, culturelles 

et politiques. Aussi, l’instrument le plus puissant pour prendre en compte 

ces changements est la stratégie. Celle-ci prend en compte le changement 

tant au niveau de la réflexion qu’à celui des actes. Autrement dit, la 

réflexion stratégique dont le sujet d’analyse est l’entreprise évoluant dans 

                                                           
1
 Bouglet J .(2011) : Stratégie d’entreprise. Edition Berti, Alger, p 126. 
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son environnement, devient une nécessité et peut être une condition de 

survie pour les entreprises algériennes qui s’insèrent dans un environnement 

de plus en plus concurrentiel et turbulent. Dans ce cadre, notre article vise à 

mettre en évidence l’importance de la stratégie dans une entreprise  d’une 

part et d’autre part ; il vise à mettre en exergue la stratégie comme source 

de performance car elle permet d’agir en tenant compte de l’environnement 

et des aspects internes pour créer un avantage concurrentiel.  

Problématique 

Une question centrale est au cœur de notre problématique  dans  notre 

modeste contribution à travers notre article : En quoi la stratégie est-elle 

l’une des clés de réussite de l’entreprise ? 

 Se poser la question à notre sens est   primordial. La réussite de 

l’entreprise, au-delà de sa survie, peut s’appréhender comme sa capacité à 

atteindre ses objectifs, autrement dit à être performante. Répondre à la 

question revient donc à saisir le fonctionnement même de la démarche 

stratégique ; et à identifier les éléments pour lesquels la prise en compte de 

l’environnement et des compétences internes apporte de la performance. 

Mais si le modèle de Harvard reste une référence, quelles sont les 

spécificités du monde aujourd’hui ? La notion de stratégie a-t-elle encore 

évolué ? Dès lors dans quelle mesure cette évolution participe-t-elle à la 

performance ? En effet, l’environnement semble être aujourd’hui plus 

instable, plus imprévisible, caractérisé par une prise en compte croissante 

des aspects humains, avec une concurrence plus intense et de plus en plus 

fondée sur des aspects technologiques.  Aussi, la stratégie n’apporte alors 

de performance que si elle parvient à intégrer cette nouvelle donne. En 

réaction à ce constat, notre problématique est subdivisée en plusieurs 

questions directrices : 

1. Comment et à quelles conditions la stratégie peut-elle être source de 

performance pour l’entreprise ?  
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2. Quelles sont les conditions que la stratégie doit respecter pour rester 

source de performance afin  que l’entreprise puisse conserver son 

avantage concurrentiel ? 

 Pour résoudre cette problématique, nous avons émis les hypothèses 

ci-dessous : 

Hypothèses 

Notre hypothèse principale est la suivante : La stratégie engendre de la 

performance car elle permet d’agir en tenant compte de l’environnement et 

des aspects internes pour créer un avantage concurrentiel. Cependant, la 

stratégie doit respecter certaines conditions pour rester une source  de 

performance, notamment, elle ne doit pas être figée et doit tenir compte des 

considérations liées à l’être humain. 
 

Notre  hypothèse principale est  subdivisée en sous hypothèses 

directrices : 

1. Face à la multiplication des méthodes d’analyses stratégique, 

l’entreprise en fonction de son activité, de sa situation par rapport à la 

concurrence, de son marché, de ses circonstances propres,  doit choisir une 

méthode d’analyse qui lui convient, la finalité de la stratégie est de parvenir 

à une avance concurrentielle durable et qui procurera une bonne rentabilité 

à l’entreprise, 

2. Il existe des méthodes et modèles qui aident l’entreprise à élaborer et 

formuler sa stratégie. L’objectif de ces méthodes et modèles est de 

déterminer les centres d’activité stratégique qui doivent être développés, 

réorientés, mis en sommeil, et ce, pour une meilleure politique d’ensemble 

de l’entreprise. 
 

Méthodologie et présentation du champ d’investigation 

En vue de vérifier nos hypothèses, nous avons eu recours à la 

technique documentaire qui nous a permis d’exploiter différents ouvrages et 

documents pour faciliter notre recherche ayant trait au thème de notre 

article. La recherche bibliographique va nous permettre dans le cadre de 
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notre article d’alimenter notre problématique et nos hypothèses de travail. 

Nous tenterons en fait, dans notre partie méthodologique de développer 

certains apports personnels quant à la concrétisation effective de la stratégie 

d’entreprise  tout en contribuant modestement à l’amélioration et à 

l’approfondissement des connaissances à travers de nouveaux éclairages 

dans le domaine de la stratégie.  

Présentation du champ d’investigation 

Quant à la technique d’investigation sur le terrain, elle s’est réalisée au 

niveau  de l’entreprise portuaire de Mostaganem (EPM). Cette approche du 

terrain  avait comme objectif méthodologique : la vérification de nos 

hypothèses, afin que nous puissions répondre à nos interrogations et 

apporter des éléments de solutions, qui mèneront vers des 

recommandations.   Aussi, et dans le cadre de notre recherche  pour 

résoudre la problématique et vérifier les hypothèses citées ci-dessus, notre 

article est structurée en deux axes fondamentaux intitulés respectivement : 

- Stratégie d’entreprise : le cadre conceptuel 

- Etude empirique en matière de stratégie d’entreprise : Cas de 

l’entreprise portuaire de Mostaganem (EPM Algérie). 
 

Les objectifs  et l’intérêt du thème de l’article 

L’objectif principal est de  mettre en évidence que la construction de 

l’économie de marché et la mutation de l’économie capitaliste dans laquelle 

s’insère l’économie algérienne dictent aux entreprises de faire prévaloir la 

culture afférente à la gestion stratégique.  Le message central  de notre 

article est le suivant : Il est illusoire de parler de développement de 

l’entreprise, de sa Productivité, de sa rentabilité sans application de 

stratégies.  
 

I) Stratégie d’entreprise : le cadre conceptuel 

 Considérant désormais un marché donné, que l’entreprise a décidé 

d’exploiter pour assurer son développement, nous devons déterminer avec 

quelle stratégie elle va le faire, nous devons également mener cette analyse 
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pour chaque marché séparément si l’entreprise a une activité commerciale 

multinationale.
2

 Toutefois ; Nous ne pouvons faire une recension 

exhaustive de ces théories, tâche impossible à réaliser dans notre article, au 

vu de l’importance de la littérature à ce sujet. Notre inclinaison personnelle 

nous conduit à mettre en relief les grandes lignes ayant trait aux méthodes 

stratégiques en question.  

1- Les modèles d’analyse stratégiques  

 L’approche classique consiste à analyser successivement l’attractivité 

du marché considéré et la compétitivité de l’entreprise sur ce marché, et à 

combiner ces deux dimensions pour faire apparaitre les potentialités de 

développement. Les versions les plus connues de cette approche sont celles 

du BCG (Boston Consulting Group), de  Mac Kinsey et de ADL (Arthur D ; 

Little), que nous allons rappeler brièvement. La littérature attribue 

généralement le point de départ conceptuel de la démarche stratégique 

moderne au business School de Harvard. 

1.1 - Le modèle de portefeuille du Boston Consulting Group (BCG). 

La méthode BCG consiste à mesurer l’attractivité du marché par son 

taux de croissance et la compétitivité de l’entreprise par le ratio de ses 

ventes à celles de son principal concurrent (part de marché relative) du 

marché. Cette approche a été conçue par le bureau de conseil Boston 

Consulting Group. Les entreprises peuvent appréhender leur portefeuille de 

produits ou d’activités à travers une matrice élaborée dans les années 70 par 

le BCG : contraintes et opportunités.
3
 

1.2 - La méthode Mac Kinsey 

La méthode BCG a été améliorée par la matrice élaborée par le bureau 

de conseil Mac Kinsey qui retient deux éléments fondamentaux :L’attrait du 

marché ; La position concurrentielle .L’attrait du marché s’évalue par des 

                                                           
2
 Hugues M (2010) : Chef de produit. Stratégie, méthodes, outils, perspectives. 

Editions D’organisation ; Paris, p 11. 
3
 Hamadouche A (1997).  Méthodes et outils d’analyse stratégique. Edition Chihab, 

Alger, p 30. 
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facteurs externes à l’entreprise, notamment : la taille du marché, son 

évolution, sa rentabilité, le climat des affaires, la stabilité politique et 

économique, l’intensité de la concurrence, la technologie…La position 

concurrentielle est liée à des facteurs internes (les forces et les faiblesses de 

l’entreprise, sa part de marché, son évolution, la qualité du produit, les prix, 

les coûts…). 
 

1.3- La méthode d’Arthur D. Little. 

 La société de conseils Arthur D. Little propose un modèle de 

positionnement dont la grille d'analyse se structure à partir des variables 

suivantes : La position concurrentielle est estimée en appréciant la force 

relative de l'entreprise, vis-à-vis des principaux facteurs clés de succès du 

segment. Selon l'importance de cette force, la firme sera considérée comme 

ayant une position : dominante, forte, favorable, défendable ou marginale 

dans le segment concerné. 
 

1.4 - La méthode PIMS 

PIMS (Profit Impact of Marketing Strategy) est un syndicat mondial 

auquel adhèrent les entreprises qui désirent comparer leurs différentes 

performances et non seulement leurs ventes. Le PIMS est né d’un projet de 

collaboration entre la General Electric et la Harvard Business School en 

1970. L’objectif initialement retenu était de découvrir les variables 

stratégiques qui influaient sur le succès ou les échecs des produits offerts 

par la General Electric. Actuellement, des centaines d’entreprises 

participent à ce projet. Elles fournissent de nombreux renseignements sur 

leurs activités, leurs coûts et sur la concurrence. La rentabilité des 

investissements et la marge brut d’autofinancement sont les critères choisis 

pour évaluer l’impact d’une modification d’une variable stratégique. Le 

PIMS est un sérieux instrument d’aide à la décision stratégique, mais il 

faudrait le compléter par des analyses qualitatives au niveau de la firme, 

donc de tempérer par les jugements des dirigeants. 
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1.5 - Méthode de la courbe d'expérience 

La méthode précédente, à savoir le PIMS, montre que la variable 

principale influençant la rentabilité d'une activité donnée est la part de 

marché relative de cette activité. En effet, des volumes importants de 

production sont généralement associés à de fortes parts de marchés.  

Du fait des économies d'échelle liées aux volumes de production 

importants,  les coûts de production sont importants, ils sont généralement 

liés à ces volumes élevés de production et ils seront plus faibles chez les 

grandes entreprises que chez les petits producteurs. Le coût d'un produit 

baisse non seulement en fonction de l'accroissement des quantités produites, 

mais aussi, en fonction de sa production cumulée, depuis le début de sa 

mise en fabrication. Une telle théorie peut être qualifiée de classique car 

elle constitue l'essence même de l'approche des économies d'échelles qui a 

longtemps dominé le développement de la réflexion stratégique. Autrement 

dit, elle précise que le coût d'un produit ou d'un service donné tend à 

diminuer d'un pourcentage fixe lors de tout doublement du volume cumulé 

de production. 
 

1.6- Méthode du cycle de vie du produit 

Le cycle de vie exprime l'évolution des ventes du produit au cours du 

temps. Dans sa formulation la plus courante, le cycle de vie du produit 

comporte quatre phases : "le lancement, la croissance, la maturité et le 

déclin». Afin de pouvoir utiliser le cycle de vie du produit, comme 

instrument d'analyse stratégique, l'entreprise doit d'abord identifier la phase 

de chaque produit. 
 

1.7- Les limites afférentes aux modèles d’analyse stratégique 

 Les modèles d’analyse stratégique ont donc pour objet de fournir un 

instrument d’appréciation de la situation stratégique de l’entreprise face à 

l’environnement et d’en déduire les orientations et les types de décisions 

qu’implique cette situation. Toutefois, ces modèles comportent des limites. 
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1.7.1 - Le modèle de portefeuille du Boston Consulting Group(BCG) 

 La principale limite de cette méthode est que les recommandations 

stratégiques qu’elle propose sont formulées en termes très généraux et 

difficile à traduire en actions concrètes. De plus,  elle propose des 

recommandations très vagues (renforcement, maintien, segmentation..) et 

ne dit pas comment mettre en œuvre de telles orientations. La méthode 

BCG préconise des stratégies orientées surtout vers l’extérieur, oubliant 

toute dimension interne de l’entreprise. En d’autres termes, avec cette 

méthode l’attention est focalisée sur les concurrents. Nous pensons que la 

méthode BCG s’adresse uniquement aux grandes entreprises diversifiées et 

ne concerne nullement les petites et moyennes entreprises.
4
 

1.7.2 - La méthode de Mac Kinsey et D. Little.  

Comme dans la méthode BCG, les recommandations stratégiques sont 

formulées en termes très généraux. Sa philosophie pourrait s’exprimer par 

« ne faites pas ce que font vos concurrents, utilisez vos avantages 

concurrentiels pour vous différencier ». Le modèle M. Kinsey fait l’impasse 

sur la dynamique concurrentielle. Toutefois, les recommandations données 

par cette méthode ne doivent pas être considérées comme des vérités 

absolues et considérées comme les seules positions possibles, mais 

seulement comme des repères dans l’analyse et le diagnostic stratégiques. 

1.7.3- La méthode PIMS (Profit Impact Strategy) 

 La méthode PIMS se base strictement sur la rentabilité des capitaux 

investis ; ainsi, une question se pose : est ce que la rentabilité financière est 

le seul objectif de l’entreprise ? L’entreprise peut avoir d’autres objectifs 

tels que pénétrer de nouveaux marchés, améliorer la qualité de ses produits, 

sans oublier la rentabilité financière. De plus, le PIMS tente de mettre la 

stratégie de l’entreprise en équation : que deviennent alors le flair et la 

ténacité des dirigeants, le facteur chance, l’incertitude fondamentale quant 

au succès ou à l’échec ?  

                                                           
4
 Atamer A, Calori R (2003) : Diagnostic et décisions stratégiques. DUNOD, Paris,  p82 
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1.7.4 - Méthode de la courbe d’expérience. 

 La  méthode de la courbe d’expérience, précieuse en phase de 

développement est inutilisable en période de perturbations et de fluctuations 

car l’innovation technologique constitue un frein vigoureux  à 

l’accumulation d’expérience et à contrario une telle accumulation est 

également un frein à l’innovation. Aussi, la méthode de la courbe 

d’expérience a ses limites, car l’entreprise qui cherche à maximiser sa part 

de marché tend à devenir plus rigide dans son fonctionnement et à perdre sa 

capacité d’adaptation, indispensable dans cet environnement changeant et 

turbulent. La souplesse et la flexibilité sont des facteurs stratégiques qui 

permettent à l’entreprise de s’adapter aux évolutions de l’environnement.
5
  

 

1.7.5 - La méthode du cycle de vie du produit.  

La méthode du cycle de vie du produit  présente certaines limites. En 

effet, la principale difficulté du cycle de vie réside dans le choix du niveau 

d’analyse auquel, on doit se placer. La difficulté réside dans le fait que 

chacun de ces cycles se situe à des phases différentes. Avec l’évolution du 

progrès technique et les modifications des gouts des consommateurs, la 

durée de vie des produits est de plus en plus courte, par conséquent, il est 

difficile de l’utiliser comme méthode d’analyse stratégique à long terme. 

Une autre limite est à joindre à cette méthode lorsque l’on constate que les 

cycles de vie des produits ne respectent pas toujours l’évolution successive 

des quatre phases définies dans ce cycle. En effet, certains produits peuvent 

passer directement de la phase de lancement à celle de déclin. 
 

2 - Les stratégies de référence de M. PORTER  

Les vents économiques qui ont soufflé sur le monde du management 

stratégique au début des années 80 ont eu pour effet de chasser ou, tout au 

moins de repousser dans ses retranchements une bonne partie de la pensée 

normative en la matière. Pour M. Porter (1986, 1999, 2003) : La stratégie 

                                                           
5
 Johson G, Scholes H, Frey F (2003) : Stratégique. Pearson Education, Paris, p 98. 
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consiste à définir les orientations générales permettant à l’entreprise de 

détenir un avantage concurrentiel. Michael Porter distingue deux grands 

types d’avantages concurrentiels pour une entreprise : 

Des couts peu élevés par rapport à ses concurrents ; Une 

différenciation de son offre par rapport à celle de ses concurrents. Il 

considère également que le champ concurrentiel de l’entreprise varie avec 

la taille de la cible. En combinant ces deux caractéristiques.  

Porter définit trois stratégies de base : 

La domination par les couts ; La différenciation par un atout 

compétitif ; La concentration. Pour M. Porter  il s'agit : 

- De trouver la chaîne de valeur appropriée et affecter des coûts et des 

actifs aux différentes activités qui la composent ; 

- Si l'objectif est d'obtenir un avantage de coût, il faudra alors analyser 

le comportement des coûts de chaque activité ; A veiller, également, 

à ce que la valeur créée soit perçue par le client ;  

- Déterminer le coût relatif des concurrents et les sources des 

différences de coût.  

Cette étude demande de repérer la chaîne de valeur des concurrents puis 

d'attribuer des coûts et des actifs aux activités recensées. Il explique 

également que si l'objectif est d'obtenir un avantage par différenciation, il 

s'agira donc, pour l'entreprise de cerner la chaîne de valeur du client et la 

hiérarchie de ses clients d'achat. L’approche par la chaine de valeur instaure 

au sein d’une organisation la distinction entre les activités de soutien et les 

activités principales et tente de cerner les forces et les faiblesses par 

fonction. Elle cherche à évaluer l’impact de chaque fonction sur les coûts et 

son apport en valeur ajoutée et de les comparer par rapport à ceux de la 

concurrence et des entreprises les plus performantes.
6

 L’analyse est 

importante et nécessaire pour formuler toute stratégie. Cependant, nous 

                                                           
6
 Lakhlef B. (2010) : Les outils pour bâtir un business plan (Créer,  gérer et 

développer une PME). Editions GAL ; Alger, p 80. 
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considérons que l’approche de M. Porter est une démarche organisée 

d’analyse qu’un modèle. Les concepts de groupe stratégique et de chaine de 

valeur constituent encore à notre avis des techniques qui demeurent 

d’actualité pour segmenter l’offre et détecter les principales sources 

d’avantages concurrentielles. 
 

3 - Les stratégies bâties sur les compétences.  

