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ائر  -جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  الجز

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية دولية 

" استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر"بحث المخبر تصدر عن   
 

 صنف : ج/      2018 أكتوبر اإليداع القانوني:/             782X-2661: ر.د.م.د.
 

 

 ، مدير جامعة مستغانم بلعباس يعقوبي. أ.د الرئيس الشرفي للمجلة: 

 عدالة العجال . أ.د مدير املجلة: 

 فاطمة لعلمي. د.أ التحرير:  ة رئيس

 د. جيـاللي بوشرف : رئيس لجنة القراءة

 أعضاء هيئة التحرير:

 سهام كردودي د. محمد بن موس ى د. 

 مانع سبرينة د.  خالدية بوجنان. د

 الهاروش ي خطاب . د نسيمة جلولي د. 

 خلية اإلعالم اآللي: 

 أ. سامية دريس ي 

 

 أ. كريمة جالم

 
 أعضاء لجنــــة القــــراءة: 

   الجزائر – محبوب بن حمودة  أ.د.

 الجزائر   –أحمد بوشنافة .د. أ

 السعودية   –القحطانيد. محمد بن دليم 

 يمن ال –توفيق سريع باسردةد. 

 جزائر ال–عبد الحميد لخديميد. 

 الجزائر  –فاطمة لعلميد. أ.
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 : أعضاء اللجنــــة العلميـــــة

 عميد الكلية   –د. عبد القادر شاعة  

 الجزائر  – أ.د. عبد القادر بابا 

 الجزائر  – بلحاج أ.د. فراجي

 الجزائر  – أ.د. مصطفى بلمقدم

 الجزائر  –أ.د. كريمة بكوش 

 الجزائر  –أ.د. أحمد بوسهمين 

 الجزائر  –أ.د. إلياس شاهد 

 الجزائر  –أ.د. بالل شيخي

 الجزائر  –أ.د. بلقـاسم دواح 

 الجزائر  –أ.د. زوبيدة محسن 

 مصر  –أ.د. عطية أحمد منصور الجيار 

 مصر    -أ.د. عاطف جابر طه عبد الرحيم 

 الجزائر  –د. إسماعيل بن قانة أ. 

 الجزائر  – د. الحاج بن زيدان أ. 

 الجزائر  – د. رياض عيشوش 

 اإلمارات العربية املتحدة       –د. رند النمر

 العراق  –د. طارق توفيق يوسف العبدهللا 

 السعودية  -د. محمد بن دليم القحطاني

 الجزائر  – عواديد, مصطفى  

 اليمن   – د. رزق سعد هللا بخيت الجابري 

 الجزائر   –د. أحسـين عثمانـي 

 الجزائر  – د. فاطمة بكدي

 الجزائر  –د. آمال بكار 

 الجزائر  –د. فاطمة بن زيدان 

 الجزائر   –د. أمـحمد بلقـاسم 

 الجزائر  –د. رفيقة بن عيشوبة

 الجزائر  –د. أبو بكر بوسالم 

 الجزائر  – د. العجال بوزيان

           الجزائر  –د. عميروش شلغوم

 الجزائر  - د. أسماء درقاوي 

 السودان  –د. إيهاب الضوي 

 الجزائر  – عمار درويش  د.

 الجزائر  –د. الطاهر جليط 

 اإلمارات العربية املتحدة  –د. نادية البياتي 

 الجزائر  – د. أمينة فداوي 

 الجزائر  –د. وهيبة قحام

 الجزائر  – د. زين الدين قدال

 الجزائر  –مال حفناوي د. آ

 السودان  – د. عالء الدين التجاني حمد 

 الجزائر  – د. طارق حمول 

 العراق –د. احسان جواد كاظم 

 الجزائر   –د. سهام كردودي 

 العراق –د. منية خلفاوي 

 الجزائر  –د. الحاج خليفة

 السعودية  –د. جمال لعمارة 

 الجزائر  –د. سهيلة لغرس

 الجزائر  –د. لطيفة لونيس ي

 الجزائر  –د. سبرينة مانع

 الجزائر   – د. نصيرة مالل 

 الجزائر  –د. ربيعة مالل 

 الجزائر   –د. ليلى مطالي 

 اإلمارات العربية املتحدة  – د. ملياء محمد
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 الجزائر  –د. عبد القادر بن شني 

 الجزائر  –بشني د. يوسف  

 الجزائر  –د. آمال بن صويلح 

 الجزائر  –د. كريمة بسدات

 الجزائر  –د. فاطمة بودية 

 الجزائر  –د. خالدية بوجنان

 الجزائر  – د. صاليحة بوذريع 

 الجزائر  – د. فتيحة بوحرود 

 الجزائر  – د. حليمة بومعزة 

 الجزائر  –د. وهيبة مقدم 

 الجزائر  –د. صابرينة مغتات 

 فلسطين   –د. شاهر عبيد 

 الجزائر  –مال رحمانآد. 

 الجزائر  – د. حمزة رملي 

 الجزائر  –د. فاطمة سايح 

 الجزائر  – د. أحمد سالمي 

 السعودية –هللا حمود سراج  د. عبد  

 الجزائر  –د. سامية سيرات  
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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية دولية 
 

 
 

 

 تقديم المجلة 
 

" والبيئةمجلة  علمية    "االقتصاد  أبريل،  )سنوية  نصف    محكمة مجانيةدولية  هي مجلة 

إلى اقتصاد أخضر"  المخبر    عنتصدر  ،  2018تأسست سنة  ،  (أكتوبر التحول  بحث "استراتيجية 

  -   مستغانم،  جامعة عبد الحميد بن باديس  –كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير  ب

باملالجزائر تهتم  والبيئي  ،االقتصادي  جال.  املحاسبي  املالي،  لجميع أصحاب .  اإلداري،  تفتح فضاء 

في   العلمية  العلمية    العالم  القدرات  بأعمالهم  تهتم للمساهمة  كما  وتغيراته،  باالقتصاد  املرتبطة 

املتسمة بالجودة واألصالة واملحررة بإحدى اللغتين: العربية أو اإلنجليزية والتي لم يسبق بالبحوث  

 ا.نشره

وطلبة  واألساتذة  الباحثين  طرف  من  األصيلة  العلمية  البحوث  نشر  إلى  املجلة  تهدف 

الدكتوراه وذلك بهدف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث الجديدة والجادة وربط التواصل 

من   ممكن  عدد  ألكبر  والدراسات  البحوث  على  اإلطالع  إتاحة  إلى  املجلة  تهدف  كما  الباحثين  بين 

 ثين عبر إصداراتها املطبوعة وااللكترونية. الباح

تتضمن املجلة هيئة تحرير ومراجعة دولية تعمل وفقا للمعايير الدولية، وتطبق السرية على 

إجراءات التقييم، والتي تضمن أن يكون املراجعين من الخارج وغير منتسبين إلى نفس الهيئات التي  

 ينتمي إليها املؤلفين.

 

 

، جامعة عبد  "أخضراقتصاد استراتيجية التحول إلى "بحث المجلة االقتصاد والبيئة، مخبر املراسالت واالشتراك: 

 ، الجزائر 27000مستغانم -الحميد بن باديس

 stratev.univ-mosta.dz  اإللكتروني:املوقع /      eco.env@univ-mosta.dzالبريد اإللكتروني:  

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 :الرابط على املنصة االلكترونية الوزارية

mailto:eco.env@univ-mosta.dz
http://stratev.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 
 

 
 

 دليل المؤلف 
 

 تقديم املقاالت:  -1

" في  مقاالتهم  نشر  في  الراغبين  املؤلفين  والبيئةندعو  االقتصاد  األقسام:  مجلة  على  االطالع   "

 "تعليمات للمؤلفين" و"دليل للمؤلفين" ملساحتنا املحجوزة على منصة املجالت العلمية الجزائرية: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

. يمكن القيام Wordبصيغة    ASJPاملؤلفون مدعوون لتقديم أوراقهم البحثية عن طريق املنصة  

 :ASJPبذلك عن طريق النقر على األيقونة إرسال املقالة على يسار الشاشة في رابط املنصة 

t.dz/en/PresentationRevue/645https://www.asjp.ceris 

 لـــــ "مجلة االقتصاد والبيئة ": كلمة مرور /   اسم مستخدمإذا كان لدى املؤلفين 

Aller à la connexion 

 ستخدم / كلمة مرور؟ هل تحتاج إلى اسم م 

Aller à l'inscription 

 مطلوب التسجيل والدخول لتقديم املقاالت عبر اإلنترنت وللتحقق من وضعية املقاالت مالحظة: 

 

 املبادئ التوجيهية للمؤلف:  - 2

 التوصيات بعناية؛ندعو املؤلفين إلى قراءة ومتابعة هذه  •

 يحق لرئيس التحرير إعادة األوراق البحثية التي لم يتم تقديمها وفًقا لهذه التوصيات.  •

 عملية تقييم املقال:  - 3

 :  . الخطوةاألولى 3-1

يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى لجنة القراءة للمجلة، التي تجتمع بانتظام وتتدخل في 

مرحلة ما قبل التقييم. حيث تقدم قرارا بأهلية املقاالت قبل إرسالها إلى املحررين املساعدين. إذا كان القرار  

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
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مكن للمؤلف إعادة إرساله  سلبيا فسيتم رفض املقال على املنصة مع اعالم صاحب املقال بسبب الرفض. ي 

 مع األخذ بعين االعتبار التوصيات املقدمة. 

