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 ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل
 متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  دولية  مجلة  علمية  

 ، الجزائرجامعة مستغانم  -تصدر عن كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 0072-2890 :الترقيم الدولي

 0200-3784 :رقم اإليداع القانوني

 Impact Factor: SJIF 2014= 4.712 :معامل التأثير

 

 مدير جامعة مستغامن -مصطفى بلحاكم. د.أ : الرئيس الشرفي للمجلة

 العجـال عدالـة. د :ورئيس تحرير المجلة مدير
 العيد قريشي. د : مدير مساعد

 جيـاليل بوشرف. د :ستشار قانونيرئيس لجنة القراءة وم

 فرنسا -حمسن سامل برامهي . د :نائب رئيس التحرير

 :أعضاء هيئة التحرير

 صربيا -مريجانا رادوفيتش . د.أ

 
 علي بوجالل. أ

 براحو حاج ملياين. أ السعودية -بشار املنصور. د

 كرمية جالم. أ حممد بلبيـة. د 
 نظرة رشيدي سيدهم. أ حممد رضا بوسنة. د

   
  األمني العام للكلية -السيد عباسة أمحد :المكلف باللوجستيك

 السيد نبيل عليوات :خلية اإلعالم واالتصال

 أمساء دريسي. أ :خلية اإلعالم اآللي 
 دريسيسامية . أ 



 2 

 :لجنــــة القــــراءةأعضاء 

 اجلزائر -بلقاسم زايري . د.أ
 دمنارك –وانا براندوسا ألبو . د

 اليمن( عميد كلية)توفيق سريع باسردة . د
 اجلزائر - كمال بن ميينة. د

 مصر –خالد عبد الوهاب البنداري . د
 الربتغال -ساندرا سرباندو فيليب . د

 زائراجل - عائشة سليمان. د

 صربيا -سيمونوفيك . زوران د. د

 :اللجنــــة العلميـــــةأعضاء 
 عميد الكلية -عبد القادر براينيس . د.أ

 اجلزائر -أمحد عامر عامر . د.أ

 اجلزائر -عبد القادر بابا . د.أ
 اململكة املتحدة -كمرون بامتانغليش. د.أ

 اجلزائر -مصطفى بلمقدم . د.أ

 اجلزائر -(عميد كلية) حممد بن بوزيان. د.أ

 اجلزائر - عبد السالم بندي عبداهلل. د.أ
 اجلزائر –عبد الرزاق بن حبيب . د.أ

 اجلزائر –أمحد بوسهمني . د.أ

 اململكة املتحدة -بريقوين. جون ج. د.أ
 فرنسا -باسكال كرتين. د.أ

 فرنسا -عبد القادر جفالط . د.أ
 مصر – عطية أمحد منصور اجليار. د.أ

 اجلزائر -بلحاج فراجي . د.أ
 كندا  - حممد. غادا ج. د.أ
 اجلزائر -سعدية قصاب . د.أ

 اجلزائر -حممد العيد . د.أ
 فرنسا -سريفني ليلوان. د.أ

 إسبانيا -فاريال -أسان لوباز. د.أ
 الربازيل –موريسيو مارتينيلي سيلفا لوبريي . د.أ

 افرنس -بول مارتان. د.أ

 صربيا -مريجانا رادوفيتش . د.أ

 اجلزائر –عبد العزيز سامل . د.أ
 كندا  –شانكار سيثارام . د.أ

 صربيا –فالدميري سيمويف . د.أ

 اجلزائر -صوار يوسف . د.أ
 مصر  -عاطف جابر طه عبد الرحيم . د.أ

 أوكرانيا –تيتيانا فازيلييفا . د.أ

 أ.م.و –سايل واالس . د.أ

 اجلزائر -رشيد يوسفي . د.أ
 اجلزائر –فاطمة الزهراء زرواط . د.أ
 اجلزائر –بوسامل أبوبكر . د
 اجلزائر –رياض عيشوش . د

 العراق -طارق توفيق يوسف العبداهلل. د
 اهلند -أنتوين راج آرول إيديسون. د
 السعودية -حممد بن دليم القحطاين. د
 اجلزائر -أحسـني عثمانـي. د
 اجلزائر -بشري بكار . د
 اجلزائر –بلقـاسم حمد ـأم. د
 اجلزائر –إمساعيل بن قانة . د

 اجلزائر – احلاج بن زيدان. د
 أوكرانيا –روسالن فيوكتيستوفيش بروخانسكيي. د
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 :( تابع)اللجنــــة العلميـــــة أعضاء 
 اجلزائر – اهدشإلياس . د
 اجلزائر –بالل شيخي . د

 سلوفينيا –كراجل دافورين . د
 فرنسا –كانار دينسار . د

 اجلزائر –بلقاسم دواح . د

 اليمن -رزق سعد اهلل خبيت اجلابري . د
 مصر -مصطفى حممد النشريت. د
 تونس -حممد التليلي حامدي . د

 السودان – عالء الدين التجاين محد. د
 اجلزائر -أبو القاسم محدي . د

 سعوديةال –عبداهلل محود سراج . د
 اجلزائر -كربايل  بغداد. د

 اململكة املتحدة -كريستينا كوترا. د
 اليونان -مارقاريتا كيفاالكي. د

 السعودية  -مجال لعمارة . د
 فرنسا –سابني ليسان . د
 فرنسا –ناتاليا لوقفينوفا . د

 
 

 اجلزائر –عبد النور جمدد . د

 اجلزائر -ليلى مطايل. د
 اجلزائر -حممد حممود حممد عيسى. د

 فرنسا –ناتايل نيفيجانس . د
 فرنسا –جوديث نيكوقوسيان . د

 الصومال –حممد إبراهيم نور . د
 أسرتاليا –مارسيا بينهريو. د

 اجلزائر -رمحانأمال . د
 ماليزيا –عيسى رايس أمحد . د
 .أ.م.و –دونالد ريسال . د
 فرنسا -عبد اجمليد سعيدي . د
 اجلزائر -مليكة صديقي . د
 اجلزائر –أمحد سالمي . د

 اجلزائر –مصطفى طويطي . د
 املكسيك - توفار ماريا إيلينا الباستيدا. د

 الربتغال –فريا . إليزابات ف. د
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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  .يتعلق األمر مبجلة علمية دولية حمكمة هتتم بامليدان االقتصادي. 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

 :كاآليت  شروط نشر يتعني على الباحثني االلتزام هبا، وهيلاجمللة إىل ختضع البحوث العلمية اليت ترد 
  والربيد اإللكرتوين على ورقة مستقلة عن البحث؛االسم والعنوان مرفق برقم اهلاتف كتابة اللقب و 

  يف صيغة ملف ث يرسل البحأن"Word" الوزارية املنصة على الرابط االلكرتوين للمجلة يف: 

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

  تقبل إال البحوث اليت مل يسبق نشرها؛ال 

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

 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 للغة البحث املنجز با -
  ؛ 1,15: بني األسطر ؛  1,5: يسار/ ،  ميني1,5:سفلي/ علوي: اهلوامش بالسنتمرت -

 .42:طول/  51:عرض: حجم الورقة -

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 جيب احرتام املقاييس األكادميية والشروط الشكلية يف إعداد املقالة، ويراعى يف ذلك خاصة: 

 حتديد أهداف البحث ومنهجيته؛: البحثمقدمة  -

 ؛اهلوامش بصفة أوتوماتيكية يف هناية املقال قبل قائمة املراجع قائمة كتابة -

 ؛حدةترقيم األشكال واجلداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على  -

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

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

 جيب أن يتضمن البحث دراسة قياسية حديثة؛ 

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

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

 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؛ 

 مشارك لل يف حالة أن يكون ،ثالثة باحثني الواحد أن يكون عدد املشاركني يف املقال ميكن
 صفة مدير مساعد لألطروحة؛ث، الثالث يف البح

   تلزم إال أصحاهباال املفاهيم واآلراء املعرب عنها يف املقاالت. 

 

 ، اجلزائر 41222 -كلية العلوم االقتصادية جامعة مستغامن  جملة االسرتاتيجية والتنمية، :المراسالت واالشتراك
 strg.devp@gmail.com :الربيد اإللكرتوين  /   421150 45 00213   :الفاكس

 http://rsd.univ-mosta.dz   :باللغة اإلجنليزية املوقع اإللكرتوين

 http://rsdf.univ-mosta.dz   :املوقع اإللكرتوين باللغة الفرنسية

   :الرابط على املنصة االلكرتونية الوزارية

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

mailto:strg.devp@gmail.com
http://rsd.univ-mosta.dz/
http://rsdf.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276
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 ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل
 متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  ة دولية  مجلة  علمي

  0072-2890  :الترقيم الدولي

 0200-3784  :رقم اإليداع القانوني

 Impact Factor: SJIF 2014= 4.712 :معامل التأثير
 

 1028  انفيج  – عشر رابعالعدد ال
 الفهـرس

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
 ،دور االستراتيجية في إدارة األزمات في قطاع البناء والتشييد

 دراسة ميدانية على قطاع البناء والتشييد السعودي
 80 (السعودية) محمد أحمد الجيزاوي. د

مدخل ، تقييم مستوى الخدمات البنكية اإللكترونية في الجزائر
 رضا الزبونتحليل 

 (جامعة تلمسان) كبيري فتيحة
 (جامعة تلمسان) سماحي أحمد. د

92 

تشخيص إمكانيات التخطيط للتنمية االقتصادية المحلية بوالية 
من  ACPتيارت وفق أسلوب التحليل بالمركبات األساسية  

 منظور االقتصاد المكاني

 (تيارتجامعة ) بنيــــــة صابرينـــــــة. د
 (تيارتجامعة ) فتيحة بلجياللي. د

55 

 -دراسة قياسية -بنك الجزائر وقاعدة تايلور
 (جامعة تلمسان) يوسفي كريمة. د
 (جامعة تلمسان) بن بوزيان محمد. د.أ

80 

في تقيـــــــــــيم جودة الخدمـــــات  Six Sigmaمحـــــــــــــــــاولة تطبيق 
 دراســـــة ميـــــدانـية لعينة من البنوك الجزائـــــرية ،البنــــــــــكية

 (جامعة تيارت) بوجنان خالدية. د
 (جامعة مستغانم) عدالة العجال. د

29 

دراسة قياسية ، اآلثار االقتصادية الكلية لصدمات سعر النفط
باستخدام نموذج  9855-5205لحالة الجزائر خالل الفترة 

SVAR 

 (جامعة تلمسان) قادري محمد
 (جامعة تلمسان) حدوش شروق. د

558 

الحكومي على النمو االقتصادي في  دراسة قياسية ألثر اإلنفاق
طريقة  باستخدام (9855 -5288) الفترة الجزائر خالل

 التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ

 (جامعة مستغانم) مكي عمارية
 (جامعة مستغانم) عتو الشارف. د

539 

واقع التنمية االقتصادية في العالم العربي بعد انخفاض أسعار 
 تونسو مصر ، الجزائر: دراسة حالة ،(9855)البترول سنة 

 (جامعة المسيلة) نمديل وحيد
 (جامعة المسيلة) خبابة عبد اهلل. د.أ

595 
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ة االستراتيجيـة والتنميـةـمجل  
 1028  انفيج  –عشر  رابعالعدد ال

 (تابع)الفهـرس 

 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
دراسة تحليلية وقياسية لمعدالت البطالة في دول المغرب العربي 

 9855 – 9883في الفترة 
 (جامعة مستغانم)حيمور مصطفى 

 (مستغانم .ج) محمد عيسى محمد محمود. د
501 

 أثر المساعدات اإلنمائية الرسمية على النمو االقتصادي 
 PANELفي الدول النامية باستخدام نماذج معطيات 

 (جامعة الشلف) ترقو محمد. د
 (جامعة الشلف) بن مريم محمد. د

981 

دارة المعرفة بين الواقع والمتطلبات في المؤسسات االقتصادية إ
دراسة ميدانية على مستوى عينة من المؤسسات ، الجزائرية

 االقتصادية
 991 (جامعة بسكرة) مجدي نويري

، إدارة الجودة الشاملة كمدخل لإلدارة اإلستراتيجية للتكاليف
دراسة إمكانية تطبيقها في عينة من المؤسسات الجزائرية الصناعية 

 الكبرى
 911 (5 سطيفجامعة )راضية عطوي . د

في زيادة الحصة السوقية  ابتكار وتطوير المنتجات الجديدةأثر 
إلنتاج الحليب ومشتقاته  الحضنة دراسة حالة مؤسسة، للمؤسسة

 بالمسيلة
 995 (جامعة جيجل) فيصل قميحة

تأثير التضخم على بعض المتغيرات االقتصادية حول  دراسة قياسية
باستخدام نماذج  9859-5288لفترة خالل ا لجزائرفي االكلية 

 أشعة االنحدار الذاتي
 908 (جامعة بشار) عمران بن عيسى

وتحليل العالقة السببية بين كمية النقود والناتج المحلي  قياس
 380 (العراق) كلثوم عبدالقادر حياوي (9855-5228)فترة حالة دراسية لل ،عراقلل جمالياإل

 338 (سطيفجامعة ) خرخاش نادية. د بناء نظام وطني لالبتكار لتنمية االقتصاد الجزائري

دراسة  ،إدارة المعرفة كمقاربة فكرية في تطوير اإلبداع اإلداري
 عين الدفلىبوالية  مؤسسة اتصاالت الجزائر: حالة

 (3جامعة الجزائر) طرفة محمد
 (3جامعة الجزائر ) يوسف بومدين. د.أ

355 

تكلفة حقوق الملكية لشركات التأمين المدرجة بالبورصة السعودية 
 CAPM-GARCH  باستخدام نماذجاقتراح نموذج قياسي 

 381 (عين تموشنت. ج. م)الضب علي بن . د



 محمد أحمد الجيزاوي. د
 ،في إدارة األزمات في قطاع البناء والتشييد اإلستراتيجيةدور 

 دراسة ميدانية على قطاع البناء والتشييد السعودي
 

8 

 

 ،في إدارة األزمات في قطاع البناء والتشييد اإلستراتيجيةدور 
 دراسة ميدانية على قطاع البناء والتشييد السعودي

 محمد أحمد الجيزاوي. د
 أستاذ مساعد بكلية إدارة األعمال، جامعة امللك فيصل،

 اململكة العربية السعودية
 mgezawi@yahoo.com: بريد إلكرتوين

 :ملخص
اليت تتبنها املكاتب والشركات يف قطاع البناء  اإلسرتاتيجيةاستكشاف دور إىل هذه الدراسة  هتدف

والتشييد السعودي يف إدارة أزماهتا ومدى حتقيق النجاح يف جتاوزها بدون خسائر أو تقليلها إىل حدها 
األدىن، وهل هناك عالقة بني عدد األزمات اليت واجهت املكاتب الشركات وكذلك تقييمهم لنجاحهم يف 

 .رتاتيجية معينة يف إدارة األزماتجتاوز األزمات وبني تبين اس
بني  يوجد ارتباطدور حمايد وأنه ال  زماتيف إدارة األ اإلسرتاتيجيةوقد أظهرت الدراسة أن دور  

عدد األزمات اليت واجهت املكاتب والشركات وكذلك مدى تقييمهم لنجاحهم يف جتاوزها وبني نوع 
ألكثر استخداما هي اسرتاتيجييت إجهاض األزمة اليت تستخدمها، وأن االسرتاتيجيات ا اإلسرتاتيجية

 .وجتزئتها يف قطاع البناء والتشييد السعودي
 .إدارة األزمات، اسرتاتيجيات إدارة األزمات، السلوك التنظيمي :كلمات مفتاحية

Abstract: 

This study aims to explore the role of strategy adopted by offices and 

companies in Saudi construction sector in managing their crises and how to 

succeed in overcoming them without loss or minimizing them. Is there a 

relationship between the number of crises experienced by the companies 

and offices and their assessment of their success in overcoming crises and 

the adoption of a strategy in crisis management.                                              

mailto:mgezawi@yahoo.com
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The study showed that the role of strategy in crisis management is 

neutral and that there is no correlation between number of crises 

experienced by offices and companies, the extent of their evaluation of their 

success in overcoming them and type of strategy they use, as well as the 

strategies most used are strategies of aborting the crisis and Fragmentation 

it into Saudi construction sector.                                                                       

Keywords: crisis management, crisis management strategies, organizational 

behavior. 
 :مقدمة

تعترب األزمات يف عامل املال واألعمال أمرًا عاديا ومألوفا، إال أن قوة األزمة وشدة تأثريها وتعدد 
أثارها على واقع الشركة ومستقبلها هو الذي يعطي األزمات اخلصوصية اليت جتعل منها يف الكثري من 

تناسب معها، وغالبًا ما األحيان أحداثًا غري عادية، يتطلب للتعامل معها آليات وسياسات وإجراءات ت
 .تقرر حكمة الشركات يف التعامل معها مصريها يف حتقيق واقع مريح ومستقبل تنافسي واعد

ختتلف الشركات يف االسرتاتيجيات اليت يتحدد مبوجبها الوسائل والطرق اليت تتبناها يف إدارة 
نربة التحدي والتصعيد،  األزمات، حيث تتبىن بعض الشركات اسرتاتيجيات متشددة اليت يغلب عليها

اسرتاتيجيات لوقف منو األزمة حىت ولو كان مكلفًا أو يعرضها لضرر، والبعض يتبىن  وتتبىن البعض
والبعض يتبىن اسرتاتيجيات  اسرتاتيجيات لتجزئة األزمة من خالل تفتيتها وتقدمي حلول جزئية هلا،

إلجهاض األزمة يف مهدها وال تسمح بظهورها سواء باإلجراءات االحرتازية أو السيناريوهات املسبقة، أو 
تبين اسرتاتيجيات للهروب اىل األمام باألزمة وعدم الرتاجع، أو تبين اسرتاتيجيات لتغيري مسار األزمة 

 .وتبين سياسات لتغيري مسار ثقلهابتحويلها 
 :مشكلة الدراسة . أ

تعترب األزمات يف قطاع البناء والتشييد أمراً عادياً ملا حيتويه القطاع من تعقد تفصيالته وتعدد األفراد 
ذوي العالقة، إال أن إدارة األزمات والنجاح يف ختطيها تتوقف على العديد من العوامل، منها القدرة املالية، 

 :التايل يالرئيس السؤاليف شكلة املتكمن و  ،وغريها الكثريونوع القيادة، واالسرتاتيجيات املتبعة 
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 التي تتبنها اإلدارة في المكاتب والشركات  لإلستراتيجية دور هل هناك
 ؟في قطاع البناء والتشييد في إدارة أزماتها

 :ومن خالل هذا السؤال ميكن صياغة األسئلة الفرعية التالية
 املتبعة والنجاح يف ختطي األزمات يف قطاع البناء والتشييد؟ اإلسرتاتيجيةهل هناك عالقة بني نوع  -
 وتبين اسرتاتيجية معينة إلدارة األزمات؟عدد األزمات اليت مرت باإلدارة  هل هناك عالقة بني -
 يؤثر على تبين اسرتاتيجية معينة إلدارة األزمات؟يف إدارة األزمات  يم اإلدارة لنجاحهاهل تقي -

  :أهمية الدراسة . ب
الدراسة أمهيتها من ندرة الدراسات العربية واألجنبية اليت درست إدارة األزمات يف قطاع تستمد 

البناء والتشييد على حد علم الباحث وبالتحديد دور االسرتاتيجيات املستخدمة من قبل املكاتب 
 ينفق فيها املدراء بل وركيزة من الركائز اليت ثمثل حمورًا هاما يف أعماهلم، يتوالشركات العاملة يف القطاع وال

ورؤساء األعمال جل وقتهم وجهدهم، ورمبا تتسبب يف رفع التكاليف التشغيلية واليت تؤثر بدورها على 
 . حجم اإلجناز وتأخري تسليم املشاريع ومن مث التباطؤ يف منو القطاع

يزه، فهو أول وتزيد من أمهية الدراسة الطبيعة اخلاصة لقطاع البناء والتشييد، واملواصفات اليت ثم
القطاعات اليت يظهر عليه أثار الركود االقتصادي، وأوهلا تفاعاًل كذلك مع حاالت الرواج االقتصادي، 

، لذلك فإن األزمات فيه بالغة األثر معه وضخ األموال فيه يسحب الكثري من األنشطة والصناعات للحركة
تبطة به، بل وعلى حالة املوارد البشرية يف ليست عليه فقط بل على كل األنشطة التجارية والصناعية املر 

الدولة حيث أنه قطاعًا يتصف بالكثافة البشرية، والقدرة على حل مشكالت هذا القطاع وجتنب األزمات 
 .فيه يدعم االقتصاد بشكل مباشر بدعم حركته اإلنتاجية، وغري مباشر بدعمه لكل األنشطة املرتبطة به

 :أهداف الدراسة . ت
 :الدراسة على حتقيق األهداف التاليةتعمل هذه 

 ؛اليت تتبناها املكاتب والشركات يف إدارة أزماهتا يف قطاع البناء والتشييد اإلسرتاتيجيةدراسة دور  -



 محمد أحمد الجيزاوي. د
 ،في إدارة األزمات في قطاع البناء والتشييد اإلستراتيجيةدور 

 دراسة ميدانية على قطاع البناء والتشييد السعودي
 

11 

 

اليت تتبناها املكاتب والشركات يف إدارة أزماهتا ومدى جناحها يف  اإلسرتاتيجيةدراسة العالقة بني نوع  -
 ؛التشييدالتغلب عليها يف قطاع البناء و 

اليت  اإلسرتاتيجيةدراسة مدى وجود ارتباط بني عدد األزمات اليت مرت بإدارة املكاتب والشركات ونوع  -
 ؛تتبناها يف إدارة أزماهتا

 اإلسرتاتيجيةدراسة مدى وجود ارتباط بني تقييم املكاتب والشركات لنجاحها يف إدارة األزمات ونوع   -
 .اليت تتبناها يف إدارة أزماهتا

 :ض الدراسةفرو  . ث
تنطلق الدراسة يف فروضها من االسرتاتيجيات املتبعة واألكثر شهرة يف إدارة األزمات وهي 

املتشددة، واليت تستهدف وقف منو األزمة، وتلك اليت تستهدف جتزئتها، أو إجهاضها، )االسرتاتيجيات 
 :تها كالتايلميكن صياغ، و (تغيري مسار األزمة أو هتدف اىل اهلروب إىل األمام باألزمة، أو تستهدف

وإدارة األزمات يف مكاتب وشركات  اإلسرتاتيجيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  :الفرض األول
 ؛قطاع البناء والتشييد

املستخدمة يف إدارة األزمات  اإلسرتاتيجيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نوع  :الفرض الثاني
 ؛ومدى جناحها يف التغلب عليها يف مكاتب وشركات قطاع البناء والتشييد

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني عدد األزمات اليت واجهت املكاتب والشركات يف : الفرض الثالث
 ؛اليت تتبناها يف إدارة أزماهتا اإلسرتاتيجيةقطاع البناء والتشييد ونوع 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تقييم مكاتب وشركات قطاع البناء والتشييد : فرض الرابعال
 .اليت تتبناها يف إدارة أزماهتا اإلسرتاتيجيةلنجاحها يف إدارة األزمات ونوع 

 :تنطلق منهجية الدراسة من حمورين :منهجية الدراسة . ج
دراسة اجلوانب النظرية لالسرتاتيجيات املتبعة يف إدارة األزمات من حيث الشكل  :األولالمحور 

 ؛واملضمون واألثر اليت حتدثه
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استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة عينة من الشركات واملكاتب االستشارية  :الثانيالمحور 
السعودية من خالل استبيان مت تصميمه العاملة يف قطاع البناء والتشييد يف اململكة العربية  والتنفيذية

خصيصًا لتحقيق أهداف البحث جلمع البيانات اليت تصف احلالة اليت عليها قطاع البناء والتشييد 
، ومن مث حتليلها باستخدام ئهاالسعودي يف النقطة حمل الدراسة، واستخدام مقياس ليكرت اخلماسي يف بنا

 .ائج والتوصياتمث استخالص النت SPSSالربنامج اإلحصائي 
 :دراسات سابقة  . ح

ومن خالل مراجعة الدراسات األجنبية والعربية اليت تقدم خربات وجتارب متنوعة ميكن االستفادة 
 . من نتائجها يف تطوير خمرجات هذه الدراسة

  دراسةAppelbaum, Keller, Alvarez and Be'dard (2012): 1 
هدفت الدراسة إىل حبث األزمات التنظيمية وإدارة التغيري التنظيمي املنظمات يف إدارة التغيري 

ل إىل دليل إرشادي ميكن من خالله منع األزمات، وإدارهتا من خالل تسليط و لوصاالتنظيمي من أجل 
وتوصلت  .لتنظيميةالضوء على اإلجراءات احلامسة اليت يتعني اختاذها خالل كل مرحلة من مراحل األزمة ا

املنظمات اليت لديها أساليب للكشف املبكر عن األزمات ترصد اسرتاتيجيات أكثر فاعلية  الدراسة ايل أن
وأكدت الدراسة من املقارنة بني ؛ الستمرار والبقاء على قيد احلياةيف مواجهة األزمات، وتزداد قدرهتا على ا

ال تتجاوز أزماهتا فقط بل ميكن حتويل األزمة إىل فرصة  شركيت ليمان براذرز وبولسون وشركاه أن الشركة
 .اسرتاتيجية حتقق منه املنافع يف واقعها ومستقبلها

 
 
 

                                                 

1
 Appelbaum S., Keller S., Alvarez H. & Bedard C. "organizational crisis: Lesson from 

Lehaman Brothers and Paulson & company," International journal of commerce, 

Vol. 22, No. 4, 2012, pp.286-305. 
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  دراسةKi and Brown (2013):  2 
الناجتة عن االسرتاتيجيات اليت تتبناها املنظمة عند حدوث األزمات على  ناقشت الدراسة األثار

ما هي االسرتاتيجيات اليت تتبناها : جودة عالقاهتا بالغري من خالل حماولة اإلجابة على تساؤلني األول
ات ما هي االسرتاتيجي: املنظمة يف أزماهتا واليت تقلل بشكل فعال مسؤوليتها عن حدوث األزمة، والثاين

 نتائجالمن أبرز  كانو  .األكثر فعالية يف االزمات اليت حتافظ على عالقات نوعية جيدة بني املنظمة والغري
للوم املوجه للجامعتني مت رصدها ملواجهة األزمات مل تكن مفيدة يف احلد من اأن كل االسرتاتيجيات اليت 

أن وجود األزمة يؤثر سلبًا على جودة العالقة بني اجلامعة ومجهورها بالرغم من عدم تأثرهم ؛ و املبحوثني
أن االسرتاتيجيات املستخدمة تؤثر على جودة العالقة ؛ و األزمة املستخدمة يف معاجلة اإلسرتاتيجيةبنوعية 

اتيجيات املستخدمة يف معاجلة ولكن مل تتوصل إىل دليل يبني أي االسرت ( الرضا والثقة وااللتزام)املتمثلة يف 
 .األزمات أكرب أثرا على جودة العالقة

 3 :(3102) :دراسة سعيداني 
واملتطلبات األساسية الالزم توفرها لدى  اإلسرتاتيجيةهدفت الدراسة إىل التعرف اإلجراءات 
حىت يكونوا على استعداد ملواجهة األزمات املتوقعة يف  املؤسسات احلكومية ومسؤويل العالقات العامة هبا

مسؤويل العالقات العامة يف مراحل  أدواراملستقبل، كذلك التعرف على اإلجراءات اليت تشتمل على 
 .وقوع األزمة( بعد –أثناء  –قبل )التخطيط االسرتاتيجي إلدارة األزمات وفق املراحل الزمنية الثالث 

والذي يربط بني  كم0011لغ طوله االة اصطدام الطريق السيار الباعتمدت الدراسة على ح
  .على وضع احلظرية النادرواحلظرية الوطنية القالة باجلزائر وما حيدثه من أثار بيئية  تونسو  املغريب حدودي

                                                 

2
 Eyun-Jung Ki & Kenon A. Brown, "The effects of crisis response strategies on 

relationship quality outcomes," Journal of business communication, Vol. 50, No. 4, 

2013, pp. 403-420. 
دراسة حالة اصطدام الطريق السيار بالحظيرة : استراتيجيات العالقات العامة في إدارة األزماتسالمي اسعيداين،  3

 .352 -372ص . ص ،3102، 32، جملة احلكمة، عدد الوطنية
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وخلصت الدراسة إىل أن العالقات العامة مطبقة وظيفيًا وميدانيًا ومهملة إداريا ومؤسساتياً، وكان 
أبرز توصياهتا ضرورة إعطاء العالقات العامة مكانة خاصة يف املؤسسات العمومية كأن تكون قسم أو من 

إلتاحة ملمارسي العالقات إدارة، وأوصت كذلك بضرورة حتديث وسائل تكنولوجيا االتصال واإلعالم، وا
املشاركة يف صناعة ملشاركة يف التخطيط االسرتاتيجي مبؤسسات األشغال العمومية مبا يضمن االعامة 

 .القرار
  4 :(3102)دراسة يونس 

-فرق العمل-التدريب)هدفت الدراسة إىل استكشاف أثر بعض عناصر التطوير التنظيمي 
ومناقشة دورها يف استعداد املنظمة للتعامل مع األزمات ومواجهتها، انطالقا من التعامل مع ( االتصاالت

مة بل باعتباره أحد املرتكزات األساسية يف التعامل الناجح العنصر البشري ليس فقط كأحد مسببات األز 
 . مع األزمات والقادر على معاجلة نتائجها

وانتهت الدراسة إىل أن عناصر التطوير التنظيمي تؤثر تأثريًا جوهريا على التعلم من األزمات 
ن فرق العمل واالتصاالت تؤثر السابقة، وأن التدريب يؤثر تأثريا طردياً على التعلم من األزمات السابقة، وأ

وكان من أبرز التوصيات للدراسة ضرورة أنشاء إدارة . تأثريًا معنويًا كذلك على التعلم من األزمات السابقة
 مستقلة ومتخصصة إلدارة األزمات، وتكوين فرق عمل فعالة ملواجهتها

  دراسةMazzei and Ravazzani (2015) 5 
سعت الدراسة إىل فهم دور االتصال الداخلي يف الشركات اإليطالية حلماية السمعة والثقة يف 

ما هي اسرتاتيجيات االتصال الداخلي اليت : عالقتها مع موظفيها من خالل اإلجابة على تساؤلني، األول

                                                 
4

يونس، حممد السيد، دور عناصر التطوير التنظيمي يف استعداد املنظمة لألزمات ومواجهتها بالتطبيق على أحد مصانع  
، جامعة االمام حممد بن سعود 3100االمسنت يف مصر، املؤثمر السعودي الدويل األول إلدارة األزمات والكوارث، 

 .اإلسالمية، السعودية
5
 Mazzei A., & Ravazzani S. "Internal crisis communication strategies to protect trust 

relationships: A study of Italian companies," International journal of business 

communication, Vol. 52, No. 3, 2015, pp. 319-337. 
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ما هي خصائص هذه : ، والثاينم3112اعتمدهتا الشركات اإليطالية يف مواجهة األزمة املالية العاملية 
االسرتاتيجيات وحتديدًا الوثائق املستخدمة ولغة االتصال ونربات الصوت أثناء األزمة، واألنشطة الداخلية 

 .اليت يقوم هبا مديرو االتصال والصعوبات واألخطاء اليت ترتكب أثناء األزمات
ات اإليطالية حيث انتهت الدراسة إىل نتائج أمهها عدم نضج ثقافة االتصال الداخلي يف الشرك

يتهربون منها وبالتايل  %32.0ومنها ال يستخدمون اسرتاتيجيات لالتصال الداخلي % 00وجدت أن 
فإن نسبة كبرية من الشركات قللت من قيمة االتصال الداخلي خالل األزمة بالرغم من قبوهلم بتحمل 

املستخدمة ولغته أثناء األزمة غري كما أشارت كذلك إىل أن وثائق االتصال . مسئولية عالية يف مواجهتها
 .متوافقة مع االتصال الداخلي الفعال يف الشركات اإليطالية

  دراسةParnell (2015) :6  
تتناول الدراسة إشكالية العالقة بني األزمات التنظيمية واالسرتاتيجيات التنافسية اليت تتبعها 
املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف كل من بريو واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية متضمنة ما 

 .نامي والدول املتقدمة اقتصاديابني الدول ال اإلسرتاتيجيةحتتويه البلدان الثالثة من اختالفات يف التوجهات 
وتوصلت الدراسة إىل أن التوجه االسرتاتيجي يف األزمات يف بريو ال يتشابه مع النمط املوجود يف 
املكسيك والواليات املتحدة األمريكية، كما أظهرت أن مستويات القلق لألزمات أعلى بكثري يف بريو 

أزمة من األزمات احلادي والعشرون اليت حددهتا  03 واملكسيك عنه يف الواليات املتحدة األمريكية يف
الدراسة، وأن مستويات القلق من األزمات تزداد يف البريو واملكسيك كلما أرتفع املستوى التنظيمي 

 واألزمات اليت حتدث التنافسية املتبعة اإلسرتاتيجيةكذلك أظهرت الدراسة أمهية كبرية للعالقة بني . للمدراء
 
 

                                                 
6
 John A. Parnell, "crisis management and strategic orientation in small and medium-

sized enterprises  (SMEs) in Peru, Mexico and the united states," Journal of 

contingencies and crisis management, Vol. 23, No. 4, December 2015, pp. 221-234. 
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  (2017)دراسة Kurschus, Sarapovas and Pilinkiene:
7 

تناقش الدراسة مفهوم إدارة األزمات اليت تقابلها الشركات املتوسطة والصغرية احلجم اليت تنتج عن 
حمدودية مواردها وتأثرها البلغ بالعوامل اخلارجية وحمدودية قدراهتا يف احلفاظ على نفسها على قيد احلياة 

األكثر وحتاول الوصول إىل العوامل املالية والنوعية بتفصيالهتا املتعددة  عند حدوث الركود االقتصادي،
ضرورة اهتمام الشركات املتوسطة  :وانتهت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها. تأثريًا يف صناعة األزمات

 ؛أداءها يف حل أزماهتاوصغرية احلجم يف اسرتاتيجياهتا باملعايري الكمية واملعايري النوعية معًا واليت تؤثر على 
أن املؤشرات النوعية مثل جودة اإلدارة املهنية واملوظفني وإدارة الشئون املالية والوضع التنافسي وغريها و 

أن الرتكيز على املؤشرات الكمية فقط يؤدي و  ؛يكون هلا تأثريًا أكرب على قدرة الشركات يف مواجهة أزماهتا
 .احملتملةإىل أخطاء يف قراءة وتفسري األزمات 

 .حوصلة ألبرز النتائج (10)اجلدول رقم  ملوحي
 ملخص نتائج الدراسات السابقة  :(10) جدول رقم

 أبرز النتائج التي تم االستفادة منها الدراسة 

0 
 ,Appelbaum, Keller دراسة

Alvarez and Be'dard 

(2011) 

املنظمات اليت لديها أساليب للكشف املبكر عن األزمات ترصد 
اسرتاتيجيات أكثر فاعلية يف مواجهة األزمات، وتزداد قدرهتا على 

 .االستمرار والبقاء على قيد احلياة

3 
 Ki and Brownدراسة 

(2013) 

االسرتاتيجيات اليت تواجه األزمات تؤثر على جودة العالقة املتمثلة يف 
 .مع عمالئها( لثقة وااللتزامالرضا وا)

 (3102) دراسة سعيداين 2

ضرورة اإلتاحة ملمارسي العالقات العامة املشاركة يف التخطيط االسرتاتيجي 
مبؤسسات األشغال العمومية مبا يضمن املشاركة يف صناعة القرار لتجنب 

 .األزمات

                                                 
7 Kuschus R, Sarapova T. & Pilinkiene V. "The concept of crisis management by 

intervention model for SMEs," Engineering economics, Vol. 28, No. 2, 2017, pp.170-

179. 
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 (3102) دراسة يونس 2
تؤثر تأثرياً ( العمل واالتصاالت التدريب وفرق)أن عناصر التطوير التنظيمي 

 .جوهريا على التعلم من األزمات السابقة

5 
 Mazzei and دراسة

Ravazzani (2015) 

فهم دور اسرتاتيجيات االتصال الداخلي يف الشركات حلماية السمعة والثقة 
 .يف عالقتها مع موظفيها عند وقوع األزمة

 Parnell (2015) دراسة 6
التنافسية املتبعة واألزمات  اإلسرتاتيجيةهناك أمهية كبرية للعالقة بني  أن

 .بالشركات

7 
 Kurschus, Sarapovas دراسة

and Pilinkiene(2017) 

ضرورة اهتمام الشركات املتوسطة وصغرية احلجم يف اسرتاتيجياهتا باملعايري 
 .حل أزماهتاالكمية واملعايري النوعية معاً واليت تؤثر على أداءها يف 

 من إعداد الباحث :المصدر

  :قطاع البناء والتشييد وإدارة األزمات واستراتيجياتها .0
 :قطاع البناء والتشييد .0.0

يعرف قطاع البناء والتشييد بأنه جمموعة من األنشطة املتعلقة بالتخطيط والتصميم والتنفيذ 
املباين العامة بكافة : للمشروعات اإلنشائية ملختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية يف الدول مثل

ية والتجارية واخلاصة واملصانع واملؤسسات الصناعية، واملباين اإلدارية واملشايف واملنشآت الصح أنواعها
والرياضية والسياحية وما يف حكمها، وكذلك مباين القطاع اخلاص والبىن التحتية مثل الطرق واجلسور 

ها، واألنفاق وشبكات الصرف الصحي واملياه واخلزانات وحمطات التقنية والتلية وملعاجلة والضخ وما شاهب
  8.واملطارات وكل طاقة الكهربائية والسكك احلديديةمنشآت توليد وتوزيع الوالسدود واملنشآت املائية و 

من تعريفه يتضح أن قطاع البناء والتشييد متعدد األنشطة، شديد التعقيد لكثرة تفاصيله ومتطلباته، 
يرتبط بالعديد من مناشط احلياة، رواجه وكساده له شديد األثر على االقتصاد ككل، بل هو مبثابة 

حركة االقتصاد حنو الرواج أو الكساد، لذلك فإن األزمات يف قطاع البناء والتشييد  الرتمومرت الذي يقاس به
 .يبلغ أثرها كل قطاعات االقتصاد حيث أهنا ال تؤثر فقط يف البناء والتشييد وإمنا ،أثرها متعدي

                                                 

8
 http://www.hcsr.gov.sy/ 
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 إدارة األزمات واستراتيجياتها. 3.0
عل يهدف إىل توقف أو انقطاع نشاط م إدارة األزمات بأهنا عبارة عن ف األدبيات اإلدارية تعرف 

 .األنشطة أو زعزعة استقرار وضع من األوضاع هبدف إحداث تغيري يف هذا النشاط لصاحل مدبره
وتصنف األزمات من حيث طبيعتها إىل أزمات بفعل إنسان أو أزمة طبيعية، ومن حيث اهلدف 

ت هلا جذور أو مفتعلة وقتية، ومن حيث إىل االبتزاز أو إرهاب الطرف األخر، ومن حيث املصدر إىل أزما
العمق إىل أزمة سطحية أو أزمة جوهرية عميقة، ومن حيث التكرار إىل أزمات متكررة أو أزمات فجائية، 
ومن حيث املدة إىل أزمات قصرية األمد أو أزمات طويلة األجل، ومن حيث القصد إىل أزمات عمدية أو 

، ومن حيث املعاجلة إىل أزمات حملية أو إقليمية أو دولية، ومن غري عمدية نتيجة اإلمهال أو قضاء وقدر
وبشكل عام األزمة تنبأ عن وجود خلل . حيث املظهر إىل أزمات مسترتة ضمنية أو أزمات صرحية علنية

 .وتوتر يف العالقات، وحاجة إىل اختاذ قرار، يف وقت تقل فيه القدرة على التنبؤ الدقيق باألحداث القائمة
من صعوبة الوقوف على مراحل بعض األزمات لطبيعتها اخلاصة، إىل أنه ميكن رصد مخس  وبالرغم

مرحلة ميالد األزمة ويدركها متخذ القرار خبربته ونفاذ بصريته : األوىل: مراحل رئيسية لتطور األزمة هي
نمو واالتساع مرحلة ال: بإحساسه بأن هناك خطر قريب غري حمدد املعامل أو االجتاه أو احلجم، والثانية

وهي تنتج عادة لعدم تدخل متخذ القرار يف الوقت املناسب بإيقاف حمفزات منوها الذاتية واخلارجية، 
مرحلة النضج وهي مرحلة تصل إليها األزمة نتيجة محاقة صناع القرار أو جهلهم واعتدادهم برأيهم : والثالثة

ها من الصدام الذي ال خيلو بعده من أضرار األمر الذي يصل باألزمة أقصى قوهتا وعنفها وال مفر عند
، مرحلة االحنسار والتقلص: الرابعةبالغة إما على صانع القرار نفسه أو املنظمة أو أحد أطراف األزمة، و 

ها قوة الدفع اليت أنتجتها فتتالشى أثارها ويقل االهتمام هبا وال مرحلة االختفاء وتفقد األزمة في: واخلامسة
 .يبقى من أثارها إال الدروس املستفادة منها

تقليدية مت  وتتعدد االسرتاتيجيات اليت تتعامل مع األزمات، فمنها ما يصنف على أهنا اسرتاتيجيات
هنا اسرتاتيجيات حديثة غري تقليدية  العديد من الشركات، ومنها ما يصنف على أيفاستخدامها وجتربتها 
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ويتوقف استخدام أي منها على . وهي تستند إىل تكتيكات وآليات خمتلفة للتعامل مع األزمات
  .تهارد البشرية للقائمني على مواجها وقدرات املواهالظروف املوضوعية لألزمة للتعامل معو  اإلمكانات

 :الميدانية الدراسة. 3
الدراسة قطاع البناء والتشييد باململكة العربية السعودية ميدانيًا والذي يعترب القطاع  استهدفت

 .اآلنحىت  م3116األكرب بني دول اخلليج من حيث رأس املال املستثمر وعدد املشاريع منذ عام 
 :مجتمع وعينة الدراسة .0.3

والشركات املنوطة بإدارة أعمال  يتكون جمتمع الدراسة من املكاتب االستشارية املعتمدة باململكة،
وحبسب . التصميمات واإلشراف وإدارة املشاريع، وكذلك شركات املقاوالت ملشاريع البناء والتشييد

بلغ عدد مكاتب التصميمات واإلشراف  م3106تصنيف وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية عام 
 95شركات املقاوالت املصنفة يف الدرجة األوىل مكتب، وعدد ال 095وإدارة مشاريع التشييد اهلندسية 

 .شركة يف الفئات اخلمسة املعتمدة لدى الوزارة 3260شركة من إمجايل 
ففي  ومن أجل استخالص العينة وضعت بعض القيود على املكاتب والشركات املستهدفة،

املكاتب االستشارية والفنية واملكاتب اليت تدير اإلشراف على املشاريع وضع قيد أال يقل عدد املهندسني 
مهندسًا وفنياً،  35وأال يقل اهليكل الفين يف شركات املقاوالت عن . مهندس وفين 05عنيف املكتب 

لص قوت ،مكتب 75شراف إىل ومكاتب إدارة تنفيذ اإل ،مكتب 67فتقلص عدد املكاتب االستشارية إىل 
 .املعدة لذلكومت استهداف هذه املكاتب والشركات باالستبانة . شركة 71عدد شركات املقاوالت إىل 

على  75على املكاتب اإلستشارية، 67استبانة، وزع منها  303بلغ إمجايل االستبانات املوزعة 
وكان متوسط نسبة الرد . ات املقاوالتعلى شرك 23املكاتب االستشارية إلدارة اإلشراف على التنفيذ، 

ويف املكاتب  %71حيث بلغت نسبة الرد الصحيح يف املكاتب االستشارية  %76.2من العينة 
 %. 22.5، بينما بلغت نسبة الرد يف شركات املقاوالت %71.6االستشارية إلدارة اإلشراف على التنفيذ 
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 نتائج التعامل مع عينة الدراسة(: 13) جدول رقم

 العينة المستهدفة
المكاتب 
 االستشارية

المكاتب االستشارية إلدارة 
 اإلشراف على التنفيذ

شركات 
 المقاوالت

 اإلجمالي

 303 71 75 67 حجم العينة

 303 71 75 67 االستمارات الموزعة

 063 63 52 27 االستمارات المستردة

 1 1 1 1 االستمارات المستبعدة

 %76.2 %22.5 %71.6 %71 نسبة االسترداد

 من إعداد الباحث: المصدر

 :أداة الدراسة. 3.3
مهندسني ومدراء تنفيذ يف مكاتب وشركات عاملة يف قطاع مع جلس الباحث ثالث جلسات 

املقاوالت الستكشاف االسرتاتيجيات املتبعة يف إدارة األزمات اليت ميرون فيها وذلك سعيًا وراء تقليص 
عدد االسرتاتيجيات الكبري واملستخدم يف قطاع البناء والتشييد السعودي، ومت استخالص ستة 

تشددة مع األزمة، وقف منو األزمة، جتزئة األزمة، إجهاض األزمة، واهلروب إىل امل)اسرتاتيجيات رئيسية هي 
 ( األمام باألزمة، تغيري مسار األزمة

 32وبناء على أدبيات إدارة األزمات ونتائج املقابالت االستكشافية مت تصميم استبانة مكونة من 
رتاتيجية معينة من االسرتاتيجيات سؤال مقسمة إىل ستة جمموعات ثمثل كل أربعة أسئلة مواصفات اس

وقد مت اختبار صدق وثبات العينة باستخدام معامل ألفا كورنباخ . الستة املستهدف االستقصاء عنها
 .1.702وكانت النتيجة مرضية حيث بلغت قيمة املعامل 

 :تحليل النتائج .2.3
 :وصف السمات الشخصية لمفردات العينة. 0.2.3

كان من أول االستنتاجات اليت أدركتها الدراسة هو أن قطاع البناء والتشييد السعودي هو قطاع 
استمارة مسرتدة مل يكن من بينها إال امرأة واحدة،  063ذكوري من الدرجة األوىل حيث أنه من بني 
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 %22.5ابات أن كما تظهر اإلج. وبالتايل مجيع اإلجابات اليت سيتم حتليلها تقريبًا هي إجابات لرجال
كما كانت . مقاويل باطن وتوريدات %5.5يف املقاوالت و% 51من العينة يعملون يف االستشارات، و

 01ومن لديهم  %56.7عام فأكثر  01العينة مفعمة باخلربات الكبرية حيث بلغت نسبة من لديهم خربة 
 . أجابتهما غري حمددة %0.3و %06.5وبلغت نسبة من لديهم مخس أعوام فقط % 32.2أعوام فأكثر 

من أفراد العينة  %22.5أما عدد األزمات اليت تصدى هلا أفراد العينة فتشري النتائج إىل أن 
أزمات  01إىل  6يتصدون لعدد أزمات من  %35سنويا، بينما  5إىل  0يتصدون لعدد أزمات من 

 بجب أصحاهبا على هذا مل% 2.2سنوياً، أما  01يتصدون لعدد أزمات أكثر من  %36.3سنوياً، بينما 
يف إدارة  %51من العينة يرون أهنم ناجحون بنسبة  %7.9وأخريًا أظهرت نتائج حتليل العينة أن . السؤال

يرون أهنم %07.0يف إدارة أزماهتم، و %75من العينة يرون أهنم ناجحون بنسبة  %73واألزمات، 
 .م مكتملة على هذا السؤالمل تكن إجاباهت% 2يف إدارة أزماهتم، و %011ناجحون بنسبة 

 :نتائج اختبار الفرض األول. 3.2.3
 وإدارة األزمات  اإلستراتيجيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 .في شركات قطاع البناء والتشييد
وإدارة األزمات  اإلسرتاتيجيةإىل أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني ( 12) يشري اجلدول رقم

واحنراف معياري قدره  2.30يف قطاع البناء والتشييد السعودي حيث بلغ املتوسط احلسايب العام لالستبانة 
املستخدمة حمايدًا يف إدارة األزمات يف قطاع البناء  اإلسرتاتيجيةوتشري النتيجة إىل أن دور  0.163

انني الضابطة واحلاكمة للقطاع وحمدودية قدرات والتشييد السعودي ولعل ميكن إرجاع ذلك إىل قوة القو 
 .و بني املكاتب والشركاتاملكاتب والشركات على املناورة مع أصحاب املصلحة سواء مالك املشاريع أ
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 في إدارة األزمات اإلستراتيجيةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدور  (:12) رقمجدول 
 في قطاع البناء والتشييد 

نوع 
 اإلستراتيجية

المتوسط  :في إدارة األزمات من خالل اإلستراتيجيةتؤثر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 إستراتيجية
 متشددة

0 
تتبىن الشركة سياسات تعلوا فيها نربات التحدي مع الطرف األخر 

 1.010 2.07 لألزمة

3 
وال تكون كرد فعل على  قرارات تصعيد املشكلة تبدأها شركتك

 1.000 2.21 الطرف األخر لألزمة

2 
ترغب الشركة يف حل مشكالهتا بضربات استباقية حىت ولو كانت 

 1.047 2.39 عنيفة

 1.242 3.38 .تبادر الشركة دائماً باإلجراءات التصعيدية عند بلوغ األزمة حًدا معيناً  2

استراتيجية 
وقف نمو 

 األزمة

 848. 3.84 خيار إيقاف منو األزمة كأحد االختيارات ملواجهة األزمةتتبىن الشركة  5

 992. 3.52 حترص الشركة على إيقاف منو األزمة ولو كان ذلك مكلفاُ عليها 6

 1.166 2.88 تبدأ الشركة يف مواجهة األزمة دون النظر إىل جدوى إيقافها من عدمه 7

2 
تبادر الشركة يف إيقاف األزمة حىت ولو كان ذلك سيعرض مصاحلها 

 1.150 2.60 للضرر

استراتيجية 
 تجزئة األزمة

 1.029 3.77 حترص الشركة على تفتيت األزمة منذ بدايتها 9

 1.010 3.46 جتتهد الشركة يف توزيع بنود األزمة على موظفيها عند حدوث األزمة 01

00 
عدم املفاوضة على األزمة ككل بل على  حترص الشركة على
 966. 3.25 مفاوضات جزئية

03 
تبادر الشركة يف تقدمي حلول جزئية لتشجيع الطرف األخر على حل 

 901. 3.91 األزمة

استراتيجية 
 إجهاض األزمة

 1.119 3.91 حترص الشركة على أهناء األزمة يف مهدها قبل الظهور 02

 972. 3.93 االجراءات االحرتازية لتتجنب الوقوع يف األزماتتأخذ لشركة من  02

 1.099 3.31 لدى الشركة سيناريوها جاهزة إلهناء أي أزمة يف مهدها 05

 1.038 3.22 ال تسمح اإلدارة العليا بوجود أزمات حىت ولو كانت أزمات عادية 06

استراتيجية 
الهروب إلى 

 1.035 3.61 النظر لإلمام وعدم الرتاجع للخلف عند وقوع األزمة تفضل الشركة 07

 980. 3.35 تتبىن الشركة قرارات تبىن على افرتاضات مستقبلية 02

 988. 3.07 ترى الشركة أن دفع األزمة إىل األمام حيمل يف طياته حلوالً لألزمة 09
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 األمام باألزمة
31 

الشركة أن الرتاجع هزمية حىت ولو كان ذلك يصب يف مصلحتها  ترى
 1.148 2.62 اإلسرتاتيجية

استراتيجية 
تغيير مسار 

 األزمة

 1.040 2.67 حترص الشركة نقل األزمة وهي يف مهدها إىل جهات أخرى 30

 941. 3.65 ثمتلك الشركة خطط بديلة عند حوث أزمات ختتار الشركة من بينها 33

 860. 3.72 لدى الشركة سياسات لتحويل مسارات العمل عند حدوث األزمات 32

32 
ترى الشركة أن حتويل األزمة ألطراف أخرى أكثر فائدة خماطر 

 1.912 2.81 مواجهتها

 1.062 3.21 المتوسط العام

 من إعداد الباحث  :المصدر

  :نتائج اختبار الفرض الثاني. 2.2.3
وإدارة األزمات في شركات قطاع البناء  اإلستراتيجيةعالقة ذات داللة إحصائية بين نوع  توجد

 .والتشييد التي تنعكس على أداء الشركة
 على النجاح في تجاوزها المستخدمة في إدارة األزمات اإلستراتيجيةأثر نوع  (:14) جدول رقم

 اإلستراتيجيةنوع 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 1.07 2.51 اسرتاتيجية متشددة

 1.04 3.21 اسرتاتيجية وقف منو األزمة

 0.98 3.60 اسرتاتيجية جتزئة األزمة

 1.06 3.59 اسرتاتيجية إجهاض األزمة

 1.04 3.16 اسرتاتيجية اهلروب إىل األمام باألزمة

 1.19 3.21 اسرتاتيجية تغيري مسار األزمة

 من إعداد الباحث :المصدر

 :إىل العديد من النتائج أمهها (12)يشري اجلدول رقم 
واحنراف  3.50بلغ املتوسط احلسايب لالسرتاتيجيات املتشددة يف قطاع البناء والتشييد السعودي  -

واألكثر فشاًل يف  وهو مؤشر على أن هذا النوع من االسرتاتيجيات مرفوضة، 0.17معياري قدره 
 .جتاوز األزمات لدى لكل املكاتب والشركات العاملة بالقطاع
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أن اسرتاتيجيات وقف منو األزمة، واهلروب باألزمة إىل األمام، وتغيري مسار األزمة تأثريها حمايد على  -
 2.30، 2.06، 2.30إدارة األزمات يف قطاع البناء والتشييد السعودي حيث بلغت متوسطاهتا 

بالرتتيب على التوايل، وهذا يؤشر إىل حمدودية أثر هذه  0.09، 0.12، 0.12راف معياري قدره واحن
 .االسرتاتيجيات على حتقيق جناحات من خالهلا يف جتاوز األزمات

أن االسرتاتيجيات األكثر استخداما واألكثر جناحًا من وجهة نظر عينة الدراسة يف قطاع البناء  -
اتيجيات جتزئة األزمة واسرتاتيجيات اجهاض األزمة حيث بلغ متوسطامها والتشييد السعودي هي اسرت 

 . بالرتتيب على التوايل 0.16، 1.92واحنراف معياري قدره  2.59و 2.61
 :نتائج اختبار الفرض الثالث. 4.2.3

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد األزمات التي واجهت المكاتب والشركات في قطاع 
 .التي تتبناها في إدارة أزماتها اإلستراتيجيةشييد ونوع البناء والت

 بعدد األزمات التي واجهت  اإلستراتيجيةمدى ارتباط نوع  (:15) جدول رقم
 مكاتب وشركات قطاع البناء والتشييد السعودي

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون اإلستراتيجيةنوع 
 0.223 0.096- استراتيجية متشددة

 0.156 0.112 استراتيجية وقف نمو األزمة

 0.100 0.130 استراتيجية تجزئة األزمة

 0.747 0.026- استراتيجية إجهاض األزمة

 0.143 0.115 استراتيجية الهروب إلى األمام باألزمة

 0.060 0.148- استراتيجية تغيير مسار األزمة

  من إعداد الباحث :المصدر

اليت تستخدمها  اإلسرتاتيجيةأنه ال يوجد ارتباط بني نوع  (15)النتائج يف اجلدول رقم  أظهرت
. املكاتب والشركات يف قطاع البناء والتشييد السعودي وعدد األزمات اليت واجهتا يف األعوام السابقة

املستخدمة  يةاإلسرتاتيجوتنسجم هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسة يف فرضها األول وهو أن دور 
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حمايداً يف إدارة األزمات، وإن كان تعلم املكاتب والشركات من أزماهتا أمراً منطقيا يتسق مع العقل واملنطق 
 .إال أن حمدودية قدرة املكاتب والشركات على التأثري يف األزمة هي من أعطتنا هذه النتيجة

 : نتائج اختبار الفرض الرابع. 2.3.5
قطاع البناء والتشييد لنجاحها في إدارة  عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم مكاتب وشركات توجد

 .التي تتبناها في إدارة أزماتها اإلستراتيجيةاألزمات ونوع 
املستخدمة يف إدارة  اإلسرتاتيجيةأنه ال يوجد ارتباط بني نوع ( 16)تشري النتائج يف اجلدول رقم 

وهذه النتيجة  . شركات قطاع البناء والتشييد السعودي لنجاحها يف إدارة األزماتاألزمات وتقييم مكاتب و 
املستخدمة حمايداً  اإلسرتاتيجيةكذلك تنسجم مع نتيجة اختبار الفرض األول والثالث اللذان اثبتا أن دور 

شركات يف ال يرتبط بعدد األزمات اليت واجهتها املكاتب وال اإلسرتاتيجيةيف إدارة األزمات وأن نوع 
 .القطاع

 المستخدمة اإلستراتيجيةمدى ارتباط نوع  (:16) جدول رقم
 وتقييم مكاتب وشركات قطاع البناء والتشييد السعودي لنجاحه في إدارة األزمات

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون اإلستراتيجيةنوع 
 0.099 0.130 استراتيجية متشددة

 0.634 0.038 استراتيجية وقف نمو األزمة

 0.132 0.119 استراتيجية تجزئة األزمة

 0.509 0.052 استراتيجية إجهاض األزمة

 0.416 0.064 استراتيجية الهروب إلى األمام باألزمة

 0.448 0.055 استراتيجية تغيير مسار األزمة

 من إعداد الباحث  :المصدر
 

 :خــــــاتمة
يعترب قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات تشعبًا وأعمقها تعقيدًا واألزمات فيه أثرها متعدي، 
فال تتوقف يف املكان اليت ولدت فيه وإمنا تؤثر على كل األنشطة املرتبطة هبا، ووضوح القوانني وقوهتا حتد 
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، لذا ت أتباعها عند التعامل معهالشركامن األزمات يف مهدها، وتوضح الطرق اليت ينبغي على املكاتب وا
بجد الباحث لزامًا عليه اإلشارة إىل أمهية مراجعة القوانني الضابطة لقطاع البناء والتشييد بشكل دوري 

 .ومراقبة تنفيذها عن كثب، ففي ذلك دفع كبري الستقرار القطاع ووقايته من األزمات
 : قاوالت التوصيات التاليةوتقدم الدراسة للمكاتب االستشارية بنوعيها وشركات امل

تلعب اسرتاتيجيات إدارة األزمات دورًا حمايدًا يف إدارة أزمات قطاع البناء والتشييد السعودي، وكلما   -
كانت سياسات وإجراءات القطاع الضابطة له واضحة وحامسة، حدت من قدرات املكاتب 

 ؛اتضيع الوقت واجلهد واملال عليه والشركات من املناورة واليت قد
أكثر االسرتاتيجيات استخداما يف قطاع البناء والتشييد هي اسرتاتيجيات إجهاض األزمة  -

واسرتاتيجيات جتزئة األزمة، وهي خيارات تتسم بالواقعية والرغبة يف اإلجناز وتقدمي احللول، لذلك 
جديدة للعمل واليت  ينبغي أن يدعم القطاع هذا التوجه لدى املكاتب والشركات باستحداث أليات

 ؛ميكن استنتاجها من األزمات اليت يتم تتبعها يف القطاع ومبا يكفل احلد من تكرارها يف املستقبل
املستخدمة بعدد األزمات اليت واجهتها املكاتب والشركات يف قطاع البناء  اإلسرتاتيجيةعدم تأثر نوع  -

احهم يف إدارة األزمات، يدعم املكاتب والتشييد، وكذلك عدم تأثرها بتقييمهما ألنفسهم حلالة جن
والشركات يف إنشاء إدارات لألزمات هتتم بالتعامل مع األزمات بإيقافها يف مهدها، أو التعامل معها 

 .بالتجزئة يف حالة حدوثها أو تكرارها
 

 :لمراجع العربيةقائمة ا
 :المراجع باللغة العربية

، عمان، دار البداية للنشر، المشكالت االقتصادية والمالية واإلداريةإدارة األزمات،  سرور، حممد، .0
3107. 

 .3107، عمان دار يافا للنشر والتوزيع، أثر إدارة األزمات بين النظرية والتطبيقجابريه، حممود،  .3
 .3106، عمان، الدار املنهجية للنشر، إدارة األزمات األسس والتطبيقاتالالمي، غسان،  .2
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 :ملخص
سّجل القطاع البنكي يف اآلونة األخرية تغريا كبريا ومتسارعا، كاستجابة ضرورية وطارئة للفلسفة 

حّدة ووترية التنافسية املفروضة،  صّعدالذي  تقتااداال .الرتقمي تقتااداجلديدة يف إطار االندماج يف اال
 .القدرة على إرضاء الزبون يف سوق تكاثرت فيه البدائل وتعّددت ضمنه اخليارات امتالكحمورها الرئيسي 

 وبالتايل أصبحت القضية األهم املطروحة على طاولة مسريي املؤسسات البنكية هو البحث
 .ن يف جمتمع تسيطر عليه التعامالت اإللكرتونيةتاميم سّلة خدمات تقادرة على إرضاء الزبو و 

هو مرتبط  مشكل إرضاء الزبون يتوتقف على جمموعة من العوامل التشابكية منها ما اعتبارا أنّ 
حميط بالبنك ذاته ومبستويات أداءه والشق الثاين متعّلق بذاتية وسيكولوجية الزبون أّما الشق الثالث فيخص 

 .عمل هذه املؤسسات
 . العوامل املؤثرةالرتقمي، التنافسية،  تقتااداخلدمات البنكية، الرضا، الزبون، اال: مفتاحيةكلمات 

Abstract: 

Recently, the banking sector has changed dramatically and rapidly, as 

a necessary and an urgent response to the new philosophy in the context of 

integration into the digital economy. However, the economy, which has 

increased the intensity and pace of competitiveness imposed, the main focus 
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of the ability to raise the satisfaction of the customer in a market where the 

proliferation of alternatives and multiple options. 

Thus, the most important issue at the table of the banking institutions 

is to search and design a basket of services capable of satisfying the 

customer in a society controlled by electronic transactions. In fact, the 

problem of the customer ‘s satisfaction depends on a number of interrelated 

factors, including what is related to the bank itself and its levels of 

performance, and the second part is related to the self and the psychology of 

the customer, while the third part is the work environment of these 

institutions. 

Keywords: Banking services, satisfaction, customer, digital economy, 

competitiveness, influencing factors. 

 :مقدمة
تواجه املؤسسات البنكية حتّديات كبرية ضمن سوق عاملي يتّسم حبّدة التنافسية، باألخص ضمن 

هذه التحديات اليت فرضت على مسريي هذه . جمال أعمال تسيطر فيه اخلدمات اإللكرتونية والرتقمية
 استغالل، االستثماروالكفيلة برفع مستوى فاعلية املؤسسات ضرورة البحث يف كافة العناصر احملرّكة 

ذواق الزبائن أل كاستجابةمبستوى أداء اخلدمات بطريقة إلكرتونية   االرتقاءوتطوير املوارد القادرة على 
 .احلالية

إىل حّد أن اختذها البعض . تقضّية بالغة األمهية  يف القطاع البنكي تعترب مسألة إرضاء الزبون،
 . Kotler 2009و levy 2009 Wilson 2008   مقياسا لقياس جودة اخلدمات، على غرار

 اتقتاادبذلك وجدت البنوك نفسها جمربة على عارنة وحتديث خدماهتا حتقيقا لتطلعات زبائنها يف ظل 
 . التعامالت اإللكرتونية
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اإلطار العام للبحث ومنهجيته: المبحث األول  
تسعى هذه الدراسة إىل حماولة تقييم مستوى اخلدمات اإللكرتونية البنكية يف اجلزائر  :مشكلة البحث .1

والفعلية لتحقيق  عن طريق تقياس مدى تقدرهتا على إرضاء زبائنها، وكذلك حماولة كشف املؤثرات احلقيقية
 :من خالل إجياد إجابة عن التساؤالت التالية. هذا الرضا

 اإللكرتونية ؟ ةاخلدمب يتعّلق ماالبنوك اجلزائرية الوصول إىل املستوى املطلوب في استطاعتهل  -
 رضا الزبون على اخلدمات اإللكرتونية البنكية يف اجلزائر ؟تأثري خمتلف العوامل على  ما حجم  -
 :يستمّد البحث أمهيته أساسا من :البحثأهمية  .2
 ية ؛تقتاادالتعامالت اال ومركزي ضمن حلقة أمهية القطاع البنكي كقطاع حيوى فعال -
 إرضاء الزبون، ضمن إسرتاتيجيات املؤسسة يف بيئة أشد ما تكون تنافسية؛أمهية مكانة و  -
كية واليت تعيق إرضاء إمكانية مسامهة هذا البحث يف كشف نقط الضعف احمليطة باملؤسسات البن -

 .الزبون يف باألخص تلك املرتبطة باخلدمات اإللكرتونية
 :يهدف البحث إىل حتقيق مجلة من األغراض على غرار: أهداف البحث .3
 التحسيس بأمهية مفهوم رضا الزبون كمقياس لتقييم األداء بالنسبة للمؤسسات البنكية؛ -
 املمارسات البنكية اإللكرتونية يف اجلزائر؛حماولة إعداد صورة شفافة وواضحة لواتقع  -
توعية مسريي املؤسسات البنكية بضرورة التفكري اجلدي  يف التكفل باالرتقاء مبستوى اخلدمات   -

 .الرتقمي العاملي أين يسّجل أتقاى درجات انفتاحه تقتااداإللكرتونية ضمن معطيات اال
إجابة عن تساؤالته مت االعتماد على متاشيا مع هيكل البحث وهدفا للتوصل إىل : منهج البحث .4

املنهج االستنباطي باستخدام أدايت الوصف والتحليل للتعريف مبختلف املفاهيم املرتبطة مبتغريات البحث 
باالستناد إىل املراجع العلمية وحتليلها واملنهج االستقرائي باستخدام أداة االستقااء واملتمثلة يف اإلستبانة، 

  .SPSSة بيانات، ليتم حتليل نتائجها إحاائيا باستخدام برنامج ليتم استخدامها كقاعد
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 : اإلطار التصوري للبحث .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 :من خالل البناء التاوري السابق ميكن استخراجهم كاآليت: فرضيات البحث .6
.الزبون راض على مستوى اخلدمات اإللكرتونية البنكية يف اجلزائر :الفرضية األولى   

وكل  املرتبطة بالبنك، الشخاية، االتقتاادية،)هناك تأثري ذو داللة معنوية لكافة العوامل  :الفرضية الثانية
 .يف رضا الزبائن( باتقي العوامل
 اإلطار النظري للبحث: ثانيالمبحث ال

تعّد مسألة كسب رضا الزبائن، مسألة بالغة األمهية بالنسبة للمؤسسات بشكل عام، واملؤسسات 
يف ظل معطيات سوتقية حمكومة بسيطرة تكنولوجيا املعلومات واالتاال يف . اخلدمية على وجه اخلاوص

 .بنوك على السوق العاملية وما تستوجبه من عوملة خلدماهتا وضرورة يف االرتقاء جبودهتاظل انفتاح ال

 املتغري التابع

 رضا الزبون

 مستوى اخلدمات
 اإللكرتونية البنكية

 عوامل شخصية

 عوامل اقتصادية

 باقي العوامل

 عوامل مرتبطة بالبنك

املتغري 
املستقل
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 الخدمات البنكية اإللكترونية: المطلب األول
 ية احلديثةتقتاادحتتّل اخلدمات البنكية اإللكرتونية مكانة مهمة يف إجراء التعامالت اال

 :ماهية الخدمات البنكية وخصائصها .1
سّجل العامل يف اآلونة األخرية تطورا كبريا يف جمال اخلدمة البنكية، بسبب الثورة احلاصلة يف تقطاع 

 .تكنولوجبا املعلومات واالتاال وتوظيفها يف االرتقاء الاناعة البنكية وحتسني مستوى جودهتا
أين  إّن مفهوم اخلدمة البنكية مستمّد من مفهوم اخلدمة بشكل عام، :تعريف الخدمة البنكية  .1.1

بأهنا أّي عمل أو أداء يقّدمه طرف لطرف آخر، ويكون بشكل " Kotler  (2000)حسب تعّرف اخلدمة
 1."وتقد يكون مرتبط أو غري مرتبط مبنتج مادي. أساسي غري ملموس وال يرتّتب عنه نقل ملكية

جمموعة من العمليات ذات املضمون املنفعي الكامن يف :"بأهنا: البنكيةبالتايل تعّرف اخلدمة 
املؤسسات من خالل داللتها  جمموعة من العناصر امللموسة وغري امللموسة، املدركة من تقبل األفراد أو

وتقيمتها املنفعية اليت تشّكل مادرا إلشباع حاجاهتم املالية واالئتمانية احلالية واملستقبلية واليت 
ويتاف مضمون اخلدمة البنكية بتغّلب . ل يف الوتقت نفسه مادرا لرحبية اخلدمة البنكيةتشكّ 

 .2"العناصر الغري ملموسة
 :3من خالل هذا التعريف يستنتج أّن اخلدمة البنكية ذات شقني

مبا  وهو اجلانب املرتبط بالزبائن واملؤثرات املرتبطة مباشرة مبستويات اإلشباع،: الشق املنفعي الكامن -
 األذواق رغم أّن اخلدمة ومادرها يكون واحد؛ اختالفياّعب تقياسه نتيجة 

 .وهي اجلانب املرتبط خباائص اخلدمة ذاهتا، وتقدرهتا على اإلشباع: الشق اخلاائاي -

                                                 
 .21 ،ص 7002عمان،  للنشر والتوزيع،  العريب التواصل دار ، "المصرفية الخدمة جودة عولمة" الارن،  رعد حسن 1
 .32 ، ص 7002عمان، والتوزيع، للنشر احلامد دار ،"المصرفي التسويق" العجارمة،  تيسري2 
يف العلوم االتقتاادية، جامعة  ه، أطروحة دكتورا"تدعيم الخدمة البنكية وتقييمها من خالل رضا العميل"حلوز وفاء،3

 .32، ص 7002/7002تلمسان، 
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هنا ال تقتار مسؤولية املؤسسات البنكية، يف االهتمام بالشق اخلاائاي للخدمات فحسب بل 
 .نا  األنسب لتحفيز الطلب واإلتقبال على اخلدمات البنكيةهي جمربة أيضا على توفري امل

 :تتمّيز اخلدمة البنكية مبجموعة من اخلاائص أمهها: الخصائص الممّيزة للخدمة البنكية. 2.1
 مبا يستلزم البحث عن سبل لتمييزها وبالتايل اإلتقناع هبا؛: Intangibilitéالالملموسية  -
 فال ميكن الفال بني اخلدمة ومقدمها وال بني إنتاجها وتوزيعها ؛: Inséparabilitéالتالزمية  -
ّالة تالتقي شعاعني متعاكسني إّن اإلشباع الناتج عن اخلدمة هو حم:  Hétérogénéitéالالمنطية -

مزاج ونفسية مقّدم اخلدمة، إضافة إىل مهاراته وفنونه اخلاصة، مقابل نفسية ومشاعر متمثالن يف 
 إحدى أو كلتا الطرفني؛ اختالفختتلف بالزبون، وبالتايل هي 

 اخلدمة ال ختّزن، ال يعاد استخدامها وال نقلها للغري؛: Périssabilitéالتلف   -
 تستعني البنوك بشبكة جغرافية لوكالتها يف تقدمي خدماهتا؛: التوزيع اجلغرايف -
 يف جمال اخلدمات البنكية ال يوجد وسطاء بني املنتج واملستهلك؛ :التوزيع النهائي -
 البنوك والتقليد مفتوح؛ اختالففكّل اخلدمات البنكية متجانسة رغم : التجانس -
 يف شكل مزيج خمتلفا ومتنوّع  حسب حاجات الزبائن؛: التنوّع الكبري يف اخلدمات البنكية -
 ملنتجات البنكية بنمو معّدل اخلطر باملوازاة مع منو نشاطها؛تتمّيز أغلبية ا: التزامن بني النمو واخلطر -
 .بسبب أهنا مباشرة، واضحة ومتكّررة:  نظام تسويقي مشّخص -

 .إذن، إضافة إىل خاائص اخلدمة، اخلدمة البنكية تتمّيز خباائص ختّص جوهر يف اخلدمة البنكية
 :الخدمات البنكية اإللكترونية .2

دعى االنتشار الواسع الستخدام أدوات وإجراءات تكنولوجيا املعلومات واالتاال، البنوك إىل 
هذا السعي استطاع نقل . إعادة التفكري يف بناء إسرتاتيجيات ومناذج تتماشى مع متطلبات هذا العار

 (.رتقمي)مفهوم اخلدمة البنكية من حّيزها التقليدي، حنو حّيز حديث إلكرتوين 
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هي اخلدمات البنكية املستعملة لتكنولوجيا املعلومات : "يف الخدمة البنكية اإللكترونيةتعر  .1.2
واالتاال، أي من خالل اإلنرتنت واملوزعات اآللية والشبكات اخلاصة واهلاتف النقال فهي تتيح اخلدمة 

 4."ساعة طيلة أيام األسبوع، بسرعة فائقة وبتكلفة أتقل 72البنكية عن بعد وخالل 
 .بالتايل متّكنت تكنولوجيا املعلومات واالتاال من إضافة مزايا جديدة للخدمة البنكية

 5:حّققت تكنولوجيا املعلومات واالتاال، جمموعة من املزايا: مزايا الخدمات البنكية االلكترونية .2.2
 إخل؛...خفض تكاليف املعامالت البنكية من خالل تقليص االستخدامات الورتقية، العمالية -
 أيام؛ 2/2سا وخالل  72/72بالقدرة على إتاحة اخلدمة البنكية : التحّرر من تقيد الزمان واملكان -
 توسيع املساحة اإلعالنية والرتوجيية للبنك من خالل استغالل القاعدة اإللكرتونية؛ -
 القدرة على اجتذاب موارد مالية أكرب، عن طريق رفع مستوي الثقة لدى الزبائن؛ -
 رفع كفاءة إجناز املعامالت البنكية، باختزال مراحلها؛ -
 القدرة على إبداع معامالت مارفية مرافقة جديدة، مثل خدمة تسديد الفواتري ؛ -
 القدرة على رفع احلاة السوتقية، باألخص عن طريق تنويع اخلدمات البنكية عرب النت؛ -
 .ورفع مستوى اجلودة القدرة على اكتساب مزايا تنافسية، من خالل تقليل التكاليف -

االندماج احلاصل بني  أّدىلقد : قنوات توزيع الخدمات البنكية الكترونيا أجهزتها ووسائلها .3.2
إىل ظهور عّدة أمناط جديدة للتعامالت البنكية  تكنولوجيا املعلومات واالتااالتو اخلدمات البنكية 

 .بفضل توفري جمموعة من التجهيزات وشبكات الربط

 

                                                 
 ،"بالجزائر االلكترونية البنكية الخدمات وواقع والمصرفي المالي القطاع عصرنة" صورية،  معموري عاشور، قزريم  4

 .2ص ، 7002يف ظل التطورات الراهنة،جامعة ورتقلة،  اجلزائري املاريف النظام إصالح حول العلمي الدويل املؤمتر
الطبعة الثانية،  ، دار وائل للنشر والتوزيع،"عاصرة في إدارة البنوكالم االتجاهات" زياد رمضان وحمفوظ جودة،   5

 .72/73، ص ص 7002عمان، األردن، 
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 :أهم تقنوات توزيع اخلدمة البنكية حاليا:  قنوات التوزيع .1.3.2
فيما بني خمتلف البنوك، وكذا نظام التسوية بالوتقت  Télé compensationنظام املقاصة عن بعد  -

 ؛Real Time Settlement Systemاحلقيقي 
من  أتاحت هذه التجهيزات الزبائن من إجراء عّدة عمليات بنكية،: "ATM"6خدمة الاراف اآليل   -

 سا باستخدام بطاتقة بنكية ورمز سري؛ 72أماكن عمومية بعيدة عن مقر البنك وخالل 
هي تقدرة الزبون على االستفادة من خدمات بنكية و: Bank Téléphoneخدمة البنك اهلاتفية  -

 عرب اهلاتف؛( اإلطالع، التحويل والدفع)متعّددة 
فية للزبائن، تقاد توفري خاليا اتااالت ختّاص البنوك أرتقام هات: Call Centersمراكز االتاال  -

 وهي خدمة تشبه كثريا اخلدمة السابقة؛، وتوجيه
هنا يقوم البنك، بإرسال رسائل ناية لزبائنه خيربهم عن كّل العمليات : SMSخدمة الرسائل القارية  -

 اجملرات على حساباهتم بطريقة آلية بعد كّل عملية، كعملية صب الرواتب مثال؛
هي تقدرة الزبائن على تسديد مدفوعاهتم إلكرتونيا : Point of Sale Servicesالبيع  نقاط خدمات -

بواسطة بطاتقات إلكرتونية خاصة يادرها بنكهم، شرط امتالك املتجر جلهاز خاص بقراءة هذه 
 ؛« TPE »البطاتقات 

رب وهي تقيام الزبائن بإجراء معامالت مع بنكهم ع: on line bankingاخلدمات عرب اإلنرتنت  -
 .رمز سري خاصو «PIN»الافحة اإللكرتونية للبنك عن طريق االسم الشخاي التعريفي للزبون

 :وسائل رقمنة الخدمات البنكيةو  تجهيزات .2.3.2
هو جهاز أوتوماتيكي يسمح للعميل عن طريق بطاتقة  :D.A.B »7 »الموزعات اآللية لألوراق  -

 الكرتونية سحب مبلغ حمّدد من املال؛

                                                 
6
 Automated Teller Machine 

7
 Distributeurs Automatique de Billes 
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هو شباك بنكي آيل يسمح بإجراء العديد من اخلدمات البنكية  :  G.A.B»8 » البنكيالشباك اآللي  -
 كالسحب التحويل اإلطالع وغريها؛

«TPE»الطرفيات اإللكترونية  -
هي عبارة عن أجهزة إلكرتونية تقادرة على تقراءة البطاتقات البنكية،  :9

 «T.P.V» 10 ومن أمثلتها هنائي نقطة البيع االلكرتونية
 :هي عبارة عن بطاتقة مغناطيسية كبديل عن النقود وميكن التمييز بني :البالستيكيةالبطاقات  -

 بطاتقات السحب cartes de retrait: يستخدمها الزبون للسحب وإجراء بعض اخلدمات ؛ 
  بطاتقات الدفعcartes de paiement:  تادرها البنوك أو شركات التمويل الدولية بناءا

يف صورة حسابات جارية تقابل املسحوبات ( الدفع الفوري)للزبون على وجود أرصدة فعلية  
 املتوتقعة له؛

 بطاتقات االئتمان Cartes crédit : تادرها املاارف يف حدود مبالغ معينة، متّكن حاملها
من الشراء الفوري الحتياجاته مع دفع آجل لقيمتها، مع احتساب فائدة مدينة على كشف 

 ا الزبون هناية كل شهر؛احلساب بالقيمة اليت جتاوزه
  البطاتقات الذكيةSmart Cards :بطاتقة بالستيكية حتتوي على خلية إلكرتونية  هي(puce) 

 . ختّزن مجيع البيانات اخلاصة حباملها
هذه البطاتقات، متّكن الزبون من اختيار طريقة التعامل سواء كان ائتماين أو دفع فوري، مبا جيعلها بطاتقة   

 .ى نطاق واسع يف معظم الدول األوروبية واألمريكيةعاملية تستخدم عل
هي نقود غري ملموسة، تأخذ صورة وحدات إلكرتونية ختزن يف  (:النقود الرقمية)النقود االلكترونية  -

مكان آمن على اهلارد ديسك جلهاز الكمبيوتر اخلاص بالزبون يعرف باسم احملفظة االلكرتونية، وميكن 

                                                 
8
 Guichet Automatique Bancaire. 

9
 Terminal Pointe Electronique. 

10
 Terminal Pointe de Vente. 
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و لقد جتسيد النقد .للزبون استخدام هذه احملفظة يف القيام بعمليات البيع أو الشراء أو التحويل 
 : االلكرتوين يف صورتني 

  حافظة النقد اإللكرتوينLe porte- monnaie électronique : هي عبارة عن بطاتقة
 حاملة الحتياطي نقدي خمّزن؛

 النقد االفرتاضيLa monnaie virtuelle : ة عن برنامج يسمح بإجراء الدفع عرب عبار
 .شبكات االنرتنت

الذي ( البنك)هي وجود وسيط إلمتام عملية التخليص : E- Checking 11الشيك االلكتروني  -
مع حتديد التوتقيع  يشرتك لديه البائع واملشرتي من خالل فتح حساب جاري بالرصيد اخلاص هبما

 االلكرتوين لكل منهما وتسجيله يف تقاعدة البيانات لدى البنك االلكرتوين؛
 "western union" تقد تكون وطنية وحىت دولية على غرار خدمة :االلكترونية المالية التحويالت -

ق، يبقى على وفرة الوسائل والتقنيات املتطّورة اليت مّت دجمها يف جمال اخلدمات البنكية بتفوّ  يف خضم
 .مسريي البنوك استغالهلا لتحقيق أغراض شىت، لعّل أبرزها إرضاء الزبون

 رضا الزبائن: المطلب الثاني
زاد اهتمام هذه األخرية بضرورة كسب رضا  يف ظل البيئة التنافسية احمليطة باملؤسسات البنكية،

الزبون بكّل السبل املمكنة ولعّل أمهها إعادة تاميم خدماهتا بطريقة تستجيب ملتطلباته يف ظل فرضية 
 .إتاحة الوسائل والتقنيات التكنولوجية هلذا الزبون

  :رضا الزبون تعريف .1

 :يلي اميعرف الرضا من خالل ثالثة زوايا ك

                                                 
امللتقى الدويل حول التجارة اإللكرتونية، جامعة تقاصدي مرباح، ورتقلة،  ،"وسائل الدفع اإللكترونية" نوال بن عمارة،   11

 .7، ص 7002مارس  01-03أيام 



 كبيري فتيحة
 سماحي أحمد. د

 ر،تقييم مستوى الخدمات البنكية اإللكترونية في الجزائ
 مدخل تحليل رضا الزبون

 

39 

 

 هنا الرضا هو ناتج املقارنة الذهنية للزبون ملا حال عليه فعال مع ما كان يريد أن  :الرضا كإدراك
الرضا هو احلالة اإلدراكية للزبون جتاه القيمة اليت حال :" ويف هذا الادد ناادف التعاريف. حيال

  12"عليها مقابل التضحية املادية من حيث كفاءة هذه القيمة أو عدم كفاءهتا بالنسبة له
 .13"توتقعاتهو  حلاجاته املعامالت إجابة ملستوى العميل إدراك"عّرفه بأنه كما ي
 متثل تقاعدة مع وتتناسب االستهالك أو اءر الش بعد حتدث بسيكولوجية، حالةهي : الرضا كشعور 
 ؛14مبدئي مرجع

 ؛15 "االستهالك املقدم وخربة األمل بني املقارنة عن الناتج السرور عدم أو بالسرور الشعور: "أيضا هو
 هو نتاج عملية تراكمية، وجتربة مسبقة مع السلعة أو اخلدمة: الرضا كتجربة. 

 نقطة هنا تعد واليت بالزبونة اخلاص اخلربة على يستند إمجايل حكم": يف ذات الادد يعّرف الرضا
 16"سابقة استهالكية خالل جتارب له تقدم وما له املقدم األداء بني ما يقارن أنه حيث إليه، بالنسبة مرجعية

 بعد ملا نفسية حالة:"يوجد تعاريف شاملة وجامعة لكّل هذه اجلوانب على غرار التعريف القائل بأّن الرضا
 العميل توتقعات بني الفرق عن مؤتقت ناتج عابر، شعور بواسطة يرتجم معينة، خدمة واستهالك شراء
 17."اخلدمة جتاه السابق املوتقف على ذلك مع باملوازاة ويعتمد املدرك، واألداء

                                                 
12

 Giese J. L and Cote J. A; « Dedining consumer satisfaction », Academy of Marketing 

science Review, vol 2000, N(1) ; (2002), p8. 
13

 Jean Michel Monin, « La satisfaction qualité dans les services », AFNOR, Paris, 

2001, p108.  
14

 Daniel Ray, « Desure de la satisfaction clients : Pratiques et besoins actuels des 

entreprises, positionnement des offres et principaux enjeux méthodologiques », 

Revue française, N197, Adeten, Mai 2004, p9; 
15

 Lendrevie, Lévy, Lindon, Mercator; «Théories et nouvelles pratiques du maketing» ; 
9

ème
 édition ; Dunod ; paris ; France ; 2009 ; p859. 

16
 Julie.M (2007), « L’impact du personnel en contact avec la clientele sur la 

satisfaction du client, proposition d’un modèle conceptuel», Institut d’administration 

des entreprises, N782, France, p06. 
17

 Belin. A, " La mesure de la satisfaction client dans les marckes industriel"; mastère 

marketing et communication commerciale, école supérieur de commerce de Toulouse, 

Juillet, 2002, p07. 
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بعد : ا حمكوم ببعدين مهمنّي إضافة أّن الرض، بالتايل فإّن رضا الزبون هو حمّالة متازج عّدة جوانب
 .وآخر معريف شعوري

يستند يف تقياس درجة رضا الزبائن على مؤسسة ما إىل جمموعة من املؤشرات، تستخدم  : قياس الرضا .2
 :كتشخيص بالنسبة للمؤسسة عن حالة رضا الزبائن عنها

 الرضا هو دالة ملتغريين واحد بعالتقة موجبة وآخر بعالتقة سالبة كما  بشكل واتقعي :مؤشرات الرضا
 :يلي

مبعىن مقدار وحجم األعمال املنجزة واملقّدمة للزبائن، أخذا بعني االعتبار مدى  :احلاة السوتقية احلالية -
 . 18تنّوعها بالنسبة لكّل واحد منهم

بغّض النظر عن طبيعة وخاوصية كّل زبون، فإّن مستوى الرضا مرتبط  :شكاوى واعرتاضات الزبائن -
 .عكسيا مع حجم الشكاوى واملعارضات بأنواعها اليت تتلقاها البنوك من الزبائن

حسب هذا النموذج فإّن حالة عدم :لقياس جودة الخدمات البنكية (Servqual)نموذج الفجوة  .3
 .10املوضحة يف الشكل  الرضا تتوّلد عن إحدى الفجوات اخلمس

يتبنّي أّن عدم رضا الزبون يتكّون نتيجة التناتقضات بني التوتقعات  10الشكل منوذج  بناء على
واإلدراكات، أين يبين الزبون توتقعاته بشكل احتمايل، بشكل تراكمي نتيجة خربته هلذه اخلدمة ،فيادق 

للمؤسسة البنكية حتديد الفجوة أو الفجوات على هذا األساس، ميكن . أو خييب هذا التوتّقع أمام اإلدراك
اليت ختلق هلا حالة عدم الرضا مبا ميكنها من تاحيح هذه احلاالت وبالتايل القدرة على كسب الوالء 

 .والثقة
 
 

                                                 

 جامعة تسويق، ختاص ماجستري، مذكرة ،"العميل رضا رفع في الجودة تعزيز أهمية "الزهراء، فاطمة سكر 18 
 .001، ص 7112، 0اجلزائر
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 نموذج الفجوات الخمس: (11) الشكل

 
  

                                                                                      
                                                               

  
 
 

 
 

 العالمي،دة الخدمات المصرفية إلى المستوى تطور نموذج الفجوة في قياس جو "رعد حسن الاحن،  :مصدر
 .70السادس، جوان ، جملة العلو م اإلنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، العدد "دراسة نظرية

اإلطار العملي للبحث: المبحث الثالث  
هدفا يف حتّسس وتقاي مدى رضا الزبون على اخلدمات البنكية اإللكرتونية يف اجلزائر، أيضا معرفة 

 :أوزان خمتلف العوامل يف بناء هذا الرضا هلؤالء الزبائن وتقد مشلت الدراسة زبائن البنوك اجلزائرية كما يلي
 (11) جدول رقم

 المجموع مؤسسة بريد الجزائر بنوك أجنبية (بنك البركة)بنوك مختلطة  بنوك عمومية 

 32 72 02 00 72 عدد االستبيانات

 000 27 3 7 30 النسبة المؤوية

 الباحثني من إعداد: المصدر

 تسليم الخدمة

ترجمة اإلدراكات إلى 
 مواصفات جودة

 خبرات سابقة

 حاجات شخصية

شفوية اتصاالت  

 اتصاالت خارجية

5الفجوة   

 الخدمة المتوقعة

الخدمة 
المدركة

 

 إدراك البنك لتوقعات الزبون

 الفجوة
3 

 

4 الفجوة  
 

2الفجوة   

1الفجوة   
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حمور التحّسس عن مدى رضا  حمور املعلومات الشخاية، :تضّمن االستبيان ثالثة حماور رئيسية 
الزبائن عن اخلدمات البنكية اإللكرتونية، وأخريا حمور العوامل املؤثرة يف رضا الزبون عن اخلدمات البنكية 

 .اإللكرتونية
 :ألداة الدراسة(الصدق والثبات)خصائص السيكومترية ال .1

 .والادق البنائي حملاور االستبيان الادق الظاهري لالستبيان، من خالل: صدق االستبيان .1.1

 يوضح صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة: (12) جدول رقم

 النتيجة معامل االرتباط محاور االستبيان

العوامل : ثانيالمحور ال
 المؤثرة على رضا الزبون

0,767 عوامل تتعّلق بالبنك: 0البعد 
**

 (دال)يوجد ارتباط معنوي 
0,598 سيكولوجية ذاتيةعوامل : 7البعد 

**
 (دال)يوجد ارتباط معنوي 

0,470 يةاتقتاادعوامل : 2البعد 
**

 (دال)يوجد ارتباط معنوي 
0,521 باتقي العوامل البيئة: 2البعد 

**
 (دال)يوجد ارتباط معنوي 

0,782 العوامل المؤثرة على رضا الزبون: الثاني المحور
**

 (دال)يوجد ارتباط معنوي 

0,895 مستوى رضا الزبون على الخدمات البنكية الجزائرية: األولالمحور 
**

 (دال)يوجد ارتباط معنوي 

    14=1  -15=  1 - ن ،  14ودرجة حرية    8.85عند مستوى الداللة   8.4.0: الجدولية    rقيمة
    SPSS .V 24باالعتماد على خمرجات برنامج د الباحثنيمن إعدا: المصدر

خالل اجلدول أعاله جند معامالت االرتباط بني كل احملور واملعدل الكلي لعبارات االستبيان  من
اور صادتقة ومتسقة، ملا وضعت احمل إذندولة اجمل r احملسوبة اكرب من تقيمة r إحاائيا، حيث تقيمة دال

 .لقياسه
معامل ألفا   وتقد مت التحقق من ثبات استبيان الدراسة، من خالل :ثبات وصدق أداة الدراسة .2.1

 :، كما هو مبني يف  اجلدول املوايل(Cronbach's  Alpha) كرونبا 
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 يبين قيمة معامل ألفا كرونباخ لمحاور أداة الدراسة: (13) جدول رقم

 محاور االستبيان
 Cronbach's  Alphaمعامل 

 عدد العبارات القيمة

العوامل : المحور األول
 المؤثرة على رضا الزبون

عوامل تتعّلق بالبنك :0البعد   0,677 6 

عوامل سيكولوجية ذاتية: 7البعد   0,620 5 

يةاتقتاادعوامل : 2البعد   0,651 5 

باتقي العوامل البيئة: 2البعد   0,141 6 

 22 0,733 العوامل المؤثرة على رضا الزبون: ثانيالمحور ال

 10 0,810 مستوى رضا الزبون على الخدمات البنكية الجزائرية :ولالمحور األ

 32 0,818 جميع عبارات االستبيان

  SPSS .V24  خمرجات برنامج، باالعتماد على بيانات االستبيان باحثنيال إعدادمن : المصدر

وهي  (0.200 - 0.170)كرونبا  حملاور االستبيان تراوح بني  معامل ألفا ،أعاله اجلدولمن 
يدل على أن أداة الدراسة ذات  ؛مبا 0.202جلميع عبارات االستبيان معا  بلغ تقدمعامالت مرتفعة، و 

  .ثبات كبري مما جيعلنا على ثقة تامة باحة االستبيان
ومنه نستنتج أن أداة الدراسة اليت أعددناه ملعاجلة املشكلة املطروحة هي صادتقة وثابتة يف مجيعع فقراهتعا وهعي 

 .تطبيق على عينة الدراسة جاهزة لل

أمهها ما اتضح يف اجلدول أدناه، لعّل  :غرافية ألفراد عينة الدراسةو عرض وتحليل المتغيرات الديم .2
 .%22.02من أّن دوافع اختيار الزبائن للبنك تتم على أساس جربي بنسبة 
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 يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات المعلومات الشخصية :(14) جدول رقم
 %النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير الرقم

 54,39 31,00 ذكر الجنس 11

 45,61 26,00 أنثى

 السن 12

سنة 25أقل من   12,00 72,27 

30-25 12,00 22,81 

40-31 13,00 22,81 

50-41 11,00 19,30 

 5,26 3,00 سنة 51يفوق 

 العلمي المؤهل 13
 5,26 3 ثانوي

 63,16 36 جامعي

 31,58 18 دراسات عليا

 الوظيفية الرتبة 14

 7,02 4 أعمال حرة

 31,58 18 أستاذ

 14,04 8 إداري

 22,81 13 موظف

 24,56 14 طالب

 طبيعة البنك 15

 ccp 24 42,11حساب جاري بريدي   

 5,26 3 بنك أجنبي

 1,75 1 البركة

 50,88 29 بنك عمومي

 االختيار دوافع 16

 22,81 13 عشوائيا

 21,05 12 نصيحة

 49,12 28 مجبر

 7,02 4 السمعة

 111 55 المتغّير/ المجموع 

 SPSS.V24  باالعتماد على بيانات االستبيان، خمرجات برنامج نيباحثال إعدادمن  :المصدر
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 في الدراسةاختبار التوزيع بيانات  أفراد العينة واألدوات اإلحصائية المستخدمة  .3
 (Kolmogorov-Smirnov) اختبار التوزيع الطبيعي بطريقة  اختبار كولمجروف سيمرنوف .1.3

 :وضع فرضيتني يتممن أجل ، طبيعة توزيع بيانات العينة حتديدجيب أوال 
H0 :يبيانات العينة تتبع التوزيع الطبيع           H1 :بيانات العينة ال تتبع التوزيع الطبيعي 

 (Kolmogorov-Smirnov)يبين قيمة اإلحصائية لالختبار التوزيع الطبيعي (15) رقمجدول 

     Sigمستوى المعنوية القيمة االحصائية لالختبار محاور المقياس

 :الثانيالمحور 
العوامل المؤثرة على 

 رضا الزبون

 *0,200 0,073 عوامل تتعّلق بالبنك:  81البعد 

 0,088 0,109 ذاتيةعوامل سيكولوجية : 82البعد 

 0,124 0,117 عوامل اتقتاادية: 83البعد 

 *0,200 0,096 باتقي العوامل البيئة: 84البعد 

 0,111 0,120 العوامل المؤثرة على رضا الزبون: الثانيالمحور 

مستوى رضا الزبون على الخدمات البنكية : ولالمحور األ
 *0,200 0,079 الجزائرية

 SPSS.V24  باالعتماد على بيانات االستبيان، خمرجات برنامج باحثنيال إعدادمن  :المصدر

مما , لكل من متغريات الدراسة (0.03)اكرب من  sigمن اجلدول أعاله جند أن مستوى املعنوية 
لتوزيع الطبيعي ومن مث سنستخدم األدوات اإلحاائية املعملية الختبار ا تتبعبيانات العينة  أنّ يدل على 
 .الفرضيات

مت إخضاع البيانات إىل عملية التحليل اإلحاائي باستخدام  :األدوات اإلحصائية المستخدمة. 2.3
 . SPSS.V24برنامج احلزمة اإلحاائية للعلوم االجتماعية 

بغية التعرف على متوسط إجابات املبحعوثني حعول االسعتبيان ومقارنتهعا باملتوسعط  :المتوسط الحسابي -
 (.02) ععععالفرضي املقدر ب

لتأكد من صالحية ل، مدى احنراف استجابات أفراد الدراسة اجتاه كل فقرة ملعرفة :االنحراف المعياري -
 .النموذج الختبار الفرضيات، كما أنه يفيد يف ترتيب العبارات
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 الدراسة اتاستخدم يف الادق البنائي ويف اختبار الفرضي :معامل ارتباط بيرسون -
 أمععا، هري ثتععأنسععبة  بالتععايل، و لتععابعيقععيس مععدى مسععامهة املتغععري املسععتقل يف املتغععري ا: R²معامللل التحديللد  -

 . خارج الدراسة وكذا للخطأ العشوائي ترجع ملتغرياتملتغريات ا عن النسبة املتبقية
 .تفسري تأثري كل متغري مستقل يف املتغري التابع هبدف :تحليل االنحدار المتعدد -
السعععتعانة مبعامعععل ألفعععا كرونبعععا  لقيعععاس الثبعععات ومعامعععل االرتبعععاط بريسعععون با: اختبلللار الصلللدق والثبلللات -

 .لقياس الادق االتساق الداخلي ألداة الدراسة
 .ملعرفة نوع توزيع بيانات العينة :(Kolmogorov-Smirnov)اختبار التوزيع الطبيعي  -
عرض وتحليل إجابات أفراد العينة حول متغيرات الدراسة وتحديد مستويات توفرها وأهميتها   .4

 (الفرضية األولى) مستوى رضا الزبون على الخدمات البنكية الجزائرية: عرض إجابات العينة. 1.4
من خالل اجلدول أدناه يتّّب أّن املستوى العام لرضا الزبائن على اخلدمات البنكية اإللكرتونية  

 . % 12.1متوّسط بوزن نسيب 
نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات مستوى رضا الزبون على الخدمات : (16) جدول رقم

 البنكية الجزائرية

 العبللللللللللللارات الرقم
 المتوسط
 الحسابي

انحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
% 

مستوى 
 الموافقة

 متوسطة 1241 0,926 3,23 أنت راضي عن  التوزيع اجلغرايف للبنوك وخدماهتا   1

 متوسطة 1247 0,978 3,16 هل أنت راض على تنويع خدمات ومنتجات بنكك 2

 متوسطة 1042 0,981 3,04 هل أنت راض على جودة خدمات ومنتجات بنك 3

 متوسطة 3241 1,132 2,93 هل أنت راض على املستوى التكنولوجي لبنكك 4

 متوسطة 1341 1,114 3,28  .باألخص اإللكرتونية  ء موظفي بنككادأهل أنت راض على  5

6 
هل أنت راض على سلة اخلدمات واملنتجات اإللكرتونية 

 .لبنكل
 متوسطة 32 1,042 2,95

 متوسطة 1341 1,130 3,28 .البنكية( الرسوم)اخلدمات هل أنت راض عن تسعرية  5
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 منخفضة 2242 1,234 2,37 .مستوى اخلدمات البنكية اإللكرتونية اجلزائرية عاملي 8

 متوسطة 3342 1,180 2,77  .هل أنت راض عن مستوي التعامالت عن بعد 9

 منخفضة 3047 1,102 2,56 هل أنت راض عن آجال إجناز املعامالت يف البنوك اجلزائرية  11
 متوسطة 6446 0,659 2,95 مستوى رضا الزبون على الخدمات البنكية الجزائرية

 SPSS.V24  باالعتماد على بيانات االستبيان، خمرجات برنامج نيباحثال إعدادمن  :المصدر

 عرض وتحليل إجابات أفراد العينة ومستويات توفر المتغيرات الدراسة .2.4
 تتعّلق بالبنكعوامل  :األول العامل -

تبنّي أّن الوزن النسيب ملوافقة الزبائن على عبارات العوامل املتعّلقة بالبنك  دناهمن خالل اجلدول أ 
، وباتفاق باألغلبية على أنّه ال ميكن محل هذه اخلدمات خارج اإلتقليم اجلزائري؛ مبا يناتقض 33.1متوّسطة 

 .طبيعة اخلدمات البنكية هلذا العار

 بالبنك ةتعّلقالمامل العو نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات  :(15)جدول رقم

 العبللللللللللللارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

انحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
% 

مستوى 
 الموافقة

 متوسطة 3142 1,13 2,84 اخلدمات البنكية اإللكرتونية متاحة لك مىت إحتجت هلا 1

 منخفضة 2242 1,14 2,49 حمققة فعال يف بنكك H 72/72 ،J 2/2 هل خدمة 2

 متوسطة 1242 1,23 3,19 تغطية اخلدمات اإللكرتونية لبنكك وطنية 3

 متوسطة 2241 1,05 2,18 تغطية اخلدمات اإللكرتونية لبنكك عاملية 4

 متوسطة 3047 0,93 2,51 (.املنتجات اجلديدة، الرسوم)تفّوق مستوى اإلعالن البنكي م 5

 مرتفعة 1242 0,91 3,47 إجراءات التعامالت البنكية اإللكرتونية معّقدة يف اجلزائر 6
 متوسطة 55.6 0,66 2,78  العوامل المتعلقة بالبنك مستوى 

 SPSS.V24  باالعتماد على بيانات االستبيان، خمرجات برنامج باحثنيال إعدادمن  :المصدر

 

 

 

 

 



 كبيري فتيحة
 سماحي أحمد. د

 ر،تقييم مستوى الخدمات البنكية اإللكترونية في الجزائ
 مدخل تحليل رضا الزبون

 

48 

 

 عوامل سيكولوجية ذاتية :العامل الثاني   -

أّن مستوى موافقة املستجوبني بلغ أعلى مستوى بالنسبة هلذا العامل أين بلغ  يبنّي دناه اجلدول أ
 .إذن زبائن البنوك اجلزائرية ليست هلم مشكلة للتعامل بالتقنيات البنكية احلديثة 12421

 وامل سيكولوجية ذاتيةالعنتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات :(18)جدول رقم

 العبللللللللللللارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

انحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
% 

مستوى 
 الموافقة

 ةلللمرتفع 2247 1,04 3,86 جتيد استخدام الوسائل اإللكرتونية 1

 متوسطة 3241 0,95 2,98 اخلدمات البنكية اإللكرتونية داماستختواجه مشاكل يف  2

 متوسطة 1242 1,13 3,39 إمكانيات تكنولوجية متطورة يف أسرتك وعملكمتلك  3

 متوسطة 12 1,04 3,35 اخلدمات البنكية اإللكرتونية تناسب تعامالتك 4

 ةلللمرتفع 2342 1,03 3,79 احملفظة ا إللكرتونية أنسب لعارنه شخايتك 5
 ةللللللمرتفع 46,.6 0,61 3,473 مستوى توفر عوامل سيكولوجية ذاتية

 SPSS.V24  باالعتماد على بيانات االستبيان، خمرجات برنامج باحثنيال إعدادمن  :المصدر

 

 قتصاديةاالعوامل ال :العامل الثالث -
يتضح أّن مستوى موافقة املستجوبني على عبارات هذه الفقرة شديد مبا يال إىل  دناهاجلدول أ من

  .مشّجعة جدا على املمارسة البنكية اإللكرتونيةية تقتاادمبعىن أّن العوامل اال ،22.2نسبة 
 قتصاديةاالعوامل النتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات .: (19)جدول رقم

 العبللللللللللللارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

انحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
% 

مستوى 
 الموافقة

1 
على املمارسة  حيّفزك األطراف الذين تتعامل معهم

 .اإللكرتونية
 مرتفعة 1247 1,119 3,46

 مرتفعة 2047 1,118 3,56 .تسعرية اخلدمات اإللكرتونية تنافسية 2

 متوسطة 1341 1,013 3,28 .مستوى دخلك يدفعك للممارسة اإللكرتونية 3
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4 
ظروفك املادية تشّجعك على املمارسة البنكية 

 .اإللكرتونية
 مرتفعة 1242 1,037 3,47

5 
ظروف السوق احلديثة حتّتم عليك التعامالت 

 .اإللكرتونية
 مرتفعة 2242 1,11 3,74

 مرتفعة 70.02 0,68 3,50 مستوى توفر عوامل اقتصادية
 SPSS.V24  باالعتماد على بيانات االستبيان، خمرجات برنامج باحثنيال إعدادمن  :المصدر

  العواملباقي  :العامل الرابع -
 العوامل البيئة:   84 نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات البعد: (11)جدول رقم

 العبللللللللللللارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

انحراف 
 المعياري

الوزن النسبي 
% 

مستوى 
 الموافقة

1 
ي التعامالت البنكية حتمالتشريعات القانونية اجلزائرية  

 .اإللكرتونية
 منخفضة 2242 1,10 2,47

 منخفضة 3041 0,97 2,53 .أمنة وحممية بالقدر الكايف GABأو    DABمواتقع  2

 متوسطة 3247 1,12 2,96 .اجملتمع اجلزائري يشّجع املمارسات اإللكرتونية 3

4 
الوعي اإللكرتوين ناضج بالقدر الكايف  يف اجملتمع 

 .اجلزائري
 متوسطة 3147 1,06 2,81

5 
اإللكرتونية تشّجع تفاتقم اجلرمية يف تقطاع  املمارسات

 .املال
 مرتفعة 1242 1,24 3,42

 متوسطة 1242 1,14 3,37 .احملفظة املالية اإللكرتونية أكثر أمانا 6
 متوسطة 58452 0,57 2,93 العوامل باقي مستوى توفر 

 SPSS.V24  باالعتماد على بيانات االستبيان، خمرجات برنامجباحثني ال إعدادمن  :المصدر

الوزن النسيب ملوافقة املستجوبني للعوامل االجتماعية، السياسية واألمنية هي ه عالمن اجلدول أ
حيث أعلى األوزان خيص املمارسات اإللكرتونية تشّجع تفاتقم انتشار اجلرمية  32.32األضعف بوزن نسيب 

 .أكثر أمانا بالنسبة هلماملالية يف اجملتمع، تليها موافقتهم على أّن احملفظة اإللكرتونية 
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 :(الفرضية الثانية) الدراسة  اتفرضياختبار . 3.4
 داللة مستوى عند إحاائية تأثري ذو داللة ال يوجد :(H0) الفرضية الافريةحيث تنّص 

(0.03= α)  الفرضية بينما  اجلزائرية اإللكرتونية اخلدمات البنكية ىرضا الزبائن عل على املدروسةللعوامل
رضا  على املدروسةللعوامل  (α =1.10) داللة مستوى عند إحاائية تأثري ذو داللة يوجد :(H1)  البديلة

 ؛اجلزائرية اإللكرتونية اخلدمات البنكية ىالزبائن عل
  يبين نتائج تحليل  االنحدار المتعدد بين المتغيرات المستقلة  و المتغير التابع  :(11) جدول  رقم

معنوية الكلية لنموذج 
 االنحدار المتعدد

 لمعامالت االنحدار المتعدد/المعنوية الجزئية  القدرة التفسيرية

Fcal 
مستوى 

 (SIG)المعنوية
r 

2
 R المتغّير المستقل b t 

 

(SIG) 

12,95 0,000 0,706 0,499 

0,909 1,819 0,075 

 x1 +0,651 6,292 0,000بالبنك  تتعّلق عوامل

 x2 0,179 1,528 0,133سيكولوجية  عوامل

 x3 0,110 0,997 0,323ية اتقتااد عوامل

 x4 -0,263 -1,880 0,066البيئية  العوامل باتقي

عدد =)حيث درجة الحرية .(52 ،  و، 4)  ودرجة الحرية 1.15عند مستوى الداللة   2.562 :المجدولة F قيمة 
 52=  5  - 55= المتغيراتعدد  –(N)،    عدد العينة 4= 1-5(=  1-المتغيرات 

 SPSS.V24  باالعتماد على بيانات االستبيان، خمرجات برنامج باحثنيال إعدادمن  :المصدر

 Fوهو دالة إحاائيا حيث تقيمة  (r=0.201)معامل ارتباط بريسون  تقيمة أعالهمن جدول 
 2)احلرية  ودرجة 0.03عند مستوى الداللة   7.317: اجملدولة Fاكرب من تقيمة 07.230: احملسوبة

 :إذن. 0.03اتقل من مستوى الداللة   SIG=0.000( املعنوية) وأيضا تقيمة االحتمال . (37و
 ومنه نقبل الفرضية البديلة  ،المتغيرات المستقلة والمتغير التابعتوجد عالتقة دالة إحاائيا بني  
  H1 :،التابع المتغيرات المستقلة في  المتغير  منوذج االحندار التعدد معنوي. 
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 :(القدرة التفسيرية )   R2تقييم معامل التحديد للنموذج  .4.4
R)التفسري  معامل حتديد 

2 
ساهم هبا املتغريات املستقلة تاليت  املؤوية لنسبةايكشف  (

x1 ;x2 ;x3 ;x4   املتغري التابع ( التباين)معا يف  تغري(y).  وتعزى النسبة املتبقية ملتغريات أخرى خارجة
 .الدراسة وكذا اخلطأ العشوائيهذه عن 

7التحديد معامل
R عوامل، املتعلقة بالبنك)وهذا يعين أن املتغريات املستقلة  0.222 يساوي 

 من التغريات اليت حتدث يف املتغري املتغري%  22.20  تفسر (البيئية العوامل ية،اتقتااد سيكولوجية، عوامل
والباتقي راجع إىل عوامل  أو ظروف أخرى غري ممثلة (.  رضا الزبائن على اخلدمات البنكية اجلزائرية)التابع 

 .يف النموذج املقرتح منها اخلطأ العشوائي
يتم االعتماد على الايغة اخلطية كايغة رياضية  :صياغة النموذج الرياضي للظاهرة قيد الدراسة .5.4

 :لتايل ملعادلة النموذج تكون كا
                                    

 :حيث
y xi ai b0    

 اخلطأ العشوائي املعامل الثابت معامالت االرتباط العوامل املؤثرة رضا الزبون

الذي ينوب      يالحظ أن النموذج االحندار ذو طابع احتمايل هلذا مت إدراج اخلطأ العشوائي  
 .عن بعض املتغريات اليت ال ميكن تقياسها أو مل يتم إدراجها أو ألسباب أخرى

 :باستخدام االحندار املتعددلظاهرة تقيد الدراسة املتحال عليه اإذن منوذج 
                                                   

نستنتج أّن نسب تفسري رضا الزبون على اخلدمة البنكية اإللكرتونية يف اجلزائر :وفقا هلذا النموذج
العوامل  ؛%02.2؛ العوامل السيكولوجية للزبون ذاته  %13.0العوامل املرتبطة بالبنك :تتوزّع كما يلي

 .ق عالتقة عكسيةوف % 71.2أماّ باتقي العوامل بنسبة . وذلك وفق عالتقة طردية %00ية تقتااداال
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 :خاتمة
، اخلعدمات اإللكرتونيعة البنكيعة ورضعا الزبعون حث العالتقة بني متغريين مهمني واملتمثلعني يفتناول الب 

 :ن النتائج نذكرها كاآليتإىل جمموعة م وعليه فقد توصل البحث
 مستوى رضا الزبائن على اخلدمات البنكية االلكرتونية يف اجلزائر متوّسط بشكل عام؛ -
وجود عالتقة خطية موجبة تربط مسعتوى رضعا الزبعائن بكعّل معن العوامعل املرتبطعة بالبنعك، العوامعل الذاتيعة  -

االجتماعية، الثقافية، السياسية )ية، وسالبة بالنسبة لباتقي العوامل األخرى تقتاادللزبون وكذا العوامل اال
 ؛(واألمنية

            ونيعععععة يتعلّعععععق أساسعععععا بالعوامعععععل البنكيعععععةمشعععععكل رضعععععا الزبعععععون اجلزائعععععري علعععععى اخلعععععدمات البنكيعععععة اإللكرت  -
 (.إجراءات املعامالت، التجهيزات املتاحة، املورد البشري وكذا التجسيد الفعلي للخدمة اإللكرتونية) 

 :وبالتايل وعلى ضوء هذه النتائج ميكن اتقرتاح التوصيات التالية
 اجلزائرية ضمن سوق سّيدها الزبون؛وجوب االهتمام مبفهوم إرضاء الزبون على مستوى البنوك  -
 االستغالل األمثل ملا توفّره تكنولوجيا املعلومات واالتاال عن طريق تطبيقها فعليا؛ -
إيالء األمهية املناسبة للخدمة اإللكرتونية البنكيعة وجتسعيدها الفعلعي ميعدانيا بتجنيعد كافعة الوسعائل املاديعة  -

 والبشرية املوافقة هلا؛
 ني حترير رتقمنة اخلدمة البنكية وتعميمها مع املخاطر احملتملة هلذه الرتقمنة؛حماولة خلق توازن ب -
 .الرتقمي تقتااداالرتقاء جبودة اخلدمة اإللكرتونية البنكية كعامل تنافسي يف ظل معطيات اال -

 :المراجعقائمة 
 :مراجع باللغة العربية

 :مؤلفات
 .2004  عمان، والتوزيع، للنشر احلامد دار ،"المصرفي التسويق"العجارمة،  تيسري .0
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تشخيص إمكانيات التخطيط للتنمية االقتصادية المحلية بوالية تيارت وفق أسلوب التحليل 
 من منظور االقتصاد المكاني ACPت األساسية  بالمركبا

 بنيــــــة صابرينـــــــة. د
 تيارت–جامعة ابن خلدون ، (ب) أستاذة حماضرة

 benia_sabrina@yahoo.fr: بريد إلكرتوين
 

 بلجياللي فتيحة. د
 تيارت–جامعة ابن خلدون ، (ب) أستاذة حماضرة

 beldj_fatiha@yahoo.com: بريد إلكرتوين
 :ملخص

دائرة  14جاء هذا البحث كمحاولة الستخدام أسلوب التحليل باملركبات األساسية لتصنيف 
مؤشرا اقتصاديا، مت  96لوالية تيارت وفق خصائصها الطبيعية، االقتصادية واالجتماعية باالعتماد على 

  .XLSTATإخضاعها للمعاجلة اإلحصائية باستخدام الربنامج اإلحصائي 
وقد أظهر التحليل وجود أربع جمموعات، متثلت اجملموعة األوىل يف دائرة تيارت و اليت تتميز 

السوقر، فرندة، قصر الشاللة و اليت تتميز بالتنمية احلضرية، : هيت املتعددة، واجملموعة الثانية و باإلمكانا
تنمية زراعية و فالحية، هي مناطق ذات عني كرمس، عني الذهب، محادية، و : هبا: واجملموعة الثالثة
هبا الدمحوين، مغيلة، واد ليلي، مشرع الصفا، مدروسة، الرحوية وهي مناطق شبه مهمشة : واجملموعة الرابعة

اقتصاديا، وباعتبار أهنا تتوفر على العديد من اخلصائص التنموية، فإنه ميكن االستثمار يف السياحة مثال و 
 .  يف األنشطة التجارية

 .األساسية باملركبات التحليل ،التنمية االقتصادية احمللية، التخطيط االسرتاتيجي :تاحيةالكلمات المف
Résumé : 

Cette recherche est venue autant qu’une tentative d'utiliser la méthode 

d’analyse en composantes principales, pour le classement de 14 Daira de la 

mailto:beldj_fatiha@yahoo.com


 ةــنـة صابريـــــــــــبني. د
 بلجياللي فتيحة. د

التخطيط للتنمية االقتصادية المحلية بوالية تيارت وفق  إمكانياتتشخيص 
 من منظور االقتصاد المكاني ACPأسلوب التحليل بالمركبات األساسية  

 

56 

 

wilaya de Tiaret selon ses caractéristiques naturelles, économiques et 

sociales, basé sur 69 indicateurs économiques, qui ont été soumis à un 

traitement statistique en utilisant XLSTAT. 