 La compétence est un savoir faire ou une technologie spécifique à 

l’entreprise et susceptible d’offrir une réelle valeur ajoutée au client. Elle 

découle directement et essentiellement des processus de fonctionnement et 

des savoirs- faire maîtrisés par les salariés.  La notion de compétence 

devient plus adaptée aux exigences de flexibilité, d’un système socio- 

technique de production, que celle de tâche qui correspondrait mieux à la 

segmentation taylorienne des processus de fabrication .L’année 1989 

marque l’arrivée tonitruante d’une nouvelle famille stratégique fondée 

autour de C. K. Prahalad  et G. Hamel. Prahalad et Hamel publient, un 

article, intitulé
 «
 les pôles de compétence 

»
. De cette série, naîtra un courant 

conceptuel. Le concept de compétence dans les sciences de gestion a 

émergé presque simultanément des domaines du management stratégique et 

de la gestion des ressources humaines. Les compétences sont 

fondamentalement liées à l’expérience accumulée dans le temps et dans 

l’espace, et confèrent un différentiel fonctionnel à l’entreprise qui en est 

dépositaire.
7
  

 

4- Technologie et analyse stratégique. 

   La technologie est un facteur pris en compte dans les principaux 

modèles d'analyse stratégique, l'évolution technologique y est, en général, 

considérée comme un phénomène qui s'impose à l'entreprise comme une 

donnée de son environnement concurrentiel, et qu'elle ne peut maîtriser. Or, 

les évolutions technologiques, qu'elles soient subies ou provoquées par 

                                                           
7
 Jolli N (1999) : La compétence au cœur du succès de votre entreprise. Editions 

d’organisation, Paris, p35. 
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l'entreprise, ont le plus souvent un effet décisif sur sa situation face à ses 

concurrents. Il est à noter dans ce cadre, que les entreprises en Occident qui 

ont connu des difficultés majeures ou qui ont disparu à la suite de mutations 

technologiques ayant affecté leurs domaines d'activité sont nombreuses. 

Toutefois, le  rapport entre les conquêtes de la science et de la technologie 

et la croissance économique a été établi de longue date, mais le 

cheminement n’est pas toujours prévisible.
8
 

 L’évolution technologique peut profondément affecter le 

développement d'un secteur d'activité par son effet sur la croissance et la 

maturité, elle peut, également, modifier les frontières entre segments 

stratégiques et provoquer un repositionnement des entreprises dans leur 

univers concurrentiel. Le recours à des technologies plus performantes 

améliore la position de la firme sur certains éléments de sa structure de 

coûts et lui donne un avantage sur ses concurrents. Aussi, certaines firmes 

qui n'ont pas les moyens ou la volonté d'acquérir la technologie nouvelle 

risquent de disparaître, d'autres celles notamment qui maîtrisent la 

nouveauté pourront entrer plus facilement dans l'industrie ; Les facteurs clés 

de succès, les opportunités et les menaces ne seront plus les mêmes. 

L’innovation est une source de compétitivité pour l’entreprise
9
 . Mais, pour 

que le savoir soit diffusé librement, l’Etat doit assumer la responsabilité de 

financer sa production. C’est pourquoi il joue un rôle fondamental dans la 

promotion de la connaissance et de l’innovation. Certains des plus grands 

succès des Etats-Unis d’internet à la biotechnologie moderne sont issus de 

recherches financées par l’Etat, en général dans les universités publiques ou 

à but non lucratif.
10

 Bien plus que le capitalisme mondialisé ou 

                                                           
8
 Adler A (2009) : Le nouveau rapport de la CIA. Comment sera le monde en 2025. 

Editions Robert Laffont, Paris, p 46. 
9

 Khelassi R (2010) : L’économie d’entreprise contemporaine : Typologie des 

entreprises, Fonctions des entreprises, Stratégie d’entreprise. Editions Houma, Alger ; 

p 153. 
10

 Stiglitz E J (2010) : Le triomphe de la cupidité. Traduit de l’anglais (américain) par 

Paul Chemla. Editions LLL, France ; p 331. 
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l’internationalisme prolétarien, c’est la révolution des communications et  

des facilités de déplacement à travers le monde qui a facilité la diffusion 

plus rapide du savoir.
11

 
 

5  - La recherche et développement 

 C’est au travers de cette activité que se diffuse le progrès technique, 

source de développement et de progrès de sociétés contemporaines. La 

rupture technologique qui vient d’intervenir sous l’effet de la révolution du 

numérique et de celle de la biotechnologie est née de la recherche et 

développement (R-D) mais influence profondément son avenir. La 

recherche et développement est le processus rationnel qui assure le passage 

de la connaissance à la réalisation technique. L’aboutissement du processus 

de recherche et développement modifie profondément l’orientation de 

l’entreprise, sa position dans un environnement concurrentiel, c'est-à-dire sa 

stratégie. Selon les chiffres publiés par les institutions comme l’OCDE, le 

FMI, la banque mondiale, le total des investissements consacrés en matière 

de recherche et développement dans le monde se situe pour 2012 autour de 

1402 milliards de dollars : les USA se prévalent de la première place avec 

436 milliards de dollars, dont 280 milliards de dollars injectés par le secteur 

privé. La chine a réussi à se placer à la deuxième place, avec 199 milliards 

de dollars.
12

  
 

6 - Les stratégies relationnelles. 

 La gestion stratégique des relations peut jouer sur trois registres : 

l’affrontement, l’évitement et la coopération. En effet, la stratégie des 

entreprises est affaire de relations. L’évitement et la coopération. En effet, 

la stratégie des entreprises est affaire de relations. Qu’elles se heurtent, 

qu’elles s’esquivent ou qu’elles joignent leurs forces les entreprises  ne sont 

jamais indifférentes aux comportements de leurs adversaires-partenaires. 

                                                           
11

 Corm G (2013) : Le nouveau gouvernement du monde. Editions Apic , Alger, p 80. 
12

 Bensalhi M (2012) : Les dérives de la finance. Le monde en crise. Casbah Editions, 

Alger ; p 332. 
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L’entreprise peut jouer simultanément sur plusieurs registres avec un même 

acteur et à l’inverse de changer de registre d’une période à l’autre. Ainsi, les 

chances qui s’offrent à l’entreprise sont nombreuses. Il convient cependant 

de les discerner à temps pour anticiper l’évolution des marchés et prendre 

l’initiative au meilleur moment.
13

 

 Après avoir mis en exergue d’une manière succincte les principaux 

comportements stratégiques, nous tenterons de mettre en relief ci-dessous 

un cas pratique  en mettant en lumière  les concepts théoriques en matière 

de stratégie d’entreprise. 
 

II : Etude empirique en matière de stratégie d’entreprise : cas de 

l’entreprise portuaire de Mostaganem (EPM Algérie) . 

L’entreprise portuaire de Mostaganem est confrontée depuis déjà 

plusieurs années à une concurrence de la part des autres entreprises 

portuaires de l’ouest Algérien notamment le port d’Oran et celui de 

Ghazaouet. Ayant exercé la fonction de membre du conseil 

d’administration de l’entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) durant un 

mandat de 6 années. Nous avons dans le cadre de notre travail en tant 

qu’administrateur de cette entreprise formuler des recommandations sur 

différentes questions ayant trait à l’activité de l’entreprise. Il s’agit d’une 

initiative concrète en rapport direct avec le thème de notre article.   
 

1 - Problématique et démarche retenue :  

 Nous avons posé  dans notre problématique une question centrale : 

En quoi la stratégie est-elle l’une des clés de réussite de l’entreprise ? 

Aussi, nous avons tenté de rendre opératoire ces questions de notre 

problématique dans l’entreprise algérienne, en l’occurrence l’entreprise 

portuaire de Mostaganem.    

 

 

                                                           
13

 Conso p. ; Hemici F. (2001) : L’entreprise en 20 leçons. Editions DUNOD,  Paris ;  

p78. 
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1.1 - La démarche retenue :  

 A la base, l’entreprise doit définir les éléments de sa stratégie. Pour 

cela, elle doit opérer un diagnostic de ses forces et de ses faiblesses. Ce qui 

nous a conduits à s’interroger sur différents facteurs de l’entreprise 

portuaire de Mostaganem(EPM). Nous avons été amenés à faire un constat 

sur les activités de production et voir ainsi si la  stratégie technologique par 

exemple  est de mise dans l’entreprise. Nous avons également été amenés à 

faire un constat sur l’avantage concurrentiel par les coûts. En effet, l’une 

des stratégies de base de Porter M est qu’une entreprise obtienne un 

avantage par les couts, si elle réalise ses activités créatrices de valeur à un 

coût cumulé inférieur à celui de ses concurrents. Quelles ressources doit 

allouer L’EPM pour atteindre ses objectifs ?  Quel profit doit faire 

l’entreprise à court et moyen terme ? Quelle politique humaine doit 

pratiquer L’EPM ? Dans quels sens doit innover L’EPM ? 
 

2 - La stratégie est source de performance pour L’EPM :  

La stratégie permet d’agir en tenant compte de l’environnement et des 

aspects internes pour créer un avantage concurrentiel. La stratégie permet 

d’agir en tenant compte de l’environnement et des aspects internes pour 

créer un avantage concurrentiel. 

2.1 -  La stratégie permet de saisir les opportunités et de se protéger 

contre les menaces.  

2.1.1 - Intégration des éléments issus d’une analyse de l’environnement 

économique 

En effet, nous avons formulé pour développer la compétitivité de 

l’entreprise les apports de M. Porter .Centré autour de l’analyse de 

l’avantage concurrentiel. M. Porter a identifié un principe de base : 

L’avantage concurrentiel provient essentiellement de la valeur qu’une firme 

est capable de créer pour ses clients. Il a crée pour cela un véritable outil 

d’analyse de l’avantage concurrentiel qui s’appelle la chaîne de valeur. La 

chaine de valeur résulte de la combinaison plus ou moins efficace des 
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activités créatrices de l’entreprise. Aussi, Porter a mis en relief deux grands 

types d’activité : l’activité principale et l’activité de soutien. Nos premières 

recommandations concernant l’EPM ont été axées sur ces deux activités. 

2.1.2 -  Quelles sont les activités de L’EPM ? 

La production: Pour l’EPM, elle concerne les activités portuaires 

notamment : La fonction remorquage, la fonction manutention, la fonction 

acconage, la fonction relevage et la fonction prestation .Dans ce cadre ; la 

technologie peut amener des avantages concurrentiels. L’objectif principal 

étant de faire un audit interne concernant les fonctions en question. En fait, 

l’approche de l’audit sera basée sur une étude des systèmes qui sont la 

source des informations. Il s’ensuit que pour comprendre l’information qui 

circule autour de l’entreprise, et a fortiori pour en vérifier la validité, il est 

nécessaire d’analyser la structure opérationnelle de l’entreprise. En quoi 

consiste cet audit interne ? Il s’agit entre autres de savoir si toutes les 

fonctions sont efficientes et de déceler les imperfections notamment en 

matière technologique. Concernant l’EPM, il s’agit des investissements 

technologiques entrepris par l’entreprise pour satisfaire ses clients dans le 

domaine portuaire. Dans ce cadre, la stratégie technologique s’avère 

indispensable. Aussi, l’EPM grâce à cet audit, peut connaitre les faiblesses 

de l’activité production  et y apporter les solutions nécessaires. 
 

2.2 - Les menaces et les opportunités de L’EPM :  

On considère que les menaces envers la stratégie émanent de 

l’extérieur de l’entreprise et sont dues à des évolutions des technologies ou 

du comportement des concurrents. Tel est parfois le cas en effet, mais le 

plus grand danger pour la stratégie vient souvent de l’intérieur. Une bonne 

stratégie sera fragilisée par une mauvaise appréciation de la concurrence, 

par un mauvais fonctionnement de l’organisation. Les menaces peuvent 

provenir notamment de l’entreprise portuaire d’Oran ; Aussi, l’audit de la 

direction production s’avère nécessaire.  
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3 -  La stratégie permet de s’appuyer sur les forces de l’entreprise et de 

pallier ses faiblesses :  

 Lorsque les membres d’une organisation ont pris conscience des 

points forts, des points faibles, des incertitudes et des problèmes à résoudre, 

un grand pas est fait dans l’élaboration de solutions car le terrain de la mise 

en œuvre est déjà préparé. En fait, la mise en évidence des activités 

créatrices de valeur pour les clients et l’amélioration des liaisons internes  

entre ces activités créatrices de valeur génèrent l’avantage concurrentiel de 

l’entreprise. Est-ce que en termes d’activité de soutien l’EPM a-t-elle des 

acquis pour sauvegarder un avantage concurrentiel ? 
 

3.1 -L’analyse des ressources humaines de l’entreprise :  

 Les ressources humaines constituent également un avantage 

concurrentiel de l’entreprise. Aussi dans le cadre du diagnostic interne, il 

est nécessaire d’interpréter les ressources et les compétences en termes de 

faiblesses et de forces de l’entreprise. Cet exercice passe par l’identification 

des ressources et compétences stratégiques. Car, toutes ressources n’ont pas 

le même poids. Celles qui donnent une force particulière à l’entreprise sont 

qualifiées de ressources stratégiques. De même, certaines compétences ont 

une importance particulière, elles permettent d’obtenir un avantage 

concurrentiel durable .Le port d’Oran par exemple, dispose d’un centre de 

formation partiellement équipé, mais tout de même fonctionnel, rappelons 

dans ce cadre qu’il constitue le concurrent direct du port de Mostaganem. 

Pourquoi ne pas créer un centre de formation au niveau de l’EPM ? 
 

3.2- Principales recommandations en matière de ressources humaines 

au niveau de l’EPM : 

- Elaboration d’une politique générale en matière de ressources humaines 

et élaboration d’une charte de responsabilité dans le domaine des 

ressources humaines ; 

- Relever les niveaux de recrutement et la réalisation d’une ingénierie des 

programmes de formation ; Réaliser des formations entre les entreprises 
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portuaires, révision du système de rémunération, en tenant compte des 

possibilités financières de l’entreprise, développer le système 

d’information afin de générer un tableau de bord spécifiques 

« ‘ressources humaines »…En définitive, la stratégie permet de 

s’appuyer sur les forces de l’entreprise et de pallier ses faiblesses. 

L’étude des ressources tangibles et intangibles, des savoirs, savoir-faire 

et savoir être pour identifier les forces et faiblesses s’avère nécessaire 

pour l’entreprise portuaire de Mostaganem(EPM).  
 

3.3 - Analyse de la logistique interne de L’EPM pour un avantage 

concurrentiel : 

3.3.1 - La gestion de l’approvisionnement et la fonction achat de 

l’entreprise : 

La compétitivité de l’entreprise passe par une bonne maîtrise de ses 

achats car ceux –ci représentent souvent un pourcentage élevé du coût de 

revient. Dans un contexte ou l’avantage concurrentiel est une optique 

stratégique de l’EPM, la recherche de nouveaux fournisseurs exige une 

démarche méthodique et rigoureuse. Aussi, la recherche de fournisseurs 

doit être menée avec le plus grand soin afin de trouver le partenaire qui 

satisfasse au mieux les intérêts de l’entreprise. Elle suppose de décrire avec 

précision le profil de ces fournisseurs potentiels et d’en établir une liste 

aussi exhaustive que possible pour effectuer ensuite une sélection 

pertinente. Dans ce cadre, comment déterminer le profil des fournisseurs ?   
 

4- Quelques recommandations proposées à la direction générale 

afférentes aux fonctions suivantes : approvisionnement et opérations 

techniques de L’EPM 

- La procédure d’approvisionnement doit être révisée et enrichie en 

fonction des exigences ci-après : 

- Eviter les surstocks ; Veiller à la conformité technique des articles 

achetés ;  La constitution des provisions pour dépréciation des éléments 

d’actif ou des provisions pour pertes probables et charges doit être 
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réglementée par une procédure formelle et détaillée par rapport à chaque 

élément d’actif susceptible de dépréciation … Le groupement des achats 

(ou la centrale des achats) crée par les entreprises portuaires est un acte 

positif. Il est donc attendu de cette structure centrale d’approvisionnements 

de répondre dans les meilleurs délais à une nécessité commune, résidants 

dans la mise en place d’une « nomenclature-guide » pour les pièces de 

rechange et les accessoires mécaniques utilisables dans le cadre de la 

gestion des équipements portuaires.  

- Assurer le suivi permanent des mouvements des pièces de rechange ; 

Assainir les stocks de pièces de rechange et étudier l’option d’un stock-outil 

interportuaire ;Développer un système de maintenance efficient, en 

responsabilisant les opérations suivants leur spécialité ; Etablir dans le 

cadre de l’harmonisation de l’organisation interportuaire, une nomenclature 

unique des équipements pour toutes les structures ;Veiller à l’application 

effective du programme de maintenance préventive ; Plaider pour mettre en 

place un cadre d’assistance mutuelle interportuaire dans les activités 

opérationnelles : intervention de remorquage durant les arrêts techniques 

d’un port ; Introduire les principaux outils nécessaires à la gestion 

d’exploitation, de maintenance, des stocks  et la planification ;Introduire la 

gestion assistée par ordinateur dans les domaines de l’exploitation et de la 

maintenance …Comme nous l’avons souligné ci-dessus, la stratégie permet 

de saisir les opportunités et de se protéger contre les menaces, elle doit donc 

intégrer les éléments issus d’une analyse économique. L’une des stratégies 

de base de M. Porter   est qu’une entreprise obtienne un avantage par  les 

coûts, si elle réalise ses activités créatrices de valeur à un cout cumulé 

inférieur à celui de ses concurrents. 
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5- L’avantage concurrentiel par les coûts 

 M. Porter
14

 distingue deux grands types d’avantages concurrentiels 

pour une entreprise : des coûts peu élevés par rapport à ses concurrents et 

une différenciation de l’offre par rapport à ses concurrents. Aussi, dans le 

cadre de notre cas pratique afférent à l’entreprise portuaire de Mostaganem, 

nous avons en collaboration avec les membres du conseil d’administration 

proposé à l’EPM l’adoption de la stratégie de coût qui consiste à définir un 

prix inférieur à celui proposé par les concurrents en l’occurrence les ports 

de Ghazaouet et d’Oran et ce, dans le cadre des différents services effectués 

par l’entreprise. Il s’agit entre autres : des services d’usage, installations 

portuaires, manutention. 
 

5.1 - La problématique : 

 Eu égard à la concurrence portuaire exercée notamment par le port 

d’Oran qui se situe à 80 kilomètres de la ville de Mostaganem. Le conseil 

d’administration en collaboration avec les structures concernées de 

l’entreprise décida d’appliquer la stratégie de domination par les coûts 

comme nous l’avons souligné ci-dessus. L’EPM a l’ambition de devenir le 

producteur de service portuaire à coût peu élevé de son secteur. S’adressant 

à une cible large, l’entreprise veut appliquer un prix inférieur à celui 

proposé par les concurrents notamment les entreprises portuaires d’Oran et 

de Ghazaouet. Aussi, l’important pour une stratégie de coût est de 

déterminer un prix situé au-dessous de ceux des autres entreprises qui 

agissent dans le même secteur. L’avantage concurrentiel va naître de cet 

écart de prix, car les opérateurs économiques qui travaillent dans le 

domaine de l’importation et de l’exportation vont se reporter sur les 

services portuaires les moins chers. Cependant, cela exige, que le prix soit 

la variable déterminante du choix des importateurs ou exportateurs. 