 : . الخطوة الثانية3-2

في الحالة التي تكون فيها املقالة مؤهلة للتقييم )تم إعدادها وفق قالب املجلة ووفق شروط النشر(، 

مراجعين إثنين    سيتم إرسالها في حالة مشفرة للمحرر املساعد ذي االختصاص، والذي بدوره سيقدمه إلى

تقييم موحدة متوفرة على   البحثية وفًقا الستمارة  الورقة  املراجعين مسؤولية تحكيم  في شبكته. سيتولى 

 بشكل إلزامي.   ASJPاملنصة 

: يمكن للمحرر املساعد املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب في ذلك. توفر سكرتارية املجلة مالحظة

 املحررين املساعدين. الواجهة بين مؤلفي املقاالت و 

 

منح فترة تقييم مدتها فترة تقييم املقاالت:  -4
ُ
يوًما، ولكن يستغرق املراجعون مدة تمتد لشهرين في  30ت

 إلرسال نتائج التقييم إلى أمانة املجلة.املتوسط 
 

تقييم ثالث من  فعندما يتلقى مشروع املقال رأيا إيجابيا وآخر سلبيا، ُيطلب إجراء  حالة تقييم املقاالت:    -5

 مراجع آخر، مع مراعاة أصله، وطنيا أو أجنبيا. 
 

 إعداد املقال:  -6 

" في  املقاالت  نشر  عملية  والبيئة  لتسريع  االقتصاد  نموذج   مجلة  املؤلفين الستخدام  ندعو   ،"

 " إلدراج مقاالتهم. تعليمات للمؤلفاملجلة. يتوفر قالب للمؤلفين في قسم "

الفضاء عن تعليمات للمؤلفيمكن للمؤلفين تنزيل القالب من قسم " "، حيث يمكنهم الوصول إلى هذا 

 طريق زيارة: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

 " على الجانب األيسر من الشاشة.تعليمات للمؤلف ثم النقر على "

 االطالع على ملف دليل املؤلف:  -7

غوط، وهو توجيه لصاحب املقال يوضح  " يتم تحميل ملف مض دليل املؤلفبالضغط على أيقونة"

طريقة إرسال املقال، كما يتضمن حقوق املؤلف الخاص باملجلة ويتضمن أيضا خطاب تعهد يمض ي عليها  

 صاحب املقال توضح أن امللكية الفكرية تعود للمجلة فقط.
 

 : إرسال املقال  -8

بعد إعداد املقال وفق لقالب املجلة الذي تم تحميله، واإلطالع على دليل املؤلف، يتم الضغط على 

لغة مقال إرسال"  أيقونة وباملؤلفين:  باملقال  الخاصة  البيانات  مختلف  تتضمن  للملء  استمارة  تظهر   ."

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
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نتماء؛ االيميل )ويمكن  املقال؛ عنوان املقال؛ امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ االسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة اال 

 إضافة مؤلف ثان(؛ اقتراح مراجعين.

"  إرسال مقالبعد ملء كل البيانات وتحميل ملف املقال على املنصة، يتم الضغط على أيقونة: "

 املوجودة أسفل استمارة املعلومات.
 

 إشعار باستالم مقال:  -9

على الشاشة تبين ذلك. وفي مرحلة  في حالة نجاح عملية إرسال املقال على املنصة تظهر رسالة  

موالية يستلم املؤلف املرسل على إيميله الشخص ي إشعار بتقديم مقال، وإشعار للمؤلف الثاني على إيميله  

 لتأكيد اشتراكه في املقال. 
 

إذا تبين أن املقال ال يحترم قالب املجلة وشروط النشر فسيتم إشعار املؤلف  إشعار برفض املقال:    -10

 قال. برفض امل
 

 متابعة وضعية املقال على املنصة:  -11

وذلك   بمرحلة  مرحلة  مقاله  وضعية  ومتابعة  املنصة  في  حسابه  على  الدخول  للمؤلف  يمكن 

" سيظهر جدول يحمل تفاصيل  املقاالت املرسلة" ثم الضغط على أيقونة: "املقاالتبالضغط على أيقونة: "

 التفاصيل؛ الحالة. وهذه األخيرة تمر على عدة مراحل: املقال من: عنوان؛ تاريخ اإلرسال؛ اسم املجلة؛

 : قبول أو رفض التحكيم؛1املرحلة  -

 : مقال في انتظار املراجعة؛2املرحلة  -

 : اسناد املقال للمراجعين؛3املرحلة  -

 : قرار املراجعين بقبول املقال أول رفضه أو طلب التعديل؛4املرحلة  -

 احث إدراج املراجع عبر املنصة.: في حالة قبول املقال على الب5املرحلة  -
 

 سياسة االنتحال:  -12

لهذه   يتم قبول أي خرق  للمجلة. وال  أخالقي  ا غير 
ً
العلمية، بجميع أشكالها سلوك تشكل السرقة 

 القاعدة. ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل املراجعة التي أجريناها.
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 والبيئةاالقتصاد ة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 

 صنف:ج /  782X-2661: ر.د.م.د. /      2018اإليداع القانوني: أكتوبر 
 

 

 

 

 
 

   2021 كتوبرأ   / 02 العدد ،( 04جلد )امل
 

 الفهـرس 

 الصفحة  اسم ولقب الباحث )ان(  عنوان املقال 

 مشاريعالحاضنات الجامعية كآلية ملرافقة ودعم 

 البحث االبتكارية الناشئة 

 - بشار  - حالة جامعة طاهري محمد  

 (جامعة بشار) عادل فاطمة الزهراء. د

 ( جامعة بشار) بلحسين فاطمة الزهراءد. 

 

12 

 واقع التجارة املكافئة في بعض الدول النامية 

 
 35 (بشارجامعة ) زيرمي نعيمة . د

أثر االنفاق الحكومي الصحي على النمو االقتصادي في 

( 2019-2000دراسة قياسية للفترة ): الجزائر  

 ( مستغانمجامعة ) ديناوي أنفال عائشة د.  ط.

 ( مستغانمجامعة ) زرواط فاطمة الزهراءد.  أ.
58 

تقييم سياسة دعم الطاقة في الجزائر وفق مؤشرات  

 الكفاءة االقتصادية

 (تلمسانجامعة ) سمير لعيسوفد. 

 ( تلمسانجامعة ) لحول كمالد. 
86 

أثر بعض خصائص املؤسسات االقتصادية في مستوى  

دراسة مجموعة من املؤسسات   إدارة األرباح الحقيقية:

 ( 2018-2012للفترة )الجزائرية 

 

 (جامعة سكيكدة) سايل عبد الرزاقد. 

 (جامعة سكيكدة) كيموش باللد. 
102 

  وعالقتهما بتمكين املناخ التنظيمي و الثقافة التنظيمية 

دراسة عينة من   - العاملين في املؤسسات االقتصادية

 املؤسسات االقتصادية 

 

 121 ( جامعة غليزان) بن حجوبة حميدد. 
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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 

 صنف :ج /  782X-2661: ر.د.م.د. /      2018اإليداع القانوني: أكتوبر 
 

 

 

 

 
 

   2021 كتوبرأ   / 02 العدد ،( 04املجلد )
 

 ( تابع) الفهـرس

 

 الصفحة  اسم ولقب الباحث )ان(  عنوان املقال 

  الكفاءات: دراسةممارسات الكوتشنغ في تنمية  دور 

 سعيدةب حالة مؤسسة املياه املعدنية

 

 (جامعة سيدي بلعباس) بلعيد يحي شريفد. ط.

 (جامعة سيدي بلعباس) رادي نور الديند. 

 

140 

 19استراتيجيات الوقاية من العدوى فيروس كوفيد 

لتعزيز الخدمة الصحية  في املؤسسة الصحية  

 الجزائرية 

 (مستغانم)جامعة  بن حليمة خيرةد. 
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 افتتاحية العدد  

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على خير املرسلين،

هللا نبدأ وبكتابه الكريم نهتدي، وبرسوله الصادق  وبركاته، بسمالسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

 األمين نقتدي، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. 