L'analyse a montré la présence de quatre groupes : le premier groupe 

est la Daira de Tiaret, qui se caractérise par multi-potentiel, le second 

groupe: Sougueur, Frenda, Ksar Chellala, qui se caractérise par un 

développement urbain, le troisième groupe: ain Kermes, Ain Dheb, 

Hamadia, qui sont des régions du développement agricole, et le quatrième 

groupe: Dahmouni , Mghila,Oued Lili, Mecheraa Sfa Medroussa, Rahouia 

qui sont des zones marginalisées économiquement, et comme elles sont 

disponibles sur plusieurs caractéristiques de développement, donc on peut 

investir dans le tourisme, par exemple, à dans les  activités commerciales. 

Mots clés: développement économique local, la planification stratégique, 

l'analyse en composantes principales 

 :مقدمة
 و البشرية و الطبيعية للموارد األمثل االستغالل إىل االقتصادية احمللية التنمية اسرتاتيجيات هتدف

 (الطبيعية االجتماعية، االقتصادية،) املقومات مجيع من االستفادة خالل من التجهيزات و العامة املرافق
 املناطق تأهيل حملاولة إسرتاتيجية وخطط برامج تشكيل طريق عن الشاملة، التنمية لتحقيق املناطق ملختلف

 تصنيف ارتأينا تيارت، بوالية حملية تنمية إحداث غيةوب هنا من لالستثمارات، جاذبة بيئة خبلق نشاطاً، األقل

 .هلا األنسب التنموية الربامج اختاذ و لصياغة االقتصادية، ملؤشراهتا وفقا الوالية هذه دوائر
 دوائر بني التوازن وحتقيق تيارت والية يف احمللية التنمية إمكانيات حتليل حملاولة الدراسة هذه جاءت لذا

  .تنميطها حماولة أخرى بعبارة أو بينها التنموية الفجوات ييقتض و الوالية، هذه
 :الدراسة مشكلة :أوال

 احمللية االقتصادية للتنمية االسرتاتيجي التخطيط إمكانية على التعرف يف الدراسة مشكلة تتحدد  

 لاسؤ ال على اإلجابة هذه دراستنا يف حناول وعليه األساسية، باملركبات التحليل أسلوب وفق تيارت بوالية
 :التايل
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 أسلوب وفق تيارت بوالية المحلية االقتصادية للتنمية التخطيط إمكانيات تشخيص يمكن كيف   

 ؟ األساسية بالمركبات التحليل
 : الفرعية سئلةاأل من مجلة اإلشكالية هذه حتت تندرج و
 احمللية؟ االقتصادية بالتنمية املقصود ما -
 االسرتاتيجي؟ التخطيط هو ما -
 األساسية؟ باملركبات التحليل وفق احمللية للتنمية التخطيط ميكن مدى أي إىل -

 :يلي ما خالل من الدراسة هذه أمهية تأيت :الدراسة أهمية :ثانيا
 إىل هتدف علمية طرق وفق تُبىن منظمة عملية احمللية، االقتصادية للتنمية االسرتاتيجي التخطيط يعترب -

 التنموية؛ األهداف حتقيق بغرض املتاحة املوارد كافة باستخدام املدى، بعيدة خطط وضع
 منهجية تبين يف القرار وصناع املدراء ملساعدة تيارت والية عن املعلومات تقدمي يف الدراسة هذه تساعد -

 حملياً؛ وتوظيفه االسرتاتيجي التخطيط
 .للوالية احمللية املوارد كافة من لالستفادة التنموية، اإلسرتاتيجية اخلطط عوض -

 :يلي ما إىل الدراسة هذه هتدف :الدراسة أهداف :ثالثا
 الوالية؛ إمكانيات حول معلومات قاعدة توفري -
 االقتصادية؛ التنمية إمكانيات حسب الوالية دوائر تصنيف -
  .التنموية الربامج لوضع القرار صناع مساعدة شأهنا من صاديةاالقت اإلمكانيات توزيع خبارطة اخلروج -

 الدراسة فرضيات :رابعا
 االقتصادية؛و  الدميغرافية االجتماعية، غرياتللمت وفقا تيارت والية دوائر بني تباين و اختالف هناك -
 .رتتيا لوالية االسرتاتيجي التخطيط يف الكبري األثر الفالحية األراضي لعامل يكون أن ميكن -
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 الدراسة عينة و مجتمع :خامسا
 املؤشرات عن املعلومات خمتلف مجع مت قد و تيارت، لوالية دائرة 11 من الدراسة عينة تتكون

  .دائرة لكل االقتصادية
 الدراسة منهج :سادسا

 قيد املشكلة لتحليل األنسب أنه كون التحليلي، املنهج استخدام مت فقد الدراسة، طبيعة على ءبنا

 لوالية امليزانية إعداد و الربجمة مديرية من املعلومات مجع خالل من امليدانية الدراسة إىل إضافة الدراسة،

 .تيارت
 الدراسة أداة :سابعا

 96 على االعتماد خالل من البيانات، ملعاجلة  XLSTATاإلحصائي الربنامج على االعتماد مت

 .غريها و الدميغرافية االقتصادية، االجتماعية، اخلصائص مشلت متغرية
 الدراسة حدود :ثامنا

 1026 سنة بفرتة زمنياً  الدراسة حتددت حيث :الزمنية الحدود. 
 اجلزائرية اجلمهورية يف تيارت والية دوائر مستوى على الدراسة متت :المكانية الحدود. 

 النظري اإلطار :األول المحور
 :حول التنمية المحلية االقتصادية أساسيات .1

ظهر مفهوم التنمية احمللية االقتصادية مع تطور البعد البشري يف الفكر االقتصادي السائد خالل 
وذلك بازدياد االهتمام النصف الثاين من القرن املاضي، فأصبحت من أهم اهتمامات خمتلف احلكومات 

 طري، فهي تعترب مطلباالقباجملتمعات احمللية كوهنا الركن الرئيسي إلحداث التنمية الشاملة على املستوى 
لتحقيق العدالة يف توزيع املكاسب بني خمتلف األجيال، وأداة مهمة ملواجهة التحديات املتزايدة  أساسيا

كان العامل القروي احلقل األول  لقد. ألفراد اجملتمع، و حتقيق نوع من التوازن اجلهوي بني خمتلف األقاليم
عملية  املدن خصوصا يف األحياء، فالتنمية احمللية ود القرية إىللتطبيق هذا املفهوم، لكنه اليوم جتاوز حد
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فاجلهود الذاتية و املشاركة الشعبية ال تقل أمهية  تستوجب تضافر اجلهود احمللية الذاتية و اجلهود احلكومية،
 .يةعن اجلهود احلكومية يف حتقيق التنمية عرب مسامهة السكان يف وضع و تنفيذ مشروعات التنم

 :عريف التنمية المحلية االقتصاديةت .1.1
على ف" ،التنمية قبل احلديث عن التنمية احمللية االقتصادية البد من االلتفات إلـى معىن كلمة

و بعبارة  املستوى اللغوي يقصد هبا االزدهار، الزيادة، و الرفاهية، مما يوحي بتغيري إجيايب و بتطور و تقدم،
أو لبلد تعين الطموح إىل غد أفضل على املستويات  أخرى إن التنمية بالنسبة جملموعة من السكان

وبصفة عامة تعين التنمية التمكن من الوصول باستمرار إىل مستوى ، االقتصادية واالجتماعية و الثقافية
ا يدل على أن التنمية سياق حركي عيش جيد من الناحيتني املادية و املعنوية وإن دل هذا على شيء، فإمن

يؤدي إىل االنتقال من وضع سابق غري مرض إىل وضع الحق يستجيب بكيفية مرضية إىل حاجات 
وطموحات الشخص واجلماعة، فاهلدف األخري من التنمية هو تفتح الشخص الذي يؤدي إىل تقدم 

 1."اجملتمع
 واالختالف هلذا التشابك ونتيجة ومتشابكة، متداخلة، متفاعلة تعترب و أبعادها التنمية مصادر إن

 اليت العملية هي":المحلية للتنمية تعاريف يلي سنقدم ما ويف النظر حوهلا،  ووجهات االجتاهات تعددت
 مبستويات لالرتفاع احلكومية و اجلهود اجلهود الشعبية بني الفعال التعاون حتقيق بواسطتها ميكن

 للسكان احلياة نوعية حتسني منظور من ثقافيا، اجتماعيا، احمللية اقتصاديا، الوحدات و احمللية التجمعات
 فهي، 2 "منظومة شاملة و متكاملة يفاحمللية  اإلدارة مستويات من مستوى يف التجمعات احمللية تلك

 القيادات خالل من احمللية، الوحدة احتياجات عن تعرب حملية سياسة عامة إطار يف تتم اليت التغيري عملية
 .احمللية الوحدة لكل أفراد املعيشة مستوى رفع إىل وصوال احمللية، املوارد استغالل على احمللية القادرة

                                                 
جامعة البليدة،  ،اإلنسانية، جملة العلوم إشكالية التنمية المحلية المستدامة في ظل حماية البيئةمليكة طيب سليمان،  1

 .01 ص ،8002، 93 العدد اجلزائر
 .11 ص ، 2001اإلسكندرية، اجلامعية ، درا ،المحلية والتنمية المحلي التمويل املطلب، احلميد عبد عبد 2
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 1:و يقوم مفهوم التنمية احمللية على عنصرين رئيسيني مها   
ذولة املشاركة الشعبية يف جهود التنمية احمللية، و اليت تقود إىل مشاركة السكان يف مجيع اجلهود املب -

 .لتحسني مستوى معيشتهم ونوعية احلياة اليت يعشوهنا معتمدين على مبادراهتم الذاتية
 .توفري خمتلف اخلدمات ومشروعات التنمية احمللية بأسلوب يشجع االعتماد على النفس واملشاركة -

 يف كافة سكنية مقاطعة أو سكنية مبنطقة اخلاصة التنمية "عن عبارة على أهنا احمللية التنمية وتعرف
 على ، والعمل تعرتضهم أمهية كبرية اليت املشكالت إيالء مع والثقافية االجتماعية االقتصادية، اجلوانب

 كافة يف التنموية أيضا الزيادة كما تعين وطنية شاملة، خطة إطار ضمن املسؤولة السلطات قبل من حلها
 اإلنساين املستوى وحتقيق والنمو التنمية من متقدمة مراحل إىل احمللي للوصول املستوى على القطاعات

 4."السواء على إمكانيته و املعاصر االجتماعي التفكري حتدده مثاليات الذي
كما تعرف على أهنا تلك العملية اليت يشرتك فيها كل الناس يف احملليات و الذين يأتون من كل "

يعملون سويًا لتحفيز النشاط االقتصادي احمللي و الذي ينتج عنه اقتصاد يتسم باملرونة القطاعات و 
رد و اجملتمع، مبا فيها واالستدامة، وهي عملية هتدف إىل تكوين الوظائف اجلديدة وحتسني نوعية احلياة للف

 5."الفقراء و املهمشني، مع احملافظة على البيئة
عملية تغيري تتم بشكل مستمر ال تتوقف وال تنته عند نقطة معينة لكنها "وتعترب التنمية احمللية 

ومن أجل ذلك فإن التنمية  ومتصاعدة إلشباع احلاجات واملطالب املتجددة للمجتمع احمللي، مستمرة

                                                 

 
، إستراتيجية ترقية التشغيل في الجزائر في إطار برامج دعم التنمية المحلية المستدامةبـوقـرة رابـح، عـريوة حمـاد،  4

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيري،مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل التنمية املستدامة وظاهرة البطالة،  
 .02ص  ،8011وفمرب ن 19 -11

 .81ص  ،1660، 1 اإلسكندرية، طبعة ،والتعليم التربية وزارة العريب، الوطن يف التنمية عقلة، أمني حممد 5
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يف الدول املتقدمة كما توجد يف الدول النامية، وتوجد يف املناطق احلضرية كما توجد يف  احمللية توجد
 6."املناطق الريفية

فمنطلق التنمية احمللية هو تبين مبدأ البناء من أسفل، بأن جنعل من تنمية األقاليم احمللية نقطة 
كل املوارد واألخذ بعني االعتبار خصوصيات لكل، من خالل االستغالل األمثل االنطالق لتنمية اجملتمع ك

 .ملنطقةا
فهي عبارة عن تلك العملية اليت يعمل من خالهلا القطاعني العام  التنمية االقتصادية المحليةأما 

فممارسة  واخلاص مجاعيا على خلق أفضل الظروف لتحقيق منو اقتصادي و مستوى حياة حسن للجميع،
تنمية اقتصادية حملية هو ما يعين العمل مباشرة على بناء القوة االقتصادية ملنطقة ما حملية، و ذلك بغية 

 .حتسني مستقبلها االقتصادي و مستوى نوعية احلياة لسكان تلك املنطقة
 جمرد النمو االقتصادي إىل"جيب التمييز بني التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي، حبيث يشري و 

زيادة الكمية يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي، واملفهوم العكسي للنمو االقتصادي هو الركود 
االقتصادي، بينما تعترب التنمية االقتصادية ظاهرة مركبة تتضمن النمو االقتصادي كأحد عناصرها املهمة، 

املفهوم العكسي السياسية والثقافية، و جتماعية و باإلضافة إىل حدوث تغيري يف اهلياكل االقتصادية واال
للتنمية هو التخلف، وهلذا فهي أمشل من النمو، إذ أهنا تعين النمو مع التغيري، والتنمية االقتصادية احمللية 

 .7"عن التنمية اليت تنتهجها احلكومة املركزية لي أو اجلهوي أو اإلقليمي بعيداتعين الزيادة، النمو والتغيري احمل
نمية احمللية البعد االقتصادي من أجل تنمية اإلقليم احمللي اقتصادياً، و ذلك عن طريق تراعي الت

البحث عن القطاع أو القطاعات االقتصادية اليت ميكن أن تتميز هبا املنطقة، سواء عن الطريق الصناعي، 

                                                 
األدوار المستقبلية للحكومات المركزية والمحليات والقطاع "جمموعة خرباء، التنمية املستدامة واإلدارة اجملتمعية، 6

، البحريناملنظمة العربية للتنمية واإلدارة، املنامة،  أوراق املؤمتر العريب الرابع لإلدارة والبيئة،، "المدنيو المجتمع الخاص 
 .92ص ،8001نوفمرب  80-81

 .10، ص، مرجع سبق ذكرهالتمويل المحلي والتنمية المحليةاحلميد عبد املطلب،  عبد 7
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النهوض بالنشاط الزراعي أو احلريف، هلذا جند أن املنطقة اليت حتدد مميزاهتا مسبقا تكون قادرة على 
االقتصادي املناسب هلا من أجل توفري فائض القيمة عن طريق املنتجات احملققة، باإلضافة إىل ذلك ميكن 

تصبح التنمية احمللية حتقق البعد االقتصادي عن "هلا أن تدمج أفراد اجملتمع الباحثني عن فرص عمل، وهلذا 
نتجات اليت تتميز هبا املنطقة من جهة أخرى،  طريق امتصاص البطالة من جهة، و عن طريق توفري امل

... كذلك تعتمد التنمية احمللية على بناء هياكل القاعدة احمللية من الطرقات، مستشفيات ومدارس
باإلضافة إىل كوهنا تسمح بدمج طاليب العمل فإهنا متهد الطريق حنو اجلو املناسب ألفراد اجملتمع القاطنني 

حاب رؤوس األموال املتواجدين يف األقاليم أخرى من أجل االستثمار هبذا اإلقليم، و تستقطب أص
 2 ."باملنطقة

 :التنمية احمللية االقتصادية على املبادئ األساسية التاليةتعتمد  :مبادئ التنمية المحلية المستدامة .1.1
 ؛التنمية هي عملية شاملة -
 ؛مسامهة املبادرات و املشاريع الصغرى يف التنمية الشاملة -
  .املوارد البشرية هي القوة الدافعة للتنمية -

 :يلي ما إىل احمللية التنمية جهود هتدف :األهداف األساسية للتنمية المحلية االقتصادية .1.1
 يراعي متوازن منو حتقيقتثمني املوارد البشرية و الطبيعية و األمالك احمللية و ترشيد استعماهلا من أجل " -

 التنمية؛ مثار يف توزيع االجتماعي و التكافؤ املوارد توزيع يف االقتصادية الكفاءة اعتبارات
وتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية ( صناعة، زراعة، خدمات)دعم األنشطة االقتصادية املنتجة للثروات  -

 احلضري بتكاثف وتوحيد اجلهود؛شبكة اخلدمات يف الوسط الريفي و  واملتوسطة وتعزيز
 احلضرية و لتضييق املناطق إىل اهلجرة من و احلد الطرد عوامل على للقضاء الريفية املناطق على الرتكيز -

 واحلضر؛ الريف بني خليةاالد الفجوة
                                                 

جامعة الدكتور حيي  ، جملة البحوث والدراسات العلمية،أبعاد التنمية المحلية وتحدياتها في الجزائرغرييب امحد،  8
 .01 ص ،8010 أكتوبر، 01 لعددا فارس، املدية،
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 9 "التخفيف من الفوارق التنموية بني األقاليم و الواليات و داخل اإلقليم الواحد؛ -
 خاصة للمناطق وبصفة السكاين، التكدس مشكلة حلل باملوارد املتمّيزة الواعدة املناطق إىل دفعة إعطاء -

 العمل فرص من الكامل، لتوفري مزيد االستغالل دون االقتصادية إمكاناهتا زالت ما اليت الريفية -
 للشباب؛

 املدين؛ و اجملتمع اخلاص القطاع مشاركة و زيادة اجلديدة االستثمارات من مزيد تشجيع -
 ؛منطقة بكل مراكز املعلومات طريق عن والقرى للمراكز واحملتملة املتاحة واملوارد الحتياجاتا حتديد -
 اجلديدة؛ باملناطق التقليدية غري الصغرية للمشروعات التصدير فرص زيادة -
 ترقية األنشطة االقتصادية املالئمة لكل إقليم من خالل مراعاة اخلصوصية اليت متيز كل جهة؛ -
 تنمية التهيئة احلضرية عن طريق تشجيع االستثمار العمومي واخلاص، الوطين واألجنيب؛ -
 ؛النشاطات القطاعية االقتصادية وضع سياسة اقتصادية جوارية وتفعيلها لتتوافق معها خمتلف -
 ؛ة وترقية نوعية اخلدمات اجلواريةحتسني ظروف وإطار حياة املواطنني بتطوير مراكز احليا -
 .10 .ضمان العدالة يف االستفادة اخلدمات األساسية -
 :االستراتيجي التخطيط .2 

 :االستراتيجي التخطيط تعريف .1.1
 .املستقبل هذا لتحقيق تكتيكات تطور و مستقبلها تطور املؤسسة ترى خالهلا من اليت العملية هو -
 األولويات اجتاه العالقة ذوي كل وسط االلتزام تبين و املؤسسة تتفق خالهلا من اليتو  املنظمة العملية هي -

 22 .احمليطة البيئة مع وتتعاطى رسالتها حتقق اليت األساسية

                                                 
 .00 ، مرجع سبق ذكره، صالتنمية المحلية وتحدياتها في الجزائر أبعادغرييب امحد،  9

 .11 ص ، 2002 األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار العمل، وإجراءات التنظيم اللوزي، موسى 10
 .02 ، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، صتجربة التنمية المحلية في الجزائرأمحد شريفي،  11
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 التعرف حماولة و الداخلية، املنظمة بيئة يف يدور ملا عميق و واقعي فهم إىل تستند ختطيط عملية عن يعرب -
 واملخاطر الفرص على التعرف وحماولة اخلارجية املنظمة بيئة فهم و فيها، الضعف نقاط و القوة نقاط لىع

 البدائل من مجلة بصياغة له واإلعداد املستقبل، واستشراف توقع من ميكن مما عليها، تنطوي اليت

 باجتاه املنظمة بيئة يف التأثري شأهنا من اليت و بل أهدافها، لتحقيق املنظمة تقود اليت (االسرتاتيجيات)

  21.األهداف هذه حتقيق تسهيل يف تساهم أفضل ظروف و شروط وخلق
 و الفرص مع بفعالية للتعامل األجل طويلة اخلطط تنمية أنه على االسرتاتيجي التخطيط يعرف -

 متلكها اليت للموارد الضعف و القوة مصادر ضوء يف و للمؤسسة، اخلارجية البيئة يف املوجودة التهديدات

 املمكن األهداف صياغةو  ورسالتها املؤسسة مهمة تعريف كذلك ويتضمن الداخلية، بيئتها يف املؤسسة

  21.للمؤسسة العامة السياسة توجهات ووضع االسرتاتيجيات، تشكيل و تطويرو  حتقيقها
 و األساليب و الطرق كل تثماراس إىل يهدف منظم عقلي جهد هو االسرتاتيجي فالتخطيط وعليه

 غايات أو أهداف حتديد االسرتاتيجي التخطيط ويتضمن املرجوة، األهداف حتقيق أجل من املتاحة املوارد

 الشاملة اخلطط من عةجممو  تطويرو  الغاياتو  األهداف هذه لتحقيق الالزمة اإلسرتاتيجية بناء و ،املؤسسة

 11(.فعله؟ كيف) الوسائل و (فعله؟ جيب الذي ما) بالنواتج يهتم إنه األنشطة، تنسيقو  لدمج
 

                                                 
مشروع تطوير أداء املنظمات األهلية من الداخل، شبكة املنظمات  التخطيط االستراتيجي، صابر يونس عاشور، 12

 .1ص  ،8009 فلسطني، دليل املتدرباألهلية الفلسطينية، 
، دراسة واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي لدى مديري المنظمات األشقررشدي عبد اللطيف وادي، إبراهيم  13

 ،فلسطني ،8العدد ، 10 جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، اجمللد، غير الحكومية المحلية في قطاع غزة
 .4ص  ،8006

معوقات التخطيط االستراتيجي في جامعة أم القرى من وجهة نظر محد بن مرضي الكلثم، حازم علي امحد بدارنه،  14
اململكة العربية ، 11اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العايل، اجمللد اخلامس، العدد ، أعضاء هيئة التدريس فيها

 .9ص  ،8018السعودية، 
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 :المحلية للتنمية االستراتيجي التخطيط مراحل .1.1
 مرنة، عملية األخري هذا أن إال احمللية، االقتصادية للتنمية االسرتاتيجي للتخطيط مراحل مخس هناك

 11 .احمللية لالحتياجات وفقاً  أخرى مرحلة مع بالتوازي املراحل أحد تنفيذ يستمر ما وغالبا
 من مبكرة مرحلة يف املوافقة جيب فإنه ،ناجح بشكل اجلهود تنظيم يتم لكي الجهود تنظيم :األولى المرحلة

 جملس يف احمللية بالتنمية اخلاص العمل فريق تشكيل وجيب ،املؤسساتية الرتتيبات على لتخطيطا عملية

 احمللية التنمية عملية جناح يتطلب حبيث االسرتاتيجي، التخطيط عملية إدارة مبدئية بصفة يتول الذيو  ،املدينة

 واملؤسسات األفراد بتحديد االسرتاتيجي التخطيط عملية وتبدأ اخلاص، القطاعو  احلكومية اجلهود تضافر

 .احمللي االقتصاد يف تؤثر اليت الفئات كل إىل باإلضافة التدريب مؤسساتو  البحوث ومراكز ةواألنشط العامة
 احمللية، االقتصادية للتنمية إسرتاتيجية حتديد يف رغبةال حالة يف :المحلي االقتصاد تقييم :الثانية المرحلة

 يف االقتصادية العالقات أو الروابط دراسة خالل من احمللي االقتصاد عن األساسية البيانات على للحصول
 وتنمية والتصنيع املختلفة، األنشطة تنمية يف املتوافرة النوعيةو  الكمية تاملعلوما تستخدم سوف معينة، منطقة

 وأول احمللي، لالقتصاد االسرتاتيجي االجتاه حتديد على تساعد واليت األخرى البيانات إىل باإلضافة املهارات،

 .األساليب من عدد باستخدام البيانات وحتليل جتميع بعدها ،املعلومات بتحديد تبدأ ذلك يف وةخط
 املدن إلحدى النطاق واسع إسرتاتيجي ختطيط إعداد من اهلدف إن :اإلستراتيجية إعداد :الثالثة المرحلة

 قيام عند األمر يستلزم و احمللية، للتنمية االسرتاتيجي بالتخطيط للقيام متكامل منهج إىل التوصل هو

 القتصاديةا التنمية بني التوازن حتقيق اإلسرتاتيجية، بإعداد اخلاصة وجمموعات احمللية احلكومات يف املختصني

 .االجتماعيةو  البيئية املتطلباتو  احمللية
 وإجراءات أهداف ذات إمجالية خطة عن عبارة اإلسرتاتيجية هذه :اإلستراتيجية تنفيذ :الرابعة المرحلة

 عمل برنامج تضع كما حتقيقها، جيب اليت األهداف حتدد أهنا عن فضالً  األجل، طويلة أو  متوسطة قصرية،
                                                 

، وكالة الغوث تنفيذ وتقويم ورشة عمل لعشرين مديرا حول التخطيط االستراتيجيو  تنظيم زياد حممد ثابت،  15
    .9 ص ،8009 الدولية، مركز التطوير الرتبوي، أكتوبر
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 من كل تتناول كذلكو  البيئية و واالجتماعية ملاديةا سواء احمللي اجملتمع اقتصاد يف القوة نقاط وتنمية لتعزيز

 .املتاحة الفرص و التحديات
 بني ما ترتاوح لفرتة احمللية االقتصادية التنمية إسرتاتيجية اقرتاح يتم .اإلستراتيجية مراجعة :الخامسة المرحلة

 أن جيب و احمللية، الظروف تطورات مع لتتواءم لتعديلها سنوياً  مراجعتها ينبغي لكن سنوات مثان إىل ثالث

 بعملية القيام وجبانب ،التنفيذ مراحل كذلكو  واآلثار، والنتائج املخرجاتو  املدخالت راجعةامل عملية تشمل

  .احمللية الظروف لتغري استجابة اإلسرتاتيجية بتعديل القرار ملتخذي النظم فإن اإلسرتاتيجية راجعةم
 

 العملي اإلطار :الثاني المحور
 :أسلوب التحليل بالمركبات األساسية .1

ات كمية مستمرة، غري متجانسة، لدراسة متغري ، ACPتستعمل طريقة التحليل باملركبات األساسية 
ــل أساسيــــــة سنــــــة قـــــد و  ، و طـــــــــور على يــــــــــد k.Pearsonمـــــن قبـــــــــل  1601قــــــدم التحليـل إىل عـــوامــــ

H.Hotelling،  التحليـــــــل اهلندســــي للمعطيــــــات "، و يعــــــــــــرف أيــــضا بــــاســــم 1611سنــــــــة
(Analyse Géométrique des Données)  حتليـــــل االرتبـــــــاطات"أو" (Analyse des 

Corrélations). 
 : (ACP)مفهوم التحليل بالمركبات األساسية .1.1

هو أسلوب إحصائي رياضي يؤدي إىل تقسيم عدد من املتغريات إىل جمموعات يطلق على كل 
مبعىن جتمع عدد من املتغريات معا، وهي أيضا تعين ارتباط عدد من  ،(facteur) اسم عامل جمموعة

املتغريات ببعضها البعض ارتباطا عاليا، وارتباطها بغريها ارتباطا منخفضا، كما أهنا تسعى لوصف العالقات 
 .بني األفراد و بني املتغريات فيما بينها، و عالقة املتغريات و األفراد معا

 :  ACPالواجب مراعاتها في تطبيقالمبادئ األساسية  .1.1
 :متغريات جديدة تتميز بثالثة خصائص أساسية pمتغريات إىل  k املرور من -
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p  أقل بكثري منk *. املتغريات اجلديدةp  هي تركيبات خطية للمتغرياتk  اليت لكل واحدة حصة
 ؛هي مستقلة أي ال يوجد بينها ارتباط pاملتغريات اجلديدة .* متزايدة مسماة باملكونات األساسية

 ؛ طرق احلساب املستعملة تدخل متغريات قياسية -
 .اختيار عدد املكونات اجلديدة و ترمجتها -
 :تطبيق أسلوب التحليل بالمركبات األساسية على مؤشرات التنمية االقتصادية المحلية لتيارت .1
 .األساسية باملركبات التحليل باستخدام تيارت لوالية التنموية املؤشرات دراسة إىل املرحلة هذه يف نسعى   

 :البحث مجتمع .1.1
 منطقةو  الواليات من العديد بني هامة وصل حلقة تعترب تيارت والية فإن اجلغرايف، ملوقعها نظرا

 والية تقعو  19.جغرافيا متنوعة متجانسة، غري احةمس ذات منطقة تعترب اجلنوب، و الشمال بني التماس

 8كلم 80.050.05 مساحة على متتد بلدية، 18 و دائرة 11 من تتكون اجلزائر، غرب تيارت
 .جنوبا واجللفة سعيدة،و  معسكر غربا البيض،و  األغواط جنوباً  غليزان،و  تيسمسيلت والييت مشاال حتدها

 باالعتماد ،دائرة 14 عددها و تيارت، يةوال دوائر هو الدراسة هذه عليه طبقت الذي البحث جمتمع

 .االقتصادية التنمية يف املسامهة شأهنا من اليت و ...االقتصادية، الدميغرافية، اخلصائص ميثل مؤشر 96 على
 :الدراسة في الداخلة المتغيرات .1.1

 املؤشرات من جمموعة توظيف مت لالستثمارات، جذبا واألقل نشاطاً  األكثر املناطق إىل الوصول بغية
 :إىل املتغريات هذه وتنقسم .والتحليل اإلحصائية للمعاجلة إخضاعها  متو  دائرة، كل خصائص متثل التنموية

 عدد :الديمغرافية المتغيرات -...الطاقة التجارة، العمل، التعليم، الصحة، :االقتصادية المتغيرات -

 املستعملة املساحات الغابات، الفالحية، األراضي تقسيم :العمرانية المتغيرات -..النمو معدل السكان،

 ...املياه الغاز، الكهرباء، :االجتماعية والخدمات العامة والمرافق التحتية البنية متغيرات -...للزراعة

                                                 
 .متابعة امليزانية، لوالية تيارتوثائق مقدمة من قبل مديرية الربجمة و  16
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 :للبيانات اإلحصائية المعالجة .1.1
 ليتم بيانات، مصفوفة شكل على هتيئتها و ،(V1،V2...V69) برتميزها قمنا الالزمة املعلومات جتميع بعد   

 :كالتايل النتائج فكانت ، XLSTAT برنامج باستعمال اإلحصائية للمعاجلة إخضاعها
 :المتوسط واالنحراف المعياري.1.1.1

إذا قارنا متوسطات املتغريات نالحظ أن كل املتوسطات هامة ومعتربة، وأن أكرب القيم هي 
املساحة )V5، (عدد سكان الريف)V4،(عدد السكان احلضر)V3،(عدد السكان)V1للمتغريات 

اإلنتاج ) V60 ،(خروف-اإلنتاج احليواين)V57، (الغابات)V8، (املساحة اإلمجالية)V7، (املستعملة للزراعة
عدد سكان )V4للمتغري   ، أما بالنسبة لالحنرافات املعيارية  فأصغر احنراف معياري هو(حبوب-الفالحي

عن تشتت هذه املتغريات  وعليه فهو املسؤول عن متركز املتغريات املدروسة، أما املتغري املسؤول، (الريف
 .  ألنه يعترب االحنراف األكرب، (املساحة اإلمجالية)V7فهو 

 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للمتغيرات :(11)الجدول رقم 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير
V1 64730,071 56706,854 

V3 53116,500 53500,287 

V4 10971,712 6278,286 

V5 50403,571 28874,791 

V7 114992,857 108145,027 

V8 11014,286 16369,860 

V57 28992,571 19651,418 

V60 10212,286 7743,925 

 Xlstat  من اعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات :المصدر
 :مصفوفة االرتباطات .1.1.1

  :نستنج من مصفوفة االرتباطات ما يلي
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(1V، 1V) ،(1V،V3) ،(V3، 1V) ،(1V، 11V) ،(V2، 11V) ،(V3، 11V) ،(V1،V16 ) ،(V2، 

16V) ،(V3، 16V ) ترتبط فيما بينها ارتباطا قويا اجيابيا، يف حني أن(1V ،V4) ،(V2 ،V4) ،(V3 ،

V4) ،(V1، 6V) ،(V10، V4) ،(V1،V11) ،(1V2، 6V )فيما بينها ارتباطا ضعيفا سلبياً  ترتبط. 
 

 القيم الذاتية و الكثافة: (11)الجدول رقم 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

 2,074 2,577 3,080 3,645 5,479 11,711 35,681 القيم الذاتية

 3,005 3,735 4,463 5,282 7,941 16,972 51,712 % الكثافة

 93,110 90,105 86,370 81,907 76,624 68,684 51,712 % التراكم

 F8 F9 F10 F11 F12 F13  

  0,243 0,401 0,705 0,833 1,196 1,376 الذاتيةالقيم 

  0,352 0,582 1,022 1,207 1,733 1,994 % الكثافة

  100 99,648 99,066 98,044 96,837 95,104 % التراكم

 Xlstat من اعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات :المصدر
و اليت تعين نسبة القيم الذاتية  :كثافةال :نالحظ من خالل جدول القيم الذاتية وجود نسبتني  

 .أي تراكم القيم الذاتية :التراكم للمحور بالنسبة جملموع القيم الذاتية؛
من قيمة اجلمود الكلي، أما احملور العاملي  %11.01احملور العاملي األول أو املركبة األساسية األوىل متثل 

Rعاملي يف الفضاء فتكون نسبة التمثيل على املخطط ال، %19.60الثاين فتمثل 
و الذي يضم احملورين  2

هذه النسبة تعترب جيدة إىل حد كبري، و   ،Inertie totaleمن التمثيل العام % 92.92األول و الثاين 
 .كافية إلعطاء صورة واضحة لسحابة النقاط على املستوي األول

 :إحداثيات المتغيرات .1.1.1
 :هي (F1,F2)املركب الرئيسي األولاملتغريات اليت تساهم بشكل كبري يف بناء 

نالحظ أن أغلب املتغريات ممثلة بإحداثيات موجبة، و هذا ما يدل على : بالنسبة للمحور األول -
بطة فيما بينها ارتباطا متوسطا كل املتغريات مرت  %.11.01النسبة الكبرية يف تفسري هذه املتغريات 
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، (معدل النمو)1V ،(عدد السكان)1V: فنجد كال من موجبا مع احملور األول وهي متقاربة فيما بينها،و 
V3(عدد السكان احلضر) ،11V(عدد املساجد) ،16V( اخلاصعدد أطباء القطاع العمومي و) ،
17V(عدد املمرضني) ،11V(عدد أطباء األسنان) ،V19(عدد الصيدليات)، V21( عدد تالميذ التعليم

عدد تالميذ التعليم )16V، (عدد الثانويات)15V ،(عدد القاعات يف التعليم األساسي)V22، (األساسي
عدد معيدي )11V ،(عدد النساء منهم)12V، (عدد األساتذة)11V، (عدد القاعات)17V، (الثانوي
، (عدد قاعات السينما)11V ،(عدد املستفيدين من منح نشاط اإلدماج االجتماعي)11V، (السنة

41V(حجم النفايات املعاجلة)، 41V( الصناعية امللوثةعدد الوحدات) ،42V( طول شبكة املياه الصاحلة
العدد اإلمجايل )V63، (خيول-اإلنتاج احليواين)52V، (طول شبكة مياه الصرف الصحي)V52، (للشرب
عدد ) V66، (عدد جتار اجلملة للمواد الغذائية)V65، (عدد جتار التجزئة للمواد الغذائية)V64، (للتجار

 ،(االسترياد و التصدير)V68 ،(عدد جتار نشاط اخلدمات)V67 ،(جتار نشاط اإلنتاج الصناعي
V69(النشاط التقليدي) و هذه املتغريات ذات خصائص تشري إىل تنمية حضرية، هبا منط من التحضر يف ،

 .فيما بقية املتغريات مرتبطة ارتباطا ضعيفا مع هذا احملور. توفري اخلدمات
يساهم بقدر كبري من األمهية يف تفسري باقي املتغريات، حبيث يبلغ : بالنسبة المحور الثاني -

طول )45V ،(املساحة املستعملة للزراعة)5V، (عدد السكان الريف)V4، فنجد أن املتغريات 16.27%
، (ماعز-اإلنتاج احليواين)V58، (خروف-اإلنتاج احليواين)V57، (بقر-اإلنتاج احليواين)V56، (طرق الدائرة

61V(أشجار مثمرة-اإلنتاج الفالحي) هذه املتغريات ذات خصائص تشري إىل تنمية ريفية زراعية ، و
 .حيوانية
 :التمثيل البياني للمتغيرات في المركب الرئيسي األول  .4.1.1

فكلما   )من خالل إسقاط املتغريات يف دائرة االرتباطات و مالحظة جودة متثيل املتغريات عليها 
عدد )V4: ، نالحظ أن املتغريات(كانت املتغرية قريبة من حميط الدائرة كانت جودة متثيلها على املستوي

، (املساحة اإلمجالية)V7، (املساحة املسقية)V6 ،(املساحة املستعملة للزراعة)5V، (السكان الريف
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15V(عدد تسليم السكنات الريفية)،V37 (عدد املالعب) ،45V( الدائرةطول طرق)، V51( استهالك
، (خروف-اإلنتاج احليواين)57V، (بقر-اإلنتاج احليواين)56V، (عدد أبراج املياه)54V، (املياه
V58(ماعز-اإلنتاج احليواين) ،V60(حبوب-اإلنتاج الفالحي)،V61 (أشجار مثمرة-اإلنتاج الفالحي) ،
 .F1احملور األولوتساهم بشكل كبري يف طة فيما بينها ارتباطا شبه تام، مرتب

االستغالل )V10 ،(االستغالل الفردي لألراضي الفالحية)V9، (الغابات)V8: واملتغريات
عدد املطاعم يف التعليم )V23 ،(االستغالل اخلاص لألراضي الفالحية)V11، (اجلماعي لألراضي الفالحية

، (حجم النفايات املعاجلة)V40 ،(عدد أماكن التفريغ)V39، (عدد املراكز الثقافية) V33،(األساسي
V42(عدد املساحات اخلضراء) ،V43(طول الطريق الوطين) ،V44(طول الطريق الوالئي) ،V47( املعدل

 . ارتباطا كبريا، إال أهنا تساهم بشكل أقل يف بناء احملور األول ترتبط فيما بينها (اإلمجايل لتوصيل الغاز
 التمثيل البياني للمتغيرات :(11)الشكل رقم 

 
 Xlstat خمرجات برنامج: المصدر

 ،(املعدل اإلمجايل للتوصيل بالكهرباء)V48 ،(األثرية املعامل)V38، (الغابات)V24  :املتغرياتو 
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V50(معدل التوصيل باملياه الصاحلة للشرب)، V53(معدل التوصيل بشبكة مياه الصرف الصحي)  ترتبط
 .فيما بينها ارتباطا كبريا

 .F2باقي املتغريات فهي ترتبط فيما بينها ارتباطا تاما و تساهم بنسبة كبرية جدا يف احملور الثاين  أما
 

 :إحداثيات األفراد  .5.1.1
الشاللة تساهم يف بناء احملور نالحظ من خالل اجلدول أدناه أن تيارت، السوقر، فرندة و قصر 

  .F2، و السوقر، فرندة، عني الذهب، قصر الشاللة، مهدية تساهم يف بناء احملور الثاين F1األول 

 والثاني األولمساهمة المتغيرات في بناء المحور : (11)الجدول رقم 

 F1 F2 االفراد F1 F2 األفراد

 4,264 4,087 فرندة 4,537- 19,171 تيارت 

 2,326- 2,918- الرحوية 3,241- 2,352- الدمحوين

 4,755 1,935- عني كرمس 2,259- 3,042- مدروسة

 2,798- 3,559- مشرع الصفا 4,167- 4,553- مغيلة

 1,370 0,532- مهدية 6,268 4,288 السوقر

 0,556 3,433- احلمادية 2,560 2,719- عني الذهب

 2,251- 3,887- واد ليلي 1,808 1,385 قصر الشاللة

 Xlstat من اعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات: المصدر
 :تمثيل األفراد .6.1.1

من خالل التمثيل البياين أن دائرة تيارت مرتبطة ارتباطا موجبا قويا مع احملور األول  نالحظ
هلا للتنمية، لتأيت  وهي بذلك حتتل الصدارة ضمن ترتيب الدوائر، من خالل املبالغ املالية املرصدة، 16.10

 الذهب، مهدية، بعدها السوقر، فرندة وقصر الشاللة أي أهنا حتتل املرتبة الثانية، مث عني كرمس، عني
 .  ، يف حني أن الرحوية، واد ليلي، مشرع الصفا، الدمحوين ومغيلة تبقى شبه مهمشةمحادية بشكل أقل
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 لألفرادالتمثيل البياني  :(11)الشكل رقم 

 
 Xlstat خمرجات برنامج: المصدر

 :تمثيل األفراد و المتغيرات. 7.1.1
 :ما ميكن مالحظته من خالل التمثيل البياين لألفراد واملتغريات معا، وجود أربع جمموعات

باعتبار أن أغلبية النشاطات  هبا دائرة تيارت و اليت حتتل الصدارة ملنحها أولوية كبرية، :المجموعة األولى
 .التنموية مرتكزة هبا، أي أهنا منطقة ذات إمكانيات متعددة

تغريات خاصة ذات هبا السوقر، فرندة، قصر الشاللة، هذه املناطق ترتكز هبا أغلب امل :المجموعة الثانية
بكات املياه، الكهرباء املرافق العامة مثل الطرق، شائص خدمية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية و خص

و الغاز، و شبكة مياه الصرف الصحي، إضافة إىل وجود عدد كبري من السكان خاصة السكان احلضر، 
 .هذا ما يعكس  وجود منط من التحضر يف توفري اخلدمات، أي أهنا مناطق ذات تنمية حضرية

ذه املناطق جمموعة من مهدية، عني كرمس، عني الذهب، محادية، ترتكز هب: هبا :المجموعة الثالثة
املتغريات ذات خصائص ريفية و ذلك من خالل تركز نسبة عالية من سكان الريف، مع توفر إمكانيات 

استهالك املياه، إضافة إىل ساحة املسقية، اإلنتاج الفالحي و املساحة املستعملة للزراعة، امل: زراعية مثل
 .عية حيوانيةاإلنتاج احليواين، مما يعكس وجود تنمية ريفية زرا
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هبا الدمحوين، مغيلة، واد ليلي، مشرع الصفا، الرحوية، مدروسة، و هذه املناطق حتتوي  :المجموعة الرابعة
 .على أقل عدد من املتغريات، و بالتايل ميكن اعتبار أن التنمية تكاد تنعدم هبا

 :تمثيل األفراد و المتغيرات :(11)الشكل رقم 

 
 Xlstatبرنامج  خمرجات: المصدر

 توضيح ميكن تيارت، لوالية التنمية ملؤشرات األساسية باملركبات التحليل استخدام خالل ومن وعليه

  :التايل الشكل يف الوالية لدوائر االقتصادية اإلمكانيات
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 :خاتمة
 املوارد الستغالل ذلك و ملحة، ضرورة االقتصادية احمللية للتنمية االسرتاتيجي التخطيط أصبح لقد   

 املعيشي املستوى حتسني هبدف اخلاصة املبادرات و احمللي اجملتمع على باالعتماد للمنطقة البشرية و الطبيعية

 و تنميطها، بغية االقتصادية احمللية بالتنمية خاصا اهتماما اجلزائر أولت فقد الدول من كغريها و .للسكان
 ...االجتماعية الفوارق و الفقر حماربة على ركزت اليت التنموية املخططات خالل من ذلك

 إحدى باستخدام التخطيط يف القرار متخذي ملساعدة كمحاولة الدراسة هذه جاءت لذلك

 الواليات من كعينة تيارت والية (دوائر) مناطق بتصنيف لنا مسح الذي و ،(ACP) الكمية األساليب

 ميكن  النتائج من بالعديد اخلروج من متكنا قد و احمللي، االقتصادي التوازن من نوع إحداث بغية اجلزائرية،

   :يلي فيما منها بعض ذكر
 املناطق خمتلف مشول خالل من للسكان، املعيشي املستوى حتسني إىل االقتصادية احمللية التنمية هتدف -

 األخرى؛ دون منطقة يف التنموية االقتصادية النشاطات متركز دون للحيلولة
 لالستثمارات جذبا أكثر وجعلها املهمشة املناطق برتفية االقتصادية احمللية التنمية تسمح ماك -

 العمل فرص زيادة و ،(احلضرية املناطق إىل الريف من) الداخلية اهلجرات من احلد وبالتايل الصناعات،و 

 هبا؛
 منطقة كل خصائص زإبرا خالل من احمللي، االقتصاد قدرات تعزيز االسرتاتيجي التخطيط ميكن -

 ؛...( طبيعية بشرية،)
 الدميغرافية االقتصادية، ائصهاخلص وفقا تيارت والية دوائر بني التباين التطبيقية الدراسة نتائج أوضحت -

  :يلي كما كانت جمموعات 01 إىلACP   باستخدام تصنيفها من متكنا حيث العمرانية،و 
 أغلبية لرتكز نظرا جذب منطقة متثل اليت و تيارت، دائرة يف أساسا حتددت :األولى المجموعة -

 متنوعة؛ إمكانات ذات تعترب لذا هبا، التنموية األنشطة
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السوقر، فرندة، قصر الشاللة، و هي مناطق ذات تنمية  يف أساسا متثلت :الثانية المجموعة -
 حضرية، مما يؤهلها جباذبية مقارنة باملناطق األخرى؛ 

عني كرمس، عني الذهب، محادية، وهي مناطق ذات إمكانات  مهدية، :الثالثة المجموعة -
 زراعية تؤهلها لتنمية زراعية و فالحية؛ 

الدمحوين، مغيلة، واد ليلي، مشرع الصفا، الرحوية، مدروسة، وهي أكثر  :الرابعة المجموعة -
: مثلاملناطق احتياجا للتنمية احمللية باعتبار أهنا تتوفر على العديد من اخلصائص التنموية 

مساحات معتربة للزراعة، املساحات اخلضراء، إنتاج حيواين معترب خاصة اخلروف، وبالتايل ميكن 
االستثمار فيها، ويف السياحة مثال لوجود العديد من املعامل األثرية هبذه املناطق، و يف األنشطة 

 .التجارية
 منطقة كل خصائص حسب التنموية الربامج وضع ميكن الدراسة، نتائج على بناءو  وعليه

 .املناطق خمتلف بني التنموي التوازن إلحداث ذلكو  احتياجاهتاو 
 

 :المراجع قائمة
  .1002 اإلسكندرية، اجلامعية، درا ،المحلية والتنمية المحلي التمويل ،املطلب احلميد عبد عبد .1
 .2990، 2اإلسكندرية، طبعة  والتعليم، الرتبية وزارة ،العربي الوطن في التنمية ،عقلة أمني حممد .8
    .1001 األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار ،العمل وإجراءات التنظيم اللوزي، موسى .1
 .جامعة دمشق، كلية االقتصاد،  تجربة التنمية المحلية في الجزائرأمحد شريفي،  .1
معوقات التخطيط االستراتيجي في جامعة أم القرى محد بدارنه، ألثم، حازم علي محد بن مرضي الك .1

اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العايل، اجمللد اخلامس، ، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
 .8018اململكة العربية السعودية،  ،10العدد 
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لدى مديري  دراسة واقع ممارسة التخطيط االستراتيجيرشدي عبد اللطيف وادي، إبراهيم األشقر،  .9
اجمللد ، جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ،المنظمات غير الحكومية المحلية في قطاع غزة

 .8006، فلسطني، 8، العدد 10
، وكالة تنظيم وتنفيذ وتقويم ورشة عمل لعشرين مديرا حول التخطيط االستراتيجيزياد حممد ثابت،  .0

 .8009أكتوبر  الغوث الدولية، مركز التطوير الرتبوي،
مشروع تطوير أداء املنظمات األهلية من الداخل، شبكة  ،التخطيط االستراتيجي ،صابر يونس عاشور .2

 .8009فلسطني، دليل املتدرب املنظمات األهلية الفلسطينية، 
جامعة  ، جملة البحوث والدراسات العلمية،أبعاد التنمية المحلية وتحدياتها في الجزائرغرييب امحد،  .6

 .8010 أكتوبر ،01الدكتور حيي فارس، املدية، العدد 
، إستراتيجية ترقية التشغيل في الجزائر في إطار برامج دعم التنمية المحلية بـوقـرة رابـح، عـريوة حمـاد .10

 كلية العلوم االقتصادية،وظاهرة البطالة،  التنمية املستدامة مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل ، المستدامة
 .8011نوفمرب  19 -11التجارية و علوم التسيري، 

األدوار المستقبلية للحكومات المركزية "التنمية املستدامة واإلدارة اجملتمعية،جمموعة خرباء،  .11
، أوراق املؤمتر العريب الرابع لإلدارة والبيئة، املنظمة العربية للتنمية "والمحليات والقطاع الخاص المدني

 .8001،نوفمرب، واإلدارة، املنامة
جامعة  ،اإلنسانيةجملة العلوم مليكة طيب سليمان، إشكالية التنمية احمللية املستدامة يف ظل محاية البيئة،  .18

  .8002.، 16العدد  البليدة، اجلزائر
 .وثائق مقدمة من قبل مديرية الربجمة و متابعة امليزانية، لوالية تيارت .11
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 - دراسة قياسية - ورــــقاعدة تايلو بنك الجزائر 
 

 يوسفي كريمة .د
 ، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان(ب)أستاذة حماضرة 

 youkarimbf13@gmail.com  :بريد إلكرتوين
 

 بن بوزيان محمد. د.أ
 جامعة أبوبكر بلقايد تلمسانأستاذ التعليم العايل، 

 mbenbouziane@yahoo.fr: بريد إلكرتوين

 : ملخص
هتدف الورقة البحثية إىل إبراز مفهوم سياسة استهداف التضخم واملتمثلة يف قاعدة تايلور كإطار 

أدت بظهور أفكار جديدة بالنسبة لواضعي السياسة النقدية يف البنوك حديث للسياسة النقدية واليت 
حيث مت إسقاط القاعدة بنوعيها التقليدية واملطورة على بنك اجلزائر باستخدام طريقة العزوم  املركزية،

 . 6142Q1 حىت 4991Q4 املعممة يف الفرتة املمتدة من
تنطبق بشكل كبري ( أسلوب النظرة املستقبلية)وقد توصلت الدراسة إىل أن قاعدة تايلور املطورة 

لرتكيز على اهلدف الرئيسي للسياسة النقدية واملتمثل يف ضبط على سلوك البنك املركزي من خالل ا
وكذا الدرجة العالية من االستقاللية، الشفافية واملصداقية يف  التنبؤ بالتضخمالتضخم بشرط توفر أساليب 

 .إدارة السياسة النقدية
 .املستقبليةالنظرة  ؛أسلوب التنبؤ ؛الشفافيةقاعدة تايلور؛  ؛استهداف التضخم :مفتاحيةكلمات 

Abstract : 

This study aims to define the concept of Inflation Targeting (IT) 

policy especially Taylor rule as a framework for a modern monetary policy, 

which resulted in the emergence of new ideas for the makers of monetary 

policy at the central bank, we tried to apply the Traditional and Augmented 

mailto:youkarimbf13@gmail.com
mailto:mbenbouziane@yahoo.fr
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Taylor rule on the Bank of Algeria using Generalized method of moments 

in the period from 1994Q1 until 6142Q4.  

The study found that the Augmented Taylor rule (Forward- looking) 

apply on the central bank's behavior by focusing on the main objective of 

monetary policy represented by target inflation provided techniques of 

inflation forecast, as well as the high degree of transparency and credibility 

in monetary policy framework. 

Keywords: Inflation Targeting ; Taylor rule; Transparency;  Forecast ;  

Forward-Looking.  

 :مقدمة
 التضخم معدالت يف تؤثر النقدية السياسة أن املرتاكمة واخلربات التجارب من العديد أكدت

كاستهداف  الوسيطة التحكم يف املتغريات على القائمة التقليدية املقاربات خالل مباشر من غري بشكل
 Monetary) واستهداف اجملمعات النقدية (Exchange Rate Targeting) سعر الصرف

Aggregates Targeting)، مستويات باختالف الدول من عديدال يف تراجع هذا االعتقاد أن إال 
 الذي ، األمراستقرار األسعار يف املدى الطويل هدف بلوغ يف اآلليات هذه كفاءة عدم بسبب تطورها

 احلديث اإلطار هذا ، وعرفمباشرة كاستهدافات ذاهتا حد يف التضخم معدالت على الرتكيز استدعى
عتمد للمرة األوىل ولقد ا   .(Inflation Targeting) إلدارة السياسة النقدية بسياسة استهداف التضخم

 . شيليالالسويد و ، إجنلرتا، ها العديد من البنوك املركزية مثل كندات، تل4991 شباطنيوزيلندا يف دولة يف 
منذجة سياسة استهداف التضخم يف معادلة خطية جاء هبا أستاذ  ت يف هذه الدراسةولقد مت

 واليت ع رفت بقاعدة تايلور John.B. Taylorاالقتصاد من جامعة ستانفورد األمريكية الربوفيسور 
Taylor Rule  حيث مت فيها حتديد معدل ( االحتياطي الفيدرايل)واليت ط ّبقت على االقتصاد األمريكي

الفائدة قصري املدى بوصفه أداة حديثة الستهداف واستقرار معدالت التضخم وحتديد معدال مستهدفا 
 .للناتج من أجل الوصول لألهداف املرجوة
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 :الية البحثإشك
لقد عرفت سياسة استهداف التضخم جناحات كبرية يف الدول املتقدمة اليت طبقت هذه 

تطبيق  خاصة مجلة من الشروط املؤسسية واالقتصادية ساعدت يف إجناح السياسةنظرا لتوفر  اإلسرتاتيجية
الدول النامية وخاصة البنك املركزي  إمكانية تطبيقها يف ، لكن املشكل يكمن يفقاعدة جون تايلور

املتعلقة  6141 آب يف 44-10املعدل واملتمم لألمر رقم  11-41 األمر رقمصدر أنه أ  علما اجلزائري، 
بالنقد والقرض مفاده ضرورة استقرار األسعار كهدف صريح للسياسة النقدية أو ما يسمى باستهداف 

  :التايليف السؤال لذا متحورت إشكالية البحث . التضخم
 ؟الجزائري هل تنطبق قاعدة تايلور على سلوك البنك المركزي

 : بحث وهدفهأهمية ال
إطار حديث للسياسة النقدية فهو مبثابة  أمهية بالغة كونه" استهداف التضخم"يكتسي موضوع 

جتربة جديدة بالنسبة لواضعي السياسة النقدية يف الدول النامية يف ضبط معدالت التضخم وحتديد 
متطلبات جناحه وتوفري الشروط الالزمة لتطبيقه من خالل اإلصالحات اليت تقوم هبا هذه الدول خاصة 

  .تطوير األساليب الفنية للتنبؤ
 : السابقة الدراسات

  وقاعدة تايلور هناك عدة دراسات نظرية وقياسية اهتمت مبوضوع سياسة استهداف التضخم
ونلخصها . النتائج على حسب الزاوية اليت ن ظر إليهاحيث جند تباين يف  للسياسة النقديةحديث كإطار 
 :فيما يلي

  :بعنوان (8991)(CGG)  دراسة -
« Monetary Policy Rules in Practice: Some International Evidence » 
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مقارنة بني  Richard Clarida،Jordi Gali، Mark Gertler  (4991)   (CGG)أجرى 
 واجملموعة( أملانيا واليابان، الواليات املتحدة)واليت تضم  G3 يف اجملموعة 1السياسات النقدية للبنوك املركزية

E3 (فرنسا وإيطاليا ،بريطانيا.) وتوصلوا إىل أن البنوك املركزية يف G3  ركزت على استهداف التضخم
رفع سعر الفائدة االمسي مبا فيه الكفاية لزيادة املعدل احلقيقي عندما يتوقع "الذي يعين  4999 منذ الضمين

ووجد الباحثون أن هذه البنوك املركزية . حتركات التضخم فوق املستوى املستهدف يف املدى الطويل هلا
ردا على توقعات التضخم، يف حني أن  « Forward-Looking » "قبليةستالنظرة امل"مل بنظام تع

تتأثر إىل حد كبري بالسياسة النقدية األملانية وتعديل ارتفاع أسعار الفائدة أكثر مما تتطلبه  E3 البنوك املركزية
واقرتحوا أن يكون استهداف التضخم هو األفضل من تثبيت أسعار . ظروف االقتصاد الكلي احمللي

  .الصرف لتنفيذ وظيفة السياسة النقدية
Frederic S. Mishkin (0222)2 دراسة -

 :بعنوان 
« Inflation Targeting in Emerging Market Countries » 

ما ينطوي على استهداف التضخم يف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية  Mishkin (6111)خلص 
شيلي الستهداف التضخم  الوذلك باستخدام خربة  اإلسرتاتيجيةمن خالل مناقشة مزايا وعيوب هذه 

أن استهداف التضخم قد ال يكون مناسبا للعديد من البلدان الناشئة ألهنا ميكن أن على علق و . 3كمرجع
من أدوات السياسة النقدية لنتائج  فرتات تأخري طويلة يفتنتج ضعف مساءلة البنك املركزي، واليت تأيت 

الذي  أيضا، ألن سعر الصرف املرن بأمر من استهداف التضخم قد جتلب عدم االستقرار املايل. التضخم
                                                 

1
 Richard Clarida, Jordi Gali, Mark Gertler, (November 1997), « Monetary Policy Rules 

in Practice: Some International Evidence », NBER Working Paper No. 6254, 

Cambridge, available online at : http://www.nber.org/papers/w6254.pdf 

2
 Frederic S. Mishkin, (March 2000), « Inflation targeting in emerging market 

countries », Working Paper 7618, National Bureau of Economic Research, 

Cambridge, pp 01-14, available at : http://www.nber.org/papers/w7618 
3
 Gonzalo Grebe, (4 September 2008), « La Politique Monétaire du Chili et le ciblage 

d’inflation : L’origine, le fonctionnement et les résultats », Mémoire Master II 

Recherche Sous la direction de Redouane TAOUIL, Economie Politique Internationale 

Université Pierre Mendès France, p 48, available online at :  

     https://grebedocs.files.wordpress.com/2008/10/memoire-grebe-gonzalo.pdf 

http://www.nber.org/people/richard_clarida
http://www.nber.org/people/jordi_gali
http://www.nber.org/people/mark_gertler
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السمات املشرتكة  فإنوعالوة على ذلك، . هو حقيقة ذات الصلة يف السياق القطري يف األسواق الناشئة
عالية من الدولرة قد يسبب مشاكل حادة الدرجة الالقتصادات األسواق الناشئة مثل اهليمنة املالية و 

 .الستهداف التضخم
 :بعنوان (0229) 4دراسة شريف محمد علي أحمد -

« Inflation Targeting Around the World and the possibility to 

implement in Egypt » 
من كلية التجارة مبصر دراسة إمكانية تطبيق  (6119) حاول الدكتور شريف حممد علي أمحد

سياسة استهداف التضخم يف مصر، حيث قارن واقع االقتصاد املصري احلايل باقتصاديات الدول الناشئة 
وماهو أثر استهداف ( الشيلي، البريو، املكسيك، جنوب إفريقيا وتايالند) ل تطبيق السياسة وبعدها قب

معدل النمو، معدل البطالة، معدل التضخم، )التضخم على املتغريات االقتصادية الكلية هلذه الدول مثل 
نك املركزي وخلص إىل أن ووضعية ميزانية احلكومة ودرجة استقاللية الب( سعر الصرف واالحتياطي النقدي

ختتلف كثريا عن هذه الدول وبالتايل، مصر مؤهلة لتطبيق إسرتاتيجية  األوضاع االقتصادية لدولة مصر ال
هي العراقيل اليت ت عيقها لتطبيق  استهداف التضخم لكن يتساءل ملاذا مل يتم تطبيق السياسة أي ما

 :السياسة واإلجابة خلصها يف النقاط التالية
جيب االستثمار يف رأس املال البشري املؤهل أي  :غياب تقنيات التنبؤ لسياسة استهداف التضخم -

توافر اخلربة البشرية والفنية ذات القدرة على حتليل البيانات واملعلومات لفهم وظائف االقتصاد للتنبؤ 
 توفري شروط سياسة استهداف التضخم؛و 

املشكل أن املواد الغذائية تشكل اجلزء األكرب من السلة  :كمشكل بناء الرقم القياسي ألسعار االستهال -
واليت تتميز بتغريات أسعارها املرتفعة نظرا حلساسيتها من حالة الطقس وبالتايل، تؤثر يف تقلبات الرقم 

                                                 
4
 Dr. Sherif Mohamed Aly Ahmed, (June 2009 ), « Inflation Targeting Around the 

World and the possibility to implement in Egypt », Arab journal of administration, 

issued by Arab Administrative Development Organization, Egypt, El-Menofia 

University, vol 29,N°1, pp212-221. 
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 الكبرية التحركات. أيضا، السلع واخلدمات املدعمة أسعارها تشكل احلصة األكرب من السلة. القياسي
 .التضخم مراقبة ضعف إىل يؤدي قد الكلي األسعار مستوى على مباشر أثر هلا اليت سعاراأل تنظيم يف

ال يوجد تنسيق بني اجلباية والسياسة النقدية يف  :غياب التنسيق بني السياسة املالية والسياسة النقدية -
مثال عندما تفرض احلكومة ضريبة جديدة ينبغي أن يكون هناك تنسيق مع البنك املركزي عن  مصر،

 .آثار هذه الضريبة على التضخم
 ويف األخري، ذكر الباحث عن اإلصالحات املؤسساتية والتشغيلية اليت قام هبا البنك املركزي املصري يف

 .من أجل االستعداد لتطبيق اإلسرتاتيجية 6111
 John B Taylor Rule :قاعدة جون تايلورة ماهي. 1

 (Dual Strategy) 5ثنائية االسرتاتيجية قاعدة تايلور هي قاعدة السياسة النقدية البسيطة
اليت يصف ( على مستوى وضعية األسعار وعلى مستوى اإلنتاج احلقيقي)واليت ينتج عنها ردة فعل ثنائية 

الفائدة بطريقة منهجية لالستجابة للتطورات يف التضخم فيها كيف ميكن للبنك املركزي ضبط معدل سعر 
  :6بواسطة معادلة تكتب صيغتها بالشكل اآليت والنشاط االقتصادي الكلي

 Traditional Taylor rule (:التقليدية)معادلة تايلور األصلية  8181
  
       

           
                        

الفائدة االمسي قصري األجل املستهدف من طرف البنك املركزي وهو أداة تستجيب فقط  معدل:     
 .لالحنرافات يف فجوة التضخم وفجوة الناتج

   معدل التضخم،:    
 معدل الفائدة احلقيقي للتوازن طويل األجل،:    معدل التضخم املستهدف،:   

البنك املركزي معدل الفائدة احلقيقي استجابة إىل ارتفاع معدل التضخم عن  املقدار الذي يرفع به:   
 .مستوى هدفه

                                                 
5
 Bernard Landais, (2008), «  Leçons de politique monétaire », De Boeck, Bruxelles, 1

re
 

édition,  pp 226-227. 
6
 John B Taylor, (1993), « Discretion versus policy rules in practice », Carnegie-

Rochester Conference Series on Public Policy, Vol 39, Issue 1, North-Holland, p 202. 
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عن الناتج  (Actual Gap) احلقيقيالناتج نسبة احنراف وهو عبارة عن ،  tفجوة الناتج يف الفرتة:    
 .                 :وحيسب كما يلي (Potential Gap) املمكن

املقدار الذي يرفع به البنك املركزي معدل الفائدة احلقيقي استجابة إىل ارتفاع الناتج احلقيقي عن :    
 .مستوى الناتج املمكن

 Augmented Taylor rule: معادلة تايلور المطورة. 018
الفائدة قصري املدى يرتبط بالتضخم املتوقع يف املستقبل وفجوة الناتج املتوقعة كما  نفرتض أن معدل

 :يلي

  
            

     

  

     
          

  

  

     
           

 ،معدل الفائدة احلقيقي للتوازن طويل األجل:   ، t جمموعة معلومات البنك املركزي يف الفرتة   
 t+k والفرتة t معدل التضخم املتنبأ به ما بني الفرتة :     

 وصف يتم ذلك، ومع. الفائدة سعر (Smooth) سالسة لضمان املركزية البنوك يف الواقع، هتدف
 بعد النموذج يف الفائدة السلس سعر إدخال وميكن. الفائدةعدل مل اجلزئي التعديل حيث من الفعل رد دالة
لتفادي التغريات الكبرية املفاجئة ملعدل  (Partial Adjustment mechanism) اجلزئية التسوية آلية

 :الفائدة
            

                          
 The adjustment)          تجانسالمعلمة  p متثل صدمة السياسة النقدية،    

coefficient of interest rate) ة بضبط أداتهالبنك املركزي يف كل فرت  يقوم مع هذا التعديل اجلزئي 
إلزالة  (The Nominal short term interest rate) واملتمثلة يف معدل الفائدة االمسي قصري املدى

إذن املعلمة . طية من قيمها املاضيةاخل اترتكيبالوبعض  اهلدف احلايلمستوى من الفجوة بني  (p-1) زءاجل
 & al (2000 ,1999 ,1998)تعترب كمؤشر ضبط درجة سالسة معدل الفائدة حسب تقديرات   

Clarida  (2008)Aklan  &Nargelecekenler ملعادلة تايلور. 
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ردة فعل البنك املركزي  دالة بتحديد فتصبح املعادلة من نوع قاعدة تايلور األصلية، نقوم p=0 إذا كان
  :جند (6)و (4) جبمع،  بإدخال عامل التوقع واملعلومات املتاحة

                           
                 

          

  ……(4) 

 :حيث
                                                          

   ،t+k والفرتة t ما بني الفرتة معدل التضخم:      :حبيث
عامل :  E)( املستهدف، معدل التضخم:   

     ، Expectation Operator التوقع
 موعة من املعلوماتجم:    ،  t فجوة الناتج للفرتة:   

ε:حبيث .t املتاحة يف الفرتة
 

 .t ميثل حد اخلطأ وهو غري مرتبط باملعلومة يف اللحظة 
حيث يتم تقديرها . مع أهداف ثابتة (Implicit rules) بأهنا قاعدة ضمنية (4) املعادلةتتميز 

  Clarida, Gali & Gertler (1998, 2000)بشكل دائم حسب جمموعة من االقتصاديني أمثال 
واليت اقرتحها   (Generalized Method of Moments (GMM)) بواسطة طريقة العزوم املعممة

 Lars Peter Hansen &Singleton (4916)كل من 
أجل حتديد ماهي املواصفات األفضل  من 7

للسياسة النقدية اليت يتبعها البنك املركزي، سنقوم يف هذه الدراسة بتقدير قاعدة تايلور يف شكلها 
علما أن األصل يف  (Forward-looking rule) (التطلعية)التقليدي واملعدل يف إطار النظرة املستقبلية 

أي تعتمد على معدل  (Backward -Looking Rule) (االرجتاعية)قاعدة تايلور أهنا قاعدة قبلية 
هلذا السبب وجدنا أن  .تضخم وفجوة ناتج يف فرتة سابقة ومل تعتمد على عامل التوقعات يف املستقبل

ند تطبيق مصطلح معظم الباحثني وجدوا أن أسلوب النظرة املستقبلية لقاعدة تايلور تكون أكثر واقعية ع
 .التوقع

                                                 
7
 Anders Heber Skumsnes, (May 2013), « Estimating Taylor Rules for the Norwegian 

Interbank Offered Rate », Thesis for the Degree Master of Philosophy in Economics, 

University of Oslo, p 13, available online at : 

    https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38006/Skumsnes-

Anders.pdf?sequence=1 
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: لتقدير هذا النموذج لتمتع هذه الطريقة بالعديد من املزايا من أمهها GMM وقد مت اختيار
معاجلة مشاكل التحيز الناتج عن إمهال بعض املتغريات املستقلة، معاجلة مشكلة احتمال أن تكون هذه 

وجتنب آثار جذر الوحدة يف كل من اختيار املتغريات املساعدة،  Endogenity املتغريات متغريات داخلية
 .مبطأةواستخدام متغريات تابعة 

 :تقدير معادلة تايلور في الجزائر 01
 اجلزائري ترتجم سلوك البنك املركزي نقوم باختبار ما إذا كانت قاعدة تايلور األصلية التقليدية

 8:بإتباع املنهجية التالية
وذلك بتقدير قاعدة تايلور باستخدام طريقة املربعات الصغرى  «Taylor rate»حتديد معدل تايلور  -

 .ألن املعادلة خطية Square -(OLS) Ordinary Leastالعادية 
         :نعرف املتغريات

 :حبيث
           

   ،        ،      ،=      
     
 :9حد اخلطأ تصبح املعادلةجبمع الثوابت وإضافة 

  
                 

  
                    ……    

                
مقارنة معدل تايلور احملسوب مبعدل الفائدة للبلد مث اختبار مدى تطابق املنحنيني باالعتماد على  -

فإذا كانت اخلصائص اإلحصائية للمتغريين متساوية، نقول عن أن معادلة  اخلصائص اإلحصائية للمتغريين

                                                 
8
 Zied Ftiti (24 février 2010 sous la direction de Jean François Goux), « Politique de 

Ciblage d’Inflation Règles de Conduite, Efficacité, Performance », Thèse de 

Doctorat (NR) en Sciences Economiques, Université Lumière Lyon 2, pp102-103. 
9 Paul Krugman, Robin Wells, (Prix Nobel d’économie 2008) (Octobre 2009), «  

Macroéconomie », traduction de la 2
ème

 édition américaine par Laurant Baechler, De 

Boeck, Paris, 1
ère

 édition, p 735. 
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من  أما إذا كانت غري متساوية فنقوم بالبحث عن قاعدة ،(Optimal Rule)تايلور هي القاعدة املثالية 
 .خرنوع آ
 :المستخدمة مصادر البيانات. 810

السالسل الزمنية حيث تغطي ، Quarterly data ثالثيةهذه الدراسة بيانات تستخدم 
الرقم  :ذج هيو نمالواملتغريات املدرجة يف ، 6142Q1 حىت 4991Q4 للمتغريات يف اجلزائر الفرتة من

 .(Output Gap) وفجوة الناتج (MMR) معدل السوق النقدي، (CPI)القياسي ألسعار املستهلك 

 International Financial Statistics (IFS) مت مجع البيانات من اإلحصاءات املالية الدولية
 World Development ومؤشر التنمية الدولية (IMF) الصادرة عن صندوق النقد الدويل

Indicator  الدويلالبنك الصادرة من (WB). 
 :دراسة إستقرارية السالسل الزمنية1 010

غري  (MMR) السوق النقديمعدل  الدراسة أناختبار االستقرارية للمتغريات حمل تشري نتائج 
 متكامل من الدرجة األوىل  (MMR)مستقر عند املستوى وعند إجراء الفرق األول استقر وبالتايل املتغري

I(1). 

غري مستقر عند املستوى وعند إجراء الفرق األول استقر  (CPI)الرقم القياسي ألسعار املستهلكني 
فمستقرة عند املستوى  (GAP)فجوة الناتج ما أ. I(1)متكامل من الدرجة األوىل  (CPI)وبالتايل املتغري 
 .I(0)متكامل من الدرجة األوىل  (GAP) وبالتايل املتغري

منوذج االحندار  مما يتطلب استخدام منهجيةI(1) و I(0) إذن لدينا مزيج من تكامل املتغريات من الدرجة
 .ARDL الذايت للفجوات الزمنية املوزعة
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 :ARDLنموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 1 210

 Pesaran Bahram & Hashem Pesaran Mohamedهو اجتاه حديث جاء به كل من 

(4999)،  10Yongcheol Shin &Mohamed. Hashem Pesaran و Richard J. Smith 

 .(6114) يف

بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة يف  يستخدم هذا األسلوب الختبار وجود عالقة طويلة األجل
 ARDL (Approach Cointegration the اإلبطاء املوزع إطار منوذج االحندار الذايت ذو

Autoregressive Distributed Lag framework) 11ويسمى أيضا باختبار احلدود The 

Bounds Test  بشرط أن تكون متكاملة من الدرجةI(0) أو /وI(1)  فقط وأن التكون متكاملة من
 .I(2)الدرجة 

 :نقوم بتلخيص الطريقة واختبار املتغريات مباشرة يف دراستنا كما يليحيث 

                                                     

 

   

 

                                      

 

   

 

   

 

 C متثل اجلزء القاطع، 𝛌 :بني املتغري التابع  العالقة طويلة املدى ةمعلم(MMR)  واملتغريات املفسرة
(CPI, GAP) متثل الفروق  ∆ ،من مواصفاهتا أن تكون سالبة ومعنوية لتكون هناك عالقة طويلة األجل

التشويش ) حد األخطاء العشوائية ε معلمات الفروق األوىل للعالقة قصرية املدى، γ األوىل للمتغريات،
 .(األبيض

                                                 
10

 M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin, (First Version:February,1995, 

Revised:January,1997) « An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach 

to cointegration Analysis », Department of Applied Economics, University of 

Cambridge, England, pp 1-2. 
11 M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin and Richard J. Smith, (2001), « Bounds Testing 

Approaches to the Analysis of Level Relationships », Journal of Applied 

Econometrics, pp 290-292. 
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 :ARDLخطوات تقدير 1 81210
 لـ ن قدر معامالت األجل الطويل هذه باستخدام أسلوب االحندار الذايت ذو اإلبطاء املـوزع

Pesaran & Shin (4999) بطريقة  (4)املعادلة  والذي يتضمن تقدير منوذج تصحيح اخلطـأ املقيـد فـي
األمثل لتوصيف االحندار  ومن مث استخدام معايري اختيار هيكـل اإلبطـاء (OLS)املربعات الصغرى العادية 

 .الذايت ذو اإلبطاء املوزع لألجل القصري
 (SBC)بطاء على معيار أساسي هو شوارز اعتمدنا يف اختيارنا لفرتة اإل :اختيار فترات اإلبطاء

(Schwarz Bayesian Criterion)  حيث يتم اختيار الفرتة اليت ت عطي أقل قيمة هلذا املعيار، حيث
أي فرتة إبطاء واحدة بالنسبة ملعدل السوق النقدي وفرتتني بالنسبة للرقم القياسي  (1،6،1)مت اختيار 

تكتب معادلة العالقة طويلة األجل  حيث .بالنسبة لفجوة الناتج واحدة فرتة إبطاءو  ألسعار املستهلكني
 :بالشكل

       = MMR-(0.65*CPI+153.54*Outputgap-0.53) 

وبإشارة  %5و %4معنوي عند (CPI)  الرقم القياسي ألسعار املستهلكنينالحظ أن معامل 
ومعدل  املستهلكني كمتغري مستقلالرقم القياسي ألسعار موجبة داللة على وجود عالقة طردية ما بني 

ارتفع معدل  %4كمتغري تابع، فكلما ارتفع الرقم القياسي ألسعار املستهلكني ب  (MMR) الفائدة
موجبة نظرا للعالقة الطردية بإشارة فغري معنوية  (GAP)أما معامل فجوة الناتج  .%25السوق النقدي ب

  .(MMR)بينه وبني املتغري التابع معدل الفائدة 
نقوم بتقدير معلمات توازن املدى الطويل مث معلمات املدى القصري لنموذج تصحيح اخلطأ 

 إلحصائية (Lower and Upper bounds) *الديناميكي وذلك بتحديد القيم احلرجة الدنيا والعليا

                                                 
مما يعين عدم وجود عالقة تكامـل  ،I(0) حد القيمة احلرجـة الـدنيا تفرتض أن كل املتغريات متكاملة من الدرجة صفر *

، مما يعين وجود عالقة I(1)واحدمشرتك بني املتغريات، بينما يفرتض احلد األعلى أن كل املتغيـرات متكاملـة مـن الدرجـة 
 . تكامل مشرتك بني املتغريات املعنية
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(F) 1=  :بعدم وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات النموذج أي حتت اختبار الفرضية العدمية: β0H

 =03= β2β  03≠مقابل الفرضية البديلة بوجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات≠ β2≠ β1: β1H. 

نستخدم اختبار والد والذي يعترب من أهم االختبارات يف النموذج اليت تقر بوجود أم عدم وجود عالقة 
نرفض  (I1) أكرب من احلد األعلى **احملسوبة  Fئيةإذا كانت قيمة إحصاطويلة األجل بني املتغريات، ف

. قبل فرض العدمأي ن (I0) فرض العدم أي توجد عالقة تكامـل مشـرتك وإذا كانت أقل من احلد األدىن
 result احملسوبة بني احلـدين األدنـى واألعلى فإن النتيجة تكون غري حامسة F وإذا وقعت قيمة
Inconclusive. 

بالربنامج اإلحصائي  باالستعانة Wald Testباستخدام اختبار وولد  Fنقوم حبساب إحصائية 
 .(Eviews.9)إفيوز

ونقارهنا مع القيم احلرجة الدنيا  9.95تساوي  Fاختبار وولد أن قيمة إحصائية  من جدول يتبني
عند مستويات معنوية   12وريشارد مسيث شني، يونغشيول بيسرانحممد هاشم والعليا اليت جاء هبا كل 

نرفض اختبار الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة بوجود : ومنه النتيجة. %41و  5% ،6.5% ،4%
 . عالقة توازنية طويلة املدى تتجه من املتغريات املستقلة إىل املتغري التابع

بطريقة املربعات الصغرى  [4]بتقدير املعادلة  (ECM(-1))سنقوم باختبار منوذج تصحيح اخلطأ 
   ARDLلنموذج  Schwarz Bayesian Criterion ومت اختيار فرتات اإلبطاء على حسب معيار

  :كاآليت

حد تصحيح اخلطأ       ، (Shock)سرعة معامل تصحيح اخلطأ بعد حدوث صدمة   : حيث
 .الناتج عن منوذج التكامل املقدر

                                                 
، %5، %6.5، %4: معنويةبيسران وآخرون عند مستوى  اليت اقرتحها Fحسب جداول اختبار احلدود إلحصائية  **

41%  
12

 M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin and Richard J. Smith, (june 2001), « Bounds 

Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships », Journal of Applied 

Econometrics,Volume 16, Issue 3, pp 300-301. 

  ECM املدى طويلة التكامل معادلة احندار بواقي إبطاء قيمة وهي اخلطأ تصحيح حد. 
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 عودةأو بطئ  سرعة عن يكشف اخلطأ تصحيح حد إبطاء معامل أن اخلطأ تصحيح نتائج أظهرت
عالقة  وجود عن للكشف اإلشارة وسالب معنويا املعامل هذا يكون أن وجيب التوازن، حالة ات إىلاملتغري 

 .متغريات الدراسة بني طويلة املدى
من أسباب عدم  %9 أي (0.087-) إشارة سالبة بب (ECM(-1))فقد ق درت قيمة معامل 

أي أن االحنرافات يف املدى  %5فرتة وذات داللة إحصائية عند مستوى  12.5 ختتفي بعد مرورالتوازن 
للعودة لوضع  Speed of Adjustment 1% القصري يتم تصحيحها يف املدى الطويل بسرعة تكيف

 .التوازن
بطريقة املربعات الصغرى فيتبني لنا من  (5)نقوم بتقدير قاعدة تايلور التقليدية حسب املعادلة رقم 

. ويؤثر تأثريا إجيابيا على معدل الفائدة %5جدول النتائج أن معامل معدل التضخم معنوي عند خالل 
قدرة النموذج التفسريية بلغت . أما معامل فجوة الناتج فهو غري معنوي ويؤثر على معدل الفائدة سلبا

% 59.1ترتفع معدل الفائدة ب  %4ع معدل التضخم ب عندما يرتف. حسب معامل التحديد % 65

 .% 29.16 تنخفض معدل الفائدة ب  %4 ، أما عند ارتفاع فجوة الناتج ب
 موجب فعندما يكون معدل التضخم وفجوة الناتج مساويان للصفر، يثبت معدل الفائدة عند C الثابت

 :حسب املعادلة التالية 3.39
TR = 3.39+ 0.57*CPIGAP – 69.42*Outputgap 

 10يف الشكلومقارنتهما  (TR)ومعدل تايلور  (MMR)ونقوم بتمثيل سلسليت معدل السوق النقدي 
 .املوايل

عدم تطابق معدل تايلور مبعدل السوق النقدي وهذا ما تشري إليه  املنحىننالحظ من خالل 
 .وبالتايل، قاعدة تايلور التقليدية ال ترتجم سلوك البنك املركزي اجلزائري. اخلصائص اإلحصائية للمتغريين

مما يعين وجود مشكلة  DW= 0.11 تساويواتسون ديربن  إحصائيةا، أن نالحظ أيضمن جهة أخرى، 
Rبني األخطاء وأيضا نالحظ أن إحصائية ديربن واتسون أقل من معامل التحديد  ارتباط ذايت

وبالتايل  2
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 Newey-West""، مت استخدام طريقة هذا املشكلللتغلب على . وجود احنراف زائف

Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (HAC) (4919)  وفقا ألسلوب
 .Lars Peter Hansen (4916) 13واليت جاء هبا  GMM العزوم املعممةاحندار 

 (TR) ومعدل تايلور (MMR) منحنى معدل السوق النقدي :(28) الشكل رقم
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 Eviews 9الربنامج اإلحصائي  من إعداد الباحثني بناء على خمرجات :المصدر

ميثل  CPIGAP وهذا بإدخال عامل التوقع بالنسبة للتضخم حيث (6) نقوم بتقدير املعادلة رقم
 :التالية املعادلة، فتحصلنا على التضخم املتوقع ملدة سنة أي أربع ثالثيات

MMR = 0.07 + 0.96*MMRT + 0.03*CPIGAP + 0.1*OUTPUTGAP 

نالحظ أن معامل التضخم املتوقع موجب ومعنوي أما معامل فجوة الناتج موجبة وغري معنوية 
 .داللة على أن اهلدف الرئيسي للسياسة النقدية يف اجلزائر هو ضبط التضخم

  6.92=  و 4.19=   :جند (1)انطالقا من املعادلة   و  قمنا حبساب املعامالت 

                           
                 

          

  ……(4) 

يف الشكل ومقارنتهما  (TR1) ومعدل تايلور (MMR) نقوم بتمثيل سلسليت معدل السوق النقدي
 :املوايل

                                                 
13

 Lars Peter Hansen, (July, 1982), « Large Sample Properties of Generalized Method 

of Moments Estimators », Econometrica, Volume 50, Issue 4, pp 1029-1054. 
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 (TR1) ومعدل تايلور (MMR) منحنى معدل السوق النقدي :(20) الشكل رقم
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 Eviews 9الربنامج اإلحصائي  من إعداد الباحثني بناء على خمرجات :المصدر

وبالتايل، قاعدة تايلور . تطابق معدل تايلور مبعدل السوق النقديشبه املنحنيني يظهر من خالل 
يف استقرار األسعار وهو ما يعكس تركيز  سلوك البنك املركزي اجلزائري تعكس( النظرة املستقبلية) املطورة

 .الدولة على ضبط التضخم
 :خاتمة

قمنا يف هذا البحث بإسقاط قاعدة تايلور بنوعيها على سلوك البنك املركزي اجلزائري خاصة بعد 
يف املدى  ة النقديةضرورة استقرار األسعار كهدف صريح للسياس عناإلعالن الصريح للبنك يف تقاريره 

 :الطويل وخلصنا بالنتائج التالية
معدل السوق النقدي، الرقم القياسي ألسعار )هناك عالقة طويلة املدى بني متغريات الدراسة  -

 ؛(املستهلكني وفجوة الناتج
 ؛قاعدة تايلور التقليدية ال تفسر سلوك البنك املركزي اجلزائري يف استقرار األسعار -
 .طورة تنطبق بشكل كبري على السياسة النقدية للبنكقاعدة تايلور امل -

 :توصيات
استخدام أساليب التنبؤ ملتابعة مسار التضخم يف اجلزائر على املدى القصري، وذلك بقيام بنك اجلزائر  -

 العملياتية اإلدارة بتعديل مناذج قوية لشرح ديناميكية االقتصاد وجعل توقعات التضخم ناجحةببناء 
 .معقولة فرتة خالل اهلدف إىل والعودة النقدية للسياسة
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تطوير األنظمة واألسواق املالية احلديثة اليت تؤثر حتما على العالقات ما بني النشاط املايل واالقتصاد  -
 .احلقيقي

ونشر  الكلي االقتصاد بيانات قاعدة تطويرو الدرجة العالية من الشفافية واملساءلةتوفر البنك على  -
 .الدورية عن مسار التضخمالتقارير 

القضاء على مسببات التضخم قبل البدء باستهداف التضخم ألن السياسة تستهدف املعدل نفسه  -
 .، من خالل ضبط السوق والقضاء على االحتكاروليس مسبباته
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  :ملخص

من خالل تطبيقه   Six Sigmaالبحثية تسليط الضوء على منوذجهندف من خالل هذه الورقة 
 .على واقع عينة من البنوك اجلزائرية املتواجدة بوالية تيارت هبدف قياس جودة اخلدمات البنكية 

يعترب أحد األساليب اليت تتيح للبنوك زيادة كفاءهتا   Six Sigma وخلصت الدراسة إىل أن منوذج
  .زيادة والئهمو  رغبات الزبائن لكسب رضاهمو  وحتسني جودة خمرجاهتا مبا يتوافق مع جاجات

 .ستة سيقما، حتسني اجلودة، رضا الزبائن، العيوب الصفرية، منوذج دمايك : يةكلمات مفتاح
 Jel: E05 ، C01تصنيف 

Résumé :  

Dans cet article, nous essayerons  de mettre en évidence le modèle Six 

Sigma en l'appliquant sur un échantillon de banques algériennes qui ce 

situent au niveau de la wilaya de Tiaret afin de mesurer la qualité des 

services bancaires fournis. 

L'étude a conclu que le modèle Six Sigma est l'une des méthodes qui 

permet aux banques d'accroître leur efficacité et d'améliorer la qualité de 

leurs produits en fonction des désirs et des besoins des clients pour gagner 

leur satisfaction et accroître leur loyauté. 

mailto:dehbias60@gmail.com
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Mots-clés: Six Sigma, Amélioration de la qualité, Satisfaction de la 

clientèle, Défauts zéro, Modèle D.M.A.I.C. 

Jel Classification Codes : E05, C01 

 :مقدمة
 لعل أبرزها هو تنامي حدةو  أصبحت املؤسسات املالية يف عامل اليوم تواجه العديد من التحديات؛

ملواجهة هذه التحديات جند أن معظم و  التنافس احلاد للبقاء،و  املنافسة يف ظل التطور التكنولوجي املتسارع
املؤسسات املالية كالبنوك بالدرجة األوىل قد اجتهت إىل اإلهتمام جبودة اخلدمات اليت تقدمها إىل زبائنها؛ 

هوم األداء حتول من التقييم الروتيين إىل حيث أننا جند أن مف .إذ أهنا أضحت عنوانا للخدمات املقدمة
 الضعفو  مؤشر للجودة النوعية، مما يفرض على البنوك تبين أساليب إدارية حديثة هبدف حتديد نقاط القوة

احتياجات الزبائن لكسب و  تطوير اخلدمات البنكية وفق رغباتو  توجيهها حنو األفضل من أجل حتسنيو 
هلذا الغرض إرتئينا كشف و  األخري جلودة اخلدمات املقدمة،و  املقيم األولزيادة والئهم باعتبارهم و  رضاهم

، وحاولنا تطبيقها على Six Sigma اليت برزت من رحم مفاهيم  (D.M.A.I.C)الغطاء عن منهجية 
 .سعيا لتحقيق أفضل مستويات اجلودة بأقل عيوب ممكنة "واقع البنوك اجلزائرية
هي تقييم و  أساسية قضية يتناول ألنه يقدمها اليت العلمية مهاتاملسا من أمهيته البحث يستمد هذا

الذي يتيح للبنوك زيادة كفاءهتا وحتسني و  ، Six Sigmaجودة اخلدمات البنكية باالعتماد على أسلوب
 .العامليو  اآلمال التنموية على الصعيد احملليو  جودة خمرجاهتا لتصبح مبستوى التحديات

 :من هذه املقالة سنحاول اإلجابة على اإلشكالية التاليةوبغية بلوغ اهلدف املتوخى 
 "؟  Six Sigmaأسلوب  المقدمة باالعتماد على هل  يمكن تقييم جودة الخدمات المصرفية" 

دراستها من خالل الدراسة امليدانية  صياغة الفرضية املرادولإلجابة عن السؤال اجلوهري هلاته الدراسة مت  
 مقوماتجودة الخدمات المصرفية المقدمة و هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين " هلذا البحث 

Six Sigma "  املتمثلة يفو  من خالل التطرق إىل احملاور التاليةو ذلك: 
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 ؛املقومات الالزمة لتنفيذه و  Six Sigmaمفهوم  -
 ؛ Six Sigmaمراحل تطبيق منهج  -
 .لقياس جودة اخلدمات البنكية Six Sigmaحماولة تطبيق منهج  -

 .االقرتاحاتو  كما أننا اهنينا حبثنا خبامتة تتضمن بعض النتائج
 Six Sigmaمفهوم  .1

، الرقابة اليت تركز عليها اإلدارة يف مرحلة معينة من مراحل تطور اجلودةو  بعد أن كان موضوع اجلودة
للعمليات بأنواعها املختلفة، اإلدارية،  اإلحصائيةمبادرة للجودة قائمة على املراقبة Six Sigma أصبحت 

باهتمام الباحثني كوهنا من األدوات اإلدارية احلديثة؛ فتعددت  Six Sigmaولقد حظيت  .الفنيةو  املالية
 .Six Sigmaنظراهتم العلمية لـــــ و  آراؤهم تبعا خللفياهتم

 Six Sigma تعريف  -1.1
يف أوائل الثمانينات يف  شركة موتوروال األمريكية، وهو أحد أشهر  Six Sigmaظهر مصطلح 

 أسلوب: " بأهنا منها عريفات هلذا املفهوم، نذكر املفاهيم اإلدارية يف عامل اجلودة الشاملة وتوجد عدة ت
 تقليص العيوب منو  اخلدماتيةو  اإلنتاجيةجمموعة من التقنيات اليت تركز على حتسني العمليات و منهجية و 

خطأ لكل مليون فرصة أي  4,3مقياس احصائي يعرب عن وجود  "وتعرف أيضا  بأهنا  1".املخرجات 
 2".من الدقة، حيث هتدف من خالل ذلك للوصول إىل درجة قريبة من الكمال (99,99999)

يف و  األخطاء بأقل تكلفةو  عبارة عن مقياس إحصائي ميثل العمليات اخلالية من العيوب: " أو أهنا 
قد استخدم اإلحصائيني هذا الرمز و  هو احلرف الثامن عشر يف األجبدية اإلغريقية،Sigmaو .قياسي وقت

                                                 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة مقومات تطبيق ستة سيقما في تحسين آداء المشروعسويح خمطارية، نواري خرية،   1

 .13: ، ص 6102املاسرت، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الطاهر موالي، سعيدة، 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  استخدام منهج ستة سيقما في ترشيد اتخاذ القرارات اإلستثمارية،خالد أمحد القصاص،   2

  .44: ، ص 6103زة، ــــــ، كلية العلوم اإلقتصاديةو علوم اإلدارة، جامعة األزهر،غرياملاجست
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 الذي ميثل مدى تشتت القيم عن وسطها احلسايب، و  للداللة على اإلحنراف املعياري يف اإلحصاء؛
 3". من الوسط يعين زيادة كمية اخلطأ لذلك فإن االبتعاد أو التشتت

العمل، كما يضع  إلدارةمن أذكى الطرق  Six Sigmaتعترب : " كذلك بأهنا   كما ميكن تعريفها
 4".البيانات وصوال إىل حلول أفضل و  يستخدم احلقائقو  العمالء يف الرتتيب األول

ليست مبادرة للجودة بل هي إلتزام  Six Sigmaمن خالل التعريفات السابقة ميكن القول أن 
حيث ميكن اعتبارها أفضل منهج يف مواجهة اإلحتياجات املتغرية  ،دور القياسلتفعيل و  من اإلدارة

 .للسوق
 Six Sigmaالرئيسية لتنفيذ ( المقومات)اإلمكانيات  -2.1

لذلك عند تطبيقها يف أي منظمة جيب و  اسرتاتيجية ذكية لتحسني األعمال،Six Sigma تعترب
 :هي كاآليتو  ،Six Sigmaبعض العوامل اليت تؤدي إىل جناح تطبيق  أن تأخذ بعني اإلعتبار

تعترب شرطا  Six Sigmaالتزام اإلدارة العليا ملنهج و  إن مساندة:  التزام اإلدارة العلياو  دعم -1.2.1
عملية اسرتاتيجية مهمة ينبغي أن تتبع من قمة  Six Sigmaأساسيا لنجاح تطبيقه، حيث يعترب منهج 

اإلدارة الدنيا بأمهية التغري حنو منهج و  حتفيز العاملني يف املستويات اإلدارية الوسطىو  تتطلب إقناعو  املنظمة
Six Sigma.5 

املديرين يف و  آدائها للموظفنيو  إن توفر تغذية عكسية عن برامج اجلودة  :التغذية العكسية -1.2.2
يسمح بتحسن العمليات وبالتايل رفع مستويات اجلودة مما يساهم يف  بشكل مستمر،و  الوقت املناسب

 6.التمييز للمنظمة وزيادة ارتباط عمالئها هباو  اإلبداعو  زيادة فرص النجاح

                                                 
3
  Brue & Launsby,Design for Six Sigma, Edition Mc Graw-Hill,New York,2013, p :25. 

4
 Sujar   &  Others, Six Sigma and Level Quality Characteristics - A study on Indian 

software industries", AIMS international journal of management, Vol. 2, N°.01,2013, 

p :17-27. 
 .63: سويح خمطارية، نواري خرية ، مرجع سبق ذكره، ص  5

6  Anatony & Fergnsson, Six Sigma in the Software industry: Result from Pilot 

Study", managerial Anditing Journal, Vol 09 , N° 08 ,2004, p : 1025 . 
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على أمهية التحسني املستمر للمنظمات اليت  Six Sigmaيؤكد منهج  :التحسين المستمر -1.2.3
على أساس فرضية مفادها أن العمل هو مثرة سلسة من  ويرتكز هذا املبدأ ترغب يف عملية التطوير

يعد التحسني املستمر عنصرا و  النشاطات املرتابطة اليت تؤدي يف هناية املطاف إىل حمصلة هنائية،و  اخلطوات
زيادة و  مهما لتخفيض اإلحنرافات اليت حتدث يف العملية الفنية مما يساعد يف احلفاظ على جودة األداء

  7.اإلنتاجية
على أن كل إجراء عملي يتم يف املنظمة هو  Six Sigmaيؤكد منهج : األنظمةو  العمليات -1.2.4

األنظمة احملور األساسي الذي يساعد على و  العمليات Six Sigmaعملية حبد ذاته، لذلك يعترب منهج 
 8.حتقيق النجاح املستمر

 البشرية من خالل ربط نظامي الرتقياتباملوارد  Six Sigmaيرتبط منهج : الموارد البشرية -1.2.5
خرباء، وكل ذلك و  و تعيني مستشارينSix Sigma ربط مكافآت اإلدارة العليا بإجناح تطبيق و  احلوافز،و 

  9.مرهون باجناح تطبيق هذا املنهج
 Six Sigmaمراحل تطبيق منهج  .2

من خالل  Six Sigmaتطبيق منهج سنحاول من خالل هذا احملور تسليط الضوء على مراحل 
هي اختصار للكلمات األساسية حلل املشكل و  (D.M.A.I.C)اليت تعرف بنموذج و  مراحل متجمعة،
وفق Six Sigma الشكل املوايل يبني مجيع املراحل اليت يتم من خالهلا تطبيق منهج و  .وفقا للدراسات 

 (.D.M.A.I.C) منوذج

 

 

 
                                                 

7
 Antony & Bhaiji, Key Ingredients for a Successful Six Sigma Program, Warwick 

Manufacturing Group School of Engineering, University of Warwick, UK., London, 

2013, p :311. 
8
 Cho & Lee, Selection of Six Sigma Key Ingredients in Korean Companies, The 
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9
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 (D.M.A.I.C) وفق نموذج Six Sigma خطوات تطبيق منهج : )11( الشكل رقم 
 
 

 . نيمن إعداد الباحث: المصدر 
هو الطريق  (D.M.A.I.C)و يعترب منوذج .حتسني األداءو  واليت تركز على حتسني العمليات احلالية

 10:املتمثلة فيما يليو  من خالل عدة مراحل ، Six Sigmaاملوصل لتطبيق منهج 
دماك، حيث يقوم قائد الفريق باختيار أعضاء هي اخلطوة األوىل يف منهجية : تحديد المشكلة -

الفريق، وحتديد اهلدف الرئيسي من التحسني، واألهداف األولية للمشروعات، كما يقوم بتحديد 
 ؛ املشروعات اليت حتتاج إىل التحسني معتمدا على أهداف املنظمة واحتياجات املستهلك ورغباته

، ويتم هنا اختيار مقياس Six Sigmaتطبيق منهج هذه املرحلة تعترب خطوة مهمة جدا يف : القياس -
مناسب لتقييم النجاح يف املشروعات احملددة واملصممة، وهذه املرحلة تتطلب اختيار خصائص اجلودة 
املناسبة للعمليات، واملخرجات اليت حتقق رغبات املستهلك  وحتديد العيوب الناجتة عن العمليات، 

وبالتايل ميكن حتديد مستوى للعمليات باحتساب عدد العيوب، اليت تساهم يف حدوث هذه واملدخالت
 ؛العيوب، والذي يستخدم كأساس للمقارنة مع مشروعات التحسني

وهي املرحلة اليت تلي مرحلة القياس، واهلدف منها هو معرفة أسباب األخطاء اليت يتم : التحليل -
املناسبة، وأيضا معرفة طبيعة البيانات اليت يتم قياسها يف مرحلة القياس وحتليلها، وذلك باستخدام األدوات 

 ؛التعامل معها، وكذلك حتديد املستوى احلقيقي القائم للمنظمة باملستوى املرغوب فيه
وهي املرحلة اليت تأيت بعد حتديد األخطاء وتشخيصها، ومعرفة أسباهبا من أجل معاجلتها : التحسين -

 11؛وحتسني األداء

                                                 
10

 .43: مرجع سبق ذكره، ص خالد أمحد القصاص،  
11

 Hung   & Sung, Appling Six Sigma to Manufacturing Processes in the Food Industry 

to Reduce Quality Cost", Scientific Research and Essays, 2011, p: 280. 
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حلة متابعة العمليات والتأكد من عدم تكرار األخطاء، والتحقق من جناح يتم يف هذه املر : الرقابة -
تنفيذ التحسينات والتطورات يف املرحلة السابقة، وأن هذه التحسينات سوف تستمر لفرتة طويلة من 

بتطوير بعض األدوت العلمية للمساعدة يف السيطرة على Six Sigma الزمن، كما يقوم أعضاء فريق 
 12؛ العملية

 إال هي ما لنموذج وفقا ستة سيجما منهجية يف املتبعة اخلطوات بأن يتضح ذكره سبق ما ضوء ويف
 التحسني ميكن الو  للمشكلة، حتديد بدون قياسه يتم يوجد نظام ال ومتسلسلة، حيث متكاملة مراحل
 .الذكر السابقة املراحل من مرحلة أي عن االستغناء ميكن ال لذلك القياس، بدون

 لقياس جودة الخدمات البنكية Six Sigmaمحاولة تطبيق منهج  .3
لتقييم جودة اخلدمات البنكية املقدمة من طرف  Six Sigmaقمنا يف حبثنا هذا مبحاولة تطبيق 

من خالل اإلستعانة باألدوات اإلحصائية لقياس  -اجلزائر -عينة من البنوك التجارية املتواجدة بوالية تيارت
( الكمال) أو معاجلتها حىت تقرتب من درجة الصفر( املشكالت)املشكالت؛ بغرض إزالتها و  االحنرافات

 :التوصل للنتائج املبتغاة قمنا باتباع اخلطوات التاليةو  إلجراء الدراسةو   .لتعزز اجلوانب اإلجيابية يف آدائها
 منهجية الدراسة -3.1

الذي حناول من خالله و  لقد قمنا باستخدام املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة،
يف تقييم جودة اخلدمات البنكية املقدمة  Six Sigmaوصف وتقييم واقع تأثري املقومات الالزمة لتطبيق 

 .من طرف البنوك
 عينة الدراسةو  مجتمع -3.2

لقد اقتصر جمتمع الدراسة على مجيع املوظفني العاملني لعينة من البنوك املتواجدة يف والية تيارت 
 الصندوق الوطين للتوفري -بنك التنمية احمللية -التنمية الريفيةو  بنك الفالحة -البنك الوطين اجلزائري)
 (.االحتياطو 

                                                 
، جملة تنمية في مواجهة العيوب باستخدام منهج الحيود السداسي الرديئة الجودة كلفة تخفيض حاز، اليامور،علي 12

 .042: ، ص6101 ، 46اجمللد  ،011 الرافدين، جامعة املوصل، العدد
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على مجيع مفرداته؛ حىت نتمكن من مجع  االستبانة بتوزيعونظرا حملدودية جمتمع الدراسة فقد قمنا 
أسئلتها؛ حيث مت توزيع االستمارات على عينة مكونة  البيانات للحصول على خمرجات جلميعو  املعلومات

جلميع عبارات  4إىل  0كما مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي الذي يندرج من .موظف 49من 
 :اإلجتاهات  املوافقة هلا كالتايلو  كانت نتائج املتوسطاتوعليه   1,9اإلستبانة، حيث قدر طول اخللية بـــــ 

 ؛أبدا :يعكس اجتاه ( 9,,0 -0)حصول العبارة على متوسط حسايب يرتاوح ما بني  -
 ؛نادرا :يعكس اجتاه  (6,49 -0,9)حصول العبارة على متوسط حسايب يرتاوح ما بني   -
  ؛أحيانا :يعكس اجتاه  (4,49 -6,2)حصول العبارة على متوسط حسايب يرتاوح ما بني   -
 ؛غالبا :يعكس اجتاه ( 3,09 -4,3)حصول العبارة على متوسط حسايب يرتاوح ما بني   -
 .دائما: يعكس ( 4-3,61)حصول العبارة على متوسط حسايب يرتاوح ما بني   -

 طبيعة متغيرات الدراسة -3.3
  وفق منوذج Six Sigma هلذه الدراسة بدرجة استخدام البنوك ملنهجية تتمثل املتغريات املستقلة

 D.M.A.I.C ،أما املتغري التابع فيتمثل يف جودة اخلدمات البنكية املقدمة هبدف نيل رضا الزبائن . 
 األساليب اإلحصائية  -3.4

 IBM)قمنا باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية يف حتليل البيانات 

S.P.S.S)  ؛ من خالل تطبيق األساليب اإلحصائية التالية 66إصدار: 
 ؛(الصدق البنائي) معامل اإلرتباط لبريسون لتقدير اإلتساق الداخلي ألداة الدراسة  -
 ملعرفة ثبات فقرات اإلستبانة؛اختبار ألفا كرونباخ  -
 املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية؛ -
 تقلتني؛لعينتني مس( ت)اختبار  -
 ؛ (ف)اختبار حتليل التباين األحادي  -
 . اختبار شيفيه -
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 التحليل الوصفي للمعطيات  -3.5
عكس القدرة احلقيقية و  معاجلتهاو  من أجل حل املشكالت املتعلقة جبودة اخلدمات البنكية

 :  ذلك باتباع املراحل التاليةو  قمنا بالتحليل الوصفي للمتغريات،للمخرجات 
 اختبار صدق اإلتساق الداخلي لفقرات الدراسة - 3.5.1

مدى ارتباط هذه و  كل حمور من حماورها،و  مت التحقق من صدق اإلتساق الداخلي ألداة الدراسة
الفقرات املكونة هلا مع بعضها البعض، حيث حتققنا من ذلك باجياد معامالت اإلرتباط باستخدام معامل 

هذا يدل على قوة التماسك الداخلي لفقرات و  (1,923)قد بلغ معامل صدق االستبانة و  بريسون؛
 . كل حمور من حماورهاو  الدراسة

 اختبار ألفا كرونباخ لثبات الدراسة -3.5.2
هذا جيعلنا و  مما يدل على متيز اإلستبانة بالثبات؛ (1,9,9)لقد بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ 

 .اختبار الفرضياتو  كافة تساؤالت البحثاإلجابة على  و  على ثقة بصالحيتها لتحليل النتائج
 تحليل نتائج الدراسة  -3.5.3

 :على السؤال ينص الدراسة،حيث أسئلةلقد قمنا بربط النتائج ب
 بهدف تحسين الخدمات البنكية ؟ D.M.A.I.Cما مدى استخدام البنك لنموذج  

املعيارية جلميع العبارات اخلاصة  اإلحنرافاتو  قمنا حبساب املتوسطات احلسابيةسؤال لإلجابة على هذا الو 
هذا ملعرفة درجة موافقة املوظفني و  املتبعة يف دراستنا هاته، D.M.A.I.Cبكل مرحلة من مراحل منهجية 

 .اجتاه كل فقرة
قمنا باستخراج مجيع املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية جلميع العبارات : مرحلة التحديد -أ

 .يد واجلدول املوايل يوضح ذلكاملتعلقة مبرحلة التحد
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حيث كان أعلى متوسط  ،(6,44 – 3,26)بأن املتوسطات احلسابية تراوحت ما بني واملالحظ 
يف حني كان أدىن ، (1,,1)باحنراف معياري  (3,26) حيث بلغ املتوسط احلسايب " 14رقم " للفقرة 

 (.1,993)باحنراف معياري ( 6,44) حيث بلغ املتوسط احلسايب " 19رقم " متوسط للفقرة 

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات الموظفين : )11(الجدول رقم 
 .حول البعد المتعلق بمرحلة التحديد

 الفـــــقرة 
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 0.580 4.53 يتوفر البنك على لوائح تنظيمية تساعده يف تقدمي خدماته 10

 0.995 3.49 التصادم فيما بينهاو  البنك بوضع خطة واضحة لكل فرع من فروعها ملنع التداخل يقوم 10

 991. 0 3.17 يقوم البنك بتشجيع موظفيه على التميز يف تقدمي اخلدمة جبودة عالية 10

 0.880 4.24 يعد حتقيق رضا الزبائن اهلدف الرئيسي للبنك 10

 0.701 4.62 اخلدمات املقدمةيعمل البنك بشكل دائم على تطوير  10

 0.733 4.34 يقوم البنك برسكلة املوظفني بشكل مستمر سعيا منه لتحسني آدائهم 10

 0.981 3.76 يتوفر البنك على االمكانيات الالزمة اليت تؤهله لتلبية احتياجات الزبائن 10

 0.830 3.22 املشكالت ملنع تكرارها أو حدوثها حلو  يقوم البنك بتحديد معايري رضا الزبائن 10

 0.894 2.35  يقوم البنك بتقدمي مكافآت ملوظفيه يف حني تفوقوا يف آداء واجباهتم 10

 0.779 4.32 يقوم البنك بدراسة السوق لتحديد ما حيقق رغبات زبائنه 01

 S.P.S.S باإلعتماد على خمرجات نيمن إعداد الباحث :المصدر

قمنا باستخراج مجيع املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية جلميع العبارات : القياسمرحلة  -ب
بأن املتوسطات احلسابية تراوحت ما بني  16يتضح من خالل اجلدول رقم و . املتعلقة مبرحلة القياس

 (3,62) حيث بلغ املتوسط احلسايب "  41رقم " حيث كان أعلى متوسط للفقرة  ،(3,62 – 6,42)
) حيث بلغ املتوسط احلسايب " 04رقم " يف حني كان أدىن متوسط للفقرة  ،(1,906)باحنراف معياري 

 (.0,1,2)باحنراف معياري  (6,42
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 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات الموظفين : )12(الجدول رقم 
 حول البعد المتعلق بمرحلة القياس

 الفـــــقرة 
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 1.151 3.48 يقيس البنك كافة أنشطته سعيا لتلبية رضا الزبائن 00

 1.126 2.64 حتليلهاو  يستعمل البنك أساليب متطورة جلمع البيانات 00

 1.076 2.36 املعايري الالزمة لقياس مدى حتقيق األهداف املطلوبةو  يقوم البنك بوضع اآلليات 00

 0.812 4.26 مستوى رضاهمو  بدراسات دورية ملعرفة حاجات زبائنهيقوم البنك  00

 1.028 4.22 يقوم البنك بتدريب موظفيه التقان استخدام األدوات اإلحصائية 00

 S.P.S.S باإلعتماد على خمرجات نيمن إعداد الباحث :المصدر

املعيارية جلميع العبارات  قمنا باستخراج مجيع املتوسطات احلسابية واإلحنرافات: مرحلة التحليل -ـج
 .املتعلقة مبرحلة التحليل واجلدول املوايل يوضح ذلك

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات الموظفين: )13( الجدول رقم
 ول البعد المتعلق بمرحلة التحليلح

 الفـــــقرة 
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 0.875 4.25 يف تقييم وضع البنك SWOTيستخدم البنك حتليل  00

 0.801 4.03 حتصيلها من قبل الزبائنو  أبعادهاو  يسعى البنك إىل معرفة املشاكل 00

 1.233 1.93 يقوم البنك بتحديد آداة التحليل االحصائية الالزمة للدراسة 00

 1.123 3.45 املستقبليو  يقوم البنك مبقارنة اإلختالفات بني الوضع احلايل 00

 1.263 2.56 مراجعة العملياتو  املقاييسو  يقوم موظفي البنك بربط اخلربات 01

 S.P.S.S باإلعتماد على خمرجات نيمن إعداد الباحث :المصدر

، (3,64 – 6,42) بأن املتوسطات احلسابية تراوحت ما بني 14يتضح من خالل اجلدول رقم 
باحنراف معياري  (3,64) حيث بلغ املتوسط احلسايب  " 02رقم " حيث كان أعلى متوسط للفقرة 
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باحنراف  (6,42) حيث بلغ املتوسط احلسايب  "61رقم " يف حني كان أدىن متوسط للفقرة ، (1,9,4)
 (.0,624)معياري 

اإلحنرافات املعيارية جلميع العبارات و  قمنا باستخراج مجيع املتوسطات احلسابية: مرحلة التحسين -د
 .اجلدول املوايل يوضح ذلكو  رحلة التحسنياملتعلقة مب

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات الموظفين : )14(الجدول رقم 
 ول البعد المتعلق بمرحلة التحسينح

 الفـــــقرة 
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 1.242 2.74 تطويرهاو  يقوم البنك بوضع ميزانية خمصصة لتحسني اخلدمات املقدمة 21

 0.498 3.39 يسعى البنك إىل توفري البيئة اللالزمة لتحسني آداء املوظفني 02

 0.989 3.60 حمدثة يف كل مرةو  يقوم البنك بتقدمي خدمات متجددة  23

 0.774 4.26 يقوم البنك بتطبيق معيار التحسني املستمر على كافة األنشطة لتحقيق رغبات الزبائن 00

 0.837 4.31 اليت تساعد يف حتسني اخلدماتو  بشكل دوريو  يقوم البنك بتحديث تقنياته كل فرتة 25

 S.P.S.S باإلعتماد على خمرجات نيمن إعداد الباحث :المصدر

 ،(3,40 – 3,,6)بأن املتوسطات احلسابية تراوحت ما بني  13يتضح من خالل اجلدول رقم 
باحنراف معياري  (13,4) حيث بلغ املتوسط احلسايب  "64رقم " حيث كان أعلى متوسط للفقرة 

باحنراف ( 3,,6) حيث بلغ املتوسط احلسايب " 60رقم " يف حني كان أدىن متوسط للفقرة  ،(,1,94)
 (.0,636)معياري 

املعيارية جلميع العبارات املتعلقة  اإلحنرافاتو  قمنا باستخراج مجيع املتوسطات احلسابية: مرحلة الرقابة -هـ
 .اجلدول املوايل يوضح ذلكو  مبرحلة الرقابة
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   حول البعد المتعلق  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات الموظفين:  )15(الجدول رقم 
 .بمرحلة الرقابة

 الفـــــقرة 
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 0.544 3.14 بتوثيق التحسينات اجلديدةيقوم البنك  26

 1.170 2.35 يقوم البنك بوضع خطة لكل مرحلة من مراحل تقدمي اخلدمات 27

 0.701 4.39 يسعى البنك لتطوير العمليات الرقابية ملتابعة التغريات احلاصلة بالبنك 28

 0.838 4.05 تواجهه يقوم البنك بوضع خطة اسرتاتيجية بديلة ملواجهة املشاكل اليت ميكن أن 29

 0.395 3.36 املمارسات القدميةو  يقوم البنك من التأكد من عدم العودة لألساليب 30

 1.202 2.59 يقوم البنك بتخصيص قسم خاص لدراسة شكاوى الزبائن  31

 1.007 3.30 جودة عاليةو  يقوم البنك بالتأكد من تقدمي اخلدمة بطريقة صحيحة 32

 0.173 2.90 يقوم البنك بتقدمي اخلدمات بشكل يتطابق مع ما مت وضعه يف اخلطط التنفيذية 03

 S.P.S.S باإلعتماد على خمرجات نيمن إعداد الباحث :المصدر
، (3,49 – 6,44)بأن املتوسطات احلسابية تراوحت ما بني  14يتضح من خالل اجلدول رقم 

باحنراف معياري  (3,49) حيث بلغ املتوسط احلسايب  " 69رقم" حيث كان أعلى متوسط للفقرة 
باحنراف ( 6,49) حيث بلغ املتوسط احلسايب "  40رقم " يف حني كان أدىن متوسط للفقرة ، (10,,1)

 .(0,616)معياري 
 :الثاين على ما يلي سؤاليف حني ينص ال

في البنوك تبعا للمتغيرات  D.M.A.I.Cهل يوجد تباين دال احصائيا في مدى تطبيق نموذج 
 ؟(الخبرة، المستويات اإلدارية، المستوى التعليمي)الوظيفية 
لإلجابة عن متغريات اخلربة، ( ف)ل مت اختبار حتليل التباين األحادي اؤ لإلجابة على هذا الس

إذ يعترب هذا  املستوى التعليمي، حيث سنقوم باختبار كل منهايف مطلب خاص هبا؛و  املستوى اإلداري
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ذلك عند مستوى معنوية رغبة يف الوصول إىل نتائج ذات و  االختبار األنسب ملثل هذه الفرضيات،
 .مصداقية عالية

 :ن خيارين أساسني لكل فرضية فرعيةإلجراء االختبارات انطلقنا مو 
 .صائية بني اجتاهات إجابات العينةال توجد فروق ذات داللة إح: (1ف)فرضية العدم  -
 .صائية بني اجتاهات إجابات العينةتوجد فروق ذات داللة إح: (0ف)ضية البديلة الفر  -

α)احملسوبة أقل أو يساوي ( ف)فإذا كان مستوى الداللة لقيمة  فإننا نرفض فرضية (      
النتيجة تكون وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات و  ،(4ف)نقبل الفرضية البديلة و  (0ف) العدم

 .العينة وفقا للمتغري املختارإجابات 
α)احملسوبة أكرب من ( ف)أما إذا كان مستوى الداللة لقيمة   فإننا نقبل فرضية العدم (     

، والنتيجة تكون ال توجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات (4ف)نرفض الفرضية البديلة و  (0ف)
 .إجابات العينة وفقا للمتغري املختار

ميكننا حتليل التباين يف اجتاهات املوظفني بالبنك من وجهة نظر عينة الدراسة وفقا  انطالقا مما سبق
 :وظيفية اليت يتميزون هبا كما يليللمتغريات ال

 : الخبرة .1
  D.M.A.I.Cنموذج نتائج تحليل التباين األحادي لإلختالف في استخدام : )10(الجدول رقم 

  في البنوك تبعا لمتغير الخبرة

 التباين مصدر
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة التباين األحادي

 1,034 99 0,266 بين المجموعات

 1,319 , 06,424 داخل المجموعات 12123 6,999

 1,440 94 04,994 المجموع

 S.P.S.S باإلعتماد على خمرجات نيمن إعداد الباحث :المصدر
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α)توجد فروق ذات داللة إحصائية عندى مستوى معنوية  الجتاهات املوظفني بالبنك  (     
 (.1,14)أقل من مستوى املعنوية املفرتض (1,164)ذلك لكون مستوى الداللة احملسوبو  اخلاص باخلربة،

 التحديد، القياس،) إن هذه النتيجة تربز أن اجتاهات املوظفني بالبنك اخلاصة بأبعاد منوذج 
بأن  ميكن تفسريو  ختتلف باختالف عدد سنوات خربهتم يف املسؤولية،( التحليل،  التحسني، الرقابة

تراكم اخلربة لديهم يزيدهم من إدراك أمهية حتسني اخلدمات البنكية املقدمة و  املوظفني مع مرور الوقت
 ولتحديد ملن تعود الفروق الدالة احصائيا مت إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية. لتحقيق رغبات الزبائن

 :اليت تظهر يف اجلدول اآليت و 
 اختبار شيفيه: )10(الجدول رقم 

 سنة فما فوق 01من  سنوات 01 – 0من  سنوات 0أقل من  سنوات الخبرة
- - -  سنوات 0أقل من 

- -  0,463 سنوات 01 – 0من 

-  ,4,16 3,1,4 سنة فما فوق 00من

 S.P.S.S باإلعتماد على خمرجات نيمن إعداد الباحث :المصدر
اتضح لنا أن الفروق كانت لصاحل املوظفني من  (,1انظر اجلدول رقم )من خالل اجلدول السابق 

 .ذوي اخلربة
 :المستوى اإلداري .2

  D.M.A.I.Cنموذج نتائج تحليل التباين األحادي لإلختالف في استخدام  :)10(الجدول رقم 
  في البنوك تبعا لمتغير المستوى اإلداري

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة األحادي التباين

 1,042 2 ,1,41 بين المجموعات

 1,096 99 04,392 داخل المجموعات 12004 1,442

 1,439 94 04,994 المجموع

 S.P.S.S باإلعتماد على خمرجات نيمن إعداد الباحث :المصدر



 بوجنان خالدية .د
 عدالة العجال. د

 ،بنــــــــــكيةفي تقيـــــــــــيم جودة الخدمـــــات الSix Sigma محـــــــــــــــــاولة تطبيق 
 لعينة من البنوك الجزائـــــريةدراســـــة ميـــــدانـية 

 

111 

 

α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عندى مستوى معنوية  الجتاهات املوظفني  (     
أكرب من مستوى املعنوية  (23,,1)ذلك لكون مستوى الداللة احملسوب و  بالبنك اخلاص بتسمية الوظفية،

 (.1,14)املفرتض 
التحديد، القياس، ) إن هذه النتيجة تربز أن اجتاهات املوظفني بالبنك اخلاصة بأبعاد منوذج 

ميكن تفسري ذلك بأن املوظفني مهما  و  ف التسمية الوظيفية،الختتلف باختال(  التحليل،  التحسني، الرقابة
مستواهم اإلداري فإهنم يشرتكون يف تقدمي اخلدمات البنكية بشكل يرضي الزبائن املتعاملني مع  كان

 .البنك
 :المستوى التعليمي .3

α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عندى مستوى معنوية حسب اجلدول املوايل،        )

أكرب ( 1,029)ذلك لكون مستوى الداللة احملسوب و  الجتاهات املوظفني بالبنك اخلاص بتسمية الوظفية،
 (.1,14)من مستوى املعنوية املفرتض 

التحديد، القياس، ) إن هذه النتيجة تربز أن اجتاهات املوظفني بالبنك اخلاصة بأبعاد منوذج 
ميكن تفسري ذلك بأن املوظفني مهما و  باختالف التسمية الوظيفية، الختتلف( التحليل، التحسني، الرقابة

كان مستواهم التعليمي فإهنم يشرتكون يف تقدمي اخلدمات البنكية بشكل يرضي الزبائن املتعاملني مع 
 .البنك

  D.M.A.I.Cنموذج نتائج تحليل التباين األحادي لإلختالف في استخدام : )10(الجدول رقم 
  لمتغير المستوى التعليمي في البنوك تبعا

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة التباين األحادي

 1,609 , ,0,40 بين المجموعات

 0,034 99 06,3,2 داخل المجموعات 12100 0,469

 0,424 94 04,994 المجموع

 S.P.S.S على خمرجات باإلعتماد نيمن إعداد الباحث :المصدر
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 :على ما يليلث الثا سؤالينص ال
من خالل اتباع نموذج  Six Sigmaما هي المشاكل التي يمكن أن تصادف البنوك عند تطبيق 

D.M.A.I.C ؟ 
تبدأ يف تطبيقها، فال بد أن تواجهها بعض و  عندما ترغب البنوك يف تبين أي منهجية جديدة

عدم وجود اتصال بني األقسام املختلفة، اإلفتقار إىل : من بني هذه املعوقات جند و  العقبات،و  املشاكل
الكافية ( البشرية، املالية، املادية)القيادة الفعالة، كما أن من العقبات عدم توفر املوارد و  التعليمو  التدريب

 .لتنفيد أي برنامج يراد تطبيقه
ترتيبها و  اإلحنرافات املعياريةو  املتوسطات احلسابيةقمنا حبساب سؤال املطروح العلى لإلجابة 

حسب درجة التأثري ،و اجلدول املوايل يوضح املعوقات اليت ميكن أن تصادف البنوك يف تطبيق منهجية 
Sigma. 