                                                           
14

 Porter M (2003) : L’avantage concurrentiel. Comment devancer ses concurrents et 

maintenir son avance. Editions DUNOD, Paris, 2003. 
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- L’EPM peut-elle pratiquer juridiquement une concurrence par les coûts ? 

Les entreprises portuaires d’Oran et de Ghazaouet qui sont les 

concurrents directs de L’EPM sont elles plus compétitives en matière de 

prix  concernant les prestations portuaires ? Existe-t-il  une étude 

afférente à un état comparatif des tarifs portuaires pour évaluer si la 

stratégie par domination par les coûts est efficace  

- Le décret exécutif n°94-419 du 30 novembre 1994 portant classification 

des biens et services soumis au régime des prix réglementés a consacré la 

libéralisation des prestations portuaires : remorquage, lamanage, 

pilotage, accostage, manutention et acconage. Dans ce cadre, l’entreprise 

portuaire de Mostaganem est libre de pratiquer les prix à la concurrence. 

Concernant la deuxième et la troisième problématique ayant trait à l’état 

comparatif des tarifs entre les entreprises portuaires en question, une 

étude a été opérée mettant en exergue les tarifs pratiqués par les ports de 

Mostaganem, Ghazaouet, Oran.  
 

5.2- La stratégie de domination par les coûts et la stratégie 

technologique ont –elle  eu les effets escomptés ? 

Nous avons constaté à première vue que la stratégie de domination par 

les coûts a eu les effets escomptés. Toutefois, toute stratégie a des limites. 

Aussi, et comme nous l’avons souligné dans l’une de nos sous 

hypothèses : « Face à la multiplication des méthodes d’analyse stratégique, 

chaque entreprise en fonction de son activité, de sa situation par rapport à la 

concurrence, de son marché ….Bref de ses circonstances propres doit 

choisir une méthode d’analyse qui lui convient ».Aussi, pour développer 

l’activité de l’entreprise portuaire de Mostaganem et gagner des parts de 

marché. La stratégie de domination par les coûts, nous semble dans un 

premier temps tout à fait convenable. Cependant, toute stratégie n’est pas 

éternelle. La stratégie de domination par les coûts présente néanmoins des 

risques financiers et le risque à terme d’être copié par les autres concurrents 

portuaires. 
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 5.3 - Principales recommandations : 

 Dans ce cadre, nous avons recommandé à l’entreprise portuaire de 

Mostaganem ce qui suit : La création d’une direction du marketing et de 

l’intelligence économique. En fait, l’entreprise portuaire, doit développer un 

système de veille stratégique qui permettra de repérer certaines évolutions 

et réagir en conséquence. Le système en question, consiste donc à surveiller 

les signaux annonciateurs de changements majeurs dans l’environnement et 

les indicateurs des progrès de l’entreprise, car surveiller signifie rechercher, 

collecter, interpréter et diffuser des informations pertinentes. 
 

5.4 - La différenciation et la chaîne de valeur : 

 Selon Porter
15

 « Une entreprise se différencie de ses concurrents 

quand elle parvient à acquérir une caractéristique unique à laquelle les 

clients attachent de la valeur » .Nos recommandations ont été les suivantes 

pour que L’EPM puisse se différencier des autres entreprises portuaires :- 

 -Fidélisation de la clientèle et Identification de la chaîne de valeur du 

client. Aussi, et dans ce cadre, L’EPM est en train de créer de la valeur 

grâce à sa stratégie de domination par les coûts par rapport aux autres 

entreprises portuaires de l’Ouest d’une part et par une future amélioration 

des services rendus et ce, grâce à l’audit de la production portuaire. En 

effet, l’audit des différentes fonctions de l’entreprise notamment celle 

relative à la production (fonction remorquage, fonction manutention, 

fonction acconage, fonction relevage etc.) permettra à l’entreprise portuaire 

de Mostaganem de noter les points négatifs et d’y remédier par la suite en y 

apportant les correctifs nécessaires. Ces correctifs bien menés permettront 

une amélioration des services rendus de l’activité portuaire, notamment par 

l’acquisition de matériels à haute intensité technologique. 

 

 

                                                           
15

 Porter M (1999) : La concurrence selon porter. Traduit de l’anglais par M.L E 

Search. Editions Village Mondial, Paris, 1999, p 54. 
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5.5 -Le management de la relation : 

La  gestion de la relation client (GRC) appelé également CRM 

(Customer Relationship Management) a connu un engouement certain dans 

toutes les grandes entreprises depuis la fin des années 1990. Le 

management de la relation constitue une voie de compétitivité que les 

entreprises algériennes doivent prendre en considération eu égard à 

l’ouverture de l’économie algérienne. Dans ce cadre, la gestion stratégique 

des relations doit être efficace dans le domaine portuaire. Les stratégies de 

fidélisation, la mise en œuvre d’un marketing relationnel, suppose la 

maitrise des processus organisationnels orientés clients par les entreprises 

portuaires algériennes. 

Figure 1 : La gestion de la relation client ou customer relationship 

management 

 
 

Source : Billé, Jérôme, and Richard Soparnot. "La gestion de la relation client ou 

customer relationship management, une source d'innovation? Revue des Sciences de 

Gestion: Direction et Gestion France (2006)- 
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6- Questionnaire et conclusion sur le sondage effectué au sein de 

L’EPM 

 Est- ce que les différentes recommandations ont apporté les fruits 

escomptés ? Pour avoir une réponse, nous avons effectué  après quelques 

mois un sondage auprès des clients de l’entreprise portuaire de 

Mostaganem. Que nous apprend le sondage en question ? L’entreprise 

portuaire de Mostaganem a mis en place cette stratégie en mettant en 

pratique entre autres certaines recommandations mises en relief ci-dessus. 

La question primordiale qui se pose est la suivante : est ce que la stratégie 

adoptée par L’EPM a été une source de performance pour l’entreprise ? 

Dans ce cadre, nous avons réalisé un sondage visant à étudier le 

positionnement de L’EPM et d’en évaluer à la fois la notoriété et l’image de 

marque. 

6.1 - Méthodologie : En plus des interviews et des échanges, nous avons 

utilisé une méthodologie standard que nous avons adapté au cas de L’ 

EPM : Elaboration d’un questionnaire pour un sondage ; Réalisation 

d’interviews afin de le personnaliser ; Finalisation du questionnaire. 
 

6.2 - Le questionnaire en question.    

SONDAGE- ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM 

 A retourner ou à remettre au service du personnel de l’entreprise 

portuaire de Mostaganem  

ENTREPRISE :            

LIEU :            

INTERLOCUTEUR :                       

FONCTION : 

1) Comment estimez-vous l’accueil au sein de l’EPM ? Satisfaisant –

laisse à désirer-mauvais.  

2) Que pensez-vous de l’organisation de l’EPM ? Efficace- peu efficace- 

pas du tout efficace.  

3) Que pensez-vous de la tarification de l’EPM ? Concurrentielle-

Acceptable- Identique aux autres entreprises portuaires.  
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4) Quelles sont les motivations qui amènent votre entreprise à solliciter 

L’EPM dans le cadre du commerce international ?   

5) Que pensez vous des prestations de L’EPM par rapport aux autres 

entreprises portuaires en terme de  disponibilité : satisfaisante – 

moyenne-faible.     

6) Que pensez-vous de la qualité et la rapidité des prestations de l’EPM ? 

Excellente-satisfaisante-moyenne-médiocre.          

7) Est-ce que L’EPM  accompagne votre entreprise dans vos différents 

projets   

8) (Exportations ou importations) ? Oui-Très peu-Non. 

9) Quelle est l’attitude de votre entreprise quant à la concurrence 

portuaire ? 

10) Favorable- Défavorable- Pas d’opinion.  

11) Le traitement des dossiers dans le cadre de vos courants d’affaires 

avec l’EPM est il appréciable ? Satisfaisant-Laisse à désirer-Mauvais. 

12) Les délais de paiement des prestations sont ils favorables ? oui- non 

13) Est-ce que la communication au sein de l’EPM répond à vos attentes ? 

14) Oui- Laisse à désirer -Mauvaise  

 

6.3 - Résultats des analyses du questionnaire    

Figure 2 : 

Q1 =  Clientèles 

satisfaites de 

l’accueil 80 

Q2 = Organisation 

satisfaisantes  avec 

60 

Q3 = la tarification 

est concurrentielle et 

acceptable  avec 90 

 

 

 

Q4 : aucune 

réponse 

Q5 = qualité de 

service satisfaisante 

avec 80  

Q6 =  qualité et 

rapidité satisfaisante 

70 

60
% 
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1 

2 
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1 
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Source : Réalisé par l’auteur 
 

Nous avons donc utilisé le schéma ci-dessus pour analyser les 

réponses du sondage. 

 6.4 - La réalisation du sondage : Nous avons ciblé les entreprises qui 

entretiennent un courant d’affaires avec L’EPM ; Les entreprises en 

/ 
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Q8 =  concurrence 
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question possèdent  des régimes juridiques différents (SARL, SPA, SNC, 

EURL….). Ce travail a pu être effectué grâce à la collaboration de quelques 

éléments de l’entreprise,  à qui nous avons remis les questionnaires et qui 

par la suite ont distribué les questionnaires  aux représentants des 

différentes entreprises. 

6.5-  Conclusion sur le sondage : Le taux de retour a été très appréciable et 

nous a permis de retenir les conclusions suivantes : L’EPM jouit d’une 

confiance auprès des opérateurs économiques ; L’EPM est considéré 

comme un partenaire professionnel et fiable. Les prestations en matière 

portuaire sont jugés satisfaisantes ; Les tarifs pratiqués par L’EPM sont 

jugés concurrentiels .La qualité des prestations est jugée appréciable par 

rapport à d’autres entreprises portuaires. Toutefois, cette qualité peut être 

perfectible, car les clients jugent que L’EPM possède les qualités requises 

pour les accompagner dans leur projet de développement en matière de 

commerce international.  
 

7 - Analyse des résultats : La question centrale de notre problématique 

était la suivante  « en quoi la stratégie est-elle l’une des clés de réussite 

de l’entreprise ?  

La réponse a été donnée par les résultats du sondage effectué au sein 

de l’entreprise de Mostaganem. En effet, l’analyse des questionnaires nous 

a permis de constater plusieurs points positifs. La stratégie est source de 

performance car elle permet d’agir en tenant compte de l’environnement et 

des aspects internes pour créer un avantage concurrentiel. La finalité de la 

stratégie est de parvenir à une avance concurrentielle durable et qui 

procurera une bonne rentabilité à l’entreprise.   
 

Conclusion 

Arrivé à la fin de notre article ; nous tenterons de mettre en exergue, la 

synthèse de nos principaux résultats : 

- Est-ce que, les stratégies discutées lors des conseils d’administration de 

l’entreprise portuaire de Mostaganem et mise en œuvre par la suite 
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(Stratégie de domination par les coûts et stratégies technologique) 

correspondent en termes de résultats avec la littérature qui a été exposé 

dans le cadre conceptuel : la réponse est oui ;  

- Nous avons mis en lumière plusieurs questionnements dans le cadre de 

notre problématique et nous avons émis dans ce cadre plusieurs 

hypothèses. Est-ce-que les hypothèses en question ont été vérifiées ? La 

réponse est oui : la stratégie engendre de la performance car elle permet 

d’agir en tenant compte de l’environnement… cependant, la stratégie 

doit respecter conditions notamment, elle ne doit pas être figée et doit 

tenir compte des considérations liées à l’être humain. Dans ce cadre, les 

recommandations émises par le conseil d’administration de l’entreprise 

portuaire de Mostaganem (EPM) en l’occurrence les différents audits 

mises en œuvre ont porté avec le temps les fruits escomptés ; 

- Comment, L’EPM peut-elle conserver son avantage concurrentiel ? 
 

Une fois l’avantage concurrentiel construit, comment l’EPM peut-

elle assurer sa pérennité ? C’est à cette problématique que nous nous 

sommes intéressés lors d’une réunion du conseil d’administration, en 

émettant un certain nombre de recommandations : 

- les innovations en matière de stratégie et de concurrence ont des cycles 

de vie.  

- Comme tout secret, la source naturelle de cet avantage concurrentiel 

finira par être connue.  

- Une nouvelle innovation s’impose.  

Aussi ; d’une manière générale, le conseil d’administration a émis 

les recommandations suivantes : persévérer dans une politique de 

ressources humaines qualifiantes, une amélioration constante et continue 

des ressources organisationnelles, opter pour une flexibilité financière et 

organisationnelle. La réaction rapide à un évènement stratégique important 

est un atout dont il convient de se doter. Il ne s’acquiert pas sans un effort 

volontariste. Le dirigeant sensibilisé doit savoir qu’il y a au moins quatre 

facteurs qui déterminent le délai de réaction : la flexibilité stratégique, la 

flexibilité organisationnelle, l’innovation et la réaction rapide aux menaces, 

l’évaluation et  des correctifs périodiques. Ces quatre éléments nous 
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semblent parmi les plus importants qu’il convient d’examiner afin de mieux 

connecter le système d’information stratégique au processus de prise de 

décision.
16
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Résumé: 

Dans ce papier, nous essayons dans un premier temps de donner un 

aperçu sur l’industrialisation en Algérie comme étant à l’origine du 

processus technologique: prérequis, acteurs, méthodes, typologies 

juridiques et modes d’organisation et de management. Comme beaucoup de 

chercheurs algériens, on s’interrogera dans un deuxième temps sur la place 

de la technologie dans le développement et la croissance économique, et ce, 

en s’intéressant à l’entreprise SONATRACH.  

A travers la collecte d’informations pour ce papier, nous avons 

constaté que cette entreprise a acquis une expérience industrielle et 

managériale relativement intéressante, avec des capacités d’adaptation aux 

changements et aux innovations technologiques, et ce à travers notre 

intéressement à son complexe industriel GL1Z de l’aval gazier, qui a été un 

terrain propice de transfert et de capitalisation du know-how managérial, 

technologique, organisationnel et opérationnel. 

Mots clés : Contrats, cahier des charges, technologie, transfert, know-how, 

management rationnel. 

 

 :ملخص
مصدر إعطاء نظرة عامة على سياسة التصنيع يف اجلزائر كبهذه الورقة البحثية، سنحاول من خالل 

الشروط املسبقة، اجلهات الفاعلة، أساليب، أمناط، وسائل التنظيم والعقود : لعناصر العملية التكنولوجية
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مثل العديد من الباحثني اجلزائريني، سوف نقوم يف مرحلة ثانية بالتساؤل عن دور التكنولوجيا يف . القانونية
 .كة سوناطراك كمحرك للتنمية يف اجلزائرالتنمية والنمو االقتصادي، وذلك من خالل الرتكيز على شر 

مثرية  ةقدرات تسيرييو  اطراك  قد حصلت على خربة صناعية وجدنا أن سونالبحث من خالل 
، والذي كان وال يزال وسط بأرزيو 1رقم قمنا بالرتكيز على جتربة مركب متييع الغاز الطبيعي لالهتمام، و 

 .ةلتكنولوجية والتنظيمية والتشغيليلنقل التكنولوجيا وتراكم الدراية ا
 .العقود، دفرت الشروط، املواصفات التقنية، نقل التكنولوجيا، الدراية، املنامجنت :كلمات مفتاحية

 

Introduction: 

La baisse amorcée, depuis le mois de juin 2014, du prix du pétrole sur 

le marché international a montré les limites d’un système économique basé 

sur la rente pétrolière. En plus des ressources naturelles, il convient de 

signaler que la mondialisation économique a clairement montré l’urgence, 

voire la nécessité de donner à la science, à la technologie une place 

importante dans le fonctionnement économique d’un pays. 

Sur ce registre, l’Algérie ne peut faire l’exception. Les données 

statistiques des deux dernières années ont montré la forte vulnérabilité de la 

croissance économique aux fluctuations du prix du pétrole sur le marché 

international. 

A cet effet, le transfert de technologie devient un sujet de 

préoccupation de tous les pouvoirs publics et des acteurs économiques de 

l’Algérie, soucieux de leur développement et du niveau de croissance 

économique.  

Cependant, le transfert de technologie s’avère l’effet d’une démarche 

stratégique d’un plan de développement permettant l’acquisition de biens 

d’équipements et de technologies de pointe. C’est ainsi qu’il est possible 

d’améliorer sa capacité productive, d’optimiser la rentabilité de ses 

entreprises et de les positionner dans le contexte international en conformité 

avec les normes évolutives. 
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L’expérience récente de certains pays émergents a montré les 

avantages au plan de développement économique tirés par l’adoption de la 

technologie dans le système et plan de leurs entreprises. Les installations 

technologiques, le savoir et le savoir-faire (know-how) dont est porteur ce 

système a rendu ces entreprises plus compétitives au plan international. 

Grâce à des technologies sans cesse perfectionnées, le monde 

industriel est en pleine mutation et intègre désormais dans tous ses 

processus, les nouvelles technologies. Cette intégration fait naitre des défis 

particuliers, propres aux spécificités des métiers du monde industriel
1
. 

Globalement, depuis son indépendance, l’Algérie s’est toujours préoccupée 

de l’acquisition et de transfert de nouvelles technologies comme en 

témoigne sa politique économique dans son ensemble. 

Dans cet article, nous nous intéresserons dans un premier temps à la 

politique d’industrialisation prônée par l’Algérie comme moteur du 

développement économique. Dans un deuxième temps, notre analyse sera 

centrée sur le transfert de technologie, en étudiant le cas de l’entreprise 

SONATRACH comme terrain de ce transfert, et en particulier celui du 

complexe industriel GL1Z. L’attention sera focalisée sur ce qui se passe 

dans ce dernier où des exploits ont été réalisés en matière de maîtrise de 

l’exploitation et de maintenance de l’outil de production. 

Problématique : Comment s’effectue le transfert de technologie ? 

Questions subsidiaires :  

- Quels sont les différents acteurs du transfert de technologie ? 

- Comment réussir un transfert de technologie fiable ? 

- Quelles sont les éléments à mettre en place pour une culture 

de transfert de technologie ? 

                                                           
1
 Editorial de M. Bachir Mazouni, Directeur Technique SONATRACH, Aval, division 

liquéfaction et séparation, in « Les Nouvelles Technologies », Bulletin d’information 

de la direction Technique, n° 1, Mars 2008. 
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- Quelle expérience de transfert de technologie réussi vers une 

entreprise d’un PED ? 