القتصاد والبيئة، امن مجلة    4  / مجلد  2العدد  يسعدنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام  

محكمة   علمية  مجلة  عن  سداسيةوهي  تصدر   ،" البحث  اقتصاد مخبر  إلى  التحول  استراتيجية 

التجارية وعلوم التسيير بجامعة عبد الحميد بن باديس،   ،كلية العلوم االقتصاديةالتابع ل   "أخضر

كان  -مستغانم الذين  والباحثين  املجلة  عمل  فريق  كل  أشكر  وباملناسبة  في   الجزائر.  دور  لهم 

مساهماتهم البحثية املميزة. أين تناول هذا العدد مقاالت متنوعة عالجت مواضيعها مشاكل متعددة  

 .واقترحت حلوال لها عملية تطبيقية

، وكلنا امتنان للقائمين عليها،  االقتصاد والبيئةفهنيئا لنا جميعا صدور هذا العدد ملجلة  

 راء كانوا أو باحثين، لكم جميعا ألف شكرا وتقدير. هدهم وعلمهم ووقتهم خبجوالذين ساهموا ب

وفي األخير ال يسعني إال الدعاء واألخذ باألسباب الستمرار ورقي هذه املجلة خدمة للبحث العلمي، 

 اللهم ثبتنا بالقول الثابت، وأشرح صدورنا، وسدد خطانا، وأجر الخير على ألسنتنا وأقالمنا... 

 وبركاته. والسالم عليكم ورحمة هللا 
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افقة ودعم مشاريع              البحث االبتكارية الناشئة الحاضنات الجامعية كآلية ملر
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 :  ملخص

البحث   الحاضنة  إيهدف  إلى  ابتكارية  مشاريع  أفكار  حاملي  الطلبة  احتياج  مدى  تحديد  لى 

م املنهج  خدا استمن أجل إنجاح تحويل هاته األفكار إلى مشاريع إنتاجية. في الجانب النظري تم الجامعية 

وتطوير  ودعم  مرافقة  في  ودورها  عملها  آلية  وإبراز  الجامعية  بالحاضنات  للتعريف  التحليلي  الوصفي 

دراسة  على  البحث  اعتمد  حين  في  االبتكارية،  البحث  لجمع  املقابلة  باستخدام    نوعية  مشاريع  كأداة 

مختلف التخصصات. عند في  ار  البيانات ملجتمع البحث ممثال في طلبة جامعة طاهري محمد لوالية بش

تبين   البحث  نتائج  حاملي  أ تحليل  الطلبة  معظم  ينتمون  أن  ال  مبدعة  مشاريع  البحث  إفكار  مخابر  لى 

ن العراقيل التقنية  أنهم ال يستفيدون من االهتمام واملرافقة التي عادة ما توفرها مخابر البحث. و أ بمعنى 

األهم   تعد  يواجهونها  بالع ذا إالتي  قورنت  على   خرى.األ يل  راقما  البحث  فرضية  البحث  نتائج  ن  أ تؤكد 

 من أجل تطوير أفكارهم وتحقيقها.  جامعيةالطلبة الحاملين ألفكار مشاريع مبتكرة بحاجة إلى حاضنة 

 جامعة بشار. الطلبة، جامعية، مرافقةحاضنات أفكار مبتكرة،  :يةكلمات مفتاح

 P12 ؛L10   ؛ L20 ؛JEL  :O31 اتصنيفت

___________________________ _______________ 

 fatima.zohra1@gmail.comيميل: ال  الزهراء، عادل فاطمة :  املؤلف املرسل
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Abstract:  

The research aims to determine the extent to which students with innovative project ideas 

need the university incubator in order to successfully transform these ideas into productive 

projects.  

On the theoretical side, the descriptive analytical approach was used to introduce the 

university incubators and highlight their mechanism of action and their role in accompanying, 

supporting and developing innovative research projects, while the research was based on a 

qualitative study using the interview as a tool for data collection for the research community 

represented by students of Taheri Muhammad University in the Wilayat of Behar in various 

disciplines. When analysing the research results, it was found that most of the students with 

innovative project ideas do not belong to the research laboratories, meaning that they do not 

benefit from the attention and accompaniment that the research laboratories usually provide. And 

the technical obstacles they face are the most important when compared to other obstacles. The 

results of the research confirm the research hypothesis that students who have innovative project 

ideas need an academic incubator in order to develop and achieve their ideas. 

Keywords: innovative ideas; university incubators; Accompanying students; Bechar 

University. 

Jel Classification Codes : O31 ; L20 ; L10 ; P12 

 

 

   : مقدمة .1

في حاليا  االهتمام  العوامل   األعمالمجال    يتزايد  اعتبارها  على  والتكنولوجيا  باالبتكار 

للمؤسسااأل  التنافسية  القدرة  في تحقيق  العلمية  الجامعية  أت .وعلى اعتبار  ساسية  البحوث  ن 

ساس االبتكار ، والدور الهام الذي تلعبه الجامعة  على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي تم  أهي 

ملجهودات   أكبر  دفع  اإلجراءات  إعطاء  من  جملة  تبني  خالل  من  ذلك  تكرس  العلمي،  البحث 

في مشاريع البحث االبتكارية، وتوفير املتطلبات   واآلليات التي يمكنها دعم أحد مخرجاته واملتمثلة

الضرورية لتنميتها بما يسمح لها بمواكبة التحوالت االقتصادية وكذا تشجيع الباحثين املبادرين،  

عل توجب  لذلك  وتطوير  وكنتيجة  إنشاء  خالل  من  وذلك  خاصة  بعناية  إحاطتها  الحكومات  ى 

  .الجامعية   ات أو هياكل أخذت عدة صور أبرزها الحاضناتــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شبك



 
 -رحالة جامعة طاهري محمد بشا - البحث االبتكارية الناشئة الحاضنات الجامعية كآلية ملرافقة ودعم مشاريع
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اآلليات  أكثر  من  العلمية  األبحاث  وملراكز  للجامعات  التابعة  الجامعية  الحاضنات  تعتبر 

ا في  اعلية ونجاحا في هذا اإلطار حيث تسمح باالرتقاء بمستوى البحث العلمي كما تتجسد أهميتهف

النظرة املستقبلية. وتعد أيضا العلمية والتقنية وتوجيهها إلرساء  القدرات  وسيلة ضرورية    حشد 

 .لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق مكاسب اقتصادية

 :شكالية البحثإ 1.1

ــاء وتعزيـــز القـــدرات االبتكاريـــة،  ليـــةكآ الجامعيـــةبـــرزت الحاضـــنات  مســـتحدتة تشـــجع علـــى بنـ

ــا فــــي ــي  حيــــث يتمثــــل دورهــ ــابعتهم فــ ــاملي األفكــــار الطموحــــة، وكــــذا متــ احتضــــان، رعايــــة، مســــاعدة حــ

رض الواقــع وتحويلهــا إلــى مشــاريع ناةــجة قــادرة علــى مواجهــة املصــاعب التــي تجسيد أفكارهم علــى أ

التقدم، وبهذا الصدد تتبلور معالم إشكالية هــذا البحــث قد تؤدي إلى فشلها أو عجزها عن النمو و 

افقىىة ودعىىم ال الىى   الجامعيىىةلىىأ  ي مىىده  سىىحم  الحاضىىنات إ :فــي التســالل الرئ اــاي التــالي فىىم مر

 مشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاريع مبت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر   الجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام م حامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  فكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 

 :تقودنا هذه اإلشكالية إلى طرح األسئلة الفرعية التالية             

 ، وما عالقتها باالبتكار والبحث العلمي؟الجامعيةالحاضنات ما مفهوم           -

الحاضنات        - عمل  آلية  هي  البحث الجامعيةما  مشاريع  ودعم  مرافقة  في  دورها  هو  وما   ،   

 الناشئة؟  االبتكارية

طاه    - طلبة  حاجة  مدى  لحاضنة  ما  محمد  االبتكارية  جامعيةري  أفكارهم   ؟تتبنى 
 : البحثفرضيات      2.1

الحاضنات الجامعية تسهم   :ض اإلملام بحيثيات املوضوع ننطلق من الفرضية التاليةر غب

  مبتكرة.بشكل كبير في دعم ومرافقة طلبة جامعة طاهري محمد الحاملين ألفكار مشاريع 

 : البحث  هداف     3.1

 سا فيما يلي:تتمثل أهداف البحث أسا            

با • املتعاإلملام  االقتصادية  حاضناتألدبيات  مواضيع  من  بكل  الحاضنات   لقة  األعمال، 

 ؛الجامعية  واالبتكار

 بدليل. جمع وتحليل املعلومات واملتمثل في املقابلة املوجهة  التحكم في أداة من أدوات  •
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 : واألدوات املستخدمة البحث منهج     4.1

م اتباع املنهج تت الفرضية أو نفيها،  لإلجابة على إشكالية البحث والوصول إلى نتائج إلتبا

ألنه  الوصفي بين   التحليلي  العالقات  وتحليل  بالبحث  املرتبطة  املفاهيم  ووصف  إلبراز  مالئم 

