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 خصالمل
تذقةت يفدد ذ Box-Jenkinsهتدد هذهددلوذقة الددثذقةيف حماددثذتذبيقةددثذب يفاددسذقاددم يذقةن ادد ذقةج  اددثذ دد ذ دد  ذ دد   ذ

مبنت ىذاعرذقةصرهذقالمسيذةم ي ياذقجلجقئريذ قيب ذقة قالاذقأل ريكيذبيةقامذقة هيئاثذقهدلقذلمداذقىد ىذقةقصدقدذقلد ذقهريد ذهدلوذ
ذ.9002قىلذدينمربذذ9002رذقةصرهذقالمسيذبفرتةذز  اثذ  ذهينفيذقة اقاثذلماذقةيفاينيتذقةشهريثذةنمنمثذاع

  د  قةدلقي قالحند قا  د    باينديتذامندمثذادعرذقةصدرهذقالمسديذهد  لمدا ي  يفدس  د    أفضد  أن إىل قة اقادث قب صدم ذذذذذذذ
 ريكديذاد هذيشده ذبد ه اقذأيذققنذادعرذقةصدرهذقةد ي ياذقجلجقئدريذقالمسديذ قيبد ذقةد قالاذقال قذقةتدثريققتذقةفصدماثذ قألقىل قة اهث

 .دقالاذق ريكيذ00دي ياذهجقئريذ قيب ذذ000قخنفيضذاعرذقةصرهذتذقألشهرذقىقيفمثذقا هذيرتققحذتذح قدذ
 .دذقى ىذقةقصقدذقةت يف دذقالخنفيضذBox-Jenkins    ذ، اعرذقةصرهذقالمسي: الكلمات المفتاحية

 F31, E47, C53:ذjelا  زذ
Abstract: 

The aim of this working paper is to apply the approach of the time series through model 

Box Jenkins to predict the level of the nominal exchange rate of the dinar Algerian against 

the US dollar final values in short term. 

This study was conducted on monthly data series for the nominal exchange rate of the 

time January 2009 to December 2014. 

The study found that the best model applies to the nominal exchange rate data series is 

the autoregressive model of order 1 a seasonal effects and Algerian dinar exchange rate 

against the US dollar nominal will deteriorate .viz, depreciation of the exchange rate in the 

coming months, It will be about 100 Algerian dinars per 1 US dollar. 

Key words: the Nominal Exchange Rate, Model of Box-Jenkins, Short-term Forecast, 

Depreciation. 

(JEL) Classification : F31, E47, C53  
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 تمهيد

قنهذتذققلعذقال رذبينذقىعي  تذدق  ذقةيفم ذ يذيتمذبن يتهيذل ذطريسذنفسذلممثذقةيفم ذقةك ذتذغيةبذقال رذ
ذ ذب ه  ذقة قةرةذال ذك ظيم ذقالاتحم يئاث ذقحليالت ذت ذقال ذقةيفم  ذدق   ذقىعي  ت ذبن يث ذأي ذب ققهليد ذيتم ذدقةاث لممث

فك ذدقةثذهليذلممتهيذقخليصثذقةيتذيتمذإص قاهيذقةيف كذقىركجيذقبنتخ مذ.ذققالحتيدقتذقة ق يثذقىشكمثذة فسذقةعممث
 يتذقحت ي تذاؤقسذقأل  ق ذبنيذقة ق ذبقتضيذقهرقءذةتم ي ذ عي  هتيدذقه ذقال رذقةليذجيع ذجتياةذقةنمعذققخل 

ذ.لمماثذحت ي ذقةعم تدذقهلقذ يذيضع يذق يمذ ص محذاعرذقةصرهذقةليذيعرهذبينهذاعرذلممثذ ق مذبعممثذأ رى

ق نذاعرذقةصرهذيعتربذلماذقنهذأدقةذقةربطذبنيذقلتصيدييتذقةيفم قنذفض ذل ذك نهذقاامثذهي ثذةمتثريقذلماذ
ميك ذذق ي.ذبنيذقةق يليتذقاللتصيديثذقلماذاحباثذقةص يليتذقةتص يريثذقبكمفثذقى قادذقىنت ادةختصاصذقى قادذ

ذبينهذ ذقةع ىث ذقة قةاثذ يصثذ عذقالنفتيحذقاللتصيديذحت ذغ يء   حظتهذ يصثذتذقآلقنثذقأل قةذلماذقةنيحث
ذققى ذقاللتصيديث ذة ز يت ذنتاجث ذقة قةاث ذقةصره ذأاعيا ذت ذحيدة ذبقميفيت ذنق مذه يك ذبين ذة ي ذقح ا ذق  يةاثد

ذ.مب يقالتذةعممايتذةمت يف ذبنعرذقةصرهذ يصثذققنذكين ذلماذقى ىذقةقصقذأله ذجت بذأز يتذ قيفمث

لمماثذلرضذحييلذةقامذ نتقيفماثذبياتخ قمذ شيه قتذبياخياثذبع ذداقاثذام كهيذقكعمماثذةمت يف دذيعتربذقةت يف ذ
قةكميذةمقامذقىت لعثذةممتغققتذقةتيبعثذتذقىنتقيف ذقةقريبذب يءقذلماذ يذكميذيعرهذأيضيذبينهذقةتق يرذ.ذ1تذقىيحي

ذقةظ قهرذ ذام ك ذقن ذيفرتض ذقةعممي ذقةت يف  ذقن ذه ي ذقي حظ ذققحليحر ذقىيحي ذل  ذ عم  يت ذ   ذة ي ي ذ تيح ه 
ثذبغققتذقاللتصيديثذتذقىنتقيف ذقةقريبذ يذه ذقالذق ت قدذةنم كذهلوذقةظ قهرذتذقىيحيذقةقريبذق  ذمثذح قذ
ذ.2فجيئاثذملذبك ذ ت لعثذ  ذقىمك ذقنذب ديذةع مذدلثذقةت يف قتذقةعمماثذقخليصثذمبنتقيف ذقةظيهرةذقاللتصيديث

نظيمذقةصرهذتذقجلجقئرذجن وذقنهذمبرقح ذخمتمفثذقلرهذق ت التذكحمقةذ يصثذتذفرتةذقإلص حيتذققختلتذ
بق مذذلماذقة ظيمذقاللتصيديذقجلجقئريذكك دذقلماذ يقةنم يتذقة ق يثذل ةذإهرقءقتذتذبيقةثذقنعيشهذقب قوذ

ذBOX-JENKINS  ىذل اةذ    ذذ ي:ذ كروذا  يق ذطرحذبنيؤة يذقجل هريذح  ذ  ح عذهلوذقة الثذقةيف حماثذبد
ذذذذذذ  لماذقةت يف ذبنعرذقةصرهذقة ي ياذقجلجقئريذلصقذقى ى؟ذ

  البحث وحدود وأهمية أهداف

ذ:يماذفاميذلي ثذبصفثذقةيف ثذأه قهذبتمحم 
 . عرفثذقة قاذقحمل ايذقةليذيمعيفهذاعرذقةصرهذتذقلتصيدذقىيةاثذقة قةاث -
ذأنينققذق يصثذذق رأبيقةثذإجييدذلامذ نتقيفماثذةنعرذقةصرهذقالمسيذمميذجيع ذتذإ كيناثذقةت كمذفاهذ -

ذ.قجلجقئرذبعتم ذلماذنظيمذقةصرهذقى هه
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ذقةت يف ذتذميك ذقاتخ ق هيذقةيتذقإلحصيئاثذققألايةابذ رققةذأفض ذإىلذقة ص  ذبيقةثذتذقةيف ثذأمهاثذقبكم 
ذ:لماهيذالختي ذقةقرقاقتذقى يايفثذل ذطريسذقاللتميدذميك ذحىتذقىمك ثذقة تيئجذأفض ذبع اذققةيت

ذقةصرهذتذةمت يف ذ    ذإل يءذتذBox-Jenkins أام يذذل اةذلماذقةتعره  - ذظ ذمبنت ىذاعر
ذ.قةتغققتذقاللتصيديث

تذذحبجمذقىيفاعيتذةمت يف ذ    ذإل يءذتذقالص  يلاثذقةعصيفاثذقةشيفكيتذأام يذل اةذلماذقةتعره -
ذ.قةتغققتذقاللتصيديثذظ 

ذ:هيذكياليذقةيف ثذح قدذفإنذقبلةك

بفرتةذذBox and Jenkinsبياتخ قمذأام يذذمبنت ىذاعرذقةصرهذقالمسيذقةت يف ذلماذقة اقاثذهلوذبق م -1
ذ.9012ذربقىلذدينمذ9002ذهينفيذ  ذز  اثذبيف أ

ذ.ذذبنعرذقةصرهذقالمسيذةم ي ياذقجلجقئريذ قيب ذقة قالاذقأل ريكيذقةت يف ذلماذهلوذقة اقاثذبق م -9
 .قة اقاثذاعرذقةصرهذقالمسيذةم ي ياذقجلجقئريذ قيب ذقة قالاذقأل ريكيذهيذ  ذب كذقجلجقئرذباينيتذ ص ا -3

  :فرضيات الدراسة

ذقةج  اثذ يصثذةمن ا   Box-Jenkinsأام يذذبياتخ قمذميك ذقةت يف ذمبنت ىذاعرذقةصره -
ذ.قةقامذتذقىتجقي ذقة م ذ قت

ذذ.قالط عذمبنت ىذاعرذقةصرهذقىنتقيفميذينيل نيذتذاامذااياثذاعرذقةصرهذقىنتقيفماث -

ذ.الدراسة في المستخدمة دواتواأل النماذج
ذ:كيآليذقةيفاينيتذةت ما ذطريقتنيذحنبذطيفاعثذقى ح عذقىعيجلتهذفإن يذننتخ م

  :تذبتمحم ذققةيتذBox and Jenkinsذيقثطرذ  .1
  Autoregressive .قةلقيذقالحن قاذ ي   -
  Moving-Average .قىت ركثذقىت ا يتذ ي   -
ذARMA ذ قىت ركثذققىت ا يتذقةلقيذقالحن قاذ ي   -

ذ ق ذBox and Jenkinsة ريقثذذشرحذ عذقىتيحثذقةيفاينيتذلماذقب يفاقهذEVIEWS 8قةربني جذقاللتصيديذ .9
 .قىنتقيفماثذبيةقامذقةت يف ذيتمذمث
ذ
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 لسعر الصرفاإلطار النظري : أوالا 
 سعر الصرف االسمي -1

يعرهذاعرذقةصرهذلماذقنهذ قايسذةعممثذق  ىذقةيفم قنذقةيتذميك ذبيفيدهليذبقامثذلممثذبم ذق ردذيتمذبيفيد ذ
ذقةيفعض ذقةعم تذبنيذبعضهي ذقباعذقةعم تذحنبذأاعياذهلو قيتمذحت ي ذاعرذذ.قةعم تذققذلممايتذشرقء

ذ ي ذز  اث ذقةصرهذتذحلظث ذتذا ق ذةم مبذققةعرضذلماهي ذبيفعي ذ ي ذبم  ذةعممث ذقةصرهذقالمسي ذاعرذ. قي قنم
قةصرهذقالمسيذقىلذاعرذصرهذامسيذأيذقىعم  ذبهذفام ذخيصذقىيفيدالتذقجليايثذقةرمساثدذقاعرذصرهذ  قزيذ

قه دذأكحمرذ  ذاعرذصرهذقمسيذتذنفسذقة ل ذة فسذذقهلقذيعينذإ كيناث.ذقه ذقىعم  ذبهذتذقألا ققذقى قزيث
ذ.3قةعممثذتذنفسذقةيفم 

 كيفية تحديد أسعار الصرف  -9
ذ:4حيالتذحن دهيذتذقاليذ03بقتصرذلممايتذحت ي ذأاعياذقةصرهذتذذغيةيفيذ ي
دذفهلوذقهيذحيةثذقةعم تذقةيتذيتمذحت ي ذاعرذصرفهيذل ذطريسذقالابيفيطذقىيفيشرذبعممثذقةت   : الحالة األولى

قةعم تذبظ ذأاعياهيذرييبتثذلربذقةج  ذبيجتيوذقةعممثذقىربيف ثذهبيذ يدق  ذقةنم يتذقة ق يثذةميفم ذقىعينذ يملذحي ثذ
ذ.أيذبغقذتذاعرذقالابيفيطذقىركجيذةمعممث

هيذحيةثذقةتع ميذقحلرذدقنذأيذقابيفيطذقيتمذه يذحت ي ذاعرذصرهذلممثذقةيفم ذتذا قذصرهذحرةذذ:الحالة الثانية
ذيتغقذ ذ  ذقةعم تذقق ي ذقةت   ذققذأيذامث ذقلممث ذقةعممث ذفماسذه يكذاعرذصرهذرييب ذبنيذهلو بياتمرقاد

ذقةنعرذبن قذقةصرهذي  ايذحنبذبقميفيتذقةعرضذققة مب ذبيةت لعيتذققحليهايتذ. ذقةتقميفيتذب قاهي بتثريرذهلو
ذة ذققة ق يث ذقبيى شرقتذقاللتصيديث ذههث ذ   ذقةن ق ذت ذةممتعي مني ذبت   ذقىختمفث ذقل  ذأ رىد ذههث ذ   ميفم 

ذتذقىعي  تذ ذتذقىضيابيتذققحلفيظذلماذقة ظيم ذدقنذقىيفيةغث ذةم ام ةث ذأحاينذقل  ذقةضرقاة قةنم يتذقة ق يث
ذ.قىصرفاثذدق  ذقةن ق

هيذحيةثذقالابيفيطذبنمثذ  ذقةعم تذقه يذق يذقنذبربطذقة ق ذلممتهيذحبق قذقةن بذقخليصثذقةيتذذ:الحالة الثالثة
امثذيص اهيذص  ققذقة ق ذقة قيلذ  ذمخسذلم تذةك ذ  هيذقزنذ عنيدذقنشقذه يذقىلذقنذاعرذقالابيفيطذذهي

ذ  ذقةعم تذلماذشك ذامثذحق قذ ذبنمث ذقة ق ذلممتهي ذققذبربطذهلو ذقهل ق شذختتمفذحنبذقألل يا قدلث
م ذقة ق ذأيضيذلممثذقةت   ذكميذبعت.ذقةن بذقخليصثدذبعكسذققزقهنيذننبذقةت زيعذقجلغرقتذةتجياهتيذقخلياهاث

ذ.يتمذإاايءذقةقامثذقحمل دةذي  ايذتذا قذقةصرهذةمعممثذقة ط اث(ذغيةيفيذقة قالاذقأل ريكي)
 العوامل المؤثرة في سعر الصرف -3

ذ ي ذبثريقذذليدة ذنتاجث ذةم قةث ذحت ثذبغققتذتذقىعي  تذقاللتصيديث ذقىلذبقميفيتذ نتمرة بتعرضذقةعممث
ذ:5أمههيذجمم لثذ  ذقةع ق  ذنلكر
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 ذقةعممثذذ:التغيرات في قيمة الصادرات والواردات ذبية قادقتذفينذلامث ذقةصيداقتذ قيانث ذبربفعذلامث ل   ي
اتتجهذة ابفيعذةتجقي ذطمبذقألهينبذلماذهلوذقةعممثدذمميذيشجعذلمماثذقالارتدقدذ  ذقخليا ذقهلقذ

 . ييعم ذلماذإليدةذقةت قزنذةنعرذقةصره
 قضذرييفيتذقةع ق  ذقأل رىدذي ديذقةتضخمذقحملميذقىلذقخنفيضذتذلامثذقةعممدددددثذبيفرتذذ:تغير معدالت التضخم

فدديذادددددددد قذقةصددددرهدذفاميذب ديذحيةثذقةرك دذقىلذقابفيعذلامثذقةعممثدذفمحم ذل   يذبربفعذلامثذلممثذ
ميذتذهلقذقيك نذ نت ىذقةعيمذةألاعياذتذقةيفم قنذقأل رىذ نتقردذفيةتضخمذقحملذ%10بم ذ يذب نيفثذ

ذقأله يفاث ذقةعم ت ذلما ذقبيةتييل ذقأله يفاث ذقةنمع ذلما ذطميفهم ذزييدة ذقىل ذقىنتهمكني ذاا فع .ذقةيفم 
ذقةيفم ذبنيفبذقةتضخمذقحملميذااق ذقاتققدذقألهينبذ  ذامعذهلقذ قك تاجثذةألاعياذقىربفعثذتذهلق

بذلماذهلوذقةعممثدذقهلقذقةيفم ذقبيةتييلذيق ذلرضذقةعممثذقأله يفاثذتذا قذقةصرهذبنيفبذبجقي ذقة م
 .يعينذقنذحليةثذقةتضخمذأريرذتذبغقذاعرذصرهذقةعم تذقىختمفث

 قهيذقىع التذقةيتذبتكافذ عذ ع  ذ)قنذقةجييدةذتذ ع التذقةفيئ ةذقحلقاقاثذذ:التغير في معدالت الفائدة
قةعممثذقحملماثذتذتذقةيفم ذا هذجتليذاقسذقىي ذقأله يبذمميذي ديذقىلذقابفيعذلامثذ(ذقةتضخمذقىت لع

ذا قذقةصرهذقأله يب ذقىنتحممري ذ. ذاا فج ذتذقةيفم قنذقأله يفاث ذقابفيعذ ع التذقةفيئ ة لماذذ–ق ي
ذقةقصق ذا قذذ-قأل   ذت ذقىكياب ذالهت يء ذق ةك ذقةيفم قن ذبمك ذبعم ت ذلممتهم ذقاتيف ق  لما

أله يفاثذمميذي ريرذلماذق نذفيابفيعذأاعياذقةفيئ ةذااعم ذلماذزييدةذقة مبذلماذقةعم تذق.ذقألهينب
 .اعرذقةصره

 حتص ذهلوذقةت   تذل   يذحييق ذقةيف كذقىركجيذبع ي ذاعرذصرهذقةعممثذحا ميذذ:التدخالت الحكومية
 .ذيك نذ  ئميذ عذااياتهيذقىيةاثذققاللتصيديثذال

 ذققىيةاذ:العوامل السياسة والعسكرية ذقاللتصيديث ذققة شرقت ذبيألنيفيء ذليدة ذقةع ق   ذهلو ذلربذبربيفط ذقق ث
بصرحييتذقىن قةنيذفت ريرذلماذقىتعي منيذتذأا ققذقةعم تذققألاهمذقةلي ذغيةيفيذ يذختلقنذلرقاقهتمذ

 .قىيةاثذب يءقذلماذهلوذقال يفيا

 .اإلطار التطبيقي القياسي للدراسة: ثانيــــــا
ذقةشرقع ذ ليف  ذبفذARMAذ ي  ذلماذأقالذقةتعرهذ  ذالب  Box - Jenkins  تذ  هجاث ذهلوذرتضد

قميك ذحت ي هيذذ1tyهليذبثريقذأكربذ  ذذtyقذ2tyهليذبثريقذأكربذ  ذذ1tyبفرتضذأنذذقة مي  ذقةرييحاثذأيذأهنيذال
 :بية مي  ذقةرييحاثذقةتيةاث

 :6ك ذقنذحن دهيذبحم ثذقن قعذ  ذقةن ا ذقهيمي:  ARMAالزمنية  للسالسل الرياضية النماذج -1
 الذاتي   االنحدار نموذج -1-1
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  ;قةتصيدفاثذةمعمماثذيقي  0, 1, 2..........tX t   ذبربيفث  قي قحن قا لمماث بثهنيذpذAutoregressive of 

Order p ذبيةر ج ذةه ذير ج ) ققةلي )AR pذذذذ:قةتيةاث قىعيدةث حقق  إ قذ
1 1 2 2 ......t t t p t p tX a x a x a x e      ذ

:حاثذقن
1 2 3, , ,.........., pa a a a  . Autoregressive Parameters قةلقيذقالحن قاذ عمميت 

teقخل ثذقةعش قئيذل  ذقةج  ذt ذ(.بش يشذأباض)اثذجمردةذقه ذلمماثذلش قئ

 المتحركة  المتوسطات نموذج -1-9

  ;قةتصيدفاثذةمعمماثذيقي  0, 1, 2.....tX t   بربيفثذ ت ركثذأقايط لمماث بثهنيذqذ(Moving Average of 

Order q) بيةر جذةهذير جذققةلي ( )MA qذذذذ:قةتيةاث قىعيدةث حتقق  إ قذ
1 1 2 2 ......t t t t q t qX e b e b e b e      ذ

:حاثذقن
1 2 3, , ,.........., qb b b b  .   Moving Parameters Average قىت ركثذقىت ا يتذ عمميت 

 teقةج  ذل  ذقةعش قئيذقخل ثt.ذ

  متحركة وأوساط ذاتي انحدار ذات المختلطة النماذج -1-3

ذ   بشكامثذلماذةم ص  ذب  جذأنذميك ذقىت ركثذققألقايطذقةلقيذقالحن قاذة م   ذقألايااثذقةع يصرذإن
) بربيفثذ ت ركثذأقايطذ يذ قيذقحن قاذ ي  ذبنماذقة مي   , )ARMA p q ذ:قآليذبيةشك ذقبك ن 

1 1 1 1...... ......t t p t p t t q t qX a x a x e b e b e         ذ

  Box-Jenkinsجيــــــة منه -9

ذ:7قىرقح ذ  ذجمم لثذلماذبق مذقهيذقةج  اثدذةمن ا ذقحل يثذقةت ما ذتذقاتخ ق ي ذذبع ذقألكحمر
ذ.جلعمهيذ نتقرةذقة ز ثذقةت  ي تذقب يفاسذقةج  اثدذقةنمنمثذقاتقرقاذف صذ:األولى المرحلة
ذذليئمثذ  ذقى يابذقة م   ذبعرهذ:الثانية المرحلة ذIntegrated Moving Average)ذARIMA ي  

Autoregressive)ذذ
ذقة م   ذبق يرذ:الثالثة المرحلة
ذغقذيك نذقل   يذ-ذقةيف ثذ  ح عذ-قةج  اثذةمنمنمثذ  ئمتهذ  ذةمت قسذقة م   ذف صذ:الرابعة المرحلة
ذقةتيةاثذقخلي نثذقىرحمثذإىلذن تق ذقإالذقةحميناثدذقىرحمثذإىلذنع دذ  ئمي ذ
ذقىختياذقة م   ذبياتخ قمذقةت يف ذ:ةالخامس المرحلة
  الوحدة جذر اختبار: األولى المرحلة
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قحت ي ذ ي قذكين ذقىتغققتذايك ثذقىنت ىذققذبع ذق لذقةفرقذذقةج  اثذقةن ا ذ  قصذف صذإىلذيه ه
ذ نتقرةدذقاغم ذذذا نتخ مذأن يذإالذقة ح ةدذهلاذق تيفياقتذبع دذقالق ذققذقةحميينذجلعمهي -Augmentedق تيفياذ

Dickey -Fuller ققةليذمتذقحلص  ذلماهذبيخل  قتذقةتيةاث: 
:ذذ8يع اذبيةع لثذقةتيةاثذDFق تيفياذ -  11t t tY u p pY e    ذ

                1t t tY u pY e     
ذ. رقتذتذقة مي  ثميحم ذل دذقةتذpحباثذ
إ قذكينذح ذقخل ثذيعيينذ -

te ذقالابيفيطذقةلقيذ   Autocorrelation فامك ذأنذيص حذبإحيفثذل دذذ
 :كيالي  يابذ  ذح قدذقةفرققذقىيف ثةذقبصيفحذقىعيدةثذذ

  11t t tY u p pY e    ذ

ذ. قبايذحباثذبصيفحذغقذ ربيف ثذADFقهلوذقةع لثذقةيتذمتذب ااعهيذققةيتذي مسذلماهيذ

ةتق يرذقة مي  ذقةتيةاثذق ةكذحنبذبربابذذ MCOننتعم ذطريقثذقىربعيتذقةصغرى ADF  ذق تيفيا  ذقه
 Schwarz Info Criterionقىنتعممثذتذك ذ    ذذققةيتذات  دذتذ   ه يذبياتعمي ذ عاياذذp رقتذثل دذقةت

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ:ذذذذذتذحيةثذقه دذلامثذقةحميب ذ:النموذج األول  
 1 1

2

p

t t j t j t

j

Y pY Y C e  



    ذ

    :تذحيةثذقه دذ ركيفثذقالجتيوذقةعيمذقلامثذقةحميب ذ:النموذج الثاني  
1 1

2

p

t t j t j t

j

Y pY Y C bt e  



     ذذ

ذذذذذذذذذذذ:تذحيةثذل مذقه دذلامثذرييبتثذق ركيفثذقالجتيوذقةعيمذ:النموذج الثالث
1 1

2

p

t t j t j t

j

Y pY Y e  



   ذذذذذذ ذذ

 اختبار الفرضيتين التاليتين

أيذي ه ذهلاذقح ةذقبيةتييلذقةنمنمثذقةج  اثذغقذ نتقرةذقالذيصمحذقاتخ ق هيذذH0:ρ-1=0:ذذقةفرحاثذقةع  اث
ذ.ةمتق ير

ذ.قةنمنمثذقةج  اثذ نتقرةذH1:|ρ-1|<0:ذقةفرحاثذقةيف يمث

   ARIMAنماذج  عائلة من المناسب النموذج التعرف على: الثانية المرحلة

 ي  ذذليئمث تذنيف ثذإ ذقحلرهثدذقىرقح ذ  ذبع ذقةج  اثذةمنمنثذقى ة ذقةعش قئيذقةنايقذبعرهذ رحمثذإن
ARMA ذة ي ي ذقةيت ذقةج  اث ذقةنمنمث ذي ئم ذقةلي ذقة م    ذلما ذقلرتح. ذدقةثذ Box-Jenkins قل  ذلما قاللتميد

  :9ق نذقن (P.A.C.F) قدقةثذقالابيفيطذقةلقيذقجلجئي (A.C.F) قالابيفيطذقةلقي
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)قةنايقذذابيفثذة يذحت دذقجلجئيذقةلقيذقالابيفيطذدقةث - )AR pذبع ذذل دذ ع  يثذغقذقة قةثذهلوذأصيف  ذإ قذ
 ARابيفثذذه ذقىع  يثذقةتيفيط قتذل دذقةتيفيط قتديك نذ  ذ عني

)قةنايقذابيفثذقةلقيذقالابيفيطذدقةثذة يذحت دذبا مي - )MA qذبع دذل دذ ع  يثذغقذقة قةثذهلوذأصيف  ذإ قذ
 .قىت ركذقىت اطذاايقذابيفثذqه ذذقىع  يثذقةتيفيط قتذل دذقةتيفيط قتدذيك نذ  ذ عني

ذذك ذلامذكين ذإ قذأ ي -   (A.C.F) ذأ يم ذقةتيفيط قتذف ك ن ذ عنيذ   ذل د ذبع  ذب ع م ذقال  بتخي  

(ARMA(p,q ققجل ق ذقى قيلذيمخصذ ةك: 

 .خصائص دالة االرتباط الذاتي البسيطة والجزئية :(1)الجدول 

 دالة االرتباط الذاتي الجزئية دالة االرتباط الذاتي البسيطة نوع النموذج

AR(p) فقطذ غقذ  ع  ثذق نتمرةذتذقةت يلصp0قألققئ ذهيذقةيتذختتمفذه هرييذل ذذ 

MA(q) فقطذqغقذ  ع  ثذق نتمرةذتذقةت يلص 0ققئ ذهيذقةيتذختتمفذه هرييذل ذقألذ 

ARMA (p, q) غقذ  ع  ثذقبنتمرذتذقةت يلص غقذ  ع  ثذقبنتمرذتذقةت يلص 

  R. Bourbonnais, J.C.Usunier (9001 )  ," Prévisions des Ventes, Théorie et Pratique"  , 3ème Édition Economica Paris,P 
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 النموذج تقدير: الثالثة المرحلة

ذقاتخ قمذطريقثذميك ذحاثذ شكمثدذأيثذب رحذالذ قباي ذذقحن قاذ    ذكينذإ قذقة م   ذ عي  تذبق يرذإن
ذ.بيةغرضذيفيذقخل يذقىتع دذقالحن قاذ عي  تذيع يذإحصيئيذبرني جذأيذفإنذقحليةثذهلوذقتذقةصغرىدذقىربعيت

ذةتق يرذ قرتحثذ  قاز ايتذل ةذقب ه ذ عق ق ذذيصيفحذقىعي  تذبق يرذفإنذدذARMA     ذذحيةثذتذأ ي
ذقةربق جذقختتمفذ.قىربعيتذقةصغرىذطريقثذأقذقةقص ىدذقإل كيناثذطريقثذقاتخ قمذميك ذايفا ذقىحمي ذفعما.ذقة م   

 ذ.10نفنهذةم م   ذي ث تيفيذنتيئجذل ذبع يذةلةكذقىتيفعثدذقة ريقثذحبنبذقة م   ذ عي  تذبتق يرذبا هيذفاميذقإلحصيئاث

 الزمنية للسلسلة مالئمته من للتحقق النموذج فحص: الرابعة المرحلة
ذقبك نذقةتعرهدذمبرحمثذ يفيشرقذقابيفيطيذبربيفطذققةيتذقة م   ذه دةذقال تيفياذ رحمثذبثيذقةتق يرذلمماثذبع 

 :كيآليذقال تيفياقتذهلو
أمذالدذذ0دذةمتعرهذ  ذق ت هذقىعمميتذل ذStudentقننتخ مذق تيفياذ:ذق تيفياذ ع  يثذقىعمميتذقىق اة -1

ق ةكذ  ذ   ذلنمثذقىعممثذقىق اةذلماذقحنرقفهيذقىعايايذقبقيانذبيةقامثذقجل قةاثذقةيتذب قفسذ نت ىذ
knقداهيتذقحلريثذذ:ذقىع  يث .ذ
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حييكيذبش يشيذأباضيذذtأه ذقةتثك ذ  ذأنذقةيف قليذذ  :ذTests de bruit blancق تيفياذقخل ثذقألباضذذ -9
-Ljung:ذذأقذ  ثذأباضذدمبعىنذأنذقأل  يءذ نتقمثذفاميذبا هيذ  ذأه ذهلقذقةغرضذننتخ مذإحصيئاث

Box21...0:ذذقخل ثذقألباضذبك نذلماذقة   ذقةتييل(ذاققاة)امنمثذ11ذ  hpppذ

ذ:اتنيذقآلباتنيمثذجنريذق تيفياذقةفرح

1ذ:0Hالفرضية العدمية  2 ... 0hp p p   ذ

ذ.0خيتمفذه هرييذل ذذipي ه ذلماذقألل ذ: 1Hالفرضية البديلة 

 ذ:QذLjung-Boxمثذننتخ مذقةع لثذقةتيةاثذقةيتذبع يذإحصيئاثذ 
2

1

ˆ
2

h
k

k

p
Q n n

n k

  


2:ذحاثˆ
kpذ

ذ.قةتث رذ عي  ذhدذkلامثذقالابيفيطذقةلقيذ  ذقة اهثذ

 Q2ب زيعذ بتيفعذ(Chi-deux)ب اهثذحريثذذhع  يثذق ذققةيتذيتمذلماذأاياهيذقاتخرق ذلامثذذtabQذ
قنرفضذمب هيفهيذقةفرحاثذقةقيئمثذبثنذامنمثذقةيف قليذبتيفعذبش يشيذأقذ  ثذأباضيذإ قذكين ذذcalQقبيةتييلذبقيانذ عذ

caltab QQ .ذ

ذ:قةك ذه ذقخل ثذقألباضذيتيفعذقةت زيعذقة يفاعي

:قةليذحي دذبيةصاغثذقةتيةاثJarque-Bera   12 إلرييفيتذهلوذقةفرحاثذننتخ مذق تيفيا
 

 
2

3

6 4

Kn
JB S

 
  

 
 ذ

ذ 

ذ:قةت قيلذلماذKurtosisذ عي  ذKذقذSkewenessذ عي  ذمتحم ذS:ذحاث

ذ

ذ
ذ.داهثذقحلريثذ2حاثذذ(Chi-deux)ذ2يتيفعذب زيعذ ذJBذق تيفيا:ذخيضعينذةت زيعذطيفاعيذفين K ق S إ قذكين -
ذ - ذكين 2إ ق

1 JB  ذذ ذقىع  يثذ2ل   ذق نت ى ذقحلريثد ذذ1داهث ذ: ذقةع  اث قنقيف ذذ0Hنرفضذقةفرحاث
 .يتيفعذقةت زيعذقة يفاعيقخل ثذقألباضذالذ:أيذ1Hبيةفرحاثذقةيف يمث

 بيانات الدراسة -3
ذقأل ريكددديذقةددد قالاذ قيبددد ذقجلجقئدددريذةمددد ي ياذقة هيئادددثذبددديةقامذقالمسددديذقةصدددرهذةددد ي يذامندددمثذز  ادددثذمتحمددد ذادددعر

 .9012ذدينمربذ31قىلذغييثذذ9002هينفيذ01قجلجقئريدذقهلقذبفرتةذز  اثذمتت ذ قىصرحذهبيذ  ذليف ذقةيف ك

ذ
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 .سعر الصرف االسمي بالقيم النهائية للدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي: (1)الشكل 

70.0

72.5

75.0

77.5

80.0

82.5

85.0

87.5

90.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014

TCH

 

ذEVIEWS 8 دذلمابياللتمي   ذقل قدنيذ:المصدر

ذ ذقةيفايين ذقةشك  ذ   ذحنيق ذذ(1)ي حظ ذ  مساث ذ ركيفث ذقق ذليم ذقجتيو ذ ركيفث ذبك ن ذبلبلبيتذل  ذه يك قنه
قتذغقذقحلرةذألنهذباينايذيصعبذقةكشفذل هميدذققنذكين ذ  ه دةذحنيق ذنجلهيذقةكشفذل هيذبياتعمي ذقال تيفياذ

ققىشتقثذ  ذ (HOLT)تذ رحمثذققةاثدذقبع ذ رحمثذ  قةاثذحنيق ذقد يهلميذةتت   ذقةنمنمثذقةج  اثذقىلذ ي  ذآناثذ
  (BROWN ).  ي  

 يذبيالاتعينثذبثح ذقال تيفياقتذحرةذةمكنفذل ذ ركيفثذقالجتيوذقةعيمدذلم: الكشف عن مركبة االتجاه العام -
ذ ذقالشياة ذق تيفيا ذقه  ذيعتم ذ(Sign test)قةت زيع ذ  ذقألقىلدذقة اهثذ  ذقةفرقليتذإشياةذلماذقةلي

قحنبذهلقذقال تيفياذقه نيذقنذذ.ةممع ايتذقةعش قئيذقةت زيعذقال تيفياذهلقذيفرتضذكميذقايةيفثذ  هيفث
ذ.ذ1يمقةنمنمثذقةج  اثذ يةاثذ  ذ ركيفثذقالجتيوذقةع

قه ذينتعم ذ صاصيذةمكشفذل ذ Kruskall Wallis نعتم ذلماذق تيفيا :2الكشف عن االتجاه الفصلي -
قىركيفثذقةفصماثذقحىتذالذيك نذهلقذقال تيفياذ غية يذجيبذنجعذ ركيفثذقالجتيوذقةعيمذ  ذقةنمنمثذليف ذبيقةثذ

 .صماثقةكشفذل ذقىركيفثذقةفصماثدذقحنبذهلقذقال تيفياذبيفنيذقنهذبت فرذ ركيفثذف

                                                           
1

71 ذذ:يقةقامثذقحملن بثذهللقذقال تيفياذه 
2

71
4

35
0.1186

6

v

v

V U
Z


   ق  هذنقيف ذبيةفرحاثذذ0.21أل ذ  ذقةقامثذقجل قةاثذH0مثذ يةاثذ  ذ ركيفثذدذأيذقةنمنذ

  قالجتيوذقةعيم

2
 :قةقامثذقحملن بثذهللقذقال تيفياذهي 

 
 

2

1

12
3 1 107,365297

1

P
i

i i

R
Kw T

T T n

    

 675,192قكربذ  ذلامثذ

%5,11 ق  هذ.ذ

ذ .دذأيذقةنمنمثذحتت يذلماذقىركيفثذقةفصماثذH1نقيف ذبيةفرحاثذ
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دذق  ذ   ذقةربني جذمتذقزقةتهيذ EVIEWS 8 نق مذبعمماثذقةتع ي ذقى مسيذ يفيشرةذ  ذقةربني جذقاللتصيديذذذذذذذذ
ذ.قهلقذبياتخ قمذقام يذقىت ا يتذقىت ركثذ عذقحتنييذقى شرقتذقةفصماث

ذ.مريكي بعد إزالة المركبة الفصليةسعر الصرف االسمي بالقيم النهائية للدينار الجزائري مقابل الدوالر األ: (2)الشكل 
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TCH_D11

ذ
ذEVIEWS 8 دذلمابياللتمي   ذقل قدنيذ:المصدر

اعرذصرهذقة ي ياذ قيب ذذبجقي  ي حظ (2) قةشك  قةج    ع قىشيه قتذقخليةاثذ  ذقىركيفثذقةفصماث اام ق     
  ةك يقرتحدذحباثذكيفقة بقميفيت قه د ي حظ يكم  نتقرةد غق قةج  اث قةنمنمث أن يعين ممي قةج   لرب قة قالا
 قالابيفيط قاتقرقا نيحاث     (LNTCH_D11) ينيل  حاث (3) قةشك  ة غيايتم ص اة ت قةنمنمث قاتخ قم

.(Covariance Stationary) 

 .إزالة المركبة الفصليةسعر الصرف االسمي بالقيم النهائية للدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي بعد  لوغاريتم: (3)الشكل 
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 EVIEWS 8 دذلمابياللتمي   ذقل قدنيذ:المصدر

ذ

ذ
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 الزمنية  السلسلة استقرار فحص :األولى المرحلة

ةمكشفذل ذهلاذقة ح ةذةيفاينيتذقةنمنمثذذAugnented Dichy-Fullerق تيفياذذن يفسذقىرحمثذهلوذتذذذذ
 :(9)حنبذقجل ق ذنتيئجذهلقذقال تيفياذذقأل  قةج  اثدذ

لوغاريتم سعر الصرف االسمي بالقيم النهائية لسلسلة  Augnented Dichy-Fullerاختبار  نتائج :(2) الجدول
 للدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي

0,05القيمة النظرية عند    قيمةt االختبار المحسوبة 
3.474363 1.061228 ADF 

ذ.EVIEWS 8ذلماذبياللتميدذقل قدنيذ  ذ:المصدر

ذ.غقذ نتقرةذقةج  اثذقةنمنمثذق  هذH0بيةفرحاثذذبقيف ذإ نذقجل قةاثذقةقامثذ  ذقكربذقحملن بثStudent ذلامثذأنذجن ذبيىقيانث

سمي بالقيم النهائية سعر الصرف االفروق االولى ال لوغاريتم Augnented Dichy-Fullerاختبار  نتائج :(3) الجدول
 .للدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي بعد إزالة المركبة الفصلية

0,05القيمة النظرية عند    قيمةt االختبار المحسوبة 
3.474363 6.823852 ADF 

ذ.EVIEWS 8ذلماذبياللتميدذقل قدنيذ  ذ:المصدر

تذقةنمنمثذذأحيديقيذالي ه ذهلاذذH1بيةفرحاثذذبقيف ذإ ن.ذقحملن بثذقةقامثذ  ذأل ذقجل قةاثذقةقامثذأنذن حظ
 أصيف   أهني قةشك     ييف ق إ  د (4) الم قةشك  ت يظهر كمي قة يجتث قةيفايينذةمنمنمث قةشك  يصيفحقةج  اثدذقذ
ذ.ة نتقرذ

 .األولى الفروق مرشح تطبيق بعدزائري مقابل الدوالر األمريكي سعر الصرف االسمي بالقيم النهائية للدينار الج (:4)الشكل 
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 .EVIEWS 8ذلماذبياللتميدذقل قدنيذ  ذ:المصدر
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 األولى الفروق سلسلة يمثل الذي المناسب النموذج التعرف على: الثانية المرحلة

 ةنمنمثذPACFذةثذقالابيفيطذقةلقيذقجلجئيدققذذACFقةلقيذذقالابيفيطذدقةثذقبع ذف ص (5) من خالل الشكلذذذذذ
ذقة مي  ذقالباثذإىلذيق دذقألقىل قةفرقق :SARIMA(30.1.0), SARIMA(1.1.0), SARIMA(0.1.1).ذنشقذذذ كمي

ذ     ذ   ذب ءق ذقىت ا يتذقىت ركث ذة م    ذ ي   ذل ة ذه يك ذقنه ذقىل :SARIMA(0.1.2) ذ ذ    ذ ذغييث ذ:قىل
SARIMA(0.1.18)ذذ

 .يان دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الجزئي لسلسلة سعر الصرف االسمي الشهريب (:5) الشكل
 

 
 .EVIEWS 8ذالمذبياللتميدذقل قدنيذ  ذ:المصدر

  الزمنية للسلسلة مالئمتها من والتحقق المقترحة النماذج تقدير والرابعة الثالثة المرحلة
 .ذ عمميتذقة م   دذمثذق تيفياذ ع  يثذهلوذقىعمميتبع  يذحتصم يذلماذقة مي  ذقىمك ثدذنق مذبتق يرذ

  تقدير النموذجSARIMA(1.1.0)ذ
ل  ذقةفج ةذقالقىلذبقعذ يا ذ PACFذقجلجئيذقالابيفيطذقةلقيقنذلامثذدقةثذذ(5)ذقةشك  ن حظذ  ذ   ذذذذذ

  .قبإهرقءذلمماثذقةتق يرذحتصم يذلماذقة تيئجذقةتيةاث AR(1):ذأيذجمي ذقةحمقث
 SARIMA(1.1. 0)تقدير النموذج نتائج  :(4)الجدول 

ذ
ذ.EVIEWS 8ذلماذبياللتميدذقل قدنيذ  ذ:المصدر



 .محمد الرملي/أعبد القادر دربال، / د.أ                                 الجزائري على المدى القصير  دراسة قياسية للتنبؤ بسعر الصرف اإلسمي للدينار

 

 6502 جانفي/ 50العدد                                    جامعة المدية                  -المستدامةلمحلية مخبر التنمية ا -مجلة االقتصاد والتنمية

 
18 

ذ ذقجل ق  ذققة م   ذ(2)   ذ ع  يث ذ عمميت ذكمهي ذقىق اة ذقىعمميت ذقن :ذذه ذقىق اذن حظ
1

ˆ 4.223222 1.025331t tX x   

 مالئمة النموذج  من التحققSARIMA(1.1.0)  ذذذالزمنية للسلسلة 
ققى ا ذقةتكرقايذ  ذ   ذ ت قسذ  ذ  ئمثذقة م   ذنق مذبيةتمحما ذقةيفايينذة ابيفيطذقةلقيذةميف قلي  ذقه ذقة
 (7)، (6)ذقةشك 

 بيان دالة االرتباط الذاتي :(6) الشكل

  
  

ذ.EVIEWS 8ذلماذبياللتميدذإل قدنيذ  ذ:المصدر

 ل م إىل يشق (6)ذقةشك  ت ريظه كمي Q-Statistics لتميدذلماذقحصيئاثقبيال  Ljung-Boxذق تيفيا
ذقكربذ  ذذقأل  يءد بني  قيذقابيفيط قه د قالابيفيطذذقي ك ذ ةكذدقةيتذ%00حاثذك ذقالحتميالتذقالحصيئاث

قةقيئمثذقنذذH0أيذك ذقحل قدذبقعذدق  ذجمي ذقةحمقثدذقبيةتييلذنقيف ذبيةفرحاثذذقةلقيذققالابيفيطذقةلقيذقجلجئيذةميف قلي
ذ.قةيف قليذهيذ  يذقباض

قةليذميحم ذذ(7) يتيفعذقةت زيعذقة يفاعيدذلم يذبيالاتعينثذبيةشك ذقألباضقه ذ عرفثذه ذقنذهلقذقخل ثذذ  
هذقةشك ذقة يفاعيدذق دددددد ذ ددددددد  ذقةذ0 ت يظرذبية نيفثذقىلذذقألباضحاثذن حظذقنذقخل ثذقى ا ذقةتكرقايذةميف قليذ

ذأن Jarque-Beraذق تيفددددددديا  :جن 
2

0.05,22.949321 5.99JB x ذقة يفاعيذذ ذقةت زيع ذقالباضذيتيفع ذقخل دث قبيةتييل
  .قبيةتييلذقة م   ذقىنتخ مذ  ئمذةم اقاث

 بية نيفثذةم م   ذSARIMA(30.1. 0)ذ.01فه ذغقذ  ئمذةم اقاثدذقنظرذقىم سذالمذذ
  تقدير النموذجSARIMA(0.1.1)ذ

ل  ذقةفج ةذقالقىلذبقعذ يا ذ PACFذقجلجئيذقالابيفيطذقةلقيقنذلامثذدقةثذذ(5)ذقةشك  ن حظذ  ذ   ذذذذذ
ذ:قبإهرقءذلمماثذقةتق يرذحتصم يذلماذقة تيئجذقةتيةاث   MA(1) :أيذجمي ذقةحمقث
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ذSARIMA(0.1.1)تقدير النموذج نتائج  :(5)الجدول 

 
ذ.EVIEWS 8ذلماذبياللتميدذإل قدنيذ  ذ:المصدر

:ذه ذقىق اذ ع  يثذققة م   ن حظذقنذقىعمميتذقىق اةذكمهيذ عمميتذذ(0)  ذقجل ق ذ
1

ˆ 4.334862 0.890875t tX e   

 مالئمة النموذج  من التحققSARIMA(0.1.1)  ذذذالزمنية للسلسلة 
 ذةميف قليذقةلقيذة ابيفيطذقةيفايينذبيةتمحما ذنق مذقة م   ذ  ئمثذ  ذقةت قسذقه ذكلةكذ  

 بيان دالة االرتباط الذاتي :(8) الشكل

 
 

 

 

 
 

ذ.EVIEWS 8ذلماذبياللتميدذدنيقل قذ  ذ:المصدر
حاثذك ذذقأل  يءد بني  قيذقابيفيط قه د ن حظ (8)ذقةشك  ت Q-Statistics قحصيئاثذ  ذ   

ذقحلرهثذ ذقل ذ  ذقةقامث قالابيفيطذقةلقيذققالابيفيطذقةلقيذقجلجئيذذقي ك ذ ةكذدقةيتذ%00قالحتميالتذقالحصيئاث
 يذةان ذخبقةقيئمثذقنذقةيف قليذهيذذH1ثدذقبيةتييلذنقيف ذبيةفرحاثذأيذ عظمذقحل قدذبقعذ يا ذجمي ذقةحمقذةميف قلي

ذ.هلقذقة م   ذغقذ  ئمذةم اقاث قباضدذقبيةتييل

ذ
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ذذتقدير النماذج المختلطة

ذذذذذذذذذ ذقه ني ذذأنطيىي ذقة م    ذ SARIMA(1.1.0)ه دة ذقة م   هي ذقه دة ذSARIMA(0.1.1)بققث

SARIMA(0.1.1),قة مي  ذقىختم ثذبك نذغقذصيحلثذةم اقاثذقبيةتييلذكلةكذلمماثذقةت يففينهذحتميذذغقذبققنيدذ .  

 المختار النموذج باستخدام التنبؤذ:الخامسة المرحلة
ذقةلقيذقى مسيذ ذققةليذيتمحم ذتذ    ذقالحن قا ذ    ذققح ذ  ئمذةم اقاث ذة ي ي قه ذذSARIMA(1.1.0)ب فر

مماثذقةت يف ذلصقذقى ىذةنعرذقةصرهذقالمسيذبيةقامذقة هيئاثذةم ي ياذقة م   ذقة حا ذقةليذا هذنعتم ذلماهذتذل
 .قجلجقئريذ قيب ذقة قالاذقأل ريكي

ذSARIMA(1.1.0) القيم التنبؤية للنموذج :(9) الشكل

 

 

 
 
ذ
 

ذ.EVIEWS 8ذلماذبياللتميدذقل قدنيذ  ذ:المصدر

 تذقجل ق ذذ2قة تيئجذةمشك ذذحنيق ذبتمخاصذهل

 .لسعر الصرف االسمي بالقيم النهائية للدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكيذSARIMA(1.1. 0)النموذج  التنبؤية القيم :(6)الجدول 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
ذ.EVIEWS 8ذلماذبياللتميدذقل قدنيذ  ذ:المصدر

TCH D11F LNTCH_D11F  

96,7670 4,5723 2015M01 

97,6264 4,5811 2015M02 

98,5156 4,5902 2015M03 

99,4357 4,5995 2015M04 

100,3880 4,609 2015M05 

101,3739 4,6188 2015M06 

102,3948 4,6288 2015M07 

103,4523 4,6391 2015M08 

104,5479 4,6496 2015M09 

105,6833 4,6604 2015M10 

106,8603 4,6715 2015M11 

108,0806 4,6828 2015M12 
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قةقامذقةت يف يثذتذص اةذة غيايتميتذةنعرذصرهذقة ي ياذقجلجقئريذ قيب ذذLNTCH_D11F  ذ   ذقجل ق ذمتحم ذ
ذ9010قىلذغييثذشهرذدينمربذذ9010 قة قالاذقأل ريكيذبيةقامذقة هيئاثذبفرتةذقلتربنيهيذلصقةذقى ىذ  ذشهرذهينفي

(ذقااث)ب قةثذلكناثذذفهيذلامذتذشكمهيذقة هيئيذب ةثذTCH D11F ق يذلام.ذقهلقذحىتذاليفق ذقةت يف ذ ص قلاته
 .LNTCH_D11F:ذقن  ليذ  ذقةقامذقةنيبقثذةد

 نتائج الدراسة :اا لثثا
ذةم ي ياذ ذقةصرهذقالمسي ذةنعر ذ نتقيفماث ذلام ذإجييد ذبيقةث ذه  ذقحمليقةث ذقهل هذقةرئانيذ  ذهلو ذكين ةق 

يذجيع ذتذإ كيناثذقةت كمذقجلجقئريذ قيب ذقة قالاذقأل ريكيذبيةقامذقة هيئاثذقةشهريثذ يصثذلماذقى ىذقةقصقذمم
ذمب يقةث ذقهلق ذقةصرهذقى ههد ذنظيم ذلما ذبعتم  ذقجلجقئر ذقن ذق يصث ذينقق ذق رق ذقة رقذأفض ذإىلذقة ص  ذفاه

لماهيذذقاللتميدذميك ذحىتذقىمك ثذقة تيئجذأفض ذبع اذققةيتذقةت يف ذتذميك ذقاتخ ق هيذقةيتذقإلحصيئاثذققألايةاب
دذقل ذبا  ذنتيئجذهلوذقحمليقةثذبينذاعرذقةصرهذذBox-Jenkinsثذدددددددسذ  هجادددد ذطريدددددثذلددددددددالختي ذقةقرقاقتذقى يايف

قة ي ياذ قيب ذقة قالاذا هذيشه ذب ه اقذأيذقخنفيضذاعرذقةصرهذذتذقألشهرذقىقيفمثذقا هذيرتققحذتذح قدذ
دقالاذذ00قىلذ 00ال قةذتذح قدذدقالاذق ريكيذبع  يذكينذتذا  قتذتذقآلقنثذقذ0دي ياذهجقئريذ قيب ذذ100

ق  هذذحاثذبيفنيذة يذاعرذقةصرهذقإلمسيذةم ي ياذقجلجقئريذه ذ تثريرذكحمققذبيةص  يتذقة ق يثذققةص  يتذقحلقاقاث
ذقةقامث ذقالخنفيضذت ذقجتيو ذةه ذااك ن ذقةصرهذقإلمسي ذاعر ذفإن ذقاقمسيذ. ذقةقرقا ذصينعي ذلما قامبي

ت ه اذتذقةقامثذقالمساثذةم ي ياذقهلقذبية ظرذحمقثذقةنعرذققالهرذقةناياثذقة ق يثذبينذيرقل قذقىلذهلقذقة
 .لماذقى ىذقةقصقذققةيفعا ذق رقهعثذقةاثذاعرذصرهذقة ي يا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ذ
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 11الملحق رقم 

    ذقة م:SARIMA(30.1. 0)ذ

ذتقدير النموذج النهائية    نتائج                            األولية           تقدير النموذجنتائج                            

ذ 
                                                        

ذبيان دالة االرتباط الذاتي

 

 

 

 

 

ذ

 

 
ذ.EVIEWS 8ذلماذبياللتميدذقل قدنيذ  ذ:المصدر

ذ
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 اقتصاديات الدول العربية نمو تأثير االستثمار األجنبي المباشر على
 (0502-0555خالل الفترة  دراسة قياسية)

                                                                                        
                                                                                                                                      

 ) *)جلولي نسيمة.أ
  ))**صوار يوسف.د.أ

 
                                                                         

 الملخص
حناول من خالل هذه الورقة البحثية البحث يف تأثري االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي للدول العربية   

املقطعية، وباالعتماد على طريقة املربعات ، باستخدام حتليل االحندار للسالسل الزمنية  0202-0222خالل الفرتة 
الصغرى ذات املرحلتني، حيث مت تقدير منوذج اآلثار العشوائية، منوذج اآلثار الثابتة، ومنوذج التحليل 
التجميعي،وأوضحت نتائج النماذج أن لالستثمار األجنيب املباشر تأثري سليب و معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية 

نتائج كذلك إىل أن تأثري الصادرات على الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية قوي باملقارنة بباقي ، كما أشارت ال 0%
حمددات النمو االقتصادي، نظرا ألن أغلبية دول العينة تعتمد اقتصاديتها بصفة أساسية على صادرات النفط، و 

اشر و خمزون رأمسال البشري و بني االستثمار أوضحت نتائج الدراسة كذلك أن التكامل بني االستثمار األجنيب املب
 .األجنيب املباشر و التطور املايل له تأثري إجيايب على النمو االقتصادي للدول العربية

Abstract 

  This paper attempts to investigate the impact of Foreign Direct Investment (FDI) 

on economic growth of Arab Countries over the period 2000-2013 using regression 

models of Panel Data Analysis, the models have been estimated by using 

instrumental variables and two-stage least squares, the results of Random effect 

model, Fixed effect model, and pooled regression model show that FDI has a 

negative and highly statistically significant effect on economic growth at 

significance level 1%, furthermore, our finding study shows that exports is more 

efficient than other determinant of GDP, this finding may be interpreted as the most 

of these economies depend on oil exports as a major source of revenues, our finding 

also indicates complementary positive impact between FDI  and human capital, and 

between FDI and financial development on Arab’s economic growth . 

 

                                                           
 .الجزائر، مستغانم،أستاذة مساعدة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبدالحميد بن باديس،  جلولي نسيمة.أ(*)*
 .موالي طاهر ،سعيدة، الجزائر.جامعة د أستاذ تعليم العالي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ،صوار يوسف.د.أ)*(
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 :مقدمة
يعد جذب االستثمار األجنيب املباشر أحد أهم جماالت املنافسة بني دول العامل املتقدمة و النامية على حد          

سواء، والسيما بعد األزمة املالية و االقتصادية العاملية و التطورات السياسية األخرية يف املنطقة العربية، و أزمة منطقة 
ية لالستثمار، هذا إىل جان  التطورات ادحديثة ال ي طرأت على ااجاهات اليورو واالنكماش الذي عرفته األسواق العامل

رؤوس األموال األجنبية، وال ي أبرزت باخلصوص االاجاه التصاعدي لتدفقات االستثمار األجنيب إىل الدول النامية 
دت تدفقات ، حيث شه(20، 0202تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،)واالنتقالية 

 0..2إىل  %5.9مبعدل  0202مليار دوالر عام  22االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل الدول العربية ارتفاعا من 
مليار  2..5، و0225مليار دوالر عام  2...، إال أن قيمة التدفقات ضعيفة مقارنة مع 0200مليار دوالر عام 

، ومثلت االستثمارات  .022و  0229مليار دوالر خالل الفرتة بني عامي  0...ومتوسط بلغ  ،0220دوالر عام 
من إمجايل الدول  %5..تريليون دوالر، و 0.2من اإلمجايل العاملي البالغ  %..2الوافدة إىل الدول العربية ما نسبته 

،  0202-0200ار وائتمان الصادرات،تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثم)مليار دوالر 02.النامية البالغ 
 0200مليار دوالر عام  ...0.وشهدت أرصدة االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل الدول العربية ارتفاعا من (.02

من  %2، ومثلت األرصدة الوافدة إىل الدول العربية ما نسبته 0202مليار دوالر عام  5....لتبلغ  %.مبعدل 
، (02 ،0202تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،)تريليون دوالر  09.9الغ اإلمجايل العاملي الب

ال ي أعدهتا مؤسسة الفاينانشيال تاميز يقدر عدد الشركات " أسواق االستثمار األجنيب املباشر"ووفق قاعدة بيانات 
من إمجايل عدد الشركات املستثمرة خارج  %02ىل شركة بنسبة تصل إ 202.األجنبية العاملة يف الدول العربية بنحو 

أالف مشروع يف املنطقة العربية و بنسبة تبلغ حنو  02حدودها يف العامل، كما تستثمر تلك الشركات يف ما يزيد عن 
 0222ألف مشروع و ذلك منذ عام  ..0من إمجايل عدد املشروعات األجنبية القائمة يف العامل و املقدرة بنحو  %.

لذلك جاءت هذه (.02 ،0202تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،) 0202و حىت ابريل 
 مخسللدول العربية، حيث قسمت الورقة إىل  هذه التدفقات على النمو االقتصادي لدراسة جدوىالورقة البحثية 

، متثل املبحث األول يف منهجية البحث، أما املبحث الثاين تطرق إىل العالقة النظرية بني االستثمار األجنيب مباحث
بني املباشر و النمو االقتصادي، بينما املبحث الثالث خصص للدراسات التجريبية السابقة ال ي حبثت يف العالقة التجريبية 

تأثري االستثمار األجنيب املباشر مدى تدفقات االستثمار األجنيب املباشر و النمو االقتصادي، وجاء املبحث رابع لقياس 
على النمو االقتصادي على عينة من الدول العربية، ويف األخري املبحث اخلامس الذي تناول أهم االستنتاجات ونتائج 

 .البحث
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 منهجية البحث :المبحث األول
 :إشكالية البحث-
أمجعت العديد من اآلراء على منافع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر على الدول املضيفة، حيث أشارت البعض     

إىل الدور الرئيسي الذي يلعبه االستثمار األجنيب املباشر يف سد الفجوة بني االستثمار احمللي و االدخار احمللي، و أكدت 
ى أن االستثمار األجنيب املباشر يعترب كبديل للتمويل، كما أشارت بعض اآلراء إىل اآلثار اخلارجية املصاحبة له أخرى عل

، باإلضافة إىل ترقية الصادرات و ال ي تعود باملنفعة على الدول املضيفة، كتحفيز االستثمار احمللي، وتطوير املنتج احمللي
وبناءا على هذا و ذاك، جاءت إشكالية البحث و ال ي تقضي بالبحث يف تأثري االستثمار األجنيب  تأهيل املورد البشري،و 

عكسي، مبعىن أخر هل يعترب االستثمار  م،وهل هذا التأثري هو إجيايب أاملباشر على النمو االقتصادي للدول العربية
 .األجنيب املباشر من حمددات النمو االقتصادي باملنطقة؟

 :دراسة و متغيرات البحث نموذج ال-
( أ: )بناءا على دراسات سابقة حبثت يف حمددات النمو االقتصادي، أخذنا يف االعتبار املتغريات األساسية التالية     

االستثمار ( ج)، باإلضافة إىل  أداء النظام املايل( ث)الصادرات،( ت)االستهالك ادحكومي،( ب)االستثمار احمللي،
نصي  الفرد من ( أ: )باملتغريات التاليةبناءا على الدراسات النظرية و التجريبية الذي حدد هو األخر  األجنيب املباشر،

مستوى املوارد ( ح)التطور املايل،( ج)التضخم،( ث)االنفتاح التجاري،( ت)سعر الصرف،( ب)الناتج احمللي اإلمجايل،
، وباعتماد هذه املتغريات، قدرنا النموذج باستخدام طريقة معطياته، ومت إقصاء معدل الفائدة نظرا لعدم توفر  البشرية

 (.بيانات بانل)ة املربعات الصغرى ذات املرحلتني لنماذج السالسل الزمنية املقطعي
 :البيانات جمع عينة البحث ومصادر-
اجلزائر، : وهي، 0202-0222دولة العربية ال ي توفرت فيهم البيانات خالل الفرتة  00تتمثل عينة الدراسة يف    

البحرين، مصر، األردن، الكويت، لبنان، املغرب، سلطنة عمان، قطر، اململكة العربية السعودية، تونس، و اإلمارات 
قاعدة بيانات  قاعدة بيانات البنك الدويل، قواعد بيانات صندوق النقد الدويل،: ومت مجع البيانات منالعربية املتحدة، 

مركز األحباث اإلحصائية و االقتصادية تحدة للتجارة و التنمية، باإلضافة إىل قاعدة بيانات اإلحصائية ملؤمتر األمم امل
 .واالجتماعية والتدري  للدول اإلسالمية

 

 العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر و النمو االقتصادي :الثانيالمبحث 
و النمو االقتصادي يتم اشتقاقه من النماذج النيوكالسيكية      إن األساس النظري للدراسات التجريبية للعالقة بني   

أو منو /التقدم التكنولوجي و: للنمو أو مناذج النمو الداخلي، ففي النماذج النيوكالسيكية للنمو ينتج النمو من عاملني مها
املذكورين تتحدد بقيم  القوة العاملة، وهذين العاملني يعاجلا كمتغريات خارجية، ويعين ذلك أن قيم كل من العاملني

على منو الناتج يف األجل القصري فقط، حيث أنه يف     متغريات أخرى خارج هذا النموذج، وطبقا هلذا النموذج يؤثر 
سوف ال يكون له تأثري على معدل النمو     األجل الطويل، ويف ظل افرتاض تناقص الغلة لرأس املال، فإن 
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ال يكون له أثر دائم على معدل النمو االقتصادي يف ظل افرتاض تناقص الغلة سوف     االقتصادي، ويعين ذلك أن 
على النمو االقتصادي، أما     لرأس املال، ومن مث فإن التقدم التكنولوجي يعترب القناة األساسية الذي من خالهلا يؤثر 

صادي ينقسم إىل أثرين، أوهلما، األثر على النمو االقت    يف مناذج النمو الداخلي، فإن األثر الكلي املوج  للمتغري 
املباشر املوج ، وثانيهما، األثر غري املباشر املوج ، ويتحقق األثر املباشر املوج  لالستثمارات األجنبية املباشرة على 
قق النمو االقتصادي يف الدول املضيفة إذا أدت هذه االستثمارات إىل زيادة معدل منو االستثمارات احمللية، بينما يتح

األثر غري املباشر املوج  لالستثمارات األجنبية املباشرة على النمو االقتصادي يف الدول املضيفة إذا صاح  هذه 
االستثمارات أثار خارجية موجبة تؤدي إىل زيادة إنتاجية عنصري العمل و رأس املال يف هذه الدول، وتتحقق اآلثار 

قناة املنافسة من خالل استحداث الشركات الوطنية ( 0: )ع قنواتمن خالل أرب    اخلارجية املوجبة ال ي تصاح  
قناة التدري ، من خالل ( 0)قاعدهتا التكنولوجيا طبقا للتكنولوجيات ادحديثة املطبقة من طرف الشركات األجنبية،

ت أو املمارسات قناة التقليد، من خالل قيام الشركات الوطنية بتقليد التكنولوجيا( 2)حتديث رصيد رأس املال البشري،
قناة الروابط، من خالل الروابط األمامية،أي عالقة الشركات األجنبية بعمالئها من ( 2)اإلدارية للشركات األجنبية،

، 0229الشورجبي،)الشركات الوطنية، و الروابط اخللفية،أي عالقة الشركات األجنبية مع مورديها من الشركات الوطنية
يزيد من معدل التقدم التقين لدى الدول املضيفة له من     أن   Findlay(1978)، و افرتض(095-0.2

خالل أثر عدوى التكنولوجيا املتطورة و املمارسات اإلدارية املستعملة من طرف الشركات األجنبية، وأضاف 
Wang(1990)  فة هذه الفرضية على إطار النموذج النيوكالسيكي للنمو االقتصادي، بافرتاض أن الزيادة يف املعر

و أكد  (Borensztein,et.,al,1998,116)    املطبقة يف العملية اإلنتاجية تتحدد كدالة يف  ( التكنولوجيا)
Romer(1993)  يف نقل و حتويل التكنولوجيا، حيث أشار إىل أن أسرع و أجنع طريقة لتقليص     على دور

يف عملية النمو     ملضيفة، و الدور املتوقع لـــ للحد من فقر الدول ا    الفجوة التكنولوجية بني الدول تكون عرب 
و  Easterly and Levine(2001)و  Solow(1956)كناقل للتكنولوجيا، حظي بتأييد كل من 

Caselli’s(2004) و ال ي أظهرت أن النمو االقتصادي يف املدى الطويل يكون من خالل التقدم التكنولوجي .
يلع  دور إجيايب يف حتويل التكنولوجيا، وحتفيز النمو     لفرضية ال ي تقضي أن وليست كل الدراسات التجريبية تؤيد ا

 Aitken andعلى املغرب و  Haddad and Harrison(1993)االقتصادي، ومن بني هذه الدراسات جند 
Harrison(1999)  على فنزويال، وDjanko and Hoekman(2000) التشيك، ودراسة  على مجهورية

Konings ولندا و بلغاريا، حيث فشلت هذه الدراسات يف إجياد أدلة ميدانيا أو اجريبيا تشري إىل وجود اتساع على ب
    ، أو إثبات إمكانية استفادة الدول املضيفة من    الفائدة من التكنولوجيا احملولة من خالل 

(Roy,et.,al,2006,02) . 
    وتوجد بعض الدراسات التجريبية ال ي حبثت يف فشل الدول املضيفة يف االستفادة من التكنولوجيا احملولة من خالل 

، ويعود هذا الفشل حس  بعض الدراسات إىل مستوى الرأس املال البشري املتاح بالدول املضيفة، ومن بني هذه 
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يعترب حمرك التكنولوجيات     أشار إىل أن حيث  (Borensztein,et.,al,1998) الدراسات جند دراسة
تدري  القوى العاملة حىت تكون مؤهلة لتبين التكنولوجيا احملولة، كما بني أن     ادحديثة، وهلذا، يتطل  االستفادة من 

ل له تأثري إجيايب على النمو االقتصادي، و حجم هذا التأثري يعتمد على خمزون رأس املال البشري املتاح بالدو     
دولة نامية أن الدول ال ي تتوفر  5.ال ي مشلت  (SUR)املضيفة، و أكدت نتائج معادالت االحندار غري مرتبطة ظاهريا 

على خمزون رأس مال بشري كايف ميكن هلا أن تستفيد من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر عكس الدول ال ي تتوفر 
 .على منوها االقتصادي سليب     على خمزون رأس مال بشري ضعيف، حيث يكون تأثري

 

إىل دور السياسات اخلارجية املتبعة من طرف  (Balasubramanyan,et.,al,1996)ومن جهة أخرى أشار     
دولة نامية  .2على النمو االقتصادي للدول املضيفة،من خالل دراسة مشلت     الدول املضيفة يف التأثري اإلجيايب لـــ

، و باالعتماد على فرضية 0509-05.2ام سياسات التجارة اخلارجية، خالل الفرتة ختتلف فيما بينها يف نظ
Bhagwati(1978)  تقف على ما إذا كانت الدول املضيفة تتبع سياسة تشجيع     ال ي تقضي بأن تدفقات

املستوردة، و حس  من خالل إحالل املنتجات احمللية حمل  (**) (IS)أو سياسة إحالل الواردات ()* (EP)الصادرات 
مقارنة  (EP)يؤثر بقوة على النمو االقتصادي للدول املضيفة ال ي تتبع إسرتاتيجية     نتائج الدراسة القياسية، فإن 
 . (IS)بتلك ال ي تتبع إسرتاتيجية 

 

 Deومبقارنة أثر االستثمار األجنيب املباشر بأثر االستثمار احمللي على النمو االقتصادي، أوضح   
Gregorio(1992)  من الناتج احمللي اإلمجايل، تؤدي إىل الزيادة يف  %0بأن الزيادة يف االستثمار احمللي بنسبة

سنويا، بينما إذا ارتفع االستثمار األجنيب املباشر بنفس  %2.0إىل  %2.0الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة ترتاوح ما بني 
أضعاف الزيادة النااجة عن  2سنويا، أي ما يعادل  %..2يؤدي ذلك إىل ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل ما نسبته  النسبة،

 De)0509-0592االستثمار احمللي، بناءا على دراسته حملددات النمو االقتصادي بدول أمريكا الالتينية أثناء الفرتة 
Gregorio,2003,06)  . 