Hypothèses : 

- Le transfert de technologie nécessite des ressources humaines et des 

moyens financiers et technologiques ; 

- Le transfert de technologie nécessite des managers de haut niveau 

pour accompagner ce transfert technologique en entreprise ; 

- Le transfert de technologie vers un PED nécessite une structure d’un 

système fondé sur la recherche, l’innovation et le développement par 

la formation ; 

- Le transfert de technologie nécessite des pré-requis chez le receveur 

de la technologie. 
 

1. Politique d’industrialisation de l’Algérie 

En basant son développement sur l’industrie, l’Algérie a voulu se 

doter des moyens susceptibles de provoquer une véritable rupture avec 

l’industrie traditionnelle. Ainsi, la stratégie des « industries 

industrialisantes » a été mise en œuvre au début des années 1970. 

En vue de développer son économie, des mesures importantes ont été 

prises par l’Etat Algérien pour aborder le« challenge »de sa politique 

d’industrialisation. Ce challenge de taille a été matérialisé par le lancement 

d’un ensemble de projets industriels inscrits aux plans de développement 

triennaux (1967-1970, 1970-1973 et 1974-1977) avec des taux 

d’investissement industriel respectivement de 56%, 57% et 64,1% destinés 

principalement aux industries des hydrocarbures, de sidérurgie, des 

industries chimiques, industries du bois, du verre, du textile, des cuirs, de la 

cellulose et de l’alimentation². 

La stratégie d’industrialisation a misé sur le choix des équipements 

industriels et la constitution de grands pôles industriels regroupant diverses 
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activités de base ainsi que le recours à des technologies de pointe
2
. 

Rappelons que la Charte d’Alger de 1964 accordait une importance capitale 

aux ressources minières et énergétiques de l’Algérie, permettant ainsi le 

développement des activités Exploration et Exploitation de son sous-sol. Ce 

développement a été défini par le président de l’Etat dans son discours lors 

de l’inauguration du complexe GNL1 de Sonatrach dans son discours :  

« Dans ses principaux objectifs et orientations en matière de politique 

de développement, la Charte nationale assigne une place particulière aux 

richesses minérales, et parmi elles les hydrocarbures, dont le rôle revêt un 

caractère crucial durant la phase de démarrage de l’économie nationale. » 

 « Du fait de leur grande capacité d’accumulation, ces richesses 

représentent, en effet, une chance exceptionnelle qui permet au pays, par le 

développement des réserves et l’augmentation de la production, de 

renforcer sa solvabilité et sa crédibilité et de se procurer les moyens de 

financer le développement et de garantir l’indépendance financière de 

l’Etat ».
3
 

Globalement, la stratégie des « industries industrialisantes » avait pour 

objet, d’une part, la modernisation du secteur pétrochimique par une 

industrie de haut marché, et d’autre part la généralisation de cette 

modernisation à l’ensemble des secteurs industriels
4
. Cela apparait 

concrètement dans la politique de l’Algérie qui focalise ses ressources sur 

une industrie énergétique, une industrie lourde primaire en utilisant la 

                                                           
2
 O. TOUATI, « Rapport au travail et dynamique de transformation du métier 

d’ingénieur dans le contexte algérien : le cas de l’entreprise, Sonatrach » Thèse de 

doctorat, 2007.  p 22. 
3
  Le complexe GNL1 d’Arzew a été inauguré par le président Houari Boumediene en 

date du 21 février 1978, 52 personnalités étrangères du monde industriel ont été reçus 

par Houari Boumediene à l’occasion de l’inauguration du GNL1, appelé maintenant le 

GL1/Z, le Maghreb-Sélection, n° 49, 28 février 1978, p774-780. 
4
  Souâd MARREF, « Etude de l’impact du transfert de technologie en vue d’une 

amélioration de la gestion des risques industriels : cas de l’industrie Textile 

Cotitex-Batna », thèse de doctorat, 2013. p.1  
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société Sonatrach
5
 comme le moteur du développement industriel. 

L’amorce de cette base industrielle s’est effectuée à travers le projet de 

nationalisation des hydrocarbures couronné de récupération du patrimoine 

industriel en 1971.
6
 

L’industrialisation a été caractérisée par la généralisation de la 

stratégie à l’ensemble des autres secteurs industriels et a donné naissance à 

plusieurs sociétés nationales durant cette période. Citons distinctement les 

sociétés industrielles dans trois domaines industriels à savoir : 

1.1  Industrie de l’énergie : l’énergie comptait deux entreprises : 

- la SONATRACH. 

- la SONELGAZ ou la Société Nationale de l’Electricité et du Gaz.
7
 

1.2  L’industrie lourde était constituée de cinq entreprises : 

- la S.N.S ou Société Nationale de Sidérurgie 

- la SONACOME ou Société Nationale des Constructions Mécaniques 

- la SONAREM ou Société Nationale de Recherche et d'Exploitation 

Minière 

- la SN.METAL ou Société Nationale des industries Métalliques 

- la SONELEC ou Société Nationale des industries Electriques et 

Electroniques. 

 

                                                           
5
 Compagnie nationale algérienne de recherche, de l’exploration, la production, le 

transport par canalisations, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

et de leurs dérivés. Elle a pour missions de valoriser de façon optimale les ressources 

nationales d’hydrocarbures et de créer des richesses au service du développement 

économique et social du pays, corporate brochure « SONATRACH », Salon ERA 2014. 
6
  Le 24 Février 1971, date historique pour l’Etat algérien : des mesures prises par le 

gouvernement pour la nationalisation des intérêts détenus dans le pétrole brut, le gaz 

naturel et le transport par canalisations  
7
  Sonelgaz est aujourd’hui un Groupe industriel composé de 39 filiales et 5 sociétés en 

participation, ses filiales métiers de base assurent la production, le transport et la 

distribution de l’électricité ainsi que le transport et la distribution du gaz par 

canalisations.  
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1.3 L’industrie légère était constituée de onze (11) sociétés: 

- la SONIC ou Société Nationale des industries de la cellulose et du 

papier ; 

- la SONIPEC ou Société Nationale des industries des peaux et cuir ; 

- la SONITEX ou Société Nationale des Industries textiles ; 

- la SNIC ou Société Nationale des Industries Chimiques ; 

- la SNERI ou Société Nationale d’Etudes de gestion et de Réalisation 

et d’applications Industrielles ; 

- la SNMC ou Société Nationale des Matériaux de Construction ; 

- la SNLB ou Société Nationale des Lièges et Bois ; 

- la SN SEMPAC ou Société Nationale de Semoulerie Meunerie et 

fabrique de Pâtes alimentaires et Couscous ; 

- la SNTA ou Société Nationale de Tabac et Allumettes ; 

- la SNEMA ou Société Nationale des Eaux Minérales ; 

- la SOGEDIA ou Société Nationale de Gestion et de Développement 

des Industries Alimentaires. 
 

Conscient de l’enjeu de l’industrialisation par le biais du transfert des 

nouvelles technologies, le gouvernement algérien a entrepris un programme 

important, en affectant un budget colossal à sa politique. 

 

2. Le transfert de technologie : une démarche stratégique pour le 

développement  

Dans son ouvrage, Azzouz Kerdoun
8
 nous fait savoir que le transfert 

de technologie est perçu comme le moyen pour les pays du Tiers-Monde 

d’assurer leur développement, du fait qu’ils accusent un retard considérable 

sur le plan technique par rapport aux pays développés. 

                                                           
8
 A. KERDOUN, « Les transferts de technologie vers les PVD, aspects juridiques et 

institutionnels », OPU, 1991, p25. 
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Pour comprendre le transfert de technologie, il nous parait 

incontournable d’apporter un éclaircissement sur la notion de la 

technologie, pour cela nous nous référons à la littérature liée à cette 

dernière. 

2.1 Conceptualisation de la technologie : Quelques définitions 

L. KARPIK, Dans son étude sur le « capitalisme technologique », il 

définit la technologie comme « l’ensemble des phénomènes qui font partie 

de l’entreprise industrielle et qui sont directement le produit de la science et 

plus précisément de la science de la transformation organisée »
9
 

Pour Edward P. Hawthorne, « la technologie s’entend comme 

l’application des connaissances dans l’ensemble du processus de 

production, depuis le stade de la recherche jusqu’à la vente du produit. Les 

éléments-clés peuvent être de nature différente, allant de la théorie 

scientifique jusqu’à la technique de vente au niveau des entreprises ».
10

 

Alors que Claude DURAND
11

 définit la technologie comme étant la 

science de la technique, la réflexion sur les techniques qui les décrit, qui en 

fait l’histoire, et de façon plus opératoire, conceptualise et formalise les 

activités techniques. La technologie inclut les connaissances utiles pour 

construire les machines et les faire fonctionner. Elle peut être codifiée dans 

des manuels, dans le design. On la reconnait dans la technique et la 

machinerie. Mais les machines ne sont pas la totalité, mais seulement une 

manifestation de la technologie.
12

 

Selon Sarah GAGNON-TURCOTTE, la notion de technologie inclut 

l’ensemble des techniques et connaissances utilisées, de l’organisation des 

                                                           
9
 L. KARPIK, «  Le capitalisme technologique. Revue de sociologie du travail ». 

Science rationalité et industrie. Janvier-Mars 1972. p2. 
10

 E. P. Hawthome, « Le transfert de transfert de technologie », colloque sur le 

transfert de technologie, OCDE, 1970, p8 
11

 C.DURAND, « La coopération technologique internationale », De Boeck 

Wesmaels.a, 1994, p.11 
12

 Idem. 
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processus de production jusqu’à la commercialisation des biens et des 

services. Ce savoir est souvent tacite et cumulatif.
 13

 

Ceci nous permet de proposer la définition suivante : 

 La technologie est un processus par lequel un groupe d’individus 

travaille dans le sens de transposer des savoirs théoriques issus de la 

recherche scientifique. Ce qui permet la conception d’outils de travail 

(équipement et/ou process) qui représentent un savoir-faire technique 

(know-how) nécessaire à l’application industrielle. Le rapport entre ces 

outils et les objectifs techniques et opérationnels entraine un produit, 

constituant aussi une finalité des motivations pour atteindre un but de 

l’entreprise. 
 

2.2 Le transfert de technologie : notions et perceptions  

Depuis les années 1970, le transfert de technologies a suscité une 

littérature abondante. Et c’est après avoir procédé à la définition de la 

technologie qu’il devient plus clair de comprendre la notion de 

son« transfert ». En effet, le transfert de technologie constitue l’ensemble 

des modalités selon lesquelles les détenteurs d’une propriété pouvant être 

une innovation technologique, un savoir-faire technique, un brevet, etc… en 

concèdent l’exploitation à un tiers ».
14

 

Philippe KAHN
15

 considérait la technologie comme une propriété et 

son transfert comme un transfert de propriété. 

                                                           
13

 « La régulation internationale du transfert de technologies : les limites du droit 

international et la nécessaire reconquête d’un espace politique pour le 

développement durable des PED », Mémoire de Maitrise, Université de Québec à 

Montréal, 2011,  
14

 Le LAROUSSE du XXIème siècle  
15

 P. KAHN, Communication intitulée «  Transfert de technologie et division 

internationale du travail pour un politique juridique », colloque sur le « Droit 

international et Développement » organisé par la Faculté de droit de Dijon du 11 au 14 

Mai 1976. 
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 Alors que pour Mestfa TRARI TANI
16

,  le transfert de technologie 

est le processus par lequel des innovations (produits ou savoir-faire) 

réalisées dans un pays sont transmises dans un autre pays pour y être 

utilisées) . 

Pour Mohamed MAZOUNI
17

,qui fût chef de projet de la raffinerie 

d’Arzew,
18

 et acteur du processus transfert technologique sur le plan 

technique, organisationnel et managérial, le transfert de technologie 

s’apparentait au « transfert de chaleur », il fallait, disait-il pour un transfert 

de « chaleur technologique » réussi, une source chaude (porteuse de la 

technologie) et une source froide (qui doit recevoir la technologie). Les 

deux sources doivent êtres « constituées », c’est-à-dire prêtes à transférer. 

Pour Silvère SEURAT
19

, il y a transfert de technologie lorsqu’un 

groupe d’hommes, en général partie d’un organisme, devient effectivement 

capable d’assumer dans des conditions jugées satisfaisantes une ou 

plusieurs fonctions liées à une technique déterminée. 

 Depuis ces définitions, deux notions sont inhérentes à savoir : la 

notion du transfert du « know-how » savoir-faire, et la notion du « show-

how » ou du savoir montrer : 

a- Le transfert du savoir-faire 

Le savoir-faire est défini au dictionnaire (Larousse, éd. Mise à jour 

pour 2015) « compétence acquise par l’expérience dans les problèmes 

pratiques, dans l’exercice d’un métier et est synonyme de know-how ». 

                                                           
16

 M.TRARI TANI et al. « Le droit commercial international » Edition Berti, Alger 

2007, p277. 
17

 Mohamed Mazouni est un des entrepreneurs publics qui ont contribué à dynamiser le 

secteur public, lui apportant des démarches et des méthodes nouvelles, in T. Hafsi, 

« Issad Rebrab Voir grand, commencer doucement et aller vite », 2013, p.19.   
18

 La « raffinerie d’Arzew », appelé actuellement RA1Z, projet lancé à travers la 

signature d’un contrat de réalisation avec la JGC « Japaneese Gazoline Company » en 

1967, in T. Hafsi, « SONATRACH, le temps des pionniers », 2014, p.73 
19

 S. SEURAT, « Réalités du transfert de technologie », Collection « Le nouvel ordre 

économique », 1978 
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 Le know-how en anglais, abrégé de « the know how to do it », terme 

qui serait apparu en 1916 en matière de propriété intellectuelle et 

industrielle. Ce transfert comprend en général : des formules, des procédés, 

des méthodes de calcul, des connaissances scientifiques, des normes, des 

spécifications, des instructions, des procédures, des aptitudes spécifiques
20

 

b- Le savoir montrer ou le « show-how » : c’est l’ensemble des éléments 

de l’aide à  l’information, l’aide technique, l’enseignement, la 

consultation et les services de soutien annexes qui sont fournis au 

bénéficiaire pour l’aider à utiliser de façon efficace et profitable tous les 

savoir-faire.
21

 
 

3. Typologie des contrats de transfert de la technologie 

Les transferts de technologie peuvent s’opérer sous diverses formes, tel : 

- contrat de licence de droit de propriété industrielle (brevet, droit 

d’auteur, dessin industriel, marque de commerce) ; 

- accord de communication de savoir-faire (secrets commerciaux) ; 

- contrats de recherche et licence ; 

- contrat d’assistance technique et de formation professionnelle ; 

- contrat de réalisation d’ensemble industriel, c’est-à-dire des contrats 

« clé en main », partiels, complets ou lourds ; 

- contrôle d’investissement direct ou par co-entreprise ; 

- un contrat mixte qui peut reprendre une ou plusieurs formes 

mentionnées ci-haut. 
 

4. Transfert de technologie : objectif par la compétence 

 En vue d’assurer le transfert de technologie, l'Algérie a toujours su 

consacrer les ressources nécessaires à l'éducation, à l’enseignement et à la 

formation. L'école, gratuite et obligatoire, est assurée jusqu'à l’âge de 16 

                                                           
20

 M.TRARI TANI et al, op. cit.. 
21

 D. Rouach et J.Klatzmann, « les transferts de technologies », coll. « Que sais-je ? », 

PUF, 1993, p14. 



L’industrialisation en Algérie : Quelle stratégie 

contractuelle pour quel transfert technologique ? 

Cas de SONATRACH GL1-Z 

HAMMIDECHE Younes 

 

74 

 

ans ; politique quia eu pour objectif de réaliser l’ambitieux projet de 

développement dans lequel l’ingénieur occupe une place de choix au plan 

d’approches technique et de management. 

4.1 La formation : Prérequis et atouts pour le transfert de technologie. 

Dans la même logique de sa politique d’industrialisation, l’Algérie a 

misé sur la formation de ses cadres, et ce par la création d’un nombre 

d’institutions. Ces dernières accueillant des effectifs, toujours grandissants, 

ont reçu des formations dans les Universités, les instituts technologiques et 

les écoles d’ingénieurs. 

Cette politique constitué un atout pour réussir le transfert de 

technologie. Cela est remarquée dans les propos de Mohamed GHRIB, 

Ancien ministre de l’industrie lourde et ancien PDG de la SONELEC à Sidi 

Belabbes lors de la conférence tenue le 08 décembre 2010 à l’IDRH de 

Canastel-Oran
22

 où il avance : « Il n’y a  pas d’indépendance sans élite et 

sans engineering » en mettant en valeur l’importance capitale du savoir, de 

la connaissance et de l’approche proactive
23

 chez l’élite en disant : «les 

élites techniques sont indispensables à la sphère politique car elles lui 

permettent d’éviter des gaspillages énormes »  

 Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, les universités 

algériennes, sont en nombre relativement important. On peut recenser 

aujourd’hui 48 universités, 10 centres universitaires, 04 annexes 

universitaires, 20 écoles nationales supérieures, 07 écoles normales 

supérieures, 12 écoles préparatoires et 04 classes préparatoires 

intégrées
24

offrent des gammes de formation assez complètes (près d’un 

                                                           
22

 Le Quotidien « Réflexion » dans son édition du 10 décembre 2010  titrait : « MED 

GHRIB à l’IDRH de Canastel : il n’y a pas d’indépendance sans élites et sans 

engineering » 
23

 L’approche proactive signifie le fait d’anticiper et/ou agir avant qu’une situation ne 

devienne une cause de confrontation ou de crise. 
24

 Site web du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

algérien, www.mesrs.dz, 09 Février 2016.  

http://www.mesrs.dz/
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million et demi d’étudiants tous cycles confondus  fréquentent les 

universités et les établissements de formation supérieure)
25

.L’Etat investit 

en masse pour traduire sa politique d’enseignement et de formation sur le 

terrain.  

 La formation des cadres assurée au niveau national et aussi à 

l’étranger dans le cadre des bourses de mobilité, a permis dans les années 

1970 de faire déplacer les étudiants algériens dans le espaces Européens, et 

Anglo-américain (toute langues d’études confondues).La réalité de l’époque 

a permis à ces étudiants d’acquérir ce qui devrait être nécessaire au 

développement de la société algérienne. 

 Néanmoins, malgré tous ces efforts, un fossé persiste entre l’élite 

universitaire et la rareté de techniciens, d’ingénieurs et de managers 

qualifiés sur le marché de l’emploi. Ceci influe négativement sur le niveau 

de développement de l’économie industrielle considérée comme clé du 

développement. Ce fossé constaté chez cette élite est dû également à une 

désertion notable des sciences de l’ingénieur par les meilleurs bacheliers. 