امليدانية   بالدراسة  تعلق  ما  أما  للموضوع،  النظرية  جامعة  أالتي    -املكونات  مستوى  على  جريت 

ا  فقد  -2019طاهري محمد ببشار خالل السداساي االول لسنة   تحليلي من  لتم اعتماد األسلوب 

بيانات   الحالة،خالل دراسة   في تحليل  املعلومات، واعتمدنا  وتم استخدام أداة االستبيان لجمع 

 . SPSS V25االستبيان على حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :الدراسات السابقة     5.1

   2018 :دراسة بوسعد  سعيد  وبعوني ليلأ  •

كمدخل  " التكنولوجية  الالحاضنات  املشاريع  في  االبتكار  عربية تدعيم  تجارب  ملقاوالتية 

، أبريل  املؤسسة،  مجلة  العدد:2018رائدة"،  بعض  إذ    .01،  استعراض  الدراسة  هذه  استهدفت 

التجارب العربية التي قطعت أشواطا في دعم املشاريع املقاوالتية من خالل املرافقة التي تضمنها 

برناالحاضنات   عرضت  تم  ودور مالتكنولوجية،  األعمال  حاضنات  ألحد  في ج  االبتكار  دعم  في  ه 

املشاريع املقاوالتية لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا باعتباره نواة العمل العربي املشترك في  

 مجال الحاضنات التكنولوجية. 

   2012 :دراسة ريحان الشريف وهوام ملياء  •

ا األعمال  دور حاضنات  وتنمية"  اإلبداع  في دعم  للمؤسسات   لتقنية  التنافسية  القدرات 

الصغيرة ال املؤسسات  ومرافقة  التنظيم  استراتيجيات  حول  الوطني  امللتقى  واملتوسطة،  صغيرة 

يومي   الجزائر،  في  ،18/19واملتوسطة  ورقلة.2012أبريل  مرباح  قاصدي  عالجت لقد    جامعة 

التقن األعمال  حاضنات  مساهمة  إشكالية  الصغيالدراسة  املؤسسات  دعم  في  واملتوسطة ر ية  ة 

مست من  الصغيرة والرفع  املؤسسات  واقع  على  الوقوف  محاولة  إلى  وهدفت  اإلبداعي،  واها 

اإلبداع   تطوير  في  التقنية  األعمال  حاضنات  دور  على  التعرف  وكذا  الجزائر  في  واملتوسطة 

ا أن  مفادها  بنتيجة  الدراسة  خرجت  واملتوسطة.  الصغيرة  وقناعة  باملؤسسات  الجزائرية  لدولة 

واالبتكنم اإلبداع  بأهمية  مع ها  خاصة  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات  تنافسية  تحسين  في  ار 

تزايد حدة املنافسة التي أفرزتها ظاهرة العوملة وما صاحبها من تحرير وانفتاح اقتصادي، جعلها 

  ا ن شأنها أن تمنح دفعا قوي تسعى جاهدة إلى وضع جملة من اآلليات واألدوات واإلجراءات التي م

تشجي  من خالل  القطاع  واالبتكار  لهذا  اإلبداع  على  القدرة  تملك  التي  أو  املبدعة،  املؤسسات  ع 
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بطريقة تسمح بالرفع من تنافسيتها من خالل نشر ودعم الفكر اإلبداعي كأساس لعملية تحسين 

 ت الكبرى. أداء املؤسسة وكبديل ملقاومة املنافسة غير املتكافئة مع املؤسسا

 2011 :يجة م ليلأ ولدرع خديدراسة عبد الرح •

الرائدة،  الصغيرة  املؤسسات  في  اإلبداع  لدعم  كآلية  التكنولوجية  األعمال  "حاضنات 

امللتقى الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي في املنظمات الحديثة دراسة وتحليل تجارب وطنية  

عالقة الدراسة ال   أظهرت هذهلقد    .دحلب البليدةجامعة سعد  2011ماي  18/19ودولية، يومي  

القائمة بين حاضنات األعمال التكنولوجية والرواد، حيث توصلت إلى عدة نتائج لعل أبرزها  

أن للحاضنات التكنولوجية دور في توليد التكنولوجية املحلية عبر دعم عدة أصعدة ذات  

  رخالل تمكين أصحاب األفكا عالقة بالتطور التكنولوجي، أهمها العنصر البشري وذلك من  

 جال التكنولوجي من تجسيد أفكارهم في ظل قدراتهم املالية املحدودة الرائدة واملبتكرة في امل

 .والتي كانت تشكل العائق األول أمامهم

  السابقة:ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات   

تلك الدراسات زت  ، كما ركعناصر املوضوع ول س ككل    تناولت الدراسات السابقة بعض

موضو  االب  ععلى  واملتوسطةدعم  الصغيرة  املؤسسات  في  واالبتكار  موضوع   داع  تناولت  اخرى  و 

تعلق   ،  الحاضنات   وما  الجامعيين  للطلبة  البحث  بتخصيص  تميزت  الحالية  الدراسة  ان  غير 

اسة ، اذ للدر وهنا تكمن القيمة املضافة    بمرافقتهم ودعمهم من خالل الحاضنة داخل الجامعة ،  

مل كتكملة   إليه  تم    اجاءت  اآلليات   ،سابقا  التوصل  من  مجموعة  تحديد  تساهم  فالدراسة 

والوسائل التي تسمح بإعطاء تصور لعملية املرافقة التي تتبناها الحاضنات داخل الجامعة ، من  

 اقع . أجل توجيه االفكار االبتكارية  ، دعمها ومرافقتها حتى تصبح مشاريع مجسدة على ارض الو 

 الجامعية واالبتكار للحاضنات  ياملفاهيم الطار  .2

 :  الجامعية حاضنات الماهية  1.2

   عمال:األ ت ور مفحوم حاضنات  1.1.2

ظهرت   األعمال  تاريخيا  خالل  حاضنات  التصنيع من  مركز  في  إقامته  تمت  مشروع  أول 

كان    (Adkins, 2002)  مريكيةفي نيويورك بالواليات املتحدة األ (Batavia)  " "باتافيا  باسم  املعروف

حينما قامت عائلة تمتلك شركة توقفت عن العمل بتحويل مقر شركتها إلى مركز 1959م  لك عاذ
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. لألعمال يتم تأجير وحداته لألفراد الراغبين بإقامة مشروع مع توفير النصائح واالستشارات لهم

 خاصة وأن هذا املبنى كان يق 
ً
 كبيرا

ً
من  ع في منطقة أعمال ومحاذي لعددوالقت هذه الفكرة نجاحا

 .وتحولت هذه الفكرة فيما بعد إلى ما يعرف بالحاضنةالبنوك ومناطق تسوق ومطاعم 

الثمان نات بداية  الصغيرة،  1984سنة    في  املشروعات  هيئة  ا   SBA) )  قامت  لواليات  في 

الحاضنات،   من  تنمية وإقامة عدد  برنامج  األمريكية بوضع  )املتحدة  حاضنة ( 20بدأت عشرون 

ذلك  ليرتفع  فقط   لحاضنات   بعد  األمريكية  الجمعية  تأس س  عند  خاصة  كبير،  بشكل  عددها 

. هذه   (Bruneel, 2012)   من طرف بعض رجال الصناعة األمريكيين1985في عام  NBIA) ) األعمال

خاصةالجمعية   مؤسسة  فيته  هي  الحاضنات.  صناعة  وتنظيم  تنشيط  إلى  عام    نهاية دف 

 .حاضنة550ألمريكية إلى حوالي الحاضنات في الواليات املتحدة وصل عدد ا1997
حيـــث  العشـــرين،ســـبعينيات القـــرن لقـــد كانـــت نشـــاطات حاضـــنات االعمـــال محـــدودة خـــالل 

فـــــــي املنـــــــاطق الصـــــــناعية والوـكــــــاالت وإدارة منـــــــاطق العمـــــــل وكانـــــــت عبـــــــارة عـــــــن الحاضـــــــنات تركـــــــزت 

عمليــات لالحاضــنات متعــددة امنهــا  لحاضــناتخــرى لأنــواع أرت بداية الثمان نــات ظهــ   وفي  تجمعات،

 األعمــــال ومراكــــز العلميــــة( الحــــدائق) فضــــال عــــن توســــع ممارســــتها فــــي املعامــــل العلميــــة ،واألغــــراض

(Nicholls-Nixon, 2018) نشــأت الحاضــنات
ا
 املتخصصــة، كحاضــنات. وفــي أواســط التســعينيات أ

ــة بــــال جــــدران وحاضــــنات ب نمــــا  املشــــروعات التكنولوجيــــة، األعمــــال النوعيــــة والحاضــــنات املفتوحــ

نترنــت أو مــا يســمى ســعينيات توســع ممارســة الحاضــنات املفتوحــة عبــر حاضــنة اال أواخــر الت  تشهد