 
 
 
 
 
 

                                                           
)*(Export Promoting.. 

(*)* Import Substituting.. 
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 لها عالقة بموضوع البحثالدراسات السابقة التي :الثالث المبحث
، ونسبة االستثمار األجنيب املباشر إىل الناتج احمللي     العالقة بني الناتج احمللي اإلمجايل  (Selim,2010)حبث  

   

   
، .022-05.2مصر، السودان، ليبيا، تونس، اجلزائر، و املغرب، خالل الفرتة : بدول مشال إفريقيا وهي  

بعد التأكد من وجود عالقة تكامل مشرتك  VECMو منوذج متجه تصحيح اخلطأ  Grangerباستخدام سببية 
بني  Johansenك لـــيف غياب تكامل مشرت  VARبني املتغريين، ومنوذج االحندار الذايت  Johansenلـــ

يف حالة     إىل     أن هناك عالقة سببية يف ااجاه واحد من    Grangerنتائج سببية أوضحت و املتغريين،
 .   و     بني  Grangerمصر، ليبيا، و سودان، أما يف اجلزائر، املغرب و تونس، ال توجد هبم سببية 

 

بيانات على GMMباستخدام طريقة العزوم املعممة  (Sghaier,et.,al,2013)ويف دراسة أخرى أعدها  
، حيث قام الباحثون بدراسة ، بكل من تونس، املغرب، اجلزائر و مصر0200-0502السالسل الزمنية املقطعية من 

    ، ووجدوا أن له تأثري إجيايب ومعنوي إحصائيا بكافة الدول، بعد ذلك، أعادوا إجراء تأثري    على     تأثري 
بإضافة مؤشرات التطور املايل، أظهرت النتائج أن الدول ال ي تتمتع بنظام مايل متطور ميكن هلا أن تستفيد     على 

حيث أشارت النتائج إىل قوة العالقة بني مؤشرات التطور املايل، االستثمار األجنيب .   أكثر من إجيابيات تدفقات 
، باإلضافة إىل معنوية و إجيابية تأثري مؤشرات    إجيابية معامل  املباشر، و الناتج احمللي اإلمجايل، و أكدت معنوية و

، مما يؤكد حس  الباحثون أن التكامل بني االستثمار األجنيب املباشر والتطور املايل التطور املايل على النمو االقتصادي
فقط يف الدول املضيفة     لى تأثري إجيايب ع     من شأنه أن يعزز النمو االقتصادي، مبعىن، أنه ميكن أن يكون لــ 
، ويف جزء أخر من الدراسة أشار الباحثون إىل أن النتائج ال ي يكون هبا التطور املايل قد وصل إىل مستوى حد معني

أظهرت أن معامل االستثمار احمللي يفوق معامل االستثمار األجنيب املباشر، مما يشري حس  الباحثون أن االستثمار 
  .ية من االستثمار األجنيب املباشر بالدول حمل الدراسةاحمللي أكثر إنتاج

على الناتج ادحقيقي احمللي اإلمجايل     بدراسة تأثري االستثمار األجنيب املباشر  (Hassen,et.,al,2012)وقام 
، مع 0225إىل  05.9بإجراء اختبار التكامل املشرتك و منوذج تصحيح اخلطأ على بيانات سلسلة زمنية من     

بني املتغريات  Johansenاألخذ باالعتبار متغريات تفسريية أخرى، واستنتج الباحثون أنه توجد عالقة تكامل مشرتك لـــ
املدى القصري، تبني أن لالستثمار األجنيب املباشر تأثري إجيايب قيد الدراسة،و بتقدير النموذج على املدى الطويل و على 

 .و معنوي على الناتج احمللي اإلمجايل بتونس على املدى القصري و البعيد
 

، أثناء الفرتة    واالنفتاح التجاري     و     يف العالقة بني  (Arabi,2014)ويف السودان حبث  
لتحديد ااجاه العالقة  Grangerوسببية   Johansenاملتعدد لـــ ، باستخدام التكامل املشرتك05.0-0200

أنه توجد عالقة تكامل مشرتك بني ثالث متغريات قيد  Johansenالسببية بني املتغريات، و أظهرت نتائج اختبار 
،    و    حنو    وجود عالقة سببية أحادية االاجاه تتجه من  Grangerالدراسة، كما أظهرت نتائج سببية 
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و يف جزء أخر من نفس الدراسة، استعمل الباحث منهجية التكامل املشرتك .   حنو     و أخرى تتجه من 
للبحث يف العالقة الديناميكية على املدى القصري وعلى املدى  ARDLلالحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة 

، ودلت النتائج على وجود عالقة إجيابية على املدى القصري والطويل بني متغريات     و    و     الطويل بني 
ويف دراسة أخرى أجرها نفس الباحث  .البحث، مما يؤكد أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف ترقية النمو االقتصادي

(Arabi,2014) أعلى السودان و أثناء نفس الفرتة، باستخدام منوذج متجه تصحيح اخلطVECM  بني    
  .، وبينت النتائج أنه توجد عالقة على املدى الطويل بني املتغرياتCAو ادحساب اجلاري    و

 

على بيانات السالسل الزمنية املقطعية لدول جملس     و      حتليل االحندار بني  (Hussein,2009)وأجرى
اإلمارات العربية املتحدة، عمان،قطر،الكويت،و البحرين،  اململكة العربية السعودية،: وهي()* GCCالتعاون اخلليجي
إجيابية العالقة بني االستثمار طريقة املربعات الصغرى معنوية و  ، حيث أظهرت نتائج0229-.055خالل الفرتة 

 األجنيب املباشر و النمو االقتصادي يف دول العينة، لكن و حس  الباحث يبقى هذا التأثري ضعيف بالنظر إىل قيمة
  .2.202معامل االحندار و الذي بلغ 

 

، هدف من خالهلا إىل 0202-05.2يف قطر، خالل الفرتة  (Alkhasawneh,2013)ويف دراسة أخرى أجرها
 –و النمو االقتصادي  -نسبة التدفقات إىل الناتج احمللي اإلمجايل-حتديد ااجاه العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر
، باستخدام بعض االختبارات القياسية كتقنية التكامل املشرتك -معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل ادحقيقي

، وكشفت النتائج عن وجود عالقة توازنية إجيابية على املدى الطويل بني  Granger، و سببية Johansenلــ
تبادل بني تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل إىل عالقة سببية يف ااجاه م Grangerاملتغريين، كما أشارت سببية 

قطر و النمو االقتصادي القطري، و أشارت نتائج البحث كذلك أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تتأثر بالناتج 
 .احمللي اإلمجايل على املدى القصري

النمو االقتصادي و حتديد ااجاه إىل تقييم تأثري االستثمار األجنيب املباشر على  (Al Obaid,2014)وهدف    
:    ( 0: )، باعتماد املتغريات التالية0200-0509العالقة السببية بينهما باململكة العربية السعودية أثناء الفرتة 

( 2)األجنيب املباشر،  تراكم االستثمار:       (2)إمجايل خمزون رأس املال، :  ( 0)الناتج احمللي اإلمجايل ادحقيقي، 
إىل أنه توجد عالقة سببية يف ااجاه  Grangerالصادرات، و أشارت نتائج سببية :     (9)قوى العاملة ، ال:   

، كما أشارت النتائج إىل وجود عالقة إجيابية يف ااجاه    و   ، بني    و   ، بني   و   متبادل بني 
، وأوضح    على      قوي مقارنة بتأثري      على     ، لكن تأثري      و   متبادل بني 

 .لاير سعودي 09.90لاير سعودي ينتج عنه عائد يقدر بــ 0حتليل االحندار أن استثمار 

                                                           
)*(Gulf Cooperation Council . 
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من خالل ورقة حبثية إىل دراسة القنوات ال ي ميكن من خالهلا أن  (Nicet-Chenaf,et al,2009)وهدف     
و كذلك دراسة مدى تأثريها على     ، باإلضافة إىل دراسة العوامل ال ي تؤثر على تدفقات    على     يؤثر 

بناءا على منوذج املعادالت اهليكلية،  0222-05.9، أثناء الفرتة MENAدول من دول  .النمو االقتصادي لـ 
و أوضحت نتائج تقدير طريقة  كلية،مت تقدير منوذج اآلثار الثابتة لنظام املعادالت اهلي Hausmanوبناءا على اختبار 

    بطريقة مباشرة و إمنا له تأثري غري مباشر على     ال يؤثر على     املربعات الصغرى ذات املرحليتني أن 
من خالل تأثريه املباشر على كل من الصادرات و الرأس املال البشري، باعتبار أهنما وجد كالمها من حمددات الرئيسية 

تأثري اجيايب ومعنوي على     ي من خالل هذا النموذج،هذا يعين أنه، من أجل أن يكون لـتدفقات للنمو االقتصاد
الناتج احمللي ، يتطل  أن يتوفر لدى الدول املضيفة مستوى معني من الرأس املال البشري املؤهل، و أن تفتح اجملال وترفع 

، باعتبار أن كال من    على استقطاب تدفقات العوائق أمام التجارة الدولية، ألن ذلك سيساعد هذه الدول 
الصادرات و الرأس املال البشري يعتربان من احملددات الرئيسية جلذب هذه التدفقات من جهة، و كالمها تساهم يف 

على     و تبني من خالل النتائج أن التأثري غري املباشر لــ ،من جهة أخرى    على     التأثري االجيايب لــ 
 .من خالل الرأس املال البشري قوي مقارنة بتأثريه من خالل الصادرات    

  

يف دول مشال إفريقيا        و        العالقة السببية بني كل من  (Ahmadi,et al.,2011)ودرس    
باستخدام حتليل سببية متجه االحندار الذايت لبيانات  ،0220-05.2، خالل الفرتة MENA ودول الشرق األوسط

، وباعتماد على تقديرات Hausmanالذي اختاره اختبار FEMلنموذج اآلثار الثابتة()*السالسل الزمنية املقطعية 
على معامالت النماذج  WALD، باإلضافة إىل إجراء اختبار()*LSDVطريقة املربعات الصغرى للمتغريات الومهية

 . الثالث، ولقد أوضحت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة سببية متداخلة يف ااجاه متبادل بني املتغريات الثالث
 

، و درجة االنفتاح      و      يف العالقة السببية بني  (Nahidi,et al.,2014)كما حبث 
ج  اآلثار العشوائية لبيانات ،و توصل الباحث باعتماد على نتائج منوذ 0202-0229أثناء الفرتة       التجاري

تأثري إجيايب ومعنوي على النمو     إىل أن لـــ  Lyme-Hausmanالسالسل الزمنية املقطعية بعد إجراء اختبار
 .%2.22بــ    تؤدي إىل زيادة  %0بــ     ، حيث زيادة MENAاالقتصادي بدول 

 

،  ، خمزون الرأس املايل احمللي     ويف دراسة أخرى تبحث عن العالقة الثالثية بني خمزون االستثمار األجنيب املباشر 
، باستخدام MENAدولة من دول  02على  (Omri,et al.,2014)، من إعداد    والناتج احمللي اإلمجايل 

، 0202إىل  0552املعممة على بيانات سلسلة زمنية مقطعية من  منوذج املعادالت اهليكلية وتقديرات طريقة العزوم
توجد / 0توجد عالقة سببية ثنائية االاجاه بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي،/0: وبناءا على نتائج تبني أنه

                                                           
)*(Panel DATA VAR Causality Analysis . 
)*(Least Squares Dummy Variables. 
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توجد عالقة ثنائية االاجاه بني  /2عالقة سببية يف ااجاه واحد تتجه من االستثمار األجنيب املباشر إىل االستثمار احمللي،
إىل البحث يف العالقة  (Mehrara,et al.,2015)النمو االقتصادي و االستثمار احمللي، بينما هدفت دراسة 

، وباستخدام تقنية التكامل املشرتك لبيانات MENAبدول  0202-05.2خالل الفرتة     و     السببية بني 
كد من استقرارية السالسل الزمنية عند الفرق األول، وبينت النتائج أنه توجد عالقة السالسل الزمنية املقطعية، بعد التأ

أشارت النتائج إىل وجود عالقة سببية قوية تتجه من  Granger، وباستخدام سببية    و     على املدى الطويل بني 
 .MENAيف دول     حنو     ، ولكن ال يوجد تأثري متبادل من    إىل     

 

 تأثير االستثمار األجنبي المباشر على اقتصاديات الدول العربية قياس:الرابع المبحث
أوضحت بعض الدراسات أنه من بني حمددات تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل بعض الدول العربية هو      

تأثري وأشارت أخرى إىل معدل الناتج احمللي للفرد له  مستوى معدالت الفائدة، ومعدالت التضخم، وأسعار الصرف،
معنوي إحصائيا على االستثمار األجنيب املباشر، وهذا يعين، أنه هبذه الدول، يعترب نصي  الفرد من الناتج احمللي إجيايب و 

الغرفة األمريكية يف الواليات  من خالل دراسات واسعة قامت هبا،و اإلمجايل من حمددات االستثمار األجنيب املباشر
املتحدة عن شركاء األعضاء هبا، تبحث فيها عن املعايري ال ي تبحث عنها الشركات متعددة اجلنسيات عند تقييمها لبلد 

( أ:)هذه املعايري كما يلي( 0222مركز املشروعات الدولية اخلاصة،)أجنيب كموقع أو مقصد استثماري هلا، وخلص 
القوى العاملة،إن ( ب)ي، وتتمثل يف حجم السوق احمللي و القدرة الشرائية اخلاصة بالسكان،خصائص السوق احملل

معدالت األجور ليست وحدها العامل احملدد جلاذبية القوى العاملة بالنسبة للمستثمر، فاملستثمرون ينظرون كذلك إىل 
ين حيظون مبستوى تعليمي جيد بل وميكن هلؤالء نوعية التعليم يف البلد املضيف نظرا ألنه من السهل تدري  العمال الذ

 (ج)الوصول إىل ذروة إنتاجهم يف وقت أقل عما هو ادحال مع العمال الذين مل حيظوا بنفس املستوى العايل من التعليم،
،أنه من حمددات االستثمار األجنيب املباشر توفر الدول املضيفة (0.0-0.0، 0200ديري،)خماطر العملة،وأضاف  

الستقرار االقتصادي، ويتمثل يف حتقيق توازنات االقتصاد الكلي و توفري الفرص املالئمة لنجاح االستثمار و من على ا
أهم املؤشرات االقتصادية املعتمدة يف ادحكم على املناخ االقتصادي لالستثمار جند عناصر االقتصاد الكلي و تتمثل يف 

وبناءا على . ،التحكم يف معدل التضخم،استقرار سعر الصرف،معدل الفائدةتوازن امليزانية العامة،توازن ميزان املدفوعات
 :ما سبق، مت بناء منوذج الدراسة من الشكل التايل
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على إدخال متغريات مساعدة  دنا يف حبثنا عن تأثري االستثمار األجنيب املباشر على الناتج احمللي للدول العربية ،حيث اعتم
 :متثل حمددات االستثمار األجنيب املباشر بناءا على الدراسات السابقة، حيث 

 ، اإلمجايلمتثل نصي  الفرد من الناتج احمللي :          ( 0) 
 ميثل سعر الصرف مقابل الدوالر األمريكي،:           (0)
 االنفتاح التجاري، درجة      (2) 
 يف إشارة إىل التضخم،    ( 2) 
 املطلوبات من القطاع اخلاص للتعبري على تطور النظام املايل،:       ( 9) 
أما حمددات النمو االقتصادي فاعتمادنا . رأس املال البشري، خمزون عدد البحوث العلمية املنشورة للتعبري عن :  ( .) 

 : على 
 الصادرات:       ( 2)االستثمار األجنيب املباشر،  خمزون:     (0)نفقات االستهالك ادحكومي، :      (0)

 ،إمجايل تكوين رأس املال لإلشارة إىل االستثمار احمللي :     ( 9)و         ( 2)تطور النظام املايلالباإلضافة 
درجة املتغري التفاعلي بني ، و            (.)واملتغري التفاعلي بني رأس املال البشري واالستثمار األجنيب املباشر

إىل التفاعل بني االستثمار األجنيب  باإلضافة ،            ( .) االستثمار األجنيب املباشرو  االنفتاح التجاري
 .يشري إىل الناتج احمللي اإلمجايل لقياس النمو االقتصادي    و ،             (0) البشري و التطور املايل
 :، وهي ()*طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني لنماذج السالسل الزمنية املقطعيةباستخدام ومت تقدير النموذج 

 ، (**)منوذج اآلثار العشوائية( 0) 
 ، (***)منوذج اآلثار الثابتة  (0) 
 (****)منوذج االحندار التجميعي ( 2)

 (: 0)ونتائج التقدير موضحة يف اجلدول 
 
 
 
 
 
 

                                                           
)*(Instrumental Variables and two-stage Least Squares for panel data models. 
)**(Random effect-2SLS. 
)***(Fixed effect-2SLS. 
)****(Pooled regression-2SLS. 
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 تقديرات المربعات الصغرى ذات المرحلتين لنماذج السالسل الزمنية المقطعية(:50)رقم  جدولال
 1:(REM/ G-2SLS) 2:(FEM/ W-2SLS) 3:(Pooled/ P-2SLS) 

VARIABLES lnGDP lnGDP lnGDP 

    

Ln(FDI) -0.0797*** -0.0689*** -0.174*** 

 (0.0106) (0.0107) (0.0129) 

Ln(GCE) 0.0817*** 0.0983*** -0.0658*** 

 (0.0212) (0.0212) (0.0242) 

Ln(GCF) 0.177*** 0.174*** 0.220*** 

 (0.0158) (0.0155) (0.0204) 

Ln(Expo) 0.640*** 0.652*** 0.614*** 

 (0.0197) (0.0197) (0.0257) 

Ln(FDI)*ln(H) 0.00423*** 0.00312*** 0.00687*** 

 (0.00109) (0.00118) (0.000897) 

Ln(FDI)*ln(Dev) 0.00585*** 0.00515*** 0.0142*** 

 (0.00100) (0.000987) (0.00124) 

Ln(FDI)*ln(opns) -0.0782*** -0.0799*** -0.0705*** 

 (0.00284) (0.00284) (0.00310) 

Constant 1.422*** 1.179*** 2.665*** 

 (0.156) (0.168) (0.117) 

    

Observations 168 168 168 

R-squared   0.995 

Number of ID 12 12  

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 stata.v.13نتائج برنامج : المصدر
منوذج ( 2)منوذج اآلثار الثابتة، و االحندار ( 0)اآلثار العشوائية، و االحندار منوذج  تتقديرا( 0)حيث ميثل االحندار 
 : ، و فيما يلي نتائج التقديراالحندار التجميعي

 

 : اآلثار العشوائيةنموذج   /0
، ومن %0إىل أن كل معامالت االحندار معنوية إحصائيا عند مستوى  REMأظهرت نتائج منوذج اآلثار العشوائية 

 Expo ، و الصادرات GCF ، االستثمار احمللي GCE  خالل تقديرات هذا النموذج يتضح أن لكل من اإلنفاق ادحكومي
ــ GCE، حيث إذا ارتفع GDPتأثري إجيايب و معنوي إحصائيا على الناتج احمللي اإلمجايل ــ GDP، يرتفع %0بـ ، %.0.0بـ

ــ GCFوإذا ارتفع   ـــ  GDP، يرتفع  %0بـ ــ GDPيرتفع   %0بــ Expo، و إذا ارتفعت %...0ب ، بينما تأثري %2.بـ
 %0بــ  FDIعلى الناتج احمللي اإلمجايل فهو سليب و معنوي إحصائيا، حيث إذا ارتفع  FDIاالستثمار األجنيب املباشر 

ــ GDPينخفض  و يصبح إجيابيا  FDI، ينخفض التأثري السليب لـــ  %0بــ H  فع خمزون رأس املال، و إذا ارت%.5..بـ
، يف %00.02عتبة  Hمن سليب إىل اجيايب عندما يفوق معدل التغري يف  FDI، مبعىن أخر يتحول تأثري  %2.202بــ

ــ Dev حني إذا ارتفع أداء التطور املايل ـــ%0بـ ، ويعين ذلك، أن %2.909بــ  GDPعلى  FDI ، يرتفع التأثري االجيايب ل
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ـــ ويؤثر ، %0..02، إذا زاد معدل التغري يف األداء املايل عتبة  GDPعلى   FDI التطور املايل حيفز التأثري االجيايب ل
 FDIميكن أن نرجع التأثري السليب لــ   ، مبعىن أخر،  GDPعلى   FDI سلبيا على التأثري اإلجيايب لـــopns  االنفتاح التجاري

ــ  opns إىل ارتفاع درجة االنفتاح التجاري، حيث إذا ارتفع ــ   FDI ، يرتفع التأثري السليب لـــ% 0بـ  .% 00..بـ
  :اآلثار الثابتةنموذج  /0

، و لقد أظهرت أن %0إىل معنوية كل معامالت املتغريات املفسرة عند مستوى  FEMتشري نتائج منوذج اآلثار الثابتة 
لكل من اإلنفاق ادحكومي، و االستثمار احمللي، باإلضافة إىل الصادرات تأثري إجيايب و معنوي إحصائيا على النمو 

، %0بــ GCFو إذا ارتفع   ،%5.02بــ  GDP، يرتفع %0بـــ GCEحيث إذا ارتفع االقتصادي لدول العينة، 
 FEMبينما أشارت نتائج منوذج ، %9.0.بـــ GDP، يرتفع %0بــ  Expo، بينما إذا ارتفع %2..0بـــ   GDPيرتفع

  GDP، ينخفض %0بـــ FDIتأثري سليب و معنوي إحصائيا على النمو االقتصادي، حيث إذا ارتفع  FDIإىل أن لــــ 
على  FDI، ولكي يؤثر %0، إذا ارتفعت درجة االنفتاح التجاري بـــ%55..و تزداد سلبية هذا التأثري بــ ،%05..بـــ

GDP  أو أن يفوق معدل التغري %00.20إجيابيا يتطل  أن يفوق معدل التغري يف خمزون رأس املال البشري حد قدره ،
 .%.02.2يف األداء املايل حد قدره 

 

  :يعينموذج االنحدار التجم /2
، و أشارت إىل أن االستثمار احمللي يؤثر %0معنوية كل معامالت النموذج عند مستوى  P-2SLSأوضحت نتائج 

، كما أشارت إىل أن الصادرات تؤثر %00بــ GDP، يرتفع %0بــ GCFاجيابيا على النمو االقتصادي حبيث إذا ارتفع 
، بينما أظهرت النتائج أن %0.2.بـــ GDP، يرتفع %0بــ Expo، حيث إذا ارتفع  اإلمجايلإجيابيا على الناتج احمللي 

، و أظهرت   %90..بـــ GDP، ينخفض %0بـــ GCE، حيث إذا ارتفع   GDPادحكومي تأثري سليب على   لإلنفاق
 ،  %0بـــ  FDIكذلك أن استثمار األجنيب املباشر يؤثر سلبيا على النمو االقتصادي يف دول العينة حيث إذا ارتفع 

ميكن ، و  %0إذا ارتفعت درجة االنفتاح التجاري بـــ %29..، و يزداد هذا التأثري السليب بــ%2..0بــ  GDP ينخفض
، كما يبدأ التأثري االجيايب  %09.20، إذا فاق معدل التغري يف  قيمة قدرها  GDPتأثري إجيايب على  FDIأن يكون لــ 

 .%00.09املايل قيمة قدرها  ، إذا ازداد معدل التغري يف التطور FDIلــ 
-Breush)املقرتح من طرف  Lagrangeمضاعف و الختيار بني نتائج النماذج الثالث سنجري اختبار 

Pagan,1979) ونتائجه مبينة يف اجلدول التايل ، : 
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 (Breush-Pagan,1979)نتائج اختبار ( : 20)اجلدول رقم 
        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                 NGDPUSD |   .2111769       .4595398 

                       e |   .0002418       .0155506 

                       u |   .0012873       .0358792 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =   319.31 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

 

 stata.v.13برنامج : المصدر
 

على االختيار بني منوذج اآلثار العشوائية و منوذج االحندار  (20)حيث يساعدنا االختبار املبني يف اجلدول رقم 
، فيمكن رفض فرضية العدم ال ي تشري إىل غياب التأثريات %9القيمة االحتمالية احملسوبة أقل من التجميعي، و مبا أن 

 اآلثارلنا االختيار بني منوذج ويبقى .اخلاصة باألفراد، مبعىن خنتار منوذج اآلثار العشوائية بدال من منوذج االحندار التجميعي
، و أشارت نتائجه Hausman-Testقمنا بإجراء اختبار الثابتة، ومن أجل ذلك  اآلثارالعشوائية و منوذج 
إىل أنه ال يوجد اختالف بني النموذجني، مبعىن ميكن األخذ بنتائج النموذجني باعتبارها STATAباستخدام برنامج 

 .متقاربة
 

 الدراسة أهم نتائج :المبحث الخامس
ال ي أخذت الدول العربية كعينة هلا، أوضحت بعض الدراسات أن التكامل بني  السابقة خبصوص الدراسات التجريبية    

أنه ميكن أن يكون لالستثمار األجنيب  االستثمار األجنيب و التطور املايل من شأنه أن يعزز النمو االقتصادي هبا، مبعىن،
املباشر تأثري إجيايب على النمو االقتصادي بالدول ال ي يكون هبا التطور املايل قد وصل إىل مستوى حد معني من التطور، 
وأشارت أخرى، إىل أن لالستثمار األجنيب املباشر تأثري على صادرات بعض الدول العربية املضيفة،بينما أظهرت البعض 

جود عالقة اجيابية ومعنوية إحصائيا بني االستثمار األجنيب املباشر و النمو االقتصادي إال أن هذا التأثري ضعيف يف و 
حني أشارت بعض البحوث العلمية إىل أن له تأثري على النمو االقتصادي بالدول العربية وهذا التأثري يكون يف بعض 

الطويل، و أوضحت أخرى بأن االستثمار األجنيب املباشر يؤثر عكسيا  الدول على املدى القصري و يف أخرى على املدى
 .على الناتج احمللي اإلمجايل ببعض الدول العربية

كما أوضحت بعض الدراسات أن عدم تأثري االستثمار األجنيب املباشر على منو االقتصادي لبعض الدول العربية    
كافية من التدفقات ، وأشارت أخرى، إىل أنه من أجل أن يكون   ميكن أن يرجع إىل أن هذه الدول مل تستقبل كمية

لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر تأثري إجيايب على الناتج احمللي للدول العربية، يتطل  أن يتوفر لديها مستوى معني من 
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الدول على استقطاب املزيد  رأس املال البشري املؤهل، و أن ترفع العوائق أمام التجارة اخلارجية، ألن ذلك سيساعد هذه
من التدفقات، باعتبار أن كال من الصادرات و الرأس املال البشري يعتربان من احملددات الرئيسية جلذب هذه التدفقات 

 .من جهة، و كالمها تساهم يف التأثري اإلجيايب لالستثمار األجنيب املباشر على الناتج احمللي اإلمجايل من جهة أخرى
 :تنا التجريبية، فنرد ما يلينتائج دراس أما بخصوص   
 .للدول العربية معنوية تأثري االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصاديالثالث أوضحت نتائج النماذج  -0
ومنوذج االحندار التجميعي أن تأثري الصادرات على  أظهرت نتائج منوذج اآلثار العشوائية، ومنوذج اآلثار الثابتة، -0

حيث بلغت معامالت الصادرات بباقي حمددات النمو االقتصادي،الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية قوي باملقارنة 
على التوايل، وهذا راجع إىل أغلبية الدول قيد الدراسة تعتمد يف  02..2، 90..2، 2..2: يف النماذج الثالث

 .راهتا بصفة أساسية على الصادرات النفطيةصاد
كشفت نتائج النماذج الثالث إىل أن تأثري االستثمار األجنيب املباشر على الناتج احمللي للدول حمل الدراسة سليب  -2

ومعنوي إحصائيا، كما أظهرت أن التأثري اإلجيايب لالستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يتطل  مستوى 
 .ن خمزون رأس املال البشري، األداء املايل، و درجة االنفتاح التجاريمعني م

أوضحت النتائج أن، التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر و رأس املال البشري، والتفاعل بني االستثمار األجنيب  -2
بينما يؤثر التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر  املباشر و التطور املايل ، يؤثر اجيابيا على النمو االقتصادي،

 .ودرجة االنفتاح التجاري سلبيا على النمو االقتصادي بدول حمل الدراسة
أنه ميكننا األخذ بنتائج كل من منوذج اآلثار العشوائية أو نتائج منوذج اآلثار  ةبينت نتائج االختبار التشخيصي -9

 .الثابتة
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.الجزائر. خميس مليانة. جامعة جياللي بونعامة  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   طالبة دكتواره ل م د ياسين نادية، /أ   1  

 .الجزائر .خميس مليانة. جامعة جياللي بونعامة  تصادية والتجارية وعلوم التسيير كلية العلوم االق  طالبة دكتواره ل م د، غيدة فوزية/ أ  2

 :الملخص
للفرتة املمتدة ما سنحاول من خالل هذه الدراسة تبيان العالقة بني التعليم والنمو االقتصادي يف اجلزائر 

، من خالل دراسة حتليلية قياسية، وذلك هبدف توضيح أثر التعليم على النمو االقتصادي 2012- 0891بني
 .يف اجلزائر عن طريق قياس مسامهته وأثره على الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بشكل كمي

على هذا االخري وبعدد خرجيي التعليم توصلت هذه الدراسة إىل وجود أثر إجيايب للتعليم مقاسا باالنفاق 
 .العايل على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة

 .النمو االقتصادي، رأس املال البشري، االستثمار يف التعليم: الكلمات المفتاحية
 

Résumé: 
 L’objectif cette étude nous allons essayer de chercher dans les 

fondements de la relation entre l’éducation et la croissance économique en 

Algérie pour la période comprise entre 1909 à 2012, à travers une étude 

analytique empirique. Sur cette base, nous visons à travers cette étude a clarifier 

et démontrer l'impact de l'éducation sur la croissance économique en Algérie, 

par la mesure de la contribution de ce dernier et de son impact sur le PIB. 

 Cette étude a révélé un effet positif de l'éducation -mesurée par les 

dépenses de celle-ci et le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur -sur 

la croissance économique en Algérie durant la période d'étude . 

 

Mots clés: capital humain, investissement dans l’éducation, croissance 

économique. 
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 مقدمـــة

 

يعترب العنصر البشري حمور التنمية االقتصادية ومن بني أهم الفاعلني فيها، وعليه أصبحت التنمية البشرية هدفا 
ووسيلة يف نفس الوقت، واملالحظ من جتارب الدول اليت تقدمت وقطعت شوطا يف تنمية جمتمعاهتا أن هنضتها مل تعتمد 

اهتمت باإلنسان وتنمية الثروة البشرية وتوفري الفرص املناسبة للعنصر على رأس املال املادي فقط إلحداث التنمية، وإمنا 
البشري لإلبداع واالبتكار واملشاركة الفعالة من خالل العناية الفائقة بالتعليم، هذا هو العامل الرئيسي النطالقتها يف 

ملتاحة لألمة بقدر ارتباطه مبصادر ثروهتا فالتقدم مل يعد يرتبط مبصادر الثروة الطبيعية ا. التنمية االقتصادية واالجتماعية
يعترب االستثمار التعليمي يف رأس املال البشري أولوية إسرتاتيجية لكل البلدان، على اعتبار أن التعليم البشرية، وعليه 

علت جمن بني الدول اليت اجلزائر ف ، مم خاصة يف عصر جمتمعات املعرفةاستثمار يف املستقبل اجلماعي للمجتمعات واأل
 .التعليم يف صدارة اهتماماهتا وجعلت منه أوىل األولويات منذ االستقالل، من أجل اخلروج من دائرة التخلف واألمية

النفاق على على النمو االقتصادي اجلزائري من خالل االهتمام با التعليمسنتناول يف هذه الورقة البحثية تبيان أثر 
 .2102-0891على الناتج احمللي اخلام وذلك خالل الفرتة  التعليم، وقياس مسامهة هذا األخري وأثره

 :مما سبق ميكن طرح التساؤل التايل :إشكالية الدراسة

 على النمو االقتصادي في الجزائر ؟ التعليم ما هو أثر         

 : دراسةفرضية ال

 اجلزائر تؤدي إىل منو الناتج احمللي اخلام يف التعليم الزيادة يف اإلنفاق على أنتنطلق الدراسة من فرضية مفادها 
 .2102 -0891ملدة خالل ا

 : أهمية الدراسة

تستمد الدراسة امهيتها من الدور الذي يلعبه التعليم يف االقتصاد العاملي وخاصة مع بروز االقتصاد املبين على         
 .البشرية باعتبارها وسيلة يف حتقيق النمو االقتصادياملعرفة واملعلومة، حيث اهتمت الدول املتقدمة بتنمية مواردها 

 :أهداف البحث
 :االهداف املرجوة من هذه الدراسة تتمثل يف

التعرف على خمتلف املفاهيم املتعلقة برأس املال البشري والنمو االقتصادي وكذا خمتلف النظريات املفسرة للعالقة بني -
 .التعليم والنمو االقتصادي

وحماولة بناء النموذج املناسب  2102-0891التعليم على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة مقياس أثر -
 .للدراسة
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  :منهج الدراسة
ختلف ملنلمسه من خالل التطرق  والذي من أجل بلوغ االهداف املسطرة للبحث مت اعتماد املنهج الوصفي

، وللوصول إىل إثبات أو نفي فرضية الدراسة اعتمدنا على أسلوب االقتصاد القياسي يف  املفاهيم املرتبطة باملوضوع
، كما اعتمدنا على عدة مراجع الجناز هذا العمل eviewsاختبار املتغريات مستعينني يف ذلك بالربجمية االحصائية 

 .تتوزع على اللغة العربية واللغة االجنبية إضافة إىل الشبكة العنكبوتية
 :ل الدراسةهيك

 :من خالل طرح مشكلة البحث وبغية التفصيل يف موضوعنا، سيتم تقسي حبثنا إىل ثالث حماور رئيسية هي 

 الدراسات السابقة بعض  :األولالمحور 

 خمتلف املفاهيم املرتبطة باملوضوع :المحور الثاني

 .الدراسة القياسية:المحور الثالث

 بعض الدراسات السابقة: المحور األول

 :الدراسات العربية/1

 أثر مخزون رأس المال البشري على النمو االقتصادي في البلدان العربية: "بعنوان 0دراسة شني لزهر " ،
دولة  02هدفت إىل قياس مدى مسامهة خمزون رأس املال البشري واملادي يف النمو االقتصادي لعينة تتكون من واليت 

توصلت الدراسة إىل أن الزيادة يف حجم حيث  .باستعمال مناذج بانل، وذلك 2101-0881عربية خالل الفرتة 
خمزون  رأس املال البشري يؤثر إجيابا على النمو االقتصادي يف كل البلدان العربية وخاصة يف الدول ذات الدخل املرتفع، 

إىل أيضا كما توصلت   ،بينما مل تتحقق هذه الفرضية بصورة معنوية يف عينة الدول ذات الدخل فوق املتوسط والضعيف
أن زيادة نسبة خمزون رأس املال املادي يف الدول العربية بصفة عامة تؤدي إىل زيادة معدل منو نصيب الفرد من الناتج 

 احمللي اإلمجايل؛
 دراسة قياسية لحالة الجزائر :النمو االقتصادي وتكوين رأس المال البشري: " بعنوان 2دراسة سبكي وفاء" ،

تطبيق أسلوب التكامل املتزامن ملعرفة مدى مسامهة التعليم يف النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة  حاولتواليت 
والذي تشرف عليه ( والثانوي األساسي)، من خالل حتليل النفقات املصروفة على التعليم احلكومي 0811-2100

يف اجتاه واحد من اإلنفاق على التعليم إىل النمو توصلت الدراسة إىل وجود عالقة سببية و حيث .وزارة الرتبية الوطنية
االقتصادي أي أن اإلنفاق على التعليم يف اجلزائر له تأثري موجب ومعنوي على النمو االقتصادي، وكذا وجود عالقة 

 تكامل متزامن بني التعليم والنمو االقتصادي يف املدى الطويل؛
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 ن االستثمار البشري والنمو االقتصادي في العراق للمدة العالقة بي: "بعنوان 3دراسة رجاء عبد اهلل عيسى
تناولت هذه الدراسة أثر االستثمار البشري ، ( "دراسة قياسية)وقياس العائد لالستثمار البشري  1890-0515

رأس املال البشري، رأس املال ) على النمو االقتصادي من خالل اعتماد مؤشر الدخل القومي كدالة باملتغريات املستقلة 
وهذا اعتمد على فرضية ان العالقة طردية بني النمو االقتصادي واالستثمار البشري ومنه ميكن قياس عائد ( املادي 

وقد بينت  .االستثمار البشري الذي يعد حافزا لزيادة رأس املال البشري من خالل التعليم وتطوير االقتصاد بشكل عام
صحة الفرضية املذكورة أعاله، فضال عن تناقص معدل العائد لالستثمار البشري طيلة مدة الدراسة،  القياسيةالدراسة 

 وهذا ينعكس على إنتاجية الفرد واجملتمع سلبا؛
 دور االستثمار العام في قطاع التعليم العالي في : "بعنوان 4دراسة بودية فاطمة وبن زيدان فاطمة الزهراء

، " -راسة قياسية لكل من الجزائر، السعودية واألردن باستخدام معطيات بانيلد -تحقيق النمو االقتصادي
 دول باعتبارها واألردن اجلزائر، السعودية من كل يف العايل التعليم قطاع يف االستثمار أثر عرفةملهدفت هذه الدراسة 

 املقطعية الزمنية السالسل بيانات منهج على باالعتماد وهذا  العايل التعليم قطاع يف االستثمار حجم حيث من ختتلف
 بني العالقة أن نتائجال تشري، حيث 2102-0891 من الفرتة الديناميكية خالل اجملمعة البيانات مناذج تطبيق بواسطة
 وعدد املسجلني الطلبة عدد يف واملتمثلة وحمدداته العايل التعليم يف االستثماري واإلنفاق احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج
 ليس األخري هذا أن الدراسة أثبتت حيث السكان عدد متغري عدا ما ،طردية احلكومية اجلامعات من املتخرجني الطلبة
 اإلمجايل؛ احمللي الناتج لزيادة معنوي

 

 :الدراسات األجنبية/0
  دراسة Mehmet Mercan,Sevgi Sezer5  بعنوان : 

« The effect of education  expenditure on economic growth : The 
case of Turkey »,  

-0891هدفت هذه الدراسة إىل البحث عن العالقة بني اإلنفاق على التعليم والنمو االقتصادي الرتكي خالل الفرتة 
، باستعمال مقاربة اختبار احلدود الختبار وجود عالقة تكامل مشرتك بني نفقات التعليم والنمو االقتصادي 2102

ومنوذج تقدير االحندار  بالناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، باإلضافة إىل استخدام منوذج تصحيح اخلطأ غري املقيد املعرب عنه
وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني نفقات التعليم والنمو . للبحث عن العالقة قصرية وطويلة املدى

 ؛ %1,3ي إىل زيادة النمو االقتصادي ب يف نفقات التعليم تؤد% 0حيث زيادة االقتصادي، 
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  دراسة Abdramane Sow1 نوانبع: 
« La contribution de l'éducation a la croissance économique du 
Sénégal »,  

هدفت هذه الدراسة إىل قياس مسامهة التعليم يف النمو االقتصادي السنيغايل، من خالل حتليل العالقة بني التعليم     
توصلت . واإلنتاجية من جهة، ودراسة الفعالية اإلنتاجية لرأس املال البشري يف املؤسسات السنيغالية من جهة أخرى

الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني التعليم والنمو االقتصادي وذلك من خالل تأثري املستوى الدراسي للعمال على 
 ت السنيغالية غري فعالة فيما خيص استعمال رأس ماهلا البشري؛اإلنتاجية، كما توصلت أيضا إىل أن معظم املؤسسا

 دراسة Arusha V.Cooray 9بعنوان:« The role of educatio in economic 
growth »، 

، باستخدام 2115- 0888كزت هذه الدراسة على تأثري كمية ونوعية التعليم على النمو االقتصادي خالل الفرتة ر     
دولة  41عدد من املتغريات الكمية والنوعية لقياس التعليم يف جمموعة من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل املقدرة ب 

توصلت إىل أن تأثري رأس املال البشري على النمو االقتصادي يعتمد على أساليب قياسه، و . حمددة من قبل البنك الدويل
 ليها أن نسب االلتحاق باملدارس اجيابية وذات أمهية بالغة لتحقيق النمو االقتصادي، كماحيث تشري النتائج املتوصل إ

أن زيادة اإلنفاق احلكومي املخصص للتعليم يؤدي إىل حتسني جودة هذا األخري والذي بدوره يؤثر إجيابيا على النمو 
 االقتصادي؛

 
  دراسةMusibau Adetunji Babatunde وRasak Adetunji Adefabi 9بعنوان: 

« Long Run Relationship between Education and Economic  
Growth in Nigerie : Evidence from the Johansen’s Cointegration 
Approach »,  

، 2113و 0891العالقة طويلة املدى بني التعليم والنمو االقتصادي يف نيجرييا بني عامي يف تبحث هذه الورقة    
األوىل ملا يكون لرأس املال ، بتطبيق تقنية التكامل املشرتك جوهانسون ومنوذج تصحيح اخلطأ من أجل حتليل قناتني
وتشري النتائج املتوصل إليها  .البشري مسامهة مباشرة يف دالة اإلنتاج، والثانية ملا يؤثر رأس املال البشري على التكنولوجيا

تعليم والنمو االقتصادي، حيث تؤثر القوة العاملة املتعلمة تأثريا كبريا على النمو إىل وجود عالقة طويلة املدى بني ال
 .وكذا من خالل اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ، االقتصادي باعتبارها عامل يف وظيفة اإلنتاج
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 مختلف المفاهيم المرتبطة بالموضوع :المحور الثاني
 :االستثمار في رأس المال البشري/1

كثرية ومتعددة، تتسع وتضيق حبسب رؤية وهدف   لرأس المال البشريإن املفاهيم والتعاريف اليت تعطى  
 :صاحبها، ونذكر من بينها

 تعريف منظمة اليونيسيف:  
املخزون الذي متلكه دولة ما من السكان األصحاء املتعلمني واملنتجني والذي يعد عامال رئيسيا " واليت ترى أنه 

 . 8"إمكانياهتا من حيث النمو االقتصادي وتعزيز التنمية البشريةيف تقدير 
 تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةOCDE: 

و "جمموع املعارف، املؤهالت والقدرات واخلصائص الفردية اليت تساهم يف حتقيق رفاهية الفرد واجملتمع واالقتصاد" 
 .01"يدفع  اإلنتاجية أو يدعمها، ويسمح باإلبداع والقدرة على التشغيل رأس املال البشري سلعة غري مادية، ميكن له أن"

 :وتتطور عملية اكتساب املعارف والكفاءات واخلربات والتجارب عرب مراحل خمتلفة من خالل

 العائلة ودور احلضانة؛ -
 ؛...املهين والتقين، اجلامعي التحضريي، االبتدائي والثانوي، التعليم: التعليم والتكوين يف املؤسسات التعليمية الرمسية -
 التكوين والتدريب يف مكان العمل؛ -
 .احلياة اليومية للفرد وعالقاته االجتماعية -

، وبالتايل 00فيعرف على أنه اإلنفاق على اإلنسان لزيادة دخله يف املستقبلاالستثمار في رأس المال البشري  أما
التعليم، الصحة، التكوين املهين، والتدريب يف مكان : النشاطات مثلميكن القول أنه جممل االستثمارات أو اإلنفاق على 

 .العمل، اليت تسمح برفع إنتاجية العامل يف سوق العمل

 : التعليم ونظرية رأس المال البشري عند شولتز/0
ضرورة  إىل أشار حيث االقتصاد، جمال يف كبريا إسهاما البشري املال رأس يف لالستثمار شولتز مفهوم يعد

وقد صنف شولتز أشكال . فيه  االستثمار ميكن الذي املال رأس أشكال من شكل الفرد ومعرفة مهارات اعتبار
 :02االستثمار يف رأس املال البشري إىل مخسة جمموعات كربى، هي

 الصحة؛ -
 التدريب والتكوين أثناء العمل؛ -
 التعليم الرمسي؛ -
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 تعليم الكبار؛ -
 .االستفادة من فرص عمل أفضلاهلجرة والتنقل من أجل  -

لذلك أحل على ضرورة اعتبار نفقات التعليم والصحة واهلجرة الداخلية لالستفادة من فرص أفضل للعمل نفقات 
استثمارية على عكس ما كان سائدا من قبل حني كانت تعترب نفقات استهالكية، كما أكد على دور التعليم والتدريب 

 .ية الفرد ومن مثة زيادة دخله والدخل القومي ككليف مكان العمل يف زيادة إنتاج
 :وهي التعليم يف تدخل اليت املوارد من نوعني شولتز حدد ولقد 

 .بالتعليم يلتحق مل أنه لو عليها احلصول ميكنه كان واليت للفرد الضائعة اإليرادات -0
 من األجل البعيد على حيدد واملرتبات األجور هيكل أن إىل شولتز وأشار.ذاهتا التعليم عملية إلمتام الالزمة املوارد-2

 . عمل أفضل لفرص معلومات عن البحث وأيضا والصحة والتدريب، التعليم، يف االستثمار خالل
 

 :التعليم ونظرية رأس المال البشري عند بيكر/3

املعاجلة الطبية، ووجد لتحديد رأس املال البشري  على التعليم والتدريب باإلضافة إىل  0814اعتمد بيكر عام  
أن الناتج يعتمد على معدل العائد من رأس املال البشري وأن أي زيادة فيه تؤدي إىل زيادة يف اإلنتاج لكن غري قابل 

 .03للنقل أو التحويل مثل األرض والعمل ورأس املال الثابت

 :التعليم في لالستثمار االقتصادية النظرة/4
 عنصر باالعتبار البشري يأخذ املال رأس تكوين وزيادة البشرية املوارد يف االستثمارات جمال يف التحليل إن

 من وغريها لألفراد الطبيعية والقدرات كالتدريب والصحة األخرى العوامل باقي من تأثريا األكثر العامل انه على التعليم
 وعائده البشري املال رأس تكوين يف مباشر غري أو مباشر بشكل واالهم واملؤثر األول العنصر هو التعليم يعد إذ العوامل،

 املتعلم إنتاجية الفرد ألن االقتصادي، النمو يف دور يلعب باعتباره التعليم يف االستثمار على يتم الرتكيز وإنتاجيته، لذا
 املتعلمني األفراد من عالية نوعيات إىل حاجات متزايدة ختلق والعلمية  التقنية الثورة وألن املتعلم غري الفرد إنتاجية تفوق
 بني التداخل يوضح 0والشكل احلديثة، وطرائقها تقنياهتا مع التعامل على توفري القدرة اجل من متوسطا أو عاليا تعليما

 . 04االقتصادي التعليم والنمو
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 التداخل بين التعليم والنمو االقتصادي:1شكل 
 

 

 

 
 

 جملس إىل مقدمة اطروحة، )العراق حالة دراسة(النامية البالد في البطالة و بالتشغيل وعالقته البشري بالمورد االستثمار "،احللو جابر محيد عقيل :المصدر
 .28، ص2118املستنصرية، ،اجلامعة واالقتصاد اإلدارة كلية

 

  :اإلنفاق على التعليم/0
جند العديد من التصنيفات لنفقات التعليم حسب الغرض واهلدف الذي يدفع املهتم بقطاع التعليم بالبحث، 

 : فيها نذكر من بينها
 ؛التصنيف القطاعي لنفقات التعليم-
 التصنيف الوظيفي لنفقات التعليم؛-
 .االقتصادي لنفقات التعليم التصنيف-

ومبا أن دراستنا تتمحور حول العالقة بني نفقات التعليم والنمو االقتصادي سوف نركز على التصنيف االقتصادي 
 :05لنفقات التعليم، ومن هذا املنظور ميكن تصنيفها على النحو التايل

بالسلع واخلدمات املستهلكة خالل السنة اجلارية واليت يتعني هي كل النفقات املرتبطة : نفقات التسيير أو النفقات الجارية-أ
 ...جتديدها إذا ما كانت هناك حاجة ملدها إىل السنة التالية، وتشمل مصاريف املوظفني ومصاريف شراء السلع واخلدمات العادية

م واحد، وتشمل هي املصاريف على األصول اليت تعمر أكثر من عا: نفقات التجهيز أو النفقات االستثمارية-ب
 . التجهيزات واألراضي ومباين اإلدارات واملؤسسات التعليمية، وكذا أعمال البناء والتجديد واإلصالحات الكبرية للمباين

 

  :النمو االقتصادي/6
 واملرتتب السلع واخلدمات من الوطين الناتج مستوى يف والنوعية الكمية الزيادة عن االقتصادي النمو مفهوم يعرب

 النمو أن يظهر مت ومن .بالطول النسيب تتميز زمنية فرتة خالل اإلنتاجية فعاليتها وحتسن اإلنتاج عوامل زيادة عن
 . 01طويلة نسبيا زمنية فرتة خالل اقتصادي توسع حتقق عن ينتج االقتصادي

 من الفرد نصيب متوسط يف زيادة حيقق مبا احمللي الناتج إمجايل يف زيادة حدوث االقتصادي بالنمو كذلك ويقصد
 :وعليه جند. الناتج منو من أقل مستوى عند يكون السكاين النمو افرتاض أن ظل يف هذا احلقيقي، الدخل

 السكان نمو معدل -المحلي النمو معدل =االقتصادي النمو معدل

 االستثمار في التعليم

 بناء المهارات والقدرات

والعالقات البشرية وتنميتها   

االقتصاديالنمو   

و   

 التنمية المستدامة
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 : مصادر النمو االقتصادي/7

 مصادر وضع على اتفق أنه إال مجيعا، وحتليلها دراستها ويصعب ومتنوعة، كثرية االقتصادي النمو مصادر  
 Y = f( L . K التايل الشكل على تصاغ التقين، واليت التقدم املال، رأس العمل، :التايل الشكل على االقتصادي النمو

. T ….) حيث: 

: Y اإلنتاج دالة تقدير يف اإلمجايل احمللي الناتج بقيمة أو اإلمجالية املضافة بالقيمة مقاس الناتج حجم 
 .الكلي الصعيد على
: L العمل خالل فرتات املبذولة الفعلية العمل ساعات جمموع أو املشتغلني بعدد مقاسا العمالة حجم. 

 : K املال رأس. 
: T التكنولوجيا. 

  :التعليم والنمو االقتصادي/9
 االقتصادي، ومنها النمو يف للتعليم الكبري اإلسهام العامل دول من عديد يف العاملية الدراسات من الكثري أثبتت

 التعليم األخرية أن هذه أوضحت وغريهم حيث Denison ، Schultz ، Psacharopolos دراسة نذكر
 . الدول بني متفاوتة بنسب االقتصادي النمو يف يساهم

 املتحدة الواليات يف للتعليم املخصصة املوارد أن والدخل، والحظ التعليم نفقات بني املوجودة شولتز بالعالقة اهتم لقد
 لرأس اخلام التكوين ومن للمستهلكني احلقيقية املوارد من تقريبا مبرتني أكثر 1956 و 1900 مابني تضاعفت األمريكية

 .%0مبقدار احلقيقي القومي للدخل منو يقابله %3.5 مبقدار نفقات التعليم زيادة أن وجد ألنه الثابت، املال
 األمريكية للواليات املتحدة املكونة الواليات بني مقارنة Eicher(1960) الفرنسي الباحث أجرى اإلطار نفس ويف
 إىل توصل والية، كل يف على الدخل التعليمي االستثمار نفقات حجم تأثري مدى حول 1952 و 1929 عامي بني
 معدالت يف الفروق ثلث من أكثر وأن يف املستقبل، أكرب بسرعة دخلها يزداد التعليم على أكثر تنفق اليت الواليات أن
 09التعليم على النفقات مستوى يف الفروق إىل رده ميكن الواليات دخل منو
 االختالف يرجع إىل الدول بني النمو معدل يف االختالف أن هي 1988 سنة Lucas طرحها اليت الرئيسية الفكرة إن
 هذا تراكم يف ديناميكية يتمثل للنمو الرئيسي املصدر أن أي الدول، هذه بني البشري املال رأس تراكم مستوى يف

 .09 اكتساهبا يف وقته تكريس جل مدى وكذا للمعارف، البشري الفرد جتميع من الناتج K املال رأس من املخزون
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 الدراسة القياسية: المحور الثالث

 نموذج الدراسةالتعريف ب : 
تناولت حتليل أثر رأس املال البشري على النمو االقتصادي، هناك عدة مناذج مت استخدامها يف الدراسات اليت 

إال أنه  ويف هذه الدراسة سوف نستعمل النموذج اخلطي املتعدد الذي ما هو إال توسع يف النموذج اخلطي البسيط،
تغريات باالضافة إىل فرضيات االحندار البسيط فإنه يشرتط يف االحندار املتعدد عدم وجود عالقة خطية تامة بني امل

، واثنني أو أكثر من املتغريات yويستعمل النموذج اخلطي املتعدد الختبار الفروض عن العالقة بني املتغري التابع . ستقلةامل
 :ويعرف النموذج اخلطي املتعدد وفق العالقة الرياضية التالية .08،وللتنبؤ ..…،x1،x2املستقلة، 
 

Yt=B0+B1.X1t+B2.X2t+……+Bk.Xkt+ut      /    t=1,…..n 

 :حيث أن
Yt : املتغري التابع يف الزمنt ،X1t : املتغري املستقل االول يف الزمنt ،X2t : املتغري املستقل الثاين يف الزمنt، Xkt :

عدد  nاملتغري العشوائي أو حد اخلطأ، :    utمعامل النموذج، : t ،b0, b1 ,b2 ,… , bkيف الزمن  kاملتغري املستقل 
 .املشاهدات

 

 التعريف بمتغيرات الدراسة: 
يتأثر النمو االقتصادي بالعديد من املتغريات والعوامل الداخلية واخلارجية، ويف دراستنا االقتصادية القياسية ألثر   

وذلك لتوفر املعلومات حول  2102-0891التعليم على النمو االقتصادي يف اجلزائر فقد اخرتنا الفرتة املمتدة مابني 
، كما حتصلنا على املعلومات من 2101الدراسة يف تلك الفرتة، حمسوبة بالعملة احمللية باألسعار الثابتة لسنة متغريات 

قاعدة البيانات املعتمدة لدى البنك  weo20قاعدة بيانات  ،ONS 20مصادر خمتلفة كالديوان الوطين لإلحصائيات
 :و قد اعتمدنا على املتغريات التالية.WB22الدويل

 .النمو االقتصادي معربا عنه بالناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي :التابع المتغير

 .عليم ، االنفاق العام على الصحةاملتمثلة يف كل من االنفاق العام على الت :المتغيرات المستقلة

 :بالشكل التايلاملقرتح ويكتب النموذج 

GDPR =f (DE ,DS ,DIP)    

 :يكتب النموذج بالشكل التايل االقتصادي مناذج غري خطية،ومبا أن أغلبية مناذج النمو 

GDPR =A.DE 
B1 .DS 

B2
.DIP 

B3 
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 :لتحويلها إىل الشكل اخلطي لتصبح املعادلة كالتايلادخال اللوغاريتم وعليه سوف يتم  

lnGDPR= + 1 ln DE +  2 ln DS +  3 ln DIP+ t 

 :حيث أن
GDPR :؛الناتج احمللي اخلام احلقيقي 

DE :؛االنفاق العام على التعليم 
DS: ؛االنفاق العام على الصحة 

DIP : التعليم العايل؛ خرجييعدد 
 t :؛ميثل احلد العشوائي 
 الثابت؛:  

 .املرونات اجلزئية :3   ،     ،   
، فكانت Eviews9تعانة بالربنامج االحصائيالسوبا طريقة املربعات الصغرىبمت تقدير النموذج  :تقدير النموذج

 :النتائج موضحة حسب اجلدول التايل

 eviews9نتائج تقدير النموذج باستعمال :51الجدول   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 eviews9 ىالطالبتني باالعتماد عل إعدادمن :المصدر 

 

Dependent Variable: LGDPR   

Method: Least Squares   

Date: 12/15/15   Time: 14:46   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 17.22037 0.566337 30.40658 0.0000 

LDE 0.668368 0.145184 4.603607 0.0001 

LDS 0.309877 0.146574 2.114131 0.0432 

LDIP 0.018171 0.041613 0.436677 0.6656 

     
     R-squared 0.987702     Mean dependent var 29.03719 

Adjusted R-squared 0.986430     S.D. dependent var 1.406424 

S.E. of regression 0.163835     Akaike info criterion -0.666700 

Sum squared resid 0.778416     Schwarz criterion -0.485305 

Log likelihood 15.00055     Hannan-Quinn criter. -0.605666 

F-statistic 776.3787     Durbin-Watson stat 0.999377 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 :ميكن صياغة معادلة االحندار بالشكل التايل 10باالعتماد على نتائج اجلدول  

LGDPR=     +     LDE+      LDS-   lLDIP 

 تحليل نتائج الدراسة: 
  :التقييم االقتصادي

االنفاق على الصحة، عدد خرجيي التعليم على التعليم،  اإلنفاقمقدرات معامل كل من  إشاراتنالحظ أن  
على التعليم تأثريا موجبا  لإلنفاقكما يتبني من النموذج املقدر أن   .ةموجبة، وهذا ما يتناسب مع النظرية االقتصادي العايل

احلكومي على التعليم  اإلنفاق أنومعنويا يف النمو االقتصادي، وهذا يعزز وجهات نظر العديد من الدراسات اليت ترى 
بني أفراد اجملتمع، ومن مث  واإلبداعواالستثمار واالدخار واليت  تساعد على التنافس  اإلنتاجيةيعد عامل أساسي يف رفع 

 .ثر كبري على النمو االقتصاديله أ
  :يم االحصائيالتق

 إحصائياملقدرات معامل النموذج، نالحظ قبوهلا  اإلحصائيةللمعنوية  (Student) من خالل نتائج اختبارات 
ملعنوية  (Fisher)كذلك يشري اختبار. ما عدا معلمة عدد خرجيي اجلامعة (%5) اإلحصائيةعند مستوى معنوية 

وهي R2 =1.89كما أن قيمة معامل التحديد قد بلغت (.%5)اىل قبول القوة التفسريية هلذا النموذجالنموذج الكلية 
 .من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يتحدد ضمن املتغريات املستقلة للنموذج%89قيمة قوية، وعلى هذا األساس فإن 

 .لألخطاء تشري إىل وجود ارتباط ذايت1.888( DW)دربن واتسن إحصائيةغري أن 

أكرب من مرونة االنتاج لكل من  1.119واليت تساوي  باالضافة اىل ما سبق تشري مرونة االنفاق على التعليم      
% 0أن زيادة ، وهذا يعين 1.10و 1.318االنفاق على الصحة وعدد خرجيي التعليم العايل، واليت تساوي على التوايل 

، بينما إذا ارتفع االنفاق على الصحة %1.119احلقيقي ب االمجايل الناتج احمللي منو يف اإلنفاق على التعليم تؤدي اىل 
، ونفس الشئ بالنسبة لعدد خرجيي %(1.318) بنفس النسبة يؤدي إىل منوالناتج احمللي االمجايل احلقيقي بنسبة أقل

وميكن ارجاع % 1.10تساوي فإنه سيؤثر بنسبة ضئيلة جدا واليت %0التعليم العايل حبيث إذا ارتفع هذا االخري ب
 .ذلك إىل عدم توافق خمرجات التعليم العايل مع متطلبات سوق العمل

إىل كفاءة العملية االنتاجية للبلد، حيث كلما ارتفعت هذه املعلمة كلما كانت كفاءة العملية  09.22كما تشري املعلمة
 .االنتاجية أكرب و أحسن

 

 



فوزية غيدة .أ/ ياسين نادية .أ                                                          قياسية                      دراسة: الجزائر في االقتصادي النمو على وأثره التعليم  

 

 

 2016جانفي/ 50 العدد                                                                المدية جامعة -المستدامة االمحلية التنمية مخبر -والتنمية االقتصاد مجلة

 
52 

 :االستنتاجات
على النمو االقتصادي، ومن خالل الدراسة الوصفية والقياسية توصلنا إىل التعليم  ت الدراسة حتليل اثرتضمن

 :أهم االستنتاجات اليت تتلخص فيما يلي
وكذا عدد خرجيي  واالنفاق على الصحة احلقيقي بكل من إلنفاق على التعليم اإلمجايليتأثر منو الناتج احمللي  -

 .ومتفاوت وذلك بشكل طرديالتعليم العايل 
على التعليم جبميع مستوياته يؤدي إىل منو الناتج احمللي  اإلنفاقثبات صحة فرضية الدراسة، حيث الزيادة يف  -

 .2102-0891احلقيقي وبالتايل زيادة النمو االقتصادي يف اجلزائر يف الفرتة املمتدة ما بني  اإلمجايل

 :التوصيات

  جبميع مستوياته من التعليم االبتدائي للتعليم الثانوي واجلامعي وكذا التكوين ضرورة اهتمام الدولة بقطاع التعليم
الذي يلعبه هذا االخري يف توفري اهلام وهذا للدور ا القطاع احلساس، من خالل ختصيص مبالغ مالية معتربة هلذاملهين، 

 .راهنناسب مع متطلبات الوقت الية مبا يتالقوى العاملة املتعلمة والقادرة على االبداع والتنافس وبالتايل رفع االنتاج
  العمل على تبين اسرتاتيجيات وسياسات هتدف لالرتقاء مبخرجات التعليم يف كل مستوياته من االبتدائي إىل

 .التعليم اجلامعي
 ضرورة توجيه خمرجات التعليم العايل حنو التخصصات املطلوبة يف سوق العمل حىت تتوافق مع هذا االخري. 
 من واإلعانات املقدمة املنح كقبول التعليم قطاع لتمويل حكومية غري أخرى متويلية مصادر إجياد حماولة 

 .األخرى اإلنتاجية والوحدات املؤسسات
 

 :افاق البحث
 :يف ختام الدراسة، فان هذا البحث ما هو اال متهيد لبحوث اخرى يف هذا اجملال وهي جديرة بالبحث والدراسة نذكر منها

  وذلك لوجود ارتباط ذايت لالخطاء دراسة النموذج بواسطة السالسل الزمنية. 
  أثر االستثمار يف الصحة على النمو االقتصادي. 
 البحث يف مؤشرات قياس رأس املال البشري. 
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 فعالية السياسات الحكومية في تنشيط سوق رأس المال المخاطر
– مع اإلشارة إلى التجربة الكندية  -

 
 1محمد الشريف بن زواي . د  

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           

                      .أم البواقي جامعة   الشريف بن زواي،  محمد /د.  1

 : الملخص
. تعرض الورقة البحثية إحدى أهم طرق متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واملتمثلة يف رأس املال املخاطر
 إذ تسعى أغلب احلكومات إلنشاء سوق رأس مال املخاطر نظرا لتناسب هذا النمط من التمويل مع طبيعة

 . حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي يتميز بارتفاع املخاطرة واحلاجة امللحة واملتزايدة للتمويل
لذا تناولت الورقة البحثية خمتلف السياسات اليت ميكن أن تنتهجها احلكومات يف دعم هذا النوع من 

هذه السياسات، فضال على عرض التمويل مع لفت االنتباه لبعض األخطاء اليت ميكن ارتكاهبا أثناء تطبيق 
التجربة الكندية اليت استطاعت خالل فرتة وجيزة أن تقدم منوذجا رائدا يقتد هبا يف جمال دعم وتنشيط سوق 

 .رأس املال املخاطر
  ومتوسطة رأس املال املخاطر، سياسات احلكومة، متويل، مؤسسات صغرية :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This paper addresses one of the important methods of financing SME’S, so 

called venture capital. Most governments aim to engineer a venture capital 
market.  Which will plays a major role in the financing of SME’S. Because this 
technique of finance adapt with the high levels of risk and the huge needs for 
financing. 

This paper discusses the different policies which can apply by governments 
with a general view of the problems that could be faced. With the study case of 
the Canadian experience, which consider as one the most successful models in 
the context of supporting and stimulating the venture capital market.   