La filière des sciences de l’ingénieur, qui était après l’indépendance une des 

disciplines d’excellence, est devenue avec le temps le parent pauvre des 

spécialités à l’université algérienne.  

 Ce déficit de qualification est dû essentiellement à la dégradation du 

contexte socio-économique qu’a connu l’Algérie à la fin des années 1980, 

d’où l’amère constat de la qualité de la formation et de l’environnement 

scientifique, caractérisés essentiellement par : 

- Le manque de valorisation des sciences de l’ingénieur et d’incitation 

à cette formation ; 

- L’inexistence de centres d’innovation et de transfert de technologie  

                                                           
25

 Déclaration de M. Tahar HADJAR, Ministre de l’ESRS/DZ, « Algérie Presse 

Service » dans son édition du 28 juillet 2015 titrait : « Enseignement supérieur : près 

d’un million et demi à la prochaine rentrée universitaire » 
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- L’insuffisance linguistique en français et en anglais chez les 

étudiants ; 

- Inadéquation des objectifs scientifiques et de développement socio-

économique ; 

- Le manque d’implication de la communauté scientifique et 

régression de l’ingénierie de la  formation à cause de la faiblesse 

des moyens de stimulation intellectuelle et de l’inertie 

bureaucratique ; 

- L’inefficience du système d’évaluation et des mécanismes de 

valorisation de la recherche. 

- L’écart et la manque de confiance entre l’université et l’entreprise
26

 

- La défaillance de l’entrepreneuriat intellectuel.  

- Le phénomène de « brain-drain » (fuite des cerveaux) affectant la 

politique scientifique notamment pendant la décennie 90-2000. 

 

4.2 L’ingénieur : la clef du développement 

 Selon la Commission des Titres d’ingénieur (CTI),
27

 le métier de 

base de l’ingénieur revient à poser et résoudre de manière toujours plus 

efficace des problèmes souvent complexes, liés à la conception, à la 

réalisation et à la mise en œuvre, dans une organisation compétitive, de 

produits, de systèmes ou de services, et dans certains cas à leur financement 

et à leur commercialisation. C’est pourquoi un ingénieur doit acquérir un 

                                                           
26

 « L’accès aux terrains de la recherche n’est pas toujours possible auprès des entreprises 

et des centres de recherche même avec des correspondances adressés par les 

responsables chargés de la recherche », Cette difficulté rencontrée par le chercheur, 

constitue une préoccupation vécue par les doctorants algériens, a été avancée par le 

chercheur, le 18 décembre 2014 à l’université de Mostaganem, lors du débat, à l’issue 

de la présentation du projet de loi sur la recherche, par le Directeur général de la 

recherche scientifique et du développement technologique. 
27

 La CTI est un organisme indépendant, chargé par la loi française depuis 1934 

d’habiliter toutes les formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en 

France et à l’étranger. 
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ensemble de savoirs techniques, économiques, sociaux et humains, basé sur 

une solide culture scientifique. Son activité s’exerce dans l’industrie, le 

bâtiment, les travaux publics, l’agriculture et dans les services. Elle 

mobilise des hommes et des moyens techniques et financiers, souvent dans 

un contexte international. Elle reçoit une sanction économique de protection 

de l’homme, de la vie et de l’environnement, et plus généralement du bien-

être collectif ».
28

 

 « L’ingénieur est une personne qui, familiarisée avec les vérités 

scientifiques connues et pleine de respect pour les lois de la nature, est 

capable de projeter, de faire exécuter et d’exploiter d’une façon économique 

des ouvrages qui tendent à augmenter le confort et le bien-être du genre 

humain (1917) ».
29

 

La réalité du métier d’ingénieur comme cœur de métier de 

l’industrialisation est devenue problématique. Pour certains, la question est 

critique, symptôme d’une crise qui appelle des mesures liées aux savoirs, à 

la formation, aux compétences et à la place dans hiérarchie sociale  
 

5. Etude de cas pratique : Le secteur de l’énergie en Algérie : terrain 

de transfert de technologie. 

5.1- L’entreprise SONATRACH : Retour d’expérience et perspectives 

de développement national 

 Parmi les groupes industriels importants en Algérie, la revue de la 

littérature économique nous montre que la SONATRACH, créée par le 

décret présidentiel n°  63-291 du 31 décembre 1963 a été le moteur du 

développement industriel, cette entreprise a été utilisée comme un 

instrument de développement du pays. En particulier dès sa création en 
                                                           
28

 Site web de la CTI, op.cit. 
29

 Arthur Surveyer ouvre son premier bureau à Montréal, Canada : Arthur Surveyer & Co, 

qui, après changement de raison sociale et fusion avec LAVALIN, devient SNC-

LAVALIN depuis 1991, la plus importante société d’ingénierie-construction au Canada 

et parmi les plus importantes au monde, in « SNC-LAVALIN : Une entreprise - un 

univers d’expérience : 1911-2011 » 
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1963 jusqu’à la fin des années 1970, l’entreprise a encouragé les études à 

l’étranger d’un grand nombre de jeunes algériens dans les universités 

américaines et européennes. 

 Actuellement classée à la première position en tant que groupe 

énergéticien en Afrique et la douzième au monde, la littérature  relatant 

l’histoire de l’entreprise dénote l’importance accordée au transfert et à la 

maîtrise technologiques et cela est bien affiché dans de discours du top 

management des deux dernières conjonctures de cette compagnie dans les 

discours de Said Sahnoun 
30

 et de Amine Mazouzi.
31

 

Gérée à sa création par une équipe de douze personnes conscientesde 

la mission capitale assignée à cette entreprise, Sonatrach a su démontrer sa 

volontéen prônant le transfert de technologie comme une démarche 

stratégique pour l’acquisition de biens d’équipements et de technologies de 

pointe et de se positionner dans le marché international de l’énergie grâce à 

une vision stratégique. 

Sonatrach a depuis sa création fait face à des défis très importants, de 

nature multidimensionnelle. Ces défis ayant appelé à des adaptations de 

plusieurs ordres : adaptations stratégiques, technologiques, règlementaires, 

et même culturelles. 

                                                           
30

 « …et j’invite tous les acteurs intéressés et disposant de la maîtrise technologique à 

investir en Algérie, dans la relation « Win Win » durable, où le transfert technologique, 

le développement des capacités locales et la formation d’une main d’œuvre qualifiée 

seront les principaux fondements », Extrait du discours de Saïd SAHNOUN, PDG de 

Sonatrach par intérim, « North Africa Oil & Gas Summit », 07 décembre 2014, Hôtel 

Sheraton, Alger. 
31

 (…) il n’est plus permis aujourd’hui de minimiser ce rôle (de la maîtrise technologique) 

et toutes les entreprises cherchent à se mettre au diapason de cet impératif. Posséder les 

outils adéquat et les savoir-faire est certainement le meilleur gage pour garantir à 

l’entreprise un niveau de performance satisfaisant voir excellent », Allocution de 

Amine Mazouzi, PDG de SONATRACH, in 10
ème

 édition des journées scientifiques et 

techniques de Sonatrach sous le thème « La technologie : une réponse aux défis 

énergétiques d’aujourd’hui et du futur », Centre de conventions d’Oran, 05 octobre 

2015. 
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Afin d’assurer sa pérennité et stimuler sa croissance à long terme, 

Sonatrach a voulu investir dans un programme lui offrant la rentabilité la 

plus forte possible. Donc cela nécessité la mise en place d’un plan directeur, 

établi en 1976, sous le nom du plan VALHYD signifiant « Valorisation des 

hydrocarbures », ce dernier établi par la société américaine Bechtel Inc, à la 

demande de Sonatrach, prévoyait la réalisation sur la période 1976-2005, 

d’un programme d’investissements comprenant notamment le forage de 

2000 puits, la construction de sept usines de gaz naturel et de sept 

raffineries géantes et la pose de 7700 kilomètres de pipelines.
32

 

Après une revue de littérature sur l’industrialisation en Algérie à 

travers les ouvrages de Taieb Hafsi 2014, Belaid Abdesslem 1990, Sid 

Ahmed Ghozali2009, Abdelatif Rebah 2006 et la revue Sonatrach, on s’est 

intéressé au complexe de liquéfaction de gaz naturel GL1Z, appelé « un 

fleuron de l’industrie gazière en Algérie » comme terrain propice 

d’acquisition et de transfert de technologie depuis 1978. 

 

5.2 Le GL1Z : une usine de production et un lieu de capitalisation de 

know-how 

Le 16 juin 1973, le défunt président Houari Boumediene pose la 

première pierre pour la construction de l’usine confié à l’entreprise 

Sonatrach. 

La construction du complexe GL1Z a été confiée à la société 

américaine Chemical Construction Corporation (CHEMICO) du 22 avril 

1971 au 6 novembre 1975, date d’abandon du chantier, puis les travaux de 

construction ont été repris après la négociation avec la société Bechtel 

International. 

Accompagné par un staff d’ingénieurs de projet de Sonatrach en tant 

que maître d’ouvrage et par la société Bechtel International en qualité de 

                                                           
32

 Villiers 1987 et Rebah 2006, in O. TOUATI, op.cit. p85-86 
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maitre d’œuvre, le complexe GL1Z a débuté sa première production le 20 

février 1978, ce complexe réalisé en contrat « clé en main »
33

 a été 

l’occasion pour un nombre important d’ingénieurs algériens et 

particulièrement ceux diplômés des instituts du pétrole et des hydrocarbures 

de rejoindre cette usine et de bénéficier d’un accompagnement en double 

poste et d’acquérir un  savoir-faire complétant ainsi leur formation 

universitaire solide. 

5.3 Le know-how au complexe GL1Z: Un défi technique mais aussi 

organisationnel et culturel. 

Grâce aux installations technologiques acquises et à la structure 

organisationnelle mise en place, le management du complexe a consacré 

l’étape suivante à la promotion de la formation et à l’acquisition du savoir-

faire en matière d’exploitations des unités opérationnelles, ce savoir-faire a 

été le fruit d’une volonté et d’efforts imperceptibles consentis par la 

composante du complexe et qui a eu pour résultats, la réalisation des 

objectifs en matière d’exploitation de l’outil de production et d’apport de 

valeur ajoutée à travers : 

- L’expérience capitalisée en phase de démarrage par les exploitants 

«ingénieurs et techniciens notamment au niveau des services des 

départements technique, production et maintenance » en bénéficiant du 

mode de travail en double poste, ce mode consiste à « faire occuper un 

poste d’exploitant « au niveau des fonction cœur de métier » par un 

employé de Sonatrach accompagné par un autre du maitre de l’œuvre 

en vue de transférer le savoir-faire nécessaire à la maitrise du poste de 

travail au même titre du maître de l’œuvre, cette période en double-

poste s’est étalée jusqu’à six mois » ;
34

 

                                                           
33

 Le contrat clé en main regroupe toutes les tâches d’engineering et planification, de 

réalisation et de construction, de suivi et de contrôle dans un seul contrat. 
34

 Entretien sur « le double poste en phase de démarrage d’usine»  avec M. Ali 

OUADRINE, Technicien supérieur, Service Utilités, Département Production 

GL3Z/Sonatrach, 15 avril 2016. 
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- Le management opérationnel et l’optimisation de l’organigramme du 

complexe autour des fonctions cœur de métier « techniques », des 

fonctions supports « approvisionnements » et fonctions de soutien 

« Moyens généraux, Administration…etc. » ; 

- La culture d’entreprise comme étant l’ensemble des règles 

d’organisation et de valeur partagées : une culture développée au sein 

de la division PGR « pétrochimie, gaz et raffinage » et généralisée à 

toute une partie de Sonatrach selon Sid Ahmed Ghozali ;
35

 

- Intégration de la notion de l’ « entreprise apprenante » consistant à ce 

que tout le personnel, y compris, les cadres, soit en mesure de 

développer ses capacités et ses connaissances pour une plus grande 

efficacité du fonctionnement de l’usine, cela est démontré dans le 

quotidien, dans les arrêts programmés, dans les résultats des lauréats du 

concours Mesraf Boubaker
36

pour les cinq meilleures idées présentées 

par les travailleurs de Sonatrach, relatives à la réduction des 

coûts
37

…etc ; 

- Respect de normes techniques et opérationnelles consistant à fixer les 

règles des procédés techniques de fabrication et de production. Le 

GL1Z a été certifié aux trois systèmes de management
38

 de la Qualité 

ISO 9001 version 2000, environnement ISO 14001 version 2004, santé 

                                                           
35

  T. Hafsi, « SONATRACH, le temps des pionniers », 2014, 
36

 M. Boubaker. Directeur régional à l’activité Amont, décédé en exercice de ses 

fonctions suite à un accident de la circulation survenu en décembre 2005. Revue 

algérienne de l’Energie, n° 06, septembre 2015.p14. 
37

  Concours annuel institué par décision n° 129/DG du 08 Novembre 2001 du Président-

Directeur Général de Sonatrach, met en jeu les compétences, l’esprit de créativité et 

d’innovation chez les techniciens, les ingénieurs, les spécialistes et les cadres de la 

Sonatrach, ce concours dont les critères de sélection sont fondés sur la faisabilité, 

l’innovation, la pertinence, l’efficacité et l’originalité, a pris le nom de feu Mesraf 

Boubaker en hommage à dernier. 
38

 « La lettre AVAL », Bulletin mensuel, Cellule Communication, Activité Aval-

Sonatrach, n° 02, septembre - octobre 2005. p4. 
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et sécurité OHSAS 18001 version 1999, le 07 décembre 2005 par 

l’organisme certificateur AIB-Vinçotte
39

 (Belgique) avec une 

reconduction réussie toutes les trois années ;  

- Suivi réglementaire des équipements conformément aux dispositions de 

la politique Maintenance de la division liquéfaction. La politique 

Maintenance
40

 comporte les principales définitions de budget de 

maintenance, la stratégie à adopter en matière de révisions générales et 

de sous-traitance, d’approvisionnement, la formation, l’inspection et les 

visites règlementaires ; 

- Conformité aux manuels de procédures du système P lié à la 

production, système G lié à la fonction Maintenance…etc. 

6. Le projet Chaudières IHI : une expérience récente 

Encourager l’investissement productif constitue une priorité du groupe 

Sonatrach en général et de son complexe GL1Z en particulier.  

Afin d’optimiser le fonctionnement des installations, de fiabiliser et 

d’augmenter la capacité de production de vapeur du complexe, un projet a 

été décidé par l’activité aval
41

 portant sur l’étude, la fourniture, le montage, 

et interconnexions aux système existant, les essais et la mise en service de 

deux (02) chaudières de 400 tonnes/heure de vapeur chacune pour le 

complexe industriel GL1Z. 

                                                           
39

 Vinçotte est une entreprise renommée sur le marché belge et est de prestations de 

services pour les inspections, les tests, la certification et la formation en matière de 

qualité, de sécurité et d’environnement. Vinçotte est un groupe de différentes entités 

axées de façon ciblée et spécialisée sur les différents marchés industriels et 

résidentiels. Vinçotte possède 14 filiales dans le monde entier. 
40

  Entretien accordé par Mr Mourad RAIS, Directeur Central Maintenance, Division 

Liquéfaction, Activité Aval, Sonatrach, 08 Janvier 2014. 
41

 L’Activité AVAL de Sonatrach, devient Activité LRP « Liquéfaction, Raffinage et 

Pétrochimie », suite à la décision de la réorganisation de la macrostructure de 

l’entreprise signée par son PDG Mohamed Mazouzi le 18 novembre 2015. Consulté 

sur le site de Sonatrach, www.sonatrach.dz, le 25 novembre 2015. 

http://www.sonatrach.dz/
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Pour cela, un travail important a été confié à une équipe 

professionnelle et expérimentée constituée d’ingénieur étude et 

développement et d’ingénieurs du complexe pour l’élaboration d’un cahier 

des charges
42

 techniquement détaillé. 

A l’issue de l’élaboration de ce dernier, un appel d’offres national et 

international ouvert référencé n° ADM/GNL/29/2003 portant sur« l’étude, 

la fourniture, le montage, les interconnections au système existant, les 

essais et la mise en service de deux (02) chaudières de quatre cent (400) 

tonnes/heure de vapeur chacune pour le complexe GL1Z, a été publié sur le 

BAOSEM
43

en date du 22 octobre 2003. 

Après présentation des offres commerciales, et conformément à la 

procédure de passation des marchés du groupe le 17 Aout 2005, le groupe 

Sonatrach et le consortium IHI-ITOCHU ont procédé à la signature du 

contrat relatif à cet ouvrage, qui est d’un montant d’environ 13 milliards de 

yens au total, soit plus de 100 millions de dollars.  

Afin de mener à bien ce projet, le complexe GL1Z a mis en place une 

équipe de projet pluridisciplinaire sous le management d’un chef de projet , 

cette équipe expérimentée et constituée d’ingénieurs en mécanique, en 

instrumentation et en process, de financiers et d’administratifs, a été 

rattachée directement à la direction du complexe avec pour mission 

d’assurer le suivi et l’aboutissement du projet en qualité de maitre 

d’ouvrage. 

Conformément aux conditions établies dans le cahier des charges, et 

notamment celles liées  à la formation et aux perfectionnement ayant pour 

objectif d’assurer que le personnel d’exploitation du maitre de l’ouvrage 

                                                           
42

 Le cahier des charges est un document contractuel qui comporte les conditions 

juridiques et financières ainsi que les prescriptions techniques, communes et 

spécifiques pour faire savoir au maître d’œuvre ce qu’il l’attend lors de la réalisation 

d’un projet. 
43

 Bulletin des appels d’offres du  secteur de l’énergie et des mines, édité par l’entreprise 

BAOSEM, filiale des groupe Sonatrach et Sonelgaz créée en 2001. 
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assigné en permanence à ces installations acquiert le savoir-faire nécessaire 

et l’expérience pratique pour l’exploitation, la maintenance et le contrôle 

technique des équipements, une équipe constituée de huit employés, appelés 

à prendre en charge l’exploitation après réception du projet, a bénéficié 

d’un programme de formation à Tokyo (japon) comme inclus au contrat. 

Suivi avec rigueur et professionnalisme, le complexe a procédé au 

démarrage des deux chaudières respectivement les 06 septembre et 17 

octobre 2007 avant de procéder à la réception provisoire de l’ouvrage en 

date du 31/12/2007. 

En application des clauses du contrat, l’entrepreneur s’est engagé à 

mettre à la disposition du complexe GL1Z pendant une période de douze 

mois, appelé l’année de fiabilité, à partir de la réception provisoire un 

personnel. 