 .بالحاضنات االفتراضية وحاضنات االقتصاديات الحديثة

الحادي   القرن  بداية  األ   والعشرون،وفي  حاضنات  من  املقدمة  الخدمات  عمال  تعددت 

لتو ألتصبح   شموال  التيكثر  والتقنية  العلمية  التطورات  املشروعات    اكب  قدرة  زيادة  في  تسهم 

والشراكات بين   التمويل،وتميزت الحاضنات في هاته الفترة بتوفير مصادر    املنافسة،على    الفتية

األ  والجامعات  حاضنات  الجديدة األ   قلتطبي  (Hackett, 2004)واملعاهد  عمال  العلمية  بحاث 

  .واالبتكارات الحديثة

 عمال: األ  عريف حاضنات   2.1.2

  يلي:عمال والتي يمكن ذكر بعضها فيما تعددت التعاريف التي تقدم مفهوما لحاضنات األ             

و مؤسســــات لهــــا أ هيئــــات (:NBIAمري يىىىىة  األ عمىىىىال  .  عريىىىىف الجمعيىىىىة الوطنيىىىىة لحاضىىىىنات األ 

وتــوفر لهــم عمــال الجــدد  وتــوفر لهــم األ لــى مســاعدة املشــروعات الناشــئة ورواد إكيــان قــانوني تهــدف 
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أعبــاء ومراحــل  ياإلداري والفنــي( لتخطــ  املــالي،مين )الخبرات، األماكن، الدعم ئل والدعم الالز االوس

 Lewis,2011) )املشروعات االنطالق والتأس س، كما تقوم بعمليات تسويق منتجات هذه 

عمـــــال هــــــي حاضـــــنات األ  ة  ايسىىىىىي و( : عريىىىىىف املنالمىىىىىة االسىىىىىلمية للالبيىىىىىة والعلىىىىىوم وال قافىىىىى  -ب

سبل من مكــان مجهــز بشــكل مناســب تتــوافر فيــه كــل االمكانــات متكاملة توفر كل ال ل"منظومة عم

املطلوبة لبدء املشروع وشبكة من االرتباطات واالتصاالت بمجتمع األعمال والصــناعة، وتــدار هــذه 

عم الــالزم لزيــادة نســب نجــاح املنظومــة عــن طريــق ادارة محــددة متخصصــة تــوفر جميــع أنــواع الــد

تؤدى إلى فشــلها وعجزهــا عــن الوفــاء  التيقة بها  وتمكنها من التغلب على املشاكل حاملشروعات امللت

)املنظمــــــة االســــــالمية للتربيــــــة والعلــــــوم  )املنظمــــــة االســــــالمية للتربيــــــة والعلــــــوم والثقافــــــة  بالتزاماتهــــــا

  .(2005،  (والثقافة )إيس سكو 

  :  ESCWA)االسىىىىى وا   آسىىىىىيااملتحىىىىىد  االيتصىىىىىادية واالجتماعيىىىىىة ل ىىىىىرب   عريىىىىىف لجنىىىىىة األمىىىىىم -ج

ــا وعالقتهــــا وتــــوفر حزمــــة  ــانوني ولهــــا خبرتهــ ــا كيانهــــا  القــ حاضــــنات األعمــــال تمثــــل مؤسســــة قائمــــة لهــ

متكاملـــة مـــن الخـــدمات والتســـهيالت وآليـــات املســـاندة واالستشـــارة التـــي تســـتمر ملرحلـــة محـــددة مـــن 

ء وتقلــيص تكــاليف اى إقامة مؤسســاهم الصــغيرة، بهــدف تخفيــف أعبــ الزمن للرواد الذين يرغبون ف

حتضنة تــرك الحاضــنة عنــد انتهــاء مرحلة االنطالق بالنسبة مل
ا
شاريعهم، ويشترط على املؤسسات امل

 (2004)هوارى،   الفترة الزمنية املحددة  

عمــال مــن املبــادرين أل نهــا جهــة تمكــن رواد اأمن التعاريف السابقة يمكن  تعريــف الحاضــنة  ب            

من خالل تــوفير ب ئــة عمــل مناســبة  وخدمات،شروعات إنتاجية ملنتجات م  ىلإمن تحويل أفكارهم   

ــاريلهــــــــذه املشــــــــروعات  الوليــــــــدة بــــــــدعمها بمجموعــــــــة  ة متنوعــــــــة مــــــــن الخــــــــدمات االداريــــــــة واالستشــــــ

أن تصــبح هــذه  ىســنوات( إلــ والتمويليــة والفنيــة وذلــك لفتــرة زمنيــة محــددة )تتــراوح بــين ســنة وتــالث 

 ب ئة األعمال التنافسية.  فيلنمو ااملشروعات قادرة على مواصلة 

 : (2002السالم، ) عمال:األ نواع حاضنات   2.1.2

عمال بدون استهداف أل لى تقديم خدمات مختلفة ملشروعات اإتسعى    :عامةعمال     . حاضنات  

نشاط   او  التنمية    محدد.تخصص  تحقيق  الى  تسعى  عمومية  تكون  ما  الحاضنات  هاته  ومن 

جهات   ،واالجتماعيةاالقتصادية   تمويلها  ويتولى  الربح  الى  تهدف  خاصة  حاضنات  ومنها 

صناعيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص شركات  مجموعة  أو  مستثمرون  أو  ذات    .ة  الحاضنة  تكون  ان  يمكن  كما 
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العام والخاص حيث تقوم الدولة  طبيعة مختلطة   بالقطاع   حين ينوط في    بتمويلها،بين القطاع 

  ات وتمويل املشروعات الوليدة.ر الخبرات واالستشار يالخاص توف

بح ية: حاضنات  عمال  والتطوير،    ب.  البحث  ومراكز  الجامعات  داخل  الحاضنات  هذه  تنشأ 

   .دورات وبرامج تدريبية وورش عملإلى تطوير األفكار واألبحاث العلمية وتقديم  وتهدف 

متخصصة:  -ج ا  حاضنات  عمال  جوانب  بعض  بتنمية  خالل لتعنى  من  االقتصادي  نشاط 

  حاضنات األعمال الصناعية أولها    :تهداف قطاع محدد، وتنقسم بدورها إلى تالتة أنواع رئ سةاس

بتدعيمها   التي   واملتوسطة  الصغيرة  الصناعية  املنشآت  تطوير  في  الحاضنات  هذه    تساهم 

لإلنتاج الحديثة  التكنولوجية  ا  وتانيه،  بالتكنولوجيا  األعمال  تهيئة   ادفةهال  حاضنات  إلى 

والتحديثات اال  باالبتكارات  الخاصة  أفكارهم  وتطبيق  لتنمية  املناسبة  والظروف  مكانيات 

الحاضناتوتالثها    ،التكنولوجية من  أخرى  متخصصة  الزراعية،   و  أنواع  األعمال  منها حاضنات 

 .ت األعمال السياحية وغيرهاحاضنات األعمال الطبية، حاضنا

 :  مناخهاصره  و نع االبتكار،مفحوم   2.2

   عريف االبتكار: 1.2.2

االهتمامات  الختالف  نظرا  لالبتكار،  موحد  تعريف  على  والباحثون  الكتاب  يتفق  لم 

  يلي: فيمايمكن اجمالها  مختلفة،واملدارس الفكرية، ومن تم تعددت تعاريف االبتكار وفقا لزوايا 

 الشخصية:  عريف االبتكار بناءا علأ السمات  –  

سيمبسون : "املبادأة التي يبديها الفرد في قدرته على التخلص   نعتمد تعريف   االطار  في هذا  

. ويرى جيلفورد    (Simpson  ،1922)  من السياق العادي للتفكير واتباع نمط جديد من التفكير"

 . (Guilford, 1967) واألصالةالطالقة واملرونة ان االبتكار يتضمن عدة سمات عقلية أهمها 

متوسطة إلى عالية ن األشخاص املبتكرون يتميزون بدرجة  أ ظة  ن يمكن مالحمن التعريفي

وحب االستطالع ولهم درجة من الطالقة تتميز   وكذا بالفضول العام،  من النمو بالنسبة للتفوق  

تستطيع حيث  تقليدية  غير  فهي  التفكير  من    بمرونة  تجعل  التي  الفكرية  القيود  من  تهرب  أن 

برة  فضل التعامل مع البيانات واملهام املعقدة، لها درجة عالية من املثااالبتكار ش ئا مستحيال، ت

على ضبط  عالية  وقدرة  عالية  ذكاء  نسبة  لها  املخاطرة،  املشكالت وحب  لحل  والتشبث  والعناد 

 الذات. 
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 االبتكار كناتج:-ب

 راالبتكــــاأن: روجــــر  اج شــــايء مــــا جديــــد بالنســــبة للفــــرد والثقافــــة، حيــــث يــــرى االبتكــــار هــــو إنتــــ 