 Six Sigmaاملعوقات اليت ميكن أن تصادف البنوك يف تطبيق منهجية  : )11(الجدول رقم 
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة

 1,464 3,49 صعوبة قياس رضا العمالء يف قطاع اخلدمات

 Six Sigma 3,34 1,2,4عدم الفهم الواضح ملنهجية 

 Six Sigma 4,94 1,443 عدم توفر الكوادر املؤهلة الستخدام 

 0,062 ,4,3 التقومي الفعالةو  غياب نظم القياس

 Six Sigma 6,4, 0,0,4الالزمة لتبين  عدم توفر املوارد املالية

 Six Sigma 6,64 0,694وجود برامج بديلة تغىن عن تطبيق  

 S.P.S.S باإلعتماد على خمرجات نيمن إعداد الباحث :المصدر
بأنه من بني أكثر املعوقات اليت ميكن أن تواجهها البنوك يف  40يتضح من خالل اجلدول رقم 

هي صعوبة قياس رضا العمالء يف قياس رضا الزبائن حيث بلغ املتوسط  Six Sigmaمنهجية  تطبيق
و .Six Sigmaبرامج بديلة تغىن عن تطبيق يف حني أنه نادرا ما جتد البنوك   3,49احلسايب ما قيمته 
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بالتايل وبعد قياسنا ألهم احملددات اليت ميكن أن تواجهها البنوك فإن  أي خدمة ال تليب حاجات الزبائن 
 .وقعاته تعترب فشال أو عيباأو ت

 :خاتـــــــــــــمة
 اليت اجلديدة الذي يعترب من املصطلحات Six Sigmaأسلوب  ملفهوم هذا املقال يف تعرضنا

إىل أمهية تطبيقه يف البنوك من أجل التحسني املستمر للخدمات و  الفكر اإلداري احلديث، عامل دخلت
من خالل اإلعتماد على خريطة واضحة تدعى ( العيوب)خطاء بغية احلصول على أقل نسبة ممكنة من األ

D.M.A.I.C،  ففي اآلونة األخرية جند أن البنوك تشهد منافسة حادة فيما بينها لكسب والء الزبائن
 .واإلحتفاظ هبم من خالل تقدمي أفضل اخلدمات البنكية

 :التالية النتائــــــــجعلى ضوء هذا العرض استخلصنا و 
هبدف حتسني اخلدمات  D.M.A.I.C تعلق مبدى استخدام البنك لنموذجالسؤال املفيما خيص 

 : مل الداعمة للنموذج كانت كالتايلالبنكية وجدنا أن اجتاهات العوا
أن البنكيسعى دوما لوضع خطط بديلة سواءا ملنع أو هذا يدل على و  4,913التحديد بلغ ما قيمته  -

 اآلداء يف حال حدوثها؛مواجهة املشكالت املتعلقة بكفاءة 
هذا يدل على إىل أن البنك يتبىن دوما تقنيات جديدة ، كما يقوم و  4,496القياس بلغ ما قيمته  -

الطرق اإلحصائية الالزمة لقياس و  برسكلة املوظفني كل ما سنحت الفرصة من أجل اتقان األساليب
 اجلودة،

يسعون دوما لرتمجة الزبائن الختاذ هذا يدل على أن املوظفني و  4,042التحليل بلغ ما قيمته  -
 معرفة مكانته لديهم؛و  اإلجراءات املناسبة بشأن املعلومات الواردة، ذلك من أجل تقييم البنك

هذا يدل أن البنك يقوم بتوفري مجيع املوارد الالزمة لتحسني جودة و  4,22التحسني بلغ ما قيمته  -
 اخلدمات املقدمة مع توفري البيئة املناسبة لذلك؛
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هذا يدل على إىل أن البنك يسعى دوما إىل أن تكون اخلدمات املقدمة و  4,62الرقابة بلغ ما قيمته  -
 .للزبائن مطابقة ملا خطط له

هل يوجد تباين دال احصائيا يف مدى تطبيق منوذج : هوو  أما فيما يتعلق بالسؤال الثاين
D.M.A.I.C  ؟ توصلنا (يات اإلدارية، املستوى التعليمياخلربة، املستو )يف البنوك تبعا للمتغريات الوظيفية

( التحديد، القياس، التحليل،  التحسني، الرقابة) إىل أن اجتاهات املوظفني بالبنك اخلاصة بأبعاد منوذج 
تراكم و  ميكن تفسريها بأن املوظفني مع مرور الوقتو  ختتلف باختالف عدد سنوات خربهتم يف املسؤولية،

اخلربة لديهم يزيدهم من إدراك أمهية حتسني اخلدمات البنكية املقدمة لتحقيق رغبات الزبائن، أما بالنسبة 
للتسمية الوظيفية، وجدنا بأن املوظفني مهما كان مستواهم اإلداري أو التعليمي فإهنم يشرتكون يف تقدمي 

 .اخلدمات البنكية بشكل يرضي الزبائن املتعاملني مع البنك
من خالل اتباع  Six Sigmaيف حني كانت املعوقات اليت ميكن أن تصادف البنوك عند تطبيق 

ذلك بسبب صعوبة تنميط اخلدمات اليت يقوم و  هي صعوبة قياس رضا الزبائن D.M.A.I.Cمنوذج 
رغم  ا؛عدم فهمهم هلو  Six Sigmaعدم قناعة اإلدارة العليا بأمهية تطبيق بتقدميها موظفي البنك ، مث تلتها 

علمهم أن هذا املنهج مت تطبيقه يف كربى الشركات العاملية حيث حققت جناحات كبرية على كل من 
إذ أن البنوك غالبا ما Six Sigma عدم توفر الكوادر املؤهلة الستخدام  احمللي،بعد ذلكو  الصعيد العاملي

 غياب نظم القياساإلحصائية ، مث تلقني املوظفني مهارة استخدام األدوات و  ختصص دورات تدريبية لتعليم
لعدم توفر أو ختصيص البنوك لقسم خاص يهتم بدراسة شكاوى الزبائن هبدف مجع التقومي الفعالة و 

كما توصلنا إىل أنه نادرا ما يكون هناك غياب للموارد املالية أو   ، حول مشاكلهمو  املعلومات حوهلم
 .الربامج اليت تتيح للبنوك إمكانية قياس جودة خدماهتا املقدمة

 :التالية  توصياتال يف ضوء نتائج الدراسة نقدمو 
 يف القطاع البنكي؛ Six Sigma ضرورة تطبيق -
 حماكاة جتارب املؤسسات املالية؛و  Six Sigmaندوات لدعم أسلوب و  ضرورة عقد مؤمترات -
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 ضرورة ختصيص البنوك لقسم خاص يهتم بدراسة شكاوى الزبائن هبدف مجع املعلومات حوهلم -
 ؛حول مشاكلهمو 

 ضرورة اإلهتمام بتطوير مهارات اإلتصال بالزبائن؛ -
 التطبيقي ملفهوم اجلودة؛و  ضرورة نشر الفكر النظري -
 األساليب اإلحصائية حلل املشكالت بانتظام؛و  ضرورة إهتمام البنوك بتطبيق األدوات -
 .املعنوية للموظفني، األمر الذي يؤثر عليهم يف آداء أعماهلم و  ضرورة توفري احلوافز املادية -
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 :ملخص
 إىل الدراسة هذه هتدف. الكلية االقتصادية التقلبات يف مساهم كأهم النفط سعر صدمات تعترب

 دراسة خالل من، اجلزائري الكلي االقتصاد أداء على العاملية األسواق يف النفط أسعار صدمات أثر قياس
 احلقيقي الصرف سعر، التجاري امليزان، العامة املوازنة، احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج على النفط أسعار أثر
 باستخدام ،SVAR اهليكلي الذايت االحندار متجه منوذج باستخدام ذلكو  .املباشر األجنيب االستثمارو 

  .5151-5891 بني ما الزمنية للسالسل سنوية بيانات
 ستؤثر النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث أن الدفعية االستجابة دوال اختبار نتائج أشارتو 

 تأثريا يتأثرا التجاري امليزانو  العامة املوازنة أن النتائج ينتب كما،  اجلزائر يف الكلي االقتصاد أداء على سلبا
 .النفط أسعار الهنيار كبريا

 ،SVAR اهليكلية الذايت االحندار متجهات، الكلي االقتصاد، النفط أسعار صدمات :كلمات مفتاحية
 .اجلزائر
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Abstract : 
The oil price is considered as a major contributor to macroecomic 

fluctuations. This study aim to examine the impact of oil price shocks in 

international markets on Algeria's macroeconomic performance, by 

studying the impact of oil prices on real GDP, budget deficit, trade balance, 

real exchange rate and foreign direct investment. Using structural vector 

autoregressions model SVAR, using annual data for time series between 

1985 and 2015.  

The results of the impulse response functions test indicated that a 

structural shock in the oil price would negatively affect Algeria's 

macroeconomic performance. The fingings showed that the budget deficit 

and the trade balance were effected significantly for decline oil prices.  

Keywords : Oil price shocks, macroeconomic, structural vector 

autoregressions  model, Algeria. 

 :ةـــمقدم
 ديسمرب يف 2..33إىل 5152 جوان يف أمريكي دوالر 551 من اخلام النفط أسعار تراجعت

 املعروض ارتفاع العوامل من جمموعة لتضافر نتيجة النفط أسعار اخنفاض جاءو  ، أمريكي دوالر 5151
 أهداف يف الكبري التغريو  ،العامل مناطق بعض يف اجليوسياسية املخاطر تراجعو  ،الطلب اخنفاضو  النفطي
 النسبية القوة أن ورغم، األمريكي الدوالر سعر ارتفاعو (OPEC) للبرتول املصدرة البلدان منظمة سياسة
 فيها لعبت باملعروض املرتبطة العوامل فإن واضحة غري مازالت حديثا النفط أسعار الخنفاض احملركة للعوامل

 كبرية نسبة فيها النفط يشكل حيث أسعاره الخنفاض معرضة للنفط املصدرة البلدان عديد 1.أساسيا دورا
 سياسية ضغوطات البلدان هذه تواجه أن جدا احملتمل فمن. احلكومية واإليرادات الصادرات إمجايل من
 العامة املوازنة يف املايل العجز كارتفاع متدنية جد مستويات إىل النفط أسعار الخنفاض نتيجة اقتصاديةو 

 إىل البلدان هذه حتتاج وبالتايل، الكلي االقتصاد مؤشرات باقي واهنيار التجاري امليزان يف عجز وتسجيل
                                                 

، 10/15/5151، بيان صحفي يوم معظم البلدان النامية ستستفيد من انخفاض سعر النفط ،جمموعة البنك الدويل 5
  ..51/12/515: تاريخ االطالع
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 النفقات بتخفيض الكلي االقتصاد استقرار عبء تتحمل أن ميكنها اليت النقديةو  املالية السياسة تقييد
  2.العمل قيمة يف خفضو  العامة

 الصعبة العملة من مداخيلهاو  العامة إيراداهتا حتصيل يف تعتمد اليت النفطية الدول من اجلزائر تعترب
 األسواق يف النفط أسعار بتقلبات مرهونا احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو جعل مما احملروقات على

 .%89 ب فتقدر الصادرات نسبة أما %1. ــــب النفطية املوارد من املتأتية اجلبائية احلصيلة تقدرو  ،الدولية
 سلبية نتائج اجلزائر يف الكلية االقتصادية املتغريات تشهد أن املتوقع من النفط ألسعار احلاد لالخنفاض نظرا
، احمللية العملة قيمة اخنفاضو  التجاري امليزان يف سليب رصيد، العامة املوازنة يف عجز كتسجيل مؤشراهتا يف

 العجز من والتقليل النفقات توسع من للحد انكماشية مالية سياسة استخدام الدولة على حيتم الذي األمر
 العملة واستنزاف الواردات حجم من للتقليل العملة قيمة خبفض املركزي البنك تدخل كذلك،  املوازين
 حيث النفط أسعار باهنيار تضررا النفطية الدول أكرب من اجلزائر أن الدوليةو  احمللية التقارير تشريو  ،الصعبة

 احمللي الناتج من %.5 قدره بعجز العامة املوازنة رصيد اخنفضو ،%3.8 اإلمجايل احمللي الناتج منو بلغ
 سعر بلغو  ،اإلمجايل احمللي الناتج من %1..5 قدره عجز سجل التجاري امليزان رصيد أن كما،  اإلمجايل
 3 .5151 سنة أمريكي دوالر واحد مقابل دينار 511 اجلزائري الدينار صرف

 :الدراسة إشكالية
 األداء على النفط ألسعار املعاكسة الصدمات تأثري مدى قياس الدراسة هذه خالل من حناول

 : املطروح التساؤلو  ،الطويلو  القصري املدى على اجلزائر يف الكلي االقتصادي
 القصير المدى على للجزائر الكلي االقتصادي األداء على النفط سعر صدمات تأثير مدى ما

 ؟الطويلو 
 

                                                 
2
  M. Husain, R. Arezki, P. Breuer, V. Haksar, T. Helbing, P. Medas, M. Sommer, Global 

implication of lower oil prices. IMF Staff Discussion Note, (2015), p. 10. 
3
  International Monetary Fund Country Report (2016), No. 129. 
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 :الدراسة فرضية
 على للجزائر الكلي االقتصادي األداء على النفط سعر يف هيكلية صدمة حلدوث سليب أثر هناك

 .الطويلو  القصري املدى
 :الدراسة أهمية

 (SVAR) اهليكلية الذاتية االحندار متجهات منوذج استخدام يف الدراسة هذه أمهية تكمن

، التجاري امليزان، العامة املوازن، احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو على النفط سعر صدمة أثر الختبار
 فإن البحثي Lucas لربنامج وفقا. اجلزائر يف الوارد املباشر األجنيب االستثمارو  احلقيقي الصرف سعر

 مناذج لبناء أساسا توفر جيد بشكل تكون اليت الدفعية االستجابة دوال أو للصدمات الديناميكية اآلثار
 اهليكلية الذاتية االحندار متجهات مناذج اعتماد الشائع منو  ،(Lucas 1980) 4الكلي االقتصاد

(SVAR) الدفعية االستجابة دوال لتقدير (IRFs) اهليكلية للصدمات (Demiralp, Hoover 

2003) . 
 :كالتايل البحث هيكل تقسيم متوقم 
 ؛السابقة التجريبية الدراسات أدبيات عرض 
 ؛البيانات وصفو  املنهجية 
 ؛الدفعية االستجابة دوال على بناءا املناقشاتو  التجريبية النتائج 
 االقرتاحاتو  التوصيات بعض إىل إضافة الدراسة حول ملخص. 

 :السابقة التجريبية الدراسات أدبيات عرض. 5
 النفط أن إال االقتصاديات تنويعو  للطاقة أخرى مصادر إلجياد املبذولة احملاوالت من الرغم على

 العديد حققت 5803 عام منذو  ،النفطية البلدان يف االقتصادية لألنشطة مصدر أهم يعترب الوسائل بكل

                                                 
4
  R. E. Lucas , Methods and Problems in business cycle theory. Journal of Money, 

Credit and Banking, (1980) Vol. 12, No. 4, 696-715. 
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 5(Hamilton 1983) الكلي االقتصاد متغرياتو  النفط سعر صدمات بني العالقة البحثية األوراق من
(Gisser & Godwin 1986)

6،7
( Mork 1989)، 

8(Herwartz & Plodt 2016).  بالرغمو 
 الكلية االقتصادية املتغرياتو  النفط أسعار صدمات بني السلبية العالقة حول املتاحة األدبيات وجود من
 يعزى قدو  ،ضئيل يبقى النامية البلدان يف الكلي االقتصاد متغريات على األثر أن إال، املتقدمة الدول يف

 السلطات هبا تستجيب اليت االقتصادية اخلصائص يف االختالفات إىل أخرى عوامل إىل باإلضافة ذلك
 النفط أسعار حتركات طبيعة أن إىل السابقة األدبيات أشارت وقد. النفط أسعار لصدمات النقديةو  املالية
 ,Loschel) بدقة األسعار هلذه االقتصادية اآلثار قياس أجل من كاف بشكل تعاجل أن جيب

Oberndorfer 2009)
 سعر صدمات أثر اختبار حاولت اليت السابقة القياسية الدراسات بني منو  ،9

 :جند النفطية االقتصاديات يف الكلية االقتصادية املتغريات على النفط
 النفط سعر صدمات أثر استكشاف إىل تسعى اليتو  (.515) 10آخرونو  Elsidding دراسة

 ،5155-5111 الفرتة خالل سنوية ربع لبيانات السودانية احلكومة ميزانية يف الرئيسية املتغريات على
 سلبا يؤثر النفط أسعار اخنفاض أن إىل التجريبية النتائج تشريو  ،(VAR) الذايت االحندار منوذج باستخدام

 .املوازنة عجزو  اجلارية النفقات، النفط عائدات على

                                                 
5
 D. Hamilton, Oil price and macroeconomic since world war ᴨ. Journal of Political 

Economy, Vol. 91, (1983) No. 2, pp. 228-248. 
6  M. Gisser, T.H. Goodwin, Crude oil and macroeconomic : test of some popular 

notions. Journal of  Money, Credit and Banking, (1986) Vol. 18, No. 1, pp. 95-103. 
7
 A.K.Mork, Oil and macroeconomy when price go up and down : an extention of 

Hamilton’s result. Journal of Political Economy, (1989) Vol. 97, No. 3, pp. 740-744. 
8  H. Herwartz,M. Plodt, The macroeconomic effects of oil price shocks : evidence 

from statistical identification  identification approach. Journal of  International 

Money and Finance, (2016) Vol. 61, pp.30-44. 
9  A. Loschel,V. Oberndorfer, Oil and unemployment in Germany. Journal of 

Economics and Statistics, (2009) Vol. 229, No. 2-3, pp. 146-162. 
10  R. Elsidding,N. Perera,K. Tan, Impact of oil shocks on Sudan’s gouvernment 

budget. International Journal of Energy Economics and Policy,(2016) Vol. 6, No. 2, 

pp. 243-248. 
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 سعر صدمة أثر اختبار إىل الدراسة هذه هتدفو  ،(5153) 11آخرونو  Riman من كل دراسة
 حيث ،5151-5801 للفرتة الزمنية السالسل بيانات باستخدام، نيجرييا يف احمللي االستثمار على النفط

 من الفرد نصيب، العام االستثمار، احمللي االستثمار حساسية خيترب الذي القياسي االقتصادي التحليل
، (IRFs) الدفعية االستجابة دوال تقنيات باستعمال، النفط سعر لصدمات الصناعي اإلنتاجو  الدخل
 االستثمار أن التجريبية النتائج كشفتو  .(VAR) الذايت االحندار متجه إطار يف (VDC) التباين حتليل
 .النفط أسعار لصدمة سلبا يستجيبون الصناعي اإلنتاجو  اخلاص االستثمار، العام

 Volkov Yuhn&  من كل اخترب فقد النفط صدماتو  الصرف سعر بني العالقة خيص فيما

 للنفط املصدرة الدول بعض يف الصرف أسعار حتركات على النفط سعر صدمات آثار 12(.515)
 النفط أسعار بصدمات املرتبطة الصرف أسعار تقلب يعدو  ،(الربازيلو  كندا،  املكسيك، الربازيل، روسيا)

 أن إىل كذلك الدراسة نتائج توصلت، كنداو  النرويج يف ضعيفا لكن، املكسيكو  الربازيل، روسيا يف كبريا
 النرويج يف منه املكسيكو  الربازيل، روسيا يف التوازين املستوى إىل للوصول طويال وقتا يستغرق الصرف سعر

 13آخرونو   Allegret اخترب SVAR باستخدامو  .النفط أسعار يف صدمة أي حدوث عند كنداو 
 يف احلقيقي النفط سعرو  للنفط مصدرة بلدان خلمسة الفعلية احلقيقية الصرف أسعار بني العالقة (5151)

-5899 الفرتة خالل سنوية ربع بيانات باستخدام، املاضية السنوات خالل النفط أسعار صدمات أعقاب

 أنو  ،حلظة أي يف النفط سعر لصدمات نتيجة كانت الصرف أسعار تقلبات أن النتائج أظهرتو  ،5153
 .النفط أسعار لصدمات املختلفة املصادر أحد هي النفط سوق عن النامجة اهليكلية التغريات

                                                 
11

  H.B. Riman , Assymetric Effect Of Oil Price Shocks On Exchange Rate Volatility 

And Domestic Investment In Nigeria, British Journal Of  Economic Management 

And Trade,(2013) Vol. 3, No. 4, pp. 513-532. 
12

  N.I. Volvok, Yuhn, oil price shocks and exchange rate movements. Global Finance 

Journal,(2016) Vol. 31, pp. 18-30. 
13

  S. Allegret,C. Couhard,V. Mignon,T. Razafindrabre, Oil currencies in the face of oil 

shocks. CEPII Working Paper, (2015) No. 18. 
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(5151) متريو  بوالشعور من كل اخترب اجلزائر يف
 على العاملي السوق يف النفط أسعار أثر 14

 املؤشرات كأحد أخذ الذيو  احمللي الناتج إمجايل على النفط أسعار أثر دراسة خالل من اجلزائري االقتصاد
 الفرتة خالل (ECM) اخلطأ تصحيح منوذجو  املتزامن التكامل منهجية باستخدام ذلكو  ،االقتصادية

 ،اجلزائري االقتصاد على بالغ أثر له النفط سعر أن إىل الدراسة نتائج توصلتو  ،(5888-5153)
 .النفط أسعار متس صدمة أبسط مع لالهنيار عرضة اجلزائري االقتصاد أن الدراسة نتائج اكتشفتو 

(5151) عماري اخترب اجلزائر يف النفط سعر يف صدمة حلدوث الواردات سلوك دراسة حولو 
15 

 منوذج باستخدام، 5152-5893 الفرتة خالل الطويلو  القصري املدى يف الواردات على النفط سعر أثر
، اجلزائرية للواردات أساسي حمرك النفط سعر أن إىل الدراسة نتائج توصلتو  ،(ECM) اخلطأ تصحيح

 سبعةو  سنة ملدة الواردات على التأثري هذا سيدوم واحدة بوحدة النفط أسعار يف صدمة حدثت إذا حبيث
 .الطبيعيو  التوازين وضعه إىل يرجع حىت أشهر

 Si Mohamed (5151)16 اخترب اخلارجية للصدمات اجلزائرية الصادرات أداء تأثري سياق يف
 منوذج باستخدام، 5150-5889 الفرتة خالل اجلزائرية الصادرات أداء على النفط سعر صدمات أثر

VAR   متغري، النفط أسعار، العاملي اإلمجايل احمللي كالناتج اخلارجية الصدمات أن النتائج أظهرتو 
 املتزامن التكامل اختبار أشار كما،  اجلزائرية الصادرات أداء على تؤثر مفسرة كمتغريات املالية األزمات

 فعل رد وجود Granger ل السببية أوضحتو  ،الزمنية السالسل بني األجل طويلةو  قصرية عالقة وجود
                                                 

: تقدير األثر القصير والطويل المدى لتقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائري، شريفة بوالشعور، متري زينة 41
السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية : املؤمتر الدويل األول حول. نموذج تصحيح الخطأ دراسة قياسية باستخدام

.(5151)بني متطلبات التنمية القطرية وتأمني االحتياجات الدولية، سطيف، اجلزائر 
 

 
توقعات أسعار النفط على الواردات الجزائرية في المدى القصير والطويل باستخدام نموذج زهري عماري،  41

السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية : املؤمتر الدويل األول حول .تصحيح الخطأ
  (.5151)وتأمني االحتياجات الدولية، سطيف، اجلزائر 

 16
 K. Si Mohamed, The impact of oil price shocks on export performance in Algeria. 

Conference on: Policies for the use of energy resources: between the requirements of 

National development and international security needs, Setif, Algeria (2015). 
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 أظهرت كما،  اجلزائرية الصادرات إىل املالية األزماتو  النفط أسعار من %1 مستوى عند االجتاه ثنائي
 الهنيار سببا كان النفط سعر صدمةو  العاملية املالية لألزمة السليب األثر أن (IFR) الدفعية االستجابة دوال

 .اجلزائرية الصادرات اخنفاض إىل أدى مما 5152 أواخر النفط أسعار
      النفط سعر صدمات بني إجيابية عالقة وجدت اليت التجريبية الدراسات بعض هناك املقابل يف

 أي الفرتات تلك يف النفط أسعار ارتفاع إىل يعزى هذاو  ،املصدرة الدول يف الكلية االقتصادية اآلثارو 
 Farzanegan & Markwardt) للنفط املصدرة الدول لفائدة حتسب إجيابية صدمة حدوث

2009
17, Nusair 18

(5151) آخرونو  Berument قام حيث، (2016
 تأثر كيف بدراسة 19

 مشالو  األوسط الشرق دول من عينة بأخذ له املصدرة الدول يف  االقتصاد أداء على النفط سعر صدمات
 ،املتحدة العربية اإلمارات، سوريا، قطر، ليبيا، الكويت، العراق، إيران، اجلزائر: من كل تضم إفريقيا

 احمللي الناتج على معنوي إجيايب تأثري هلا النفط أسعار ارتفاع أن إىل توصلوا VAR منوذج باستخدامو 
 .اإلمجايل

Vera (5151)و Mendoza دراسة
 يف النفط أسعار صدمات اختبار إىل هتدف اليتو  20

 النتائج أكدت حيث، سنوية ربع لبيانات 5119-5898 الفرتة خالل اإلمجايل احمللي الناتج على فنزويال
 .فنزويال يف اإلمجايل احمللي الناتج منو على معنوي إجيايب أثر هلا يكون النفط سعر يف صدمة حدوث أن

Hasanov (5151) دراسة
 على احلقيقي النفط سعر أثر تقدير إىل الدراسة هذه هتدفو  ،21

 5110-5111 الفرتة خالل سنوية ربع بيانات باستخدام( املانات) أذربيجان لعملة احلقيقي الصرف سعر

                                                 
17

 M. R. Farzanegan,G. Markwardt, The effects of oil price shocks on the Iranian 

economy. Energy Economics, (2009) Vol. 31, No. 1, pp. 134-151. 
18  S. A.  Nusair, The effects of oil price shocks on economies of the Gulf Co-operation 

Counsil Countries : nonlinear analysis. Energy policy, (2016) Vol. 91, pp. 256-267. 
19

 M.H.Berument, N.B. Ceylan, N. Doyan, The impact of oil price shocks on the 

economic growth. The Energy Journal, (2010) Vol. 31, No.1, pp. 149-175.   
20

 O.  Mendoza,D. Vera, The asymmetric effects of oil shocks on an oil-exporting 

economy. Cuadernos De Economia, (2010) Vol. 47, pp. 3-13. 
21

 F. Hasanov, The Impact Of Real Oil Price On Real exchange Rate : The Case Of 

Azerbaijan, Discussion Paper , (2010) No. 1041. 
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 الطرق هلذه املستندة التقدير خمرجات كانتو  ، Johansenل املشرتك التكامل، ECM منوذج تطبيق متو 
 .الطويل املدى يف احلقيقي الصرف سعر على إجيايب معنوي تأثري له احلقيقي النفط سعر أن على

 :البيانات وصفو  المنهجية.5
 :المنهجية .5.5

 الكلي االقتصاد يف التجرييب للعمل املهمة األدوات من SVAR اهليكلي الذايت االحندار يعترب
 الديناميكية العالقة البحث هذا يف ندرسو  .22(Kilian, Lulkepohl 2017) الصلة ذات واجملاالت

، (B) العامة املوازنة رصيد، (RGDP) احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج، (Oil) النفط أسعار تغريات بني
 (FDI) الوارد املباشر األجنيب االستثمارو  (RER) احلقيقي الصرف سعر، (TB) التجاري امليزان رصيد

 .SVAR اهليكلية الذاتية االحندار متجهات باستخدام اجلزائر يف
 :التايل العام الشكل ρ الدرجة من VAR لنموذج اهليكلي التمثيل ذيتخو      

               
 
      …..(1) 

 :حيث
 .(m*1) الداخلية املتغريات متجه   :
 .(m*m) الذايت االحندار معامل مصفوفات   :
 .التسلسلي االرتباط عدمو  التباين ثبات تفرتض اليتو  (m*1) اهليكلية العشوائية االضطرابات متجه   :

 .(m*m) املتغريات بني املتزامنة العالقات على حتتوي مصفوفة   :
ρ :النموذج يف الزمين التأخر درجة. 

 جانيب كال نضرب اهليكلية الصدمات حتديدو  (5) للمعادلة القانوين الشكل على احلصول أجل من      
   يف املعادلة

      للبواقي القانوين الشكل يصبح أين ،  
 غري يكون أن املفرتض منو .     

                                                 
22  L.  Kilian,H. Lutkepohl , Structural VAR Analysis. Cambridge University Press 

(2017). 
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 املتغريات ترتيب ميكنو  .   على مناسبة قيود بفرض اهليكلية االضطرابات اشتقاق ميكنو  ،ذاتيا مرتبط
 :يلي كما منوذجنا يف

 
 
 
 
 
 
 
 
   
    

   
    

   
 

   
   

   
    

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
   
   

 
   
   

 
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

 
   
   

 
 
    
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
          

   
          

   
       

   
         

   
          

   
          

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلمجايل احمللي الناتج، األخرى املتغريات لصدمات تتأثر ال النفط أسعار أن النظام هذا يف ويفرتض
 امليزان من فعل رد من يستجيب ال املوازنة رصيد، النفط أسعار يف صدمة خالل من إال يتأثر ال احلقيقي
 اإلمجايل احمللي الناتجو  النفط بسعر يتأثر لكن املباشر األجنيب االستثمارو  احلقيقي الصرف سعر، التجاري
 ال لكن املوازنة رصيدو  احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج، النفط بسعر يتأثر أن ميكن التجاري امليزان، احلقيقي

 باالستثمار فقط يتأثر ال احلقيقي الصرف سعر، املباشر األجنيب واالستثمار احلقيقي الصرف بسعر يتأثر
 لتأثر نتيجة املركزي البنك يتخذها اليت النقدية للسياسة وفقا هذاو  األخرى باملتغريات يتأثرو  املباشر األجنيب
 املتغريات جبميع يتأثر املباشر األجنيب االستثمار لكن، النفط سعر صدمة من التجاري امليزانو  العامة املوازنة

 .الكلي االقتصادي باالستقرار يتحدد الذي االستثمار ملناخ راجع هذاو 
، املتغريات إستقرارية حتديد أوال الضروري من( 5) للنموذج القانوين الشكل لتقدير قدما للمضي

 من مستقرة املتغريات كل أن تبني PPو ADF اختبار طريق عن الزمنية السالسل إستقرارية اختبار فبعد
 عند مستقرتني كانتا اليت املوازنة رصيدو  احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو سلسليت عدا ما (5) الدرجة

 .p=1 واحدة فرتة كانت اليتو  SCو AIC ملعيار وفقا الزمين التأخر درجة اختيار مت كما،  املستوى
 :البيانات وصف. 5.5

 احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج ،(Oil) النفط أسعار النموذج هذا يف املستخدمة البيانات تتضمن
(GDP) ،احلقيقي الصرف سعر(RER) ،املباشر األجنيب االستثمار (FDI)،امليزان رصيد 
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 الناتج. أوبك لسلة اخلام النفط لسعر سنوي متوسط هي النفط أسعار. (B)امليزانية رصيدو  TB))التجاري
 سنوي متوسط هو احلقيقي الصرف سعر. اإلمجايل احمللي للناتج السنوي النمو معدل هو اإلمجايل احمللي
 تدفق نسبة هو املباشر األجنيب االستثمار. أمريكي دوالر واحد مقابل اجلزائري الدينار وحدات لعدد

 الصادرات بني الفرق هو التجاري امليزان. اإلمجايل احمللي الناتج إىل الوارد املباشر األجنيب االستثمار
 إىل نسبة العامة النفقاتو  اإليرادات بني الفرق هو املوازنة رصيد. اإلمجايل احمللي الناتج إىل نسبة الوارداتو 

 .اإلمجايل احمللي الناتج
 منو، (IMF) الدويل النقد صندوق من املوازنة رصيدو  التجاري امليزان: الدراسة بيانات أخذت

 األمريكية املتحدة للواليات الفالحة قسم من احلقيقي الصرف سعرو  احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج
(USDA) ،أسعار، الصادرات ائتمانو  االستثمار لضمان العربية املؤسسة من املباشر األجنيب االستثمار 

 .OPEC موقع من النفط
 (:الدفعية االستجابة دوال-SVAR نتائج) المناقشةو  التجريبية النتائج. 3

 لكل الديناميكية التعديالت دراسة هو SVAR ذلك يف مبا VAR مناذج من األساسي الغرض
Burbridge, Harrison 1984) اخلارجية العشوائية اهليكلية للصدمات املعنية املتغريات

23, 
Papapetrou

24 2001, 25
Bjornland, Leitemo 2009).  دوال نتائج تشري دراستنا يفو 

 الكلي االقتصاد أداء على سليب تأثري هلا سيكون النفط أسعار يف صدمة حدوث أن إىل الدفعية االستجابة
 .اجلزائر يف

 القصري املدى يف اإلجيابو  السلب بني تأثري هلا سيكون النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث
 لالقتصاد الوثيق لالرتباط نظرا، الرابعة السنة غاية إىل احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو على واملتوسط

                                                 
23

 J.  Burbridge,A. Harrison , Testing for the effects of oil-price rises. International 

Economic Review, (1984) Vol. 25, No. 2, pp. 459-484. 
24

 E. Papapertrou, Oil price shocks, Stock market, economic activity and employment 

in Greece. Energy Economics, (2001) Vol. 23, No. 5, pp. 511-532. 
25

 H.C. Bjornland,K. Leitemo, Identifying the inderdependence between US monetary 

policy and the stock market. Journal of Monetary Economics, (2009) Vol. 56, No. 2, 

pp. 275-282. 
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 تكون اليتو  احملروقات مداخيل يف املستمرة التقلبات إىل راجع التذبذب هذاو  ،احملروقات بعائدات اجلزائري
 التحدي رفع على اآلن حلد اجلزائر قدرة عدم يفسر الذي األمر هوو  ،الدولية األسعار تقلب بفعل متقلبة
 حمتملةو  مفتوحة مواجهات يف جيعله مما، البرتول مداخيل عن منوهو  اجلزائري االقتصاد ارتباط فك يف املتمثل

 .اخلارجية الصدمات خمتلف يف
 .النفط سعر في هيكلية لصدمة اإلجمالي المحلي الناتج استجابة (:15) رقم الشكل
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 .Eviews9 خمرجات :المصدر

 
 القصري املدى يف العامة املوازنة على سليب تأثري هلا سيكون النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث

 حبوايل للدولة العامة للميزانية الرئيسي العصب تشكل البرتولية اإليرادات أن إىل راجع هذاو  ،والطويل
 النفقات تغلبو  العامة اإليرادات اهنيار إىل ستؤدي النفط ألسعار معاكسة صدمة أي حدوث أنو  1%.
 احمللي الناتج من %.5 ب يقدر 5151 سنة سليب رصيد العامة املوازنة سجلت حيث، أخرى جهة من

 .قادمة لسنوات العجز هذا يتواصل أن يتوقعو  ، اإلمجايل
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 .النفط سعر في هيكلية لصدمة العامة الموازنة استجابة :(15) رقم  الشكل
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 .Eviews9 خمرجات :المصدر

 القصري املدى يف التجاري امليزان على سليب تأثري هلا سيكون النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث
 الصادرات من %89 حوايل تشكل اليتو  ،النصف إىل البرتولية الصادرات تراجع بسبب هذاو  ،والطويل
 حيث، سلبية نفطية صدمة أي حلدوث خطر يف التجاري امليزان جيعل مما الواردات قيمة ثباتو  ،اجلزائرية
 .5151 سنة اإلمجايل احمللي الناتج من %1..5  قدره عجزا األزمة بعد التجاري امليزان رصيد سجل

 .النفط سعر في هيكلية لصدمة التجاري الميزان استجابة (:13) رقم الشكل
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 هتاوي أن يعين، الصرف سعر على سليب تأثري هلا سيكون النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث
 اجلزائري الدينار صرف سعر ختفيض سياسة استخدام إىل اجلزائر يف النقدية السلطات سيقود النفط أسعار
 للدولة العامة امليزانية متويل مبتطلبات الوفاءو  النفط مداخيل حصيلة لرفع كإجراء األمريكي الدوالر مقابل

 .التجاري امليزان عجز من للتخفيف أخرى جهة من الواردات حجم من التقليلو  ،جهة من
 .النفط سعر في هيكلية لصدمة الجزائري الدينار صرف سعر استجابة (:10) رقم الشكل
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 .Eviews9 خمرجات :المصدر

 األجنيب االستثمار تدفقات على سليب تأثري هلا سيكون النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث
 أسعار واهنيار، احملروقات قطاع يف تتمركز التدفقات هذه معظم ألن نظرا الطويلو  القصري املدى يف املباشر

 الذي األمر اجملال هذا يف تنشط اليت اجلنسيات متعددة الشركات أرباح يف باهنيارات سيؤدي احملروقات
 الشركات استثمار قرار فإن أخرى جهة منو  ،املباشر األجنيب االستثمار حصيلة على سلبا ينعكس
 أي يف اإلمجايل احمللي الناتج منوو  الكلي االقتصادي االستقرار مؤشرات على يعتمد اجلنسيات املتعددة

 .بلد
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 .النفط سعر في هيكلية لصدمة الوارد المباشر األجنبي االستثمار استجابة(: 11) رقم الشكل
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 لسنوات ذلكو  اجلزائري االقتصاد أداء على واسعة آثارا النفط أسعار اهنيار يرتك أن املتوقع فمن
 امليزانو  العامة املوازنة عجز مراراستو  اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل تذبذبو  برتاجع ابتداء قادمة

 االستثمار كجاذبية أخرى جماالت على سيؤثر مما، اجلزائري الدينار قيمة اخنفاض تواصل كذاو  ،التجاري
 .الكلي االقتصادي االستقرار بعدم سلبا يتأثر الذي املباشر األجنيب

 

     :اتمـــةخ
 منو) اجلزائر يف الكلية االقتصادية املؤشرات ملختلف الدفعية االستجابات الدراسة هذه يف اختربنا

 األجنيب االستثمارو  التجاري امليزان، املوازنة رصيد، احلقيقي الصرف سعر، احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج
 باستخدام 5141-4891 الفرتة خالل سنوية بيانات إىل استنادا، النفط لسعر هيكلية لصدمة( املباشر
 أن الدفعية االستجابة دوال اختبار نتائج أشارتو  .SVAR اهليكلية الذاتية االحندار متجهات منوذج

 األجنيب واالستثمار التجاري امليزان، العامة املوازنة من كل على تؤثر النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث
 املدى على اإلجيابو  السلب بني معنوي تأثري. الطويلو  القصري املدى على معنوي سليب تأثري املباشر
 فيتأثر احلقيقي الصرف لسعر بالنسبة أما، احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج لنمو بالنسبة املتوسطو  القصري
 (.التخفيض سياسة) اجلزائر يف النقدية السلطات طرف من املتخذة االقتصادية السياسة بفعل
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 ،الطويل املدى على حمتملةو  حادة خارجية صدمة يواجه اجلزائري االقتصاد أن استخالصه ميكن ما
 قدو  ،اهليكلية اإلصالحاتو  املالية السياسة أوضاع ضبط إىل تستند قوية سياسة استجابة إىل يدعوو 

 مفرطا اعتمادا يعتمد الدولة تقوده اقتصاد يف األمد طويلة ضعف أوجه عن النفط أسعار اهنيار كشف
 املالية األرصدة لكنو  حمدودا النمو على النفط أسعار صدمة تأثري كان اآلن حىتو  .احملروقات على

 فرصة للجزائر تتاح املاضية السنوات يف املرتاكمة املخزونات بفضلو  ،كبرية بدرجة تدهورت فقد اخلارجيةو 
 الكلي االقتصادي التوازن استعادة ستتطلبو  ،منوها منوذج تشكيل إعادةو  الصدمة مع التكيف لتسهيل
 اهليكلية اإلصالحات من حرجة بكتلة مقرتنا الطويلو  املتوسط املدى على العامة للميزانية مستداما تدعيما
 ضبط على للمحافظةو  .داعما دورا املاليةو  النقدية السياسات تؤدي أن ينبغي حني يف، االقتصاد لتنويع
 بني اإلنصاف ضمانو  املالية االستدامة الستعادة الطويلو  املتوسط املدى على العامة املالية أوضاع

 غري اإليرادات من املزيد تعبئةو  اجلاري اإلنفاق مراقبة ذلك سيتطلب، اخلارجي االستقرار دعمو  ،األجيال
 تقويةو  االستثمار كفاءة زيادةو  ،الضرييب التحصيل تعزيزو  الضريبية اإلعفاءات بتخفيض السيماو  البرتولية

 مصادر على االعتماد زيادة إىل ستحتاج اجلزائر فإن املالية للموارد السريع الرتاجع ظل يفو  ،امليزانية إطار
 ميكن بينما، لالقرتاض فرصة توجد املنخفضة الدين مستويات بفضلو  ،املستقبل يف العجز لتمويل أخرى

، شفافة بصورة اخلاص القطاع مستثمري أمام للدولة اململوكة املؤسسات بعض مال رأس فتح يساعد أن
 األعمال مناخ حتسني الرئيسية اإلصالحات تشملو  .حوكمتها حتسني مع التمويل احتياجات تلبية على

 مزيد أمام االقتصاد فتحو  ،(التجارية األعمال بدء إجراءات تيسريو  اإلدارية واإلجراءات التنظيمية القواعد)
، احلوكمة تعزيز، املال رأس أسواق تطويرو  التمويل على احلصول فرص حتسني، واالستثمار التجارة من

 مهارات إلنتاج التعليم نظام حتسنيو  العمل أسواق مرونة زيادة أيضا الضروري منو  ،الشفافيةو  املنافسة
 ينبغي مثارها تؤدي لكي وقتا تستغرق اهليكلية اإلصالحات أن مباو  ،اخلاص القطاع حيتاجها كفاءة ذات

 على تساعد أن الصرف سعر مرونة زيادة شأن فمن النقدية السياسة مستوى على أما. تأخري دون تبدأ أن
 .التوازنية قيمته مع متوافقة الفعلي احلقيقي الصرف قيمة جعلو  ،التجاري امليزان يف الفجوة تقليص
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 عتو الشارف. د
 ،بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري( أ)أستاذ حماضر 

 زائراجل –جامعة مستغامن
 charef_attou@yahoo.fr : بريد إلكرتوين

 :ملخص
نفقات التجهيز، نفقات التسيري، اإليرادات يهدف هذا البحث إىل دراسة وحتليل العالقة بني 

وقد مّت استخدام جمموعة من املتغريات  ،1105-0791والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة  اجلبائية
 .مبا يتوافق وواقع االقتصاد اجلزائري باالعتماد على الدراسات التجريبية

وصلت الدراسة إىل أّن هناك تأثري موجب لكل من نفقات التسيري؛ اإليرادات اجلبائية؛ وتأثري ت
نموذج تصحيح اخلطأ فقد توصلت أما بالنسبة ل ،على منو الناتج احمللي اإلمجايل سالب لنفقات التجهيز

النتائج إىل أن هناك تأثري موجب ومعنوي لنفقات التجهيز؛ اإليرادات اجلبائية؛ وتأثري سليب وغري معنوي 
 .للنفقات التسيري

 .منوذج تصحيح اخلطأ ،التكامل املشرتك االقتصادي،النمو  ، اإلنفاق احلكومي :مفتاحية كلمات
Abstract : 

The purpose of this research is to study and Analysis of the 

relationship between the spending equipment, spending function, Petroleum 

recipes and economic growth in Algeria during the period 1970 –5102, 

mailto:maria_grono@hotmail.com
mailto:charef_attou@yahoo.fr
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using a set of determinants that are consistent with the reality of the 

Algerian economy and relying on empirical studies.  

The result of this study, there is a positive effect of spending function, 

petroleum function rates on the economic growth. As for the error 

correction model, the result shows that there is a positive effect of spending 

equipment to the economy, and a negative effect of spending function over 

the short-term; besides, their effects differ between the short and long term. 

Keywords: Government spending, economic growth, cointegration, Error 

correction model. 

 :ةـــــمقدم
كونه أحد عملية النمو االقتصادي،يف  تتفق خمتلف النظريات االقتصادية على أمهية اإلنفاق العام

قد تبنت اجلزائر يف هذا فاحملددات الرئيسية للطلب الكلي الذي يرتكز على التوسع يف النفقات، وعليه 
، واهلدف الرئيسي من ذلك هو تنشيط ممثلة يف الربامج التنموية الضخمةسياسة  1110اإلطار منذ سنة 
 بشكل غري مباشر من خالل  التأثري على الناتج احمللي ورفع معدالت النمو االقتصادي ،االقتصاد الوطين

يف اآلونة  يف ظل حتسن الوضعية املالية نتيجة االرتفاع الذي سجله سعر النفط اجلزائري بشكل متواصل
من هنا تأيت هذه الدراسة لتحليل العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر .األخرية

 .5102 -0791 األساليب القياسية كتحليل السالسل الزمنية ومنهجية التكامل املشرتك للفرتةباستخدام 
 :مشكلة الدراسة

بارتفاع أسعار النفط يف السوق العاملية ما يؤدي من املعروف أن النمو االقتصادي يتحقق أساسا 
 :    وعليه يتم طرح اإلشكالية التالية، بدورها تزيد من اإلنفاق احلكومي إىل الزيادة يف إيرادات الدولة

 الحكومي ؟ اإلنفاقأداة  من خالل يمكن التحكم في استقرار وديمومة النمو االقتصادي كيف
 :الرئيسية ميكن طرح األسئلة الفرعية التاليةوانطالقا من اإلشكالية 

 هي نظرة أهم املدارس ملسألة تأثري اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي؟ ما -
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مي أثر إجيايب للرفع من معدل النمو يف ظل اخنفاض أسعار نفاق احلكو لسياسة توسيع اإل هل -
 ؟البرتول 

 تصادي يف االقتصاد اجلزائري؟عالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقال ما طبيعة -
 :الدراسة فرضيات

 :وانطالقا من اإلشكالية املطروحة واألسئلة الفرعية تقوم الدراسة باختبار الفرضيات التالية -
 يف املدى القصري ( ثنائية االجتاه)العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي عالقة تبادلية  -
 .والطويل -
اجلزائرية من خالل زيادة اإلنفاق احلكومي أثر على النمو االقتصادي اإلصالحات االقتصادية  -

 .من خالل الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل على املدى الطويل
 :أهمية الدراسة

وأداة  هتدف هذه الدراسة إىل تبيان دور اإلنفاق احلكومي يف حتقيق معدالت مقبولة من النمو
كما هتدف إىل وضع سياسة اقتصادية فعالة تساهم يف متويل املشاريع التنموية وقادرة   ،مهمة ملسار التنمية

 .على مواكبة التطورات احلاصلة كما تساعد على رفع وزيادة حجم اإلنتاج اإلمجايل يف اجلزائر
 :منهجية الدراسة واألدوات المستخدمة

مو االقتصادي يف ظل اخنفاض تقوم هذه الدراسة حول تأثري اإلنفاق احلكومي بشقيه على الن
أسعار البرتول، لذلك فإن البحث يعتمد على إتباع املنهج الوصفي لإلملام باجلوانب النظرية املمثلة يف 
وصف خمتلف املفاهيم والنظريات اليت تتعلق باإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي، باإلضافة إىل املنهج 

لتقدير مدى تأثري سياسة اإلنفاق احلكومي على النمو  حيث يتم استخدام الطرق القياسيةالتحليلي 
االقتصادي حيث مت االعتماد على خصائص السالسل الزمنية  وطريقة املربعات الصغرى الستخراج معادلة 

 .االحندار ومناذج التكامل املشرتك وتصحيح اخلطأ
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 :مخطط الدراسة
 :يف هذه الورقة البحثية إىل أربع حماور رئيسية هي ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنتطرق

 .النمو االقتصادي وأسسمفاهيم  -
 .إلنفاق احلكوميل اإلطار النظري  -
 .اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي استعراض أدبيات تأثري نظريات -
 .قياس العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر -

 :النمو االقتصادي وأسسمفاهيم   .0
كما يعتربه ،  االقتصادينظرا ألمهيته يف التحليل  االقتصاديإن هدف أي دولة هو حتقيق النمو 

وعليه ميكن تعريف النمو .أنه سوى تقييم وتصحيح للسياسة املنتهجة يف بلد ما االقتصادرجال 
مي مع مرور الزمن، حيث حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي أو القو : 1االقتصادي

 .عدد السكان/الناتج القومي اإلمجايل=متوسط الدخل الفردي
أي أن  "التوسع يف الناتج احلقيقي أو التوسع يف دخل الفرد من الناتج القومي احلقيقي:" 2كما يعرف  

النمو االقتصادي ال يعين فقط حدوث الزيادة يف إمجايل الناتج احمللي بل البد وأن يرتتب عليه زيادة يف 
 .دخل الفرد احلقيقي
simon Kuznets أما تعريف

 نصيب الزيادة يف إمجايل الدخل الداخلي للبلد أي زيادة يف" :3
ى التغري يف حجم السلع واخلدمات اليت حيصل أي مفهوم النمو يركز فقط عل ."الفرد من الدخل احلقيقي

                                                 
 .25، ص0، ط5101، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، التنمية اقتصادعلم حممد صاحل تركي القريشي،  1
 .9 ، ص5115، دار القاهرة للنشر، القاهرة، النظرية والمفهوم االقتصاديالنمو حممد ناجي حسن خليفة،  2
، 5102دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  ،االقتصاديةتطور نظريات واستراتيجيات التنمية ، عبد اهللخبابة  3

 .02 ص
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عليها الفرد متمثلة يف زيادة متوسط دخله، دون أن يركز على الكيفية اليت حيصل هبا الفرد على تلك السلع 
 .4واخلدمات أو كيفية توزيعها على باقي أفراد اجملتمع

املنتجة من طرف الفرد يف الزيادة املستمرة يف كمية السلع واخلدمات : "كما ميكن تعريفه على أنه
أن الزيادة تكون يف دخل الفرد احلقيقي : يلي ما استنتاج، من هذا التعريف ميكن "معني اقتصاديحميط 

وأن تكون الزيادة نقدية مع عزل أثر معدل التضخم وعلى املدى الطويل، أي أن معدل النمو هو عبارة 
 .5معدل النمو السكاين-معدل منو الدخل الوطين

 :وبصفة عامة حيسب معدل النمو االقتصادي وفق طريقة معدالت النمو البسيطة كالتايل

    
الدخل احلقيقي يف الفرتة احلالية الدخل احلقيقي يف الفرتة السابقة

الدخل احلقيقي يف الفرتة السابقة
 معدل النمو 

  :نفاق الحكوميلإل اإلطار النظري .5
 :اليت أعطاها االقتصاديون لإلنفاق احلكومي إال أن مجيعها تؤدي إىل نتيجة واحدة نذكر منها تعددت التعاريف

 .6"مبلغ نقدي يدفع بواسطة خزانة عامة إلشباع حاجات عامة"فيعرفها البعض على أهنا  -
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام يف سبيل  -

 .7نافع العامةحتقيق ال

                                                 
 ، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر،الكلي مع التطبيقات االقتصادمقدمة في أبو السعود،  فوزيحممد  4

 .337.ص، 5112
 ،0، ط5105األردن، ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، االقتصاديتطور النظام المالي والنمو أشواق بن قدور،  5

 .33. ص
الوفاء القانونية للنشر،  ، مكتبة-والتطبيق االقتصاديالمفاهيم والتحليل -المالية العامةأمحد عبد السميع عالم،  6

 .20.، ص0ط ،5105اإلسكندرية، 
دار األيام للنشر والتوزيع،  ،مدخل إلى المالية العامة، الطبعة العربيةخالد أمحد املشهداين، نبيل إبراهيم الطائي،  7

 .99 .ص ،5102عمان، األردن، 
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 .8بقصد حتقيق نفع عام( أشخاص القانون العام)عام شخصامبلغ نقدي يقوم بإنفاقه  -
كما يكمن تعريفها أهنا مبلغ من النقود خيرج من الذمة املالية للدولة أو إحدى هيئاهتا العامة بقصد  -

 9.إشباع إحدى احلاجات العامة
  :السابقة أن النفقة تتكون من ثالثة عناصر أساسية ويتضح من التعاريف

نفق الدولة واألشخاص العامة مبالغ نقدية هبدف احلصول على السلع وتقدمي اخلدمات الالزمة تت -
والثقافية وغريها، أي يتخذ اإلنفاق الشكل  االجتماعيةواإلعانات  يف اجملتمع ومنح املساعدات لألفراد

 .10ت العامةالنقدي من أجل إشباع احلاجا
أي تصدر من شخص معنوي وإداري والذي هو إحدى (: جهة أو هيئة)تصدر النفقة من شخص عام -

اهليئات العامة اإلدارية اليت تتمتع بشخصية إدارية وذمة مالية ومتتلك الصفة اآلمرة والسيادية مثل اهليئات 
أو األشخاص املعنوية اخلاصة يف حدود تفويض الدولة هلم هبذه السيادة   العامة أو اجملالس احمللية،

 .11كاجلمعيات والشركات
العام وبالتايل حتقيق املساواة بني  أي إشباع احلاجات العامة وحتقيق اخلدمة والنفع: حتقيق النفع العام -

 12.املواطنني يف حتمل األعباء العامة
 
 

                                                 
 .29.، ص0ط ،5102، بريوت، لبنان، منشورات زين الحقوقيةمسري صالح الدين محدي، املالية العامة،  8
 .27.، ص0، ط5103الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،اقتصاديات المالية العامةفتحي أمحد ذياب عواد،  9

 .003.، ص0ط ،5100الدار اجلامعية للنشر،اإلسكندرية، ،االقتصاد الماليحممود عبد الرزاق،  10
، 8، ط5100، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،، المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد محود القيسي 11

 .38-33.ص
، 0ط ،5119دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،  ،المالية العامة اقتصاديات، حممد طاقة، هدى العزاوي 12

 .32.ص
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  :اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادينظريات  تأثير استعراض أدبيات .3
تلعب الدولة دور مهم يف حتقيق النمو االقتصادي من خالل سياسة اإلنفاق احلكومي للتأثري  

 :يلي ، وميكن تلخيصها فيماوبالتايل النمو املستدام االقتصاديعلى النشاط 
 واالستقرارعلى أن النمو  "جون ستيوارت ميل دافيد ريكاردو، آدم مسيث،" يرى الكالسيك   .0.3

على آلية اليد اخلفية  وايتحقق بطريقة آلية دون تدخل الدولة من خالل تقسيم العمل ورأس املال، كما ركز 
يف اجملاالت اليت ال يقبل عليها القطاع اخلاص، أي إال تدخل الدولة  فحسبهم ضرورة املتمثلة باملنافسة

 .13اإلنفاق العام متغري وحمدد خارجي
أن اإلنفاق احلكومي أحد مكونات الطلب الكلي الذي حيدد العرض " جون مينارد كينز"ترب يع   .5.3

أي  ،14الذي ال يتحدد تلقائيا عند مستوى التشغيل الكامل، وينمي الطلب الفعلي الكلي يف السوق
طالب  بتدخل الدولة االقتصادي القادر على تنمية الطلب الفعال وبالتايل زيادة الطلب على السلع 

واإلنتاج يؤدي إىل  االستثماريعمل على زيادة حجم ما عن طريق الزيادة يف اإلنفاق  واخلدمات املنتجة
ل  وحتفيز اإلنفاق وتنشيط وهدفه هو توفري الشغ زيادة النمو يف األجل الطويل عن طريق آلية املضاعف

 .15اإلنتاج
الذين أدخلوا تعديالت ( 0791)فيليبس ،(0738) أما النقديون عن طريق كل من فريدمان .3.3

ومهامجني الكينزيني الذين نادوا بعدم التدخل احلكومي ألنه يعترب أحد أسباب عدم  للمدرسة الكالسيكية

                                                 
 ،5102، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الكلي االقتصادعبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد إمساعيل السيفو،   13

 .019-013 .، ص0ط
 .29.، ص0، ط5102لبنان، ، منشورات زين احلقوقية، بريوت، المالية العامةمسري صالح الدين محدي،  14
 .53.دار أسامة للنشر والتوزيع، ص، األسس النظرية: الجزء األول-الكلي االقتصاديالتحليل حممد فرحي،   15
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بالعرض الذي خيلق الطلب ما يؤدي إىل زيادة  االهتماممستقر ولذا جيب  االقتصادرأيهم ف ،16االستقرار
 .وفرص العمل االستثمار

فحسبه النشاطات احلكومية مصدر  االقتصادييعترب لتدخل الدولة دور كبري يف النمو :منوذج بارو .3.3
يكون يف  االقتصادللنمو الداخلي وتوصل إىل أن اإلنفاق العام هو منتج وأن حجم التدخل العمومي يف 

،0=حجمه األمثل عندا تكون اإلنتاجية احلدية لإلنفاق
أي ركز بارو على أن تدخل الدولة يكون  17

 .مبقدار معني من الناتج الداخلي اخلام
 (5103سنة  Ebaidalla Mahjoub Ebaidalla)وأمهها جند دراسة : 18الدراسات السابقة .2.3

دخل القومي يف السودان للمدة لوهتدف إىل حتديد طبيعة واجتاه العالقة السببية بني اإلنفاق العام وا
إىل وجود عالقة ومنوذج تصحيح اخلطأ، وتوصلت النتائج  رجرا جن، باستخدام سببية (0791-5118)

تد من االنفاق العام إىل طويلة األجل بني االنفاق العام والدخل القومي يف السودان وأن اجتاه السببية مي
وكانت هتدف إىل حتديد العالقة  ودراسة أحمد سالميالدخل القومي يف األمدين القصري والطويل،

وتوصلت الدراسة إىل  ،5103-0791السببية بني االنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اجلزائر لللفرتة 
وجود عالقة توازنية يف املدى الطويل بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي، وان تدخل الدولة عن طريق 

 .التوسع يف االنفاق احلكومي أثرت على معدالت النمو
 

                                                 
، دار أسامة للنشر والتوزيع، اجلزائر، الكلي مع تمارين ومسائل محلولة االقتصاديمبادئ التحليل تومي صاحل،  16

 .03.، ص3، ط5103
 ،5105-0771، دراسة قياسية للفرتة في الجزائر االقتصاديالعالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو  ليلية غضابنة،  17

 .92.، ص0، العدد 5اجمللد  ،5102، األردن، االقتصاديةاجمللة األردنية للعلوم 
العالقة السببية بين االنفاق العام والنمو االقتصادي في نوراس عطية كاظم الشمري، كرمي سامل حسني الغاليب،  18

، 09، اجمللد5103جملة جرش للبحوث والدراسات،  ،5103-0792دراسة قياسية -المملكة األردنية الهاشمية
 .228.، ص5العدد
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 :قياس العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في الجزائر .3
اهتماما بالعالقة بني اإلنفاق احلكومي ومنو الناتج احمللي  شهدت أدبيات النمو االقتصادي

أما  ،االقتصادييستند على عالقة موجبة بني اإلنفاق والنمو ذي ال19دراسة األملاين فاجنرومنه اإلمجايل، 
من خالل أثر املضاعف، أما دراسة  االقتصادياإلنفاق يف النمو  وأمهيةأحباث كينز فتوصلت إىل دور 

توصلت إىل أن قيمة اإلنفاق احلكومي تكون عند احلجم األمثل عندما تكون اإلنتاجية احلدية  "بارو"
 .لإلنفاق تساوي الواحد

سنحاول حتديد العالقة بني الناتج احمللي اإلمجايل كمتغري تابع وبعض املؤشرات  :  متغيرات النموذج.0.3
وسوف يتم االعتماد على بيانات سنوية لالقتصاد كنفقات التسيري؛ نفقات التجهيز؛ اإليرادات اجلبائية، 

 .5102-0791 يف الفرتة
إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي  - PIB: لكافة ( النقدية)هو عبارة عن جمموع القيم السوقية

للناتج احمللي  السلع واخلدمات املنتجة هنائيا خالل فرتة زمنية معينة، وقد مت استخدام القيم احلقيقية
 :التايلك  5110باألسعار الثابتة لسنة 

 

اإلنفاق الحكومي  - G:  الضخمة والربامج  االقتصاديةيعترب أداة حلقن االقتصاد باملشاريع
 :وينقسم إىل نوعني التنموية، إذ يساهم بشكل رئيسي يف النمو االقتصادي

نفقات التسيير -
r

DEPF:(اجلارية ) اليت ختصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة واليت تسمح
بتسيري نشاطات الدولة والتطبيق الالئق للمهمات اجلارية كالرواتب واألجور؛ اإلنفاق على السلع 

*100: واخلدمات؛ وكذا اإلعانات التحويلية حيث











IPC

DEPF
DEPF

n

r

 

                                                 
تحليل :(5101-0792)اإلنفاق الحكومي واختبار قانون فاجنر في العراق للمدةكرمي سامل حسني الغاليي،  19

 .57.، ص52واإلدارية، السنة الثامنة، العدد االقتصادية، الغري للعلوم قياسي
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نفقات التجهيز -
r

DEPE:(االستثمارية ) أي على شكل  االستثمارهي نفقات ختص طابع
وكدا اإلعانات التحويلية اليت ختص املؤسسات املنتجة، اليت يتولد عنها زيادة الناتج  اقتصاديةمشاريع 

احمللي اإلمجايل وثروة البالد واليت حظيت يف اآلونة األخرية باألولوية
 

100*











IPC

DEPE
DEPE

n

r

 

البتروليةالجباية  -
r

RORECETTEPET: ساهم يف ي اجلزائري االقتصادأهم قطاع من قطاعات
بقيمة قدرت  5113 وبلغت أعلى قيمة له سنة ،التحتية والقاعدية لبىناوبناء  االقتصاديةدفع عجلة التنمية 

 .أسعار البرتول يف األلفية األخرية ارتفاعنتيجة  مليون دينار 5397328بـ
، نأخذ الصيغة الرياضية ملتغريات الدراسة  شرح المتغيرات التي تّم االعتماد عليها لبناء النموذجل

      :كالتايل 
rrr

RORECETTEPETDEPEDEPFfPIB ,, 
  : حيث تمثل

PIB:إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل بالقيم احلقيقية.
r

DEPF: احلقيقيةنفقات التسيري بالقيم. 

r
DEPE:نفقات التجهيز بالقيم احلقيقية.

r
RORECETTEPET: احلقيقيةاجلباية البرتولية بالقيم. 

 : ولغرض تقدير املعلمات ال بد من إدخال اللوغاريتم على طريف املعادلة
rrr

RORECETTEPETDEPEDEPFAPIB lnlnlnlnln  

 :تحليل السالسل الزمنية والنتائج القياسية .5.3
قبل البدء يف تقدير النموذج  يتم التأكد من استقرارية السالسل الزمنية للمتغريات سواء ساكنة أو 

 .أفضل الطرق لتقدير النموذج للوصول للنتائج املثلى إجيادغري ساكنة يف مستواها اللوغارمتي، ما يتيح لنا 
 :السالسل الزمنية نتائج اختبار استقرار وسكون .0.5.3

كامل السالسل الزمنية للمتغريات سواء من الرتبة صفر إذا كان مستقرا يف صورته ملعرفة درجة ت
سلسلة زمنية  كل   ملعرفة درجة التكامل حمل الدراسة، حيث ميكن أن تكون قالفرو ، أو بعد إجراء األصلية

" ديكي فولر"وقد مّت االعتماد على االختبار املوسع لـ  ولكن يف جمموعها مستقرة، حداغري مستقرة على 
 ADF

ونظرا ألمهية درجة تأخري،   يف اختبار جذر الوحدة مت االستعانة مبعيار أكايك AIC  الذي
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املعيار وقد مّت أخذ أقصى درجة لـينص على أخذ درجة التأخري اليت تقابل أدىن وأقل قيمة هلذا  3 
مشاهدة وتبني أن بالنسبة للوغاريتم  21لالحتفاظ بدرجة احلرية نظرا لقلة عدد سنوات السلسلة أقل من 

الناتج احمللي اإلمجايل  
r

PIB  أن درجة التأخري املناسبة بالنظر ملعيار AIC  هي 0  بالنسبة
للنموذج الثاين أما األول فقد اختري  1 وبالنسبة للوغاريتم نفقات التسيري ، DEPF  فدرجة

التأخري املناسبة هي  1 بالنسبة للنموذج األول و 2  الثاين، وجاءت درجة التأخري للنموذج
يف النموذج األول والثاين مساوية لـ  DEPEاملناسبة للوغاريتم نفقات التجهيز  0 أما فيما خيص ،

لوغاريتم اجلباية البرتولية RORECETTEPET فجاءت درجة التأخري املناسبة يف النموذج األول
 1 أما النموذج الثاين ، 0 واجلدول التايل يبني نتائج اختبار سكون متغريات النموذج. 

 الموسع لمتغيرات النموذج" ديكي فولر"اختبار : (10)الجدول رقم 

 ".Eviews" من إعداد الباحثني اعتمادا على برنامج :المصدر
 

 .املتغريات مأخوذة باللوغاريتم*

 

وتشري النتائج املوضحة يف اجلدول السابق أن مجيع متغريات الدراسة غري مستقرة يف مستواها يف 
النموذجني سواء حتتوي على متجه زمين وقاطع أو على قاطع دون اجتاه زمين، فقد كانت إحصائية  

c
t 

 *المتغيرات
 الفرق األول المستوى

‡نموذجال
I النموذج¥ 

II 
 النموذج Iنموذج ال

II 
r

PIB - 5797 -0759 - 3752 - 7709 

r
DEPF - 3739 - 1772 - 7757 - 3717 

r
DEPE - 0737 - 1779 - 3795 - 3771 

r
RORECETTEPET - 3733 - 5792 - 3733 - 2770 

- 5773- 3725- 5773- 3725 %2 لقيم الحرجةا

 .النموذج حيتوي على متجه زمين وقاطع ‡
النموذج حيتوي على قاطع ودون اجتاه ¥ 

 .زمين
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املطلقة، وبأخذ الفروق األول هلا اتضح أن مجيع بالقيمة % 2احملسوبة تقل عن قيمها احلرجة عند املعنوية 
املتغريات استقرت، أي أهنا متكاملة من الدرجة  1I حيت أنّه مت االستغناء عن النموذج الثالث الذي ال،

حيتوي على قاطع وال على اجتاه زمين يف اختبار ديكي فولر املوسع ألنه من خالل األشكال البيانية اتضح 
أن السالسل الزمنية حمل الدراسة حتتوي على قاطع واجتاه زمين، وعليه مت االعتماد على النموذجني 

(I)و(II). 
 :"جوهانسون"نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام أسلوب  .5.5.3

للتحقق  كون متغريات النموذج حتتوي على متغريين أو أكثر،" جوهانسون"يفضل استخدام طريقة 
من أن السالسل الزمنية حمل الدراسة تتصف خباصية تكامل مشرتك أي العالقة بني متغريات النموذج 

حيث سنكتفي بعرض اختبار األثر حيث تبني من خالل  ة لوضع التوازن يف األجل الطويل،تكون متجه
معيار  AIC  واجلدول التايل يبني نتائج االختبار ،(5-0)أن درجة التأخري املناسبة هي: 

 نتائج اختبار التكامل المشترك :(15)الجدول رقم 

 فرضية العدم
 القيم الحرجة

 القيمة الذاتية اختبار األثر
2% 

ال يوجد 0r
* 

75,77 79739 1725 

على األكثر يوجد متجه 
واحد  1r 

35,33 32,50 1,30 

 ".Eviews" من إعداد الباحثني اعتمادا على برنامج: المصدر

 %(.2)تشري لرفض فرضية العدم عند مستوى معنوية  *
ومن خالل استعراض نتائج االختبار املبينة يف اجلدول أعاله، يتضح أن القيمة احملسوبة الختبار 

األثر   48,67r
trace

  اليت بلغت  %(2)أكرب من القيم احلرجة لنفس االختبار عند مستوى معنوية
، وبالتايل رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود أي متجه للتكامل املشرتك، باملقابل فإنه مت (35,77)

ار قبول فرضية العدم القائلة بوجود  متجه واحد على األكثر للتكامل املشرتك ألن القيمة احملسوبة الختب
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األثر   21,35r
trace

 عند نفس مستوى  (25,22) اجلد وليةأقل من القيمة احلرجة أو  وهي
الناتج احمللي اإلمجايل؛ )معنوية، مما يدل على وجود متجه واحد أي توليفة خطية ساكنة بني املتغريات 

أي وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني هذه  ،(التسيري؛ نفقات التجهيز؛ اإليرادات اجلبائية نفقات
 .املتغريات
 :تقدير معادلة التكامل المشترك  .3.5.3

 : مت احلصول على املعادلة طويلة األجل كالتايل" جوهانسون"وبتقدير متجه واحد للتكامل املشرتك لـ
 

 :   تقدير النموذج مناقشة
حيث أوضحت النتائج أن مجيع معامالت متجه التكامل املشرتك معنوية ألن قيمة  Likelihoodlog  

 :، وباستعراض معادلة التكامل املشرتك يتضح لنا ما يلي018,3كبرية وتساوي 
ه على املدى الطويل األثر االجيايب لنفقات التسيري على منو الناتج احمللي اإلمجايل، وقدرت مرونت -
يؤدي إىل زيادة الناتج  %0مع بقاء العوامل األخرى ثابتة، مما يعين أي زيادة يف نفقات التسيري بـ  (35,5)

ه كون  االقتصادما يربز الدور الكبري الذي تؤديه النفقات اجلارية يف دفع عجلة ، %35,5احمللي اإلمجايل بـ 
 2270752حوايل  5102كما بلغت نفقات التسيري سنة ،  احلكوميميثل نسبة كبرية من إمجايل اإلنفاق 

 .مليون دينار جزائري بالرغم من سياسة التقشف املنتهجة من طرف الدولة يف االنفاق احلكومي
وبالتايل فإن أي ، (-3,25)أثر سليب وكبري لنفقات التجهيز على املدى الطويل، الذي قدر معامله بـ  -

وهذا خمالف للنظرية االقتصادية  ،%3,25فاض الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار تؤدي إىل اخن %0زيادة بـ 
اليت تبني أن لنفقات التجهيز تأثري موجب، حيث يتم استنتاج أن استمرار الدولة بالتوسع الغري املربر يف 

وإىل  على املدى الطويل اإلنفاق يؤثر بالسلب على النمو االقتصادي النفقات على التجهيز وزيادة حجم

 3,108log

ln09,5ln42,3ln2,3231,422ln





Likelihood

RORECETTEPETDEPEDEPFPIB
rrrr
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الوطين، وميكن تفسري ذلك أن النفقات اليت مت رصدها مؤخرا خاصة الربامج  االقتصادمنو غري فعال يف 
التنموية والتوسع يف اجناز املشاريع الكربى املتعلقة بالسكن والنقل والبناءات القاعدية ورصد هلا ما يقارب 

وكان خيص الزيادة يف اإلنفاق  (5112-5110)االقتصاديمليار دوالر لربنامج دعم اإلنعاش  505حوايل 
ويعد  20مليار دج 2513الذي خصص له حوايل  (5117-5112)، أما الربنامج التكميلياالستثماري

مليار دوالر ملخطط التنمية  583اجلزائري، وحوايل  االقتصادبرنامج ضخم وغري مسبوق يف قيمته يف تاريخ 
حتقق األهداف  جلها مل، إال أن 21برناجمني هامني والذي مت تقسيمه إىل (5102-5101)اخلماسي

بدليل نقص اخلدمات الصحية، وعدم مصاحبتها ملناطق صناعية فاعلية هبدف  واالجتماعية االقتصادية
حيث بلغت سنة  تطوير التجارة الداخلية واخلارجية، وبسبب اإلفراط يف نفقات التجهيز الغري املنتجة

وارتفاع التكاليف نتيجة غياب الرشادة يف اإلنفاق أدى مليون دينار جزائري،  3022587حوايل  5102
 اختياربسبب سوء  االستثماراتإىل تبذير املوارد املالية وضعف النمو، كما ميكن إرجاعها إىل ضعف 

ني املشاريع ونقص الدراسات التقنية للمشاريع  وغياب اإلسرتاتيجيات واألجهزة املؤهلة وغياب التنسيق ب
وبالتايل اإلنفاق اهلائل .اجلهة املسؤولة واملكلف بإجناز املشاريع يؤدي إىل هدر األموال على املدى الطويل

الوطين وجب على الدولة إعادة  لالقتصادالتحتية دون تنويع  ولبىنوضخ املبالغ الضخمة على اهلياكل 
باملعايري السليمة  واالسرتشادنفاق األمثل معايري لتحديد حجم اإل وإجيادالنظر يف سياستها املنتهجة حاليا 

 .لتقييم اجتاه نفقات التجهيز على املدى الطويل، كما أن اإلنفاق الكبري يعرقل النمو عن طريق التضخم
هناك أثر موجب وكبري أيضا ألسعار اجلباية البرتولية، وبلغت املرونة اجلزئية للناتج احمللي اإلمجايل  -

 تتغري الناتج احمللي بـ  %0أي كلما تغري سعر اجلباية البرتولية بـ  ،(2,17)ة بالنسبة للجباية البرتولي

                                                 
 .5.ص األول، الوزير النمو،بوابة لدعم التكميلي الربنامج 20

www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/textereference/texteEssentiels/progBilan

/progcroissance.pdf) reviewed on 10/10/2012. 
 .38.ص ،5101 أكتوبر األول، الوزير مصاحل العامة، السياسة بيان ملحق 21

(http://www.premier-ministere_gov.dz) 
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اجلباية البرتولية اليت أثبتت حتكمها يف الناتج احمللي اإلمجايل، حيث  هذا لداللة على أمهية ودور، 2,17%
وكذلك  القتصادياأن  زيادة أسعار احملروقات عن طريق اجلباية البرتولية يؤدي إىل زيادة وحتسني النمو 

إتباع اجلزائر سياسات  من البرتول ما أدى إىل %78الوطين حوايل  االقتصاديزيد من اإلنفاق ألن عائدات 
اليت حققت بعض االجيابيات يف زيادة الصادرات ودعم النمو االقتصادي وإجناز بعض  تنموية ضخمة

فقد  5102-5103ولة، أما يف سنيت املشاريع، حىت ومل تكن بالقدر الفعال بالنظر للمجهودات املبذ
عائدات الصادرات النفطية ما أدى إىل ضعف اإلنفاق وجتلى ذلك  اخنفاضسعر البرتول بسبب  اخنفض

على  %1.25 - %1.22يف سياسة التقشف وجتميد بعض املشاريع وضعف النمو الذي بلغ حوايل 
مليار  535حوايل  5107-5102كما رصدت الدولة للربنامج اخلماسي لالستثمارات العمومية   ،التوايل

، ونتيجة 5107مع آفاق  %9دوالر للنهوض بالنمو والتنمية ويتوقع منه أن تصل نسبة النمو إىل 
فط دوالر للربميل بسبب ما يسمى طفرة الن 55الخنفاض سعر البرتول يف اآلونة والذي وصل إىل ما دون 

دوالر مقارنة  مليار 2013.0 ميزانية الدولة حيث بلغت إيراداهتاأ أدى إىل ضعف يف .م.صخري يف الوال
 88.3..مليار دوالر، كما تناقصت إيرادات اجلباية البرتولية من 2938.2أين بلغت  5102مع سنة 

العملة الوطنية  ما أدى إىل ضعف قيمة 5102مليار دوالر سنة  5393.2إىل  5102مليار دوالر سنة  
 .وبالتايل ما كان على الدولة سوى جتميد بعض املشاريع ومراجعة سياستها احلالية

  5109-5102 يوضح أهم المؤشرات النسبية ألهم عناصر الميزانية للفترة :(13)رقم  جدولال

 مليار دج: الوحدة                                      

 5109 5109 5107 5102 البيان

 8359.9 3883.50 9782.09 9923.5 إمجايل النفقات

 2282.2 2270.82 2819.33 2270.7 نفقات التسيري

 2123.3 5570.39 3093.82 3022.5 جهيزنفقات الت

 5993.5 5511.0 0385.22 0955.72 اجلباية البرتولية

 .5108-5109-5103 اجلريدة الرمسية لسنوات: المصدر
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من اجلدول أن النفقات العامة عرفت تذبذبا ملحوظا حيث حدد قانون املالية لسنة  ويالحظ
، أما %3.4دوالر، ليصل النمو خارج قطاع احملروقات ب 39سعر الربميل الرجعي للنفط ب 5103

لنفقات  3093.8لنفقات التسيري، و 2819.3مليار دج، منها  9782.09ــــنفقات امليزانية فقدرت ب
أين أخذت  5109من جديد سنة  االخنفاضليعود ، 5102مقارنة بسنة  %7باخنفاض  التجهيز أي

، فهذه النسبة مليار دج 2270.82نفقات التسيري موقعا متقدما من  جمموع النفقات العامة حيث بلغت 
من إمجايل النفقات ستقيد إمكانية الدولة يف تنشيط االقتصاد بسبب فقر اقتصادنا للموارد وبالتايل  املرتفعة

 21ـــ توقع السعر املرجعي للنفط ب سيؤدي إىل رفع معدالت الفائدة نتيجة مزامحة القطاع اخلاص،حيث
للنفقات العامة لتقدر حبوايل  5108ليعود االرتفاع سنة  ،،%3.7بدوالر ويتوقع منه معدل منو 

مليار دج الرتباط املوارد  5993.5مليار دج، بسبب ارتفاع اجلباية البرتولية واملقدرة حبوايل  8359.9
النفطية بأسعار النفط وبالتايل أي تغري هلذا األخري حيدث تغيري هلذه املوارد، وهذا ما لوحظ أثناء اخنفاض 

 .زانية العامة للجزائرين أي تغيري لسعر البرتول يؤثر تأثريا مباشرا على امل، وعليه فإ5103سعر البرتول سنة  
 :تقدير نموذج تصحيح الخطأ .3.5.3

بعد التأكد من وجود تكامل مشرتك تأيت اخلطوة األخرية يف التحليل القياسي يف هذه الدراسة  
واجلدول التايل يبني نتائج منوذج تصحيح اخلطأ باستخدام  هي تقدير واشتقاق منوذج تصحيح اخلطأ،

طريقة املربعات الصغرى اليت تساعد على معرفة معنوية املعلمات والختبار جودة النموذج وحىت يتم التأكد 
سيتم ذكر بعض املتغريات الغري  حيث أنهمن خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت يف حدود اخلطأ، 

 .ألجل التفسري االقتصادي املعنوية وذلك
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 نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ: (13) جدول رقم

 "Eviews" من إعداد الباحثني اعتمادا على برنامج: المصدر
 :   مناقشة تقدير النموذج

املقدرة حلد تصحيح  املعلمة)يتضح من خالل تقدير منوذج تصحيح اخلطأ أن قيمة معامل التكيف  -
متوافقة مع األدبيات اخلاصة بنموذج تصحيح اخلطأ الذي يشري ( -008, 0)سالبة ومعنوية ( اخلطأ

للمعدل الذي تتجه به العالقة قصرية األجل حنو العالقة طويلة األجل، أي هناك عالقة سببية متجهة من 
املتغريات املستقلة حنو املتغري التابع  

r
PIBln ، وتعين هذه اإلشارة السالبة الرتاجع إىل القيمة التوازنية

 *المتغيرات

 
r

PIBln نموذج تصحيـح الخــطأ 

 الميل الحدي
الخطأ 
المعياري
 ES . 

إحصائية  
 t 

قيمة 
االحتمال
 vp . 

CointEq10,113 3,19- 17157-  17119 سرعة التكيف 

1
ln




t
PIBR -0 ,04 1755 -0,19 1784 

1
ln




t
DEPFR -0,01 0,14 -0,07 1793 

1
ln




t
DEPER 0,03 1706 1747 17002 

1
ln




t
RORRECETTEPET

 0,04 0,06 0,73 0,02 

 0,101 3753 0,01 1716 الحد الثابت

2
R 0,26 - - - 

WD . 2,12 - - - 

DS . 0,1 - - - 
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، أي أن االحنراف الفعلي للناتج احمللي اإلمجايل 22حنو التوازن طويل املدى( الرجوع)اليت ميثل قوة اجلذب 
 %.0,8عن التوازن يف األجل الطويل يصحح كل سنة مبقدار 

ألن  مجيع معامالت النموذج معنوية وختتلف عن صفر يالحظ من خالل نتائج التقدير املبينة أعاله أن -
حيث مت بصورة متعمدة ، معنوي وبعضها غري %5 قيم احتمال مجيع املتغريات أقل من مستوى املعنوية

وذلك ليتم التعليق عليها ومقارنة مرونتها القصرية األجل  إضافة املتغريات الغري املعنوية يف املدى القصري،
قيمة معامل التحديد كما بلغت مع مرونته يف املدى الطويل،   26,0

2
R  مجيع متغريات وهذا معناه أن

الناتج احمللي اإلمجايل من املتغريات اليت حتدث يف  %53تفسر النموذج  
r

PIBln . 
وجود هذا االرتباط من شأنه أن  التأكد من خلو النموذج من االرتباط التسلسلي بني البواقي ألنيتم  -

جيعل قيمة التباين املقدر للخطأ يكون أقل من قيمته احلقيقية، وبالتايل فإن قيمة إحصاءات االختبارات 
اخلاص جبودة توفيق النموذج اليت تعتمد على هذا التباين تكون أكرب من قيمتها احلقيقية مما جيعل القرار 
مضاعف "باستخدام اختبار قرار مشكوك يف صحته، ويتم احلكم على مدى وجود استقالل بني البواقي 

"الغرنج LMBG ويتضح من اختبار ، . LMBG أن القيمة  . 82,0F  بقيمة احتمالية قدرت
بـ  44,0. valueP  وعليه يتم قبول الفرضية العدم خبلو النموذج  ،%2وهي أكرب من مستوى معنوية

 .من مشكلة االرتباط الذايت للبواقي
الختبار التوزيع الطبيعي االحتمايل للبواقي، وأثبتت النتائج أن قيمة "بريا -جارك"مت استخدام اختبار  -

 BJ وعليه  %2وهي أكرب من مستوى معنوية ( 1,03)مبستوى داللة قدرها ( 2,10)احملسوبة بلغت  .
 .مت قبول فرضية العدم القائلة بأن البواقي تتبع القانون الطبيعي

يتم من بني أحد شروط طريقة املربعات الصغرى هو حتقق افرتاض ثبات جتانس البواقي، وعليه  -
 استعمال اختبار االحندار الذايت املشروط بعدم التباين ARCHبلغت قيمة : ، وكانت النتائج كالتايل

                                                 
، الدار اجلامعية اإلسكندرية، االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيقعبد القادر حممد عبد القادر عطية،  22

 .388.ص،5112
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االختبار  19,0F ( قيمة االحتمال)مبستوى داللة 66,0. valueP  وهي أكرب من مستوى
 . وعليه يتم قبول فرضية العدم بثبات تباين البواقي ،%2معنوية 

جودته، جيب التأكد من استقراريته على طول فرتة الدراسة، ومن بعد القيام بتقدير النموذج وتشخيص  -
23بني أهم االختبارات اليت تسمح بالكشف عن االستقرار اهليكلي للنموذج املقدر اختبار

CUSUM 
 :الذي تصاغ فرضياته على الشكل

:النموذج مستـقر
0

H   النموذج غري مستقر:
1

H 
واالختبار يستند على أن يكون املنحىن داخل املمرين، ويتم قراءة نتائج االختبار مباشرة من التمثيل  -

أن منوذج الدراسة املقدر مستقر  الشكل يالحظومن  ،Eviewsالبياين احملصل عليه باستعمال برنامج 
 (.51. أنظر امللحق ص)على طول فرتة الدراسة

قدرت )يتضح أن نفقات التسيري له عالقة عكسية مع الناتج احمللي يف املدى القصري املتأخر بسنة  -
تؤدي إىل خفض منو الناتج احمللي اإلمجايل  %0حيث أن كل زيادة يف نفقات التسيري بـ ،(-1,10املرونة بـ 
يعطي تأثريه على املدى  اإلنفاقوهذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية اليت تبني أن %1,10مبقدار 
وهذا من الطبيعي ألن اإلنفاق على املستخدمني واملعدات من اجل تسيري املرافق اإلدارية للدولة . الطويل

ومرتبات  االجتماعيأو كاملنح الدراسية اليت متنح لفائدة الطلبة واملساعدات اليت متنح يف إطار الضمان 
حمللية تعترب إنفاق من طرف الدولة ويقلل من قيمة الناتج العمال وأشغال الصيانة وإعانات اجلماعات ا

دينار  02.111ي األجر القاعدخاصة يف  نفقات التسيري ارتفاعاعرفت  5101ففي سنة  احمللي اإلمجايل،
يف الزوال على املدى  ويبدأ هذا األثر. باإلضافة لتطور اإلعانات التحويلية اليت ختص اجلانب االجتماعي

 .  أن مرونة نفقات التسيري يف املدى الطويل موجبة ومعنوية الطويل اليت تبينها معادلة التكامل املشرتك، أي
هناك تأثري اجيايب ومعنوي لنفقات التجهيز على الناتج احمللي، وقدرت مرونته يف املدى القصري  -
يؤدي إىل زيادة منو  %0أي زيادة يف نفقات التجهيز بـ  مع بقاء العوامل األخرى ثابتة، مما يعين( 1,13)

                                                 
 .50.أنظر امللحق ص 23
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،ألن كوهنا غري منتجة  وعليه فهي ال تؤثر يف النمو االقتصادي يف املدى القصري ،%1,13الناتج احمللي بـ 
إذن النتيجة  على املدى الطويل،وفعالة يعطي نتائج إجيابية  والذي االستثمارالتجهيز هو إنفاق على 

 .مقبولة ومنطقية
أي أن زيادة ، (1,12)الذي قدر معامله بـ ( املتأخر بسنة)أثر إجيايب للجباية البرتولية على املدى القصري  -
وهذا مطابق للنظرية االقتصادية اليت تبني ،%1,12تؤدي إىل ارتفاع منو الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار  %0بـ 

 .راجع حلصيلة العائدات النفطية خالل السنوات األخرية وهذا يف اجلزائر  موجبالبرتولية تأثري للجبايةأن 
 

  :ةـــــــــــاتمخ
 :توصل البحث إىل مجلة من االستنتاجات نذكر منها

 :على المستوى النظري. أ
حقق االقتصاد اجلزائري تزايد ملحوظ يف الناتج احمللي اإلمجايل طيلة فرتة الدراسة ما عدا يف ظل  -

حمققة معدالت منو مقبولة وهذا  5102اخنفاض سعر البرتول يف ثالث سنوات األخرية ابتداء من 
 .راجع لسياسة اإلصالح االقتصادي اليت تبنتها احلكومة اجلزائرية يف السنوات املاضية

يف حجمه أو منوه أين  احلكومي كان تصاعديا يف االقتصاد اجلزائري طيلة فرتة الدراسة اإلنفاقاجتاه  -
العام حمققة معدالت تفوق  اإلنفاقمكونات  إمجايلاستحوذت نفقات التسيري على اجلزء األكرب من 

 .5102-0791 ملدةمعدالت منو نفقات التجهيز خالل ا
 مرتبط مبوارد حمدودة وشديدة التغري كإيرادات 5102-0791النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة  -

  .من دون وجود بديل جيعل النمو بعيد عن االستدامة يةالبرتول اجلباية
 :على المستوى التطبيقي. ب
نفقات التسيري،  عدم استقرار بيانات السلسلة الزمنية ملتغريات الوحدة جذر أظهرت نتائج اختبار -

 عند املستوى العام ولكنهم مستقرون يف الفروق األوىل اإلمجايلالتجهيز، اجلباية البرتولية والناتج احمللي 
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يف  حمل الدراسة مما يعين أن السالسل الزمنية(p-p)، واختبار ديكي فولر"االختبار املوسع لـ حسب 
 .اجلزائر متكاملة من الدرجة األوىل

عالقة توازنية طويلة  إىل وجود (Co-Integrations) جوهانسون يشري اختبار التكامل املشرتك -
 .والناتج احمللي اإلمجايل األجل بني كل من نفقات التسيري، التجهيز، اجلباية البرتولية

على أن معلمة تصحيح اخلطأ سالبة معنوية مما يؤكد (ECM)دلت اختبارات منوذج تصحيح اخلطأ  -
تجهة من املتغريات املستقلة أي هناك عالقة سببية موجود عالقة سببية ثنائية االجتاه يف األجل الطويل 

حنو املتغري التابع  
r

PIBln والعكس صحيح. 

 :اتـــــــالتوصي
التوسع يف اإلنفاق على املشاريع ،يف الربامج التنمويةالذي قامت به الدولة ممثل اإلنفاق احلكومي  -

مل يأيت إال أنه الوطين وتنشيطه  االقتصادتساهم يف حتفيز  التحتية واهلياكل القاعدية ولبىنالكربى 
 .غياب الرشادة يف اإلنفاق والرقابة على املكلفني بإجناز املشاريعبسبب  بالنتائج املتوقعة

يتوجب تنويع إيرادات الدولة بتنويع  وعليه حتكمه عوامل أخرى، يالتحسن احلاصل يف النمو االقتصاد -
واحلد من التبعية لقطاع احملروقات وجب على الدولة وضع خطط تنموية بشكل يرفع  ،هيكل االقتصاد

صياغة اسرتاتيجيات ختص الدراسات التقنية و .من كفاءة اإلنفاق احلكومي بشقيه اجلاري واالستثماري
 االستثماريةضعف املشاريع  الذي بينته نتائجأجهزة مؤهلة للحد من هدر األموال إجياد و ، للمشاريع

      .حجم التكاليف املخصصة لذلك ما أدى إىل عرقلة النمو االقتصادي ارتفاعغم ر 
 

 :عــــــــالمراجقائمة 
الوفاء  ، مكتبة-والتطبيق االقتصاديالمفاهيم والتحليل -، المالية العامةأمحد عبد السميع عالم .0

 .0، ط5105القانونية للنشر، اإلسكندرية، 
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، 5105 ، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن،االقتصاديتطور النظام المالي والنمو أشواق بن قدور،  .5
 .0ط

 .8ط ،5100، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد محود القيسي،  .3
 .األول الوزير النمو،بوابة لدعم التكميلي الربنامج .2

www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/textereference/texteEssentiels/prog

Bilan/progcroissance.pdf) reviewed on 10/10/2012.  

، دار أسامة للنشر الكلي مع تمارين ومسائل محلولة االقتصادي، مبادئ التحليل تومي صاحل .2
 .3ط ،5103والتوزيع، اجلزائر، 

، الطبعة العربية، دار األيام مدخل إلى المالية العامةاملشهداين، نبيل إبراهيم الطائي، خالد أمحد  .3
 .5102للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

دار اجلامعة اجلديدة  ،االقتصاديةتطور نظريات واستراتيجيات التنمية ، عبد اهللخبابة  .9
 .5102 للنشر،اإلسكندرية،

 .0ط ،5102، منشورات زين احلقوقية، بريوت، لبنان، لعامةالمالية امسري صالح الدين محدي،  .8
، دار وائل للنشر والتوزيع،األردن، الكلي االقتصادعبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد إمساعيل السيفو،  .7

 .0ط ،5102
، الدار اجلامعية االقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيقعبد القادر حممد عبد القادر عطية، .01

 .5112اإلسكندرية، 
في األراضي الفلسطينية  االقتصاديأثر اإلنفاق الحكومي على النمو عمر حممود أبو عيدة،  .00

جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث  ،5103-0772دراسة قياسية تطبيقية خالل الفترة 
 .3اجمللد األول، العدد ،5102، االقتصاديةوالدراسات اإلدارية و 

الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،المالية العامة اقتصادياتفتحي أمحد ذياب عواد،  .05
 .0ط ،5103
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-5791)اإلنفاق الحكومي واختبار قانون فاجنر في العراق للمدةكرمي سامل حسني الغاليي،  .03
 ..52واإلدارية، السنة الثامنة، العدد االقتصادية، الغري للعلوم تحليل قياسي(:0252

، دراسة قياسية للفرتة في الجزائر االقتصاديالعالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو ليلية غضابنة،  .02
 .0العدد  ،5اجمللد  ،5102، األردن، االقتصادية، اجمللة األردنية للعلوم 0771-5105

 .0ط ،5101، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، التنمية اقتصادعلم  حممد صاحل تركي القريشي، .02
، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، المالية العامة اقتصاديات، العزاويحممد طاقة، هدى  .03

 .0ط،5119األردن،
دار أسامة للنشر -األسس النظرية: الجزء األول-الكلي االقتصاديالتحليل حممد فرحي،  .09

 .والتوزيع
، مصر، ، الدار اجلامعية للنشرالكلي مع التطبيقات االقتصادمقدمة في أبو السعود،  فوزيحممد  .08

5112. 
 .5115، دار القاهرة للنشر، القاهرة، النظرية والمفهوم االقتصاديالنمو حممد حسن خليفة،  .07
 .0، ط5100الدار اجلامعية للنشر،اإلسكندرية، ،االقتصاد الماليحممود عبد الرزاق،  .51
 .5101ملحق بيان السياسة العامة، مصاحل الوزير األول، أكتوبر .50

(http://www.premier-ministere_gov.dz) 
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 :المالحق
 (في المستوى، وفي الفروقات األولى والثانية)دراسة استقرارية السالسل الزمنية 

 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي                              اختبار استقرارية النموذج                                                

 

 اختبار التجانس
ARCH Test: 

F-statistic 0.194087 Probability 0.661908 

Obs*R-squared 0.202808 Probability 0.652464 

     

 (مليون دج: الوحدة)جدول يمثل القيم اإلسمية لمتغيرات الدراسة 
 السنوات

الناتج المحلي 

 اإلجمالي
 السنوات الجباية البترولية نفقات التسيير نفقات التجهيز

المحلي  الناتج

 اإلجمالي
 الجباية البترولية نفقات التسيير نفقات التجهيز

1970 24072.3 1623 4253 1350 1993 1189724.9 185210 291417 179218 

1971 24922.8 2254 4687 1648 1994 1487403.6 235926 330403 222176 

1972 30413.2 2832 5365 3278 1995 2004994.6 285923 473694 336148 

1973 34593.1 3719 6270 4114 1996 2570028.9 174013 550596 495997 

1974 55560.9 4002 9406 13399 1997 2780168.1 201641 643555 564765 

1975 61573.9 5412 13656 13462 1998 2830490.7 211884 663855 378556 

1976 74075.1 6948 13170 14237 1999 3238197.5 186987 774695 560121 
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Observations 43

Mean       1.23E-17

Median   0.002628

Maximum  0.270180

Minimum -0.172187

Std. Dev.   0.086250

Skewness   0.555358

Kurtosis   4.002908

Jarque-Bera  4.012466

Probability  0.134494
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1977 87240.5 10191 15282 18019 2000 4123513.9 321929 856193 1173237 

1978 104831.6 12531 17575 17365 2001 4227113.1 357395 963633 956389 

1979 128222.6 13425 20090 26516 2002 4522773.3 452930 1097716 942904 

1980 162507.1 17227 26789 37658 2003 5252321.1 516504 1122761 1284975 

1981 191468.5 23450 34205 50954 2004 6151898.1 638036 1250894 1485699 

1982 207551.9 34449 37996 41458 2005 7564648.8 806905 1245132 2267836 

1983 233752.1 40434 44391 37711 2006 8512184.6 1015144 1437870 2714000 

1984 263855.9 41326 50272 43841 2007 9408286.5 1434638 1674031 2711850 

1985 291597.2 45181 54660 46786 2008 11042837.9 1973278 2217755 1715400 

1986 296551.4 40663 61154 21439 2009 10034255 1946311 2300023 1927000 

1987 312706.1 40216 63761 20479 2010 12049493 1807862 2659078 1501700 

1988 347716.9 43500 76200 24100 2011 14588531.9 1934155 3797252 1529400 

1989 422043 44300 80200 45500 2012 16208698.4 2275539 4782634 3093311 

990 554388.1 47700 88800 76200 2013 16643833.6 1892595 4131536 3799111 

1991 862132.8 58300 153800 161500 2014 17205106.3 2501442 4494327 3399311 

1992 1074695.8 144000 276131 193800 5102 07270711.1 3023597 3270752 5393211 

-5115اجلزائرالتقرير السنوي بنك ووزارة املالية، على الديوان الوطين لإلحصائيات باالعتماد باحثنيمن إعداد ال :املصدر
5113-5101-5102  
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 ،(5102)واقع التنمية االقتصادية في العالم العربي بعد انخفاض أسعار البترول سنة 
 تونسو مصر ، الجزائر: دراسة حالة

 نمديل وحيد
 جامعة املسيلةطالب دكتوراه، 

  wahidnemdil@yahoo.com :ربيد الكرتوينال
 

 خبابة عبد اهلل. د.أ
 جامعة املسيلة، أستاذ التعليم العايل

 khababa_ab@yahoo.fr :الربيد االلكرتوين
 :ملخص

 لقد شخصنا واقع التنمية االقتصادية يف العامل العريب من استعراضنا عدد من املؤشرات االقتصادية،
ووجدنا بأهنا دون املستوى املطلوب بكثري، وبعيدة كل البعد عن التقدم االقتصادي وعن حتقيق التنمية 
االقتصادية املنشودة، بالتايل وجب علينا النهوض والبدء بإعداد واجناز الوسائل الكفيلة باللحاق بالركب 

وخاصة أننا منلك يف عاملنا العريب  وعدم الوقوف موقف املتفرج من جتارب الدول املختلفة يف هذا اجملال،
 .   مقومات هذا النهوض وعلينا أن نبدأ اآلن، فإن تبدأ متأخرا هو أفضل من أن ال تبدأ مطلقا

 التنمية، العامل العريب، املؤشرات االقتصادية، أسعار البرتول :مفتاحيةكلمات 
Abstract: 

We have identified the reality of economic development in the Arab 

world from our review of a number of economic indicators, we found that 

they are far below the required level, and far from economic progress and 

achieve the desired economic development. Therefore, we must advance 

and start preparing and completing the means to catch up and not stand idly 

by The experiences of different countries in this area, especially as we have 

in the Arab world the fundamentals of this advancement and we have to 

start now, to start late is better than not to start at all. 