Le projet chaudières GL1Z  a été mené dans de très bonnes conditions 

de partenariat entre Sonatrach et le consortium japonais IHI-ITOCHU 

suivant 02 phases: 

a-  Phase d’étude de faisabilité et de planification caractérisé par : 

- La rigueur et la précision dans l’élaboration des supports 

techniques, commerciaux et juridiques ; 

- L’implication de cadres et d’ingénieurs outillés pour mener les 

études et les négociations en langues étrangères avec les 

soumissionnaires et le maitre d’œuvre retenu ; 

- L’efficacité dans le traitement des offres techniques et 

commerciales par les comités d’étude des offres techniques. 

b-  Phase de construction et de suivi du projet caractérisé par : 

- Un management de projet ; 

- Un suivi rigoureux durant toutes opérations d’engineering et de 

construction en conformité avec les dispositions du contrat. 
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Conclusion : 

Encourager le transfert de technologie constitue une priorité pour 

l’Algérie. Les capitaux sont disponibles, les textes législatifs évoluent et la 

volonté des pouvoirs publics est manifeste, comme en témoigne le discours 

du gouvernement actuel. Mais en absence de vraies volontés à tous les 

niveaux « de la base à au sommet » à conjuguer des efforts pour réussir ce 

transfert, est ce qu’il n’est pas souhaitable d’apporter de profonds 

changements au management chez les décideurs politiques, chez managers 

et hommes d’affaires dans la perspective d’intégrer cet objectif de transfert 

comme culture de management ? Le management constitue le processus de 

« comment aboutir » où le manager est au cœur de ce processus. 

Aux plans technico-économique et juridique, l’Algérie ne dispose pas 

encore d’un nombre suffisant d’ingénieurs contrat et de juristes spécialisés 

lui permettant de mieux élaborer des cahiers de charges, et de mieux 

orienter les projets afin d’assurer respectivement le suivi-réalisation et le 

suivi de l’exécution des éléments essentiels des contrats incluant des 

clauses de transfert de technologie. 

 Le knowledge doit être le leitmotiv essentiel pour la promotion et le 

développement de tous les secteurs. L’Algérie mise sur le transfert du 

savoir-faire. Les entreprises publiques et privées doivent en effet prouver 

leur capacité de mieux s’engager dans la vie économique et sociale en 

accordant une place particulière à la notion de l’entreprise apprenante eten 

arrachant le savoir-faire. L’entreprise doit faire de la formation continue un 

élément de sa culture d’entreprise pour arracher le savoir-faire. 

 En attendant un aboutissement réel de la 2
ème 

loi d’orientation sur la 

recherche scientifique et le développement technologique parue dans le 

journal officiel algérien du 30/12/2015, et en constatant un partenariat 

université-entreprise encore faible ces deux dernières décennies, ce 

mécanisme nous semble capital pour redynamiser le secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cela à travers 
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l’intégration du concept de manager au lieu de gestionnaire, en œuvrant 

pour  une vision globale et une  culture de management pédagogique, de 

recherche, innovation et développement (RID). Cette culture d’entreprise 

doit être partagée à tous les niveaux par les managers du secteur de la 

recherche scientifique. La tâche de ces derniers ne doit pas se limiter 

uniquement à celle relative à de simples fonctionnaires du secteur public. 

En plus des suggestions avancées, n’est-il pas recommandable pour 

les entreprises algériennes publiques et privées de coopérer et de 

développer des partenariats. Ces partenariats pourraient prendre la forme de 

contrats « gagnant-gagnant » avec des entreprises locales et étrangères 

capables de mettre en commun une multitude de savoir-faire, et de fournir 

des solutions intégrées.   

Un transfert de technologie entre deux parties contractantes « donneur 

et receveur » ne peut avoir lieu que par l’existence des  incontournables 

éléments suivants: 

a- chez le client « receveur »: 

- prérequis multidisciplinaire : linguistique, technique, économique, 

juridique, financiers…etc. 

- élaboration et traitement avec rigueur, de supports techniques et 

administratifs « cahier des charges, appel d’offres, tableaux 

comparatifs des offres, projets de contrats et contrats finaux» 

incluant l’objectif du transfert de technologie après l’entrée en 

vigueur du contrat ; 

- volonté explicite du personnel « management et employés » pour 

l’acquisition du savoir, savoir-faire et savoir être, liés à la 

technologie objet du contrat ; 

- primauté de l’intérêt de l’entreprise, en mettant en avant des valeurs 

professionnelles universelles à savoir : le sens de la rigueur, de 

l’intégrité, de l’engagement, du devoir et de l’esprit d’équipe, 

conjugués à des efforts soutenus ; 
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- évaluation périodique du développement des compétences des 

personnels. 

b- chez le partenaire « constructeur »: 

- prise de connaissance réelle du contenu du cahier des charges, des 

dispositions du contrat ; 

- Mise en œuvre des clauses liées au transfert de technologie incluses 

tel : le transfert effectif de compétence, l’accompagnement en 

période de formation, possibilité de rupture de contrats en cas de 

manque d’engagement ; 

- prise de conscience de la volonté réelle du client à apprendre. 

Enfin, les contrats pour un transfert de technologie constituent un 

choix conforme à la réalité économique et internationale pour l’Algérie 
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Résumé: 

Le contexte de la gestion de l’environnement représente aujourd’hui 

une préoccupation collective. Il est un enjeu stratégique pour les entreprises 

qui cherchent d’autres sources d’opportunités économiques. Pour l’Etat, il 

apparaît comme un des leviers de la croissance et de l’employabilité de 

demain et de l’intégration du tissu industriel local dans une nouvelle 

dynamique entrepreneuriale mondiale liée à la labellisation 

environnementale. 

S’intéressant à l’éco-entrepreneuriat en Algérie (c'est-à-dire, aux 

entreprises conduites par des acteurs contribuant directement ou 

indirectement au développement durable), et prenant appui sur une enquête 

réalisée par nos soins, l’objectif de notre travail est à la fois de questionner 

sur l’éventuelle existence de ce type d’entrepreneuriat parmi nos dirigeants 

de PME, leur degré d’engagement écologique et l’intérêt porté par les 

politiques algériennes. Les résultats de la recherche nous ont permis, 

d’abord, d’identifier l’influence de l’engagement environnemental. Ensuite, 

de dégager la catégorie dite écologique au sein des PME au regard des 

critères comme la taille de la PME, le secteur d’activité…etc. Enfin, 

d’éclairer la réflexion sur les moyens d’encourager le développement de 

l’éco-entrepreneuriat.  

Mots clés: Entrepreneuriat ; Eco-entrepreneuriat ; PME (petite et moyenne 

entreprise) ; Responsabilité environnementale; Algérie.  
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 :ملخص
للمؤسسات  إسرتاتيجيةقضية  حيث أهنا تعترب املشرتكةحد االنشغاالت أاليوم  ميثل التسيري البيئي

 احلفاظ على التشغيلا بالنسبة للدولة، فإهنا تشكل دعم للنمو و أم.فرص اقتصادية جديدة الباحثة عن
 .وضع العالمات البيئيةالقائمة على تية العاملية اجلديدة املقاوال ديناميكيةنسيج الصناعي احمللي يف ال وإدماج

مسامهني  أفراديعين املؤسسات املسرية من طرف )يف اجلزائر  اإليكولوجيةتية املقاوالنظرا ألمهية 
الغرض من هذه الدراسة  ،اعتمادا على حتقيق اجري من طرفناو ( مباشرة أو غري مباشرة يف التنمية املستدامة

 ،الصغريةتية ضمن مسريي املؤسسات املتوسطة و هذا النوع من املقاوال مدى انتشارهو التمكن من معرفة 
من  أوال ،نتائج املتحصل عليها مسحت لناال. مدى التزامهم البيئي و االهتمام الذي أبدته السياسة اجلزائرية

املؤسسات املتوسطة و الصغرية  ضمن "االيكولوجية"معرفة ما يؤثر على االلتزام البيئي مث من حتديد  الفئة 
روح املبادرة يف  تعزيزو  من اقرتاح وسائل لتشجيع و أخريا،. اخل...، القطاع، تبعا ملعايري مثل حجم املؤسسة

 .اإليكولوجية تيةاملقاوال تنمية
  ،املسؤولية البيئية  ،ة والصغريةاملؤسسات املتوسط  ،املقاوالتية اإليكولوجية  ،تيةاملقاوال :كلمات مفتاحية

 .اجلزائر
Introduction : 

Aujourd’hui, la préoccupation écologique représente un véritable enjeu 

stratégique, et la question de la responsabilité environnementale est 

devenue un thème récurrent dans la réflexion sur plusieurs sujets d’actualité 

comme le développement durable.
1
 

 

                                                 
1
 La Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement définie le 

développement durable dans le Rapport Brundtland 1987: « Un développement qui 

répond aux besoins des générations du présent sans compromettre les générations 

futures à répondre aux leurs».  
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ou le management vert. Elle exprime l’étroite interdépendance entre le 

monde des affaires et l’environnement. De sorte qu’un nouveau terme 

(« ecopreneur ») a émergé pour caractériser des entrepreneurs qui ne 

seraient pas motivés que par le seul profit mais qui mettraient 

l’environnement au cœur de leur projet. 
2
 

 Certains gestionnaires d’entreprises peuvent avoir une vision 

environnementale sans pour autant être éco-entrepreneurs. Cette vision peut 

très bien leur permettre de tirer profit. Elle est de ce fait, considérée comme 

« une des plus grandes occasions d’affaires de l’histoire du commerce »
3
. 

Ainsi les problématiques environnementales n’apparaissent plus seulement 

comme des contraintes externes auxquels doivent répondre les entreprises, 

autant que charges supplémentaires (Pillet, 1993
4
 ; Suchman, 1995)

5
, mais 

comme des opportunités d’affaires (Férone et al, 2001
6
 ; Stéphany, 2003

7
 ; 

La ville, 2004 ;
8
 Reynaud, 2006)

9
. C’est pourquoi, les entreprises sont de 

plus en plus nombreuses à s’engager dans des actions volontaires 

permettant d’intégrer les préoccupations écologiques dans leurs gestions 

                                                 
2
 BENNETT S.J. (1991), «Ecopreneuring: the complete guide to Small Business 

Opportunities from the Environmental revolution», John Wiley, New-York. 
3
 DIXON S & CLIFFORD A. (2007), « Ecopreneurship; A New Approach to 

Managing The Triple Bottom Line», Journal of Organizational Change Management, 

20(3), p 326-345. 
4
 PILLET G. (1993), « Economie Ecologique », Edition Georg, Genève.

 

5
 SUCHMAN M.C. (1995), « Managing Legitimacy : Strategic and Institutional 

Approaches », Academy of Management Review, vol 20 n°3, 1995. 
6
  FERONE G et al. (2001), « Le développement durable : les enjeux stratégiques 

pour l’entreprise », Edition d’Organisation, Paris. 
7
  STEPHANY D. (2003), « Développement durable et performance de l’entreprise », 

Edition Liaison, Paris. 
8
  LAVILLE E. (2004), « L’entreprise verte : Le développement durable change 

l’entreprise pour changer le monde », Edition Village Mondial, Deuxième édition, 

France.. 
9
  REYNAUD E. (2006), « Le développement durable au cœur de l’entreprise », 

Edition Dunod, Paris. 
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quotidiennes et d’autres qui intègrent tout un plan managérial 

environnemental.
 

En Algérie, et selon Benachenhou, « la crise écologique a bien touché 

notre pays »
10

dès lors, le gouvernement a pris conscience de l’urgence de 

mettre en œuvre des actions de préservation de l’environnement naturel. 

Les préoccupations environnementales en Algérie sont entrées en 

vigueur de façon formelle avec la promulgation de la loi-cadre sur la 

protection de l’environnement en 1983.
11

 Dans cette perspective, « une 

transition environnementale » simultanée à la « transition économique » est 

alors mise en place depuis les années 1990. 

Pour le Directeur de la conservation, de la diversité biologique, du 

littoral et des changements climatiques, Grimes, la gestion de 

l’environnement est un secteur qui peut créer de la richesse et booster le 

développement économique. Il ajoute : « nous considérons les déchets 

comme un gisement économique où les entreprises peuvent faire des 

affaires ».
12 

D’autres s’intéressent de plus en plus à ce type singulier 

d’entrepreneuriat notamment,  les français et les anglo-saxon
13

 et nous 

constatons autant d’études et de recherches qui traitent cette problématique. 

Cependant rares sont, à notre connaissance, qui l’abordent dans le contexte 

de notre pays.  

Suite à cette réflexion, nous avons essayé d’aborder la position des 

chefs d’entreprises privés en Algérie envers la santé des affaires et de 

l’environnement à travers la question suivante : quel est le degré 

                                                 
10

 BENACHENHOU A. (2005), « Le prix de l’avenir : Le développement durable en 

Algérie », Edition Chihab, Algérie, 2005, p 67 
11

 Loi n°83-03 du 05 février 1983, relative à la protection de l’environnement 
12

 MOSTAGHANEMEI.M, « Segment des déchets ; Un gisement économique », 

Journal Le soir d’Algérie, n°7707 du 03/02/2016, p 04. 
13

 BERGER-DOUCE S. (2007), « Les stratégies d’engagement sociétal des 

entrepreneurs », Revue de l’Entrepreneuriat, n° 6, p 53-72. 
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d’engagement des PME en Algérie dans la responsabilité 

environnementale? Ainsi cet article tente de  rechercher d’éventuelles 

démarches environnementales volontaires que les PME s’engagent à 

respecter au-delà de la rentabilité économique. 

 L’objectif étant de trouver les moyens permettant une meilleure 

participation des PME dans l’économie verte en Algérie. 

Traiter cette problématique, c’est tenter de vérifier les hypothèses 

suivantes :  

- Certaines variables influencent l’engagement écologique des 

entrepreneurs ; 

- Il existe un fort potentiel d’éco-entrepreneuriat parmi nos 

entrepreneurs. 

Ainsi, pour une meilleure appréhension de notre article, nous avons 

choisi de structurer notre travail comme suit : 

La première partie est consacrée à une brève présentation de l’éco-

entrepreneuriat. Elle vise à mettre en revue l’émergence et la définition du 

concept. Ensuite, la seconde partie discute les résultats de notre enquête 

auprès d’un échantillon de PME. Nous concluons ce travail en essayant de 

proposer quelques recommandations visant à encourager l’éco-

entrepreneuriat. 
 

1. PRESENTATION DE L’ECO-ENTREPRENEUR 

Le mot éco-preneuriat combine deux termes « écologique » et 

«entrepreneuriat ». Si la retranscription littérale en français autoriserait les 

néologismes d’« écopreneur » et « écopreneuriat », nous favoriserons dans 

ce travail,  l’emploi des mots « éco-entrepreneur » et « éco-

entrepreneuriat »,
14

 considérant avec Berger-Douce (2006)
15

 que cette 

terminologie est plus élégante.  

                                                 
14

 IVANKO J., KIVIRIST L. (2008), ECOpreneuring: putting Purpose and the Planet 

before Profits, New society Publishers, soulignent que l’éco-entrepreneuriat recouvre 

les activités contribuant à produire des modes de vie sains ou écologiques 



Potentialités de l’éco-entrepreneuriat dans 

les PME Algériennes 

MOHAMMED BELKACEM Faïza 
Prof. CHOUAM Bouchama 

 

95 

 

Dans la littérature économique le mot entrepreneur apparaît dès la fin 

du XVIe siècle et incarne quatre rôles fondamentaux :la prise de risques 

(Cantillon), l’introduction d’innovations (Schumpeter), la recherche 

d’opportunités de profit et de création de valeur (L’Ecole autrichienne) et 

enfin la coordination des ressources limitées(Say).
16

 

Concernant l’éco-entrepreneur, la plupart des travaux qui lui sont 

dédiés (Bennet, 1991;
17

  Berle, 1991;
18

   Elkington et Burke, 1989)
19

 

affirment que ce sont d’abords des entrepreneurs puisqu’ils jouissent des 

mêmes caractéristiques de l’aventure entrepreneuriale mais dont l’objet 

serait selon Anderson et Leal
20

« l’environnement » et les ambitions outre la 

recherche du profit « écologiques ». 
 

2. Analyse de l’engagement de PME industrielles Algériennes dans la 

responsabilité environnementale   

2.1. Présentation de l’enquête 

2.1.1. Terrain d’étude 

 Pour les besoins de notre enquête, nous avons sollicité les 

organismes ANSEJ et CNAC. Ainsi, nous avons pu constituer un 

                                                                                                                                      
(alimentation bio ; soins naturels ; produits maison ; recyclage ; etc.), les médecines 

alternatives (naturopathie ; homéopathie ; etc.), les activités de développement 

personnel (yoga ;  etc.) 
15

 BERGER-DOUCE S. (2006), « L’accompagnement des éco-entrepreneurs », 

Communication au 8
ème

 Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et 

PME. CD-Rom. 
16

 BRUYAT C. (2006), « Création d’entreprise ; Contribution épistémologique et 

modélisation », Thèse de doctorat en sciences de gestion, université de Grenoble II, 

France, p 03. 
17

  BENNETT S.J. (1991), op.cit.. 
18

 BERLE G. (1991), « The green Entrepreneur: Business Opportunities that can 

save the Earth and make you Money », Liberty Hall Press, Blue Ridge Summit. 
19

 ELKINGTON J., BURKE T. (1989), « The green Capitalists », Victor Gollancz, 

London. 
20

 ANDERSON T.L., LEAL D.R. (1997), « Enviro-capitalists: Doing good while doing 

well », Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, p 03. 
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échantillon de dix-huit (18) entrepreneurs algériens œuvrant dans le secteur 

industriel (jugé polluant) à qui nous avons attribué un questionnaire 

regroupant une série de questions relatives à notre étude. Selon Pennac « La 

vérité naît de l’enchaînement logique des questions que tu poses ».
21

 

 Les données récoltées de l’étude quantitative ont fait l’objet d’un 

traitement statistique sur la base du logiciel SPHINX Plus 2. 

Notons que faute de temps et de moyens, nous avons contacté nos 

interlocuteurs par mail et que seulement 18 sur 56 nous ont répondu, soit un 

tiers(1/3). 

Le tableau suivant synthétise les activités des entrepreneurs de notre 

enquête et leur wilaya d’installation. 