. في حين يعرف ايلــين (Rogers ،1954) الخبرةظهور إلنتاج جديد نابع من التفاعل بين الفرد ومادة 

الفـــرد علـــى تجنـــب الـــروتين العـــادي والطـــرق التقليديـــة فـــي التفكيـــر مـــع  قـــدرةنـــه: أبيـــرس االبتكـــار علـــى 

: بأنــه شتين هف.  كما يعر  (Piers ،1960) و تحقيقهأيل وجديد أو غير شائع يمكن تنفيذه انتاج أص

 .(Stein, 1975) الزمنوعة كبيرة في فترة معينة من انتاج جديد مقبول ونافع يحقق رضاء مجم

نجد تأكيد على أهمية توافر خصائص معينة في االنتــاج االبتكــاري مثــل  ينالتعريف  ين  في هذ

  وغيرها.لواقعية والقابلية للتعميم واتارة الدهشة التجديد واالصالة وا

 :  ار كعمليةك تاالب -ت 

نه أعلى  ماكينون االبتكار  ويعرف    االبتكار هو العملية التي ينتج عنها عمل جديد ومقبول  

 .  (Mackinnon ،1960)  عملية تمتد عبر الزمن وتتميز باألصالة وبالقابلية للتحقق

 عملية ادراك الثغرات واالختالل في املعلومات والعناصر  أنه:ى  االبتكار عل  ستوران  ويعرف  

تم البحث عن دالئل ومؤشرات في املوقف    متعلم، ملفقودة وعدم االتساق الذي ال يوجد له حل  ا

من   الفرد  لدى  ووضعوفيما  واختبار    معلومات،  الثغرات  مللء  و الفروض  بين   الفروض،  الربط 

دة اختبار الفروض واجراء التعديالت وإعادة اختبار الفروض تم التعديالت وإعا  النتائج، واجراء

 .  (Torrance, 1970) النتائج وتبادلها رنش

يؤكد التعريف على املراحل التي تمر بها العملية االبتكارية تلك العملية التي كانت موضعا 

 والتباين. للعديد من الدراسات والتي كانت وال زالت موضعا لالختالف 

   تكار كبيئة:االب  -ج

بال املحيطة  الب ئة  بظروف  تتأتر  عملية  هو  واملناخ  ر فاالبتكار  االجتماعية  والتنشئة  د 

 .الثقافي

  االبتكار حس  املشرع الجزائري: -د 

ل كبير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبشك  سلعة أو خدمة( أو عملية جديدة أو محسنة)منتوج  وضع  يتمثل في:   

 حيط العمل أو العالقات سسة وتنظيم مأو أسلوب جديد للتسويق أو التنظيم في ممارسات املؤ 

 .(2015، 21 -15)قانون رقم  الخارجية
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  :ناصر االبتكارع 2.2.2

الطيف عبد    )يلي  فيما  يمكن دمج عناصر االبتكار في مجموعة القدرات العقلية واملتمثلة  

 : (2018الكريم، 

املالئ  ال لية: وال:    األفكار  تعدد  أي  لألفكار،  الكمي  الجانب  الواقتتضمن  للب ئة  وأن مة  عية 

ددة واملتنوعة والتي  ار والبدائل والتصورات املتعكعلى توليد أكبر عدد من األف  تكون هناك قدرة

 . في النهاية لألفكار اإلبداعية االبتكارية يمكن تركيب بعضها لتصل

الشخص  بها   األفكار التي يأتي  نوع فيويقصد به التتتضمن الجانب النوعي لالبتكار    املرونة:ثانيا:  

 .تفكير في إطار محدودلإلى املوضوع في أكثر من زاوية وعدم ا راملبتكر، أي النظ 

ار جديدة، وبالطبع  ـــــــــــــــــــــــــــــــوهي التجديد أو االنفراد باألفكار، فاملبتكر هنا يأتي بأفك  األصالة:ثال ا:  

ى ما هو وصل إليها، فقد تساعده في التوصل إليهمل األفكار املألوفة التي سبق الت  ال يعني ذلك أن

 . جديد 

به   التوسع:رابعا:   تقديم    ويقصد  على  املبتكر  معينة،  إقدرة  لفكرة  جديدة  من ضافات  يمكنه 

 .أن يوسع فيها خالل فكرة بسيطة

للمش لت:خامسا:   توظيف   التحسس  خالل  من  هاما  عنصرا  بوصفها  القدرة  هذه  تتجسد 

للفرد العقلية  بإيجاد حلول ك و   القدرات  ومعالجتها  املشكالت  في حل  ومهاراته  السابقة  معارفه  ل 

 بتكر إلى حلها. فرد املليسعى ا وجدت مشكلة لها، أي أينما

التحليل:سادسا:   علأ  بينها، وامتالك   القدر   العالقات  تحليل وفهم عناصر األشياء وفهم  وهي 

إلى حين الحاجة، كما يمكنه بها     حتفاظعلى املعلومات، تجميعها، تبويبها، واال   القدرة في الحصول 

واألشياء األفكار  تنظيم  وإم  إعادة  مدروسة  أسس  إحدا وفق  ت  ثكانية  أو  للواقع  تغيير  جديد 

 .العملي

 :املناخ االبتكاري  3.2.2

وب ئة  معوقات  دون  الفكري  باالنطالق  له  تسمح  والتي  بالفرد  املحيطة  الب ئة  به  يقصد 

واالبتكا  للخلق  املناسب  االبتكاري  الجو  املناخ  ويتضمن  األفكار،  وتنشيط  والتطوير  والتجديد  ر  

طبيعتها تؤتر  عدة  درجة    مستويات  املناخ  تعلى  يلي وفر  وفيما  للفرد،  بالنسبة  لالبتكار  املحفز 

 :(2010)عالء محمد سيد قنديل،  عرض لهذه املستويات املكونة للمناخ االبتكاري 

ال  به  يقصد  :التعليمياملناخ   .   فيالطريقة  اتبعت  التعليم   تي  مراحل  مختلف  في  الفرد   تعليم 

على ملموس  بشكل  تؤتر  تف  والتي  فدرجة  وأسلوبه  والتصم  يكيره  عن التحليل  والبحث     يم 
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في  اتبعت  التي  الطريقة  التعليمي  باملناخ  يقصد  كما  االبتكاري.   التفكير  على  وقدرته  املعلومات 

ا كانت  فإذا  العمل،  وأتناء  العمل  قبل  على تدريبه  تعتمد  التعليم  في  معه  اتبعت  التي  لطريقة 

املوالتلقينالحفظ   من  هائل  بكم  الشحن  يؤدي    علومات،  منع  اما  القضاء االنطالق  لى   الفكري، 

   .إضعاف القدرات االبتكارية وكذا على مرونة التفكير 

 من: واالعتماد على التدريب الذي يمكنه في حين أن االبتعاد عن الحفظ والتلقين 

ية  تطوير الطاقات الفرد ، وكذا    املشاكل    وحلتعويده على التفكير الناقد  و   املهارات    تنمية •

   رفية.عملاوتقوية القدرة 

العالقة   • على  للتعرف  األشياء  بين  وترابط   بينها،الربط  والتجميع  التحليل  على  القدرة 

والتحدي   للحماس  متميزة  مواقف  وتوفير  جديدة  أفكار  لتكوين  وتمازجها   كذاو األفكار 

 .تشجيعه على املنافسة وحثه على التعبير الحر عن أفكاره وآرائه

التدريإ          الطريقن  بهذه  وتنمية إيؤدي    ةب  الفرد  واستقاللية  التفكير  في  املرونة  تنمية  لى 

 .قدرته االبتكارية 

 :املناخ العائلم .ب

الو  به وأسلوب معاملة  باملحيطين  للفرد وعالقاته  به املحيط األسري  الدين، حيث يقصد 

اإلكراه أساليب  ع  أن  يؤتر  األبناء  باستقاللية  السماح  وعدم  والرفض  القدراوالقهر  تنمية   ت لى 

لديه  انخفاضاالبتكارية  على  ويعمل  ألساليب    م  الوالدين  استخدام  أن  كما  اإلبداعية،  قدراتهم 

سوف يؤدي تقاللية  والتشجيع على االس  لبناء مع األبناء وطرح األفكاراتنمية االستقاللية والحوار  

 .إلى ارتفاع قدرات اإلبداع لديهم

 :التناليمي  املناخ  ج.

صية املؤسسة والتي تشتمل  ؤسسة ومدى إدراك األفراد لشخويقصد به الجو السائد في امل

املكونات املؤترة على سلوكهم وفعالية أدائهم، ويؤتر الجو السائد في املؤسسة    على مجموعة من

اال  القدرات  تنمية  لدىعلى  الذ  بتكارية  فيهاألفراد  يعملون  الصرن   اين  حسن   .(2000،  )رعد 

 :املناخ القومي  و املحلم   د.