Keywords: Development, Arab world, economic indicators, Oil prices. 

mailto:wahidnemdil@yahoo.co
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 :المقدمة
لقد أصبحت مشكلة التنمية االقتصادية منذ هناية احلرب العاملية الثانية الشغل الشاغل للمفكرين 

كما أصبحت القضية األساسية املتداولة على النطاق الدويل سواء على مستوى احلكومات   االقتصاديني،
أو املؤسسات أو اهليئات الدولية ومع بداية الستينات ونيل معظم البلدان النامية استقالهلا السياسي ومنها 

أن جناح هذه األهداف اجلزائر سعت هذه الدول إىل التصنيع وحتقيق التنمية االقتصادية املرغوبة، يف حني 
 .يتوقف على مدى توفري التمويل الالزم لعملية التنمية

تعترب مؤشرات التنمية االقتصادية على درجة كبرية من األمهية للوقوف على اجتاهات التنمية 
االقتصادية وللحكم على مدى جناح التخطيط االقتصادي لتحقيق األهداف التنموية يف بلد ما، وغالبا ما 

لجوء ملؤشرات التنمية االقتصادية هبدف املقارنة بني مدى تقدم اقتصاد دولة أو جمموعة من الدول يتم ال
واملثال األكثر شهرة يف هذا اجملال مقارنة اقتصادات الدول النامية باقتصادات . مقارنة باقتصاد دولة أخرى

 .الدول املتقدمة اعتمادا على هذه املؤشرات
الذي تعاين منه معظم الدول النامية والذي ينعكس بصفة كبرية يف ضعف ونظرا لالختالل اهليكلي 

مواردها التمويلية الداخلية وجعل مسرية التنمية يف هذه الدول تواجه حتديات صعبة ومشاكل حتول دون 
حتقيق أهدافها وانطالقا من هذا تأيت مصادر التمويل األجنيب ويف مقدمتها االستثمارات األجنبية املباشرة 

 .لتربز كأحد الدعائم الرئيسية لعملية التنمية االقتصادية يف الدول النامية أو املتقدمة
وسوف نتطرق يف هذا العمل إىل واقع التنمية االقتصادية يف الوطن العريب ومدى احلاجة إىل 

 .مصادر التمويل األجنيب
 :ةاإلشكــــــــاليــ ـ0

مشكالت عديدة   ية يف الدول النامية و املتقدمة يف حلمع تزايد األمهية الكبرية للتنمية االقتصاد
و اخنفاض متوسط الدخل الفردي والفقر، وضعف البين التحتية ونقص االستثمارات اإلنتاجية  كالبطالة

 :ل الرئيسي التايلاؤ سهنا يطرح ال .اليت ختلق قيمة مضافة وتوظف الكفاءات القادرة على التغيري
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ما هو واقع التنمية االقتصادية يف الدول العربية يف ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية املتاحة، وإىل أي 
مدى ميكن دفع عجلة التنمية االقتصادية وحتقيق معدالت منو مستدمية يف هذه الدول حتت ظل العوملة 

 االقتصادية؟
 :السؤال األسئلة التاليةويتفرعَّ عن هذا 

 رات التنمية االقتصادية يف الوطن العريب؟ما هي أهم مؤش -
ما مدى اقرتاب أو ابتعاد مؤشرات التنمية االقتصادية يف العامل العريب مع املؤشرات االقتصادية  -

 للدول املتقدمة؟
 :فرضيـات البحث -2

 :ملعاجلة إشكالية البحث والوقوف عند أهمَّ مفاصلها، ارتأينا تَ بَ يني جمموعة فرضيات أساسية وهي  
تعترب الدول العربية بعيدة كل البعد عن حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية باملقارنة مع عدد  -

 .من الدول املتقدمة
متثل تدفقات رؤوس األموال األجنبية عامال مهما يف دفع عجلة النمو االقتصادي يف الدول  -

 .العربية
 :أهمية الموضوع -3

 :النقاط التاليةتأيت أمهية املوضوع يف الرتكيز على 
 . التطرق إىل أوجه القصور يف مؤشرات التنمية االقتصادية ومعرفة األسباب، من أجل تفاديها مستقبال -
االرتقاء باملواطن وحتقيق آماله يف حياة كرمية وفقًا للمعايري الصحية والتعليمية واالجتماعية من خالل  -

 .يشية للسكان و احلد من البطالةحتقيق زيادة يف الدخل القومي احلقيقي و القدرة املع
ومؤسساته يف دفع عجلة النمو االقتصادي  االتدفقات املالية الدولية مبختلف أشكاهل التأكيد على أمهية -

  .وحتقيق معدالت منو مستدمية يف الدول النامية
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 :الدراسة أهداف -4
  :نستهدف من خالل تقدمي هذه الدراسة حتقيق مجلة من األهداف منها

 .حتديد املفاهيم األساسية واملستحدثة لتصنيفات دول العامل من حيث التنمية -
حتليل وتقييم املتغريات يف جمال التنمية االقتصادية فيما يتعلق بالناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار  -

 .اخل... والتضخم واملديونية اخلارجية
ورة إسرتاتيجية لكافَّة الدول النامية من أجل التَّوصُّل إىل أنَّ التنمية االقتصادية هي عبارة عن ضر  -

 .عالج خمتلف األزمات هبا
  :منهـج البـحث -5

من أجل دراسة مشكلة موضوع البحث وحتليل خمتلف أبعادها متَّ االعتماد على املنهج الوصفي 
متَّ اعتماد التحليلي هبدف استيعاب اإلطار النظري للمؤشرات االقتصادية وحتليل خمتلف تفصيالهتا كما 

 .منهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي من أجل إسقاط الدراسة النظرية على عدد من الدول النامية
 :تقسيمات الدراسة -6

نظرا لتعدد املؤشرات االقتصادية، فسوف نتناول ثالثة مؤشرات ونقارهنا مع مثيالهتا يف الدول 
بداية بالناتج احمللي اإلمجايل مث متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل وأخريا  نسبة  املتقدمة،

 . االدخار واالستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل
تعترب مؤشرات التنمية االقتصادية على درجة كبرية من األمهية للوقوف على اجتاهات هذه التنمية 

القتصادي لتحقيق األهداف التنموية يف بلد ما، وغالبا ما يتم اللجوء وللحكم على مدى جناح التخطيط ا
ملؤشرات التنمية االقتصادية هبدف املقارنة بني مدى تقدم اقتصاد دولة أو جمموعة من الدول مقارنة 

ات يات الدول النامية باقتصاديواملثال األكثر شهرة يف هذا اجملال مقارنة اقتصاد. باقتصاد دولة أخرى
 .ل املتقدمة اعتمادا على هذه املؤشراتالدو 
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مقاييس إحصائية تعطي داللة عن مستوى » وتعرف مؤشرات التنمية االقتصادية بشكل عام بأهنا 
وسوف نتعرض يف هذا املبحث إىل أهم مؤشرات التنمية االقتصادية يف بلدان العامل  1«التنمية االقتصادية

العريب بغية الوقوف على حالة التنمية يف عاملنا العريب واخلروج حبكم موضوعي عن واقع التنمية االقتصادية 
من مؤشرات يوجد جمموعة .وعن مدى تقدم أو تأخر اقتصادات الدول العربية مقارنة بباقي دول العامل

 :التنمية االقتصادية اليت سوف نتناوهلا يف ما يلي
 :الناتج المحلي اإلجمالي -1

هو أحد مؤشرات التنمية االقتصادية التقليدية والذي مازال يستعمل على نطاق واسع كأحد أهم 
وهو أحد أهم املقاييس املستعملة لقياس النمو  املؤشرات اليت ميكن االعتماد عليها يف هذا اجملال،

الزيادة املستمرة يف كمية السلع »حيث يعرف النمو االقتصادي بأنه عبارة عن  .االقتصادي يف الدول
و كلما ارتفع هذا املؤشر كلما   .2«واخلدمات املنتجة يف اقتصاد ما خالل فرتة زمنية هي عادة سنة واحدة

 .تصاد الدولةكان ذلك داللة على تقدم اق
من العوامل اليت أضعفت النمو على مستوى  بعدد 5102لقد تأثر أداء االقتصادات العربية عام 

يف تباطؤ االقتصاد العاملي والتجارة الدولية واستمرار االجتاه اهلبوطي ألسعار النفط » اجملموعة متثل أمهها 
، إضافة إىل األوضاع 3«5109من قيمتها املسجلة عام  %94حوايل حنو  5102اليت فقدت يف عام 

 .الداخلية اليت شهدهتا عدد من الدول العربية خالل العام وأضعفت من قدرة منوها
كمحصلة لتلك التطورات تراجع الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية للدول العربية ككل من 

حيث سجل انكماشا ب   ،5102ار دوالر عام ملي 5954إىل حوايل  5109مليار دوالر عام  5252
كما نتج عن ذلك اخنفاض   .5102مقارنة بسنة  5109عام  0,5%مقارنة مبعدل منو قدر ب   %10,9

                                                 
 .59ص، 5105، النشر دار دون، االقتصادي والتخطيط التنمية أساسيات، سويفي القادر عبد اهلادي عبد 1
 ،5112،األردن، عمان 1ط، للنشر وائل دار، وموضوعات وسياسات نظريات: االقتصادية التنمية، القريشي مدحت 2

 .109ص
 .20ص، 5102 ،الموحد العربي االقتصادي التقرير، العريب النقد صندوق 3
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دوالر عام  2725إىل  5109دوالر عام  2777متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من 
.5109عام  2,2%مقارنة مبعدل منو قدر  12,9%، أي مبعدل تراجع بلغ 5102

4      
،فقد سجلت أكرب معدالت تراجع يف الناتج 5102ومن حتليل بيانات صندوق النقد العريب لسنة 

 ةستخراجيقيمة الناتج يف قطاع الصناعات اإلاحمللي، لدى الدول العربية املصدرة للنفط نتيجة اخنفاض 
يف كل من اإلمارات والبحرين % 21ويف كل من السعودية والكويت قطر والعراق  %91فتجاوزت 

أما فيما يتعلق . سبب األوضاع الداخلية لدى البلدينب 90%و اليمن  %21واجلزائر وعمان، أما ليبيا 
عام   2,8%مبعدالت منو الناتج احمللي باألسعار الثابتة وباستبعاد كل من سوريا وليبيا فقد بلغ حوايل 

 .5109مستقرا عند نفس النسبة احملققة يف  5102
وعلى صعيد املسامهة القطاعية للدول العربية يف الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية، فقد 

عام  34,6%من  5102تراجعت نسبة مسامهة القطاع االستخراجي يف الناتج احمللي اإلمجايل لعام 
مبا يعكس تراجع األسعار العاملية للنفط، تبعا لذلك تغريت نسبة . 5102عام  22,6%إىل  5109

 48,4%مسامهة القطاعات يف الناتج احمللي اإلمجايل، حيث بلغت نسبة مسامهة قطاع اإلنتاج السلعي 

 ،%52وساهم قطاع اخلدمات االجتماعية بنحو  24,3%أما قطاع اخلدمات اإلنتاجية  5102عام 
أما بقية الدول العربية ففي حني ارتفعت أسعار مستويات  7,9% ضافة للقطاع ب وبارتفاع يف القيمة امل

الناتج باألسعار اجلارية كما يف األردن و جيبويت والسودان وجزر القمر ولبنان ومصر وتراجعت كما يف 
بارتفاع سعر  ، علما أن قيمة الناتج باألسعار اجلارية املقومة بالدوالر تأثرت سلبا5تونس واملغرب وموريتانيا

 .بتة للصرف مقابل الدوالر صرف الدوالر أمام العمالت الوطنية لبعض الدول العربية اليت ال تتبع نظما ثا
يتضح من معدالت النمو بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل يف الدول العربية باألسعار اجلارية املقومة 

تفوق املعدالت احملققة  5102حقيقية عام بالدوالر، أن هناك ثالثة دول فقط قد حققت معدالت منو 

                                                 
 .11ص، املرجع نفس، العريب النقد صندوق 4
 .11ص، سابق مرجع، الموحد العربي االقتصادي التقرير ،العريب النقد صندوق 5
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ومصر، إال أن قيمة هذه الزيادات يف الناتج كانت  خالل العام السابق وهي جيبويت وجزر القمر والسودان
    مليون دوالر 094على العموم متواضعة ، وحتليال هلذه املعطيات فقد كانت هذه الزيادات على التوايل، 

ويرجع سبب هذه الزيادة يف . 6مليون دوالر 21.952مليون دوالر و  00.250مليون دوالر و  25و 
بينما ارتفع معدل النمو يف نفس السنة باملقارنة مع . الناتج إىل عدم اعتماد هذه الدول على احملروقات

السنة السابقة يف كل من األردن ولبنان غري أنه كان بنسبة أقل من اليت سبقتها، أما الدول املتبقية فقد  
وأكرب . نت معدالت النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل لديها سالبة، أي اخنفاض معدل منو الناتج احملليكا

نسب االخنفاض شهدهتا كل من الكويت والعراق وقطر والسعودية واجلزائر بسبب االخنفاض احلاد يف 
 .7أسعار النفط وكذلك اليمن وليبيا بسبب تدهور األوضاع الداخلية

زائر فقد قدرت نسبة االخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل حسب األسعار اجلارية وبالنسبة للج
اليت حققت فيها  5112مليون دوالر  مقارنة بسنة  70,7120، حيث حققت 5112سنة   14,9%ب 

وهو ما يعادل  5111مقارنة بسنة  5112يف سنة  1,85%مليون دوالر و زيادة بنسبة   213,569
أن الناتج احمللي اإلمجايل شهد منوا خالل سنوات  (10)دوالر كما يالحظ من اجلدول مليون 1.898قيمة

فقد عرفت تراجعا يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل  5102، أما سنة 5112الدراسة إىل غاية سنة 
ل سنوات وتعترب أكرب قيمة للناتج احمللي اإلمجايل احملققة خال. بسبب االخنفاض احلاد يف أسعار البرتول

من  52,66%، اليت مثل منها قطاع اإلنتاج السلعي5112مليون دوالر سنة   213,569الدراسة هي 
أما بالنسبة  .17,51%وقطاع اخلدمات االجتماعية  22,62%الناتج القومي، أما اخلدمات اإلنتاجية 

يل، أما قطاع من الناتج القومي اإلمجا %0797,فقد مثل منها قطاع اإلنتاج السلعي  5112لسنة 

                                                 
 .5112، الموحد العربي االقتصادي التقرير مالحق معطيات ،العريب النقد صندوق  6
 .نفسه املرجع  7
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من الناتج احمللي اإلمجايل، فيما مثل قطاع اخلدمات االجتماعية  %52,41اخلدمات اإلنتاجية مثل نسبة 
 .18,538%نسبة 

حيث  ،5102سنة  % 0,2أما يف تونس فقد قدرت نسبة االخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل ب  
مليون دوالر، واخنفاض   43,422اليت حققت فيها  5112مليون دوالر  مقارنة بسنة  95,070حققت 

كما يالحظ أن الناتج احمللي اإلمجايل لتونس شهد منوا . 5111مقارنة بسنة  5112يف سنة  %12,بنسبة
مليون دوالر، أما سنيت  46,239اليت حققت فيها أكرب قيمة واليت تقدر ب   5102متواصال إىل غاية 

دو يف مارس ك بسبب اهلجوم اإلرهايب على بارامتتاليا، وذلفقد شهدتا اخنفاضا  5102و  5109
يف شهر أفريل بعدما كان عددهم يف  %52، حيث اخنفض عدد السياح بشكل مفاجئ وبنسبة 5102
5109مليون سائح سنة  2مليون سائح و  2,2حوايل   5102

ولقد مثل قطاع اإلنتاج السلعي سنة . 9
 29,52%وقطاع اخلدمات االجتماعية  ، 27,20%اجية وقطاع اخلدمات اإلنت 36,24%نسبة 5112

وقطاع اخلدمات  36,64%فقد مثل قطاع اإلنتاج السلعي نسبة  5102من الناتج احمللي اإلمجايل أما سنة 
 من الناتج احمللي اإلمجايل31,47% وقطاع اخلدمات االجتماعية نسبة  26,70% اإلنتاجية نسبة 

حيث  5102سنة  3,1%أما بالنسبة ملصر فقد قدرت نسبة االخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل ب  
مليون دوالر، ويرجع  225,162اليت حققت فيها  5109مليون دوالر مقارنة بسنة  301,737حققت 

لية سبب هذه الزيادة إىل ارتفاع عائدات السياحة نسبيا واألداء اجليد يف قطاع الصناعات التحوي
مليون دوالر والذي مت حتقيقه  332,162ويعترب أكرب ناتج حمقق خالل سنوات الدراسة ب  . 10والتشييد

وقطاع اخلدمات  51,81%نسبة 5109ولقد مثل قطاع اإلنتاج السلعي سنة . 5112سنة 
 5112من الناتج احمللي اإلمجايل أما سنة  24,60%وقطاع اخلدمات االجتماعية  ، 27,19%اإلنتاجية

                                                 
 .نفسه املرجع  8
 .22ص، سابق مرجع ،الموحد العربي االقتصادي التقرير ،العريب النقد صندوق 9

 .21ص، 5112،الساقي دار، السعودية العربية المملكة في االقتصادية التنمية، الدخيل العزيز عبد  10
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وقطاع 27,31%وقطاع اخلدمات اإلنتاجية نسبة 47,97%فقد مثل قطاع اإلنتاج السلعي نسبة 
 .11من الناتج احمللي اإلمجايل25,91% اخلدمات االجتماعية نسبة 
مليون   753,832مت الوصول إليه، حققته السعودية بقيمة إمجالية تقدر ب   كما أن أكرب ناتج

، مما يالحظ 5101مليون دوالر عام   1.129وأقل ناتج حققته دولة جيبويت بقيمة  ،5109دوالر عام 
وعلى العموم فإن أكرب قيمة للناتج احمللي اإلمجايل . تفاوت كبري حجم الناتج يف مابني الدول العربية

بة مليون دوالر، ويرجع هذا يف نس 429.0685.حيث قدر ب   5112سنة  جملموع الدول العربية كانت يف
وسيتم الوقوف على داللة هذا . 12كبرية منه إىل ارتفاع الناتج احملصل من احملروقات بالنسبة للدول النفطية

املؤشر مع قيمته يف دول العامل املتقدم، والذي يعطينا تصورا واضحا عن واقع التنمية االقتصادية يف العامل 
وسوف يتم استخدام بيانات .اليت يتم حبثهاالعريب، حيث سنقوم بإتباع هذا املنهج يف مجيع املؤشرات 

 .للمقارنة بني الناتج احمللي بني عدد من الدول املتقدمة والدول النامية( 11)اجلدول
الناتج المحلي اإلجمالي لعدد من الدول العربية بالمقارنة بالدول المتقدمة سنة  :(11)الجدول

 .مقوما باألسعار الجارية 5102
 المحلي اإلجمالي الناتج 

 (مليار دوالر)
نسبة الناتج المحلي اإلجمالي 

 إلى الناتج المحلي العالمي
المقارنة مع الناتج المحلي 

 (ضعف)اإلجمالي العربي
 ضعف 30,5 100% 74.292 العالم ككل

 ضعف 2 12,13% 18.036,648 الواليات المتحدة األمريكية

 ضعف 6,71 11% 16.314,942 االتحاد األوربي

 ضعف 689, 7,66% 11.384,8 الصين

 ضعف800, 3% 0769.272, اليابان

 ضعف 1,38 2,26% 3.363,446 ألمانيا

 1,17 % 1,92 2.861,090 المملكة المتحدة

 1 1,62% 2.418,835 فرنسا

                                                 
 .5102، الموحد العربي االقتصادي التقرير مالحق معطيات ،العريب النقد صندوق 11
 .سابق مرجع، الموحد العربي االقتصادي التقرير مالحق معطيات ،العريب النقد صندوق  12
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 0,86 % 1,40 2.088,841 الهند

 0,47 0,76% 1.143,793 المكسيك

 0,74 1,21% 1.803,652 البرازيل

 0,24 0,39% 584,711 األرجنتين

 -------- % 1,63 2.429,068 العالم العربي

والتنمية  بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي وبيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاونالبنك الدويل،  :المصدر
 .02/12/5102مت فحص املوقع يف  في الميدان االقتصادي

ومن خالل املقارنة مع إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل للدول املتقدمة أن  (11)يتضح من اجلدول 
فقط مليار دوالر يساوي  0685.954,واملقدر حبوايل  5112نسبة الناتج احمللي جلميع الدول العربية للعام 

حمللي اإلمجايل وإذا ما قارنا الناتج ا. مليار دوالر 22.595الناتج احمللي اإلمجايل العاملي والبالغ  من630%,
من جممل الناتج احمللي اإلمجايل العاملي جند أن نسبة  مليار دوالر 16.314,942 لالحتاد األورويب والبالغ

أما عند مقارنة  أضعاف الناتج العريب، 2وميثل حوايل  %00الناتج احمللي لدول االحتاد األورويب تساوي 
الناتج احمللي اإلمجايل للواليات املتحدة األمريكية مع الناتج احمللي اإلمجايل جند أن قيمة الناتج األمريكي 

أضعاف  2أي أهنا تساوي  %1305,دوالر، مبا يعادل نسبة  مليار18.036,648بلغ   5102لعام 
 .الناتج احملقق يف الدول العربية جمتمعة

الناتج العريب مع دولة من دول االحتاد األورويب منفردة كأملانيا اليت حققت ناجتا حىت وإذا قارنا 
ضعف من الناتج العريب ونفس األمر بالنسبة إلجنلرتا  380,مليار دوالر ما ميثل   3.363,446بقيمة

أما إذا ما قارنا الناتج احمللي العريب مع دولة . ضعف 1ضعف و  0.20وفرنسا اللذين ميثالن على التوايل 
نامية كالربازيل أو اهلند جند الناتج احمللي جملموع الدول العربية يساوي أو يزيد قليال عن الناتج احملقق يف 

دولة  51هذه الدول، مما يتضح أن الناتج احملقق لدى اهلند أو الربازيل يكاد يعادل الناتج احملقق لدى 
 .ة حمل الدراسةعربي

من هنا ميكن احلكم على مدى تقدم التنمية االقتصادية العربية بناءا على هذا املؤشر بأن هذه 
التنمية يف البلدان العربية مازالت بعيدة كثريا عن املستوى املطلوب، وللمقارنة فقد جند أن الناتج احمللي 
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دولة فرنسا لوحدها ذات الرتتيب السادس يف العامل من اإلمجايل للعامل العريب يكافئ الناتج احمللي اإلمجايل ل
.5102حيث الناتج احمللي اإلمجايل عام

13
 

 :متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -5
يعرب هذا املؤشر عن حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، وهو معيار يستخدم غالبا مع املؤشر 

وهو تعبري تقييمي لقيمة السلع واخلدمات اليت ينتجها الفرد الواحد يف  ،(الناتج احمللي اإلمجايل )األول 
وهو يساوي جممل الناتج احمللي اإلمجايل مقسوما على عدد سكان الدولة، وكلما ازداد نصيب . دولة ما

 . 14الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل كلما دل ذلك على منو االقتصاد بشكل أفضل
تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج  ، فقد5102العريب لسنة  معطيات صندوق النقد حبسب

دوالر  2.725إىل  5109دوالر عام  2.777من حوايل  احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية يف الدول العربية
وسجلت السودان أعلى معدل منو للفرد من ، 12,9%، مسجال بذلك معدل اخنفاض قدر ب  5102عام 

وباستثناء هذين البلدين وباإلضافة إىل  7,4%متبوعة مبصر مبعدل منو قدر ب   ،10,9%الناتج قدر ب  
جيبويت واألردن والقمر، سجلت بقية الدول العربية اخنفاضا يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 

عدد باألسعار اجلارية ويرجع ذلك باألساس إىل منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسب تقل عن معدالت منو 
 .15السكان

 27.250حافظت قطر على ترتيبها من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج حيث بلغ حوايل 
، إال أن متوسط نصيب الفرد من الناتج قد شهد اخنفاضا بلغت 5109عام  49.702مقابل  5102عام 

وهو ما يرجع إىل انكماش مستويات الناتج باألسعار اجلارية الراجع  5102عام  27,5%نسبته حنو 
لقد جاءت اليمن بسبب الظروف اليت تشهدها يف املرتبة األخرية ومبتوسط قدره . الخنفاض أسعار البرتول

                                                 

IMF, World Economic Outlook, Octobre , 2016.  
 .151 ص، 5111، الزمان جليس دار، العربي العالم في االقتصادية التنمية، الشرفات جدوع علي 14
 .سابق مرجع، الموحد العربي االقتصادي التقرير مالحق معطيات ،العريب النقد صندوق 15
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ضعف  22وبالتايل أصبح ميثل متوسط دخل الفرد من الناتج عند الفرد القطري . 5102دوالر سنة  411
 .فرد اليمين، فالتفاوت كبري جدامنه عند ال

 9297دوالر و  2921 بـ 5109أما بالنسبة للجزائر فقد قدر متوسط دخل الفرد من الناتج عام 
أما تونس فقدر . واليت ترجع إىل اهنيار أسعار البرتول 16,7%مما يبني تراجع بنسبة  5102دوالر عام 

بنسبة اخنفاض  5102و 5109لتوايل سنيت دوالر على ا 2414و 9257متوسط دخل الفرد من الناتج 
دوالر سنويا خالل  2229و 2922، كما حققت مصر متوسط دخل من الناتج بقيمة 9,7%قدرت ب  

 . 7,4%على الرتتيب حمققة معدل منو قدره  5102و 5109سنيت 
على ترتيب الدول العربية من حيث متوسط نصيب الفرد  5102مل يطرأ أي تغيري يذكر يف عام 

الدخل، حيث حافظت قطر واإلمارات والكويت على املراتب الثالث األوىل وحافظت كل من ليبيا  من
وجنوب السودان على املراتب اخلمسة األخرية، بعد ما كانت ليبيا حتتل املرتبة  وجيبويت وموريتانيا واليمن

 .بعد لبنان 5102و 5105السابعة سنيت 
وعودة إىل أسلوب املقارنة للوقوف على وضع هذا املؤشر يف الدول النامية وباألخص العربية، فعند 
مقارنة مقدار نصيب الفرد الواحد من الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية مع بقية العامل وخاصة الدول 

حمللي للدول العربية جمتمعة قدر ب   املتقدمة، جند أن نصيب الفرد الواحد يف العامل العريب من جممل الناتج ا
5102ما بني بولندا وهنغاريا يف سنة  24دوالر سنويا و يقع يف املرتبة   12447,7

ومبقارنة هذا . 16
النصيب مع نصيب الفرد يف دولة متقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية اليت يبلغ نصيب الفرد فيها من 

نويا واليت ترتيبها الثامنة عامليا، أو دولة مثل النرويج اليت يبلغ نصيب دوالر س 22.512ناجتها احمللي حوايل 
دوالر سنويا واليت ترتيبها الرابعة على العامل، أو لكسمبورغ  829.212,الفرد فيها من ناجتها احمللي حوايل 

يف السنة جند أن نصيب الفرد يف العامل العريب  دوالر 8010.414,اليت حتتل املرتبة األوىل بنصيب يقدر ب  
ولغايات فهم هذا . جمتمعا هو نصيب متواضع جدا يضعه يف املرتبة التاسعة واخلمسني دوليا كما ذكرنا

                                                 
 .02/12/5102 يف املوقع فحص مت ،5102، العالمية التنمية مؤشرات، الدويل البنك  16
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املؤشر بشكل أوضح من حيث هذه املقارنات يكفي أن نستنتج أن حصة الفرد من الناتج احمللي األمريكي 
أضعاف من  12لدى الفرد يف العامل العريب، أما النرويج فهي تبلغ  أضعاف تلك اليت 2تبلغ حوايل 

أضعاف  14املتوسط الذي حيصل عليه الفرد العريب، أما يف الدولة األوىل يف العامل وهي لوكسمبورغ فتمثل 
 .17من املتوسط الذي يتحصل عليه الفرد العريب

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لعدد من الدول العربية بالمقارنة  (:12)الجدول
 (دوالر أمريكي)مقوما باألسعار الجارية         5112بالدول المتقدمة سنة 

 الدولة
المحلي نصيب الفرد من الناتج 

 اإلجمالي
 (ضعف)المقارنة مع نصيب الفرد العربي

 ضعف 9 101.909,8 لوكسمبورغ
 ضعف 7 80.989,8 سويسرا
 ضعف 2 505,222. النرويج

 أضعاف 2 56.207,7 الواليات المتحدة األمريكية
  أضعاف 5 60.664,1 ايرلندا

 ضعف 4,5 725.888, سنغافورا
 ضعف 3 32.017,8 االتحاد األوروبي

 ضعف 1,1 13.467,4 األرجنتين
 1 12.447,7 العالم العربي

 1 215.222, بولندا
بيانات احلسابات القومية للبنك الدويل وبيانات احلسابات القومية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان  :المصدر

 .5102االقتصادي، 

احمللي اإلمجايل ضعيف جدا والذي  بالتايل فإن متوسط نصيب الفرد يف الدول العربية من الناتج
أما إذا . دوالر سنويا 05992يكاد يساوي متوسط الناتج احمللي لدولة واحدة وهي بولندا بقيمة تساوي 

                                                 
 .املرجع نفس، 5112، العاملية التنمية مؤشرات، الدويل البنك  17
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حتدثنا عن الدول العربية فرادا فباستثناء قطر واإلمارات والكويت والبحرين والسعودية فإن متوسط نصيب 
 .يوضح ذلكالسابق  15واجلدول  18ا ما قورن مع الدول املتقدمة،الفرد يف الدول املتبقية ضعيف جدا إذ

 

 :ثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالينسبة االدخار و االست -1
صندوق هذا املؤشر يقيس نسبة جممل االستثمارات إىل جممل الناتج احمللي، واستنادا إىل معطيات 

إىل  5102تراجعت نسبة االدخار إىل الناتج احمللي اإلمجايل العريب لعام  فقد ،5102النقد العريب لسنة 
التأثري امللحوظ نتيجة تراجع مستويات االدخار بسبب  5109عام  %36,4 ، مقارنة بنحو 26,3%حنو 

الخنفاض عوائد صادرات النفط حيث حتملت حصة االدخار جل هذا التأثري، بل مل تنخفض فقط حصة 
االدخار من الناتج بل واجتهت بعض احلكومات والشركات واألفراد ملواجهة تراجع العوائد والدخول 

ق أو االستهالك ولو حبدها بالسحب من املدخرات السابقة، أو االستدانة للحفاظ على مستويات اإلنفا
 . األدىن

          يف قطر  58,6%وعلى مستوى الدول العربية اختلفت معدالت االدخار وتراوحت بني 
، وتوزعت باقي الدول بني دول جتاوزت نسبة االدخار فيها (فجوة يف االدخار)جبزر القمر 26,7-%و

قطر، اجلزائر، من الناتج احمللي اإلمجايل وتشمل مرتبة تنازليا كل من  26,4% املتوسط العريب البالغ 
الكويت، السعودية، عمان ودول معدالت االدخار هبا دون املتوسط العريب وهي  البحرين، اإلمارات

بالرتتيب كل من السودان واملغرب، موريتانيا، العراق، تونس، ليبيا و مصر والبقية حققت معدالت سالبة 
 19.يعين وجود فجوة يف املوارد احمللية ر كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل وهو مالالدخا

صندوق النقد العريب لسنة  رإىل تقريواستنادا  أما فيما يتعلق مبستويات االستثمار يف الدول العربية
رغم ارتفاع حصة االستثمار من الناتج احمللي  ،5112مقارنة مع  5102فقد اخنفضت يف عام  5112

وهو ما يرجع إىل االخنفاض الكبري يف الناتج  5102عام  28,5%إىل  5112عام  25,6%اإلمجايل من

                                                 
 .سابق مرجع ،املوحد العريب االقتصادي التقرير، العريب النقد صندوق  18
 .سابق مرجع ،الموحد العربي االقتصادي التقرير مالحق، العريب النقد صندوق  19
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وعلى مستوى الدول فرادى كان التفاوت واضحا، حيث بلغت مستويات االستثمار أعلى . احمللي اإلمجايل
وتوزعت بقية الدول بني  .4,6%سجلت أدناها يف ليبيا بنسبة و  48,9%مستوياهتا يف اجلزائر وبنسبة 

وهي على التوايل كل من اجلزائر وقطر  28,5%دول فاقت معدالت االستثمار هبا املتوسط العريب البالغ 
وعمان والسعودية وموريتانيا واملغرب واإلمارات فيما سجلت بقية الدول معدالت استثمار دون املتوسط 

 .العريب
 5102ة ملعدالت منو االستثمار للدول فرادى فقد سجلت السودان أعلى معدل منو سنة وبالنسب

 % 75.6وسجلت مستويات االستثمار يف اليمن انكماشا بنسبة ،5109مقارنة مع سنة %  21.6بلغ 

 درجات متفاوتة هي السودان، عمانيف املقابل حققت مثان دول عربية زيادة يف مستويات االستثمارات ب
البحرين، اإلمارات، القمر، الكويت جيبويت، فيما سجل االستثمار انكماشا يف بقية الدول  مصر،
إىل تضافر  5102ويرجع الرتاجع يف مستويات االستثمار على مستوى الدول العربية خالل عام  .العربية

 ول املنطقةت ديامعدالت منو اقتصادجمموعة من األسباب، وهي تباطؤ معدالت منو االقتصاد العاملي  و 
إضافة إىل الظروف غري املواتية لالستثمار يف بعض الدول العربية كليبيا واليمن وسوريا والرتاجع احلاد يف 
حصيلة الصادرات النفطية بالنسبة للدول العربية املصدرة للبرتول وانعكاس ذلك على عدد من املشروعات 

 .االستثمارية يف عدد من الدول العربية
ومبقارنة املعدالت السابقة يف دول العامل العريب مع بقية دول  ( 12)دول وحسب معطيات اجل

العامل جند أن ترتيب الدول العربية جمتمعة يقع بني املرتبة السادسة والستني والسابعة والستني على مستوى 
نسبته  ناجتها احمللي ماواليت تبلغ نسبة االستثمار فيها إىل جممل  22العامل، أي بني كل من أملانيا باملرتبة 

وإذا قارنا . إىل جممل ناجتها احمللي %54واليت يبلغ نسبة االستثمار فيها  27والدمنرك باملرتبة   57%
يف العامل يف هذا اجملال وهي بروناي دار السالم  واليت  1نسبة االستثمار يف عاملنا العريب مع الدولة رقم 
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جند أن نسبة االستثمار يف هذه الدول إىل  %22جتها احمللي حوايل تبلغ نسبة االستثمار فيها إىل جممل نا
.5102يف عام  % ,557.جممل ناجتها احمللي تساوي ضعف النسبة يف العامل العريب وهي

20 
كانت متفاوتة فيما بينها فهناك دول   االستثمارأما إذا قارنا الدول العربية منفردة، جند أن معدالت 

معدالت استثمارها أكرب من املتوسط العريب كاجلزائر قطر والسعودية الذين حققوا معدالت استثمار من 
، وهناك دول حققت معدالت استثمار %629.و %827.و % 48.9الناتج احمللي اإلمجايل على التوايل 

وبالنسبة لتونس ومصر فقد حققتا . %6.9وليبيا  %2.7من إىل الناتج احمللي اإلمجايل ضعيفة جدا كالي
 %.04.9و% 09.9معديل استثمار من الناتج احمللي اإلمجايل متواضعني على التوايل 

وعلى العموم فإن املقارنات تعطينا فكرة عن املستوى املتدين ملقدار االستثمار كنسبة من متوسط الناتج 
 .5102يبني بعض أوجه املقارنة يف هذا اجملال لعام  (12)واجلدول . احمللي للدول العربية

 نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي للعالم العربي مقارنة ببعض الدول :(13)الجدول
نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي  الدولة

 )%(اإلجمالي

 (ضعف)المقارنة 

 5 22 بروناي دار السالم

 1,8 20 سورينام

 1,6 92 سنغافورة

 1,7 97 الصين

 0,96 52 فيتنام

 0,98 57 ألمانيا

 1.01 54 الدنمرك

 0,67 19 الواليات المتحدة األمريكية

 0.03 0 زيمبابوي

                                                 
 .5112، االقتصادي الميدان في الدولي للبنك القومية الحسابات بيانات، الدويل البنك  20
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 --- 28,5 العالم العربي

 1,71 48,9 الجزائر

 1,34 38,8 قطر

 1,21 34,6 السعودية

 0,68 19,4 تونس

 0,5 14,4 مصر

بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي وبيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية  ،البنك الدويل: مصدرال
 .5102 ،في الميدان االقتصادي

 :التبعية االقتصادية ونسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي -2
ناجتها احمللي اإلمجايل كمؤشر مهم  ميكن اللجوء إىل نسبة الدين اخلارجي العام ألية دولة إىل جممل  

من مؤشرات التنمية االقتصادية يف هذه الدولة، ومن األفضل للتنمية االقتصادية أن تكون هذه النسبة يف 
 . أدىن مستوياهتا

فإن الدين العام اخلارجي للدول العربية عرف  5102حسب معطيات صندوق النقد العريب لسنة 
فقد عرفت اخنفاضا طفيفا  5109أما سنة ، %12,36بنسبة  5105مقارنة مع  5102ارتفاعا يف سنة 

ارتفاعا يف الدين العام بنسبة  5102يف حني شهدت سنة  ،%1,76يف قيمة الدين العام بنسبة 
إىل  5109مليار دوالر عام  199,924حيث ازدادت املديونية اخلارجية للدول العربية من  ،5,10%

وتعود الزيادة يف املديونية إىل جلوء بعض الدول املقرتضة إىل االقرتاض  5102ام  مليار دوالر ع 210,130
اخلارجي لتمويل العجز املايل وإىل تغري أسعار صرف العمالت الرئيسية املكونة هلذه املديونية مقابل الدوالر 

 21.األمريكي وازدياد أسعار السلع الغذائية
حظ أن الدول اخلليجية باستثناء عمان ليس هلا أي دين أما على مستوى الدول العربية فرادى فيال

عام، وتعترب كل من مصر والسودان واملغرب أصحاب املراتب األوىل من حيث الدين العام والذي قدر 
                                                 

 . 522 ص، سابق مرجع ،الموحد العربي االقتصادي التقرير، العريب النقد صندوق 21
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أما اجلزائر فقدر قيمة الدين  ،5102مليار دوالر سنة  31,611و  44,989و  47,792على التوايل  
و  5105مليار دوالر سنة  3,694بعدما كان  5102ار دوالر عام ملي 3,006العام اخلاص هبا ب  

أي اخنفاض يف قيمة الدين العام  5109مليار دوالر عام  3,010، و 5102مليار دوالر عام  3,396
 مليار دوالر  9أي ما يعادل قيمة  % 0,13بنسبة  5102سنة 

وبالنسبة لنسبة الدين العام اخلارجي إىل الناتج احمللي اإلمجايل وحسب معطيات صندوق النقد 
فإن كل من اجلزائر وعمان والقمر ومصر حققوا نسب أقل من املتوسط الذي حققته  5112العريب لسنة 

ج احمللي اإلمجايل وجاءت نسبة املديونية العامة اخلارجية إىل النات %.22,6الدول العربية، إذ مل تتجاوز 
لكل من اليمن واألردن وموريتانيا وجيبويت والسودان وتونس ولبنان أكرب من متوسط الدول العربية، حيث 

   22.يف موريتانيا% 71,5يف اليمن و% 25,1تراوحت بني 
 وحافظت اجلزائر على أدىن نسبة للدين العام اخلارجي إىل الناتج احمللي اإلمجايل بني الدول العربية

حيث كان هذا االرتفاع بسبب  5109عام  %1,4مقارنة مع  5102عام  %1,7املقرتضة حيث بلغت 
عام  %49,9إىل  %55,3اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل، وسجلت السودان اخنفاضا يف هذه النسبة من 

لي وكذلك شهد كل من موريتانيا وعمان تراجعا طفيف يف نسبة الدين العام إىل الناتج احمل ،5102
 5102أما بقية الدول العربية فقد شهدوا ارتفاعا ضئيال يف هذه النسبة سنة . اإلمجايل خالل نفس الفرتة

 %13,7ويف مصر من % 31,9 إلى %28,5، ففي املغرب ارتفعت هذه النسبة من5109مقارنة مع 
%64,3إىل  %60,6ويف تونس من  %14,4إىل 

23 . 
راجعت قيمتها بشكل طفيف سنة بالنسبة خلدمة الدين العام للدول العربية املقرتضة فقد ت أما

وعلى صعيد مؤشرات املديونية اخلارجية للدول العربية . 5109بعد أن بلغت ذروهتا يف عام  5102
 املقرتضة كمجموعة واحدة فقد جاءت سلبية حيث نالحظ ارتفاع نسيب يف مؤشر نسبة الدين العام إىل

                                                 
 .سابق مرجع ، الموحد العربي االقتصادي التقرير مالحق، العريب النقد صندوق 22
 .سابق مرجع ،الموحد العربي االقتصادي التقرير مالحق، العريب النقد صندوق 23
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مقارنة  5102الناتج احمللي اإلمجايل ومؤشر نسبة خدمة الدين إىل الصادرات من السلع واخلدمات يف عام 
مليار دوالر سنة  199,924والذي يرجع باألساس إىل ارتفاع قيمة املديونية العامة اخلارجية من  5109ب  

 .5102مليار دوالر عام  210,130إىل  5109
رى أن املديونية العامة اخلارجية ارتفعت جلميع الدول العربية يف عام وعلى صعيد الدول منفردة ن

فقد . باستثناء تونس واجلزائر وعمان وموريتانيا واليمن الذين اخنفضت فيهم املديونية وبنسبة ضئيلة 5102
مليار  2مليار دوالر ليصبح حوايل  0,004أي ما قيمته % 0,13اخنفض الدين العام يف اجلزائر بنسبة 

، حيث أدى اخنفاض أسعار النفط إىل احلد من قدرة احلكومة اجلزائرية على ختفيض 5112والر عام د
أي ما قيمته % 3,05ويف تونس بنسبة  ،5109قيمة الدين اخلارجي القائم بنسبة كبرية كما فعلت يف 

وقد ارتفعت املديونية اخلارجية بدرجات متفاوتة يف بقية الدول األخرى يف عام . مليار دوالر 0,885
مليار دوالر   6,468أي ما يعادل قيمة  %15,65حيث منت املديونية اخلارجية يف مصر بنسبة  ،5102

ما  %16,94وذلك بسبب استمرار اإلنفاق االستثماري على مشرعات البين التحتية، واألردن بنسبة 
وترجع هذه الزيادة إىل  مليار دوالر 1,444ما ميثل  %5,70مليار دوالر ولبنان بنسبة  1,916يعادل 

أوضاع عدم االستقرار يف املنطقة، إضافة إىل ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسية األخرى 
 .24حدث ملصرمما يؤدي إىل ارتفاع قيمة الديون املقومة بالدوالر وهو األمر الذي 

أما من ناحية نسبة الدين العام اخلارجي إىل الناتج احمللي اإلمجايل، فقد تصدرت جيبويت اجملموعة 
باملائة على  2,9و 3 و 10,3تليها القمر والسودان واملغرب بنسب % 37,5يف ارتفاع الدين القائم بنسبة 

ودان ومصر واملغرب وتونس شكل حايل التوايل، وجتدر اإلشارة إىل أن جمموع الدين العام لكل من الس
 .من إمجايل الدين للدول العربية جمتمعة 85,9%

وفيما يتعلق خبدمة الدين العام اخلارجي، فقد اخنفضت يف الدول العربية املقرتضة كمجموعة بنسبة 
وقد اخنفضت خدمة املديونية يف مصر بنسبة . مليار دوالر 16,6لتبلغ حوايل  5102يف عام % 2,2

                                                 
 .نفسه املرجع  24
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وارتفعت خدمة الدين العام اخلارجي يف  ،5102مليار دوالر هناية عام  5لتصل إىل حوايل  12,2%
ل إىل                لتص %11,9ان بنسبة                  مليار دوالر، واخنفضت يف لبن 2,1إىل  لتصل% 61,6األردن بنسبة 

ر بنسب            سودان واملغرب والقمار دوالر، وارتفعت يف كل من جيبويت وال          ملي 3,5
 .5102على التوايل يف العام  ةباملائ  41,512,94,5293,3

إن مراجعة بيانات نسبة إمجايل الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل العريب ومقارنته بتلك 
يالحظ أن دول العامل العريب يف مركز جيد اعتمادا على هذا  ،(19)يف الدول املتقدمة من خالل اجلدول 

 . املعيار باملقارنة مع الدول املتقدمة
 نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي للعالم العربي: (14)الجدول

 .مقارنة مع بعض الدول

 الدولة
نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

)%( 
 %1,6 إيران

 %56,1 تركيا

 %180,3 بنما

 %510 منغوليا

 %21 الواليات المتحدة األمريكية

 %23,4 الهند

 %13,1 الصين

 %22,6 العالم العربي

بيانات احلسابات القومية للبنك الدويل وبيانات احلسابات القومية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان : المصدر
 .5102االقتصادي، 
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 :خاتمة
من استعراض املؤشرات السابقة اليت تعرب عن وضع التنمية االقتصادية يف العامل العريب، ومبقارنتها 
باملؤشرات يف الدول األخرى املتقدمة جند أن العامل العريب بعيد كل البعد عن التقدم االقتصادي وعن 

بية تواجه العديد من التحديات حتقيق التنمية االقتصادية املنشودة، حيث جند أن التنمية االقتصادية العر 
 .اليت البد من مواجهتها  وتذليلها يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية

 :اختبار الفرضيات
 :بعد حتليل موضوع هذه الدراسة وحماولة اإلحاطة مبعظم جوانبها، ميكننا اختبار فرضياهتا 

ق التنمية االقتصادية واالجتماعية باملقارنة الدول العربية بعيدة كل البعد عن حتقي بعنوان، :الفرضية األولى
هذه الفرضية حتققت من خالل هذه الدراسة، حيث تأكدت هذه الفرضية . مع عدد من الدول املتقدمة

 .من خالل مقارنة مؤشرات التنمية االقتصادية للدول النامية مع الدول املتقدمة
ل األجنبية عامل مهما يف دفع عجلة النمو واليت تنص على أن تدفقات رؤوس األموا: الفرضية الثانية

االقتصادي يف الدول العربية، هذه الفرضية مل تتحقق وهذا يظهر من خالل دراسة عدد من مؤشرات 
التنمية للدول النفطية العربية، فعلى الرغم من توفرها لرؤوس أموال هائلة، إال أن التنمية االقتصادية فيها  

تقدمة، ويرجع ذلك إىل أن هناك عوامل أخرى تعيق حتقيق التنمية كانت بعيدة عن مستوى الدول امل
العامل، واخنفاض املستوى التعليمي،  إنتاجيةالتضخم و البطالة واخنفاض االقتصادية فيها، كارتفاع معدالت

 .إضافة إىل عدم االستقرار السياسي و انتشار الفساد اإلداري يف تلك الدول
 :التوصيات

االقتصادية على مستوى القطر الواحد من خالل التعاون العريب املشرتك والسعي حتقيق التنمية  -
 ؛للمشاركة يف حتقيق التنمية االقتصادية العربية الشاملة واملستدامة على مستوى العامل العريب ككل
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تنمية القطاع الزراعي، مما ينتج عنه توفري الغذاء للسكان واملسامهة يف زيادة الطلب على السلع  -
لصناعية وتوفري املوارد املالية خلزينة الدولة، وتوفري العمالة للقطاع الصناعي، وتوفري العمالت األجنبية، ا

    ؛إضافة إىل توفري املواد اخلام للقطاع الصناعي
تصنيع املواد األولية الزراعية واالستفادة من القيمة املضافة يف مما ينتج عنه تنمية القطاع الصناعي،  -

الوطين و دعم قطاعات االقتصاد األخرى، وتنمية الصادرات وتوفري مستلزمات اإلنتاج االقتصاد 
للقطاع الزراعي وتوفري مصادر الطاقة لقطاعات االقتصاد األخرى وتوفري فرص العمل ومكافحة 

 ؛البطالة
 ؛الربط بني القطاع الصناعي والقطاع الزراعي -
 ؛تلبية احلاجات األساسية للمجتمع -
 ؛قيق التنمية املستقلة، والتنمية البشرية املستدامةالعمل على حت -
 ؛تطوير السياسات النقدية واملالية -
 .التوجه حنو الالمركزية يف حتقيق التنمية االقتصادية -

 :المراجعقائمة 
 :مؤلفات -أ 

 .5115 القاهرة،ن.د.د، أساسيات التنمية والتخطيط االقتصادي، عبد اهلادي عبد القادر سويفي .0
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 مستغامنجامعة  ،بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري (أ)أستاذ حماضر 
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 :      ملخص
، االجتماعيةو  االقتصاديةا البطالة إحدى املشاكل الرئيسية يف معظم بلدان العامل بسبب آثارهتعترب 

 يهدفوهلذا الغرض،  .وتقدمي عالج هلا البطالة ظاهرة تفسري االقتصاديةمن املدارس وقد حاولت العديد 
 .3002 – 3002قياس معدالت البطالة يف دول املغرب العريب خالل الفرتة و  هذا البحث إىل حتليل

 تشهد عدم اإلستقرارية وأهنا غرب العريبأن معدالت البطالة يف دول امل أوضحت نتائج الدراسةو 
 .اإلنفاق احلكومي العامو  تتأثر حبجم السكان اإلمجايل، الناتج احمللي اإلمجايل، معدل التضخم

   . معدل التضخم، دول املغرب العريب، معدالت البطالة، بلدان العامل: كلمات مفتاحية
Résumé:  

Le chômage constitue un des principaux  problèmes de la plupart des 

pays du monde à cause de ses conséquences économiques et sociales. 

Plusieurs écoles économiques ont essayé d'expliquer le phénomène du 

chômage et de donner son traitement. 

A cet effet, l’objectif du présent article est de proposer une analyse 

économétrique des taux de chômage dans les pays du Maghreb arabe 

pendant la période (2003 – 2015). 

mailto:mostefahimour@gmail.com
mailto:mohamedec@yahoo.fr


    حيمور مصطفى
 محمد عيسى محمد محمود. د

 ليلية وقياسية لمعدالت البطالة في دول المغرب العربيدراسة تح
 3002 - 3002 في الفترة 

 

185 

 

Les résultats de l'étude ont montrée que les taux de chômage dans les 

pays du Maghreb sont également instables et sont affectés par la population 

totale, le PIB, le taux d'inflation et la dépense publique. 

Mots clés: pays du monde, taux de chômage, pays du Maghreb arabe, taux 

d'inflation. 

  : مقدمة
تعاين أغلب دول العامل من ظاهرة البطالة اليت تزيد حدهتا يف الدول النامية عن ما هي يف الدول 

جمتمعات هذه الدول ملا ينتج عنها من آثار سلبية على األوضاع  استقرارو  ليت باتت هتدد متاسكاملتقدمة ا
اليت من شأهنا أن متنع من الوصول إىل مستوى التوظيف الكامل لكل أفراد القوى  االقتصاديةو   االجتماعية

رين ،كما تعمقت املفكو  هلذا فقد حظيت البطالة باهتمام كبري من طرف علماء االقتصاد، العاملة
الذي يعترب حالة عرضية و  األحباث يف الدول املتقدمة حملاولة إجياد التوازن يف سوق العملو  الدراسات

وتعد دول املغرب العريب كغريها من دول العامل اليت سعت جاهدة للوصول االقتصادية، حسب النظريات 
 إدراج خمططاتو  ذلك بتسطريو  بطالةإىل تغطية أكرب قدر ممكن من طلبات العمل للتخفيف من حدة ال

رغم كل الربامج والسياسات اليت طبقت من أجل خلق مناصب جديدة إال أن معدالت و  برامج هيكليةو 
ملعرفة أهم املتغريات اليت تؤثر على و  فيها االقتصاديالبطالة مل تنخفض بصورة من شأهنا أن تدعم النمو 

التنبؤ و  أساليب كمية تساعد على القياسو  طرق استخدامزم معدالت البطالة يف دول املغرب العريب تستل
 . مبسار معدالت البطالة مستقبال

  : اإلشكالية
 :التايل اجلوهري السؤال يف املوضوع إشكالية صياغة ميكن ؛ماسبق ضوء وعلى

 اليت تؤثر على معدالت البطالة يف دول املغرب العريب ؟ االقتصاديةما هي طبيعة املتغريات 
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  : البحث  يةأهم
كما يعطينا فكرة ،  البحث أمهية كبرية لكونه يعطينا فكرة شاملة اإلطار املفاهيمي للبطالة يكتسي 

النماذج و  األكثر تأثريا بشكل مباشر على البطالة يف دول املغرب العريب االقتصاديةعن أهم املتغريات 
 .((panel dataاملستعملة يف بيانات السالسل الزمنية املقطعية 

  : المنهج المستخدم
املنهج التحليلي لكوهنما يتناسبان مع طبيعة و  ملعاجلة هذا املوضوع استخدمنا املنهج الوصفي
اليت ميكن أن  االقتصاديةاملتغريات و  كيفية قياسهاو  املوضوع  فاملنهج الوصفي يسمح لنا بفهم ظاهرة البطالة

يسمح بتحليل فأما املنهج التحليلي ، حصائية الالزمةاإلو  األدوات القياسية استخدامتؤثر عليها من خالل 
  . نتائج االقتصاد القياسي لبيانات بانل

 :البطالة مفاهيم حول .0
تعرف البطالة بأهنا عدم ممارسة الفرد ألي عمل ما سواء كان عمال ذهنيا أو عضليا : تعريف البطالة .0.0

، عن أسباب شخصية أو إرادية أو غري إراديةسواء كانت عدم املمارسة ناجتة و  أو غري ذلك من األعمال
أو أن األشخاص الذين مت  ، لكنه يف مكان غري مناسب لهو  مما يدخل يف ظاهرة البطالة أيضا من مت تعيينه

وهي ما تسمى بظاهرة تكدس العاملني فهذه الظاهرة ، إسناد العمل إليهم أكثر من العمل املطلوب
هذه تسمى بطالة مقنعة أو و  ري أن األوىل تسمى بطالة حقيقيةبشقيها يطلق عليها ظاهرة البطالة غ

   1.صورية
وذلك كما  العلميو  جيب التفرقة بني مفهومي البطالة الرمسيمعدل البطالة  لقياس: قياس البطالة. 3.0
  2:يلي

                                                 
 دار ،( الحلول، اآلثار، األسباب)  واإلسالمية العربية المجتمعات في البطالة مشكلة ،السميع عبد السيد سامةأ  1
، الكلي االقتصاد مبادئ، الفيل أمحد أسامة، عايد العزيز عبد عفاف، جنا الوهاب عبد علي، السعود أبو فوزي حممد 2

  .363 ص ،3002 اإلسكندرية جامعة، األوىل الطبعة، نونيةالقا الوفاء مكتبة
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يعرف معدل البطالة وفقا هلذا املقياس كنسبة بني عدد العمال : المقياس الرسمي للبطالة .0.3.0
عاطلني إىل العدد الكلي للعمال املشاركنيال : يف القوة العاملة يف فرتة زمنية معينة أي    

    
عدد العاطلني
 قوة العمل

 معدل البطالة 

العاطلني الذين يرغبون يف العمل يف ظل األجور و  يشري مصطلح قوة العمل هنا إىل مجيع األفراد العاملنيو 
 حجم البطالة+ حجم العمالة = وة العمل ق                 : السائدة أي أن

 3 : أما نسبة مشاركة قوة العمل فهي قوة العمل كنسبة من السكان القادرين على العمل

    
قوة العمل

عدد السكان القادرين
 نسبة مشاركة قوة العمل 

تمع عندما يكون وفقا هلذا املقياس فإن العمالة الكاملة تتحقق يف اجمل : المقياس العلمي للبطالة. 3.3.0
بالتايل يكون معدل البطالة الفعلي مساويا ملعدل البطالة و  الناتج الفعلي يف االقتصاد معادال للناتج احملتمل

األمثل لقوة العمل يتطلب أال تقل إنتاجية العامل عن حد أدىن  ستخداماالو ، الطبيعي غري التضخمي
ف بأهنا أعلى متوسط لإلنتاجية فيما بني القطاعات تعر و  معني يطلق عليه اإلنتاجية املتوسطة احملتملة

 5%ليكن و  املسموح به ذلك الذي حيافظ على استقرار األسعارو  إذا كان معدل البطالة الطبيعيو  اجملتمع
 . مثال

 4 .من قوة العمل الكلية 09,2= قوة العمل وفقا للمفهوم العلمي 
 اإلنتاجية املتوسطة الفعلية
إلنتاجيةا املتوسطة احملتملة

 معدل البطالة   

معدل البطالة  قوة العمل وفقا للمفهوم العلمي  حجم البطالة 
                                                 

 .086 ص، ,300 األردن عمان، والطباعة والتوزيع للنشر املسرية دار، الكلي االقتصاد مبادئ، داوود علي حسام 3
 .363 ص ،ذكره سبق مرجع، الفيل أمحد أسامة، عايد العزيز عبد عفاف، جنا الوهاب عبد علي، السعود أبو فوزي حممد 4
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 : النظريات المفسرة للبطالة .3
يقرر التحليل الكالسيكي أن الناتج القومي يتحدد يف األجل الطويل بكمية  : النظرية الكالسيكية. 0.3

ألخرى  من فرتة ة اإلنتاج سوف تستمر يف الزيادةأن كميو  الفن اإلنتاجي السائدو  عناصر اإلنتاج املتاحة
على غرار أغلب التحاليل و ، 5املتاحة االقتصاديةالكامل لكافة املوارد  ستخدامحىت نصل إىل سقف اال

يتمثل جانب العرض و  الطلبو  العرض باستعمالفإن النموذج الكالسيكي ميكن شرحه أيضا  االقتصادية
هي أن العرض خيلق و  حيث يقوم قانون ساي على فكرة أساسية واالستهالك يف التوازن احلتمي بني اإلنتاج

 استخداميكون دائما يف حالة  االقتصادبالتايل ال ميكن أن توجد يف اجملتمع طاقات عاطلة ألن و ، الطلب
هلذا السبب يكون منحىن  االقتصادبالتايل يتحقق التوازن باستمرار يف و  تام مهما كان مستوى السعر

 6 ،الكلي يف النموذج الكالسيكي على شكل خط عمودي كما هو مبني يف الشكل أدناهالعرض 
يتحقق توازن سوق العمل عند معدل األجر احلقيقي الذي عنده يتساوى عرض العمل مع الطلب عليه و 

التام الذي جيعل باإلمكان تصفية السوق من العاطلني عن  ستخدامويتحقق هذا التوازن عند مستوى اال
        7:لالعم
حتليل النيوكالسيك على نظرية التوازن العام الذي حيقق يف سوق  اعتمدلقد : النظرية النيوكالسيكية. 3.3

يرتكز هذا و  الطلب على العملو  حجم العمالة بالعرض الرتباطسوق العمل نتيجة و  اخلدماتو  السلع
جتانس  من أمهها، (السوق احلرة)التامة التحليل على بعض الفرضيات املستمدة من شروط املنافسة 

أن و  شراء السلعو  بيع قوة العمل مثل بيعو  دور املنافسة يف شراءو  حرية تنقل اليد العاملة، وحدات العمل
                                                 

 ،3003 والتوزيع والنشر للطباعة اجلامعي التعليم دار، الكلية االقتصادية النظرية، الفيل أمحد وأسامة مقلد حممد رمضان 5

  .036 ص، اإلسكندرية
6
، عكنون بن املركزية الساحة، السادسة الطبعة، اجلامعية املطبوعات ديوان، الكلي االقتصادي التحليل، صخري عمر  

 . 20، ,2 ص، 3008 اجلزائر
7
 بن املركزية الساحة، الرابعة الطبعة، اجلامعية املطبوعات ديوان، الكلي االقتصادي التحليل، املوسوي جميد ضياء  

 . 82 ص، ,300 اجلزائر، عكنون
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مهما يكن من أمر فإن النظرية النيوكالسيكية و ، العمل يف السوق طلبو  حجم اليد العاملة مرتبط بعرض
  8. حالة التوظيف التام افرتضت

الصفة املميزة و  يرتبط مفهوم البطالة عند كينز باخنفاض مستوى الطلب الكلي: النظرية الكينزية .2.3
حتليل دالة عرض العمل عند كينز عنه يف التحليل  اختالفملفهوم البطالة هذه يف التحليل الكينزي سببها 

يف  اخنفاضفضون حصول أي النيوكالسيكي إذ يفرتض كينز يف نظريته العامة أن العمال ير و  الكالسيكي
 أجورهم اخنفاضيعرتضون على  يف حني ال ستخدامأجورهم النقدية من أجل حتقيق رفع مستوى اال

ال يفرتض كينز على مثل هذا و  املستوى العام لألسعار مع بقاء األجر النقدي ثابتا ارتفاعاحلقيقية عند 
مما و  ة منهم يف احلفاظ على أجورهم النسبيةذلك رغبو  بل يعتربه سلوكا رشيدا من قبل العمال، االجتاه

ليس القيمة النقدية و  الشك فيه مثلما يتعلق العمال بأجورهم النقدية فإهنم يتعلقون أيضا بأجورهم احلقيقية
لكن ال و  املستوى العام لألسعار ارتفاعأجورهم احلقيقية نتيجة  اخنفاضعلى ذلك يتقبل العمال و  هلا فقط

 9. أجورهم النقدية اخنفاضعن طريق  خنفاضااليتقبلون مثل هذا 
 : نظرية المعدل الطبيعي للبطالة .4.3

املعدل اهليكلي للبطالة دورا مركزيا يف و  التشغيل الكامل، تلعب مفاهيم املعدل الطبيعي للبطالة
حدد هذا يتو  االجتاهتذهب املفاهيم الثالثة السابقة يف نفس و  الكلية االقتصاديةالسياسة و  الكلي االقتصاد

اليت هي عبارة عن متوسط طول املدة و  بداللة مدة البطالة أو مدى تذبذهبا uاملعدل الطبيعي للبطالة 
يعترب معدل البطالة الطبيعي ذلك املستوى من البطالة الذي و ، الزمنية اليت يبقى فيها الفرد بدون عمل

ستوى الثبات يف األجل الطويل هو ما يعرف مبو  ال ينخفضو  يكون عنده معدل التضخم ثابتا ال يزداد
هناك تعريف مشابه هلذا األخري و  على رأسهم ميلتون فريدمانو  حسب ما يعرفها أنصار املدرسة النقدية

معدل البطالة غري املصحوب  اسمحتت  LSE لالقتصادني املنتمني ملدرسة لندن االقتصاديباملفكرين  اقرتن
                                                 

8
 .  302 ص ،3000 طرابلس، األوىل الطبعة، للكتاب احلديثة املؤسسة، الكلي االقتصاد، طوروس وديع  

9
  .223 ص، ذكره سبق مرجع، ملوسويا جميد ضياء  
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غري ثابت حيث يتغري من فرتة طويلة و  األجل الطويليكون هذا املعدل له عالقة بو  بتضخم تسارعي
.ألخرى حبسب تغيري العوامل اليت تؤثر فيه

10  
  : نظرية البحث عن العمل. 2.3

مجع و  ترجع هذه النظرية معدالت البطالة إىل رغبة األفراد يف ترك وظائفهم احلالية من أجل البحث
تنطلق هذه النظريات من و ، يكل األجور املقرتن هباهو  املعلومات عن أفضل فرص العمل املالئمة لقدراهتم

  : التاليتني الفرضيتني
 ؛لألجور املختلفة االحتمايلأن الباحث عن العمل على علم تام بالتوزيع  -
يرفض أي أجر أقل و  مبعىن أن العامل سوف يقبل أي أجر أعلى منه، وجود حد أدىن لألجور -

 . منه
البطالة بني فئات معينة من قوى العمل خصوصا  حاولت النظرية الكشف عن أسباب زيادة

من وظيفة  االنتقالنتيجة لعدم درايتهم بأحوال السوق كما أن ، الشباب الوافدين اجلدد لسوق العمل
بالتايل ختلص النظرية و  ألخرى من شأنه أن يرفع من معدل البطالة أثناء فرتة التنقل بني الوظائف املختلفة

  11. اختياريةهي بطالة  االقتصاديف إىل أن البطالة السائدة 
  D.B Doernbergترتكز هذه النظرية اليت ظهرت على يد  : نظرية تجزئة سوق العمل .6.3

M.piore اليت تفسر أن قوة العمل األمريكية ، يف دراسة ميدانية لسوق العمل األمريكية خالل الستينات
النظرية إىل تفسري  وهتدف املستوى التعليميو  السنو  النوعو  تتعرض لنوع من التجزئة على أساس العرق

وجود ندرة يف عنصر العمل يف قطاعات و  يف قطاعات معينة ارتفاعهاالكشف عن أسباب و ، البطالة ارتفاع

                                                 
10

 ص ،3002 اجلزائر،  الثالثة الطبعة، والتوزيع والنشر للطباعة أسامة دار، الكلي االقتصادي التحليل مبادئ، صاحل تومي  
262 . 

11
 ديوان، لالقتصاد الهيكلي التعديل برامج ضمن التشغيل وإشكالية البطالة، العايب الرمحن عبد، عدون دادي ناصر  

  .22، 22ص، 3000 اجلزائر، اجلامعية ملطبوعاتا
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السوق ، هي السوق الداخليةو  على هذا األساس متيز النظرية بني مخسة أنواع من أسواق العملو ، أخرى
 12.السوق الرئيسيةو  الثانوية السوق، السوق األولية، اخلارجية

هو أحد الفروض و  األسعارو  تقوم هذه النظرية على رفض فرض مرونة األجور : االختاللنظرية  .7.3
األسعار يتميزان باجلمود يف و  فقا هلذه النظرية فإن األجورو و  األساسية للنموذج التقليدي لسوق العمل

كوجود النقابات العمالية أو وضع حد   اقتصاديةغري  األجل القصري غري أن هذا اجلمود ال يرجع ألسباب
األسعار يف األجل القصري عن التغري بسرعة مبا يضمن توازن و  أدىن لألجور بل يرجع إىل عجز األجور

من مث ظهور البطالة اإلجبارية مبعىن وجود و  تتمثل يف وجود فائض عرض االختاللسوق العمل حلالة من 
تتشابه هذه النظرية مع النظرية و ، ال جيدونه يف ظل األجور السائدةو  اغبني فيهر و  أفراد قادرين على العمل

البطالة اإلحتكاكية إال أهنا و  االختياريةالتقليدية عن سوق العمل إذ تعرتفان بنوعني من البطالة مها البطالة 
 االختاللن نظرية من مث فإو ، بإمكانية ظهور البطالة اإلجبارية االختاللنظرية  اعرتاف ختتلف معها يف

  13.تتوافق مع الفكر الكينزي
  

                                                 
  .23 ص، ذكره سبق مرجع، العايب الرمحن عبد، عدون دادي ناصر 12
 األوىل العربية الطبعة، والتوزيع للنشر العريب اجملتمع مكتبة، وتطبيقات مبادئ الكلي االقتصاد، كايف يوسف مصطفى 13

 .320 ص، األردن عمان ،3002
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 : تطور معدالت البطالة في دول المغرب العربي. 2
الشغل الشاغل بالنسبة لدول املغرب العريب ملا هلا من و  تعد ظاهرة البطالة األكثر اهتماما

البطالة يف  تمعدال الشكل التايل يبني تطورو  االجتماعيةو  االقتصاديةسلبية على األوضاع  انعكاسات
 . 3002 - 3002دول املغرب العريب يف الفرتة 

 3002 - 3002في الفترة  تطور معدالت البطالة في دول المغرب العربيمنحنى  :  (0)الشكل رقم

 
 .Excel باستعمال برنامج نيمن إعداد الباحث : المصدر

 

  : الدراسة القياسية. 4
اجلدول التايل يتضمن التعريف باملتغريات اليت حيتويها  : ذجتحديد المتغيرات المستعملة في النمو  .0.4

 : النموذج
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 التعريف بالمتغيرات المستعملة في النموذج : (00)جدول رقم 
 المتغير اسم نوع المتغير رمز المتغير

TCH املقاس بـ و  معدل البطالة متغري تابع% 
POP ون نسمةاملقاس باملليو  تعداد السكان اإلمجايل متغري مستقل 
PIB املقاس باملليون دوالر أمريكيو  الناتج احمللي اإلمجايل متغري مستقل 
INF املقاس بـ و  معدل التضخم متغري مستقل% 
EXG املقاس باملليون دوالر أمريكيو  اإلنفاق احلكومي العام متغري مستقل 

 .من إعداد الباحثني :المصدر

يقرتح املنهج احلديث الصيغة : السل الزمنية المقطعيةالنماذج األساسية لتحليل بيانات الس .3.4
 ومن هنا تأيت مناذج البيانات الطولية  W. Green(1993 ( بيانات بانل كما قدمها الحنداراألساسية 

  regression model (PRM)  ،pooled التجميعي االحنداريف ثالثة أشكال رئيسية هي منوذج 
 Randomومنوذج التأثريات العشوائية Fixed effects model( FEM)  وذج التأثريات الثابتة من

effects model (REM) . 
بعد مجع البيانات املتعلقة بكل متغري و  بعد التعرف على املتغريات اليت يتضمنها النموذج القياسي،

  : املتمثل يف الدالة التاليةو  يتم حتديد الشكل الرياضي للنموذج
                          

يف بشكل خمتصر ميكن كتابة النموذج بصيغته الرياضية العامة بوضع مجيع املتغريات املستقلة قيد الدراسة و 
  : يلي كما النموذج املقرتح

                     
  : حيث

 .  ويف الفرتة   ميثل املتغري التابع معدل البطالة للدولة          متجه عمودي  :     
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هذا التأثري خيضع ملنهج التأثريات الثابتة أو منهج التأثريات العشوائية و  ترمز للتأثري اخلاص بكل دولة :    
      Hausman اختبارمن خالل 

 . للمعلمات املراد تقديرها لكل متغري مستقل       متجه عمودي  :   
   ويف الفرتة   للدولة تغريات املستقلة املؤثرة على معدل البطالة للم     متثل املصفوفة  :     
 .  ويف الفرتة   للدولة حلد اخلطأ العشوائي         متجه عمودي  :     

 قاعدة بيانات مدجمة أي مقطع عرضي استخدامتغرياهتا نقوم بو  من أجل دراسة هذه الدالة
دول  2ووحدات مقطعية متمثلة يف      أي  3002إىل  3002سالسل زمنية مقطعية من الفرتة و 

 . مشاهدة 62هو     بالتايل يكون عدد املشاهدات املستخدمة يف التحليل و املغرب العريب  من
 :يكتب منوذج بانل وفق الصيغة الرياضية األساسية لتكديس البيانات على الشكل التايل

  
                                                 

   : حيث
متثل معلمات النموذج :                     

ميثل املتغري العشوائي أو حد اخلطأ الذي ينوب عن بعض املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على معدل  :    
 . لةالبطا

 يعترب هذا النموذج: regression model (PRM)   pooledجميعينموذج االنحدار الت. ..0.3
يكتب و ثابتة جلميع الفرتات الزمنيةمناذج البيانات الطولية حيث تكون فيه مجيع املعامالت  من أبسط

  : بالصيغة التالية

          

 

   

            14                                    
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 ، اجمللة العراقية للعلوم اإلحصائية عدداختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية زكريا حييا مجال،  

 . 2 ص ،3003، 30
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 (PRM) التجميعي االنحدارنتائج تقدير نموذج  : (03)الجدول رقم 

Prob T-stat Std.E coefficient Variables 
0.0000 16.158 1.006 16.267 constant 
0.002 2.529 -0.06, 0.033 -Popi,t 
0.587 -0.545 0.028 -0.015 PIBi,t 
0.230 1.211- 0.150 0.182 -INFi,t 
0.089 1.726 0.047 0.081       

0.227  
  

0.00055 5.709 F-stat 
676.720 SSR 

0.242 DW 
65 Observations 

 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: المصدر

 

  : Fixed effects model( FEM) نموذج التأثيرات الثابتة . 3.3.4
اهلدف منه هو معرفة سلوك كل جمموعة بيانات مقطعية على حدى من خالل جعل معلمة احلد الثابت 

عليه فإن و ، ثابتة لكل جمموعة بيانات مقطعية    تتفاوت من جمموعة إىل أخرى مع بقاء معامالت امليل 
  15 : منوذج التأثريات الثابتة يكتب بالصيغة اآلتية

             

 

   

                                               

 

 

                                                 
، جامعة الشلف، أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي في الدول العربيةجمدي الشرحيي،  15

  .06 ص 3002 بات العمال العربية يف االقتصاديات احلديثة،ملتقى دويل حول رأس املال الفكري يف متطل
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 FEM )) التأثيرات الثابتة نتائج تقدير نموذج : (02)الجدول رقم 

Prob T-stat Std.E Coefficient Variables 
0.001 3.368 5.255 17.705 Constant 
0.941 0.074- 0.344 0.025-        
0.008 -2.741 0.017 -0.048        
0.867 0.168 0.089 0.015        
0.538 -0.618 0.033 -0.020       

0.766  
  

0.00000 27.287 F-stat 
190.743 SSR 
0.907 DW 

65 Observations 
 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: رالمصد

 

 : Random effects model (REM ( نموذج التأثيرات العشوائية. 2.3.4

يف منوذج و  يعترب منوذج التأثريات العشوائية منوذجا مالئما يف حالة وجود خلل يف أحد الفروض
  16:أي 𝜇كمتغري عشوائي له معدل مقداره        القطع  التأثريات العشوائية سوف يعمل معامل

      𝜇     
 : بالتعويض جند

    𝜇        

 

   

                                       

                                                 
 اقتصادية دراسات جملة، بانل تحليل منهج باستخدام اإلسالمية للدول البيئية التجارة محددات ،العبديل عابد بن عابد 16

 . ,0 ص 3000، 00 عدد 03 جملة جدة للتنمية اإلسالمي البنك، والتدريب للبحوث اإلسالمي املعهد، إسالمية
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 REM) (التأثيرات العشوائية نتائج تقدير نموذج: (04)لجدول رقم ا

Prob T-stat Std.E coefficient Variables 
0.0000 29.402 0.553 16.267 constant 
0.0000 4.534- 0.037 0.172 -       
0.325 -0.992 0.015 -0.015        
0.031 2.205- 0.082 0.182 -       
0.002 3.142 0.025 0.081       

0.227  
  

0.00055 5.709                         F-stat 
676.720 SSR 

0.242 DW 
65 Observations 

 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: المصدر
معطيات بانل  استعمالمن أجل إجياد النموذج املالئم عند  : تحديد النموذج المالئم اختبارات .2.4

 . التحديد اختباراتما يسمى ب يستخدم
 منوذجو  PRMالتجميعي  االحنداراملفاضلة بني منوذج  تتم:   اختبار مضاعف الغرنج  .0.2.4

 سنة   Pagan  Breusch andالغرنج املقرتح من قبل  اختبار استخدامب REMالتأثريات العشوائية 
  17:و الذي يعطى بالعالقة التالية 0,80

   
  

      
 
      

 
      

   

     
 
   

 
   

   

 

       

  : حتت الفرضية التالية

 .هو املالئم  PRMمنوذج االحندار التجميعي   :   
 .هو املالئم REMمنوذج التأثريات العشوائية  :   

                                                 
17

 William H.Greene , ECONOMETRICANALYSIS: chapter13 Model for Panel 

Data ,5
th
.ed. PrenticeHall , 2002, p 299. 
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منوذج التأثريات بالتايل و    نقبل و    اجملدولة نرفض    احملسوبة أكرب من قيمة    إذا كانت قيمة 
 . العكس صحيحو ، هو املالئم REMالعشوائية 

   اختبار مضاعف الغرنج نتائج : (02)جدول رقم 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 22.669248 (4,56) 0.0000 

Cross-section Chi-square 83.311362 4 0.0000 

     
 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: المصدر     

اليت قيمتها مساوية لـ و    هلا توزيع     الختبارحصائية من خالل اجلدول نالحظ أن القيمة اإل
 . 2.820فهي مساوية لـ  0اجلدولية عند درجة حرية    أما قيمة ، 83.200

منوذج التأثريات بالتايل و    نقبل و    نرفض  منهو                       
 . هو النموذج املالئم REMالعشوائية 

بغرض معرفة أي من التأثريات  االختباريستخدم هذا  :   0771Hausman اختبار هوسمان. ..3.2
لتأثريات العشوائية من أجل األكثر مالءمة لتقدير النموذج سواء كان منوذج التأثريات الثابتة أو منوذج ا

ى الشكل عل االختبارتكون صيغة و  يف الدراسة واستعماله اختيارهأي من النموذجني ينبغي  حتديد
  18:التايل

                
 
                   

  
               

  : حتت الفرضية التالية

                                                 
18

 Emmanuel Duguet , ECONOMETRIE DES PANELS AVEC APPLICATION , MARS 

2010 , P 103 
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 .هو املالئم REMمنوذج التأثريات العشوائية   :   
 .هو املالئم FEMبتة اـــــــــوذج التأثريات الثــــــــــمن :   

منوذج التأثريات بالتايل و    نقبل و    اجملدولة نرفض    احملسوبة أكرب من قيمة     إذا كانت قيمة
 . العكس صحيحو ، هو املالئم FEMالثابتة 

 Hausman نتائج إختبار هوسمان: (06)جدول رقم 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 142.636,,0 4 0.0000 

     
  Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث : المصدر

اليت قيمتها و    هلا توزيع  Hausmanخالل اجلدول نالحظ أن القيمة اإلحصائية إلختبار  من
             أي   0.02أصغر من  االختباراملرافق هلذا  االحتمالو أن 023.636مساوية لـ 

 . الئمهو النموذج امل FEMمنوذج التأثريات الثابتة بالتايل و    نقبل و   نرفض  و منه
إستقرارية السالسل  اختبارإلجراء   : Panel Dataدراسة إستقرارية السالسل الزمنية المقطعية . 4.4

 LLC , IPS , ADF االختباراتاملتمثلة يف و  االختباراتعلى خمتلف  باالعتمادالزمنية املقطعية قمنا 

دول التايل يظهر نتائج اجلو ، على متغريات الدراسة على حدى االختباراتحبيث قمنا بتطبيق هذه 
 .الفروقاتو  جذر الوحدة عند املستوى اختبارات

، I(0) مستقر عند املستوى TCH أن متغري معدل البطالة دناهيتضح من خالل اجلدول أ

املتغري و I(1) يستقران عند الفرق األول EXG اإلنفاق العام احلكوميو  INF املتغريين معدل التضخمو
أما متغري تعداد السكان اإلمجايل فهو يستقر   I(3) يستقر عند الفرق الثالث PIB احمللي اإلمجايل الناتج

 . I(2)عند الفرق الثاين 
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  لدراسة إستقرارية معطيات بانل LLC , IPS , ADF اختباراتنتائج : (07)جدول رقم 
3rd Diff 2

nd
 Diff 1st  Diff Level Type de test Variables 

/ / / 0.000 LLC  
TCH 

 
/ / / 0.022 IPS 

/ / / 0.025 ADF 

 / 0.000 0.970 LLC  
PIB 

0.000 0.633 0.620 0.998 IPS 

0.001 0.50 0.549 0.441 ADF 

/ / / 0.001 LLC  
POP 

/ 0.000 0.488 0.300 IPS 

/ 0.000 0.688 0.466 ADF 

/ / 0.000 0.135 LLC  
INF 

/ / 0.000 0.294 IPS 

/ / 0.000 0.326 ADF 

/ / 0.000 0.135 LLC  
EXG 

/ / 0.000 0.294 IPS 

/ / 0.000 0.326 ADF 

 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: المصدر
وجود بعض املتغريات غري و  اإلستقرارية اختباراتبعد إجراء : دراسة عالقات التكامل المتزامن. 2.4

هذا ما جيعلنا إىل القيام باختبار عالقات التكامل املتزامن بني و  املتكاملة من نفس الدرجةو  املستقرة
 جذر الوحدة للبواقي املقدرة اختباراتالذي يعتمد على و   Pedroni اختبارمتغريات الدراسة باستعمال 

 .هذا ما يوضحه اجلدول املوايلو 
ملتغريات حمل الدراسة وذلك من خالل وجود غياب عالقات التكامل املتزامن بني احيث بني 

بالتايل و مما يوحي إىل قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة   V , RHO , PP , ADFإحصائية 
 , RHO , PP كما يتضح أيضا من خالل إحصائية، عدم وجود عالقة التكامل املتزامن داخل املتغريات
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ADF  لة وبالتايل عدم وجود عالقة التكامل املتزامن بني على قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البدي
 . املتغريات

 (Pedroni)نتائج إختبار عالقات التكامل المتزامن : (01)جدول رقم 

prob Weighted stat statistic Within dimension(com.AR) 

0.660 

0.964 

0.639 

0.684 

-0.412 

1.807 

0.357 

0.479 

-0.628 

1.820 

-0.181 

-0.178 

Panel v- statistic 

Panel rho- statistic 

Panel pp- statistic 

Panel ADF- statistic 

prob Statistic Between dimension(Indiv.AR) 

0.997 

0.673 

0.854 

2.849 

0.449 

1.054 

Group rho- statistic 

Group pp- statistic 

Group ADF- statistic 

 Eviews اإلحصائي الربنامج تقدير نتائجعلى  اعتمادا   نيمن إعداد الباحث: المصدر
 : ةـاتمـــــخ

بني  واختالفا حتليلها من اجلانب النظري تبني أن هناك جدالو  من خالل تناولنا لظاهرة البطالة
 هذا راجع إىل الديناميكية املتسارعةو  يف تفسري ظاهرة البطالةني على اختالف مدارسهم االقتصادي

 أن البطالة يف دول املغرب العريب تشهد عدم اإلستقراريةو ، يت حتدث يف سوق العملالتغريات العشوائية الو 
ملغرب و ليبيا فهي مستقرة نوعا ما أما ا، خاصة اجلزائر و تونس و موريتانيا تذبذبات خالل فرتة الدراسةو 
عف الزمين و بالبعد املضا تتميز بيانات السالسل الزمنية املقطعية استخدامتقنية النمذجة بتبني أن و 

مما يسهل من دراسة جمموعة من األفراد أو الدول يف منوذج واحد و إبراز الفوارق بينهما و كذا ، الفردي
 . اخلصوصية الفردية غري املشاهدة

تبني أن النموذج املالئم هلذه الدراسة هو منوذج التأثريات الثابتة  من خالل الدراسة القياسيةو 
FEM  ل املغرب تبني أن معدالت البطالة يف دو و  ة اليت تتميز هبا كل دولةو ذلك للخصوصية الفردي

الذي أثبتته املعنوية اإلحصائية للمعلمة يف النموذج الناتج احمللي اإلمجايل ب جدا بشكل كبري العريب تتأثر
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FEM ألن الناتج احمللي اإلمجايل يعمل على تفسري ديناميكية التطور الزمين ملعدالت البطالة يف دول 
التكامل املتزامن خلصت الدراسة إىل عدم وجود عالقة التكامل  اختباراتاملغرب العريب و من خالل 

 .املشرتك بني املتغريات
 

  :قائمة المراجع
 :للغة العربيةبا مراجع

 :مؤلفات
، اآلثار، األسباب) اإلسالمية و  مشكلة البطالة في المجتمعات العربية، أسامة السيد عبد السميع .0

  .3008 ،مصر، دار الفكر اجلامعي، ( الحلول

مبادئ  ، أسامة أمحد الفيل، عفاف عبد العزيز عايد، علي عبد الوهاب جنا، حممد فوزي أبو السعود .3
 .3002 ،جامعة اإلسكندرية، 0الطبعة ، مكتبة الوفاء القانونية، الكلي االقتصاد

 .,300، عمان ،الطباعةو  لتوزيعاو  دار املسرية للنشر ،الكلي االقتصادمبادئ حسام علي داوود ، .2

 دار التعليم اجلامعي للطباعة، الكلية االقتصاديةالنظرية ، أسامة أمحد الفيلو  رمضان حممد مقلد .2
 .3003 مصر، ،التوزيع و  النشرو 

املركزية بن  الساحة ، 6الطبعة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، الكلي االقتصاديالتحليل ، عمر صخري .2
  .3008،اجلزائر ، عكنون

الساحة ، 2الطبعة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، الكلي االقتصاديالتحليل ، ضياء جميد املوسوي .6
   .,300 ،اجلزائر، املركزية بن عكنون

 .3000 ،طرابلس، 0الطبعة ، املؤسسة احلديثة للكتاب، اإلقتصاد الكلي، وديع طوروس .3

، 2 الطبعة، التوزيعو  النشرو  للطباعة دار أسامة، الكلي االقتصاديمبادئ التحليل ، تومي صاحل .8
 . 3002 ،اجلزائر
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لهيكلي اإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل و  البطالة، عبد الرمحن العايب، عدون ناصر دادي .,
 .0202 ،اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، لإلقتصاد

 للنشر والتوزيع  مكتبة اجملتمع العريب، الكلي مبادئ وتطبيقات االقتصاد، مصطفى يوسف كايف .00
 . 3002 ، األردن،0الطبعة 

 :مقاالت
اجمللة العراقية للعلوم ، العشوائيةو  النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة اختيار، زكريا حييا مجال .0

  .3003، 30اإلحصائية عدد 
، لعربيةفي الدول ا االقتصاديعلى النمو  واالتصاالت أثر تكنولوجيا المعلومات، جمدي الشرحيي .3

ات االقتصاديملتقى دويل حول رأس املال الفكري يف متطلبات العمال العربية يف ، جامعة الشلف
 . 3002، احلديثة

، منهج تحليل بانل استخداممحددات التجارة البيئية للدول اإلسالمية ب، عابد بن عابد العبديل .2
البنك اإلسالمي للتنمية جدة ، يبالتدر و  املعهد اإلسالمي للبحوث، إسالمية اقتصاديةجملة دراسات 

 .3000، 00عدد  03جملة 
  : باللغة األجنبية مراجع

1. William H. Greene , ECONOMETRICANALYSIS: chapter13 Model 

for Panel Data ,5
th

.ed. Prentice Hall, 2003.  

2. Emmanuel Duguet, ECONOMETRIE DES PANELS AVEC 

APPLICATION, MARS 2010.  
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 :ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل اختبار أثر صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية على النمو االقتصادي يف 
الدول النامية حسب األقاليم من خالل تقدمي العالقة النظرية والتجريبية بني املتغريين ودراستهما وحتليلهما 

ستنادا إىل اختبار جتانس التباين ا Panelواختبار استقراريتهما مث تطبيق منهجية التقدير لنماذج معطيات 
 . Hausmanواختيار النموذج األمثل اعتمادا على اختبار  ،Waldلـ 

تأثري صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية على النمو االقتصادي هو تأثري وخلصت الدراسة إىل أن 
لتأثري، كما بلغت درجة هو النموذج األمثل لقياس ا( األقاليم)فردي وأن منوذج األثر العشوائي لألفراد 

 .وهي نسبة تأثري ضعيفة جدا %2.2.التأثري 
مناذج ، األهداف اإلمنائية لأللفية، النمو االقتصادي، املساعدات اإلمنائية الرمسية :المفتاحية كلمات
 الدول النامية ،Panelمعطيات 

Abstract : 

This study aims to test the impact of net official development 

assistance (ODA) on economic growth in developing countries by regions 

by providing theoretical and empirical relationship between two variables 

and studied and analyzed and tested their stationary then apply estimation 

mailto:m.tergou@univ-chlef.dz
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Data Panel models methodology based on the test of homogeneity of 

variance of Wald, and selecting the optimal model depending Hausman test. 

The study concluded that the impact of net ODA on economic 

growth is an individual effect and that the random effect model for 

individuals (regions) is the optimal model to measure the impact, as the 

degree of impact amounted to 2.26%, which is a very weak effect. 

Keywords: Official Development Assistance (ODA),economic growth, the 

Millennium Development Goals, data Panel models, developing countries. 
 

 :   مقدمـة
مع ظهور برنامج األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة دخلت التنمية مرحلة حامسة يف تاريخ الدول 

ملنظمات الدولية اليت تسعى إىل النامية نظراً لتحديد عناصرها، آلياهتا، وما ساعد على ذلك بروز اهليئات وا
إقامة شراكات وتعاون من أجل التنمية من خالل تقدمي حجمًا متزايدًا من املساعدات واملنح الرمسية إىل 
حكومات الدول النامية، وما يالحظ يف العقد األول من األلفية اجلديدة التزايد امللحوظ يف حجم معونات 

شكال، حيث أصبحت من املوارد الرئيسية للتنمية يف الدول النامية التنمية الرمسية من خالل عدة صور وأ
 .يف حتفيز النمو االقتصادي

اعتمدت خمتلف الدراسات االقتصادية على فرضيتني أساسيتني لتأثري املنح واملساعدات الرمسية  
املساعدات هلا  على النمو االقتصادي، حبيث تشري الفرضية األوىل إىل أن التأثري سيكون آنيًا وأن أنواع

تأثري خمتلف، يف حني أن الفرضية الثانية تشري إىل أن التأثري سيكون ديناميكيًا وخيتلف من نوع إىل آخر 
 .للمساعدات

 :أهداف الدراسة 

هتدف هذه الدراسة إىل اختبار مدى تأثري تدفق املنح واملساعدات اإلمنائية الرمسية على النمو  
حسب األقاليم من خالل استخدام مناذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية، االقتصادي يف الدول النامية 
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واختبار ما إذا كان سلوك حتفيز النمو االقتصادي يف كل اإلقليم ناتج عن املساعدات اإلمنائية الرمسية أم 
 .يعود إىل عوامل أخرى

 :إشكالية الدراسة

النامية خاصة من فرتة هناية الثمانيات وبداية يف ظل النمو االقتصادي املتزايد يف العديد من الدول  
التسعينات إىل الوقت احلايل ومع تزامن ذلك مع إعالن برنامج حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية الذي ينص 
على ضرورة تطوير حجم املساعدات اإلمنائية الرمسية مبختلف أشكاهلا إىل الدول النامية وباخلصوص دول 

 :، ومن خالل هذا تتلخص إشكالية الدراسة يف السؤال اجلوهري التايلإفريقيا جنوب الصحراء
 تأثير المساعدات اإلنمائية الرسمية على النمو االقتصادي في الدول النامية؟  ما مدى

 :فرضية الدراسة 

 :تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادمها 
للمنح واملساعدات اإلمنائية الرمسية على النمو االقتصادي يف الدول ( إجيايب)وجود تأثري طردي  

النامية، حيث أن زيادة حجم املساعدات اإلمنائية مبختلف أشكاهلا سيؤدي إىل حتسني ظروف املعيشة 
ب يف حتفيز التنمية يف وخلق هياكل اقتصادية منتجة وبالتايل تقليص البطالة وحتفيز االستثمار وهذا ما يص

البلد وزيادة معدالت النمو االقتصادي إضافة إىل ما شهدته هذه الدول من معدالت متزايدة للنمو 
 .االقتصادي يف ظل تطور حجم املنح واملساعدات اإلمنائية الرمسية

 :خلفية الدراسة

إىل جمموعة من الدراسات استهدفت حتليل املنح واملساعدات اإلمنائية الرمسية  الدراسةستند ت 
ومدى تأثريها على النمو االقتصادي بالدرجة األوىل إضافة إىل متغريات اقتصادية واجتماعية وسياسية، 

 :وفيما يلي الطرح املختصر ألهم الدراسات التجريبية والنتائج اليت توصلت إليها
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 :بعنوان Sanjay G. Reddyو  Camelia Minoiu دراسة -
“Development Aid and Economic Growth: A Positive Long-Run Relation” 

هدفت الدراسة إىل قياس وحتليل التأثري طويل املدى للمساعدات اإلمنائية على النمو االقتصادي، 
 2.املطورة وغري املطورة وذلك بإسقاط الدراسة على : من خالل تقسيم املساعدات اإلمنائية إىل نوعني

اإلمنائية املطورة هلا  دولة متقدمة من دول أوروبا وأمريكا الشمالية، وخلصت الدراسة إىل أن املساعدات
 1.تأثري كبري وهام يف حتفيز النمو على املدى البعيد

 :بعنوان Dasha Chatrnaو  E. M. Ekanayakeدراسة  -
“The effect of foreign aid on economic growth in developing countries” 

تأثري املساعدات األجنبية على النمو االقتصادي يف الدول النامية، حيث مت  الدراسةحللت 
دولة نامية تشمل دول آسيا، إفريقيا، أمريكا الالتينية والكارييب خالل الفرتة  53استهداف عينة مكونة من 

، واختربت الدراسة فرضية أن املساعدات اخلارجية حتفز النمو االقتصادي يف الدول 112.-2891
وخلصت الدراسة إىل أن  ،(Panel)ملذكورة وذلك باستخدام بيانات السالسل الزمنية املقطعية ا

االختالفات اإلقليمية هلا دور يف تفسري تأثري املساعدات اخلارجية على النمو االقتصادي باإلضافة إىل 
 2.لنمو االقتصاديمستويات الدخل، كما تشري النتائج إىل أن املساعدات هلا مزيج من التأثريات على ا

 :بعنوان Finn Tarp و  Sam Jonesو  Channing Arndtدراسة  -
“Aid and Development: The Mozambican Case” 

، 112.-2891اختربت الدراسة طبيعة العالقة بني املساعدات والنمو يف املوزمبيق خالل الفرتة 
من خالل التطرق إىل اآلليات تقدم هبا املساعدات اإلمنائية إىل املوزمبيق، إضافة إىل استفادة الدولة من 
املساعدات اإلمنائية خالل فرتة ما بعد احلرب وإعادة بناء وهيكلة االقتصاد املوزمبيقي، واليت كان هلا تأثري 

                                                 
1
 Camelia Minoiu, Sanjay G. Reddy, Development Aid and Economic Growth: A 

Positive Long-Run Relation, June 5, 2007, p:1. 
2
  E. M. Ekanayake, Dasha Chatrna, The effect of foreign aid on economic growth in 

developing countries, Journal of International Business and Cultural Studies, p:1. 
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الباحثان ضرورة تطوير قدرة املوزمبيق على متويل ، واقرتح .288إجيايب على التنمية والنمو خاصة بعد سنة 
 3.حاجياهتا من مصادرها الطبيعية لضمان تكامل بـَنَّاء مع األسواق الدولية

 :الرسميةلمساعدات اإلنمائية لالطرح النظري  .1
مثانينــات القــرن املاضــي أخــذت اجلهــات املاةــة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف تــدرج يف اتفاقيــات منــذ  

واملعونــات شـــروطا متشــددة بشـــكل متزايــد مســـتمدة مــن سياســـة املعونــة الـــيت تنتهجهــا، وذلـــك  املســاعدات
هبدف تعزيز فعاليـة االسـتفادة مـن املسـاعدات، أمـا األسـئلة عـن نـوع املسـاعدة ومصـادرها وغرضـها وقنواهتـا 

ــــرب أســــئلة مهمــــة أمهيــــة حامســــة يف النقــــاة األوســــع نطاقــــا بشــــأن فعاليــــة املســــاعدات ز النمــــو يف حتفيــــ فتعت
 .  االقتصادي

تعين املساعدات الدولية الرمسية تلك املساعدات : المفهوم العام للمساعدات اإلنمائية الرسمية .1.1
اليت متنحها هيئات حكومية إىل هيئات حكومية أخرى، وكذلك اليت متنحها املنظمات واهليئات الدولية 

اإلقليمية كاملنح واملساعدات اليت يقدمها البنك واإلقليمية، وتشمل هذه املؤسسات الدولية واملؤسسات 
 4.الدويل وصندوق النقد الدويل وبنوك التنمية اإلقليمية وبعض وكاالت األمم املتحدة

واليت  ،%3.يقصد باملساعدات الرمسية جمموع قيمة املنح واهلبات املالية والفنية، وعنصر املنحة ال يقل عن 
 5(.الدول واملنظمات الدولية)تتضمنها القروض امليسرة كافة واملقدمة من قبل املصادر الرمسية 

 6:تقسم املساعدات إىل قسمني رئيسيني: أقسام المساعدات الرسمية  .2.1

وتشمل املساعدات اليت تقدمها دولة لدولة أخرى،  المساعدات الثنائيةيتمثل القسم األول يف  
حيث تقوم الدول املتقدمة بتقدمي مساعدات إمنائية يف شكل قروض ميسرة ومنح ومساعدات مالية وفنية 

                                                 
3
 Channing Arndt, Sam Jones

,
Finn Tarp, Aid and Development: The Mozambican 

Case, National Directorate of Studies and Policy Analysis (DNEAP), 16 and 17 June 

2006 in Helsinki, Finland, p:1. 
 .55.:، ص112.، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، "التمويل الدولي: "فليح حسن خلف  4
 .32.:، دار املناهج للنشر والتوزيع، َعمان، ص"مقدمة في المالية الدولية: "نوازد عبد الرمحن اهلييت، منجد عبد اللطيف اخلشايل 5
 .33.-32.:، ص صجع سبق ذكرهمر ، "مقدمة في المالية الدولية: "نوازد عبد الرمحن اهلييت، منجد عبد اللطيف اخلشايل  6
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إىل الدول النامية مبستويات ونسب متفاوتة مبوجب اتفاقيات ثنائية، أما القسم الثاين فيتمثل يف 
 عن قيام مؤسسات متعددة األطراف إقليمية وعاملية بتقدمي وتعربالمساعدات متعددة األطراف 

  .مساعدات وقروض ميسرة وجتارية للدول النامية

ميكن أن تتخذ املساعدات واملعونات الرمسية العديد من األشكال : أشكال المساعدات الرسمية .3.1
 7:واليت من أمهها

القروض واملنح املقدمة بشروط ميسرة هبدف حتقيق وتتمثل يف : المساعدات اإلنمائية الرسمية -1.3.1
 .وتشجيع التنمية االقتصادية

وتتمثل يف القروض الدولية اليت متنح بشروط أكثر مالءمة من تلك القروض : التدفقات الميسرة -2.3.1
هبا اليت مت احلصول عليها بشروط السوق العادي، فهي ختتلف عن التدفقات غري امليسرة اليت يتم اإلقراض 

 .بشروط أسواق رأس املال أو بشروط قريبة منها
وهو متويل مايل برأس مال أو سلع وخدمات إىل بلد آخر ال يقابله التزام حايل أو : المنحة -3.3.1

 .مستقبلي بإجراء حتويل مماثل من البلد املتلقي للمنحة إىل البلد املانح
ختتلف أهداف ودوافع املساعدات ما بني  :أهداف ودوافع المساعدات اإلنمائية الرسمية  .4.1

املاةني واملتلقني، فغالبا ما ُتطَلب هذه املساعدات لدوافع اقتصادية تتلخص يف استقرار املوارد لتعزيز 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، أو ألغراض إنسانية كمحاربة الفقر ومواجهة الكوارث الطبيعية واحلروب، 

با ما تقدم املساعدات ألغراض سياسية واقتصادية حتقق من خالهلا مصاحلها، وتتمثل أما الدول املاةة فغال
 :أهم دوافع وأهداف املنح واملساعدات الرمسية فيما يلي

 . تعزيز املصاحل التجارية والسياسية واإلسرتاتيجية بني الدول املاةة للمعونة والدول املتلقية هلا -
 .قافية وروابط اجلواراحلفاظ على الروابط التارخيية والث -

                                                 
 .59.:، مرجع سبق ذكره، ص"التمويل الدولي: "فليح حسن خلف 7
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تعزيز قدرة الدول النامية على االسترياد من الدول املتقدمة وعلى التوسع من خالل تصريف هذا  -
 .اإلنتاج

مساعدة الدول املتلقية للمعونة على معاجلة أوضاعها واملشكالت والصعوبات االقتصادية اليت  -
 .تواجهها

اإلنسانية اليت تدفع بعض الدول واهليئات الدولية إىل تقدمي املنح واملساعدات الرمسية ملعاجلة  الدوافع -
 .ظروف وأوضاع خاصة تعيشها بعض الدول النامية

توفري املساعدات للدول النامية األقل دخال بسبب ضعف قدرة هذه الدول على احلصول على  -
 8 .ىالتمويل الدويل من خالل أشكال التمويل األخر 

تقليل الفجوة التنموية بني الدول املتقدمة والدول النامية على أساس العالقة العكسية بني حجم  -
 9.االستثمار ومعدل العائد املتوقع واختالف درجة هذه العالقة بني الدول النامية والدول املتقدمة

 االقتصادينمائية الرسمية والنمو العالقة النظرية والتجريبية بين المساعدات اإل .2
ــــا طــــوال  كــــادت فرضــــية التــــأثري االجيــــايب للمســــاعدات واملــــنح علــــى النمــــو أن تلقــــى اعرتاضــــا علمي

أول من اسـتخدم معادلـة اةـدار بـني املعونـة والنمـو  Papanekمخسينيات وستينيات القرن العشرين، وكان 
 .ووجد عالقة ارتباط إجيابية بينهما .282سنة 

بتطوير منـوذج فجـوة الوفـورات الـذي وضـع يف سـتينات  2825سنة  Carterو   Cheneryوتقدم 
ســـنة  Mosleyالقـــرن املاضـــي، واســـتنتجا أن املســـاعدات قـــادرة علـــى ســـد فجـــوة النقـــد األجنـــيب، وتوصـــل 

إىل نتيجــة مفادهــا أن هنــاك تــأثري إجيــايب للمعونــات علــى النمــو علــى املســتوى اجلزئــي وعــدم وجــود  2891
 .تأثري على املستوى الكلي

                                                 
 .52.-52.:، مرجع سبق ذكره، ص ص"التمويل الدولي" ،فليح حسن خلف 8
تقدير الحجم األمثل للمنح والمعونات الخارجية لالقتصاد القومي بالتطبيق على "هشام حنضل عبد الباقي،  9

، 112.، مؤمتر املعونات واملنح الدولية وأثرها على التنمية الشاملة يف الوطن العريب، القاهرة، مارس "مملكة البحرين
 .55:ص
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 أواسط تسعينات القـرن املاضـي كانـت الصـورة الشـائعة ألثـر املعونـة علـى التنميـة صـورة قائمـة، وحىت
.أن املعونة ال حتدث أثرا على النمو 2882سنة  Booneفقد وجد 

10 
وشــهدت عالقــة املســاعدات اإلمنائيــة والنمــو االقتصــادي اهتمامــا كبــريا رغــم النتــائج املتضــاربة حــول 

علــى أن املســاعدات اإلمنائيــة ال تســاهم يف النمــو  McGillivrayت نتــائج دراســة طبيعــة التــأثري، إذ أســفر 
االقتصــادي يف دول إفريقيــا جنــوب الصــحراء فحســب، بــل إهنــا ختفــض مــن الفقــر أيضــا، حيــث أن كــل مــن 

 11.التضخم واالنفتاح التجاري يسامهان يف جاذبية املساعدات اإلمنائية إىل هذه الدول
متانـة النتـائج التجريبيـة الرئيسـية الـيت توصـلت  Roodmanاختـرب ( 119.)ويف حبث أجري حديثا 

إليها الدراسات يف موضوع املعونات والنمـو، وبنـاء علـى دراسـته يعـرتض الطـرق السـابقة ويسـتنتج أن اآلثـار 
العاديـــة للمعونـــة علـــى التنميـــة ضـــئيلة ضـــذلة يتعـــذر اقتفـــاء هـــذه اآلثـــار بـــالطرق اإلحصـــائية، وبالتـــايل يقـــرتح 

 12.تعديالت على الطرق املستخدمة يف ذلك
تناولت دراسـات أخـرى مـدى فاعليـة املسـاعدات األجنبيـة يف دفـع النمـو والتنميـة يف الـدول املضـيفة 

بينمــا رأى الــبعض أن تكــون تلــك املســاعدات مشــروطة  ،13وأيــد الــبعض عــدم مشــروطية تلــك املســاعدات
، 15حليل أثر املساعدات إمجاال على الدولة املضيفة، ويف حني اهتمت بعض الدراسات بت14لزيادة فاعليتها

ركــــزت بعــــض الدراســــات األخــــرى علــــى تــــأثري املســــاعدات األجنبيــــة علــــى بعــــض املتغــــريات االقتصــــادية يف 
 .16االقتصاد املضيف

                                                 
تقدير الحجم األمثل للمنح والمعونات الخارجية لالقتصاد القومي بالتطبيق على "هشام حنضل عبد الباقي،  10

 222-25:، مرجع سبق ذكره، ص ص"مملكة البحرين
11

 E. M. Ekanayake, Dasha Chatrna, The effect of foreign aid on economic growth in 

developing countries, op.cit, P:4. 
 ..22:، ص119.، تقرير التجارة والتنمية، "بحوث في العالقة بين المعونة والنمو: "األمم املتحدة 12

13 Hansen and Trap (2000-2001), Clement and others (2004) . 
14 Adam and O'connell (1999), Svensen (2000), Azam et Laffont (2003), Cordella et Ulku 

(2004). 
15 Moumouras et Mayer (2004). 
16

 Arellano and others (2005), Hansen and Trap (2001), Thomas (2006). 
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وقــد تناولــت بعــض الدراســات اآلثــار الســلبية الــيت قــد تصــاحب املســاعدات األجنبيــة للــدول املضــيفة مثــل 
، 18، وكذلك املشكالت اليت قد تنجم عـن الشـروط والقيـود املصـاحبة لـبعض املسـاعدات17املرض اهلولندي

وأكــدت بعـــض الدراســـات األثـــر الســـليب للمســـاعدات األجنبيـــة علـــى النمـــو االقتصـــادي يف الـــدول املضـــيفة 
، يف حـني عرضـت بعـض الدراسـات صـورة 19وعلى األثر السليب طويل املدى على التنافسـية للدولـة املضـيفة

 .21"20جة من اآلثارمزدو 
 : تقديم المتغيرات ومعالجة بيانات الدراسة .3

الــدول الناميـة مقســمة حســب األقــاليم مــع أخــذ مــن اسـتهدفت الدراســة عينــة : تقــديم عينــة الدراســة .1.3
 123.-2881بعــني االعتبــار مســتويات الــدخل يف كــل إقلــيم، حيــث امتــدت بيانــات الدراســة علــى الفــرتة 

 :إقليما من الدول النامية كاآليت 22واستهدفت 
 SSF2دول إفريقيا جنوب الصحراء  -
 SSA 2دول إفريقيا جنوب الصحراء دون أخذ بعني االعتبار الدول مرتفعة الدخل  -
دول إفريقيــا جنــوب الصــحراء األعضــاء يف املؤسســة الدوليــة للتنميــة والبنــك الــدويل ل نشــاء والتعمــري  -

TSS2 
 .MEA ريقيادول الشرق األوسط ومشال إف -
 MNA2دون أخذ بعني االعتبار الدول مرتفعة الدخل  دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا -
األعضـــاء يف املؤسســـة الدوليـــة للتنميـــة والبنـــك الـــدويل ل نشـــاء  دول الشـــرق األوســـط ومشـــال إفريقيـــا -

 .TMNوالتعمري 
 LCN2دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  -

                                                 
17 Corden (1984), Gelb (1988), Levine et Renell (1992), Adam et Beven (2003). 
18 Pallage et Robe (2001), Bullir et Hamann (2003), Bullir et Lane (2004). 
19 Rajan et Subramanian (2005). 
20 Isar and others (2006). 

تقدير الحجم األمثل للمنح والمعونات الخارجية لالقتصاد القومي بالتطبيق على "هشام حنضل عبد الباقي،  21
 .22-25:مرجع سبق ذكره، ص ص ،"مملكة البحرين
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 LAC2دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب دون أخذ بعني االعتبار الدول مرتفعة الدخل  -
دول أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب األعضــاء يف املؤسســة الدوليــة للتنميــة والبنــك الــدويل ل نشــاء  -

 TLA2والتعمري 
 ECS2دول أوروبا وآسيا الوسطى  -
 ECA2االعتبار الدول مرتفعة الدخل  دول أوروبا وآسيا الوسطى دون أخذ بعني -
دول أوروبــا وآســيا الوســطى األعضــاء يف املؤسســة الدوليــة للتنميــة والبنــك الــدويل ل نشــاء والتعمــري  -

TEC2 
 SAS2دول جنوب آسيا  -
 TSA2دول جنوب آسيا األعضاء يف املؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدويل ل نشاء والتعمري  -
 EAS2ادي دول شرق آسيا واحمليط اهل -
 EAP2دول شرق آسيا واحمليط اهلادي دون أخذ بعني االعتبار الدول مرتفعة الدخل  -
دول شرق آسيا واحمليط اهلادي األعضاء يف املؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدويل ل نشـاء والتعمـري  -

TEA2 

اإلمنائية الرمسية ومعـدل تشمل متغريات الدراسة كل من صايف املساعدات : تحليل متغيرات الدراسة .2.3
  :منو الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر للنمو االقتصادي

غــري )يشــتمل علــى مــدفوعات القــروض بشــروط ميســرة : صــافي المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية -1.2.3
، واملـنح املقدمـة مـن مؤسسـات رمسيـة يف أعضـاء جلنـة املسـاعدات اإلمنائيـة، (شاملة مدفوعات سداد األصل

ومــن مؤسســات متعــددة األطــراف، ومــن بلــدان غــري أعضــاء يف اللجنــة مــن أجــل حتفيــز التنميــة االقتصــادية 
مـة اللجنـة ملتلقـي هـذه املسـاعدات، وهـي تشـمل قروضـا عنصـر املـنح فيهـا والرفاهية يف بلدان ومناطق يف قائ

  (.%21حمسوبا بسعر خصم قدره ) %3.ال يقل عن 
مليـــون دوالر  22239252بلـــت متوســـط صـــايف املســـاعدات اإلمنائيـــة الرمسيـــة يف الـــدول قيـــد الدراســـة 

 992285دوالر وأدىن قيمــة بــــ  مليــون 22222292، وقـــدرت أعظــم قيمــة بــــ 123.-2881خــالل الفــرتة 
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 21122232مليـــون دوالر، كمـــا تتشـــتت قـــيم صـــايف املســـاعدات اإلمنائيـــة الرمسيـــة  بـــاةراف معيـــاري قـــدره 
 . مليون دوالر 9.822193مليون دوالر عن وسيط قيمته 

مليـــون  52179,58تطـــورت قيمـــة صـــايف املســـاعدات اإلمنائيـــة الرمسيـــة يف الـــدول قيـــد الدراســـة مـــن 
مبتوســــــط معــــــدل منــــــو ســــــنوي بلــــــت  123.مليــــــون دوالر ســــــنة  115357,2067إىل  2881ســــــنة دوالر 
 .مرة خالل نفس الفرتة 2282.تضاعفت القيمة اإلمجالية هلا بـ ، و 3212%

حيــث أن النــاتج احمللــي اإلمجــايل مقــوم بأســعار : معــدل النمــو الســنوي إلجمــالي النــات  المحلــي -2.2.3
السوق على أساس سعر ثابت للعملة احمللية، وتستند اإلمجاليات إىل السعر الثابـت للـدوالر األمريكـي سـنة 

، وإمجايل الناتج احمللي هو عبارة عن جمموع إمجايل القيم املضافة مـن جانـب مجيـع املنتجـني املقيمـني 113.
إليــــه أيــــة ضــــرائب علــــى املنتجــــات مطروحــــا منــــه أيــــة إعانــــات غــــري مشــــمولة يف قيمــــة يف االقتصــــاد مضــــافا 

املنتجــات، ويــتم حســابه بــدون اقتطــاع قيمــة إهــالك األصــول املصــنعة أو إجــراء أيــة خصــوم بســبب نضــوب 
 .وتدهور املوارد الطبيعية

خـــالل  % 2222بلــت متوســط معـــدل النمــو الســـنوي إلمجــايل النــاتج احمللـــي يف الــدول قيـــد الدراســة 
كمــا تتشــتت ، %21221-وأدىن نســبة لــه بـــ  %2.293، وقــدر أعظــم معــدل منــو بـــ 123.-2881الفــرتة 

عــــن وســــيط قيمتــــه  %5258نســــب معــــدل النمــــو الســــنوي إلمجــــايل النــــاتج احمللــــي بــــاةراف معيــــاري قــــدره 
2222% . 