Key words: venture capital, government policies, financing, SME’S. 
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 مقدمة

قدرة كبرية على املساعدة يف إنشاء الصناعات اجلديدة، أو تنشيط  املخاطرمتتلك سوق رأس املال   
أسس  متينة لالقتصاد، فضال عن اخلربة اجليدة اليت تتمتع هبا يف جمال املقاوالت، إال الصناعات الناضجة ووضع 

أن احمليط غري األكيد هلذه السوق واحلضور الكبري ملشكل الوكالة، استدعى تدخل احلكومات من أجل إنشاء 
 .وتطوير هذه السوق

من املخاطرة، يعتمد على مراحل االستثمار استثمار مرافق بدرجة عالية ومتغرية  املخاطرويعترب رأس املال   
يف املؤسسة؛ حيث يقوم من خالله املستثمرون بدعم املقاولني بالتمويل الالزم واملهارات اإلدارية الستغالل الفرص 
املتاحة يف السوق، ألجل حتقيق أرباح على املدى البعيد وجتسيد األفكار واالبتكارات اجلديدة وبالتايل العمل على 

 . معامل املغامرة احملسوبة إرساء
وعموما توجد اجتاهات عامة للسياسات احلكومية اليت ميكن إتباعها هبدف دعم هذه السوق، تتمثل يف   

العرض املباشر لرأس املال احلكومي على املؤسسات، من خالل تقدمي حتفيزات مالية الستثمارات رأس املال 
 أنه ميكن أن يصحب برام  احلكومات لتنشيط سوق رأس املال غري. وتوسيع الضوابط املفروضة عليها املخاطر
عدة أخطاء، تؤدي إىل عدم جناح الربنام ، وقد تنجر هذه اإلخفاقات عن أخطاء بتصميم السوق أو  املخاطر

 .عن التوجيه اخلاطئ هلا
هذه  تسمح مالحظة أسواق رأس املال املخاطر بإدراك أن أغلبها حيصل على دعم حكومي، إذ أن ظهور

األسواق كان مرتبطا بعدة أشكال من املساعدة، ومن مث وجب التأكيد على دعم الدول اإلسالمية هلذا النوع من 
 .التمويل باعتبار أصوله يف االقتصاد اإلسالمي وكونه مبنيا على املشاركة يف الربح واخلسارة

 إشكالية البحث -6-6
د تركيبة السياسات احلكومية الناجعة واليت تسهم يف بناء على ما سبق، تربز إشكالية الدراسة يف حتدي

 .تنشيط سوق رأس املال املخاطر وجتعلها تقوم بالدور املنتظر منها على أكمل وجه
 أهمية الدراسة -6-3

 :ميكن تلخيص أمهية هذه الدراسة يف مجلة من النقاط نوردها فيما يلي
ق لتع اليم الش ريعة اإلس المية وأح د املف اتيح للنه وض بتموي ل التمويل عن طريق رأس املال املخاطر هو متويل مواف  -

 .االستثمارات طويلة األجل يف العامل اإلسالمي
تعرض الدراسة جمموعة من السياسات اليت من شأن احلكوم ة إتباعه ا إلرس اء قواع د س وق رأس م ال خم اطر وف ق  -

 .أسس صحيحة تضمن هلا النجاح على املدى البعيد
التجرب  ة الكندي  ة الناجح  ة يف تص  ميم وهندس  ة س  وق رأس م  ال خم  اطر ح    يتس    لل  دول الس  ري تع  رض الدراس  ة  -

 . على ضوئها بغية إنشاء سوق رأس مال خماطر ناجحة
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 .تسهم الدراسة يف إثراء موضوع رأس املال املخاطر خاصة باللغة العربية -
 منهجية الدراسة -6-4

نه  االس تقرائي م  ن خ الل إتب اع األس  لو  الوص في التحليل  ي ي تم االعتم اد يف اجن  از ه ذه الدراس ة عل  ى امل 
لع  رض أمهي  ة س  وق رأس امل  ال املخ  اطر بالنس  بة للحكوم  ات وخمتل  ف السياس  ات املتبع  ة يف تنش  يطها واملعوق  ات ال  يت 
ميكن أن تص ادف احلكوم ة أثن اء عمله ا عل ى إنش اء ه ذه الس وق معتم دين يف ذل ك عل ى العدي د م ن املراج ع، كم ا 

س  تعانة ب  املنه  االس  تقرائي بإتب  اع أس  لو  دراس  ة احلال  ة لع  رض التجرب  ة الكندي  ة وإب  راز خمتل  ف املراح  ل ال  يت ي  تم اال
 .اتبعتها احلكومة الكندية إلرساء سوق رأس مال خماطر ناجحة

 مباحث الدراسة -3
 أهمية سوق رأس المال المخاطر بالنسبة للحكومة: المبحث األول

مص  در "ملبح  ث م  ن امله  م التعري  ف ول  و بإمل  از ب  رأس امل  ال املخ  اطر فه  و يعت  رب قب  ل اخل  وض يف ه  ار ه  ذا ا  
متوي  ل املش  اريع االس  تثمارية لك  ل م  ن املؤسس  ات الص  غرية واحلديث  ة، يف مرحل  ة م  ا بع  د اإلنش  اء، م  ن خ  الل املس  امهة 

فيه ا األم وال ه و م ا  وليس نوع املؤسس ات ال يت توظ ف 1"برأس املال، وتقدمي اخلربة واملشورة لتسيري هذه املؤسسات
ميي   ز اس   تثمارات رأس امل   ال املخ   اطر ع   ن بقي   ة أش   كال االس   تثمارات التقليدي   ة، لك   ن م   ا ميي   زه ه   و الرقاب   ة املفروض   ة 

تتمث    ل يف  2وللتخص    يص أكث    ر، يتمي    ز رأس امل    ال املخ    اطر ب    ثال  خص    ائص. وتس    يري االس    تثمارات بع    د اجنازه    ا
 .ملدة طويلة والتدخل النشيط واملستمر يف تسيري املؤسسةاملسامهة برأس املال، متابعة االستثمارات 

وعل  ى العم  وم تكم  ن جاذبي  ة س  وق رأس امل  ال املخ  اطر يف ق  درسا الكب  رية عل  ى املس  اعدة يف متوي  ل وإنش  اء 
فض   ال ع   ن ق   درة  3.الص   ناعات اجلدي   دة، وأيض   ا ق   درسا عل   ى تنش   يط الص   ناعات الناض   جة ووض   ع أس   س لالقتص   اد

رة عل  ى انتق  اء وتب  ي مش  اريع جدي  دة تتمي  ز باإلب  داع واالس  تثنائية، إض  افة إىل التطبي  ق املش  رتك رؤوس األم  وال املخ  اط
للمخ    اطرة املرتفع    ة، الق    درة العالي    ة عل    ى التس    يري واخل    ربة الكب    رية باملق    اوالت، وغريه    ا م    ن الق    درات، ال    يت دفع    ت 

 .باحلكومات حنو السعي إىل إنشاء أسواق رأس املال املخاطر
إذ أن ع   دم 4اث   ل املعلوم  ات الس  بب األساس   ي لت  دخل احلكوم  ة يف س   وق رأس امل  ال املخ  اطر،يع  د ع  دم مت

متاث  ل املعلوم  ات ق  د يك  ون الس  بب الرئيس  ي يف فش  ل الس  وق، فع  دم متاث  ل املعلوم  ات يق  ود إىل إخف  اء معلوم  ات أو 
يف بع ض ال دول إىل ام تالك كم ا يع ود ظه ور وبق اء أس واق رأس امل ال املخ اطر   5.أفعال، واليت ترتبط مبش كل الوكال ة

أص   حا  رؤوس األم   وال املخ   اطرة مي   زة الق   درة عل   ى التعام   ل م   ع ح   االت ع   دم متاث   ل املعلوم   ات،  ( أو اكتس   ا )
كنتيجة للجهد املبذول من طرف مؤسسات رأس املال املخاطر يف احلصول على املعلومات والتكنولوجي ات، فض ال 

ات، إال أن إمكاني   ة فش   ل أس   واق رأس امل   ال املخ   اطر يف دول أخ   رى ع   ن اخل   ربة الكب   رية ال   يت متتلكه   ا ه   ذه املؤسس   
 .تكون كبرية بشكل يستدعي تدخل احلكومة
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يع   ود الس    بب الث    او لت   دخل احلكوم    ة يف س    وق رأس امل   ال املخ    اطر إىل األث    ر االمل   ا  لس    وق رأس امل    ال 
داع، ووفق  ا ل  ذلك، ف  ان دع  م س  وق املخ  اطر عل  ى اإلب  داع وك  ذا البح  ث والتط  وير، ف  رأس امل  ال املخ  اطر ينش  ط اإلب  

رأس امل  ال املخ  اطر م  ن ش  أنه أن ينش  طها، إض  افة إىل الرف  ع م  ن اإلب  داع حن  و مس  تويات كف  أة، يف ح  ني ي  رتبط فش  ل 
 6.السوق باإلبداع الغري كايف

يعد ضعف أسواق رأس املال سببا مهما لتدخل احلكومة يف سوق رأس املال املخاطر، ألن املؤسسات 
بداع تعاو يف أغلب األحيان من القيود املفروضة على االقرتاض، لعدم امتالكها للضمانات القائمة على إ

املطلوبة، كما أن متويل املؤسسات بدون ضمانات حيتاج إىل مراقبة مستمرة، غري أن هذا النوع من التمويل مكلف 
ة عالوة على األموال اليت عند التوازن، تدفع املؤسسات ذات الضمانات املنخفض. نتيجة للرقابة املفروضة

تقرتضها، كما أن املؤسسات اليت ضماناسا حتت العتبة املطلوبة ملنح القروض، ال ميكنها احلصول على التمويل، 
ألهنا ال تستطيع تسديد خدمة الدين املرتتبة عن القروض الضخمة اليت هي حباجة إليها، وهذا ما يرتتب عنه 

دي بدوره إىل اخنفاض معدل الفائدة على القروض، وهبذا تصبح املؤسسات ارتفاع نسبة عرض األموال، مما يؤ 
ذات الضمانات املنخفضة قادرة على احلصول على التمويل الالزم، ومن جهة أخرى ارتفاع العائد املتوقع 

ة ملعل من متويل املؤسسات ذات الضمانات العالية مقبول بالنسب( اخلطر املتوقع، صايف الضرائب) لالستثمار 
للمؤسسات املمولة ومن دون رقابة، وهذا ما يبقي التمويل عن طريق رأس املال املخاطر كحل أمام املؤسسات 

لذا، فنتيجة للضمانات املفروضة على . ذات الضمانات املنخفضة، ويف كلتا احلالتني ترتفع نسبة اإلبداع
ونسبة اإلبداع تعكسان تأثري  االقرتاض، يالحظ أن االستثمار يف املؤسسات ذات الضمانات املنخفضة

 7.السياسات احلكومية على عرض األموال والعائد املتوقع لالستثمارات
 السياسات الحكومية المنتهجة لتنشيط سوق رأس المال المخاطر: المبحث الثاني

من املالحظ أن أغلب أسواق رأس املال املخاطر حتضى بدعم حكومي، إذ أنه من غري املمكن أن تظهر 
األسواق دون تلقيها العناية الالزمة لذلك، ويبقى اهلدف األساسي للحكومات هو معرفة حاجات هذه هذه 

 .السوق ح  يتس  هلا تقدمي الدعم املناسب من أجل تطويرها
 االتجاهات األساسية للسياسات الحكومية-0

 OCDE: Organisation De)منظمة التعاون وتطوير االقتصاديات  ذكر تقرير
Coopération Et De Développement Economiques )ثالثة اجتاهات  0222 لسنة

عامة للسياسات اليت ميكن اتباعها من قبل احلكومة عند التدخل يف سوق رأس املال املخاطر، االجتاه األول يتمثل 
يزات مالية أما االجتاه الثاو، فيتمثل يف تقدمي حتف. يف العرض املباشر لرأس املال احلكومي على املؤسسات

. واالجتاه الثالث، يكون عن طريق توسيع ضوابط استثمارات رأس املال املخاطر. الستثمارات رأس املال املخاطر
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باعتبار أن تأثريها يكون فقط على . لكن هذه السياسات ال يكون هلا أثر كبري على سوق رأس املال املخاطر
 .جانب العرض، لكنها ال تضمن جانب الطلب

هذه االجتاهات الثالثة، تنشيط استثمارات رأس املال املخاطر اخلاص من خالل مجلة من يضاف إىل 
كما ميكن . السياسات والشروط اليت تتضمنها الضوابط املفروضة على نوع املستثمرين يف سوق رأس املال املخاطر

إلنشاء أين تكون أن تستهدف سياسة تقدمي التمويل املباشر للمؤسسات، املؤسسات اليت جتاوزت مرحلة ا
 .املخاطرة مرتفعة وبالتايل ال تكون هذه املؤسسات مفضلة بالنسبة لرأس املال املخاطر اخلاص

وقد وجه التقرير عدة انتقادات للسياسات احلكومية  يف سوق رأس املال املخاطر، من بينها أن 
أيضا على أنه ميكن للحكومات أن  السياسات احلكومية تعيق تطور رأس املال املخاطر اخلاص، كما أكد التقرير

 . تؤدي دور مهم يف تطوير سوق رأس املال املخاطر
 طرق التدخل الحكومي لتنشيط سوق رأس المال المخاطر -6

تستهدف احلكومات يف الغالب مرحلة ما بعد اإلنشاء، من أجل التدخل لتقدمي الدعم، وذلك ح  ال 
 مرحلة ما بعد اإلنشاء تكون املخاطرة مرتفعة واحلاجة إىل األموال  تعيق تطور رأس املال املخاطر اخلاص، ألن يف

يبقى فقط حتديد شكل التدخل الذي . كبرية، وبالتايل ال تكون هذه املرحلة مفضلة لرأس املال املخاطر اخلاص
ر وميكن تقسيم تدخالت احلكومة إىل شكلني أساسيني، التدخل املباش. سيكون أكثر فاعلية يف تنشيط السوق

والتدخل غري املباشر، باإلضافة إىل النموذج اهلجني الذي يكون يف حالة تدخل احلومة ومستثمري القطاع اخلاص 
 .يف نفس الوقت

 التدخل الحكومي المباشر  -6-0
ميكن أن تسعى احلكومة للتنفيذ املباشر لربام  رأس املال املخاطر، أي االشرتاك مباشرة يف نشاط رأس  

عن طريق قيامها بدور وسيط مايل يف السوق، من خالل إجنازها لعملية االستثمار بدًء من فحص املال املخاطر، 
الصفقات من أجل عملية التمويل ح  الرقابة على االستثمارات، مستعملة يف ذلك املال العام، وقيامها يف الوقت 

 8.نفسه بدور الشريك العام والشركاء حمدودي املسؤولية
 مي غير المباشرالتدخل الحكو  -6-6

ميكن أيضا للحكومة أن توكل جمموعة من املهام إىل مسريي مؤسسات رأس املال املخاطر اخلاصة، وذلك      
وقد أصبح التدخل . باعتبار أن هذه املؤسسات اخلاصة متلك اخلربة واملهارة اليت تتطلبها حرفة رأس املال املخاطر

 9.ب اخلربة الكبرية ملؤسسات رأس املال املخاطر اخلاصةغري املباشر للحكومة هو النمط املهيمن بسب
وتستعمل احلكومة عدة حمفزات لتشجيع تدخل مؤسسات رأس املال املخاطر اخلاصة يف السوق كاحلوافز املتعلقة     

 10.هابالسياسة الضريبية، الشروط التنظيمية اليت حتكم عمل مؤسسات رأس املال املخاطر، توفري السيولة الالزمة وغري 
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 النموذج الهجين للتدخل الحكومي -6-3
يقصد بالنموذج اهلجني النموذج الذي تعمل فيه مؤسسة رأس املال املخاطر اخلاص أو الشريك العام   

وقد مت استعمال  11.، وأحد هؤالء الرؤساء هي احلكومة(الشركاء حمدودي املسؤولية)كوكيل جملموعة من الرؤساء 
( 20)ل كالواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا، أسرتاليا وأملانيا، والشكل رقم هذا النموذج من طرف عدة دو 

 .يوضح التدخل املشرتك لكل من احلكومة واملستثمرين اخلواص
 

 النموذج اهلجني لتدخل احلكومة يف سوق رأس املال املخاطر (:50)الشكل رقم 

 
  ,p:130.cit-OpHans Landström ,2007 ,:المصدر

كومة يف النموذج اهلجني دور شريك حمدود املسؤولية ذو طبيعة خاصة، باعتبارها ال تتدخل يف تؤدي احل
ويتم استخدام طريقة أو أكثر من . القرارات التجارية والتنفيذية ملسريي الصندوق، وذلك مبجرد بدء االستثمار

 12:طرق التحفيز التالية
ك حمدود املسؤولية وفق معدل عائد حمدد، عموما تستثمر السلطات العامة كشري: حتديد عائدات احلكومة -

وعند حصول صندوق رأس املال املخاطر على أي عائدات مقابل بيع مسامهته يف . يقار  معدل تكلفة رأس املال
إحدى املؤسسات املمولة، حتصل السلطات العامة على النسبة املتفق عليها مسبقا فقط، وباقي العائدات تقسم 

 .حمدودي املسؤولية والشريك العامعلى بقية الشركاء 
قد ترغب احلكومة يف التأثري على : التأمني املضمون خلسائر الشركاء حمدودي املسؤولية النامجة عن االستثمار -

قرار االستثمار من خالل حتمل كل أو جزء من خسائر احملافظ االستثمارية للمستثمرين اخلواص، وعادة ما تكون 
كما أن الضمان قد .من تكاليف املستثمرين% 50و %02ونة بنسبة ترتاوح بني نسبة من االستثمارات مضم

تبقى فقط اإلشارة إىل أن هذه الضمانات .يكون على الصندوق بكامله أو على احملفظة االستثمارية لكل مستثمر
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ا احلافز ال حتسن إيرادات الصندوق ولكن تقلص من خسائر املستثمرين يف حالة فشل الربنام ، ويتم تطبيق هذ
 .إىل جانب حوافز أخرى من أجل الرفع من عائدات الصندوق

يتيح خيار إعادة الشراء للمستثمرين اخلواص فرصة إعادة شراء جمموع مسامهات احلكومة : خيار إعادة الشراء -
اً ويعد خيار إعادة الشراء حافز . يف الربنام ، وذلك يف وقت حمدد ووفق شروط حمددة مسبقا قبل بدء الربنام 

 .واضحاً وفرصة خلروج احلكومة مبكرا من االستثمار
 

 معوقات السياسات الحكومية في تنشيط سوق رأس المال المخاطر: المبحث الثالث
ميكن أن يصحب الربام  احلكومية لتنشيط سوق رأس املال املخاطر عدة أخطاء، قد تؤدي إىل عدم 

فاقات إىل إخفاقات يف تصميم السوق وإخفاقات نامجة عن وتنقسم هذه اإلخ. جناح الربنام  ح  قبل البدء فيه
 . التوجيه اخلاطئ للسوق

 . وفيما يلي سيتم عرض بعض األخطاء اليت ميكن ارتكاهبا عند وضع هذه الربام 
 عدم فهم متطلبات السوق -0

زات السوق ح  تعمل الربام  احلكومية على إملاد حميط يسمح بنجاح املقاولني اجلدد، ملب أوال فهم ممي
ميكن إلقاء الضوء على ثال  عوامل تؤدي إىل تعارض جهود احلكومة مع عمل . والتمويل املرفق مبخاطرة عالية

 .سوق رأس املال املخاطر، تتمثل يف الفرتة الزمنية للربنام ، حجمه ومرونته
 الفترة الزمنية للبرنامج -0-0

ية مرتبط باملدة الزمنية للمشروع، واليت غالبا ما تكون أحد األخطاء الشائعة عند وضع برام  التمويل احلكوم
. ، واليت تدفع املسؤولني إىل توجيه الربام  وحماولة تثبيتها يف فرتة قصرية(يف الدول الدميقراطية) حمدودة بالدورة االنتخابية 

 13.تائجهالكن بناء سوق رأس مال جريء يتطلب استثمارات طويلة األجل، تستغرق عدة سنوات ح  تظهر ن
 حجم البرنامج -0-6

اخلطأ الثاو مرتبط حبجم الربنام ، فكون الربنام  صغري جًدا أو كبري جًدا ميكن أن يشكل صعوبات  
كبرية، فاملشكلة مع الربنام  الصغري أنه ال حيد  فرقا كبريا،  فمن غري املمكن أن حيد  برنام  صغري تأثريا كبريا 

ن وصول معلومات قليلة عن الربنام  لعدد قليل من املستثمرين ومؤسسات على اقتصاد كبري ومتنوع، فضال ع
كما أن املؤسسات اليت حصلت على التمويل ال ميكنها احلصول على رأس مال إضايف من . رأس املال املخاطر

من جهة أخرى، كون الربنام  كبري جدا، ميكن أن يثبط التمويل اخلاص، . أجل الوصول إىل مستويات أعلى
مكان  التمويل احلكومي التوسع  إىل أن يعمل على كبح رغبة مؤسسات رأس املال املخاطر من أن تستثمر يف فبإ

 14.سوق ما، بسبب استغالل مؤسسات التمويل احلكومية كافة الفرص املتاحة يف السوق
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 مرونة البرنامج -0-3
نام ، فرؤوس األموال املخاطرة تقوم النقطة الثالثة اليت ملب على احلكومة الرتكيز عليها هي مرونة الرب 

باالستثمار يف مؤسسات صغرية تعمل يف حميط غري أكيد، معتمدة يف ذلك على حقوق الرقابة اليت متتلكها على 
ويعد تغيري االسرتاتيجية املتبعة وفريق التسيري جزء مكمل . هذه املؤسسات بعد متويلها وهذا من أجل توجيهها

حيانا اإلدارة يف املؤسسات العمومية تنظر إىل هذه التحوالت كتطورات غري طبيعية لعملية االستثمار، لكن أ
واحنراف عن املخطط الذي مت وضعه مسبقا، وينت  عن عدم املرونة حتمل املؤسسة ضريبة إضافية مقابل جناحها، 

 15.وعليه ال ملب إرفاق برام  تنشيط سوق رأس املال املخاطر بضوابط مفرطة
 التطبيق السيئ للبرنامج الحكومي -6

ح  إذا مت وضع منوذج لتنشيط سوق رأس املال املخاطر بشكل جيد، تبقى إمكانية فشله واردة عند 
. فتطبيق هذه الربام  تلزمه جمموعة من القرارات، وقد يرفق تطبيقه جمموعة من األخطاء، واليت ملب جتنبها. بدئه

 .واملسريين أو عدم تقييم ما حيد  مع الربنام  كعدم االهتمام بتحفيز املقاولني
 مشكل التحفيز -6-0

ينفق املستثمرون ذوي اخلربة يف املؤسسات املقاولة مبالغ كبرية بغرض حتفيز املقاولني، وهذا من أجل 
وألنه من غري . التأكد من أن املقاولني يعملون على تعظيم قيمة املؤسسة أكثر من خدمة مصاحلهم اخلاصة

كن على مؤسسات رأس املال املخاطر معرفة كل األفعال اليت يقوم هبا املقاول، يبقى التحفيز هو احلل الوحيد املم
 .الذي يربط مصاحل املقاول مبصلحة املؤسسة

ويف . ال تنظر احلكومات دائما إىل التحفيز بالعناية الالزمة قبل املبادرة يف تأسيس سوق رأس مال جريء 
ميم الربام  اليت تضعها هذه احلكومات لكي يعمل املسامهون من القطاع اخلاص بشكل جيد، أغلب األحيان،يتم تص

سواء قدم املشروع عوائد جيدة أم ال، لكن بدل ذلك، يتم ربط االستثمارات بعوائد مالية، متجاهلني بذلك األهداف 
 16.( لصندوق باالستثمار أم الكتقدمي عموالت ثابتة سنويا سواء قام ا)األساسية اليت مت التحفيز من أجلها 

 الحاجة إلى تقييم البرنامج -6-6
ملب أن يتم تقييم املشاركني من القطاع اخلاص وفق معيار أساسي، يتمثل يف األداء، ويكون ذلك من 
خالل الرتكيز على مجلة من اخلصائص اليت تكون مرتبطة مع مقدرة املشاركني يف الربنام  على حتقيق األهداف 

وميكن أن تتضمن هذه اخلصائص خربة هذه املؤسسات، وجود اسرتاتيجية واضحة على مستوى  املسطرة،
املؤسسات املمولة، وتسمح هذه اخلصائص للمسؤولني احلكوميني بالتمييز بني املؤسسات ذات األداء العايل وتلك 

 17.اليت مل تتمكن من الوصول إىل األهداف املرجوة
أس املال املخاطر على منح من عدة مصادر حكومية أحد املؤشرات ويعد حصول املقاولني ومؤسسات ر  

املرتبطة بتقصري املقاولني ومؤسسات رأس املال املخاطر، ألن عدم حتقيق نتائ  ملموسة ميكن إرجاعه بسهولة إىل 
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ر  من وهذا ما يسمح للعديد من املؤسسات بالته. طبيعة استثمارات رأس املال املخاطر املرتبطة مبخاطرة عالية
وعليه، من شأن التقييم الصارم ضمان جذ  الربنام  للمقاولني ومؤسسات رأس املال املخاطر . املسؤولية

 18.املناسبني فقط
 

 التجربة الكندية في مجال تنشيط سوق رأس مال مخاطر: المبحث الرابع
خاطر ح  تسمح تقدم التجربة الكندية فرصة فريدة لتحليل دور احلكومة يف دعم سوق رأس املال امل  

بظهور صناعات ناجحة، ويف نفس الوقت تعمل على التقليل من نتائ  عدم التناظر الكبري للمعلومات الذي 
 . يسود هذا النوع من التمويل

تنظيم سوق األوراق المالية وسوق رأس المال المخاطر في كندا -0  
ر بني طريقتني للحصول على التمويل تتيح السوق الكندية للمؤسسات اليت تدخل مرحلة اإلنشاء اخليا  

، اخليار األول يتمثل يف سوق رأس املال املخاطر التقليدية، واليت تعد (2)الالزم، كما هو موضح يف الشكل رقم 
الطريقة الثانية هي السوق احلكومية لرأس املال املخاطر . ثالث أكرب سوق يف العامل من حيث توفر األموال

(TSXV: Toronto Stock Exchange Venture) وتتشابه كلتا السوقني من حيث طريقة ،
 الدخول إليهما، دورات التمويل واخلروج من مراحل التمويل املختلفة، وتقدم السوق احلكومية لرأس املال املخاطر

جمموعة من طرق التمويل مثلها مثل السوق التقليدية، باإلضافة إىل تقدمي تسهيالت كبرية للمؤسسات حديثة 
هو اخلروج من االستثمارات  شأة من أجل الدخول إليها، غري أن هدف السوق احلكومية لرأس املال املخاطرالن

، يف حني  تبقى أفضل طريقة TSX (Toronto Stock Exchange)عن طريق سوق األوراق املالية 
 .للخروج من السوق التقليدية عن طريق العرض العام على اجلمهور

 الكندية لتمويل المؤسسات الناشئة السوق(: 2)الشكل رقم 

 
Source: Cécile Carpentier & Jean-Marc Suret, "The Canadian Public Venture Capital Market", 
available at wileyonlinelibrary.com, 2010, p : 305,   
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ملال ُمصدر ُمدرج يف سوق رأس ا 0020و( TSX)ُمصدر ُمدرج يف بورصة تورنتو  0051هناك   
وتقوم سوق رأس املال املخاطر احلكومية بتسيري . 0221يف نوفمرب   (TSXV)املخاطر احلكومية بكندا 

، حيث تستفيد من تسهيالت (TSX)املؤسسات العمومية حديثة النشأة، هبدف سيئتها لدخول بورصة تورنتو 
 .كبرية فيما خيص متطلبات اإلدراج

 إلى تنشيط سوق رأس المال المخاطر  السياسات الحكومية الكندية الرامية-2
باإلمكان حصر السياسات احلكومية الكندية اجتاه رأس املال املخاطر يف شكلني أساسيني، األول يتمثل يف 

أما الثاو فيتمثل يف اإلطار القانوو، وميكن أن يضم اإلطار القانوو، اإلطار الضرييب . االستثمار احلكومي املباشر
تشكيلة واسعة من السياسات احلكومية ( 20)لقة بتمويل املقاوالت، ويقدم اجلدول رقم وقوانني أخرى متع

 .الكندية، اليت تندرج حتت هذين الشكلني
 خمتلف السياسات احلكومة الكندية لدعم سوق رأس املال املخاطر (:50)الجدول رقم 

 المعوقات المحتملة الفوائد المحتملة الوصف الميزة 
ام  الرب (: أ)اجلزء 

احلكومية املباشرة لدعم 
رأس املال املخاطر 
 وحتفيزات أخرى

إعانات ضريبية لنوع واحد 
من صناديق التمويل عن 
 طريق رأس املال املخاطر

تقدم احلكومة ختفيضات 
ضريبية لألفراد الذين 
يستثمرون يف نوع واحد 
من صناديق رأس املال 

 املخاطر

على )احلصول على متويل كبري 
واحد من صناديق األقل لنوع 

 (.رأس املال املخاطر

خروج أنواع أخرى للصناديق 
التمويل من السوق، ختفيض 

 .العائدات يف السوق

مسامهات احلكومة يف 
صناديق رأس املال املخاطر  
 كشريك حمدود املسؤولية

ربط االستثمارات احلكومية 
 مبستثمرين خواص

الرفع من فرص التمويل عن 
 .رطريق رأس املال املخاط

مكلفة، ال توجد سياسة 
واضحة عند اختيار مسريي 
الصندوق، عدم توفر احلرية 
التامة عند اختيار املؤسسات 
 .املقاولة اليت سيتم متويلها

صناديق رأس املال املخاطر 
التابعة للحكومة بنسبة 

022%. 

احلكومة هي اليت تسيري 
ومتول صناديق رأس املال 

 .املخاطر

متويل مؤسسات ليس 
تطاعتها احلصول على باس

التمويل، كاملؤسسات احمللية 
 .املعزولة

 .مكلفة، مشاريع غري كفأة

النظام (:  )اجلزء 
 الضرييب

نسبة الضريبة على املؤسسات 
مقابل نسبة الضريبة على 

 .الدخل

اختالف نسيب بني 
الضريبة على املؤسسات 
 .والضريبة على الدخل

ضريبة على املؤسسات منخفضة 
ضريبة على الدخل بالنسبة لل

تؤدي إىل ارتفاع عدد املؤسسات 
 .املنشأة

تغيري حوافز املستثمرين 
 .سلبيا

القوانني (:  ج)اجلزء 
 املتعلقة بالسندات املالية

فرتات العرض العام للسندات 
على اجلمهور واملتطلبات 

 .اخلاصة هبا

تكلفة جعل املؤسسات 
 .عمومية

التكلفة املنخفضة جلعل 
ة تسهل من املؤسسات عمومي

رفع رأس مال املؤسسات 
 .الصغرية

 .الغش

Source: Douglas Cumming& Sofia Johan, "Phasing Out an Inefficient Venture Capital Tax 
Credit  " ,Journal of Industry, Competition and Trade, working paper, 2010, pp : 33-35. 
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 الكندية في تطوير االستثمارات الجديدة قياس أداء سوق رأس المال المخاطر   -3
ميكن قياس أداء سوق رأس املال املخاطر يف كندا عرب عدة طرق، الطريقة األوىل تتمثل يف حتليل نسبة   

أما الطريقة الثانية فتكون عن طريق قياس (. خروج املؤسسات من السوق)اإلخفاق للمؤسسات املدرجة حديثا 
عرب مقارنة نسبة املؤسسات املمولة عن طريق رأس املال املخاطر واليت تدخل سوق نسبة جناح املؤسسات املدرجة 

عن طريق العرض العام على اجلمهور مع تلك اليت تدخل سوق األوراق املالية عن ( TSX)تورنتو لألوراق املالية 
الذي يكسبه  ، والطريقة الثالثة تتمثل يف معدل العائد(TSXV)طريق سوق رأس املال املخاطر احلكومية 

 19.املستثمرون
 Cécile Carpentier)خلصت نتائ  الدراسة اليت قامت هبا سيسيل كاربانتري وجني مارك سرييت   

& Jean-Marc Suret ) على املؤسسات احلديثة املدرجة يف سوق رأس املال املخاطر احلكومية بكندا
(TSXV )  باحثني مبقارنة نسبة جناح املؤسسات حيث قام ال20أداء هذه السوق،  0222-0812خالل الفرتة

مع معطيات سوق رأس املال املخاطر التقليدية بكندا، واليت عادة ما تَعتربر عملية ( TSXV)املدرجة حديثا يف 
العرض العام على اجلمهور عبارة عن جناح للمؤسسة املمولة عن طريق رأس املال املخاطر، وقد مت التوصل إىل أن 

وهذا راجع إىل أن السوق . ق احلكومية يساوي أربع مرات معدل النجاح يف السوق التقليديةمعدل النجاح يف السو 
احلكومية تستقبل مؤسسات جديدة أكثر مما تستقبله عادة سوق رأس املال املخاطر، حبيث خالل الفرتة اليت متت 

أس املال املخاطر احلكومية دراستها، كانت نسبة املؤسسات اليت تدخل سوق األوراق املالية انطالقا من سوق ر 
 .مقارنة مع تلك اليت تدخل عن طريق عمليات العرض العام على اجلمهور هي سبعة إىل واحد

يف اخلمس سنوات األخرية، كان معدل اخلروج من سوق األوراق املالية للمؤسسات املمولة عن طريق   
قل بكثري من نسبة اإلخفاق أدة األمريكية، و رأس املال املخاطر احلكومي يف كندا أقل منه يف الواليات املتح

كما أشارت الدراسة أيضا إىل أن معدل العائد يف سوق .املالحظة يف قطاع رأس املال املخاطر اخلاص يف كندا
 .رأس املال املخاطر احلكومية كان يفوق معدل العائد يف سوق رأس املال املخاطر اخلاص

 كندااستثمارات  سوق رأس المال المخاطر ب -4
مليار دوالر   98جتاوزت املبالغ املقدمة من طرف رأس املال املخاطر احلكومي ورأس املال املخاطر اخلاص   

% 02,22، أي ما ميثل اخنفاض بنسبة 0202مليار دوالر كندي سنة  02,25، وبلغت 0220كندي سنة 
 ((.3)كما يوضح ذلك الشكل رقم ) خالل هذه الفرتة 
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 0202-0220ولة رأس املال املخاطر اإلمجالية يف كندا للفرتة سي (:3)الشكل رقم 

 
 www. cvca.com: مت إنشاء الشكل انطالقا من معطيات متوفرة على املوقع: المصدر
توزيع األموال املستثمرة يف سوق رأس املال املخاطر بكندا حسب نوع املستثمرين للفرتة ( 4)يوضح الشكل رقم 

 .0200النصف األول من  -0222
توزيع األموال املستثمرة يف سوق رأس املال املخاطر بكندا حسب نوع املستثمرين للفرتة  (:4)الشكل رقم 

 0200النصف األول من  -0222

 
Source:Canada’s Venture Capital Market, Prepared by Thomson Reuters for the Canadian 

Venture Capital & Private Equity Association, 2011, available at :  www. cvca.com 
 

، على الرغم من ارتفاع كل من رأس املال املخاطر  0200والنصف األول من  -0222خالل الفرتة املمتدة بني 
. اخلاص واحلكومي، إال انه تبقى املبالغ املقدمة من طرف القطاع اخلاص دائما أكرب من تلك اليت تقدمها احلكومة

ن املهمة األساسية للقطاع العام ليست فقط دعم املؤسسات اجلديدة، بل العمل على توفري وهذا راجع إىل أ
ويظهر أن احلكومة استثمرت يف النصف . الشروط الضرورية لتحفيز املؤسسات ودعم سوق رأس املال املخاطر

تثمرة يف النصف من املبالغ املس% 02مبعدل أكرب مقارنة بالسنوات السابقة أي حوايل  0200األول من سنة 
 .0200األول لسنة 
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 الخاتمة -4
يبقى اهلدف األساسي للحكومات هو معرفة حاجات سوق رأس املال املخاطر ح  يتس  هلا تقدمي   

إذ توجد ثالثة اجتاهات عامة لتدخل احلكومة يف سوق رأس املال املخاطر . الدعم املناسب من أجل تطويرها
ال احلكومي على املؤسسات، تقدمي حتفيزات مالية الستثمارات رأس املال تتمثل يف العرض املباشر لرأس امل

كما أنه على احلكومة األخذ بعني االعتبار خمتلف . املخاطر وتوسيع ضوابط استثمارات رأس املال املخاطر
 األخطاء اليت قد تصحب برام  تنشيط سوق رأس املال املخاطر واليت تكون عادة متعلقة بتصميم السوق أو

 .التوجيه اخلاطئ للسوق، والعمل على جتنبها أو تصحيحها يف حالة الوقوع فيها
 

 الهوامش وقائمة المراجع حسب تواردها -0
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 دور إدارة الجودة الشاملة في الرفع من مستوى التعليم بالجامعات الجزائرية
- جامعة المدية -دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير -

 1 شبوطي حكيم/د
 2 خليفة أحالم .أ

 
 
  

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
                                                           

 .العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحيي فارس، المديةكلية العلوم االقتصادية  ، ،شبوطي حكيم/ د  1
.العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحيي فارس، المديةكلية العلوم االقتصادية م، طالبة دكتوراه، خليفة أحال   2

  

 :الملخص
إدارة اجلودة الشاملة حىت تلقى النجاح يف نطاق احلرم اجلامعي، يتعني على املسؤوللني عؤا املواسؤاأل ادمياد  ؤة  

وا العمؤؤع علؤؤى إعؤؤلاد عمل ؤؤة تنة ؤؤو إدارة اجلؤؤودة الشؤؤاملة مؤؤا دؤؤة  دلؤؤة   اؤؤة أمياد  ؤؤة منااؤؤ ة، لال ؤؤل   تط  ؤؤة  ؤؤ
املؤؤؤؤن ا يف اةدارة مؤؤؤؤا دؤؤؤؤة  تؤؤؤؤولم لاعؤؤؤؤلة  ؤؤؤؤاملة للمعلومؤؤؤؤاأل ل مؤؤؤؤا يتعلؤؤؤؤة  والع ؤؤؤؤا، لا ؤؤؤؤلماأل الؤؤؤؤ  تقؤؤؤؤلم ا، 

 لاملستة ل من ا، لالصعو األ ال  تواج  ا مبا يضما تق  م ا، لحتليل املشكةأل القائمة لاملتولعة لاداال ب 
 .إلعتماد الجامعيإدارة الجودة الشاملة، ضمان الجودة، ا: الكلمات المفتاحية

  

 

Summary 

   Total Quality Management even had success in the campus-wide, should 

those responsible for academic institutions to work on the preparation process 

of the implementation of total quality management through the creation of an 

appropriate academic environment, and begin to apply this approach in 

management by providing a comprehensive base of information with respect to 

their betterment, and the services they provide, and the beneficiary, and the 

difficulties faced by ensuring evaluation and determine the existing and 

anticipated problems and methods that drive them to embrace this concept. 

Key words: total quality management, quality assurance, university 

accreditation. 
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  : تمهيد

يرميز على منع للوع املشكةأل لل س عةج املشكةأل  ودة الشاملة الو ت ين اجلامعة اجلزائرية ملن ا إدارة اجل     
 عل للوع ا، يعترب عنصرًا م مًا لتحق ة  لل ا لاحملالظة على النجاح لالرلي مبستوى التعل م اجلامعي، لذلك ما 

جلامعة لض ط جودة دة  نشر ثقالة اجلودة لالعمع هبا  ل ا ما االدارة العل ا مرلرا جبم ع املستوياأل العاملة  ا
 .ا لماأل ال  تقلم ا ااتنادا على أاس علم ة عامل ة

لتعترب اجلودة أحل أ م ملادع التغ م يف التعل م اجلامعي اهلادف إىل حتسني اددا  لاحملالظة على االاتمرارية     
ا ة النوع ة للطةب لالتطور املستمر، لتأمني جودة التعل م اجلامعي أص ح الضمانة احلق ق ة للرلع ما الكة

 .لتزليل م  امل اراأل الةزمة، لتطوير موا   م لللراهتم لااتعلاداهتم للمسامهة يف  نا  االلتصاد امل ىن على املعرلة
مامدى مساهمة إدارة الجودة الشاملة في تحسين مستوى : انطةلا مما تقلم  كا طرح اة كال ة التال ة

 ؟ فع من جودة مخرجاتهاالتعليم بالجامعات الجزائرية والر 
 
 

  :فرضية الدراسة
 : كا لضع الةرض ة الرئ س ة التال ة

 ني اجتا األ ادااتوة حو  مسامهة ( α=0.05)ال توجل لرلق ذاأل داللة إحصائ ة عنل مستوى اللاللة  -
نس لالعمر إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني مستوى التعل م  الكل ة  س ب ادتةل م يف ا صائص الشخص ة مياجل

 .لاللرجة العلم ة لا ربة يف التلريس

 .اإلطار المفاهيمي إلدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي:أوال

 : 0شرح المصطلحات  -0

 اإلدارة كلمة Management : التحسني  على لادرة إدارية لل اداأل تنظ م ة للراأل تطوير تعين
 .اددا  يف ةاجلود ما عايل مستوى على لاحملالظة املستمر

 الجودة كلمة Quality : تقلمه املنظمة مما لاملستة ليا املست لكني لتولعاأل رغ األ حتق ة هبا يقصل 
 .التولعاأل تلك ما مستوى  أعلى لدلماأل الع ما

 الشاملة كلمة Total : اللل ة حلاجاأل لالتعريف التحليل يف  املنظمة العمع عناصر ميع إددا  تعىن 
 لتحق ة الغاياأل للرد  مجاعي ج ل ل و  املنظمة لدلماأل الع ما املستة ل أل املست لك لرغ األ

 :تعريف إدارة الجودة الشاملة -6
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 ي ع ارة عا أالوب متكامع يط ة يف مج ع لرلع لمستوياأل اجلامعة ل ولر لأللراد :إدارة اجلودة الشاملة 
العلمي، أل لعال ة حتق ة ألضع للرق العمع الةرصة ةرضا  الطةب لاملستة ليا ما التعل م لال حث 

 .(2)دلماأل تعل م ة لحبث ة،  أميةأ اداال ب لألع تكلةة لأعلى جودة ممكنة 
  إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة  ي للسةة لجمموعة ما اداس لامل ادئ اةر ادية ال  هتلف إىل حتسني

 (3). ألضع املخرجاأل ذاأل اجلودة العال ة ملدةأل اجلامعة  الكل ة  لحتسني عمل اهتا املختلةة مبا يقود إىل

إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة  ي عمل األ متعلدة هتلف اجلامعة ما دةهلا إىل حتق ة تغماأل : لميتعريف  امع
جو رية يف أالوب اددا  للى اةداريني لادمياد  ني لللى مج ع املستوياأل اةدارية يف اجلامعة، ل ي ترميز على 

لترميز على إت اع طرق لمنا ا جليلة يف تنال  لطرح القضايا اجلامع ة ( ثقالة التم  ز) لة جليلة إجياد ثقا
 . تنوع ا

إن اددو  ةلسةة إدارة اجلودة الشاملة : فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي -3
 :(4)ل   كا تلخ ص ا مبا يأيتلتط  ق ا يف مواساأل التعل م العايل حيقة العليل ما الةوائل ا

 لجود معايم جودة حملدة جلم ع جماالأل العمع يف اجلامعاأل . 
 لجود إجرا األ علم ة لاضحة لحملدة ما أجع حتق ة معايم اجلودة. 
 لضع معايم لق اس اددا  لتقو ه. 
 حتسني مستوى االتصاالأل جبم ع أ كاهلا. 
 زيادة االاتثمار ادمثع للموارد ال شرية. 

إن متطل األ إدارة اجلودة الشاملة  ي القاعلة ادااا ة ال   :متطلبات إدارة الجودة الشاملة في الجامعة -4
 :(5)ت ىن عل  ا إدارة اجلودة الشاملة ، ل وه املتطل األ  ي

 إىل   إن تط  ة إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة لرار اارتات جي  لله طويع ادجع، لحيتاج: دعم اإلدارة العليا
لزارة التعل م العايل، لإدارة ) مي ة ة الوصو  إل ه، لمىت  كا ذلك لإن ادمر حيتاج إىل التناع اجل األ العل ا

 . ضرلرهتا( التعل م  كع منطقة
 إن التحسني املستمر يف التعل م اجلامعي  و أحل متطل األ إدارة اجلودة الشاملة الو  :التحسين المستمر

 . ة االلتزام  ه ةرضا  الطةب املستة ليا ما التعل م لال حوث اجلامع ةجيب على اةداراأل اجلامع
 على اةداراأل اجلامع ة دعم لكرة مشارمية العاملني يف الكل ة أل اجلامعة يف إعلاد دطط  :مشاركة العاملين

األ التعل م لالتحسني جلودة ا لماأل التعل م ة لال حث لاالاتشارة لتنة و تلك ا طط لحتليل املعول
 .لاملشاميع لإجياد احللو  املناا ة هلا لتوج   م على اختاذ القراراأل الصائ ة



 م خليفة أحال.أ، شبوطي حكيم / د                                            دور إدارة الجودة الشاملة في الرفع من مستوى التعليم بالجامعات الجزائرية

 

 6502جانفي / 50العدد                                    جامعة المدية                  -المستدامةمخبر التنمية المحلية  -مجلة االقتصاد والتنمية

 
72 

 إن الرتمي ز على ز ائا الكل ة أل اجلامعة لاعتماد احت اجاهتم لرغ اهتم  وصة ا مو راأل  :التركيز على الزبون
ةمكان ة تط  ة إدارة  الجتا األ لعال األ الكل ة أل اجلامعة لالعمع على تل  ت ا يعل ما املتطل األ ادااا ة

إن مة وم الز ون يف اجلامعة ينصرف إىل الطالب ما ج ة لإىل . اجلودة الشاملة يف الكل ة أل اجلامعة
 .املنظماأل للعال األ اجملتمع ما ج ة أدرى

 إن التعل م لالتلريب يعل ما متطل األ تط  ة إدارة اجلودة الشاملة يف التعل م اجلامعي، أ : التعليم والتدريب 
هت اة لإعلاد مج ع العاملني يف خمتلف املستوياأل التنظ م ة دادع الكل ة أل دادع اجلامعة لكريا لنةس ا 

 .ةدراك مة وم لأ لاف لمتطل األ إدارة اجلودة الشاملة 

إن تط  ة ملدع إدارة اجلودة   :مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي -0
 (6): ع تلرجيي للة مراحع خمططة لمتتال ة ل يالشاملة يتم  شك

 - ي لأ اةجناز الناجح ةدارة اجلودة الشاملة ما  وه املرحلة، للل أطلة عل  ا  (:اإلعداد) المرحلة الصفرية
املرحلة الصةرية دهنا تس ة ال نا ، تعمع اجلامعة يف  وه املرحلة على توض ح راالت ا لالرؤية املستق ل ة هلا، 

 .د لاف املشرتمية لرام ا اات ا، لذلك ما دة  اللعم امل ا ر للخطة اةارتات ج ة املشرتميةللضع ا
 - ت لأ  وه املرحلة  إراا  حجر ادااس لعمل ة التغ م دادع اجلامعة، ح ث  :مرحلة التخطيط والصيانة

مرحلة اةعلاد لت لأ  يقوم ادعضا  الويا يشكلون جملس اجلودة  ااتعما  ال  اناأل ال  مت تطوير ا دة 
مرحلة التخط ط اللل ة، ل عل ذلك يقوم اجمللس  وضع دطة التنة و لااللتزام  املوارد لإظ ار ا إىل ح ز 

 .الوجود
 - تتضما  وه املرحلة املعلوماأل الضرلرية للعم اةعلاد لالتخط ط ، لتشتمع : مرحلة التقويم والتقدير

 .التقلير التنظ مي للنظام على التقومي الوايت لأللراد لأدائ م، ل 
 - لتتضما ادت ار لرق العمع ال  ا ع ل إل  ا  عمل ة التنة و ل تم تلري  م على أحلث :مرحلة التطبيق

 .لاائع التلريب املتعلقة  إدارة اجلودة الشاملة
 - س ااة إن تنة و املراحع السا قة، يولر للجامعة لاعلة   اناأل جو رية، لال:مرحلة تبادل ونشر الخبرات

لل حلدأل، لاالعرتاضاأل على التغ م لل مت التغلب عل  ا، أ  أن املواسة اجلامع ة يف  وه املرحلة تسعى 
 .لنشر جتارهبا لجناحاهتا يف إدارة اجلودة الشاملة

إن احملالر ال   كا أن تشمل ا إدارة اجلودة الشاملة يف :محاور إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي -2
 :(7)تعل م اجلامعي متعلدة، ل كا حتليل أ م تلك احملالر يف النقاط التال ة ال
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 متثع انتقائ ة يف ا ااة ل و  طةب املرحلة اجلامع ة ادلىل إحلى املمارااأل :جودة الطالب الجامعي
 الشائعة لالش مة يف اجلامعاأل لالكل األ دهنا تعل مو را للجودة يف اجلامعاأل ذاأل إجرا األ الق و 

 .االنتقائي ال  تتم ز مبعايم أمياد  ة عال ة 
 يتضما  وا املو ر اد لاف لاحملتوى لادنشطة لطرق  :جودة هيكل البرامج التعليمية على مستوى الكلية

التلريس لأاال ب التقومي، لمرلنة   كع  وه الرباما ال   كا تطوير ا مبا يتنااب لمتغماأل ال  اة املتغمة 
 .ريف املسارعلالتةجر املع

 إن لجود   اة التلريس  الكم لالك ف املنااب يعل ما العوامع امل مة جلودة :جودة عضو هيئة التدريس
التعل م اجلامعي، ميما أن جودة عضو   اة التلريس تعل ما املو راأل امل مة، دهنا دل ع على تأ  له العلمي 

 .يف جما  ختصصه
 أن يعتمل اعتمادا ميل ًا على الكتاب  - ما يف الكل األ النظريةالا -يكاد الطالب :جودة الكتاب الجامعي

اجلامعي ل ناك علة مقوماأل جلودة  وا الكتاب أمه ا تكامع عناصره لتسلسله املنطقي للضوح العرض  
 .لتوازنه 

 معي يقصل  ولك جودة العمل ة اةدارية ال   ارا ا ميع ملير أل لائل يف النظام اجلا :جودة اإلدارة الجامعية
لتتألف  وه العمل ة ما عناصر أااا ة  ي التخط ط لالتنظ م لالق ادة لالرلا ة لتقومي اددا ، لميلما زادأل 

 .جودة العمل ة اةدارية حسا ااتخلام املوارد املتاحة اوا   شرية أل مادية لاملال ة لاملعلومات ة
 .العالي التعليم قطاع في الجودة ضمان -7

يف  العايل التعل م مواساأل يف لاالعتماد التقومي دة  ما يتم العايل التعل م طاعل يف اجلودة ضمان نشاط
 العاملي ليف املستوى على العايل التعل م مواساأل يف املت عة لاةجرا األ املةا  م مجلة لرصل لذلك العامل
 ال احلضارية هتادصوص ا لمراعاة  ويت ا الثقال ة على احلرص ميع ل ه حترص الو  الولت يف العر  ة اللل 
 ما من ا لنأدو لريادهتا جناح ا ث ت تلك ال  دصوًصا الغم جتارب ما االاتةادة لنا تت ح لرصة أ  هنلر

 لاملسوللون ادمياد  ون أ لاه ملا لعع إجيايب ميرد اجلودة ضمان حرمية ظ رأل للقل لثوا تنا ل منا مع يتنااة
 اللليل، التنالس من ا ميثمة عا عوامع جنم الو  ول  العايل، التعل م جودة حو  للة ما لاجملتمع

 ليسع ان العايل، التعل م جبودة أيًضا ي تمان لاحلكوماأل لاجملتمعاأل .لالتمويع للسوق املتغمة لاالحت اجاأل
 لتل  ة ضرلر  أمر اجلودة ضمان القو   أن  كا  نا لاضًحا، لما حتليًلا املسولل األ حتلد أنظمة ةجياد

  (8). العايل التعل م يف املسولل ة لحتليل  اجلودة املرت طة االحت اجاأل
إن الضعف  يف نوع ة التعل م :التصور المقترح لتطبيق الجودة الشاملة بالمؤسسات الجامعية بالجزائر -8

يف اجلزائر لالتكويا يف اجلزائر، لتلين للرة املنظومة الرت وية على تولم متطل األ التنم ة لل يوديان إىل نتائا ال  ة  
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، للولك لإن اةصةح  األ أميثر ما مسألة ملحة  رط أن يكون إصةحا  امة لمستمرًا يراعي ل ه التوجه 
 :(9)اةارتات جي التايل

لقل ارتأأل الكثم ما اللل  أن تعتمل إىل آل ة : إنشاء وحدة للجودة في كل جامعة ومركز جامعي جزائري -0
 ( .Accréditation)شات   ااأل مس ت   اة اعتمادللحةاظ على نوع ة لما أجع ذلك أن

  (05)الدولية في ضوء المعايير الجامعة بكليات األداء و دورها في تطوير الشاملة الجودةمهام وحدة:  
 اددا  معايم ضو  يف التعل م ة املنظومة لأنشطة عناصر ميالة يف لتطويره التعل مي اددا  تقومي :الوحدة رسالة-أ

لاالرتقا   ، اجلامعي التعل م ملنظومة املستمر لالتطوير الشاملة اجلودة حتق ة أجع ما لالعامل ة لل م ةاحملل ة لاة
على  داصة اجلامعة لكل األ التواجل مع ا يتحقة لال  التعل م ملخرجاأل التنالس ة الكةا ة لالقلرة مبستوى
 .العاملي أل القومي املستوى على اوا  املتم زة لاجلامعاأل الكل األ دريطة

 ما لذلك اجملتمع لدلمة لال حث ة التعل م ة العمل ة لتطوير اددا  تقومي إىل الوحلة هتلف :الوحدة هدافأ- ب
 :التال ة اد لاف الةرع ة دة 
 اة التلريس) التعل م ة العمل ة لخمرجاأل مللدةأل اددا  مو راأل ل اس دة  ما التعل م ة العمل ة تقومي   ، 

 .(ونا رجي الطةب،
 التقومي لا طواأل لمعايم آل األ تتضما حب ث للتقومي الةزمة اددلاأل أل االاتماراأل مناذج لإعلاد تصم م 

 .التقومي نظام لتنة و الةزمة اةجرائ ة
 العمع  للرش النقاش حلقاأل تنظ م دة  ما الكل ة لطةب التلريس   اة أعضا   ني التقومي ثقالة نشر

 .اددا   تقومي تعين ل ا التلري  ة لالللراأل
 املقرتحاأل  لتقلمي الكل األ تقلم ا ال  اللراا ة لالرباما اةمكان األ يف لالضعف القوة جوانب حتليل

 . للتغلب املناا ة لالواائع
 اجلامعي التعل م يف اددا   تقومي هتتم ال  لالللل ة القوم ة اهل ااأل مع اتصا  لنواأل إجياد على العمع. 
 لتط  ة الكل ة لهت اة اددا   تقومي  الكل ة اددا  تقومي لحلة تقوم :الوحدة أهداف تحقيق يةاستراتيج -ج

 أعضا  أدا  تقومي اات  ان دة  ما التعل م ة العمل ة تقومي يف الطةب التعل م ة لإ راك العمل ة تطوير آل األ
 تصم م يتم ميما  الكل ة املقرراأل معظم يف لكذ لتط  ة املقرراأل يف التعل م ة العمل ة ل الي عناصر   اة التلريس

 تقرير لميولك يلراوهنا ال  التلريس   اة أعضا  لرأ  املقرراأل أدا  يف الطةب رأ  ددو اات  اناأل أدرى
 .القسم لرئ س التلريس   اة أعضا  يقلمه نصف انو 

اللراا ة  لالةرق الكل ة نتائا حو  مياملة إحصا األ يعطى انو  ميتاب  ط ع تقوم أن الوحلة تستط ع ميما
لألدا   الطةب تق  م نتائا لحتل ع لنشر هلا إحصائي انوية لحتل ع مرحلة ميع ل درااي لصع ميع لمقرراأل
 .املقرراأل  وه حو  احلرة لآرائ م هلم تلرس ال   املقرراأل
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 :الوحدة اختصاصات -د
 مع دارج الكل ة أل دادع تغ ماأل أ  اعت ار ا يف تأدو حب ث دلرية  صورة اددا  لتقومي اارتات ج ة لضع 

 .للتطوير الةزمة اآلل األ الرتاح
 اددا  لتقومي اارتات ج ة تنة و على اة راف. 
 الكل ة لادلسام الكل ة إدارة  ني اتصا  حلقة للوحلة يكون أن على العمع . 
 يادمياد املستوى على اددا  تطوير إىل تود  ال  لالتط  قاأل  الةعال األ الق ام .  
ل ي احتاد تعل مي داص أل غم حكومي أل إلل مي، يقوم  تطوير  Accreditation: هيئة االعتماد -2

معايم لمستوياأل التقومي، للتطلع  عمل األ التقومي ا ارج ة، ليقوم  اللراااأل امل لان ة للمواساأل للولوف على 
 .(11)ملى للا  املواساأل  املعايم املوضوعة لاحمللدة

  :الجامعي تعريف االعتماد  -0 -6
 " االعتماد اجلامعي  و   ادة(Status)   متنح ملواسة تعل م عاٍ  توما معايم حملدة جلودة التعل م

 ". (12)العايل
 أنه االعرتاف العلين مللراة ما أل مع ل أل ميل ة أل : تعرف الموسوعة الدولية للتعليم العالي االعتماد 

تتولر ل ه مو ةأل لمعايم تعل م ة مع نة معرتف رمس اً، ليتضما  جامعة أل  رناما درااي متخصص
االعرتاف تق  م عملي مق و  اجلودة مواساأل التعل م أل الربناما هبلف التشج ع لالتطوير حنو ادلضع هلوا 

 :(13)الرباما  ااتمرار، ليعل ذلك ضرلرياً لس  ني مها 
ااتمرار أمام  عض ا لتحق ة أ لاف لاضحة لحملدة ما دة   أن تتحمع املواساأل ادمياد  ة املساول ة  -    

 . راما تعل م ة مناا ة
 . التأميل ما ملى التزام  وه املواساأل  رباما ذاأل معايم حملدة لمق ولة الةاً -    

 :(04)لةعتماد اجلامعي جمموعة ما اد لاف  ي:: أهداف اإلعتماد الجامعي -6-6
 .الشاملة تا ع لوزارة التعل م العايل يقوم  عمل األ التطوير لالتنة و لالتقومي إنشا  مرميز أل مع ل للجودة  -
تلع م الةمرميزية ميي يتم حتق ة لاعل ة أميرب يف أدا  امل ماأل، ل  وع نوع ما الرضا يف العمع يف نةوس   -

 .العاملني مما يللع م إىل املزيل ما اجل ل لتحق ة اد لاف
 .ة لاعلة يف العمع اةدار ، مستخلمة أاال ب حليثة يف االتصا  لالتواصعاةعتماد على ميوادر ل ادي -
عقل اللقا األ لالنللاأل عا ثقالة اجلودة الشاملة لدلر ا يف تنم ة اجملتمع يف لاائع اةعةم مع إلامة مومتراأل  -

 . حو   وا املة وم يف اجلامعاأل
أن حيقة   كا العايل التعل م منظماأل على عتماداال معايم تط  ة إن :االعتماد معايير تطبيق فوائد -6-3

 (:15)الةوائل التال ة 
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 للمواطنين بالنسبة. 
 االجتا األ تتما ى مع أهنا ما لالتحقة اللرااي الربناما أل التعل م ة للمنظماأل دارجي تقومي لجود ضمان-

 .امل ين اجملا  أل العايل التعل م جما  يف العامة لالس اااأل
 تطر أ أل ال  ا للقا للتغم متطل اهتا تعل  املعتملة الرباما أن طاملا للجم ور املتاحة امل ن ة األا لم حتسني -
 .امل نة يف جما  عامة  صةة لاملق ولة التط  ق ة لاملمارااأل الةن ة املعرلة جما  يف
 للطلبة بالنسبة:  

 اللراااأل  راما الطل ة يف ل و  يف أل  م ة،التعل املنظماأل  ني ل ما اللراا ة الرباما لحلاأل نقع على املساعلة 
 أدا  يكون عنلما املعتملة  ني املنظماأل اللراا ة لالوحلاأل املقررة للساعاأل العام الق و  طرية عا العل ا

 يف الطالب يرغب ال  التعل م ة للمنظمة موائمة املطلوب حتويل ا اللرااي الربناما للحلاأل مرض ا، الطالب
 .هبا االلتحاق
 العالي التعليم لمنظمات النسبةب: 
 .ل راجم ا املنظمة نظام لحتسني الوايت للتقومي حالز ا االعتماد يعترب -
 . راجم ا جودة أل املنظمة مبستوى تضر ال  ا ارج ة التجالزاأل منع على يساعل -
 . وا االعتماد ملثع لتقلير م املواطنني عامة ال تمام ااتجا ة املعتمل الربناما أل املنظمة مسعة تعزيز-

دراسة ميدانية في كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير في جامعة المدية، لمعرفة : ثانيا
 .أهم مداخل التغيير التي يمكن االستناد عليها للتحول نحو إدارة الجودة الشاملة

                                                                 .              تحضير اإلستبيان وتجربته وعرض عينة الدراسة: 0
أحل اددلاأل اهلامة جلمع ال  اناأل لالق ام  لرااة مسح ة، ما دة  حتليل " الو   و مت ااتخلام االات  ان   

 اةعتماد على لل احتوأل اةات انة على أاالة مغلقة، لمت".  جمموعة أاالة مكتو ة يقوم امل حوث  اةجا ة عل  ا
لمت حصر حللد اللرااة على ميل ة العلوم االلتصادية لالعلوم التجارية لعلوم التس م يف جامعة .  Spss رناما 

امللية للل مت إدت ار ع نة عشوائ ة ممثلة ما جمتمع اللرااة ادصلي ل تم توزيع اةات انة على   اة التلريس 
 . اات اناأل 19لمل يتم اارتجاع .اات انة  61جاع إات انة لمت اارت  88 الكل ة، مت توزيع 

 :لمت تقس م اةات  ان إىل أر ع أجزا  ل ي 
 .املتغماأل الشخص ة: الجزء األول
لالع إدارة اجلودة الشاملة يف ميل ة العلوم االلتصادية لالعلوم التجارية لعلوم التس م ما لج ة : الجزء الثاني

 .أعضا    اة التلريس
 .يف الكل ة متطل األ لمعولاأل تط  ة إدارة اجلودة الشاملة :الجزء الثالث
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 .التصور املقرتح لتط  ة إدارة اجلودة الشاملة  املواساأل اجلامع ة اجلزائرية: الجزء الرابع 
 :تحليل نتائج االستبيان:6
 ع ا أميثر ما يقصل  ث األ اةات انة أن تعطي  وه اةات انة نةس النت جة لو مت إعادة توزي :ثبات اإلستبانة

لق اس " ألفا كرونباج" لللتأميل ما صلق أداة اللرااة لمنا حبساب ل مة. مرة حتت نةس الظرلف لالشرلط
ل ي ل مة ج لة تل  على ث األ اةات  ان ميكع ل كا اةعتماد  0.784للل ميانت ل مته  ملى ث اهتا،
 .على نتائجه 

 للتعرف على دصائص ع نة : ت الشخصيةتحليل الجزء األول من اإلستبانة والمتعلق بالمعلوما
 :اللرااة لميانت النتائا املتحصع عل  ا ميما  يلي

 26.2، يف حني  لغت نس ة73.8%أغلب الةاة املستجو ة  م ذميور لذلك ما توضحه النس ة ال الغة  -
 .اةناث ، ل وا يل  على أّن أغلب الةاة املستجو ة  م ذميور %
ألع ما ) تل  ا الةاة ادلىل 27.9% نس ة ( انة 48إىل38) الةاة الثان ة الةاة العمرية ادميثر متثلت يف -

 .18%يف املرت ة اددمة  نس ة( انة48أميثرما)الةاة الثالثة ، لاحتلت 54.1% نس ة ( انة 38
رت ة أاتاذ حماضر، % 26.2يف حني متثع نس ة  %70.5لال الغة   رت ة أاتاذ مساعل متثع أعلى نس ة -

 .عل م عايلأاتاذ ت 3.3%
،تل  ا نس ة %73.8 نس ة(انواأل18ادلع ما) أغلب ادااتوة املستجو ني تتمرميز دربهتم يف لاة ادلىل -

( انة28)ليف اددم نس ة ادااتوة الويا تةوق دربهتم  %6.6،(انة 28إىل18ما)ما لاة الثان ة18%
  .1.6% نس ة 

 .إدارة الكلية: المحور األول(: 0)الجدول رقم

المتوسط الحسابي  العبارة الرقم
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

 0 عالية 5.0 3.6 .تتوفر الكلية على موارد بشرية ذات كفاءة عالية 0
األهداف واالستراتيجيات الكلية تخضع للتقييم من أجل معرفة    6

 .مدى تحقيق الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لها
 3 متوسطة 5.80 3.0

اإلدارة العليا للكلية تتقبل كل جديد يساهم في تطوير وتحسين  3
 .أوضاع الكلية

 6 متوسطة 5.04 3.1

هناك التزام لإلدارة العليا للكلية بموضوع تطبيق وتطوير الجودة في  4
 .الكلية

 3 متوسطة 5.80 3.0

 متوسطة 0.86 3.2 المجموع بالشكل العام

 .Spssعتماد على نتائج اإلستبيان وبرنامج من إعداد الباحثان باإل: المصدر 
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أن امل حوثني أ للا درجة موالقة متواطة على خمتلف ع اراأل  وا احملور ( 1)يتضح ما دة  اجللل  رلم 
يف املرت ة ادلىل  1،جا أل الع ارة رلم 0.86لاحنراف مع ار  للر ب  3.2مبتواط حسايب مرجح عام  لغ  

ة يعين  وا أن للكل ة موارد  شرية ذاأل ميةا ة عال ة تستط ع ما دةهلا حتق ة لأدوأل درجة عال ة ما املوالق
يف املرت ة الثان ة  لأدوأل درجة متواطة ما املوالقة  وا  يل   3لجا أل الع ارة  رلم . اجلودة على مستوى الكل ة

لجا أل  الع ارة رلم . لةزمةعلى أن  إدارة العل ا  للكل ة ال يوجل للي ا ا ااة لاضحة تط ق ا حىت حتقة اجلودة ا
يف املرت ة الثالثة لأدوتا درجة متواطة ما املوالقة معناه االدارة العل ا  ي ال  هلا الللر اهلام لاالاااي يف  4ل2

 .  احلاث تغ م يف ألضاع الكل ة إىل ادحسا

 .الطلبة: المحور الثاني( :6)الجدول رقم 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

 الترتيب درجة الموافقة

 (حل السالسل والبحوث)تجاوب الطلبة مع الواجبات الموجهة إليهم 0
 

 3 ضعيفة 0.54 2.6

عدم تناسب عدد الطلبة المقبولين في الكلية مع حجم أعضاء هيئة  6
 .التدريس

 6 متوسطة 0.56 3.5

 0 عالية جدا 5.76 4.00 .يهتم الطلبة بالتحصيل النقطي بدل التحصيل العلمي 3
  عالية 0.54 3.4 المجموع بالشكل العام

 

أن امل حوثني أ للا درجة موالقة عال ة حو  ع اراأل  وا احملور مما يل  على ( 2)يتضح ما دة  اجللل  رلم
ين يع 8.54 احنراف املع ار  للره  3.4علم لجود جودة ل ه إذ  لغ املتواط احلسايب املرجح العام هلوا احملور 

يف  3جا أل الع ارة رلم. وا أنه ال ل ما حتسني مستوى الطل ة لذلك ما دة  ت ين ا اااأل جليلة يف التعل م
املرت ة ادلىل  لأدوأل درجة عال ة ما املوالقة ل وا يعين أن الطل ة ال ي تمون  تحص ع الرص ل املعريف الو  جيب 

 ف  كن م احلصو  على الرص ل النقطي الو  مي  أن يكون للي م  عل خترج م، للكا ا تمام م الوح ل  و
 وا لأن د  لإنه يل  على غ اب الوعي  اهللف ما التعل م  اجلامعة للى . كن م ما االنتقا  ما انة إىل انة

يف املرت ة الثان ة  لأدوأل درجة متواطة ما املوالقة ميما  و معلوم أن ما  ني  2الطل ة،لجا أل الع ارة رلم
أية مواسة جامع ة نس ة علد الطل ة إىل علد ادااتوة لولك ال ل ما مراعاة  وا املو ر يف مو راأل اجلودة يف 

يف املرت ة الثالثة لأدوأل درجة ضع ةة ما املوالقة يعين أن  ناك هتالن ما ل ع الطل ة  1لجا أل الع ارة رلم. الكل ة
 .يف إعلاد الواج األ ال  توجه هلم
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 .أعضاء الهيئة التدريسية: المحور الثالث(:53)الجدول رقم 

 

نةحظ امجاال أن  ناك درجة موالقة  عال ة ما ل ع امل حوثني على ع اراأل  وا ( 3)ما دة  نتائا اجللل  رلم
يقصل جبودة عضو .  8.7ل احنراف مع ار   3.4ر ل وا ماد  عل ه املتواط احلسايب املرجح العام إذ  لغ احملو 

  اة التلريس تأ  له العلمي ادمر الو  يس م حقا يف اثرا  العمل ة للة الةلسةة الرت وية ال  يرمس ا اجملتمع، 
يف املرت ة  2جا أل الع ارة رلم . العمل ة التعل م ة لحيتع اداتاذ اجلامعي املرميز ادل  ما ح ث أمه ته يف جناح

ادلىل لأدوأل درجة عال ة ما موالقة يعين  وا أن أعضا    اة التلريس  الكل ة للي م القلرة على تطوير 
 1يف حني جا أل الع ارة رلم. مستوى التعل م لحتس نه لذلك ما دة  تضالر ج ود م لالعمع يف  كع مجاعي

 ة لأدوأل درجة عال ة ما املوالقة ل ذلك يعين أن  ناك أااتوة يسعون إىل حتق ة اجلودة على يف املرت ة الثان
يف املرت ة الثالثة لأدوأل درجة متواطة ما املوالقة يعين أن  ناك  عض  3لجا أل الع ارة رلم . مستوى الكل ة

 . اللرااةادااتوة يقومون  تقلمي منشوراأل يستعملوهنا الطل ة ميمراجع يستنللن عل  ا يف

 :المنهج الدراسي: المحور الرابع(4)الجدول رقم 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافق

 الترتيب

يتميز المقرر الدراسي بالتجديد والتحيين المستمرين وفق ما يحدث من تغيرات  0
 .ومستجدات

 6 متوسطة 1.1 6.86

الكلية هو نفسه المعتمد في الكليات الجامعات المقرر الدراسي المعتمد في  6
 (.نفس التخصصات) األخرى

 0 متوسطة 5.02 3.0

 3 ضعيفة 1.1 6.60 .الحجم الساعي المعتمد كافي إلتمام محتوى المقرر الدراسي في كل سداسي 3
  متوسطة 0.71 2.7 المجموع بالشكل العام

 .Spssج اإلستبيان وبرنامج من إعداد الباحثان باإلعتماد على نتائ: المصدر 

 احنراف مع ار  للر ب  2.7أن املتواط احلسايب  املرجح العام هلوه االجا األ  لغ ( 4)يوضح اجللل  رلم   
يف املرت ة ادلىل  2ل و ما عرب عا درجة متواطة ما املوالقة حو   وه الع اراأل، جا أل الع ارة رلم 8.71

يف املرت ة الثان ة ،معناه أن إجا األ ألراد الع نة تل   1 أل الع ارة رلم لأدوأل درجة متواطة ما املوالقة ، لجا

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافق

 الترتيب

 6 عالية 0.85 3.43 أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية يعملون على تحقيق الجودة على مستوى الكلية 0
 0 عالية 0.87 3.5 التعليميةخبرة أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية كافية لتحقيق أهداف العملية  6
 3 متوسطة 1 3.30 .يعمل أعضاء الهيئة التدريسية على تقديم منشورات يستفيد منها الطلبة 3

  عالية 5.7 3.4 المجموع بالشكل العام
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على لجود نوع ما ما التغ م لالتح ني يف املقرر اللرااي دنه يشرتط يف املنا ا اللراا ة أن تتغم للة ما حيلث 
على مستوى الكل األ  ما مستجلاأل يف ال  اة احمل طة، لأن  ناك اجتاه حو   لاية ت ين لكرة توح ل املقراراأل

يف املرت ة الثالثة ل أدوأل درجة ضع ةة ما املوالقة يعين أن احلجم  3لجا أل الع ارة رلم( .نةس التخصص)
 .الساعي املعتل غم ميايف ةمتام املقرر اللرااي

 .ت المتاحةمحور االمكانيا: المحور الخامس(: 0)الجدول رقم 

 Spssمن إعداد الباحثان باإلعتماد على نتائج اإلستبيان وبرنامج : المصدر 

أن ع نة اللرااة أ لأل درجة موالقة عال ة على ع اراأل  وا احملور، ل وا ما يل  عل ه ( 5)يتضح ما اجللل  رلم 
يف املرت ة ادلىل 3أل الع ارة رلم ، جا 8.7لاالحنراف املع ار  للر ب  3.4املتواط احلسايب املرجح العام ال الغ 

يف املرت ة  1لأدوأل درجة عال ة ما املوالقة  أ  أن الكل ة تةتقر إىل الكتب  اللغة ادجن  ة ،لجا أل الع ارة رلم 
الثان ة لأدوأل درجة عال ة ما املوالقة يعين أن إدارة الكل ة تقوم  ااتخلام تكنولوج ا احلااوب إىل أن  وه 

يف املرت ة الثالثة لأدوأل درجة متواطة ما املوالقة يعين  2رة  احلجم الكايف، لجا أل الع ارة رلما لمة غم متول
 .أن الكل ة للي ا  عض االمكان األ لتةتقر إىل ال عض اددر

  متطلبات ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية: تحليل الجزء الثالث. 
 .الجودة الشاملة في الكليةمتطلبات تطبيق إدارة (: 2)الجدول رقم

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

 4 متوسطة 1 3.60 .وعي االدارة العليا بأهمية تبني إدارة الجودة الشاملة في تحقيق أهداف التعليم الجامعي 0
 0 عالية 5.73 4.00 .جودة الشاملةضرورة أن تتعرف جميع المستويات اإلدارية بفلسفة إدارة ال 6
بناء نظام معلومات دقيق إلدارة الجودة الشاملة ليكون مرجعًا في تطوير االدارة وتوثيق   3

 .المنجزات وحل المشكالت واتخاذ القرارات
 6 عالية 0.7 4.0

 3 عالية 1.1 3.4 .وضع برامج تدريبية إلدارة الجودة الشاملة موجهة لمختلف العاملين في الكلية 4
تسهر إدارة الكلية على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية مما يجعل الجودة  0

 .الشاملة جزءا من ثقافتها التنظيمية
 4 متوسطة 0.50 3.60

  عالية 0.61 3.61 المجموع بالشكل العام

 .Spssمن إعداد الباحثان باإلعتماد على نتائج اإلستبيان وبرنامج : المصدر 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

 6 عالية 1 3.5 الحاسوب في الكليةيتم استخدام تكنولوجيا  0
 3 متوسطة 0.0 3.55 خدمة الحاسوب المتوفرة في الكلية  كافية 6
 0 عالية 1.12 3.74 ندرة الكتب الحديثة في المكتبة خاصة تلك التي باللغة األجنبية 3

  عالية 0.7 3.4 المجموع بالشكل العام
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يوضح أن  وه الع اراأل أدوأل درجة عال ة ما املوالقة ل و ما د  عل ه املتواط احلسايب املرجح ( 6)  رلماجللل 
يف املرت ة ادلىل دن إدارة  2جا أل الع ارة رلم. 8.61يف حني للر االحنراف املع ار  3.61العام الو   لغ 

يف املرت ة  3ةلسةت ا ، ميما جا أل الع ارة رلماجلودة الشاملة ترتكز على ضرلرة تعرف مج ع املستوياأل العاملة  
يف  4الثان ة لأدولا درجة عال ة ما املوالقة ، معناه ال ل ما  نا  نظام معلوماأل دل ة لتطوير ا،لجا أل الع ارة رلم

ذلك أنه يف املرت ة الرا عة، لميع  وه الع اراأل أدولا درجة متواطة ما املوالقة يعين  5ل1املرت ة الثالثة، لالع ارة رلم
ما الضرلر  على اةدارة العل ا للكل ة  الق ام  تنم ة ثقالة اجلودة لالسعي إىل االاتةادة ما جتارب اللل  ال  

 .جعلت ملدع اجلودة الشاملة جز  م ما يف حتسني مستوى التعل م مبواساهتا اجلامع ة

 .معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكلية(: 7)الجدول رقم 

المتوسط  العبارة مالرق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب درجة الموافقة

 4 متوسطة 1.0 3.60 .عدم توفير الكادر التدريسي المؤهل 0
محدودية فهم القيادات في الكلية بأسس وأهمية تطبيق  6

 .إدارة الجودة الشاملة
 3 عالية 0.50 3.5

 6 عالية 1.0 3.61 .مقاومة التغيير من اإلداريين واألساتذة 3
ضعف نظام المعلومات وعدم توفر البيانات الالزمة  4

 .لتحقيق متطلبات العملية التعليمية
 0 عالية 1 3.7

  عالية 0.72 3.5 المجموع بالشكل العام

 .Spssمن إعداد الباحثان باإلعتماد على نتائج اإلستبيان وبرنامج : المصدر 

أدوأل درجة عال ة ما املوالقة ل و ما د  عل ه املتواط احلسايب املرجح  يوضح أن  وه الع اراأل( 7)اجللل  رلم
يف املرت ة ادلىل لأدوأل درجة 4جا أل الع ارة رلم  .8.72يف حني للر االحنراف املع ار  3.5العام الو   لغ 

لجود نظام دل ة عال ة ما املوالقة،يعين أن  ناك التغ م ما طرف العاملني يف خمتلف املستوياأل  الكل ة، ل علم 
يف املرت ة الثان ة لأدوأل  3للمعلوماأل الو  يشكع حاجزا أمام تطوير العمل ة التعل مة،  لجا أل الع ارة رلم 

يف املرت ة الثالثة  2لجا أل الع ارة رلم.درجة عال ة ما املوالقة   معناه أن  ناك أطرالة تقالم لكرة إحلاث تغ م 
اه  ناك حمللدية الوعي  أمه ة تط  ة إدارة اجلودة الشاملة لالةوائل ال  حتقق ا، لأدوأل درجة عال ة ما املوالقة معن

يف املرت ة الرا عة لأدوأل درجة متواطة ما 1إن التحو  حنو  نظام إدارة اجلودة الشاملة، جا أل الع ارة رلم 
اجلودة الشاملة يف التعل م يشكع  املوالقة، إن علم تولر اةطاراأل امللر ة تلري ا تط  ق ا لل س نظريا يف جما  إدارة

 .عائقا أمام جناح  وا التط  ة
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 التصور المقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الجامعية بالجزائر: تحليل الجزء الرابع. 