Tableau 1 : La liste des entrepreneurs de notre enquête 

N° Entreprise Activité 

01 Bladi Biscuiterie 

02 Le petit berger Laiterie 

03 Saralyes Fabrication de fromage frais 

04 Biomousse Savonnerie 

05 Argilev Fabrication de produits cosmétiques 

06 Perle d’Afrique Fabrication de produits cosmétiques 

07 Ets Fouzi Fabrication de produits détergents 

08 Ets Belhadi Préparation de peintures Auto 

09 Antismer Fabrication de produits antiseptiques 

10 Bia plac Fabrication de PVC 

11 Sotraplast Fabrication de sachets 

12 Ets Amazal Transformation de plastique thermoformage 

13 Nattenour Fabrication de nattes en Polypropylène 

14 Ets Baitache Transformation de papier 

15 EURL Eproflex Confection et fabrication flexibles et pompes 

                                                 
21

 DANIEL PENNAC dans OMRANE.A, « Quels leviers sociaux pour le succès 

entrepreneurial ? », Edition l’Harmattan, Paris, 2014, p 247
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16 Ets Farah Confection Drapeaux et tenues de travail 

17 SARL Bedjih Conception de composants électroniques 

18 EEB Canalisation téléphonique « la fibre optique » 

Source : Réalisé par nos soins à partir des données de l’enquête 

2.1.2- Identification des variables de l’étude 

Pour traiter ce point, nous distinguerons deux types de variables : des 

variables explicatives et des variables expliquées. L’intérêt est de 

déterminer l’existence ou non d’une relation entre elles. 

A. Les variables explicatives 

Ces variables font référence au profil de l’entrepreneur dont : l’âge de 

l’entrepreneur, ses origines (citadine ou rurale), son niveau d’instruction, sa 

situation antérieure (à la création de son entreprise), ses motivations (pull 

ou push), son sous-secteur d’activité, la taille et l’âge de sa PME. Les 

symboles de ces variables seront respectivement : va, vo, vni, vsa, vm, vssa, 

vtpme, vapme. 

B. Les variables expliquées  

 Pour les besoins de notre étude, nous avons élaboré la variable 

environnementale. Cette variable permet de mesurer l’engagement 

écologique de l’entrepreneur. Elle est subdivisée en huit (08) sous variables 

suivant les questions destinées aux entrepreneurs de notre échantillon. Les 

symboles de ces variables seront respectivement: V1, V2, V3,  V4, V5, V6, 

V7, V8 comme suit : 

V1 : Faites-vous le traitement ou le recyclage des rejets de votre 

entreprise? Le but est de déterminer le degré de performance 

environnementale de l’entreprise. (La performance environnementale est 

définie comme les conséquences de l’adoption du système de management 

environnemental de l’entreprise sur la base de la politique 

environnementale adoptée par celle-ci) Gendron, 2004
22

. 

                                                 
22

 GENDRON C. (2004), « La gestion environnementale et la norme ISO 14001 », les 

presses universitaires de Montréal, Québec, p 91-107.
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V2 :Essayez-vous de réduire la pollution (sonore, émission dans l’air, 

l’eau, de déchets) ? La réponse à cette question détermine également 

l’engagement environnemental de l’entreprise.  

V3 :Recherchez-vous de nouvelles technologies ? Si c’est oui, 

essayez-vous de réduire l’impact environnemental en ne choisissant que 

celles qui ne nuisent pas à l’environnement ? Ainsi Ivanko et Kivirist 

(2008)
23

 considèrent que les éco-entrepreneurs ne choisissent que celles qui 

ne soient pas nocives à l’environnement. 

V4 : Essayez-vous de réduire l’impact environnemental en ayant 

comme objectif conjoint (sans nier la recherche du profit), de sensibiliser 

les consommateurs aux aspects environnementaux et detransmettre la 

passion de la nature ? Cet aspect essentiel est unanimement avancé dans la 

singularisation de l’éco-entrepreneuriat chez Anderson (1998)
24

. 

V5 : Avez-vous obtenu la certification ISO 14001 ou un contrat de 

performance ? Ces outils font figure de modèle de référence en matière de 

gestion environnementale. Leur obtention certifie que le gestionnaire 

maîtrise les impacts environnementaux générés par son activité industrielle. 

NB : La norme ISO 14001, publiée en 1996, révisée en 2004 et 

universellement reconnue, repose sur une démarche volontaire 

d’amélioration de la performance environnementale. Le contrat de 

performance quand à lui se fait par la signature d’un contrat avec le 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. 

V6 : Engagez-vous des efforts en faveur de la RSE (Responsabilité 

sociale et environnementale) ? L’objectif serait de mesurer le degré de 

préoccupation du gestionnaire de l’environnement. 

                                                 
23

  IVANKO J., KIVIRIST L.  (2008), op cit., p 124. 
24

 ANDERSON A.R. (1998), «Cultivating the Garden of Eden: Environmental 

Entrepreneuring», Journal of Organizational Change Management, 11, 2, p 135-144 
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V7 : Intégrez-vous des critères environnementaux dans la sélection de 

vos fournisseurs ? Cette question nous renseigne sur le degré d’engagement 

du gestionnaire dans sa politique écologique. 

V8 : Avez-vous bénéficié d’aides fiscales en matière de protection de 

l’environnement (fiscalité écologique) ou bien payez-vous des taxes de 

pollution (taxe pollueur-payeur)? L’objectif serait de mesurer les efforts 

consentis par l’Etatpour encourager la protection de l’environnement. 
 

3. Dépouillement du questionnaire 

3.1. Le tri à plat 

Ce point comprend : l’identification des gérants, de leurs PME et de 

l’initiative de l’Etat sur l’engagement écologique. 

3.1.1. Identification des gérants 

- Age des gérants 

Tableau 2: Répartition des PME enquêtées selon l’âge des gérants 

Va Nbre Fréquence 

[18-35ans] 10 55,6% 

˃ 35ans 8 44,4% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

Selon ce tableau, plus de la moitié de nos entrepreneurs sont jeunes. 

 

- Genre des gérants 

Tableau 3: Répartition des PME selon le sexe des gérants 

Vg Nbre Fréquence 

Masculin 12 66,7% 

Féminin 6 33,3% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 
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D’après ce tableau, il existe une prédominance des hommes dans 

l’activité entrepreneuriale. Pour Mr KHELIL, présidentde la CACI
25

, ceci 

n’est pas propre à notre pays puisque 13% des femmes du monde arabe 

participent à la gestion d’entreprises.  
 

- Origine des gérants 

Tableau 4 : Répartition des PME selon les origines des gérants 

Vo Nbre Fréquence 

Citadine 11 61,1% 

Rurale 7 38,9% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

L’analyse statistique de notre échantillon montre que 61% des chefs 

d’entreprises sont d’origine citadine. 

- Niveau d’instruction 

Tableau 5 : Répartition des PME selon le niveau d’instruction 

Vni Nbre Fréquence 

Universitaire 11 61,1% 

Non univ. 7 38,9% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

Selon les données 61% des gérantsont fait des études supérieures ce 

qui confirme les travaux de Badrani (1997).
26

 

 

 

                                                 
25

 BENLARBI F. (2012), « Peu de femmes entrepreneurs algériennes », 4
ème

 Forum 

méditerranéen des femmes entrepreneurs, Revue Enquêtes Economiques, n°24/juillet 

2012, p58. 
26

 BADRANI S. (1997), « Nouveaux entrepreneurs dans la transition à l’économie de 

marché ; les entrepreneurs ruraux », Cahiers du CREAD n°40, deuxième trimestre 

1997, p 05-19. 
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- Sous-secteur d’activité 

Tableau 6: Répartition des PME selon le sous-secteur d’activité 

Vni Nbre Fréquence 

Industrie Agro-Alimentaire 3 16,7% 

Industrie chimique 3 16,7% 

Industrie cosmétique 3 16,7% 

Industrie de transformation 

plastique et papier 

5 27,8% 

Industrie autre (métallique, 

textile, télécom…) 

4 22,2% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

Notre échantillon abrite  plus de 05 sous-secteurs industriels différents. 

- Motivations  

Tableau 7: Répartition des PME enquêtées selon les motivations 

Vssa Nbre Fréquence 

Pull 9 50% 

Push 9 50% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

 

En distinguant les éléments déclencheurs à la base de 

l’entrepreneuriat, selon la classification de Giacomin et ses collègues 

(2006),
27

 il apparait que la moitié des entrepreneurs disent avoir décidé de 

gérer une affaire par nécessité. 

 

 

                                                 
27

 GIACOMIN O., GUYOT J-L., JANSSEN F., LOHEST O. (2006), « Logique d’action 

des primo-créateurs d’entreprise en Région Wallonne ; Identité et dynamiques 

push-pull », Working paper, 12/2006, CRESIS, School of Management, Université 

catholique de Louvrain, p 263-272. 
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- Situation antérieure 

Tableau 8: Répartition des PME selon la situation antérieure 

Vsa Nbre Fréquence 

Employé 11 61,1% 

Chômeur 6 33,3% 

Etudiant 1 5,6 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

 Les résultats concernant la situation professionnel antérieure à nos 

chefs de PME montrent qu’environ 61% étaient en activité (salarié, 

indépendant, directeur d’entreprise, …etc.) 

 

3.1.2. Identification des PME de l’enquête  

- Taille des PME 

Tableau 9: Répartition des PME selon la taille 

Vtpme Nbre Fréquence 

˂ 9 11 61,1% 

[10-49] 7 38,9% 

[50-250] 0 0,0% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

 L’analyse par taille de nos PME révèle qu’elles se distinguent, dans 

l’ensemble, par leur dimension réduite. En effet, au vue du tableau, il 

ressort que les très petites entreprises (TPE), sont surreprésentées soit 

61%.Bensaci (2014)
28

a précisé à ce propos, que 95% du tissu économique 

algérien est constitué de TPE.
29

 

 

                                                 
28

 BENSACI Zaïma président du Conseil national consultatif pour la promotion des PME 

(CNCPME). 
29

 www.aps.dz/économie 

http://www.aps.dz/économie
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- Age des PME 

Tableau 10: Répartition des PME enquêtées selon l’âge 

Vapme Nbre Fréquence 

˂ 5ans 3 16,7% 

[5-10ans] 9 50,0% 

˃ 10ans 6 33,3% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

 D’après ce tableau, la moitié des PME de notre échantillon ont une 

durée d’existence moyenne de 5 et 10 ans et 33% plus de 10 ans.
  

 

- Question 1 : Faites-vous le recyclage des déchets de votre 

entreprise? 

Tableau 11: Faites-vous le recyclage des déchets de votre entreprise? 

V1 Nbre Fréquence 

Oui 7 38,9% 

Non 11 61,1% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

Près de 40% de l’échantillon d’étude se préoccupent de la réduction 

ou du recyclage des déchets dégagés de leurs activités. Les 60%considèrent 

que la prise en charge de l’externalité négative de leur activité entraîne 

invariablement des charges supplémentaires à supporter. 

 

- Question 2 : Essayez-vous de réduire la pollution (sonore, émission 

dans l’air, l’eau, de déchets) ? 
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Tableau 12: Essayez-vous de réduire la pollution de votre activité ? 

V2 Nbre Fréquence 

Oui 8 44,4% 

Non 10 55,6% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source: fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

 Près de la moitié de l’échantillon de notre enquête se soucie des 

émissions polluantes de son entreprise et tente de la réduire. 

 

- Question 3 : Si vous êtes à la recherche de nouvelles technologies, 

essayez-vous de choisir les moins nuisibles à l’environnemental ? 

Tableau 13: Si vous êtes à la recherche de nouvelles technologies, 

essayez-vous de choisir les moins nuisibles à l’environnemental ? 

V3 Nbre Fréquence 

Oui 5 27,8% 

Non 13 72,2% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

 L’ensemble de nos enquêtés ont déclaré chercher à introduire de 

nouvelles technologies mais seulement 30% préfèrent les moins nocifs à 

l’environnement. 

 

- Question 4 : Essayez-vous de réduire l’impact environnemental en 

ayant comme objectif conjoint de transmettre la passion de la 

nature ? 
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Tableau14: Essayez-vous de réduire l’impact environnemental en ayant 

comme objectif conjoint de transmettre la passion de la nature ? 

V4 Nbre Fréquence 

Oui 5 27,8% 

Non 13 72,2% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

 A cette question, seulement 30% ont répondu positivement. 

 

- Question 5 : Avez-vous obtenu la certification ISO 14001 ou un 

contrat de performances ? 

Tableau15: Avez-vous obtenu la certification ISO 14001 ou un contrat 

de performances ? 

V5 Nbre Fréquence 

Oui 1 5,6% 

Non 17 94,4% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

  

Un seul chef d’entreprise a bénéficié de la certification. Ceux qui 

déploient des efforts pour réduire l’impact de leur activité ne se sentent pas 

encore prêts à s’engager dans une politique environnementale. Ce faible 

intérêt est dû selon eux au manque d’intérêt des consommateurs et de 

moyens nécessaires pour une PME (humains, financiers, budgets verts, 

compétences spécifiques). De plus, ils ne se sentent pas prêts à subir un 

audit périodique pour vérifier que le SME (système de management 

environnemental) soit conforme. 
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- Question 6 : Engagez-vous des efforts en faveur de la RSE ? 

Tableau 16: Engagez-vous des efforts en faveur de la RSE ? 

V6 Nbre Fréquence 

Oui 7 38,9% 

Non 11 61,1% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

60% de nos PME enquêtées ne déploient aucun effort en matière de 

responsabilité sociale et environnementale. 

 

- Question 7 : Intégrez-vous des critères environnementaux dans la 

sélection de vos fournisseurs ? 

Tableau 17: Intégrez-vous des critères environnementaux dans la 

sélection de vos fournisseurs ? 

V7 Nbre Fréquence 

Oui 5 27,8% 

Non 13 72,2% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

 

Plus de 70% des PME de notre enquête se préoccupent du profit au  

détriment de l’environnement dans le choix des fournisseurs. 

 

3.1.3. Identification de l’initiative de l’Etat  

- Question 8 : Avez-vous bénéficié d’aides fiscales en matière de 

protection de l’environnement  ou bien payez-vous des taxes en cas 

de pollution (taxe pollueur-payeur) ? 
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Tableau 18: Etes-vous sujet à des taxes écologiques ? 

V8 Nbre Fréquence 

Oui 0 0,0% 

Non 18 100% 

TOTAL OBS. 18 100% 

Source : fait par nos soins à partir des données de l’enquête 

Concernant cette question, aucune réponse positive n’a été enregistrée. 

Pourtant, la fiscalité écologique devrait désormais relier deux domaines 

jusqu’alors séparés, l’environnement et l’économie. 

 

3.2- Analyse d’indépendance entre les variables  

L’analyse de la relation entre ces variables  nous incite à utiliser des 

méthodes statistiques.  Nous aborderons cette indépendance en utilisant une 

des méthodes d’analyse des variables multiples khi-2
30

 à l’aide du logiciel 

Sphinx Plus
2
 V5.Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 19: Significativité des relations entre les variables 

  TS: très significatif                    

  PS: peu significatif 

  S: significatif  NS: non significatif 

 
Va vg Vni Vssa Vtpme Vapme Vo Vsa Vm 

V1 S NS NS S PS NS PS NS S 

V2 NS S NS S PS NS PS NS TS 

V3 PS PS NS S S PS S NS TS 

V4 PS PS NS S S PS S NS TS 

V5 NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

V6 PS PS NS S S PS S NS TS 

V7 PS PS NS S S PS S NS TS 

V8 NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

Source : fait par nos soins à partir des résultats du logiciel 

                                                 
30

 Le test khi-2 mesure l’indépendance de deux variables et dont l’observation est 

synthétisée sous la forme d’un tableau de contingence découlant d’un questionnaire. 
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Constatations : 

 Suite aux résultats de l’analyse d’interdépendance entre les variables 

explicatives et les variables expliquées, nous n’avons constaté aucune, 

concernant le « niveau d’instruction » du gérant, sa « situation 

antérieure »et la « taille de son entreprise ». 

Ainsi, l’âge de l’entrepreneur, le genre, ses motivations, son origine, le 

sous-secteur d’activité, et l’âge de la PME influencent l’engagement de 

l’entreprise dans son rôle écologique. En effet : 

- L’âgedu gérant influe sur la question du recyclage ; un gestionnaire 

moins jeune est plus mûr et plus soucieux  de son environnement.  

- Le genre de l’entrepreneur quand à lui influe sur l’effort de réduire les 

externalités négatives que pourrait dégager sa PME. Ceci pourrait être dû à 

la nature féminine. 

- Les motivations influent sur pratiquement toutes les variables sauf 

celles relatives à la certification et la taxation écologique. Ainsi, un 

entrepreneur engagé dans la gestion d’une entreprise par nécessité serait 

moins enclin à se préoccuper des déchets de son entreprise. 

- Les origines ou rurales influencent également les variables 

environnementales. Ceci doit être le fait que l’entrepreneur issu d’un milieu 

rural soit plus proche de la nature et donc plus sensible à son égard. 

- L’âge de la PME influe sur presque toutes les variables. En réalité, la 

majorité des chefs de jeunes entreprises, au réflexe de survie ne prêtent pas 

attention aux conséquences de leur activité sur l’environnement. 

- Le sous secteur d’activité influence également sur une grande partie des 

variables. Ceci nous a permis de constater que les gestionnaires de notre 

échantillon qui se préoccupent de l’environnement sont ceux qui choisissent 

une activité liée au recyclage et transformation des matières mais aussi qui 

fabriquent des produits « naturels ». Ces derniers, à travers leur engagement 

écologique et voulant véhiculer une image verte, cherchent à contrecarrer 

les aléas du marché en introduisant de nouvelles données du fait du nouvel 
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engouement de la société pour des produits dits « bio ». ils y trouvent une 

source d’opportunités économiques. 
 

Conclusion : 

 Au terme de ce travail exploratoire qui consiste à valider ou non les 

hypothèses, notre investigation sur le terrain nous a permis de constater 

l’existence d’une très faible catégorie appelée selon GENDRON
31

 

« écologique » parmi nos PME industrielles enquêtées. Elle se limite à un 

seul éco-entrepreneur. Cette situation est la conséquence, d’une part, d’un 

certain nombre de freins à l’intégration environnementale (freins financiers, 

humains, culture d’entreprise et culture du consommateur) et d’autre part, 

du manque d’incitations gouvernementales. 

 En effet, l’Etat a un rôle important à jouer. Il devra créer de 

meilleures conditions pour favoriser, encadrer et encourager les initiatives 

des entrepreneurs en accordant des incitations écologiques tels que : un 

rabattement fiscal pour toute initiative écologique (traitement ou réduction 

des rejets de l’entreprise) et une taxation pour toute pollution (taxe 

pollueur-payeur). 