دت ســـنة حيـــث شـــه ،%22222بلـــت متوســـط معـــدل منـــو النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل يف الـــدول الناميـــة 
كمـا ، %23229-أدىن معدل منـو بــ  2882يف حني شهدت سنة  %259222أعلى معدل منو بـ  2881

يعتــرب إقلــيم دول شــرق آســيا واحملــيط اهلــادي األعضــاء يف املؤسســة الدوليــة للتنميــة والبنــك الــدويل ل نشــاء 
كمـا يعتــرب إقلـيم دول أوروبــا وآسـيا الوســطى دون   %92.22والتعمـري األوىل مـن حيــث معـدل النمــو بنسـبة 

 . %22258أخذ بعني االعتبار الدول مرتفعة الدخل األقل منوا بنسبة 
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معدل النمو االقتصـادي خلصت نتائج دراسة االستقرارية إىل أن سلسليت  :نتائ  دراسة االستقرارية .3.3
 :النتائج موضحة يف اجلدول التايلمستقرة عند املستوى و  وصايف املساعدات اإلمنائية الرمسية

 نتائ  دراسة االستقرارية  :(01)الجدول رقم 

 ?EG? ODA المؤشر

 1 2 3 1 2 3 النموذج

Levin, Lin & 

Chu t*  00.0

91.5 
 00.0

11.6 
 00.0

87.3 
 00.0

65.4  
 57.0

19.0 
 99.0

89.3 

Breitung t-stat  00.0

70.5  - -  00.0

03.4  - - 

LM, Pesaran 

and Shin W-

stat 
 00.0

63.5  
 00.0

04.7  -  00.0

46.3  
 92.0

42.1  - 

ADF - Fisher 

Chi-square  00.0

24.91  
 00.0

26.120  
 00.0

37.64  
 00.0

77.62  
 40.0

41.35  
 00.1

13.9 

PP - Fisher 

Chi-square  00.0

14.124  
 00.0

45.159  
 00.0

75.91  
 00.0

91.56  
 43.0

85.34  
 00.1

65.6 

 القرار 0I يف النماذج الثالثة  0I يف النموذج الثالث 
 t القيمة المدرجة بين قوسين هي عبارة عن احتمال إحصائية

 Eviews7 خمرجات برنامج: المصدر

المساعدات اإلنمائية الرسمية على النمـو االقتصـادي فـي الـدول  صافيتقدير وتحليل نماذج أثر  .4
 :النامية

واســـتخالص مـــا إذا كـــان هنـــاك تـــأثري معنـــوي  Panelمنهجيـــة تقـــدير منـــاذج معطيـــات  إتبـــاعســـيتم 
لصايف املساعدات اإلمنائية الرمسية على النمو االقتصادي يف الدول النامية من جهـة وتبيـان مـا إذا كـان هـذا 

 .تساوي يف مجيع األقاليم ومجيع السنوات أم خيتلف من إقليم آلخر ومن سنة ألخرىالتأثري م
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تعتمـــد مقـــدرات املربعـــات الصـــغرى : تقـــدير نمـــوذج األثـــر الثابـــل باســـتخدام المتغيـــرات الوهميـــة .1.4
للمتغريات الومهية على تطبيق طريقة املربعات الصغرى علـى منـوذج مبتغـريات ذات مؤشـرات حمـددة مـن أجـل 

N فرد حيث تأخذ املغرية 
i

M   للفرد   2القيمةi  لباقي األفراد 1والقيمة.  
 :من خالل عملية التقدير حصلنا على النتائج التالية
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 tالقيمة املدرجة بني قوسني هي عبارة عن احتمال إحصائية 

 كل معلمات النموذج معنوية إحصائيا عدا معلمة املتغرية الومهية -
16

M. 
 .يثبت املعنوية الكلية ملعلمات النموذج" فيشر"اختبار  -
 .وهي درجة تأثري ضعيفة %552.8درجة التأثري تقدر بـ  -

عنـد  121111 باحتمـال 222125.هلـذا األخـري تقـدر بــ  Fتبني أن قيمـة   waldاختبارمن خالل 
، وهـذا يـدل علـى أن احلـدود الثابتـة غـري متسـاوية لكـل األقـاليم مبعـل النمـوذج لـيس 2.2و 22درجة حريـة 

 (.الثابت أو العشوائي)منوذجا جتميعيا وهو عبارة عن أحد مناذج األثر 

والـزمن ( األقـاليم)من خـالل تقـدير منـاذج األثـر الثابـت لكـل مـن األفـراد : تقدير نماذج األثر الثابل .2.4
 :، فبالنسبة لنموج األثر الثابت لألقاليم حصلنا على النتائج التالية(السنوات)

3251.851........3586.0.......9497.13

ODA106.653.3388
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 tالقيمة املدرجة بني قوسني هي عبارة عن احتمال إحصائية 
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صــايف املســاعدات اإلمنائيــة الرمسيــة تــأثرياً طرديــاً معنــوي إحصــائياً علــى النمــو االقتصــادي حبيــث أن زيــادة ل -
، كما أن هذا التأثري خيتلـف  121223مليون دوالر يودي إىل زيادة النمو االقتصادي بـ  2111املعونات بـ 

 .%53292تبلت درجة التأثري من إقليم إىل آخر، و 
تظهر فعالية التأثري بالدرجة األوىل يف كل من دول أوروبا وآسيا الوسطى دون أخـذ بعـني االعتبـار الـدول  -

ودول أوروبـــا وآســـيا الوســـطى األعضـــاء يف املؤسســـة الدوليـــة للتنميـــة والبنـــك الـــدويل  ECAمرتفعـــة الـــدخل 
ى التـــوايل يف النمـــو علـــ %.122و %1229وبزيـــادة بــــ  %2عنـــد مســـتوى معنويـــة  TECل نشـــاء والتعمـــري 

 .مليون دوالر 2111االقتصادي عن كل زيادة يف صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية بـ 
: تظهر يف إقليم إفريقيا جنوب الصحراء بفئاتـه الـثالث %21يف حني فعالية التأثري بالدرجة الثانية وعند  -

أخــذ بعــني االعتبــار الــدول مرتفعــة ، دول إفريقيــا جنــوب الصــحراء دون SSFدول إفريقيــا جنــوب الصــحراء 
، دول إفريقيــا جنــوب الصــحراء األعضــاء يف املؤسســة الدوليــة للتنميــة والبنــك الــدويل ل نشــاء SSAالــدخل 
ــــ  TSSوالتعمـــري  علـــى التـــوايل عـــن كـــل زيـــادة يف صـــايف  %121922و %121213و %121212بزيـــادة ب

 .مليون دوالر 2111املساعدات اإلمنائية الرمسية بـ 
 .صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية على النمو االقتصادي يف باقي األقاليملال يوجد تأثري معنوي إحصائيا  -

 :أما بالنسبة لنموذج األثر الثابت للسنوات حصلنا على النتائج التالية
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ODA1091.23.7744
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 tالقيمة املدرجة بني قوسني هي عبارة عن احتمال إحصائية 

صايف املساعدات اإلمنائيـة الرمسيـة تـأثريا طرديـا معنـوي إحصـائيا علـى النمـو االقتصـادي حبيـث أن زيـادة ل -
كمـــا أن هـــذا التـــأثري  ،%1910.0مليـــون دوالر يـــودي إىل زيـــادة النمـــو االقتصـــادي بــــ  0111املعونـــات بــــ 

 .%3225.تبلت درجة التأثري خيتلف من سنة إىل أخرى، و 
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 %1255وبزيــــادة تقــــدر بـــــ  %3عنــــد مســــتوى معنويــــة  112.و 2881 ســــنيت تظهــــر فعاليــــة التــــأثري يف -
علــى التــوايل يف معــدل النمــو االقتصــادي عــن كــل عــن كــل زيــادة يف صــايف املســاعدات اإلمنائيــة  %12.5و

 .مليون دوالر 2111الرمسية بـ 
يف  %12.2وبزيــادة تقــدر بـــ  %21عنــد مســتوى معنويــة  2882وبدرجــة أقــل تظهــر فعاليــة التــأثري ســنة  -

 .مليون دوالر 0111معدل النمو االقتصادي عن كل عن كل زيادة يف صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية بـ 
ـــاقي لال يوجـــد تـــأثري معنـــوي إحصـــائيا  - صـــايف املســـاعدات اإلمنائيـــة الرمسيـــة علـــى النمـــو االقتصـــادي يف ب

 .السنوات
( األقـاليم)منـاذج األثـر العشـوائي لكـل مـن األفـراد مـن خـالل تقـدير : تقدير نمـاذج األثـر العاـوائي  .3.4

 :، فبالنسبة لنموج األثر العشوائي لألقاليم حصلنا على النتائج التالية(السنوات)والزمن 

8.3370........0226.0.......2102.10

ODA1022.63.3886
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0015.0
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 tالقيمة املدرجة أسفل املعلمة هي عبارة عن احتمال إحصائية 

صـايف املسـاعدات اإلمنائيـة الرمسيـة علـى النمـو االقتصـادي حبيـث أن ل وجود تأثري طردي معنـوي إحصـائياً  -
كمـا أن ، %..1212مليـون دوالر يـؤدي إىل زيـادة النمـو االقتصـادي بــ  2111زيادة صايف املساعدات بــ 

 .وهي درجة تأثري ضعيفة جدا، %2.2.تبلت درجة التأثري هذا التأثري خيتلف من إقليم إىل آخر، و 
 :بالنسبة لنموذج األثر العشوائي للسنوات حصلنا على النتائج التالية أما

04.4002........0088.0.......9189.3

ODA1009.33.7535

2
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 tالقيمة املدرجة بني قوسني هي عبارة عن احتمال إحصائية 

صــايف املســاعدات اإلمنائيــة الرمسيــة تــأثرياً طرديــاً معنــوي إحصــائياً علــى النمــو االقتصــادي حبيــث أن زيــادة ل -
كمــا أن هــذا التــأثري ، %121518مليــون دوالر يــؤدي إىل زيــادة النمــو االقتصــادي بـــ  2111املســاعدات بـــ 

 .وهي نسبة ضعيفة جداً  %1299تبلت درجة التأثري خيتلف من سنة إىل أخرى، و 
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االحتمال يساوي )أقل من القيمة اجلدولية  Hيالحظ أن قيمة إحصائية " هومسان"استنادا إىل اختبار  -
وهذا يدل على أن النموذج األمثل هو منوذج األثر العشوائي لألفراد، حيث أن ( 1213أكرب من  .12223

 .تأثري صايف املساعدات على النمو هو تأثري ضعيف جداً يف أقاليم الدول النامية املدروسة
 : نتائ  الدراسة .5
ارتفاع املساعدات اإلمنائية الرمسية تزامنا مع إعالن األهداف اإلمنائية لأللفية، حيث بلغت القيمة  -

مليون دوالر يف حني ارتفعت  505819,78اإلمجالية للمساعدات قبل إعالن األهداف اإلمنائية قيمة 
 .مليون دوالر 1886359,687بعدها إىل 

 123.-2881خـــالل الفـــرتة  %6915 الــدول الناميـــة مبعــدل منــو صـــايف املســاعدات اإلمنائيـــة الرمسيـــة يف -
 .مرة خالل نفس الفرتة 090.2حيث تضاعفت القيمة اإلمجالية هلا بـ 

 258.5.22122يعترب إقليم إفريقيا جنوب الصحراء األول من حيـث تلقـي املسـاعدات بقيمـة إمجاليـة  -
ـــــا   ،123.-2881مليـــــون دوالر خـــــالل الفـــــرتة  ـــــل تلقي ـــــيم أوروبـــــا وآســـــيا الوســـــطى األق كمـــــا يعتـــــرب إقل
 .مليون دوالر 25525222255للمساعدات بقيمة إمجالية 

تعتـــرب دول إقلـــيم أوروبـــا وآســـيا الوســـطى األعضـــاء يف املؤسســـة الدوليـــة للتنميـــة والبنـــك الـــدويل ل نشـــاء  -
ســـنويا خـــالل الفـــرتة  %2122135والتعمـــري األوىل مـــن حيـــث منـــو صـــايف املســـاعدات اإلمنائيـــة مبعـــدل 

ـــا، كمـــا يعتـــرب إقلـــيم شـــرق آســـيا  123.-2881 لـــدعم لعلميـــة التحـــول االقتصـــادي لـــدول شـــرق أوروب
 2%8..25.واحمليط اهلادي األقل منوا لصايف املساعدات مبعدل 

حيث يعترب إقليم دول شرق  ،%22222بلت متوسط معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول النامية  -
حمليط اهلادي األعضاء يف املؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدويل ل نشاء والتعمري األوىل من آسيا وا

كما يعترب إقليم دول أوروبا وآسيا الوسطى دون أخذ بعني  %92.22حيث معدل النمو بنسبة 
  2%22258االعتبار الدول مرتفعة الدخل األقل منوا بنسبة 

ية ملتغريات الدراسة عند املستوى وبالتايل فهي متكاملة من الدرجة استقرارية السالسل الزمنية املقطع -
"12" 
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منوذج أثر صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية على النمو االقتصادي هو منوذج ذو أثر فردي وليس منـوذج  -
 wald2جتميعي استنادا إىل اختبار 

صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية على يعترب منوذج األثر العشوائي لألفراد النموذج األمثل لقياس أثر  -
 ".هومسان"النمو االقتصادي استنادا إىل اختبار 

ضعف تأثري صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية على النمو االقتصادي حيث بلغت درجة التأثري  -
.2.2%2 

( إجيايب)وجود تأثري طردي : "ت الدراسة من فرضية أساسية مفادهاانطلق: فرضية الدراسةاختبار . 1.5
للمنح واملساعدات اإلمنائية الرمسية على حتفيز النمو االقتصادي يف الدول النامية، حيث أن زيادة حجم 
املساعدات اإلمنائية مبختلف أشكاهلا سيؤدي إىل حتسني ظروف املعيشة وخلق هياكل اقتصادية منتجة 

ذا ما يصب يف حتفيز التنمية يف البلد وزيادة معدالت النمو وبالتايل تقليص البطالة وحتفيز االستثمار وه
االقتصادي إضافة إىل ما شهدته هذه الدول من معدالت متزايدة للنمو االقتصادي يف ظل تطور حجم 

، حيث ثبتت صحة الفرضية من حيث التأثري الطردي املعنوي إحصائيا "املنح واملساعدات اإلمنائية الرمسية
اإلمنائية الرمسية على النمو االقتصادي غري أن هذا التأثري ضعيف جدا ال تتجاوز لصايف املساعدات 

مما يفقد فعالية هذه املساعدات يف حتقيق النمو سواء من حيث حجمها أو من حيث  %2.2.حدوده 
 .توجيهها إىل القطاعات اأَلوىل بتنميتها

 :قائمة المراجع

 :باللغة العربيةراجع م
 1192.، تقرير التجارة والتنمية، "بحوث في العالقة بين المعونة والنمو: "األمم املتحدة .2
دار الكتاب الثقايف،  ،Eviewsأساسيات القياس االقتصادي باستخدام خالد حممد السواعي،  ..

.1222 
 1122.، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، "التمويل الدولي: "فليح حسن خلف .5
 : على الرابط 122. قاعدة بيانات البنك الدويل .2
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http://data.albankaldawli.org/indicator. 

، دار املناهج للنشر "مقدمة في المالية الدولية: "نوازد عبد الرمحن اهلييت، منجد عبد اللطيف اخلشايل .3
 .والتوزيع، َعمان

تقدير الحجم األمثل للمنح والمعونات الخارجية لالقتصاد القومي "هشام حنضل عبد الباقي،  .2
، مؤمتر املعونات واملنح الدولية وأثرها على التنمية الشاملة يف الوطن "البحرينبالتطبيق على مملكة 
 1122.العريب، القاهرة، مارس 

تقدير الحجم األمثل للمنح والمعونات الخارجية لالقتصاد القومي "هشام حنضل عبد الباقي،  .2
 ."بالتطبيق على مملكة البحرين

 :باللغة األجنبيةراجع م
8. Camelia Minoiu, Sanjay G. Reddy, Development Aid and Economic 

Growth: A Positive Long-Run Relation, June 5, 20072 

9. Channing Arndt, Sam Jones
,
Finn Tarp, Aid and Development: The 

Mozambican Case, National Directorate of Studies and Policy Analysis 

(DNEAP), 16 and 17 June 2006 in Helsinki, Finland2 

10. E. M. Ekanayake, Dasha Chatrna, The effect of foreign aid on 

economic growth in developing countries, Journal of International 

Business and Cultural Studies2 

11. EViews 7 User’s Guide, Quantitative Micro Software, United States 

of America, 2009. 

12. William Greene, Econométrie, traduction: Théophile Azomaho, 

Stéphanie monjon and Nguyen Van, Pearson Education, France, 5eme 

édition, 2005. 
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 :مالحق الدراسة

 مؤشرات الدراسة: (01)الملحق رقم 

 اإلقليم
إجمالي المساعدات بالمليون 

 دوالر

متوسط معدل نمو إجمالي 
 %المساعدات

متوسط معدل نمو النات  المحلي 
 % اإلجمالي

SSF 739232,607 5,060 3,857 

SSA 737878,530 5,080 3,857 

TSS 675003,260 4,979 3,857 

MEA 342394,623 15,231 4,335 

MNA 327992,523 16,903 3,845 

TMN 243388,033 16,053 3,838 

LCN 189485,513 3,908 2,893 

LAC 179623,263 4,210 2,783 

TLA 152143,533 3,338 2,950 

ECS 146126,193 24,517 1,666 

ECA 142315,083 33,051 1,439 

TEC 133637,643 40,105 1,628 

SAS 234665,993 4,855 6,152 

TSA 233593,767 4,834 6,152 

EAS 234454,757 2,323 4,193 

EAP 227205,177 2,830 8,247 

TEA 213843,650 2,729 8,247 

 (األقاليم)األثرين الثابل والعاوائي لألفراد : (02)الملحق رقم 

 Fixed Effects (Cross) Random Effects (Cross) 

_SSF--C -1.372672 -1.214442 

_SSA--C -1.369061 -1.211279 

_TSS--C -1.208415 -1.070968 

_MEA--C 0.120170 0.118205 

_MNA--C -0.332359 -0.306436 

_TMN--C -0.123143 -0.124119 

_LCN--C -0.930440 -0.885993 

_LAC--C -1.015119 -0.966553 

_TLA--C -0.777675 -0.749119 

_ECS--C -2.046867 -1.934818 

_ECA--C -2.263600 -2.137720 
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_TEC--C -2.052168 -1.941683 

_SAS--C 2.212618 2.054946 

_TSA--C 2.215360 2.057341 

_EAS--C 0.254862 0.227373 

_EAP--C 4.327170 4.027708 

_TEA--C 4.361340 4.057555 

 (السنوات)الثابل والعاوائي للزمن  األثرين: (03)الملحق رقم 

 Fixed Effects (Period) Random Effects (Period) 

1990--C 0.285248 0.238714 

1991--C -2.626528 -2.149628 

1992--C -2.032614 -1.662108 

1993--C -1.549543 -1.264947 

1994--C -1.374066 -1.122115 

1995--C -0.366105 -0.295102 

1996--C 0.864409 0.714702 

1997--C 0.235554 0.200627 

1998--C -1.300738 -1.059735 

1999--C -0.581845 -0.470558 

2000--C 0.991674 0.820730 

2001--C -0.765920 -0.621311 

2002--C -0.542925 -0.439917 

2003--C 0.631808 0.521361 

2004--C 3.891102 3.192861 

2005--C 1.860218 1.520202 

2006--C 2.854306 2.336284 

2007--C 3.073276 2.516729 

2008--C 0.363364 0.290959 

2009--C -2.564605 -2.109411 

2010--C 2.096263 1.712750 

2011--C 0.172712 0.133144 

2012--C -0.351241 -0.295267 

2013--C -0.584910 -0.490592 

2014--C -0.913909 -0.761055 

2015--C -1.764983 -1.457317 
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 ،بين الواقع والمتطلبات في المؤسسات االقتصادية الجزائرية المعرفة  إدارة
 دراسة ميدانية على مستوى عينة من المؤسسات االقتصادية

 مجدي نويري
 (بسكرة)جبامعة حممد خيضر ، طالب دكتوراه
 mdjo2016@gmail.com :بريد الكرتوين

 :ملخص
املعرفة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، يف  إدارةالوقوف على واقع  إىلالدراسة هندف يف هذه 

دد من قيادي موزع على ع استبيانظل املكانة اهلامة للمعرفة يف عمل املنظمات، مستعني بذلك على 
عينة مستهدفة من  ختياراالتنوع، من خالل آخذين بعني االعتبار عامل . املؤسسات االقتصادية

 .مل يف خمتلف القطاعات االقتصاديةتع اقتصاديةمؤسسات 
يعود لضعف توفر متطلبات ي املعرفة، والسبب الرئيس دارةإلبين ضعيف ت إىلوقد خلصت الدراسة 

حمرتمة من تكنولوجيا  يةنو ب مبادرة، إبداعية، من هياكل تنظيمية مرنة، ثقافة تنظيمية تشاركية، قيادة إدارهتا
 .واالتصال علوماتامل

 ملعلوماتاملعرفة، الثقافة التنظيمية، القيادة ، اهليكل التنظيمي، تكنولوجيا ا إدارة: كلمات المفتاحية
Abstract  :  

This study aims at shedding light on the reality of knowledge 

management in the Algerian economic institution due to the importance of 

knowledge in the science of organizations. By utilizing questionnaires 

distributed to leaders of economic institutions taking into account factor of 

diversity through the selection of a sample of economic institutions 

operating within different sectors.  

Findings show that, there is a flimsy adoption of knowledge 

management because of the weak availability of management requirements 

in terms of flexible organizational structures, participatory organizational 
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culture, initiative and creative leadership and acceptable structure of 

information and communication technology. 

Keywords:  Knowledge Management, Organizational Culture, Leadership 

,Organizational Structure, Information Technology. 

 :مقدمة 
كثر خرية املصدر األتعد فيه هذه األحيث هو العامل القائم على املعرفة،  عمال اليوم،عامل األ

دارته، إحسن يف تبين ، بل األاألداءحسن يف ساس التنافس فيه ليس على األأتنافسية وخلق للثروة، يكون 
لذا جتد غالبية االقتصاديات  ظيمي اجلديد،صيل حاصل يف تبين هذا النهج التنحت داءن التميز يف األأل

. املعرفة دارةالعاملية، ويف ظلها عدد وكربيات الشركات واملؤسسات العاملية، تعمل جاهدة على تبين برامج إل
 نتمائهااحالة املؤسسة اجلزائرية باختالف  إىلالواقع االقتصادي اجلزائري، و  إىلاألمر الذي حييلنا مباشرة 

 : التايلسؤال ال إىلالذي يدفعنا  األمر، إدارهتاو املعرفة  وختصصها، عن واقعها يف جمال
 اجلزائرية؟االقتصادية  يف املؤسسات ومتطلباهتا املعرفة  إدارةواقع هو  ما 

هبذا  االهتمامف، وقلة املعرفة يف املؤسسات االقتصادي اجلزائرية بالضع إدارةتتسم  :فرضيات الدراسة
دارية املبادرة ، كالقيادة اإلإدارهتابرز متطلبات أاملؤسسات اجلزائرية  فتقارال، وهذا نتيجة سرتاتيجياالاملورد 

، وكذا نقص وغياب تصالواالتكنولوجيا املعلومات  ةنيب يف ضعفالهلياكل التنظيمية املرنة، واملبدعة، ا
 .ية الداعمة واملرسخة هلذا النهج التسيريي اجلديدمالثقافة التنظي
مهية الدراسة هلدفها يف إبراز الدور الريادي الذي يلعبه عنصر املعرفة يف أتكمن : الدراسة وأهميةأهداف 
هذا العنصر يف املؤسسات اجلزائرية، ومدى توفر متطلبات  إدارةالتعرف على واقع  لةاو وحم، األعمالبيئة 
 .إدارته

ل نظري وقفنا و ين، األأجز  إىلحاطة بأهم مفاصل الدراسة، قسمنا الدراسة لغاية اإل: خلفية الدراسة
يف اجلزء التطبيقي واقع املعرفة يف  لنااو تنكما . إدارهتامتطلبات و  فهوم املعرفة، عملياتم على خالله
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عاملة يف مؤسسة اقتصادية  11عينة مستهدفة من  إىلاملؤسسات االقتصادية اجلزائرية، من خالل التوجه 
 . خمتلف القطاعات االقتصادية

 اإلطار النظري للدراسة : لو الجزء األ
معلومددات نكدددن "عددددت املفدداهيم املقدمدددة للمعرفددة، فهندددايف مددن حصددرها  يف كوهندددا ت : مفهوووا المعرفوووة .1

كدددز علدددى جانبهددا امللمدددوس فقدددق وهدددو مكمدددن النقددد املوجددده الدددذي وجددده هلدددذا ، حيدددث ر 1" ختزينهددا ومعاجلتهدددا
أهندا خدربات " للمعرفة، حيث يعرفها سيضاف خربة الفرد كمكون رئيأ، الذي Polaniاحلصر، خاصة من 

يف  Nonakaنوناكددا  فيمددا بهددب، 2" يف الددذاكرة التنظيميددة للمؤسسددة أو فددرادمرتاكمددة سددواء يف راوس األ
اإلنددان اققددق الددذي يزيددد مددن قدددرة "نددان، حيددث يعرفهددا ا نددوع مددن اإلأهنددهلددا علددى  عتبددارهاو حتديددده للمعرفددة 

4"وهنددايف مددن أعطددى هلددا صدديغة رياضددية ، 3" الكيددان علددى العمددل الفعددال أوالوحدددة 
"K=(I+T)*S  حيددث

(k  = ،املعرفددةI = ،املعلومدداتT= ،التكنولوجيدداS =التقاسددم)خددري اقدداكي للتطددور اهلائددل ، هددذا التعريددف األ
هنا محلدت نظدرة جزئيدة للمعرفدة أال انه وبالرغم من تعدد هذا املفاهيم نكن القول إ. يف تكنولوجيا املعلومات

 أنخددري نقددول أ، وكتعقيددب األعمددالرمبددا حتدداكي الصددناعة املوجددودة فيهددا منظمددة  أومسددت جانددب منهددا،  أو
الرمسيدة،  الصدرحيةوالضومنية،  الصوريةة بنوعيهدا.  مجاعي يدعم عمدل املنظمدة أواملعرفة هي كل نتاج فردي 

تقامسها فيما يبنهم، وتشمل كل مدن البياندات واملعلومدات الديت  فراداملرمزة واملخزنة ،اليت نكن لأل أواملكتوبة 

                                                 
 ،9002، األردن،  والتوزيع للنشر صفاء دار، ( الزبون معرفة إدارة) المعرفة إدارة، اجلنايب أمرية، طالب فرحان عالء 1

 .55ص
2  Karl-Erik Sveiby, Towards a Knowledge Perspective on  Organisation, 
http://www.sveiby.com/articles/Diss1-3.html,   11/09/9012  

،  2 مج،  الوطنية فهد امللك مكتبة جملة، المعرفة إدارة في المعلومات اختصاصي لدور مستقبلية رؤية، رزوقي نعيمة 3
 .9002، 9ع

4 Marvattallou, Knowledge management methodolgy, ESCWA,2003, p11. 

http://www.sveiby.com/articles/Diss1-3.html,اطلع
http://www.sveiby.com/articles/Diss1-3.html,اطلع
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ممدا  معرفدة باتيدة تكوندت Wiigحسدب  هديفالنقدل و التشداريف،  ؛ والضمنية الصعبة يفنكن احلصول عليها
  5 :فة معلنةمعر  إىلما مل يتم حتويلها تبقى حمدودة االستخدام والقيمة ، كامنة يف عقله  تعلمه الفرد،

 خدتالفلالاملعرفدة، مدع التسدجيل الواضد   دارةقددمت العديدد مدن املفداهيم إل :المعرفة وعملياتهوا إدارة .2
هدددي ختطددديق وتنظددديم ومراقبدددة " Wiigبينهدددا خاصدددة  يف املقاربدددة بدددني نوعيهدددا الصدددرحية والضدددمنية، ف سدددب 

والقدددددرات، واإلمكاندددددات وتنسدددديق وتوليددددف املعرفددددة واألصددددول املرتبطددددة بدددددرأس املددددال الفكددددري، والعمليددددات، 
،  6"كرب قدر ممكن من األثر االجيايب يف نتائج امليدزة التنافسديةأ جنازإالشخصية والتنظيمية، وبشكل يتم معه 

جمموعددة العمليددات الدديت تددت كم وختلددق وتنشددر وتسددتخدم  "املعرفددة هددي  إدارة إن Newmanيددرى لك كددذ
، إبن 7"زمة لت سني نوعية القرارات وتنفيذهااللااملعرفة من قبل املمارسني لتزويدهم باخللفية النظرية املعرفية 

وفددق  إدارهتدداخلدمددة املنظمددة، مددن خددالل  سددتغالهلاااملعرفددة ومهمددا تعددددت املفدداهيم، هددي القدددرة علددى  إدارةفدد
 :مدروسة لذلك، هي عمليات

 .تشافهااك، ابتكارهاسواء عن طريق شرائها،  ،يقصد هبا إبداع املعرفة: خلق وتوليد المعرفة .1.2
مل يدتم  زى مدن املعرفدة إباب ال معد  ومغدإاملعرفدة،  إدارةتعدد مدن أهدم عمليدات  :نقل وتشارك المعرفوة .2.2

سدددجينة صدددندوقها " ل هلدددا أن تظدددل حبيسدددة األبهدددان واألدراج و ن العددددو األاملنظمدددة، أل أفدددرادبدددني  تشددداركها
كيدددف نكدددن للخدددربة "مفهدددوم وأمهيدددة نقدددل املعرفدددة بقولددده  Tardiff ، كمدددا يشدددر  8"األسدددود  املخزندددة فيددده 

وغالبا مدا تكدون املعرفدة املنقولدة هدي معرفدة .9"املكتسبة يف تنفيذ مهمة ما أن تؤثر على تنفيذ مهمات أخرى

                                                 
 .22 ص ،9002،  عمان، والتوزيع للنشر صفاء دار، المعرفة إدارة، عليان مصطفي رجيي 5
 .99 ص ،9005، األردن، والتوزيع للنشر األهلية ،(نظري مدخل) المعرفة إدارة، حجازي على هيثم  6
 .112 ص، بكره سبق مرجع،  عليان مصطفى رجيي 7
 .102 ص، 9002، عمان،  والتوزيع للنشر املناهج دار، القرارات مساندة نظم، ياسني غالب سعد 8

9  Prévot Frédéric, Le transfert de connaissances (revue de literature), XVIème 

Conférence Internationale de Management Stratégique, EUROMED Marseille Ecole de 

Management 
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يدويددة، أمددا عنددد نقددل املعرفددة  الضددمنية يتددداخل  أو، تنقددل عددرب وسددائل الكرتونيددة (مرمددزة  أومكتوبددة )صددرحية
 . عندها مفهوم النقل مع املشاركة

 مع، بوقت املناسب ويف املكان املناسمن خالل توظيف املعرفة يف ال: استعمال وتجديد المعرفة .2.3
 .العمل على جتديدها وتطويرها

دة ع قدمت ،10"والسيطرة عليه إدارتهما ال نكن قياسه ال نكن  "قاعدةيف ظل : قياس المعرفة .3
مجالية، نسبة املنتجات اجلديدة النفقات اإل إىلنسبة نفقات الب ث والتطوير ك،  املعرفة لقياس اجتهادات

 (Arthur Andersen)رثر اندرسن أالذي قدمه  ستبياناال إىل باإلضافة ،اخل...املنتجات مجايلإ إىل

  The American Prodictivity Quality Center واجلودة  لإلنتاجية األمريكين مع املركز أو بالتع
  .) Knowledge managementassessement tool KMAT) رفةددددددددددداملع إدارةداة تقييم أحتت تسمية 

 ASTDر ددددددددددددللتدريب والتطوي األمريكيةة ددددددددداالستبيان الذي قدمته اجلمعي أو
  لقياس مدى  استعداد

للعلم فان  11 .ية لذلكر املعرفة، من خالل مدى توفرها على املتطلبات الضرو  إدارةاملنظمات لتبين منوبج 
 .ريين مها املستعمالن يف الدراسة التطبيقيةألخاملقياسني ا

املنظمدات، وجدب علدى املعرفدة يف  دارةحىت يكون هنايف تبين ناج  وفعدال إل:  المعرفة إدارةمتطلبات  .4
 : برزهاأهذه املتطلبات،  ستيعابان تتوفر على بنية تنظيمية قادرة على أخرية هذه األ

كيف ال وهي   دورا كبريا يف جنا  املنظمة، ةخري تلعب هذه األ:  المعرفة إدارةدور القيادة  في تبني  .1.4
ودين امدل شخصدية القائدد مدن تدأثري وسدلويف وحدىت صدفات، تددفع املقدك د فيهداتجسدت، ل للقدرارو املصدر األ

                                                 
 ،9009، القاهرة، والتوزيع لنشرل غريب دار ،(المعرفة عصر في اإلدارة وتقنيات نماذج) التميز إدارة، السلمي علي  10

 .42ص
 ASTD: American Society for Training Development.   

 ص ،9005، القاهرة، (ودراسات بةوث) اإلدارية للتنمية العربية المنظمة، المعرفة إدارة، الكبيسي الدين صال  11
 .105، 101ص
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 ونظرا خلصوصية .12( pfiffner&presthus) فيفنر وبرستوس وفق ما يراه  املرجوة، األهدافحتقيق  إىل
قادرا على شدر  رايتده " يكون  أنب جيب إصاف وجب توفرها يف القائد، أو تتطلب سلوكيات و  فهي املعرفة

، قائد من  13يكون قدوة هلم، وان يكون قادرا على ربق رايته مع املضمون الذي يهم منظمته أن، لآلخرين
جنددة املعرفدة، داعدم ألبطدال املعرفدة وصدناعها ومثدري لل مداس فديهم، أالرايدة الواضد ة حدول  مدتاليفاصفاته  

يف  فاعددلالالتصددال ل ةمناسددبة، مسددتعمل اتيجيةسددرت إو لديدده املنظددور الشددامل مددن بنيددة  تنظيميددة و تكنولوجيددا 
مسدتندا علدى شدبكة مدن العالقدات و  ،اهلندسة، يف تفاعل مستمر وفعدال مدع كدل املسدتويات وإعادةالتسويق 
ليددات الت فيددز شددبع بثقافددة االنفتددا  والفضددول املدددعم بددالت فيز املتواصددل، وفددق بددرامج مطددورة آت، ماإلنسددانية

 14.وتنمية املوارد البشرية املسامهة يف تغيري السلويف
ترتكددز عليدده  ذيهليكددل التنظيمددي كالبندداء الدديعتددرب ا :المعرفووة إدارةدور الهيكوول التنظيمووي فووي تبنووي  .2.4

الرمسيدة الديت  اآليدة" stonar فهدو وفقدا لسدتونروقندوات االتصدال هبدم،  فدراداألاملنظمة، الذي حيددد مسدؤولية 
ونظددرا . 15"سددنيو بددني الراسدداء واملرا  تصددالواالاملنظمددات عددرب حتديددد خطددو  السددلطة  إدارةيددتم مددن خالهلددا 

اهلياكددل الدديت تتسددم باملرونددة والتكيددف مددع البيئددة وسددهولة االتصدداالت وقدددرهتا خلصوصددية املعرفددة فهددي تتطلددب 
املتسدددمة  ...الشدددبكية أو اهلياكدددل املصدددفوفية يف أكثدددرر فو مدددا يتددد ، وهدددوالسدددريعة للمتغدددريات سدددتجابةاالعلدددى 

                                                 
  .192 ص ،9002، األردن، والتوزيع للنشر إثراء دار، الفعال والقائد الفاعلة القيادة، غباين حممود عمر 12
 الدار، اإلسكندرية، المنظمة في السلوك إلدارة عملي وتطبيق ونماذج نظريات، التنظيمي السلويف، ادريس املرسي 13

 551 ص ،9005،  اجلامعية
، للنشر وائل دار، الةديثة اإلدارية لخبالمدا وعالقتها األعمال منظمات في المعرفة إدارة، اجلاموس الرمحن عبد 14

 902 ص، 9011، سوريا حلب،  ىلو األ الطبعة
 دار، المنظمة نظرية، العرموطي ش ادة، اهلادي عبد صاحل توفيق،  عريقات يوسف امحد،  نةأو الطر  امحد حسني 15

 122.192 ص ص ،9019، عمان، احلامد
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علددى عالقددات شخصددية متبادلددة، رونددة والعمددل بددرو  الفريددق املبددين امل ،القددراريف اختدداب  واالسددتقالليةباملرونددة،  
 16.وجود قنوات اتصال أقوى وأسرع إىلالذي يؤدي  األمر
 أمهيةعلى  حباث احلديثةالدراسات واألعززت حيث : المعرفة إدارةدور الثقافة التنظيمية في دعم  .3.4

هي  ف. وأساطريس، طقو و ، وإيديولوجيالغة، و  رموز،فالثقافة وما متثله  ،املنظمات أداءعلى  الثقافة التنظيمية
القائد  أوستمدة من اخلطو  الشخصية ملؤسس املنظمة امل، املنتج التارخيي أو تنظيميةال خطوطةكامل

دت عديد الدراسات أكهذا وقد .  17يف املنظمات واإلنتاجي اإلنساينعلى السلويف  األثراملسيطر، بات 
، واليت حددت Gupta  / Govindaraja، كدراسة املعرفة وثقافة املنظمة إدارة عالقة ترابطية بنيوجود 

املعلومات، اهليكل التنظيمي، القيادة، العمليات،  كأنظمةاملعرفة،   إدارةابرز العوامل املؤثرة يف مبادرات 
كذلك بني كل من  قافة املنظمة،هذه العوامل  املنظورة هي جزء من ث أن مفرتضة، فراداأل، املكافآتنظام 

Bock & Rastogi  دارةن الثقافات واألنظمة التقليدية تتضمن العوامل اليت ختلق العوائق الرئيسة إلأب 
وحتفز ن داخل املنظمة، وتعزيز رو  الفريق، أو تتطلب ثقافة تدعم التع األخرية، فهذه 18معرفة ناج ة

نكن اعدتمادها من أجل تشجيع  جمموعة العوامل الثقافية اليتمن خالل . العاملني لدعم هذه املبادرات

                                                 
 الدولية الندوة، (القاهرة مدينة حالة دراسة)العربية المدن في المعرفة إدارة تطبيق متطلبات، الوهاب عبد حممد مسري 16

 .190 ص  ،9005، املنورة املدينة،  املعرفة ملدن
17  James L. Gibson,  John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr., Robert Konopaske, 

Organizations (Behavior, Structure, Processes), McGraw-Hill, Fourteenth Edition, 

New York, 2012, p31. 
، المستدامة التنافسية الميزة تطوير في المعرفة إدارة ونجاح المنظمة ثقافة دور تقييم، العنزي محود علي سعد 18

، بغداد جامعة، األعمال إدارة يف دكتوراه أطروحة، بالعراق العاملة الخلوي الهاتف شركات في تطبيقية دراسة
 .122 ص ،9002
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&  McKenzie  البنداء على أفكار اآخرين، خلصها كل منعلى توليد املعرفة وتشاركها، و  فراداأل
Winkelen 19:في  

عملية التشاريف يف املعرفة  رتبا او إجياد رابق بني عملية التشاريف يف املعرفة و بني أهداف املنظمة،  -
 .بالقيمة األساسية للمنظمة

قوية، وتكامل عملية التشاريف  إدارةو مساعدة بعضهم البعض من خالل  ناو التععلى  فرادتشجيع األ -
 .يف املعرفة مع األعمال اليومية من خالل جتسيد بلك يف العمليات الروتينية

التشاريف يف املعرفة مع حجم اجلهد املبذول من أجل  لعملية دارةتناسب حجم الدعم الذي تقدمه اإل -
 .دعم الشبكات غري الرمسية إىل باإلضافةالتشاريف، 

يف ظل االنفجار اهلائل يف تطور : المعرفة إدارةواالتصال في دعم  لمعلوماتدور تكنولوجيا ا .4.4
مليار شخص عام  1.5عدد املستخدمني يقارب ) في ظل شبكة انرتنيت عامليةفاحلديثة،  التكنولوجيات

علومات يف مؤشر تقدم يف تكنولوجيا امل ىلو األحيازة كوريا اجلنونية املرتبة  إىلكما نشري هنا  ،410220
، بينما حلت اجلزائر يف 2.22مبعدل  9012لعام ( ICT Development Index) IDIواالتصال 
9.51يضاهي 9002والذي كان يف عام  2.2عامليا مبعدل 101املرتبة 

جزء مهم يف ض ت عنصر أ، 21
عماهلا، مع ما توفره يف سهولة وانسيابية تدفق املعلومة يف أو  نشطتهاأتلف خعمل املنظمات، وداعمة مل

 فرص التعلم املنظمي،املعرفة، حيث تعزز وحتسن من  إدارةالذي ينطبق متاما على  األمرالوقت والتكلفة، 

                                                 
 تةليلية دراسة)األردنية المنظمات لدى توظيفها في المعرفة إدارة إدراك أثر قياس، حجازي إبراهيم علي هيثم 19

 استكماال األطروحة هذه قدمت ،(المعرفة إدارة لتوظيف أنموذج بناء باتجاه والخاص العاا القطاعين بين مقارنة
 .51 ص ،9005، العربية عمان جامعة، اإلدارة يف فلسفة دكتوراه درجة من  ملتطلبات

20
 International Telecommunication Union (ITU),  Measuring the Information Society 

Report 2016, Geneva, Switzerland, 2016, p209.  
21

 International Telecommunication Union,  http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/, 

01/09/9012  

http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/
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، وتوزيع وتعميم codifying، وترميز capturing، واقتناص identifyingحتديد وتعريف ق عن طري
distributing 22:املعرفة بنوعيها الضمين واملعلن، ومنها  

 يوميات الكرتونية ،Word Processingتطبيقات معاجلة البيانات ك: المكاتب والوثائق إدارةنظم  -
Electronic calendars ...اخل.  

وما توفره من فضاءات للتفاعل والتشاريف يف املعلومات  :groupwareالبرمجيات الجماعية  -
بن تكست أو و   lotus notesهم املنتجني التجاريني ملثل هذه الربجميات لوتس نوتس أمن ، واملعرفة
 .open text’s livelinkلفنلنك 

تطبيقات من خالل االنرتانت لغرض بناء عمل فريقي واملشاركة :  teamwareبرمجيات الفريق  -
، ومن االمثلة على هذه الربامج، تكنولوجيا brain-stormingوالوثائق، والعصف الذهيب  األفكارب

 ..lotus quickplace، ولوتس كويك بليس E-Room technology’sالغرفة االلكرتونية  
هي لقاءات ومؤمترات وعروض على : web conferencing toolsدوات مؤتمرات الويب أ -

لة افرتاضية متكن املشاركون من عرض ومراجعة وتعديل الوثائق، واملشاركة أو يها بطاخلق املباشر، جتهز ف
، ومايكروسفت lotusاملستخدمة حاليا لوتس  األدواتومالحظاهتم، من  بأفكارهم

microsoft،...اخل 
تساير  و وما يوفره من تطبيقات  حتاكي: Artificial Intelligence/AIالذكاء االصطناعي  -

 ، فهي األعمالة يحىت روتين أو. إرهاق أواملشاعر البشرية من قلق  لتأثريوال ختضع  اإلنسانعمل 
 حىت موته أو استقالته أوالتسرب يف حالة انتقال اخلبري  أو الضياعخزان للمعلومات واملعرفة حيميها من 

، natural language systemsنظم اللغة الطبيعية ، Expert Systems النظم اخلبريةمنها  نذكر، 

 .اخل...، neural networkالدقيقة /الشبكة العصبية، vision input systemsنظم الراية 

                                                 
، عمان، والتوزيع للنشر املسرية دار، المعرفة إدارة إلى المدخل ،العمري غسان ،قنديلجي عامر، العلي الستار عبد 22

 .122 ص ،9002
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  الجانب التطبيقي: الجزء الثاني
ن طبيعدة حبثنددا متددس السددلويف اإلنسدداين، خاصدة إبا تعلددق األمددر بأسددلوب يسدداعد علددى أل: موونها البةوو  .1

املددنهج الوصددفي الت ليلددي ، والددذي يكفددل لنددا مجددع  سددتخدمناا نظمددة،امل أفددرادبددني  املعرفددة واملعلومدداتتبددادل 
 .اكرب قدر ممكن من البيانات و املعلومات الالزمة لغرض الت ليل ملعرفة الواقع

يف خمتلف  قتصاديةامؤسسة  00عينة مستهدفة من  نااخرت للدراسة امليدانية، : عينة الدراسة .2
الريفية، بنك السالم، القرض الشعيب اجلزائري، البنك هي موبيليس، بنك الفالحة والتنمية  القطاعات،

، PNB paribasالوطين اجلزائري، جممع رياض سطيف، بنك سوسييت جنرال، اتصاالت اجلزائر، بنك 
لفئة القيادة بشىت  ستبياناالمع توجيه . CAARالشركة اجلزائرية للتأمني و إعادة التأمني سونلغاز، 
  .تدرجاهتا

على  (بتصرف 5املذكورين يف الصف ة) ستبيانا ستمارةا 100قمنا بتوزيع :  البياناتأدوات جمع . 3
استمارة، رفضت  22 جاعاسرت سيلة، مت ميت سطيف و يمستوى وال ىعل اقتصادية عاملة مؤسسة 00

تغرية اجلنس، تقيس لنا كل من م( تضمنت نوعني من األسئلة، أسئلة شخصية. اإلجابةواحدة لعشوائية 
  .، وأسئلة خاصة مب وري الدراسة...(قدمية يف العمل، املركز الوظيفيالعلمي، األاملستوى 

العيندة، حيدث جندد غلبدة الطدابع العدام عليهدا بنسدبة   تباينت خصدائص: العينة أفراد( خصائص)وصف  .4
مدع تسدجيل حضدور مراكدز  ،%20.5ع سيطرت الدذكور علدى اجلاندب القيدادي يف التسديري بنسدبة م ،25%
مددع سدديطرت بوي  ،%21.9حتددوز علددي غالبيتهددا راسدداء املصدداحل بنسددبة ، %22.9بنسددبة  ةالتنفيذيدد دارةاإل

شدددددهادة  حدددددامليوكدددددذلك سددددديطرت   ،%21.2علدددددى املراكدددددز القياديدددددة  بنسدددددبة   (15-2) اخلدددددربة املتوسدددددطة
 خدري، هدذه األوالددكتوراهمع تسجيل ضدعيف حلملدة شدهادات العليدا كاملاجسدتري ، %25.1الليسانس بنسبة 

 .هالت العلميةمن جمموع املؤ  %1.1قيميته  متثل ما



 مجدي نويري   
 ،والمتطلبات في المؤسسات االقتصادية الجزائريةبين الواقع المعرفة  إدارة

 دراسة ميدانية على مستوى عينة من المؤسسات االقتصادية

 

234 

 

املتوسق :  بعد ترتيب العبارات باالعتماد على كل من: الدراسةعرض وتةليل عبارات متغيرات  .5
   معامل االختالف ،xiاالحنراف املعياري  ،Xاحلسايب

  

  
حيث تكون العبارة نالت  ، (    

 . %50درجة املوافقة  املوض ة يف اجلدول املوايل إبا حازت على تشتت ضعيف  ووزن نسيب يفوق تفوق 
 تةديد طول المجال :(11) الجدول رقم

            لو األخاص بالمةور  طول المجال
       

في جميع  في معظم الوقت أحيانا نادرا مطلقا التقدير
 قاتو األ

                                                المتوسط

      طول المجال
 خاص باقور الثاين                  

 موافق مرتدد غري موافق متاما التقدير
                               المجال

 الباحث إعدادمن  :المصدر

المعرفوووة فوووي المؤسسوووات االقتصوووادية  إدارةل المتعلوووق بمسوووتوى و تةليووول عبوووارات المةوووور األ .1.5
  :حيث جاءت النتائج مثلما يوض ه اجلدول التايل: الجزائرية

المعرفة في المؤسسات  إدارةل المتعلق بمستوى و ور األونتائا تةليل عبارات المة :(12) الجدول رقم
 .لجزائريةا

معامل 
 االختالف

االنةراف 
 المعياري

المتوسط 
 الةسابي

 ارةووووووووووالعب

35.8 1.19 1.12 
واخلربات اجلديدة بصورة منتظمة من اجل  األفكار باستخدامتقوم مؤسستكم  -1

 .حتسني تنافسية املؤسسة

43.20 1.119 9.29 
اجلديدة حىت يف حالة  األفكاريتا  الوقت واملصادر للمستخدمني لدعم ومتابعة  -2

 .إخفاق الفكرة كليا
 .واخلربات املوجودة يف مؤسستكم األفكاريساهم مجيع املستخدمني يف حتديد وجتديد  -3 9.52 1.915 46.91
 (مثل بيانات املبيعات وملفات الزبائن) برتتيب املعلوماتتقوم مؤسستكم  -4 2.12 1.011 24.95
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 .اآيل اإلعالمبرامج يف  باستخدام

33.59 1.119 1.11 
احلصول  يساعد املستخدمني يفالعمل يف مؤسستكم باملرونة بشكل  آليةتتميز  -5

 .على املعلومات واستخدامها
 .تقيس وتتابع مؤسستكم بشكل واض  وفعال  قيمة مواردها البشرية والفكرية -6 1.05 1.112 43.8

36.88 1.112 1.02 
عدد كبري من املصادر لل صول على أفضل املعلومات  تتواصل مؤسستكم مع -7

 .خالل نشاطها اليومي
 .وخربات مستخدميها  أفكارتتطلع مؤسستكم بشكل واض  وفعال  على  -8 9.22 1.192 38.99

43.64 1.122 9.22 
صمم نظام احلوافز  يف مؤسستكم  بشكل يشجع  املستخدمني على تبادل  -9

 .وخرباهتم أفكارهموتشاريف 

40.32 1.91 1.05 
تقوم مؤسستكم  بإعادة ترتيب  وتطوير هيكلها التنظيمي  من اجل تسهيل  -11

 .واخلربات بني املستخدمني األفكاراملشاركة يف 
 وعوووووووووووووالمجم 1.02 0.222 28.92

 SPSS باالعتماد على خمرجاتالباحث  إعدادمن   :المصدر
اخنفداض  كدل مدن قيمدة  يعكسده،  مدع تشدتت ضدعيف أحيانداحازت غالبية العبارات املوافقدة بدرجدة 

قلدة االهتمدام مبدورد  إىلمما يعكدس نظدرهتم  ،% 50االحنراف املعياري،  ومعامل االختالف الذي مل يتعدى 
العينددة يؤكدددون  أفددراد أن، ي 2.12نالددت اكددرب درجددة مبتوسددق قدددره 02رقددم   العبددارة أناملعرفددة، حيددث  جنددد 

ملفدددات عمالئهدددم، مدددا يددددل علدددى اسدددتخدام هدددذه  فةرشدددوأ ترتيدددبيف  اآيل اإلعدددالمبدددرامج  سدددتخداماعلدددى 
 05مث جددداءت العبدددارة رقددددم يف تقنيدددات تكنولوجيدددا املعلومددددات، بدايدددة الولددددوج اجليدددد  أواملؤسسدددات الواسدددع 

باملرونة ما يساعد العداملني علدى  أحيانا العمل يةآل اتساميؤكد فيها املب وثني على  ما، 0...مبتوسق قدره 
، أحيانددابتقدددير  أي، 1.12مبعدددل  10مث جدداءت العبددارة رقددم . حريددة الوصددول واسددتخدام املعلومددات املتددوفرة

، وهددذا مددا يددنم علددى عدددم تقدددير كددايف هلددذه أدائهدداوخددربات جديدددة حتسددن  بأفكددارعلددى اهتمددام املؤسسددات 
 1.05و 1.02علددى التددوايل مبعدددل 10و 02و02احلددايل، مث جدداءت العبددارة رقددم املددوارد التنافسددية يف الوقددت 

دهدا البشدرية ر اما يعكس اهتمام املؤسسات بالتواصل مع عمالئها وحميطها، وكدذا تقدديرها ملو ، أحيانابتقدير 
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ذا مدا املعلومدات، وهد إىلتسدهيل الوصدول  ألجدلكليدة لتنظيمهدا ياهل اتاس واملتابعة، وكذا مرونة املؤسسبالقي
يؤكد نتيجدة العبدارة السدابقة علدى اهتمدام غدري كدايف بعنصدر املعرفدة كمدورد اسدرتاتيجي للتميدز، مث ترتبدت بداقي 

 أهندداا يعددين مدد،  9.52، 9.29، 9.22، 9.22 :عليهددا،  كالتددايل اإلجابددةالعبددارات حسددب تقيدديم متوسددطات 
وخربات مسدتخدميها، وفدق نظدام  بأفكارعلى اطالع دائم  اتاملؤسس أن، على أحيانانالت مجيعها تقديرا 

بت ديددد مجيعددا معنيددني ، لكددوهنم أخفقددت واجلديدددة ولدد األفكددارعهم علددى تبددين حددوافز داعددم هلددا، مددا يشددج
قددور مسددتوى  اإلمجددايلانعكسددت علددى املتوسددق  اإلجابدداتكددل هددذه  .ملؤسسددتهم األزمددةواخلددربات  األفكددار
 إمجدايلاملعرفة، مبتوسق  دارةإل متوسق إىليدل على تبين ضعيف مما ملعرفة يف املؤسسات االقتصادية، ا إدارة
  .وهو ما يتناىف وواقع املؤسسات العاملية يف االقتصاد اجلديد االقتصاد القائم على املعرفة 1.02ددددد  ب

مودى اسوتعداد المنظموات للودخول فوي )المعرفوة إدارةطلبوات تتةليول فقورات المةوور الثواني بم .2.5
 :  ت النتائج مثلما يوض ه اجلدول التايلءوقد جا(: المعرفة إدارةبراما 

 إدارةنتووائا تةليوول الفقوورات المتعلقووة بموودى اسووتعداد المؤسسووات لتبنووي بووراما  :(13)الجوودول رقووم
 المعرفة

معامل 
 االختالف

االنةراف 
 المعياري

المتوسط 
 الةسابي

 ارةووووووووووووالعب

 .الرئيسية األهدافمؤسستكم القادمة  حمددة  وواض ة  إسرتاتيجية إن -1 2.38 0.721 30.29

39.33 0.826 2.10 

اليت حتتاجها  أمهية األكثر فراداألهنايف حتديد جيد وواض  لألفكار وخربات  -2
املال املؤسسة الفكري الذي  رأسمؤسستكم  الكتساهبا وتشاركها، لكوهنا متثل 

 .يعزز تنافسية املؤسسة
38.45 

 
0.842 2.19 

 إسرتاتيجيةتتوافق  وترتبق عملية التوظيف يف مؤسستكم  بشكل وثيق مع  -3
 .املؤسسة القائمة  على تعزيز دور موردها البشري يف نشاطها

 املهمني لعملنا جرى حتديدهم وتقييمهم والعناية هبم بكفاءة األشخاص إن -4 2.04 0.828 40.59

29.51 0.729 2.47 
االتصال داخل مؤسستكم  مع قيم وعادات عمل املؤسسة،  أدواتتناسب -5

 ...(الربيد االلكرتوين، النشرات،) باستخدام كافة السبل لذلك يف
هنايف قيم وعادات يف  عمل مؤسستكم  تدعم التعلم واملشاركة يف املعلومات  -6 2.05 0.808 39.41



 مجدي نويري   
 ،والمتطلبات في المؤسسات االقتصادية الجزائريةبين الواقع المعرفة  إدارة

 دراسة ميدانية على مستوى عينة من المؤسسات االقتصادية

 

237 

 

 .األخطاءويكافئ املبدعون و يشجعون على التعلم من  األفكارو 

42.04 

 
0.845 2.01 

 أومستخدميها يف برامج ونظم  وأفكارتعمل مؤسستكم  على حتويل معارف  -7
التعلم،  أنشطةحتديد الكفاءة، : منابج لتسيري معرفتهم، كربامج تتضمن ما يلي

 .األداءتطوير املهنة، التخطيق املتعاقب، تقييم 

38.15 0.805 2.11 

 إىلحتقق مؤسستكم جنا  يف جمال تدريب مستخدميها، من خالل الوصول  -8
 املختلفة لتوصيل التدريب األعالماملناسبني واستخدامها وسائل  فراداأل
 ...(االنرتنيت، الفيديو، الوثائق،)

35.62 0.780 2.19 
تتنافسن مؤسستكم مع منافسيها خاصة يف كيفية االستفادة بشكل كبري من  -9

 السياسات واالسرتاتيجيات لت قيق بلك أفضلمورداها البشرية، واختيار 

34.89 0.785 2.25 
مؤسستكم   عمليات التطوير والت ديث داخل املؤسسة ،   مسؤولويدعم  -11

 .حيث يؤمنون باالستثمار لتطوير التعلم يف املستقبل
 المجموع 9.11 0.592 27.14

 SPSS باالعتماد على خمرجات الباحث إعدادمن  :رالمصد
كان الرتدد جواب معظم املسدتجوبني علدى عبدارات اقدور الثداين، فبتشدتت ضدعيف عكسده اخنفداض  

دل يدد وهددذا مددا. لددرفض العبددارة %50راف املعيدداري ومعامددل االخددتالف الددذي مل يتعدددى حنددكددل مددن قيمددة اال
، والدالددة 9.22باملوافقدة مبتوسددق قددر  05علدى العبددارات، فقدد نالددت العبدارة رقددم  اإلجابدداتعليده متوسدق 

مبتوسدق  01اتصال تتناسب وثقافة املؤسسة التنظيمية،  تلتها العبارة  أدواتاملؤسسات تتوفر على  أنعلى 
بقيدة العبدارات فقدد  أمداواليت تؤكد على وضو  اخلطق واالسدرتاتيجيات القادمدة للمسدتجوبني،  ،9.12قدره 

مبتوسددددددددطات علدددددددددى  ،02، 02، 02، 02، 01، 10: العبددددددددداراتالدددددددددرتدد علددددددددى التددددددددوايل  ةجدددددددداءت بصدددددددديغ
يف دعدددم مسدددؤويل املؤسسدددات  ددرت الدددواملؤكددددة علدددى  ،9.01، 9.05، 9.11، 9.12، 9.12، 9.95:التدددوايل

موظفيهدا، وكدذا الدرتدد يف  وأفكدارعمليات الب ث والتطوير، وكذا الرتدد يف مدى حتديد املؤسسات خلربات 
واخلدربات اجلديددة، مدا يعكدس عددم تبدين لثقافدة تددعم هدذه  األفكدارجلدب مدى التندافس مدع منافسديهم يف 

 األفكددددارهدددذه  دارةإلاملهددددرة، وكدددذا عددددم تبددددين بدددرامج و كفددداء ملني األاعدددواخلدددربات خاصدددة حتديددددد ال األفكدددار
دّل علددى بلددك قيمددة  يسددودها نوعددا مددن الددرتدد، اإلجابدداتويف جممددل اقددور فقددد كانددت  .(املعرفددة)واخلددربات
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 املعرفددة، مددن ثقافددة تشدداركية، إدارةيب بددرامج لددم لتهتاحددول مدددى اسددتعداد مؤسسدد ، 9.11 اإلمجددايلاملتوسددق 
 فددراداأل أوالقدددرة علددى حتديددد العدداملني هددم مددن بلددك ، واالاملعلومددات واالتصددال تكنولوجيددابنيددة جديددة يف و 

 .احلاملني هلذه املعرفة
 :اإلحصائية االختبارات .6

، قمنددا اإلجابدداتلقيدداس مدددى ثبددات ومصددداقية :  Alpha Gronbachمعاموول ألفووا كرونبووا  .1.6
بات ثبدات ومصدداقية   اإلجابداتومعامدل الصددق علدى التدويل، حيدث تكدون   حبساب معامدل ألفدا كرونبدا 

بدرجدة عاليدة يف   بات ثبدات وصددقية  اإلجابداتحيدث جداءت ، كلما اقرتب العداملني مدن الواحدد املوجدب
 :اجلدول التايله وض ، مثلما ياقورين  كال

 Alpha Gronbachنتائا اختبار : (4) الجدول رقم
  =  معامل الصدق  α  (Alpha Gronbach)قيمة  ر متغيرات الدراسةو امة

 0.963 0.911 المعرفة إدارةمتطلبات 

 0.255 0.211 المعرفة إدارةواقع 

 SPSS باالعتماد على خمرجات الباحث إعدادمن  :المصدر
لكددون االختبددارين املعلمددني  :(Sample K.S كووولمجروف سووميرنوف)اختبووار التوعيووع الطبيعووي  .6.2

حيدث   k.sاللذان سنجريهما الحقا يشرتطان أن تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، قمنا بإجراء اختبار،
جددداءت نتيجدددة وقدددد   ،0.05معنويدددة االختبدددار اكدددرب مدددن  جددداءت إباتكدددون البياندددات تتبدددع التوزيدددع الطبيعدددي 

 :اجلدول التايللكال اقورين، مثلما يوض ه  االختبار معنوية
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov نتائا اختبار: (15)الجدول رقم

 Sigقيمة مستوى املعنوية  Kolmogorov-Smirnov Zقيمة  ر متغيرات الدراسةو امة

 0.2 0.067 المعرفة إدارةمتطلبات 

 0.022 0.101 المعرفة إدارةواقع 

 SPSS باالعتماد على خمرجاتالباحث  إعدادمن   :المصدر
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وجددود فددورق بات داللددة معنويددة  يف  إمكانيددة هبدددف معرفددة : ANOVA)) اختبووار تةليوول التبوواين .6.3
 أومركدددزهم الدددوظيفي،  أوالعلمدددي، مسدددتواهم العيندددة  يف  أفدددرادالعيندددة الخدددتالف  خصدددائص   أفدددراد إجابدددات

 قمنددا ( أنثددى أوبكددر )وحسددب اجلددنس  ،ANOVA قدددميتهم يف العمددل قمنددا بددإجراء اختبددار حتليددل التبدداينأ
كاندت معنويدة نتدائج االختبدارين   إبافدروق  ال توجدد إب، Independent sample t-testبدإجراء اختبدار 

ا يعدين  عددم وجدود ممد  ،0.05مدنختبارين اكدرب القيم مستوى املعنوية ل غالبيةجاءت وقد   ،0.05اكرب من 
 :اجلدول التايل مثلما يوض ه العينة أفرادفروق  معنوية سببها خصائص 
 ANOVAنتائا اختبار: (16) جدول رقملا

 اختبار تةليل الفروق          
 

 خصائص العينة

 Y  المعرفة إدارةمتطلبات  X المعرفة إدارةمستوى 
   اختبار  ليفين

Levenللتجانس 
اختبار 

ANOVA 
   اختبار  ليفين

Leven للتجانس 
 اختبار

ANOVA 

 0.052 0.229 0.121 0.199 تبعا لنوع المؤسسة

 0.150 0.521 0.229 0.212 تبعا للمؤهل العلمي

 0.022 0.222 0.112 0.225 لألقدميةتبعا  

 0.921 0.212 0.192 0.122 تبعا للمركز الوظيفي

 0.02 0.02 0.02 0.192 تبعا السم المؤسسة

 T_ Independent Simple Test ددت اختبار تبعا للجنس
0.222 0.222 

 SPSS حمرجات ال باالعتماد علىالباحث  إعدادمن   :المصدر
 
قمنا حبساب معامل  الدراسة، فرضييت لنهائي على نتائج اختبارقبل احلكم ا: الدراسة فرضيتياختبار  .7

 :، فكانت النتائج كالتايلحموري الدراسة بني Perrson Correlation االرتبا  بريسون
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 ر األربعةو احساب معامل االرتباط بين المة:(17) الجدول رقم
 المعرفة إدارةواقع  

 املعرفة إدارةمتطلبات 
 مستوى املعنوية  pearson بريسونمعامل االرتبا  

0.220)**( 0.000 

 %22مبستوى ثقة  ** ،%25مبستوى ثقة   *
 SPSS االعتماد على خمرجات الباحث ب إعدادمن  : المصدر

وبات معنوية إحصائية عاليدة جددا   قوية، من جدول االرتبا  نالحظ أن العالقة بني اقورين طردية
وعليدده بندداء علددى مددا بكددر  .ي الدراسددةري معنددوي اجيددايب بددني متغدد قددوي أي أن هنددايف ارتبددا  ،0.01اقددل مددن 

 :سالفا من اختبارات ونتائج إحصائية، جاءت نتائج اختبار فرضيات الدراسة كما يلي
املعرفدددة يف املؤسسدددات االقتصدددادية  إدارةبنددداء علدددى  كدددون املتوسدددق احلسدددايب قدددور واقدددع : لوووىو الفرضوووية األ
 أفددراد أراء، فددان 92.29، ومعامددل اخددتالف ضددعيف 0.222واحنددراف معيدداري ضددعيف ،3.06اجلزائريددة هددو 

وكدذا عددم التشدتت ( أحياندا) املعرفدة كدون تقدديرهم اتسدم باجلزئيدة دارةإلالعينة قد اتفقدت علدى تبدين ضدعيف 
ن تبدددين أالفرضددية القائلدددة بدد نتبدد عكسددده االحنددراف املعيدداري معامدددل االخددتالف، وبالتدددايل ي ، مددااإلجابدداتيف 

  . املعرفة ضعيف دارةإلة اجلزائرية املؤسسات االقتصادي
املعرفددة يف املؤسسددات االقتصددادية  إدارةكددون املتوسددق احلسددايب قددور متطلبددات علددى   بندداء :الفرضووية الثانيووة
 أراءفدددان ، % 27.14ومعامدددل اخدددتالف ضدددعيف  ،0.592واحندددراف معيددداري ضدددعيف ،2.11اجلزائريدددة هدددو 

، وبالتددايل نتبدد  الفرضددية القائلددة بددان املعرفددة إدارة إقامددةوفر متطلبددات تدد اتسددمت بددالرتدد يف مدددىالعينددة  أفددراد
عكسده ي ، وهو مدابالشكل الكايف واجليد املعرفة إدارةتطلبات مال تتوفر على  تصادية اجلزائريةاملؤسسات االق

 املعرفة دارةإلاالرتبا  القوي االجيايب بني الواقع الضعيف واملتطلبات الغري كافية 
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 :يف هذه الدراسة، نوجزه يف النقا  التالية إليهااملتوصل برز النتائج أمن  :النتائا .8
 .األخرى اإلنتاجاملعرفة العنصر اجلديد املولد للثروة، واملتسم بالدنومة والتوالد، عكس بقية عناصر  -
 .للتميز والتنافس كأساساملعرفة،   إدارةمزيدا من تكريس تبين برامج  إىلاالقتصاد احلديث، نضي  -
انده  إالعلى الرغم من الولوج اجليد يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات اجلزائرية،  -

 :دددددددمتوسق، ل إىلفيها ضعيف  املعرفة إدارة يبقى مستوى تبين 
اجلديدددة  وحتديددد واسددتقطاب العدداملني  األفكددارالكددايف يف تبددين الضددعيف والغددري  االهتمددام التقدددير و  -

 .احلاملني هلا األكفاء
املسددامهة يف الب ددث التطددوير  ألنشددطة اجلزائريددة ات سددملسددؤويل املؤس والضددعيف الدددعم الغددري الكددايف  -

   .خلق املعارف اجلديدة
 .لدى عموم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اآراءغياب الثقافة التنظيمية الداعمة للمشاركة وتبادل  -
املرونددة الغددري كافيددة يف اهلياكددل التنظيميددة ملختلددف املؤسسددات االقتصددادية اجلزائريددة، بالشددكل الددداعم  -

 .لتبين هذا النهج
اجلديددة  األفكداروطدر   املبدادرةلل وافز مسداعدة علدى تشدجيع العداملني علدى  أنظمةف يف تنيب ضع -

 .وتبادل املعارف فيما بينهم
 :التوصيات .9
 :، نقدم بعض التوصيات واالقرتاحاتأنفا املذكورةالنقائص  يفر اتد أملعلى  
 .االستمرار يف تعزيز االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ومواكبة مجيع التطورات املتعلقة هبا -
 .اجلديدة واملبادرات األفكاروخرباهتم وطر   أفكارتبين نظام حوافز  فعال لتشجيع العاملني على تبادل  -
 .املعرفة، كاهلياكل الشبكية إدارةتبين اهلياكل التنظيمية بات املرونة الكافية لدعم عمليات  -
ترسيخ القيم والعادات الداعمة ملشاركة ، و العمل على ترسيخ ثقافة املشاركة واملبادرة داخل املنظمة -

 .املعرفة وتناقلها بني العاملني
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 .احلاملني هلا فرادواألتبين نظام فعال لت ديد  وتعزيز مكامن  املعارف  -
 .عالقات مع املراكز الب ثية واجلامعات وإنشاءتشجيع عمليات الب ث والتطوير داخل املؤسسات،  -

  :المراجعقائمة 
 :باللغة العربيةالمراجع : الأو 
، دار غريب للطباعة والنشر (في عصر المعرفة دارةنماذج وتقنيات اإل) التميز إدارةعلي السلمي،  .1

 .9009والتوزيع، القاهرة، 
، دار الةديثة اإلداريةل خوعالقتها بالمدا األعمالالمعرفة في منظمات  إدارةعبد الرمحن اجلاموس،  .9

 .9011، سوريا،  1وائل للنشر، الطبعة 
، نظرية المنظمةش ادة العرموطي، نة، امحد يوسف عريقات، توفيق صاحل عبد اهلادي، أو حسني امحد الطر  .1

 .9019دار احلامد، عمان، 
، دار املسرية للنشر المعرفة إدارة إلىالمدخل عبد الستار العلي، عامر قنديلجي، غسان العمري،   .2

 .9002والتوزيع، عمان، 
 .9002، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  المعرفة إدارةرجيي مصطفي عليان،  .5
 .9002، دار املناهج للنشر والتوزيع،  عمان، ظم مساندة القراراتنسعد غالب ياسني،   .2
، القاهرة، (حبوث ودراسات) اإلدارية، املنظمة العربية للتنمية المعرفة إدارةصال  الدين الكبيسي،   .2

9005.  
األردن   ، دار صفاء للنشر والتوزيع ،(معرفة الزبون إدارة)المعرفة  إدارةعالء فرحان طالب، أمرية اجلنايب،  .2

 ،9002. 
 .9002، دار إثراء للنشر والتوزيع، األردن، القيادة الفاعلة والقائد الفعالعمر حممود غباين،  .2

، (السلوك في المنظمة دارةنظريات ونماذج وتطبيق عملي إل)، السلويف التنظيميإدريساملرسي  .10
 .9005اإلسكندرية، الدار اجلامعية ، 

 .9005، األهلية للنشر والتوزيع، األردن، (مدخل نظري)المعرفة  إدارةهيثم على حجازي،  .11
، جملة مكتبة امللك المعرفة إدارةالمعلومات في  اختصاصيرؤية مستقبلية لدور ، نعيمة حسن جرب رزوقي .19

 .9002،  9، ع 2فهد الوطنية ، مج 
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التنافسية المعرفة في تطوير الميزة  إدارةتقييم دور ثقافة المنظمة ونجاح سعد علي محود العنزي،  .11
 إدارةدكتوراه يف  أطروحة، دراسة تطبيقية في شركات الهاتف الخلوي العاملة بالعراق) المستدامة
 .9002، جامعة بغداد، األعمال
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 ،إدارة الجودة الشاملة كمدخل لإلدارة اإلستراتيجية للتكاليف
 دراسة إمكانية تطبيقها في عينة من المؤسسات الجزائرية الصناعية الكبرى

 

 راضية عطوي. د
 1سطيف  -، جامعة فرحات عباس(ب) أستاذ حماضر

 atoui_r@hotmail.com :بريد إلكرتوين

 :ملخص
يهدف هذا املقال إىل تبيني أمهية إدارة اجلودة الشاملة يف ترشيد اختاذ القرارات اإلدارية يف إطار 

بعد العرض املختصر ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة، حياول املقال توفري إطار . للتكاليف اإلسرتاتيجيةاإلدارة 
مؤسسة جزائرية  11اد على عينة مكونة من حتليلي لتقييم إمكانية تطبيق هذا املدخل وذلك باالعتم

 :وميكن تلخيص النتائج اليت خلصت إليها الدراسة يف ثالث نقاط أساسية .صناعية كبرية
 املؤسسات املدروسة لديها توجه اسرتاتيجي وتتبع إجراءات التخطيط االسرتاتيجي؛ -
ى الرغم من تطور هذه غري أنه وعل. معظم أنظمة حماسبة تكاليف هذه املؤسسات متطورة نوعا ما -

 األنظمة إال أهنا تسعى حلساب التكاليف وال يتم استغالهلا يف إدارة التكاليف؛
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف هذه املؤسسات ليس مستحيال، حيث أهنا تتوفر على بعض العوامل اليت  -

 .تسمح بالقيام مببادرة لتطبيقه إذا ما بذلت بعض اجملهودات والتعديالت
 .ختفيض التكاليف، اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكاليف، إدارة اجلودة الشاملة :مفتاحية اتكلم

Résumé : 

L’objectif de cet article est de montrer l'importance du TQM dans la 

rationalisation des décisions managériales sous l'angle du  management 

stratégique des coûts. Après une présentation succincte du concept, le 

papier tente de fournir une grille d'analyse afin d'évaluer les possibilités de 

mise en œuvre à partir d'un échantillon composé de 17 grandes entreprises 

industrielles algériennes. 

les résultats de l'étude se résument en trois points fondamentaux: 

mailto:atoui_r@hotmail.com
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- Toutes les entreprises étudiées ont une orientation stratégique et 

appliquent les démarches de management stratégique ; 

- Des systèmes de coûts développés sont mis en place dans la plupart des 

cas, se limitant essentiellement à la détermination des couts ; 

- La mise en place du TQM dans ces entreprises n'est pas impossible vu 

leurs potentialités, mais exige cependant à la fois une reconfiguration 

managériale et une détermination. 

Mots clés: Total Quality Management (TQM), le management stratégique 

des coûts, la réduction des coûts. 

 :ةــــــمقدم
باعتماد أحدث وأفضل  ملزمة املنظمات تالبيئة االقتصادية أصبح تعرفهاالتغريات اليت يف ظل 

إدارة اجلودة الشاملة، : على سبيل املثال ال احلصر هذه األسالي  من بني نذكرو سالي  إلدارة أعماهلا، األ
  أخرى تتطل  استجابة ومرونة يف وأسالي ،سلسلة القيمة التحسني املستمر، إعادة هندسة العمليات،

 املنظمات وكنتيجة لذلك وجدت .تزويد العمالء مبنتوجات وخدمات ذات قيمة مضافة وبأسعار تنافسية
. لفة بشكل اسرتاتيجيتكمع ضرورة التحكم يف عنصر ال مطالبة بإدارة بيئة معقدة وسريعة التغري نفسها

 اإلستراتيجيةاإلدارة  يطلق عليهمدخل حماسيب جديد حنو املنظمات  اجتهتويف ظل هذه البيئة املتغرية، 
تطبيق لتقنيات إدارة التكلفة من أجل الرتكيز "أهنا ب Slagmulderو Cooperاليت اعتربها  للتكاليف

1." للمنظمة يف نفس الوقت اإلسرتاجتيةعلى ختفيض التكاليف وحتسني الوضعية 
 

بقائها وتدعم تنافسيتها اجتهت على سي وحىت حتافظ واستجابة للتطورات احلاصلة يف احمليط التناف
باعتباره أسلوبا مهما من   (TQM)إدارة الجودة الشاملةمدخل اعتماد حنو العديد من املؤسسات 

 .أسالي  اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكلفة يؤدي إىل ختفيض التكلفة ويضمن اجلودة املطلوبة
 

                                                 
1 Cooper, R. and Slagmulder, R., “Strategic Cost Management: What is Strategic Cost 

Management?”, Management Accounting, Vol. 79, N°. 7, 1998, p.p. 14-16. 
 Total Quality Management  
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 :إشكالية البحث
 :التايل سؤالعلى الهتدف هذه الدراسة لإلجابة 

المعوقات  وما هيلمؤسسات الصناعية الجزائرية تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة ل يمكنهل 
 التي تحول دون ذلك؟

 :يتفرع إىل األسئلة التاليةوالذي 
 ما املقصود بإدارة اجلودة الشاملة؟ وما هي أهم املبادئ اليت تقوم عليها؟ -
 ل لدى املؤسسات الصناعية اجلزائرية توجه اسرتاتيجي؟ه -
هل توفر أنظمة حماسبة التكاليف هلذه املؤسسات املعلومات الكافية وهل تعمل على ختفيض  -

 التكاليف؟ 
ما هي الصعوبات واملعوقات اليت حتد من إمكانية تطبيق املؤسسات الصناعية اجلزائرية ملدخل  -

 للتكاليف بصفة عامة؟ اإلسرتاتيجيةاإلدارة إدارة اجلودة الشاملة وأسالي  
 :نضع الفرضيات التالية إلشكاليةولإلجابة على هذه ا

 ليس  للمؤسسات الصناعية اجلزائرية  توجه اسرتاتيجي؛ -
 أنظمة حماسبة التكاليف هلذه املؤسسات بسيطة وغري متطورة؛ -
 جلودة الشاملة؛ال تتوفر املؤسسات الصناعية اجلزائرية على مقومات تطبيق إدارة ا -
للتكاليف بصفة عامة صعوبات  اإلسرتاتيجيةتواجه إدارة اجلودة الشاملة وأسالي  اإلدارة  -

 .ومعوقات حتد من إمكانية تطبيقها يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية
 :هدف البحث

هتدف الدراسة إىل توضيح مدى أمهية إدارة اجلودة الشاملة كأحد األسالي  احلديثة إلدارة 
كما هتدف . تكاليف وما ميكن أن حتققه املؤسسة عند تطبيقه من زيادة جلودة املنتوج وختفيض للتكاليفال
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عمليا إىل معرفة ما إن كانت املؤسسات الصناعية اجلزائرية تتوفر على مناخ مناس  لتطبيق هذا املدخل 
 .وحتديد املعوقات اليت حتد من ذلك

 :منهجية البحث
إلجابة على التساؤالت املطروحة مت تقسيم البحث إىل جان  نظري  للتحقيق أهداف الدراسة و 

يتناول اإلطار املفاهيمي ملدخل إدارة اجلودة الشاملة وجان  تطبيقي سنحاول من خالله دراسة إمكانية 
تطبيق هذا املدخل على عينة من املؤسسات الصناعية اجلزائرية الكبرية احلجم ومدى توفر مناخ مشجع 

 .املقابل الوقوف على الصعوبات واملعوقات اليت ميكن أن حتول دون ذلكويف . لذلك
 

 الجانب النظري إلدارة الجودة الشاملة. 1
« Quality »مفهوم الجودة . 1.1

2
: 

قدرة "بأهنا  Edwards Deming منها تعريفقدم العديد من الكتاب واملؤلفني تعاريفا للجودة، 
وعادة ما تكون حاجات العمالء معقدة ومتعددة 3،"ت املستهلكاملنتوج أو اخلدمة على تلبية متطلبا

املالءمة "تعين اجلودة  Joseph Juranوبالنسبة لـ  .األوجه، لذلك ال ميكن تلبيتها دائما بطريقة حمددة
واليت يتم احلكم عليها من طرف املستعملني وليس ... ،(أو املالءمة لغرض االستعمال)لالستعمال 

خدمة خصائص جودة متعددة ميكن تصنيفها / أن لكل منتوج Juranكما أكد 4".راملصنعني أو التجا
فقد عرف اجلودة  Crosbyأما . اخلصائص املطلوبة من طرف العمالء، واخللو من العيوب: إىل نوعني

                                                 
2
 Yang, Ching-Chow, “ “The Integration of TQM and Six-Sigma”, Chapter 9 

in :Total Quality Management and Six Sigma”, Edited by Aized Tauseef, InTech, 

2012, p.p. 219- 220.  
3 Edwards, C. D. ,  "the meaning of quality", Quality Progress, 1968, p.p. 36- 39, cited 

in (Yang, Ching-Chow, 2012, p.219) 
4
 Juran, J. M., “Quality Control Handbook”, McGraw- Hill, New York, 3

rd
 ed, 1974, 

cited in (Yang, Ching-Chow, 2012, p.220)  
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أو " صفر عي "كما ركز كذلك من وجهة نظر العمالء على    5"التوافق مع متطلبات العمالء"على أهنا 
 6."اخلدمة يف كل وقت/ مواصفات املنتوجتلبية كل "

وهناك عدة . هذه التعاريف اليت سبق ذكرها ال تتناقض مع بعضها البعض وهي تقريبا متماثلة
ومنظمة املعايري  (JIS Z8101)وقد قدمت املعايري الصناعية اليابانية . باحثني قدموا تعاريف مشاهبة

اخلدمة / على أهنا جممل مسات وخصائص املنتوجنفس التعريف للجودة  (ISO 8402-1986)الدولية 
اخلدمات إىل / وبالتايل، حيتاج مقدم املنتوجات. اليت حتدد القدرة على إشباع احتياجات وترقبات العمالء

 .حتديد املواصفات بناءا على هذه السمات واخلصائص اليت ميكنها مقابلة متطلبات وترقبات العمالء
 :خيص معاين اجلودة كما يليوبناءا على ما سبق ميكننا تل

 اخلدمة؛/ اجلودة هي املطابقة ملعايري ومواصفات املنتوج -
وتتحدد باالحنراف عن مقاييس خصائص  %011اجلودة هي صفر عي  أو تلبية املواصفات  -

 جودة املنتوج؛
 اخلدمة املالءمة لغرض االستعمال بناءا على وظائفه؛/ اجلودة تعين بأن لدى املنتوج -
حيث يتم  وإرضائهم العمالءاخلدمة على تلبية احتياجات وترقبات / قدرة املنتوجاجلودة هي  -

تقييمها من طرف العمالء فقط استنادا على السمات واخلصائص األساسية اليت يقدرها العميل 
 .اخلدمة/ يف املنتوج

 :إدارة الجودة تطور. 1.1
عملية التصنيع، هذه اإلجراءات  اعتمدت الصناعات عدة إجراءات ملراقبة جودة املنتوجات خالل

ففي البداية كانت أهم مفاهيم اجلودة تركز على املنتوج . خمتلفة بعض الشيء نظرا لتغري مفهوم اجلودة

                                                 
5 Crosby, P., “Quality is Free: The Art of Making Quality Certain”, McGraw - Hill, 

New York, 1979, cited in (Yang, Ching-Chow, 2012, p.220). 
6 Ibid. 
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ويتزامن تطور إدارة اجلودة مع تغري تركيز . وعملية التصنيع، مث تغريت لرتكز على املستعمل، العميل والقيمة
 7:ذكرها فيما يلياجلودة الذي كان على عدة مراحل ن

 ؛(Inspection Quality Control : IQC)مراقبة اجلودة بالفحص  -

 ؛(Statistical Process Control : SPC)املراقبة باستخدام األسالي  اإلحصائية  -

 ؛(Total Quality Control : TQC)مراقبة اجلودة الشاملة  -
 ؛(Company-Wide Quality Control : CWQC)مراقبة اجلودة على كامل املنشاة  -
 .(Total Quality Management : TQM)إدارة اجلودة الشاملة  -

  TQMومبادئ مفهوم . 1.1
ميكن تعريف اجلودة الشاملة على أهنا التوافق الدائم للمنتوجات واخلدمات مع متطلبات العمالء 

هوم اجلودة من عّدة ومن هذا املنظور البد أن يُوّسع مف. وذلك بالتحكم يف كل أنشطة املؤسسة هاوتطور 
 8:اجتاهات

 ال تتعلق اجلودة باملنتوج فقط وإمنا بكل أنشطة املؤسسة؛ -
 املنتوج ليس موّجها للعميل فقط، بل ملستعملي املنتوج؛ -
يّتسع مفهوم العميل ليشمل عالقات العمل داخل املؤسسة حيث يتضمن كذلك مفهوم العميل  -

 الداخلي؛
ط، بل هي مسؤولية كل املشاركني يف العملية اإلنتاجية إذ أن كال املراقبة ليست مسؤولية املختصني فق -

 .   من هؤالء مطال  مبمارسة املراقبة الذاتية على إنتاجه ومهامه

                                                 
7 Yang, Ching-Chow, Op.cit, p.p. 221- 223 
8 Boyer André et al,"Les fondamentaux de l’entreprise", Les Editions D’Organisations, 

 Paris, 3
ème

 édition, 2005, p.121. 
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املتعلقة بإرضاء املسامهني، جودة العائد : ومسيت باجلودة الشاملة ألهنا تشمل ثالث جودات هي
 –جودة الحياة عينة للعميل أو املستهلك النهائي ومن أجل تلبية احتياجات مجودة المنتوج أو الخدمة 

 . ويتعلق هذا بتلبية احتياجات األفراد املتواجدين داخل املنظمة -داخل العمل وخارجه
هي فلسفة وجمموعة من املبادئ التوجيهية اليت متثل أساس التحسني فإدارة اجلودة الشاملة أما 

كمية لتحسني املواد واخلدمات املقدمة للمنظمة، كل   وتطبق موارد بشرية وأسالي . املستمر للمنظمة
وهي تدمج بني تقنيات . ، ودرجة إشباع احتياجات العمالء احلالية واملستقبليةهاالعمليات اليت تتم داخل

أي  9.لمنظمةلاإلدارة األساسية، جمهودات التحسني املوجودة، وأدوات تقنية يف عملية التحسني املستمر 
الشاملة ليست جمرد ضمان جودة املنتوج أو اخلدمة، بل هي طريقة إلدارة األفراد إدارة اجلودة أن 

 10والعمليات لضمان اإلشباع التام للعميل يف أي مستوى سواء كان داخليا أو خارجيا
:TQM لـفيما يلي بعض املبادئ األساسية و 

11
 

 العميل حيدد اجلودة؛ -
حيث ال ينبغي أن نتكلم عن جمرد آراء وإمنا يتطل  حتسني اجلودة اعتماد مقاييس فعالة للجودة  -

 على بيانات؛
 األفراد الذين يعملون داخل النظام هم الذين خيلقون اجلودة؛ -
 اجلودة هدف متحرك يتطل  االلتزام بالتحسني املستمر؛ -
الوقاية هي املفتاح اجلوهري إلنتاج جودة عالية وليس اكتشاف األخطاء حيث ينبغي القيام  -

 حة، بشكل صحيح منذ املرة األوىل ودائما؛باألشياء الصحي

                                                 
9 Mansir, Brian E. and Schacht, Nicholas R., “Total Quality Management: A guide to 

implementation”, Logistic Management Institute, 1989, p. 1-3. 
10 Department of trade and industry, “ Total Quality Management TQM)”, no 

publication date, p. 01, available in www.dti.gov.uk/quality/tqm 
11

 Hammett, “ The philosophy of TQM: An Overview”, University of Michigan, no 

publication date, p.04. 
 

http://www.dti.gov.uk/quality/tqm
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 .جي  أن تدعم اإلدارة العليا كل املبادرات املتعلقة باجلودة -
 

 المؤسسات الصناعية الجزائريةعينة من  في  TQMدراسة إمكانية تطبيق  .1
سنحاول دراسة إمكانية تطبيقها على عينة من املؤسسات  ،TQMبعد عرض اجلان  النظري لـ 

 .ذلك حتول دونالوقوف على الصعوبات واملعوقات اليت ميكن أن و . زائرية الكبرية احلجمالصناعية اجل
 :منهجية الدراسة .1.1

ستخدم األسلوب الوصفي التحليلي، حيث سيتم جتميع البيانات من سنتحقيق أهداف الدراسة ل
 SPSSحصائي تفريغها وحتليلها باستخدام الربنامج اإلو عينة بتوزيع استبيان عليها الأفراد 

 واستخدام
 .حصائية املناسبة هبدف الوصول إىل دالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسةاالختبارات اإل

 :ةـــــأداة الدراس .1.1
فرضيات وأهداف  هقمنا بتصميم استبيان جلمع البيانات من أفراد عينة الدراسة حبيث تغطي عناصر 

 :احملاور التاليةوقد مت تقسيم االستبيان إىل . البحث
يناقش ما إن كان ملؤسسات عينة الدراسة توجه  :اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي: (11)المحور 

يتكون هذا . اسرتاتيجي بشكل عام واالهتمام الذي توليه للتخطيط االسرتاتيجي بشكل خاص( تفكري)
  ؛عناصر 10احملور من 
يناقش مدى اهتمام املؤسسة : تكاليف في المؤسسةوظيفة وأهداف نظام محاسبة ال(: 11)المحور 

املستجوبة بعنصر التكلفة وذلك من خالل معرفة مدى تطور نظام حماسبة تكاليفها واملكانة اليت حيتلها، 
  ؛عناصر 01يتكون احملور الثاين من . إضافة إىل حماولة حتديد وظيفته وأهدافه

يناقش إمكانية تطبيق مؤسسات : TQMوب إمكانية تطبيق مؤسسات العينة ألسل: (11)المحور
املادية، البشرية، )وذلك من خالل معرفة ما إن كانت إمكانيات املؤسسات . TQMالعينة ملدخل 
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 9يتكون احملور من . هذا املدخل( فلسفة وأفكار)تسمح بتطبيق مبادئ ( املالية، اللوجستية واملعلوماتية
  ؛عناصر

وأساليب اإلدارة  TQMلتي تحول دون تطبيق الصعوبات والمعوقات ا :(10)المحور
بشكل  TQMيناقش أهم املعوقات والصعوبات اليت حتول دون تطبيق  :اإلستراتيجية للتكاليف

ويتكون هذا . خاص وأسالي  اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكاليف بشكل عام يف مؤسسات عينة الدراسة
 .عناصر 5احملور من 
 .عناصر 5ص البيانات الشخصية للمستجوبني ويتكون من خي :المعلومات الشخصية :5المحور 

 : كما يلي( بأربع درجات)املستجوبني وفق سلم ليكرت الرباعي ( آراء)وقد صنفنا إجابات 
 غير موافق بشدة غير موافق موافق موافق بشدة التصنيف

 1 1 1 0 الدرجة

 .كما تضمن االستبيان بعض العناصر متعددة اخليارات  
  :ةــــــسعينة الدرا .1.1

تضم عينة الدراسة املدراء املاليني أو احملاسبني أو مراقيب التسيري باملؤسسات حمل الدراسة واليت يبلغ 
باتنة، جباية، برج بوعريريج،والية سطيف، )مؤسسة كبرية احلجم موزعة على مستوى شبه وطين  00عددها 

بشكل انتقائي حس  إمكانية  اعية الكبريةاقتصرت الدراسة على املؤسسات الصن(.اجلزائر العاصمة،بسكرة
 :، وبذلك كان اختيار العينة خيضع لتوفر الشروط التاليةالوصول إليها

وبذلك تستثىن املؤسسات الصغرية (: عامل 051حيث يتجاوز عدد عماهلا )أن تكون املؤسسة كبرية  -
 طارها؛واملتوسطة ألنه ال ميكن احلديث عن اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكاليف يف إ

وهذا جيعلنا نستثين من املؤسسات الكبرية تلك اليت تنتمي لقطاع اخلدمات، القطاع : أن تكون صناعية -
 وهذا جيعل جمتمع الدراسة أضيق؛. املايل، التجاري وتلك اليت هلا نشاط توزيع

 .فسةوهذا يعين استثناء املؤسسات الصناعية اليت ال تواجه منا: أن تنشط املؤسسة يف قطاع تنافسي -
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 :صدق االستبيان واالتساق الداخلي لفقراته .0.1
توافق مضمون  (validité du questionnaire)يقصد بصدق االستبيان : صدق االستبيان .1.0.1

ولقد جلأنا يف إطار البحث إىل املراجعة األدبية املتخصصة الستنباط . العناصر مع املفاهيم اليت يتم قياسها
 . ور وذلك استنادا على الدراسات السابقةخمتلف حماور االستبيان ومكونات كل حم

 (Alpha Cronbach)سنستخدم معامل ألفا كرونباخ :االتساق الداخلي لفقرات االستبيان  .1.0.1
حيث يتم حساب هذا . (fiabilité du questionnaire)لقياس االتساق الداخلي لفقرات االستبيان

يعرض النتائج ويبني أن معامالت الثبات  1واجلدول رقم . املعامل للعناصر اليت تشكل جمموعة متجانسة
 . مرتفعة

 (طريقة ألفا كرونباخ)معامل الثبات : (11)جدول رقم 

 عدد العناصر عنوان الفقــــــــــــــــــــــــــرات الرقم
قيمة معامل ألفا 

 كرونباخ
 0,,18 5 اإلسرتاتيجية والتخطيط اإلسرتاتيجي 11

 ,18,0 15 تكاليف يف املؤسسةوظيفة وأهداف نظام حماسبة ال 10

 50,.1 15 وصف نظام حماسبة التكاليف 10

 TQM 19 1.091إمكانية تطبيق مؤسسات العينة ألسلوب  10

 TQM 15 1.0,0الصعوبات واملعوقات اليت حتول دون تطبيق  10

 SPSSبرنامج من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :المصدر

وهذا يعين أن هناك تناسق  1.0بات ألفا لكل الفقرات أكرب من أن معامالت الث حيث نالحظ
داخلي مقبول للمفاهيم املدروسة واالستبيان مقبول وميكن اعتماد نتائجه واالطمئنان ملصداقيتها يف حتقيق 

 . أهداف الدراسة
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 :تحليل البيانات واختبار الفرضيات   .1.5
سنقوم بتحليل البيانات واختبار فقراته تبيان واالتساق الداخلي لبعد التحقق من مصداقية االس

  .الفرضيات
باستخدام اختبار بعدما ثبت أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي :  تحليل محاور الدراسة. 1.5.1

Kolmogorov-Smirnov  وأنه ال ميكن استخدام االختبارات املعلمية لعينة واحدة مثل اختبار
Student االستبيان الختبار غري معلمي هو اختبار ، سنلجأ إذا يف حتليل حماورwilcoxon  لعينة
يف هذه احلالة ويستخدم أساسا يف  Studentوالذي حيل حمل اختبار  (One sample test)واحدة 

 .كما يعتمد يف حتليله على الوسيط بدال من املتوسط احلسايب. حالة املتغريات السلمية ويقوم على الرت 
 التوجه االستراتيجي للمؤسسة: ولتحليل بيانات المحور األ : 

 :سنحاول حتليل عناصر هذا احملور على مراحل
لعينة واحدة وسنحاول من  wilcoxon اختبارسنستخدم : اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجي: أوال

 :خالله اختبار الفرضية التالية
H0 : الوسيط احملسوبm  مساوي للوسيط النظريm0 ينة حول توفر أي أن آراء أفراد الع

والتزامها بالتخطيط االسرتاتيجي تتجه للحياد وليس هناك اجتاه ال للموافقة وال  إسرتاتيجيةاملؤسسات على 
 .(10)والنتائج نعرضها يف اجلدول رقم . =1.15للرفض عند مستوى داللة 

وهذا يعين رفض فرضية العدم   1815أن مستوى الداللة جملموع العناصر مساوي لـ يبني اجلدول 
، فهذا يعين أن (085)أكرب من الوسيط النظري  (3)وقبول الفرضية البديلة، ومبا أن الوسيط احملسوب 

نحو الموافقة على أن لمؤسسات العينة إستراتيجية وأنها تلتزم بإجراءات التخطيط  اآلراء تتجه
 .اإلستراتيجي

مستوى الداللة أقل ) 13إىل  10حيث أن آراء أفراد العينة تتجه حنو املوافقة بالنسبة للعناصر من 
حمددة يف  وهذا يعين أن ملؤسسات العينة أهدافا على املدى الطويل وأن هذه األهداف( 1815من 
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يف حني أن مستوى الداللة للعنصرين . عامة واملؤسسات تعتمد إجراءات التخطيط االسرتاتيجي إسرتاتيجية
وهذا يعين قبول فرضية العدم وآراء أفراد العينة تتجه للحياد وليس هناك اجتاه  1815أكرب من  15و  10

التخطيط االسرتاتيجي ووجود قسم أو  إلجراءات( وثيقة)ال للموافقة وال للرفض فيما خيص وجود دليل 
 . شخص باملؤسسة يهتم بالتخطيط االسرتاتيجي

 اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجي: (11)لجدول رقم ا

 الوسيط العـــــــــــــــــــــناصــــــــــــــــــــــــر رقمال
الوسيط 
 النظري

قيمة 
w 

 قيمة
Zالمعيارية 

مستوى 
 الداللة

 ,1811 08050 030 2.5 3 .للمؤسسة أهداف حمددة على املدى الطويل 11

 18110 08,93 019 085 3 .عامة إسرتاتيجيةهذه األهداف حمددة يف  11

 18101 ,,085 000 085 3 .ؤسسة إجراءات للتخطيط االسرتاتيجيتعتمد امل 11

10 
يصف إجراءات التخطيط ( وثيقة)يوجد دليل 
 .االسرتاتيجي

0 085 0985 18000  -18530 

15 
يوجد قسم أو شخص حمدد باملؤسسة يهتم 

 .بالتخطيط االسرتاتيجي
3 085 0085 08133 18310 

 1,151 1,9,0 51,5 1,5 1 مجموع العناصر

 SPSSبرنامج من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :المصدر

بعدما ثبت أن ملؤسسات العينة إسرتاتيجية سنحاول دراسة :  طبيعة اإلستراتيجية العامة المتبعة: ثانيا
 %0085يتضح لنا أن أغلبية مؤسسات العينة بنسبة تعادل حيث .التوجه اإلسرتاتيجي هلذه املؤسسات

 إسرتاتيجيةتبع ت%  0385ونسبة قليلة منها تعادل . التخصص يف جمال نشاط معني إسرتاتيجيةتتبع 
 .تنويع جمال نشاطها

التميز يف النوعية، حيث تبلغ نسبة  إسرتاتيجيةأن أغلبية مؤسسات العينة تتبع  يتضح أيضا،كما  
يف املرتبة الثانية اسرتاتيجية الرتكيز بنسبة  وتأيت %. 0085املؤسسات اليت تتبىن هذه اإلسرتاتيجية التنافسية 
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الريادة يف التكاليف إال نسبة ضئيلة جدا تقدر  إسرتاتيجيةبينما ال متثل املؤسسات اليت تتبىن %.  0080
 .تعطي األولوية لنوعية منتوجاهتا وليس لتخفيض التكاليفوهذا يعني أن أغلبية المؤسسات  %.589بـ 

من خالل حتليلنا لبيانات هذا احملور ميكننا تلخيص النتائج  :المحور األول خالصة تحليل بيانات
 :املتوصل إليها فيما يلي

أفادت الدراسة أن أغلبية مؤسسات العينة املدروسة هلا أهداف على املدى الطويل حمددة يف 
ت تعتمد كما أن أغلبية املؤسسا. عامة تتمثل غالبا يف التخصص يف جمال نشاط معني إسرتاتيجية
التميز كإسرتاتيجية تنافسية حيث تويل األولوية جلودة منتوجاهتا لتحقيق ميزة تنافسية وليس  إسرتاتيجية

 . للتكلفة املنخفضة
حيث تتوفر على  لمؤسسات العينة توجه استراتيجي هواستنادا ملا سبق ميكن التوصل إىل أن

 .يحمددة وتلتزم بإجراءات التخطيط اإلسرتاتيج إسرتاتيجية
 نظام محاسبة التكاليف: تحليل بيانات المحور الثاني: 

سنحلل هذا احملور من خالل دراسة وظيفة وأهداف نظام حماسبة التكاليف يف املؤسسة، ووصفه  
 :كما هو مبني فيما يلي

 

 :نظام محاسبة التكاليف في المؤسسةوظيفة وأهداف : أوال
يف االستبيان وسنحاول  00إىل  ,صر من لعينة واحدة على العنا wilcoxon اختبارسنستخدم 

 :من خالله اختبار الفرضية التالية
H0 :الوسيط احملسوب m  مساوي للوسيط النظريm0   أي أن آراء أفراد العينة حول حتقيق نظام حماسبة

      التكاليف لوظيفته وأهدافه تتجه للحياد وليس هناك اجتاه ال للموافقة وال للرفض عند مستوى داللة
 =1815. 

 1815يتبني أن مستوى الداللة لكل العناصر أقل من حيث  .3والنتائج نعرضها يف اجلدول رقم 

والوسيط احملسوب أكرب من الوسيط النظري مما يعين رفض فرضية العدم وأن آراء أفراد العينة تتجه حنو 
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وضحة يف اجلدول علومات لتحقيق األهداف امل مالقبول بأن نظام حماسبة التكاليف يعمل على توفري
 :املوايل

 وظيفة وأهداف نظام محاسبة التكاليف: (11)جدول رقم 

 الوسيط العناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الرقم
الوسيط 
 النظري

 wقيمة 
 Zقيمة

 لمعياريةا
مستوى 
 الداللة

8 
يوفر نظام حماسبة التكاليف معلومات تساهم يف 

ة وتنفيذ اإلسرتاتيجية ووضع اخلطط صياغ
 .والسياسات العامة

3 085 000 08900 18113 

يوفر نظام حماسبة التكاليف معلومات تساعد يف  9
 18110 38000 00085 085 3 .اختاذ القرارات على خمتلف املستويات اإلدارية

يوفر نظام حماسبة التكاليف معلومات تساعد على  11
 1.110 38009 000 085 3 .تقييم األداء

 يعمل نظام حماسبة التكاليف على تقييم املخزون 11
 18110 38000 003 085 3 .بشكل دقيق

يستعمل نظام حماسبة التكاليف يف حتديد أسعار  10
 18111 38009 053 085 0 .املنتوجات

 1,111 1,0,5 115 1,5 1 جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العناصر

 SPSSبرنامج من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :درالمص

 :وصف نظام محاسبة التكاليف ومدى كفاية المعلومات التي يوفرها: ثانيا
يف االستبيان وسنحاول  00إىل  03لعينة واحدة على العناصر من  wilcoxon اختبارسنستخدم 

 :من خالله اختبار الفرضية التالية
H0 : الوسيط احملسوبm  مساوي للوسيط النظريm0  أي أن آراء أفراد العينة حول كفاية

معلومات نظام حماسبة التكاليف تتجه للحياد وليس هناك اجتاه ال للموافقة وال للرفض عند مستوى داللة 
=1815. 
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عناصر أقل من أن مستوى الداللة لكل اله يتبني من خالل الذي 0والنتائج نعرضها يف اجلدول رقم 
والوسيط احملسوب أكرب من الوسيط النظري مما يعين رفض فرضية العدم وأن آراء أفراد العينة تتجه  1815

 :املوضحة يف اجلدول املوايل كافيةالعلومات املحنو القبول بأن نظام حماسبة التكاليف يعمل على توفري 
 

 سبة التكاليفكفاية المعلومات التي ينتجها نظام محا: (10)جدول رقم 

 الوسيط العناصر الرقم
الوسيط 
 النظري

 wقيمة 
 Zقيمة

 لمعياريةا
مستوى 
 الداللة

10 
يصنف نظام حماسبة التكاليف األعباء إىل مباشرة 

 18111 38009 053 085 3 .وغري مباشرة

10 
يصنف نظام حماسبة التكاليف األعباء إىل ثابتة 

 18113 08933 03085 085 3 .ومتغرية

10 
دد نظام حماسبة التكاليف تكاليف خمتلف حي

 18113 38109 000 085 3 .املراحل اليت مير هبا املنتوج

11 
يسمح نظام حماسبة التكاليف بتحديد تكاليف 
معيارية بناءا على أسس موضوعية مع مراعاة 

 .ظروف اإلنتاج الطبيعية
3 085 030 08000 18115 

11 
ن احنرافات يوفر نظام حماسبة التكاليف تقارير ع
 1,111 38000 039 085 3  .التكاليف الفعلية عن املعيارية وأسباهبا

 1,111 1,15 111 1,5 1 جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العناصر

  SPSSبرنامج من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :المصدر 

ا لبيانات هذا احملور ميكننا تلخيص النتائج من خالل حتليلن :خالصة تحليل بيانات المحور الثاني
 :املتوصل إليها فيما يلي

مؤسسات العينة لديها نظام حماسبة تكاليف يوفر القدر الكايف من املعلومات اليت تسمح له 
بتحقيق الوظيفة واألهداف اليت وضع ألجلها، حبيث يعمل على توفري معلومات تساهم يف صياغة وتنفيذ 

ع اخلطط والسياسة العامة، معلومات تساعد يف اختاذ القرارات على خمتلف املستويات اإلسرتاتيجية ووض
بشكل دقيق، إضافة إىل استخدام معلوماته يف حتديد  اإلدارية وتساعد على تقييم األداء وتقييم املخزون
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اليف خمتلف يصنف األعباء إىل مباشرة وغري مباشرة، ثابتة ومتغرية، حيدد تككما أنه . أسعار املنتوجات
املراحل اليت مير هبا املنتوج، ويسمح بتحديد تكاليف معيارية بناءا على أسس موضوعية مع مراعاة ظروف 

 . ويوفر تقارير عن احنرافات التكاليف وأسباهبا. اإلنتاج الطبيعية
أن ملؤسسات العينة أنظمة حماسبة تكاليف متطورة نوعا وبناءا على كل ما سبق ميكن التوصل إىل 

. غري أهنا تبقى جمرد أنظمة تقليدية حلساب التكاليف وال تعمل على ختفيضها. ما وتوفر معلومات كافية
إىل األسالي  احلديثة لإلدارة  االنتقالمما يعين احلاجة إلعادة النظر فيها والتفكري يف مبادرة دراسة إمكانية 

 .  اإلسرتاتيجية للتكاليف
 نية تطبيق مدخل إمكا: تحليل بيانات المحور الثالثTQM : 

يف االستبيان سنقوم  00إىل  ,0لعينة واحدة على العناصر من  Wilcoxonباستخدام اختبار 
 :باختبار الفرضية التالية

H0 : الوسيط احملسوبm  مساوي للوسيط النظريm0  أي أن آراء أفراد العينة حول إمكانية تطبيق
 .=1815وافقة وال للرفض عند مستوى داللة تتجه للحياد وليس هناك اجتاه ال للم TQMمدخل 

مما يعين رفض  1815أن مستوى الداللة جلميع العناصر أقل من  5اجلدول رقم يتضح من خالل 
حيث أن هناك . TQMفرضية العدم وآراء أفراد العينة تتجه للقبول فيما خيص إمكانية تطبيق مدخل 

باستثناء  ،واليت متثل حمددات تطبيق املدخل 5كل العناصر املذكورة يف اجلدول باجتاه للقبول فيما يتعلق 
هناك اجتاه للرفض فيما خيص توفر إمكانيات لتطوير التكنولوجيا احلديثة  عنصر واحد حيث ثبت أن

 .هبدف حتسني جودة املنتجات واخلدمات
 TQMإمكانية تطبيق : (15)جدول رقم 

 الوسيط ـــناصــــــــــــــــــــــــرالعــــــــــــــــــ الرقم
الوسيط 
 النظري

 wقيمة 
 قيمة

Zالمعيارية 
مستوى 
 الداللة

15 
خطة واضحة ( أو ميكن أن تتبىن)لدى املؤسسة 

 .وحمددة األهداف فيما خيص اجلودة
3 085 00085 38001 1,111 

 1,111 38010 000 085 3ميكن أن تعمل املؤسسة على حتسني جودة   19
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فيض تكاليفها منتوجاهتا بصفة مستمرة وخت
 .إلرضاء العمالء

11 
لدى املؤسسة املرونة الكافية والقدرة على التكيف 

 مع التغريات يف احتياجات وأذواق العمالء
3 085 005 08000 1,115 

11 
ميكن ملؤسستكم تقدمي خدمات ما بعد البيع مبا 

 .يتناس  واحتياجات العمالء
3 085 000 38190 1,111 

11 
ميكن ختفيض فرتة انتظار العميل واالستجابة له 

 .بسرعة
3 085 05585 0890, 1,105 

11 

لدى اإلدارة قابلية إلشراك العاملني يف وضع 
اخلطط لتحسني اجلودة واألداء و العمل بروح 

 .الفريق
3 085 00085 08050 1,110 

10 
ميكن إجراء عمليات تفتيش ورقابة على 

 .ستمرة لضمان اجلودةاملنتوجات بصفة م
3 085 000 38003 1,111 

15 
ميكن توفري نظام لتدري  وحتفيز العاملني  

 ليصبحوا متعددي املهارات
3 085 000 080,3 1,119 

1, 
لديكم إمكانيات لتطوير التكنولوجيا احلديثة 

 .هبدف حتسني جودة املنتجات واخلدمات
0 085 30 0899  -1,10, 

 1,111 1,055 151 085 1 ــــــــــــــــــــــع العناصرجميــــــــــــــــ 

 SPSSبرنامج من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :المصدر

 

 :يلي من خالل ما سبق ميكن تلخيص نتائج هذا احملور فيما :خالصة تحليل بيانات المحور الثالث
كأحد  TQM تسمح بتطبيق أفادت معظم اآلراء املستجوبة أن املؤسسات تتوفر على مقومات

األسالي  احلديثة لإلدارة اإلسرتاتيجية للتكاليف، حيث توصلنا من خالل التحليل إىل أن املؤسسات 
التميز يف نوعية  إسرتاتيجيةخاصة وأن معظمها تتبىن ، تتوفر على مناخ مناس  جدا لتطبيق هذا املدخل

 .ذا احملور تتجه للقبولمما جعل اآلراء حول كل العناصر املتعلقة هب منتوجاهتا
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 الصعوبات والمعوقات العامة: تحليل بيانات المحور الرابع: 
يف االستبيان سنقوم  31إىل  00لعينة واحدة على العناصر من  Wilcoxonباستخدام اختبار 
 :باختبار الفرضية التالية

H0 : الوسيط احملسوبm  مساوي للوسيط النظريm0 عدم وجود  أي أن آراء أفراد العينة حول
صعوبات ومعوقات حتول دون إمكانية تطبيق مداخل اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكاليف تتجه للحياد وليس 

 .=1815هناك اجتاه ال للموافقة وال للرفض عند مستوى داللة 
 الصعوبات والمعوقات العامة: (,1)جدول رقم 

الوسيط  الوسيط العـــــــــــــــــــــناصــــــــــــــــــــــــر الرقم
 قيمة wة قيم النظري

Zالمعيارية 
مستوى 
 الداللة

1, 

لدى املؤسسة اإلمكانيات املادية والتقنية اليت تسمح 
باستخدام التقنيات احلديثة يف اإلنتاج واألمتتة والتطور 

 .التقين
0 085 30 0899  -1,10, 

1, 

لدى املؤسسة وعي بأمهية تطبيق أسالي  اإلدارة 
اف اإلسرتاتيجية للتكاليف يف حتقيق األهد

 اإلسرتاتيجية
0 085 33 08000  -1,111 

15 
لدى املؤسسة قابلية واستعداد للتغيري من النظم 

 1,111 080,0 33 085 0 اإلدارية التقليدية إىل احلديثة؟

19 
لدى املؤسسة الكفاءات الالزمة لتطبيق األسالي   

 1,111-  080,0 31 085 0 .اإلدارية احلديثة

11 

يت تنشط فيها املؤسسة تستدعي تعتقدون أن البيئة ال
إىل األسالي  احلديثة واألسالي  التقليدية  االنتقال

 .اليت تعتمدوهنا ال تعترب كافية
3 085 03, 0899, 111 ,1 

 1,1,1-  95,,1 19 1,5 1 جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العناصر

 1,115-  1,111 11,5 1,5 1 19إلى  ,1 مجموع العناصر من

 SPSSبرنامج من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :المصدر
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مما يعين رفض  1815من أن مستوى الداللة جلميع العناصر أقل الذي يوضح السابق اجلدول 
بينما تتجه للقبول بالنسبة  09إىل  00فرضية العدم وآراء أفراد العينة تتجه للرفض فيما خيص العناصر من 

لذلك قمنا باختبار . لكن عند اختبارنا لكل العناصر مع بعضها مل تكن هلا داللة إحصائية .31للعنصر 
حيث . وجود داللة إحصائية لآلراء واجتهت للرفضمع بعضها وكانت النتيجة  09إىل  00العناصر من 

ثبت عدم وعي أغلبية املؤسسات بأمهية تطبيق أسالي  اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكاليف يف حتقيق األهداف 
، وعدم توفرها على الكفاءات الالزمة لتطبيق األسالي  اإلدارية احلديثة، كما أهنا ال متلك اإلسرتاتيجية

وكل . والتقنية اليت تسمح باستخدام التقنيات احلديثة يف اإلنتاج واألمتتة والتطور التقيناإلمكانيات املادية 
هذا يشكل عوائق حتول دون تطبيق أسالي  اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكاليف بشكل عام وأسلوب 

TQMعلى الرغم من أن أغلبية املؤسسات تعتقد أن البيئة اليت تنشط فيها تستدعي . بشكل خاص
وهذا يثبت صحة الفرضية . إىل األسالي  احلديثة واألسالي  التقليدية اليت تعتمدها ال تعترب كافية قالاالنت

 .اليت متت صياغتها يف إطار هذا البحث
 

 :اتمةــــــخ
 :بعد الدراسة اليت قمنا هبا ميكن تلخيص النتائج املتوصل إليها فيما يلي

حيث  :عدم صحة الفرضية األولى التي مفادها أن مؤسسات العينة ليس لها توجه استراتيجي -
التخصص يف جمال نشاط معني وتعتمد  إسرتاتيجيةتجوبة أن املؤسسات تتبع أفادت أغلبية اآلراء املس

 كما أهنا تعتمد إجراءات التخطيط اإلسرتاتيجي؛. جودة منتوجاهتا كميزة تنافسية
التي مفادها أن لمؤسسات العينة أنظمة محاسبة تكاليف بشكل جزئي عدم صحة الفرضية الثانية  -

غري أنه . سبة تكاليف املؤسسات املستجوبة متطورة نوعا ماحيث ثبت أن معظم أنظمة حما: بسيطة
وعلى الرغم من تطور هذه األنظمة إال أهنا تسعى حلساب التكاليف وال يتم استغالهلا يف إدارة 

وهي بذلك حباجة إلعادة النظر فيها . التكاليف واملعلومات اليت توفرها تبقى حمدودة وغري كافية
 ت تقدمي البيانات اليت تتعلق بأدوات اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكاليف،وتطويرها حىت تستويف متطلبا
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  TQMعدم صحة الفرضية الثالثة التي مفادها أن مؤسسات العينة ال تتوفر على مقومات تطبيق  -
حيث توصلنا إىل أن تطبيق هذا األسلوب ليس : للتكاليف اإلستراتيجيةكأحد أساليب اإلدارة 

على بعض العوامل اليت تسمح بالقيام مببادرة لتطبيقه إذا ما بذلت بعض مستحيال واملؤسسات تتوفر 
، حيث أن املؤسسات تتوفر على مناخ مناس  جدا لتطبيق هذا املدخل .اجملهودات والتعديالت

مما جعل اآلراء حول كل العناصر  التميز يف نوعية منتوجاهتا إسرتاتيجيةخاصة وأن معظمها تتبىن 
 ر تتجه للقبول؛املتعلقة هبذا احملو 

وأساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكاليف تواجه  TQM صحة الفرضية الرابعة التي مفادها أن -
أن أغلبية  فعلى الرغم من:  صعوبات ومعوقات تحد من إمكانية تطبيقها في مؤسسات العينة

واألسالي  املؤسسات تعتقد أن البيئة اليت تنشط فيها تستدعي االنتقال إىل األسالي  احلديثة 
التقليدية اليت تعتمدها ال تعترب كافية، إال أن هناك عدم وعي بأمهية تطبيق أسالي  اإلدارة اإلسرتاتيجية 
للتكاليف يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية، وليس للمؤسسات الكفاءات الالزمة لتطبيق األسالي  

نية اليت تسمح باستخدام التقنيات احلديثة اإلدارية احلديثة، كما أهنا ال متلك اإلمكانيات املادية والتق
 .يف اإلنتاج واألمتتة والتطور التقين

 :التوصيات التاليةمن خالل النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي 
على مؤسسات العينة العمل على تطوير أنظمة تكاليفها لتوفر معلومات أفضل تسمح باستغالهلا يف  -

 اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكاليف وحىت ال تبقى جمرد أنظمة حلساب التكاليف؛
ضرورة دعم التفكري االسرتاتيجي بشكل أفضل وحماولة توفري دليل على مستوى املؤسسة حيدد  -

 إجراءات التخطيط االسرتاتيجي؛
 مبا أن هناك مناخ مالئم لذلك؛ TQMالتفكري يف تطبيق أسلوب  -
 سالي  احلديثة للتسيري من طرف أصحاب القرار يف املؤسسات؛ضرورة التفكري يف األ -
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وأسالي  اإلدارة اإلسرتاتيجية للتكاليف بشكل عام  TQMنشر الوعي داخل املؤسسات بأمهية  -
والعمل على توفري الكفاءات الالزمة لتطبيقها، بتكوين العمال واملسريين ونشر ثقافة اإلدارة 

 .مكانيات املادية واملالية والتقنية اليت تسمح بتطبيقهااإلسرتاتيجية للتكاليف وتوفري اإل
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 ،ةللمؤسس زيادة الحصة السوقيةفي  وتطوير المنتجات الجديدة أثر ابتكار
 بالمسيلةالحضنة إلنتاج الحليب ومشتقاته  دراسة حالة مؤسسة

 فيصل قميحة
 ، جامعة جيجل، اجلزائر(أ)أستاذ مساعد 

 faycalkamy@yahoo.fr :إلكرتوينبريد 
  :ملخص
، ويرتبط جناحها لكل مؤسسة تسعى إىل النجاح والبقاءالبحث والتطوير ضرورة إسرتاتيجية  نشاطعترب ي

ملواكبة التغريات احلاصلة يف البيئة احمليطة وتلبية مبدى اهتمامها بتطوير املنتجات احلالية أو خلق منتجات جديدة، 
 أثريإىل التعرف على مدى ت وهتدف هذه الدراسةرغبات الزبائن بغية حتسني تنافسيتها وتنمية حصتها السوقية، 

 يف اجلديدة وتطوير املنتجات ابتكار كذلك معرفة أثرو  ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدةالبحث والتطوير يف  نشاط
ابتكار وتطوير املنتجات زيادة احلصة السوقية للمؤسسة، حيث تطرقنا إىل املفاهيم املتعلقة بالبحث والتطوير و 

 .وحتليل نتائجها من إطارات مؤسسة احلضنةقمنا بتوزيع استبانه على عينة كما ،واحلصة السوقية
وجود عالقة طردية متوسطة بني البحث والتطوير وابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة  إىل توصلنا وقد

  .احلصة السوقية للمؤسسة زيادة يف أثر ضعيف البتكار وتطوير املنتجات اجلديدة وجودوكذلك 
 .احلصة السوقية وتطوير املنتجات اجلديدة، البحث والتطوير، ابتكار :مفتاحيةكلمات 

Abstract:  

Research and Development (R&D) activity is considered a strategic 

necessity for any business aiming for success and survival. This success is 

generally conditioned by the company's interest in the development and 

creation of new products as a response to the change that occurs in its 

environment and the new customers expectations in order to improve its 

competitiveness and increase its market share. This study aims to determine 

the role of the research and development process in the creation of new 

products as well as the effect that these new products may have on the 
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company's market share. For this reason, the study began with the definition 

of central concepts such as research and development, innovation and 

development new products, and the concept of market share. 