 .التصور المقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الجامعية بالجزائر(: 8)الجدول رقم 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

تعديل الهيكل التنظيمي الجامعي بطريقة تحدد وظائف ومسؤولية جهاز  0
 .إدارة الجودة الشاملة الذي يعتمد بشكل رئيسي على االبتكار والتجديد

 2 عالية 1.4 3.04

مستخدمة  االعتماد على كوادر قيادية فاعلة في العمل االداري، 6
 .األساليب الحديثة في االتصال والتواصل

 4 عالية 0.55 3.74

انشاء مركز أومعهد للجودة الشاملة تابع لوزارة التعليم العالي يقوم  3
بعمليات التطوير والتنفيذ والتقويم مع امداد المؤسسات التعليمية بالخبرة 

 .المطلوبة لمساعدة المجتمع ومؤسساته

 0 عالية 1.02 4.55

عقد اللقاءات والندوات عن ثقافة الجودة الشاملة ودورها في تنمية  4
المجتمع في وسائل اإلعالم مع إقامة مؤتمرات حول هذا المفهوم في 

 .الجامعات

 3 عالية 5.02 3.86

التأكد من أنه لدى وجود أي نقص في االلتزام بمعايير الجودة تتخذ  0
 .اجراءات لتحسين الوضع

 0 عالية 5.04 3.7

تشجيع مراكز البحث العلمي في الجامعات طالب الدراسات العليا  2
على دراسة مميزات وعيوب الجودة الشاملة مع امكانية تطبيقها في 

 .المؤسسات التعليمية بشكل صحيح

 6 عالية 0.55 3.84

  عالية 5.80 3.8 المجموع بالشكل العام 

 .Spssج اإلستبيان وبرنامج من إعداد الباحثان باإلعتماد على نتائ: المصدر 

إن  وه االلرتاحاأل أدوأل درجة عال ة ما املوالقة ما طرف امل حوثني ل وا ( 8)يتضح ما دة  اجللل  رلم 
،  جا أل الع ارة رلم  8.81لاالحنراف املع ار  املقلر ب 3.8ما د  عل ه املتواط احلسايب املرجح العام ال الغ 

عال ة ما املوالقة دن إنشا  مرميز أل مع ل للجودة الشاملة  إمكانه أن يس ع يف املرت ة ادلىل لأدوأل درجة  3
حتق ة متطل األ تط  ة نظام إدارة اجلودة الشاملة، يقوم  وا املع ل  املسامهة يف معاجلة لحع املشاميع ال  تواجه 

الثان ة لأدوأل درجة عال ة ما  يف املرت ة 6الكل ة أثنا  تط  ق ا لنظام إدارة اجلودة الشاملة، جا أل الع ارة رلم 
يف  4املوالقة دن اددو  النتائا املتحصع عل  ا ما اللراااأل  إمكاهنا حع علة مشاميع، لجا أل الع ارة رلم 

املرت ة الثالثة لأدوأل  ي اددرى درجة عال ة ما املوالقة دن عقل اللقا األ لالنللاأل حو  اد لاف لالةوائل 
 ة إدارة اجلودة الشاملة يف جامعاهتا ما  أنه أن يسا م يف نشر ثقالة  اجلودة لتعزيز ا  ال  حققت ا اللل  ال  تط
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يف املرت ة الرا عة لأدوأل درجة عال ة ما املوالقة يعين أنه ال  ل ما   2دادع الكل ة لاجلامعة ، لجا أل الع ارة رلم
عا الكوادر الق ادية الةاعلة ال  للي ا القلرة لجود اةطاراأل ال  متلك ا ربة الكال ة  العمع التعل مي ل ال حث 

يف املرت ة ا امسة املتعلقة  التحسني  5لجا أل الع ارة . على التواصع مع احمل ط اللادلي للجامعة لدارج ا
املستمر دن الق ام  التحسني املستمر لاللائم يسا م يف تط  ة إدارة اجلودة الشاملة  شكع غم م ا ر، لجا أل 

 . 1 ة الساداة الع ارة رلميف املرت

 .إختبار فرضية الدراسة

 لداللة الفروق تبعا لمتغير الجنس  (t-test)نتائج اختبار(: 50)جدول رقم 
المتوسط  التكرار الجنس 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 (t)قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

دور إداراة الجودة الشاملة 
 في الكلية

 8,242 1,182- 5.32 3.36 40 ذميور

 5.02 3.43 02 إناث

 .Spssمن إعداد الباحثان باإلعتماد على نتائج اإلستبيان وبرنامج : المصدر 

ةجتا األ أجو ة تعزى  ملتغم ( ≤0.05)عنل مستوى معنوية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -
، ل وه (0.05)مستوى املعنوية املةرتضة أميرب ما 8.242)اجلنس، لذلك لكون مستوى اللاللة احملسو ة

النت جة ت ني أن إجتا األ ع نة اللرااة ال  لمنا  تحل ل ا لتةسم ا اا قًا حنو مسامهة إدارة اجلودة الشاملة  
 .يف حتسني مستوى التعل م  يف الكل ة ال ختتلف  إدتةف اجلنس

 .اللة الفروق تبعا لمتغير السن، الرتبة العلمية، الخبرةلد (ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( 05)الجدول

 .Spssمن إعداد الباحثان باإلعتماد على نتائج اإلستبيان وبرنامج : المصدر 

  متوسط درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 المربعات

قيمة 
 (ف)

 مستوى الداللة

 5.524 6.886 5.680 6 5.070 بين المجموعات السن
 5.0 08 0.860 داخل المجموعات

 5.252 5.052 5.500 6 5.00 بين المجموعات الرتبة العلمية
 5.058 08 2.60 داخل المجموعات

 5.207 5.256 5.20 3 5.002 بين المجموعات الخبرة
 5.050 07 2.653 داخل المجموعات
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 كننا حتل ع الت ايا يف إجتا األ ادااتوة يف الكل ة  حنو ( 18)إنطةلا ما النتائا الواردة يف اجللل  رلم      
 :دلر إدارة اجلودة الشاملة يف الرلع ما مستوى التعل م  للقا للمتغماأل الشخص ة ال  يتم زلن هبا ميما يلي

زى تع ةجتا األ ادااتوة يف الكل ة( ≤0.05)عنل مستوى معنوية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية - أ
، (0.05)أميرب ما مستوى املعنوية املةرتضة( 8.864)ملتغم السا، لذلك لكون مستوى اللاللة احملسو ة

ل وه النت جة ت ني أن إجتا األ  ع نة اللرااة  حو  مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني مستوى التعل م ال 
 .ختتلف  إدتةف ان م

ةجتا األ االااتوة يف الكل ة ( ≤0.05)ى معنوية عنل مستو  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية - ب
حنو مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني مستوى التعل م تعزى ملتغم الرت ة العلم ة لذلك لكون مستوى 

، ل وه النت جة ت ني أن إجتا األ (0.05)أميرب ما مستوى املعنوية املةرتضة( 8.686)اللاللة احملسو ة
مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني مستوى التعل م  لكل ة ال  لمنا  تحل ل ا لتةسم ا اا قا حنوأااتوة ا

 .ال ختتلف  إدتةف درجت م العلم ة
ةجتا األ االااتوة يف الكل ة حنو ( ≤0.05)عنل مستوى معنوية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -ت

ملة  يف حتسني مستوى التعل م تعزى ملتغم ا ربة، لذلك لكون مستوى اللاللة مسامهة إدارة اجلودة الشا
، ل وه النت جة ت ني أن إجتا األ االااتوة ال  لمنا (0.05)ألع ما مستوى املعنوية املةرتضة( 8.617)احملسو ة

 . تحل ل ا لتةسم ا اا قا  ال ختتلف  إدتةف دربهتم

   :النتائج

 :رااة امل لان ة إىل النتائا التال ةمت التوصع ما دة  الل

إجا األ أعضا    اة التلريس حو  لالع إدارة اجلودة  الشاملة يف الكل ة تشم إىل أن الكل ة تتولر ل  ا نوع ما  -
 .اجلودة للكا ل س  القلر الكايف، لولك على اةدارة العل ا للكل ة السعي لتحسني خمرجاهتا للر اةمكان

ع نة على معولاأل تط  ة اجلودة الشاملة يف الكل ة توحي  ضرلرة لجود إدارة عل ا تقوم إجا األ ألراد ال -
 .  التخط ط لاةعلاد هلوه العمل ة مبا يلزم ما م اراأل ل ادية لأاال ب تقن ة حليثة لضمان جناح ا

جلودة الشاملة يف حتل ع االجا األ تشم إىل ضرلرة  نا  نظام معلوماأل دل ة يقوم  نشر ثقالة تط  ة إدارة ا -
 .الكل ة
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 :التوصيات

إنشا  مرميز ةدارة اجلودة الشاملة دادع ميع مواسة ما مواساأل التعل م العايل تا ع لوزارة التعل م العايل  -
 .لال حث العلمي يقوم  تطوير إمكاناهتا لحتق ة أ لال ا لمعاجلة جوانب القصور هبا

د ي، لغرس لكرة العمع  رلح الةرية الواحل، لتولم املتطل األ العمع على نشر ثقالة اجلودة يف الواط ادميا -
 .املادية لال شرية لاملعلومات ة لتط  ة ملدع إدارة اجلودة الشاملة

التواصع املستمر مع لحلاأل اجلودة لاالعتماد يف اجلامعاأل اددرى على املستوى احمللي لاةلل مي لالعاملي  -
 .اميتشاف التطوراأل املستجلة يف جماالأل اجلودة التعل م ة لموامي ت ا لتولم معلوماأل تساعل اجلامعة على

 اة ان الرااخ لااللتزام حتق ة على ترميز لعمل ات ة لتنالس ة عامة  ي للسةة العايل التعل م لطاع يف الشاملة اجلودة إدارة إن -
 التم ّز لحتق ة املستمر العمع، لالتحسني اواقلأ لالعاملني الطل ة رضا لتحق ة التعل م العايل مواساأل إداراأل للى العم ة

  .اجلامعة للحلاأل لأنشطة لظائف مج ع يف ادلضع لحتق ة ا لماأل التعل م ة جودة يف
 املواسة لتعم مه يف اجلودة، لدل ع اجلودة، لا ااة اجلودة، لتوث ة نظام  إعلاد اجلامعاأل إداراأل ل ام ضرلرة -

 .التنة و عمل ة يف ال ل  ل ع عل ه حوله، لاالتةاق النظر أللج ا لإ لا  عل ه، اةطةع لغرض
 

 :والمراجع الهوامش
 على الشاملة اجلودة إدارة تط  ة اددرت، إمكان ة اهلل ع ل  ا الرمحا ع ل، إدريس مواى اهلل ع ل جعةر -  0

 جملة عتمادية، اال على لاحلصو  املخرجاأل جودة املستمر لضمان التحسني أجع  ما العايل التعل م دلماأل
 .45ص .6506 السابع العدد الثالث، المجلد لالتكنولوج ا، للعلوم ادمريك ة ادمياد  ة  أماراباك

لرلط علي، إمكان ة تط  ة إدارة اجلودة الشاملة يف مواساأل التعل م العايل  اجلامعة، راالة ماجستم يف علوم  -2
 .42، ص2889 اتنة،  الرت  ة، ختصص اةدارة لالتس م الرت و ، جامعة

يواف أمحل أ و لارة، لالع تط  ة إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعاأل الةلسط ن ة، اجمللة ادردن ة يف إدارة  -3
 .251، ص2886، 82ادعما ، العلد 

  ة دالل أمحل الصرايرة، إدارة اجلودة الشاملة يف مواساأل التعل م العايل  ني النظرية لالتط  ة، اجمللة العر  -4
 .17، ص 2888، 81لضمان جودة التعل م اجلامعي، العلد

رياض عزيز الصةو، متطل األ تط  ة إدارة اجلودة الشاملة يف جامعة م سان، جملة م سان لللراااأل  -5
 .88، ص 2811، جامعة م سان، 18، اجمللل18ادمياد  ة، العلد

عل م اجلامعي، راالة ماجستم يف علوم التس م، ج ةيل ال مة، لالع إدارة اجلودة الشاملة يف مواساأل الت -6
 .71، ص2888/2889ختصص لرع إدارة ادعما ، جامعة اجلزائر، 
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أمحل ع ل اهلل الر ل ، ااتخلام إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني مستوى جودة ا لمة التعل م ة يف  - 7
إدارة ادعما ،                                                                اجلامعاأل ال من ة، راالة دميتوراه 

 .143، ص 2888/2889جامعة اجلزائر، 
العايل، ، لسم إدارة  التعل م التنظ مي يف التطوير ةحلاث ميملدع الشاملة اجلودة إدارة ،حلمي  االغا لل ة -8

 .48ا،ص2818ادعما  االدارية ،جامعة االز ر، غزة 
تط  ة إدارة اجلودة الشاملة يف مواساأل التعل م العايل لمعولاهتا، جملة التواصع يف  راض ة  وزيان، متطل األ -9

 .32، ص 2812، 12العلوم االنسان ة لاالجتماع ة،جامعة الطارف،  العلد
 اجلامعي، جامعة االدا  جودة ضمان ملعايم مقرتحة االغا ،اارتات ج األ لل ة االغا ل اي اب حلمي لل ة- 18

 .17،ص 2010، -غزة -االز ر
 على الشاملة اجلودة إدارة تط  ة اددرت، إمكان ة اهلل ع ل  ا الرمحا ع للإدريس  مواى اهلل ع ل جعةر -11

 درااة :االعتمادية على لاحلصو  املخرجاأل جودة املستمر لضمان التحسني أجع ما العايل التعل م دلماأل
 اجمللل لالتكنولوج ا، للعلوم  ادمريك ة ادمياد  ة عا تلرت حمكمة علم ة جملة  ا رمة، الطائف جامعة لرع حالة

 .58، ص2102السا ع ، العلد الثالث،
  .32راض ة  وزيان، مرجع اا ة، ص -12 

 .51اددرت، مرجع اا ة،ص  اهلل ع ل  ا الرمحا ع للإدريس مواى اهلل ع ل جعةر -13
 .32راض ة  وزيان، نةس املرجع،  - 14 

العايل،راالة  التعل م التنظ مي يف التطوير ةحلاث ميملدع الشاملة اجلودة  ،إدارةدالصة لتح اهلل - 15
، جامعة اجلزائر 2811/2812ماجستم يف علوم التس م ختصص تس م عمومي،
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 الوعي البيئي واإلستهالك المسؤول لدى المستهلك
 -دراسة استطالعية لعينة من المستهلكين بوالية سطيف-

  1 آمال مهري.أ
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                                           

 .، جامعة سطيفوالتجارية وعلوم التسيير لية العلوم اإلقتصادية،أستاذة مساعدة ،كآمال مهري 1 

 

 : الملخص
جه يهدف البحث إىل تقدمي مفهوم االبتكار يف اخلدمات املصرفية باعتباره من أهم التحديات اليت توا   

السريعة اليت تشهدها الصناعة املصرفية، األمر الذي أوجب على  العمل املصريف خاصة يف ضوء التحوالت
لتقدمي بعض املنتجات واخلدمات التأمينية، وهنا برز  فيما بينها املصارف وشركات التأمني التكامل واالشرتاك

 . مفهوم التأمني املصريف
تكار ونركز على االبتكار يف اخلدمات املصرفية، كما سنتطرق إىل هذا البحث مفهوم االب يف نتناول وسوف

 .  نشاط التأمني املصريف، وأخريا نسلط الضوء على واقع هذا األخري يف اجلزائر
 .التأمني املصريف، بنك التأمني ،اإلبداع، االبتكار، االبتكار يف اخلدمات املصرفية: الكلمات المفتاحية

Résumé :Avec la complexité de la scène mondiale de l'environnement et l'émergence des 

problèmes environnementaux, la question de l'environnement est devenue dans la ligne 

qui a nécessité une nouvelle vision qui changé les modes de développement noir qui 

formaient la scène actuelle de l'environnement, vers  une vision durable préserver 

l'environnement et les ressources pour les générations actuelles et futures. les secteurs 

économiques sont les secteurs les plus contribuant en violation de l'équilibre écologique, 

ces dernieront  commencé dans l’ application des exigences de la durabilité par les 

pressions des écologistes ; grâce à l'utilisation des mécanismes écologiques et l'éco-

étiquetage et la création de marchés de consommation verts qui  répond aux nouvelles 

demandes des consommateurs responsables, l'émergence d'un nouveau consommateurs et 

l'achatresponsable, atteint un nouveau motifde l'intégration du développement durable 

dans consommation. la conscience environnementale chez ces consommateurs est 

considéré comme un indicateur important de la propagation de la consommation durable, 

et les marchés d'achat des produits verts portant des labelles écologiques. 

Dans ce contexte, nous avons essayé de diagnostiquer la conscience environnementale et 

la consommation et l'achat responsable, à travers une étude de terrain inclus 300 

consommateurs de la willaya de seif, cette étude qui a été raccourcie de leurs résultats 

dans cet article. 

Les mot clé : la conscience environnementale, la consommation durable, l'achat 

responsable, le consommateurver.  
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 : مقدمة 
متاشيا مع حاجات ورغبات املستهلكني املتنامية واملتعلقة باالجتاهات حنو حتقيق التنمية املستدامة يف كل أبعاد      

ك وجب على املؤسسات إتباع أمناط تسويقية مسؤولة ومستدامة لتحقيق اإلشباع املطلوب والرضا هلؤالء االستهال
تسعى  لسياقاملستهلكني من جهة، وحتقيق املواطنة التسويقية يف اجملتمع عامة من جهة أخرى، ويف هذا ا

 .املتعلقة بهاملؤسسات إىل دراسة السلوك االستهالكي املسؤول وحتديد العوامل واملؤثرات 
فتحديد السلوك الشرائي  للمستهلك املسؤول الذي يؤمن مببادئ التنمية املستدامة ويسعى إىل جتسيدها ، يف   

قراراته الشرائية ،يعترب مرتكزا أساسيا لتحديد إسرتاتيجية التسويق األخضر،و يعترب الوعي البيئي يف هذا اإلطار 
 .ك املسؤول احملرك األساسي للسلوك الشرائي للمستهل

مع زيادة مطالب املستهلك ذو الوعي البيئي العميق، ظهرت منتجات  خضراء تراعي محاية البيئية  وحتمل 
عالمات بيئية، ولعل الدول الغربية سارعت يف تأسيس منظومة خاصة باالستهالك املستدام عرب تكثيف العنونة 

البيئي وتقارير املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة   البيئية للمنتجات مبختلف أصنافها ، ونشر تقارير األداء
 كإجراءات لتوسيع منط االستهالك املستدام 

رمبا هذه التطورات التسويقية مل تتطور يف اجلزائر بالشكل الذي تطورت فيه يف الدول الغربية، هلذا قمنا يف هذا 
لعينة من  دة عرب دراسة ميدانية ذات طابع استكشايفاملقال بالتعرف على هذه التوجهات البيئية التسويقية اجلدي

املستهلكني بإحدى مدن اجلزائر وبالتحديد والية سطيف ملعرفة الوعي البيئي واالستهالك والشراء املسؤول لديهم 
 .، ومعرفة مدى إمكانية نشوء وتطور أسواق لالستهالك املستدام يشكل قاعدهتا مستهلكني واعيني بيئيا 

 : سبق حاولنا طرح اإلشكالية التالية انطالقا مما
 ؟حمل الدراسة مستدام لدى املستهلك وشراء   ما مدى وجود وعي بيئي وبالتايل استهالك

 : تندرج حتت هذا التساؤل مجلة من األسئلة الفرعية
 ماهو مستوى الوعي البيئي من خالل املعارف البيئية والسلوكيات البيئية لدى املستهلك؟ 
 املستهلك اجتاه االستهالك املسؤول والشراء املسؤول؟ ماهي سلوكيات 
 كيف يدرك املستهلكني العالمات البيئية؟ 

قسمنا هذه الدراسة إىل شقني نظري وميداين، فاألول جاء لتحديد املفاهيم املرتبطة بالدراسة والثاين لعرض 
 وتفسري نتائج الدراسة

 :الجانب النظري للدراسة
 :اتهومكون الوعي البيئي: أوال

 :مفهوم الوعي البيئي  -1
، كما يعرف الوعي "مواجهة املشكالت البيئية يف لدوره الفرد إدراك:"عرف وليام ألتسون الوعي البيئي بأنه  

الوعي الوقائي الذي مينع حدوث املشكلة أو اخللل، والوعي العالجي الذي يواجه به الفرد :" بأنه الكاملالبيئي
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هي احلكومة بأجهزهتا ، : ،واألضالع الثالثة للوعي البيئي الكامل"سوء االستخداماملشكالت الفعلية النامجة عن 
واجملتمع بكافة هيئاته ومؤسساته ، واألفراد الذين يشكلون محاة البيئة الفعلية يف حالة توافر املعرفة واإلدراك والفهم 

 1.الصحيح لدورهم جتاه البيئة
د لدوره يف مواجهة البيئة أو مساعدة الفئات االجتماعية ، واألفراد على أنه إدراك الفر : " ويعرف الوعي البيئي

على اكتساب الوعي بالبيئة  ومشكالهتا ، وهو إدراك قائم على املعرفة بالعالقات واملشكالت البيئية، من حيث 
ية  بني أسباهبا  وأثارها ووسائل حلها، واهلدف من ذلك هو أن يصبح املواطن العادي ملما بالعالقات األساس

 2مكونات البيئة  ومدى تأثري كل منها باألخرى ،  ومدى تأثري اإلنسان عليها وتأثره هبا
من خالل قراءتنا التعاريف السابقة نستخلص بأن الوعي البيئي  يعين معرفة الفرد  وفهمه ملا حيصل للبيئة احمليطة 

 .نة فرد واعيا بيئيا مبساعدة مؤسسات معيبه  والوعي البيئي لدى األفراد ال يتشكل ذاتيا ، وإمنا يصبح ال
 :الوعي البيئي مكونات  -2

 : يتكون الوعي البيئي من ثالث حلقات منفصالت و متداخالت يف آن واحد وهي موضحة يف الشكل التايل
 مكونات الوعي البيئي(: 7)شكل بياني رقم 

 
 

 الوعي البيئي
 

 
 

 من إعداد الباحثة:المصدر
 : التعليم البيئي - أ

ويبدأ بالتعليم من رياض األطفال ويستمر خالل مراحل التعليم العام إىل التعليم اجلامعي ، بشرط أساسي وهو 
 .وجود تكامل ألهداف الربامج التعليمي والرتبوي

 : الثقافة البيئية - ب
ذاعة املنشورات تبدأ من توفري مصادر املعلومات كتب ونشرات وإشراك املثقفني البيئيني يف احلوارات والنقاشات امل

 .3، ويف احلوادث والقضايا البيئية ذات الصلة املباشرة وغري مباشرة باجملتمع ، خاصة ذات املردود اإلعالمي
 
 
 

 الثقافة البيئية     

 

 

 

 

 التعليم البيئي

 اإلعالم البيئي      
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 : اإلعالم البيئي - ت
هو أحد أهم أجنحة التوعية البيئية وهو أداة إذا أحسن استثمارها كان هلا مردود اجيايب للرقي بالوعي البيئي،     

ويعمل اإلعالم البيئي يف تفسري وفهم وإدراك املتلقي لقضايا البيئة املعاصرة . ك السليم للقضايا البيئيةونشر  اإلدرا
 4"وبناء قناعات معينة جتاه البيئة وقضاياها

 االستهالك في إطار التنمية المستدامة:ثانيا
 :مفهوم االستهالك المستدام_1

باإلجنليزية، أو  to consumeاإلصطالحية جند الفعل من ناحية مدلول نشاط االستهالك من الناحية     
consommer  باللغة الفرنسية،  تعكس دالالت سلبية حيث كان مرادفConsommer  خالل ،

، فاالستهالك اليوم هو عمل تدمريي ألنه عملية تعين حسب "التدمري"القرنني اخلامس عشر والسادس عشر هو 
le petit Robert "لى صنع األشياء وإجياد وسيلة لتدمريها أو جعلها غري صاحلةالنشاط الذي يقوم ع." 

لكن املسوقني يف اجملتمعات االستهالكية يسعون إىل نسيان هذا اجلانب السليب لالستهالك، وذلك من      
 .اخل......الرفاهية والرضا وخلق فرص العمل:خالل التأكيد على اجلوانب االجيابية له واملتمثلة يف 

فاالستهالك ليس عملية تدمري املادة،لكن تدمري (: "JBSay 1762-1832)هة أخرى بالنسبة لمن ج     
، هذا التعريف جعل علماء البيئة اليوم يعرتضون على ذلك كون االستهالك اجلامح يؤدي إىل تدمري "املنفعة

 5الطاقات غري املتجددة وسلب املوارد 
الك اتضح لنا أن هذا األخري ال يتماشى إىل حد كبري مع من خالل املقاربة الداللية السابقة لالسته  

مبادئ التنمية املستدامة، لذلك وجب تبين منط جديد من االستهالك عرف باالستهالك املسؤول بيئيا و 
كل هذه املسميات تدل عليه وهناك العديد من الباحثني الذين وضعوا ....اجتماعيا،أو األخضر،املستدام،

 :تهالك املسؤول، سنتطرق إىل البعض منهاتعاريف خمتلفة لالس
فعل يليب حاجيات احلاضر دون النيل من القدرة على تلبية حاجيات :" يعرف االستهالك املسؤول بأنه    

 .Brundtland 1987هذا التعريف يقرتب كثريا إىل مفهوم التنمية املستدامة املعروف بتعريف " املستقبل،
هو املستهلك الذي يأخذ "فه للمستهلك املسؤول اجتماعيايف وص Webster 4791وحسب قاموس 

 ".باحلسبان النتائج العامة الناجتة عن استهالكه اخلاص ،أو هو من يستعمل قوته الشرائية لتحقيق تغيري اجتماعي
: " إىل تعريف تطبيقي لالستهالك الصديق للبيئة على أنه( Oslo" )أوسلو"توصلت ندوة  4771و يف سنة  

املنتجات و اخلدمات اليت تستجيب للحاجيات األساسية، وتساهم يف حتسني نوعية احلياة مع استعمال 
التخفيض إىل احلد األدىن من الكميات املستعملة من املوارد الطبيعية و املواد السامة، مبا فيه كمية النفايات 

 6.تقبليةوامللوثات الناجتة خالل دورة حياة املنتج، حبيث ترضي حاجيات األجيال املس
مشروع شامل متعدد األبعاد،ويعني القانون الذي يتطلب التزاما هاما من طرف املنتجني "فاالستهالك املستدام هو 

 ."واملستهلكني يف حال ما إذا كانت قراراهتم املتعلقة باإلنتاج واالستهالك هلا تداخالت بيئية
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 .من يف إجياد تعريف شامل لالستهالك املسؤول إذن الصعوبة األساسية من خالل ما سبق ذكره من تعاريف، تك 
االستهالك املستدام ال يعين بالضرورة استهالك أقل، :" لكن التعريف احلايل حسب التوجهات احلالية يعترب أن 

أي بكميات أقل ،ولكن استهالك بطريقة خمتلفة، طريقة تسعى إىل حتسني نوعية احلياة، وحتقيق التقاسم بني 
 ".كثر فقرااألكثر غنا واأل

وعموما فاخلصائص األساسية ألمناط االستهالك وأساليب احلياة املستدامة هي تلك اليت تتسم باملسؤولية فمهما 
 : اختلفت التعاريف إال أهنا تشرتك يف خصائص عامة هلذا املفهوم  تتمثل فيما يلي 

 جتنب أو تقليل إنتاج النفايات ،وزيادة إعادة االستخدام أو التدوير 
 رة ومعاجلة النفايات مبا يتوافق مع أفضل املعايري الطبيعية ومنع تلوثهاإدا. 
 جتنب االستهالك الغري ضروري من الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة املتجددة 
 االستخدام الرشيد للمياه و استهالك املنتجات العضوية ومنتجات التجارة العادلة. 

 االستهالك والتنمية المستدامة  -2
كما ذكرنا سابقا أن التنمية املستدامة استهدفت بالدرجة األوىل تغيري العادات االستهالكية للمستهلكني،      

واحرتام البيئة، باإلضافة إىل اهتمامهم الواضح باملشاكل " األخضر"حيث أصبحوا أكثر مسؤولية حنو حتقيق الشراء
 القرار الشرائي أصبح حتمية ال مفر منها بالنسبة هلؤالء اجملتمعية، لذا فأخذ التنمية املستدامة بعني االعتبار يف

، ومن أهم ما ينتظرونه وحيققونه من خالل هذا النوع من   les consom-acteursاملستهلكني الفاعلني 
، ومع تزايد هذا ...."بالصحة،األمان،ومطابقة املنتوج للمواصفات واملعايري"الشراء املوسوم باملسؤولية هو ما يتعلق 

، وكذا خصائصه " بلد املنشأ"،أصبح املستهلك املسؤول يبحث عن أصل املنتج la vertitudeالتوجه األخضر
واملنتجات الناشئة من التجارة العادلة مثل  Bioالتفصيلية، باإلضافة إىل حتديد املنتجات العضوية والبيولوجية 

Max Havelaar/Fairtrade  مليار  4.1، ما يعادل  0242حيث شكلت نسبة هذه املنتجات سنة
 .0222عن سنة % 41يورو يف العامل بارتفاع بنسبة 

،حيث تعكس  هذه  fabriqué localكما لوحظ أيضا امليل املتنامي اجتاه استهالك املنتجات احمللية      
فة، يف املقابل الثقافة تفعيل التنمية احمللية ومنو العائد الوطين الذي حيقق عدالة لدى الطبقات االجتماعية املختل

ونتيجة وعي املستهلك املسؤول، يعلن ارتيابه وعدم ثقته يف  اإلعالنات واالتصاالت ، اليت تقوم هبا املؤسسات 
، وهذه املمارسات تعرف بالغسيل األخضر « tout durable »حول كل ما هو مستدام 

« greenwashing » مضللة من قبل ، حيث يبحث املستهلك عن إثباتات ومعلومات حقيقة غري
املنتجني،ليطمئن املستهلك أن املنتجات اليت يشرتيها صنعت وفق طرق حترتم البيئة واجملتمع وحتقق االستهالك 
املسؤول، وتعترب العالمات البيئية وسيلة فعالة يف هذا السياق إذ تتبناها املؤسسات املدجمة للتنمية املستدامة بكل 

 .التفي بالغرض دائمالكنها ( أخضر)أبعادها لضمان منتوج 
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% 91، بينت أن "الفرنسيون واالستهالك املسؤول"بعنوان l’étude Ethicity 0242ففي دراسة سنة     
يصرحون بأهنم مستعدون % 02من الفرنسيني يأخذون التنمية املستدامة بعني االعتبار ويعدوهنا حتمية، بينما 

يصرحون بأهنم ال يثقون بالعالمات % 11تدامة، كما أن نسبة لتغيري سلوكياهتم مبا يتماشى وأبعاد التنمية املس
منهم صرحوا بأهنم ال يطبقون الرسائل واإلعالنات % 14البيئية واملؤسسات املفرطة برتويج صورهتا اخلضراء،فنسبة 

 greenwaching7حول املنتجات اخلضراء ويعتربونه جمرد غسيل اخضر
 عميق وواضح يف سلوكيات املستهلكني فيما يتعلق بتبين التنمية نتائج هذه الدراسة تبني أن هناك تغري    

املستدامة واإلميان هبا،وبينت أيضا أن هؤالء املستهلكني هم حباجة إىل معلومات واضحة وحقيقة حول املنتجات 
 .اخلضراء

ت إذا لم تأخذ المؤسسات بعين االعتبار هذه الحاجات الجديدة والعادا: كنتيجة تسويقية جد مهمة
، ستواجه خطر التهميش والخروج من ( أسواق جديدة حتى ولو كانت صغيرة الحجم)الشرائية للمستهلكين

 .السوق من منظور فقدان الحصة السوقية
 

 :الرهانات الرئيسية للمؤسسة في قطاع المنتجات ذات االستهالك الواسع -2
من جهة ، وضغوط املستهلكني من جهة أخرى  التحديات اليت تواجهها املؤسسات يف إطار التنمية املستدامة   

 :1رهانات أساسية وهي كالتايل 1تتمثل يف 
 Garantir un produitضمان منتوج صحي،آمن وموثوق،أخالقي وحيرتم البيئة-4

sain,sur,éthique,et respectieux de l’environnement  مع تطور املعارف حول رهانات
أصبحت عملية ...املدين وبالتحديد املنظمات الغري حكومية، ووسائل اإلعالم  التنمية املستدامة من قبل اجملتمع

إنتاج املنتجات ذات االستهالك الواسع وعملية توزيعها ختضع ملعايري بيئية صارمة، إذ وجب تسويق وبيع منتجات 
 .صحية وآمنة وحترتم البيئة

ية املوضوعة من قبل منظمات التقييس مثل من خالل احرتام الشروط واملقاييس العامل:منتجات صحية وآمنة-أ
نظام اإليزو، واليت تسعى إىل إجياد منتجات أمنة صحيا تسمح بتغذية متوازنة تؤدي إىل نظام تغذية كامل وسليم، 
وذلك بتزويد املستهلك بامللصقات على املنتجات ،  باإلضافة إىل محالت يف احملالت التجارية ملكافحة السمنة 

 .والقلب وأمراض السكري
من خالل إدماج التنمية املستدامة يف عملية اإلنتاج، وذلك بإتباع أسلوب حتليل دورة :منتجات مصممة بيئيا-ب

 .احلياة للمنتجات واملتمثل يف معرفة األثر البيئي للمنتج من مرحلة املواد اخلام حىت مرحلة النفايات
ذه املسؤولية متتد على سلسلة التوريد، حيث تضمن املؤسسات حاليا، مسؤولة اجتماعيا وه:منتجات أخالقية-ج

الشراكة العادلة واملسؤولة مع كل أطراف السلسلة من موردين أو وسطاء، وختضع املؤسسة يف هذا السياق إىل 
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تدقيق اجتماعي وفقا للمعايري العاملية ألفضل املمارسات، لتحديد النقاط الواجب حتسينها واملمارسات الغري 
 .ساري لتصحيحها مطابقة ملاهو

 :التموقع في أسواق جديدة،وإعادة النظر في النموذج االقتصادي-2
 :تطور اجتاهات وعادات املستهلك واجملتمع ككل ألزمت املؤسسات يف إعادة التفكري يف أمور معينة مثل    

حيث توجد ، (،منتوج اخضرbio منتوج عادل أو مكافئ،منتوج بيولوجي)متوقع املنتجات يف أسواق جديدة-أ
 .، أو عالمات بيئية"خضراء"مؤسسات حديثة الدخول هلذه األسواق، هلذا فهي تتوجه خللق حمفظة منتجات بعالمة 

 .متوقع هذه املؤسسات يف األسواق اليت تعرف إقباال متنامي هلذا النوع من املنتجات-ب
 :تخفيض األثر البيئي خالل كافة مراحل السلسلة اللوجستية-4

املؤسسة  يطرح آثار بيئية وتسعى....لسلسلة اللوجستية،مرحلة التعبئة والتغليف،نقل وخترين البضائع خالل ا     
للتحكم يف هذه التأثريات اجلانبية ، هناك حتاليل بيئية وختمينات فيما يتعلق بالتصميم البيئي ، تسمح بتحديد 

واد األولية املستعملة،عملية اإلنتاج يف حد امل:الطريقة املثلى اليت جيب أن تكون عليها هذه السلسلة من خالل
املواد القابلة ) ،فعالية الطاقة للتجهيزات،وأخريا هناية حياة املنتج(....النقل)ذاهتا،احللول املثلي للسياقة البيئية

 ( للتدوير،حتسيس املستهلكني بضرورة التدوير
 :استعمال اتصال وتسويق مسؤول-4

ة،البيئية واالجتماعية اليت حتدثنا عنها مسبقا،واليت تكون حول رهانات اجلودة االقتصادي      
 .وجتهيزات املؤسسة ونظامها اإلنتاجي والتوزيع( املوردون والوسطاء)املنتجات،الشركاء

يكتمل ذلك من خالل اتصال مسؤول،يرتكز على الشفافية،هادف وله حجج وبراهني،واضح وغري مضلل، 
النشر البيئي بفرنسا )لى الشهادات والعنونة البيئية من خالل الربامج الوطنيةفاملؤسسات تعتمد يف هذا الصدد ع

 . greenwachingوذلك لزيادة مصداقية املؤسسة املواطنة فعال و تفادي الوقوع يف الغسيل األخضر( مثال
 :عوامل ظهور االستهالك المستدام ومؤشرات انتشاره -3

كانوا يف دول ، سواء  عي البيئي لدى املستهلكني يف كل أحناء العاملال ميكن ألحد إنكار املستوى املتزايد للو 
صناعية متقدمة أو تلك األقل تقدماً، فاملستهلك اليوم بفعل العوملة االقتصادية وانفتاح األسواق من جهة، و بفعل 

ثر من أي تأثري وسائل اإلعالم و نشاط هيئات محاية املستهلك من جهة أخرى، أصبح أكثر وعيًا و حذرًا أك
وقت مضى عندما يتعلق األمر باقتناء منتجات هتدد صحته و صحة عائلته، ومن الواضح أن هذه األرقام قد 

 :بلغت مستويات ال ميكن جتاهلها، و هي يف تزايد مستمر بفعل عوامل خمتلفة مثل
ويرفع من قدرته  مما يعطي املستهلك اليوم عدة خيارات و بدائل إلشباع نفس احلاجة، :انفتاح األسواق. أ

 .ويعطيه قدرة على معاقبة بعض املنتجني حبمالت املقاطعة ( منوذج بورتر)التفاوضية، 



 آمال مهري/ أ                                                                                             الوعي البيئي واإلستهالك المسؤول لدى المستهلك

 

 2016جانفي/ 50العدد                                    جامعة المدية                  -المستدامةمخبر التنمية االمحلية  -مجلة االقتصاد والتنمية

 
94 

مع زيادة اندماج اجملتمع احلديث يف أمناط احلياة اجلديدة، فقد أصبح يف متناول أي  :تطور وسائل االتصال. ب
ملنتجات املختلفة ،أو نفس املنتج لعالمات متنافسة مستخدم لالنرتنت اليوم أن جيمع كمًّا كافيًا من املعلومات عن ا

واملقارنة بني اخليارات املطروحة أمامه و بني أسعارها، ليس هذا فحسب بل إن الكلمة املنقولة وتأثريها اخلطري يأخذ 
ت  بعدًا آخر على الشبكة ، من خالل تبادل املعلومات و اآلراء حول املنتجات عرب الربيد اإللكرتوين، املدونا

 .واملنتديات وشبكات التواصل االجتماعي، كل هذه الوسائل تعرف باالنتشار غري املرئي أو التسويق الفريوسي
 

ال يكاد مير يوم دون أن تقوم وسائل اإلعالم بتعزيز القلق املتزايد للعلماء حول حالة  :تأثير وسائل اإلعالم.ج
مًا كذلك فإن البيئة اليوم تعترب موضوعا إعالميًا حاماًل، أي الكوكب و نظامنا البيئي، وحىت إذا مل تكن احلالة دو 

 :  أهنا تتضمن قضايا أخرى ترتبط هبا مثل
 انكماش القدرة الشرائية. 
 إغالق املؤسسات   . 
 التوتر أو عدم االرتياح االجتماعي  . 
 عوملة املبادالت . 
 شروط اإلنتاج يف دول يقال عنها أهنا بارزة  . 

املواضيع منتشرة بشكل كبري يف الوقت احلايل، و اليت تظهر صعوبة إحداث التوافق بني حيث تعترب كل هذه 
 .8الرفاهية اإلنسانية االجتماعية و النشاط االقتصادي من جهة أخرى 

 :جمموعة من املتغريات أدت إىل منو وانتشارا االستهالك األخضر نوضحها كما يليعموما هناك  
 ضراء من األسواق الصغرية إىل تلك الكبرية، وقيام العديد من املنظمات الكربى االنتشار السريع للمنتجات اخل

 .و غريها" بروكرت أند غامبل"و" ماكدونالدز: "بإنتاج هذه املنتجات مثل
  ظهور املستهلكني الذين يفضلون التعامل مع املنظمات اليت تقدم منتجات خضراء، و الذين لديهم الرغبة يف

 .لحصول على هذه املنتجات، و من مث منو قطاع املستهلك األخضردفع أسعار مرتفعة ل
  و تلك القابلة إلعادة التدوير( املرسكلة)زيادة إقبال املستهلكني على املنتجات املعادة التدوير ،. 
 ى انتشار االهتمام البيئي لدى املستهلكني يف خمتلف التصنيفات الدميوغرافية، فلم يعد االهتمام البيئي قاصرا عل

 .، وهكذا بالنسبة لبقية التصنيفات الدميوغرافية األخرى(اجلنسني)فئة الذكور فقط بل امتد ليشمل الفئتني 
  9النمو املتزايد يف عدد املنتجات اخلضراء داخل األسواق األوروبية. 
 ارتفاع مؤشرات الوعي البيئي لدى خمتلف الفاعلني يف جمال االستهالك املستدام . 
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 " أساسيات عامة"هلك األخضر المست: ثالثا
 "المسؤول"مفهوم المستهلك األخضر -1
إن املستهلك األخضر بشكل عام هو صاحب قرار الشراء الذي يتجنب املنتجات املضرة وغري الودية بيئيا ،      

زام ويسعى لشراء املنتجات الودية بيئيا ، ومع ذلك فاملستهلك  املسؤول خيتلف يف تصنيفاته حسب درجة االلت
البيئي ، وذلك بالقرب أو البعد عن املطالب البيئية ، حيث أن االهتمام يكون يف أقصاه يف حالة الزبون األخضر 
النشط  الذي يكون مداوما على شراء املنتجات اخلضراء، مع االستعداد لدفع عالوة سعرية  من أجل ذلك ، كما 

ام بدرجات حىت الوصول إىل الزبون الرمادي غري املكرتث يقاطع املنتجات غري اخلضراء ، مث ليتناقص هذا االلتز 
بالبيئة، والذي ال يضعها عند معايريه عند الشراء للمنتجات اخلضراء والرمادية ، كما يكون والئه للعالمة والعادة 

 : الشرائية أوال  وعموما يتجنب الزبون األخضر املنتجات التالية 
 .ئن املنتجات اخلطرة اليت هتدد صحة الزبا -
 .املنتجات اليت تضر بشكل كبري بالبيئة عند إنتاجها أو استعماهلا أو التخلص منها  -
 . املنتجات اليت تستهلك كميات كبرية بشكل غري متناسب من املوارد يف اإلنتاج ، اإلستعمال ، والتخلص -
 .ائدة ، وقصر عمر املنتج املنتجات اليت تسبب نفايات غري ضرورية من خالل التغليف املفرط ، خصائص املنتج الز  -
 . املنتجات اليت تستخدم مواد مأخوذة من أنواع وبيئات مهددة باخلطر -
 .10املنتجات اليت تستلزم قسوة واستغالل  غري ضروريني للحيوانات -

كما يتأثر املستهلك األخضر مبجموعة من العوامل بشكل خيتلف عن أي مستهلك عادي وذلك إلمياهنم     
 :لية باملعتقدات التا

 .أن البيئة ذاهتا تعاين من جمموعة من املشكالت املؤثرة على سالمتها ودميومتها  -
 .هذه املشكالت جيب التعامل معها بأسلوب فاعل للحفاظ على البيئة -
بإمكان الفرد أن يشارك ولو بشكل يسري يف حل املشكالت عرب توجهاته االستهالكية للحفاظ على البيئة  -

 وما هو أبعد من ذلك 
استعمال منتجات ومواصفات ذات خصائص بيئية أفضل، سيسهم بشكل أساسي يف احلفاظ على صحة  -

 11 .الفرد واجملتمع
 مفهوم سلوك المستهلك األخضر   -2

قدم العديد من الباحثني  تعاريف  للسلوك األخضر للمستهلك ، من أبرزها التعريف الذي أورده       
Elkington and Hailes على أنه عملية مقاطعة  تعتمد على اجلانب األخالقي الذي يراعي  ، إذ اعتربه

 :محاية البيئة ، حيث تؤدي هذه املقاطعة إىل ما يلي
 مقاطعة  املنتجات اليت هتدد حياة املستهلك،  وحياة اآلخرين خاصة اجلانب الصحي. 
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 تستخدم كميات كبرية من مقاطعة السلع امللوثة للبيئة  سواء خالل عملية تصنيعها أو استخدامها، واليت 
 .املوارد  وختلف  نفايات ضارة وتؤثر على البيئة بشكل عام 

 12. مقاطعة استخدام  مواد غري مشروعة  هتدد حياة البشرية  وتؤثر سلبا على الدول الفقرية 
 ويعترب أمحد نزار النوري وثامر البكري أن سلوك املستهلك األخضر خيتلف عن أي سلوك مستهلك أخر من

 :إميان فئة املستهلكني اخلضر مبجموعة من األمور وهي 
 أن البيئة تعاين  يف حد ذاهتا  من جمموعة من املشاكل اليت تؤثر على سالمة دميومتها. 
  جيب التعامل مع البيئة بأسلوب فاعل للحفاظ عليها. 
  للحفاظ على البيئة ،   يشارك الفرد ولو جبزء يسري يف حل املشكالت البيئية  عرب توجهاته االستهالكية

 . وما هو ابعد من ذلك
  يسهم استعمال منتجات ذات خصائص ومواصفات بيئية ، وبشكل أساسي يف احلفاظ على صحة الفرد

 . 13واجملتمع
 (:المسؤول)خصائص المستهلك األخضر  -3

والبيئية اليت متيزه عن غريه  يتميز املستهلك املسؤول مبجموعة من اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية    
 1972يف سنة   Anderson et  Cunningham من املستهلكني التقليديني ،حيث اعتربه كل من

 ".شخصية ذات عمر متوسط ،ضعيفة العقيدة ،منفتحة أكثر على العامل اخلارجي:"أنه
على بقية اجلماعة (غري املألوفة)جية امرأة ذات قدرة على تبين السلوكيات اخلار "فرياه أنه 4791يف سنة  Websterأما 

 ".واليت ال حتمل أي حكم على قيم وحركات اآلخرين ، ولديها الدخل العايل وتنتمي إىل الطبقة العالية واملتوسطة
من أكثر الدراسات دقة يف وصف خصائص املستهلك األخضر حيث  1990سنة  Winskiوتعترب دراسة 

 :وصفته بأنه
 من عمرها، تقوم مبهامها املنزلية وتعمل خارج البيت وال تتمسك باآلراء التقليدية  هي امرأة يف األربعينات

 .فيما يتعلق بنظرة اجملتمع
 هتتم بالسياسة ولديها نشاط يف احلي الذي تسكن فيه. 
 ال ختاف من التعبري عن آرائها، وأحيانا تكتبه وترسله إىل الصحف. 
 ذائية ألسرهتا، وال حتب تقدمي الوجبات السريعة غري املغذية حتب الطبخ وتشعر بأمهيته، وهتتم بالقيم الغ

 .واملضرة ألسرهتا
 عندما تقوم بالتسوق متيل إىل كتابة قائمة مشرتياهتا ،وتقرأ بيانات املنتج املتعلقة مبكوناهتا وأسعارها. 
 حتب مناقشة املنتجات مع أصدقائها، وتقرأ البيانات للمقرنة بني السلع. 
   مات املفيدة يف اإلعالنات،وتعتقد أن هناك الكثري من اإلعالنات الضارة باألطفالتبحث عن املعلو. 
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  تعتقد أن التلوث ميثل هتديدا خطرا،ومن الضروري رفع املعايري البيئية حىت ولو أدى األمر إىل خفض
 .مستوى املعيشة

 14تعتقد مبسؤوليتها الشخصية يف تنظيف البيئة واحملافظة عليها . 
 اء المسؤول ومحدداتهالشر : رابعا

 : مفهوم الشراء المسؤول  -1
الشراء املسؤول  يتعلق بكل أنواع الشراء اليت تدمج  حتقيق التوازن بني متطلبات أصحاب املصلحة واملواصفات     

واملعايري اخلاصة يف إطار محاية وحتسني البيئة والتطور االجتماعي والتنمية االقتصادية، فاملشرتي هو الذي يبحث 
، ضمن "سواء الفورية ، أو املؤجلة "ن الفعالية وحتسني جودة اخلدمة، واالستفادة املثلى من التكاليف اإلمجالية ع

 .15سلسة القيمة وقياس األثر
الشراء  املستدام  أو البيئي هو شراء منتجات وخدمات أكثر احرتاما للبيئة ومصنعة  وفق شروط  ودية اجتماعيا و 

مل على مفهوم الشراء األخضر، وذلك عند األخذ بعني االعتبار  تة العادلة، اليت تشوكمثال على ذلك التجار 
البعد البيئي، وتنبغي اإلشارة إىل أن مفهوم الشراء األخضر خيتلف عن الشراء املستدام، فالثاين أمشل وأوسع من 

 16. األول وأكثر اتساعا  
املنظمات  إىل الشراء األخضر للمدخالت اإلنتاجية ، واليت يشري مفهوم الشراء األخضر إىل توجه املنتجني يف     

تتضمن شراء مواد خضراء  صاحلة إلنتاج منتجات تأخذ بعني االعتبار املعايري البيئية اخلاصة ، مع ضرورة تقليل 
 .مستوى استهالك الطاقة لآلالت، وتقليل مواد التعبئة والتغليف  

تجات واملواد الصديقة للبيئة ، وقليلة الضرر قبل استعماهلا وبعد شراء املن: وعرف الشراء األخضر أيضا   
استعماهلا ،أي شراء املنتجات اليت حتتاج إىل طاقة اقل عند استخدام املكائن واملعدات، وبالتايل حتتاج إىل مواد 

عد إعادة تصنيعها تعبئة وتغليف اقل ، باإلضافة إىل االستفادة من خملفات املنتجات النهائية املستخدمة مسبقا، ب
من جديد ، واملعدلة وفقا للمعايري اليت تراعي محاية البيئة ، ويكون الشراء األخضر ليس فقط من طرف املنتجني ، 
بل يكون أيضا من قبل املستهلكني للمنتجات ذات املواصفات احملددة ، أي شراء املنتجات اخلضراء النظيفة 

 16 .اخلالية من امللوثات  املضرة بالبيئة 
 :كما قدم العديد من املؤلفني تعريفات خمتلفة ملفهوم الشراء املسؤول  وقد أشرنا هنا إىل بعض منها 

الذي يتطلب االستفهام حول النتائج  واألنشطة اليت تتم   proactiveطور املفهوم اإلجيايب  4772جوناس   
 قبل القيام أو عدم القيام بعملية الشراء 

ل بأنه نشاط أو فعل يستجيب الحتياجات احلاضر ، دون املساومة على احتياجات وعرف الشراء املسؤو    
املستقبل ، إذن هذا التعريف هو مرجع للتحكيم واملوازنة، فالشراء املستدام بعد أساسي لضمان حقوق األجيال 

 .القادمة واحلاضرة يف نفس الوقت 
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الذي حدد املستهلك املسؤول اجتماعيا مبا : " 4791جيب أيضا أن نشري ألكثر التعاريف شهرة ليبسرت          
الذي يأخذ بعني االعتبار النتائج واآلثار العامة والناجتة عن استهالكه  اخلاص، أو استعمال سلطة الشراء :"يلي 

إن الصعوبة األساسية يف حتديد مفهوم شامل  لالستهالك املسؤول  تكمن ببساطة يف أن ، لتحقيق تغيري اجتماعي
تهالك املسؤول مفهوم واسع  جيمع بني عدة مفاهيم ويرتبط بعدة جماالت ، فقد ربطنا بني مفهوم الشراء مع  اإلس

تابع الكتاب حتديد تعريف الشراء املسؤول، واهتموا بنقاط معينة يف هذا املفهوم ف مفهوم االستهالك، حيث 
Sen et Bhattacharya en 2001,  ولية االجتماعية للشركات ، على سبيل املثال ركزها على املسؤ

Hénion 1976 et Antil 1984,  حيث انشغال  باملوارد الطبيعية  من حيث استغالهلا ومستقبلها. 
اجلدل على مستوى النظام االجتماعي  الذي : جماالت  4إن االختالف يف حتديد الشراء املسؤول يشمل        

 .يعمل كمحرك  خللق  شبكات  التجارة العادلة 
ترجع بسبب قصدية النمو التقين ، حيث تسلط الضوء  على املخاطر النقطة الثانية على املستوى الصحي       

التكنولوجية ،  املثال األكثر داللة يف هذا اإلطار هو مثال عن املنظمة العاملية للتجارة  والزراعة الصناعية ، حيث 
الثالث العاملية يف السبعينات ، هذا اخلطاب تطرق بدأ يظهر  خالف سياسي موجه من قبل  حركة دول العامل 

 .لكوارث العوملة  وتفاقم عدم العدالة 
وأخريا جدل  إيكولوجي  متواجد بالتساوي  مع هذه الرؤية النقدية  اليت وجهت مباشرة طرق االستهالك      

 .الصناعية لدول الشمال  والتأثريات البيئية  اليت سببتها  من كوارث بيئية نتيجة الثورة 
من خالل خمتلف هذه املقاربات  املستهلك املسؤول  يأخذ بعني االعتبار  األدوات الداخلية واخلارجية       

للمنتج  يف خمتلف عناصر اإلنتاج ، من خالل االنتباه  الذي جيب أن يركز على  مناهج وطرق استخراج املوارد 
نقل "أو على تصنيع املنتجات وإنتاج السلع  " الغابات ، والتلوث نضوب املوارد  غري املتجددة ، وإزالة"الطبيعية 

 17الرسكلة ، النفايات السامة ، جتارة النفايات"، أو حول هناية حياة املنتج " ، عمالة األطفال ، شروط العمل
 :رهانات الشراء المسؤول وأشكاله -2
 :رهانات الشراء المسؤول 2-1
شكل احتياجات  مجيع املواصفات املوضوعة يف دفرت الشروط اليت جيب أن جيب على املشرتي أن يضع  يف     

 :تشمل  األبعاد التالية 
من خالل شراء املنتجات  الالزمة لعملية التصنيع  من خالل احرتام البعد البيئي،  وتصميم  وتقييم :الرهان البيئي

واحلفاظ  على األداء  واالستعمال ، جيب أيضا املنتج يف مجيع  مراحل دورة حياته ، وتقليص أقل أثر بيئي ممكن  
إدماج  استعمال املوارد الطبيعية والطاقوية  يف عمليات  التصنيع ، النقل ،النفايات ، يف جمموعة سلسلة 

  .املشرتيات
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 يوضح مثال عن المعايير البيئية عند الشراء المسؤول(: 51)جدول رقم 
 مثال عن المعايير البيئية

 السامة  الخطيرة  على اإلنسان والبيئة غياب  المواد. 
 تقليص المواد األولية  غير المتجددة. 
  إنبعاثات ، ضجيج ، "تقليص الضجيج  المرتبط  بعمليات النقل

 "حوادث 
 تقليص كمية  النفايات غير المثمنة. 
 الكفاح ضد التلوث. 
 احترام التنوع البيولوجي. 
 ويةاستعمال الطاقة المتجددة ، الفعالية الطاق. 