ب االبتكارية  املناخ    هويقصد  القدرات  وتنمية  تشجيع  في  وأتره  الدولة  على مستوى  السائد 

لدى عملية   واإلبداعية  تعوق  التي  القيود  ورفع  والتسهيالت  اإلمكانيات  وتوفير  املجتمع    أفراد 

العلماء إلى  أمامهم وال شك واملبتكرين ومدى تواف  االبتكار، ومدى نظرته  املناخ املحبذ لالبتكار  ر 
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ت يو أن  والتطوير  لالبتكار  املحبذ  القومي  املناخ  لبذل   نميفير  ويدفعهم  األفراد  بين  االنتماء  روح 

 .الكثير لتقدم بلدهم 

 :املناخ الدولم ه. 

فـــــــي مجـــــــال التكنولوجيـــــــا واملعلومـــــــات  الســـــــريع وامللمـــــــوس خاصـــــــة أدى التطـــــــور التكنولـــــــوجي            

ــاه واتســــاع، تصــــاالت واال ــالم فــــي مختلــــف  إلــــى العامليــــة واالنفتــــاح علــــى املنافســــة الدوليــــة واالتجــ العــ

املجـــاالت إلـــى خلـــق مزيـــد مـــن القيـــود والتحـــديات أمـــام دول العـــالم ودفعهـــا إلـــى اإلحســـاس بالحاجـــة 

ــى تنميـــة القـــدرات االب ــام باملاســـة إلـ ــادة االهتمـ ــالي زيـ ــا، وبالتـ املبـــدعين تكاريـــة واإلبداعيـــة لـــدى أفرادهـ

م الــدول عظــ واملبتكــرين لتقــديم أفكــار وابتكــارات جديــدة ملواكبــة هــذه التحــديات، وقــد دعــا ذلــك م

ومؤسســاتها  إلــى وضــع الــنظم الكفيلــة برعايــة املبتكــرين وتحفيــزهم و ب ئــة املنــاخ املالئــم لهــم لتقــديم 

 أفكارهم وابتكاراتهم.

 :شروط إدماج االبتكار فم منهج التعليم العالم 4.2.2

صور  هناك بعض الشروط إلدماج االبتكار في منهج التعليم العالي وتندرج ضمن عنصري ت            

في ب، و اقتراح مسار إعداد مرن قادر على التكيف مع تقلبات الحياة الطالبيةك املنهج    ئة  التفكير 

عنها الناجمة  والتطلعات  الطالب  إعداد  أهداف  مع  تتماشاى  وكذا  تعليم  موارد  ،  بشرية توفير 

وهيكلتها االنخراط  من خالل  املنهج  وتنفيذ  وغيرها.  ومادية  على  الطالب  بقدرة  هذه   االهتمام  في 

و التجارب األس،  القرارإشراك  اتخاذ  سيرورة  من  مرحلة  كل  في  مباشرة  الباحثين   ،اتذة 

الباحث وكذا األستاذ  عند  املفكر"  "املمارس  وضعية  تطوير  بيير   .تشجيع  وجون  بيدار  )دون س 

  (2010شار، ب 

افقة ودعم مشاريع البحث   الجامعيةآلية عمل الحاضنات  .3                        الناشئة املبت ر  ودورها فم مر

اح خالل  من  الناشئة  املشاريع  األكاديمية  الحاضنات  من تدعم  جملة  وتقديم  تضاها 

  دةالخدمات لها، ِوفق آليات وعبر مراحل غير أن الدعم الذي تقدمه ال يتوقف عند مرحلة واح

التخرج   غاية  إلى  املشروع  بداية من دراسة فكرة  يكون  بل  املشروع،  الحاضنةمن حياة  حتى    .من 

وتجدر اإلشارة إلى أن   العالقة ال تنقطع بين الحاضنة واملستفيد من االحتضان،  بعد التخرج فإن

طلبات م  الحاضنات األكاديمية ال تقدم الخدمات إال لألعضاء املنتسبين لها والذين قاموا بتقدي 

 .من أجل دعمهم ومرافقتهم
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افقة و شكالحا 1.3  :مفحوم عملية املر

ما من حالة ألخرى والتأتير عليه من أجل  ملرافقة بسيرورة تعمل على نقل شخص  تتعلق ا

قرا وأيضااتخاذ  فعلية  رات،  مشاريع  إلى  أفكارهم  تحويل  على  املبتكرة  األفكار  حاملي   .مساعدة 

افقة  1.1.3  :هميتها و  عريف املر

في هذا املجال    يعتبر تعريف املرافقة أمر معقد لحد ما ويرجع سبب ذلك إلى تعدد الفاعلين

إلى  باإلضافة  املرافقة وإجراءات    وتشعبهم،  :   أ  الإتنفيذها.  تنوع أشكال  يلي  تعريفها كما  يمكن  نه 

الصغيرة خاصة  األعمال  مشاريع  وتطوير  لتنمية  ديناميكية  عملية  عن  عبارة  هي   منها   املرافقة 

مرحلة بداية النشاط،   البقاء والنمو بصفة خاصة في  منبمرحلة اإلنشاء حتى تتمكن    والتي تمر

القانونية املالية،  املساعدات  العديد من  تقديم  الفنية  وذلك من خالل  التجارية، االجتماعية،   ،

التي تقوم   وبناء عليه يمكن تلخيص العناصر  .وغيرها من التسهيالت األخرى الالزمة أو املساعدة

يليعليه املدة الزمنية:  :  (2017ي سهام،  ) زعرور نعيمة، كردود  ا مرافقة املشاريع الصغيرة فيما 

سنوات عدة  إلى  أشهر  عدة  ض  ،من  التواصل:  لقاءات  تكرار  وجود  هيئة   وحدة،  مقابلةرورة 

 ، وكذا املرافقة  املرافقة: بحيث تبنى عملية املرافقة على الثقة املتبادلة بين صاحب املشروع وهيئة

 .عاألخذ في الحسبان مختلف املشاكل التي تعترض منشائ املشرو 

الحام الى جعل منشائ املشروع مستقل من خالل مرافقة الشخص  ل كما تهدف  املرافقة 

ومن هنا تظهر   لالستمرار. قيادة الفكرة من أجل الوصول إلى مشروع قابل  لفكرة استثمارية وكذا  

فهي  أ املرافقة  عل    همية  األفكار  أصحاب  يساعد  ناجحة، أسلوب  مشاريع  في شكل  تجسيدها  ى 

ريع وتجنب املبتدئين ترفع من حظوظ نجاح املشا اذ    .ضرورية ألغلبية حاملي املشاريع ولهذا فهي

من   التقديرات  أكما    األخطاء،الكثير  إعداد  مجال  كبيرة  مزايا  لها  دعمها  إإضافة    املالية،ن  لى 

 .إزالة الشعور بالخوف من الفشلفي  النفااي فهي تسهم 

افقة امل 2.1.3    الحاضنة:ع فم شاري شكال مر

مرافقة   املشروع يتم  تحقيق    صاحب  حين  الى  فكرته  بداية  تأخذ   مشروعه،من  حيث 

افقة املعنويةاملأولها  :  شكالاملرافقة العديد من األ  والتشجيع   واإلرشادممثلة في تقديم النصح    ر

افقة الفنيةامللصاحب املشروع، تانيها   مساعدة  املنشائ  في التخطيط الجيد ودراسة  ممثلة في    ر
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للموقع،   املوارد اختيار  من  املشروع  إلنجاح  الالزمة  الشروط  وتحديد  ملشروعه،  يحتاجها  التي 

اآلالت واملعدات، وكذلك مساعدته فيما يتعلق بأساليب اإلنتاج، واستخدام األنظمة املعلوماتية، 

و  الرقابة  دالتقيآلية  املشروع  وكل حيثيات  منها.يم  شايء  أي  إهمال  افقة  تالثها    ون   العلميةاملر

ملنتجاته،    باإلشهارواملتعلقة   والت وينرابعها  والترويج  التدري   افقة  ثناء  خامسها  املر  ،

افقة  افقة الداريةسادسها  ،املاليةاملر   .(57، ص 2009نسرين، غيتي ) غيرهاو  املر

 :لجامعيةا آلية عمل الحاضنات  2.3

الحاضنات   ااستق  الجامعية تتولى  أصحاب  قبل  من  االنتساب  طلبات  الذين بال  ملبادرات 

يحملون أفكارا جديدة لتنفيذها، وتقوم لجنة متخصصة بدراسة جميع امللفات املعروضة عليها 

  قا ومن تم إصدار قرارها بشأن قبول أي نوع منها وبالطبع يتم ذلك استنادا إلى معايير محددة مسب

 .للجنةمن طرف ا

ل خدمات إدارية، استشارية، لمشاريع املقبولة من االستفادة من  تسمح عملية االحتضان 

توقيع   ويتم  احتضان  ايجار  مقابل  تقدم  التي  والتسهيالت  الخدمات  من  وغيرها  قانونية  مالية، 