The field study via questionnaire administered to the executives of the 

El Hodna company allowed us, after analysis of the results, to note a causal 

relation with average positive effect between research and development 

activity and innovative or developed products as well as a negligible effect 

of innovation and development of new products on the market share. 

Keywords: research and development (R&D), innovation and development 

of new products, market share. 

   : قدمةم
ضمن نشاط معظم املؤسسات، حيث ال ميكن االستغناء  عملية مهمة يعترب االبتكار التسويقي

هلا والئهم هم  لتحقيق التواصل معو املستهلكني احلاليني واملرتقبني رغبات ق يتحقلعنه باعتباره أداة 
 ؛زيادة حصتها السوقيةو  سبقية على املنافسني،واحتالل موقع متمّيز يف السوق وأا ووثوقهم جبميع منتجاهت

خاصة يف بيئة تتسم باملنافسة الشديدة، حيث تدفع هذه البيئة مبا حتمله من تقلبات إىل التحسني املستمر 
 :الرئيسي التايلسؤال لومن هنا ميكن صياغة ا ،يف أداء املؤسسات

 من خالل السوقية  تهاحص لرفعوالتطوير نشاط البحث  أن تفعل لمؤسسة الحضنةكيف يمكن "
 "؟الجديدة ابتكار وتطوير المنتجات 

والعمل على اإلحاطة باجلوانب اليت تشكل حماور هذا املوضوع ا السؤال الرئيسي ولإلجابة على هذ
 : الفرعية التاليةسئلة األتستوقفنا اإلجابة على 

 ؟قيةاحلصة السو و  بتكار وتطوير املنتجات اجلديدةما هي األسس النظرية ال -

 هل تويل مؤسسة احلضنة أمهية كبرية  لنشاط البحث والتطوير؟ -

 ؟على ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة ملؤسسة احلضنة البحث والتطوير هل يوجد أثر لنشاط  -

 ما العالقة بني ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة واحلصة السوقية ملؤسسة احلضنة؟ -



 فيصل قميحة
 ،ةللمؤسس يادة الحصة السوقيةز في  وتطوير المنتجات الجديدة أثر ابتكار

 بالمسيلةالحضنة إلنتاج الحليب ومشتقاته  دراسة حالة مؤسسة

 

267 

 

الرئيسية والتساؤالت الفرعية قمنا بصياغة جمموعة من  ؤلالتسالإلجابة على  :فرضيــات الدراسة
  :الفرضيات سنعتمد عليها يف حبثنا، واليت سوف نقوم بتأكيدها أو نفيها أثناء الدراسة وتتمثل يف

 .تويل مؤسسة احلضنة إلنتاج احلليب ومشتقاته أمهية كبرية لنشاط البحث التطوير :الفرضية األولى
لنشاط البحث والتطوير يف  α=0.0.عند مستوى داللة  أثر ذو داللة إحصائية هناك :الثانية الفرضية

 ؤسسة احلضنة إلنتاج احلليب ومشتقاته باملسيلةميف  ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة
بتكار وتطوير املنتجات ال α=0.0.عند مستوى داللة  أثر ذو داللة إحصائية هناك :الثالثة الفرضية
 .صة السوقية ملؤسسة احلضنة إلنتاج احلليب ومشتقاته باملسيلةيف زيادة احل اجلديدة

مدى تأثريه على ابتكار هتدف هذه الدراسة إىل معرفة صريورة نشاط البحث والتطوير و  :أهـداف الدراسة
 .للمؤسسة السوقية يف زيادة احلصة ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة وتطوير املنتجات ومعرفة أثر

اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي، من خالل خمتلف املراجع واملصادر املكتوبة  :منهجية الدراسة
  .وخمتلف الوثائق املتاحة االستبيانمنهج دراسة حالة من خالل مجع البيانات عن طريق  وواإللكرتونية، 

 :الحصة السوقيةو  ابتكار وتطوير المنتجات الجديدةمفاهيم أساسية حول : المحور األول
 :ابتكار وتطوير المنتجات الجديدةم مفهو  .1

شكل بالبحث والتطوير  ملصطلحين استخدام الكثري م بالرغم :مفهوم نشاط البحث والتطوير. 1.1
 وممنهج ط منظماشن هو: البحثف :حيث يتضمن نشاطني خمتلفنييوجد اختالف بينهما،  إال أنهتالزم م
يف تطوير حبيث تكون مفيدة  علمية قدمية معارف تطوير اكتشاف معارف علمية جديدة أوهدف إىل ي

 إىل خطة املعارف النظرية التطبيقي و ترمجة نتائج البحث  هوفالتطوير أما  .1منتج جديد أو عملية جديدة
 2.سواء كان ذلك بغرض البيع أو االستخدام ،ابتكار عمليات منتج جديد أوأو أو تصميم 

                                                 
1 Paul Trott, Innovation Management and New Product Development, Third edition, 

Pearson Education, England, 2005, p: 243. 
2 Robert Le Duff, encyclopédie de la gestion et du management, Edition DALLOZ, 

paris,1999, p :1034. 
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 عملية اكتشاف: أنه Collier And Evansفقد عرفه  R&Dأما نشاط البحث والتطوير 

وعليه فِإن البحث والتطوير هو عملية تبدأ من  3،وتطويرها ،زيادة املعرفة العلميةاجلديدة و  األفكار وتوليد
البتكار منتجات أو تطوير  منظمة وممنهجةالبحث األساسي أو التطبيقي، واستعمال نتائجها بطريقة 

 .عملية

مفهوم املنتج اجلديد انطالقا من درجة  (Lendervie) لندريف ولتنا :مفهوم المنتج الجديد .1.1
ترتجم بتغري من وجهة نظر املستهلك،  إضافة جديدة حيققالذي  املنتج"التجديد فهو يعرفه على أنه 

   4".تؤدي إىل إحداث تغريات حمسوسة يف تصرفاتهو ، هملحوظ يف إدراك
أي شيء "أنه نتج اجلديد حيث عرفه على أما مأمون ندمي عكروش فقد اقرتح تعريف شامل للم

املادية امللموسة أو غري  ميكن تغيريه أو إضافته أو حتسينه أو تطويره على مواصفات وخصائص املنتج، سواء
امللموسة أو اخلدمات املرافقة له، ويؤدي إىل إشباع حاجات ورغبات العمالء احلالية أو املرتقبة يف قطاعات 

  5".أو السوق أو العمالء أو مجيعهم معا املؤسسةذا املنتج جديدا على سوقية مستهدفة، ويكون ه
 6:ومن خالل هذه التعاريف ميكن تصنيف املنتجات اجلديدة إىل 
أصال ومت ابتكاره ألول  وهو املنتج اجلديد الذي مل يكن موجودا يف السوق:(المبتكر)المنتج الجديد  -

 .مرة
ليه تعديالت معينة ملواكبة حاجات املشرتي أو لتطوير أجريت ع نتج قدميم وهو: المنتج المطور -

 .أداءه
 .كبرية  املنتج الذي أجريت عليه تعديالت جذرية ختتلف عن شكله السابق بنسبة هو:المنتج المعدل -

                                                 
3 David A, Collier, James Robert Evans, Operations Management An Integrated 

Goods And Services Approach, USA International Student Edition, Thomson 

South-Western ,2007.    
4 J.Lendrevie et autre, Mercator, 7

eme
édition, paris, édition Dalloz, 2003, p: 332. 

 420: ص، 2..4، عمان،  وائل دار ،1 ط، الجديدة المنتجات تطوير، شعكرو  ندمي ومسري عكروش ندمي مأمون 5
 4020: ص ،4.14، عمان، اليازوري دار،، العربية الطبعة، التسويق استراتيجيات، البكري ياسر ثامر 6
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منها ؛ إدخاله بعالمة جديدة إىل السوق ألسباب كثرية يتمهو منتج قدمي  :المنتج بعالمة جديدة -
 .بغرض الدخول إىل أسواق جديدة ري وجهة نظر الزبائن عن ذلك املنتج، أوالتخلص من التقليد أو تغي

 7:تتمثل األسباب األساسية اليت تؤدي باملؤسسات إىل تطوير منتجاهتا فيما يليو 

ما خيلق نوع من التسابق بني املنافسني لتلبية رغبات : في نفس السوق نافسةالم درجةزيادة  -
 ؛الزبائن

مما حيتم على املؤسسة متابعة التغريات احلاصلة يف  :مالء وتوقعاتهمسرعة تغير احتياجات الع -
السريعة هلا من خالل تطوير منتجات جديدة وحتسني  واالستجابةحاجات وأذواق الزبائن 

 ؛املنتجات احلالية

وهذا ما حيتم على (  التطور التكنولوجي السريع) :والتقني ارتفاع معدالت التقادم الفني -
 ؛امج تطوير منتجاهتا وخدماهتا لتفادي تقادمهاوضع بر  املؤسسة

حيث أن  1442سنة  Griffin)) غريفني  وهذا ما تطرق إليه: قصيرة المنتج  دورات حياة -
 ؛التطور

 .تسارع ظهور واختفاء املنتجات وقصر دورة حياهتا يؤدي إىل   التكنولوجي السريع -
لشركة من البقاء يف األسواق وحتقيق حىت تتمكن ا: استراتجيات تطوير المنتجات الجديدة .1.1

 واضحة فيما يتعلق بتطوير املنتجات وتقييمها، إسرتاجتيةمبيعات وأرباح جديدة جيب أن يكون لديها 
  :وتتمثل يف

وصفات ئص اجلوهرية أو الشكلية اخلصا بتغيري وذلك: تحسين المنتجات القائمة إستراتيجية .1.1.1
جراء تغري على اخلصائص الوظيفية إوذلك بالية أو جديدة،أسواق حيف بشكل جديد  ليتم عرضه املنتوج

                                                 
7
 S.Kumar and P.Phrommathed, New Product Development, Springer, New York, USA, 

2005, p: 3.  
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كاألمان واملالئمة، أو جديدة   بإضافة مسات مميزة جديدة إىل مضمون املنتج إلضافة قيم مضافةللمنتج 
 8.أو إجراء حتسني يف تصميم املنتج بتدعيم اجلوانب اجلمالية يف تصميم املنتج املنتجإجراء تغري يف جودة 

 املؤسسةإن اختاذ هذا اخليار االسرتاتيجي يعين قيام : كليا  ديدةضافة منتجات جإستراتيجية إ .1.1.1
 .9، مل يسبق ال للمنظمة وال لألسواق التعامل هبايف السوق بتقدمي منتجات جديدة كليا ألول مرة

واإلبقاء  املرحبةتقوم بعض الشركات باستبعاد املنتجات غري : حذف بعض المنتجات إستراتجية. 1.1.1
التخلي عن خط منتجات بكامله أو بعض املنتجات كط على املنتجات اليت حتقق جناحا يف السوق  فق
 10.فيه
 :تحليل وقياس الحصة السوقية  .1
 مركزها تعزز اليت املهمة املؤشرات إحدى مؤسسةلل السوقية احلصة متثل :الحصة السوقية مفهوم .1.1 

 أهم املؤشرات السوقية تعد احلصةو سات التسويقية، فهي مؤشر على كفاءة السيا التنافسي يف السوق،

 السوق حصة ميثل مؤشرو  .والرحبية التنافسية وامليزة والتسويقية اإلنتاجية األنشطة من كل لنجاح الفعالة

 .الشركة املتوقعة ورحبية املتبعة، املبيعات اإلسرتاتيجية وفعالية التسويقي التنافسية، األداء :عن هاما مقياسا
 للمؤسسة العامة املبيعات جمموع مع للمبيعات مقارنة املئوية النسبةاحلصة السوقية أهنا  تعرفو 

، جدداكتساب عمالء  يف تتمثلأساسية على ثالثة عوامل  وترتكز احلصة السوقية ،11املباشرين وملنافسيها
باإلضافة إىل   12.اإلقبال على الشراء من العمالء احلاليني ، وكذلك زيادةاالحتفاظ بالعمالء احلاليني

 13:املقاييس الثالث السابقة الذكر ميكن التعبري عن نصيب الشركة من السوق بالصيغة التالية
 . معامل تطابق السعر×درجة والء الزبون × االستجابةدرجة ×نسبة التوغل= قيمة حصة السوق 

                                                 
 7230، 722: ص ص ،.4.1 األردن، عمان، وائل دار، 2ط، التسويق أصول، توفيق رائف، معال ناجي 8
 4110: ص ،4.11،  املسرية دار، 1 ط، المنتجات إدارة، ردينة يوسف وعثمان الصميدعي اسمج حممود 9

 4410 :ص، 2..4، اإلسكندرية، للنشر اجلامعية الدار،  التسويق مبادئ، عباس نبيلة، الصحن فريد حممد 10
 20.ص ،3..4 ،بريوت ،للدراسات اجلامعية املؤسسة ،جواد نبيل تعريب ،المشروع خدمة في التسويق، أودجييه غي 11

12 R. Eric Reidenbach, Six Sigma Marketing: From Cutting Costs To Growing 

Market Share, Milwaukee Wisconsin ,USA,4..4,  p:15.   
13 P.Kotler et autre, Marketing Management, 12

e
 édition, Pearson, 2006, p: 140. 
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 :حيث

 ؛منية نسبة إىل العدد اإلمجايلنسبة املشرتين الذين يشرتون املنتج خالل نفس الفرتة الز  :نسبة التوغل -

 ؛نيمقارنة حبجم مشرتيات املنتجات املنافس العالمة قياس متوسط حجم مشرتيات :االستجابةدرجة  -

 ؛ويعرب عنها بنسبة مئوية إلمجايل مشرتيات صنف املنتج احملققة من قبل املشرتي :درجة الوالء -

 .عر املطبق يف الصناعةيقيس سعر املنتج مقارنة مبتوسط الس :معامل تطابق السعر -

 عند قياس احلصة السوقية للمؤسسة عليها حتييد تأثري العوامل  :اعتبارات قياس الحصة السوقية .1.1
 14:البيئية اليت هلا نفس التأثري على العالمة املنافسة مع األخذ بعني االعتبار النقاط التالية

إىل  عالمةهو نفسه من  أنهالتأكد و  احلصة السوقية تعتمد مباشرة على اختيار أساس املقارنة، -
 ؛أخرى

فرضية أن العوامل البيئية هلا نفس التأثري على مجيع العالمات التجارية وليس من الضروري أن يتم  -
 ؛ت أفضل أو أقل يف وضع جيد فيما يتعلق بالعوامل البيئية معينةلعالماقد تكون بعض ا. التحقق

ة كل منافس، ولكن ليس على حساب أداء عند دخول عالمات جديدة يف السوق، تقل حص -
من غريها عند دخول منافس  أن بعض العالمات التجارية ميكن أن تقاوم أفضلرغم املؤسسة، 

 ؛جديد
الطلب  ميكن أن حيصل تذبذب يف احلصة السوقية نتيجة لعوامل عرضية أو خاصة، مثل زيادة -

 .متعمد من قبل املؤسسةبشكل احلصة السوقية قد يكون سبب اخنفاض كما  ،بشكل مفاجئ
 : بالحصة السوقية للمؤسسةالجديدة عالقة ابتكار وتطوير المنتجات  .1

ج اجلديد يف نتم مسامهة املتضهدف ابتكار وتطوير املنتجات إىل حتسني أداء املؤسسة حيث ي
بيعات ة، حجم مبيعاته، حصته السوقية، أرباحه، معدالت منو املسسيف املؤ  االستثمارمعدل العائد على 

                                                 
14 Jean-Jacques Lambin et Chantal de Moerloose, marketing stratégique et 

opérationnel, Du marketing à l’orientation-marché, 7
 ème

 édition, Dunod, Paris, 

2008, pp :120,121. 
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نتج اجلديد، معدل الزيادة يف صايف القيمة احلالية 
ُ
واحلصة السوقية اإلمجالية للمؤسسة نتيجة طرح امل

نتج اجلديد على أسعار أسهم املؤسسة يف السوق املايل
ُ
وجود املنافسة  كما أن، 15للمؤسسة ومعدل أداء امل

فإن املؤسسة ولكي حُتافظ على حصتها السوقية خيلق ضغوطا متبادلة على مجيع املنافسني من أجل التفوق، لذلك 
حتسينات  دخالجديدة أو إخلق منتجات ف ،16ملنتجاتار ون هلا خطط واضحة يف جمال تطويتكوأن  دال ب

هلا أثر على احلصة السوقية للمؤسسة، وسواء كانت السوق يف  ،ذات جودة عالية تصبحلنتجات املعلى 
صول على حصص احلالعالية يف املنتجات املبتكرة قد أدى إىل  حالة تشبع أو توسع فإن اعتماد اجلودة

سوقية أعلى من اجلودة املتوسطة أو القليلة للمنتج، ويلعب االبتكار يف العملية اإلنتاجية دورا هاما من 
ُتشري و  17.حيث التقليل من العيوب يف املنتجات والرفع من جودهتا باستعمال مدخالت يصعب تقليدها

جديدة يف تقدمي  يف حصة السوق ال حيدث إال كنتيجة إلدخال طرق املستدامالتحسني  أنالدراسات إىل 
نتج ألن املستهلك 

ُ
نتجات اجلديدة والتحسينات اليت ُتدخليامل

ُ
مع املكاسب عليه باملقارنة  نجذب إىل امل

   18.اليت تعطيها الدعاية والرتويج يف حصة السوق
للمنتج اجلديد على احلصة السوقية  ةاإلسرتاتيجية التسويقيوجتدر اإلشارة هنا إىل ضرورة اشتمال 

خاصة يف مرحلة التقدمي للمنتج اجلديد،  فالقوة والضع طمعرفة نقا، و املطلوبة له يف األسواق املستهدفة
حصة سوقية معقولة يف معرفة ما لديها من مشاكل وإعادة تقسيم أسواقها املتاحة هبدف حتقيق سيساعد 
  19.يف أسواقها

 

 

                                                 
 0 207، 204: ص ص مرجع سبق ذكره،مي عكروش، مأمون ندمي عكروش وسهري ند  15
 0 403: ص مرجع سبق ذكره،جنم عبود جنم،   16
، دراسة حالة منشأة سيدي الكبري البليدة، االقتصاديةالتسويقي ودوره في ترقية أداء المنشأة  االبتكارأمحد أجمدل،  17

 70.0، 724: اجلزائر، ص ص، جامعة بسكرة 4.11ديسمرب  ،.1جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد 
، تعريب معني الحل الوسط اغتنام الفرص المتاحة في أسواق المستهلكمايكل جورج سيلفرشتاين وجورج ستاك،  18

      0 261، .26: ص ص ،7..4حممد اإلمام، الطبعة األوىل، مكتبة العبيكان، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
19

 1200: ص، األردن، عمان، وائل دار، 2 ط، الجديدة المنتجات تطوير، عبيدات إبراهيم حممد  
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  التطبيقيةالدراسة : المحور الثاني
 : منهجية الدراسة التطبيقية .1

 :باالعتماد على ما جاء يف اجلانب النظري توصلنا إلعداد منوذج الدراسة كما يلي: نموذج الدراسة. 1.1
 نموذج الدراسة: 11الشكل رقم

  
 

     
 

ة واليت مت تقسيمها إىل أجزاء كما عبار  27الدراسة من  استبانهتتكون : جمع وتحليل البيانات .1.1
  :يلي
 .اخلربة سنوات الوظيفي، املستوى العلمي، املستوى اجلنس، العمر، :متغريات شملي: األول الجزء -
 .عبارات 4يف املؤسسة من خالل  "البحث والتطوير نشاط"يشتمل هذا اجلزء اختبار   :الثاني الجزء -

 .عبارات 3ومشل  "اجلديدة بتكار وتطوير املنتجاتا" ملستقلا املتغري اجلزء هذا يتناول: الثالث الجزء -

 .عبارات .1 ومشل "السوقيةاحلصة "املتغري التابع  علي اجلزء هذا اشتمل :الجزء الرابع -
 .ميتد من موافق بشدة إىل غري موافق متاما درجاتهذا وقد مت استخدام سلم ليكرت خبمس   

 :ليب ومشتقاته بالمسيلة  كميدان للدراسة لألسباب التاليةملبنة الحضنة إلنتاج الح اخترنا علىوقد 
 . السمعة الطيبة اليت تتمتع هبا شركة احلضنة بني املنافسني والزبائن  -

 .سعي املؤسسة الدائم إىل طرح منتجات جديدة  يف السوق متاشيا مع املنافسة اليت يشهدها القطاع -

 .الوطين، باإلضافة إىل التصدير إىل دول جماورة تتميز شركة احلضنة أن منتجاهتا تغطي كافة القطر -

باالبتكار كما يتصف دعم الدولة،  قطاع احلليب ومشتقاته يف اجلزائر يتميز بنمو الكبري وسريع نتيجة  -
 .رغبات الزبائن يف  القطاع،  وكذلك التغري املستمر  السائدة يفشدة املنافسة ل ، نظراوالتجديد

.من إعداد الباحث:المصدر  

نشاط البحث 
والتطوير 

(recherche et 

développement) 

المنتجات  ابتكار وتطوير
 الجديدة

(innovation et 

développement 
de nouveaux produits) 

 

 الحصة السوقية
)la part de 

marché) 
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استمارة واليت نعتربها عشوائية بسيطة حيث متكنا من اسرتجاع  (00) زيعفقد مت تو  عينة الدراسة أما 
   .لإلجابة املطلوبة لتحقق الشروط نظرا منهما أي يستبعد مل تاالستبيانا تفحص وبعد، استمارة (84)

 : اختبار صدق وثبات االستبيان  .1.1
صدق المت معرفة  س املعتمدةبعد إعداد االستبيان يف ضوء املقايي:اختبار صدق االستبيان .1.1.1

إىل  واستناًداعرضه على مخسة خرباء خمتصني يف التسويق واإلدارة،  االستبيان وذلك من خاللالظاهري 
وهكذا أصبح االستبيان يف شكله ن، و احملكم عليها اتفق اليت التعديالت أجرينا ،نيوتوجيهات احملكم

 .النهائي 
االستقرار يف نتائج االستبانة وعدم تغيريها  االستبيانثبات يقصد ب: اختبار ثبات االستبيان .1.1.1

 .بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فرتة زمنية معينة

 تائج اختبار ثبات االستبيانن:(11)جدول رقم 
 معامل ألفا كرومباخ عدد العبارات عنوان المحور المحور

 0342. 4. لبحث والتطويرانشاط  احملور األول

 0247. 3 اجلديدةإبتكار وتطوير املنتجات  احملور الثاين

 .041. .1 احلصة السوقية احملور الثالث

 0417. 42 إجمالي االستمارة

 (SPSS)خمرجات نظام  على باالعتماد من إعداد الباحث :مصدرال

نتائج اختبار الثبات من بني وتبانة اإلست ثبات درجة لتحديد ألفا كرونباخ مقياس استخدام مت لقد
كما أن معامل الثبات   6..أن كل احملاور تزيد معامالت ثباهتا عن املعدل املقبول إحصائيا واملقدر بـ

 اإلحصائية الناحية من كافيةالدراسة   استبياناآلخر يستجيب هلذا الشرط، مما يدل أن  لالستمارة هو 

 استبانه وثبات صدق من التأكد مت قد يكون وبذلك  لتوزيع،وقابلة ل البحث إجراءات يف لالستمرار

 .الدراسة
، وهذا ملعرفة ما إذا كانت درجة املوافقة تزيد أو تنقص Tمت استخدام اختبار :تحليل فقرات االستبانة .1

بة احملسو  tاجلدولية، إذا كانت قيمة  tاحملسوبة مع قيمة  tقيمة  مبقارنة  قمناعن الدرجة املتوسطة، حيث 
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رفض، تنقبل الفقرة، أما يف حالة العكس   0...من  قلاجلدولية والقيمة االحتمالية أ tأكرب من قيمة 
ويتم حتديد اجملال الذي ينتمي إليه املتوسط احلسايب ملعرفة درجة القبول أو الرفض، أما إذا كان املتوسط 

احملسوبة والقيمة   tعلى أساس قيمة احلسايب ينتمي إىل اجملال املتوسط، فإن القرار النهائي يتم أخذه
 .االحتمالية

 :والتطوير في المؤسسةنشاط البحث : تحليل فقرات المحور األول. 1.1
  :البحث والتطوير نشاطل الداللة املعياري ومستوى واالحنراف احلسايب املتوسط (4.) رقم اجلدول يوضح
 والتطوير في المؤسسةالبحث نشاط : ستيبانتحليل فقرات اإل :(11)الجدول رقم         

 البحث والتطوير في المؤسسة نشاط
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 tقيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

 000,. 7,400 721,. 3,770  هاهتتم املؤسسة كثريا بالبحث والتطوير ملنتجاهتا مقارنة مبنافسي

 000,. 7,148 807,. 3,833  مميزلسوق بتقدمي ما هو جديد و يف اتكون القائدة لحترص املؤسسة 

معرفة حاجات الزبائن  إىليسعى العاملون يف املؤسسة وباستمرار 
 000,. 7,993 704,. 3,812 .غري املشبعة وحتويلها إىل منتجات جديدة

 002,. 3,225 895,. 3,416 . هلاجذب األفراد املميزين واملبتكرين لضمهم  إىلتسعى املؤسسة 

 462,. 742,. 972,. 3,104  .باملنافسنيوحتسني املنتجات كبرية مقارنة حجم نفقات تطوير 

 000,. 6,424 831,. 3,770 . باملنافسنيمستوى التكنولوجيا السائد يف املؤسسة كبري مقارنة 

هناك اهتمام كبري من قبل املؤسسة باملخصصات املقررة ألغراض 
 077,. 1,811 956,. 3,250 .يف السوق مقارنة باملنافسني الرئيسيني  واالبتكارالتطوير 

 000,. 10,15 738,. 4,083 .اإلنتاج وسائل تطوير تسعى املؤسسة إىل 

 000,. 5,432 956,. 3,750 .لمنافسنيل والتطوير البحث مبجاالت إطالع مستمر املؤسسة على

 000,. 8,112 549,. 3,643 جميع الفقرات

   t 1.1110 الجدولية تساوي 
 (SPSS)خمرجات نظام  على باالعتماد من إعداد الباحث :مصدرال
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 االحتماليةوالقيمة  40.11اجلدولية واليت تساوي  tوهي أكرب من قيمة  8,112احملسوبة  t بلغت قيمة
شركة احلضنة إلنتاج  أن على  ما يدلوهذا  3,643 حسايب مبتوسط،  و 0.,.وهي أقل من  ...,.تساوي

وفيما يتعلق بالعبارة ، إطارات املؤسسة نظر وجهة من لنشاط البحث والتطوير ةكبري احلليب ومشتقاته تويل أمهية  
تساوي  االحتماليةاجلدولية، والقيمة  tوهي أقل من قيمة  224..: احملسوبة t بلغت قيمةفقد  (0.) رقم

من قيمة وهي أقل  1,811احملسوبة  t اليت بلغت قيمة (2.)وكذلك العبارة رقم  0.,.وهي أكرب من  264..
t  يرون أن  املبحوثني أن فهذا يوضح 0.,.وهي أكرب من  22.,.تساوي االحتماليةاجلدولية والقيمة

 .خمصصات ونفقات البحث والتطوير يف املؤسسة ليست مبستوى كبري مقارنة باملنافسني يف السوق

 املتوسط(7.)رقم  اجلدول يوضح :ابتكار وتطوير المنتجات: تحليل فقرات المحور الثاني .1.1

 :البيانات حتليل حسباجلديدة  ابتكار وتطوير املنتجات الداللة ملتغري املعياري ومستوى واالحنراف احلسايب
 الجديدة ابتكار وتطوير المنتجات: ستيبانتحليل فقرات اإل: (11) الجدول رقم

 الجديدة ابتكار وتطوير المنتجات
المتوسط 

الحسا
 بي

 االنحراف
 المعياري

 tقيمة 
وى مست

 الداللة

معرفة ما حيب ويكره الزبون من  إىلتسعى املؤسسة باستمرار 
 000,. 8,172 635,. 3,750 .خصائص يف املنتجات املنافسة

حترص املؤسسة وبشدة ألن تكون جودة منتجاهتا أعلى من جودة 
 000,. 11,58 660,. 4,104 .  املنتجات املنافسة

رة ومميزة مقارنة مبنتجات تسعى مؤسستنا ألن تكون منتجاهتا مبتك
 000,. 8,672 798,. 4,000 .املنافسني الرئيسيني

 000,. 8,022 809,. 3,937  .حترص على  تنويع تشكيلة منتجات املؤسسة مقارنة باملنافسني

تتفوق املؤسسة من خالل املنتجات اجلديدة املقدمة للسوق مقارنة 
 078,. 1,802 881,. 3,229 باملنافسني الرئيسيني

 109,. 1,632 972,. 3,229أكثر من منتجات  رغبات الزبائن املؤسسة كافةتليب منتجات 



 فيصل قميحة
 ،ةللمؤسس يادة الحصة السوقيةز في  وتطوير المنتجات الجديدة أثر ابتكار

 بالمسيلةالحضنة إلنتاج الحليب ومشتقاته  دراسة حالة مؤسسة

 

277 

 

 جديدة مزايا خلق على تركيزها خالل من املنافسني
حترص املؤسسة على استبدال املنتجات القدمية بأخرى جديدة 

 000,. 9,077 651,. 3,854 .ومميزة مقارنة باملنافسني الرئيسيني

على إدخال  تعديالت جوهرية يف منتجاهتا مقارنة  حترص املؤسسة
 000,. 9,016 672,. 3,875 .باملنافسني الرئيسيني

 1,000 10,53 1,491 3,747 جميع الفقرات

t 1.1110 الجدولية تساوي          
 (SPSS)خمرجات نظام  على باالعتماد من إعداد الباحث :مصدرال

 من جيد بشكل ابتكار وتطوير املنتجات هتتم ومشتقاتهشركة احلضنة إلنتاج احلليب نالحظ أن 

وهي أكرب من  10,53احملسوبة اليت بلغت  t يتضح ذلك من خالل قيمةإطارات املؤسسة، و  نظر وجهة
 مبتوسط،  و 0.,.وهي أقل من  ...,.والقيمة اإلحتمالية تساوي 11..4اجلدولية واليت تساوي  tقيمة 

تسعى املؤسسة باستمرار إىل معرفة رغبات زبائنها وتلبيتها وهو يفوق املتوسط النظري، إذ  3,747 حسايب
بشكل مبتكر ومتميز مقارنة باملنافسني وحترص ألن تكون جودة منتجاهتا أحسن من جودة املنتجات 

 .املنافسة 
 :الحصة السوقية: لثتحليل فقرات المحور الثا .1.1

يظهر يث ح .احلصة السوقية الداللة ملتغري املعياري ومستوى واالحنراف احلسايب املتوسط 2.رقم  اجلدول يوضح
 وأهنا تسعى للريادة يف أسواقهايف تزايد ملحوظ يف ظل املنافسة يف السوق أن احلصة السوقية ملؤسسة احلضنة 

والقيمة ( 11..4)اجلدولية  tمن قيمة وهي أكرب  4.602احملسوبة اليت تساوي  t يمةونلمس ذلك من خالل ق
 .(7.442)مقبول حسايب مبتوسط،  و 0.,.وهي أقل من  11.,.تساوي االحتمالية
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 الحصة السوقية :االستبيانتحليل فقرات : (18)الجدول رقم 

 الحصة السوقية
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 008,. 2,788 983,. 3,395 الشركة مع املشرتكني عامالتت حجم إىل زيادة هتدف مؤسستنا 

 332,. 980,. 1,031 3,145 ما مييز مؤسستنا عن منافسيها هو سرعة تقدميها لعروض جديدة

احلصة السوقية ملؤسستنا يف تزايد ملحوظ يف ظل املنافسة يف 
 السوق

3,250 1,120 4,546 .,129 

عمالء جدد واحلفاظ تعمل مؤسستنا يف آن واحد على استقطاب 
 على العمالء احلاليني

3,395 .,983 2,788 .,008 

حصتها  لزيادة على نشاط البحث والتطويرحترص مؤسستنا 
 السوقية

3,312 1,034 2,093 .,042 

 001,. 3,502 989,. 3,500 متكنت من اخرتاق قطاعات سوقية عديدة مؤسستنا منتجات

 ملواجهة أحسن وسيلةك  على تطوير املنتجاتتعتمد مؤسستنا 

 .السوق يف املطروحة للمنتجات التجارية العالمات عدد زيادة
3,166 1,038 4,112 .,..2 

متتلك الشركة أكرب عدد من العمالء ذوي الوالء هلا عن باقي 
 املنافسني

3,479 1,110 2,989 .,004 

 017,. 2,480 1,105 2,604 لتخفيض شكاوي العمالء واإلسراع يف حلها مؤسستناتسعى 

 000,. 4,827 1,046 3,729 .تسعى مؤسستنا لتحقيق الريادة يف أسواقها

 1,011 2,654 1,777 3,297 جميع الفقرات

t 1.1110 الجدولية تساوي          
 (SPSS)خمرجات نظام  على باالعتماد من إعداد الباحث :مصدرال

 اختبار نموذج وفرضيات الدراسة .1 
نوع االختبارات الواجب  من معرفةكننا مينوف ري مس-ختبار كوملوجروفا :وزيع الطبيعياختبار الت  .1.1

يتبني لنا من خالل اجلدول أن حماور االستبيان تتبع توزيعا طبيعيا و استخدامها عند اختبار الفرضيات، 
دراسة تتبع وبالتايل فبيانات ال 0...وهي أكرب من  171..ويتبني ذلك من خالل درجة املعنوية املساوية 

 .توزيعا طبيعيا مما يوجهنا فيما بعد حنو اعتماد االختبارات املعلمية الختبار فرضيات الدراسة
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 سيمرنوف -اختبار كولموجروف(: 10)جدول رقم 
 مستوى المعنوية سيمرنوف -اختبار كولموجروف N مفردات العينة

23 ..110 ..171 
 (SPSS)خمرجات نظام  على باالعتماد من إعداد الباحث :مصدرال

 : فرضيات الدراسةاختبار  .1.1

( t)الستخراج قيمة  (t-test)استخدام ب األوىل صدق الفرضية اختربنا: اختبار الفرضية األولى. 1.1.1

 :يلىوالتطوير، وكانت النتائج كما نشاط البحث دى اهتمام املؤسسة بمبللعبارات اخلاصة 
 ىولاختبار الفرضية األ(: 10)جدول رقم 

متوسط  المتغير التابع
 الفروقات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

t  
 المحسوبة

t 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

البحث  نشاط
 والتطوير

.,643 3,643 .,549 8,112 4..112 22 .,000 

 (SPSS)خمرجات نظام  على باالعتماد من إعداد الباحث :مصدرال

وحدود ( 0.01)وحتت مستوى معنوية  (t)وعلى وفق اختبار  وىلفرضية األخيص اختبار ال يف ما
، فإن (40.112)كانت أكرب من اجلدولية واليت قدرت   30114احملسوبة املقدرة ب (t) وأن (0.99)ثقة 

 .البحث والتطوير نشاطأن املؤسسة  تويل أمهية كبرية ل صحة الفرضية األوىل اليت تنص هذا يدل على

 
 ابتكار وتطوير المنتجات الجديدةبين البحث والتطوير و  الئمة وخطية العالقةاختبار الم:      

التأكد من خطية العالقة بني املتغري املستقل واملتغري الثابت متاشيا ب قمناة الثانية قبل اختبار الفرضي
 .هذا االختبارنتائج  واجلدول املوايل يبني (ANOVA)مع فروض الدراسة، باستخدام اختبار 

ضة أقل من درجة املعنوية املفرت وهي ( .....) نالحظ أن درجة املعنوية احملسوبة دناهمن اجلدول أ
املكونة لنموذج االحندار، ومنه ميكن  ثانيةوذلك بالنسبة للفرضية ال 0...من قبل النموذج واملساوية لـ 

 .القول أن هذا النموذج معنوي وخطي، وأن خط االحندار يالئم بيانات الدراسة
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 المنتجات ابتكار وتطويرنشاط البحث والتطوير و  (ANOVA)نتائج تحليل التباين (:10)رقم جدول

 المتغير التابع
المتغيرات 
 المستقلة

توزيع 
 النموذج

 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
درجة  F  قيمة المربعات

 المعنوية
تطوير و  ابتكار

المنتجات 
 الجديدة

 

نشاط 
البحث 
 والتطوير

دار احن
 (اجملموعات

4,458 1 4,458  
29,71 
 

 
0,000 
 

البواقي 
 (اجملموعات

6,901 22 0,150 
 / 23 11,359 اجملموع

 (SPSS)خمرجات نظام  على باالعتماد من إعداد الباحث :مصدرال

البحث )ري تحليل االحندار البسيط بني متغبصدق هذه الفرضية  نااخترب  :اختبار الفرضية الثانية 1-1-1
 :يلي ماكنتائج حتليل االحندار البسيط  كانت ، و (ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة)تغري مو ( والتطوير

 الثانيةاختبار الفرضية (: 14)جدول رقم 

 F:1.111 معنوية F: 1..01قيمة  R²:1.1.1معامل التحديد R:1.010 معامل االرتباط

 معامالت غير موحدة معامالت موحدة النموذج
 tمعنوية t قيمة

A اخلطأ املعياري Beta 
 000,. 4,504 / 379,. 1,706 الثابت

 000,. 5,451 626,. 103,. 560,. البحث والتطوير

 1.10 المعنوية المفترضة للنموذج
 (SPSS)خمرجات نظام  على باالعتماد من إعداد الباحث :مصدرال

مما يدل على وجود عالقة طردية  646.. يساوي (r)من اجلدول أعاله نالحظ أن معامل اإلرتباط 
اليت ظهرت معنوية  Fابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة كما تشري قيمة و  نشاط البحث والتطوير بني متوسطة

إىل مالئمة خط اإلحندار للعالقة بني املتغريين، كما أن القدرة التفسريية لنموذج االحندار  %40مبستوى ثقة 
R)ل التحديد واملتمثلة يف معام

البحث  )وهو يشري إىل مسامهة املتغري املستقل  744..قد بلغت قيمته  (2
، وأن باقي النسبة واملقدرة %74.4بنسبة ( ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة)يف سلوك املتغري التابع ( والتطوير
 .تطويرالبحث والمن التأثري يف املتغري التابع ترجع إىل عوامل أخرى غري %3..6بنسبة 
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، مما يشري أيضا إىل .06,.واليت متثل املتغري املستقل ( معامل اإلحندار)حني بلغت قيمة معلمة امليل  يف
مما يشري إىل معنوية  0.,.وهو أقل من  ...,.العالقة اإلجيابية بني املتغريين إحصائيا، وقد ظهر مستوى املعنوية 

ما  0.,.من  قلوهي أ .....مبستوى معنوي  1.2.6د بلغت معلمة امليل، أما بالنسبة إىل معلمة التقاطع فق
يشري إىل أمهية  والتقاطع  يشري إىل أن معلمة التقاطع معنوية إحصائيا، وبذلك فإن ظهور معنوية معلمة اإلحندار

  .ابتكار وتطوير املنتجاتيف تفسري التباينات يف  البحث والتطوير 
عند مستوى داللة  أثر ذو داللة إحصائية لتي مفادها أن هناكواالثانية مما سبق يمكن قبول الفرضية   

1.10=α ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة لمؤسسة الحضنةفي  لنشاط البحث والتطوير . 
 اختبار المالئمة وخطية العالقة ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة  والحصة السوقية: 

ئيا التأكد من خطية العالقة بني املتغري املستقل واملتغري قبل االنتقال إىل اختبار الفرضيات يستوجب إحصا
 :املوايل اجلدولحسب (ANOVA)الثابت متاشيا مع فروض الدراسة، ولذلك قمنا باستخدام اختبار

 ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والحصة السوقية(ANOVA) نتائج تحليل التباين (:.1)رقم جدول
المتغير 
 التابع

 المتغيرات
 المستقلة

توزيع 
 النموذج

 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
درجة 
 المعنوية

الحصة 
 السوقية

ابتكار وتطوير 
المنتجات 
 الجديدة

انحدار 
المجموعا

 (ت

3,090 1 3,090 

البواقي  022,. 5,610
المجموعا

 (ت

25,34 26 .,551 

 / 22 28,43 المجموع

 (SPSS)خمرجات نظام  على باالعتماد من إعداد الباحث :مصدرال

وذلك بالنسبة  0...نالحظ أن درجة املعنوية احملسوبة أقل من درجة املعنوية املفرتضة واملساوية لـ 
 .، ومنه ميكن القول أن النموذج معنوي وخطي، وأن خط االحندار يالئم بيانات الدراسةثالثةللفرضية ال

تحليل االحندار البسيط بني املتغري املستقل بصدق هذه الفرضية  اختربنا :الثةثاختبار الفرضية ال 1-1-1
 :كالتايل، ونتائج حتليل االحندار البسيط  (احلصة السوقية)واملتغري التابع ( املنتجات اجلديدة ابتكار وتطوير)
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 ثالثةاختبار الفرضية ال: (11)جدول رقم 

 F:1.111 معنوية F: 0.011 قيمة .R²:1.11معامل التحديد R :1.111معامل االرتباط 

 النموذج
 معامالت غير موحدة معامالت موحدة

 tمعنوية t قيمة
A 

الخطأ 
 Beta المعياري

 113,. 1,614 / 832,. 1,343 الثابت

 022,. 2,369 330,. 220,. 522,. ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة

 1.10 المعنوية المفترضة للنموذج
 (SPSS)خمرجات نظام  على باالعتماد من إعداد الباحث :مصدرال

وضعيفة يدل على وجود عالقة موجبة  مما .77..بلغ   rنالحظ أن معامل االرتباط (.1) من اجلدول
كما أوردناه يف حتليل التباين لالحندار    Fأن قيمة علما وزيادة احلصة السوقية  بني ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة

  .مما دلنا على مالئمة خط االحندار للعالقة بني املتغريين  %40د مستوىل ثقة كانت معنوية عن
ابتكار وتطوير املنتجات )واليت متثل معامل املتغري املستقل( معامل االحندار) هذا وقد بلغت معلمة امليل

ية التأثري إحصائيا أقل من املعنوية املفرتضة للنموذج مما يدل على إجياب 44...بدرجة معنوية  044..( اجلديدة
  1.727أما معلمة التقاطع فقد كانت قيمتها  .بني متغري ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة ومتغري احلصة السوقية

مما يدل أن معلمة التقاطع  0...عند مستوى معنوية مفرتض للنموذج مقدر بـ  117..مبستوى معنوية يقدر بـ
وهذا يشري إىل أن املتغري املستقل  1.4..قد بلغت قيمته   R ² تحديدأن معامل ال ذلكيضاف إىل   .معنويةغري 

وأن باقي ( زيادة  احلصة السوقية )يف تفسري املتغري التابع   %4..1تساهم بـــ ( ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة)
ابتكار وتطوير فتساهم يف تفسريه عوامل أخرى لكن مهما كانت هذه العوامل األخرى يبقى   %34.1التأثري أي 

  .االحندار ةاملنتجات اجلديدة عامال مهما جدا يف تفسري تنمية احلصة السوقية وما يؤكد ذلك هو معنوية معلم
 عند مستوى داللة  أثر ذو داللة إحصائية مما سبق يمكن قبول الفرضية الثالثة والتي مفادها أن هناك
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1.10=α  الحصة السوقية لمؤسسة الحضنة إلنتاج البتكار وتطوير المنتجات الجديدة في زيادة
 .الحليب ومشتقاته بالمسيلة
مشلت أكثر اليت   (Booz Allen et Hamilton)اليت أعدها مكتب  الدراسةوذلك ما يتوافق مع 

جات تهو إال حمصلة إطالق ُمن من النمو احملقق ما %43 أن دتأكسنوات 0 مؤسسة وعلى مدى ..2من 
 أكدت أناليت  (marketing science Institute) االستشاريقام هبا املكتب الدراسة اليت كذلك جديدة و 

 20.جات احلاليةنتملامن املبيعات كانت مرتبطة بعملية تطوير  40%
 :النتائج واالقتراحات

فسية احسم الصراعات التنيف عامل مهم ابتكار وتطوير املنتجات  أن ميكن القول :نتائج الدراسة: أوال
 :التاليةتوصلنا إىل االستنتاجات  ، و األسواق ملا له من تأثري مركزها التنافسي يف الّسوقبني املؤسسات يف

والتطوير كعامل جناح ألي مؤسسة، وحمـدد لنجاحهـا، فمقدرة أي مؤسسة على نشاط البحث عترب ي -
 ؛طويرخلق منتجات جديدة أو تطوير املنتجات احلالية مرتبط مبا مبدى اهتمام املؤسسة بالبحث والت

مصاحلها،  هلا يكفل مبا بيئتها، مع تكيف املؤسسة نشاط البحث والتطوير يف املؤسسة مبدى رتبطي -
 ؛مبنافسيها إمكانياهتا مقارنة ظل يف املراتب أحسن تتبوأ وجيعلها

التكنولوجية  االبتكاراتتساير  لكيالبحث والتطوير  نشاطتويل أمهية كبرية لاحلضنة ؤسسة م -
 ؛اجلديدة

 ؛املنتجات اجلديدة ملؤسسة احلضنة ابتكار وتطويرو  البحث والتطوير بني متوسطةالقة طردية وجود ع -
 ؛للمؤسسة بني ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة وزيادة احلصة السوقيةضعيفة وجود عالقة موجبة  -

عليها إن حيازة املؤسسة على حصة سوقية ال يعين النجاح والتميز املستمر بالنسبة للمؤسسة، ولذا  -
وتطوير املنتجات  ابتكار منتجات جديدةالقيام بزيادة حصتها السوقية من خالل اإلعتماد على 

 .مبا يتوافق مع متطلبات السوق واملنافسة القائمة، ورغبات املستهلكني املتغرية باستمرار  احلالية 
                                                 

20
 Gotteland David et Haon Christophe, développer un nouveau produit: methodes et 

outils, Pearson éducation, Paris, 2005, p p: 04 - 05. 
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 :ات أمههقرتاحامن اال هذه الدراسة توصلنا جمموعةمن خالل  :االقتراحات: ثانيا

 ؛العمل على ختصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير تكون مستقلة عن امليزانية العامة للمؤسسة -
أكثر بالبيئة اخلارجية للمؤسسة ملعرفة الفرص والتهديدات اليت يتضمنها القطاع  االهتمامضرورة  -

 ؛السوقية أو تنميتها حسب أهداف وموارد املؤسسة زيادة حصتهاالسوقي، وبالتايل ضمان 
 سلوك عن دورية تقارير تقدمي وحتفيزهم علىنظرا لقرهبم من الزبائن،  ملوزعني املعتمدين لديهااالهتمام با -

 ؛حاليا املشبعة غري وحاجاهتم تطلعاهتم املنافسني، منتجات واجتاه اه منتجات املؤسسةاملستهلك اجت
ا أمكن، من خالل خلق تشجيع مصانع احلليب ومشتقاته على استعمال احلليب احمللي الطازج كلم -

 ؛التكامل بني مربيي األبقار ومؤسسات جتميع احلليب ومصانع احلليب ومشتقاته
 ؛التكنولوجية وتعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات وحتسني اجلودة التطورات ضرورة مواكبة -

نشطة بداًل من على املؤسسة أْن تبادر البتكار املنتجات اجلديدة متاًما، وتفعيل كل ما يرتبط هبا من أ -
 ؛ستمرار يف السوق لفرتة طويلةاالبقاء و الضمن حىت تلرتكيز على أنشطة حتسني املنتجات احلالية، ا

 ؛ملؤسسةا إسرتاتيجيةوظيفة البحث والتطوير حىت تتناسب مع  االهتمام بالعنصر البشري يف -

  ؛قي األقطاب األخرىتطوير املنتجات بني املؤسسة وبا التكثيف عالقات التعاون اخلارجي يف جم -

 .ملشكلة ملنظومة البحث والتطوير على الصعيد احمللي أو الدويلا -
  :قائمة المراجع

 :مراجع باللغة العربية: أوال
 .4.14، الطبعة العربية،، دار اليازوري، عمان، استراتيجيات التسويقالبكري ثامر ياسر،  10
 .3..4بريوت، للدراسات، اجلامعية املؤسسة جواد، نبيل تعريب ،المشروع خدمة في التسويقأودجييه،  غي 40
  .2..4، دار وائل، عمان، 1.، ط تطوير المنتجات الجديدةعكروش مأمون ندمي وعكروش سهري ندمي،  70
عريب ، تالحل الوسط اغتنام الفرص المتاحة في أسواق المستهلكسيلفرشتاين مايكل جورج وستاك جورج،  20

      .7..4مكتبة العبيكان، الرياض، اململكة العربية السعودية،  معني حممد اإلمام، الطبعة األوىل،
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 ..4.1، دار وائل، عمان، األردن،2، ط تطوير المنتجات الجديدةعبيدات حممد إبراهيم،  00
 .2..4،  الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مبادئ التسويقالصحن حممد فريد، عباس نبيلة،  60
 .4.11، دار املسرية للنشر والتوزيع، 1، ط إدارة المنتجاتان يوسف، الصميدعي حممود جاسم وردينة عثم 20
 ..4.1، دار وائل، عمان، األردن 2، ط، أصول التسويقمعال ناجي، رائف توفيق 30
 .7..4، دار وائل ، عمان، 1، طالمفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة: إدارة اإلبتكارجنم عبود جنم،  40

، دراسة حالة منشأة سيدي الكبري ودوره في ترقية أداء المنشأة االقتصادية االبتكار التسويقيأجمدل أمحد،  1.0
 .، جامعة بسكرة اجلزائر4.11، ديسمرب .1البليدة، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد 
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 دراسة قياسية لتأثير التضخم على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية للجزائر
   باستخدام نماذج أشعة االنحدار الذاتي 6102 -0791 لفترةخالل ا

 

 عمران بن عيسى
 ، اجلزائربشاراعة  جب طالب دكتوراه

 amraneinps@gmail.com :إلكرتوين بريد
  : ملخص

طرأ على عؤشرات الةاع  هتدف هذه الدراس  إىل عةرف  األثر الذي حتدثه خمتلف التغريات اليت ت
لألسةار واملتمثل  يف التضخم على بةض عتغريات االقتصاد اجلزائري عن خالل االعتماد على منوذج اشة  

 .6102إىل غاي  سن   0791عستخدعني عين  دراس  متتد عن سن   VARاالحندار الذايت 
أين توصلنا إىل بةض النتائج واليت كانت عن أمهها تلك النتيج  اليت تقر بأن التغريات اليت حتدث  

على عستوى عةدالت البطال  وكذا على عستوى سةر الصرف ناجت  وبشكل واضح وعشروح عن التغريات 
 .ه املتغرياتذإىل الةالق  الطردي  بني ه باإلضاف خم اليت حتدث يف قيم التض

  .منوذج اشة  اإلحندار الذايت، الناتج الداخلي اخلام، البطال ، سةر الصرف، التضخم :لمات المفتاحيةك

 

Résumé: 

L'objectif de cette étude est de connaître l'effet de divers changements 

dans les indices de prix généraux, à savoir l'inflation, sur certaines variables 

de l'économie algérienne en s'appuyant sur le modèle VAR à partir d'un 

échantillon d'étude de 1970 à 2016. 

Lorsque nous avons atteint certains des résultats, qui était le résultat le 

plus important qui reconnaît que les changements qui se produisent au 

niveau des taux de chômage ainsi que le niveau du taux de change 

entraînent des changements clairs et annotés de la valeur de l'inflation en 

plus de la relation entre ces variables positives. 

Mots-clés: Inflation, Taux de change, Chômage, Produit intérieur brut, 

Modèle d'auto-régression. 
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 :مـقدمـة
فبةد أن   األسةار عن الظواهر االقتصادي  اليت عرفتها البشري  عنذ أقدم الةصور، عارتفا إتةد ظاهرة 

كانت قيم  الةمل  عن املةدن الثمني تتأثر بكمي  الذهب املتوفرة عن اكتشاف ملناجم ذهب اجلديدة أو 
نتيج  تطور طرق تةدين الذهب وزيادة كميته، أصبحت يف الوقت احلايل تتأثر غالبا نتيج  للسياسات 

 االقتصاديف عرض النقود نسب  إىل حجم النقدي  املتبة  عن قبل السلطات النقدي ، إذ تؤدي الزيادة املفرط  
كتةبري عن " التضخم"إىل تدهور القوة الشرائي  للةمل  وبالتايل ترتفع األسةار وهذا عا يطلق عليه مبصطلح 

الوطني  يف عامل اليوم، خاص  يف ظل الةالقات االقتصادي   االقتصادياتحال  عرضي  تشكو عنها عةظم 
القتصاد الةاملي بشكل فةال، إذ أصبح له هيكل خاص به وآليات الدولي  اليت سامهت يف تطوير ا

 .وفةاليات حتكم سلوك وعةاعالت األطراف املتقابل  يف أسواقه
ثره على أ جملاهب  ظاهرة التضخم والتخفيض عن حدةالطرق  عن بني الدول اليت تسةى بشىتاجلزائر و 

ائر وحترير التجارة اخلارجي  حيث أن هذين ، خاص  يف ظل االنفتاح االقتصادي للجز التنمي  املستهدف 
الةاعلني عرضا السياسات االقتصادي  الداخلي  اجلزائري  للتأثر بالتطورات االقتصادي  الدولي  عرب قنوات 
التجارة اخلارجي ، باإلضاف  إىل التذبذبات اليت حتدث يف سةر صرف الةمل  احمللي  عقارن  بالةمالت 

قتصاد الةاملي دون أن ننسى دور املديوني  اخلارجي  وكذا اختالل عيزان املدفوعات،  الرئيسي  املتداول  يف اال
كلها عواعل عن شأهنا أن تزيد عن حدة التضخم، لذا كان لزاعا على السلطات املةني  انتهاج سياسات 

 .اقتصادي  عدروس  عن أجل التحكم اجليد بظاهرة التضخم والتحكم مبةدالت تطورها
 :ثإشكالية البح

 :انطالقا عن اهلدف الرئيسي للبحث قمنا بصياغ  السؤال الرئيسي على النحو التايل
ما مدى تأثر المتغيرات االقتصادية الكلية األساسية لالقتصاد الوطني بالتضخم، في ظل الحلول 

 المنتهجة لمعالجة هذه الظاهرة ؟
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اإلجاب  على السؤال الرئيسي مير عرب اإلجاب  عن مجل  عن األسئل  الفرعي  واليت ميكن إجيازها  إن
 :فيما يلي

 التضخم ؟ عا هي السياسات املتبة  ملكافح  -
 عا هي اجتاهات التضخم يف اجلزائر ؟ -
 عا هي آثار التضخم على االقتصاد اجلزائري ؟ -
 ا اجلزائر يف عكافح  ظاهرة التضخم؟ عا عدى فةالي  خمتلف السياسات اليت اتبةته -

  :فرضيات البحث
 :الفرضيات املةتمدة ملةاجل  إشكالي  الرئيسي  هي

 ظاهرة التضخم ظاهرة اقتصادي  تتجلى أساسا يف ارتفاع األسةار أو األسباب املؤدي  إىل ذلك؛ -
 لتضخم؛عادة يتم انتهاج كل عن السياستني النقدي  واملالي  ملواجه  ارتفاع عستويات ا -
إن الزيادة يف كمي  النقد املتداول تؤدي إىل ارتفاع األسةار السائدة يف السوق، ويةد ذلك سببا  -

 يف ظهور ظاهرة التضخم؛
تتأثر عةدالت التضخم يف اجلزائر بقانون الةرض والطلب، إذ أن الزيادة يف الطلب على السلع  -

 .ميؤدي إىل ارتفاع عستويات التضخواخلدعات عع ثبات الةرض 
 :أهمية البحث

إن أمهي  دراستنا هذه تكمن يف أهنا تةطينا نظرة عاع  عن املخاطر النامج  عن ارتفاع عستويات 
التضخم وعا يرتتب عن ذلك عن تدهور على املستويني االقتصادي واالجتماعي، وعدى الةبء الذي 

وهذا انطالقا عن الدراس  التحليلي  للتضخم يف اجلزائر على اعتداد  تشكله الظاهرة على االقتصاد الوطين،
، وكذا إبراز خمتلف التأثريات على أهم املتغريات الكلي  6102إىل غاي   0791سن  ابتداء عن  79

لالقتصاد اليت تنجم عنه، باإلضاف  إىل ذلك عةرف  أمهي  التقنيات الكمي  عن خمتلف الطرق والنماذج 
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إلحصائي  والرياضي  يف التحليل االقتصادي للظاهرة ومنذج  الظواهر االقتصادي  على شكل واألدوات ا
 .مناذج قياسي  خطي  أو ديناعيكي 

 :أهداف البحث    
البحث يف عةرف  اآلثار االقتصادي  واالجتماعي  النامج  عن التضخم  يتمثل اهلدف الرئيسي هلذا

وعي  الةالق  االقتصادي  املوجودة عا بني التضخم وأهم وعا يرتتب عن ذلك، هذا عن خالل حتديد ن
إجياد احللول املناسب  املتغريات الكلي  لالقتصاد الوطين، واملةرف  احلقيقي  خلطر هذه الظاهرة وحماول  

 .ملةاجلتها
 :كما تندرج يف إطار هذا البحث جمموع  عن األهداف األخرى واليت تتمثل يف

آثاره على أهم املتغريات االقتصادي  وبالتايل على األداء  عةرف  خطورة التضخم وحتديد -
 االقتصادي بشكل عام؛ 

التطرق ملدى عسامه  التضخم يف تدهور املستوى املةيشي للمواطن وعا يرتتب عن ذلك عن  -
 نتائج خاص  على املستوى االجتماعي؛

ن ظاهرة التضخم، وعا التةريج على خمتلف السياسات االقتصادي  املتبة  عن قبل الدول  للحد ع -
 .الفةالي  احلقيقي  هلذه السياساتعدى 
 :منهج البحث

مت استخدام املنهج الوصفي عن أجل سرد املفاهيم الةاع  للظاهرة ، مث املنهج التحليلي يف اجلزء 
التطبيقي للدراس  حيث سيتم عرض األدوات الرياضي  واإلحصائي  املستةمل  ملةاجل  املةطيات الكمي  إىل 

 .والقياس اي  الوصول إىل اهلدف املطلوب، عةتمدين يف ذلك على االستقراء، التحليلغ
 :خطة البحث

حتليل ظاهرة نتناول يف اجلزء النظري نظري وتطبيقي عقسم  على : سوف يتضمن البحث قسمني
االقتصادي   عا اجلزء التطبيقي فهو خمصص للنمذج ، أالتضخم وأهم النظريات االقتصادي  املفسرة له
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التضخم على أهم املتغريات تأثري ظاهرة  قياس عن أجل،  Varباستةمال منوذج أشة  االحندار الذايت
باالعتماد على براعج إحصائي    1796-9107لالقتصاد الوطين خالل الفرتة املمتدة عابني  الكلي 

 .عتخصص 
 : حدود الدراسة

اجلانب املكاين يؤدي بنا إىل االهتمام بظاهرة  ،زعاينجانب عكاين واآلخر  ،حلدود الدراس  جانبني
التضخم يف اجلزائر وعالقته باملتغريات الكلي  لالقتصاد قصد التوصل إىل عةرف  نوع الةالق  املوجودة عا بني 

-0791هذه الظاهرة وتلك املتغريات وإبراز آثارها املختلف ، أعا اجلانب الزعاين للبحث فهو حمدد بالفرتة 

ملا هلذه الفرتة عن أمهي  بالغ  يف التحوالت اليت شهدها االقتصاد الوطين عن خالل مجل  عن  6102
 .اإلصالحات والتدابري املةلن عنها

  وأشكالهالتعريف بظاهرة التضخم، أنواعه : المحور األول
 اقتصادياكثر شيوعا يف وقتنا احلاضر، باعتباره عشكال األالتضخم عن الظواهر االقتصادي  ترب ية

خطريا ينةكس سلبا على املستويني االقتصادي و االجتماعي داخل اجملتمع، وعن األجل الفهم اجليد هلذه 
 . هالةواعل املؤدي  لظهور  وعةرف  أهمالظاهرة وجب علينا فهم عاذا يةين التضخم 

 تعريف التضخم :أوال
االقتصادي، فمنها عن اعتربت قد تةددت التةاريف اليت تناولت ظاهرة التضخم يف الفكر 

 وعنها عن اعتربته ،1على أنه االرتفاع املستمر وامللموس يف املستوى الةام لألسةار يف دول  عا التضخم  
زيادة يف كمي   كما أن كل،   2بأنه عبارة عن االخنفاض املستمر واملتواصل يف القيم  احلقيقي  لوحدة النقد

                                                 
1
، م6112، للنشر وائل دار، عمان ،2 ط، والتطبيق النظرية بين الكلي االقتصاد مبادئ، خالد الوزين، أمحد الرفاعي  

 .677ص
2
 . 607ص، م0797، الةربي  النهض  دار، القاهرة ،النقدي والتوازن النقود اقتصاديات، فؤاد هاشم  
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يلي سنقوم بتحديد تةريف التضخم على  وفيما، 3املستوى الةام لألسةار تؤدي إىل زيادة يف تداولالنقد امل
 .له باإلضاف  إىل خصائصه وعظاهره أساس األسباب املنشئ 

 : التعاريف المبنية على األسباب المنشئة للتضخم .0
عرتبط  بتاريخ  إن أغلب التةاريف اخلاص  بالتضخم ترجع باألساس إىل هذا املةيار، وهي تةاريف

  .ظهور عصطلح التضخم باعتباره عشكل  اقتصادي  تةرقل بدرج  كبرية التنمي  االقتصادي  داخل الوطن
التضخم على أنه  د اعتربت املدرس  الكالسيكي ق :تعريف التضخم على أساس النظرية الكمية للنقود

هذه حسب حيث أن التضخم  ،4حبت  نقدي  صرف  تةود يف أسباب نشأهتا إىل عواعل نقدي  وعالي  ظاهرة
، إن هذا "كل زيادة يف كمي  النقد املتداول تؤدي إىل زيادة يف املستوى الةام لألسةار"النظري  يةين 

  5.التةريف يقتضي بأن الزيادة يف كمي  النقد املتداول هي السبب يف حدوث الظواهر التضخمي 
تنص هذه النظري  يف تةريفها للتضخم بأنه  :واإلنفاقم على أساس نظرية الدخل تعريف التضخ. 0.0
األسةار  ارتفاع، فازدياد اإلنفاق النقدي وعن مث الدخل النقدي يسبب "الزيادة يف عةدل اإلنفاق والدخل"

لقد أخذ هبذه النظري  االقتصادي  ،وتضخمها عع افرتاض بقاء كمي  السلع املوجودة يف األسواق ثابت 
يتها كأساس يةرف مبوجبه التضخم أن تكون الزيادة يف االنفاق عاع  وشاعل  وبنسب  فيزر، وافرتض لصالح
 . تفوق الزيادة يف االنتاج

يفرتض أصحاب هذه النظري  أنه لو زاد  :تعريف التضخم على أساس نظرية العرض والطلب .6.0
( ئض اجيايب يف الطلبفا)الطلب النقدي عن الةرض السلةي عند مثن عةني فإن األسةار ستميل لالرتفاع 

يف الطلب أو الةرض زادت سرع  ارتفاع أو اخنفاض  سواءوالةكس صحيح، وكلما كان ذلك الفائض كبريا 
 .األسةار

                                                 
3
   .07 ص،  م6111، اجلاعة  شباب عؤسس ، االسكندري ، المالي التضخم، حسني غازي عناي   

 .67ص، م0770، اجليل دار، بريوت، المالي بالتضخم االقتصادية التنمية تمويل، عناي  حسني غازي  4
 .07ص، سابق عرجع، المالي التضخم، عناي  حسني غازي  5
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 :التعاريف المبنية على خصائص ومظاهر التضخم . 6
ك جمموع  عن االقتصاديني يةتمدون يف تةريفهم للتضخم على اخلصائص واآلثار الناجت  عن اهن

هذه الظاهرة أعثال عارشال وروبنسن باإلضاف  إىل كلوزو و فالعان، فيةرف روبنسن التضخم على أنه 
الناشئ  عن  األسةار الرتفاعاحلركات الةاع  " ، كما يةرفه كلوزو بأنه "االرتفاع غري املنتظم لألسةار"

يف تةريفهم للتضخم  واالقتصاد، ولقد شارك الكثري عن علماء املالي  6"دافع الةنصر النقدي كةاعل حمرك
على أنه االرتفاع يف األسةار حىت أصبح التةريف الشائع بني عاع  الناس، وعن بني هؤالء كاردنري أكلي 

وهناك عن  ، 7 "ةام لألسةار أو عةدل األسةاراالرتفاع املستمر واحملسوس يف املستوى ال" حيث قال بأنه 
يرى بأن التضخم هو االرتفاع يف املستوى الةام لألسةار الناتج عن وجود فجوة بني السلع احلاضرة وحجم 

، والسبب يف ذلك ميكن أن يكون عاعال نقديا، فقد ينتج ارتفاع األسةار عن لإلنفاقاملداخيل املتاح  
، عن هذا أصبح 8   اليت تصاحب الزيادة يف كمي  النقود أو سرع  تداوهلا الزيادة يف املداخيل املتاح

التضخم لدى الةديد عن الدول األعضاء يف عنظم  األعم املتحدة يقصد به ذلك االرتفاع يف املستوى 
  9.املتوسط ألسةار التجزئ ، بشرط أن يكون دائم وهنائي وعستمر

 أنواع التضخم : ثانيا
 يلي وفيما 10،ميتاز التضخم بتةدد أنواعه واختالفها باختالف املةيار املستخدم للتمييز بينها

  :باالعتماد على بةض املةايري ألنواع املختلف  للتضخمسنتطرق ل

                                                 
  . 66ص، سابق عرجع، المالي التضخم، عناي  حسني غازي  6
7
، اجلزائر، عطبة   مؤسسات نقدية-سياسات -نظم نظريات -قواعد :االقتصاد النقديضياء جميد املوسوي،   

 . 602ص النخل ، دار الفكر، اجلزائر،
 ، عصر، عؤسس  الثقاف ودراسة تطبيقية لالقتصاد المصري المختلفةالتضخم في االقتصاديات نبيل الرويب،   8

 . 02 ص،  0792 اجلاعةي ، اإلسكندري ،
9
 Benissad M.E, Essais d’analyse monétaire avec référence en algérie, 3éme édition, 

Alger, OPU , 1980, p99 .   
 . 62ص، م0797، اجلاعةي  الثقاف  عؤسس  ،اإلسكندري ، 1ط، التضخم نظرية، نبيل الرويب  10
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على تتحدد بةض أنواع االجتاهات التضخمي  باالعتماد  :األسعارمعيار درجة تحكم الدولة في . 0
نوعني  أين ميكن التمييز بني، 11على التحكم يف حرك  عستويات األسةار والتأثري فيها ة الدول قدر عدى 

  : وفقاً هلذا املةيار عـن التضخم
 أي أن تأثريههو احلال  اليت يكون فيها ارتفاع عستوى األسةار ظاهرا وعلموسا  :التضخم المفتوح. 0.0

اسـتجابً  لفـائض الطلـب أو  إعا وذلك ،12 عنها للحد إجراءاتبأي  احلكوع دون قيام ا واضحيكون 
، ويظهر هذا النـوع عباشرة يف 13اخل...إىل زيادة تكاليف االنتاج أو زيادة يف الكتل  النقدي  املتداول   نسب

يف األجور وغريها عن النفقـات اليت تتمتع بشيء عن  ارتفاعيف األسةار مث ينةكس يف شكل  ارتفاعشكل 
   . 14املرون 
وهو نوع عن التضخم املسترت، ويف ظله ال تستطيع األسةار أن ترتفع أو   15:التضخم المكبوت. 6.0

تتمدد، نظرا لكونه ال يسمح للةواعل االقتصادي  أن تةمل حبري  لوجود القيود احلكوعي  املباشرة يف توجيه 
  16.واليت تتمثل يف السيطرة على األسةار والتحكم فيها ،األمثان سـري حركـ 

 ومنيز يف هذا اجملال نوعني عن التضخم  :معيار حدة الضغط التضخمي . 6
يف املستويات الةاع  يتميز هذا النوع عن التضخم حبركـ  صةودي  :(التدريجي)التضخم الزاحف . 0.6

   سنويًا، فالزيادة يف األسةار تكون دائم  و عتتاليـ  %2إىل  0يرتاوح بني مبقدار  تتصف بالدوام لألسةار

                                                 
 . 22عرجع سابق، ص، التضخم الماليعناي  غازي حسني،   11
، عمان، 9، دار الفكر للطباع  والنشر والتوزيع، طأسس ومبادئ االقتصاد الكليهيثم الزعيب، حسن أبو الزيت،   12

 .027ص ،6111
13 Henri Guitton, Gerard Bremoullee, La monnaie, Dalloz, Paris, 1978, P400 .  

 . 62ص، سابق عرجع ،ودراسة تطبيقية لالقتصاد المصري التضخم في االقتصاديات المختلفة ،الرويب نبيل  14
 .607ص، سابق عرجع ،مؤسسات نقدية-سياسات -نظم نظريات -قواعد:االقتصاد النقدي ،املوسوي جميد ضياء  15
 . 62 ص، سابق عرجع،  ودراسة تطبيقية لالقتصاد المصري االقتصاديات المختلفةالتضخم في ، الرويب نبيل  16
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إىل قبوله والتةايش عةه األفراد  يدفع هذا عا ،ال تـؤدي إىل عمليات تراكمي  أو عنيف  يف املدة القصريةو 
  .17طبيةياو  لدرج  أن يصبح أعرا عاديا

حيث  هذا التضخم أكثر عنفا و أقوى درجـ  عن التضخم الزاحف،: 18(العنيف)التضخم الجامح  .6.6
أين  ترتفع فيه األسةار مبةدالت كبرية جدا حىت تنخفض قيم  النقود إىل درج  أن تصبح عدمي  القيم ،

 . شهريا %21 جيتاز عةدل الزيادة يف األسةار عن
 :هناك عصدرين يرتتب عنهما التضخم و مها :معيار مصدر الضغط التضخمي . 3

عندعا ترتفع األسةار نتيج  وجـود فـائض يف الطلب هذا النوع عن التضخم حيدث   :جذب الطلب. 0.3
عن الكميات املةروض   على السلع و اخلـدعاتالتوازن بني الطب الكلي  تلخي أين، على السلع واخلدعات

 . إىل عرحل  التشغيل الكاعل لوصـول االقتـصاد كنتيج ألسواق  عنها يف ا
 اإلنتاج بنسبٍ  تفـوق الزيـادة فـي عةـدالتاالرتفاع يف تكاليف عناصر إن : تضخم التكاليف. 6.3

، فيرتتب على ذلك زيادة يف املستوى الةام 19تؤدي اىل ظهور عا يسمى بتضخم التكاليف اإلنتاجي 
  20.عةدالت األجور ارتفاع يف شكل أكثر الةناصر تأثريا على تكاليف اإلنتاج  علاالةاليد  وتةترب ،لألسةار

 
 
 
 

                                                 
، م0777، ، دار اجلاعة  اجلديدة للنشراإلسكندري  مبادئ النقود والبنوك،أساع  حممد الفويل، شهاب حممود جمدي،  17

 . 99 ص
  . 216ص ،6117، ، دار املةرف  اجلاعةي مبادئ علم االقتصاد أمحد ضياء الدين زيتون،  18
، والتوزيع، عمان ، دار امليسرة للطباع  والنشر9، طالنقود والبنوكون ، امجال خريس، أمين ابو خضري، عماد خص 19

  .067ص ،6116
 . 92ص أساع  حممد الفويل، جمدي حممود شهاب، عرجع سابق،  20
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 دار الذاتي على متغيرات الدراسة نماذج االنحتطبيق طريقة : المحور الثاني
 اختيار المتغيرات األساسية للنموذج: أوال 

 الرقم القياسي ألسةاربدءا ب اقتصادي ، قد مت االعتماد يف دراستنا هذه على أربة  عتغريات
البطال   عةدل وTC عةدل سةر الصرف ىل باإلضاف  إGDP الناتج الداخلي اخلام مث  CPI  االستهالك

TCH. 
 

قبل التةرض لدراس  أي منوذج قياسي أو أي عالق  سواء يف املـدى  :المتغيرات إستقراريةدراسة  .0
 يف عدرج  لكل عتغريةفانه عن الضروري دراس  خصائص السالسل الزعني   الطويل، املدى القـصري أو يف

 .ناحي  االستقراري دراس  عن ال
نستةمل اختبارات ديكي فولر البسيط أو  :األحادية على المتغيراتتطبيق اختبارات الجذور . 1.1

ليا باالعتماد على جمموع  عن ا Eviews 7واليت حيدده برناعج   pوهذا حسب درج  التأخري الصاعد
 :صلنا على النتائج املبين  يف اجلدول التايلحتهبذا الربناعج باالستةان  و ، املةايري

 تطبيق اختبارات الجذور األحادية على متغيرات الدراسة نتائج:  (10)الجدول رقم 

 Eviews خمرجات برناعجعن إعداد الباحث بناء على  :رالمصد
 INFالسالسل  الةام لكل عن االجتاهستيودنت ملركب   t  انطالقا عن اجلدول أعاله جند أن قيم 

PIB,TCH,TC   5%أقل عن القيم  النظري  هلا عند املةنوي  ( الةام  االجتاهعركب   احتمالعع

 السلسلة
 2النموذج رقم  5النموذج رقم  4النموذج رقم 

القيم  
 5احلرج  

اختبار
ADF 

القيم  
 2احلرج  

اختبار
ADF 

القيم  
 2احلرج  

اختبار
ADF 

احتمال عركب  
 االجتاه الةام

INF -0.77 -0.29 -6.76 -6.06 -2.20 -6.62 1.72 

PIB -0.77 -0.69 -6.72 -2.92 -2.20 -7.09 1.17 

TC -0.77 1.78 -6.76 0.58 -2.20 -2.56 0.008 

TCH -0.77 -1.72 -6.76 -0.66 -2.20 -0.21 1.26 
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وبالتايل نقبل فرضي  الةدم أي عدم وجود عركب  االجتاه الةام يف تلك  ، (0,05لكل سلسل  هو أكرب عن 
مما يدل على  1.12فإن االحتمال السابق أقل عن  TCباستثناء السلسل   السالسل حمل الدراس ،

أعا بالنسب  للجذر األحادي فمقارن  ،احتوائها على عركب  االجتاه الةام 
1

̂
t احملسوب  بـtab

t   اجملدول

:، جند بأن 5%عند عستوى املةنوي  ( Mackinnonقيم )
1

̂
t >tab

t   بالنسب  للنماذج الثالث
جلميع السالسل، هذا عا يشري بأن تلك السالسل حتتوي على اجلذر األحادي وبالتايل هي  (7،2،2)

 .DS-TSفهي عن النوع املختلط   TCإال  السلسل   DSسالسل غري عستقرة ذات السياق 
مث وعنه سنقوم بإجراء عملي  الفروقات عن الدرج  األوىل على السالسل  غري املستقرة السابق ، 

السالسل  أين توصلنا إىل أن كلEviews عليها وذلك باستةمال دائما برناعج جنري  نفس االختبارات 
بةد إجراء الفروقات عن الدرج  األوىل، كون مجيع قيم ستقرتاقد 

1
̂

t احملسوب  أقل عنtab
t   اجملدول

جتاه الةام بتلك االىل عدم وجود عركب  إ باإلضاف سالسل على جذر الوحدة، ال حتواءامما نستنتج عدم 
 .  1.12ن مجيع االحتماالت أخذت قيم أكرب عن السالسل أل

 :أن السالسل حمل الدراس  كلها سالسل عتكاعل  عن الدرج  األوىل استنتاجميكننا ويف األخري 

       1,1,1,1  TCITCHIINFIPIB 
وبالتايل إعكاني  وجود عسار عشـرتك بـني املتغـريات اخلمسـ  ممكـن جـدا، وعنـه نسـتطيع اجلـزم بوجـود 

 .خطر التكاعل املتزاعن، مما يضمن وجود عالق  على املدى الطويل
  :السببية بين متغيرات الدراسة دراسة  .6.0

، وهـذا االقتصـادي إن دراس  السببي  املوجودة بني املتغريات تسـمح لنـا بصـياغ  صـحيح  للسياسـ  
 لكــي قراجنــر اختبــار نســتةمل للســببي  دراســتنا ةنــدف .مبةرفــ  املتغــريات الــيت تســاعد علــى تفســري ظــاهرة عةينــ 

 .النتائج عقارن  عن نتمكن
نقبــــل  االحتمـــالعلـــى إحصــــائي  فيشـــر أو عـــن طريـــق قيمـــ   وباالعتمـــاد 71 عـــن خـــالل اجلـــدول   

التضــخم حنــو النــاتج الــداخلي بالنســب  لكــل عــن  قراجنــر عفهــوم يف ســببي  توجــد أي أنــه ال الصــفري  الفرضــي 
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اخلــام وكــذلك عــن النــاتج الــداخلي اخلــام حنــو التضــخم، كمــا أن كــل عــن املتغــريين البطالــ  وســةر الصــرف ال 
يف حــني نــرفض الفرضــي  الثانيــ  الــيت تشــري إىل أن  التضــخم ال يســبب يف ســةر الصــرف   يســببان التضــخم،

وبالتـــايل توجـــد ســـببي  يف عفهـــوم قراجنـــر عـــن  0,05الفرضـــي  الثانيـــ  هـــو أقـــل عـــن  احتمـــالأي  ويف البطالـــ  
 .التضخم حنو البطال  وسةر الصرف

 بين متغيرات الدراسة والتضخم للسببية قرانجر اختبار تطبيق نتائج: (16)جدول رقم       
) Fisher الفرضيات

cal
F ) Probabilité 

الناتج الداخلي اخلامال يسبب  التضخم   0.27 1.66 

 1.01 6.96 الناتج الداخلي اخلام  ال يسبب  التضخم

 1.12 7.77 التضخم ال يسبب البطال 

 1.22 1.99 البطال  ال تسبب التضخم

 1.117 9.69 التضخم ال يسبب سةر الصرف

 1.19 2.19 سةر الصرف ال يسبب التضخم

 Eviews خمرجات برناعجعن إعداد الباحث بناء على  :رالمصد
وحيـــدة، أي يف اجتـــاه واحـــد بـــني  ميكـــن القـــول بأنـــه توجـــد عالقـــ  ســـببي  االختبـــاروكخالصـــ  هلـــذا   
  .(feedback  effect) رجةي  حلق  توجد ال أنه نقول وبالتالــي (TCH,TC) واملتغريتني      التضخم

بةـــد أن قمنـــا بدراســـ   جمموعـــ   :وتقـــدير نمـــاذج تصـــحيح الخطـــأ المتـــزامن التكامـــلعالقـــة  اختبـــار. 6
وجدنا أن هذه السالسل كلها عسـتقرة بةـد إجـراء الفروقـات  وذلك عن ناحي  اإلستقراري  السابق  السالسل

عسار عشرتك بني هذه  عن الدرج  األوىل، وعن خالل كل هذا نستطيع أن نستنتج أنه هناك إعكاني  وجود
 . املدى الطويل املتغريات يف

ولكـن قبـل ذلـك جيـب ، Johannsenجوهانسـون  باختبـارولنتأكد عن هذا سـنقوم  :االختبار اإلحصائي
  .ملةرف  درج  التأخري املناسب   VAR، لذا نةتمد على منوذج  االختبارحتديد درج  التأخري املناسب  هلذا 
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حتصــلنا علــى النتــائج  EVIEWS علــى برنــاعج باالعتمــاد: VAR المســارتحديــد درجــة تــأخير . 1.1
 :املبين  يف اجلدول اآليت 

 المثلى (P)معايير تحديد درجة التأخير  :(13) جدول رقم

 Eviews خمرجات برناعجعن إعداد الباحث بناء على  :رالمصد
ــ املةــايري علــى باالعتمــاد                SCHWARZ  قيمــ  إلحصــاءة أدىن باختيــار لــكذو   الثالث

 .=P 0 هو املقبول التأخري أن وجدنا LOG LIKELIHOOD  قيم  أكربو  AKAIKE و 
 :اختبار التكامل المشترك وفق طريقة جوهنس. 6.6

 :إن نتائج تطبيق هذا اإلختبار يوضحها اجلدول املوايل 
 (TC,PIB,INF, TCH)للمتغيرات  Johansenنتائج إختبار جوهنسن  :(14)جدول رقم

   
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None  0.464410  46.77746  47.85613  0.0629 

At most 1  0.289984  21.80198  29.79707  0.3096 

At most 2  0.180320  8.103263  15.49471  0.4544 

At most 3  0.003733  0.149608  3.841466  0.6989 

     
      Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Eviews خمرجات برناعجعن إعداد الباحث بناء على  :رالمصد

 Akaike Schwarz LOG LIKELIHOOD درجة التأخير

P = 1 2.21- 2.19- 009.70 

P = 2 2.99- 7.99- 069.01 

P =3 2.07- 2.99- 062.72 
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بالنســب  جلميــع الفرضــيات أكــرب عــن  Johansenإحصــائي عــن خــالل اجلــدول أعــاله نالحــ  أن 
، وبالتــايل نقبــل فرضــي  الةــدم أي عــدم وجــود عالقــ  تكاعــل  %2توى املةنويــ  ســعنــد عالقيمــ  احلرجــ  هلــا 

عتزاعن على املدى الطويل بني املتغريات، مما يستوجب تقدير الةالق  بني تلك املتغريات على املدى القصـري 
 . باستةمال منوذج أشة  االحندار الذايت 

 األمثلVAR تقدير نموذج : ثانيا
 طريق  املربةات الصغرىعلى  اعتمدنا ناإال أن هنالك عدة طرق لتقدير شةاع االحندار الذايت 

(Moindres Carrées Ordinaires )  أجل تقييم مناذج األشة  االحنداري  الذاتي عن. 
 

طريق   باستةمالعن خالل تقدير املةادالت املكون  لنموذج االحندار الذايت و املقدرة  :نتائج التقدير .0
     سنقوم بإجراء بةض التةليقات حول عةنوي   ،Eviewsالصغرى هذا باالستةان  حبزع  براعج  املربةات

املستخدع  لتقييم النموذج، إىل أننا سنحاول الرتكيز  اإلحصائي و إشارة املةلمات، باإلضاف  إىل املؤشرات 
 الذايت عن خالل خمتلف حنداراالباملتغريات املكون  لشةاع طبية  الةالق  اليت تربط التضخم على 

  . للنموذجاملةادالت املكون  
  معادلة الناتج الداخلي الخام: 

 
 
 
 

  معادلة سعر الصرف: 
 
 
 

 
 
 
 

 

PIBt = 9.45 + 0.14 × INFt-1 - 0.04 × TCt-1 + 0.10 × TCHt-1 + 0.17 PIBt-1 

             (1.82)           ( 0.8)               (-1.12)               (0.46)             (1.04)             

              R
2
=14.33                           F=1.54                            n=42 

 

 

 

TCt = -4.45 + 0.25 × INFt-1 + 1.01× TCt-1 + 0.16 × TCHt-1 - 0.03 PIBt-1 

            (-2.08)               ( 3.44)           (60.17)             (1.84)           (-0.43)             

            R2=99.05                             F=971.56                           n=42 
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 معدل البطالة معادلة: 
 
 
 
 

 
اجلدول املوايل يلخـص لنـا أهـم القـرارات االحصـائي  اخلاصـ  مبةـاعالت النمـاذج املتحصـل عليهـا إن  
 :ىل املةنوي  الكلي  والقوة التفسريي  للنماذج إباإلضاف  

 للنماذج المتحصل عليها اإلحصائيالتقييم : (15)الجدول رقم                

 النموذج
اتج الداخلي نمعادلة ال

 الخام
 معادلة معدل البطالة سعر الصرفمعادلة 

 معنوية معنوية غير معنوية ول بالنسبة للتضخمخير األأمعلمة الت
 غير معنوية معنوية غير معنوية ول بالنسبة لسعر الصرفخير األأمعلمة الت

 غير معنوية غير معنوية غير معنوية خ.د.ول بالنسبة للناتج خير األأمة التلمع

 معنوية غير معنوية غير معنوية بالنسبة لمعدل البطالةول خير األأمعلمة الت
 معنوي معنوي غير معنوي الثابت

Rمعامل التحديد 
 قيمته ضعيفة 2

  14.33   =R
2 

قيمته قوية جدا 
77.15  =R

2 
 قيمته قوية

00.31  =R
2 

 أقل من القيمة المجدولة FCALالمحسوبة   إحصائية فيشر
أكبر بكثير من 
 القيمة المجدولة

أكبر من القيم 
 المجدولة

 النموذج مرفوض تماما القرار
النموذج مقبول 

 احصائيا
 النموذج مقبول احصائيا

 Eviews خمرجات برناعجعن إعداد الباحث بناء على  :رالمصد

 

TCHt = 2.31 + 0.12 × INFt-1 – 0.009× TCt-1 + 0.88 × TCHt-1 - 0.07 PIBt-1 

             ( 1.72)             ( 2.08)               (-0.67)              (11.92)       (-1.28)             

              R
2
=81.30                           F=40.21                         n=42 
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إذن وعلــــى حســــب القــــرار األخــــري حتصــــلنا علــــى منــــوذجني عقبــــولني عــــن الناحيــــ  االحصــــائي  كمــــا 
يوضحهما اجلدول السابق ومها كـل عـن عةادلـ  سـةر الصـرف وعةادلـ  البطالـ ، واخلطـوة املواليـ  نوضـح فيهـا 

 .التفسري االقتصادي للنموذجني
عـن الناحيــ  االقتصـادي  تقبــل الةالقــ  السـابق  عــا بــني  :التفسـير االقتصــادي لمعادلــة ســعر الصــرف. 0.0

سةر الصرف والتضخم للسن  املاضي  حيث إذا زاد هذا األخري بوحدة واحدة فذلك يـؤدي إىل زيـادة سـةر 
عةـــدل التضــخم يـــؤثر عباشــرة علــى ســـةر الصــرف بشـــكل وحـــدة يف الفــرتة املواليــ ، ألن  1.62الصــرف  بـــ 

يف الـداخل تزيـد عـن نسـب  التضـخم الةـاملي، فـإن ذلـك يـؤدي إىل ارتفـاع نسـيب، فـإذا كانـت نسـب  التضـخم 
ســةر الصــرف تــدرجييا بنســب  الفــرق بــني التضــخم الةــاملي والتضــخم احمللي،كمــا يــرتبط ســةر الصــرف احلــايل 
بسةر الصرف للسـن  املاضـي  اجيابـا نتيجـ  للمنحـص التصـاعدي الـذي يشـهده سـةر الصـرف خـالل سـنوات 

ا قمنـا مبقارنـ  عـا حتصـلنا عليـه سـابقا عـن خـالل اختبـار السـببي  عـا بـني املتغـريين فوجـدنا أن أعا إذ ،الدراس 
 .التضخم يفسر سةر الصرف وهو عا يطابق النموذج متاعا 

عـن الناحيـ  االقتصـادي  تقبـل الةالقـ  السـابق  عـا بـني  :التفسير االقتصادي لمعادلة معـدل البطالـة . 6.0
تضــخم للســن  املاضــي  حيــث إذا زاد هــذا األخــري بوحــدة واحــدة فــذلك يــؤدي إىل عةــدل البطالــ  احلــايل وال
االرتفاعـات يف عسـتويات األسـةار احملليـ  تــؤدي وحـدة يف الفــرتة املواليـ ، ألن  1.06زيـادة سـةر الصـرف  بــ 

ىل تصـــريح بةـــض لـــدى املؤسســـات ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــق صـــةوبات عاليـــ  خي ممـــا، ارتفـــاع التكـــاليف االنتاجيـــ 
و إذا قمنـا مبقارنـ  ارتفـاع عةـدالت البطالـ ، الةمال، وعلى املستوى الكلي لالقتصاد ميكن تفسري عـا سـبق ب

عةــدل  بــأن التضــخم يفســر عــا حتصــلنا عليــه ســابقا عــن خــالل اختبــار الســببي  عــا بــني املتغــريين أيــن وجــدنا
 .البطال  وهو عا يطابق نتائج النموذج 

 

 :VARديناميكية نماذج الـ  .6
 

يقصـد باسـتجاب  الصـدعات سـلوك املتغـريات الداخليـ  يف النمـوذج نتيجــ   :تحليـل دوال االسـتجابة . 0.6
اليت قد يتةـرض هلـا النظـام،  وعـن خـالل تطبيقنـا لصـدع  علـى عسـتوى األسـةار مبقـدار  للصدعات املختلفـ 
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األوىل الحظنا أن املتغريات األخرى بقيت على حاهلا يف نفس الفرتة، لكن  يف الفتـرة 4.57احنراف عةياري 
بالنســـب  ملةـــدل  -1.32، (التضـــخم)بالنســـب  ملســـتوى األســـةار 3.64 :املواليـــ  كالتـــايل هنـــاك تغـــري يف الفتــــرة

ور بالتنــاقص عـع عــر  لســةر الصـرف، هــذه الصـدعات تكــون قويــ  يف املراحـــل األوىل مث تبــدأ -1.03البطالـ ، 
ـــــزعن ـــــ  مبقـــــدار احنـــــراف عةيــــــاري  ، ال ـــــ  يف عةـــــدل البطال ـــــائج أن الصـــــدع  املوجب   6.25كمـــــا أظهـــــرت النت

وتسـتمر تلـك الزيـادة اىل  1.59 تؤدي إىل زيادة يف عةـدل التضـخم يف الفـرتة املواليـ  مبقـدار احنـراف عةيـاري
هذا عا يدل علـى الةالقـ  الطرديـ  بـني  غاي  الفرتة اخلاعس  لتبدأ بةدها نتائج تلك الصدع   يف االخنفاض ،

ويســتمر االخنفــاض طــوال فــرتة الصــدع   -1.12 مبقــدار املتغــريين، كمــا نالحــ  اخنفــاض يف ســةر الصــرف
ـــداخلي اخلـــام ايضـــا ب  يف املرحلـــ  األوىل ليتنـــاقص االخنفـــاض بةـــدها اىل ان  -1.27واخنفـــاض يف النـــاتج ال

  ملدى استجاب  عةدل التضـخم عقاسـا بـالرقم القياسـي ألسـةار ، أعا بالنسب 2يصبح عوجبا بةد الفرتة رقم 
 يف سةر الصرف، فتشري النتائج إىل انه عند تطبيقنـا لصـدع  علـى سـةر الصـرف مبقـدار االستهالك للصدع 
ليسـتمر الزيـادة  0.09يف الفرتة األوىل أدى ذلك إىل ارتفـاع عسـتوى األسـةار مبقـدار  2.67احنراف عةياري 

 .فرتات أي أن الةالق  بني املتغريين هي عالق  طردي  01عن  ألكثر
ونســتخلص ممــا ســبق أن الصــدعات علــى كــل عــن ســةر الصــرف وعةــدل البطالــ  تتصــف بأهنــا ذات 
تأثري قوي وبةيد املدى وهـي عوجبـ  التـأثري ، بينمـا إحـداث صـدع  يف عسـتوى التضـخم يـؤدي إىل اخنفـاض  

 . كل عن سةر الصرف وعةدل البطال  
بواقيهـا  عـن قــيم % 75سـببه  CPI عةظم التباين املوجـود يف عسـتوى األسـةار  إن :تحليل التباين .6.6

نالحـ  عـن خـالل النتـائج املتحصـل عليهـا عـن كمـا   ،جتديداهتا والباقي راجع لتجديـدات املتغـريات األخـرى
 ـلتنبئهـــا، بينمـــا بـــ يف تبـــاين اخلطــــأ % 72.03أن عةـــدل البطالـــ  يتســـبب ب  Eviewsخمرجـــات برنـــاعج  

يف  % 1.36 ـيتســـبب بـــ يف تبـــاين خطـــأ عســـتوى األســـةار، يف حـــني جنــــد أن عــــستوى األســــةار 0.03%
ـــتتســبب ب خطــوات عــن التنبــؤ جنــد أن البطالــ  10تبــاين خطــأ عةــدل البطالــ ، وبةــد  يف تبــاين  % 06.03 ـ

 .عستوى األسةار
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اثـر اكـرب بقليـل علـى عسـتوى األسـةار البطال  يكون هلا  وعن هذا نستنتج أن أي صدع  يف عةدل
كمـا يظهـر عـن حتليـل التبـاين الـدور اهلـام الـذي  أحسن عن اثر أي صـدع  يف األسـةار علـى عةـدل البطالـ  

عــن تبــاين عســتوى  38%التــأثري علــى التضــخم، فحــوايل  تلةبــه التغــريات الــيت حتــدث يف ســةر الصــرف يف
ونالحـــ  تزايـــد اثـــر الصـــدعات يف ســـةر الصـــرف علـــى  الصـــرف، األســـةار ترجــــع إىل الــــصدعات يف ســــةر

يف تبـــاين خطـــأ التنبـــؤ 83% ـتنبـــؤ جنـــد أن ســـةر الصـــرف تتســـبب بـــ خطـــوات 10عســـتوى األســـةار، فبةـــد 
 .تقلبات عةدل سةر الصرف هلا تأثري بالغ يف عستوى األسةار ملستوى األسةار، وهذا يةـين أن

 :اتمةـــــخ
قد كانت وعازالت ظاهرة التضخم عن أهم الظواهر االقتصادي  خطورة علـى االقتـصاد اجلزائري،   

وفهمها يتطلب عنا دراس  تطور هذه الظاهرة والوقوف عند أسـببها وآثارهـا علـى االقتصاد انطالقا عن أهم 
لكلي  لالقتصاد الوطين، وعن اآلراء والتحليالت الفكري  ألهم املدارس االقتصادي ، وبناءا على املؤشرات ا

جه  أخرى عواكب  التطـور الـذي عرفتـه األدوات اإلحصائي  والرياضي  لنظري  القياس االقتصادي عن اجل 
هذا عا حاولنا إتباعه يف حبثنا هذا بتقدمي صورة قياسي  للظاهرة ، إعطاء أحسن منذج  للتضخم يف اجلزائر
ثري التضخم على تلك أت هبدف حتديدمنوذج شةاع االحندار الذايت  التضخمي  يف اجلزائر، عـن خالل تطبيق

 ،املتغريات اليت قمنا باختيارها باالعتماد علـى النظريات االقتصادي  والتطورات اليت عرفها االقتصاد اجلزائري
تقدير وكانت نتائج ال ،هذه املتغريات تتمثـل يف الناتج الداخلي اخلام، عةدل سةر الصرف، عةدل البطال و 

عةادليت سةر الصرف عقبول  علـى الةمـوم وأظهرت توافقا نسبيا عع النظريات املفسرة للتضخم، خاص  
، مث قمنا بإجراء دراس  ديناعيكي  عن اجـل عةرف  اثر الصدعات اخلارجي  على خمتلف وعةدل البطال 

 :يلي م النتائج املتحصل عليها عاهأانت عن كاملتغريات والسببي  بني ظاهرة والتـضخم واملـتغريات األخرى و 
التضخم يف اجلزائر حسب نتائجنا عفسر بقيمه السابق  والقيم السابق  لكل عن عتغريات الدراس   -

 ؛املتمثل  يف عةدل البطال ، الناتج الداخلي اخلام وعةدل سةر الصرف
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دوال االستجاب  وحتليل التباين أن هناك عالق  قوي  بني التضخم  قد بينت النتائج املـستخرج  عـن -
وعةدل  سةر الصرفستؤدي إىل رفع ألسةار الةام لعستوى  ، حيـث أن زيادة واملتغريات الـثالث

 ؛اخلام الناتج الـداخليباإلضاف  اىل رفع يف عةدل  البطال 
عةدل الناتج سببي  قوي  يف تغيري يكن هلا مل  عةدالت التضخمأظهرت نتائج دراس  السببي  أن  -

كانت تلك املةدالت هلا سببي  حنو كل عن عةدل البطال   يف حني ، الداخلي اخلام والةكس كذلك
وبني التضخم  حلق  رجةي  بني عةدل التضخم وعةدل الصرفوسةر الصرف مما يوحي بوجود 

 .وعةدل البطال 
 :قائمة المراجع 

 : مراجع باللغة العربية
 مؤلفات: أوال
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 اإلجماليقياس وتحليل العالقة السببية بين كمية النقود والناتج المحلي 
 (5102-0991) فترةحالة دراسية لل ،عراقلل

 حياوي كلثوم عبدالقادر
 جامعة دهوك، العراق/ االقتصادأستاذ املساعد بكلية اإلدارة و 

 Kalth92@gmail.com: بريد إلكرتوين
 :ملخص

( M1)الضيقعرض النقد مبفهوميه  تغري بني السببية العالقة حتليلقياس و  اىلالبحث  يهدف
 .(5102-0991)العراقي خالل املدة  االقتصاديف  احلقيقي اإلمجايلو الناتج احمللي ( M2)والواسع 

 (& Engelمت إستخدام سببية وطبيعتها التوازنية يف املديني الطويل والقصري، العالقة حتديد هذه  لغرضو 
Cranger) ، ختبار التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأاو . 

وقد تبني ومن خالل تطبيق منوذج تصحيح اخلطأ أن هناك عالقة توازنية طويلة األجل بني عرض 
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود . باألسعار الثابتة  اإلمجايلالنقد باملفهومني الضيق والواسع والناتج احمللي 

احلقيقي، وهو ما ينطبق مع  اإلمجايلعالقة سببية تتجه من عرض النقد الضيق والواسع اىل الناتج احمللي 
 .ي االقتصادحتليل النقوديني يف أن للنقود تأثري يف النشاط 

  العالقة السببية، سببية كراجنر، التكامل املشرتك، منوذج تصحيح اخلطأ، كمية النقود :كلمات المفتاحية
Abstract: 

The aim of the research is to measure and analyze the causal 

relationship between the change in cash exposure in both narrow and broad 

terms (M1, M2) and the real GDP growth in the Iraqi economy during the 

period 1990-2015. To determine the direction of the causal relationship 

between real GDP and cash supply and to determine the long-term and 

short-term equilibrium, we used (Engel & Cranger) causality, the co-

integration test and the error correction model. By applying the error 

correction model.  

mailto:Kalth92@gmail.com
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The results of the study shown that there is a long-term balance 

between money supply in narrow and wide terms and gross domestic 

product at constant prices, and it supports the views of Monetarism that the 

money has an impact on economic activity. 

Keywords: causal relationship, Engel & ranger causality, co-integration 

test, error orrection model 

 :مقدمة
الدور  وملختلف الدول ،إال أن هذا ياالقتصادالنشاط  منو وتفعيل يف مهما   دورا متارس النقود

 النظر وجهاتختالف يف اوهناك .املختلفة ومؤسساته واملصريف القطاع النقدي يرتبط مبدى تطور
وحول إجتاه العالقة السببية ، ياالقتصادوالنشاط  النقود كمية النقدية حول العالقة بني االقتصيادية

النقود يقتصر على متشية أو تسيري  ففي الوقت الذي أعترب الفكر لكالسيكي النقدي أن دور، بينهما
الدخل هو  يف تغري فاعال ميارس دورايرى  الكنزيون أن من . ي دون التأثري يف مستواهاالقتصادالنشاط 

وأستثمار القطاع اخلاص،  يف اإلنفاق املستقل، الطلب الكلي الفعال،وليست كمية النقودعن طريق التغري
 من يتجه السببية ومع ذلك فإهنم يرون ان إجتاه. ي سببه اإلنفاق احلكومياالقتصادوأن عدم األستقرار 

وحسب رأيهم ، ون أن للنقود دورا  مهما وفاعال  يف تغري مستوى الدخلاما النقوديون فري . النقود إىل الدخل
 .فإن إجتاه السببية يكون من النقود اىل الناتج

 : البحث مشكلة
ية النظرية والتطبيقية اليت أهتمت بدراسة العالقة االقتصادظهرت العديد من البحوث والدراسات 

 من العديد فمن الناحية النظرية أكدت النظريات النقدية أن ،اإلمجايلبني عرض النقد والناتج احمللي 
ية مثل الدخل،األسعار، اإلستثمار واإلنفاق تتأثر بالتغري احلاصل يف كمية النقود يف االقتصاد املتغريات
يني على طردية العالقة بني عرض النقد والناتج احمللي االقتصادوهناك إتفاق بني الباحثني . (0)االقتصاد

كما أن التغريات والتقلبات يف األسعار والناتج ،  تتجه من النقود اىل الناتج احمللي االقتصاديف  ايلاإلمج
الكينزي أن هناك عالقة طردية بني عرض  الفكر بينما يرى أنصار. والعمالة سببها التغري يف عرض النقد 
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من هنا ميكن طرح مشكلة . اىل عرض النقد اإلمجايلتتجه من الناتج احمللي  اإلمجايلالنقد والناتج احمللي 
 : التايلؤال الرئيسي الدراسة بالس

 والناتج احمللي اإلمجايلعرض النقد  بني املدى قصرية أو طويلة توازنية عالقة هل هناك
 ؟( 5102-0991)العراقي  للمدة  االقتصاديف 

 :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية
 احلقيقي ؟  اإلمجايلعرض النقد مبفهوميه الضيق والواسع والناتج احمللي  بني سببية عالقة هل هناك 
 اجتاهها ؟  هو ؟ وما هذه العالقة طبيعة هي ما 

 :أهمية اليحث 
تنبع أمهية الدراسة من أمهية الدور الذي ميكن أن متارسه السياسة النقدية ممثلة بعرض النقد يف   

العراقي  االقتصادوتزداد هذه األمهية يف .  اإلمجايلبالناتج احمللي  ي معربا  عنهاالقتصادالتأثري على النشط 
كونه أقتصاد ا ريعيا  متارس العائدات النفطية اليت يتم حتويلها اىل العملة احمللية دورا  مؤثرا  يف السيولة النقدية 

السلطات النقدية و أن وجود عالقة سببية تتجه من عرض النقد اىل الناتج احمللي ميكن . االقتصادداخل 
 .ي االقتصادمن التحكم يف العرض النقدي وبالتايل التأثري يف النشاط 

 :  هدف البحث 
والواسع ( M1)يهدف البحث اىل قياس وحتليل العالقة السببية يب عرض النقد مبفهوميه الضيق 

(M2 ) طبيعة عن والكشف ( .5102-0991)احلقيقي يف العراق خالل املدة   اإلمجايلوالناتج احمللي 
ولغرض حتقيق هذا اهلدف مت أستخدام  التكامل  . متغريات الدراسة حتديد إجتاها بني العالقة واجتاه

وسببية ( Error correction modelُ)ومنوذج تصحيح اخلطأ ( co- integration)املشرتك 
(Engel & Cranger). 