 من إعداد الباحث: المصدر
 الشراء المسؤول : الرهان االقتصادي-2-1
يشمل الشراء املسؤول ممارسة  وترقية  تعزيز التعاون الطويل األمد مع املمولني ، وجيب األخذ بعني االعتبار    

تلبية احلاجات ، "الية األثر االقتصادي  للشراء على املؤسسة  ببيئتها ومموليها ، يف إطار منطقية التكلفة اإلمج
 ".الصيانة ،خدمات ما بعد البيع ، هناية احلياة 

ينبغي أن نفكر يف التكلفة اإلمجالية مبعىن مراعاة  يف االعتبار مجيع التكاليف  املباشرة  وغري املباشرة ، املرتبطة  
 .اخل...أو االستدامة ، وتسيري النفايات النقل ، التخزين واخلردة ملتوسط العمر املتوقع ، "بتكاليف اخلدمات اللوجيستية 

 مثال عن املعايري االقتصادية يف الشراء املسؤول(: 20)جدول رقم 
 مثال عن املعايري االقتصادية

  التقنية ، البيئية ، االجتماعية" االستجابة لبعض املتطلبات. " 
 حتسني العائد من االستثمار. 
   مكافحة التبذير. 
   من خالل منتجات قابلة إلعادة التعبئة  إعادة االستعمال ، طول مدة حياة املنتج

 "األمن ، الصالبة " وقابلة لإلصالح ، تقليص العيوب  والشوائب 
  نفقات التأمني حيث ميكن التفاوض  بعد إنشاء سياسة مسؤولية اجتماعية 

 من إعداد الباحث: املصدر
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 :رهان اجتماعي جمتمعي -4-0
 :جتماعي وجمتمعي ، وأبعاده تتجسد يف للشراء  املسؤول بعد ا 

  تنمية املهارات يف اإلقليم. 
  التأثري على النسيج االقتصادي الثقايف  واجلمعوي احمللي. 
  توظيف األشخاص  الذين ال حيصلون  على فرص العمل،  وتسهيلها  إما بسبب عجز أو إعاقة  أو

 .النقص يف املؤهالت 
   ملتطلبات قانون العمل الشراء املسؤول يسمح باالستجابة 

فاليوم من الشائع معاجلة بعض العمليات اليت ليست من قلب مهام املؤسسة ، باستعمال وقت كبري  لتحقيق   
، مع مجيع " وبذلك تسمى املؤسسة باملؤسسة املتكيفة"مكاسب  من احملتمل  أن ترتبط  ببنية اجملال االجتماعي، 

 ".لإلدماج يف النشاط االقتصادي"مهارات ضئيلة األشخاص الذين هم يف حالة  معاق، مع 
النظافة احمللية ،  الصيانة ، "  sous traitance"بعض العائالت تفكر يف شرائها باملقاولة من الداخل  

وغالبا ما يسمى هذا الشراء بالشراء خارج اإلنتاج ، وأبعاد اإلنتاج املادية إىل أبعاد " فضاءات خضراء  ، ترميم، 
 .يدة املدى ، ويظهر البعد االجتماعي  يف هذا النوع من الشراء املسؤول معنوية بع

ويوجد  بعد أخر للشراء اجملتمعي املسؤول، وهو بعد  تنمية وتطوير اإلقليم  من خالل التواصل حول    
ن  ، مع جمموع الفاعلني يف سلسة منطقية للتكوي" التكنولوجيا،اإلبداع ، الكفاءات" احتياجات املستقبل  

 .والبحث  على املستوى احمللي الوطين والعاملي
 مثال عن المعايير اإلجتماعية والمجتمعية في الشراء المسؤول(:  53)جدول رقم 

 مثال عن المعايير االجتماعية والمجتمعية
  توفير ظروف عمل الئقة. 
 غياب أي شكل من أشكال التميز واالختالف. 
  جتماعي لجميع األجراءاالعتراف بحق التعبير ، والحوار اال. 
  غياب المخاطر ، أو أي تهديد  للسالمة البدنية  والعقلية  للمنتجين أو

 .المستخدمين 
  مراكز  المدارس،»التكوين التناوب والتعاون بين بقية الفاعلين االقتصاديين

 ".البحث،الجمعيات
 من إعداد الباحث: المصدر
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من املعلومات  املرتبطة مع الرهانات الثالثة  أعاله  يف التفاوض  من خالل هذا التحليل املعمق  ودمج جمموعة
والشراء حيث نتمكن من حتديد التكلفة احلقيقية  للمنتج أو اخلدمة ألي منظمة ، لذا فالشراء املسؤول  يأخذ 

 19. بعني االعتبار  األثر البيئي ، االجتماعي  واجملتمعي 
كرو اقتصادي  للمستهلك  وحول سلوكياته جتاه القيم األخالقية، ومع يف   هذا العنصر نتناول   التحليل املي

ظهور احلاجات اجلديدة للمستهلك، يف اجلزء األول نتناول مفهوم املستهلك املسؤول  وكيف منيزه عن باقي 
طعة ، املستهلكني ، يف العنصر الثاين قمنا بالتفصيل يف أشكال الشراء املسؤول املختلفة وتطوير ظواهر ، املقا

الشراء األخضر أو باملعايري البيئية ، والشراء مبعايري اجتماعية ، هذين اجلزأين األوليني موجهني لتحديد ووضع 
إطار التحليل، أما اجلزأين األخريين فقد وجها للتحليل املايكرو اقتصادي لسلوك املستهلك ، العنصر الثالث 

وحاول حتديد األدوات املؤثرة  على املستهلك ليكون مستهلك مسؤول ، وركزنا هنا على مبدأ فقط السعر   تناول 
وأيضا دور االتصال والتسويق، وأخريا دور السياسة الرمزية للمنتجات  يف إطار التجارة العادلة ، يف هناية العنصر 

 . أثرياته على طبقات اجملتمعركزنا على العالقة بني الشراء املسؤول واجملتمع وخمتلف ت
 : أشكال الشراء المسؤول -2-2

الشراء املسؤول ، الذي سوف نوضحه من خالل ثالثة " فعل"السؤال األول الذي ينبغي طرحه حول حتقيق 
مقاربات،حبيث ميكن للوكالء االقتصاديني وصف هذه القنوات الثالثة املختلفة املتجادلة اليت تسمح بوضع 

 :أشكال أساسية للشراء املسؤول هي 4للشراء املسؤول  بالتوازي مع أمثلة حقيقية، حيث توجد  األساس النظري
  :Le boycottالمقاطعة المفهوم والتأثيرات  (1

يبدوا أن املقاطعة  هي اجلانب السليب للشراء املسؤول ، وتعترب كفعل إجيايب يف جمال االستهالك املسؤول ،   
، وتعرف املقاطعة  " قيمة للمستهلك "طعة  يف استخدام األخالق ك ،حدد املقاSmith (1999)فحسب 

واملثال األكثر شهرة هو العالمة التجارية نايك اليت قاطعت ، ، على أهنا كسر عالقة جتارية من طرف املستهلكني 
غري بسبب الصورة املتدهورة الناجتة عن  ظروف العمل ، مبا يف ذلك اجلدل حول عمالة األطفال يف وحدات 

 ".التأثري يف إسرتاتيجية وسياسة املؤسسة  لتتابع رغبات املستهلكني"اهلدف من  املقاطعة هو "و. متنقلة  ، 
للحصول : رأي الفاعلني االقتصاديني يف إطار الدميقراطية، وميكن أن يشاهد عن كثب"املقاطعة هي تعبري عن 

تسعة من كل عشرة مستهلكني من املرجح أن  تبني أن أكثر من  CREDOC على معلومات، يف دراسة أجرهتا 
،قد يكون  ذو "منتج " العالمة التجارية أو"حتدث مقاطعة منتج، الدوافع املختلفة اليت  تدفع املستهلك ملقاطعة 

املقاطعة )، أو ذات طبيعة صحية  (املنتجات اإلسرائيلية بسبب مشكلة اإلسرائيلية الفلسطينية)طبيعة سياسية 
تسرب فضيحة جمموع األعمال توتال )،أو نتيجة للمطالبات البيئية (تأثرياته الصحية السيئةللمنتج بسبب "

scandale des marées noires de lentreprise Total  ) أو بسبب خالف السياسة االقتصادية
  .مثال عن ذلك  ميشالن والفصل التعسفي هو ممثل جدا من هذه األخري"أو االجتماعية، و
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 Pour Klein, Smith et John .فمختلف أسباب املشاركة أم ال يف مقاطعة معينة  وفقا وفقا للكتاب
  .فالسبب الرئيسي يكمن يف حتليل التكاليف واملنافع ملقاطعة أم ال  (2004)

 صورة توضيحية عن المقاطعة في الشراء المسؤول

 
 من شبكة االنرتنت: املصدر

 

ي عن  املنتج ،  بينما الربح  ميثل األرباح الفردية  للقيام باملقاطعة  فرصة ترك أو التخل"التكلفة هي تكلفة  
يفسر املشاركة يف ( "4777)ففريدمان " أمهية سبب املقاطعة "وعالوة على ذلك، يؤكد هؤالء املؤلفني على 

  ."عدم وجود عواقب على املستوى الفردي"املقاطعة من خالل سهولة املشاركة  ، عرب الضغط االجتماعي و 
يف نوع أخر من  األنشطة اجلماعية اليت تتعلق بأنواع املقاطعة واليت ميكن اختاذها من قبل املستهلكني لتأكيد عدم 

 ..anti-pubsرضاهم أو خالفهم مع ممارسات الشركات وكمثال عن احلركات املناهضة لإلعالنات 
  L‟achat à caractère environnemental :الشراء وفق المعايير البيئية  -0

، واملستهلكني يف البلدان الصناعية أصبحوا قلقني  ومنشغلني  على حنو متزايد بشأن اآلثار البيئية 0222منذ عام 
لألنشطة البشرية،  و أكثر ميال  إىل إعطاء األمهية لألبعاد  البيئية يف استهالكهم فالثقافة  سواء من خالل امليل إىل 

 « Le syndrome du Titanic »أوفيلم  d‟Al Gore"...آل غور "كفيلم "  حقيقة مزعجة)"األفالم 
de Nicolas Hulot…),   أو بواسطة  امليل للموسيقى املعارض، واملشاركة يف دمقرطة هذه االنتقادات، وقد

  .لعبت احلكومات والسياسيني أيضا دورا يف هذا الوعي من خالل تنظيم نقاشات  وإعالم  السكان
ور هذا الوعي على املستوى احمللي والعاملي ـ تطورت منتجات  إٍلرضاء  متطلبات املستهلكني ، بالتزامن  مع ظه  

ففي جمموعة املنتجات الغذائية املستهلكني توجهوا بظهور املنتجات البيولوجية ، غالبا منتجات حملية  وحترتم 
+ ولوجية هو حاليا ومنذ عدة سنوات بشكل عام املواسم ، ففي فرنسا على سبيل املثال معدل منو املنتجات البي

 .٪ سنويا اعتمادا على املنتج42+ ٪ 02
حيث أثارت هذه املنتجات على احلاجة إلنشاء عالمات للمصادقة على قيمتها وجودهتا، إن التزام املستهلكني 

سياسة أو ، من خالل معاجلة مفاهيم أعمق بكثري ترتبط بال"فعل شراء نفسه " مع هذه املنتجات أصبح  يتجاوز
  .بشكل أعم حول طرق املعيشة
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بعدة طرق  يف عدة Sylvander  (4777 ) هذا النوع من االستهالك ميكن شرحه من طرف  سيلفاندر   
احلنني إىل املاضي  من طرف بعض املستهلكني الذين يرغبون يف العودة إىل وسيلة أبسط من "كل من : طرق

ت، فعرب مقاربة مناضلة  تشرح هذا االستهالك على أنه رمز استهالك يدفعهم إىل استهالك هذه املنتجا
، وهو مثرة للرأمسالية  هناك نوع ثالث من املستهلكني تبحث عن "التصنيع"لالحتجاج على منط جديد من 

  .منتجات ذات نوعية جيدة ملعاجلة خماوفه بشأن صحته ورفاهيته
  Lachat à caractère social:الشراء وفق معيار اجتماعي  – 3
كمثل الرهانات البيئية ، االنشغاالت االجتماعية  أيضا تسجل اهتماما لدى املستهلك ، هذه االنشغاالت      

تستهدف   شروط العمل ، شروط الفصل والتمييز، تنامي األجراء يف املؤسسات وبشكل خاص التمييز بينهم ، 
اض الفرص املتاحة عندما ال يتم القيام باألنشطة فاملؤسسات  تتعرض وبشكل متزايد  ملقاطعة املستهلكني، واخنف

االجتماعية ، العديد من املؤلفني دلوا على الرابط بني  السياسة االجتماعية للمؤسسة وقرار الشراء لدى املستهلك 
يرى عندما يكون للمستهلك صورة جيدة للصفات األخالقية  Creyer et Ross (1997 )، ف 

   دل على  Brown et Dacin en 1997تجات املؤسسة مفضل ، والعكس للمؤسسة يعترب خيار شراء من
 .أن املستهلك الذي ميتلك إدراك سيئ عن املؤسسة،  سيقوم مبعاقبتها عن طريق عدم شراء منتجاهتا 

شراء " شراء املنتجات مبعيار اجتماعي على األقل تطورت  من شرح الرغبة يف"ومع ذلك تقدمت تفسريات لشرح     
 .خطوة واحدة إىل األمام"االجتماعي "، هذا البعد  سبب صعوبة  يف توصيف والتعرف على املنتج "اخلضراء"جات املنت

ومع ذلك مت إضفاء الطابع املؤسسي على هذا املعيار على سبيل املثال، نشرت املفوضية األوروبية كتيب ل     
العالمة "إلضافة إىل ذلك  ظهرت عالمة بلجيكية با". تعزيز اإلطار األورويب للمسؤولية االجتماعية للشركات"

، ظهرت مقاربة جديدة لتقييم اجلدل الستعداد املستهلكني للدفع ، سوف  0220أنشئت يف عام " االجتماعية
 .تكشف عن السعر الذي يستعد املستهلك لدفعه ملنتج أكثر اجتماعية  ويتفق  مع أخالقيات العمل

" اخلضراء"املقاطعة، املنتجات ) هذا العنصر من أشكال الشراء املسؤول تشري الثالثة أشكال املقدمة يف  
، أن مفهوم االستهالك قد تغري يف السنوات األخرية، يف حني أنه قبل كانت املؤسسة  "( االجتماعية"،واملنتجات 

عديدة  لتزاماتكيان لتلبية االلتزامات التجارية واالقتصادية للمستثمرين واملسامهني، أصبحت اليوم  ختضع ال
  .198الخ...معاملة الموظفين، واألثر البيئي، الوسائل واألدوات المستخدمة في اإلنتاج  )
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 :  الدراسة الميدانية
 اإلجراءات المنهجية للدراسة : أوال

 :البحث ومجتمععينة الدراسة  .1
أنواع خمتلفة من مفردة تشمل والية سطيف فقط ، وقد روعي أن متثل العينة  422حددنا حجم عينتنا ب 

كما اعتمدت الدراسة على العينة احلصصية، وفيها التعليمي  واإلقتصادي ، املستوى الثقايف ثاملستهلكني من حي
يتجه الباحث إىل تقسيم عينة الدراسة إىل ثالثة فئات، على أساس متغري معني ميثل متغري أصناف املستهلكني يف 

وعليه مت اعتمادنا على عينة . د حمدد من األفراد من كل فئة بالتساويهذه الدراسة، حيث يتم خالهلا اختيار عد
من كل فئة، من منطلق أن املستهلكون ال يشكلون طبقة أو مجاعة قائمة يف ذاهتا بل شرائح حصص مكونة من 

 :أو مراتب وقد مت تقسيمها كاآليت
 شكل بيانييوضح طريقة اختيار العينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحث: مصدرال
 :يوضح توزيع مفردات العينة  ( 24)رقم  جدول

 النسبة المئوية  العدد العينة
 61.66 180 أساتذة وطلبة

 38.33 110 مهنينن
 155 355 المجموع

 

 عينة من المستهلكين بوالية سطيف

 عينة قصدية حصصية

نأكاديميي  

أساتذة وطلبة 

 مابعد التدرج

 مهنيين

جامعة 

سطيف 
1 

جامعة 

2سطيف  

 عمال 
محامين 

وأطباء   

 إداريين
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 :األداة  وثباتصدق  اختبار .2
يف دراستنا قمنا بإجراءات الصدق والثباة من خالل املراحل التالية ،فبعد التصميم النهائي الستمارة االستبيان مت 

، ومت االتفاق على نقاط معينة وتعديالت منهجية طفيفة ، مت التعديل حتكيمها من طرف جمموعة من احملكمني 
لتفريغ مت حساب معامل ألفا كرومباخ حلساب االتساق يف النهائي للمالحظات وتوزيع االستبيان ، وبعد عملية ا

 :ثبات األداة وصدقها ومت التوصل إىل صدق وثبات األداة من خالل النتائج التالية
 
 
 
 

من خالل اجلدول املوضح اعاله حول اختبار  صدق وثبات األداة  فاألداة صاحلة للدراسة حيث أن قيمة ألفا  
ا ذات  قيمة ثبات ثبات مرتفع نوعا ما خصوصا وأن  نسبة  الثبات  املقبولة أي  أهن  2.90كرومباخ قدرت ب 

 .2.02اليت تقدر ب 
 عرض نتائج الدراسة: نياثا

 : البيئية االجتاهاتلدى املستهلك من خالل  البيئيالوعي  :األول  نتائج احملور
للمفاهيم البيئية وذلك نظرا توضح النتائج أن العينة حمل الدراسة لديها حتكم مفاهيمي معترب بالنسبة  -

للمستوى التعليمي والثقايف لديهم فهم يشكلون النخبة املتعلمة يف خمتلف التخصصات، إمجاال درجة املكون 
 .املعريف لالجتاه مرتفعة نوعا ما فالعينة لديها حتكم مفاهيمي معترب مبجال البيئة 

تغري له تأثري على إجتاهات املستهلك البيئية حيث وخبصوص نتائج معامل اإلرتباط اخرتنا املستوى الثقايف كم -
،  ومفهوم 2.22جاءت نتائج معامل اإلرتباط مرتفعة الداللة يف البند األول املتعلق بتحقيق مفهوم البيئة ب 

، ومفهوم الطاقات املتجددة مبستوى 2.79، وإدراك مفهوم اخللل البيئي بنسبة 2.72التنمية املستدامة ب 
أما النتائج ذات الداللة منخفضة بني املستوى الثقايف واإلجتاهات البيئية فقد وردت   2.17داللة مقبول ب 

، وإدراك مشكلة االحتباس 2.200، واملوارد الناضبة ب2.241يف بقية البنود كمفهوم النظام البيئي ب 
 .2.200، والغازات امللوثة للبيئة ب 2.227، والتنوع البيولوجي ب 2.224احلراري ب 

ود درجة إدراك مرتفعة من طرف املبحوثني لألسباب  األساسية للمشاكل البيئية وتأثرياهتا االجتماعية وج -
واالقتصادية ووسائل محايتها وعالجها، ومن خالل حتليل اجملموع الكلي ملعامل االرتباط اخلاص  بالعالقة بني 

اط ضعيفة جدا فيما يتعلق مبعرفة اسباهبا املستوى الثقايف وبني إدراك املشاكل البيئية فقد وردت نسبة ارتب
ووسائل محايتها يف حني وردت نسبة إرتباط توضح عالقة دالة بني املستوى الثقايف وإدراك تأثريات املشاكل 

 . 2.75البيئية وأبعادها  االجتماعية واالقتصادية بنسبة 

Statistiques de fiabilité 
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يئة ،يف حني جاءت نسبة معتربة من وجود درجة إطالع منخفضة خبصوص اإلطالع على املعلومات العاملية للب -
العينة تطلع على املعلومات البيئية اخلاصة باملستوى الوطين  و املستوى احمللي،  رمبا يرجع اخللل يف عدم اإلطالع 

 . على املعلومات البيئية العاملية إىل  ضعف الثقافة العامة لدى املستهلك وعدم اإلهتمام بكل ما يتعلق بالبيئة العاملية
راك املستهلك للفاعلني البيئيني يف اجلزائر وأدوارهم جتاه محاية البيئة الذي مت تشخيصه بالضعف ، وهذا إد -

راجع للمشاكل والتقهقر البيئي الذي تعرفه اجلزائر ، وضعف اإلهتمام هبذا القطاع مما جيعل إجتاهات الفئة 
 محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة ، من الغالبة يف هذا اإلطار تؤكد على غياب دور الفاعلني البيئيني يف

خالل املسامهة يف إحداث خلل بيئي وغياب الدور التوعوي، باإلضافة لغياب التكامل والتنسيق  بني أنشطة 
 . وأهداف كل الفاعليني ،إمجاال خمتلف نتائج اجلدول تؤكد وعي املبحوثني بدور الفاعليني البيئيني يف اجلزائر

 

 :السلوكيات البيئية للمستهلك :يالجزء الثان
ممارسة سلوكيات بيئية إرشادية إقناعية مسؤولة من طرف مفردات  العينة، حيث يستخدمون عدة أساليب  -

إقناعية خمتلفة ،كاستعمال اجلانب األخالقي يف اإلرشاد والنصيحة كأسلوب إقناعي لتغيري السلوكيات البيئية 
وما قاله ديننا احلنيف بشان النظافة ومحاية البيئة واإلنسان واحليوان، والرتكيز اإلجيابية، واستعمال الوازع الديين 

على األسلوب االجتماعي املقبول، و أسلوب الرتكيز على املنفعة العامة  واحلياة السليمة والصحية، واألمن 
بات تعكس والصحة وأسلوب احلفاظ على حقوق أبنائنا يف العيش الصحي والسليم، إمجاال خمتلف اإلجا

إستجابات إجيابية خبصوص ممارسة سلوكيات إقناعية حلماية البيئية وهو ما يؤكد وجود درجة من الوعي البيئي 
 .لدى املستهلكني عينة الدراسة بشأن األساليب املستخدمة يف النصح واإلرشاد والتغيري السلوكي بشكل عام 

يف للمستهلك واألسلوب اإلقناعي املستخدم جند بأن وبتحليل نتائج معامل اإلرتباط لعالقة املستوى الثقا 
للمستوى الثقايف والتعليمي له  دور أساسي ، خصوصا فيما يتعلق بالدين واألخالق والصحة والسالمة العامة 

 .فدرجة الوعي تكون مرتفعة بإرتفاع املستوى التعليمي 
ل عند رؤية شخص يلوث البيئة أو يرمي مت رفض السلوكيات البيئية السلبية من طرف العينة وذلك باإلنفعا -

النفايات أو أي سلوك يعتدي على البيئة ، وهو ما يعكس  درجة كبرية من الوعي االنفعايل البيئي لدى 
 .املستهلكني 

تشجيع املستهلك للمبادرات احلكومية  الرامية إىل محاية البيئة  فاجتاهات العينة جاءت إجيابية بدرجة كبرية  -
ك أمهية التشجري  من خالل التشجع على القيام حبمالته ، وتشجع النظافة من خالل القيام حيث أهنا  تدر 

حبمالت  النظافة كوهنا حتافظ على الصحة واحمليط ، مع حياد العينة بشكل نسيب حول تشجع االحتفال 
االت بأعياد البيئة  مقارنة  باألعياد الوطنية والعاملية اخلاصة بالبيئة، رمبا يرجع االخنفاض املعترب لتشجيع اإلحتف

بالتشجيع على محالت التشجري ومحالت النظافة اليت احتلت أكرب النسب ، إىل ضعف إدراك العينة املبحوثة 
هلذه النقطة وأمهيتها يف التذكري بشكل مستمر حبماية البيئة وجعلها واجب أساسي يف حياتنا وسلوكياتنا 
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ط اتضح وجود إرتباط إمجايل مرتفع وذو داللة بني املستوى الثقايف وبني اليومية ،وبتحليل نتائج معامل االرتبا
لتشجيع   2.17تشجيع املبادرات الرامية للحفاظ على البيئة ، مع وجود داللة  متوسطة قدرت ب 

 .اإلحتفاالت الوطنية واألعياد العاملية وهذا راجع لنقص أمهيتها مقارنة بالشجري ومحالت النظافة
لك للسلوكيات البيئية وتأثريها اإلجيايب على البيئة فقد وردت خمتلف إجابات العينة بشكل إدراك املسته -

إجيايب حيث  تدرك أمهية سلوك تنظيف احلي ، املنزل الشارع ، واملدينة ، و سلوك التشجري، و االقتصاد يف 
سلوك فرز النفايات والفضالت ،و ....."استعمال املوارد كتقليص الطاقة ، الغذاء ، املياه، الكهرباء ، الغاز

،بتحليل نتائج معامل االرتباط اخلاص باملستوى الثقايف وتأثريه على ..." املنزلية من زجاج بالستيك وورق
 .إدراك تصنيف السلوك البيئي اإلجيايب فقد جاءت النتائج ذات  داللة متوسطة إلمجايل البنود 

لى البيئة من خالل خياراته االستهالكية ، من خالل اختيار إدراك املستهلك لدوره ومسامهاته يف احلفاظ ع -
املنتج القابل إلعادة الرسكلة الذي يسهم كخيار إستهالكي يف احلفاظ عل البيئة واختيار عبوات قابلة إعادة 
االستعمال ، و شراء كميات حمدودة  و شراء منتجات تراعي تقليص الطاقة املاء واملوارد ، ومن خالل اختبار 

ائج معامل االرتباط بني احلالة االقتصادية وبني إجابات هذا اجلدول مت التوصل إىل نسبة إمجالية لكل البنود نت
 .وهي ذات داللة مقبولة  2.14تقدر ب

وجود درجة وعي متوسطة وليست مرتفعة  يف سلوكيات املستهلكني جتاه املنتجني للمنتجات الصناعية  اخلطرة  -
من العينة  توافق على غلق هذه املصانع واملطالبة بإهناء  10وضحت النتائج أن نسبة  وامللوثة للبيئة ، حيث

ترفض ، وما  42.4جاءت حمايدة وال تبايل، ونسبة  11.9أنشطتها امللوثة واخلطرية، يف حني أن نسبة 
ت املعنية املختصة حتايد على رفع دعوى قضائية  والتقدم  بشكوى للجها  11.9يؤكد اإلجتاه احملايد أن نسبة 

حبماية البيئة، وهذا راجع لضعف الثقافة القانونية  وثقافة الدميقراطية واملشاركة يف التغيري فأغلب الفئات 
االجتماعية حتمل اجتاهات ثابتة ترفض التغيري واحلفاظ على الوضع القائم واالستقرار، يف حني أن نسبة معتربة 

رى أنه من املمكن اللجوء إىل وسيلة إعالمية  معينة للتعبري عن خطورة هذه واعية يف هذا اإلطار من املثقفني  ت
فقد وافقت  04.9حمايدة، أما نسبة  41.9املؤسسات من خالل التوعية وهو اضعف اإلميان، ونسبة 

 ..على ضرورة احلصول على دعم الفاعلني يف جمال محاية البيئة من منظمات حكومية 
 الستهالك والشراء المسؤولا:  نينتائج المحور الثا

تفادى شراء السلع اليت تسرف يف استنفاذ وجود سلوكيات بيئية متوسطة لدى العينة حمل الدراسة ،حيث ت -
املوارد من طاقة وماء ، وإختيار السلع  القابلة إلعادة الرسكلة ،و إختيار  املنتجات املعبأة  بعبوات  ميكن 

تني من املستهلكني فئة مسؤولة بيئيا لديها وعي متوسط ، وفئة  استخدامها، إمجاال مت مالحظة وجود فئ
إخنفاض كبري يف الوعي السلوكي لدى العينة خبصوص معرفة اآلثار البيئة للمنتج الذي يشرتيه  -المبالية 

املستهلك خالل كافة مراحل دورة حياته، وهو سلوك سليب  خبصوص مجع املعلومات عن دورة حياة املنتوج 
 .هو ما يفسر أيضا نقص األمهية لدى العينة حمل الدراسة هبذا النوع من املنتجات األخضر و 
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وجود فئة معتربة  مسؤولة ضمن العينة  ميكن تصنيفها ضمن خانة املستهلك األخضر  تفكر باآلثار املرتتبة على  -
البا فئة املستهلكني غري البيئة من خالل استعماهلا للمنتج،ووجود فئة ال  تفكر باآلثار البيئية للمنتج وهي غ

الواعيني والالمبالني، وبتحليل نتائج معامل االرتباط ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني كل من املستوى 
 .الثقايف واحلالة اإلقتصادية ،حيث جاءت الداللة منخفضة وغري دالة حسب نتائج اجلدول املوضحة أعاله

بني مستويات الوعي االستهالكي املتوسط وبني الوعي  تباين مستويات الوعي االستهالكي البيئي -
االستهالكي البيئي  الضعيف، حيث توجد فئة من املستهلكني متتلك وعي مرتفع خبصوص البحث عن 
مصادر املنتجات بلد املنشأ، و شراء املنتجات املعدلة وراثيا ،وشراء املنتجات الطبيعية وخفض استهالكها 

يا للمنتج املصنع وفق شروط حترتم البيئة ، وحتاول حماولة إقناع األخرين  بشراء الكلي،وتدفع سعر أعلى نسب
 .السلع الصديقة للبيئة 

توجد فئة من املستهلكني  متتلك درجة وعي استهالكي منخفضة  خبصوص شراء املنتجات البيولوجية أغذية   -
 ،و شراء املنتجات اليت حتمل عالمات ، وهي فئة املستهلكني الالمباليني وغري الواعيني...مستحضرات جتميل 

بيئية، وما يؤشر لضعف الوعي االستهالكي البيئي تصريح هذه الفئة بعدم  شراء املنتجات اليت حتمل عالمات 
بيئية، إذا توفرت  حىت وإن كانت مرتفعة األسعار ، وهذا راجع لغياب ثقافة االستهالك املستدام وأسواق 

 .توفرت فاجلانب التوعوي يشكل خلال كبريا يف التعريف هبذه املنتجات  االستهالك املستدام حىت وإن
تقاطع فئة املستهلكني املنتجات اليت تتسم بسمعة  سيئة من ناحية تصنيعها  بطرق غري أخالقية وال حترتم  -

عايري البيئة، وال تقوم بشراء  منتجات املؤسسات  امللوثة، وهو ما يوضح درجة مرتفعة نوعا ما يف الوعي  مب
الشراء املستدام، فاملستهلك إمجاال مهما كان صنفه يراعي محاية صحته بالدرجة األوىل وخياف من املنتجات 
اليت هتدد صحته ، خصوصا إذا كانت نسبة اخلطر ملموسة ومرتفعة ، كما أن نسبة متوسطة  ختتار املنتجات 

لة اجتماعية كاختيار املنتجات الوطنية لرفع مستوى على وفق املعيار البيئي و املعيار االجتماعي الذي حيقق عدا
الدخل القومي وحتقيق عائد عادل جلميع فئات اجملتمع ، وبتحليل نتائج معامل االرتباط سجلت داللة متوسطة 

 .لتأثري اجلنس على معايري الشراء فهناك إختالفات جوهرية بني معايري الرجل واملرأة يف الشراء املسؤول 
درجة االستعداد لتبين رؤية االستهالك املستدام وردت إجابات العينة ترتاوح بني االستعداد  يف إطار قياس -

املرتفع واالستعداد املتوسط نسبيا ، حيث أن االستعدادات اليت عكست نسبة استجابة مرتفعة كانت كاأليت 
لنفايات من جهة وتصنيفها استعداد لتقليل االستهالك الكلي وشراء الضروريات فقط ، استعداد لتقليل كمية ا

 سياقهمن جهة أخرى، استعداد إليقاف  تشغيل األجهزة الكهربائية  بدال من تركها تشتغل، استعداد  لعدم 
 .السيارة  واملشي لتجنب إحداث التلوث البيئي 

احلاسوب االستعداد لإلتتظار ملدة طويلة  كي تغري "أما االستعدادات املتوسطة واملنخفضة فقد كانت كاأليت   -
عزوف عن شراء خضر الشخصي والتلفاز واهلاتف، االستعداد إليداع األموال يف بنك  مسؤول ، االستعداد لل

وذلك حفاظا على املنتج احمللي ورفع االقتصاد الوطين واملسامهة يف ( مستوردة من دول أخرى)وفواكه غري حملية
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ذات داللة إحصائية بني كل من املستوى الثقايف وبتحليل نتائج معامل االرتباط ال توجد عالقة تنميته ، 
 .واحلالة االقتصادية ،حيث جاءت الداللة منخفضة وغري دالة حسب نتائج اجلدول املوضحة سابقا

 

 أثر العالمة البيئية على السلوك الشرائي للمستهلك المسؤول: ثالثنتائج المحور ال
ا خيص مدى إدراك بعض العالمات البيئية األوروبية ضعف إدراك العالمات البيئية لدى املستهلكني ،ففيم  -

12  من العينة استطاعت أن تدرك بعضها وليس كلها حسب املقابلة مع املستهلكني ، وهذا راجع
لنقصها يف أسواق االستهالك اجلزائري ماعدا املنتجات املستوردة يف بعض أصنافها وليس كلها، يف حني أن 

العالمات البيئية وهذا راجع لضعف ثقافة االستهالك البيئي لديهم وعدم مل تستطع التعرف على  12نسبة 
وذلك لغياب الوعي  41222اهتمامهم هبا، يف املقابل نسبة كبرية مل تستطع التعرف على الشهادة إيزو 

للرسومات التوضيحية  19.9البيئي هبذه املنتجات املعنونة ،كما وضحت النتائج أيضا إدراك العينة بنسبة 
بيئية املوجودة على املنتجات ، كعالمة الرسكلة مثال وهذا راجع ألن هذه العالمات متواجدة تقريبا يف ال

 ...خمتلف املنتجات املستوردة من مواد غذائية مغلفة ومشروبات وغريها 
 

فئة  فيما يتعلق مبدى إدراك املستهلك ملزايا العالمة البيئية كانت نسبة الوعي متوسطة ، وهذا راجع لوجود -
استطاعت أن تدرك مزاياها ، ووجود فئة أخرى من املستهلكني " فئة املستهلكيني الواعيني بيئيا"ضمن العينة 

 .غري املباليني مل تستطع إدراك مزاياها وذلك راجع لضعف الوعي البيئي لديها 
 

ة   وجود وضحت نتائج تصنيف املستهلكني للمنتجات اليت جيب أن حتمل عالمات بيئية حسب األولوي -
وعي بيئي  حسب وجهة نظرهم يف التصنيف حيث مت ترتيب املنتجات حسب اخلطورة واألمهية والتأثري على 
صحة اإلنسان والبيئة ، ولو قارنا هذه النتيجة  مع النتائج السابقة جند تضارب بني ما ميتلكه املستهلك من 

 . ستهالكية معتقدات بيئية وبني ما يهتم به ويسلكه من سلوكيات بيئية ا
 

فيما يتعلق مبدى إدراك وتقدير املستهلك للمؤسسات اليت تتبىن منهج التنمية املستدامة  فقد وردت إجابات  -
العينة متقاربة  تقريبا بني فئة املستهلكني الذين يدكون ويقدرون املؤسسات املواطنة اليت تتبىن التنمية 

 .وال يقدرون املؤسسات اليت تتبىن التنمية املستدامة   املستدامة، وبني فئة املستهلكتني الذين ال يدكون
 

فيما يتعلق بوجهة نظر املستهلك يف إمكانية ارتقاء اجلزائر حنو إنشاء سوق استهالكي مستدام، وضحت  -
النتائج  نسبة متقاربة بني  من يرى أهنا ميكن أن ترتقي وبني من يرى أهنا ال ميكن أن ترتقي، حيث أن نسبة 

04.9  أهنا ميكن أن ترتقي ألهنا متتلك مقومات إقتصادية ، ومالية وتقنية ، فالطبقة املثقفة والنخبة  ترى
تدرك جيدا إمكانيات اجلزائر والقدرة على التغيري والتحول إذا توفرت اإلرادة التنموية ، يف حني وردت نسبة 

19.9  ترى أهنا ال ميكن أن ترتقي  لضعف مقومات االستهالك املستدام.  
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فيما يتعلق بوجهة نظر  املستهلك يف أسباب توفر العالمات البيئية يف املنتجات املستودة يف السوق اجلزائري، فقد   -
كانت نسبة إدراك املستهلكني هلا متوسطة  عموما ، فأهم عوامل توفر العالمات البيئية يف املنتجات املستوردة  ترجع 

الدول املصدرة، وتطور التقنيات الصناعية النظيفة، و تطور العنونة البيئية  إىل توفر تكنولوجيات اإلنتاج النظيف لدى 
يف الغرب هو وجود قوانني  ومؤسسات تنظم اإلستهالك املسؤول يف الغرب وجود وعي بيئي استهالكي  صديق 

وتشريعات، وإرادة للبيئة من طرف املستهلك، باإلضافة لوجود  تربية بيئية ، ثقافة بيئية، وعي بيئي،  وجود قوانني 
 .سياسية إقتصادية  تتبىن هذه التوجهات اليت تعترب من توجهات األلفية الثالثة 

 

 : خاتمة 
تعترب العالمة البيئية املؤشر األساسي لنشر ثقافة االستهالك وحتقيق  رؤية التنمية املستدامة ، فعن طريق اخليار    

وعي بيئي عميق ، يستطيع أن يؤثر يف موازين حتقيق االستهالكي األخضر ينشأ وينمو مستهلك أخضر ذو 
االستدامة مبختلف املستويات ، ويعترب جمال دراسة سلوك املستهلك األخضر من أهم اجملاالت البحثية الراهنة يف 
جمال التسويق األخضر ، ونظرا ألمهيته البالغة قمنا هبذه الدراسة امليدانية للتعرف على وجود مقومات وجود 

أخضر يدرك ويعي العالمة البيئية وتوجهات التنمية املستدامة يف سلوكياته ،حيث مت القيام هبذه الدراسة  مستهلك
هذين  ،امليدانية  بوالية سطيف للتعرف على مدى وجود درجة من الوعي البيئي وإستعداد لإلستهالك املستدام

ي ومسؤوال بيئا ، وبإعتبار أن عينة األخريين الذين يعتربان من من أهم مؤشرات وجود مستهلك أخضر واع
الدراسة كانت من النخبة اليت متتلك مستوى ثقايف وإقتصادي معني ، فهذين املؤشرات موجودان لدى عينة  
الدراسة غري أن مقومات قيام سوق إستهالكي مستدام ال تتوفر من الناحية املؤسساتية والتشريعية والتكنولوجية  

 .تطبق على مستوى املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية  فهذه التوجهات ال تزال مل
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 إمكانية االستفادة من التجربة التركية في صناعة السياحة المحلية للجزائر
 1 ليلى بوحديد.د
2الهام يحياوي. د  

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           

 جامعة الحاج لخضر، باتنة -ليلى بوحديد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير .  1
ةجامعة الحاج لخضر، باتن كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الهام يحياوي. د.أ   ,.

2
  

 :ملخص
ة إىل التعرف على ماهية السياحة واالستثمار السياحي، والتطرق إىل وضعية السياحة برتكيا، هتدف هذه الدراس        

 .وإمكانية االستفادة من التجربة الرتكية يف صناعة السياحة احمللية باجلزائر. وإبراز واقع السياحة احمللية باجلزائر
 هائلة سياحية وقدرات إمكانيات آسيا وأوروبا ومتلك وقد توصلت الدراسة إىل أن تركيا تعترب كنقطة تالحم بني        

 تركيا الدولية، وحتتوي على عدة أنواع من السياحة، كما أخذت السياحية السوق يف احلاصلة التغريات لكل تستجيب
 العديد كإنشاء السياحي االستثمار حصص رفع تشجيعية من شأهنا وامتيازات سياسات وطبقت التدابري من جمموعة

 وأن باستمرار، خاصة املتغرية املستهلك ملتطلبات تستجيب مرنة سياحية حتتية قاعدة اجناز السياحية، نشاتامل من
ومت  .االقتصادية القطاعات باقي مع وخلفية أمامية عالقة له قطاعا منه جعلت القطاع هلذا الديناميكية اهليكلة

كية يف صناعة السياحة احمللية، وهذه الفوائد ميكن أن استخالص جمموعة من الفوائد من خالل استعراض التجربة الرت 
تكون مرشًدا للجزائر باجتاه تصويب أوضاعها يف القطاع السياحي، حيث أن األخذ هبا أو ببعضها من شأنه أن حيقق 

 .الكثري للجزائر، وهي متضمنة يف منت الدراسة
 .تركياائر، اجلز السياحة احمللية، االستثمار السياحي،  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

      This study aims to identify the importance of tourism and investment tourism, and 

to address the status of tourism in Turkey, and to highlight the reality of the local 

tourism in Algeria. And the possibility to benefit from the Turkish experience in the 

local tourism industry in Algeria. 

         The study found that Turkey is considered as a point of cohesion between Asia 

and Europe and has the potential and the capacity of tourist tremendous meet all 

developments in the international tourist market changes, and contains several types 

of tourism, as Turkey took a series of measures and implemented policies and 

privileges of the incentive would raise tourism investment quotas such as the 

establishment many of the properties, the completion of a tourist infrastructure base 

flexible to respond to changing consumer demands constantly, especially since the 

dynamic restructuring of the sector has made him sector Front and rear relationship 

with the rest of the economy. It was extracted range of benefits through a review of 

the Turkish experience in the local tourism industry, and These benefits can be a 

guide to Algeria towards straighten their positions in the tourism sector, as 

introduced or each would bring a lot of Algeria, which are included in the body 

of the study. 

Key words: Local tourism, tourism investment, Algeria, Turkey 



 الهام يحياوي. د/  ليلى بوحديد.د                                فادة من التجربة التركية في صناعة السياحة المحلية للجزائرإمكانية االست
 

 

 6502في جان/50العدد                 جامعة المدية                                      -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 

114 

 :مقدمــة
يشهد النشاط السياحي منوا وتطورا كبريا يف الوقت الراهن، حيث أصبحت السياحة من أهم الظواهر 

عا مهما يف اقتصاديات العديد من الدول املتقدمة والنامية، فهي تعد أحد االقتصادية واالجتماعية، وهي حتتل موق
الركائز يف معظم اقتصادياهتا نظرا ملسامهتها الفعالة يف الدخل الوطين ويف مستوى االستثمارات الوطنية والدولية يف 

من بني أهم اجملاالت اليت تؤثر وكذا العديد من اآلثار على املستويني اجلزئي والكلي، ولعل كذلك . املناطق السياحية
 . عليها السياحة هو دعم التنمية االقتصادية خاصة بالنسبة للدول اليت ال متتلك مداخيل من القطاعات األخرى

، بينما %51وقد أصبحت السياحة أكرب قطاع مساهم يف الناتج احمللي العاملي، حيث تساهم مبا نسبته 
. من إمجايل اإلنفاق احلكومي% 6.1من االستثمار العاملي و% 7ي ومن االستهالك العامل% 51تساهم بنسبة 

من إمجايل صادرات العامل من السلع واخلدمات، ووفرت % 8-7وقد شكلت إيرادات السياحة العاملية حوايل 
 0250.1من إمجايل القوى العاملة يف العامل وهذا خالل سنة % 55مليون فرصة عمل أو ما يعادل  022حوايل 
 العناية من مزيدا القطاع هذا القى فقد منها وإدراكا الدول اقتصاديات يف السياحة قطاع ألمهية ونظرا       

 اإلصالحات من مجلة بعد القطاع هذا على اهتمامها انصب اليت الدول إحدى تركيا حيث تعترب واالهتمام،
 .سياحيةال االستثمارات حجم لرفع القوانني التشجيعية وسن الشاملة االقتصادية

 يف املتبعة السياسة عرض مع الرتكي االقتصاد يف السياحة ومكانة أمهية إبراز الدراسة هذه خالل من حناول   
 خالل للجزائر من وإمكانية االستفادة من التجربة الرتكية يف صناعة السياحة احمللية القطاع هذا وتطوير تنمية

 :التالية العناصر
 مار السياحيماهية السياحة واالستث: أوال
 وضعية السياحة برتكيا: ثانيا
 واقع السياحة احمللية باجلزائر : ثالثا
 الفوائد املستنقاة من جتربة تركيا يف صناعة السياحة احمللية باجلزائر: رابعا

 

 ماهية السياحة واالستثمار السياحي: أوال
 .السياحي على التوايل ماهية السياحة وماهية االستثمار: سنتطرق يف هذا احملور إىل كل من  
 :ماهية السياحة -0
 :سنتطرق إىل ماهية السياحة من خالل تعريفها، أمهيتها وأنواعها، كما يلي   
بدأت احملاوالت األوىل لتعريف ظاهرة السياحة يف الثمانينات من القرن التاسع عشر، : تعريف السياحة -0-0

م  5621عام  (Guyer Freuler)ين جويري فرويلر وكان أول تعريف حمدد للسياحة يعود للعامل األملا
ظاهرة عصرية تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغيري اجلو واإلحساس :"بوصفها
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جبمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة باإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة، وهي مثرة تقدم وسائل 
يعاب على التعريف السابق إمهاله اجلوانب االقتصادية املرتتبة عن النشاط السياحي، وهو ما حاول وما  2".النقل

إىل أن  (Schullard.H.V)م، حيث أشار النمساوي  5652العامل الرتكيز عليه يف تعريفه للسياحة عام 
ليت تتعلق بدخول اصطالح يطلق على العمليات املتداخلة وخصوصا العمليات االقتصادية ا:"السياحة هي

وقد ركز هذا التعريف على اجلانب  3".األجانب وإقامتهم املؤقتة وانتشارهم داخل حدود منطقة أو دولة معينة
 . االقتصادي ولكنه أمهل هو األخر اجلانب النفسي والثقايف للسياحة

خالل كتابات الكثري من بعد هذين التعريفني، تعاقبت الكثري من التعاريف املختلفة واحلديثة للسياحة من    
 :الباحثني، اهليئات اإلقليمية والدولية خاصة االقتصادية والسياحية أمهها

هي أنشطة املسافر إىل مكان خارج بيئته املألوفة لفرتة معينة من  :تعريف منظمة السياحة العالمية السياحة -
 4.الوقت ال تزيد عن سنة بغري انقطاع للراحة أو ألغراض أخرى

السياحة عبارة عن لفظ ينصرف إىل أسفار املتعة؛ فهي جمموعة من  :ف األكاديمية الدولية للسياحةتعري -
 5.األنشطة البشرية اليت تعمل على حتقيق هذا النوع من األسفار

من خالل التعاريف السابقة، ميكن القول بأن السياحة هلا أكثر من تعريف واحد وكل منها خيتلف عن األخر    
زاوية اليت ينظر منها إىل السياحة، فالبعض ينظر إليها بوصفها ظاهرة اجتماعية، وآخرون يروهنا ظاهرة بإخالف ال

ولكن األمر الذي . اقتصادية، ومنهم من يركز على دورها يف تنمية العالقات اإلنسانية والثقافية بني الشعوب
احة وليس للعمل، وأهنا جيب أن ال تؤدي تتفق فيه الكثري من التعاريف هو أن السياحة تنشأ للحصول على الر 

 .ساعة 02السياحة إىل إقامة دائمة وال تكون ألقل من 

حتتل السياحة أمهية كربى خاصة يف السياسات التنموية للدول املتقدمة والنامية على : أهمية السياحة -0-6
 6:ي كالتايلحَد سواء، حيث توَفر أمهية اقتصادية، اجتماعية، سياسية، بيئية وثقافية، وه

تعترب السياحة أحد األنشطة االقتصادية اليت يتوَلد عنها دخول ملختلف عناصر اإلنتاج  :األهمية االقتصادية -
العاملة يف جماالت السياحة، فضال عن توفريها لفرص عمل متنَوعة سواء بصفة مباشرة من خالل العمل يف 

، أو بصفة غري مباشرة كالعاملني يف القطاعات الزراعية، الفنادق، النقل السياحي، مكاتب السفر ومدن التسلية
الصناعية، اخلدمية واإلنشاءات، اليت تساهم يف ترقية السياحة وجعلها عامل جذب للعديد من السَياح، وما يرتَتب 

 .عنه يف جذب رؤوس األموال سواء احمللية أو األجنبية

الشعور باالنتماء الوطين من خالل التبادل الثقايف تساهم السياحة يف رفع مستوى  :األهمية االجتماعية -
واحلضاري، حتسني منط حياة األفراد وحتسني مستوى معيشتهم من خالل ما يوَفره قطاع السياحة من فرص عمل، 
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فضال عن تعريف الشعوب األخرى بثقافة البلد من خالل خلق جو من التفاعل واالحتكاك بني سكان املنطقة 
 .والسَياح، األمر الذي خيلق نوع من التبادل االجتماعيالسياحية احلاضنة 

تساهم السياحة يف حتسني العالقات بني الدول، من خالل تدعيم الصداقة بني شعوب  :األهمية السياسية -
تلك الدول بفضل العالقات الوَدية اليت تنشأ بينها، كما جيب اإلشارة إىل أن النتائج االجيابية للسياحة احملققة على 
املستويني االقتصادي واالجتماعي من شأهنا أن تساهم يف حل الكثري من املشكالت السياسية، فضال عن نشر 

 .مبادئ السالم العاملي

تتطلب السياحة االهتمام بقدر كبري بالبيئة، ألنه ال وجود للَسياحة دون توَفر حميط بيئي : األهمية البيئية -
 .لوعي بضرورة االهتمام بالبيئة ومحايتها من التلَوثمالئم وجاذب للَسياح، وهبذا يتزايد ا

تعد السياحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقاليد بني الشعوب، كما أهنا : األهمية الثقافية -
لبلدان املضيفة،  توَفر التمويل الالزم للحفاظ على الرتاث واملواقع األثرية والتارخيية، اليت تعد جزءا من ذاكرة وثقافة ا

 . كما أهنا ترَسخ ثقافة احملافظة على البيئة
يعد قطاع السياحة من أهم قطاعات النشاط اإلنساين يف الدولة احلديثة، وهناك عدة : أنواع السياحة -0-3

 7:أنواع للسياحة طبقاً للمعايري اليت تُؤخذ يف تصنيف السياح، وفيما يلي نذكر أمهها
وهناك ( خارجية)سياحة دولية : هناك نوعان أساسيان مها: أساس الموقع والحدودأنواع السياحة على  -أ

 .كإقليم أمريكا الالتينية وشرق آسيا: وهناك نوع آخر يُعرف بالسياحة اإلقليمية( حملية)سياحة داخلية 
هي و : هناك سياحة دائمة: أنواع السياحة على أساس فترة إقامة السائح وخصائص المنطقة السياحية -ب

تقتصر على فرتة من السنة كالسياحة : وهناك سياحة مومسية( سياحة ثقافية، دينية)سياحة تتم على مدار السنة 
 .الصيفية أو الشتوية

 :توجد ثالثة أنواع هي: أنواع السياحة على أساس مناطق الجذب السياحي -ج
األثرية والدينية واملتاحف، وهذه السياحة  تشمل هذه السياحة زيارة األماكن التارخيية واملواقع: سياحة ثقافية -

 . غالباً ما تكون دائمة إذا ما توافرت الظروف املناخية املالئمة حلركة السياح وتنقالهتم
 ،تروحيية)ومتنوعة األغراض ( ،عامةمناخية ، نباتية ، طبيعية )وهي سياحة متعددة الوجوه : سياحة طبيعية -

 .ناخ عنصرها األساسي وحمركها الفّعالولكن يُعد امل( علمية، إستشفائية
وهي سياحة متعددة اجلوانب، فهي سياحة عالقات اجتماعية وسياحة ترويح وترفيه عن  :سياحة اجتماعية -

 .النفس ورمبا تكون سياحة املدن ضمن هذه السياحة
دينية، رياضية، هناك سياحة تروحيية، سياحة ثقافية، سياحة عالجية، : أنواع السياحة على أساس الهدف -د

 .سياحة املؤمترات وسياحة رجال األعمال
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جمموعات )هناك ثالثة أنواع سياحة عائلية أو فردية وقد تكون مجاعية : أنواع السياحة على أساس التنظيم -ه
 (.سياحية

-51)سياحة الشباب بني : هناك ثالثة أنواع أيضًا هي: أنواع السياحة على أساس أعمار السياح -و
سنة  12أي سياحة من جتاوز ( املسنني)سنة، وسياحة كبار السن ( 12-02)وسياحة الناضجني بني سنة، (02

 .وسياحة هؤالء تزداد أمهيتها كلما ازداد الوعي الصحي وطال عمر اإلنسان
هناك السياحة اجلوية عن طريق الطريان، والسياحة الربية عن طريق : أنواع السياحة حسب وسيلة النقل -ز

والقطارات، والسياحة البحرية عن طريق السفن واليخوت، وهناك نوع جديد من السياحة ُيسمى  السيارات
سياحة الفضاء وهذه السياحة حمصورة حّّت اآلن ببعض األشخاص القالئل جداً، حيث تكلف الرحلة ماليني 

 .الدوالرات
 :ماهية االستثمار السياحي -6

ثروة جديدة وجتديد الثروات القائمة، وهو أحد املراحل الرئيسية يف االستثمار هو اجملال الذي يسمح خبلق      
التحول احلاسم يف حياة اجملتمعات ال يبدأ مع احرتامها : "ولقد أوضح أحد االقتصاديني أن. االقتصادية wالدورة 

  8".ى ذلك من ثروةللثروة، ولكن عندما تضع هذه اجملتمعات يف املقام األول االستثمار املنتج، ومن مث ما يرتتب عل
التضحية مبنفعة حالية ميكن حتقيقها من خالل إشباع "تعاريف االستثمار السياحي، فعرف على أنه  وتعددت     

  9".استهالكي حايل، واحلصول على منفعة مستقبلية من استهالك مستقبلي أكرب
ية االستثمارية للسياحة واليت تليب التنم:"كما عرفت املنظمة العاملية للسياحة االستثمار السياحي على أنه   

احتياجات السياح، واملواقع املضيفة إىل جانب محاية وتوفري الفرص للمستقبل، إهنا القواعد املرشدة يف جمال إدارة 
املوارد بطريقة حتقق فيها متطلبات املسائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويتحقق معها التكامل الثقايف 

 10".يئية، والتنوع احليوي ودعم نظم احلياةوالعوامل الب

وبالتايل، يعد االستثمار السياحي من األنشطة الواعدة اليت تتيح فرصا استثمارية قادرة على املنافسة يف سوق     
السياحة العاملية، ذلك أن رواج صناعة السياحة يؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول، ومنو الصناعات 

طة بصناعتها، كما يرتبط االستثمار السياحي بتوفري مناخ مالئم من اكتمال البىن األساسية واألنشطة املرتب
 11.والتشريعات املسرية، واحلوافز املشجعة، واملعلومات املتاحة بشفافية ونظم اإلدارة العامة املتطورة

 12:ويتميز االستثمار السياحي مبا يلي   

 .مجايل األصولمتثل األصول الثابتة نسبة عالية من إ - 
ارتفاع نسبة املكون األجنيب يف االستثمار السياحي، ألن أغلب احتياجات االستثمار السياحي تكون مستوردة  -

 .وغالية الثمن وبالعملة الصعبة
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 .ارتفاع تكلفة التأسيس وهي التكاليف االستثمارية والرأمسالية -
 .فرتة اسرتداد رأس مال املشروع تكون طويلة -
 .التمويل تكون معظمها أجنبية وطويلة األجلمصادر  -
التكامل مع أوجه االستثمار األخرى سواء مشروعات بنية أساسية أو غريها، فال بد من وجود تكامل بني  -

 .القطاع السياحي والقطاعات األخرى
 13:يأما بالنسبة حملددات االستثمار السياحي واليت من ّشأهنا إعاقة منو االستثمار السياحي فه   
 .اخنفاض الكفاية احلدية لرأس املال -
 .اخنفاض مستوى الوعي والثقافة السياحية لدى األجهزة السياحية واملواطن -
 .ارتفاع درجة املخاطرة -
 .عدم توفر االستقرار االقتصادي والسياسي واملناخ االستثماري -
 .ضعف اإلسرتاتيجية التسويقية املتبعة -

 

 ركياوضعية السياحة بت :ثانيا
مث واقع تشجيع االستثمار  سنتطرق يف هذا احملور إىل أنواع السياحة يف تركيا، مث تطور قطاع السياحة هبا،   

 :السياحي هبا كما يلي
 :أنواع السياحة في تركيا -0
املتبقي تعترب تركيا نقطة تالحم بني آسيا وأوروبا، فاجلزء األكرب منها يقع يف آسيا ويسمى األناضول، واجلزء       

يف أوروبا املتمثل يف اسطنبول، وتطل تركيا على كل من البحر األسود يف الشمال، البحر األبيض املتوسط يف 
اجلنوب، حبر اجيه يف الغرب، ويفصل اسطنبول عن األناضول كل من حبر مرمرة واليوسفور والدرنديل، إىل جانب 

ب اليونان، جورجيا يف الشمال الشرقي، ومن الشرق أرمينا، جماورهتا لكل من بلغاريا يف الشمال الغريب، ومن الغر 
هذا املوقع املميز واستغالل تركيا لكل اإلمكانيات . أزربيجان وإيران، ومن اجلنوب الشرقي جند العراق وسوريا

الطبيعية والثقافية والتارخيية جعل منها قطب سياحي ال مثيل له، من خالل تنوعها واحتوائها على عدة أشكال 
    14:، ومن بينها ما يلي...(البحر، الطبيعة،)سياحية، فضال عن السياحة الكالسيكية، 

هي تلك السياحة اليت هتدف إىل الراحة واالستجمام أو العالج الطبيعي (: العالجية)السياحة المعدنية  -0-0
ا على حزام هام للطاقة تتوضع تركييف احلمامات املعدنية، هذه األخرية لقيت االهتمام من كل الشرائح، حيث 

ويوجد يف تركيا أكثر من . اجلوفية، وتعترب من الدول السبع األوائل يف العامل من ناحية عدد وطاقة املنابع فيها
 . درجات مئوية 552إىل  02نبع مياه جوفية ساخنة ترتاوح حرارهتا بني  5222
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يت واحلياة الربية جيعلها قابلة للتطور يف جمال إن بنية تركيا اجلغرافية، حيث الغطاء النبا: سياحة الصيد -0-6
سياحة الصيد، لذلك مت إنشاء مراكز للصيد مع األخذ بعني االعتبار الطاقة اإلنتاجية حليوانات الصيد حتت 

 .إشراف وزارة الغابات واملديرية العامة للحدائق العامة والصيد واحلياة الربية
ز السياحة يف تركيا هو جباهلا اليت ال ينقطع عنها الثلج صيفا شتاء لعل من أهم مراك :السياحة الشتوية -0-3

مت حتديد ( 0200-0227)واملراكز السياحية املنشأة فوقها من أجل التزجل، ويف إطار اإلسرتاتيجية السياحية 
توية، كما أين تنظم الرياضات الش. ارزينجان، ايرزروم، اغري، كارس، اردهان: رواق السياحة الشتوية يف املناطق

هتدف اإلسرتاتيجية السياحية إىل تطوير مراكز السياحة الشتوية مبحفظاهتا، حيث نظمت دورة األلعاب الشتوية ما 
 .1/0/0255-5لسياحة الرياضة الشتوية بتاريخ  (Plandoken)بني اجلامعات يف مركز

س دون أي اعتبار للحدود الدولية، إن تطور التكنولوجيا يف الدنيا قد ربط بني النا :السياحة العقائدية -0-4
 .ولعل إجياد الكتابة منذ تسعة أو عشرة آالف سنة ولد تقاربا بني األديان واحلضارات والثقافات املختلفة

إن تركيا خبزينتها الثقافية والتارخيية مبثابة املعرب لعامل اإلمكانات املثرية، ومكانا رائعا : سياحة المؤتمرات -0-0
ؤمترات املشوقة، حيث التقاء قارة آسيا بأوروبا، وتشمل تركيا على العديد من الفنادق الفخمة، لالجتماعات وامل

 .عالوة على ثرائها امللحوظ باألبنية اخلاصة باملؤمترات، وتتميز بسهولة الوصول إليها ومناظرها اخلالبة وحتفها الفريدة
ركز للغولف، حيث مجع بسلوكه الرفيع ومزاياه لقد حتولت تركيا يف السنني األخرية م: سياحة الغولف -0-2

 .ته املفتتحة الواحدة تلوى األخرى وباملواصفات الدولية، مجع حميب رياضة الغولف من كل أحناء العاملآومبنش
تعترب سياحة الشباب إحدى الوسائل الفعالة يف تطوير شخصياهتم واطالعهم على : سياحة الشباب -0-7

 .وتكثيف عالقاهتم االجتماعية أماكن وأمناط حياة جديدة
حييط البحر األبيض املتوسط وحبر اجية والبحر األسود وحبر مرمرة برتكيا من ثالث : سياحة اليخوت -0-8

الشمال والغرب واجلنوب، وتعترب تركيا جنة ألصحاب اليخوت الذين يرمون مبراسيهم كل ليلة يف هذا : جهات
 .الساحل وذاك اخلليج

حتتوي شبه جزيرة األناضول على أنواع متعددة ونادرة من النباتات بسبب طبيعتها  :باتيةالسياحة الن -0-9
 .اجلغرافية وأقاليمها املختلفة وموقعها كجسر طبيعي يربط بني ثالث قارات

تعترب تركيا جنة املغارات إذا ما قورنت بباقي دول العامل، إذ حتتوي على قرابة : سياحة المغارات -0-05
 .ارة، وتتمركز سياحة املغارات يف جبال الغرب ووسط طوروسمغ 22.222

جغرافية تركيا واإلقليم املناخي اخلاص هبا يعطي ميزة ومجال آخر لرتكيا، فاملعيشة : سياحة السهول -0-00
 .الريفية مهمة بالنسبة هلذه البالد، مما جيعل من تركيا مقصدا لسياحة السهول
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 تركيا جبال ذات ارتفاعات تختلفة وغنية بالرتكيبة اجلريمورغوليك توجد يف :رياضة تسلق الجبال -0-06
والتكنولوجيا إىل جانب هذه اجلبال هنالك الغابات ذات األعشاب واألزهار الربية، وهذه جتعل من تركيا املكان 

 .املناسب ملمارسة رياضة تسلق اجلبال
نابيع والبحار، وهذه اخلاصية تزيد من أمهيتها وخاصة تعترب تركيا من البالد الغنية باملياه والي :التجديف -0-03

 .يف جمال السياحة، إذ أهنا مناسبة ملمارسة تختلف أنواع النشاطات املائية منها التجديف وسباق القوارب
تعترب تركيا من األماكن املهمة للغواصني، ألهنا حتتوي على املغارات  :سياحة الغوص تحت الماء -0-04

 .واجد حتت سطح البحر؛وتنتظر االكتشافوالصخور اليت تت
تعترب سياحة مشاهدة الطيور من إحدى اهلوايات اليت ميكن فيها التعرف  :سياحة مشاهدة الطيور -0-00

على الطبيعة من خالل مشاهدة الطيور، ألن الطيور عالمة من عالمات اجلو الصحي وهم يتواجدون يف كل 
 .اخل املدينة، يف احلديقة، يف الغابة، يف الصحراء ومجيع أحناء املنطقةجماالت احلياة، وميكن مشاهدة الطيور د

تركيا من األماكن املهمة ملمارسة رياضة اهلبوط باملظلة، البالون، لذا هي  :سياحة الرياضة الهوائية -0-02
 .مهمة لدى حميب هذه األنواع من الرياضة

 : تطور قطاع السياحة في تركيا -6
كية يف تطور مواٍز للسري االقتصادي اإلجيايب، وقد ساهم الدخل السياحي يف زيادة االقتصاد يف السياحة الرت       

  .مليار دوالر 06.2حققت السياحة دخل   2012السنوات األخرية بفضل ارتفاع عدد السياح، ففي سنة 
ما حتتل سواحل اجيه والبحر وتستقطب السياحة البحرية يف تركيا اهتماما أكرب يرجع إىل مناخها املعتدل، ك      

هذا إىل جانب أمهية السياحة الشتوية بسبب زيادة متوسط . األبيض وجنوب مرمرة أمهية يف السياحة البحرية أيضا
وارجيس يف قيصري  االرتفاع، وعلى سبيل املثال تتوفر مراكز التزجل على الثلوج يف جبال أولوداغ بـبورصة 

 .يا يف بولووبالندوكان يف ارضروم وكارتالكا
والقطر الرتكي نفسه يلفت انتباه األجانب خبصائصه التارخيية، فاألناضول هو الذي احتضن حضارات         

كثرية من عصور ما قبل التاريخ إىل يومنا كحضارة احلثيني واآلشوريني والسومريني والبابليني والفرس، وما بقي من 
وباملوازاة فإن وفرة عدد مرافقها احلديثة واملؤهلة ومراكز التسوق . ةآثار تلك العهود يساهم كثريا يف تطور السياح

 .الواسعة النطاق ووكاالت السياحة املختصة وشركات الطريان جيعل تركيا مركز سياحة هلم
من سوق % 1.5من السياحة العاملية و% 0.7وبفضل كل هذه اخلصائص اقتطعت تركيا نسبة          

لت بالتايل املرتبة الـثامنة من حيث االستثمار السياحي والـتاسعة من حيث الدخل السياحة األوروبية، واحت
، وصادرت واحدة من بني الدول العشر األوائل 0250مليون سائح سنة  01.7السياحي، وقد استضافت تركيا 

 15.لسياحة األجانب
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جم العائدات السياحية خالل الربع الثاين من تشري املعلومات اإلحصائية الرمسية الرتكية إىل ارتفاع كبري يف ح         
وكشفت بيانات مؤسسة  .، وإىل حتول تركيا إىل الوجهة السادسة يف العامل يف استقطاب السياح0252عام 

قياسا  0252خالل الربع الثاين من عام % 7.6اإلحصاء الرتكية أن قطاع السياحة حقق زيادة يف العائدات بنسبة 
هذا إىل مجلة من العوامل الداخلية  ويعزى .ام املاضي، بإيرادات بلغت تسعة مليارات دوالربالفرتة ذاهتا من الع

واخلارجية، أبرزها تطور أمناط سياحية غري تقليدية، وإتباع سياسات تشجيعية للزوار، وتعثر السياحة يف الدول 
ألف سائح زاروا تركيا يف الربع الثاين  617وكانت التقارير احلكومية قد أوردت أن ما يفوق عشرة ماليني و .اجملاورة

تعترب االضطرابات اليت تشهدها عدة  16.دوالراً  858، وبلغ متوسط ما صرفه كل سائح منهم حنو 0252من عام 
دول باملنطقة سببا لزيادة استهداف السياح لرتكيا، متاشيًا مع مؤشرات حتدثت عن تراجع كبري يف حجم الرحالت 

 . سرائيل، فضال عن االخنفاض الكبري يف معدالت السياحة يف كل من سوريا ومصرالسياحية إىل لبنان وإ
كما سامهت السياسات احلكومية يف دفع تركيا قدما لتحتل املرتبة السادسة عامليا يف استقطاب السياح،         

على بوابات املوانئ جنسية بدخول البالد دون تأشرية، ومتنح أنقرة تأشريهتا  17إذ تسمح قوانينها للزوار من 
اجلوية والربية والبحرية حلملة العشرات من اجلنسيات األخرى، فضاًل عن تفعيلها نظام التأشريات اإللكرتونية 

إن تطور قطاع اخلدمات يف املوانئ والقطارات والفنادق واألسواق شجع كثريا من الزوار . لرجال األعمال والسياح
زات اليت بات قطاع اخلدمات التخصصية كاملستشفيات واملراكز الطبية على تفضيل تركيا، فضال عن االمتيا

 .يقدمها لزواره من طاليب العالج
وبات الوجه العريب من أكثر السحنات حضورا يف املناطق السياحية الرتكية، بعد السائح األملاين والروسي        

وسائل الدعاية وانتشار الدراما الرتكية يف اإلعالم العريب، ما  :والربيطاين، ومن بني أسباب زيادة السياحة العربية إىل تركيا
 .شجع كثريا من العائالت العربية واخلليجية بالتحديد على االحتكاك بالثقافة الرتكية من خالل الرحالت السياحية

أغلبهم من  دولة، 50ألفا من  18املليونني و 0255لقد ناهز عدد السياح العرب الذين زاروا تركيا سنة        
 801ألفا و 55العراق، مبا يفوق نصف مليون زائر، وسجل اليمنيون أقل نسبة من بني الزوار العرب بواقع 

( ألفا 558)فاجلزائر ( ألفا 520)مث لبنان ( ألفا 002)فالسعودية ( ألفا 015)سائحا، واحتلت كل من ليبيا 
 .املراتب األربعة األوىل بعد العراق

 :ستثمار السياحي في تركياواقع تشجيع اال -3
إن الشروط املناخية والبىن التحتية يف اجملال السياحي يرفع من مقومات السياحة يف تركيا، حيث يزور تركيا         
 878قطعة من جمموع  07أن  مليون سائح يف السنة، وحتتل تركيا املرتبة العاشرة سياحيا يف العامل، إذ 00.2

متحف ومكان تارخيي منظم،  207كية مسجلة يف قائمة الرتاث العاملي، ويوجد يف تركيا قطعة ثقافية أو طبيعية تر 
  22.222ساحة للحفاظ على الطبيعة،  01نصب طبيعي،  18حديقة طبيعية،  00مدينة أثرية، و 78و

 مركزا للسياحة 02مركزا للمياه املعدنية، و 02مصدر للمياه احلرارية الطبيعية، و 5122كهف، وأكثر من 
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 21جداول وأهنار ملمارسة رياضة التجديف بالنهر،  7مركزا للسياحة الشتوية، و 02منطقة للغطس، 56اجلبلية، 
  17.مؤسسات للغولف 1منطقة للصيد السياحي، و

تعترب تركيا اجلسر الذي يربط ثالث قارات بعضها ببعض آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما حييطها أربعة حبور،        
 50و 557واملطارات  52.682كم والسكك احلديدية   212.222كم والطرق الربية   0.122ة الطرق السريع

 .ميناء جمهز بصورة كاملة، كما أن اخلطوط اجلوية تربط مجيع أحناء العامل باجلمهورية الرتكية وقلبها اسطنبول
على القيام  0252ديسمرب  وثيقة تشجيع للمواطنني األتراك يف شهر 10لقد منحت وزارة االقتصاد الرتكية      

باستثمارات يف جمال السياحة، ومت اإلعالن عن الوثائق اليت ُمنحت بشكل رمسي يف اجلريدة الرمسية للدولة الرتكية، 
وثيقة منها لتجديد منشآت قدمية، كما أن  50وثيقة تشجيعية ُمنحت لالستثمارات اجلديدة و 26حيث أّن 

وثيقة من  51منها إلنشاء مساكن طالبية، حيث  8ثمارات الفنادق ومت منحها الست 10وثيقة من أصل  25
لفنادق  52جنوم، و 2منها إلنشاء فنادق  6جنوم، و 1وثائق تشجيع استثمارات الفنادق ُمنحت إلنشاء فنادق 

 فندق يف 25ومن املقرر أن ينتهي إنشاء الـ  .منها إلنشاء فنادق بوتيك 2لفنادق حتمل جنمتني، و 0جنوم، و 0
وسيساهم يف  سرير، 50101وبه ستزداد القدرة االستيعابية لرتكيا من أسرّة الفنادق مبقدار  2016شهر سبتمرب 

 18.مواطن 0687منح فرص عمل لـ 
 19:من خالل ما يلي واقع تشجيع االستثمار السياحي في تركياويتضح      

 :القوى العاملة المؤهلة والمتسمة بالتنافسية -3-0
 ؛مليون نسمة من الشباب املتخصصني الذين يتمتعون بدرجة عالية من التعليم واحلماس 06.0ما يزيد عن  -
 إنتاجية عمال متزايدة؛ -
 ؛جامعة 580خرج سنويًا من أكثر من ألف طالب يت 152ما يقرب من  -
 .ألف طالب متخرج من املدارس الثانوية، نصفهم تقريًبا متخرج من املدارس املهنية والفنية 722أكثر من  -

  :مناخ استثمار متحرر وخاضع لإلصالحات -3-6
ثاين أكرب مناخ يتعرض لإلصالحات بني دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث القيود  -

 ؛5667 املفروضة على االستثمارات األجنبية املباشرة منذ عام
ا املتوسط لدى أيام إلنشاء شركة، يف حني يزيد هذ 1بيئة عمل مشجعة على األعمال مع متوسط  -

 ؛يوًما 55االقتصادي والتنمية عن  الدول األعضاء يف منظمة التعاون
 ظروف استثمار شديدة التنافسية؛ -
 ثقافة قوية يف قطاعي الصناعة واخلدمات؛ -
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 معاملة متساوية للمستثمرين كلهم؛ -
 ؛ 0252شركة برؤوس أموال أجنبية يف سنة  253067حوايل  -
 حتكيم دويل؛ -
 .يالتضمان تنفيذ التحو  -

 :البنية التحتية  -3-3
 بنية حتتية جديدة ذات تقنية عالية التطور يف املواصالت واالتصاالت عن بعد والطاقة؛ -
 مرافق نقل حبري متطورة وذات تكلفة منخفضة؛ -
 ميزة النقل بالسكك احلديدية لوسط وشرق أوروبا؛ -
 .طرق نقل ممهدة وآلية تسليم مباشر إىل معظم دول االحتاد األورويب -

 :الموقع المركزي  -3-4
جسر طبيعي يربط بني احملاور الشرقية الغربية والشمالية اجلنوبية، وبالتايل إنشاء منفذ يتميز بالكفاءة  -

 والفعالية من حيث التكلفة لألسواق الكربى؛
 مليار عميل يف أوروبا وأوراسيا والشرق األوسط ومشال أفريقيا؛5.1سهولة الوصول إىل  -
 .تريليون دوالر أمريكي من إمجايل الناتج احمللي 01أسواق متعددة مبا ميثل بوابة مرور إىل  -

 :محطة وممر لنقل الطاقة ألوروبا -3-0
 حمطة وممر مهم لنقل الطاقة يف أوروبا يربط بني الشرق والغرب؛ -
من احتياطيات الطاقة األولية املؤكدة يف العامل، بينما يقع أكرب % 72تقع بالقرب من أكثر من  -

تهلك للطاقة، وهو أوروبا، مالصًقا لرتكيا من جهة الغرب وهو ما جيعل من تركيا حلقة مهمة يف مس
 .سلسلة نقل الطاقة وميناء مهم للطاقة يف املنطقة

 :حوافز وضرائب منخفضة- 3-2
 ؛%02إىل % 00ختفيض ضريبة دخل الشركات من  -
ناطق الصناعية واملناطق احلرة اليت تتضمن إعفاًءا  حوافز ومزايا ضريبية يف مناطق التطوير التكنولوجي وامل -

كلًيا أو جزئًيا من ضريبة دخل الشركات يف شكل منحة على حصة صاحب العمل يف التأمينات 
 االجتماعية، عالوة على ختصيص األراضي؛

 قانون لدعم االبتكار والبحث والتطوير؛ -
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 .رات الكبرية واالستثمارات اإلقليميةحوافز لالستثمارات اإلسرتاتيجية، وذلك بالنسبة لالستثما -
 :0992االتحاد الجمركي مع االتحاد األوروبي منذ عام  -3-7

 دولة؛  02مع  (FTA) ، واتفاقيات التجارة احلرة5661تأسيس االحتاد اجلمركي مع االحتاد األورويب منذ عام  -
 مزيد من اتفاقيات جتارة حرة يف طريقها لإلبرام؛ -
 .ام لعضوية االحتاد األورويبإجراء مفاوضات االنضم -

  :سوق محلي ضخم -3-8
 ؛ 0220مليون يف عام  2.5، باملقارنة مع 0252يف خدمة اإلنرتنت السريع يف عام  مليون مشرتك 39.9 -
 ؛0220مليون مشرتك يف عام  00، باملقارنة مع 0252مليون مشرتك يف اتصاالت اهلواتف احملمولة يف عام  71.9 -
 ؛0220مليون مستخدم يف عام  51، باملقارنة مع 0252طاقات االئتمان يف عام مليون مستخدم لب 17 -
 ؛0220مليون يف عام  00 ، باملقارنة مع0252مليون مسافر على خطوط الطريان يف عام  166.5 -
 .0220مليون سائح يف عام  50، باملقارنة مع 0252مليون سائح دويل يف عام  01.6توافد  -

 :والمخطوطات العربية واإلسالمية المكتبات العثمانية -3-9
اليت أنشئت يف العهد العثماين وبقيت مفتوحة إىل يومنا هذا، لتقدم للباحثني املكتبات بكثري من تركيا تزخر       

وقد أنشئت أول مكتبة مع املدارس  ملعلومات واملصادر الالزمة يف مواصلة عطائهم لألجيال القادمة،والكتاب ا
وتعترب املكتبة اليت أنشئت ضمن مدرسة دار احلديث يف أدرنة من أوائل  الدينية يف كل من مدينيت بورصة وبولو

والد السلطان )وتشري وقفية مدرسة دار احلديث اليت أنشأها السلطان مراد الثاين .  العهد العثماينيفاملكتبات 
 .إىل وجود واحد وسبعني جملدا من املخطوطات النادرة( حممد الفاتح

املكتبات وغريها، ومن أهم هذه العربية وهناك مكتبات أخرى يف اسطنبول حتوي الكثري من املخطوطات      
مكتبة كوبريلي ويبلغ عدد املخطوطات يف هذه املكتبة ألفني وسبعمائة ومخسة وسبعني، وكذلك مكتبة عاطف 

وعشرين، ومكتبة راغب باشا ويبلغ عدد الكتب أفندي ويبلغ عدد املخطوطات فيها ثالثة آالف ومائتني ومثانية 
املخطوطة فيها ألفا ومائتني ومخسة وسبعني جملدا، ومكتبة نور عثمانية ويبلغ عدد تخطوطاهتا مخسة آالف واثنتني 

    20.ومخسني تخطوطة، ومكتبة احلاج سليم آغا وعدد تخطوطاهتا ألفني وتسعمائة واثنتني ومخسني تخطوطة
 :ثارالمتاحف واآل -3-05

اآلثار اإلغريقية والرومانية القدمية، واإلسالمية اليت متيز هبا املعمار الرتكي، و  تعترب تركيا أرض الطبيعة والرتاث      
فرتكيا مركز للمساجد العظيمة، اجلسور واملتاحف النادرة، باإلضافة إيل التماثيل والقصور اليت تعود إىل العصور 

 .األحالم حيث اآلثار حبّد ذاهتا تنحي جلمال احلضارة املخضرمةالقدمية، إهنا بإختصار تركيا 

http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
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 واقع السياحة المحلية بالجزائر : ثالثا
سنتطرق يف هذا احملور إىل مقومات السياحة يف اجلزائر، أنواع السياحة يف اجلزائر، واقع مؤشرات السياحة    

 :اجلزائرية ومكانتها من السياحة الدولية كاآليت
 :حة في الجزائرمقومات السيا -0

 21 :متتاز اجلزائر جبملة مقومات جيدة مسحت هلا باستقطاب مواطنيها، تعكسها النقاط التالية   
 :تتمتع اجلزائر ببيئة متنوعة تتمثل أهم مظاهرها فيما يلي: المقومات الطبيعية -0-0

  كلم، مما ينعكس على جناح السياحة الشاطئية يف5100.28طول الشريط الساحلي والذي يبلغ 
 .املقام األول واليت تعد من أهم األنواع اليت تستقطب السياح اجلزائريني

 جبال شيليا باألوراس : تنوع التضاريس مما يشكل عامل جذب للسياح خاصة املناطق اجلبلية، منها
 .مرت 0028مرت، قمة الال خدجية جببال جرجرة  0008بارتفاع قدره 

  (.ينبوع معدين 022ثر من أك)خزان من الينابيع املعدنية املعتربة 
  من اجلزائر واليت حتوي مقومات طبيعية عديدة مثل  %82املساحة الصحراوية الشاسعة إذ تشكل

الواحات، اهلضاب الصخرية، وأكثر ما مييز صحراء اجلزائر منطقة األهقار بتمنراست واليت تكتسي 
كنوز وشواهد وسلسلة جباهلا الشاهقة   أمهية كبرية يف الرتاث الطبيعي للبالد، نظرا ملا تتوفر عليه من

 .مرت 0658اليت متيزها قمة تاهات 
 تنوع املناخ من متوسطي على الشريط الساحلي، حار يف الصحراء، معتدل يف اهلضاب. 