Ce travail exploratoire contribue donc à valider partiellement les 

hypothèses. Les résultats valident la première hypothèse H1 puisqu’on 

constate que l’âge du gérant, son sexe, ses motivations, son milieu natal, 

son sous-secteur d’activité et l’âge de sa PME  influencent son engagement 

dans le rôle écologique. La deuxième hypothèse H2 ne semble pas 

corroborée, notre travail l’invalide puisqu’il n’existe pas un fort potentiel 

d’éco-entrepreneuriat parmi nos entrepreneurs. Une grande catégorie ne 

cherche qu’à dégager du profit et pense que les pressions écologiques 

apparaissent comme des contraintes économiques et sociétales. Ceci dit, 

une petite catégorie se soucie des conséquences sur l’environnement ce qui 

                                                 
31

 GENDRON C. (2004), op cit., p 34-52. 
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suppose l’existence d’individus potentiellement prêts à s’engager pour la 

protection de l’environnement. 

Pour conclure, nous précisons que le terrain d’investigation dans l’éco-

entrepreneuriat est immense. Il concerne autant les politiques et les acteurs 

de terrain que les chercheurs. La question de son accompagnement 

mériterait la conduite de travaux ultérieurs. 
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ANNEXE : Les tableaux de corrélation entre les variables explicatives 

et les variables environnementales expliquées 

 

 

1. Va : variable âge et les variables expliquées 

 
 

 

va, v1

[18-3

5ans]

[35 et

plus]
Total

oui

non

Total

1 5

9 3

6

12

10 8 18

p = 1,9% ; chi2 = 5,51 ; ddl = 1 (S)

va, v2

[18-3

5ans]

[35 et

plus]
Total

oui

non

Total

2 4

8 4

6

12

10 8 18

p = 18,0% ; chi2 = 1,80 ; ddl = 1 (NS)

va, v3

[18-3

5ans]

[35 et

plus]
Total

oui

non

Total

1 4

9 4

5

13

10 8 18

p = 6,0% ; chi2 = 3,54 ; ddl = 1 (PS)

va, v4

[18-3

5ans]

[35 et

plus]
Total

oui

non

Total

1 4

9 4

5

13

10 8 18

p = 6,0% ; chi2 = 3,54 ; ddl = 1 (PS)

va, vtpme

[18-3

5ans]

[35 et

plus]
Total

-9

[10-49]

[50-250]

Total

5 6

5 2

0 0

11

7

0

10 8 18

p = 28,0% ; chi2 = 1,17 ; ddl = 1 (NS)

va, vapme

[18-3

5ans]

[35 et

plus]
Total

-5ans

[5-10ans]

+10ans

Total

2 1

7 2

1 5

3

9

6

10 8 18

p = 6,0% ; chi2 = 5,63 ; ddl = 2 (PS)
va, vo

[18-3

5ans]

[35 et

plus]
Total

citadine

rurale

Total

8 3

2 5

11

7

10 8 18

p = 6,6% ; chi2 = 3,38 ; ddl = 1 (PS)

va, vsa

[18-3

5ans]

[35 et

plus]
Total

employé

chômeur

étudient

Total

4 7

5 1

1 0

11

6

1

10 8 18

p = 11,6% ; chi2 = 4,32 ; ddl = 2 (PS)

Chi2  : TS <=  1% < S <=  5% < PS <=  15% < NS 

Corr  : TS >=  0.8 > S >=  0.6 > PS >=  0.4 > NS 

  Ddl   : degrés de liberté  

 P     : probabilité (valeur probabiliste) 

 S  : significatif 

 PS : peu significatif 

   NS  :    non significatif 
 TS : très significatif 
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2. Vg : variable genre et les variables expliquées 

 

 
 

3. Vni : variable niveau d’instruction et les variables expliquées 

 

vg, v1

masculin féminin Total

oui

non

Total

3 3

9 3

6

12

12 6 18

p = 28,9% ; chi2 = 1,13 ; ddl = 1 (NS)

vg, v2

masculin féminin Total

oui

non

Total

2 4

10 2

6

12

12 6 18

p = 3,4% ; chi2 = 4,50 ; ddl = 1 (S)

vg, v3

masculin féminin Total

oui

non

Total

2 3

10 3

5

13

12 6 18

p = 13,7% ; chi2 = 2,22 ; ddl = 1 (PS)

vg, v4

masculin féminin Total

oui

non

Total

2 3

10 3

5

13

12 6 18

p = 13,7% ; chi2 = 2,22 ; ddl = 1 (PS)

vg, v5

masculin féminin Total

oui

non

Total

1 0

11 6

1

17

12 6 18

p = 46,7% ; chi2 = 0,53 ; ddl = 1 (NS)

vg, v6

masculin féminin Total

oui

non

Total

2 3

10 3

5

13

12 6 18

p = 13,7% ; chi2 = 2,22 ; ddl = 1 (PS)

vg, v7

masculin féminin Total

oui

non

Total

2 3

10 3

5

13

12 6 18

p = 13,7% ; chi2 = 2,22 ; ddl = 1 (PS)

vg, v8

masculin féminin Total

oui

non

Total

0 0

12 6

0

18

12 6 18

p = 100,0% ; chi2 = 0,00 ; ddl = 0 (NS)

vni, v1

univers

itaire

non

univers

itaire

Total

oui

non

Total

3 3

8 4

6

12

11 7 18

p = 49,4% ; chi2 = 0,47 ; ddl = 1 (NS)

vni, v2

univers

itaire

non

univers

itaire

Total

oui

non

Total

3 3

8 4

6

12

11 7 18

p = 49,4% ; chi2 = 0,47 ; ddl = 1 (NS)

vni, v3

univers

itaire

non

univers

itaire

Total

oui

non

Total

2 3

9 4

5

13

11 7 18

p = 25,5% ; chi2 = 1,30 ; ddl = 1 (NS)

vni, v4

univers

itaire

non

univers

itaire

Total

oui

non

Total

2 3

9 4

5

13

11 7 18

p = 25,5% ; chi2 = 1,30 ; ddl = 1 (NS)

vni, v5

univers

itaire

non

univers

itaire

Total

oui

non

Total

1 0

10 7

1

17

11 7 18

p = 41,2% ; chi2 = 0,67 ; ddl = 1 (NS)

vni, v6

univers

itaire

non

univers

itaire

Total

oui

non

Total

2 3

9 4

5

13

11 7 18

p = 25,5% ; chi2 = 1,30 ; ddl = 1 (NS)
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4. Vssa : variable sous-secteur d’activité et les variables expliquées 

 

 

vni, v7

univers

itaire

non

univers

itaire

Total

oui

non

Total

2 3

9 4

5

13

11 7 18

p = 25,5% ; chi2 = 1,30 ; ddl = 1 (NS)

vni, v8

univers

itaire

non

univers

itaire

Total

oui

non

Total

0 0

11 7

0

18

11 7 18

p = 100,0% ; chi2 = 0,00 ; ddl = 0 (NS)

vssa, v1

IAA
I.chi

mique

I.cosm

étique

I.de

transfo

rmation

plast

ique et

papier

I.autre

(métal

lique,

électro

nique,

textile et

télécom)

Total

oui

non

Total

0 0 2 4 0

3 3 1 1 4

6

12

3 3 3 5 4 18

p = 2,2% ; chi2 = 11,40 ; ddl = 4 (S)

vssa, v1

IAA
I.chi

mique

I.cosm

étique

I.de

transfo

rmation

plast

ique et

papier

I.autre

(métal

lique,

électro

nique,

textile et

télécom)

Total

oui

non

Total

0 0 2 4 0

3 3 1 1 4

6

12

3 3 3 5 4 18

p = 2,2% ; chi2 = 11,40 ; ddl = 4 (S)

vssa, v3

IAA
I.chi

mique

I.cosm

étique

I.de

transfo

rmation

plast

ique et

papier

I.autre

(métal

lique,

électro

nique,

textile et

télécom)

Total

oui

non

Total

0 0 3 2 0

3 3 0 3 4

5

13

3 3 3 5 4 18

p = 1,7% ; chi2 = 12,02 ; ddl = 4 (S)

vssa, v4

IAA
I.chi

mique

I.cosm

étique

I.de

transfo

rmation

plast

ique et

papier

I.autre

(métal

lique,

électro

nique,

textile et

télécom)

Total

oui

non

Total

0 0 3 2 0

3 3 0 3 4

5

13

3 3 3 5 4 18

p = 1,7% ; chi2 = 12,02 ; ddl = 4 (S)
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5. Vtpme : variable taille de la pme et les variables expliquées 

 

vssa, v5

IAA
I.chi

mique

I.cosm

étique

I.de

transfo

rmation

plast

ique et

papier

I.autre

(métal

lique,

électro

nique,

textile et

télécom)

Total

oui

non

Total

0 0 0 1 0

3 3 3 4 4

1

17

3 3 3 5 4 18

p = 60,0% ; chi2 = 2,75 ; ddl = 4 (NS)

vssa, v6

IAA
I.chi

mique

I.cosm

étique

I.de

transfo

rmation

plast

ique et

papier

I.autre

(métal

lique,

électro

nique,

textile et

télécom)

Total

oui

non

Total

0 0 3 2 0

3 3 0 3 4

5

13

3 3 3 5 4 18

p = 1,7% ; chi2 = 12,02 ; ddl = 4 (S)

vssa, v7

IAA
I.chi

mique

I.cosm

étique

I.de

transfo

rmation

plast

ique et

papier

I.autre

(métal

lique,

électro

nique,

textile et

télécom)

Total

oui

non

Total

0 0 3 2 0

3 3 0 3 4

5

13

3 3 3 5 4 18

p = 1,7% ; chi2 = 12,02 ; ddl = 4 (S)

vssa, v8

IAA
I.chi

mique

I.cosm

étique

I.de

transfo

rmation

plast

ique et

papier

I.autre

(métal

lique,

électro

nique,

textile et

télécom)

Total

oui

non

Total

0 0 0 0 0

3 3 3 5 4

0

18

3 3 3 5 4 18

p = 100,0% ; chi2 = 0,00 ; ddl = 0 (NS)

vtpme, v1

-9 [10-49] [50-250] Total

oui

non

Total

5 1 0

6 6 0

6

12

11 7 0 18

p = 17,1% ; chi2 = 1,87 ; ddl = 1 (NS)

vtpme, v2

-9 [10-49] [50-250] Total

oui

non

Total

4 2 0

7 5 0

6

12

11 7 0 18

p = 73,2% ; chi2 = 0,12 ; ddl = 1 (NS)
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6. Vapme : variable âge de la PME et les variables expliquées 

 
 

vtpme, v3

-9 [10-49] [50-250] Total

oui

non

Total

4 1 0

7 6 0

5

13

11 7 0 18

p = 30,8% ; chi2 = 1,04 ; ddl = 1 (NS)

vtpme, v4

-9 [10-49] [50-250] Total

oui

non

Total

4 1 0

7 6 0

5

13

11 7 0 18

p = 30,8% ; chi2 = 1,04 ; ddl = 1 (NS)

vtpme, v5

-9 [10-49] [50-250] Total

oui

non

Total

1 0 0

10 7 0

1

17

11 7 0 18

p = 41,2% ; chi2 = 0,67 ; ddl = 1 (NS)

vtpme, v6

-9 [10-49] [50-250] Total

oui

non

Total

4 1 0

7 6 0

5

13

11 7 0 18

p = 30,8% ; chi2 = 1,04 ; ddl = 1 (NS)

vtpme, v7

-9 [10-49] [50-250] Total

oui

non

Total

4 1 0

7 6 0

5

13

11 7 0 18

p = 30,8% ; chi2 = 1,04 ; ddl = 1 (NS)

vtpme, v8

-9 [10-49] [50-250] Total

oui

non

Total

0 0 0

11 7 0

0

18

11 7 0 18

p = 100,0% ; chi2 = 0,00 ; ddl = 0 (NS)

vapme, v1

-5ans
[5-10

ans]
+10ans Total

oui

non

Total

0 2 4

3 7 2

6

12

3 9 6 18

p = 8,2% ; chi2 = 5,00 ; ddl = 2 (PS)

vapme, v2

-5ans
[5-10

ans]
+10ans Total

oui

non

Total

1 1 4

2 8 2

6

12

3 9 6 18

p = 8,2% ; chi2 = 5,00 ; ddl = 2 (PS)

vapme, v3

-5ans
[5-10

ans]
+10ans Total

oui

non

Total

1 0 4

2 9 2

5

13

3 9 6 18

p = 1,8% ; chi2 = 8,03 ; ddl = 2 (S)
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7. Vo : variable origine et les variables expliquées 

 

 

vapme, v4

-5ans
[5-10

ans]
+10ans Total

oui

non

Total

1 0 4

2 9 2

5

13

3 9 6 18

p = 1,8% ; chi2 = 8,03 ; ddl = 2 (S)

vapme, v5

-5ans
[5-10

ans]
+10ans Total

oui

non

Total

0 0 1

3 9 5

1

17

3 9 6 18

p = 34,7% ; chi2 = 2,12 ; ddl = 2 (NS)

vapme, v6

-5ans
[5-10

ans]
+10ans Total

oui

non

Total

1 0 4

2 9 2

5

13

3 9 6 18

p = 1,8% ; chi2 = 8,03 ; ddl = 2 (S)

vapme, v7

-5ans
[5-10

ans]
+10ans Total

oui

non

Total

1 0 4

2 9 2

5

13

3 9 6 18

p = 1,8% ; chi2 = 8,03 ; ddl = 2 (S)

vapme, v8

-5ans
[5-10

ans]
+10ans Total

oui

non

Total

0 0 0

3 9 6

0

18

3 9 6 18

p = 100,0% ; chi2 = 0,00 ; ddl = 0 (NS)

vo, v1

citadine rurale Total

oui

non

Total

2 4

9 3

6

12

11 7 18

p = 8,7% ; chi2 = 2,92 ; ddl = 1 (PS)

vo, v2

citadine rurale Total

oui

non

Total

2 4

9 3

6

12

11 7 18

p = 8,7% ; chi2 = 2,92 ; ddl = 1 (PS)

vo, v3

citadine rurale Total

oui

non

Total

1 4

10 3

5

13

11 7 18

p = 2,6% ; chi2 = 4,92 ; ddl = 1 (S)

vo, v4

citadine rurale Total

oui

non

Total

1 4

10 3

5

13

11 7 18

p = 2,6% ; chi2 = 4,92 ; ddl = 1 (S)

vo, v5

citadine rurale Total

oui

non

Total

0 1

11 6

1

17

11 7 18

p = 19,7% ; chi2 = 1,66 ; ddl = 1 (NS)

vo, v6

citadine rurale Total

oui

non

Total

1 4

10 3

5

13

11 7 18

p = 2,6% ; chi2 = 4,92 ; ddl = 1 (S)

vo, v7

citadine rurale Total

oui

non

Total

1 4

10 3

5

13

11 7 18

p = 2,6% ; chi2 = 4,92 ; ddl = 1 (S)

vo, v8

citadine rurale Total

oui

non

Total

0 0

11 7

0

18

11 7 18

p = 100,0% ; chi2 = 0,00 ; ddl = 0 (NS)
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8. Vsa : variable situation antérieure et les variables expliquées 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

vsa, v1 

employé chômeur étudiant Total 
oui 
non 
Total 

4 1 1 
7 5 0 

6 
12 

11 6 1 18 

p =  24,7%  ; chi2 =  2,80  ; ddl =  2  ( NS ) 

vsa, v2 

employé chômeur étudiant Total 
oui 
non 
Total 

5 1 0 
6 5 1 

6 
12 

11 6 1 18 

p =  37,2%  ; chi2 =  1,98  ; ddl =  2  ( NS ) 

vsa, v3 

employé chômeur étudiant Total 
oui 
non 
Total 

4 1 0 
7 5 1 

5 
13 

11 6 1 18 

p =  56,0%  ; chi2 =  1,16  ; ddl =  2  ( NS ) 

vsa, v4 

employé chômeur étudiant Total 
oui 
non 
Total 

4 1 0 
7 5 1 

5 
13 

3 11 

1 

6 1 18 

8 p =  

=  

56,0% 

% 

 ; chi2 =  

=  

1,16 

6 

 ; ddl =  

=  

2  ( 

( 

NS 

S 

) 

vsa, v5 

v5 employé 

é 

chômeur 

r 

étudiant 

t 

Total 

l oui 

i non 

n Total 

l 

1 0 0 
10 

0 

6 1 
1 

17 

7 11 

1 

6 1 18 

8 p =  

=  

71,4% 

% 

 ; chi2 =  

=  

0,67 

7 

 ; ddl =  

=  

2  ( 

( 

NS 

S 

) 

vsa, v6 

v6 employé 

é 

chômeur 

r 

étudiant 

t 

Total 

l oui 

i non 

n Total 

l 

4 1 0 
7 5 1 

5 
13 

3 11 

1 

6 1 18 

8 p =  

=  

56,0% 

% 

 ; chi2 =  

=  

1,16 

6 

 ; ddl =  

=  

2  ( 

( 

NS 

S 

) 

vsa, v7 

v7 employé 

é 

chômeur 

r 

étudiant 

t 

Total 

l oui 

i non 

n Total 

l 

4 1 0 
7 5 1 

5 
13 

3 11 

1 

6 1 18 

8 p =  

=  

56,0% 

% 

 ; chi2 =  

=  

1,16 

6 

 ; ddl =  

=  

2  ( 

( 

NS 

S 

) 

vsa, v8 

v8 employé chômeur étudiant Total 
oui 
non 
Total 

0 0 0 
11 6 1 

0 
18 

11 6 1 18 

p =  100,0%  ; chi2 =  0,00  ; ddl =  0  ( NS ) 
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9. Vsa : variable situation antérieure et les variables expliquées 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

vm, v1

pull push Total

oui

non

Total

5 1

4 8

6

12

9 9 18

p = 4,6% ; chi2 = 4,00 ; ddl = 1 (S)

vm, v2

pull push Total

oui

non

Total

6 0

3 9

6

12

9 9 18

p = 0,3% ; chi2 = 9,00 ; ddl = 1 (TS)

vm, v3

pull push Total

oui

non

Total

5 0

4 9

5

13

9 9 18

p = 0,9% ; chi2 = 6,92 ; ddl = 1 (TS)

vm, v4

pull push Total

oui

non

Total

5 0

4 9

5

13

9 9 18

p = 0,9% ; chi2 = 6,92 ; ddl = 1 (TS)

vm, v5

pull push Total

oui

non

Total

1 0

8 9

1

17

9 9 18

p = 30,3% ; chi2 = 1,06 ; ddl = 1 (NS)

vm, v6

pull push Total

oui

non

Total

5 0

4 9

5

13

9 9 18

p = 0,9% ; chi2 = 6,92 ; ddl = 1 (TS)

vm, v7

pull push Total

oui

non

Total

5 0

4 9

5

13

9 9 18

p = 0,9% ; chi2 = 6,92 ; ddl = 1 (TS)

vm, v8

pull push Total

oui

non

Total

0 0

9 9

0

18

9 9 18

p = 100,0% ; chi2 = 0,00 ; ddl = 0 (NS)
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