 : فرضيات البحث 
  : فرضيات اآلتية الىل إ ستند البحثا



 حياوي كلثوم عبد القادر
 جمالين كمية النقود والناتج المحلي اإلقياس وتحليل العالقة السببية بي

 (5102-0991) فترةحالة دراسية لل ،عراقلل
 

311 

 

باألسعار  اإلمجايلوالناتج احمللي ( M2)و( M1)بني عرض النقد مبفهوميه  طردية عالقة هناك .0
 ؛الثابتة يف العراق

 ؛اإلمجايلأن إجتاه العالقة السببية يكون من العرض النقدي اىل الناتج احمللي   .5
 . اإلمجايلأن هناك تغذية عكسية بني عرض النقد مبفهوميه والناتج احمللي   .3
 :البحث حدود
 ؛العراقي  االقتصادتتمثل احلدود املكانية للبحث يف : احلدود املكانية 
 ( .5102-0991)تتمثل احلدود الزمانية  للبحث  باملدة  : احلدود الزمانية 

 :منهجية البحث
يلي الوصفي يف اجلانب من أجل حتقيق هدف البحث وإثبات فرضيته مت األستعانة باملنهج التحل

والقياس الكمي للبيانات السنوية اخلاصة مبتغريات الدراسة واليت مت احلصوا عليها من النشرات  ،النظري منه
وعليه مت تقسيمه اىل حموريني رئيسيني تناول األول . السنوية للبنك املركزي العراقي يف اجلانب التطبيقي

 .وخصص احملور الثاين للجانب التطبيقي ، اإلطار املفاهيمي للبحث
 

 اإلطار المفاهيمي للبحث: األولالمحور 
 السياسة النقدية وعرض النقد: أولا 

 .مفهوم السياسة النقدية وأهدافها وادواهتا 
 : مفهوم السياسة النقدية  –أ 

ية للمجتمع من خالل تأثريها يف االقتصادتؤدي السياسة النقدية دورا  مهما  يف حتقيق األهداف 
وتعرف  (5).ي  بصورة عامةاالقتصادواليت تؤدي دورا  مهما  يف  النشاط (0)املعروض النقدي وأسعار الفائدة 

ملراقبة عرض النقد وحتقيق  النقدية السلطة قبل املستخدمة من اإلجراءات على أهنا جمموعة السياسة النقدية
 (3) .معينة اقتصاديةاهداف 

 :يتاآل يف النقدية السياسة تستهدفه ما حصرميكن : أهداف السياسة النقدية –ب 
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 ؛لألسعار املستوى العام يف االستقرار حتقيق 
 ؛الصرف أسعار يف االستقرار حتقيق  
  (6)؛يةاالقتصادحتقيق مستوى األستخدام الكامل للموارد  
 (7)؛اقتصادي منو معدالت رفع 
 اجل من لصاحلها هذا امليزان جتعل إن الدول إىل تسعى مجيع: املدفوعات ميزان حتسني 

 النقدية السلطات دور يأيت وهنا. (8) الصعبة العمالت من خمزون من لديها ما أحملافظة على
 حماولة يف غرياملصرفية يةاالقتصاد للوحدات اإلنفاق املمنوح حجم يف التوسع خالل من

 (9).الوحدات سيولة تقليص ليتم املصريف االئتمان حجمتقليص استريادهتا، أو  لتقليص
  : النقدية السياسة ادوات -ت

يستخدم البنك املركزي واملسؤول عن رسم السياسة النقدية أدوات عدة منها مياشرة وأخرى غري 
ئتمان الكلي يف وات اليت توجه للتأثري يف حجم االاالد واألدوات غري املباشرة هي تلك ، (الكمية)مباشرة 

وات اليت توجه للتأثري يف ئتمان، أما األدوات النوعية فهي األدعلى نوع االالنظام املصريف دون الرتكيز 
وتوضع لدى البنك ، مثل تنظيم القروض اليت يقرها البنك املركزي على الودائع املصرفية، إستخدام معني

 .( 01)املركزي على شكل ارصدة نقدية سائلة
 :عرض النقد -5 

كن ومي. لية إحتسابه آيني حول أعطاء مفهوم حمدد ومتفق عليه  لعرض النقد و االقتصادمل يتفق 
أو جمموعة وسائل  (00)،قتصاد ما خالل فرتة زمنية معينةاموعة وسائل الدفع املتداولة يف تعريفه على أنه جم

 النقد أنواع بني التمييز يتم و، (05)واملؤسسات  الدفع املتاحة للتداول واليت حبوزة األفراد واملشروعات
 :املتداولة هي يف العملة و الودائع طبيعة على اعتمادا  
 الضيق باملعىن النقد عرض (M1) للقطاع اجلارية الودائع و التداول يف صايف العملة ويشمل 

  ؛اخلاص
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 باملعىن الواسع  النقد عرض(M2)  ويشمل (M1)   واآلجلة االدخارية الودائع إليه مضافة 
 ؛املصارف التجارية اخلاص لدى للقطاع

 األوسع  باملعىن النقد عرض((M3  الواسع باملعىن النقدوهو عبارة عن (M2)  مضافا  اليه
  ؛التجارية املصارف خارج الودائع

 وهي عبارة عن عرض النقد باملفهوم األوسع: قتصادالسيولة العامة لال ( M3)  مضافا  اليه
ية غري املصرفية  كاألوراق املالية وسندات اإلدخار االقتصاداألصول اململوكة من قبل الوحدات 

 وطبيعة االقتصاد مدى تقدم علىإن أعتماد أي من هذه املفاهيم يتوقف (03) .واألوراق التجارية
وسيتم . (01)لدى أفراد اجملتمع  املصرفية واملصريف فيه والعادات املايل النظام تطّور درجة و هيكله،

 ( .5102-0991)يف هذه الدراسة إستخدام عرض النقد مبفهوميه الضيق والواسع  للمدة 
  اإلجماليالناتج المحلي  :ثانياا 

 : اإلجماليمفهوم الناتج المحلي  -أ
 فرتة اقتصاد ما خالل املنتجة يف النهائية واخلدمات للسلع ةاإلمجالي السوقية القيمةهو عبارة عن 

 واخلدمات النهائية خالل السلع على ينفقه اجملتمع ما مقدار هو أو ،(02)تكون سنة معينة عادة ما زمنية
 (06).سنةال

 :النقد وعالقته بعرض اإلجمالي المحلي الناتج –ب 
لألسعار بسبب  العام املستوى تغيريات النقود مع عرض تغيريات بعالقة الكالسيكي الفكر أهتم

العاملية   يةاالقتصاد األزمة أن اال .(17)للتبادل فقط هي اهنا وسيلة و واحدة بوظيفة النقود لوظائف حصرهم
 الكالسيكي، ومهدت الفكر بعض مسلمات يف النظر إعادة اىل ينياالقتصاد املفكرينبالعديد من  دفعت
 يف يوناالقتصاد لذا انقسماالقتصاد،  مستوى على النقود تلعبها أن ميكن اليت األدوار يف للبحث الطريق

 (08) .النقدية واملدرسة الكينزية املدرسة :اىل مدرستني والدخل النقود بني للعالقة حتليلهم
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إىل ختفيض سعر الفائدة،  تؤدي النقود كمية يف الزيادة أنهذه املدرسة  ترى :الكينزية المدرسة –
أي  (09).توازن بني عرض النقد والطلب عليههذا التحليل يعنرب سعر الفائدة احملدد الرئيسي لل وحسب

 مع متزايدة ودالة الفائدة، معدل مع متناقصة دالة هي النقود كمية أن ضمنيا كان قد أفرتض   كينز إن
 (51)؛مستوى الدخل

إىل  بالضرورة كمية النقود زيادةتؤدي  الحسب النظرية النقدية لفريدمان : الحديثة النقدية المدرسة -
أن  أي . (50)الزيادة يف كمية النقود  ثابتة حسب حجم تبقى أو تتزايد قد بل، الفائدة إخنفاض معدل

 كمية يف التغري أن فريدمان يرىكما    .الفائدة سعر يف تغري دون حيدث قد النقدي السوق يف التوازن
 يقتصرعلى تأثريه وأن القصري، املدى على احلقيقي الدخل يفو  ألسعارل العام املستوى يف سيؤثر النقود

 بضرورة القائلة النقدية القاعدة من هنا اقرتح.  والطويل املتوسط املديني على لألسعار العام املستوى
وهذا ما يؤكد  .الطويل يف املدى احلقيقي الدخل يف التغري معدل ثابت يساوي مبعدل النقود كمية تغيري

 (55). االمسي  الدخل على كمية النقود تأثري حول الكينزي والفكر النقدي الفكر اتفاق
 

 اإلطار التطبيقي للبحث: المحور الثاني
 .(5102-0991) العراقي  للمدة القتصادفي  اإلجماليعرض النقد والناتج المحلي  تطور: أولا 
   :تطور عرض النقد .0

 أنويتبني منه . إجتاه التطور احلاصل يف عرض النقد يف العراق ومعدالت منوه( 0)يوضح اجلدول 
وخالل عقد التسعينات من القرن املاضي كان قد شهد ( M1)عرض النقد  باملفهوم الضيق  منو معدل

رتفاع اقابله %( 195.1)حيث بلغ نسبة  0992مستمرا  حىت وصل اىل أعلى مستوى عام  أرتفاعا  
يف العام %( 179.3)بلغت نسبته أعلى معدل  وصلإذ  (M2)عرض النقد باملفهوم الواسع  معدل منو

بالعجز وسياسة النقد  رتفاع عرض النقد اىل أتباع احلكومة آنذاك سياسة التمويلا ويعود السبب يف، نفسه
 . متويل عجز املوازنة الرخيص يف
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من %( 82)النقدي والذي بلغ حبدود  اإلصدار املمولة بعائد العامة اإليرادات فقد شكلت
 توسعإضافة اىل (.  5117،2، الشبييب. )تسعينيات القرن املنصرم العديد من سنوات يف إيرادات املوازنة

، املصرفية اخلدمات فيها تتوفر ال اليت املناطق يف فروع جديدة وفتح1991 عام  منذ املصريف اجلهاز شبكة
إذ ، إال أن معدالت منو عرض النقد أخذت إجتاها  مغايرا  . كل ذلك أدى اىل زيادة عدد الفروع املصرفية

 النفط مقابل ( التفاهم مذكرة تطبيق، والسبب هو 0996بعد عام  باالخنفاضبدأت هذه املعدالت 
 . واليت كان هلا دور واضح يف ختفيض عرض النقد ( الغذاء 

شهد عرض النقد  5113وخالل العقد االول من األلفية الثالثة وعلى وجه اخلصوص بعد عام 
M1)) ليصل اىل  5113مليون دينار عام ( 5898081)واضحا  إذ أرتفع من رتفاعا  ا

ليون دينار مقارنة بالعام م( 7250489)وبزيادة بلغت  5111مليون دينار عام ( 10148678)
وهو أعلى معدل منو مت حتقيقه باملفهوم الضيق لعرض النقد %( 250.2)ومبعدل منو بلغ حبدود ، 5113

 . خالل مدة الدراسة
حيث إخنفض مبقدار  5101ارتفاعه حىت العام ( M1)وقد واصل عرض النقد 

مليون ( 2157715)مبقدار  5102خنفض يف العام  عن العام السابق وإ مليون دينار( 0038206)
-و 1.5-)حمققأ معدل منو سالب خالل العامني األخريين من الدراسة وبنسبة  5101دينار عن العام 

أما عرض النقد باملفهوم . على التوايل بسبب إخنفاض العوائد النفطية نتيجة إخنفاض أسعار النفط(  6.9
ليصل اىل  5113مليون دينار عام ( 1150817)ا  من رتفاعاالواسع فقد شهد هو اآلخر 

وهو أعلى %( 9 .185)مسجال  معدل منو بلغت نسبته ، 5111مليون دينار عام  ( 11498200)
بشكل عام ميكن القول أن عرض النقد ، (5102-0991)معدل منو حققه هذا املفهوم خالل املدة 

ويعزى سبب هذا ، (5102-5113)الفرتة من رتفاعا  خالل قد شهد ا(  M2)و( M1)وباملفهومني 
يجة زيادة رواتب وأجور موظفي الدولة تزداد األنفاق احلكومي نارتفاع اىل زيادة اإلنفاق احلكومي فقد اال

واىل إستبدال العملة . من جهة ونتيجة تردي األوضاع  األمنية وزيادة األنفاق العسكري من جهة ثانية
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 األجنبية االحتياطيات محج ورفع 2004 لسنة( 26)رقم   املركزي بنكال قانون صدرالعراقية بعد أن 
 .العراقي صرف الدينارسعر  استقرار على احلفاظ لغرض عراقية عملية يقابله والذي جيب أن  املركزي للبنك

 (36.2%، 38.1%)وباملفهومني الضيق والواسع  الدراسة مدة خالل املركب النمو السنوي وبلغ معدل
 . على التوايل

 :(0)جدول 
 (مليون دينار( )5102-0991)تطور عرض النقد في العراق ومعدلت النمو للمدة 

 
أحتسبت ( 3،2)النشرات السنوية سنوات خمتلفة، واألعمدة ، البنك املركزي العراقي، (5،1)األعمدة  :المصدر

 .من قبل الباحثة
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 :اإلجماليتطور الناتج المحلي  .5
 و اجلارية الثابتة باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج احلاصل يف التطور (5 (اجلدول يعكس

فقد سجل معدل منو الناتج احمللي باألسعار الثابتة . (5102-0991)خالل املدة  منوهومعدالت 
حيث كان قد  0990واجلارية معدالت منو موجبة خالل فرتة التسعينيات من القرن املاضي بإستثناء العام 

، وهو العام الذي إندلعت فيه %(64.0-)معدل منو سالب بلغ تج احمللي باألسعار الثابتة الناحقق 
ية الدولية على العراق، وتوفق تصدير النفط الذي يعد املورد االقتصادفرض العقوبات و حرب اخلليج الثانية 

ية فقد حقق هو اآلخر باألسعار اجلار  اإلمجايلاما الناتج احمللي . قتصاد العراقياالقتصادي الرئيسي لال
وأستمر احلال كما هو يف بداية العقد األول من القرن %( . 24.1)سالب يف العام ذاته بلغ  معدل منو

ية االقتصادستمرار فرض العقوبات الدولية واليت أثرت سلبا  على مجيع القطاعات ااحلايل وذلك بسبب 
العراقي  االقتصادحيث شهد  5113بعد العام  ، إال أن احلال إنعكستاإلمجايلاملكونة للناتج احمللي 

إنفتاحا  على العامل اخلارجي بعد رفع العقوبات وإستئناف تصدير النفط، ولكن ورغم رفع العقوبات 
فطي بسبب خاصة القطاع الن ية بقيت تعاين من التدهوراالقتصاد القطاعات ي إال أناالقتصادواحلظر 

كل ذلك ،  سي وتفشي ظاهرة الفساد اإلداري واملايل وإنتشار الرشوةلسيااستقرار التدهور األمين وعدم اال
  (53).العراقي اإلمجايلأثر بشكل أو بآخر على الناتج احمللي 

وزيادة الكميات املصدرة ارتفع معدل منو الناتج  5118وبسبب ارتفاع أسعار النفط يف العام 
نعكس ذلك إجيابا  على بعض القطاعات ايف العام املذكور و %( 10)باألسعار اجلارية ليصل حبدود 

مل يستمر طويال  حيث إخنفض  5118إال أن معدل النمو املرتفع نسبيا  والذي حتقق عام . (51)يةاالقتصاد
الرتاجع الذي  هوو السبب ( . 16.4%)ليسجل معدل منو سالب بلغ  5119هذا املعدل يف العام 

وقد حقق الناتج احمللي باألسعار الثابتة معدالت منو موجبة . يةشهدته أسعار النفط العاملية أثر األزمة العامل
قد حققا معدالت منو سالبة بلغت ( 5113و 5115)ولكنها منخفضة، فضال  عن أن عامي 

  .على التوايل%( 33.1،16.4%)
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 :(5)جدول 
 (مليون دينار( )5102-0991)العراقي ومعدلت النمو للمدة  اإلجماليالناتج المحلي  تطور 

 
 .أحتسبت من قبل الباحثة( 3،2)النشرات السنوية سنوات خمتلفة، األعمدة البنك املركزي العراقي، : املصدر

 

 في العراق للمدة اإلجماليالدراسة القياسية للعالقة السببية بين عرض النقد والناتج المحلي : ثانياا 
(0991-5102): 

وطبقا  ملا ، تناولت العديد من الدراسات دراسة العالقة السببية بني عرض النقد والناتج  احمللي           
،من هنا  اإلمجايلاحمللي  والناتج النقود كمية بني سببية عالقة هناك ية فأناالقتصادتوصلت اليه النظريات 

والناتج  (املتغريات التفسريية) والواسع باملفهوم الضيق النقود كمية بني العالقة ألختبار الدراسة هذه جاءت
وذلك ( 5102-0991)العراقي خالل املدة  يف االقتصاد( املتغري املعتمد)باألسعار الثابتة  اإلمجايلاحمللي 
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. اخلطأ  تصحيح والتكامل املشرتك ومنوذج، يف حتليل إجتاه العالقة السببية (Granger) منهجية باستخدام
 :يتم تطبيق اخلطوات اآلتية ولغرض حتقيق هذا اهلدف س

  :جذر الوحدة ختبار .0
 السالسل تكن مل ذاإالزمنية ف السالسل وحتليل دراسة عندستقرارية شرطا  أساسيا  ختبار االايعد 

وهناك عدت طرق ميكن من  (52)ومنطقية  سليمة نتائج على احلصول يتم فسوف لن مستقرة الزمنية
، Phillip-Perron ( pp)بريون – فيلبس السالسل الزمنية منها اختبار ستقراريةاخالهلا الكشف عن 

-Augmented Dickeyاملوسع أو املعدل  –ديكي  اختبار و (D-F)  البسيط فوللر– ديكي اختبار

Fuller (ADF)   حصائي وبإالستعانة بالربنامج االوالذي سيتم إستخدامه يف هذه الدراسة(Eviews 
ومنه . لرختبار جذر الوحدة لديكي فو االنتائج اليت مت احلصول عليها من  يوضح( 3)واجلدول  ،( 9

ي إال أهنا أستقرت بعد أخذ الفروق األوىل، أ يتضح أن متغريات الدراسة كانت غري مستقرة عند املستوى،
 خالل من ، وذلكالطويل األجل يف بينهم العالقة تقدير ميكن وبالتايل. أهنا متكاملة من الدرجة األوىل

  .املشرتك إجياد التكامل
 (ADF) فولر– لديكي الوحدة جذر اختبار نتائج( 3)جدول 

 
 (.9Eviews)خمرجات برنامج  على باالعتماد الباحثة عمل من: املصدر
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  (Co-integration test)المشترك  التكامل اختبار .5
 جوسليوس،-جوهانسن (أختبار باستخدام املتغريات بني املشرتك التكامل اختبار خالل ومن

(Johansen  and Juselius  باألثر يسمح تتضمن أكثرمن متغريين كونه اليت يف النماذج املستخدمو 
ختبار حتديد متجهات التكامل بإستخدام وعادة ما يتم مبوجب هذا اال، املتغريات حمل الدراسة بني املتبادل

، (Maximum Likelihood Function)  (26)حصائيني مبنيني على دالة اإلمكان األعظمإاختبارين 
  Maximum EigenValues )وأختبار القيمة املميزة العظمى، (Trace test)ختبار األثر إومها 

test ) .استقرارها عند  للمتغريات الدراسة، الزمنية للسالسل الوحدة جذر اختبارات أثبتت ان بعد و
 تكامل وأن سلسلة متغريات الدراسة متكاملة، I.(57)~ (0)الدرجة  من متكاملة الفروق األوىل، أي اهنا

 بواقي تكون أن املشرتك بني عرض النقد والناتج احمللي جيب التكامل عالقة تتحقق ولكي، متماثل
 ،باستخدامسلة البواقيلختبار سإيوضح ( 1)واجلدول .األصلي  مستواها عند مستقرة االحندار
 . (ADF)اختبار

 البواقي سكون اختبار نتائج :(4)جدول 

 
 (.9Eviews)خمرجات برنامج  على باالعتماد الباحثة عمل من: املصدر

 MacKinnon's)مع قيمة ( 3.75-)احملتسبة والبالغة   tمن اجلدول أعاله وعند مقارنة قيمة

Critical Values) جند أن القيمة احملتسبة هي أكرب بالقيمة املطلقة من  ،(58)رالقيمة احلرجة لكرانج
ة ونقبل الفرضي السكون عدم يةفرض نرفض سوفوعليه ،  3.33-))القيمة احلرجة لكراجنر واليت تساوي 
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عرض النقد  بني تكامل وجود وهذا يعين، األصلي مستواه يف مستقرة البواقي سلسلة أن أي البديلة،
 أدناه نتائج( 2)اجلدول  ويوضح .الطويل املدى يف توازنية عالقة وجود يعين والذيوالناتج  احمللي  مبفهوميه

ات الدراسة بالصيغة لتحليل العالقة طويلة األجل وقد مت التعبري عن متغري  (test trace)اختبار األثر 
 . اللوغاريتمية

 ختبار التكامل المشتركانتائج : (2)جدول 

 
 (.9Eviews)خمرجات برنامج  على باالعتماد الباحثة عمل من :المصدر

وهي ( 11.2)كانت تساوي   (test trace) األثر إحصائية قيمة أن نالحظ (2)اجلدول  من
العدم  عليه سيتم رفض فرضية% . 2عند مستوى معنوية ( 32.5)أكرب من القيمة احلرجة  البالغة 

(r=0 ) وقبول الفرضية البديلة(r>0).  األعظم والبالغة  كاناإلم لنسبة القيمة احملسوبة كما أن
وهو ما يعين % 2عند مستوى معنوية ( 55.3)أكرب من القيمة احلرجة والبالغة  األخرى هي ( 58.12)

ومن معطيات اجلدول نفسه يتضح أن هناك . رفض العدم القائلة بعدم وجود أي متجه للتكامل املشرتك
 .تغريات الدراسةمتجه واحد للتكامل املشرتك بني م
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 : نموذج تصحيح الخطأ   .3
 األوىل، الفروق أخذ ستقرت بعداقد كانت   الدراسة ملتغريات الزمنية السالسل أن من التأكد بعد

الناتج احمللي  بني األجل طويلة توازنية عالقة هناك أن إتضحو  مشرتكا، تكامال أهنا متكاملة من التحققو 
فإن املتغريات اليت حتقق التكامل  (Engle and Granger)وعليه وحسب ، وعرض النقد اإلمجايل

 (ECM)اخلطأ  تصحيح منوذج بتمثيل حتظى املشرك تعكس العالقة التوازنية الطويلة األجل جيب أن
وسيتم تقدير  .النموذج متغريات بني والطويل القصري املدى يف العالقة وتقدير اختبار والذي يعين إمكانية

 بإدخال األجل قصري النموذج تقدير وسيتم ، وكراجنر ذات اخلطوتني أجنل طريقةمنوذج تصحيح اخلطأ ب
. بعد التأكد من سكوهنا واحدة لفرتة زمنية مبطئ مستقل كمتغري املدى الطويل احندار يف املقدرة البواقي

 .احلصول عليها بعد تقدير النموذج يوضح النتائج اليت مت( 6)واجلدول 
 .الخطأ تصحيح نموذج تقدير نتائج( 6)جدول 

 
 (.9Eviews)خمرجات برنامج  على باالعتماد الباحثة عمل من: املصدر 

  : تصحيح اخلطأ بالشكل التايل منوذج معادلةوميكن كتابة 
D(LOGDPC)=  5.512272  -1.135781* D(LOM1) + 1.174464 * D(LOM2) -
0.274804 * U(-1) 
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وهي ( 8.23)إذ بلغت  Fمعنوية النموذج كلل بداللة قيمة  ومن نتائج التقدير أعاله نالحظ
 داربن إحصائية تشريو ، ( 3.42)كوهنا أكرب من القيمة اجلدولية هلا والبالغة % 2معنوية عند مستوى 

رتباط املتسلسل كوهنا موذج املقدر اليعاين من مشكلة االاىل أن الن( 1.853)والبالغة ( D.W)واتسن 
 . %2عند نفس مستوى املعنوية   du= 1.652 )و  dl=1.143)أكرب من كل من  

 Engel & Cranger) ): (59)سببيةال اختبار. 4
فرتة اإلبطاء  حتديد أوال وسيتم، ((Engel & Cranger Test اختبار إستخدامسوف يتم 

 .أدناه( 9)وكما موضح يف اجلدول . (.9Eviews)وبإستخدام برنامج  املعايري عدد من بإعتماد
 السببية لختبار (p) المثلى  التأخير درجة تحديد معايير (9)جدول 

 
 (.9Eviews) خمرجات برنامج علىعتماد على أعد من قبل الباحثة باال :المصدر

 

ألختبار  هايتم إعتمادوعليه سوف ( . 0)أن فرتة اإلبطاء املثلى هي ( 9)يتضح من اجلدول 
بني عرض النقد (  Engel and Cranger)يوضح نتائج اختبار سببية  (01)واجلدول . العالقة السببية 

 (.5102-0991)يف العراق باألسعار الثابتة للمدة  اإلمجايلالضيق والواسع والناتج احمللي 
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 السببية العالقة اختبار( 01)جدول 

 
 (.9Eviews)خمرجات برنامج  علىعتماد على أعد من قبل الباحثة باال :رلمصدا

لعرض ( F)حصائية إنتائج السببية للنموذج املقدر ويتضح منه  معنوية ( 01)اجلدول يوضح 
وهي أكرب من القيمة اجلدولية عند مستوى معنوية ، (51.71) النقد باملهوم الضيق حيث بلغت  قيمتها 

وهذا يدل على عدم رفض فرضية وجود عالقة سببية تتجه من عرض النقد ( 3.42)والبالغة % 2
أي أن إجتاه السببية كان من عرض النقد باملفهوم ، باألسعار الثابتة اإلمجايلمبفهومه اىل الناتج احمللي 

 ي الان الناتج احملل تعين اليتو  العدم فرضية قبولبينما يتم . احلقيقي اإلمجايلاىل الناتج احمللي الضيق 
وهي أقل من القيمة اجلدولية ( 3.30)والبالغة  Fيتسبب يف عرض النقد باملفهوم الضيق كون قيمة 

أما . اىل عرض النقد باملفهوم الضيق اإلمجايلوعليه ال توجد سببية تتجه من الناتج احمللي (. 3.42)
والبالغة    Fختباراتضح معنوية ت( 01)بالنسبة لعرض النقد باملعىن الواسع ومن النتائج املوضحة يف احلدول 

 ، وهذا يعين%2عند مستوى معنوية  (3.42) وهي األخرى اكرب من القيمة اجلدولية( 50.5173)
 اإلمجايلعدم رفض فرضية وجود عالقة سببية تتجه من عرض النقد مبفهومه الواسع اىل الناتج احمللي 

 اإلمجايلاىل الناتج احمللي النقد باملفهوم الواسع بكالم آخر كان إجتاه السبية من عرض ، باألسعار الثابتة
بني عرض النقد ( عكسية)سرتجاعية اومن جهة أخرى يتبني ومن نتائج اجلدول نفسه أن هناك . احلقيقي

حيث ، أي أن الناتج احمللي يتسبب يف عرض النقد باملفهوم الواسع اإلمجايلباملفهوم الواسع والناتج احمللي 
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أي %. 2وهي أكرب من القيمة اجلدولية عند مستوى معنوية ( 8.697)تساوي  Fحصائية اكانت قيمة 
وبالعكس هناك إجتاه للسببية  اإلمجايلأن هناك إجتاه للسببية من العرض النقدي الواسع اىل الناتج احمللي 

 . ىل العرض النقدي باملفهوم الواسعمن الناتج ا
اه العالقة السببية من عرض النقد باملفهومني الضيق قتصاديا  ميكن تفسري ذلك بالقول أن إجتا

يتبع  اإلمجايليف أن زيادة الناتج احمللي ( 5102-0991)خالل املدة  اإلمجايلوالواسع اىل الناتج احمللي 
من هذا املنطلق ميكن القول أن  .%(92)العراقي وبدرجة ثقة  االقتصادالزيادة احلاصلة يف كمية النقود يف 

وعليه ميكن إستخدام عرض . احلقيقي  اإلمجايلياسة النقدية التأثري يف  مستوى الناتج احمللي مبقدور الس
 .ي العراقي على املدى البعيد االقتصادالنقد مبفهوميه كعامل مؤثر يف النمو 

 :خــــــــاتمة
 إىل يشري ما وهو الدراسة، متغريات بني مشرتك تكامل عالقة أن هناك نتائج البحث بينت

وبني  .اإلمجايلاألجل بني عرض النقد مبفهوميه الضيق والواسع والناتج احمللي  طويل التوازن وجود عالقة
مما  ،اإلمجايلاحمللي  النقود والناتج عرض بني األجل طويلة سببية عالقة وجود اخلطأ تصحيح منوذج تقدير
وهو ما يؤكده اإلمجايل، الناتج  يف التغريات تفسري يف مهما عامال متثل النقود يف عرض التغريات أن يعين

 واحدة فرتة خالل تصحيحه يتم الناتج من (27%)، أي أن (0.27-)معامل التعديل والذي بلغ 
  ( .سنة)

 مع اإلمجايلاحمللي  والناتج عرض النقد باملفهوم الضيق بني السببية العالقة اختبار تتفق نتائجو 
 على يؤثر أن ميكن التوسع يف عرض النقد هبذا املفهوم ال بأن تفرتض واليت احلقيقية، األعمال دورة نظرية

الناتج  إمجايل يف احلاصلة للتغريات احلقيقي  بل أن كمية النقود باملفهوم الضيق تستجيب الناتج إمجايل
عرض النقد  من تتجه اإلجتاه أحادية عالقة سببية أظهرت نتائج أختبار السببية وجودكما   .احمللي احلقيقي

عالقة  كما أظهرت نتائج أختبار السببية وجود. احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج مبفهوميه الضيق والواسع إىل
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مما يعين ان هناك تغذية . احلقيقي اىل عرض النقد باملفهوم الواسع  اإلمجايلسببية تتجه من الناتج احمللي 
 .لواسع عكسية بني الناتج احمللي وعرض النقد باملفهوم ا

 :وعليه؛ ميكننا اقرتاح ما يلي
  عرض النقد مبفهوميه الضيق  من تتجه عالقة سببية السببية أظهرت وجودمبا أن نتائج اختبار

املعروض  املركزي بإستهداف البنك قيام احلقيقي، نقرتح ضرورة اإلمجايل احمللي الناتج والواسع إىل
النقدي مبفهوميه الضيق والواسع يف إدارة السياسة النقدية من أجل تفعيل دورها يف التأثري على 

 ؛ياالقتصادالنشاط 
 السياسة النقدية أدوات تفعيل عليه النقدية للسياسة املنفذة اجلهة ملا كان البنك املركزي العراقي ميثل 

 املشاريع حنو املصريف القطاع لدى املالية دالفائض من املوار  ختصيص أجل من املباشرة غري
 ؛واملتوسطة الصغرية واملؤسسات التحويلية، والصناعة الزراعي، يف القطاع ستثماركاال االستثمارية

 رفع يف االستثمار، وبالتايل املسامهة يف العراق لغرض زيادة املصريفو النظام املايل  وهيكلة إصالح 
 ؛ياالقتصاد النمو معدالت

  سترياد السلع وخاصة الكمالية منها والذي يعد مصدرا  من مصادر عدم اإلستقرار اتنظيم عملية
 .النقدي

 :قائمة المصادر
 :غة العربيةلأولا المصادر بال
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 بناء نظام وطني لالبتكار لتنمية االقتصاد الجزائري
 خرخاش نادية. د

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ،  "ب"أستاذة حماضر 
 سطيف -جامعة فرحات عباس

 Kh19000_2008@yahoo.fr: بريد إلكرتوين

 :ملخص
البحثية إىل حتليل وتقييم واقع النظام اجلزائري لإلبتكار من خالل قياس وتقييم  هتدف هذه الورقة

 والقانون رقم 89/11مستوى مدخالت وخمرجات االبتكار، يف ظل تطبيق نصوص القانون التوجيهي رقم 

له، إضافة إىل حتديد بعض اآلليات اليت من شأهنا تعزيز بناء النظام الوطين م ل واملتم  املعد   89/80
 . لالبتكار

وتوصلت الدراسة إىل وجود ضعف كبري يف مستوى مؤشرات النظام الوطين لالبتكار، إذ تؤكد 
التدهور والتدين يعرفها  النتائج أهنا دون مستوى املعايري املنصوص عليها دوليا، كما أن الوضعية ذاهتا من

وبغية بناء النظام اجلزائري لالبتكار البد من تفعيل بعض األدوات أو اآلليات ذات  القطاع الصناعي،
رأمسال املخاطر، : التأثري املباشر على أداء النظام، وقد مت  الرتكيز يف هذا الصدد على أربع منها وهي

 .نات األعمالالقرض الضرييب للبحث، براءات االخرتاع، وحاض
بتكار، مدخالت وخمرجات االبتكار، رأمسال املخاطر، القرض النظام الوطين لال :كلمات مفتاحية

 .الضرييب للبحث، براءات االخرتاع، حاضنات األعمال
Abstract: 

This paper aims to analysis and evaluate the Algerian innovation 

system by measuring the inputs/outputs of innovation, through applying the 

oriented law N°98/11 and completed law N°08/05, and to identify some 

instruments in order to enhance the national innovation system. 

Consequently the study has shown that there is a considerable 

weakness in the indicators level of Algerian innovation systems, and so is 
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the industrial sector, the study has focused on four basic instruments to 

improve the Algerian innovation system that are: capital risque, tax credit, 

patents, incubators. 

Key word : national innovation system, inputs/outputs of innovation, capital 

risque, tax credit, patents, incubators. 

 :مقدمة
تقليدي عماده  اقتصاديات القرن العشرين بتغيري جذري يف بنيتها، إذ حتولت من اقتصادمتي زت 

العلمية والتكنولوجية حيث حديث مبين أساسا على املعارف  اقتصاداألساسي الرأمسال والعمل، إىل 
تغلغلت هذه املعارف يف جل  أنظمة اإلنتاج لتوليد منتجات وأساليب إنتاج مبتكرة ، وتؤكد الدراسات اليت 

ية أن أكثر من نصف النمو الكلي لإلنتاج الذي حتقق يف الدول قتصادأجرهتا منظمة التعاون والتنمية اال
، وأن هذه النسبة سوف تعرف زيادة أكرب مادام االبتكارمر ده  1898/1880األعضاء بني سنوات 

املعرفة، كما أن تزايد اهتمام الدول واملؤسسات على حد سواء  اقتصاديبىن أكثر فأكثر على  قتصاداال
ات بدال من األسعار، االبتكار ي املعاصر قائم أساسا على قتصادجعل التنافس يف احمليط اال االبتكارب

 . اجلديد املبين على املعرفة قتصادية يقوم على أساسها االاقتصادة إىل ثروة االبتكاريفتحولت بذلك الطاقة 
يات الدول واجملتمعات، حث  اقتصادوانعكاساته اإلجيابية املباشرة على  االبتكارإن تنامي أمهية 

من خالل بناء نظام  ،والسعي إىل دعمه وتعزيزه االبتكاريالكثري من الدول على ضرورة االهتمام بالنشاط 
حتويل خمرجات البحث العلمي من فضاء اإلنتاج العلمي إىل فضاء اإلنتاج إىل يسعى  ،فعال بتكاروطين لال

منتجات مبتكرة، وهذا ما تطمح إليه كل الدول النامية للخروج من بؤرة التخلف ومن  يف شكلالصناعي 
 .بينها اجلزائر

يف حتقيق النمو  االبتكاروالتطوير التكنولوجي ومن مث   لقد أدركت اجلزائر أمهية البحث العلمي
ية عديدة ابتكار ي للبالد، فسعت منذ سبعينات القرن املاضي إىل إعداد وصياغة سياسات حبثية و قتصاداال

ومتعددة، إىل حد أن مثلت سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وألول مر  ة يف تاريخ اجلزائر 
وأكدت يف أوىل  ،1889 أوت 22قانون التوجيهي والربنامج اخلماسي الذي صدر يف املستقلة حمورا لل
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ية واالجتماعية قتصادمواده أن اهلدف من نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي حتقيق التنمية اال
ونظرا للنتائج غري املرضية اليت حتققت بعد عشرية من تطبيق هذا القانون وحرصا منها على ضرورة للبالد، 

املعدل  89/80القانون رقم  2889يف شهر فيفري  اجلزائر ، أصدرتاالبتكاريو البحثي وحتمية النشاط 
أفراد ) الت االبتكاراالبتكار واليت تتمثل يف مدخ، غري أن مؤشرات 89/11واملتمم للقانون التوجيهي رقم 

مل ( املنشورات العلمية، وبراءات االخرتاع)، وخمرجات االبتكار (البحث والتطوير، ونفقات البحث والتطوير
 .    يف مستوياهتا ملحوظا حتسنا تشهد

حيول دون بناء نظام وطين  االبتكار،تعاين اجلزائر من ضعف كبري يف مستوى مؤشرات : إشكالية البحث
قتصادي، األمر الذي يستلزم من الدولة االعتماد على بعض اآلليات اال األداءثر بدوره على يؤ بتكار لال

 :ميكن طرح إشكالية الدراسة كالتايلوعليه وحتسني أدائه، لتنشيطه 
 كيف ميكن تفعيل نظام االبتكار يف اجلزائر لتحسني مؤشراته مبا خيدم االقتصاد اجلزائري ؟

 .كمصدر للنمو االقتصادي  االبتكارأهمية : 1
مفهوم النظام الوطين لالبتكار، مث حناول إبراز عالقة األداء االبتكاري باألداء  حتت هذا العنوان نستعرض

 .االقتصادي
مث ، بتكارخمتلف تعاريف النظام الوطين لال يف هذا العنصر نتناول.مفهوم النظام الوطني لالبتكار :1.1

 .هلذا املفهومالتعريف بالرتكيبة الثالثية 
على تعريفات مؤسسيه  بتكارتعريف النظام الوطين لال نستند يف:تعريف النظام الوطني لالبتكار 1.1.1

 :الثالث على النحو التايل
على أنه شبكة من املؤسسات  بتكارالنظام الوطين لال Freemanي األمريكي فرميان قتصاديعرف اال

 1.تكنولوجيا جديدة بعض بالتأثري، والتغيري، ونشريسمح تفاعلها مع بعضها الالعامة واخلاصة 

                                                 
1
 Wenhsu, C. The Taiwan innovation system, in the international handbook on 

innovation, Elsevier science ltd, 2003, p977.  
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على أنه جمموعة من  بتكارفيعرف النظام الوطين لالLundvall  ي الدامناركي ليونادفالقتصادأما اال 
واستعمال معارف جديدة وذات استعمال  ،نشرو ، إنتاجالعناصر اليت تتفاعل فيما بينها من أجل 

 2.كما أن هذه األنظمة الوطنية تضم عناصر وعالقات متأصلة داخل حدود الوطن  ي،اقتصاد
على أنه شبكة  بتكار،النظام الوطين لال Nelson ي األمريكي نلسونقتصاديف حني يعرف اال

 االبتكاري األداءمن املؤسسات حيث أن التفاعالت اليت حتدث داخل هذه الشبكة هي اليت حتدد 
مع بعضها  اهليئاتلتفاعل  هذا الباحث يؤكد هذا التعريف األمهية اليت أوالها .3للمؤسسات الوطنية

 .    للمؤسسات أقوى االبتكاري األداءالبعض، فكلما كان التفاعل قويا ووطيدا كان 
على أنه جمموعة من املؤسسات الرمسية بتكار وبناء على ما تقدم ميكن تعريف النظام الوطين لال

ات داخل االبتكار ونشر  ،واستعمال ،تتفاعل هذه املؤسسات فيما بينها من أجل إنتاج وغري الرمسية،
 .الوطن

مفهوما ذو تركيبة  ثالثية، ميكن  بتكارميثل النظام الوطين لال :بتكارعناصر النظام الوطني لال 2.1.1
 .والنظام ر،بتكا، البعد الوطين لالاالبتكار: ضبط مفهومه بشكل أحسن من خالل فك أجزائه الثالث

 االبتكارقلب النظام وغايته، إذ اهلدف األساسي من هذا النظام تفعيل عملية  االبتكارميثل  : االبتكار-أ
على أنه توليد شيء جديد  االبتكاري، وعليه ميكن تعريف قتصاداال األداءف االبتكاري األداءحىت يتحقق 

جديدا  االبتكارية أو األفراد، قد يكون هذا قتصاديتحقق على مستوى املؤسسات اال ،يةاقتصادذو داللة 
 4.متاما أو بدمج مكونات جديدة بأخرى قدمية

أن الفضاء  1880سنة  Pavitو Patel الدراسات اليت قام هبا كل من تؤكد :بتكارالبعد الوطني لال-ب
احمللي  والتقنية، بسبب العرضوإنتاج املعارف العلمية  ابتكارأو احليز الوطين ميثل أكرب مكان يتم فيه 

                                                 
2
Lundvall,B.National systems of innovation, toward a theory of innovation and 

interactive learning, Anthen press, UK,2010, p1.  
3
 Nelson,R. National innovation system a comparative analysis, Oxford University press, 

USA, 1993, P4. 
4
Edquist, C.The systems of innovation approach and innovation policy :an account of the 

state of the art, Druid conference, june 12-15,2001, p7. 
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واندماج املعارف  ،حجم السوقو اآلثار اخلارجية الناجتة عن العالقات مع القاعدة العلمية، و للكفاءات، 
 .لذلك يتخذ حتليل أنظمة االبتكار بعدا وطنيا ال جهويا وال حمليا 5،الضمنية من خالل العالقات اجلوارية

 هذه العناصر يعرف النظام على أنه جمموعة عناصر يف حركة ديناميكية متفاعلة، كما أن :النظام-ج
ذات طابع  املؤسسات جمموعة منيتضمن الوطين لالبتكار النظام و ، حتقيق هدف معني منظمة لغرض

 .علمي، وصناعي، ومايل، تتفاعل فيما بينها بغية تعزيز النظام الوطين لالبتكار
 .لالبتكار وعالقته بالنمو االقتصادي النظام الوطني 1.1

نمو األكثر سرعة الوترية  ،لقد حققت الدول املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية
هذا النمو السريع يف وتريته   يشهدها تاريخ البشرية منذ لالف السنني،مل خالل القرون الثالث املنصرمة

كما كان هذا   ،ن تلك الدول من مضاعفة مداخيلها أضعافا مضاعفةمك   ،احلياةمناحي جسد يف كل توامل
معتربة بني الدول واجملتمعات، وازدادت هذه الفجوة اتساعا خاصة مع بروز ظاهرة  لفوارقالتقدم مصدرا 

وما أفرزته من ، واالتصالالكبري لتكنولوجيا اإلعالم  واالكتساح العوملة وما صاحبها من شدة املنافسة
وإىل خلق قيمة مضافة  ،والتخصص االبتكارات حيث تدفع املؤسسات إىل بتكار يل سريع لالانتشار دو 

وعلى  بتكارمما أث ر بشكل إجيايب على فعالية النظام الوطين لال 6،أكرب حىت تكون أكثر قدرة على املنافسة
لتوظيف، وعلى ية خاصة من جانيب النمو واقتصادأثر بدوره على املخرجات اال األمر الذيحسن أدائه، 

 :وميكننا توضيح ذلك كاآليتعلى املستوى الدويل، سواء على مستوى املؤسسات أو القدرة التنافسية 
 .النمو والتوظيف : 1.2.1

، وعلى الدور اجلوهري الذي لعبه يف االبتكارالنظريات املفسرة للنمو على عامل  ركزت جل  : النمو-أوال
ي لألمم وتعاظمه خالل الفرتات املاضية، والكثري من الدراسات التطبيقية اليوم تؤكد قتصادحتقيق النمو اال

ي سواء على مستوى املؤسسة، قطاع قتصادوالتغيري التقين ميثالن احملددات األساسية للنمو اال االبتكارأن 

                                                 
5 Mezouaghi,M. les approches du système national d’innovation économies semi-

industrialisées, revue tiers monde N°169, janvier/mars, Paris, 2002, p199. 
6 OCDE, dynamiser les systèmes nationaux d’innovation, Paris, 2002, p 17. 
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لذي ميس جانبني وا االبتكارييف اجملال ، فعندما تستثمر املؤسسة 7ككل  قتصادالنشاط أو على مستوى اال
 منتجات جديدة، فهذا السبق سوف ميكنها من ابتكاراإلنتاج وأساليب اإلنتاج، وتتوصل إىل اثنني ومها 

اقتحام أسواق جديدة وبالتايل  تعظيم حصتها السوقية فتزداد بذلك قيمة أرباحها، ومن جهة أخرى  جهة
ح هلا بتخفيض تكاليف إنتاجها وزيادة أساليب إنتاج جديدة، فهذا اإلجناز يسم ابتكارإذا متكنت من 

  .األمر الذي يؤدي إىل تعظيم حصتها السوقية والتصدي للمنافسة ،اإلنتاج كما ونوعا
وقد أعد  صندوق النقد الدويل دراسة بني  فيها العالقة اليت تربط التقدم التقين مبعدل إنتاجية 

ي الواليات املتحدة األمريكية عرف معدل ، فف1888-1888العمل يف بعض الدول املتقدمة خالل الفرتة 
ويقدر بعض  ،8%1,1فقد بلغ معدل النموأما يف فرنسا  ،%1,9بريطانيايف  ،%2,2منو إنتاجية العمل 

من النمو الرتاكمي لدخل الفرد يف الواليات املتحدة األمريكية مصدره  %08يني أن أكثر من قتصاداال
ية الكلية لالستثمار يف البحث والتطوير أعلى بكثري قتصادكما وجد أن العائدات اال  التقدم التكنولوجي،

، بينما ال تتجاوز إنتاجية العمل يف اجلزائر حسب ما كشف عنه 9ات األخرىاالستثمار أشكال كل من  
ال تسمح بتحسني وتطوير  وهي نسبة جد متدنية، %11اخلبري االقتصادي اجلزائري بشري مصيطفى نسبة 

 .النظام اإلنتاجي اجلزائري
إن عامل الشغل وما يتضمنه من خلق مناصب العمل وفقداهنا يتأثر بشكل كبري بالتغيري :التوظيف-ثانيا

يف ظل  بتكارتطلبه من مهارات، والنظام الوطين لالي ما التكنولوجي، سواء يف حمتوى العمل ونوعيته أو
ات االبتكار ظيف من جانبني اثنني أحدمها إجيايب واآلخر سليب، وهذا راجع لطبيعة العوملة يؤثر على التو 

 :يف اآليت اليت متس عملية اإلنتاج، فإذا تعلق األمر بأساليب اإلنتاج فاألثر املباشر يتمثل

                                                 
7
 Pilat, D. le rôle du changement technique dans les formes récentes de la croissance, in 

institutions et innovation, Albin Michel, Paris, 2002, p 181. 
مركز البصرية  -حال الدول العربية-التكنولوجي ودورمها يف حفز النمو االقتصادي،  االبتكاراملعرفة و  بشري مصيطفى، 8

 .21، ص 2882، جانفي 9عدد للبحوث والدراسات اإلنسانية، اجلزائر، ال
 .128ص  ،2888 األردن، الطبعة األوىل، دار اليازوري للنشر والتوزيع، املعرفة، اقتصاد مجال داودسليمان، 9
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 تكون احلاجة إىل اليد العاملة جد حمدودة، بسبب استخدام تكنولوجيا عالية التقانة،: فقدان الوظيفة - أ
أو زوال بعض القطاعات أو اخنفاض الطلب، إال أن بعض االقتصاديني يرى أن هذه النتائج ترتبط يف 
الغالب باألجل القصري، لتتالشى هذه الظاهرة يف األجل الطويل فتزداد فرص العمل نتيجة توسع 

 10؛ة وتقنياتهاالقتصاد ومنوه وتنوع نشاطاته وزيادهتا، بفعل استخدام مضامني ومعطيات اقتصاد املعرف
سوف يتولد عنه كسب  االبتكارا يف منتجاهتا، هذا ابتكار ملؤسسة إذا حققت ا: الكسب الوظيفي -ب

جديدة والناتج بدوره عن التغيري التكنولوجي الذي ميس عمل وظيفي من خالل خلق مناصب 
ما ميكن تأكيده ، 11أو توسع بعض القطاعات ومنوها وزيادة الطلب االستهالكي املنتجيف  االبتكار
ويهز هيكل  قتصاد،حيرك االبتكار يعمل على إحداث تغيري هيكلي، إذ النظام الوطين لالإذن أن 
 .يقتصادويرفع الدخل الوطين فيتحقق بذلك النمو اال ،الصناعة

 .تعزيز القدرة التنافسية: 1.1.1
ويعرفها  التنافسية،امليزة ي عاملي يتخصص يف موضوع اقتصادأول   Porterالكاتب األمريكييعد 

على أهنا مركز متميز حتققه املؤسسة، يسمح هلا هذا املركز من أن تعمل أحسن من منافسيها من خالل 
، وينوه يف كتابه امليزة التنافسية أن التنافس توليد قيمة أكثر من منافسيها أو تكاليف إنتاج أقل لعرض مماثل

د املنتجات البديلة، القوة التفاوضية للزبائن، القوة دخول منافسني جدد، هتدي: ناتج عن مخس قوى وهي
التفاوضية للموردين، والتزاحم بني املنافسني املوجودين، ومن جانب لخر يرى هذا الكاتب أن االبتكار 
يعد أحد أهم الوسائل ملهامجة املنافسني األكثر قوة ، ويربز دوره يف التأثري على القوى التنافسية اخلمس 

 12:تايلعلى النحو ال

                                                 
 .22، ص  2818العوملة االقتصادية، عامل الكتب احلديث، عمان،  فليح حسن خلف،10

11
 Pianta, M.Technology growth and employment, in innovation systems and policy in a 

global economy, UK, 1999, p51. 
12

 Porter, M. L’avantage concurrentiel, traduction Philippe de Lavergne, Dunod, 

Paris,1999, p213. 



 بناء نظام وطني لالبتكار لتنمية االقتصاد الجزائري خرخاش نادية. د

 

337 

 

 يعمل االبتكار على تعزيز احلواجز اليت متنع املنافسني من الدخول : االبتكار واحلواجز عند الدخول
 . إىل جمال النشاط، كوضع تصور للمنتجات بتكلفة أقل أو التنويع يف املنتجات

 ها من يعمل االبتكار على تغيري عالقات القوى بني مؤسسات القطاع  وزبائن: االبتكار وقوة الزبائن
 . خالل تأثريه على التميز وكذا التكاليف

 ميكن لالبتكار التغيري من القوى التفاوضية بني مؤسسات القطاع ومورديها، إذ :االبتكار وقوة املوردين
 . بإمكانه أن جيرب القطاع على الشراء من مورد جديد مثال

 ة واليت حيدثها االبتكار، تكمن أساسا األثر األكثر شيوعا يف القوة الرابع: األثر على املنتجات البديلة
 .يف تبديل منتجات موجودة مبنتجات أخرى مبتكرة، قد تكون هذه املنتجات جديدة أو حمسنة

 يؤثر االبتكار بأشكال عدة على طبيعة وأساس املزامحة بني املنافسني، : األثر على شدة املنافسة
 .القرار بتثبيت األسعار فيمكن أن حيدث اهتزازا يف هيكل التكاليف، أواختاذ

 

 الوضعية الحالية للنظام الوطني لالبتكار- 1
مستوى  قياس وحتليلنتناول حتت هذا العنوان التعريف أوال بالوضعية احلالية لالقتصاد اجلزائري، مث 

القانون ، وهذا يف ظل تطبيق االبتكارباستخدام أهم املؤشرات املتداولة يف أدبيات مؤشرات االبتكار 
 .م لهل املتم  املعد   89/80 والقانون رقمللبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،  89/11 التوجيهي رقم

 الوضعية الحالية لالقتصاد الجزائري– 1.1
ريعي، حيث يستند يف هيكله على دعامة واحدة  اقتصاداجلزائري بأنه  قتصاديطلق على اال

من إمجايل الصادرات الوطنية، فكل الربامج التنموية  %89وهشة وهي قطاع احملروقات الذي يشكل حوايل 
تتوقف على هذا القطاع وما يدره من أموال وهو بدوره رهني ما حيدد من أسعار على مستوى األسواق 

من تدين كبري والزراعة  الصناعةهذه القطاعات،  ية وعلى رأسقتصاديف حني تعاين القطاعات اال، العاملية
 . ف مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل،كما يبينه اجلدول أدناهيف مستويات اإلنتاج وضع
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 1112/1112هيكل الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة : 11الجدول رقم 
 مليار دج: الوحدة

 بيان القطاعات الكربى 2880 2889 2888 2811 2811 2810 2812
 الزراعة 092 989 811 1191 1229 1812 2812
 (1)قطاع احملروقات 1101 2898 1188 0222 2829 1112 2222

 (1)الصناعة  219 298 091 222 922 888 892
 خدمات سوقية 1018 1228 2128 2921 1929 2028 2881
 البناء وأشغال عمومية 022 920 1880 1111 1228 1889 2891

 احملروقاتناتج حملي إمجايل خارج  2288 0222 2008 8292 11281 11209 12218
 (2)ناتج حملي إمجايل 9022 8101 8829 12029 12028 12081 19891

 (2( /)1)نسبة  22% 22% 11% 12% 18% % 18 % 10
 (2(/)1)نسبة  % 0,0 % 0,1 % 0,9 % 2,0 % 2,2 % 0,2 % 0,2

Source: ONS,  les comptes économiques de 2000 à 2013,N°670, p22. 

            -0NS, les comptes nationaux trimestriels N°773, 2016, p9. 
 

تؤكد أرقام هذا اجلدول أن قطاع احملروقات احتل الصدارة على باقي القطاعات من حيث تكوين 
من هذا  %22 ، مبعدل غطى2811 -2881الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة اليت امتدت بني سنوات 

، وهذا رغم املبالغ الضخمة اليت مت  تسخريها للنهوض بالقطاعات 2889- 2880الناتج خالل سنوات 
االقتصادية األخرى يف ظل برامج اإلنعاش ودعم النمو االقتصادي،  لكن ما فتئت أن ترتاجع النسبة إىل 

شهد هذا ،كما 2812نة بفعل االخنفاض الكبري يف أسعار البرتول بداية من س 2812سنة   %19حدود 
فبعد أن كانت نسبة مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل تقدر  القطاع تدهورا كبريا يف اإلنتاج،

لبغ فقط لت %2,0لتصل حدود  2811، تراجعت هذه النسبة إىل أدىن مستوياهتا سنة 2881سنة %9,2بـــ
تدهور كبري يف مستوى اإلنتاج، األمر الذي  فالقطاع الصناعي يعاين إذن من ، 2812فقط سنة  0,2%

يستدعي االعتماد بشكل أساسي على النظام الوطين لالبتكار لتحسني أداء هذا القطاع وتطويره، والذي 
 :يعاين هو اآلخر من ضعف كبري يف مستوى مؤشراته كما سوف نبينه من خالل احملور التايل
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 .النظام الجزائري لالبتكار قياس وتقييم مستوى مؤشرات مدخالت- 1.1
من خالل حتليل  ،النظام اجلزائري لالبتكار مدخالت مؤشراتسنتطرق إىل قياس وتقييم مستوى 

 .ومتويل البحث والتطوير أفراد البحث والتطوير،ومها  اثننيمؤشرين 
 أفراد البحث والتطوير:  1.1.1

 كلبوقت كلي أي الذين يقضون   تعاين اجلزائر من ضعف كبري يف عدد الباحثني الذين يعملون
سنة  باحث دائم 1.888 ليبلغ، 2812دائم سنة  باحث 2.891وقتهم يف البحث، إذ مل يتجاوز عددهم 

يف القانون التوجيهي رقم سواء  تسطريه عن العدد الذي مت  تقل بكثري  رغم هذا التحسن فهي، لكن 2812
 : ، كما يوضحه اجلدول التايل٭ 89/80القانون رقم  يف أو 89/11

 1991/1112ين خالل الفترة الدائمالباحثين  تطور عدد: 11م رقجدول 

1112 1111 1111 1111 1111 1991 
 السنة                

 العدد
 نالدائمو الباحثون  988 910 1.188 1.088 2.891 1.888
 القانونين تقدير 2.112 1.112 1.821 2.188 2.088 2.088

 الفرق بين المقّدر والمحقق 1.222- 2.298- 2.921- 288- 2.219- 1.088-
source : www .aps.dz/Alger/31062. 

 

ر عدد الباحثني الذين قد   89/11تبني معطيات هذا اجلدول، أنه على الرغم من أن القانون رقم 
إال أن عددهم قد تراجع يف احلقيقة ، باحث دائم 1.821حبوايل  2882سيتم تعبئتهم بصفة دائمة سنة 

 2882-1889باحث مع هناية الربنامج اخلماسي األول  1.188إىل  1889 دائم سنةباحث  2.888 من
بالدرجة األوىل إىل اهلجرة الكبرية لألدمغة اجلزائرية  راجع  االخنفاضهذا ، % 92أي بنسبة تراجع بلغت 

املاضي، حيث صر ح رئيس النقابة الوطنية للباحثني إىل اخلارج خاصة خالل عشرية تسعينات القرن 

                                                 
، 1889أوت  22،الصادرة بتاريخ  22اجلريدة الرمسية رقم  ، 89/11ملزيد من التفصيل راجع  القانون التوجيهي رقم ٭

 . 2889فيفري  29، الصادرة بتاريخ  18والقانون املعدل واملتمم للقانون التوجيهي، اجلريدة الرمسية رقم 
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بعض  باحث جزائري غادروا البالد، فيما انتقل 28.888سنوات أكثر من  18الدائمني أنه يف ظرف 
شهد ، 2812أي سنة  اخلماسي الثاين جإىل قطاعات اقتصادية أخرى، ومع هناية تنفيذ الربنامالباحثني 

، إال أن هذه الزيادة كانت بعيدة 2889مقارنة بسنة  % 18ت نسبتها عدد الباحثني زيادة يف عددهم بلغ
حيث كان يتوقع الوصول إىل ، عن العدد الذي مت  تقديره سواء يف الربنامج اخلماسي األول أو الثاين

 .باحث دائم فقط 1.888 العدد  يتجاوزمل 2812ولغاية سنة  غري أنه، 2812باحث مع هناية  2.088
 البحث والتطوير تمويل: 1.1.1

تاريخ صدور أول قانون توجيهي حول البحث العلمي والتطوير  1889حرصت اجلزائر منذ سنة      
نظرا لألمهية الكبرية اليت ، على تعظيم نسبة نفقات البحث والتطوير من الناتج احمللي اإلمجايل ،التكنولوجي

، وكان اهلدف رفع نسبة ما االبتكارالوطين للبحث و  حيتلها املورد املايل ودوره احليوي يف دعم وتعزيز النظام
، وهي النسبة 2888حبلول سنة  %1تنفقه من الناتج احمللي اإلمجايل على نفقات البحث والتطوير إىل 

ومع  2812العاملية من بينها اليونسكو، لكن يف الواقع وإىل غاية سنة  اهليئاتاليت أوصت هبا الكثري من 
، فإن هذه النسبة ال تزال يف 89/11م واملعدل للقانون التوجيهي رقم املتم   89/80القانون رقم  تطبيق هناية

  .فقط من الناتج احمللي اإلمجايل % 8,98حدود 
 .قياس وتقييم مستوى مؤشرات مخرجات النظام الوطني لالبتكار: 2.1

 .خمرجات النظام الوطين لالبتكار من خالل براءات االخرتاع واملنشورات العلمية يتم قياس مؤشر
 تعترب براءة االخرتاع أحد أهم خمرجات النظام الوطين لالبتكار وغالبا ما :عدد براءات االختراع 1.2.1

ملودعة يف يطلق عليها باملخرجات التكنولوجية، وحناول حتليل التطورات اليت شهدهتا براءات االخرتاع ا
 :املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية، وذلك بتفحص أرقام وبيانات اجلدول التايل
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 تطور عدد براءات االختراع في الجزائر، والمغرب، ومصر: 12الجدول رقم  
 1112/ 1111خالل الفترة 

 البلد الجزائر المغرب مصر
 السنوات مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم مقيم غير مقيم
1.220 280 900 122 918 92 1111 
1.081 219 901 128 982 82 1111 
1.029 291 921 182 991 118 1111 
1.292 221 981 110 921 118 1112 

1192 902 921 101 918 82 1112 

1198 918 989 222 912 98 2015 
1299 828 1881 219 022 182 2016 

 المجموع 289 0810 1228 0990 2891 18298

 %النسبة   12% 99% % 22 99% 11% 29%
Source:-www.inapi.org 

-www.wipo 

 : من خالل قراءتنا هلذا اجلدول ميكن استنتاج ما يلي
  بني براءات االخرتاع املودعة من قبل املقيمني وغري املقيمني يف ، تبني أرقام هذا اجلدول الفارق البني 

فقط والنسبة  %12حيث ال تتعد نسبة املقيمني اجلزائريني  ،2812-2818اجلزائر خالل الفرتة 
 متثل نسبة إيداع غري املقيمني؛ %99املتبقية أي 

  وضعية اجلزائر فيما خيص عدد براءات االخرتاع املودعة مقارنة ببعض الدول العربية وبالتحديد مصر
 .واملغرب ضعيفة جدا، إذ تأيت يف مؤخرة الرتتيب
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 العلمية المنشورات:  1.2.1
شهد النشر العلمي يف اجلزائر نقلة كمية هائلة،خاصة مع استكمال الربنامج اخلماسي األول والشروع     

يف تطبيق الربنامج اخلماسي الثاين، وسوف حناول قياس وحتليل اإلنتاج العلمي اجلزائري والتطور الذي 
  :التايل ولكما يوضحه اجلد  املاضية،عشرون سنة الشهده النشر العلمي خالل 
 1112-1992الفترة  لتطور النشر العلمي في الجزائر خال: 12الجدول رقم 

 السنة 1996 2002 2008 2012 2014 6102

 عدد المنشورات 363 483 1.952 2.400 9.204 2.733

 نسبة التطور - 33 974 561 1.152 0.252

 %حصتها العالمية 0,03 0,05 0,11 0,16 0,18 1267

     Source: http: //www.scimagojr.com, consulté le 12/10/2017 

 : يلي أهم ما ميكن استنتاجه من األرقام املبينة يف اجلدول أعاله ما
  حيث 2812إىل غاية سنة  1882الزيادة املتنامية لعدد املنشورات العلمية بداية من سنة ،

واليت   ،1882منشور مقارنة بسنة  2.199حوايل  2812وصلت عدد املنشورات العلمية سنة 
 منشور أي قبل بداية تطبيق أحكام القانون التوجيهي؛  121كان ال يتجاوز عددها 

  سنة  %8,21ارتفاع حصة اجلزائر من اإلنتاج العاملي بشكل كبري إذ وصلت النسبة حدود
 . 1882سنة  %8,81بعد أن كانت ال تتجاوز النسبة  2812

 :اء النظام الوطني لالبتكارآليات تحسين أد- 2
هبدف تفعيل النظام اجلزائري لالبتكار وحتسني أدائه، يستدعي من الدولة االعتماد على بعض 

 :  ، نوجزها يف النقاط التاليةاالبتكارياآلليات واألدوات ذات التأثري املباشر على النشاط 
 :صيغة رأسمال المخاطر –1.2

 االبتكارنظرا ألن سريورة  ة،االبتكارييعد التمويل من أهم الشروط املؤسسية لنجاح العملية 
مقارنة باالستثمار الروتيين الذي هو يف منأى إىل حد ما عن تلك  حتفوها الكثري من املخاطرة وعدم التأكد
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يف الدول املتقدمة، وعلى رأسها  ةاالبتكارياملخاطر، ومن بني اآلليات اليت أثبتت جناعتها يف متويل املشاريع 
 .الواليات املتحدة األمريكية ما يعرف برأمسال املخاطر

ميثل رأمسال املخاطر األموال اليت يستثمرها خرباء االستثمار ممن يسعون إىل حتقيق مكاسب 
فهو  ويكون هؤالء اخلرباء يف نفس الوقت على استعداد لتحمل درجة عالية من املخاطر، رأمسالية عالية،

 : وسيط مايل خيتص يف متويل املؤسسات الناشئة املبتكرة، وعادة ما يعرب عنه باملعادلة  التالية
 .13دعم إسرتاتيجي+ املسامهة يف األموال اخلاصة = رأمسال املخاطر

ويعد رأمسال املخاطر مصدرا هاما من مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسات املبتكرة اليت تفتقر إىل 
وغياب الضمانات املادية خاصة إذا   بسبب نسب املخاطرة العالية اليت ترتبط بأعماهلا متويلية،مصادر 

ما تتضمنه املعادلة أعاله، فاملسامهة يف األموال اخلاصة ال تكفي  كانت هذه املشاريع يف مرحلة البداية وهو
  .بل ال بد من دعم إسرتاتيجي يصاحب هذه املسامهة

زائر يكاد خيلو من هذه التقنية، حيث تتواجد مؤسستني فقط خمتصة يف هذا والقطاع املايل يف اجل
والشركة املالية  SOFINANCE الشركة اجلزائرية األوربية للمسامهة: اجملال على مستوى الوطين ومها

كلتا الشركتني يف التمويل ضعيفة جدا إذا ما  ، نسبة مسامهةFINALEPوالتوظيفلالستثمار واملسامهة 
نظرياهتا يف الدول الغربية،كما أهنا ال تغطي كل األنشطة وحىت األنشطة اليت تغطيها ال تتطلب قورنت ب

خماطرة كبرية، األمر الذي يتطلب من الدولة مهمة تأسيس هذه الصيغة والعمل على نشرها يف األوساط 
 .اط يف اجلزائرالنش هذا املالية، وحث املؤسسات على التعامل مع شركات رأمسال املخاطر بغية تفعيل

 : القرض الضريبي للبحث- 1.2
يعترب القرض الضرييب للبحث للية جبائية تستخدمها العديد من الدول واحلكومات ملا هلا من 

فهي عبارة عن مساعدة ضريبية هتدف إىل  انعكاسات جد إجيابية على نشاطات البحث والتطوير،
إذ تسمح بتخفيض مبلغ الضرائب اليت متس نفقات  تشجيع جمهود املؤسسات يف جمال البحث والتطوير،

أو  وهذا مهما كان حجمها أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه البحث والتطوير اخلاصة باملؤسسات،
                                                 

13
 Cherif, M. Le capital risque, in revue banque, 2

ème
 édition, Paris, 2008, p46. 
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يقدم القرض الضرييب يف شكل منحة أو تعويض متنح للمؤسسات جراء االستثمار يف جمال و  ،14تنظيمها
جناعتها لدى الكثري من الدول واملؤسسات االقتصادية اليت البحث والتطوير، وقد أثبتت هذه اآللية 

 . طبقتها
نصوصا قانونية تتعلق بالقرض  2888املالية التكميلي لسنة  أما يف اجلزائر فقد تضمن قانون

من  قانون الضرائب املباشرة والرسوم املباشرة  191الضرييب، حيث تعدل املادة التاسعة منه أحكام  املادة 
من مبلغ الدخل %18ختصم من الدخل أو الربح اخلاص بالضريبة إىل غاية : 15املادة كما يليوحترر هذه 

دج، النفقات املصروفة يف  188.888.888أو الربح يف حدود سقف يساوي مائة مليون دينار جزائري 
إطار حبث وتطوير داخل املؤسسة شريطة إعادة استثمار املبلغ املرخص خبصمه يف إطار هذا البحث، 
وجيب التصريح باملبالغ املعاد استثمارها لإلدارة اجلبائية وكذلك إىل اهليئة الوطنية املكلفة برقابة البحث 

 .العلمي
إال أنه من أجل تنشيط هذه اآللية يف اجلزائر، البد أن تدعم وتعزز هذه النصوص القانونية 

ية سواء التابعة للقطاع العام بنصوص تطبيقية، حىت يعمم  استخدامها على مستوى املؤسسات االقتصاد
 . أو اخلاص

 :نظام براءات االختراع-2.2
به أو توزيعه أو بيعه ألغراض  االنتفاعاملراد باحلماية مبوجب الرباءة أن االخرتاع ال ميكن صنعه أو 

وتعرف براءة االخرتاع على أهنا شهادة متنح من جهة خمتصة ملن يدعي  جتارية دون موافقة مالك الرباءة،
 لالخرتاع، بعد استكماله جملموعة من الشروط املوضوعية والشكلية، تتضمن وصفا دقيقا الخرتاعتوصله 

 16.وختول لصاحبها القدرة على استغالهلا

                                                 
14

 Centre d’analyse stratégique, colloque sur les aides publiques à l’innovation en 

Europe :quels instruments pour quelles performance, Paris,2010, p14. 

 .2888يوليو  22الصادرة يف  22دد من قانون املالية التكميلي، اجلريدة الرمسية الع 191املادة 15 
.  21ص  ،2880الوجيز يف حقوق امللكية الصناعية والتجارية، دار وائل للنشر، األردن، عبد اهلل حسني اخلرشوم،  16 
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ذلك بالكشف عن سر االخرتاعات و  ،وقيام نظام قانوين حلماية االخرتاع يؤدي إىل تقدم الفن الصناعي
للمجتمع من قبل املخرتعني عند طلب احلصول على براءة االخرتاع، كما أن وجود مثل هذا النظام 

وبالتايل  ،القانوين الذي يقرر حق احتكار للمخرتع على اخرتاعه يعطي للغري احلافز على البحث واالخرتاع
  .حتقيق املزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي

املخرتع اجلزائري ال ميكنه احلصول على براءة االخرتاع إال بعد تسديد مجلة بالنسبة للجزائر فإن    
دج، كما أنه مطالب بدفع رسوم أخرى قيمتها  21.888ملزم بدفع رسوم سنوية قيمتها  فهومن الرسوم، 

. دج80.808أما املبلغ اإلمجايل من الرسوم امللزم بدفعها طيلة عمر االخرتاع فتبلغ قيمتها  دج،18.208
 اخرتاعاهتمهذه الرسوم املتعددة ذات املبالغ املرتفعة ال تدفع يف كثري من األحيان املخرتعني إىل تسجيل  إن

املعهد ومل يتحصل أصحاهبا على باملعهد اجلزائري للملكية الصناعية، فالكثري من االخرتاعات مل تسجل يف 
، بسبب ارتفاع  قيمة الرسوم وضعف املقدرة املالية للمخرتعني الذين هم يف الغالب أفراد اخرتاعبراءات 

، فطلب تسجيل اخرتاعفرتة طويلة حىت مينح براءة يستغرق املعهد كما أن موهوبون أو طلبة جامعيون،  
للحصول على براءة االخرتاع ففي أجل ال تقل مدته عن  براءة االخرتاع وحده يستغرق عدة شهور، أما
كذلك   وتفوتاملخرتعني على التسجيل هذا من جهة،  حتفزسنتني، طول الفرتة املستغرقة هذه سوف ال 

يشجع  فنظام االخرتاع يف اجلزائر التلك االخرتاعات من جهة أخرى،  استغاللعلى املستثمرين فرصة 
 .نشر وتطبيق االخرتاعاتوال يشجع كذلك  االبتكارروح 

نظرا ألمهية الرباءات يف نشر املعارف العلمية والتقنية وتراكمها مما يغذي بشكل كبري العملية 
ة السيما تلك اليت االبتكاريحفز ودعم القدرة اإلبداعية و فإنه يقع على عاتق الدولة مسؤولية  ة،االبتكاري

اجملتمع ذ اإلجراءات التشجيعية املادية واملعنوية لتشجيع تتالءم والضرورة التقنية للمواطنني، وذلك باختا
ويف هذا الصدد يعتقد الكثري من الكتاب أنه على إجناز االخرتاعات واستغالل الرباءات،  أفرادا ومؤسسات

 17.إذا مل توفر الدولة احلماية القانونية الالزمة ال جمال النتظار سرعة وال كثافة يف نشاط االخرتاع،

                                                 

 .  122،ص 1882حممد السعيد أوكيل، اقتصاد وتسيري اإلبداع التكنولوجي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  17 
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 :توفير حاضنات األعمال- 2.2
وقد راجت كثريا يف العقود األخرية خاصة يف الدول  تعد حاضنات األعمال للية دعم مستحدثة،

للمؤسسات بالنسبة املتقدمة وأعطت نتائج جد إجيابية،كما سامهت يف تقدمي خدمات أساسية خاصة 
 .الناشئة املبتكرة

ا هلا هيكلها القانوين،تعمل على توفري وتعرف حاضنات األعمال على أهنا مؤسسة قائمة بذاهت
هبدف  الذين يبادرون بإقامة مؤسسات صغرية مبتكرة، مجلة من اخلدمات والتسهيالت للمستثمرين الصغار

فاحلاضنات تساعد املؤسسات الصغرية  .18ميكنهم من جتاوز أعباء مرحلة االنطالق  شحنهم بدفع أويل
تعيق جناحها، وتؤدي يف كثري من األحيان إىل فشلها وعجزها عن املبتكرة على التغلب على املشاكل اليت 

من الشركات الناشئة اليت استفادت من % 99وتشري بعض اإلحصائيات أن حوايل  حتقيق التقدم املرتقب،
وباملقابل فإن نسبة جناح الشركات الناشئة اليت مل ، جنحت واستمرت يف السوق دعم حاضنات األعمال

 .% 22ات األعمال كانت حوايل تتلق دعما من حاضن
دمات اخل للمؤسسات الناشئة املبتكرة، تقدمها حاضنات األعمال العموميةومن أبرز اخلدمات اليت 

املساعدة يف احلصول على التمويل )تمويلية الدمات كاإلستشارات، واخل  تخصصةاملدمات واخل اإلدارية،
  .19واملتابعة ، إضافة إىل توفري األمن وأماكن التدريب،(الالزم

 ،اجلزائر يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مبدينة 2818حاضنات األعمال سنة اجلزائر  أسست
 10املؤسسات الناشئة املبتكرة، فإن عددها مل يتجاوز  لدعم وتعزيز عدم توفر اخلدمات الالزمةل لكن نظرا

                                                 
دور حاضنات األعمال التقنية يف دعم اإلبداع وتنمية القدرات التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  رحيان الشريف،18

يف اجلزائر، امللتقى الوطين حول اسرتاجتية التنظيم ومرافقة املؤسسات ص وم يف اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح، كلية 
 .18،ص  2812أفريل ،  19/18العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،

19
 Massmoudi, M. Etude exploratoire des processus et des modèles d’incubation en 

entreprenariat :cas des pépinières Tunisiennes, Thèse de doctorat en science de gestion, 

Université du sud Toulon, Lyon, 2007, p73. 
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قع على عاتق الدولة مسؤولية لذلك ي .مؤسسة وهذا طيلة مخس سنوات من مزاولة نشاط اإلحتضان
 .التدخل بتقدمي كل أشكال الدعم والعون إلجناح هذه اآللية 

 :اتمةــــخ
أدركت اجلزائر دور وأمهية منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف حتقيق التنمية 

والذي  89/11االقتصادية واالجتماعية للبالد، وجسدت هذه األمهية بإصدار القانون التوجيهي رقم 
من خالل زيادة نسبة املوارد املالية من الناتج احمللي اإلمجايل  االبتكاريهدف إىل حتسني مستوى مدخالت 

لتغطية نفقات البحث والتطوير، وكذلك زيادة عدد الباحثني الدائمني، ونظرا  للقصور الكبري يف تطبيق 
  اقانون التوجيهي، إال أنه يالحظ قصور ليعد ل ويتم م ال 89/80نصوص هذا القانون أصدرت القانون رقم 

 : كبري يف مستوى النتائج احملققة بعد تطبيق كال القانونني نوضحها كاآليت
 :من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي

  أن مستوى مؤشرات مدخالت النظام الوطين لالبتكار مل ترق إىل مستوى املعايري املنصوص عليها
، حيث متثل النسبة من الناتج احمللي 89/11مت  تسطريه من أهداف ضمن القانون رقم دوليا أو إىل ما 

بداية من  % 1فقط، بينما كان من املفروض بلوغ نسبة % 8,9اإلمجايل املخصصة للبحث والتطوير
باحث  988، نفس الشيء بالنسبة لعدد الباحثني الدائمني والذي مل يتجاوز عددهم 2888سنة 

باحث لكل مليون  2888ساكن، بينما تنص املعايري الدولية على عدد ال يقل عن لكل مليون 
 ساكن؛

  ،بالنسبة ملخرجات االبتكار فكل املؤشرات املبلورة يف شكل أرقام تظهر ضعفا كبريا يف مستوياهتا
سواء تعلق األمر بعدد املنشورات العلمية أو عدد براءات االخرتاع املودعة، ويتجلى الضعف أكثر 

 .ويربز عند مقارنة هذه املؤشرات باملغرب، مصر، وتونس فاجلزائر تأيت دائما يف مؤخرة الرتتيب
 :يلي يف اجلزائر نقرتح ما االبتكارمن أجل حتسني مستوى مؤشرات و 
   توفري الظروف املادية األكثر مالئمة واستقرارا وحتفيزا للباحثني واألساتذة الباحثني، من أجل زيادة

 ج العلمي سواء تعلق األمر بالبحث األساسي أو بالبحث التطبيقي؛كثافة اإلنتا 
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  جتنيد الكفاءات الوطنية املتواجدة باخلارج، وحماولة إشراكهم يف كل النشاطات الوطنية اليت ختص
 البحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛

 البحث والتطوير، كما  من الناتج احمللي اإلمجايل لتغطية نفقات% 1استهالك النسبة كاملة واملقدرة ب
 ووفقا لتوصيات معظم املنظمات الدولية؛  ،89/11وردت يف نص القانون التوجيهي رقم 

 2- ضرورة دعم وتعزيز نشاطات البحث والتطوير يف القطاعات الصناعية اليت تتضمن كثافة
تكنولوجي تكنولوجية عالية، مع تسخري كل الوسائل واإلمكانيات من أجل تطويرها وحتقيق السبق ال

 . فيها
 :قائمة المراجع

 :مراجع باللغة العربية -أ
حال -، المعرفة واالبتكار التكنولوجي ودورهما في حفز النمو االقتصادي، بشري مصيطفى .1

 . 2882، جانفي 9، مركز البصرية للبحوث والدراسات اإلنسانية، اجلزائر، العدد  الدول العربية
 . 2888 دار اليازوري للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، ،، اقتصادالمعرفةمجال داود،سليمان .2
دور حاضنات األعمال التقنية في دعم اإلبداع وتنمية القدرات التنافسية رحيان الشريف،  .1

، امللتقى الوطين حول اسرتاجتية التنظيم ومرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 19/18جامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، املؤسسات ص وم يف اجلزائر،

 . 2812أفريل 
 . 2880األردن، ، دار وائل للنشر، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجاريةعبد اهلل حسني،  .2

 .2818، عامل الكتب احلديث، عمان، العولمة االقتصاديةفليح حسن خلف، -9
 . 1882ديوان املطبوعات اجلامعية،  د وتسيير اإلبداع التكنولوجي،، اقتصامد السعيد أوكيلحم .0
 2888يوليو  22الصادرة يف  22، اجلريدة الرمسية العدد من قانون المالية التكميلي 191املادة  .2

 .1889أوت  22الصادرة يف  21الجريدة الرسمية رقم ، 89/11القانون التوجيهي رقم -11
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 ،تطوير اإلبداع اإلداري فيإدارة المعرفة كمقاربة فكرية 
 والية عين الدفلىمؤسسة اتصاالت الجزائر ب: اسة حالةدر 

 

 

 طرفة محمد
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريطالب دكتوراه،  

 ، اجلزائر3اجلزائرجامعة 
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 ، اجلزائر3العايل، جامعة اجلزائرأستاذ التعليم 

 Bouyoucef9@yahoo.fr   :بريد إلكرتوين

 : ملخص
 تطوير اإلبداع اإلداريو إدارة املعرفة كمقاربة فكرية  تطبيقالعالقة بني  اختبارالدراسة  استهدفت

اليت مت  االستباناتولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد مت توزيع جمموعة من  مبؤسسة اتصاالت اجلزائر،
الة مؤسسة موظفًا وموظفة يعملون يف وك( 07)تصميمها لفحص متغريات الدراسة على عينة متكونة من 

ستبانة، ا( 95)ستبانات املسرتدة والصاحلة للتحليل الاتصاالت اجلزائر بوالية عني الدفلى، وقد بلغ عدد ا
 :وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

 ؛مؤسسة اتصاالت اجلزائر تتبىن تطبيق مقاربة إدارة املعرفة على معظم املصاحل واألقسام اإلدارية -
وتطوير االبداع ( عمليات إدارة املعرفة)داللة احصائية مابني إدارة املعرفة  وجود فروق ذات -

 .االداري مبؤسسة اتصاالت اجلزائر
 .املقاربة املبنية على املعرفة، املعرفة، إدارة املعرفة، عمليات إدارة املعرفة، اإلبداع اإلداري :كلمات مفتاحية

Abstract: 

The study aimed to test the relationship between the application of 

knowledge management as an intellectual approach, and the development 

of administrative creativity in the Algerian institution "Algerie Telecomme" 

mailto:mohamedterfa@yahoo.fr
mailto:Bouyoucef9@yahoo.fr
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at Ain defla. In order to achieve the objectives of this study, we distributed 

a questionnaire designed to check the variables of the study on a sample 

consisting of (70) employees working at that institution. The total number 

of recovered questionnaires that are qualified for analysis is (59) 

questionnaires. 

The most important results of this study are: 

- The Institution “Algerie Telecomm” adopts the knowledge 

management approach in almost all its administrative sections; 

- There are differences on the statistical indication, between 

knowledge management (Knowledge management processes) and 

the development of administrative creativity within the institution 

“Algerie Telecomme”. 

Keywords: Knowledge-based view (KBV), Knowledge Management, 

knowledge management processes, Administrative creativity 
 

 :مقدمة
 كما يعترب النمو، بسرعة املعلومات يتميز أن عصر (Depeng Z. et al., 2017) كشف

 عدد أيضًا هناك للمنظمات التنافسية القدرة لزيادة كاملفتاح للمعرفة الفعال واالستخدام نقلالو  توليدال
 األعمال عامل يف العليا يدال على للحصول كمورد املعرفة إدارة تستخدم اليوم اليت املنظمات من متزايد

 القائم االقتصاد يف حاسم ومورد تنافسية ميزة تعترب أن املعرفة (Chiu-P. H, 2015) وأشار 1التنافسية،
 والتفاعالت التبادالت خالل من أو واخلربات، املعلومات نقل طريق عن تنشر أن ميكن املعرفة، كما على
أنه  (Krishna V and Hugh W, 2017) يرى 2املعرفة، تراكم يسهل مما جمتمع، داخل عضاءاأل بني

                                                 
1
 - Depeng Zhang et al., (2017), Knowledge sharing among innovative customers in a 

virtual innovation community: the roles of psychological capital, material reward 

and reciprocal relationship, Online Information Review, 

https://doi.org/10.1108/OIR-08-2016-0226, consulter  le 07/08/2017, p 01 
2
 - Chiu-Ping Hsu, (2015), Effects of social capital on online knowledge sharing: 

positive and negative perspectives, Online Information Review, Vol. 39, Iss 4, 

Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/OIR-12-2014-0314, 

consulter  le 08/08/2017, p 02 

https://doi.org/10.1108/OIR-08-2016-0226,%20consulter%20%20le%2007/08/2017
http://dx.doi.org/10.1108/OIR-12-2014-0314,%20consulter%20%20le%2008/08/2017
http://dx.doi.org/10.1108/OIR-12-2014-0314,%20consulter%20%20le%2008/08/2017
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عمومًا تظهر االبتكارات يف املنظمات من خلق املعارف وتقامسها واستخدام الشبكات االجتماعية 
املعرفة  تعترب ذلكبو  أساسي، اقتصادي مورد أن املعرفة احلايل االقتصاد يف املنظمات كما تدرك 3،القوية

امتالك  يف احلق متلك عليها أن جيب املنظمات أن القول عن وغين تنافسية،ال يزةامل على أمر هام للحفاظ
 املال ورأس أن املعرفة املعرفة اقتصاد أنه يف عصر (Sulaiman A.M et al., 2016) أشار 4املعرفة،
 5واالجتماعية، االقتصادية للتنمية حمركات وهي نظماتامل للثروة جديداً  ومصدرا أسس اآلن مها الفكري

املبنية على  النظرية أن (M. J. Donate and F. Guadamillas, 2015) ويف نفس السياق يرى
 هذا املعارف، ومن من واالستفادة والتكامل، لقاخل هو املنظمات لوجود الرئيسي السبب أن تفرتض املعرفة

 6والنجاح للمنظمة األجل الطويل البقاء لضمان اسرتاتيجي مورد أهم املعرفة اعتبار ميكن املنطلق
 : مشكلة الدراسة -2

 ،"املعرفة على القائم االقتصاد" حنو أن العامل يتحرك (Mohd S. S. et al., 2016) أشار
 مجيع بالقلقاجتاهها  تشعر أن جيب اليت التنظيمية األصول من واحدة ألهنا جداً  مهمة ويرى أن املعرفة

 قبل من رئيسىي وتنافسي اسرتاتيجي كمورد املعرفة يعترب اليوم العاملي كما أن االقتصاد املنظمات،

                                                 
3
 - Krishna Venkitachalama and Hugh Willmott, (2017), Strategic knowledge 

management—Insights and pitfalls, International Journal of Information 

Management 37 (2017), p 314 
4
 - Hamid Rahimi et al., 2011, Relationship between Knowledge Management Process 

and Creativity among Faculty Members in the University, Interdisciplinary Journal 

of Information, Knowledge, and Management, Volume 6, 2011, p 17 
5
 - Sulaiman Abiola.M et al., (2016), Knowledge Management System in Higher 

Institution Libraries, Information and Knowledge Management, Vol.6, No.7, 2016, 

p29 
6
 - Mario J. Donate and Fátima Guadamillas, (2015), An empirical study on the 

relationships between knowledge management, knowledge-oriented human 

resource practices and innovation, Knowledge Management Research & Practice 

(2015) 13, 136  
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 حتقيق تكمن حنوواليت  وفوائدها املعرفة إدارة أن أمهية املنظمات من العديد قد أدركت أيضاً  املنظمات،
 : ومن هنا تربز اإلشكالية املرغوب يف دراستها واليت ميكن صياغتها كاآليت 7،التنظيمية الفعالية

على هذا  واإلجابة إلى أي مدى يُمكن لمقاربة إدارة المعرفة  أن تؤثر على تطوير اإلبداع اإلداري ؟
 :السؤال يقودنا بالضرورة إىل طرح أسئلة فرعية أخرى مكملة واليت نوردها فيما يلي

 ما املقصود باملقاربة املبنية على املعرفة؟ -
 إدارة املعرفة؟ما هي إدارة املعرفة وفيما تتمثل عمليات  -
 ؟ واإلبداع االداري( عمليات إدارة املعرفة)هل توجد عالقة معنوية بني إدارة املعرفة  -

تربز أمهية الدراسة يف تقدمي بعدين مهمني يف جناح املنظمات ومها إدارة املعرفة  :أهمية الدراسة -3
مل تتمتع بالقدرة على مواكبة كل واإلبداع اإلداري، إذ أن الربط بينهما له دور فعال يف حتقيق بيئة ع

   .التغريات اليت تعيق عمل املنظمة
 :تتمثل أهداف الدراسة يف :أهداف الدراسة -4

 ؛استعراض مفهومي إدارة املعرفة، واإلبداع االداري -
 ؛التعرف على مدى تطبيق مقاربة إدارة املعرفة يف املنظمة املبحوثة -
 .معرفة طبيعة العالقة بني إدارة املعرفة واإلبداع االداري -

 :نتيجة لألسئلة املطروحة آنفاً ميكننا صياغة الفرضيات على النحو التايل :فرضيات الدراسة -5
املقاربة املبنية على املعرفة هي مقاربة علمية حديثة، وتعترب املعرفة مورد اسرتاتيجي وأكثر أمهية للمنظمة  -

 .لميزة التنافسيةومصدر ل
  .املنظمة يف املعرفة واستخدام وتقاسم إدارة املعرفة هي عملية خلـق وختزين -
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني عمليات إدارة املعرفة واإلبداع االداري -

                                                 
7 - Mohd Sazili Shahibi et al., (2016), Factors Influencing Knowledge Sharing 

Intention in Enforcement Agency, Malaysian Journal of Library & Information 

Science, Volume 31, Issue 2 , 2016, p 01 
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 :التالية الفرضيات الفرعيةوتتفرع الفرضية الرئيسية إىل  
  واإلبداع االداري عملية خلق املعرفةبني  معنوية ماتوجد عالقة ذات داللة ال. 
  واإلبداع االداري عملية ختزين املعرفةبني  معنوية ماتوجد عالقة ذات داللة ال. 
  واإلبداع االداري عملية نشر وتقاسم املعرفةبني  معنوية ماتوجد عالقة ذات داللة ال. 
  واإلبداع االداري عملية تطبيق املعرفةبني  معنوية ماتوجد عالقة ذات داللة ال.  

 استعراض مفاهيم حول إدارة المعرفة                   : المحور األول
املعرفة حلت حمل األرض والعمالة ورأس املال أن  (Aino K. et al., 2013)املفكر يرى

 أن املنظمة (Paul C and Patricia C, 2007)ويرى  8،أهم عامل من عوامل اإلنتاجوتعد املادي 
 يف إىل املعرفة تفتقر اليت تلك من األجل الطويل للبقاء أفضل فرصة هلا سيكون بفعالية املعرفة تدير اليت

على نطاق واسع أن املعرفة هي الركيزة األساسية اجلديدة للمنافسة ق ااتفأن هناك كما    9،املنطقة نفس
 مليزة األساسي الدافع املعرفة أصبحت ،كماأهم عامل يف خلق القيمة االقتصادية وامليزة التنافسية يهو 

  10.املعاصر االقتصاد يف تنافسية
   Knowledge-based view (KBV): المقاربة المبنية على المعرفة -1

 العاملي، وعالوة االقتصاد يف التحول كمركز املعرفة (Colin Ting Si Xue, 2017)اعترب 
 األعمال بيئة يف التنافسية قدرهتا على للحفاظ للمنظمات ومفتاح للثروة هام مصدر أن املعرفة ذلك على

 تنظيمية أصول هي الفكرية املوارد أن إىل أهنا تشري املعرفة على قائمةال يرى أصحاب املقاربة 11التجارية،

                                                 
8
 - Aino Kianto et al., (2013), The Impact Of Intellectual Capital Management on 

Company Competitiveness and Financial Performance, Revue Knowledge 

Management Research & Practice, volume 11, Numéro 2, 2013, p 112. 
9
 - Paul Chinowsky

 
and Patricia Carrillo, (2007), The Knowledge Management To 

Learning Organization Connection, Journal Of Management In Engineering, 

23(3), July 2007, p 123 
10

 - Aino Kianto et al., Ibid, p 112 
11

 - Colin Ting Si Xue (2017), A Literature Review on Knowledge Management in 

Organizations, Research in Business and Management, Vol  4,  No  1, 2017, p 30. 

https://www.researchgate.net/profile/Colin_Ting_Si_Xue?enrichId=rgreq-3ec30e90c643f1ca675097f45f0129d7-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMzg3MjU4MDtBUzo0NjQzODcxNjIwMjE4ODhAMTQ4NzcyOTkzNTI1Nw%3D%3D&amp;el=1_x_5&amp;_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Colin_Ting_Si_Xue?enrichId=rgreq-3ec30e90c643f1ca675097f45f0129d7-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMzg3MjU4MDtBUzo0NjQzODcxNjIwMjE4ODhAMTQ4NzcyOTkzNTI1Nw%3D%3D&amp;el=1_x_5&amp;_esc=publicationCoverPdf
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 يف الرئيسي مورد املعرفة أصبحت هذا الضوء مستدامة وعلى تنافسية حتقيق ميزةمن  متكن اليت رئيسية
 االبتكار بني قوية عالقة أن هناك (Mariusz S. and Maciej S., 2016)حيث يرى  12منظمة،

 إىل النظرو  املنظمات أداء بتفوق املعرفة بربط تقوم KBV املعرفة وأن املقاربة املبنية على املعرفـــــــة واستيعاب
هذه أن و  13،التنافسية وامليزة االبتكار على للقدرة اجلوهري األساس وهي اسرتاتيجي مورد كأهم املعرفة

ومن مث يتحسن  الغري قابلة للتبديل،لتقليد و اصعبة الو  ،نادرةال ،قيمةال، من حيث موارد حمددةهي املعارف 
14،مستدامة تنافسية ميزة وبالتايل حتقيقأداء املنظمة 

هي مكملة  KBVاملقاربة املبنية على املعرفة  إن 
للمقاربة املبنية على املوارد، ويف هذا السياق األصول غري امللموسة ذات قيمة عالية، كما ترى املقاربة املبنية 

كما أن هذه األخرية تتسم مبيزة   باملعرفة، وحمملة متجانسة غري كيانات املنظمات أن KBVعلى املعرفة 
  15.خاصة لضمان حتقيق املزايا التنافسية املستدامة، وأيضا يصعب تقليدها فهي أساس للتميز املستدام

 وصيانة، اليت تسعى إىل خلق املنظمات أن ترى املعرفة على قائمةال املقاربة ركائز كما أن أحد
ويف نفس السياق املقاربة  16واالبتكار، حتقيق اإلبداع خالل من للتنافس تعد كوسائل املعرفة قواعد وتطبيق

 املنظمة قدرة أن من خالل التأكيد على التنافسية وامليزة االبداع بني العالقة أيضا املبنية على املعرفة تدعم

                                                 
12

 - Christina Ling-hsing Chang Tung and Ching Lin (2015), The role of organizational 

culture in the knowledge management process, Journal of Knowledge 

Management, Vol. 19 Iss 3, p 433 
13

 - Mariusz Szuster and Maciej Szymczak (2016), Innovation, knowledge and 

information management in supply chains, Economics and Management, 

Volume 8,  Issue 1, 2016, p28. 
14

 - BENABDERRAHMANE Yasmina, (2012), Management des connaissances, 

déploiement des TIC et GRH des organisations : cas de l’Algérie, Thèse De 

Doctorat de L’université Paul Valéry - Montpellier III, France, 2012, p 105. 
15

 - Carla Curado (2006), The Knowledge Based-View Of The Firm: From 

Theoretical Origins To Future Implications, Instituto Superior de Economia e 

Gestao  (ISEG) – Universidade Técnica de Lisboa, Portugal, p05. 
16

 - Robert k et al., (2012), organizational learning, knowledge management and 

creativity, chapter 21 Handbook of Organizational Creativity, © 2012 Elsevier Inc. All 

rights reserved, p 550. 
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 امليزة حتقيق يف حاسم عامل( مبتكرة أو أمهية أكثر شكل يف) املكتسبة املعرفة وتــطبيق على دمج
 17.التنافسية

 :أصناف المعرفة -2
ومها املعرفة  املعرفة إىل صنفني أساسيني  (Nonaka & Takeuchi, 1995 ) الباحثنيصنف 

هذا إىل  نإال أن معظم املفكرين مييلو كذلك يوجد تصنيفات أخرى   18الصرحية و املعرفة الضمنية،
   .التصنيف

 Knowledge Management (KM): إدارة المعرفة -3
 الداخلي للنمو قيمة األكثر األصول من واحدة املعرفة أدركت يف السنوات األخرية املنظمات أن

أيضًا ويف  19،املعرفة وتبادل واالحتفاظ وختزين يف خلق نظمةللم بالنسبة األكرب التحدي وهي واخلارجي،
 يف قيمة األكثر حددت كاملورد املعرفة إدارة نإ(S. Abiola et al., 2016)  يرىنفس السياق 

 املعرفة إدارة جعلت املعرفة شامل، تعريف توافر عدم من الرغم وعلى هذه األخرية، عمر يف املنظمات
ُتستمد أمهيتها من  (KM)أن إدارة املعرفة  (Abdullah et al., 2005)حيث يرى 20معقدة، ظاهرة

الدعم الذي تقدمه إىل املؤسسات الكتساب ميزة تنافسية وأداء فعال من خالل تقاسم ونشر وإعادة 
 21.استخدام املعرفة

                                                 
17 - Mariusz Szuster and Maciej Szymczak, Op. Cit, p 28.       
18

 - Nonaka.I, Takeuchi. H (1995): The knowledge creating company: how 

japanese company creat the dynamics of information, 1995, p 34. 
19

 - Achal Hardia et al., (2013), ICT Based Knowledge Management in India 

for Sustainable Development and Growth, Global Journal of Management 

and Business Studies, Volume 3, Number 5 (2013), p 454. 
20

 - Shah, Syed Rahmatullah and Mahmood, Khalid, (2015), Research on 

knowledge management in Pakistan: A literature review, Library Philosophy 

and Practice (e-journal), Libraries at University of Nebraska-Lincoln, 2015, p 02. 
21

 - Sulaiman Abiola et al., (2016), Knowledge Management System in Higher 

Institution Libraries, Information and Knowledge Management, Vol.6, No.7, 

2016, p 01. 

http://digitalcommons.unl.edu/libraries?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Flibphilprac%2F1346&amp;utm_medium=PDF&amp;utm_campaign=PDFCoverPages
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 سواء حد على والصرحية الضمنية املعرفة وإيصال وتنظيم جلمع منهجية تعرف إدارة املعرفة كعملية
بأهنا عملية   (Yudho G. S. et al.,2016)ويرى 22أعماهلم، يف استخدامها ميكن اليت للموظفني

أفراد  من سواء حد على والصرحية الضمنية املعرفة وتواصل ومشاركة ومجع، وحتديد، الكتشاف منتظمة
 وحتسني باألفراد، اخلاصة املهام إلهناء ومثمر من املعرفة فعال بشكل االستفادة ميكن ألنه وذلك املنظمة،
بأهنا العملية املنهجية  (Nonaka & Takeuchi, 1995)كما أشار إليها كل من  23املنظمة، معارف

  24،هاللمنظمة لالستخدام اخلالق للمعرفة وتكوين
  :أهمية إدارة المعرفة -4

 , .H. Tapio Inkinen et al) حسب ما أشار إليه إدارة املعرفة ممارسات تتمثل أمهية

 ,Yuri Zelenkov) أيضاً  ويرى 25،املعرفية األصول استغالل وفعالية كفاءة هو حتسني (2015

جعل الشعور : البعض بعضها تكمل ولكنهاخمتلفة أغراض استخدام املعرفة لتحقيق ثالثة يتم  (2016
 26.واختاذ قرارات حول مسارات العمل ،املعرفة اجلديدة لالبتكار خلق البيئة،بالتغيري يف متعلق 

 
 
 

                                                 
22 - Colin Ting Si Xue, Op. Cit, p 31. 
23

 - Yudho Giri Sucahyo et al., (2016), Knowledge management adoption and its 

impact on organizational learning and non-financial performance, Knowledge 

Management & E-Learning, Vol.08, No.2.Jun 2016, p 390. 
24

 - Nonaka. I & Takeuchi. H (1995), The knowledge Creating Company, Journal of 

Knowledge Management, Vol (1) No (3), 1995, P 98. 
25

 -  Henri Tapio Inkinen et al., (2015), Knowledge Management Practices and 

Innovation Performance in Finland, Baltic Journal of Management, Vol 10, No 4, 

2015, p 03. 
26

 - Yuri Zelenkov, (2016), Impact of Knowledge Management and Change 

Management on the Effectiveness of the Firm: Evidence from the Russian 

Companies, The 11th International Knowledge Management in Organizations 

Conference The changing face of Knowledge Management Impacting Society 25th -

28th July, 2015, Hagen, Germany, p 02 

https://www.researchgate.net/profile/Colin_Ting_Si_Xue?enrichId=rgreq-3ec30e90c643f1ca675097f45f0129d7-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxMzg3MjU4MDtBUzo0NjQzODcxNjIwMjE4ODhAMTQ4NzcyOTkzNTI1Nw%3D%3D&amp;el=1_x_5&amp;_esc=publicationCoverPdf
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  :عمليات إدارة المعرفة -5
 املنظمة يف املعرفة واستخدام وتقاسم أن إدارة املعرفة هي عملية خلق واكتساب (Wen, 2009) يرى

 :والشكل املوايل يوضح عمليات إدارة املعرفة 27األداء، لتحسني
 دورة نموذج إدارة المعرفة(: 01)الشكل رقم 

 
Source: Ayse Gunsel et al., (2011), Knowledge Management and Learning 

Capability to Enhance Organizational Innovativeness, 7
th 

International 

Strategic Management Conference, Procedia Social and Behavioral Sciences 24 

(2011), P 882. 

 :(Knowledge Generating)عملية توليد المعرفة واكتسابها : 1.5
 أو توليد خلقعملية أن  (C. Ling-hsing Chang Tung and C. Lin, 2015)أشار
ر حمتوى جديد أو استبدال احملتوى املوجود داخل املعرفة الضمنية والصرحية للمنظمة من ــطويــاملعرفة تشمل ت

 28،خلق املعرفة هي عملية مبنية على التشارك الواسع أيضاً ، لألفراد خالل العمليات االجتماعية والتعاونية

                                                 
27

 - Yin-Kuan Ng et al., (2012), The Relationship between Knowledge Management 

Practices and Technological Innovation: A Conceptual Framework, International 

Journal of Management, Knowledge and Learning, Volume 1, Issue 1, 2012, p 73. 
28 - C. Ling-hsing Chang Tung and C. Lin, (2015), The role of organizational culture in 

the knowledge management process, Journal of Knowledge Management, Vol. 19 

Iss 3, 2015, p 436 
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أما عملية  29،أن خلق املعرفة أمر حاسم جملموعة من العمليات التنظيمية الداعمة للميزة التنافسية كما
  30.ةـــاكتساب املعرفة نعين هبا  مجع، إدراج، وربط املعلومات باخلربات واملعرفة البشري

 :(Knowledge Storage)عملية خزن المعرفة : 2.5
عمليات التقنية والفرز، وتتم على أساس حجز أو مجع البيانات العملية الّتخزين تأيت بعد 

بطريقة منّظمة يف مراكز وأماكن مالئمة، تسمح باستعماهلا يف أّي وقت ممكن، فاالستعمال و واملعلومات، 
وأخرى تنظيمية ...( ملّفات، وثائق، أسطوانات مغناطيسية، أقراص مضغوطة)يتم عن طريق وسائل تقنية 

 31....(، األرشيفطرق التصنيف) 
 :(Knowledge Transfer)عملية نقل المعرفة : 3.5

نقل املعرفة وتقامسها على وجود آليات فعالة، هذه اآلليات ميكن أن تكون رمسية عملية عتمد ت
أو غري رمسية مثل  مثل التقارير، وأدلة العمل والتدريب واالجتماعات الرمسية املخططة والتعلم أثناء العمل،

 32،االجتماعات والندوات واحللقات النقاشية اليت ال تتخذ طابعًا رمسيًا مقنناً، وتتم عادة يف أوقات العمل
 املعارف، وعلى واسرتجاع لتحديد اإللكرتونية النظم عادة على استخدام تنطوي أيضاً عملية نقل املعرفة ما

 33.املعرفة إىل والوصول البحث خالهلا من ميكن واليت (االكسرتانت) اخلارجية الشبكات املثال سبيل
 

                                                 
29

 -Rebecca Mitchell And Brendan Boyle, (2010), Knowledge Creation  Measurement  

Methods, Journal Of Knowledge Management, Vol. 14 No. 1 2010, p 67  
30

 - Alharithy, Mohammed, (2015), Knowledge Management Process in several 

organizations: Analytical Study of modeling and several processes, Procedia 

Computer Science 65, p 728  
، أطروحة دكتوراه علوم يف التطور التكنولوجي ودوره في تفعيل إدارة المعرفة بمنظمة األعمالطه حسني نوي،  - 31

 .07، ص1722، 3علوم التسيري، غري منشورة، جامعة اجلزائر
تأثير عمليات إدارة المعرفة في قدرات التفكير االبداعي، دراسة أنوار هادي طه، جليلة كوركيس يوحنا،  - 32

، 39، اجمللد 221، جملة تنمية الرافدين، العدد منتسبي المكتبة المركزية جامعة الموصل استطالعية لعينة من
 110، ص 1723العراق، 

33
 - Brian E. Dixon et al., Op cit, p 251 

https://www.researchgate.net/profile/Rebecca_Mitchell3?enrichId=rgreq-8a71c54b18e613edd95990bbabdbbc70-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyMDM2MzU5NjtBUzo5NzU1MTU4ODAwNzk0N0AxNDAwMjY5NTE5Nzc1&amp;el=1_x_5&amp;_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Brendan_Boyle?enrichId=rgreq-8a71c54b18e613edd95990bbabdbbc70-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyMDM2MzU5NjtBUzo5NzU1MTU4ODAwNzk0N0AxNDAwMjY5NTE5Nzc1&amp;el=1_x_5&amp;_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/220363596_Knowledge_creation_mesurement_methods?enrichId=rgreq-8a71c54b18e613edd95990bbabdbbc70-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyMDM2MzU5NjtBUzo5NzU1MTU4ODAwNzk0N0AxNDAwMjY5NTE5Nzc1&amp;el=1_x_3&amp;_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/220363596_Knowledge_creation_mesurement_methods?enrichId=rgreq-8a71c54b18e613edd95990bbabdbbc70-XXX&amp;enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIyMDM2MzU5NjtBUzo5NzU1MTU4ODAwNzk0N0AxNDAwMjY5NTE5Nzc1&amp;el=1_x_3&amp;_esc=publicationCoverPdf
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 : (Knowledge Application)عملية تطبيق المعرفة : 4.5
القدرة على اسرتجاع واستخدام املعرفة  هيتطبيق املعرفة عملية أن (Rastogi, 2000) أشار 

وتوفري التدابري الالزمة لتيسري  األعمال الروتينية، وامتاملدعم القرارات واإلجراءات، حل املشكالت 
34.األعمال

 
 

 اإلبداع اإلداري: المحور الثاني
يعترب االبداع ظاهر إنسانية، ومل يول الباحثون اهتمامهم بدراسة االبداع بصفة منهجية إال بعد 

ويستدل من هذا أن  إىل قلة االهتمام هبذا النوع، Gelfoordعندما أشار العامل النفسي  2597عام 
 يف كبري حد إىل هو احملرك أو الوقود اإلبداع أيضا أن  35،االهتمام بدراسة االبداع حديث إىل حد ما

ومصطلح اإلبداع من أكثر  36،للمنظمات األساسية التنافسية املزايا أحد اإلبداع وأن االقتصادي، النمو
وقد اجتهد الباحثني والكتاب يف تقدمي تعريف  املصطلحات شيوعًا يف الوقت احلايل يف أدبيات اإلدارة،

 هذه بعض إىل هنا ونشري لإلبداع، التعاريف من العديد هناكحيث  شامل له وحبسب وجهات نظرهم
 تقدمي أو جديد منتج إنشاء مثل جديدة فكرة خللق أو النمو، على القدرة هو اإلبداع 37:التعاريف
 أن (Chao-Sen Wu et al., 2012)ويرى ، املنافسني من خمتلفة مزايا ومع معينة، بطريقة اخلدمات

                                                 
34

 - M. S. Malkawi, As'ad H. Abu Rumman (2016), Op. Cit, p 79 
، رسالة ماجستري، منشورة، أكادميية نايف العربية االبداع االداري وعالقته باألداء الوظيفيحامت على حسن رضا،  - 35

 15، ص 1722العلوم األمنية، قسم العلوم االدارية، العربية السعودية، 
36 - M. S. Malkawi, As'ad H. Abu Rumman, Op. Cit, p 77 
37 - Zahra Rezaei et al., (2015), Survey the Role of Knowledge Management on 

the Creativity and Innovation to Create Sustainable Competitive 

Advantage for Organizations, Indian Journal of Fundamental and Applied 

Life Sciences, 2015 Vol.5 (S1), 2015, p 1832. 
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 الفردي، الذايت الوعي وحتول للتجربة تكاملي تطبيق وهو التكيف، على قدرة عن تعبري هو اإلبداع
 38.واخلربات واملعارف والدوافع،

 :اإلبداع اإلداري -1
يعد اإلبداع اإلداري كأحد وسائل التجديد والتغيري والذي مل يتفق الباحثون والعلماء على تعريف 
حمدد ملفهوم اإلبداع اإلداري، إذ يعرف بأنه استخدام املوظف ملهاراته الشخصية اإلبداعية يف استنباط 

لتنظيم أو تصورات جديدة أساليب إدارية جديدة توصله إىل حلول ابتكارية ملشكلة إدارية تواجه مصلحة ا
بأنه أيضًا ويعرف  39،ملعاجلة تلك املشكلة باالعتماد على التحليل املنطقي واالختبار والتجريب والتقومي

أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة حبل مشكالت معينة أو جتميع وإعادة تركيب األمناط املعروفة من املعرفة يف 
 .أشكال فريدة

 :ة واالبداعالعالقة بين إدارة المعرف -3
 واإلبداع، املعرفة بني إجيابية عالقة توجدأنه  (Farzin Farahbod et al., 2012) أشار

كل  واقرتح 40ينبغي على املنظمة أن تقوم بتكريس الوقت الكثري للمعرفة، اإلبداع، وجود أن يعتقدون وأهنم
عملية تقاسم  كذلك 41،أن اإلبداع حيتاج إىل دعم املعارف (Chao-Sen Wu et al., 2012)  من

التفاعل بني خمتلف حيث أن  ،املعرفة هي عملية التفاعالت املتبادلة بني املعرفة الضمنية واملعرفة الصرحية
 أن عملية اختاذ (Fathian & et al., 2005)ويرى  42ينتج عنه تنمية املعرفة واالبتكار،املعارف 
 مجيع يف هام هلا دور الضمنية فاملعرفة وبالتاىل الضمنية، املعرفة على تتوقف االبداع بشأن عملية القرارات

                                                 
38 - Chao-Sen Wu et al., ( 2012), Influence of creativity and knowledge 

sharing on performance, Journal of Technology Management in China, Vol. 

7 No. 1, 2012, p 66 
، جملة اإلدارة واالقتصاد، اجمللد تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق اإلبداع اإلداريم م حممود حسن مجعة،  - 39

 375، ص1722العراق، ، 57، العدد32
40

 - Farzin Farahbod et al., (2012), Relationship of Knowledge Management 

with Creativity of School Managers, J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(10), 2012, p0 
41 - Chao-Sen Wu et al., ( 2012), Op. Cit, p 67     
42 - Chao-Sen Wu et al., ( 2012), idem     
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 االبتكار مراحل مجيع يف تزيد( الفكرة وتطوير اكتشاف) عملية أن الواضح فمن االبتكار، عملية مراحل
أيضًا يتعني  43،اإلبداع عملية مراحل من مرحلة كل يف هام دورهلا  الضمنية املعرفة ولذلك مرئية، وغري

تتمتع مبعرفة يف ادارة االبداع، وبدون ذلك تدمر قدراهتا احلقيقية اليت هيأهتا هلا كفاياهتا  أنعلى املنظمة 
املميزة، وهنا ينبغي الرتكيز على نشاط البحث والتطوير لتحقق املنظمة النجاح، فهو اساس الوصول اىل 

يف يف تقدمي منتجات او ه الطريق الذي توظف من خالله املنظمة خزينها املعر أناالبداع املنظمي، كما 
ىل جانب كونه استثمار مستقبلي، ومصدر مهم للمعرفة التقنية يف إخدمات جديدة للمستفيدين، 

 44.املنظمة، ويبتكر القدرات على استيعاب واستثمار املعرفة اجلديدة
ن االبداع يولد االفكار والطرق اجلديدة لتحديد أ (Wit & Meyer, 1998) ويشري

حد املداخل املعرفية االساسية لتحقيق النجاح التنافسي، وذلك عرب أع احللول، وهو املشكالت واخرتا 
اعتماد االسرتاتيجيون ملخيلتهم يف توليد حلول غري معروفة للمشكالت املنظمية، واختيار االكثر ابداعاً 

مي يف االفراد منها، والتفكري بطريقة مبدعة، وجتاوز املفاهيم املقبولة الكتشاف افكار جديدة، ومبا ين
أن ممارسات إدارة املعرفة   et al.(Tatjana Stanovcic(2015 ,ويرى  45،االبداع ومرونة التفكري

ميكن أن تعزز االبتكار عامة، كما أهنا حتسن مهارات املؤسسة يف إدارة املشاريع والبحث والتطوير، وزيادة 
كما أن ممارسات إدارة املعرفة تعمل على تعزيز املعرفة والتعلم التنظيمي داخل   خمزون املعارف املتاحة،

املنظمة اليت تنتج فوائد من حيث االبتكار، وأشار إىل قدرات إدارة املعرفة اليت ال غىن عنها لتنمية 

                                                 
43 - Farzin Farahbod et al., Op. Cit, p 01     

44
، املؤمتر العلمي دارة المعرفة وانعكاساتها على االبداع التنظيميإزكريا مطلك الدوري، بشرى هاشم حممد العزاوي،  - 

 12كلية االقتصاد والعلوم االدارية،   /الدويل السنوي الرابع حول إدارة املعرفة يف العامل العريب، جامعة الزيتونة االردنية 
 .15، ص 1772أفريل  10و

 .32زكريا مطلك الدوري، بشرى هاشم حممد العزاوي، املرجع السايق، ص  - 45
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تطبيق املعرفة االبتكار، مثل تنمية املهارات وإدارة تدفق املعرفة واكتساب املعرفة الداخلية، ونقل ونشر و 
 46.الذاكرة التنظيمية الداخليةمن املرتاكمة وزيادة يف جمموعة متنوعة 

 

 الجانب الميداني: المحور الثالث
 : الطريقة واالجراءات -1

 :تقنية وأداة جمع البيانات -1.1
مت احلصول على املعطيات من خالل اإلستبانة كأداة لقياس متغريات الدراسة، حيث مت اإلعتماد 

، وتوزيعها (موافق متاما، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق متاما) على سلم ليكرت ذو مخس مستويات 
رقام مث حتليلها والوصول على عينة الدراسة، مث إستخدام الربنامج اإلحصائي يف حتويل هذه املعطيات إىل أ

 . إىل نتائج
 المعالجة االحصائية للبيانات -2.1

، معتمدين على بعض األدوات SPSS 16.0متت املعاجلة باإلستعانة بالربنامج اإلحصائي 
 .اإلحصائية كاجلداول، التكرارات، النسب املئوية، املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري، ومعامل اإلرتباط

 :مجتمع عينة الدراسة -3.1
أما عينة الدراسة فقد مت خصت الدراسة مؤسسة اتصاالت اجلزائر وكالة والية عني الدفلى، 

 وحيث تتكون عينة الدراسة من  رؤساء الدوائر اختيار عينة عشوائية بسيطة من اجملتمع حمل الدراسة، 
واسرتجعنا ستبانة بطريقة عشوائية ا 07ع رؤساء األقسام وأيضا عمال تنفذيني، ويف هذا اإلطار قد مّت توزي

مت للمعاجلة اإلحصائية  حىت تستويف الشروط االزمةوتدقيقها  استمارات االستبيانوبعد مجع  22منها 
شخص، حيث بلغت نسبة  95وهبذا تكون العينة املستخدمة يف التحليل هي . ستبانةا 95اعتماد على 
 .وهي نسبة عالية ومقبولة إحصائياً  %51.20االسرتجاع 

                                                 
46

 - Tatjana Stanovcic et al., (2015), the effect of knowledge management on 

environmental innovation: the empirical evidence from France, Baltic Journal of 

Management, Volume 10, Issue 4, 2015, p 414 

http://www.emeraldinsight.com/toc/bjm/10/4
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 :حدود الدراسة - 4.1
شتها وكانت هي الفرتة الزمنية اليت استغرقها الباحث للعمل على الدراسة ومناق :الحدود الزمانية -

 ؛1720حوايل شهر فيفري 
 ؛تقتصر الدراسة على منظمة قطاع اتصاالت اجلزائر يف والية عني الدفلى :الحدود المكانية -
تقتصر الدراسة على عينة من عمال وإطارات مؤسسة اتصاالت اجلزائر بوالية  :البشريةالحدود  -

 ؛عني الدفلى واليت تشملها الدراسة 
خلق املعرفة، ختزين املعرفة، )اقتصرت على متغري عمليات ادارة املعرفة بأبعادها :الحدود العلمية -

 .ومتغري االبداع االداري( تقاسم املعرفة، تطبيق املعرفة
 :صدق األداة وثباتها - 5.1

 Alphaحلساب معامل الصدق والثبات لعبارة االستبانة مت استخدام معادلة ألفا كرونباخ 

Cronbach  85,9لقياس معامل الفا الذي حيدد مدى ترابط وتوافق عبارات االستبيان إذ تراوحت قيمة 
مما ( %27)والبالغة     Alphaوهي نسبة تتجاوز احلد األدىن املقبول ملعامل ألفا  لعبارات االستبانة% 

دفعنا لالستنتاج بأن العبارات تتمتع بالصدق والثبات اليت تؤهلها لالعتماد عليها يف مجيع البيانات األولية 
 .وإجراء التحليل اإلحصائي هلا

 :النتائج واختبار الفرضيات -2
( 72)يوضح اجلدول رقم  :لفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية التابعة لهانتائج اختبار ا -1.2

 .نتائج اجلزئية للفرضية الرئيسة والفرضيات التابعة هلاال
 
 
 
 



 طرفة محمد
 يوسف بومدين. د.أ

 إدارة المعرفة كمقاربة فكرية في تطوير اإلبداع اإلداري،
 مؤسسة اتصاالت الجزائر بوالية عين الدفلى: دراسة حالة

 

366 

 

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية التابعة لها( 01)الجدول رقم
R R المتغيرات المستقلة

2
 نوع العالقة Sigقيمة  Tقيمة  

 غير معنوية 7.23 1.90 7.272 7.311 المعرفةخلق 
 معنوية 7.722 1.702 7.02 0.266 زين المعرفةتخ

 معنوية 7.712 1.103 7.702 7.105 المعرفة وتقاسمها نشر
 معنوية 7.77 2.22 7.115 7.200 تطبيق المعرفة
 معنوية 0.000 5...3 0.209 0.458 إدارة المعرفة

 مت إعداده بناء على النتائج احملصل عليها :المصدر
( 72)من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى -1.1.2

بلغ معامل ، باملنظمة حمل الدراسة االبداع االداريعلى رفع  عملية خلق املعرفةتأثري يتضح لنا أن هناك 
وأقل  موجبةارتباطية من جمموع املشاهدات و الذي يعرب أن هناك عالقة  % 31.1االرتباط بني املتغريين 

 (7.23) احملسوبة Sigوتبعا ملعامل ، (االبداع االداري)واملتغري التابع  عملية خلق املعرفةبني  من املتوسط
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  :مقبولة ومعناه H0 نقول الفرضية الفرعية األوىل 0.05من  أكربوهي 

 .بني عملية خلق املعرفة واإلبداع االداري 7.79عند مستوى داللة 
يتضح ( 72)من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم  :الثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  -2.1.2

بلغ معامل االرتباط ، باملنظمة حمل الدراسةاالبداع االداري على رفع  عملية ختزين املعرفةتأثري لنا أن هناك 
عملية موجبة بني ارتباطية من جمموع املشاهدات و الذي يعرب أن هناك عالقة  % 12.2بني املتغريين 
 0.05وهي أقل من  (7.722) احملسوبة Sigوتبعا ملعامل ، (االبداع االداري)واملتغري التابع  ختزين املعرفة

املنبثقة من الفرضية الرئيسية األوىل لتحل حملها الفرضية البديلة  H0 نقول ترفض الفرضية الفرعية األوىل
  :اآلتية
H1:  بني عملية ختزين املعرفة واإلبداع  7.79توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 .االداري
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يتضح ( 72)خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم من  :الثالثةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  -3.1.2
بلغ معامل ، باملنظمة حمل الدراسةاالبداع االداري على رفع  عملية نشر املعرفة وتقامسهاتأثري لنا أن هناك 

موجبة بني ارتباطية من جمموع املشاهدات و الذي يعرب أن هناك عالقة  % 10.5االرتباط بني املتغريين 
وهي  (7.712) احملسوبة Sigوتبعا ملعامل ، (االبداع االداري)واملتغري التابع وتقامسها  املعرفةعملية نشر 

املنبثقة من الفرضية الرئيسية األوىل لتحل حملها  H0 رفض الفرضية الفرعية األوىلننقول  0.05أقل من 
بني عملية  7.79توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معناه  :H1 :الفرضية البديلة اآلتية

 .نشر املعرفة وتقامسها واإلبداع االداري
( 72)من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم  :الرابعةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  -4.1.2

بلغ معامل ، باملنظمة حمل الدراسةاالبداع االداري على رفع عملية تطبيق املعرفة تأثري يتضح لنا أن هناك 
موجبة بني ارتباطية من جمموع املشاهدات و الذي يعرب أن هناك عالقة  % 20.0االرتباط بني املتغريين 
وهي أقل من  (7.777) احملسوبة Sigوتبعا ملعامل ، (االبداع االداري)واملتغري التابع عملية تطبيق املعرفة 

املنبثقة من الفرضية الرئيسية األوىل لتحل حملها الفرضية  H0 األوىل رفض الفرضية الفرعيةننقول  0.05
  :البديلة اآلتية

H1:  بني تطبيق املعرفة واإلبداع االداري 7.79توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة. 
إدارة املعرفة بعد املعاجلة اإلحصائية نستنتج أن العالقة بني  :الرئيسية نتائج اختبار الفرضية -2.2

 : حمل الدراسة متمثلة يف معادلة االحندار التالية واإلبداع االداري (عمليات إدارة املعرفة)
Ŷ= 2,087+0,065x1+0,117x2-0,019x3+0,288x4 

Ŷ :عني الدفلىبوكالة باملديرية العملية لالتصاالت  االبداع االداري 
X1 :عملية خلق املعرفة ،X2 :عملية ختزين املعرفة ،X3 :عملية نشر املعرفة وتقامسها ،X4 : عملية تطبيق

 املعرفة 
بني كل متغري من هذه  أن هناك عالقة طردية( 72)من خالل النتائج اجلدول رقم نالحظ 
 االبداع االداري  Ŷواملتغري التابع  (عمليات إدارة املعرفة)واملتمثلة يف إدارة املعرفة  F(x) املتغريات املستقلة
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من جمموع املشاهدات  45.8%أي  0.458واليت ميكن قياسها عن طريق معامل االرتباط و الذي قدر 
بني كل متغري من املتغريات السابقة املستقلة و املتغري متوسطة موجبة ارتباطية و الذي يعرب أن هناك عالقة 

 احملسوبة Sigملعامل عند النظر و ، من خالل نتائج املستجوبني باملؤسسة مقبولةالتابع وهي نسبة 
 :لتحل حملها الفرضية البديلة اآلتيةالصفرية رفض الفرضية الرئيسية ننقول  0.05وهي أقل من  (7.777)

 .بني إدارة املعرفة واإلبداع االداري 7.79توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 :خــــــاتمة

مبؤسسة  االبداع االداريتساهم يف رفع  ( املعرفة عمليات إدارة)إدارة املعرفة أن بينت الدراسة 
عملية خلق املعرفة وختزينها وتقامسها مع اتصاالت اجلزائر وهذا راجع للدور الذي تربزه إدارة املعرفة يف 

وذلك من خالل  إبداع إداري عايلأحسن استغالل واحلصول على على واستغالهلا العاملني وأيضا تطبيقها 
عمليات إدارة املعرفة واملتمثلة يف توليد املعلومات واألفكار واملعارف اجلديدة، وختزينها  الدور الذي تربزهُ 

جتسيد هذه األفكار  بطرق تكنولوجية حديثة ونشر املعارف وتبادهلها عن طريق تكنولوجيات احلديثة وأخرياً 
من افسيًا فريدًا ميكنها والذي يدفع باملنظمة للحصول على موقعًا تن إبداع إداريواملعارف للحصول على 

 .االستمرار واحتالل موقع تنافسي جيد يف السوق احمللية والعاملية
ترتكز أغلبها على ضرورة تبين إدارة  اقتراح توصياتعلى ضوء النتائج املتحصل عليها ميكن و 

 :العمل املعرفة كمقاربة فكرية  وأيضا زيادة الوعي واالهتمام بالتشارك املعريف ودعم روح الفريق يف
كي تتمكن إدارة املؤسسة املبحوثة من االستمرار يف ممارسة أنشطتها بنجاح وكفاءة عالية البد هلا من  -

 ؛االهتمام املتزايد بإدارة املعرفة وإعطاءها الدور الرئيسي يف حتقيق اإلبداع اإلداري
والتعاون والشفافية ونشر العمل على توفري بيئة مالئمة لتطبيق ثقافة املعرفة من خالل مبدأ الثقة  -

 ؛وتقاسم وتطبيق املعرفة بني أفراد املنظمة لتحقيق االبداع
 ؛تصميم العمل على أساس الفرق لتدعيم املشاركة وانتقال املعارف واملهارات -
 ؛تفعيل عمليات اإلبداع من خالل العمل املبين على التشارك املعريف والعمل اجلماعي -
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 الضب علي بن. د
لعتجارة  وعوم  لعتسيري، ، هعد  لعهعوم  لقاتتااية مب( أ)أستاذ حماضر 

 عني متمشنتلملركز لجلامهعي 
 bendobali4@gmail.com :برة  إعكرتوين

 :ملخص
جتانس لعتباةن  مشكل ع   حتولو  (CAPM) منمذج تسهعري لألصمل لعرأمساعي هذه لع رلس   ترخت

- 10/10/1101خالل لعفرتة بأسدم شركات تطاع لعتأمني يف سمق لعسدم لعسهعميي
10/01/1105. 