 : للجزائر تاريخ غين يعكسه اإلرث الثقايف والشواهد األثرية، املتمثلة يف: المقومات الحضارية والتاريخية -0-6
 قبل امليالد 1222ذي يعترب من أهم املناطق العاملية ويعود تارخيه إىل موقع تاسيلي ال. 
 حي القصبة يف اجلزائر العاصمة واليت شيدها العثمانيون يف القرن السادس عشر. 
  وادي ميزاب غرداية الذي يعود تاريخ بنائه إىل القرن العاشر ميالدي، وما مييز هذا املوقع قيمته

قصور ذات تصاميم بطابع صحراوي، وهي عبارة عن قرى حمصنة ذات  اجلمالية إذ حييط به مخسة
 .هندسة بسيطة

  كلم من مدينة باتنة ويعود تاريخ بناء هذه   07موقع تيمقاد ويوجد هذا املوقع األثري على بعد
 .سنة ميالدية 5222املدينة إىل أكثر من 

 ة وعلى آثار إسالمية، وآثار للدولة قلعة بين محاد وتتوفر على آثار رومانية كاألسوار والقبور القدمي
 .احلمادية ودولة املوحدين

 موقع مجيلة بسطيف والذي كان يعرف قدميا باسم كويكول ذو األصل النوميدي ملدينة رومانية. 
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  2الرتكي منذ أكثر من " الرباي"مسجد كاتشاوة باجلزائر العاصمة الذي مت بناءه يف عهد الباي 
 .قرون مضت

 لذي يعترب أكرب مساجد العاصمة مت بناءه من طرف املرابطني يف هناية القرن احلادي اجلامع الكبري ا
 .عشر ميالدي

  م5810بقسنطينة سنة " املتحف الوطين سريتا"رصيد هام من املتاحف مثل. 
 تراث ثقايف شعيب يتمثل يف إرث العادات والتقاليد احمللية ومنتجات متنوعة للصناعة التقليدية. 

حسب  0252فندق لسنة  60077)وتتمثل يف تقدمي خدمة الفنادق واملطاعم : اديةالمقومات الم -0-3
الطرق السيارة، : والبنية التحتية، هذه األخرية اليت تدعمت بالكثري من املشاريع منها( إحصائيات الوزارة
 .اخل..امليرتو، الرتامواي،

 :أنواع السياحة في الجزائر -6
، حيث 0252وافد السياح األجانب واجلزائريني املقيمني باخلارج لسنة أهداف ت( 5)يوضح الشكل رقم       

، أَما السياح الوافدين ألجل األعمال فقد %18سائح بغرض الراحة واالستجمام أي بنسبة  071.767يوجد 
، بينما يشكل السياح الوافدين من أجل املهام نسبة ضعيفة %25سائح أي بنسبة  018.172بلغ عددهم 

 .سائح 6151أي % 5تقدر بـ
 6505أنواع السياحة في الجزائر لسنة (: 0)الشكل رقم 

 
، مداخلة مقدمة ضمن السياحة في الجزائر بين اإلستراتيجية والواقعأمقران مصطفى، شرواطي خري الدين، : المصدر

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم "السياحة رهان التنمية املستدامة، دراسة جتارب بعض الدول"فعاليات املؤمتر العلمي الدويل حول 
 .55، ص0250أفريل  02/01التسيري، جامعة البليدة، يومي 
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من خالل الشكل السابق، نالحظ أن السياحة يف اجلزائر تنقسم إىل ثالثة أنواع، أين جند السياحة من أجل       
ياحة من أجل األعمال يف املركز الثاين، الراحة واالستجمام اليت تشَكل االهتمام األول بالنسبة للسياح، تليها الس

 .لتحتل السياحة من أجل املهام أقل نسبة
 :واقع مؤشرات السياحة الجزائرية ومكانتها من السياحة الدولية -3

تشري الكثري من الدراسات والتقارير عن واقع السياحة اجلزائرية، أهنا مازالت بعيدة عن القطاعات السياحية     
 :ألخرى، ويظهر ذلك من خالل مسامهة هذا القطاع يف جمموعة من املؤشرات نذكر منهامقارنة مع الدول ا

تشري التقارير أن حصة اجلزائر من السياحة الدولية ال تزال تقدر بـ  :مؤشر تطور عدد السياح بالجزائر -3-0
 املقيمني يف اخلارج من السياح عبارة عن زيارة اجلزائريني% 62من التدفقات السياحية، مع العلم أن نسبة % 0

 :لوطنهم، وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل
 

 (6500-0990)تطور عدد السياح في الجزائر للفترة (: 0)الجدول رقم 
Source : Elaboré à partir des données tirées du site www.mta.gov.dz. 

 المجموع الجزائريين المقيمين بالخارج عدد السياح األجانب السنة
0990 67.128 105.608 209.072 
0992 60.128 155.277 250.060 
0997 62.800 106.602 234.706 
0998 527.050 175.001 278.448 
0999 572.155 127.171 786.682 
6555 571.108 162.221 820.994 
6550 571.108 721.587 885.700 
6556 561.006 701.651 936.044 
6553 015.521 815.070 988.525 
6554 022.652 811.517 0.006.008 
6550 018.110 805.208 0.655.555 
6552 202.222 282.222 0.455.555 
6557 172.586 5.516.820 0.745.555 
6558 117.222 5.051.222 0.776.555 
6559 111.852 5.011.161 0.900.052 
6505 112.687 5.251.126 6.575.492 
6500 625.120 5.260.021 6.394.887 

    

http://www.mta.gov.dz/
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ميكن إبراز هذا املؤشر من خالل : مؤشر نصيب السياحة الجزائرية من إيرادات السياحة الدولية -3-6
 :اجلدول التايل

 (مليار دوالر)تطور حجم اإليرادات السياحية في الجزائر  (: 6)الجدول رقم 
 6553 6556 6550 6555 0999 0998 0997 0992 0990 السنة

 2.550 2.505 2.5 2.261 2.28 2.272 2.208 2.221 2.20 تطور حجم اإليرادات

Source: www.mta.gov.dz 

ئر من السياحة على الرغم منن أهنا تتزايد تقريبا من سنة إىل أخرى من خالل اجلدول، نالحظ أن إيرادات اجلزا    
، إال أهنا تظل ضئيلة مقارنة مع ما تتوَفر عليه اجلزائر من إمكانيات سياحية (0226-5661)خالل الفرتة 

 .هائلة
يوضح اجلدول التايل مسامهة : مؤشر مساهمة السياحة الجزائرية في الناتج المحلي اإلجمالي -3-3
 . سياحة اجلزائرية يف الناتج احمللي اإلمجايلال

 6559-0990مساهمة السياحة الجزائرية في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة (: 3)الجدول رقم 
 )%(PIBمساهمة السياحة الجزائرية في  السنة

0990 2.58 
0993 2.51 
0990 2.28 
0997 2.21 
0999 5 
6555 5.2 
6550 5.1 
6556 5.1 
6553 5.7 
6554 5.8 
6550 5.7 
6552 5.20 
6557 5.7 
6558 0.21 
6559 0.0 

 

Source: Statistiques du Ministère du Tourisme. 

 6559 6558 6557 6552 6550 6554 السنة

 2.00 2.0 2.00 2.00 2.58 2.58 تطور حجم اإليرادات
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من خالل اجلدول السابق، نالحظ أن مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل باجلزائر ضئيلة جدا، 
كأقصى نسبة، وهذا ما يربز عدم االستغالل األمثل   %0.0وصلت إىل  0226-5665حيث خالل الفرتة 

 .للقطاع السياحي مقارنة بالقدرات والفرص املتوفرة
يبني اجلدول التايل تطور حصة السياحة : مؤشر مساهمة السياحة الجزائرية في ميزان المدفوعات -0-0

 (: 0226-5666)اجلزائرية يف ميزان املدفوعات للفرتة 
 

 (مليون دوالر)  6559-0999المدفوعات في القطاع السياحي خالل الفترة  ميزان(: 4)الجدول رقم 
 6559 6558 6557 6552 6550 6554 6553 6556 6550 6555 0999 السنوات

اإليرادات 
 السياحية

82 520 522 555 550 578.1 582.0 051.0 058.6 022 026 

النفقات 
 السياجية

012 560 562 028 011 022.6 072 082.7 071.7 062 262 

 000- 94- 000.8- 020.4-- 080.7 026.4- 043- 037- 94- 90- 075- الرصيد

Source: élaboré a partir des données de la Banque d’Algérie: www.bank-of-

algerie.dz. 

فقه نالحظ من خالل اجلدول السابق، أن ما ينفقه اجلزائريني خارج الوطن يف جمال السياحة أكرب مما ين
مليون دوالر، بينما أنفق األجانب يف  012أنفق اجلزائريون يف اخلارج  5666األجانب يف اجلزائر، ففي سنة 

مليون دوالر، واستمر ذلك على طول الفرتة  572مليون دوالر فقط، وهذا ما شَكل عجز بـ  82اجلزائر حوايل 
 . ، األمر الذي جيعل امليزان السياحي دائما سالبا5666-0226

يعترب قطاع السياحة من بني القطاعات اليت من شأهنا : مؤشر مساهمة السياحة الجزائرية في التشغيل -3-0
 (:0255-0222)توفري مناصب شغل، واجلدول التايل يوضح ذلك للفرتة 

 (ألف عامل)عدد العمال في القطاع السياحي الجزائري (: 0)الجدول رقم 
 6500 6558 6557 6552 6550 6554 6553 6550 6555 السنة

 022 002 022.2 560.6 570 511 520 61 80 عدد العمال

Source: Elaboré a partir des données du Ministère du Tourisme. 

من خالل اجلدول السابق، نالحظ أن القطاع السياحي يلعب دورا هاما يف توفري مناصب عمل، وهذا من      
ألف عامل  022ارتفع العدد ليصبح  0222ألف عامل مسَجل يف سنة  80شأنه القضاء على البطالة، فمن 

 .0255يف سنة
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 الفوائد المستنقاة من تجربة تركيا في صناعة السياحة المحلية بالجزائر: رابعا
من خالل عرضنا للتجربة الرتكية يف صناعة السياحة احمللية، استخلصنا جمموعة من الفوائد، وهذه الفوائد        
أن تكون مرشًدا للجزائر باجتاه تصويب أوضاعها يف القطاع السياحي، حيث أن األخذ هبا أو ببعضها من ميكن 

 :شأنه أن حيقق الكثري للجزائر، وهي كالتايل
التبادل السياحي وتنمية االستثمارات وتبادل اخلربات بني اجلانبني اجلزائري والرتكي، مع االستفادة من ضرورة  -

 .يف تعظيم مردود املنتج السياحي واالهتمام هبذه الصناعةالتجربة الرتكية 
العمل على تقدمي كافة التسهيالت للمستثمرين ورجال األعمال من داخل اجلزائر وخارجها، إضافة إىل سنها  -

 .التشريعات اجلاذبة لرؤوس األموال ولالستثمارات اخلارجية يف قطاع السياحة
وضع نظام لتشجيع االستثمار السياحي : ة والفنادق، ويتم ذلك عن طريقتشجيع االستثمار يف صناعة السياح -

كما جيب تنويع احلوافز لتشجيع االستثمار السياحي والفندقي كاإلعفاءات و . يف تختلف الواليات واملناطق اجلزائرية
عدات اليت من الضرائب خصوصا يف بداية افتتاح املشاريع، وتسهيل إجراءات اجلمارك بالنسبة لألجهزة وامل

 .حتتاجها، وتقدمي القروض الطويلة األجل بالنسبة لشركات االستثمار السياحية والفندقية احمللية
لمسؤولني ومدراء مراكز استطالعات الرأي والدراسات واألحباث والقيادات اإلدارية يف تختلف لتنظيم زيارات  -

من خالل الزيارات امليدانية للجهات ذات العالقة، القطاعات، لالطالع على التجربة الرتكية يف جمال السياحة، 
 .واللقاءات املختلفة لكبار األكادمييني والباحثني

 .إنشاء املراكز السياحية من أجل التزجلضرورة العمل على تطوير السياحة الشتوية يف اجلزائر، وذلك من خالل  -
ات، االجتماعات وورش العمل على اخلدمات املعارض، املؤمتر : عتماد خدمات سياحة األعمال واليت تشملا - 

 .السياحية جلذب الزوار واحلضور
مؤسسة رعاية صحية معتمدة من قبل اللجنة الدولية املشرتكة جلودة اخلدمة الصحية العتبار تركيا من إنشاء  -

 . الدول اليت توفر الرعاية الصحية ذات املستوى العاملي ملواطنيها وللسياح
ربات الرتكية يف جمال تطوير املتاحف ودور املخطوطات والتعاون مع املعاهد السياحية الرتكية االستفادة من اخل -

 .لتدريب إطارات الوزارة من خالل إقامة دورات متخصصة يف جمايل السياحة واآلثار
سالمي العريق االستفادة من اخلربات الرتكية يف صيانة وترميم وحفظ اآلثار والرتاث السيما يف تطوير الرتاث اإل -

 .الذي متتلكه اجلزائر
 .تنظيم رحالت يومية إىل املناطق السياحية املتوفرة يف اجلزائر -
 .تأجري سيارات وحافالت مع سائق يتقن تختلف اللغات من أجل ضمان التواصل مع السياح األجانب -
 .ميدةالعمل على توفري طاقم من املرشدين السياحيني يتمتعون باخلربة واألخالق احل -
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 :النتائج والمقترحات
 :التالية النتائجمن خالل دراستنا إلمكانية االستفادة من التجربة الرتكية يف صناعة السياحة احمللية، مت التوصل إىل    

 لكل تستجيب هائلة سياحية وقدرات إمكانيات تعترب تركيا كنقطة تالحم بني آسيا وأوروبا ومتلك -
 الدولية؛ لسياحيةا السوق يف احلاصلة التغريات

سياحة الصيد، السياحة ، (العالجية)السياحة املعدنية : حتتوي تركيا على عدة أنواع من السياحة منها -
الشتوية، السياحة العقائدية، سياحة املؤمترات، سياحة الغولف، سياحة الشباب، سياحة اليخوت، 

اجلبال، التجديف، سياحة الغوص السياحة النباتية، سياحة املغارات، سياحة السهول، رياضة تسلق 
 حتت املاء، سياحة مشاهدة الطيور، سياحة الرياضة اهلوائية؛

 االستثمار حصص رفع تشجيعية من شأهنا وامتيازات سياسات وطبقت التدابري من جمموعة تركيا أخذت -
 طلباتملت تستجيب مرنة سياحية حتتية قاعدة اجناز السياحية، املنشات من العديد كإنشاء السياحي
 أمامية عالقة له قطاعا منه جعلت القطاع هلذا الديناميكية اهليكلة وأن باستمرار، خاصة املتغرية املستهلك

 االقتصادية؛ القطاعات باقي مع وخلفية
مت استخالص جمموعة من الفوائد من خالل استعراض التجربة الرتكية يف صناعة السياحة احمللية، وهذه  -

رشًدا للجزائر باجتاه تصويب أوضاعها يف القطاع السياحي، حيث أن األخذ هبا الفوائد ميكن أن تكون م
 .أو ببعضها من شأنه أن حيقق الكثري للجزائر

 :التالية المقترحاتبناءا على النتائج السابقة، ميكن تقدمي        
ملعيشي للمناطق ضرورة استخدام السياحة كمحرك حيقق التنمية اإلقليمية املتوازنة والنهوض باملستوى ا -

 األقل منواً اليت متتلك املصادر واملوارد السياحية؛
تنمية الصناعات الصغرية واحلرفية ذات الطابع الرتاثي وتلك املرتبطة بشكل أساسي بدعم الصناعة  -

السياحية، وحتديد املواقع املخصصة والصاحلة لالستثمار السياحي والعمل على تشجيع االستثمار 
 يف هذا القطاع باألخص؛ األجنيب املباشر

 توسيع برامج التنمية السياحية احلالية وأهدافها والعمل على تطبيقها احلسن؛ -
تبسيط اإلجراءات اجلمركية للبضائع اليت حيتاجها السياح أو البضائع اليت حتتاجها صناعة التنمية  -

عار اإلقامة يف الفنادق وهذا بدوره خيفض من أس. اخل... السياحية مثل األجهزة يف الفنادق واألثاث،
وكذلك تبسيط وختفيض اإلجراءات اجلمركية على حاجات السياح اليت . واملنشآت السياحية األخرى

جيلبوهنا معهم لغرض االستعمال وليس البيع مثل أجهزة كامريات الفيديو أو التلفون النقال أو بعض 
 أجهزة التصوير؛
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ساهم يف زيادة النمو االقتصادي، وتنويع مصادر الدخل وتوفري ضرورة االهتمام بالسياحة الرتفيهية ألهنا ت -
الفرص الوظيفية للمواطنني، إضافة إىل أهنا حَتقق تنوعا اقتصاديا وإثراًء اجتماعيًا وتوِجد فرصًا للعمِل، 

ده وحتافُظ على البيئة واألصالِة الثقافية، جبانب أهنا تلعب دورا مهما ومتناميا يف اجملتمع العريب واقتصا
 ؛.الوطين

مراجعة األسعار املطبقة للخدمات السياحة ومن أمهها األسعار املطبقة يف الفنادق وأسعار النقل خاصة  -
 فيما يتعلق بالنقل اجلوي والبحري؛

 ضرورة العمل على تأمني حجوزات الشقق والفنادق املفروشة؛ -
نية يف التعامل مع السائح، والرتكيز تكثيف التواجد األمين باملناطق السياحية، مع تقليل اإلجراءات األم -

 يف خطط التسويق السياحي على عنصر التحسن األمين املسجل؛
 تعزيز الرتابط بني قطاع السياحة من جهة، وبقية القطاعات االقتصادية من جهة أخرى؛ -
زائرية تكثيف العمل الستقطاب السائح اجلزائري والعريب والتوجه حنو السوق العربية وتفعيل السياحة اجل -

 .واإلسالمية البينية
 

 :المراجع والهوامش
                                                           

 (  50/21/0251:بتاريخ:)متوفر على املوقع االلكرتوين ،6506في الناتج المحلي العالمي عام مساهمة السياحة  1
http://www.menara.ma/ar/%D8B3%D9%86%D8%A9-2012.html 

 .00، ص0252دار الوراق للنشر، األردن، الطبعة األوىل،  السياحة البيئية وأسس استدامتها، ،إبراهيمبظاظو  2
، 0226، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، اربد، األردن، تنمية الوعي السياحي لطلبة المدارس في إقليم الشمالحممد، أبو العسل،  3

 .11ص 
 .55، ص 0226، دار اإلثراء للنشر والتوزيع، األردن، السياحة في األردنأسعد الراوي أبو رمان،   4
، ورقة حبثية مقدمة إىل معرض ومؤمتر السياحة الرتاثية، تنشيط السياحة المحلية في إطار واقع المنتج التراثي األردنيبو رمان، أسعد الراوي أ  5

 .28، ص 0252ماي،  01-00جامعة الشرق األوسط، األردن، 
 .000، ص0226بعة األوىل، ، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، الطالجغرافيا والمعالم السياحيةإبراهيم خليل بظاظو،  -6

7 Aksu, A. Akin & Koksal, C. Deniz , Perceptions and Attitudes of Tourism Students in 

Turkey, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 17, No. 5, 

PP.436-447. 
أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة احلاج خلضر،  للسياحة في الجزائر وتونس والمغرب، األداء واألثر االقتصادي واالجتماعيصليحة عشي،   8

 .10، ص 0255-0252باتنة، 
 .56، ص0228، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحةموفق عدنان، عبد اجلبار احلمريي،   9

 .56، ص0228، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، االستثمار والتسويق السياحي، رعد جميد العاين  10



 الهام يحياوي. د/  ليلى بوحديد.د                                فادة من التجربة التركية في صناعة السياحة المحلية للجزائرإمكانية االست
 

 

 6502في جان/50العدد                 جامعة المدية                                      -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 

133 

                                                                                                                                                                                     
( 50/27/0252:بتاريخ:)، متوفر على املوقع االلكرتوينمناخ وحوافز االستثمار السياحي في الدول العربية  11

www.patdf.com/6.html 
 .556، صمرجع سابقرعد جميد العاين،   12
 .502فس املرجع، ص ن 13

 (02/22/0251:بتاريخ)، متوفر على املوقع االلكرتوين أنواع السياحة في تركيا  14
http://www.fatihtur.com.tr/ar/turkey-tourism/tourism-types-turkey.html 

 (  50/20/0251:بتاريخ:)متوفر على املوقع االلكرتوين معلومات حول تركيا،  15
http://www.muradeducation.com/#!studyinturkey/ch6q 

 (  50/20/0251:بتاريخ:)متوفر على املوقع االلكرتوين عوامل داخلية وخارجية وراء صعود السياحة التركية،  16
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/8/17/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%

D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9 
 (02/22/0251:بتاريخ)متوفر على املوقع االلكرتوين  تثمار السياحي في تركيا،االس 17

http://www.turkeytrabzon.com/investment%20in%20turkey.html 
 (02/22/0251:بتاريخ)، متوفر على املوقع االلكرتوين في تركيا وزارة االقتصاد  18

http://turkpress.co/node/5416 
 (02/22/0251:بتاريخ)متوفر على املوقع االلكرتوين  ا،في تركي االستثمار 19

http://www.invest.gov.tr/ar-SA/investmentguide/Pages/10Reasons.aspx 
 (06/21/0251:بتاريخ)متوفر على املوقع االلكرتوين  المكتبات العثمانية والمخطوطات العربية واإلسالمية في تركيا،  20

http://www.almosafr.com/forum/t779.html 
الملتقى الوطني األول حول السياحة في الجزائر الواقع بوفليج نبيل، تقرورت حممد، دراسة مقارنة لواقع قطاع السياحة يف دول مشال إفريقيا،   21

 .0252ماي  50-55، يومي املركز اجلامعي بالبويرة، معهد العلوم االقتصادية، واآلفاق
 



 نسيمة بن يحيى.أ                              وسبل عالجها( صدمات الطلب، صدمات العرض) الصدمات االقتصاديةطبيعة 
 

 6102جانفي/ 05العدد                  جامعة المدية                                      -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
134 

 وسبل عالجها( صدمات الطلب، صدمات العرض) الصدمات االقتصاديةطبيعة 

 1نسيمة بن يحيى.أ
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           

                           .جامعة البويرة، والتجارية وعلوم التسيير كلية العلوم االقتصاديةنسيمة بن يحي، أستاذة مؤقتة، .أ.  1

 :ملخص

الّنتائج  التولل ل ى ن  تعىن هذه الورقة البحثية بدراسة  طبيعة الصدمات االقتصادية وسبل عالجها، ومت        
املروعة للصدمات هي تدهور مجيع األهداف الرئيسية للسياسة االقتصادية، ونّ  نثر هذه الصدمات يزداد بزيادة 
ارتباطها مع العامل بشكل عام وزيادة ارتباطها بالدولة مصدر الصدمة بشكل خاص، ويف مواجهة الصدمات 

ية اليت وللت لليها األدبيات االقتصادية يف هذا امليدا ، هي نّ  سعر النقدية واحلقيقية فإ  الّنتيجة الرئيس
الصرف الثابت هو األفضل عموما للقطر الذي يتعرض ل ى لدمات نقدية، بينما سعر الصرف املر  يكو  هو 

 .األفضل عندما تسيطر الصدمات احلقيقية على اقتصاده

 .الطلب، لدمات العرض الصدمات االقتصادية، لدمات :الكلمات المفتاحية    

Abstract 

     This paper to study the nature of economic shocks and ways of treatment, 

has been reached that the horrific shock results are the deterioration of all the 

main objectives of economic policy, and that the impact of these shocks 

increases with association with the world in general and increase linked to state 

the source of the shock in particular, in the face of monetary shocks and the real 

The main result reached by the economic literature in this field, is that a fixed 

exchange rate is generally for Qatar, which is exposed to shocks cash is best, 

while flexible exchange rate is when is the best-controlled real shocks on the 

economy. 

    Key words: economic shocks, demand shocks, supply shocks. 
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 :مقدمة
يعترب موضوع الصدمات االقتصادية من املوضوعات اجلديرة باالهتمام والدراسة، وهي ظاهرة نو قضية        

  املاضي بولفها مسألة نادرة نخذت تشغل كثري من وجدت يف السنوات األخرية من عقد التسعينيات من القر 
الدول يف العامل املعالر، ل  هذا العقد شهد تغريات كبرية مشلت معظم ميادين احلياة سواء يف ميدا  السياسة نم 
الفكر نم االقتصاد، وندت بدورها ل ى تغريات يف العالقات السياسية واالقتصادية نتج عنها العديد من الصراعات 

 .رو  ب ن الدول، وقد انعك  لل  على كثري من اقتصاديات الدول الناميةواحل
عد احنصار وتقليص الصدمات مؤشر على جودة السياسة االقتصادية يف بلد ما ووضوح الرؤى املستقبلية يو      

ية واملالية ومعرفة حالة االقتصاد، ويستطيع متخذو القرار التدخل من خالل التحكم بالعديد من املتغريات النقد
لتحقيق التواز ، لال ن  اإلخفاق يف حتقيق التواز  يتسبب يف حدوث الصدمات سواء كانت نقدية نو مالية مما 
ينتج عنها آثار على العديد من املتغريات، وقد تتعمد السلطات نحيانا ل ى لحداث تل  الصدمات عندما تروم 

 . حتقيق هدف مع ن كمعاجلة التضخم نو البطالة
يتوقف اخليار على قدرة السلطات النقدية واملالية على حتديد مصدر وطبيعة الصدمة على الثقة ب ن نوجه     

التشوه املؤقتة والدائمة وعلى ن  ال يكو  التفاعل الديناميكي االقتصادي واملايل ب ن التشوهات االمسية واحلقيقية 
يئات متذبذبة يفتقرو  ل ى معلومات ممتازة عن طابع تفاعال قويا، ومع لل  فواضعو السياسة الذين يعيشو  يف ب

واستمرار املصدر احمللي مقابل املصدر اخلارجي للصدمات فإ  اخليارات ال تكو  واضحة، ويأيت التأثري السيئ  
  .من زيادة االنفتاح وحركة رنس املال

 :ال اجلوهري التايلمن خالل ما سبق تربز معامل لشكالية البحث اليت ميكن لياغتها يف السؤ       
 ؟ما الوسائل والسياسات الالزمة للتغلب على الصدمات االقتصادية           

 :ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة نعاجل املوضوع من خالل احملاور التالية
 .ماهية الصدمات االقتصادية: احملور األول
 وطرق معاجلتها( الداخلية)لدمات الطلب: احملور الثاين

 .وطرق معاجلتها( اخلارجية)لدمات العرض : ور الثالثاحمل
 

 ماهية الصدمات االقتصادية: أوالا 
 :تُعد الصدمات االقتصادية من ب ن نهم املؤشرات على لدارة سعر الصرف وميكن تعريفها كاآليت  
 جيا،األحداث اليت تؤثر على االقتصاد واليت يكو  مصدرها داخليا نو خار :"الصدمة االقتصادية تعني 

والصدمات الداخلية تقسم ل ى لدمات نقدية ولدمات حقيقية، نما بالنسبة للصدمات اخلارجية فهي تسل  
 ".1طريق الدورات االقتصادية
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 السبب األساسي يف حدوث األزمة، نما مفهوم األزمة فيعين وجود خلل يؤثر تأثري :"الصدمة االقتصادية تعني
اجم عن حدث مفاجئ، وقد ُيشار ل ى األزمة للا مل يُسيطر عليها يف مادي على النظام بأكمله وهذا اخللل ن

بدايتها بالكارثة، لل ن  الكارثة هي حدث مفاجئ ناجم عن فعل الطبيعة، ني ن  الصدمة هي بداية حلدوث 
 ".2األزمة وآثارها اهنيار التواز 

 السياسات اخلاطئة تعديل يف:" الصدمة االقتصادية حسب تعريف المؤسسات المالية الدولية تعني 
( 1191جو  وليمسو ) املتبعة ل ى سياسات نفضل، وهي جمموعة لجراءات ناجتة عن لمجاع واشنطن

سياسة لرف تؤدي ل ى منو الصادرات، حترير السياسات املالية، ) :وهي عشرة بنود نساسية تتضمن
جنيب، ختفيض املشاريع العامة، الرتشيد املايل، اإللالح الضرييب، حترير التجارة، تشجيع االستثمار األ

 ( .3لعادة تكييف القوان ن، مراقبة النفقات العامة، ضما  حقوق امللكية
 الصدمة اليت تكو  هلا آثار مبدئية على الطلب الكلي نو العرض  :"الصدمة في االقتصاد الكلي تعني

دالت البطالة، الكلي، وُيشرتط لما يف لدمة الطلب نو العرض تفادي تقلب الدخل احلقيقي، مع
 (.اخل...4معدالت التضخم

 هي نحداث قد تكو  داخلية نو خارجية، ال ميكن التحكم فيها  :"كتعريف شامل للصدمة االقتصادية
 ".وهلا آثار قوية على مستوى الدخل للدولة، ونتيجتها اهنيار التواز 

 أنواع الصدمات االقتصادية -0
 :ميكن توضيح ننواع الصدمات فيما يلي

 يظهر هذا النوع من الصدمات نتيجة الظروف الطارئة اليت حتدث  :العارضة أو العشوائية الصدمات
كالزالزل نو الفيضانات واليت ُتؤدي ل ى خسائر فادحة، وهذا النوع من :بسبب الكوارث الطبيعية

 الصدمات يزول عند انتهاء تل  الكوارث، ولكنها تُؤدي ل ى اختالل يف التواز  االقتصادي اخلارجي
 .للدولة

 تربز هذه الصدمات من خالل األحداث اخلارجية اليت ال ميكن السيطرة عليها،  :الصدمات الخارجية
 :وهلا آثار قوية على مستوى الدخل، ومن نبرز األحداث اليت تؤدي ل ى هذا النوع
 .تغري عوائد الصادرات، التضخم املستورد، ارتفاع تكاليف االقرتاض من اخلارج

 يتميز هذا النوع من الصدمات بكونه قصري األجل ويُؤثر على ميزا  املدفوعات : ميةالصدمات الموس
 .لفرتة زمنية معينة، وحتدث هذه الصدمات يف الدول اليت تعتمد على تصدير سلعة معينة يف موسم مع ن

 ارة يرتكز هذا النوع من الصدمات يف االقتصاديات املفتوحة واليت تشكل فيها التج: الصدمات الدورية
اخلارجية نسبة عالية من الناتج احمللي اإلمجايل، ويتعرض االقتصاد العاملي لفرتات من الكساد واالزدهار 

 .فتؤثر على لادرات هذه الدول سلبا ولجيابا  بشكل كبري



 نسيمة بن يحيى.أ                              وسبل عالجها( صدمات الطلب، صدمات العرض) الصدمات االقتصاديةطبيعة 
 

 6102جانفي/ 05العدد                  جامعة المدية                                      -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
137 

 وحتدث هذه الصدمات عند تغري هيكل الطلب الداخلي نو اخلارجي وحتوله من  :الصدمات الهيكلية
خرى، نو حتول الطلب على النقد األجنيب بدال من العملة احمللية بسبب عدم طاقات معينة ل ى ن
 .االستقرار الداخلي

 وحتدث عند اعتماد تكنولوجيا جديدة نو حدوث تقلبات يف نسعار املواد  :الصدمات الحقيقية
األولية، وتتعرض العديد من الدول ل ى هذا النوع من الصدمات، وحتدث عندما يكو  حدث مفاجئ 

 . 5 سوق السلع واخلدمات مما يؤثر على الناتج احمللي اإلمجايليف
 تنشأ يف األساس من عدم استقرار الطلب على النقود، والذي يظهر على هيئة تغريات  :الصدمات النقدية

يف مدى لقبال االقتصاديو  على حيازة العملة احمللية يف ضوء االبتكارات املستحدثة يف األوراق املالية نو 
 .6بذبات يف مستوى الثقةالتذ

 أسباب الصدمات االقتصادية -6
 :7فيما يلي العوامل المؤدية لحدوث الصدمات االقتصاديةيف البداية مُيكن توضيح    

 االعتماد على مورد اقتصادي مغلق التشاب  القطاعي حمليا وب ن الدول النامية؛ -
 ُضعف القطاعات املعّول عليها يف تغيري اهليكل اإلنتاجي؛ -
 يف هيكل التجارة اخلارجية؛ خلل -
 التشوهات السعرية يف نغلب قطاعات االقتصاد الوطين؛ -
 .اختالالت جذرية يف سوق العمل وارتفاع معدالت البطالة -

 :أسباب الصدمات االقتصادية  -6-0
هناك العديد من الصدمات والعوامل الداخلية عملت بقوة مع الصدمات اخلارجية وهي تدور لمجاال       
 :9ومُيكن جتزئة لل  فيما يليفائض الطلب وعدم واقعية األسعار : عامل ن مها حول

 االتساع املستمر لفجوة املوارد احمللية، من خالل الفجوة ب ن معدل االدخار ومعدل االستثمار احمللي؛ -
 العجز الدائم واملستمر يف املوازنات العامة ملعظم الدول النامية؛ -
 ازين املدفوعات للدول النامية وتدهور نسعار لرف عمالهتا الوطنية؛العجز الدائم والكبري يف مو  -
 ضعف اإلحالل ب ن السلع املصدرة واملستوردة؛   -
 عدم تالءم السلع املستوردة مع الناتج احمللي املوجه نساسا الستهالك طبقة ضعيفي الدخل؛ -
لرئيسي للوساطة املالية، ويعمل يف الطبيعة البدائية لسوق رنس املال، حبيث يشكل النظام املصريف املصدر ا -

 ظل تقييد لإلقراض ونسعار الفائدة مما يصعب التعبئة والتوجيه األمثل ن لالدخار؛
 :مصادر الصدمات االقتصادية -3

 :ختتلف مصادر الصدمات باختالف نوع وطبيعة الصدمة وعليه ميكن ن  منيز ب ن نوع ن من املصادر 
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 :1وتنحصر في: المصادر الداخلية -3-0          
 آليات تنفيذ السياسة النقدية؛ 
 نهداف البنوك املركزية؛ 
 معتقدات ُلناع السياسة حول عمل االقتصاد وآلية عمله؛ 
 السياسة النقدية واألمور السياسية. 
 :11وتنحصر في: المصادر الخارجية  -3-6           
 اكتشاف بعض املوارد اجلديدة؛ 
 ة؛التغري يف تكاليف القروض اخلارجي 
 التغري يف مستوى االستثمار األجنيب؛ 
 التغري يف قيمة الصادرات. 

 وطرق معالجتها( الداخلية)صدمات الطلب : ثانيا
من الصعب التعرف على طبيعة الصدمات نتيجة التشاب  واآلنية املوجودة يف الّنظم االقتصادية، وكذا         

منولج كامل لالقتصاد فإنه يصعب معرفة نو فصل  ُُمتلف الصدمات تتداخل يف نف  الوقت، ويف حالة غيا 
آثار األزمة النامجة عن سياسات نقدية تضييقية نو تدين الطلب احمللي نو ظروف خارجية غري مواتية، باإلضافة ل ى 
نّ  هذا التحليل يتعقد للا نردنا معرفة هل اآلثار دائمة نو مؤقتة، وبالتايل يصعب عموما التعرف على طبيعة 

 .  وفيما يلي نظرة نو حملة عن طبيعة لدمات الطلب الصدمة
مُيكن تصنيف لدمات الطلب على نهنا ناجتة عن قرارات السياسة احلكومية، نو عدم توقع يف تغري االقتصاد       

 :الكلي، ومُيكن توضيح لل  يف اجلدول التايل
 تصنيف صدمات الطلب(: 0-6)جدول رقم

 طبيعة صدمة الطلب
 غير نقدية نقدية لبمصدر صدمة الط

قرار بتحديد معدل منو القاعدة النقدية ونثر معدل النمو  سياسي
 .على املضاعف النقدي

قرار بتحديد مستويات الضريبة، تنظيم تاريخ استحقاق 
 الديو 

 .حتول يف الطلب االستثماري والنفقات االستهالكية .الذعر املصريف ذاتي
Source : Michal R, Darby, Op-Cit, P 216. 

املؤثرة يف الطلب على السلع واخلدمات، ( التغريات) األحداث:"على نهنا صدمة الطلبوعليه مُيكن تعريف      
 :وُتصنف لدمات الطلب ل ى .11"وقد يكو  مصدرها زيادة اإلنفاق احلكومي، نو زيادة عرض النقد

 :صدمات السياسة المالية  -0
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  والتنفيذ واليت ينتج عنها لعوبة وضعف يف حتفيز االقتصاد ولعل هي مشكلة تأخر حمتمل ب ن اإلعال       
وعليه ميكن ن  .السبب يف لل  يعود ل ى عدم مراقبة دورات األعمال باعتبارها مهمة لتحليل نتائج السياسة املالية

 :12منيز ب ن بعدين للسياسة املالية مها
 :صدمات اإلنفاق الحكومي -
عندما تتعامد دورة األعمال مع السياسة النقدية، حيث ترتفع النفقات العمومية هي الصدمة اليت حتدث          

 (.عادة حمددة بسنة) ل ى فرتة بعد الصدمة
 :صدمات اإليرادات العمومية -
هي الصدمة اليت تتعامد فيه دورة األعمال مع السياسة النقدية، وتستمر اإليرادات العمومية يف االرتفاع         

 .13(عادة حمددة بسنة) الصدمةل ى فرتة بعد 
) تُعرف على نهنا التغري املقصود نو غري املقصود يف نحد املتغريات النقدية :صدمات السياسة النقدية  -6

، وما ينجم عنها من آثار على (اخل...عرض النقد، الطلب على النقد، سعر الفائدة، سعر الصرف
 :14اع للصدمات النقديةاملتغريات االقتصادية، ومُيكن ن  منيز ب ن عدة ننو 

 :الصدمات النقدية حسب مصدرها -6-0
 .لدمات عرض النقد ولدمات الطلب على النقد: وُتصنف ل ى
 خبصوص اعتماد النشاط االقتصادي خالل " كينز"والذي يتفق مع اقرتاح : صدمات عرض النقد

 .ألسعار واألجورالكساد على الطلب، كما ن  هذا التحد  مُيكن توليده بواسطة التفاوت يف مرونة ا
تتحمل الشركات تكاليف كبرية عندما تعدل نسعارها ردا على لدمات  :التفاوت في مرونة السعر -

اإلنفاق اليت ترافق التضخم، فالصدمات اإلجيابية لإلنفاق سوف تُؤثر على تعديل األسعار بصورة نكرب 
رتافقة مع التضخم جتعل رغبة مما يف الصدمات السلبية، فعندما تكو  الصدمات االجيابية لإلنفاق م

الشركات نو حافزها لدفع قائمة التكاليف كبرية وتبادر بتعديل السعر احلقيقي، نما عندما تكو  
الصدمات السلبية لإلنفاق مرتافقة مع التضخم فقد يلغي نحدمها اآلخر مما يدفع الشركات ل ى االمتناع 

ر باجتاه ختفيضها، ولل  يعود ل ى تطابق سعرهم عن تسديد قائمة الكلفة املرتافقة مع تعديل األسعا
 .   15النسيب مع سعرهم االمسي مما يُؤدي ل ى اختالل الناتج يف رد فعل الشركات يف هذا األمر

 صدمات الطلب على النقود: 
تُعرف لدمات الطلب على النقود بأهنا التغريات العشوائية يف الطلب على النقود نتيجة التغريات يف      
األفراد ومؤسسات القطاع ن العام واخلاص، والقطاع اخلارجي على النقود والنامجة عن تغريات  طلب

مستويات األسعار، فارتفاع مستويات األسعار يزيد من الطلب على النقود لتغطية العجز يف القوة 
دخول الشرائية، وحيدث العك  يف حالة اخنفاض مستويات األسعار فينخفض الطلب النقدي، وتلعب ال

نيضا دورا يف تغريات الطلب النقدي واليت تنعك  يف تغري نسبة ما حيتفظ األفراد من نقود عند مستويات 
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الدخول املختلفة، فارتفاع الدخل  يرفع من نسبة ما حُيتفظ به من نقود ني مبعىن زيادة الطلب على 
لى الطلب النقدي ألنه يرتبط النقود، فضال عن لل  فإ  سعر الفائدة يعد عامال رئيسيا يف التأثري ع

بعالقة عكسية معه، فارتفاع سعر الفائدة ُُيفض من الطلب النقدي، لل يستثمر األفراد واملنشآت 
األرلدة النقدية يف سندات قصرية األجل للحصول على العائد املرتفع، وحيصل العك  يف حالة 

 .اخنفاض سعر الفائدة
 :الصدمات النقدية حسب اتجاهها -6-6
 .الصدمات النقدية اإلجيابية والصدمات النقدية السلبية: ل ىوتصنف   
 الصدمات النقدية االيجابية: 

يُطلق مصطلح الصدمات النقدية االجيابية عند حدوث زيادة نو ارتفاع يف نحد املتغريات النقدية     
كل البياين رغم ن  آثارها تكو  ُمتلفة على متغريات نقدية نخرى، فالش( عرض النقد نو الطلب عليه)

خافضا سعر الفائدة من  M1ل ى  M0يب ن لدمة اجيابية لعرض النقد، فينتقل منحىن عرض النقد من 
I0  ل ىI1  وناقال التواز  من النقطةA النقطة  ل ىB. 
 

 صدمات عرض النقد االيجابية(:0-6)شكل رقم 

 

 

 

  

، دار 1، طالنقود والبنوك واألسواق الماليةسعد الدين العيسى، بتصرف نقال عن عبد املنعم السيد علي، نزار  :المصدر  
 .397، ص 2114احلامد للنشر والتوزيع، األرد ، عما ، 

وانتقال  D1ل ى  D0نما الصدمات اإلجيابية للطلب على النقود فتؤدي ل ى انتقال منحىن الطلب على النقود من  
 :والشكل التايل يوضح لل  I1ل ى  I0ارتفاع سعر الفائدة من ومنه   Bل ى النقطة  Aالتواز  النقدي من النقطة 

 

 

 كمية النقود

 معدل الفائدة

D 

I1 

I0 

M0 
M1 

B 

A 
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 .صدمات الطلب على النقود اإليجابية(: 6-6) شكل رقم

 

 

 

 

 .333عبد املنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى، مرجع سبق لكره،ص  :المصدر                

 الصدمات النقدية السلبية: 
 ( عرض النقد، الطلب على النقد) املتغريات النقدية  حتدث عند اخنفاض نحد

 Aل ى  Bمن النقطة   وانتقال التواز  النقدي M0ل ى  M1لدمات عرض النقد السلبية تؤدي ل ى انتقال منحىن 
 :والشكل التايل يوضح لل  I1ل ى  I0وارتفاع سعر الفائدة من 

 
 صدمات عرض النقد السلبية(: 3-6)شكل رقم

 
 
 
 
 
 

االقتصاد الكلي النظرية حممد لبراهيم منصور ، : بتصرف نقال عن مايكل ايبدمجا ، ترمجة وتعريب: المصدر
 .251، ص 1111، دط، دار املريخ للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، والسياسة

وانتقال  D0ل ى  D1لدمات الطلب على النقد السلبية تُؤدي ل ى انتقال منحىن الطلب على النقود من     
 :كما يف الشكل التايل I0ل ى  I1وخافضة سعر الفائدة من  Aل ى  Bالتواز  النقدي من النقطة 

 

 

 M0 معدل الفائدة

D1 

 

D0 

 كمية النقود

I1 

I0 

الكمية المعروضة والمطلوبة من 

 النقود

 معدل الفائدة

I1 

I0 

M0 M1 

B 

A 

D0 

B 
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 صدمات الطلب على النقود السلبية(: 4-6)شكل رقم 
 
 
 
 

      
 .252مايكل ابدمجا ، مرجع سبق لكره، ص : المصدر

 .نسعار الصرف الثابتة، ونسعار الصرف املرنةيز ب ن الصدمة احلقيقية يف ظل منُ  كما ميكن ن   
 الصدمة الحقيقية ونظام سعر الصرف الثابت 
ينتج عن السياسة املالية التوسعية عدد من اآلثار تتمثل يف ارتفاع سعر الفائدة احمللي من مستواه التوازين يف       

I* ت النمو االقتصادي، وحتقيق فائض يف والذي يؤدي ل ى تدفق رنمسايل حنو الداخل ينتج عنه زيادة يف معدال
ميزا  املدفوعات، ويف ظل نظام الصرف الثابت سيبيع البن  املركزي عملته ويشرتي النقد األجنيب حفاظا على 

وحيدث  *Iسعر الصرف، مما يزيد السيولة النقدية ل ى ن  يتساوى عرض النقد مع الطلب عليه عند سعر فائدة  
 C، ويعود التواز  يف سوق النقد والسلع واخلدمات والقطاع خلارجي يف النقطة Y2هذا مع ارتفاع الدخل ل ى 
 :والشكل التايل يوضح لل 

 .أثر توسع السياسة المالية في نظام الصرف الثابت(: 5-6)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 127-126، ص ص عبد احلس ن جليل عبد احلسن الغاليب، مرجع سبق لكره: المصدر
يدل هذا التحليل على ن  الصدمة احمللية احلقيقية تؤدي ل ى زيادة الدخل والتوظف وعدم استقرارمها يف ظل ثبات    

 .سعر الصرف

 

 الكمية المعروضة والمطلوبة من النقود

 M0 معدل الفائدة

D1 

D0 

I0 

I1 
B     

A 

 معدل الفائدة

Y 

LM1 

IS1 
IS2 

BOP I* 

I1 

C 

B 

A 

Y1 Y2 Y3 
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 الصدمة الحقيقية ونظام سعر الصرف المرن : ثانياا 
صرف والذي يؤدي ل ى عجز ارتفاع سعر الفائدة سيسمح بتدفق رنمسايل ل ى الداخل وبالتايل اخنفاض سعر ال    

لقي بظالل آثاره السلبية على الدخل والتوظف، وبالتايل اخنفاض معدل النمو والذي يُ  يف احلسا  اجلاري،
االقتصادي، لكن نثر التوسع املايل على الدخل ونثر اخنفاض سعر الصرف على الدخل متساويا  لكن 

ا كانا عليه ويعود تواز  ميزا  املدفوعات وسوقي النقد متعاكسا ، وبالتايل فإ  الدخل والتوظف يعودا  ل ى م
 :والشكل التايل يوضح لل  Aوالسلع واخلدمات عند النقطة 
 .أثر توسع السياسة المالية في نظام الصرف المرن(: 2-6)شكل رقم               

 

 

 

 

 

 

 .129بق لكره، ص عبد احلس ن جليل عبد احلسن الغاليب، مرجع س :المصدر        

شري هذا التحليل ل ى ن  السياسة املالية تفقد قوهتا كعامل استقرار عندما يكو  سعر الصرف مرنا، وبالتايل يُ     
 .فإ  نثر الصدمة يف ظل مرونة سعر الصرف يكو  عابرًا وغري قابل لالستمرار

 :(الداخلية)طرق معالجة صدمات الطلب  -3
املعتمدة يف مواجهة الصدمات الداخلية منها ما يعود ل ى سياسات اإلنفاق هناك جمموعة من السياسات      

 :16الكلي ومنها ما يعود ل ى القطاع املايل وغريها
 الترشيد الحذر في سياسات اإلنفاق الحكومي 

جيب العمل على كل ما من شأنه ن  ال يهدر املال احلكومي، لكن هذا الرتشيد جيب ن  يتم حبذر، ألنه      
يأخذ الطابع السليب جتاه السكا  لوي الدخل املنخفض، فرتشيد اإلنفاق جيب ن  يشمل السلع قد 

 .واخلدمات الكمالية ولي  األساسية
  تبني سياسة إلصالح القطاع المالي 

فاإللالح املايل املستند ل ى سياسة مالية قوية يساعد على النمو االقتصادي، واملطلو  يف هذا اجملال  
ات فعالة يف جمال التضخم واستقرار سعر الصرف، وجيب احلذر من اخنفاض التضخم  اختيار سياس

Y 

 معدل الفائدة
LM1 

BOP 

IS1 

IS2 

Y1 Y2 

I* 

I1 

A 

B 
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فبقدر ما ل  ارتفاع معدالته تُؤلي االقتصاد، نيضا اخنفاضه ُيسبب آثار تُزعزع االستقرار االقتصادي، 
 .فقد حيدث انكماش يف األسعار واخنفاض يف الدخول والغرق يف فخ السيولة

 قتصاد إتباع سياسة النهوض اال 
واهلدف منها حتفيز االستثمار من نجل حتقيق النمو االقتصادي، وخلق فُرص عمل جديدة خُتفض من معدالت      

البطالة، ولل  من خالل تشجيع الطلب عل االستهالك، حيث ن  زيادة الطلب على االستهالك تدفع املؤسسات 
فرص عمل جديدة، والذي يُؤدي بدوره ل ى زيادة اإلنتاج االقتصادية ل ى زيادة حجم استثماراهتا مما ينتج عنه خلق 

 .وبالتايل ارتفاع معدل النمو االقتصادي
 خلق فرص عمل  زيادة االستثمار  زيادة اإلنتاج  زيادة الطلب على الستهالك زيادة الدخل 

 وطرق عالجها( الخارجية)صدمات العرض : ثالثا
تزامنا مع ظهور التضخم والبطالة يف السبعينيات، نليب العامل مبا يعرف بالركود التضخمي وهو حالة من    

نحداث تقع بسرعة :  على نهنا تعريفهاالتضخم املرتفع والبطالة املرتفعة متسببا يف حدوث لدمة عرض وميكن 
بقى عند مستوى نكثر ارتفاعا ملدة طويلة، ولكنها وال تتكرر يف السنة التالية، حيث ن  األسعار ترتفع ومُيكن ن  ت

 .17ال تستمر يف االرتفاع
 :ومن مصادرها

 ،اختالف الدورات االقتصادية يف طوهلا ومدهتا تشكل مصدر لدمات العرض 
 ،التطور التكنولوجي 
 19التغري يف معدل البطالة الطبيعي بسبب تغري العرض الكلي.    
 صدمات العرض الموجبة والسالبة  -0
لدمات العرض السالبة مثل اخنفاض يف توافر املواد األولية اليت تُؤدي ل ى رفع تكاليف اإلنتاج وانتقال منحىن     

، وحيدث العك  بالنسبة لصدمات العرض املوجبة مثل توافر املياه للزراعة نو (نعلى)العرض الكلي ل ى اليسار 
 . اخرتاع جديد يؤدي ل ى ختفيض يف تكاليف اإلنتاج
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 .صدمات العرض الموجبة والسالبة(: 0-3)شكل رقم       

   

 

 

 

 

 

 .154-153، ص ص 2111، دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع، األرد ، عما ، 1، طمبادئ االقتصاد الكليوآخرو ،  حسام داوود: المصدر

ينتج عنها زيادة يف نسعار موارد الطاقة األخرى، ندت ل ى انتقال منحىن  الزيادة األللية يف نسعار البرتول واليت      
 P1ل ى  P0وارتفاع األسعار من  Y1ل ى  Y0وترتب عن لل  اخنفاض الناتج من  AS1ل ى  AS0العرض الكلي من 

زمن يستوعب العمال وكل املنتجات فإ  األسعار الكلية سرتتفع، ومبرور ال وعندما تتصل نسعار املنتجات املتصلة بالطاقة
اليسار يف دالة  وسوف يرتتب على لل  انتقال آخر ل ى P1ل ى  P0تل  األسعار وبالتايل فإ  األسعار املتوقعة ترتفع من 

 .Y2وينخفض الناتج ل ى  P2وترتفع األسعار نكثر ل ى  AS2ل ى  AS1 العرض الكلي من

ينتج عنه اخنفاض منو الناتج احمللي احلقيقي، اخنفاض األجر احلقيقي،  وعليه ترى النظرية النيوكالسيكية ن  اخنفاض العرض     
 :وميكن توضيح لل  يف الشكل التايل.اخنفاض معدالت البطالة، ارتفاع املستوى العام لألسعار، ارتفاع نسعار الفائدة

 . أثر انخفاض العرض على بعض المتغيرات(: 6-3)شكل رقم 

 

 

 

 
 

Source : John M, Bavoun, Op- Cit, PP 357-358. 
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بينما تركز النظرية الكينزية على الصدمات النامجة عن انتقال التدفقات التلقائية، يف ح ن هتتم النظرية النقدية      
بانتقال معدل منو عرض النقد الذي يؤدي ل ى تغريات فجائية غري متوقعة يف النشاط االقتصادي وترى بأ  السبب 

 .11قي للدورات ناجتة عن لدمات عرض النقد اليت تواجه االقتصاداحلقي

 :الصدمات الخارجية وأثرها في االختالالت االقتصادية في الدول النامية  -6
قبل ن  نتحدث عن آثار الصدمات اخلارجية يف االختالالت االقتصادية البد ن  نتحدث عن نثرها على     

ر هذه احلالة بشكل نوضح يف الدول النامية عنها يف الدول املتقدمة وتكو  متغريات السياسة املالية،حيث يظهر نث
ُقدرة الدول النامية على حتديد نثر هذه العوامل نكثر لعوبة، وتؤثر الصدمات اخلارجية يف الدول املتقدمة على 

لل  أل  القطاع مستوى الدخل والنشاط االقتصادي بشكل نكرب من تأثريها على املتغريات املالية حبد لاهتا، 
املايل غري مرتبط بالقطاع اخلارجي، ولذل  فإ  ني تغري يف املتغريات املالية ال يكو  مرتبط بشكل مباشر 

قد تَسبب رفع : بالصدمات اخلارجية، ولكنه قد يظهر نتيجة لسياسة رد فعل من قبل احلكومة، فعلى سبيل املثال
ي للدول الصناعية والذي دفع احلكومات آنذاك ل ى زيادة باخنفاض الدخل احلقيق 1174نسعار البرتول سنة 

 .اإلنفاق العام عن طريق زيادة اإلعانات على األسر الفقرية
نما يف الدول النامية فإ  تأثري الصدمات اخلارجية على األدوات واملتغريات املالية يأيت بشكل مباشر، ولذل      

تغريات املالية ال يكو  مرتبط بشكل رئيسي ومباشر برد فعل فإ  التغري امللحوظ يف مستويات األدوات وامل
الذي  -احلكومة، وهلذا يكو  من الصعب على هذه الدول التعامل مع الصدمات اخلارجية وفصل األثر املباشر هلا

 .عن األثر غري املباشر والناتج عن رد الفعل احلكومي على هذه الصدمة -ُيصيب األدوات واملتغريات املالية
يرجع السبب يف هذه الصعوبة للدول النامية ل ى وجود ارتباط وثيق ب ن املوازنة العامة والقطاع اخلارجي، ويعتمد و  

 :هذا االرتباط على عدة عوامل نمهها
 نسبة ضرائب التجارة اخلارجية من اإليرادات الكلية؛ 
 نسبة ضريبة املبيعات للسلع املستوردة من اإليرادات الكلية؛ 
 كل جزئي على املساعدات والقروض اخلارجية؛االعتماد بش 
 ارتفاع نسبة الدين اخلارجي للقطاع العام؛ 
 21اختالف األسعار احمللية عن األسعار العاملية. 
 :متثلت نهم الصدمات اليت مارست تأثريا سلبيا يف اقتصاديات الدول النامية فيما يلي    
 :تدهور معدالت التبادل التجار  الدولي  -6-0     
سجلت معدالت التبادل التجاري الدويل تدهورا ملحوظا يف غري لاحل الدول النامية غري البرتولية، وبلغ      

 على النحو املوضح يف الشكل التايل 1193-1173خالل الفرتة من  3,1متوسط معدل التدهور السنوي 
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 .0793-0793لنامية للفترة من تطور معدالت التبادل التجار  الدولي في الدول ا(: 3-3)شكل رقم     

 

، دط، مركز اإلسكندرية للكتا ، صندوق النقد الدولي وقضية اإلصالح االقتصاد  والماليمسرية لبراهيم نيو ، : المصدر
 .31، ص2116

وجدير بالذكر ن  لدميت البرتول األو ى والثانية كانتا من نهم مقومات تدهور املعدالت السالفة الذكر،      
 .تب عليها ارتفاع نسعار واردات الدول النامية عامة والواردات البرتولية خالةحيث تر 

 :تباطؤ معدالت النمو االقتصاد  في الدول الصناعية    -6-6    
-1173تعرضت معدالت النمو االقتصادي يف الدول الصناعية املتقدمة لتدهور ملموس خالل الفرتة    

يف  2,9ل ى  1172سنة  4,7الناتج الداخلي اخلام من ، حيث اخنفض متوسط معدالت منو 1193
، ولل  عقب لدمة البرتول األو ى، مث حتسن بعد لل  حتسنا طفيفا فبلغت 1176-1173الفرتة من 

3,2 1,3، لال نهنا عاودت االخنفاض مرة نخرى ل ى 1191-1177يف الفرتة من  يف الفرتة من
ت النمو االقتصادي يف تل  الدول متخض عنه اخنفاض ، وجدير بالذكر ن  تدهور معدال1191-1193

 .الطلب من جانبها على لادرات الدول النامية وهو ما نثر سلبا على عوائد حصيلة تل  الصادرات
 تزايد معدالت الفائدة   6-3    
نسعار الفائدة على االرتفاع احلاد يف نسعار الفائدة احلقيقية يف نسواق رنس املال اخلارجية، من خالل ارتفاع       

القروض اخلارجية خالة من املصادر التجارية وقد نثرت هذه الصدمة على الدول النامية وفق مؤشر سعر الفائدة 
 :21ل ى الناتج الداخلي اخلام كما يوضحه اجلدول التايل
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 .انينياتتأثير صدمة ارتفاع سعر الفائدة على بعض دول الجنوب خالل الثم(:0-3)جدول رقم           

 (نسبة من الناتج الداخلي الخام) أثر الصدمة  دول الجنوب
- 4.4 لفريقيا الصحراوية

- 4.3 (بدو  آسيا) شرق آسيا 
- 1.6 الص ن

- 2.3 جنو  آسيا بدو  اهلند
- 1 اهلند

 -4 دول نمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 .53عبد القادر خليل، مرجع سبق لكره،ص  :المصدر

در اإلشارة ل ى ن  حدة األثر السليب للصدمات اخلارجية على اقتصاديات الدول النامية قد ارتبطت بدرجة  وجت   
كبرية مبا اتسمت به اقتصاديات هذه الدول من شدة احلساسية للصدمات اخلارجية نتيجة لتزايد الوز  النسيب لقطاع 

املواد اخلام واملنتجات األولية اليت تتسم بعدم استقرار  التجارة اخلارجية واعتماد هيكل الصادرات على لنتاج وتصدير
كما مُيكن القول نّ  الصدمة املالية العاملية .نسعارها العاملية من ناحية، وتراخي الطلب العاملي من ناحية نخرى

الذي يركز  2111حسب التقرير الصادر من طرف لندوق النقد لدويل لسنة ( معضلة النفط) 2117-2119
ر األزمة املالية العاملية على االقتصاد اجلزائري والقنوات اليت سيتأثر من خالهلا باألزمة، فقد جاء يف التقرير ن  على آثا

اجلزائر مبعزل عن العدوى املالية املباشرة، لكن نسعار النفط املنخفضة من شأهنا لضعاف الوضعية املالية واخلارجية، 
 :تقال األزمة ل ى اجلزائر ضعيفة نو حمدودة األثر ويرجع لل  ل ىويبدو ن  القنوات املالية املباشرة الن

  3لمجايل الديو  اخلارجية حوايل ويعود لل  ل ى الطفرة 2119من الناتج الداخلي اخلام لسنة ،
من  1النفطية خصولا ن  نسبة الدين العام ل ى الناتج الداخلي اخلام مت ختفيضها لتصل ل ى نقل من 

 خلام؛الناتج الداخلي ا
  11تسعو  باملائة  من النظام املصريف تابع للحكومة نما الباقي فهو ملكية نجنبية معظمها لبنوك

 دولية النشاط؛
  1االستثمار األجنيب املباشر ضئيل ل ى حد بعيد ميثل  يف املتوسط من الناتج الداخلي اخلام، نما

من االحتياطات  1ية فإهنا متثل حوايل بالنسبة لتوظيف األرباح تزايد يف ظل األزمة املالية العامل
 . 22األجنبية

 (:الخارجية)طرق معالجة صدمات العرض  -3
تعددت السياسات اليت استخدمتها الدول النامية ملعاجلة آثار الصدمات اخلارجية الناجتة عن تغري شروط      

سياسات االعتماد على زيادة لايف التجارة، وتغري قيم الصادرات وتغري سعر الفائدة العاملي، ومن نبرز هذه ال
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التمويل اخلارجي عن طريق زيادة االقرتاض اخلارجي، نو استخدام العروض التجارية لزيادة حصص األسواق  
التصديرية، نو استخدام سياسة لحالل املستوردات، باإلضافة ل ى استخدام السياسات الكلية واليت تستدعي 

، وعلى الرغم من تعدد هذه السياسات لال ننه من الصعب حتديد ني اخنفاض يف منو الطلب على املستوردات
من هذه السياسات هو العالج األمثل للرد على نوع مع ن من الصدمات اخلارجية، ولل  نتيجة لعدم قدرة 
لانعي القرار على التحكم باألدوات االقتصادية على املدى القصري، لضافة ل ى عدم قدرهتم على احلصول 

 .23ومات الكافية والدقيقةعلى املعل
 :خاتمة

انصب االهتمام من خالل هذه الدراسة على ماهية الصدمات االقتصادية، ومت الّتولل ل ى نّ  طبيعة      
الصدمة يصعب الّتعرف عليها نظرا للتشاب  واآلنية املوجودة يف الّنظم االقتصادية، وكذا ُُمتلف الصدمات 

يا  منولج كامل لالقتصاد فإنه يصعب معرفة نو فصل آثار األزمة النامجة تتداخل يف نف  الوقت، ويف حالة غ
نو تدين الطلب احمللي نو ظروف خارجية غري مواتية، باإلضافة ل ى نّ  هذا التحليل  ةعن سياسات نقدية تضييقي

دمة يف األنظمة يتعقد للا نردنا معرفة هل اآلثار دائمة نو مؤقتة، وبالتايل يصعب عموما التعرف على طبيعة الص
االقتصادية، ونّ  الّنتائج املروعة للصدمات هي تدهور مجيع األهداف الرئيسية للسياسة االقتصادية، ونّ  نثر هذه 
الصدمات يزداد بزيادة ارتباطها مع العامل بشكل عام وزيادة ارتباطها بالدولة مصدر الصدمة بشكل خاص، ويف 

الّنتيجة الرئيسية اليت وللت لليها األدبيات االقتصادية يف هذا امليدا ،  مواجهة الصدمات النقدية واحلقيقية فإ 
هي نّ  سعر الصرف الثابت هو األفضل عموما للقطر الذي يتعرض ل ى لدمات نقدية، بينما سعر الصرف املر  

 :وعليه نولي بـــــ، يكو  هو األفضل عندما تسيطر الصدمات احلقيقية على اقتصاده
 جتاه احلايل حنو زيادة اإلنفاق العام لرفع قدرة اجلزائر على مواجهة ني لدمات سلبية يف ضرورة توقف اال

 اإليرادات من قطاع احملروقات؛
  ،ضرورة احلد من اعتمادنا على وسائل التمويل اخلارجية وزيادة االعتماد على وسائل التمويل الداخلية

ورة كبرية مسببة لدمة خارجية ُتصيب ندوات ولل  كو  مصادر التمويل اخلارجية عادة ما تتذبذ  بص
  السياسة املالية؛

  ضرورة تدخل الدولة حلماية االقتصاد الوطين من الّتعرض للصدمات االقتصادية خالة يف ظل العوملة
االقتصادية، ومن نمثلة هذه الصدمات األزمات املالية، نزمات ارتفاع نسعار الغذاء العاملية ونسعار الّنفط 

، ففي ظل العوملة االقتصادية ُيصبح االقتصاد نكثر عرضة للصدمات اخلارجية لل ننّه من وما شابه
 الّصعب الّسيطرة على حركة املعامالت االقتصادية؛

   لنشاء لندوق سيادي  لتجنب لدمات األزمة املالية ُمكلف بتطوير قواعد تنمية اقتصادية متوازنة يكو
 .ن اخلرباء واالقتصادي نمدعم مبجل  مراقبة يتكو  من جمموعة م
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 التسويق في اإلستراتيجي للتحليل كأداة المباريات نظرية
 

  1 نــاجح أشــرف /أ 
 :امللخص

أكثر فعالية، وقادرة على النظر يف  حتليل أدوا  إجياد إىلسؤساا  يدعو امل بيئة األعمالل املتناميتعقيد إن ال
ميكن  .وما  مفيدة لعملية اختاذ القراروتقدمي معل ،الفاعلة يف الاوق األطراف اإلسرتاتيجية علىاخليارا   ا تأثي 

. يوعملية صنع القرار التاويق املسؤساا  يف الاوقاملنافاة بني  عن لتكوين فكرة املباريا استخدام نظرية 
 هدف إىلإذ أنه ي. تاويقيف ال يقهاتطب و إمكانية املباريا نظرية لبعض املفاهيم الرئياية  ا املقالاتعرض هذي

 استعراضبيبدأ باريا  يف التاويق، حي  نظرية املبعض الغموض الذي يثار حول استعمال املااعدة يف توضيح 
 الستعمال ساسيةاأل يا دبالضوء على األ اخلاصة هبا، كما يالطاملصطلحا  و  املباريا  نظريةل التطور التارخيي

احلدود و املزايا لتطبيق نظرية  مع التوقف عند أهم يةلتاويقاالقرارا   املباريا  يف املااعدة على اختاذنظرية 
 .املباريا  يف التاويق

 الكلمات الدالة: نظرية المباريات، التسويق االستراتيجي، صنع القرار التسويقي.