جلل لعشركات لمل روس ؛ مما ة ل عوى  (CAPM)يف بملتي منمذج  ARCHإىل وجمي أثر نا خوا
وف  رأس لملال قاسيما عن  وجمي غري مؤهل عتق ةر تك OLSباستخ ل  طرةق   (CAPM)أن منمذج 

عتق ةر عتكوف  رأس  (CAPM-GARCH)تذبذبات عاعي ، ومن مث  ةستمجب لقاعتماي عوى مناذج 
 .لملال

سمق ، شركات لعتأمني، تكوف  رلس لملال، GARCHمناذج  ،CAPM  منمذج :المفتاحية كلمات
 .لألسدم لعسهعميي

Abstract : 
This study tests the CAPM for measuring the cost of equity capital. It 

analysis the heteroscedasticity problem in all insurance companies listed on 

the Saudi stock exchange during the period between 02/01/2012 to 

13/11/2015.  

We conclude that there is the ARCH effect in the residue of CAPM 

to all the companies studied; which the CAPM model indicates is not 

qualified to estimate the cost of equity capital, especially the period of 

mailto:bendobali4@gmail.com
mailto:bendobali4@gmail.com
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higher volatility, and as such requires reliance on models (CAPM-GARCH) 

to estimate the cost of capital. 

Keywords: CAPM , GARCH models  , Cost of capital, Insurance 

companies, Saudi stock exchange  

JEL Classifications: G12; C32 
 :ة ـــــمقدم

 Cost ofةملجهها لملسههريون لملههاعيمن ومتخههذو لعقههرلرلت لملاعيهه  مشههكل تيههاس تكوفهه  رأس لملههال

equity capital عوههى هههذه لع رلسهه   قاسهيما يف لههل عهه   وجههمي منههمذج وللهه  ذو دهعاعيه  عوتقهه ةر؛ تهعمههل
لعهههذي ةأخهههذ يف لاسهههبان لعتقوبهههات لعشهههرطي  CAPM 1بنههامن منهههمذج عتكوفههه  رأس لملهههال ةهعتمههه  عوهههى منهههمذج

ذو  سههمق لألسههدم لعسهههعميي عوههى مسههتما شههركات تطههاع لعتههأمنيلملسهتمرة وعهه   خطيهه  لعهعالتهه ، وذعهه  يف 
منهههاذج عههه   و ( العهعائههه  لملتمتهه)تناوعههت لعهع ةههه  مهههن لع رلسههات ممضهههمع تكوفهه  رأس لملهههال . لعطههابا لعتكهههادوي
2يرلس    دخات جتانس لعتباةن، دق

HANSSON and HORDAHL (1998)   لعهعالت  بني لعهعائه
باسهتهعمال منهمذج  0771-0711لملخطر لملتغري عر لعزمن بسمق لألسدم لعسمة ي خالل لعفرتة لملتمتا و 

GARCH و متهع ي لعهعململCAPM لختر لعبالثان لعفرضهيات باسهتهعمال عملئه  لظهادى عوهى . لعشرطي
نت لقاختبارلت أن عهالوة مستما لعقطاعات، ولعيت مت تانيفدا عوى أساس لملهعامل بيتا و لاجم، ليث بي  

لعتقويهههه ي غههههري مقبههههمل عتسهههههعري  CAPMلملخههههاطرة ممجبهههه  وذلت يقاعهههه  عكههههل لظههههادى لملشههههك و ، كمهههها أن 
 .CAPMه ههههم هذه لع رلس  بقمة لستخ ل  لعنسخ  لعشرطي  علألصمل، كما ت ع

3لخترت يرلس  
 MORELLI (2003)لعنسه  لعشهرطي  وغهري لعشهرطي  لCAPM   باسهتخ ل

يةسهههمر  -0791حمههادى مكمنههه  مههن عملئههه  لألسههدم باملموكههه  لملتملهه ة خهههالل لعفههرتة لملمتههه ة بههني جهههانفي 
ولملهعامهل بيتها عونمهمذج غهري لعشهرطي مهن  GARCHج ، وذع  بغي  لملقارن  بهني لملهعامهل بيتها عنمهمذ 0777

                                                 
1
 Capital Asset Pricing Model 

2
 Bjorn Hansson; Peter Hordahl, Testing the conditional CAPM using multivariate 

GARCH-M, Applied Financial Economics, 1998, 8, 377- 388. 
3
 David Morelli, Capital asset pricing model on UK securities using ARCH, Applied 

Financial Economics, 2003, 13, 211–223. 
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طبقهت لع رلسه  . جد ، ولملقارن  بني عالوة خمطر لعسمق عونسختني لعشرطي  وغري لعشهرطي  مهن جده  أخهرا
كفههري مههن عائوهه  لعنمههاذج لعههيت تهعتههر لعتبههاةن   ARCHمنههاذج لقااهه لر لعههذلو لملشههروط  بهعهه   جتههانس لعتبههاةن 

خمتهارة عشهملئيا   101ةنات لعشرطي  لملاضي  عوبملتي عوهى لعهعملئه  لعشهدرة  ألسهدم لعشرطي ك لع  تابهع  عوتبا
سههدما وتاههنيس لألسههدم لسههب  01حمفظهه  بكههل حمفظهه   05ببمرصهه  لملموكهه  لملتملهه ة، كمهها مت تشههكيل 

متمسهههل لعهعائههه ، لسهههتخ مت ههههذه لعتقنيههه  عتفهههايي مشهههكل لعتشهههمةأل لعهههذي ةهههنجم عهههن لسهههتخ ل  لألسهههدم 
لعبالهث أن تقه ةر بيتها ل هاحمل باظفظه  ةتميهز بأخطهامن تيهاس أتهل مهن بيتها ل هاحمل عكهل لعفرية ، ليث ةرا 

مت للتسهههال لعهعملئههه  لعشهههدرة  يف لهههل لعهههزمن لملسهههتمر عهههن طرةهههم إجهههرلمن لعفهههرق بهههني عمغهههارةتم أسههههعار . سهههدم
لإلغهههالق لملهع عههه  باعتموةهعهههات وعمويهههات لشهههتقاق لألسهههدم، ولنفهههريت ههههذه لع رلسههه  باعتمهههاي متمسهههل عائههه  

 . ظفظ  لملختارة كمؤشر عهعائ  لعسمق ب قا من لعتماي عائ  مؤشر لعسمق لعفهعويل

وبيتهها عونمههمذج غههري لعشههرطي  GARCHأثبتههت نتههائد لع رلسهه  أن هنهها  لرتبههال بههني بيتهها عنمههمذج 
، كمها أن لسهتهعمال بيتها لملشهرول عهعهل عهالوة خمطهر لعسهمق 17515و  17115مبهعامل لرتبال ةرتلوح بني 

ت ذلت يقاعه  وباملقابههل لسهتهعمال بيتها لملشههرول بهعه   جتهانس لعتبهاةن عهعههل عهالوة خمطهر لعسههمق سهوبي  وعيسه
ممجبهه  وعكههن عيسههت ذلت يقاعهه  إلاههائي ، وذعهه  كههمن لعفههرتة لمل روسهه  تهه  متيههزت بتذبههذل عههال ممهها عهعههل 

4متيهزت يرلسه   .لترتلح لعنممذج لملشرول بهع   جتهانس لعتبهاةن عها يقاعه  كبهرية
(Giovanis Eleftherios 

قطههاع ب (Dionic and Coca-Cola: )ب رلسهه  لعسوسههو  لعزمنيهه  ألسهههعار سههدمي شههركتني  هها (2008
 10/10/1111تكنمعمجيا لإلعال  و لقاتاال ببمرص  أثينا لعيمناني ، وذع  خهالل لعفهرتة لملمته ة مها بهني 

 CAPMو تمصهههههوت إىل أنهههههها ككههههههن تقهههههه ةر تكوفهههههه  رأس لملههههههال باسههههههتخ ل  منههههههمذج  ،11/10/1119و
و مهههن مثههه  .. باسهههتخ ل  طرةقههه  لملربهعهههات لعاهههغرا لعهعايةههه ، يف لهههني قا ككهههن تطبيقههها عوهههى أسههههعار أسهههدم  

و مل تتمتههس لع رلسهه  عنهه  هههذل  EGARCHباسههتخ ل  منههاذج  CAPMةسههتمجب لقاعتمههاي عوههى منههمذج 
                                                 

4 Giovanis Eleftherios, Application of ARCH-GARCH models and feed-forward neural 

networks with Bayesian regularization in Capital Asset pricing Model, the case of two 

stocks in Athens exchange stock market, Available on the site:  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1325842  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1325842
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-feedل إعيدا باستخ ل  حتويل لعشبكات لعهعاهبي  إىل لألمها  اكاة لعنماذج لملتمص  لا  بل تا  لعبالث مبمل

forward neural networks  10/11/1119مهههههن لجهههههل لعتنبهههههؤ يف لعفهههههرتة لملمتههههه ة مههههها بهههههني 
 . 11/11/1119و

عوى أسدم شركات تطاع  (CAPM)تطمةر منمذج تملون لألصمل لعرأمساعي   حتاول هذه لع رلس 
( heteroskedasticity)رج  يف سمق لألسدم لعسهعميي، بهع  لختبار درضي  جتانس لعتباةن مني لمل ألعت

عبملتي لعنممذج لعتقوي ي، كمملاوع  عبنامن منمذج تياسي ةسمح بتق ةر تكوف  رأس مال لعشركات لمل رج  
 :ليث نطرح لعسؤلل لعرئيسي لعتايل، ما لألخذ يف لاسبان سوم  تذبذبات لعهعملئ 

عتق ةر تكوف  رأس لملال باستخ ل  مناذج لقاا لر لعذلو  CAPMاني  تطمةر منمذج ما م ا إمك -
عشركات لعتأمني لمل رج  يف سمق لألسدم  GARCHلملهعمم  لعتباةن جتانس لملشروط  بهع   
 لعسهعميي؟  

  :هذل لعسؤلل لعرئيسي لألسئو  لعفرعي  لعتاعي تن رج حتت 
  ما م ا إمكاني  تطبيم منمذجCAPM  عتق ةر مهع ل لعهعائ  لملفروض عوى أسدم شركات تطاع

 لعتامني لمل رج  يف سمق لألسدم لعسهعميي ؟

  ما م ا وجمي أثرARCH  يف سوسو  بملتي منمذجCAPM   عشركات تطاع لعتامني لمل رج
 يف سمق لألسدم لعسهعميي ؟

   و لملخاطر غري  غري خطي  ذلت يقاع  إلاائي  بني مهع ل لعهعائ  لقامسي،عالت  هل تمج  هنا
 لعنظامي  ألسدم شركات تطاع لعتامني لمل رج  يف سمق لألسدم لعسهعميي ؟

     :حدود الدراسة واألدوات المستخدمة فيها -1

-10/10/1101ما بني تتمثل ل وي لع رلس  لعزمني  يف لألربا سنملت لملمت ة 
أهنا درتة كادي  قاختبار هعتق  نليث ، (شرك  مشاه ة ةممي  عكل 771لمليل ) 10/01/1105

عوى مستما  لعفرضيات يف لل لعقيمي لملفروض  ، وتتميز هذه لعفرتة بهع   لقاستقرلر لعسياسي ولقاتتاايي
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أما  ؛، إضاد  إىل أوم  لع ةمن لعسياية  يف لملنطق  لألوروبي ، وتبهعات أوم  لعرهن لعهعقاريلعشرق لألوسل
سهعميي باملموك  لعهعربي  لعسهعمية ؛ ليث متت يرلس  لألسهعار سمق لألسدم لع يف لا وي لملكاني  دتتمثل

يف تطاع لعتأمني، ليث مت لستبهعاي تسا شركات بسبب  م رج  با شرك لعيممي  ألسدم أربهع  وثالثني 
لعشركات يف عين   تمتس ت لول أسدمدا خالل درتة لع رلس  عتبقى مخس  وعشرةن  تي  لع رلس ، و تتوخص

 : لجل ول لعتايل

 قيد الدراسةسوق األسهم السعودي  فيقائمة شركات التأمين المدرجة ( : 11)الجدول 

 (السهم ) شركةاسم ال
الرمز في 
 الدراسة

 (السهم ) شركةاسم ال
الرمز في 
 الدراسة

لألهوي  عوتأمني لعتهعاوين   R01   لعتأمني لعهعربي  لعتهعاوني  R15 

لعسهعمية  لملتمل ة عوتأمني لعتهعاوين   R02  لعتهعاوني  عوتأمني  R16 

لعسهعمية  لهلن ة  عوتأمني لعتهعاوين   R03  لع رع لعهعريب عوتأمني لعتهعاوين  R17 

لعتهعاوني ( إعاية)لعسهعمية  إلعاية لعتأمني   R04  لعرلجملي عوتأمني لعتهعاوين  R18 

لعهعربي  لعسهعمية  عوتأمني لعتهعاوين   R05  لعاقر عوتأمني لعتهعاوين  R19 

عوتأمني لعتهعاوين بمبا لعهعربي   R06  لعهعاملي  عوتأمني لعتهعاوين  R20 

لملتمسل ول ويد عوتأمني وإعاية لعتأمني   R07 سال عوتكادل
 لعتهعاوين

R21 

أعيانز لعسهعميي لعفرنسي عوتأمني لعتهعاوين   R08  سالم  عوتأمني لعتهعاوين  R22 

أمان  عوتأمني لعتهعاوين   R09  سن  عوتأمني و إعاية لعتأمني لعتهعاوين  R23 

أةس لعهعربي  عوتأمني لعتهعاوين   R10  مالذ عوتأمني وإعاية لعتأمني لعتهعاوين  R24 

إحتاي ل ويد عوتأمني لعتهعاوين   R11  وتاة  عوتأمني و إعاية لعتأمني لعتكادوي  R25 

إكسا عوتأمني لعتهعاوين   R12 

لألهوي عوتكادل   R13 لعهعائ  خال لملخاطرة مهع ل  RF 

لقاحتاي لعتجاري عوتأمني لعتهعاوين   R14 مهع ل عائ  حمفظ  لعسمق RM 

 من إع لي لعبالث باقاعتماي عوى بيانات لع رلس  :المصدر
ل اص  بشركات لعتأمني ( لقمق لملوكي )عق  مت لنتداج لملندد لعمصفي لعتملويوي ع رلس  تكوف  رأمسال 

سمق لألسدم لعسهعميي، دبهع  مجا لعبيانات لملتمثو  يف أسهعار لألسدم لعيممي  ومؤشر لعسمق  يفلمل رج  
، و مهع ل لعهعائ  عوى  /http://tadawul.com.sa  من لملمتا لإلعكرتوين عسمق لألسدم لعسهعميي

http://tadawul.com.sa/
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عائ  ب ون خماطرة من لملمتا ل احمل باعبن  سن  باعتباره مهع ل  11سن لت لاكمم  لألمرةكي  مل ة 
 :لعفي رليل لألمرةكي عوى لعرلبل

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/DGS20/downloaddata?cid=115 
. عتق ةر لعنماذج Eviews and RATSخ ل  لعرناجمني لإللاائيني متت مهعاجل  هذه لعبيانات باستو 

 .كما مت لسال لعهعملئ  عوى أساس لعفرق بني عمغارةتم لألسهعار كنسب  مئمة 
 ARCHمناذج لقاا لر لعذلو ذلت لعتباةن غري لملتجانس تامت هذه لع رلس  بتطبيم 

Autoregressive Conditional)   Heteroskedasticity(   لختبار درضي  جتانسمن أجل 
مناذج  منذج  لعسالسل لعزمني  لملاعي ، ألن هنا  لاج  إىل لعتباةن؛ ليث ُتستخ   هذه لعنماذج بكثرة يف

تيم لألصمل لملاعي  ك لع  يف لعزمن؛ تنتمي لعنماذج لعيت تتهعامل   (volatility)خاص  تتهعامل ما تذبذل
 ائو  مناذج لقاا لر لعذلو ذلت لعتباةن لعشرطي غري لملتجانس لعتباةن إىل ما ةسمى بهع ما هذل لعنمع من

ARCH.   ةهعتر(Robert F. Engle)
5
أول من ت   هذه لملقارب  يف حبث لمل تق ةر تباةن لعتضخم   

 . ةلملتمل يف لملموك 
 : ARCHنماذج االنحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس 1-1

ليث هت ف يف مضممهنا إىل منذج    Engleمن طرف  0791ت مت هذه لعنماذج سن  
؛ لعذي ةهعتر تباةنا متغري شرطي عشملئي تابا ملشاه لتا لملاضي  6(لعبملتي)لألخطامن أو لعتنبؤ باعتشمةأل 

 : رةاضيا باملهعايقات لعتاعي  ARCH(p.q)ةكتب لعنممذج  (.لا لر ذلو)

                                                 
5 Engle Robert, GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied 

Econometrics, Journal of Economic Perspectives—Volume 15, Number 4,Fall 2001, 

pages 157–168 
6 Engle Robert, Risk and Volatility: Econometric Models and Financial Practice, THE 

AMERICAN ECONOMIC REVIEW, VOL. 94 NO. 3, JUNE 2004. 

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/DGS20/downloaddata?cid=115
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 : ليث
ht :لعتباةن غري لملتجانس عر لعزمن؛ 

Vt   :متغري عشملئي ةتبا لعتموةا لعطبيهعي لملركز لملختار؛ 
N(0.1)  :يلع  لعتموةا لعطبيهعي لملركز لملختار. 
 : ةتم بملسط  لختبار لعفرضيتني لعتاعيتني:  ARCHاختبار  

0....
100
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0
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i
H 

 :ةكمن لقاختبار تبهعا عوخطملت لعتاعي  
 : باعهعالت  لعتاعي  LMCALةتم لسال تيم  مضاعس قاغرلند  ARCHبهع  تق ةر لعنممذج  

)3.........(..........*
2

RNLM cal  
 ع ي لملشاه لت؛: N: ليث

R2  : مهعامل حت ة  منمذجARCH  عن  يرج  لعتأخريP   لعيت ةتم حت ة ها لسب إلاائي
AKAIKE. 

؛ دإذل كانت لظسمب  أكر من Pتتبا إلاائي  مضاعس قاغرلند تموةا كاي تربيا ب رج  لرة       
لجمل وع  يعيل عوى ردض درضي  لعهع   و من مث  نقمل أن لعتباةن غري متجانس عر لعزمن، و لعهعكس 

 .صمليح
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تبمل لعفرضي  لعب ةو  دإن  يف لاع  تبمل درضي  لعهع   هنا  يعيل عوى جتانس و ثبات لعتباةن، أما يف لاع 
 .GARCHلستخ ل  مناذج  7لعتباةن غري متجانس عر لعزمن، و من مث  تتطوب عموي  لعنمذج 

 :GARCH  ماذج االنحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس المعممةن 1-2
  Bollerslevمن طرف لعبالث 0790ت مت هذه لعنماذج سن  

ولسب هذه لعنماذج  ،8
 :ةكتب عائ  أي أصل مايل حمل لعتهعات  يف لعزمن لملستمر كما ةوي

)12.....().........ln(
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 :ليث

Rt  : لعهعائ  يف لعفرتةt و لعذي ةهعتر متغري عشملئي؛ 
Ln  : ؛ ..…2.71لعومغارةتم لعنيبريي ذو لألساس 
 St  : سهعر لألصل حمل لعتهعات  يف لعفرتةt. 

tلعهعائ  ARCHلسب منمذج 
R  هم متغري عشملئي تابا قاارلدا لملهعياري وتشمةأل أبيض، ةكتب كما

 : ةوي
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 :يف هذه لااع  لعشكل لعتايل  GARCHةأخذ منمذج  
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7  Peijie Wang, Financial Econometrics, Routledge, Second edition, Canada, 2009. 
8
 Bollerslev  Tim. "A Conditional Heteroskedastic Time Series Model for Speculative 

Prices and Rates of Return". The Review of Economics and Statistics 69 (3): 542–547. 

available at : 

http://www.hss.caltech.edu/~camerer/SS280/BollerslevRES87.pdf (19/09/2013 cité 

14044 fois) 

http://www.hss.caltech.edu/~camerer/SS280/BollerslevRES87.pdf
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:ليث  .أع لي لقيقي  ممجب  ,,
 :كملاع  خاص  كما ةويGARCH(1,1)لعنممذج  ككن أخذ       

)15....(..........
2

11 


ttt
Rhh  

 . تيم  لعتباةن يف لمل ا لعطمةل ليث كثل لعثابت 
1إذل كان   2دإن سوسو  مربهعات لملريوية  

t
R مستقرة . 

  EGARCH  األسّيةالمعممة نماذج االنحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس  1-3

ليث تمصل لعبالث إىل أن يلع  لعتباةن لعشرطي غري   Nelson 1991ت    هذل لعنممذج من تبل 
 GARCHيف منمذج     Bollerslevعوى عكس ما ةرا 9( Exponential)خطي  بل هي يلع  أسي  

 : كما ةوي( أو غري لملتنالر)ليث ةكتب منمذج لعتباةن لعشرطي غري لملتجانس لألسي
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ةقيس لملهعامل 
k

  أثر لعرلدهع  لملاعي  يف لاع  وجميه ساعب و ذو يقاع  إلاائي ، و يف لاع  عكس
 . 10ذع  نقمل إنا قا ةمج  أثر عورلدهع  لملاعي 

 :CAPMتكلفة رأس المال و -2
 :ماهية تكلفة رأس المال 2-1

مهههن أجهههل جهههذل  لملشهههاركمن يف لعسهههمق ةطوبههها لعهههذي مهعههه ل لعهعائههه  لملتمتههها ههههي تكوفههه  رأس لملهههال
لعفرصهه  أو تكوفهه   هههيسههتثمار مهها؛ رأس لملههال قاتكوفهه   ويف لعسههياق لقاتتاههاييسههتثمار مهعههني، لألمههملل قا
لهالل إلل مبه أ يون لألدضل، يف هذل لملضمار نكمن أما  لاه ةث عهن لعب ةل لقاستثمارعن  لعتخوي تكوف 

   .أكثر جاذبي  ب ةال هنا كان   إذلمهعين  أصمل  يف قا ةستثمر لملستثمر لعذي عهعل لقاتتاايي

                                                 
9
 Nelson B.Daniel, Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach, 

Econometrica 59: 347-370, available at: 

      http://www.samsi.info/sites/default/files/Nelson_1991.pdf  (19/09/2013) 
10

 Peijie Wang, Financial Econometrics, Routledge, Second edition, Canada, 2009, p69. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Econometrica
http://www.samsi.info/sites/default/files/Nelson_1991.pdf
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 :CAPMنموذج  2-2

لملههههال، خاصهههه  باعنسههههب  وللهههه ل مههههن أكثههههر لعنمههههاذج لسههههتخ لما عتقهههه ةر تكوفهههه  رأس  CAPM قا ةههههزلل
وبهعههض لعنمههاذج  ومنههمذج لعهرتلكم  CAPMةكمههن لعفههرق لألساسهي بههني كمها. 11عوشهركات لألكههر لجمهها

لألخرا، هم إيخال خماطر لعسمق أو لملنتظم  عسدم مهعهني كمهاية حممعه  عومخطهر لعهعها  لألسهدم إىل خمهاطر 
لعهذي ةقهيس لساسهي  دهائض عملئه  لعسهدم عهعملئه   خاص ؛ وةتم تيهاس خمهاطر لعسهمق بملسهط  لملهعامهل بيتها؛

 . حمفظ  لعسمق
لجهههر لعزلوةههه  لملفههاهيمي لاههه ةث عنظرةههه  سهههمق رأس لملههال، وأ يتههها باعغههه  عوهههى    CAPMكثههل

مسههتما تطههاع لألعمههال، عمويههات لعتقيههيم، لململونههات لعرأمساعيهه ، لملاههاا لعتجارةهه  عوشههركات، وباعتههايل دههإن 
ييمدههها نظرةههها ةنبغهههي أن ختضههها عهههنفس لعقهههما لقاتتاهههاية  ولعهعالتهههات لعهههيت حتههه ي حت ةههه  أسههههعار لعشهههركات وتق

12أسهعار لألصمل لقاستثمارة  لألخرا
.   

 : CAPM نموذج افتراضات 2-2-1
 :وهي  CAPM  هنا  مثاني  من لقادرتلضات لعكامن  ورلمن

 ورشههاية عتكههمةن حمههادى كفههؤة؛ أي لظههادى متنمعهه  بهعقالنيهه   منةسهههعو  لملسههتثمرون ةنفههرون مههن لملخههاطرة؛
 بشكل كامل؛

 عههه ةدم تمتهعهههات و  مجيههها لملسهههتثمرةن عههه ةدم ةدهههاق ومنيههه  متطابقههه  عالسهههتثمار؛ أي دهههرتلت عقههه  متمتهعههه ؛
 متطابقهههههههههههههههههههههههه  لهههههههههههههههههههههههههمل متغهههههههههههههههههههههههههريلت مثهههههههههههههههههههههههههل مهعههههههههههههههههههههههههه قات لعهعائههههههههههههههههههههههههه  لملتمتههههههههههههههههههههههههها، وكيهههههههههههههههههههههههههس

 ةتم إنشامن مهع قات لعرمسو ؛

 رلئب ذلت لعاههو  باقاسههتثمار، ومهها ذعهه  تهه  ةكههمن هنهها  قا تمجهه  ضههو  قا تمجهه  تكههاعيس لملهعههامالت؛
 مهع ل إترلض لملال هم نفس تكوف  لترتلض لملال؛و  ضرلئب عوى أرباح لعشركات؛

                                                 
11

 Shannon P. Pratt, Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held 

Companies, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, 2008), p153. 
12

 Shannon p. Pratt, Roger J. GRABOWSKI (2008), op-cit, p80.   
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  لعسمق ةتاس باعكفامنة، ولعسيمع ؛ أي ككن عومستثمرةن شرلمن أو بيا بسدمع. 
 والفرضيات الهيكلية  CAPM الصيغة الرياضية لنموذج 2-2-2

ةتمثهههل لإلسههههدا  لعرئيسههههي عنظرةهههه  لظفظهههه  يف لعسههههماح بتمل ةهههه  مهعهههه ل لملريويةهههه  لملفههههروض مههههن تبههههل 
؛ ليههث لملهعهه ل هههم عبههارة عههن لجملمههمع لجلههري ملهعهه ل لملريويةهه  بهه ون  CAPMلسههب منههمذج  ؛13لملسههاهم

، وحيسب باعهعالته  خماطرة كتهعمةض عن لعزمن، وعالوة خماطر لعسمق لعنظامي  مرجمل  مبهعامل لاساسي  
 : لعرةاضي  لعتاعي  

 .)(
fmifi

rRrRE   
عتق ةر منمذج  OLS لعهعاية  لعاغرا لملربهعات طرةق  عوى نهعتم  لعتطبيقي لملستما عوى βعتق ةر 
 : لقاا لر لعتايل

 
itftmtiftit

rRrR   
 : ليث 

 Ri مهع ل لملريوية  لملتمتا عومرت  لملاعي ؛ 

 Rf مهع ل لعهعائ  ل ايل من لملخاطر مثل مهع ل لعسن لت لاكممي ؛ 
 Rm مهع ل لعهعائ  ظفظ  لعسمق؛ 

 مهعامل لملخطر ةبني لساسي  مهع ل لملريوية  عوسدم باعنسب  ملهع ل لملريوية  لعسائ  يف لعسمق 

 
it

 : لألخطامنمتغري عشملئي كثل بملتي لعنممذج أو. 
 : وذع  حتت لعفرضيات لهليكوي  عنممذج ودم طرةق  لملربهعات لعاغرا لعهعاية  ددي 

 خطي  لعنممذج؛ تمج  عالت  خطي  بني لملتغريةن لمل روسني عائ  لعسمق وعائ  لعمرت  أو لظفظ  ؛ 
   لألخطامن ذلت أمل رةاضي مهع و 

t
E  ؛ 

                                                 
13

 Prière,vernimmen , Finance d’entreprise, Dalloz, 2010, Paris .P444.   
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 0( متجانس )تبان لألخطامن لعهعشملئي  ثابت=  22
 

t
E Homoscédasticité؛ 

  قا ةمج  لرتبال بني لألخطامن لعهعشملئيt´≠t = 0 (t
  t

 E ( ؛ 

  0ولملتغري لملفسر  قا ةمج  لرتبال بني لألخطامن لعهعشملئي(=   COV( t


t
؛ 

  تيمt
  مشاه ة ب ون أخطامن(t

  غري عشملئي.) 
يف حت ةهه  مهعهه ل لملريويةهه  لملفههروض  CAPMبههاعرغم مههن أ يهه  منههمذج :  CAPM انتقــادات 2-2-3

إقا أن عا مجو  من لقانتقايلت لعيت نمجز أ دا يف  ،ولقاستخ ل  لملكثس من تبل لملمارسني يف لعملتا لعهعموي
 :لعنقال لعتاعي  

 لقاعتماي عوى درضي  كفامنة لعسمق لملايل ولعيت تبقى نظرة  عوى لملستما لعقمي خاص ؛ 

 درضي  لعهعالت  ل طي  بني مهع ل لملريوية  ولملخاطر لعنظامي ؛و  لقاعتماي عوى لعبيانات لعتارخيي  عوتنبؤ؛ 

  لعفرضههيات لملتهعوقهه  ببههملتي لعنمههمذج
t

 ليههث ةفههرتض أهنهها تشههمةأل أبههيض وذلت تبههاةن ثابههت و أثبتههت
 ؛ARCH, GARCHلعهع ة  من لعنماذج ع   ثباتا مثل مناذج 

   درضههي  لسههتقرلرة منههمذج ،CAPM   هههم منههمذج تنبههؤي ةهعتمهه  عوههى بيانههات تارخييهه  ةسههمح بتمل ةهه
لعتقه ةري وعهيس لعتهارخيي   لملريوية  لملتمتهع  ك لع  يف لملخاطر لعنظامي ، ومن مث  ةسهتمجب لسهال 

 ؛لقاعتماي عوى عامل ولل و  وهم غري مستقر عر لعزمن
 ةا ةقول من لملخاطر غري لعنظامي فظ  لعيت تقضي بأن لعتنم هذل لعنممذج هم نتيج  عنظرة  لظ: لعتنمةا. 

لدهههرت عوهههى أعقهههال ههههذل لقانتقهههاي لألخهههري لعهههالذع مقاربهههات نظرةههه  ومنهههاذج لاوعهههت تقههه   مهعههه ل 
 . APT/MEAلملريوية  ك لع  خطي  تابهع  عهع ة متغريلت، أهم هذه لعنماذج هم منمذج لعتسهعري باملرلجمل  
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 الدراسة التطبيقية  -3
 دراسة اإلحصائيات الوصفية لعوائد األسهم المدروسة 3-1

  31/12/5211- 11/11/2211الل الفترة خالل الفترةللعوائد اإلحصائيات الوصفية ( : 12)الجدول 

 من إع لي لعبالث باقاعتماي عوى بيانات لع رلس  :المصدر
 

عائد 
السهم 

)( 

 إحصائية جاركبيرا معامل التفرطح  معامل االلتواء انحراف معياري أدنى قيمة  أعلى قيمة  الوسيط المتوسط
احتمال 
 جاركبيرا

R01 0,00749 0,01530 9,54632 -10,52075 3,14401 0,19641 4,18164 215,72360 0,0000 

R02 -0,01196 0,01530 45,71759 -46,68401 3,55160 -0,09290 62,12960 8153,8652 0,0000 

R03 0,05892 0,01530 9,54632 -10,52075 3,52518 0,05251 4,91391 148,33610 0,0000 

R04 0,03420 0,01530 9,54632 -10,39164 2,20286 0,12215 9,12674 1536,33930 0,0000 

R05 -0,00515 -0,21639 9,54632 -10,52075 3,06119 0,16375 5,46814 250,81200 0,0000 

R06 0,08172 0,01530 9,54632 -10,52075 2,42682 -0,01176 8,23509 1119,50130 0,0000 

R07 0,03415 0,01530 9,52181 -10,52075 2,72159 0,09445 7,14172 700,58460 0,0000 

R08 0,08460 0,01530 9,54632 -10,52075 3,53542 0,02469 5,28113 210,95130 0,0000 

R09 0,00712 0,01530 9,54632 -66,57271 4,01254 -4,55741 80,83826 252,81530 0,0000 

R10 0,04800 0,01530 9,54632 -10,52075 3,33775 0,09601 5,29453 214,51000 0,0000 

R11 0,01106 0,01530 9,47945 -10,52075 2,67088 -0,20612 6,62399 543,08620 0,0000 

R12 0,05259 0,01530 9,54632 -10,48122 3,09871 0,14926 6,20366 420,60300 0,0000 

R13 0,00840 0,01530 9,61961 -10,49234 2,70017 0,25355 7,70513 912,94920 0,0000 

R14 0,05136 0,01530 9,54632 -10,66901 2,49976 -0,31692 7,31227 776,71480 0,0000 

R15 0,02081 0,01530 9,54632 -10,48122 2,67030 0,04723 7,04776 668,22630 0,0000 

R16 0,02561 0,01530 9,40491 -10,55171 1,91407 -0,30671 11,89304 3255,00530 0,0000 

R17 0,05726 0,01530 9,54632 -10,52075 2,98321 -0,22609 6,58622 533,46240 0,0000 

R18 -0,00631 0,01530 9,52472 -10,52075 2,51575 0,01861 7,83182 953,10260 0,0000 

R19 -0,03375 0,01530 9,61677 -10,63596 2,71389 0,01426 7,65787 885,50330 0,0000 

R20 0,05535 0,01530 9,54632 -10,52075 3,21528 0,16207 5,31375 220,59300 0,0000 

R21 0,08074 0,01530 9,54632 -10,62765 1,97000 -0,45591 10,51252 2345,73030 0,0000 

R22 0,01155 0,01530 9,54632 -10,52075 2,92423 -0,03890 5,95607 355,79120 0,0000 

R23 0,01557 0,01530 9,54632 -10,48503 2,71913 -0,05116 7,27992 747,92220 0,0000 

R24 0,01169 -0,19434 9,54632 -17,50511 2,46079 0,00190 8,88218 1414,14430 0,0000 

R25 0,00481 0,01530 14,37439 -10,52075 2,98168 -0,41223 6,74640 601,97850 0,0000 

RF 3,34774 3,28530 4,70530 2,12530 0,74826 0,24676 1,67903 82,17861 0,0000 

RM 0,06462 0,08644 7,02685 -7,00671 0,98152 -1,23044 18,05987 9553,80930 0,0000 
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ترلولت تيم  متمسل لعهعائ  خالل درتة لع رلس  بني لملمجب ولعساعب، يف لني كانت لعقيم 
يف لجملاعني لملمجب ولعساعب، وةرجا هذل إلجرلمن وضا ل  ( 01)لع نيا ولعقاما ت ور لمل تيم  ثابت  
لعوذةن  (R09)و( R02)، باستثنامن شركتني سمق لألسدم لعسهعمييأيىن وأعوى لملفروض من تبل إيلرة 

 .سجال تيما متطرد ، وت  ةهعمي ذع  عهعمويات تامت هبا  كاشتقاق لعسدم أو غريها من لعهعمويات
أعوى لعشركات لمل روس  خماطرة بقطاع لعتأمني يف سمق لألسدم لعسهعميي خالل ( 17R)تهعتر  

خماطرة عن باتي لألتل ( R16)يف لني تهعتر   4,01254درتة لع رلس ؛ تبهعا عالارلف لملهعياري لعذي بوغ 
، كما ةب و أن مهع ل لعهعائ  ب ون خماطرة هم 1,91407لألسدم لمل روس  ليث بوغ لقاارلف لملهعياري 

 .لألتل خماطرة من حمفظ  لعسمق لعيت سجوت أيىن خماطرة مقارن  باألسدم لمل روس 
ستما كامل مل ةتبا لعتموةا لإللاائي عوهعملئ  لعتموةا لعطبيهعي لسب إلاائي  جار  بريل عوى م

لمل روس  وكذل مهع ل لعهعائ  خال لملخاطرة وعائ  حمفظ  لعسمق؛ كما لعتما شكل  أو لألسدم لعشركات
لعتموةا ام لعيسار امليل ناس لعشركات أما لعناس لعباتي ما حمفظ  لعسمق دكان مهعامل لعتملمن ممجب 

لعتموةا لعطبيهعي، ليث داق مهعامل  وشكل لعتموةا موتٍم ام لعيمني، كما متيز شكل لعتموةا باعتطاول عن
عوى مستما مجيا لألسدم لمل روس  باستثنامن لعهعائ  ب ون خماطرة ولعذي كان با ( 1)لعتفوطح لعثالث  

 .لعتموةا بشكل م بب
 واختبار فرضياته خالل فترة الدراسة OLSبطريقة  CAPMتقدير معلمات نموذج  3-2

باستخ ل  طرةق  لملربهعات لعاغرا  CAPMنهعمل حتت هذل لعهعنملن عوى تق ةر مهعومات 
، وذع  عوى مستما أسدم شركات تطاع لعتأمني يف سمق لألسدم لعسهعميي باستخ ل  OLSلعهعاية  

لعبيانات لعيممي ، ما لعمتمف عوى لعق رة لعتفسرية  عونممذج ولملهعنمة  لعكوي  عونممذج وعومهعومات خالل 
ملتغري لعتابا دائض عائ  لعسدم ك لع  تابهع  ؛ ليث كثل ل10/01/1105-10/10/1101لعفرتة 

تتمثل مهعومات لعنممذج يف لعثابت ولمليل؛ كثل هذل لألخري لملهعامل بيتا عفائض عائ  حمفظ  لعسمق؛ كما 
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عقياس لملخاطر لعنظامي  ولعذي ةفرتض أن خيتوس مهعنمةا عن لعافر، أما لعثابت ديفرتض أن قا تكمن عا 
 .مهعنمة  إلاائي 
الل األسهم المدروسة خعلى مستوى  OLSبطريقة  CAPMنتائج تقدير ( : 13)الجدول 

  31/12/2115- 11/11/2112الفترة
 

 .t- Stat Adj مهعامل بيتا t-Stat لعثابت

R2 

F-stat. Akaike Schwarz 

R01 12177111 12107017 02097171 002101011 07201% 1102191111 12011010 12011191 

R02 12191111 12151711 02111111 012109011 05211% 1052190111 12715510 12705111 

R03 12017511 12971111 02111011 012915011 00201% 1192700111 12975007 12715119 

R04 12111915 12911111 02009119 112177011 01211% 0012119111 12110177 12111719 

R05 12111111 12995011 02190111 092577151 11211% 1512111111 12511551 12511110 

R06 12191171 12919110 02019110 102111991 17291% 1052017111 12119111 12109001 

R07 12199510 12701907 02175011 112111001 10211% 515,07111 12115111 12101990 

R08 12105101 02101177 02015101 012190151 01211% 0912111911 12711750 12711911 

R09 12191715 02119111 02050100 002910111 01291% 0112571111 52071901 52111070 

R10 12151071 02071011 02011107 012111571 05201% 1012999111 12191571 12171111 

R11 12111095 12111107 02011191 072171751 15211% 1102151111 12119909 12159071 

R12 12011150 02171111 02190711 052050111 10211% 1721511111 12011900 12001111 

R13 12010910 02109090 02015111 092011101 11211% 1112070111 12191159 12171711 

R14 12117507 12771010 02051515 102111911 17291% 1052717111 12115701 12155170 

R15 12070151 12150111 02007191 092007111 11251% 1012171111 12151151 12101111 

R16 -12111101 -02011011 12711979 112511001 11211% 5102571711 12501111 12511710 

R17 12111101 12011571 02017111 002511111 11211% 1912501111 12511011 12511110 

R18 12115010 12511000 02070010 112091001 10211% 5152900911 12117000 12119775 

R19 12107101 12109101 02111171 072901011 11211% 1102991711 12101111 12111150 

R20 12501119 12711101 02101177 002010901 07211% 1112095111 12079070 12119107 

R21 -12110105 -12110171 12755957 112111111 11291% 5102111111 12500111 12510077 

R22 12071191 12111517 02111107 072591111 10211% 1752171111 12110991 12100100 

R23 12050950 12150100 02157115 102115011 11211% 1112011111 12101901 12111071 

R24 -02155111 -12115011 12117010 012111091 11,01% 0012111111 12100110 12110155 

R25 12517710 12111111 02110900 012770101 11201% 1112911111 12170111 12510110 

 من إع لي لعبالث باقاعتماي عوى بيانات لع رلس  :المصدر
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عا مهعنمة  إلاائي  كوي  ختتوس مهعنمةا  CAPMأن ( 11)تشري نتائد لعتق ةر لعملرية يف لجل ول 
يف لملائ  لسب إلاائي  ديشر،  0 عن لعافر عوى مستما كامل لعشركات لمل روس  عن  نسب  مهعنمة 

 .وهذل يعيل عوى وجمي عالت  خطي  ذلت يقاع  بني عملئ  حمفظ  كل تطاع ولملخاطر لعنظامي 
يف لملائ   10ل لعتمل ة  لملاملح ما بني ولملهعر عندا مبهعام CAPMترلولت لعق رة لعتفسرية  لو 

كمل  أيىن؛ ليث ة ل ذع  عوى أن ( R24) سدميف لملائ  عو 01كمل  أتاى ولمليل ( R12) هسدمعو
يف لملائ   01تفسرها تغريلت لعسمق وتبقى ( R12)يف لملائ  من لعتغريلت يف دائض عائ  سدم   10

يف لملائ  دقل من لعتغريلت لااصو  يف دائض عائ   01، يف لني أن اعشرك تفسرها عململ أخرا خاص  ب
يف لملائ  من لعتغريلت ترجا إىل عململ  71تهعمي عوتغريلت ل اص  مبملفظ  لعسمق وتبقى ( R24)سدم  

 مثاينناللى أن لا  لعثابت يف لعنممذج قا ةساوي مهعنمةا لعافر إقا يف  .ذلهتا اعشرك أخرا خاص  ب
 درضيات ، وهذل ما قا ةتماشى ما(R08, R09, R10, R11, R12, R13, R16, R21)شركات 

CAPM ةب و . ، ليث ةفرتض أن ةكمن مهع وما وقا خيتوس مهعنمةا عن لعافر، عكن لعقيم  كانت مت ني
عنا أن لملهعامل بيتا ممجب خيتوس مهعنمةا عن لعافر عوى مستما مجيا لألسدم لمل روس ؛ وهم ما ةتماشى 

سدم أناللظا كذع  أن بيتا أكر من لعملل  جلميا لألسدم، ع ل  ما درضيات لعنممذج، عكن ما
؛ تهعين هذه لعنتيج  يف لأليل لملايل أن لألسدم ذلت بيتا لألكر من (R16,R21, R24) اتلعشرك

لعملل  هي أسدم هجممي ؛ ليث أي تغري يف عائ  حمفظ  لعسمق ةقابوا تغري يف عائ  لعسدم بنسب  
وعوى لعهعكس من ذع  تغريلت لعهعملئ  يف لألسدم ذلت بيتا أتل من لعملل  أو لع داعي  أتل من  أعوى،

ككن تفسري هذه لعنتائد بطبيهع  لعتامني لعتشاركي لعذي كتاو . تغريلت عملئ  لعسمق وعكن بنفس لقاجتاه
 . باملخاطر لعهعاعي  ب قا من لعتأمني لعتقوي ي

  CAPMي ف ARCHاختبار وجود أثر  3-3
يف بهههملتي لعنمهههمذج عوهههى أن لملخهههاطر غهههري لعنظاميههه  أو ل اصههه  لعهههيت قا  ARCHةههه ل وجهههمي أثهههر 

تتهعوم باعسمق بل تتهعوم ل وطبيهع  نشاطدا، وهي متغرية عر لعزمن هذل من جد ، و من جد  أخهرا ةه ل 
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يف هههههذه لااعهههه  بسههههبب لخههههتالل ألهههه   CAPMعوههههى عهههه   إمكانيهههه  تطبيههههم منههههمذج  ARCHوجههههمي أثههههر 
لضاتا، كما أن تطبيقها سهمف ةهؤيي إىل لختهاذ تهرلرلت غهري صهائب  مهن طهرف لإليلرة لملاعيه  باعشهركات أو لدرت 

مها تاهمليح لخهتالل لدهرتلض جتهانس لعتبهاةن ةنبغهي لقاعتمهاي   CAPMوعتقه ةر منهمذج . لملستثمرةن لملهاعيني
يف بملتي لعنممذج نهعرض  ARCHخبامحمل نتائد لختبار أثر . كملل هلذل لملشكل  GARCHعوى مناذج 
 .( 11)لجل ول 

مما ة ل عوى أن  CAPMيف بملتي منمذج  ARCHأنا ةمج  أثر ( 11)نستنتد من لجل ول 
ل لعشركات لمل روس  باستثنامن عوى مستما كام CAPMدرضي  جتانس لعتباةن غري حمقق  يف بملتي منمذج 

 (.R21)و ( R16) ،(R12) ،(R11)، (R09)، (R08:  )  مندا  وهي ست
 على مستوى شركات  CAPMفي بواقي  ARCHاختبار وجود أثر ( : 10)الجدول 

 31/12/2115- 11/11/2112قطاع التأمين في سوق األسهم السعودي خالل الفترة
 Obs*R-squared Probability لعسدم أو  Obs*R-squared Probability لعسدم أو 

R01 11250050 0.000000 R14 10297050 0.000000 

R02 111217119 0.000000 R15 59251011 0.000000 

R03 007291551 0.000000 R16 01255191 0.059932 

R04 011295191 0.000000 R17 011271011 0.000000 

R05 01207119 0.000000 R18 011215171 0.000000 

R06 17211091 0.000001 R19 11211150 0.000000 

R07 010297917 0.000000 R20 91205111 0.000000 

R08 55111210 0.067962 R21 01211101 0.061580 

R09 21090117 0.042630 R22 55201179 0.000000 

R10 71215917 0.000000 R23 71201111 0.000000 

R11 79201701 0.070610 R24 71210517 0.000000 

R12 01201199 0. 094520 R25 57201515 0.000000 

R13 111210191 0.000000 
   

 من إع لي لعبالث باقاعتماي عوى بيانات لع رلس  :المصدر
؛ وذع  كمن لعقيم  لظسمب  (heteroskedasticity) ع   جتانس لعتباةن   مشكلمجخنوص أنا ة

وهذل ةهعين ع   إمكاني  تطبيم  يف لملائ ، 5ملضاعس قاغرلند أتل من لعقيم  لارج  ولقالتمال أتل من 
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يف هذه لااع ؛ مما ةتطوب مهعاجل  هذل لملشكل لعذي تتميز با مهعظم لعسالسل لعزمني   CAPMمنمذج 
، ولعيت تق   عنا لال GARCHباقاعتماي عوى مناذج لقاا لر لعذلو لملشروط  بهع  جتانس لعتباةن لملهعمم  

  . ا يف لعنقال لململعي ملشكل ع   جتانس لعتباةن، وهم ما سمف نناتش
 GARCH(1.1)مع نموذج CAPMتقدير نموذج  3-0
 5لملشرول بهع   جتانس لعتباةن مقبمل إلاائيا عن  نسب  مهعنمة   CAPMن أ ،(15)لجل ول من  ةرو

يف لملائ ، عوى مستما كامل لألسدم لعيت كان هبا مشكل ع   جتانس لعتباةن، ومن مث  ككننا لعقمل أن 
ل طي ولعبسيل، وذع  من  CAPMنممذج لملشرول بهع   جتانس لعتباةن سمف ةسمح بتملسني منمذج لع

  لعتقوي ي CAPMخالل لل مشكل ع   جتانس لعتباةن لعذي تتاس با جل لعنتائد ل اص  بنممذج 
 . وأن هنا  عالت  طرية  بني لعهعائ  ولملخاطرةكما 

أثريل من لملهعوممات لعق ك ؛ مما ةهعين أن لملتهعاموني يف وهذل يعيل عوى أن لملهعوممات لا ةث  أكثر ت
لعسمق ةأخذون يف لاسبان لملهعوممات لجل ة ة أكثر من لعق ك  أو لعتارخيي ؛ كما متيزت لعهعالت  بني لعهعائ  

و مبا أن جمممع مهعاموي . يف لملائ  0ولملخاطرة باعطرية ، وذلت يقاع  إلاائي  عن  مستما مهعنمة  
ARCH وGARCH  أكر من لعملل  ددذل يعيل عوى لستمرلرة  ص مات لعتذبذبات Persistence 

of Volatility shocks  ةهعين تبمل . لألسدم لعسهعميي تطاع لعتأمني بسمقدقل يف شركات  أربايف
بني عملئ  لألسدم ولملخاطرة لملهعر عندا باعتذبذل  لعشرطي إلاائيا وجمي عالت  طرية  CAPMمنمذج 

خالل درتة لع رلس  أن تطاع لعتأمني يف سمق لألسدم لعسهعميي لستطاع تمعي  أثر عهعالوة لملخاطرة يف لل 
ري رول عمويا مبخاطر لألوم  لملاعي ، وباعتايل هذه لألخرية هلا تأثلألوم  لملاعي  لعهعاملي ، وباعتايل لملتهعامومن يف تأث

 .عوى تذبذبات سمق لألسدم 
، أما أيناه 1791بقيم  ( R01) مستما بوغت تيم  لعتباةن يف لمل ا لعطمةل أتااها عوى 

 مهعامل كان أكر من  GARCH، كما ناللى أن مهعامل  1.62ليث بوغ ( R09)لعسدم  دكان يف
ARCH . 
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 EGARCH (1.1)ائج تقدير نموذج نتتحليل  3-5
 5أن لعنممذج مقبمل إلاائيا عن  نسب  مهعنمة  ( 10)تشري نتائد لعتق ةر لملوخا  يف لجل ول 

، أةن كان لملهعامل R03,R07,R10, R17يف لملائ  عوى مجيا لألسدم لعيت كان هبا لستمرلر يف لعا مات
 : بيتا خيتوس مهعنمةا عن لعافر؛ كما هم مبني يف لجل ول لعتايل

يف لملائ ،  5لختوس لعثابت يف مهعايع  لعتباةن مهعنمةا عن لعافر يف كامل لألسدم عن  نسب  مهعنمة  
، وهي مهعاكس  عوثابت يف مهعايع  GARCHوهم ذو إشارة ساعب  عوى مستما لألسدم لعيت هبا لثر 

امل ، وةرجا ذع  عتهعتباةن يف لمل ا لعطمةل ممجبالعهعايي، ليث كان لع GARCHلعتباةن عنممذج 
GARCH  ما لعتباةن لملمجب دقل عكسEGARCH  لعذي خيتص باجلزمن لملمجب ولعساعب من

أخذ مهعاموي لعقيم  ولملخاطرة ولعتباةن لألسي يف مهعايع  لعتباةن لإلشارة لملمجب  عوى مستما كامل  .لعتباةن
ن جد ، وعوى ع   ؛ وهم يعيل عوى لعهعالت  لعطرية  بني لعهعائ  ولملخاطرة م(R07)  لعشركات ع ل لعشرك

 5أثر رلدهع  ساعب وذو يقاع  عن  نسب  مهعنمة  ( R07)  خطي  لعتباةن من جد  أخرا ؛ سجوت لعشرك
كما لمتاوت مجيا لألسدم  مبخاطر خاص  عاعي  ج ل مقارن  باملخاطر ( R07) شرك يف لملائ  دقل عو

 .طاع لعتأمني لعهعام ، وككن إرجاع ذع  إىل سياس  لقاست لن  يف لعتممةل وطبيهع  ت
 :المقارنة بين النماذج الثالثة 

ليهههث اههه  أن أكاةههه  وشهههملرتز،  لملهعوممهههات عومقارنهه  بهههني لعنمهههاذج لملقرتلههه  نهعتمههه  عوهههى مهعيهههاري
لعنمهههمذج لعشهههرطي لألسهههي ألسهههن أيلمن  مهههن لعنمهههمذج لعشهههرطي ل طهههي، وككهههن إرجهههاع ذعههه  عتهعامهههل منهههمذج 

EGARCH لملمجب ولعساعب من لعتباةن عكس منمذج  ما لجلزئنيGARCH مها لعتبهاةن  لعهذي خيهتص
 .لملمجب دقل
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  :ةــــــخـــاتم
يف سمق سدم شركات تطاع لعتأمني لمل رج  عوى عملئ  أ (CAPM) منمذجت  رت هذه لع رلس  

  باعبمرص شركات لعتأمنيتابل عوتطبيم عوى مستما جل  CAPMأن إىل خوات و لألسدم لعسهعميي، 
أمر من شأنا أن ةؤيي إىل لختاذ ترلرلت   CAPM  يف بملتي منمذج ARCHوجمي أثر  لعسهعمية ، عكن

 .كما أن منمذج لعشرطي لألسي ألسن أيلمن من لعشرطي لعهعايي. CAPMغري صائب  باستخ ل  
تق ةر تكوف  رأس لملال عوشركات لمل رج  يف اعبملث يف نمصي بلعملرية يف لع رلس  بنامن  عوى لعنتائد 

تأخذ يف لاسبان سوم  تطمةر مناذج و   ؛صغرية وكبرية لعرمسو لعشركات لعبمرصات لعهعربي  ما لعتمييز بني 
 ؛لألدرلي يف لل لعتمجا جنم لملاعي  لعسومكي 
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Résumé :  

La gouvernance d’entreprise est connue pour son intérêt à atténuer 

les divergences entre les parties prenantes. Ceci a mené à l’apparition de 

plusieurs systèmes de gouvernance d’entreprise, s’adaptant aux différents 

systèmes économiques, dans le monde. Cependant, cet article, s’intéresse 

particulièrement, aux systèmes de gouvernance d’entreprise, au sein des 

sociétés d’assurance. Pour pouvoir atteindre cet objectif, deux sociétés 

d’assurance algériennes sont l’objet de cette recherche, la société Alliance 

assurances et la société CASH assurances, se basant sur leurs rapports 

financiers et sur des outils financiers.  

Il en résulte que le système intermédiaire est celui qui est adopté par 

ces sociétés. 

Mots clés : gouvernance d’entreprise, système de gouvernance, assurance, 

compagnie d’assurances, société algérienne. 
  :ملخــــص

حاب املصاحل مما أدى هتدف حوكمة الشركات إىل التقليل من االختالفات القائمة بني أص
هذا . بظهور عدة أنظمة خاصة حبوكمة الشركات ختتلف بذلك باختالف األنظمة اإلقتصادية يف العامل
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ومن أجل حتقيق . املقال سيتناول باألخص أنظمة حوكمة الشركات املعمول هبا داخل شركات التأمني
وشركة  (Alliance assurances) تشركة أليانس للتأمينا: هدف هذا البحث اختذنا حالة شركيت تأمني

  .وذلك باإلستعانة بتقاريرمها املالية و كذا أدوات مالية( CASH assurances)كاش للتأمينات 
ليانس هو أأن نظام حوكمة الشركات القائم داخل شركيت التأمني كاش و إىل الدراسة  فضتوقد أ
 .النظام الالتيين

 .، شركة جزائريةالتأمني، شركات التأمني مة الشركات،حوكمة الشركات، نظام حوك: كلمات مفتاحية
Introduction  

La gouvernance d’entreprise permet de gérer les ressources de façon 

équitable et avec transparence, pour préserver les intérêts des stakeholders. 

A cet  égard, Charreaux (1997) la considère comme étant: «  l’ensemble des 

mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et 

d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui « gouvernent » 

leur conduite et définissent leur espace discrétionnaire». De plus, il existe 

plusieurs systèmes de gouvernance d’entreprise, dont les principaux sont: le 

système orienté marché (anglo-saxon), le système orienté réseau (germano-

nippon), et le système intermédiaire (latin). 

En ce qui concerne la société d’assurance, objet de cette recherche, 

elle prend la forme d’une SPA, en Algérie, avec un capital important (un 

milliard de dinars au minimum), et diverses parties prenantes, ce qui peut 

générer des conflits d’intérêts, où pourrait intervenir un système de 

gouvernance d’entreprise. Le présent article vise à explorer la gouvernance 

d’entreprise au sein de la société d’assurance, ce qui a déjà préoccupé, 

auparavant, les auteurs. Néanmoins, cette étude se focalise sur les systèmes 

de gouvernance dans cette société. Pour ce faire, nous avons sélectionné les 

sociétés CASH assurances et Alliance assurances, pour analyser leurs 

rapports annuels certifiés, à l’aide de ratios financiers. A cet effet, cette 

recherche tente de résoudre la question suivante:  
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Quel système de gouvernance d’entreprise serait-il le plus adapté à la 

société d’assurance algérienne ? 

Deux réponses sont possibles à cette question. Selon la première, le 

système qui pourrait s’adapter à une société d’assurance algérienne est le 

système intermédiaire. Selon la seconde, la société d’assurance pourrait 

avoir son propre système avec des caractères liés à son activité.  

Le présent travail est élaboré de la manière suivante. Nous 

commencerons par présenter le concept de gouvernance d’entreprise. 

Ensuite, nous traiterons les principaux systèmes. Enfin, nous exposerons les 

sociétés choisies, la démarche méthodologique, et les résultats atteints. 

1. L’approche du concept de « gouvernance d’entreprise » 

 L’émergence de la gouvernance d’entreprise (GE) remonte au débat 

de Berle et Means (1932), dans un article de Ronald Coase
1
. L’objet du 

débat était la séparation entre propriété et pouvoir des sociétés anonymes 

américaines, qui faisait perdre aux actionnaires l’exclusivité du droit de 

profit
2
. Depuis, les économistes préconisent une approche « partenariale » 

plutôt que financière. Par ailleurs, la GE est déterminée par un cadre 

légal (les règles qui l’encadrent), un cadre d’éthique (les valeurs morales) et 

un contexte (les évènements historiques)
3
. 

 Ainsi, l’entreprise est socialement responsable devant 

l’environnement qui l’entoure et devant la société où elle opère. 

 A l’image de plusieurs pays, l’Algérie a mis en place son code de 

GE, initié en 2009, par le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE). Il œuvre 

pour que les responsabilités soient précises et non partagées et soient 

                                                 
1
 J. DIONNE-PROULX et G.LAROCHELLE, « éthique et gouvernance d'entreprise », 

Management & Avenir, n° 32, 2010/2, p37. 
2
 K. TOURI et Y.MADOUCHE, « la gouvernance d’entreprise nouvelles approches et 

expériences », Colloque international, 2015, université Mouloud MAAMERI, Algérie, 

p6. 
3
 C. LAHLOU, « Gouvernance des entreprises, Actionnariat et performances», 

http://docplayer.fr/7493703-Gouvernance-des-entreprises-actionnariat-et-

performances.html, consulté le 21/11/2016, p8. 
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imputables devant les parties prenantes concernées. En outre, il insiste sur 

l’éthique, la rigueur et l’efficience ainsi que la transparence dans les actions 

des stakeholders.
4
 Le choix de l’application de ces principes revient aux 

entreprises sans aucune contrainte. Il serait plus approprié de le considérer 

comme une charte plutôt qu’un code. De plus, ce code est destiné aux PME 

(prenant généralement la forme de SARL/EURL) parce que ce type 

d’entreprises est le plus répandu, en Algérie. Par conséquent, il omet les 

autres types d’entreprise, comme celles, qui prennent la forme de SPA, 

comme le cas de la société d’assurance, objet de cet article.  

1.1. Les acteurs de la gouvernance d’entreprise  

Les acteurs de GE représentent les parties prenantes (stakeholders) 

ayant des intérêts, directs ou indirects, avec l’entreprise. Elles sont 

catégorisées en groupes selon leurs relations avec l’entreprise
5
, ce sont 

principalement les actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés, 

créanciers, pourvoyeurs de fonds, fournisseurs, pouvoirs publics et autres. 

En outre, la société d’assurance peut avoir, comme parties prenantes : les 

coassureurs, les réassureurs, les courtiers d’assurance, les agents généraux, 

les experts, les actuaires, les commissaires d’avaries, les 

organismes/institutions, telles que la commission de supervision des 

assurances (CSA), et la direction des assurances (DASS), en Algérie
6
. Ainsi 

que toute autre entité pouvant avoir un intérêt avec la société d’assurance.  

Pour garantir l’intérêt des actionnaires, la mise en place de 

mécanismes de contrôle est indispensable. Ils sont classés selon Depret et 

Hamdouch (2005) en mécanismes internes (conseil d’administration, 

assemblée générale, salariés), et mécanismes externes (marché de 

                                                 
4
 Code de gouvernance algérien, « code algérien de gouvernance d’entreprise », FCE, 

2009, p27. 
5
 S. COISSARD, M.KACHOUR ET E.BERTHELOT, « Repenser le business model au 

prisme de la théorie des parties prenantes », La Revue des Sciences de Gestion, n° 278-

279,2016/2, p171. 
6
 Le site official du CNA: http://www.cna.dz/ consulté le 22/07/2017  
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fusion/acquisition, institutions bancaires, marché du travail)
7
.Selon certains 

auteurs, l’efficacité de la RSE en dépend
8
. En outre, il est préconisé de se 

faire assister par des comités spécialisés (le comité d’audit chargé de 

rééditer les comptes
9
, le comité de rémunération, le comité de nomination). 

Concernant la société d’assurance, le conseil d’administration et l’audit 

interne représentent les mécanismes internes, et l’audit externe et 

l’actuaire
10

 représentent les mécanismes externes.
11

 

1.2. Les systèmes de gouvernance d’entreprise  

1.2.1. Le système orienté marché (anglo-saxon)  

Ce système se caractérise comme suit :
12

 

 Pouvoir institutionnalisé des actionnaires ;  

 Protection des actionnaires;  

 Conseil d’administration moniste, disposant d’administrateurs 

exécutifs et non-exécutifs ;  

 Capital dispersé ;  

 Transparence et fiabilité de l’information ;
13

 

                                                 
7
 M. DEPRET et A.HAMDOUCH, Chapitre 2. Gouvernement d'entreprise et 

performance, in Alain Finet, Gouvernement d'entreprise, De Boeck Supérieur « 

Management », France, 2005, p61-65. 
8
 H. JO, M.A. HARJOTO, « Corporate Governance and Firm Value: The Impact of 

Corporate Social Responsibility», Journal of Business Ethics, n°103, 2011, p374-375. 
9
 C. PIOT, Chapitre 4. Gouvernance, audit et qualité de l'information financière, in Alain 

Finet, Gouvernance d’entreprise, De Boeck Supérieur « Méthodes & Recherches », 

France, 2009, p94-95 
10

 Son rôle est d’évaluer la situation financière et les engagements techniques de la société 

d’assurance, ainsi qu’il a un rôle consultatif concernant la gestion des risques 

(Chenafi, 2015). 
 سة مقارنة بني الشركة اجلزائرية للتأمني ٕواعادة للتأمنيادر  آليات ومبادئ احلوكمة يف شركات التأمني"شنايف،  .ك 11

(CAAR)   وشركة(AXA)  255ص  ، ص5104، 54العدد  جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، ،"للتأمني-
344. 

12
 A. OMRI, « Systèmes de gouvernance et performance des entreprises tunisiennes », 

Revue française de gestion, n° 142, 2003/1, p86-87. 
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 Domination du marché boursier ;  

 Système incitatif reposant sur la rémunération en stock-option ;  

 Prises de contrôle hostiles, telles que l’OPA (Offre Publique 

d’Achat), marché concurrentiel des dirigeants et les investisseurs 

institutionnels, sont le mécanisme de contrôle de ce système. 

1.2.2. Le système orienté réseau (germano-nippon)
14

 

Ce système présente les particularités suivantes : 

 Présence des banques dans l’actionnariat (parfois comme 

actionnaire majoritaire) ;  

 Niveau d’endettement élevé ;  

 Faibles prises de contrôle ;  

 Concentration des créances homogènes ; 

 Forte relation avec les banques ;  

 La rémunération n’est pas basée sur la performance
15

 ; 

 Capital concentré (par contre il est dispersé au Japon)  

 Faible protection juridique des actionnaires ;  

 Domination des réseaux et faible transparence de l’information
16

 ;  

 Structure de direction dualiste.  

Le système japonais se distingue de son concurrent par ladomination 

du contexte culturel, l’existence du ‘’keiretsu’’
17

 ainsi que certaines 

similarités au système anglo-saxon, qui peuvent être justifiées par le 

contexte historique. 

1.2.3. Le système intermédiaire (latin) 

Il combine entre les deux systèmes précédents et se définit comme suit :
18

 

                                                                                                                                      
13

 O. MEIER et G.SHIER, Entreprise multinationales (stratégie, restructuration, 

gouvernance), Dunod, France, 2005, p277. 
14

 A. OMRI, op.cit, p87-88. 
15

 K.BOUTALEB, « La problématique de la gouvernance d’entreprise en Algérie»,  La 

revue de l'Économie & de Management,n°7, 2008, p4. 
16

 O.MEIER et G.SHIER, op.cit, p267. 
17

 Important réseau inter-entreprises. 
18

 A. OMRI, op.cit, p89-90.   
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 Structure de direction moniste/dualiste ;  

 Absence d’un texte qui distingue entre les administrateurs exécutifs et 

non exécutifs ;  

 Concentration de la propriété du capital ;  

 Importance accordée aux actionnaires minoritaires;  

 Influence des employés ;  

 Présence des holdings, de l’actionnariat de l’Étatet de la propriété 

familiale; 

 Les banques représentent d’importants actionnaires;  

 Les prises de contrôle sont presque inactives;  

 Un marché boursier moins important comparé au premier  système;  

 La rémunération n’est pas basée sur la performance.  

Le tableau suivant résume les principaux systèmes et leurs caractéristiques.  

Tableau 1: tableau récapitulatif des principaux systèmes de GE. 

Systèmes   Caractéristiques 
Système anglo-

saxon 

Système germano-

nippon 
Système latin 

Propriété du capital  Dispersée Concentrée Concentrée 

Protection des actionnaires  Forte Faible / 

Pouvoir  des actionnaires minoritaires / / Fort 

Structure de la direction Moniste Dualiste Dualiste/moniste 

Administrateurs exécutifs/non exécutifs  
Distinction des 

administrateurs 
/ 

Pas de distinction 

légale 

Marché boursier Important Moins important Moins important 

Prises de contrôle Hostiles Faibles Inactive 

Relation avec les banques / Forte 
Importants 

actionnaires 

Niveau d’endettement / Elevé / 

Concentration des créances / Forte / 

La rémunération Stock-option 
Pas sur la base de 

la performance 

Pas sur la base de la 

performance 

Influence des employés / Importante Moins Importante 

Holding/actionnariat de l’Etat/propriété 

familiale 
/ Esprit  familial Existant 

Transparence/fiabilité de l’information Forte Faible / 

Source: Développé par les auteurs selon différentes références citées. 
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2. Méthodologie de la recherche  

Après avoir vu les concepts théoriques, nous allons les explorer dans le 

marché algérien des assurances. 

2.1. Collecte des données  

Le marché assurantiel algérien compte 24 sociétés d’assurance
19

. 

Nous en avons choisi deux : la société Alliance assurances et la Compagnie 

d’assurances des hydrocarbures CASH. La recherche est basée sur les 

résultats de ces sociétés, durant trois exercices consécutifs, 2013, 2014 et 

2015. Les données ont été collectées à partir des rapports annuels des 

sociétés, et sur la base d’analyses de ratios financiers. Le tableau suivant 

présente les sociétés, objet de cette recherche.  

Tableau 2: présentation des sociétés. 

Raison sociale Date de création Type de propriété 

Cash assurances  04 octobre 1999  Publique  

Alliance assurances  30 juillet 2005  Privée (cotée en bourse)  

Source: développé par les auteurs, d’après les données du CNA. 

2.2. Analyse des variables  

Les variables liées à la présente recherche représentent l’ensemble 

des caractéristiques des systèmes de GE. Ce sont essentiellement les 

suivantes : 

a. L’actionnariat  

Le tableau suivant dresse la répartition des actions de ces sociétés, 

afin de déduire le type d’actionnariat qui existe.  

La Cash est détenue à 82%, par le ministère de l’énergie et à 18%, par 

le ministère des finances. Donc, les capitaux de l’entreprise sont publics. 

Quant à Alliance assurances, elle est composée de huit actionnaires, dont 

trois personnes morales. La majorité des actions sont détenues par une seule 

personne (H. Khelifati 50% du capital). Donc, l’actionnariat est 

concentré. 

                                                 
19

 Le site official du CNA: http://www.cna.dz/consulté le 28/07/2017. 
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Tableau 3 : Les actions des sociétés d’assurance en 2015. 

 Alliance assurances CASH assurances 

Actionnaires 

Khelifati Hassen (50%)  
SONATRACH (64%) 

Khelifati Rachid (15%) 

Rahmoune Mohamed (14%) 
NAFTAL (18%) 

Aissatti Mohammed (10%) 

Maghreb Truck Company Spa (5%) 
CAAR (12%) 

Ourahmoune Abdelhakim (4%) 

Etraba Sarl (1,5%) 
CCR (6%) 

Egetraba Sarl (0.5%) 

Total 8 actionnaires  4 actionnaires 

Source: développé par les auteurs selon les rapports des sociétés. 

b. La structure de direction  

Le tableau suivant présente la structure de direction de ces sociétés, afin 

de détecter l’approche de direction adoptée, à savoir moniste ou dualiste
20

. 

Tableau 4 : structure de direction en 2015. 

 Alliance assurances CASH assurances 

Membres du conseil 

d’administration/co

nseil de surveillance 

et directoire 

Président directeur général 

 

Président directeur général 

Représentants de SONATRACH (3)  

Représentants de NAFTAL (2) 

Représentant de la CAAR (1) 

Six membres du conseil 

d’administration 
Représentant de la CCR (1) 

Total 6 7 

Source: développé par les auteurs selon les rapports des sociétés. 

Concernant Alliance assurances, le conseil d’administration, 

composé de six membres, dont un administrateur non-exécutif, est présidé 

par un PDG (l’actionnaire majoritaire). Ainsi, la structure de direction est 

moniste. Pour ce qui est de la CASH, le conseil d’administration est 

composé des représentants de l’actionnaire SONATRACH, un représentant 

de l’actionnaire CAAR et un représentant de l’actionnaire CCR, et est 

                                                 
20

 La législation algérienne adopte les deux systèmes de direction laissant le choix aux 

entreprises.  
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présidé par un PDG. En conséquence, la structure de direction est 

moniste. 

c. Le marché financier  

Selon la déclaration de la CASH (2015) : « Dans un contexte marqué 

par un développement lent du marché financier qui affiche très peu de 

dynamisme à l’exception des initiatives de l’Etat, les opportunités de 

placements sures et rentables sont restées rares en 2015. »
21

. Dans le même 

sillage, Alliance assurances déclare que: « En effet, la rémunération non 

attractive des placements et le peu de possibilités offertes par les marchés, 

voire, l’absence quasi-totale des opportunités de rémunérations de courte 

durée entre 3 et 12 mois, rémunérations qui ne pénalisent pas les attitudes 

prudentielles de repli, d’où la diminution significative des placements qui 

enregistrent une régression distinguée de -16%. ».
22

 Selon ces déclarations, 

le marché financier est peu actif. 

Le montant des placements financiers de la CASH s’élèvent à 17,5 

MDS DA, soit, une baisse de 13% comparé à 2014 (15,4 MDS DA). Quant 

aux placements d’Alliance assurances, ils s’élèvent à 1 418 525 047 DA, en 

2015, contre 1 693 096 470 DA, en 2014, soit une baisse de 19%. Ces 

placements sont représentés, essentiellement, par les bons du trésor. En 

outre, Alliance assurances est cotée en bourse, seule compagnie 

d’assurances cotée dans la bourse d’Alger, néanmoins, le marché boursier 

en Algérie est peu actif.  

d. Le niveau d’endettement  

Le ratio d’endettement compare les dettes, par rapport, au total des 

actifs de la société dont la formule est la suivante :  

Taux d’endettement= (total des dettes / total de l’actif)*100 

Les données sont recueillies des bilans des sociétés et enregistrés 

dans le tableau suivant :  

                                                 
21

 Rapport annuel de CASH 2015, p24. 
22

 Rapport de Gestion Du Conseil d’Administration -Exercice 2015, Alliance assurances, 

p22. 
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Tableau 5 : le taux d’endettement. 

 CASH assurances Alliance assurances 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Total des 

dettes 
605 000 000 818 000 000 542 000 000 58 239 270 29822184.22 1405098.51 

Total de l’actif 3543 000 000 40376000000 39998000000 7107244 381 7358539403.56 7200085875.45 

Taux 

d’endettement  
1,71 1,59 1,80 0,82 0,41 0,02 

Source: réalisé par les auteurs en fonction du logiciel Excel. 

D’après ce tableau, le taux d’endettement est faible pour les deux 

sociétés. Toutefois, en 2015, la CASH a enregistré une légère hausse, 

probablement, due à l’acquisition d’un nouveau siège. Le graphique suivant 

illustre l’évolution des taux d’endettement des sociétés :  

Figure1 : Evolution du taux d’endettement 
 

 
 

Source: conception des auteurs en fonction du logiciel Excel. 
 

La figure ci-dessus montre la baisse remarquable du taux 

d’endettement d’Alliance assurances, de 2013 à 2015, par rapport à sa 

concurrente. Ceci est justifié par une situation financière saine et la 

satisfaction à honorer ses obligations, en matière de marge de solvabilité
23

 

(rapport de gestion 2015). 
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 C’est un indicateur qui démontre la solvabilité d’une société d’assurance. 
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e. Le mode de financement  

Le ratio des capitaux permanents nous a permis de détecter le mode 

de financement choisi par les sociétés, en déterminant la part des capitaux 

propres dans le total des capitaux. La formule de ce ratio est la suivante :  

Structure financière = (capitaux propres / capitaux permanents) * 100 

Capitaux permanents = capitaux propres+ dettes financières 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :  

Tableau 6: structure financière des sociétés. 

 
CASH assurances Alliance assurances 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Capitaux 

propres 

9
9

2
1
0

0
0
0

0
0
 

1
0

4
9
0

0
0
0

0
0

 

1
0

6
3
2

0
0
0

0
0
0

 

2
5

6
8
7

1
0
6

0
5

 

2
7

3
7
0

7
9
2

6
8

,8
3

 

2
8

8
1
7

0
5
8

2
7

,0
2

 

Capitaux 

permanents 

1
0

5
8
6

0
0
0

0
0
0

 

1
1

1
2
5

0
0
0

0
0
0

 

1
1

3
5
7

0
0
0

0
0
0

 

2
6

2
6
9

4
9
8

7
5

 

2
7

6
6
9

0
1
4

5
3

,0
5

 

2
8

8
3
1

1
0
9

2
5

,5
3

 

Structure 

financière 
93,72 94,29 93,62 97,78 98,92 99,95 

Source: réalisé par les auteurs en fonction du logiciel Excel. 

D’après le tableau, le ratio est supérieur à 50% pour les deux 

sociétés, durant les trois années, d’un taux moyen approximatif de 94% 

pour la Cash, et de 99% pour Alliance assurances, ce qui interprète 

l’autonomie financière des deux sociétés. En effet, le tableau 5 révèle que 

les sociétés sont peu endettées. Par conséquent, le mode de financement 

des sociétés est le mode interne.  

f. La relation avec les banques 

Concernant Alliance assurances, les banques représentent les 

Intermédiaires des Opérations en Bourse (IOB), essentiellement, BADR, 
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BDL, BEA, BNA, BNP Paribas Algérie, CNEP, CPA, Société Générale 

Algérie
24

. De plus, les assurances ont une relation étroite avec les 

banques par leur nature d’activité, qui se manifeste, soit par les produits 

d’assurance comme l’assurance crédit, soit par la bancassurance. Cette 

pratique ne concerne pas les sociétés, objet de cette recherche. 

g. Concentration des créances homogènes  

Le ratio créances clients nous permet de déterminer le délai de 

paiement moyen, accordé aux clients dont la formule est la suivante : 

Délai d’écoulement des créances = [(clients-avances clients) / chiffre 

d’affaires TTC] * 360 

Les données sont recueillies des rapports des sociétés et les résultats 

enregistrés dans le tableau suivant : 

Tableau 7 : évaluation de l’homogénéité des créances. 
 CASH assurances Alliance assurances 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Clients 

4
1

4
1
0

0
0
0

0
0

 

5
2

4
9
0

0
0
0

0
0

 

4
3

6
1
0

0
0
0

0
0

 

2
4

8
3
7

0
9
2

8
1

 

2
5

3
4
5

4
3
2

2
4

 

2
5

0
7
5

6
9
7

2
4

 

Avances 

client 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

Chiffre 

d’affaires 

TTC 

1
1

3
5
1

3
4
0

0
0
0

 

1
4

0
4
2

3
4
0

0
0
0

 

1
1

6
3
6

8
2
0

0
0
0

 

4
8

3
6
4

0
0
9

1
0

,6

4
 

5
1

7
9
2

8
3
0

6
3

,3

7
 

5
1

8
4
2

7
0
0

0
0

 

Délai 

d’écoulement 

des créances 

(jours) 

1
3

1
,3

3
 

1
3

4
,5

7
 

1
3

4
,9

1
 

1
8

4
,8

8
 

1
7

6
,1

7
 

1
7

4
,1

3
 

Source: réalisé par les auteurs en fonction du logiciel Excel. 
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 Notice d’information, augmentation du capital de 1433millions DA via appel à 

l’épargne et introduction du titre en bourse, p13. 
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D’après le tableau, le délai de paiement des créances de la CASH, 

est en moyenne de 133 jours. Quand à celui d’Alliance assurances, il est à 

peu près de 178 jours. Ainsi, la politique des créances est homogène pour 

les deux sociétés. Or, les primes se paient lors de la souscription, donc les 

créances n’existent que pour certains castels que les assurances-vie ou la 

coassurance/réassurance.  

Figure 2 : Ratio créance clients de CASH et Alliance assurances 

 
Source: conception des auteurs en fonction du logiciel Excel. 

h. La rémunération 

Concernant Alliance assurances, seuls les dividendes (rémunération 

des actionnaires), et jetons de présence (rémunération des administrateurs), 

ainsi que les honoraires des commissaires aux comptes sont mentionnés 

dans les résolutions de l’AGO des actionnaires du 28 mai 2015. En 

revanche, dans les rapports de la CASH, il n’existe aucune mention 

concernant les rémunérations. Cependant, les dirigeants des sociétés 

d’assurance algériennes, sont rémunérés sur la base d’un salaire fixe. Il est 

prévu de revoir cette politique, et d’établir une rémunération en fonction de 

la performance des dirigeants, selon un cadre des assurances. 

i. Influence des employés  

Pour prendre acte de la présence d’employés au sein du conseil, nous 

avons exploré sa composition. Ce que nous avons remarqué, est que les 

employés n’y ont pas accès, dans les deux sociétés. Or, lors de l’émission 

des titres d’Alliance assurances, en 2010, les employés faisaient partie des 
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cinq segments de l’offre (segment E), avec un taux de 2,4% des actions 

offertes, soit 42857 actions réservées à ce segment
25

. 

j. Information et communication  

En 2015, la CASH a organisé six actions de formation entre 

séminaires, workshops et journées d’étude, au profit de plus de 300 

entreprises, ainsi que quatorze salons professionnels. En outre, les résultats 

techniques et financiers de la CASH sont publiés annuellement sur son site 

officiel. Ainsi que les rapports de gestion et les rapports certifiés du 

commissariat aux comptes. Quant à Alliance assurances, elle adresse une 

‘’lettre aux actionnaires’’ résumant les faits marquants de l’exercice, 

l’ensemble des activités, performances et perspectives de la compagnie.  

De ce fait, elle publie annuellement les états financiers (bilans et 

TCR), le rapport certifié du commissariat au compte, et le rapport du 

conseil d’administration, sur son site officiel. La Commission 

d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) 

certifie de la satisfaction de la société Alliance assurances, en matière de 

communication financière. Il s’agit d’organisation de conférences de presse, 

afin de retracer les activités de l’année, l’évolution du marché, la situation 

financière, les perspectives, et la publication des états financiers dans les 

délais règlementaires
26

.   

k. Protection des actionnaires 

Il existe une association des sociétés d’assurance et de réassurance, 

nommée Union Algérienne des Société d’Assurance et de Réassurance 

(UAR), créée en 1995 et agréée le 06 janvier 2014, dont la mission est de 

protéger les intérêts des assureurs et réassureurs, qui doivent adhérer à 

l’UAR, conformément aux dispositifs de la loi, notamment, l’ordonnance 

                                                 
25

 Notice d’information, augmentation du capital de 1433millions DA via appel à 

l’épargne et introduction du titre en bourse, p14. 
26

 Rapport annuel de COSOB 2015. p33-34. 
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n°95/07 du 25 Janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée 

par la loi n° 06/04 du 20 Février 2006
27

. 

2.3. Discussion des résultats  

Les résultats de cette analyse sont synthétisés dans le tableau suivant :  

Tableau 8: synthèse des résultats de la recherche. 

SociétésVariables 
Alliance 

assurances 
CASH assurances 

Propriété du capital  Concentrée Capitaux publics 

Protection des actionnaires  Oui Oui 

Pouvoir des actionnaires minoritaires / / 

Structure de la direction Moniste Moniste 

Administrateurs exécutifs/non exécutifs  Oui Non 

Marché boursier Peu actif (cotée) Peu actif (non cotée) 

Prises de contrôle / / 

Relation avec les banques Forte Forte 

Niveau d’endettement Peu endettée Peu endettée 

Concentration des créances Homogènes Homogènes 

La rémunération Fixe Fixe 

Influence des employés Non Non 

Holdings/l’actionnariat de l’État/ 

propriété familiale 
Non 

Actionnariat de 

l’Etat 

Transparence/fiabilité de l’information Oui Oui 

Source: conception des auteurs. 

Oui : elle existe.                Non : elle n’existe pas.                 / : N’est pas mentionnée.  
 

En comparant ce tableau avec le tableau 1, nous avons constaté ce 

qui suit:  

• Il n’existe qu’une seule variable qui répond au système anglo-saxon, 

celle de la structure de direction moniste. Néanmoins, ce système 

repose sur un mode de financement externe, basé sur les marchés 

financiers. Ces derniers représentent un mécanisme de contrôle 

                                                 
27

 http://www.uar.dz/presentation-de-luar/  consulté le 19/09/2017.   
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important. Or, le marché financier, en Algérie, est peu actif, en 

conséquence, le système de gouvernance ne peut être celui-ci ; 

• Il existe plusieurs variables répondant au système germano-nippon. 

Or, celui-ci repose sur le mode de financement externe (les banques) 

où le niveau d’endettement est élevé, tandis que les sociétés étudiées 

sont peu endettées et leur mode de financement est interne, par 

conséquent, le système de GE ne peut être celui-ci ; 

• La plupart des variables répondent au système intermédiaire, en 

distinguant certaines insuffisances, comme, par exemple, la présence 

de banques, en tant qu’actionnaires importants et l’influence des 

employés, inexistante, et ce, en ce qui concerne ces deux sociétés.  

En conséquence, il peut être déduit que le système de gouvernance 

d’entreprise des sociétés CASH et Alliance se rapproche du système 

intermédiaire. De ce fait, il est constaté que c’est la première hypothèse qui 

est confirmée.   
 

Conclusion : 

Si la genèse du concept de GE remonte aux années 1930, le concept 

est plus récent mais embryonnaire, en Algérie. Il a été initié en 2009, avec 

l’instauration du code, dit ‘’code algérien de gouvernance d’entreprise’’, 

réalisé par le FCE, APAB et CARE, et destiné aux PME/PMI. Toutefois, ce 

code semblerait être rigide, comparé aux autres codes internationaux, qui 

sont mis à jour, régulièrement. Généralement, les codes de GE n’ont pas un 

caractère contraignant, ils peuvent être considérés, plutôt comme des 

chartes.  

En matière d’assurance, il existe certaines spécificités. En effet, 

certaines parties prenantes se trouvent seulement, dans les compagnies 

d’assurances tels que les coassureurs, les réassureurs, les agents généraux, 

etc. De même, pour les mécanismes de contrôle, qui se discernent des 

autres, tels que les actuaires.  
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Selon l’analyse réalisée sur deux sociétés d’assurance algériennes, 

CASH assurances et Alliance assurances, le système de GE s’adapte mieux 

avec le système intermédiaire, confirmant ainsi la première hypothèse et 

infirmant de ce fait la seconde.  

De ce qui précède, nous constatons que le système assurantiel 

possède certaines caractéristiques, liées à cette activité, qui distinguent la 

compagnie d’assurances des autres entreprises. Par conséquent, un système 

de GE propre à cette entreprise saurait mieux définir les critères sur lesquels 

elle s’appuie. En outre, il serait nécessaire d’instaurer un code de GE, en 

Algérie, destiné aux assurances.  
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Résumé : 

Depuis le début des années 90, le sujet des règles monétaires actives 

a suscité un important intérêt  de la part des économistes. Ce papier vise à 

étudier l’orientation de la politique monétaire en Algérie à l’aide des règles 

de type Taylor. Nous avons recouru à une modélisation d’une fonction de 

réaction pour la banque d’Algérie pour une période allant de 1990 :1 

jusqu’à 2015 :3 à l’aide d’un modèle de régression linéaire en utilisant la 

méthode des moindres carrés ordinaires.  

Les résultats empiriques montrent que la politique monétaire menée 

par la banque d’Algérie ne suit pas une règle de type Taylor.  

Mot clés : Banque centrale, taux directeur, politique monétaire, règle de 

type Taylor, crédibilité. 

Codes JEL : E52, E58, E43 

 : ملخص
. منذ بداية التسعينيات أثارت دراسة القواعد النقدية املرنة اهتمام عدد كبري من االقتصاديني

يهدف هذا املقال لدراسة إدارة السياسة النقدية باجلزائر باستعمال القواعد النقدية من نوع تايلور و هذا 
 0991بطرح منوذج للقاعدة النقدية اليت ينتهجها البنك املركزي للفرتة املمتدة من الثالثي األول من سنة 

تطبيق طريقة  من خاللاخلطي  باستعمال منوذج االحندار 5102إىل غاية الثالثي الثالث من سنة 
 .املربعات الصغرى

 .قاعدة من نوع تايلور سياسة بنك اجلزائر ال تتالءم مع أنالتجريبية وقد أظهرت النتائج 

mailto:a.hamamousse@gmail.com
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، قاعدة من نوع تايلورالبنك املركزي، معدل الفائدة املدير،  السياسة النقدية،  :كلمات مفتاحية
 .املصداقية

1. Introduction  

Règle ou discrétion ? Cette question a fait l’objet d’un long débat qui 

tourne autour de deux grandes conceptions en matière de conduite de la 

politique monétaire, l’une keynésienne, et l’autre monétariste. 

Les keynésiens, partisans d’une politique monétaire discrétionnaire, 

considéraient qu’une politique qui permet à l’autorité monétaire d’agir aux 

cas par cas aura facilement tendance à faire face aux perturbations à court 

terme. Toutefois, cette approche a été reprochée par l’absence de 

transparence et la provocation des tensions inflationnistes. 

Friedman défend la thèse d’une politique monétaire gérée par une 

règle monétaire qui consiste à se fixer un objectif à court terme traduit par 

une croissance stable et modérée de la masse monétaire et à s’y tenir 

quelque soit la situation économique. Ainsi, les monétaristes pensent que 

cette politique aura tendance à atténuer le risque de l’incohérence 

temporelle. Cependant, les règles passives à la Friedman manquent de 

flexibilité surtout en cas de chocs. 

Les nouveaux classiques soutiennent une nouvelle thèse qui consiste 

à se fixer une règle monétaire active. Ces règles contingentes préconisent 

une crédibilité aux autorités monétaires en limitant les tensions 

inflationnistes ainsi que les fluctuations macroéconomiques  tout en 

assurant une certaine flexibilité. Fin du débat : la règle contingente apparait 

comme la solution appropriée pour une banque centrale cherchant à 

stabiliser l’inflation et l’activité économique.  

Au début des années 1990, les travaux au sujet des règles monétaires 

actives se sont beaucoup développés. Vue sa simplicité, la règle de Taylor 

[1993] est devenue la règle de référence en matière de modélisation d’une 

règle simple de politique monétaire. 
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Le présent travail a pour objectif d’étudier la conduite de la politique 

monétaire en Algérie. A l’aide des règles de type Taylor, nous avons 

modélisé une fonction de réaction pour la banque d’Algérie. 

    Ainsi, notre travail de recherche s’articule autour de la question 

suivante :  

 La conduite de la politique monétaire en Algérie suit–elle une règle de 

type Taylor ? 

Dans le but de tenter de répondre à cette préoccupation, nous avons utilisé 

un modèle de régression linéaire suivant la méthode des moindres carrés 

ordinaires pour une période allant de  1990 :1 jusqu’à 2015 :3.  
 

2. Revue de la littérature 

La règle de Taylor [1993] est considérée comme le point de départ 

des études sur l’estimation d’une règle simple de politique monétaire. Cette 

règle a fait l’objet de plusieurs évaluations empiriques dans différents pays. 

Les résultats montrent que différentes extensions de cette dernière peuvent 

également reproduire le comportement d’une banque centrale. 

Partant sur la base de simulations dynamiques stochastiques sur les banques 

centrales des Etats-Unis, quelques pays européens, et le Japon, Taylor 

[1999] a affirmé que les règles simples sont plus efficaces que les règles 

optimales.  

Drumetz et Verdelhan [1997] ont mené une étude sur la fonction de 

réaction de la banque de France en utilisant des données trimestrielles. Les 

résultats montrent que le taux de Taylor estimé ne décrit pas l’évolution du 

taux d’intérêt de court terme pour la période d’étude.  

Verdelhan [1999] a estimé une règle simple de Taylor à l’aide de la 

méthode des moments généralisés en introduisant le lissage du taux 

d’intérêt dans la fonction. Les résultats montrent que le comportement de la 

BCE est approximativement semblable à celui de la règle de Taylor. 

Clarida et al. [1998] ont évalué la validité de la règle de Taylor de 

type « farward looking » en utilisant des données trimestrielles pour une 

période allant de 1985-2004 pour quelques pays. Les résultats de leurs tests 
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montrent que les banques centrales des pays étudiés suivent une règle de 

Taylor. 

Clarida et al. [1999] ont soutenu les propos de Ball [1999] 

concernant la nécessité d’introduire le taux de change dans la fonction de 

réaction d’une banque centrale sur la base d’un modèle structurel VAR. 

L’étude de Cadoret et al. [2004] montre que le comportement de la 

Bundesbank est reproduit assez fidèlement par la règle de Taylor 

traditionnelle. Mais ce n’est pas le cas pour les autres banques centrales 

européennes étudiées.  

Ftiti [2008] estime que la règle de Taylor traditionnelle n'a pas 

reflété le comportement de la Nouvelle Zélande. Selon lui, l’introduction du 

taux de change dans l’estimation d’une fonction de réaction donne des 

résultats satisfaisant surtout en termes de stabilité des prix.  

Tenou [2002] a estimé une fonction de réaction pour la BCEAO sur 

une base des données annuelles et trimestrielles. Ses résultats reproduisent 

moyennement l’évolution du taux d’intérêt puisque la BCEAO fixe ses taux 

suivant une règle de type « Backward looking ».  

Kamgna et al. [2009] estiment que la règle traditionnelle de Taylor 

ne décrit pas le comportement historique de la BEAC. En revanche, en 

introduisant la croissance de la masse monétaire ainsi que le différentiel du 

taux d’intérêt, l’étude du modèle sous le type« Forward looking » s’avère 

concluante. De plus, la BCEAO accorde une importance nettement plus 

élevé à la stabilité des prix. 

Les travaux de Belhadj [2008] mettent l’accent sur l’étude de 

l’Hétérogénéité des politiques monétaire des pays du Maghreb (Algérie, 

Maroc et Tunisie) moyennant une règle de Taylor. Dans un autre papier, 

Belhadj et al. [2009] ont étudié la possibilité d’une politique monétaire 

unique pour les pays du Maghreb. Les résultats montrent que l’union 

monétaire serait plus bénéfique pour le cas de l’Algérie.  

Lajnaf [2013] a essayé d’estimer une fonction de réaction pour la 

banque centrale de Tunisie à l’aide des règles de type« Forward looking » 
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sur la période 1997-2011. Les résultats montrent que la BCT suit une règle 

de Taylor augmentée. 

Moumni et Dasser [2014] ont étudié le comportement de Bank Al-

Maghrib moyennant une version simple et augmentée de la règle de Taylor 

sur la période 1995-2009. Leurs résultats montrent la non-adéquation de la 

règle de Taylor avec la conduite de la politique monétaire au Maroc.  

En Algérie, les recherches empiriques au sujet des règles monétaires ne sont 

pas très abondantes et portent, généralement, sur les années 2000.  

L’étude de Belarbi et Zougali [2015] consiste à évaluer le 

comportement de la banque d’Algérie en proposant une règle de Taylor 

augmentée sur une base de données trimestrielle allant de 2000 à 2011.  

Partant sur une base de données trimestrielles allant de 2003 à 2011, 

Afroune et Achouche [2015] montrent la non-adéquation de la conduite de 

la politique monétaire algérienne avec la règle de type Taylor.  

Chaouche et Toumach [2016] ont évalué l’adéquation du taux 

d'intérêt à court terme de la banque d’Algérie à celui de la règle Taylor au 

cours de la période 1996-2011 en utilisant des données trimestrielles. Les 

différentes estimations ont montré que, dans quelques cas, la règle de 

Taylor a reproduit le comportement de la banque d’Algérie. 
 

3. Estimation d’une fonction de réaction pour la banque d’Algérie 

3.1. Présentation et source des variables du modèle 

L’évaluation empirique que l’on se propose d’analyser se fera à 

partir des variables macroéconomiques de l’économie Algérienne sur la 

période « 1990:1- 2015:3 ». Les données sont extraites des rapports de la 

banque d’Algérie, des données de la banque mondiale (W.D.I 2015) et de la 

base du fond monétaire international (I.F.S 2015). 

    Dans le cas de l’économie Algérienne, l’inflation cible est fixée par 

la Banque d’Algérie. On retrouve son niveau et sa détermination dans les 

rapports qui définissent l’orientation de la politique monétaire.  

    Dans notre travail de recherche, la série du PIB potentiel a été 

calculé par la méthode de filtrage de HODRICK et PRESCOTT (filtre 

HP) à l’aide d’Eviews 7. 
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Par référence à la théorie néoclassique de la croissance,  c’est le taux de 

croissance potentielle qui est retenu pour déterminer le taux neutre ou le 

taux d’intérêt d’équilibre.  
 

3.2. Aperçu préliminaire sur les variables étudiées  

3.2.1. Détermination du nombre de retard optimal : 

Avant de procéder au test de stationnarité, on doit déterminer le 

nombre de retard optimal à retenir dans les tests de régression ADF qui se 

présentent comme suit : 

Tableau n°1 : Nombre de retard optimal 

Variable Nombre de retard optimal 

IPC 1 

PIB 1 

DIR 1 

Source: Réalisé par l’auteur (Eviews 7) 

 

3.2.2. Test de stationnarité 

Les tests de stationnarité pour la période d’étude présentent les 

résultats du test de Dickey- Fuller Augmenté. Ils indiquent que le taux 

directeur (DIR), l’indice des prix à la consommation (IPC) et le produit 

intérieur brut (PIB) prises en logarithme sont stationnaires après une 

deuxième différence avec trend et constante. 

3.2.3. Test de causalité  

Le test de causalité au sens de Granger est une condition importante 

pour déterminer le niveau et le sens de causalité entre les variables.  

le tableau suivant présente les résultats obtenus pour la période d’étude: 
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Tableau n°2 : Résultats du test de causalité au sens de Granger 

    

Null Hypothesis: Obs   F- statistic 

                        

Prob.  

    
    
LIPC does not Granger Cause LDIR  102         16.2300           0.0001 

LDIR does not Granger Cause LIPC         1.61953           0.2061 

    
    
LPIB does not Granger Cause LDIR  102          4.01367           0.0479 

LDIR does not Granger Cause LPIB         8.95219           0.0035 

    
    
LPIB does not Granger Cause LIPC 102         0.90387           0.3441 

LIPC does not Granger Cause LPIB         41.9002           4.E-09 

     

Source: Réalisé par l’auteur (Eviews 7) 

 

L’estimation se fait à partir de la variable la plus exogène jusqu’à la 

variable la plus endogène, donc : IPC            DIR            PIB 

 

3.2.4. Test de normalité  

Le test de normalité effectué sur les résidus nous permet de valider 

l’hypothèse de normalité (la compatibilité d'une distribution empirique avec 

la loi normale de Jarque-Bera). 

Si la statistique de Jarque Bera est inférieure à 5.99, on est en 

présence d’une normalité des résidus. Or, les résultats de ce test montrent 

que la statistique est de 14.58206 donc l’hypothèse nulle est rejetée. 
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Figure 1 : Test de normalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Réalisé par l’auteur (Eviews 7) 

Tableau n°3 : Résultats du test de normalité 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 5.406906 0.279666 19.33343 0.0000 

ECINF 0.299525 0.023631 12.67518 0.0000 

GP -34.63439 27.86614 -1.242884 0.2169 

     
R-squared 0.642655     Mean dependent var 7.202020 

Adjusted R-squared 0.635211     S.D. dependent var 3.987173 

S.E. of regression 2.408165     Akaike info criterion 4.625441 

Sum squared resid 556.7287     Schwarz criterion 4.704081 

Log likelihood -225.9593     Hannan-Quinn criter. 4.657259 

F-statistic 86.32407     Durbin-Watson stat 0.227061 

Prob(F-statistic) 0.000000    

       Réalisé par 

l’auteur 

(Eviews 7) 

 

  Source: Réalisé par l’auteur (Eviews 7) 
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3.2.5. Test de stabilité de CUSUM 

Le test de CUSUM nous permet de tester la stabilité du modèle au 

cours de la période étudiée.   

Figure 2 : Test de stabilité de CUSUM 

 
Source: Réalisé par l’auteur (Eviews 7) 

 

La statistique du test de CUSUM sort du corridor à partir du 

quatrième trimestre 2003 et s’éloigne progressivement, donc le modèle est 

globalement instable.  

Les prévisions qui peuvent être calculées doivent être prises avec une 

grande précaution. Cette instabilité réussit à la spécification du modèle, ce 

qui est peu probable, mais à la structure de l’économie algérienne et à celle 

de son fonctionnement. 

3.2.6. Test de précision (RMSE) 

    L’indicateur définissant le niveau de précision du modèle se réfère à 

l’erreur quadratique moyenne RMSE.  

    La précision du modèle pour la période totale est satisfaisante (la 

fluctuation du modèle se situe à l’intérieur de la borne supérieure et 

inférieure de+ ou – deux écarts types), ce qui nous permettra d’utiliser ce 

modèle en matière de projection. 
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Figure 3 : Test de précision RMSE 

 
Source: Réalisé par l’auteur (Eviews 7) 

3.3. Spécification du modèle  

La spécification s’est faite selon le modèle de régression linéaire 

multiple (modèle à équation unique en log linéaire sans décalage), 

permettant d’expliquer une variable endogène par plusieurs variables 

explicatives.  

Les paramètres de ce type de modèles sont estimés par la méthode 

des moindres carrés ordinaires (MCO) considérant la règle de Taylor 

comme un modèle à plusieurs variables.  

En effet, en s’inspirant des résultats des travaux proposés par Taylor 

[1993] ainsi que les extensions de cette règle, nous allons étudier le 

comportement de la banque d’Algérie par le biais de différentes versions : 

 Une version « backward looking » statique ; 

 Une version « backward looking »dynamique ; 

 Une version « forward dynamique ». 

De plus, pour chaque type cité ci-dessus, nous allons estimer : 

 une version de base ; 

 une version augmentée.   

La règle de Taylor  été estimé pour le cas de la banque d’Algérie 

suivant le modèle dont l’équation est : 

TS = TN + ʎ1*ECINF + ʎ2* GP 

Avec la signification suivante : 

TS : Taux de Taylor (taux calculé) 
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TN : Taux Neutre  TN = HPGA + IPCGA 

HPGA : glissement annuel du PIB potentiel 

IPCGA: glissement annuel de l’indice des prix à la consommation  

ECINF: écart à l’inflation cible  

GP : output gap (écart de production) 

ʎ1 et ʎ2 sont les paramètres à estimer 
 

4. Résultats de l’estimation 

4.1. Estimation de la version de base « backward statique » 

Le modèle estimé pour la version de base « backward statique » 

s’écrit comme suit : 

DIR=5.4+0.3*ECINF-0.33*GP 

Le résultat de l’estimation de la règle de Taylor traditionnelle pour 

l’Algérie de 1990 :1 à 2015 :3 aboutit aux coefficients suivants : 0.3 pour 

l’écart d’inflation et de -0.33 pour l’output gap. Ces coefficients ne sont pas 

conformes à la théorie.   

La statistique de Durbin Watson est de 0.22, d’où la présence d’une 

autocorrélation des résidus. 

D’après ce résultat d’estimation, la préoccupation de la banque 

d’Algérie est plus orientée vers la stabilité des prix. Ceci est conforme aux 

objectifs de la banque d’Algérie.  

Le coefficient d’ajustement (R
2
) qui mesure le degré de la variance 

du taux d’intérêt du court terme expliqué par les deux facteurs, l’écart 

d’inflation et l’output gap, est très élevé, de l’ordre de 0.64. Donc la règle 

estimée a un pouvoir explicatif. 
 

4.2. Estimation de la version de base « backward dynamique » 

Le modèle estimé pour la version de base« backward dynamique » 

s’écrit comme suit : 

DIR = 0.58+ 0.87*DIR (-1) + 0.045*ECINF - 0.11*GP 

Le résultat de l’estimation de la version de base « backward 

dynamique » aboutit aux coefficients suivants : 0.045 pour l’écart 
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d’inflation et de -0.11 pour l’output gap. Ces coefficients ne sont pas 

conformes à la théorie.   

La statistique de Durbin Watson est de 2.72, d’où la présence d’une 

autocorrélation des résidus. 

D’après ce résultat d’estimation, la préoccupation de la banque 

d’Algérie est plus orientée vers la stabilité des prix. Ceci est conforme aux 

objectifs de la banque d’Algérie.  

Le coefficient d’ajustement (R
2
) qui mesure le degré de la variance 

du taux d’intérêt du court terme expliqué par les deux facteurs l’écart 

l’inflation et l’output gap est très élevé, de l’ordre de 0.94 (une valeur 

proche de l’unité). Donc la règle estimée a un pouvoir explicatif. 
 

4.3. Estimation de la version augmentée « backward statique » 

Le modèle estimé pour la version augmentée « backward statique » 

s’écrit comme suit : 

DIR = 8.45 + 0.21*ECINF - 0.42*GP - 0.012*CHG - 3.91-13*MON 

Le résultat de l’estimation de la version augmentée « backward 

statique » aboutit aux coefficients suivants : 0.21 pour l’écart d’inflation, -

0.42 pour l’output gap, -0.012 pour le taux de change et - 3.91*10
-13 

pour la 

masse monétaire. Ces coefficients ne sont pas conformes à la théorie.                                                                                      

La statistique de Durbin Watson est de 0.3, d’où la présence d’une 

autocorrélation des résidus. 

D’après ce résultat d’estimation, la préoccupation de la banque 

d’Algérie est plus orientée vers la stabilité des prix. Ceci est conforme aux 

objectifs de la banque d’Algérie.  

Le coefficient d’ajustement (R
2
) qui mesure le degré de la variance 

du taux d’intérêt du court terme expliqué par les deux facteurs l’écart 

l’inflation et l’output gap est très élevé, de l’ordre de 0.78. Donc la règle 

estimée a un pouvoir explicatif. 
 

4.4. Estimation de la version augmentée « backward dynamique » 

Le modèle estimé pour la version augmentée« backward 

dynamique » s’écrit comme suit : 
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DIR = 2.05 + 0.83*DIR (-1) + 0.03*ECINF - 0.17*GP - 0.01*CHG - 

2.8e-14*MON 

Le résultat de l’estimation de la version augmentée « backward 

dynamique » aboutit aux coefficients suivants : 0.03 pour l’écart d’inflation, 

-0.17 pour l’output gap, -0.01 pour le taux de change et - 2.8*10
-14

pour la 

masse monétaire. Ces coefficients ne sont pas conformes à la théorie.                                                                                      

La statistique de Durbin Watson est de 0.68, d’où la présence d’une 

autocorrélation des résidus. D’après ce résultat d’estimation, la 

préoccupation de la banque d’Algérie est plus orientée vers la stabilité des 

prix. Ceci est conforme aux objectifs de la banque d’Algérie.  

Le coefficient d’ajustement (R
2
) qui mesure le degré de la variance 

du taux d’intérêt du court terme expliqué par les deux facteurs l’écart 

l’inflation et l’output gap est très élevé, de l’ordre de 0.94 (valeur proche de 

l’unité). Donc la règle estimée a un pouvoir explicatif. 
 

4.5. Estimation de la version de base « forward dynamique »  

Le modèle estimé pour la version de base « forward dynamique » 

s’écrit comme suit : 

DIR = 0.46 + 0.90*DIR(-1) + 0.04*ECINF(4) - 0.06*GP 

Le résultat de l’estimation de la version de base « forward 

dynamique » aboutit aux coefficients suivants : 0.04 pour l’écart d’inflation, 

-0.06 pour l’output gap. Ces coefficients ne sont pas conformes à la théorie.                                                                                      

La statistique de Durbin Watson est de 2.63, d’où la présence d’une 

autocorrélation des résidus. 

D’après ce résultat d’estimation, la préoccupation de la banque 

d’Algérie est plus orientée vers la stabilité des prix. Ceci est conforme aux 

objectifs de la banque d’Algérie.  

Le coefficient d’ajustement (R
2
) qui mesure le degré de la variance 

du taux d’intérêt du court terme expliqué par les deux facteurs l’écart 

l’inflation et l’output gap est très élevé, de l’ordre de 0.93 (valeur proche de 

l’unité). Donc la règle estimée a un pouvoir explicatif. 
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4.6. Estimation de la version augmentée « forward dynamique »  

Le modèle estimé pour la version augmentée« forward dynamique » 

s’écrit comme suit : 

DIR = 3.82 + 0.82*DIR(-1) - 0.02*ECINF(4) - 0.29*GP - 0.04*CHG - 

2.4e-14*MON 

Le résultat de l’estimation de la version augmentée « forward 

dynamique » aboutit aux coefficients suivants : 0.02 pour l’écart d’inflation, 

-0.29 pour l’output gap, -0.04 pour le taux de change et - 2.4*10
-14

pour la 

masse monétaire. Ces coefficients ne sont pas conformes à la théorie.                                                                                      

La statistique de Durbin Watson est de 2.53, d’où la présence d’une 

autocorrélation des résidus. 

D’après ce résultat d’estimation, la préoccupation de la banque 

d’Algérie est plus orientée vers la stabilité des prix. Ceci est conforme aux 

objectifs de la banque d’Algérie.  

Le coefficient d’ajustement (R
2
) qui mesure le degré de la variance 

du taux d’intérêt du court terme expliqué par les deux facteurs l’écart 

l’inflation et l’output gap est très élevé, de l’ordre de 0.94 (valeur proche de 

l’unité). Donc la règle estimée a un pouvoir explicatif. 
 

5. Conclusion  

Le présent travail nous permet d’avancer les conclusions suivantes : 

En s’appuyant sur des données trimestrielles allant de 1990 :1 2015 :3,      

une estimation a été faite à l’aide d’un modèle de régression linéaire en 

utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires.  

La comparaison entre le taux directeur (historique) et le taux de 

Taylor (calculé) nous permet d’étudier l’orientation de la politique 

monétaire.  

Les résultats de l’estimation semblent médiocres et montrent que 

l’adéquation de la politique monétaire en Algérie avec la règle de Taylor 

semble variable pour les différents modèles estimés. 

En effet, la règle traditionnelle de Taylor décrit assez fidèlement le 

comportement historique de la banque d’Algérie pour la période allant du 

deuxième trimestre de 1997jusqu’au premier trimestre 2004 où le taux de 
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Taylor reprend moyennement l’évolution du taux d’intérêt historique qui 

s’écarte quelques fois pour répondre aux situations exceptionnelles.  

L’estimation d’une version « forward looking » ainsi que 

l’introduction de nouvelles variables dans la règle, tels que le taux de 

change et la masse monétaire n’a pas beaucoup changé les résultats en 

terme de conduite de politique monétaire. 

Globalement, nous concluons la non-adéquation de la politique 

monétaire menée par la banque d’Algérie avec les règles de type Taylor. 

Ainsi, on confirme la nécessite d’utiliser de nouvelles méthodes 

d’estimation. 
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Annexe 

Tableau récapitulatif des résultats de l’estimation 

La version Backward statique 

Coefficient C1 C2 C3 C4 C5 

Version de 

base 
5.4 0.300827 -0.334433 - - 

Version 

augmentée 
8.450001 0.205997 -0.418641 -0.011961 -3.91

e
-13 

 

La version Backward dynamique 

Coefficient C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Version de 

base 
0.581605 0.873425 0.045115 -0.110336 - - 

Version 

augmentée 
2.053555 0.830060 0.026954 -0.174557 -0.014907 -2.70

e
-14 

 

La version Forward dynamique 

Coefficient C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Version de 

base 
0.457981 0.901978 0.041852 -0.064457 - - 

Version 

augmentée 
3.816697 0.819592 -0.018426 -0.0288776 -0.03859 -2.38

e
-14 

Source: Réalisé par l’auteur (Eviews 7) 
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