Abstract : 

The growing complexity of the Business Environment leads the firms to create 
more effective analysis tools, and able to seek the impact of strategic options on 
markets Actors. It also provides useful information for decision-making process. 
Game theory can be used to get an idea about the dynamic of competition in the 
market and the process of marketing decision-making. This paper will present 
some of the major concepts in game theory and the possibility of theirs 
applications into marketing science. Furthermore, it aims to clarify some of the 
ambiguities that are being said about the use of the games theory in marketing. 
First, we review the historical development of the game theory concept. Then 
we highlight the main literature of using game theory in marketing decision-
making. We conclude with the most important limitations and advantages of the 
application of game theory in marketing. 

. 

 

 
 

                                                           

 .المديةيحيي ىفارس ، جامعة  ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  " ب"أستاذ مساعد قسم ،  نــاجح أشــرف .أ  1 
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 :مقدمة
إن بنااء إساارتاتيجية تاااويقية فعالااة بالنااابة للمسؤساااة يتوقااف علااى عواماال دا ليااة  اصااة هبااا، كمااا يتوقااف علااى 

 ةتااعد أدوا  التحليل االسرتاتيجي على حصر اخلياارا  اإلسارتاتيجي. عوامل أ رى مرتبطة بالبيئة اليت تعمل فيها
تتجلااى نظريااة املباريااا  كااأداة ماان أدوا  املااااعدة علااى . ناساا املتاحااة أمااام املسؤساااة الختاااذ القاارار االساارتاتيجي امل

هاذ  اإلكاكالية نرنااا إىل . اختااذ القارار، فهال ميكننااا اساتعمال هاذ  األ ااية كاأداة للتحليال يف التااويق االساارتاتيجي
 :التااؤال  التالية

 كيف نشأ  نظرية املباريا  و ما هي أمهيتها بالنابة للتاويق؟ -

 ورا  اليت تطرقت إىل إمكانية تطبيق نظرية املباريا  يف التاويق؟ما هي أهم املنش -

 ما هي مزايا و عيوب استخدام نظرية املباريا  يف التاويق؟ -
 :التطور التاريخي لنظرية المباريات  .1

كاناااات  .املنافاااااة اإلحتكاريااااة هااااي التحلاااايا  االقتصااااادية ألسااااواق باريااااا نظريااااة املمفهااااوم متعلااااق ب أقااااربإن 
ساااانة  ( Augustin Cournot)كورنااااو   الفرناااااي أو اااااتني :نياقتصاااااديل يف هااااذا ا ااااال الرائاااادةالتحلاااايا  

املااااامها  الاحقاااة ماااع ، 8118سااانة  ( Francis Edgeworth) اإلجنلياازي فراناااايو إد اااوور ، و 8181
يف  احتكااار القلااةقااام كورنااو بتحلياال وضااعية  (.Bertrand & Stackelberg)سااتاكلبار   برترانااد ولكاال ماان 

إن معضالة ساوق احتكاار . (Cournot equilibrium )الااوق حيا  توصال إىل بنااء  اوذ  تاوابن هاي باهاه 
 .، و  وذ  احلل لكورنو هو األكثر استعماال يف مثل هذ  املاائلاحلديثة املباريا نظرية القلة هي حالة  اصة يف 

فئااة بابتكاار طريقاة  دياادة حلال (  E. Zermelo) ، قااام بارميلاو و إثار دراسااة مبارياا  الشاطرن  8188يف سانة 
 .(backwards induction)العكاي  االستقراءعرفت الحقا ب اليتو معينة من املباريا  

يف بداية القارن املاضاي، لعال مان أمههاا املقاال الاذي  أعمالكل هذ  املراحل اليت سبقت سامهت يف بزوغ  عدة 
لغاازا  حياا  حاال هااذا األ ااي 8191لااذي نشاار يف عااام ا ( John von Neumann)  ااون فااون نيومااان قدمااه

عادد مان يف مااامها   املواها ، فكانات لاهكاان فاون نيوماان ر ال متعادد   . اياملبار  نظرية حميا منذ بمن طويل يف
تاأثر  باالقتصاادي األمريكاي  .ردة، والجم ةاة اخلطياةا اطوبولو ياا المبا يف ذلك علوم الكمبيوتر، واالحصاء و  ا اال 

 علااه يهااتم مبحاولااة حاال املشاااكل االقتصااادية، حياا  تو اات ( Oskar Morgenstern) كار مور نااارتنأوساا
نظريـــــة المباريـــــات والســـــلو  " حتااااات عناااااوان   مور ناااااارتن وهاااااذ  ا ااااااوال  الحقاااااا بكتااااااب مااااان تأليفاااااه هاااااو  

  1 .8111 سنة "االقتصادي

فااون نيومااان ومور نااارتن يف كتاهبمااا  للعبااة، قاادمأو ا باااراةاملعلااى مفهااوم  شااكليالطااابع ال ئهماباإلضااافة إىل إضاافا
عليااه  مااا لصااللنظريااة املنفعااة، وهااي النظريااة الاايت تفااار  ا، أهنااا وفاار  أساسااا بااديهيهاااأوال ،ثاثااة إسااهاما  كااجمى

ماع نمبارياا  و هاي ، ية ا ماو املبارياا  صافر باحللول املثلى ملا ياامى  لقد أو دا، اثاني .باراةتباريني يف هناية املامل
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املبارياا  بتقدمي نو   ديد مان املبارياا  تادعى با مثالثا، قا .بني كخصني، ربح األول يعين بالضرورة  اارة الثاين
 .التعاونية

إال أهناا ، ياا  احلديثاةنظرياة املبار بشاكل كباي يف  ةااتخدمما تقدم ذكر  من إسهاما  فإن هذ  األ اية غاي مرغم 
 .ا ألول مرةكتاهبل مهانشر إثر  باريا املدورا هاما يف تطوير نظرية  لعبت

 حيااا  قااادم سااانة ،( John Nash)  اااون ناااا التطااور الكباااي ال ااار الاااذي حلاااق بنظرياااة املبارياااا   ااااء مااع 
 بااين. احلديثااة  ايااعلااى نطاااق واسااع يف نظريااة املبار و الااذي هااو األكثاار اسااتخداما ( أو احلاال)مفهااوم التااوابن  8191
الاايت قااام هبااا كورنااو سااابقا علااى أسااواق  لاعماااألعلااى  (Nash equilibrium concept) نااا  تااوابنمفهااوم 

مناصاافة مااع  ااون هارسااانيي  8111 ساانةعلااى  ااائزة نوباال لاقتصاااد نااا  إثاار هااذا اإلجناااب  صاالحت. احتكااار القلااة
(John Harsanyi )  راينهارد سيلنتو (Reinhard Selten .) 

بارياا  املفكرة توابن نا  علاى  حي  عمم فيهما ،8199و  8199ا إىل هميعود تارخيمقالني علميني  سيلنت نشر
علاااى املبارياااا  الااايت تكاااون فيهاااا ناااا   أماااا هارساااانيي فقاااد عمااام مفهاااوم ،(Dynamic Games)الديناميكياااة 

-8199 املعلوما  منقوصة أو غي كاملة بالنابة للخيارا  أو تفضيا  املتبارين فيما بينهم وذلك ماا باني عاامي
نقص يف املعلومااااا ، وتعماااايم الااااذا هبااااتميااااز تالعديااااد ماااان املشاااااكل االقتصااااادية الواقااااع أن حياااا  جنااااد يف  .8191

  2.يف هذا ا ال طوة هامة  هارسانيي
عرفت نظرية املباريا  بعاد هاذ  اإلساهاما  القيماة، انتشاارا واساعا تعادى إىل بااقي ا ااال  العلمياة  اصاة يف 

لعادد   ايافقاد   تطبياق نظرياة املبار . يف  ةاال الرياضايا  الصارفة الثاثني سنة املاضية بعد أن كانت منحصرة فقاط
هيكلااة العلااين،  تصااميم مسؤساااا  املاازاد، لاياسااة النقديااة، احتلياال مكافحااة االحتكااار: العمليااة اااائلمتزايااد ماان امل

 .إخل...تاوية املنابعا ، احلوافز دا ل الشركا 
اساتعمااا يف  ة و اإلقتصااد مان  االالتجاار علاوم التاايي و  يف  ةاال  ايابار املنظرياة من  هة أ رى، تزايد  أمهية 

 ميلغاروم األهااء الايت  اضات يف هاذا ا اال ومان أكاهر  .املسؤسااةاالسرتاتيجي، االقتصاد اجلزئي واقتصااد  التحليل
 وآ اارون و بيااانكو 9119ساانة  (McAfee) مكاايف ،  8119ساانة ( Milgrom & Roberts) وروبارتو

(Besanko et all)  9189سنة . 
 ، عاان ايااأيضااا منطقااة  صاابة لتطبيقااا  نظريااة املبار كااان التاااويق ،  اليااةوامل ، اإلساارتاتيجيةإىل  اناا  االقتصاااد
وغيهم على سبيل  ، 9119سنة  ( Bagwell)و با ويل  8119سنة  (Wernerfelt)طريق أعمال وارنرفالت 

مقاال منشاور يف العلاوم التااويقية باني عاامي  9811 لقد أظهار  بعاض اإلحصاائيا  أن مان باني .املثال ال احلصر
قبال  بينماا ناحاأ أناه". التااعي "  بعاد مااتعملة دالاة تكاون ثااين كلماة"  ايانظرياة املبار "، فإن 9188و  8119

 3.ةل البحثياعمومعظم األ التدريوغائبة عن معظم كت    ايعاما كانت نظرية املبار  81
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 :نظرية المباريات تعريف. 2
كاال متاااابق، العاا ، أو   لاادى حياا  يكااون حالااة ماان الصاارا  بااني كخصااني أو أكثاار، تعااين" مباااراة" إن كلمااة

 4.و ليو كلها الايطرة على نتيجة الصرا  بعض ،مشارك
بشااكل نرياادي باااراة ، حبياا  توضااح املاألدوا  الرياضااية لنمذ ااة وحتلياال القاارارا  التفاعليااة  ايااتقاادم نظريااة املبار 

قاد حتاام املبااراة يف  ولاة واحادة، نقاول . الاعباني و تأثيهاا علاى النتيجاة النهائياة للمبااراة التفاعا  املو ودة بني
         أو يف عاااااادة  ااااااوال  متتاليااااااة فنقااااااول عنهااااااا أهنااااااا ديناميكيااااااة (Static Game)عندئااااااذ أهنااااااا مباااااااراة ساااااااكنة 

(Dynamic Game).5
 

 .الاابعض مر الااذين يعااون أن أفعااام تااسؤثر علااى بعضااهصاانا  القاارا الاايت يتخاذها اإل راءا باا  تعا  نظريااة املباريااا 
 قااوى كااأهنم م  وهنصاانا  القاارار ردود أفعااال ال اارين أو يعااامل جيهاالمفياادة عناادما  غااي يااا نظريااة املبارا بااذلك تكااون
6.الاوق غي مسؤثرة يف

 

اخلار  أو ، (Actions)األفعاال ،(Players)أو املتباارين  اعبانيال :التالياةالعناصار األساساية مان  بااراةتتكون امل
وتعاارف هااذ   ، (PAPI)حياا  ميكاان ا تزااااا يف  ،  (Informations)و املعلومااا   (Payoffs)النتيجااة

سياااعى كاال متبااار إىل اختاااذ  طااط معينااة تعاارف  ،عظاايم النتيجااة النهائيااةيف حماولااة لت . ةتمعااة باساام قواعااد املباااراة
مااازي   .ارين املبنياااة علاااى معلوماااا  ماااابقة عااان حالاااة املبااااراةباإلسااارتاتيجيا ، تعاااجم هاااذ  األ اااية علاااى أفعاااال املتبااا

 .النهائية نتيجة املباراة نا معرفة، ميكنمن  ال هذا األ ي .التوابنباالسرتاتيجيا  اليت ا تارها كل الع  يعرف 
 7:الاما  التاليةتتميز ب نظرية املباريا فإن  ،( Bacharach)وفقا لباكارا  

 .املمكنة لكل الع  (أفعال أو حتركا ) من طرق العمل ةموعة حمددة  يدا ( أ 
 .ضمن النتائ  املمكنة ملباراة الاع  ال ر تفضيا ة ب يد ةعرفيتمتع مبكل الع  ( ب
 .حمددة عاقا  ونتائ ، يرتت  عنه (أفعال أو حتركا )إن ا تيار الاعبني لطرق عمل معينة (  
 .أعا ملذكورة باملعلوما  اكل الع  لديه معرفة كاملة ( د

بناءا على ما سبق، فإننا ناتنت  أنه ميكن لنظرية األلعاب أن تادر  التفااعا  باني العباني إثناني كماا أن بإمكاهناا 
 Game): دراسة مشكلة اختاذ القرار لعدة متبارين و تاامى باملبارياا  متعاددة األكاخا  أو ماا يصاطلح علياه باا

Theory with n-persons).8  
الااايت بارياااا  املسااانركز علاااى  .العاا  لكااال املثلاااى اإلسااارتاتيجيةهااي حتدياااد   اياااساساااي لنظرياااة املبار اااادف األإن 

  9.احلالية عواق  أفعااميعون أهنم  مبع  ،نيعقاني العبنيتتضمن 
( األفعاالأو )هو عبارة عن  ةموعة من االسارتاتيجيا   إذ نا ، توابنأكهر الطرق لتحديد اإلسرتاتيجية املثلى هي 

 رغبااةلديااه أي  لاايو ، ألن كاال العاا ألفعااال اخلصاام تبعااايقااوم بأفضاال مااا ميكاان  أو متباااري أن كاال العاا  ياا حب
 .لكا الطرفني اسرتاتيجيا  ماتقرةبذلك تعتجم ، و اخلاصة به نا  إسرتاتيجيةحيد عن يل
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رائياة هاي تاوابن ناا  ولايو  يف احلقيقة، كل إسرتاتيجية. و توابن نا ( املهيمنة) هناك فرق بني اإلسرتاتيجية الرائية 
 :كل توابن نا  هو بالضرورة إسرتاتيجية رائية، ألن

 ،اخلصم فعلهي فعل أفضل ما ميكن، بغض النظر عن ماي الاع  -  :سرتاتيجيا  املهيمنةاال
 .الاع  األول قوم بهيقوم بأفضل ما ميكن، بغض النظر عن ما ي اخلصم -

 ،اخلصم قوم بهيكن، بالنظر إىل ما فعل أفضل ما ميي الاع  - : توابن نا 
 10.الاع  األول قوم بهيقوم بأفضل ما ميكن، نظرا ملا ي اخلصم -

 
 :نظرية المباريات أهمية. 3

 11:تتجلى أمهية نظرية املباريا  فيما يلي
 بالنااابة ملعظاام املاااتخدمني، .يعااين تعلاام كيفيااة حاال العديااد ماان املشاااكل املعقاادة  ،اياانظريااة املبار  تعلاام  -

الااايت  كااان الباحااا  مااان  األدوا  علباااة مااانولكااان  فقاااط لياااات  ةموعاااة مااان النظرياااا   ايااانظرياااة املبار 
 .يف أككال معينة تااعدنا فيما بعد على حل املعضلة املرتبطة هبا  ذ ة ظواهر سلوكية معينة

حنااو  هبااا علااى فلحياااة، يعاارت ترمجاة ل املباريااا  هااي .نظرياة املباريااا  هااي لغااة عامليااة لتوحياد العلااوم الااالوكية -
علام  علام األحيااء وعلام اإلنااان وعلام اال تماا  والعلاوم الاياساية،يف  ا األساسايعلى أهنا مان  متزايد

بدقاااااة كااااارو  التفاعااااال  تاااااامح لناااااا أيضاااااا بتحدياااااد و .الااااانفو واالقتصااااااد، والعلاااااوم الاااااالوكية األ ااااارى
حيااااااااااا  ، (يجاااااااااااةاخلااااااااااار  أو النت قواعاااااااااااد اللعباااااااااااة و، أو املتبااااااااااااري اعااااااااااا ال صاااااااااااائص )اال تمااااااااااااعي 

 .خمتلفة خمجميةيف بيئة  هانتائج رتوقعاهتا، وتكرا ا تبار ميكن
إىل ماااا حنااان علياااه الياااوم  مل نصااال . همنافااااياااة تحاااول كيفياااة تعااااون الناااا  بقااادر كيفتااادور نظرياااة املبارياااا   -

 12.متعاونني أكداءألننا  أيضا ، ولكنكجنو بشري يف عاملنا املعاصر ألننا فقط متنافاني كبار
علاى ) التااويقي  ااذ  القارارا  التااويقية الايت تظهار يف األدب معظاميتها بالنابة للتااويق، فتتجلاى يف أن أما أمه
صااانع  و هاي نظاارة نظاار واحاادة،  و هاة تباا ت( 8118سانة  ليليااني وكااوتلرل مقاال يف ماا  اات مناقشااته، املثااالسابيل 
ا ملااا يرتفاارتض أن يكااون عليااه رد ذاتياا ايماايضااع تقي إمااا عاادم رد املنافاااني و إمااا فاارتضي  حياا  أن هااذا األ ااي  .القاارار

أو أكثار مان  عنصارا تياار  يف القارار صاانع ياااعدفإن النموذ   نظرا اذا النمط من التعامل مع املنافاة، .املنافاة
 يطلااق علااى (.تعظاايم األربااا  أو املبيعااا  علااى ساابيل املثااال)دالااة اااادف عظاايم ماان أ اال ت يزي  التاااويقاملااعناصاار 
 13.(Optimizing Models)ية  اذ  األمثل اسم(Asymmetric)  تماثلةاملذ  النماذ  الوصفية غي مثل ه

 ،جيعلهاا غاي مائماةلاعتباارا  التفاعلياة املرتكازة علاى مفهاوم احلال األمثال  تماثلاةاملالنماذ  الوصفية غاي افتقار  إن
 احلاااال العتباااار هاااذا التفاعااال املتباااادل باااني  ااااذ لمفااااهيم الااايت تأ ااااذ بعاااني ال تقااادم نظرياااة املبارياااا  حلاااوالباااذلك 
 14.األمثل
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  .بطريقة غي مرضية عوملتأوال، مشكلة املنافاة هامة يف  ةال التاويق، وغالبا ما 
 .ملعاجلة املنافاةاملباكر  طاراإلمفاهيم نظرية املباريا  توفر  ا،ثاني
 لتوابناا ا  حاول املعلوماا  املتاوفرة، حاول طبيعاة وصافة  ااذ  نظرياة املبارياا  يف كثاي مان األحياان افرتاضاا ا،ثالث

 15.قيقيةاحلتاويق الالاوق أو عن أهداف املنافاني التنافاية اليت حتمل كبها حلاال   املو ودة يف

هاو حتليلهاا  األمثالاحلال قارار أو ال ةجر كااألدوا  التحليلياة األ ارى مثال  عانجيعل نظرية املباريا  خمتلفة  إن الذي
األطاراف األ ارى تأ اذ أفعاال إماا  األ ارى معظم األدوا  التحليليةوسلوك كل الفاعلني يف املباراة بينما  لتصرفا 

 إجياااد احلاال األمثاال ماان طاارفالتحلياال يركااز علااى فوبالتااا ،  .مأو التنبااسؤ هباا تهم اول  ااذ حتااعلااى النحااو الااوارد، أو 
 16. رينالاعبني لالالوك االسرتاتيجي  تقحم الع  واحد، وال

 :التسويق ونظرية المباريات .4
، حاااول كثااي ماان الباااحثني املعاصاارين احلديثااةمااع روا  اسااتخدام نظريااة املباريااا  يف كثااي ماان العلااوم اإلناااانية 

استعمال هاذ  األ اية يف التااويق  اصاة بعاد التطاور الاذي حلاق بنظرياة املبارياا  يف الاانوا  الثاثاني األ اية، و 
 : ا  اليت حاولت أن نعل من نظرية املباريا  أداة للتحليل االسرتاتيجي يف التاويقفيما يلي أبرب األحب

 :نظرية المباريات لقرارات التسعير .أ 
يف سياسااة  هاول اسااتخداماحاامماان املاازادا ، وهناااك القلياال  اادا تطبااق نظريااة املباريااا  بشااكل واسااع يف دراسااة 

نظريااة املباريااا  يف لتطبيااق الصااع  الير ااع ذلااك إىل مبااا ر  .االسااتهاكية قاسااو لشااركا  العاملااة يف األالتاااعي ل
 .من الاعبني اكبي   اعدد تشمل سيناريوها 

للاذان ا  (Rao and Shakun)و كااكون راولاالتااعي هاي لالساتخدام نظرياة املبارياا     األوىلاوالإن ا ا
عناد تقادمي منات   دياد  و ذلاك (Price fixing model)"  اوذ  تثبيات الااعر"طورا  وذ ا نظريا هي باا 

 17.للاوق ألول مرة

 .اجلاااودة عااان مسؤكااارباعتباااار  ااااعر ال علاااى هنااااك العدياااد مااان الدراساااا  األ ااارى حاااول تطبياااق نظرياااة املبارياااا 
 املنتاو  حلكام علاى  اودةاعنادما ال ميكان للمااتهلك  (Kreps & Wilson )فحاا  كاريبو و ويلااون 

مث أضااف ميلجاروم و  18الااعر،لى اإل تيار باني املنتجاا  هاو ذي يااعد  عالوحيد ال املع  فإن الكراء قبل
باديوباديااااي وآ ااارون  بينماااا باااني 19.الباااائع ةهعااايف دراساااة أ ااارى  (Milgrom & Roberts)  روبااار 

(Bandyopadhyay & all)  ،أن الاااعر ال ميكنااه أن يكااون يف كاال األحااوال مسؤكاارا مثاليااا عاان اجلااودة
فمااثا، إذا قااام أحااد املنتجااني ذووا الااامعة العاليااة، بااإنزال منتااو  ماانخفض  20. اصااة إذا اقاارتن بااامعة البااائع

 .الاعر، فا يعين ذلك أن املنتو  ذو  ودة رديئة
 :نظرية المباريات واإلعالن .ب 

 .من النماذ  القدمية اليت حتاول حتديد ميزانية اإلعان األمثل باستخدام نظرية املباريا  كبيهناك عدد  
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علاى أساا   اإلعاانخصايص ميزانياة لتمخاة  اذ   ((Montgomery & Urbanربان أو مونتغمري و  قدم
مااااااا يفعلاااااااه املنافااااااااني  علاااااااىتطبيااااااق نظرياااااااة املباريااااااا  ب هاااااااييزانيااااااة املافاااااارتاض أن أفضااااااال طريقااااااة لتخصااااااايص 

اسااتجابة   فيهاااباانّي  لدالااة أساايةعاان طريااق اسااتعماله  ارياضااي اهنجاا ((Shakunاسااتخدم كاااكون  21.ال اارين
فقاااد قااادما مصااافوفة القااارار  (Shubik & Leviatan)أماااا كاااوبيك و ليفياتاااان  22.إلعاناااا لملبيعاااا  ا

 2.يف اجلدول التا  ملصاريف اإلعان، كما هو مبني

 

 مصفوفة القرار ملصاريف اإلعان: (8)جدول رقم 
  9املتباري 

  مصاريف منخفضة مصاريف مرتفعة

مصااااااااااااااااااااااااريف  81 1نتيجة 9 1نتيجة
ري  منخفضة

ملتبا
ا

 81 2نتيجة 89 2نتيجة 8

مصااااااااااااااااااااااااريف  89 1نتيجة 9 1نتيجة
 9 2نتيجة 9 2نتيجة مرتفعة

 Shubik.M & Levitan.R, Market Structure and Behavior, Harvard University : المصدر

Press, USA, 1980, p:46 
هاار أنااه ميكاان التحصاال علااى أقصااى ميكاان اعتبااار النتيجااة يف هااذ  احلالااة أربااا  بالنااابة للمتبااارين، فاملصاافوفة تظ

ربااح إذا قااام أحااد املتبااارين بصاارف أمااوال كبااية علااى اإلعااان، أمااا إذا أنفقااا معااا مصاااريف كااجمى فاااينخفض 
 .  الربح لكليهما

 :نظرية المباريات وقرارات المنتجات .ج 
ال إد ااااقاااارار بشااااأن  املباريااااا  نظريااااةميكاااان تطبيااااق  ،ماااان الناحيااااة النظريااااةفإنااااه ، (Winer)يناااار حااااا  و 

أيضاا  ميازة احلركاة األوىل، و للمسؤسااة ميكن أن يكون مفيادا لفهام ماا إذا كاان 24.يف الاوق ديدةاجلنتجا  امل
 دفاعيااةالساارتاتيجيا  االقاارارا  الاملنتجااا  اجلدياادة واختاااذ  ردا علااى هااذ لمنافاااني لالتحركااا  ا تملااة معرفااة 

 .املناسبة لكل وضعية
 هاااااي الدراساااااة الااااايت قاااااام هباااااا كاياااااار يف هاااااذا ا اااااال تماااااام البااااااحثنيالااااايت حااااااب  علاااااى اه مااااان باااااني الدراساااااا 

(Kaiser).25 كاااريطة أن تكاااون املااااتهلك مااان منفعاااة زيااادحاااا  هاااذا األ اااي، فاااإن اإلبااادا  يف املنتجاااا  ي 
 عاان هااذا املناات  اجلديااد أنو ليااة، حياا  ميكاان للاارتوي   واضااحة  ااداللمسؤساااة املبدعااة  التاااويقية سااتثمارا اال
لكورنااو ماان احتكااار القلااة   ااوذ  مباااراة تقااوم علااىطبااق كايااار  .املاااتهلكني   املاااتهدف ماانالقطااا صاال إىل ي
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 الدخول

 

 البقاء خارجا

 

تخفيض 
 األسعار

 

المحافظة على 
 األسعار

 

 المواجهة

 

 االنسحاب

 

 إىل الااااوق منتجاااا   ديااادةعناااد إد اااال  النشاااا  التااااويقيو قاااد باااني أن اإلهتماااام ب اإلبااادا ،نفقاااا  حيااا  
 .للمنتجا  التبادل عدد املنافاني وماتوى قابلية عند ارتفا ينخفض 

يف الاااوق وهااي كااكل ماان  دياادةاجلنتجااا  املد ااال كيفيااة حتلياال نظريااة املباريااا  إل  26ةليااالتا احلالااةوضااح لنااا ت
 اسااتخدامأكااكال املباريااا  غااي التعاونيااة املتتابعااة، مااع ابااراب كااكلني ماان أكااكال التحلياال يف نظريااة املباريااا  ب

 .مث الشكل الطبيعي للمباراة( املباراة ةكجر )الشكل الشامل 
علااى سااوق طابعااا  اللياازر املكتبيااة  Hewlett-Packard (HP)   كااركة، ساايطر اضااي امانينيااا  القاارن امليف
ألقااال و ا الطابعاااا  املصااافوفية األر اااص امناااا الشاااركة الرائااادة يف ساااوق EPSONت كاناااو  .امش رباااح عالياااةو هبااا

 . ودة
 ،وماع ذلاك .ربحاملاهاذا الااوق يف ، على افرتاض أنه ميكن الد ول  ديدة تطوير طابعة ليزر EPSONقرر  

ا يف هاذا العباهو ال ر  كانا تملة الذي   HPردة فعل  االعتبار عني على ما يبدو مل تأ ذ يف EPSON فإن
 .الاوق
بعااااد ذلااااك، وبصاااارف النظاااار عاااان ا فاااااض األربااااا   .حاااارب أسااااعارممااااا أدى إىل نشااااوب  أسااااعار  HP  فااااض

حبيا   يازر ر يصاة  اداطابعاا  اللفقاد أصابحت كاان متوقعاا،   و الاذي EPSONا وا فاض احلصة الااوقية لا
 EPSON ساامهت يف الواقاع، قاد .يقتاين مثال هاذ  الطابعاا  املصافوفية املاتهلكنيمن   دا قليلعدد  أصبح
 .ا اليت كانت رائدة فيه سوقهيدميف ت

 EPSON & HPكجرة املباراة لاعبني  (:8)الشكل رقم
 
         0  ،9 

  
             2  ،8 

 
        -2 

 ،1 

 
 
        -1 ،

8 

 A. K. Dixit & B. J. Nalebuff, Thinking Strategically. Norton edition, 1991, p:70: المصدر
هاو  و (EPSON) األولاعا  ال اليت  ر  باني لمباراةل نظرة حمتملة 8تعكو كجرة املباراة يف الشكل 

 .قهو صاح  الاو  و (HP)و الاع  الثاين لاوق ل اجلديد الوافد

EPSON 
 

HP 
 

EPSON 
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، و ذلااك عنااد كاال عقاادة ماان عقااد ماان قباال الاعباانيعاان  طااوا  اللعاا  الاايت تااتم بالتتااابع  كااجرة املباااراةتعااجم 
  .اخلاصة به كافأةعلى امل حي  لصل كل الع  نهائية،ل إىل العقدة الو حىت يتم الوص القرار

البقــا  إمااا   اااذا األ ااي هاايركااة األوىلاحل. EPSONأول حركااة ماان املتباااري  تباادأ املباااراة يف العقاادة األوىل مااع
احلصااول  مااع هنااا، نتهاايفاملباااراة ت، اخارجــيفضاال البقاااء  EPSONكااان إذا   .إليهااا لــدخولاالاااوق، أو خــارج 
 (.مايني دوالر 81الوحدة من األربا  ب )  HPلا  9و  EPSONمن األربا  لا  1على 

احلاليااة  األسااعار ماااتويا  علااىظ لحفــاا ياااران إماا  HPفللمتباااري  الاااوق، دخــول EPSON  إذا ا تاار  
 8و  EPSONلااا  9 رباح قادر مااع  هناا تنتهاي املباااراةف األساعار، علاى الحفــاظ HPإذا ا تاار   .تخفيضـااأو 

 .HPوحدا  ربح لا 
الااوق،  مان ينسـح إماا  ،حركاة هنائياة يقاوم هباا EPSONفاإن لاا األسعار،  ضيخفتقرار  HPأما إذا ا تار 

 قااد HPاملتبااري علااى الارغم ماان أن ) وحادا  1علااى رباح قاادر   HP و (9-)  قادر  ل علااى ماردود سااليلصاو 
ساااعار، مماااا ياااسؤدي إىل األ حـــرب اااوض  EPSON، وإماااا يقااارر (األرباااا  هاااي الن أقاااللكااان اساااتعاد الااااوق، 

 .HPربح قدر  وحدة واحدة للمتباري و  EPSONلا          (8-) سلي مردود
   هااي طريقااة التحلياال بااالرتا ع 8باااراة كمااا هااي مبينااة يف الشااكل ماان بااني الطاارق املاااتعملة لتحلياال كااجرة امل

(Roll-back Analysis) أو ما يطلق عليه باالستقراء العكاي(Backward Induction).  
بااني   رتيّااار  عناادما  EPSONيباادأ هااذا التحلياال ماان آ اار عقاادة وصاالت إليهااا املباااراة، آ اار عقاادة كاناات لااا 

 مان أقال (8-) الاالي ألن الناات  ،االنسـحابعلاى  المواجاةفضال ي، حي  سوف المواجاةأو  االنسحاب
، حيا  لصال علاى رباح قادر  HPأما احلركة الايت سابقتها فكانات لاا  .يف حال االناحاب( 9-) النات  الالي
 المحافظـة عنادوحادا  ( 8)رباح قادر  األسعار، مقابال احلصاول علاى  تخفيضعند ا تيار ( 8)وحدة واحدة 

املبااراة لاا يف املقابال، فاإن أفضال  طاوة يف بداياة  .علاى األساعار الحفاظفضل له هاو ، فاأللكسعار، لذعلى األ
EPSON خـارجالبقااء  عناد ال كايء بدال من (9)وحديت ربح  لاوق ألهنا سوف حتصل علىل دخولال هي 

 .الاوق
ـــساااوف  EPSON ، فاااإنلتحليااالقاااام املتبااااريني باللعااا  وفقاااا ااااذا ا إذا علاااى  HP يحافظســـالااااوق و دخلي

  .وحدا  للثاين على التوا  8ربح لألول و ( 9)  و تنتهي املباراة بوحديت أسعار 
ميكاان . لكاان واقااع األحاادا  مغاااير لااذلك  امااا، باال  اااء عكااو مااا  لااص إليااه حتلياال االسااتقراء العكاااي

 :إيعاب ذلك لألسباب التالية
ملباااراة، أي يقااوم بتحلياال مااا   فعلااه ال مااا هااذا النااو  ماان التحلياال يعتمااد علااى املعطيااا  التارخييااة  ريااا  ا .8

 .جي  فعله
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رمباا . يف واقع األمر، الاعبني لياوا حبا ة إىل التفكي عكايا الختاذ أي قرار، ألهنم هم من يصانع احلاد  .9
 .تفيدهم هذ  الطريقة يف املاتقبل إذا تكرر  اللعبة بنفو الطريقة

 .تجمب اسرتاتيجياهتم للع  تجمب كجرة املباريا  حتركا  الاعبني فقط و ال .8

إن االستقراء العكاي يااعدنا فقط علاى فهام  ةرياا  األحادا  و حتركاا  الاعباني، ومان أ ال اكتشااف ماا 
( الشاكل الشاامل) ، علينا نقل املباراة من كاكلها احلاا   لتعرف على كافة توابنا  كجرة املباراةحد  فعا ول

 .إىل الشكل االسرتاتيجي للمباراة
هاااي  "سااارتاتيجيةاإل" إن كلماااة .االساااتقراء العكاااايحتليااال  اااال  إسااارتاتيجيا  الاعباااني مااان اساااتخرا ميكااان 

كال عقادة قارار ل احلركاة تصاف الايت كاملاةالعمال الهاي  طاة ، فكاجرة املبااراةيف  دقيقو  مع  تقينمصطلح ذو 
 .إليها صليأن  اليت ميكن لاع 
 الحفـاظمهاا  ، وفاإن إسارتاتيجيته تضام حاركتني فقاط ط، لاذلكلديه عقدة قرار واحد فق HPجند يف مثالنا، أن 
باالسااااتقراء تحلياااال اللديااااه عقااااديت قاااارار، والنتيجااااة ماااان ف  EPSON، أمااااا األسااااعار تخفــــيضعلااااى األسااااعار و

 .مواجاة-دخولو  انسحاب-دخول، البقا  خارج السوق: بروب ثا  إسرتاتيجيا  هوالعكاي 
 .الناناااة عنااادما نتماااع هاااذ  االساااارتاتيجيا  األرباااا شاااكل االسااارتاتيجي جيااادول اسااارتاتيجيا  الاعباااني و ال إن

باذلك ميكنناا االنتقاال الن مان الشاكل الشاامل للمباااراة إىل الشاكل الطبيعاي أو االسارتاتيجي، كماا هاو موضااح 
 :يف اجلدول التا 

 

 الشكل االسرتاتيجي للمباراة (:9) دول رقم 
  HP 

ا افظااااااااة علااااااااى 
 األسعار

ختفاااااااااااااااااااااااااااااااااايض 
 األسعار

EPSON 

 9،    1  9،    1 البقاء  ار  الاوق

 1 ، 9- 8،    9 االناحاب-الد ول

 8،  8- 8،    9 املوا هة-الد ول

 99: ، مرجع سبق ذكره، صA. K. Dixit & B. J. Nalebuff :المصدر
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بالناابة لاا  المواجاـةة بالناابة لاعباني، هاي االساتقراء العكااي إىل حتدياد أفضال حركاالتحليل ب لقد  لص
EPSON  على األسعار بالنابة لا  المحافظةوHP نقطـة تـوا ن، مان الناحياة اإلسارتاتيجية نقاول أن للمبااراة 

تعاااااجم هاااااذ  الثنائياااااة علاااااى . (مواجاـــــة ، المحافظـــــة علـــــ  ا ســـــعار-دخـــــول)ممثلاااااة يف الثنائياااااة اإلسااااارتاتيجية 
 .يف موا هة ال ر، حا  حتليل االستقراء العكاي  لكل الع اإلسرتاتيجية املثلى

( ا ســعار تخفــيض ، مواجاــة-دخــول )، فااإن الواقااع أظهاار أن املباااراة انتهاات بالثنائيااة باادال ماان ذلااك و لكاان
 . HPلا  8ربح قدر  و  EPSON ال( 8-) نتيجة سلبيةب

نه ميكن استخرا  وبشاكل واضاح استنادا إىل اجلدول أعا  و الذي يوضح الشكل االسرتاتيجي للمباراة، فإ
ة أفضاااال رد)العاااا  لكاااال املثلااااى  اإلساااارتاتيجيةماااان  ااااال إجياااااد لكاااال صااااف وعمااااود نقطاااايت تااااوابن للمباااااراة، 

 حتليااال و ااد  مااان  ااال والتـــي( مواجاـــة ، المحافظــة علـــ  ا ســعار-دخــول)باإلضااافة إىل اخللياااة  (.فعاال
ير ااع  (. ا ســعار تخفــيض ،   خــارج الســوقالبقــا )أ اارى يف اجلاادول هااي  هناااك  ليااةاالسااتقراء العكاااي، 

لاااااو حااااااال مماااااا  أفضااااال  HP) البقـــــا  خـــــارج الســـــوق هاااااو أفضااااال رد علاااااى ا ســـــعار تخفـــــيض نذلااااك أل
 8-بادال مان  1)لصال علاى أفضال ماردود ممكان   EPSONبال فاإن اباملق، ( المحافظة علـ  ا سـعار ا تار

 .البقا  خارج السوق با تيار( 9-أو 
 دخولالـردع  "يف نظرياة املبارياا  باا(  ا سـعار تخفـيض ، البقا  خارج السـوق )ثاين هذا التوابن ال يعرف

حبركاااة  HPيقاااوم  27.(Selten) سااايلنتلاااا  (Chain store Paradox)"تجااارامل سلاااالةمفارقاااة  "يف  "
لاو حاافأ سايكون أفضال حااال  HP، ألن سوف تضار املسؤسااة نفااها بنفااها نفذ  وهي  طوة إذا هتديدية

 مااع ذلااك، وبااالنظر إىل التهديااد الااذي .يف الاااوق EPSONاألسااعار إذا د اال  ختفاايضباادال ماان  رعلااى الاااع
، وبالتاا  فاإن عان د اول الااوق EPSONهذا التهديد سوف يثين ض األسعار، يفختانتقاله إىل ب HP يرسله

 .للبقاء مايطرا على الاوق مبفرد  هو أفضل ردبالعكو، أقل  نتيجةالتهديد ال يسؤدي إىل 
نفاو  ماديها أكثر من تاوابن واحاد، وإذا كاان الاعباني لايو لاديهل الشامل و االسرتاتيجي،باراة يف الشكلني امل

قاام ا للمبااراة، كماا هاو احلاال عنادما م، قاد تفشال اسارتاتيجياهتكليهماا  يلعباه أنينبغي  الذي توابنللو هة النظر 
EPSON ومواجاـة -دخـول با تياار HP لااب  عادم  ذ  و هاة نظار حمتملاةها . ا سـعار تخفـيض تاار ا

املبارياااا  غاااي "مشااارتكة، وهاااذا ماااا يعااارف يف نظرياااة املبارياااا  باااا تاااوابنلنقطاااة  HPو EPSON ا تياااار كااال مااان
 ."املتماثلة

قااد يكااون لااه و هااة نظااار  HPحتركاهتااا هباااذ  الطريقااة،  HPو EPSONحااىت لااو  ططاات ، العملااي الواقااعيف 
أكثاار  نااات  EPSON قااد يكااون لااا: ، علااى ساابيل املثااالسااعاراألخلااوض حاارب  EPSONخمتلفااة عاان تكلفااة 

  . االنسحاب EPSON ، وبالتا  من املتوقع أن ختتارالمواجاة بعد( 8-مثل )سلبية 
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يف  ةاااال   ايااابار امل ةليااال نظرياااحتجيااا  أن يكاااون ، (Lindstadt & Müller)وماااولر فحاااا  ليندساااتاد 
 تباااار سااايناريوها  خمتلفاااة، بااادال مااان النظااار يف  اااوذ  االستشاااارا  اإلدارياااة مااارن مباااا فياااه الكفاياااة، عااان طرياااق ا

  28.مفصل واحد
 تو يعالنظرية المباريات و  .د 

نظرياااة املبارياااا  غاااي التعاونياااة لتحليااال العاقاااا  باااني ل الااايت تطرقااات ميكااان أن جناااد العدياااد مااان الدراساااا 
-leader) "أتبااااا  -رائااااد " هااااو عااااادة مااااا يكااااون الاااانه  املتبااااع .املنتجااااني والتجااااار علااااى طااااول قنااااوا  التوبيااااع

follower)  وانغ و ويتزمثل ما بني ذلك (Weitz & Wang).29 

علااى أسااا  املنافاااة  تعاااا املشااكلة (McGuire & Staelin)لااا ماااك  ااواير و سااتيلن  دراسااا  أ اارى
املنافااااة علاااى  ابدوا ياااة هاااامش الاااربح تقااال كلماااا باد علاااى أن  تبااانيو  30املو اااودة علاااى طاااول القنااااة التوبيعياااة،

فاإن مقاربتاه ال تياار القنااة التوبيعياة اعتماد  علاى مفهاوم  ،((Coughlan أما كاوغان. التجزئة نار وىمات
ضااامن وظاااائف  التوبيااع وظيفاااة إدماااا باااني كيااف أن  لقاااد، (Duopolistic market)سااوق احتكاااار القلااة 

املنتجاا  يف  أساعار ا فااضيزيد من تنافااية املسؤسااة مان حيا  األساعار ماع  ،على طول قناة التوبيع املسؤساة
 31.باالعتماد على الوسطاءمقارنة الاوق 

قناوا  التوبياع علاى  عاجمحتليال سالوك العااملني  يفدراسا  أ ارى يف   (Lee & Stalin)   وستالنيلقد ركز 
 إىل التطااارق إىل معضااالة (Esmaeili & all) اهااااعيلي وآ ااارون فيماااا ذهااا  32.التفاعااال االسااارتاتيجي

تعااااوين وغاااي النه  الاااسلاااالة التورياااد بأكملهاااا باساااتخدام لتشااامل  توسااايع  ةاااال الدراساااة ع، ماااالباااائع -املشااارتي
 33.على حد سواء لنظرية املباريا  تعاوينال

 :ا استخدام نظرية المباريات في التسويقــمزاي و دودــح .5
ن عااارض اسااتخدامها لقااد ا تلااف ر ااال التاااويق علااى تبااين نظريااة املباريااا  كااأداة حتليليااة يف التاااويق، فماانهم ماا

العتبااااارا  بديهيااااة  اصااااة بنظريااااة املباريااااا  نفاااااها، و الاااابعض ال اااار كيّااااف اسااااتخداماهتا يف  ةاااااال  حمااااددة يف 
 .  فيما يلي بعض حدود و مزايا استخدام نظرية املباريا  يف التاويق. التاويق
 :دودــــحال - أ

 عاا زةتكون سا وأهناا، يف التااويق باريا نظرية امل تطبيق حول  دوى ككوكا التاويق وممارسيبدي غالبا ما 
 نظريااة املباريااا  علااىترتكااز أغلاا  االنتقااادا  املو هااة ل .التاااويق العمليااة ماان مشاااكل علااى حاال أي مشااكل

املتأتيااة  النتااائ  و األربااا الساايما افاارتاض أن لاادى مجيااع الاعبااني يف املباااراة،  املعلومااا  تااوفرالعقانيااة و  مباادأ
  .هي معرفة مشرتكة معني أي  يار اسرتاتيجي من

اختااذ قارارا  لادى اإلدارة  توا اهنظرياة املبارياا  واحلااال  الايت  فرضايا الرغم من أو ه الشبه ا تملة بني بعاض فب
املتخصصااااني يف  ةااااال التاااااويق ال فااااإن ، (املتبااااادل االرتبااااا ، التفاعاااال و الاااازمن الديناميكيااااة،) إساااارتاتيجية يةتاااااويق

 .القرارا مثل هذ    الختاذ نظرية املباريا وناتخدمي
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ماااع مااانه   تتعاااارض لتحدياااد أفضااال العااا  يف املبااااراة (axiomatic approach)ة البديهيااا املقارباااة إن
 .املاتهلكني استجابا والقيا  وحتليل  ةتجريبياملاحظة ال ، والذي يقوم على أسا يالبح  التاويق

الااااب   هاااو  ايااانظرياااة املبار لألساساااية ا ، فاااإن القصاااور الاااذي يشاااوب الفرضااايا (Herbig)حاااا  هااااربي  
الفرضاااايا  الاااايت  إن 34.يةقاااارارا  التاااااويقالاختاااااذ للمااااااعدة يف   اياااانظريااااة املبار لنااااادر الاسااااتخدام لالرئياااااي 
عقااااد املعااااامل الغااااي  ةديااااة يف  هااااذ  األ اااايةنظريااااة املباريااااا  بعياااادة عاااان الواقااااع، وبالتااااا  تعتااااجم  عليهااااا تأسااااات
 .للتاويق
 35:فيما يلي  األكثر كيوعا فيما يتعلق بتطبيق نظرية املباريا  يف التاويق االنتقاداتتمثل 

 لاالعة ا  ودة التاويق، فإن العاقة بني الاعر وأما يف  ،الوك العقاين لاعبنياللل نظرية املباريا  حت
غاااي ملموساااة وغاااي  أ ااارى عوامااالميكااان إجيااااد  .املااااتهلك لااادى ا ااارك الرئيااااي للشاااراء فقاااط لياااات

يف  التاويق مو اود إن .املاتهلكني ا ا تيار يف نية تاود على العوامل املادية والاعر كمحددا  عقا
يطبعهاا  املااتهلك معظام تصارفا ألن  (ةتماايز املاستثناء عدد قليل من املنتجا  غاي ب)األسواق  معظم

 .سلوك غي عقاين

 دف إىل حتقياق أقصاى قادر مان األرباا  ال هتا التااويقية اإلسارتاتيجيةاخلياارا   تكاون غالبا ما لاد  أن
علاى سابيل املثاال ميكان )املنافاني ال رين  أهداف هي نفوفهم اهدتكون أ أن وأ ،احلصة الاوقية وأ

 (.املسؤساة خمتلفة عن هعة اهتماما آفاق بمنية خمتلفة أو  األهداف ذا  كونتأن 
 اختااذ قارارا   املايينيتعني على  .ةمات لياتا ، البيئة ليات معروفة وحمددة و معرفتهواقع العملييف ال

لااايو مااان املمكااان جلمياااع الاعباااني معرفاااة  .مااان عااادم اليقاااني عالياااةمااااتويا   ذا تااااويقية يف أساااواق 
، لااذلك نظريااة املباريااا  غااي واقعااييف مسؤكااد، وبالتااا  افاارتاض املعلومااا  الكاملااة بشااكل قواعااد املباااراة 

 .التاويقية مناسبة الستخدامها يف القرارا  فهي غي
  إن متخاذي القارار  .التعباي عنهاا يكاون يف كاكل احتمااال  ،النتائ  ليات ثابتة يف كثاي مان املبارياا

 .بشكل مسؤكدتعجم عن النتائ   ال يف استخدام األدوا  اليت ونرغبيال 
 ماان إذ ميكاان إجياااد يف كثااي. بااني املتبااارين املنافاااة علااى التعاااون ال تغلاا  فيااه دائمااا ساالوك الاااوق إن 

القطاعاااا  أناااوا  خمتلفاااة مااان أكاااكال التعااااون و التحالفاااا  باااني خمتلاااف املسؤسااااا  املو اااودة يف ذلاااك 
 .القطا  أو الاوق

 على الاوق اعملية  لق صورة الشركة وتأثيه تأ ذ بعني االعتبار نظرية املباريا  ال. 

 :اـــــزايـمـال  - ب
نظريااة الااذين أياادوا فكاارة اسااتعمال  عديااد ماان املااسؤلفنيعلااى الاارغم ماان االنتقااادا  القويااة، ميكاان أن جنااد أيضااا ال

 .االنتقادا التااؤال  و   ابا  لبعضاإل بعض إعطاءحي  حاولوا لتاويق، ا يف املباريا 
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حاا  هاربي   يمكنفامع ذلاك،  .افرتاض العقانية هي احلد الرئياي لتطبيق نظرية املباريا  يف التاويقإن 
(Herbig)   هااذا  حياا  يتقبال 36."د  والتهديادا اخلاا"ذ  نظرياة املباريااا  باساتخدام االاعقانياة يف  ااإدماا
يعتاجم غاي  قاد فاإن أي سالوك  ،بالتاا   .هاع  قادر على تأكياد  دعاالعقاين يف املباراة إذا كان الالعمل غي 

 لكناه  (Games with complete information)  كاملاةالعلوماا  ذا  املنظرياة املبارياا   يف عقااين
 كماا (Games with incomplete information)ناقصاة العلوماا  امل املبارياا  ذا يصابح ممكناا يف 

 .خد  والتهديدا هو احلال بالنابة لل
ااامعة، مشاايا إىل تااأثي العاماال يف  وذ همااا ( Kreps & Wilson)ويلاااون  لقااد أدر  كاال ماان كااربو و

 37. رينالاعبني الهعة الاع  يف سلوك 

احلصاول علاى املعلوماا  ، فإناه مان الصاع   ادا لادى الاعباني كاملاةالعلوما  امل توفر افرتاضبعلق فيما يت
حلال  .مصافوفة املبااراة ضامن كاكل نتاائ  و أرباا وترمجتهاا يف  بشكل كامل حول  صائص املشاركني يف املباراة

أن يااتم  ديااد  ااوذ   وغاايهم (,Chatterjee & Lilien) ،نلياااليو  كاااتر يكاال ماان   اقاارت  ،هاذ  املشااكلة
 38.الناقصة عن دالة النتائ  أو املنفعةعلوما  املاملباريا  ليشمل  نظرية

الاايت إقامااة التااوابن يف حالااة املباريااا   أيضااا أنااه ماان املمكاان اأباارب فقااد  (Cho & Kreps)أمااا تشااو و كااريبو 
 39.معلوما  ناقصة حتتوي على

ميكاان  .وآثااار تفاااعا  املنافاااني الاارتابطلتحلياال  اوذ ااا  ةزيااعطااي  تماان و هااة نظاار املنافاااة، نظريااة املباريااا  
املعلوماا  الكاملاة فرضاية حمااوال  مثاية لاهتماام للتغلا  علاى حادود " االسارتاتيجيا املزي  مان  " اهذ اعتبار

ة القاااارارا  التاااااويقية املتعلقاااا اختاااااذ السااااتخدامها يف مائمااااةلنظريااااة املباريااااا  الكاساااايكية، ممااااا جيعلهااااا أكثاااار 
 .تنافايةال ا سرتاتيجيالاب
 

 :خاتمة
، ولكنهاا تقتصار علاى يةلقرارا  التااويقللمااعدة على اختاذ اهناك العديد من التطبيقا  املمكنة لنظرية املباريا  

ميكاان أن تكااون نظريااة املباريااا  ذا  فائاادة يف بعااض القاارارا  التاااويقية عناادما يكااون عاادد  .حاااال  حمااددة فقااط
 إضااافة إىل .األسااواق االسااتهاكية يف لنظريااة املباريااا الكبااي ياااتبعد التطبيااق الفعااال  الاانقصا هااذ ،الاعبااني قلياال

 :لألسباب التالية هذانظرية املباريا  ال ميكن استخدامها لتوفي حلول دقيقة ملشاكل التاويق و  ، فإنذلك
 يف معظم احلاال ، ال ميكن تقدمي إ ابة واحدة؛ -
 الااايت ال ميكااان تلخيصاااها يف ةتملاااا  اإلسااارتاتيجية وللااااحلباااني ينطاااوي علاااى عااادد مااان واقاااع الااااوق وسااالوك الاع -

 .املباراة مصفوفة
هااو التحيااز العقاااين يف نظريااة املباريااا  إذ أن  .العقانيااة املفرتضااة يف نظريااة املباريااا  لاايو اااا مكااان يف الاااوق -

اجلواناا  غااي امللموسااة وغااي  باألسااا  علااى عتمااديالتاااويق  إن .تاااويقاملعااوق الرئياااي لتطبيااق هااذ  األ ااية يف ال
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للاالع  فوائاد ملموساةالتكااليف و ال اساتنادا فقاط إىلاملااتهلك ال خيتاار  .املااتهلكني العقانية اليت تجمب يف  يارا 
 .الالعة أو اخلدمةعاطفية ورمزية اللقيمة ل تيار وفقا و اخلدما  بل يتعدا  يف كثي من األحيان إىل اال

 تأساااتالايت العاطفيااة والرمزياة لعملياة الشااراء ماع العقانياة الكاساايكية اجلديادة  التنااايق باني العوامال مان الصاع 
بتطبيااق  التاااويق واملهنيااني يف اهتمااام الكثااي ماان الباااحثني عاادم، بشااكل كباايهااذا مااا يفااار  .نظريااة املباريااا  عليهااا

علمااا أن هااذ   .عامااا 91يااا  مو ااودة منااذ أكثاار ماان علااى الاارغم ماان أن نظريااة املبار  نظريااة املباريااا  يف التاااويق،
 .املناسبة ختاذ القرارا  التاويقيةللمااعدة يف ا حمددة األ ية حمصورة يف  ةاال 
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 فعالية حاضنات األعمال في تنمية المشاريع الناشئة في العالم االسالمي
 ماليزيا، مصر، األردن، دول مجلس التعاون الخليجي: قراءة في تجارب

 
 1 أحمد بن قطاف.أ. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد البشير االبراهيمي، برج بوعريريجذ مساعد قسم أ ،أستاأمحد بن قطاف، .  1

 : الملخص

بالنظر إىل الدور الرئيسي الذي أصبحت تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاديات املعاصرة،   
مواجهة املنافسة الدولية احلادة، خصوصا يف دول العامل اإلسالمي، مت  وبسبب هشاشة هذه املؤسسات أمام

وتقوم . تطوير عدد من آليات الدعم يف خمتلف البلدان، ولعل من أبرز هذه اآلليات حاضنات األعمال
حاضنات األعمال بتقدمي التسهيالت واملساعدات الالزمة إلنشاء املؤسسات الصغرية، خصوصا القائمة على 

 .رات التكنولوجية اجلديدة، إىل أن تصبح قادرة على اإلستمرار واملنافسة يف احمليط اخلارجياملباد

Abstract:  

 

   Considering the prominent role that the small and medium firms play in the 

contemporary economies, and knowing their fragility in facing the competition 

whish become increasingly crucial, especially in Arab and Islamic countries, 

many mechanisms of support has been adapted in different countries, one of 

these mechanisms is the business incubators programs. The Incubators provide 

the facilities to create and assist the new firms based on new technologies until 

“graduation”, when they have the capacity to “survive” in the outside 

competitive environment. 
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 : مقدمة
ب جناح املؤسسات تشري التجارب العاملية يف ميدان حاضنات األعمال إىل قدرهتا على حتسني ورفع نس

الصغرية الناشئة، ويف هذا اجملال تعترب آلية حاضنات األعمال من أكثر املنظومات اليت مت ابتكارها يف العشرين سنة 
. األخرية فاعلية وجناحًا يف اإلسراع يف تنفيذ برامج التنمية االقتصادية والتكنولوجية وخلق فرص عمل جديدة

ة وضرورية لدعم منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وخصوصا املبدعة، فهي فحاضنات األعمال تعترب وسيلة هام
تساعدها على التغلب على مشاكل التأسيس واالنطالق، وتطوير وتسويق منتجاهتا، خصوصا يف ظل األوضاع 

ة احلالية، واليت تتسم بتزايد حدة املنافسة، ويرتكز الدور الرئيسي للحاضنات على احتضان املؤسسات الصغري 
 :وسنتناول يف هذا املقال احملاور التالية. املبدعة نظرا لقابلية هذه املؤسسات للتطور والنمو وتقبل األفكار اجلديدة

 مفهوم فكرة احتضان األعمال ومسار تطورها؛  -
 تعريف حاضنات األعمال، أنواعها، أماكن تواجدها، أهدافها؛  -
 ؛(خلدمات املقدمةآليات االحتضان، ا)تنظيم حاضنات األعمال : ثالثا -
 .جتارب بعض دول العامل االسالمي يف ميدان حاضنات األعمال -

 مفهوم فكرة احتضان األعمال ومسار تطورها : أوال
 ـ مفهوم فكرة احتضان األعمال0

ظهرت فكرة حاضنات األعمال من رعاية املواليد اجلدد والذين يولدون قبل أواهنم حيث يتم وضعهم يف 
على اكمال عملية النمو، ومن هنا مت اقتباس هذه الفكرة قصد التقليص من معدالت  أجهزة خاصة تساعدهم

الفشل اليت تصيب املؤسسات اجلديدة الناشئة، وهتدف حاضنات األعمال أساسا إىل احتضان ورعاية أصحاب 
أساسية األفكار اجلديدة واملشروعات ذات النمو العايل داخل حيز مكاين حمدد صغري نسبياً، يقدم خدمات 

مشرتكة لدعم املبادرين ورواد األعمال من أصحاب األفكار اجلديدة والتكنولوجية، وتسهيل فرتة البدء يف إقامة 
املشروع، وذلك على أسس ومعايري متطورة ومن خالل توفري املوارد املالية املناسبة لطبيعة هذه املشروعات ومواجهة 

 . املخاطر العالية املرتتبة على إقامتها
 مسار نشوء وتطور حاضنات األعمال ـ6

تعد الواليات املتحدة األمريكية مهد نشوء حاضنات األعمال، فقد أنشأت أول حاضنة أعمال يف سنة 
مبدينة نيويورك، وذلك عندما  The Batavia Industrial Centerباملركز الصناعي لباتافيا  9191

إىل مركز لألعمال يتم تأجري وحداته لألفراد الراغبني يف  قامت عائلة بتحويل مقر شركتها اليت توقفت عن العمل
إقامة مشروع مع توفري النصائح واالستشارات هلم، مث حتولت هذه الفكرة فيما بعد إىل ما يعرف باحلاضنة، وال 

،  Batavia Industrial centre " 1"يزال هذا املركز يعمل  حىت اآلن وحتت نفس االسم القدمي، وهو 
 . منه اآلالف من الشركات الصغرية واملتوسطةحيث خترج 



أحمد بن قطاف.أ                                                                       فعالية حاضنات األعمال في تنمية المشاريع الناشئة في العالم االسالمي  

 

 6502 جانفي/ 50العدد                                    جامعة المدية                  -المستدامةلمحلية مخبر التنمية ا -مجلة االقتصاد والتنمية

 
172 

لكن هذه احملاولة إلقامة احلاضنات مل يتم متابعتها بشكل منظم حىت بداية أعوام الثمانينيات وحتديدًا يف 
 The U.S. Small Business حينما قامت هيئة املشروعات الصغرية 9191عام 

Administration (SBA)  دد من احلاضنات، ويف هذا العام مل يكن يعمل بوضع برنامج تنمية وإقامة ع
حاضنة فقط واليت إرتفع عددها بشكل كبري، وخاصة عند قيام اجلمعية األمريكية  02يف الواليات املتحدة سوى 

يف عام   National Business Incubation Association (NBIA) حلاضنات األعمال
هي مؤسسة خاصة هتدف إىل تنشيط تنظيم صناعة من خالل بعض رجال الصناعة األمريكيني، و  9199

احلاضنات، ملساعدة املؤسسات الصغرية املبدعة، عن طريق توفري املعلومات حول دور وأمهية حاضنات األعمال، 
عضوا من مجيع أحناء العامل يف  9192عضوا خالل سنتها األوىل إىل  12وقد زاد عدد أعضاء هذه اجلمعية من 

 : 3هذه اجلمعية إىل وهتدف 2الوقت احلايل
 تنظيم املؤمترات ودورات التدريب اخلاصة باحتضان املشاريع؛ -
 مجع املعلومات واإلحصائيات حول حاضنات األعمال يف الواليات املتحدة والعامل؛ -
 نشر وتوفري املعلومات حول صناعة احلاضنات؛ -
 .حاضنات األعمالكما تعمل اجلمعية كهيئة استشارية للحكومات والشركات يف تطوير صناعة  -

بالرتويج إلنشاء  SBA وخالل فرتة الثمانينات قامت هيئة إدارة األعمال التجارية الصغرية األمريكية 
حاضنات األعمال التقنية من خالل عقد سلسلة من املؤمترات حول فكرة احلاضنات، ونشر كتيبات ومعلومات 

 02هذه اهليئة وصل عدد حاضنات األعمال إىل  حول آليات احتضان املشاريع، ونتيجة للجهود اليت بذلتها
 992وصل عدد احلاضنات يف الواليات املتحدة إىل حوايل  9110، ويف هناية عام 9190حاضنة يف عام 

حاضنة  9092وصل عدد حاضنات  االعمال يف الواليات املتحدة حوايل    0290حاضنة، واىل غاية أكتوبر 
وتقدر اجلمعية . 9191غ حوايل حاضنة يف األسبوع منذ هناية عام بل  اعمال وذلك من خالل معدل إقامة

  4 .حاضنة اعمال 0222عدد حاضنات االعمال يف العامل مبا يفوق  NBIAاالمريكية حلاضنات االعمال 
 ـ تطور حجم حاضنات األعمال في العالم3

ة املتحدة، وانتشارها يف نتيجة لنجاح حاضنات األعمال يف كل من الواليات املتحدة األمريكية واململك
 1250حاضنة أعمال يف العامل، منها أكثر من  0222خمتلف دول العامل، فقد تطور عددها ليصل إىل أكثر من 

منها حاضنات ال هتدف إىل الربح ، وتقدر اجلمعية األمريكية % 09حاضنة أعمال يف الواليات املتحدة وحدها، 
  5.ملؤسسات اخلارجة من احلاضنات مازالت عمل بشكل جيدمن ا% 90أن نسبة  NBIAحلاضنات األعمال 

حاضنة  9222حاضنة موجودة خارج الواليات املتحدة منها  9092وجد أن أكثر من  0290ويف سنة 
 (. حاضنة يف أملانيا 022حاضنة يف بريطانيا، وحوايل  922حاضنة يف فرنسا و 022حوايل )بدول اإلحتاد األوريب 

حاضنة  022منها ( 0299عام )حاضنة  9922ة فقد قدر عدد حاضنات األعمال بـ أما يف الدول النامي
ومما  6حاضنة، 992حاضنة بالصني، ويف الربازيل قدر عدد حاضنات األعمال مبا يقارب  922بكوريا، و
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يالحظ أن اغلب هذه احلاضنات يف الدول النامية ممولة من طرف حكومات الدول وال هتدف إىل الربح كما أن 
 .7ددها يف تزايد مستمرع

  29وميكن تلخيص التطور الزمين لعدد حاضنات األعمال يف العامل يف الشكل البياين رقم 
 

 6506-0895تطور عدد حاضنات األعمال في العالم خالل الفترة: 50 الشكل رقم

 
Source: www.nbia.org/ressource_library/history/index.php le 12/12/2013 

 

 .9002ويبين لنا الشكل الموالي عدد حاضنات االعمال في مجموعة من دول العالم خالل سنة 
 

 6558عدد حاضنات األعمال في مجموعة من دول العالم لسنة : 56الشكل رقم 

 
 .00:، ص0221، ديسمرب، 90، اجمللد1الدراسات املالية واملصرفية، ع خليل الشماع، حاضنات األعمال، جملة :المصدر

 
 

http://www.nbia.org/ressource_library/history/index.php
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 تعريف حاضنات األعمال، أنواعها، أماكن تواجدها، أهدافها: ثانيا
 :تعريف حاضنات األعمال.0

 National Business Incubationتعرف اجلمعية الوطنية األمريكية حلاضنات األعمال 
Association (NBIA) هيئات هتدف إىل مساعدة املؤسسات املبدعة : " 8مال بأهنا حاضنات األع

لتخطي ( اخلربات، األماكن، الدعم املايل ) الناشئة ورجال األعمال اجلدد، وتوفر هلم الوسائل والدعم الالزمني 
 ".أعباء ومراحل االنطالق والتأسيس، كما تقوم بعمليات تسويق ونشر منتجات هذه املؤسسات 

تعمل على توفري ( هلا كياهنا القانوين ) مؤسسات قائمة بذاهتا : " 9األعمال بأهنا كما تعرف حاضنات
مجلة من اخلدمات والتسهيالت للمستثمرين الصغار الذين يبادرون إىل إقامة مؤسسات صغرية ، هبدف شحنهم 

ؤسسات أن تابعة ، وميكن هلذه امل( سنة مثال أو سنتني) بدفع أويل ميكنهم من جتاوز أعباء مرحلة االنطالق 
 ".للدولة أو أن تكون مؤسسات خاصة أو مؤسسات خمتلطة 

 ـ أنواع حاضنات األعمال6
ختتلف حاضنات األعمال باختالف أهدافها وأنواع املشاريع اليت حتتضنها، وميكن تصنيف حاضنات 

 : 9يف مايلي  األعمال حسب أنواع املشاريع أو املؤسسات اليت حتتضنها إىل ثالثة أصناف رئيسية تتمثل
ويهتم هذا النوع من احلاضنات  General / Mixed-use Incubators  حاضنات األعمال العامة -ا

 .باستقطاب ورعاية مجيع أنواع املشاريع الناشئة
ويركز هذا النوع من  Economic Development Incubators حاضنات األعمال املتخصصة -ب

على نوع خاص من املشاريع الناشئة كقطاع االنرتنت واالتصاالت احلاضنات على مشاريع قطاع حمدد، أو 
 .وغريها

ويهتم هذا النوع من   Technology Business Incubators حاضنات األعمال التقنية -ج
 .احلاضنات برعاية واحتضان املشاريع اليت تقوم على أفكار عالية التكنولوجيا

 ـ أماكن تواجد حاضنات األعمال 3
 : 10حاضنات األعمال عادة ضمن عدة أماكن مثلتتواجد    

 :  Technopoles/Sience Cityمدن العلوم والتكنولوجيا  -ا
وهي كيانات واسعة متتد على مناطق جغرافية كبرية قد تشمل عدة مدن، ويتم فيها تسهيل ورعاية األنشطة العلمية 

مالئما ومشجعا لتطور ومنو املؤسسات العاملة يف والصناعية، عن طريق تبادل اخلربات واملعلومات كما تتيح مناخا 
جمال التكنولوجيا اجلديدة، عن طريق توفري إطار عالقات متفاعلة مع الشركات الكبرية واجلامعات ومراكز البحث 

 .والتطوير
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 :  Technology /Sience Parksحدائق العلوم والتكنولوجيا  -ب
حيث اهلدف واخلدمات املقدمة إال أهنا تكون ضمن نطاق  وهي كيانات تشبه إىل حد ما النوع السابق من

جغرايف حمدود، جماور للجامعات ومراكز األحباث وتتوفر فيها جمموعة متكاملة من النشاطات، كما أهنا تقوم 
 .بتقدمي املساعدة والرعاية للمؤسسات اجلديدة

  :  Innovation Centresمراكز اإلبداع أو التجديد -جـ
شأ يف أماكن حمدودة، وهتدف أساسا إىل مساعدة املؤسسات املبدعة على جتاوز أخطار مرحلة وهي كيانات تن

االنطالق، عن طريق توفري الوسائل واألجهزة وتقدمي اإلقرتاحات واالستشارات، باإلضافة إىل التنسيق مع 
 .اجلامعات ومراكز البحث

 ـ أهداف حاضنات األعمال 4
مال احتضان املؤسسات الصغرية املتميزة وتقدمي كافة اخلدمات يعد اهلدف األساسي حلاضنات األع

واملساعدات املرتبطة مبرحلة التأسيس والنمو، وباإلضافة إىل هذا اهلدف األساسي جند أيضا أن حاضنات األعمال 
، وإمجاال هتدف إىل دعم التنمية االقتصادية، وتنمية روح املقاولة واملخاطرة لدى املستثمرين ورجال األعمال اجلدد

 :ميكن تقسيم أهداف حاضنات األعمال كما يلي
 :األهداف المرتبطة بالمؤسسات الناشئة   -ا

 تقليل خماطر األعمال والتكاليف املرتبطة باملراحل األوىل لبداية النشاط؛ -
 تقليل الفرتة الزمنية الالزمة لبداية املؤسسة وتطوير إنتاجها؛ -
 ية واملالية واإلدارية والقانونية اليت تواجه املؤسسة؛إجياد احللول املناسبة للمشاكل الفن -
 مساعدة املؤسسات على التوصل إىل منتجات جديدة أو جماالت جديدة ألنشطتها -
 دعم التعاون والتنسيق بني خمتلف املؤسسات احملتضنة؛ -
 11 .حتسني فرص جناح املؤسسات وتشجيع األفكار املبتكرة -

 :تصادية واالجتماعية األهداف المرتبطة بالتنمية االق -ب
 خلق وزيادة فرص العمل ، خصوصا بالنسبة لذوي الكفاءات واملواهب؛  -
زيادة عدد املؤسسات وتشجيع الصناعات خصوصا القائمة على التكنولوجيا احلديثة، مما يؤدي إىل  -

 إنعاش وتنمية االقتصاد الوطين؛
 املعيشي؛رفع معدالت الدخل يف اجملتمع احمللي وبالتايل رفع املستوى  -
 تدعيم املؤسسات اليت حتتاج إليها األسواق احمللية وحتديد األماكن املناسبة إلقامة مثل هذه املؤسسات؛ -
القيام بدور املختربات  تسويق األحباث والدراسات اليت تقوم هبا اجلامعات ومراكز البحث العلمي و -

  12امعـات ومراكـز األحباث قبل تبنيها جتاريا؛التجريبية الالزمة لتطوير أفكار األكادمييني والباحثني يف اجل
 توجيه الشباب ورجال األعمال حنو املشاريع عالية التكنولوجيا؛ -
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 تدعيم جهود التعاون والتنسيق بني القطاع اخلاص واجلامعات ومراكز البحث والتطوير واهليئات احلكومية؛ -
  13لتجاريـة؛نقل التقنية من اجلامعات ومراكز األحباث وتبنيها لألغـراض ا -
 14يف اجملتمع؛  Entrepreneurshipتنمية روح املخاطرة وثقافة التقاول -
القيام بدور مراكز التدريب لألكادمييني والباحثني يف اجلامعات ومراكز األحباث قصد تدريبهم وتزويدهم  -

 .باملهارات األساسية الالزمة إلدارة األعمال
 (   ان، الخدمات المقدمةآليات االحتض)تنظيم حاضنات األعمال : ثالثا

 ـ آليات احتضان المؤسسات0
تنفرد حاضنات األعمال بكوهنا تركز على املؤسسات القائمة على األفكار املبتكرة واجلديدة، لذا فانه البد 
من توفر معايري دقيقة الختيار املؤسسات املرشحة لالحتضان، كما أن عملية االحتضان متر بعدة مراحل إىل غاية 

 .ملؤسسة من احلاضنةخترج ا
 :معايير اختيار المؤسسات المرشحة لالحتضان -ا

 : تلتحق باحلاضنة املؤسسات التالية بشكل عام  
املؤسسات اجليدة ذات النمو السريع واليت ميكن هلا أن تنمو بالدرجة اليت تسمح هلا بالتخرج بنجاح  -

 خالل فرتة ال تتعدى ثالثة أعوام؛ 
بادرات التكنولوجية املختلفة، واستخدام التقنيات احلديثة وإنتاج منتجات عالية املؤسسات القائمة على امل -

 اجلودة؛ 
 املؤسسات اليت حتقق الرتابط والتكامل مع املشروعات القائمة وخاصة الصناعات املغذية؛  -
إدخال وسائل  املؤسسات اليت ترغب يف التحول من مشروعات حرفية إىل صناعات متطورة من خالل -

 اج املتطورة؛ اإلنت
املؤسسات اليت حتقق كسب وتكوين مهارات إدارية جديدة، وتسمح خبلق وتنمية املهارات الفنية  -

 15 .املتخصصة
 :مراحل احتضان المؤسسات الملتحقة بالحاضنة -ب
 : 16حو التايل تتم رعاية ومتابعة املؤسسات امللتحقة باحلاضنة خالل املراحل املختلفة من إقامتها داخل احلاضنة على الن   

 مرحلة الدراسة واملناقشة االبتدائية والتخطيط؛  -
 مرحلة إعداد خطة املشروع؛  -
 مرحلة التأسيس واالنضمام للحاضنة وبدء النشاط؛  -
 مرحلة منو وتطوير املشروع؛   -
 . مرحلة التخرج من احلاضنة -
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مال اىل غاية خترجه منها يف الشكل ميكن تلخيص املراحل اليت مير هبا املشروع ابتداء من دخوله اىل حاضنة األع
 :املوايل

 مراحل احتضان المشاريع: 53الشكل رقم 

 
 من اعداد الباحث: المصدر

 ـ الخدمات التي تقدمها الحاضنة 6
تقوم حاضنة األعمال بتقدمي حزمة من اخلدمات املتنوعة اليت تساعد املؤسسات احملتضنة على النمو والتطور،    

 :17املقدمة يف العناصر األساسية التالية  وتتمثل هذه اخلدمات
 توفري املرافق املتعلقة بالبنية التحتية؛  -
 تقدمي اخلدمات الفنية؛  -
 توفري األماكن واملكاتب واجملهزة؛  -
 تسهيل الوصول إىل مصادر التمويل؛  -
 توفري اخلدمات القانونية؛ -
 ؛Networkingبناء شبكات التواصل  -
 (.ارية والتدريبية والتسويقية واالستشاريةاإلد)توفري العديد من اخلدمات  -

 .تجارب بعض دول العالم اإلسالمي في ميدان حاضنات األعمال: رابعا
جتارب حاضنات األعمال يف الدول املتقدمة أثبتت قدرهتا على الرفع من نسبة جناح املشاريع الناشئة  إن

ناطق اليت تنشط هبا، وهو ما أدى اىل انتشار ويف توفري مناصب الشغل وحتقيق تنمية اقتصادية متوازنة يف امل
تطبيقها وتبنيها يف الكثري من الدول النامية، ولعل من بني هذه الدول دول العامل اإلسالمي على غرار مصر 
واألردن وماليزيا ودول جملس التعاون اخلليجي وغريها، حيث أثبتت حاضنات االعمال يف هذه الدول مبا ال يدع 

 .ها يف حتقيق األهداف املنتظرة منهاجماال للشك جناح
 : وفيما يلي سوف نتطرق اىل بعض جتارب دول العامل اإلسالمي يف جمال احتضان االعمال

 :تجربة ماليزيا-0
اليت تعتمد على سياسة التجمعات الصناعية   0229-9111قامت ماليزيا يف إطار اخلطة االقتصادية 
ت من أجل هذا الغرض، وعلى رأسها شركة تطوير التكنولوجيا كحاضنات لألعمال، بإنشاء عدد من املؤسسا
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اليت ( Malaysian Technology Development Corporation ،MTDC) املاليزية 
من أجل نقل وتسويق  األفكار اإلبداعية من اجلامعات واملعاهد البحثية املاليزية،  9110متت إقامتها عام 

  18.ط بني هذه اجلهات وسوق العملووضعها يف إطار التنفيذ من خالل الرب
ومتثل هذه الشركة مركزا الحتضان املشروعات الصغرية اجلديدة، مت تأسيسها من خالل اجلامعات لتسمح 
للشركات الصناعية املتخصصة يف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية اجلديدة، مثل جماالت الوسائط املتعددة 

(Multimedia )امت هذه الشركة حديثًا بتنمية مراكز لتطوير التكنولوجيا تعمل والتكنولوجية احليوية وقد ق
على تنشيط البحث والتطوير، والتطوير التكنولوجي يف قطاعات الصناعة املتخصصة، ونتناول فيما يلي أمثلة 

   19.لبعض املراكز اليت أقامتها شركة تطوير التكنولوجيا املاليزية
 :(UPM-MTDC Technology Innovation Centre)الحاضنة التكنولوجية -أ

شركة تعمل  09، ويبلغ عدد الشركات القاطنة هبذه احلاضنة املتخصصة 9110واليت مت افتتاحها يف أفريل
وقد أصبحت هذه احلاضنة مثااًل ناجحًا ملراكز اإلبداع . معظمها يف تكنولوجيا املعلومات والوسائط املتعددة

بتمويل العديد من املشروعات يف التكنولوجيا املتقدمة، وقد ساعدت على التكنولوجي يف ماليزيا حيث تقوم أيضاً 
تنفيذ عدد من املشروعات احلكومية خصوصًا يف جماالت برجميات احلاسب اآليل والوسائط املتعددة، حيث متت 

، والذي يعترب من أضخم املشاريع يف جمال Multimedia Super Corridor   MSCإقامة مشروع  
 . تعددة يف ماليزياالوسائط امل

 (: UM-MTDC Technology Innovation Centre)مركز اإلبداع التكنولوجي -ب
، ومنذ تلك الفرتة يعمل به عدد من الشركات املتخصصة يف جماالت 9111مت افتتاح هذا املركز يف فرباير 

 .تكنولوجيا اإلتصاالت وقطاعات تصنيع اإللكرتونيات املتقدمة
 ( :UKM-MTDC Smart Technology Centre)ا الذكية مركز التكنولوجي-ج

، ويوجد به حوايل عشر شركات تعمل بنجاح ومعظم هذه الشركات تعمل يف 9111هذا املركز أفتتح يف سبتمرب 
 .جمال التكنولوجيا احليوية وصناعة الدواء وتطبيقات اهلندسة الكيميائية

 :خصائص حاضنات األعمال في ماليزيا-د
 :تقدمها المراكز التكنولوجية للشركات الخدمات التي

قامت شركة تطوير التكنولوجيا املاليزية بالتعاون مع أربعة جامعات مشاركة بتكوين جلنة تسيري لإلشراف على    
 20:أنشطة املراكز ودعم اخلدمات هبا، واليت تقدم خدمات يف اجملاالت اآلتية

 البحث والتطوير واالستشارات اهلندسية؛ -
 ولوجيا العالية والتعاون الدويل املشرتك؛نقل التكن -
 تنمية وتدريب املوارد البشرية؛ -
 خلق شبكات ومؤسسات للمشروعات؛ -
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 دعم برنامج إدارة اجلودة؛ -
 دعم برنامج تنمية عمليات التصنيع؛ -
 .تقدمي خدمات التحليل املايل -

 :آلية إدارة مراكز تطوير التكنولوجيا
نة التسيري وميثلها الرئيس التنفيذي ملكتب مركز التطوير يتم وضع سياسات املركز بواسطة جملس جل -

املاليزي، ونائب القنصل، ورئيس كل جامعة مشاركة، ورئيس معهد البحوث املتعاقد، ومدير مشرف من  
ويتم اختيار مدير للمشروع الذي يقدم تقرير عن تقدم املشروع للمركز . كل مركز من مراكز التطوير

 .هرأش 0وللجنة التسيري كل 
تشرف املراكز على الشركات وعلى إدارهتا يوميًا للتأكد من حسن سري العمل، وكل مالك شركة يعترب  -

 .مدير مشروع، ويعترب مسؤواًل عن اآلالت واملعدات املوجودة بالشركة
جتتمع اللجنة التكنولوجية وفريق التسويق وجمموعة من االستشاريني بشكل دوري مع خرباء من املراكز  -

وجمموعة من الشركات، وذلك لتقدمي املساعدة للشركات واملستأجرين من خالل مراكز تطوير 
 21.التكنولوجيا

 :شروط التعاون بين الجامعات والشركات الموجودة بالمراكز
سنة، ويقوم مركز تطوير التكنولوجيا املاليزي بأعمال البناء والتنمية  02عة أرض لفرتة متنح اجلامعة قط -

 .واإلدارة للمركز، هذا جبانب أن يكون له احلق يف إسكان الشركات اليت تعمل يف جمال التكنولوجيا املتقدمة
 من الدخل اخلاص باملركز؛% 9حتصل اجلامعة على  -
 22.ذه الشركاتمتلك اجلامعة حق التمثيل داخل ه -

 :تجربة مصر-6
تعترب التجربة املصرية يف ميدان حاضنات األعمال التجربة األوىل على مستوى الدول العربية، واليت استطاعت 
إقامة عدد من احلاضنات يف إطار برنامج وطين يف عدة حمافظات خمتلفة، ولتجسيد هذه التجربة مت إنشاء اجلمعية 

 :واليت كانت هتدف أساسا إىل 9119صغرية يف جويلية املصرية حلاضنات املشروعات ال
نشر وتنمية ثقافة العمل احلر ودعم إنشاء املشروعات الصغرية بكافة أنواعها عن طريق وضع آليات تسمح -

 بتقدمي كافة اخلدمات االستشارية، الفنية اإلدارية، التمويلية والتسويقية عن طريق مفهوم حاضنات األعمال؛ 
ة وإدارة حاضنات األعمال والتجمعات التكنولوجية والعلمية والصناعية واإلشراف على إعداد إنشاء وإقام-

 وتكوين الكفاءات البشرية يف جمال احلاضنات؛ 
 .      اإلشراف على برامج التعاون مع اهليئات الدولية يف جمال احلاضنات-
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والتجمعات التكنولوجية والعلمية  وقد قامت اجلمعية بوضع خطة اسرتاتيجية إلقامة عدد من احلاضنات
والصناعية يف عدد من احملافظات وبدعم متويلي من الصندوق االجتماعي للتنمية الذي يقوم بدور ريادي يف إقامة 

 . احلاضنات يف مصر
ويوضح لنا الشكل التايل الدور الذي تقوم به اجلمعية، وخمتلف اهليئات واملؤسسات اليت تتعاون معها 

دعم وإنشاء املشروعات الصغرية من خالل إنشاء العديد من حاضنات األعمال واحلدائق اجلمعية يف 
 .التكنولوجية

 منهجية عمل الجمعية المصرية لحاضنات األعمال: 54الشكل رقم 

 
البشرية صندوق تنمية املوارد التجربة املصرية يف إنشاء احلاضنات، ملتقى تنمية املوارد : أمحد يونس درويش: المصدر

 29/29/0290: التاريخ  www.hrdfsa.com.ws3p2.ppt:البشرية، متاح على املوقع 
 

قامت اجلمعية املصرية حلاضنات األعمال بتمويل الصندوق االجتماعي للتنمية بوضع اسرتاتيجية إلقامة 
ي كافة أحناء اجلمهورية، وذلك حاضنة أعمال وجتمعات ذات وحدات دعم تكنولوجي وعلمي وصناعي تغط 09

وهتدف خطة اجلمعية إىل .  0220-9110خالل اخلطة الزمنية اليت كان من املفرتض االنتهاء منها يف الفرتة 
فرصة عمل، وقد بدأت عدة  0122مشروع كل عشر سنوات وتوفر  992إنشاء حاضنات خترج حوايل 

  23.مشروعات بالتنسيق مع اجلامعات املصرية
من حاضنات األعمال والتجمعات العلمية  90الصندوق االجتماعي للتنمية بتمويل إقامة وإدارة ولقد قام 

تاريخ بدء العمل يف  0229والتكنولوجية والصناعية تغطي بعض حمافظات اجلمهورية حىت هناية جويلية 
 24:احلاضنات التالية  

 حاضنة أعمال تال ـ املنوفية؛ -
 تبني ـ القاهرة؛حاضنة املشروعات التكنولوجية بال -

 الدعم اإلداري

الحكومة -  

مجالس  -

 المحافظات

 الدعم التمويلي

الصندوق 

االجتماعي 

 للتنمية

عم العلميالد  

الجامعات -  

معاهد البحث  -  

 الدعم الدولي

الشبكة العالمية 

 لحاضنات األعمال

 الدعم المحلي

 القطاع الخاص

 

 الجمعية المصرية لحاضنات األعمال

 

 
 حاضنات أعمال

مراكز تنمية 

 أعمال جديدة

حاضنات وحدائق 

 تكنولوجية
 حاضنات مفتوحة

مراكز تنمية أعمال 

 قائمة
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 حاضنة األعمال والتكنولوجيا ـ أسيوط؛ -
 حاضنة املشروعات الصغرية باملنصورة؛ -
 حاضنة املشروعات التكنولوجية جبامعة املنصورة؛ -
 حاضنة الدويقة املفتوحة ـ القاهرة؛ -
 .حاضنة السالم املفتوحة ـ القاهرة -

من حيث عدد املشاريع احملتضنة ومناصب ويلخص لنا اجلدول التايل أنشطة بعض حاضنات االعمال املصرية 
 .العمل املباشرة اليت قامت بتوفريها

 .6553أنشطة بعض حاضنات االعمال المصرية لسنة : 50الجدول رقم 
 الوظائف المباشرة عدد المشاريع في الحاضنة الحاضنات

 220 33 حاضنة االعمال بتال املنوفية

 170 71 حاضنة التبيني التكنولوجية القاهرة

 900 01 حاضنة جامعة املنصورة

 7000 33 حاضنة االعمال بالدقهلية

 170 71 حاضنة االعمال باسيوط

 3920 770 اجملموع

حممد ناجي حسن خليفة، دور مؤسسات التمويل اإلسالمي يف دعم حضانات االعمال للصناعات الصغرية،  :المصدر
 .010: ، ص0229احتاد املصارف العربية، 

 :ردنتجربة اال-3
وقد كانت تسمى باجملموعة األردنية للتكنولوجيا  9199مت انشاء أول حاضنة اعمال يف األردن عام 

JTG    وهي حاضنة اعمال تكنولوجية رحبية عملت على دعم املشاريع الريادية ذات االهتمامات التكنولوجية ،
ارية واملالية والتسويقية للمشاريع احملتضنة لفرتة لإلسهام يف منو بيئة االعمال عن طريق توفري املقومات الفنية واإلد

 122اىل  922مشروعا رياديا سامهت يف توفري ما يرتاوح بني  90سنوات، وقد خترج منها  92زادت على 
بسبب قدراهتا املالية احملدودة والظروف اليت  0229فرصة عمل ، وقد توقفت هذه احلاضنة عن العمل يف عام 

 25.أحاطت باملنطقة
حيث مت انشاء حاضنة اعمال  9111تجربة الثانية يف جمال احتضان االعمال يف األردن كانت يف عام ال

من قبل ملتقى سيدات االعمال يف األردن، كما عملت على نشر مفهوم التنمية وايصاهلا اىل الريف واملناطق اليت 
قليدية اليت حيتاجها السوق، مثل تصميم تقع خارج املدن، واهتمت احلاضنة أيضا بدعم واحتضان املشاريع غري الت

مواقع االنرتنت، التصاميم اهلندسية، ومتثلت الفئة املستهدفة من قبل هذه احلاضنة يف النساء الراغبات يف تأسيس 
عمل خاص هبن، وتقدم احلاضنة خدمات متعددة للمؤسسات احملتضنة كالدعم اإلداري وخدمات السكرتاريا، 
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ية، برامج تدريبية متخصصة، خدمات حماسبية وتسويقية، خدمات االستشارة القانونية، دراسات اجلدوى االقتصاد
 26.مشروع 12مشروعا رياديا يف خمتلف اجملاالت بقي منها يف السوق  92وقد خترج منها أكثر من 

 :بينهاحاضنات يعمل معظمها يف مؤسسات اكادميية وجامعية، ونذكر من  29يبلغ عدد حاضنات االعمال يف األردن 
 حاضنة االعمال التكنولوجية يف جامعة فيالدلفيا؛ -
 الصناعية يف اجلامعة األردنية؛ –حاضنة االعمال الزراعية  -
 حاضنة املهندسني واملؤسسات الصناعية يف اجلمعية العلمية امللكية؛ -
 حاضنة اعمال الرواد الشباب جامعة الريموك؛ -
 اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا؛ –  iPARKحاضنة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -
 .جامعة الريموك –حاضنة اعمال اجملمع الريادي األكادميي للتميز  -

 :تجربة دول مجلس التعاون الخليجي-4
فنت دول جملس التعاون اخلليجي بذلت جهودا معتربة يف دعم ريادة  0229حسب دراسة املباركي 

يف املنامة عاصمة البحرين مت تأسيس اول حاضنة أعمال يف  0220 االعمال وانشاء املشاريع الصغرية، ففي سنة
بالتعاون مع  UNIDOدول اجمللس بتمويل من بنك التنمية البحريين ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 27.وزارة الصناعة البحرينية
بإقامة عدد من  0229الذي تأسس يف سنة " بادر"أما يف اململكة العربية السعودية فقد ساهم برنامج 

حاضنات االعمال يف خمتلف مناطق اململكة سامهت بشكل كبري يف دعم األفكار املبتكرة والريادية يف قطاعات 
عالية التقنية خصوصا لدى طلبة اجلامعات، ولعل من بني أبرز حاضنات االعمال اليت انبثقت عن هذا املشروع 

 28:نذكر ما يلي
 حاضنة بادر للتقنية احليوية؛ -
 حاضنة بادر لتقنية املعلومات واالتصاالت؛ -
 حاضنة بادر للتصنيع املتقدم؛ -
 جامعة سلمان بن عبد العزيز؛–حاضنة بادر  -
 حاضنة بادر تقنية النانو؛ -
 . حاضنة بادر للطاقة -

مت تأسيس مركز ديب للمؤسسات من أجل احتضان ودعم املشاريع  0221ويف االمارات العربية املتحدة يف 
طاع االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يقع املركز يف املنطقة احلرة مبطار ديب، كذلك قام الناشئة يف ق

مشروع باعتماد مايل قارب ( 009)بتمويل احتضان املشاريع ( 0221تأسس عام )صندوق خليفة بأبوظيب 
 29.مليون درهم 019
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ج الحتضان االعمال بالتعاون مع برنامج أما يف سلطنة عمان فتم تأسيس واحة مسقط للمعرفة كأول برنام
اململكة املتحدة حلدائق التكنولوجيا هبدف متويل واحتضان املشاريع الناشئة ونقل التكنولوجيا، كذلك قامت واحة 

 30.مسقط للمعرفة بتأسيس منجم املعرفة كحاضنة أعمال توفر ملنتسبيها كل خدمات االحتضان واملرافقة
بإنشاء حاضنة أعمال تكنولوجية يف قطاع  0229لعلوم والتكنولوجيا يف سنة ويف قطر مت تأسيس حديقة ا

 31.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 
 :خاتمة

من خالل ما سبق يتبني لنا املكانة الكبرية اليت أصبحت حاضنات األعمال حتظى هبا يف اقتصاديات الدول     
درهتا وكفاءهتا يف مساعدة املؤسسات الصغرية، خصوصا املتقدمة والدول النامية على حد سواء، حيث أثبتت ق

القائمة على املبادرات التكنولوجية، يف ختطي الصعوبات والعراقيل اليت تواجهها يف املراحل األوىل من تأسيسها، 
العامل  وبالنظر إىل جتارب الدول املتقدمة على غرار الواليات املتحدة االمريكية ودول االحتاد األورويب، جند أن دول

اإلسالمي باستثناء ماليزيا والدول العربية خصوصا ، مازالت بعيدة يف ميدان حاضنات األعمال ، وما هذا إال 
نتيجة حلداثة التجربة وللعراقيل والصعوبات اليت يواجهها قطاع املؤسسات الصغرية الناشئة يف العامل العريب 

ة مثل هذه احلاضنات سيساعد بشكل كبري املؤسسات الصغرية واالسالمي، ولذا فان توفري الظروف املالئمة إلقام
الناشئة ورواد االعمال من الشباب على ختطي أعباء وأخطار مراحل التأسيس واإلنشاء ، وبالتايل املسامهة يف 

 :وعليه ميكن التوصل اىل النتائج التالية. التطور التكنولوجي ودفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية
اضنات االعمال تعد الوسيلة األنسب لدعم انشاء املشاريع ومساعدهتا على ختطي مراحل التاسيس ان ح -

 .األوىل واليت تتسم بدرجة عالية من املخاطرة
ان جناح حاضنات االعمال يف حتقيق األهداف املرجوة منها حيتاج اىل تضافر جهود الدولة والقطاع  -

 . رار انتشار ثقافة العمل احلر وريادة االعمالاخلاص، واىل توفر مقومات اقتصادية على غ
ان دراسة التجارب العاملية الرائدة يف جمال حاضنات االعمال، خصوصا يف الدول املتقدمة كالواليات  -

املتحدة وفرنسا وغريها، يساعد دول العامل العريب واإلسالمي على اثراء جتارهبا وتكييفها مبا يتوافق مع 
 .واالقتصاديةخصوصياهتا االجتماعية 

ان جتارب حاضنات االعمال يف العامل العريب واإلسالمي ال تزال يف أطوارها األوىل، وبالتايل فان احلكم  -
 .على فعاليتها غري ممكن على األقل يف الوقت احلايل
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 تطور الكتلة النقدية وأثرها على الناتج الداخلي الخام في الجزائر
 1غريبي أحمد /د        
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 .محاضر أ ، كلية العلوم اإلقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحي فارس، المدية أستاذغريبي أحمد،/ د.  1
.مؤقت، كلية العلوماإلقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحي فارس، المدية أستاذ، أسامةبوشريط  .أ   

 

من بني األهداف اليت تسعى إليها مجيع الدول هو الوصول إىل معدالت منو اقتصادي مرتفع ، ونظرا لتعدد إن  :ملخص
املشاكل والظواهر االقتصادية أدى مبعظم البلدان إىل تطبيق سياسات اقتصادية خمتلفة من أجل الوصول إىل ذلك اهلدف، ومن 

سيلة الفعالة من خالل معاجلتها لبعض الظواهر االقتصادية، ومن خالل هذا السياسة النقدية، اليت تعترب الو , بني هذه السياسات
البحث ارتأينا أن نبني مفاهيم أساسية حول املعروض النقدي ومقابالت الكتلة النقدية وأدوات السياسة النقدية يف اجلزائر ويف 

يف اجلزائر، على الناتج الداخلي اخلام  (ة، السيولة احملليةالنقد، السيولة احمللية اخلاص) النهاية نتطرق إىل حتليل أثر العرض النقدي 
 (.2132-3991)خالل الفرتة  SPSS ولتحقيق ذلك مت تطبيق منوذجني إحصائيني بواسطة برنامج 

 .SPSS برنامج  ،السياسة النقدية يف اجلزائر،نمو االقتصادي ، الالعرض النقدي :الكلمات المفتاح

 

Summary: One of the goals sought by all countries is to reach the high economic growth 

rates, due to the multiplicity of problems and economic phenomena led most countries to 

apply different economic policies in order to reach that goal, and among these policies, 

monetary policy, which is the way effective through the handling of some economic 

phenomena, and through this research, we decided to show basic concepts about money 

supply and interviews money supply and monetary policy in Algeria and in the end tools we 

address the analysis of the impact of money supply (cash, local liquidity, domestic liquidity) 

on GDP crude in Algeria to achieve this, two models have been applied by statisticians SPSS 

program during the period (1993-2012       (  

Key words: money supply, economic growth in Algeria, monetary policy, program SPSS. 
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 :مقدمة
و احلديث عن النقود، . ال شك أن موضوع النقود بشكل عام يعترب أحد أهم املواضيع يف اجملال االقتصادي

صطالحية و تطورها و نشأهتا التاريخية و واائفها، إمنا يتعدى ذلك إىل ما هو أهم، ليس فقط تناول تعريفاهتا اال
خاصة يف الفرتة األخرية و اليت احتلت فيها النقود أدوارا غري مسبوقة يف االقتصاد، فأصبحت تعامل كما لو كانت 

 وهباسلعة من السلع هلا أسواقها اخلاصة هبا و أسس التعامل فيها و هلا مزاياها و عي
و موضوع النقود يف االقتصاد يقودنا إىل تناول ما يعرف بالعرض النقدي أو الكتلة النقدية، و تأثرياهتا على 
خمتلف األعوان االقتصاديني و غري االقتصاديني، و كذا جمموعة العوامل اليت تؤثر فيها و حتدد طرق تأثريها على 

 .االقتصاد ككل
 :اإلشكالية

 :اؤل الرئيس التايليثري موضوع حبثنا التس
 ؟ ما أثر العرض النقدي على الناتج الداخلي اخلام باجلزائر

 

 مفاهيم أساسية حول المعروض النقدي: أوالا 
 مفهوم العرض النقدي-2
يقصد بعرض النقود تلك الكمية من النقود املتوافرة يف فرتة زمنية معينة واليت تتحدد عادة من قبل السلطات  -  

الكمية النقدية املتمثلة يف وسائل الدفع جبميع أنواعها، و عليه ميكن التمييز يف املعروض النقدي النقدية، أو هي 
 1بني ثالثة مفاهيم أساسية

 :M1المجمع 
يعرف هذا اجملمع مبجموع وسائل الدفع أو باملتاحات النقدية والذي يشمل إىل جانب كمية النقد القانوين    

الطلب واليت تتمثل يف أرصدة احلسابات اجلارية املفتوحة لصاحل اجلمهور لدى  مبلغ الودائع حتت( E)املتداول 
 .البنوك التجارية ومراكز الشيكات الربيدية، أو حىت لدى اخلزينة العمومية والبنك املركزي

 .بسيولة عالية جدا تكاد تعادل سيولة النقد القانوين( D)تتصف هذه الودائع اليت نرمز هلا ب  
  : M2المجمع 

( M1)يعرف بالسيولة احمللية اخلاصة أو جمموع وسائل االحتفاظ املؤقت للقوة الشرائية، ويشتمل على اجملمع   
، جند أن هذه الودائع اليت تسجل يف الطرف املدين من (DT)مضافا إليه الودائع ألجل اليت نرمز هلا بالرمز 

لبنك مع امتناعه عن طلبها قبل انقضاء اجل معني، كما ميزانيات البنوك هي تلك األموال اليت يودعها الزبون يف ا
 .      جند أن البنوك تكافئ الودائع ألجل أي إهنا تدفع ألصحاهبا فوائد

يعترب هذا اجملمع أفضل اجملمعات النقدية، لكونه يؤثر على احلركة االقتصادية وعلى التضخم، وان الودائع     
وإما انه ميثل أوسع جممع نقدي ميكن للسلطة النقدية التحكم (  D)و ( E)ألجل بديلة السلع واخلدمات مثل 



 أسامةبوشريط .أ / غريبي أحمد. د                                                                             تطور الكتلة النقدية وأثرها على الناتج الداخلي الخام في الجزائر

 

 1526 انفيج/ 50العدد                                     دية                جامعة الم -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
189 

فيه ومراقبته، بواسطة القاعدة النقدية واملضاعف، الن هذا اجملمع موجود لدى اجلهاز املصريف الذي تراقبه السلطة 
 .النقدية

  :M3المجمع 
كل من الودائع ألجل ( M2)نب يعرف باسم السيولة احمللية أو جمموع وسائل ختزين القيم، فهو يضم إىل جا

لدى املؤسسات املالية غري املصرفية وسندات و أذون اخلزينة العمومية، سواء كانت سندات مكتتبة أو سندات 
 .على الوثائق

 (.M2)و ( M1)هذا اجملمع هو اقل سيولة من اجملمعني        
 :املعادلة التاليةميكن أن نلخص هذه اجملمعات يف         

 
E+D=M1+DT=M2+S=M3 

  :القاعدة النقدية -1
، و تتألف القاعدة النقدية من التزامات معينة على السلطة RMأو ببساطة النقد االحتياطي " النقد قوي األثر"

جمموع العملة املوجودة لدى اجلمهور غري املصريف و العملة يف خزائن البنوك التجارية، ودائع البنوك ) النقدية 
،و تستعمل القاعدة النقدية يف التنبؤ بالكتلة (اخلاص، و اهليئات الرمسية لدى السلطة النقدية  التجارية و القطاع

 (.املعروض النقدي ) النقدية
 :و القاعدة النقدية جيب أن تتساوى مع أصول البنك املركزي كما يلي

ستحقات المحلية الصافي الم( + العملة الصعبة +الذهب ) صافي األصول الخارجية = القاعدة النقدية 
 .صافي بنود أخرى+ مستحقات على البنوك التجارية + مستحقات على هيئات رسمية + على الحكومة 

) والنتيجة أن املعروض النقدي الكلي يتكون من النقود الورقية الصادرة عن البنك املركزي  و النقود املساعدة 
لبنك املركزي، باإلضافة إىل النقود الكتابية، أو نقود الودائع ، اليت ميكن أن تصدرها اخلزانة أو ا(الورقية واملعدنية

 .اليت حتدثها البنوك التجارية، وهي متثل اكرب نسبة من حجم الكتلة النقدية املتداولة يف اجملتمعات احلديثة
ا اثر يتم حتديدها من جانب السلطات النقدية وفقا لعدة عوامل منه( كمية النقود)إذا فاملعروض النقدي      

، (حالة النشاط االقتصادي )، ومرحلة الدورة االقتصادية (معدل التضخم )الكمية النقدية على مستوى األسعار 
معدل النمو، ومستوى الرفاهية االقتصادية، وعليه يعمل البنك املركزي بشكل مباشر يف التأثري على حجم النقود 

درها البنوك التجارية من خالل عدة أدوات، أمهها تغري معدل الورقية، كما يؤثر يف حجم النقود الكتابية اليت تص
 .  اخل.....االحتياطي النقدي القانوين، سياسة السوق املفتوحة
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 مقابالت المعروض النقدي  -3
، ولكن (مشروعات، عائالت) تعترب كمية النقد املتداول التزاما للبنك املركزي  اجتاه الوحدات االقتصادية     

ألرصدة النقدية  حتت تصرف  هذه الوحدات ال يتم إال مبقابل، وهذا املقابل ال يكون مصدره، إال وضع هذه ا
: العمليات االقتصادية احلقيقية، و العناصر اليت جتري عليها عمليات خلق النقد أو تدمريه فهي أربعة أنواع

 2.املقدمة للخزينة الذهب، العمالت األجنبية، القروض املقدمة إىل االقتصاد الوطين، القروض
 أدوات السياسة النقدية في الجزائر: ثانيا
لقد عرفت أدوات السياسة النقدية حتوال تدرجييا حنو األدوات غري املباشرة، سواء تعلق األمر بسياسة إعادة    

 :3تتوفر لبنك اجلزائر األدوات التالية.اخلصم أو االحتياطي اإللزامي او سياسة السوق املفتوحة
 .إعادة اخلصم، السوق املفتوحة، االحتياطي اإلجباري، التسهيالت الدائمةمعدل 

 .سياسة معدل إعادة الخصم-2
مل ميارس البنك املركزي اجلزائري أي نشاط ملموس يف جمال الرقابة على البنوك، ومل تكن وايفته يف إعادة    

هلذا املعدل أي فعالية تتعلق بتخصيص  اخلصم سوى أداة لتزويد البنوك بالسيولة و القرض األزمة، ال يكون
االئتمان يف ال سيادة أسعار فائدة سالبة حبيث ال يعكس هذا املعدل التكلفة احلقيقية إلعادة التمويل، و اهلدف 
من رفع معدل إعادة اخلصم هو البحث عن تطبيق أسعار فائدة حقيقية موجبة  والوصول إىل معدل التضخم 

 4 .منخفض
 .المفتوحةسياسة السوق  -1

املتعلق  31-91، و عرفت اهتماما بعد صدور قانون 3991اهرت السوق النقدية يف اجلزائر يف جوان     
بالنقد والقرض، اختذت خطوات مهمة لتوسيع نشاط السوق النقدية و تفعيل نشاطها ، لتصبح بعد ذلك أكثر 

تصبح تشمل املؤسسات املالية املصرفية و غري تطورا  من خالل اختاذ إجراءات لتوسيع املتدخلني يف هذه السوق ل
 .5املصرفية و املستثمرين
إمكانية تدخل البنك املركزي يف سوق النقد  بان يشرتي و يبيع  31-91من قانون  67و لقد حددت املادة 

أشهر و سندات خاصة ميكن قبوهلا للخصم أو ملنح  17على اخلصوص سندات عامة تستحق يف اقل من 
حددت املادة إمجايل العمليات اليت جيريها البنك املركزي على السندات العامة بان ال تتعدى  القروض، كما

 من اإليرادات العامة للدولة املثبتة يف ميزانية السنة املالية السابقة، ومت التخلي عن الشرط يف األمر% 21
11-33.6 
ليات السوق النقدية بتدخل املؤسسات املالية و جند أن البنك املركزي هو الوحيد املخول له قانونا اجناز عم   

البنوك اليت تقدم التسعريات النهائية لعملية الشراء أو البيع، ومت إعطاء املبادر للبنك التجاري من طرف البنك 
 . 7املركزي املبادرة يف اقرتاح أنواع جديدة من القروض واالدخار بشرط إخطار البنك املركزي 
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 .اإللزامي االحتياطي النقدي -3
 3991إن عدم حتكم البنك املركزي يف السيولة نتيجة استخدامه ألدوات السياسة النقدية املباشرة إىل غاية    

،سواء من خالل فرض حدود قصوى على املبالغ الكلية إلعادة التمويل أو من خالل سياسة إعادة اخلصم أو 
يف أداة غري مباشرة عن أدوات السياسة النقدية نفقات إعادة الشراء يف سوق النقد،جعل بنك اجلزائر يض

للتحكم األفضل يف السيولة املصرفية لتجاوز التشوهات احلاصلة على مستوى ختصيص املوارد متثلت يف فرض 
من الودائع %  1بنسبة3991احتياطي نقدي إلزامي على البنوك التجارية ، بدا استخدام هذه األداة يف أكتوبر 

 %. 33.1مع القيام بتعويضها بنسبة تقدر بـ ( عاد الودائع بالعملة األجنبيةمع استب) املصرفية 
هذه األداة يف إدارة السياسة النقدية حيث انه حيق للبنك املركزي أن يفرض على البنوك  31-91أدرج قانون    

حيث ال ميكن أن  أن تودع لديه يف حساب جمّمد ينتج فوائد أو ال ينتجها احتياطيا حيسب على جمموع توايفاهتا
 8.من املبالغ املعتمدة كأساس الحتسابه%  21يتعدى هذا االحتياطي 

يف إطار إصالح أدوات السياسة النقدية و االنتقال إىل استخدام األدوات غري  3991بدا تطبيقه يف أواخر     
يف ماي %  1إىل  مث 2113يف فيفري %  1مث مت ختفيضه إىل %  1بـ  2111املباشرة، قدر هذا املعدل سنة 

هبدف تقليص إضايف يف فائض %  1.21بعد أن كان  2112يف شهر ديسمرب %  7.1، مت رفعه إىل 2113
 .9السيولة املعروضة

يبقى االحتياطي النقدي من أفضل أدوات السياسية النقدية غري املباشرة  للدول النامية ملا له من تأثري مباشر على 
 .رض النقديمضاعف االئتمان و منه على الع

 المعروض النقدي في الجزائر : ثالثا
 :هناك جمموعة من املراحل مر هبا املعروض النقدي يف اجلزائر كما يلي     
 :المعروض النقدي في ظل التوجه االشتراكي -2

النقود يف ال التوجه االشرتاكي كانت عبارة عن وحدة حساسة فقط، فالربعم من أن اجلزائر أنشأت وحدة     
فإن النقود مل تكن أداة إسرتاتيجية من أجل التحكم  31/11/3971دية وطنية تدعى الدينار اجلزائري بتاريخ نق

يف التنمية االقتصادية فهي مل تتداول كرأمسال و إمنا أصبحت وسيلة لتداول الدخول احملصل عليها من ريع 
 .البرتول

ضع جملموعة معقدة من القرارات ملختلف األعوان كما أن املعروض النقدي يف اجلزائر يف هذه الفرتة كان يخ
املاليني، فالسلطة النقدية املخول هلا إدارة النقد، و تنظيم الكتلة النقدية وفق األهداف االقتصادية الكلية، جندها 

نك يشري بصفة قطعية إىل أن الب 3971عند البنك املركزي كما جندها عند اخلزينة العمومية، فقانون املالية لسنة 
، و 3917املركزي يخضع للخزينة العمومية ملنحها القروض بدون قيد و ال شرط، حىت جاء اإلصالح املايل لسنة 

منه املعروض النقدي يتوقف أوال على هيئة اخلزينة و من الناحية الكمية يرجع إىل احلجم الواجب إصداره لتمويل 
 .و تسيري االقتصاد و فق األهداف املخططة
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  :لنقدي في ظل التوجه الرأسماليالمعروض ا -1
 .اجلدول التايل يوضح منو الكتلة النقدية الناتج احمللي اخلام

 ( 1552 – 2993) تطور الكتلة النقدية بين يوضح (2)الجدول رقم
 دينار مليار : الوحدة                                                                                              

الكتلة النقدية  % أشباه النقود  % M1النقود  السنوات 
M2 

الناتج احمللي 
 اخلام  

PIB 

معدل 
 M2منو

معدل منو 
PIB  

1993 446.9 71.23 180.5 28.76 627.4 1189.7 21.6 10.7 
1994 475.9 65.76 247.7 34.23 723.6 1487.4 15.3 25.0 
1995 519.1 64.91 280.5 35.08 799.6 2002.6 10.5 34.6 
1996 595.2 64.72 324.4 35.27 919.6 2564.7 15.0 28.1 
1997 671.6 62.11 409.9 37.86 1082 2780.2 17.6 8.4 
1998 813.7 63.18 474.2 36.81 1288 2810.1 19.1 1.1 
1999 889.8 60.58 578.6 39.41 1468 3215.2 14.0 14.4 
2000 1041.4 62.75 617.9 37.24 1659 4078.8 13.0 26.9 
2001 1235.6 59.64 836.2 40.35 2072 4222.1 24.9 3.5 

 Banque d’Algérie: المصدر
 ( 1552 – 2993) تطور الكتلة النقدية و مكوناتها بين يوضح ( 2)الشكل رقم

 
 من إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات اجلدول السابق :المصدر

 
 
 
 
 
 



 أسامةبوشريط .أ / غريبي أحمد. د                                                                             تطور الكتلة النقدية وأثرها على الناتج الداخلي الخام في الجزائر

 

 1526 انفيج/ 50العدد                                     دية                جامعة الم -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
193 

 ( 1552 – 2993) تطور الناتج المحلي الخام بين يوضح ( 1)الشكل رقم

 
 ادا على معطيات اجلدول السابقمن إعداد الباحثني اعتم :المصدر

 :من خالل اجلدول يتضح لنا ما يلي
، مث 3991سنة  % 3.21من الكتلة النقدية قد تناقصت، حيث كانت متثل  M1نالحظ بان نسبة  -(3

، وإذا ما قارنا بفرتة االشرتاكية حيث كانت متثل  دائما اكرب من 2113سنة  % 19.71أصبحت متثل 
، (أشباه النقود ) جع إىل تطور اجلهاز املصريف، واتساع قنوات  مجع الودائع اآلجلة ،وهذا  التناقص  را11%

 .2113سنة  %11.11، مث انتقلت إىل 3991سنة %21.67حيث نالحظ أهنا كانت متثل  نسبة 
، أصبح اقل من معدل منو الناتج الداخلي اخلام، إال يف M2نالحظ عموما بان معدل منو الكتلة النقدية  -(2
، أين كان دائما 3991،حبيث هذا التطور مل يالحظ  خالل الفرتة االشرتاكية قبل (الركود) رتات األزمات ف

 .معدل منو الكتلة النقدية اكرب من معدل منو الناتج احمللي اخلام، مما أدى إىل حدوث ااهرة التضخم
قتصادي من خالل مؤشر الكتلة النقدية ويف اإلطار التطبيقي ميكن بيان تأثري العرض النقدي يف حتقيق النمو اال

M2  و الناتج الداخلي اخلام، حتقيق هلدف الدراسة يف تقييم دور العرض النقدي يف حتقيق النمو االقتصادي مت
 .2132-2117و ميثل النموذج الثاين الفرتة  2113-3991صياغة منوذجني، ميثل النموذج األول بني 

دام أسلوب االحندار اخلطي البسيط، اعتمادا على طريقة املربعات الصغرى ويف طريقة التقدير النموذج مت استخ
يف تقدير النموذج ، ومت جتريب منوذج من الصيغة اخلطية بعد إجراء عدة حماوالت من خالل ( OLS)العادية 

 .وجد أن الصيغة املالئمة واليت تعطي أفضل النتائج هي الصيغة اخلطية SPSS الربنامج اإلحصائي 
بواسطة البرنامج 1552-2993تحليل تأثير الكتلة النقدية على الناتج الداخلي الخام للفترة  1-2

 SPSS اإلحصائي 
 :كما يلي  SPSSحنصل على خمرجات برنامج 

Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 
1 0,958a 0,918 0,906 319.93398 

a. Valeurs prédites : (constantes), M1 
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ANOVAa 
Modèle Somme des 

carrés 
Ddl Moyenne des 

carrés 
D Sig. 

1 
Régression 8041149,633 1 8041149,633 78,559 ,000b 

Résidu 716504,269 7 102357,753   
Total 8757653,902 8    

a. Variable dépendante : PIB 
b. Valeurs prédites : (constantes), M1 
 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -28,203 326,359  -,086 0,934 

M1 3,678 0,415 0,958 8,863 0,000 
a. Variable dépendante : PIB 

 : يكون النموذج  كما يلي
PIB=-28.203+3.678M1                     معامل االنحدارβ=3.678 

 
 على الناتج الداخلي الخام  M1تحليل تأثير الكتلة النقدية 1-1

يشري إىل أنه إذا ارتفعت الكتلة النقدية بوحدة واحدة مع ثبات العوامل األخرى، سوف يؤدي ذلك إىل ارتفاع 
إىل وجود عالقة طردية R=0.958يشري معامل االرتباط الذي يساوي  ،3.678خلي اخلام مبقدار الناتج الدا

، أي هناك ارتباط قوي بني الكتلة النقدية و الناتج الداخلي اخلام و هو ما ال يتناسب مع  قوية بني املتغريين
اختبار فيشر هدفه تقييم النموذج ككل،  النظرية االقتصادية، اليت ترى أن الكتلة النقدية أكثر ارتباطا مع التضخم،

، وهي  1.1116%أي تقييم املعنوية اإلحصائية للنموذج يف جممله، ومن اجلدول نستخرج قيمة فيشر احملسوبة 
،وبالتايل فإن النموذج يتمتع مبصداقية إحصائية يف دراسة العالقة بني ا الناتج الداخلي اخلام  1% نسبة أقل  من

 .و الكتلة النقدية
 :أما فيما يخص نظام تغطية املعروض النقدي،  فيمكن إيضاح أهم مكوناته  يف اجلدول التايل
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 ( 1552 – 2993) عناصر تغطية المعروض النقدي بين يوضح تطور (4)الجدول رقم
 دينار جزائري مليار  : الوحدة                                                                                   

+ أرصدة نقدية صافية  السنوات 
 عمالت أجنبية 

 جمموع األصول % ديون لالقتصاد % ديون للدولة  %

3991 39.7  2.11% 126.1 71.61% 221.1 21.79% 676.6 
3991 71.1 6.21% 171.1 17.32% 111.1 17.71% 111.6 
3991 27.1 2.71% 113.1 11.13% 171.7 17.91% 991.1 
3997 311.9 33.27% 212.2 21.61% 662.3 71.91% 3311.2 
3996 111.1 21.33% 121.7 26.91% 613.1 11.92% 3131.2 
3991 211.6 31.17% 112.1 11.19% 613.3 16.11% 3111.32 
3999 379.7 9.73% 711.6 16.11% 911.3 11.12% 3671.1 
2111 661.9 16.71% 117.7 21.71% 667.2 16.61% 2111.6 
2113 3131.6 13.11% 191.6 31.1 119.1 12.91% 2111.6 

 Banque d’Algérie: المصدر
 ( 1552 – 2993) عناصر تغطية المعروض النقدي بين يوضح تطور (  3)الشكل رقم

 

 
 من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الجدول السابق: المصدر

 :من خالل حتليل اجلدول ميكن مالحظة ميكن مالحظة ما يلي
، 3991أهنا كانت يف زيادة مضطردة منذ (ت أجنبية عمال+ ذهب ) نالحظ بالنسبة لألرصدة النقدية  -(3

، مث اخنفضت بسبب تراجع مداخيل احملروقات نتيجة اخنفاض أسعار (%21.33إىل %2.11)  3996حىت 
، وبلغت % 16.71حيث مثلت   2111، مث بدأت  يف االرتفاع  إبتداءا من 3991/3999البرتول خالل 

 .، أين كانت  نصف تغطية الكتلة النقدية عبارة عن ذهب% 11.11بنسبة  2113اكرب نسبة هلا سنة 
، مث 3991سنة  % 71.61نالحظ بان الديون  على الدولة  قد اخنفضت باستمرار، حيث كانت متثل  -(2

، وذلك لتحسني الوضعية املالية للدولة  وعدم جلوءها إىل   البنك 2113سنة   % 31.13أصبحت متثل  
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سنة  %21.79ون على االقتصاد  فقد ارتفعت إىل بشكل عام، حيث مثلت  املركزي للتمويل، أما الدي
 .، وذلك لتحسن معامالت األعوان االقتصاديني2113سنة  % 12.91، مث أصبحت 3991

 [2005-1555]العرض النقدي خالل الفترة -3
 ة األخريةاجلداول و األشكال التالية تعطينا تفاصيل و مؤشرات عن تطور الكتلة النقدية خالل الفرت 

 ( 1552 – 2993) تطور الكتلة النقدية ومقابالتها بين يوضح تطور يوضح (0)الجدول رقم
 مليار  دينار جزائري : الوحدة                                                                                     

 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

 2473.5 2901.5 3354.3 3738 4146.9 (M2)قود النقود و أشباه الن

 2422.7 2160.5 1630.4 1416.3 1238.5 النقود
 921 874.3 781.4 664.7 577.2 النقد القانوين

 501.7 1 286.2 1 849 751.6 661.3 الودائع ألجل

 220.4 1 127.9 1 718.9 642.2 554.9 البنوك

 281.3 158.3 130.1 109.4 106.4 اخلزينة+ احلسابات الربيدية اجلارية 

 1724.2 1577.5 1723.9 1485.2 1235 أشباه النقود

 4146.9 3738 3354.3 2901.5 2473.5 مقابالت الكتلة النقدية

 4179.4 3119.2 2342.6 1755.7 1310.8 األرصدة اخلارجية الصافية
 4151.5 109.1 3 325.9 2 742.70 1 313.60 1 بنك اجلزائر

 27.9 10.1 16.7 13 2.8- ألخرىالبنوك ا

 839 1514.4 1803.6 1845.4 1648.1 القروض الداخلية

 939.3- 20.6- 423.4 578.6 569.7 قروض الدولة

 1986.5- 915.8- 464.1- 304.8- 276.3- قروض بنك اجلزائر

 765.9 736.9 757.4 774 739.6 البنوك األخرى

 281.3 158.3 130.1 109.4 106.4 (الربيد+ خزينة )أخرى 

 778.3 1 535.0 1 380.2 1 266.80 1 078.40 1 قروض لالقتصاد

 871.5- 895.5- 791.8- 699.6 485.4- وضعيات صافية أخرى

 Banque d’Algérie: المصدر
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 ( 1550 – 1552) تطور مقابالت الكتلة النقدية بين يوضح (  4)الشكل رقم
 

 
 ا على معطيات الجدول السابقمن إعداد الباحثين اعتماد: المصدر

 [ 1521-2006]العرض النقدي خالل الفترة  -4
 .اجلدول التايل يوضح منو الكتلة النقدية مبختلف مكوناهتا، وكذا منو الناتج احمللي اخلام   

 ( 1521 – 1556) تطور الكتلة النقدية بين يوضح ( 2)الجدول رقم
 مليار دينار : الوحدة                                                                                        

النقود  السنوات 
M1 

الكتلة  % أشباه النقود  %
النقدية 
M2 

الناتج احمللي 
  PIB  اخلام

معدل 
 M2منو

معدل منو 
PIB  

2006 3167.6 30.8 1766.1 1.7 4827.6 8185.9 18.6  2.0 
2007 4233.6 33.7 1761.0 -0.3 5994.6 9366.6 24.17 3.0 
2008 4964.9 17.3 1991.0 13.1 6955.9 11090.0 16.04 2.4 
2009 4944.2 -0.4 2228.9 11.9 7173.1 10034.3 3.1 2.4 
2010 5756.4 16.4 2524.3 13.3 8280.7 12049.5 15.4 3.3 
2011 7141.7 24.1 2787.5 10.4 9929.2 14519.8 19.9 2.8 
2012 7681.8 7.6 3331.5 19.5 11013.3 15843.0 10.9 3.3 

 Banque d’Algérie: المصدر
 :من خالل اجلدول يتضح لنا ما يلي

، مث 2006سنة  % 30.8من الكتلة النقدية قد تناقصت، حيث كانت متثل  M1نالحظ بان نسبة  -(3
ساع قنوات  مجع الودائع ،وهذا  التناقص  راجع إىل تطور اجلهاز املصريف، وات2012سنة  % 7.6أصبحت متثل 

 % 19.5، مث انتقلت إىل2006سنة %  1.7، حيث نالحظ أهنا كانت متثل  نسبة(أشباه النقود ) اآلجلة 
 .2012سنة 
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السابقة، ويفسر ذلك  للسنة 3.1%مقابل  2131عام % 15.4بنسبة  M2كما نسجل ارتفاع    -(2
، 10نامجة عن حتسن احتياطات الصرف واحتياطي الذهباألول هو ارتفاع األرصدة النقدية الصافية ال: بعاملني

حوايل  مببلغ يقدر2119مباشرة تنفيذ برنامج التنمية املستدامة الذي أقره رئيس اجلمهورية يف سنة  والثاين هو
 2131إىل 2119مليار دوالر متتد  على مدار أربع سنوات من 211

ح اكرب من معدل منو الناتج الداخلي اخلام، مما أدى ، اصبM2نالحظ عموما بان معدل منو الكتلة النقدية  -(1
 .إىل حدوث ااهرة التضخم

 (     1521 – 1556) أثر الكتلة النقدية على الناتج الداخلي الخام بين يوضح (  4-1)الشكل رقم
 

 
 من إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات اجلدول السابق :المصدر

 
 .2132-2117ميثل النموذج الثاين الفرتة 

ويف طريقة التقدير النموذج مت استخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط، اعتمادا على طريقة املربعات الصغرى 
يف تقدير النموذج ، ومت جتريب منوذج من الصيغة اخلطية بعد إجراء عدة حماوالت من خالل ( OLS)العادية 

 .طي أفضل النتائج هي الصيغة اخلطية وجد أن الصيغة املالئمة واليت تعSPSS الربنامج اإلحصائي 
بواسطة البرنامج 1521-1556تحليل تأثير الكتلة النقدية على الناتج الداخلي الخام للفترة  4-2

 SPSS اإلحصائي 
 :كما يلي  SPSSحنصل على خمرجات برنامج 
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Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 
1 0,685a 0,470 0,364 .39584 
a. Valeurs prédites : (constantes), M2 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 
Régression 0,694 1 0,694 4,427 0,089b 
Résidu 0,783 5 0,157   
Total 1,477 6    

a. Variable dépendante : PIB 
b. Valeurs prédites : (constantes), M2 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,530 0,595  2,571 0,050 

M2 ,000 0,000 0,685 2,104 0,089 
a. Variable dépendante : PIB 

 
 :يكون النموذج  كما يلي

PIB=1.53+0.000157M2                      معامل االنحدارβ=0.000157 
 على الناتج الداخلي الخام  M2تحليل تأثير الكتلة النقدية 4-1

يشري إىل أنه إذا ارتفعت الكتلة النقدية بوحدة واحدة مع ثبات العوامل األخرى، سوف يؤدي ذلك إىل ارتفاع 
 0.000157ج الداخلي اخلام مبقدار النات

لكنها ليست قوية، أي  إىل وجود عالقة طردية بني املتغريينR=0.685يشري معامل االرتباط الذي يساوي 
هناك ارتباط متوسط بني الكتلة النقدية و الناتج الداخلي اخلام و هو ما ال يتناسب مع النظرية االقتصادية، اليت 

 .ر ارتباطا مع التضخمترى أن الكتلة النقدية أكث
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اختبار فيشر هدفه تقييم النموذج ككل، أي تقييم املعنوية اإلحصائية للنموذج يف جممله، ومن اجلدول نستخرج 
،وبالتايل فإن النموذج ال يتمتع مبصداقية إحصائية يف  1% ، وهي نسبة أكرب من 1.9%قيمة فيشر احملسوبة 

 .ام و الكتلة النقدية، وهذا أيضا يتناقض مع النظرية االقتصادية دراسة العالقة بني ا الناتج الداخلي اخل
 

 خاتمة
اإلصالحات اليت عرفتها السياسة النقدية  يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة أعادت االعتبار هلا من خالل تطبيق أدواهتا    

 :من خالل هذا البحث فيما يليلدعم النمو االقتصادي وميكننا يف األخري تلخيص أهم النتائج اليت توصلنا إليها 
الورقية        ) يتكون املعروض النقدي الكلي من النقود الورقية الصادرة عن البنك املركزي  و النقود املساعدة   -     

، اليت ميكن أن تصدرها اخلزانة أو البنك املركزي، باإلضافة إىل النقود الكتابية، أو نقود الودائع اليت (واملعدنية
 ا  البنوك التجارية، وهي متثل اكرب نسبة من حجم الكتلة النقدية املتداولة يف اجملتمعات احلديثةتنشئه

املعروض النقدي أو كمية النقود يتم حتديدها من جانب السلطات النقدية وفقا لعدة عوامل منها اثر الكمية -
، معدل (حالة النشاط االقتصادي )ة ، ومرحلة الدورة االقتصادي(معدل التضخم )النقدية على مستوى األسعار 

النمو، ومستوى الرفاهية االقتصادية، وعليه يعمل البنك املركزي بشكل مباشر يف التأثري على حجم النقود الورقية،  
كما يؤثر يف حجم النقود الكتابية اليت تصدرها البنوك التجارية من خالل عدة أدوات، أمهها تغري معدل 

 .وين، سياسة السوق املفتوحةاالحتياطي النقدي القان
، ولكن (مشروعات، عائالت) تعترب كمية النقد املتداول إلتزاما للبنك املركزي  اجتاه الوحدات االقتصادية   -

وضع هذه األرصدة النقدية  حتت تصرف  هذه الوحدات ال يتم إال مبقابل، وهذا املقابل ال يكون مصدره، إال 
: و العناصر اليت جتري عليها عمليات خلق النقد أو تدمريه فهي أربعة أنواع العمليات االقتصادية احلقيقية،

 الذهب، العمالت األجنبية، القروض املقدمة إىل االقتصاد الوطين، القروض املقدمة للخزينة
 .تعترب الكتلة النقدية أكثر كفاءة يف حتقيق النمو االقتصادي مقارنة باملتغريات األخرى -
خري أن تطور الكتلة النقدية يف اجلزائر قد عرف جمموعة من املراحل املتجانسة، ميكننا تقسيمها تبني لنا يف األ-

 :على النحو التايل
أصبح تطور الكتلة النقدية و مكوناهتا حياكي مناذج دول [:1555-2995]المرحلة األولى  -

اشية هتدف للحد من الكتلة اقتصاديات السوق، غلبة للقروض املمنوحة لالقتصاد، مع استخدام سياسات انكم
 (خاصة يف ال اإلصالحات االقتصادية اهلادفة آنذاك للحد من التضخم)النقدية الزائدة 

املرحلة عرفت العديد من التغيريات يف مكونات الكتلة النقدية، [: 2005-1552]المرحلة الثانية  -
ارتفاع )ت الصعبة كغطاء للكتلة النقدية فألول مرة تراجعت القروض املمنوحة لالقتصاد، بينما تزايد دور العمال

 .للعرض النقدي( كبرية و مستمرة)، و كل ذلك يف ال زيادة مطردة (احتياطات الصرف



 أسامةبوشريط .أ / غريبي أحمد. د                                                                             تطور الكتلة النقدية وأثرها على الناتج الداخلي الخام في الجزائر

 

 1526 انفيج/ 50العدد                                     دية                جامعة الم -المستدامة مخبر التنمية المحلية -مجلة االقتصاد والتنمية

 
201 

هذه املرحلة متيزت بزيادة معتربة يف الكتلة النقدية بسبب برنامج دعم النمو :[1521-1556]المرحلة الثالثة 
 .ديدة للدولةاالقتصادي والتنمية املستدامة و التوجهات اجل

 
 :الهوامش
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