وإخالء االحتضان  مستحقات  بدفع  منهم  تعهد  يتضمن  والحاضنة  املشاريع  أصحاب  بين    عقد 

، بحيث تتعهد يتاح للحاضنة استيعاب مشاريع أخرى   فترة زمنية محددة، وهذا لكي  لحاضنة بعدا

 .الحاضنة بتقديم كافة الوسائل الالزمة لدعم املشاريع الناشئة

في تم   يأتي  بالحاضنات الجامعية يتطلب توفر مجموعة من الشروط  التحاق املشاريع  إن 

ممقدمتها   للدعم  املشاريع  احتياج  تلكن  مدى  تكون  أن  ويجب  على    الحاضنة،  مبنية  املشاريع 

لى النمو السريع والتخرج بأسرع وقت فكار الجيدة والتي تساعد عاألشخاص املؤهلين أصحاب األ 

  : املشاريع  هذه  في  توافرها  الواجب  الشروط  يلي  وفيما  لتصور  ممكن،  املشروع  امتالك صاحب 

إضافة إلى امتالكه لخطة    واقعية قابلة للتحقيقة  واةح ملشروعه يتمثل في قيام املشروع على فكر 

واةحة املشر   و،  عمل  يكون  إنشاأن  يتم  الذي  املجتمع  يخدم  العمل  وع  فرص  ويوفر  فيه  له 

تشترط بعض الحاضنات في املتقدم أن يتوافر لديه التمويل الالزم أو أن يكون لديه    ، كمالألفراد

سريع بمعدل    توسع والنمو ى املشروع قابلية لللدأن يكون  ، و القدرة على توفير التمويل املطلوب

في حدود بالتخرج  له  يسمح  له  بحيث  املحددة  الزمنية  إلىالفترة  إضافة  املشروع   ،  قدرة صاحب 

أما عن الحاضنات التكنولوجية، ،  على البدء في تنفيذ مشروعه في أسرع وقت ممكن لربح الوقت
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الشروط   هذه  إلى  التكفإضافة  املحتوى  تشترط  على  نو فهي  القائمة  املشاريع  أي  للمشاريع  لوجي 

التك واملبادرات  املتطورة  وإنتااألبحاث  الحديثة  التقنيات  واستخدام  عالية  نولوجية،  منتجات  ج 

 الجودة. 

 :حاضنات األكاديمية فم دعم البحث العلميدور ال  3.3

األفكار املبتكرة يتمثل  ي إن دور الحاضنات األكاديمية في دعم البحث العلمي واحتواء حامل            

 (: 12،ص2013 )الالوي،  :في

   .ية السوق ومتطلباتهلقطاعات اإلنتاجية وحركبتكارية الناشئة باربط مشاريع البحث اال   •

املساهمة في توظيف نتائج البحث العلمي واالبتكارات واإلبداعات في شكل مشاريع تجعلها    •

 .لبحوث من املخابر إلى الواقع اإلنتاجي ا وبالتالي إخراج3قابلة للتحول إلى اإلنتاج ،

رجال أعمال  ل للراغبين بأن يكونوا  تكرة وتوليد فرص عمدعم وتنمية املوارد البشرية املب  •

 حقيقيين وباألخص خريجي الجامعة، وضمان االستفادة الفعالة منهم.

تحويل • خالل  من  وتقنيين،  وخبراء  علماء  من  الفكري  الرأسمال  لعمل  مجاالت   توفير 

أوأ مشاريع،  إلى  املشار   فكارهم  في  والتطوير  البحث  إدارة  مستوى  على  يع تشغيلهم 

واملالئمة  الضرورية  الب ئة  وتوفير  األدمغة،  هجرة  من  اإلمكان  قدر  والحد  املحتضنة، 

 الستيعابهم.

تعمل على إقامة ودعم مشاريع   الت التقنيات الحديثة طوير أفكار مبتكرة خاصة في مجات •

 .ة تعتمد على تطبيق تقنيات مناسبة وابتكارات حديثة ميجية أو خدإنتا

 بشار فم جامعة طاهري محمد . الدراسة امليدانية 4

   واألدوات: ةال ريق  1.4

 الدراسة،املقابلة في الجانب امليداني لهاته  أداةللحصول على بيانات كيفية تم االعتماد على           

 . البحثجل االجابة على اشكالية أوذلك من 

   الدراسة: وعينةمجتمع   1.1.4

املستهدف    كون يت  طاهاملجتمع  جامعة  طلبة  الجنوب  من  في  بشار  لوالية  محمد  ري 

بمختلف  ماستر، دكتوراه  الجزائري،  ل سانس،  الثالتة:  التعليمية    تضم جامعة   .كلياتها وأطوارها 
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محمد   ه12000حوالي  طاهري  رئ سيين  جامعيين  حرمين  في  الطالب  وينقسم  جامعة    ماطالب 

طالب    25تم اختيار  ما عن عينة الدراسة فقد  أ   .ري محمد والقطب الجامعي بطريق لحمرطاه

املبتك األفكار  حاملي  وانشاء  من  االفكار  بتطوير  الخاص  التكوين  تابعو  الذين  الطلبة  وهم  رة 

  يلي:وهم يتوزعون  كما  املقاوالتية،املشاريع في دار 

    يميد العينة حس  املستوه التعلع  فرا: توزي  1 جدول ال          

 عدد ال لبة املستوه التعليمي الكلية

 

 العلوم والت نلوجيا 

  الدكتوراه  تر املاس الل سانس 

06 02 03 01 

 03 00 02 01 العلوم الدييقة 

علوم ال بيعة 

 والحيا 

01 01 01 03 

 04 00 02 02 األدب والل ات 

العلوم االنسانية 

 واالجتماعية 

02 01 00 03 

 01 01 00 00 ال  

 05 01 02 02 االيتصاديةالعلوم 

 25 04 11 10 املجموع

   من اعداد الباحثتين  املصدر:

 الدراسة: األدوات املستخدمة فم   2.1.4

الدراسة جمع   : .  دا   اجل  من  املقابلة  أداة  استخدام  تم  النوعية  امليدانية  الدراسة  هاته  في 

نوع بيانات  و  حول معلومات  و    ية  ببشار  محمد  طاهري  جامعة  طلبة  ألفكار احتياج  الحاملين 

املقابلة موجهة بدليل   (Creswell, 1998)  حاضنة جامعية  إلنشاء  ابتكارية، اداة  . وعموما تكون 

في جامعة طاهري محمد ببشار وكذا القطب   للدراسة  اختيارهم كعينة  الذين تم  الطلبة  ملقابلة 

ا  لحمر، الجامعي بطريق   في هذا االختيار توافر مخذنا بحيث  العناصر  عين االعتبار  جموعة من 

....(    التخصصات،في    ارية، التنوعابتكأفكار    )أصحاب التي تناسب املوضوع في املستوى التعليمي 

(Schmidt, 2004)  .  عدم بهدف ضمان  بدليل  املقابلة  توجيه  يحبذ  الدراسات  من  النوع  هذا  في 

ملجموعة من  ل وفقا  ع الدراسة الحالية. تم تصميم الدليم موضو الدخول في مواضيع أخرى ال ته

  يلي:ا فيما يمكن اجماله املحاور 
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 يلي: تتمثل فيما محاور دليل املقابلة  :  -ب

 .الجنس، العمر، الطور التعليمي والكلية   للطلبة:يضم البيانات الشخصية  املحور األول: 

ويضم هذا املحور مجموعتين من   لبحث،اخابر تطوير الفكرة املبتكرة في م املحور  ال اني:

 سئلة:األ 

 سئلة (.أ 07 )ضم خلق وتطوير افكار جديدة  اجة الىالح ولى:األ املجموعة  -

 سئلة (. أ 08 )ضممعوقات تحقيق الفكرة  الثانية:املجموعة  -

ويضم هذا   ،لى مشروع إحاجة الطالب للحاضنة الجامعية من اجل تطوير فكرته  ال الث:املحور 

 سئلة : جموعتين من األ حور مامل

 .أسئلة7 منالجامعية: تضالحاجة إلى الحاضنة  ولى:األ املجموعة  -

 (. اقتراحات3 )يضممكونات الحاضنة األكاديمية  الثانية:املجموعة  -

سئلة مفتوحة إلعطاء املستجوب الحرية في التحدث بما يسهم في اعطاء املزيد كانت جل األ 

   املوضوع.في توجيه الحوار بما يخدم من خالل الدليل نسبيا ويمكن التحكم  املعلومات،من 

    يشة:واملنا. النتائج 2.4

التي  تمت مع أفراد   املقابالت  نتائج  نتائج    العينة،بعد  تحليل  يلي  الدراسة،  نعرض  فيما 

 ومناقشتها:   تحليلها

بين    األول:املحور   تتراوح اعمارهم  البحث طالبات وطلبة  شباب   من   نة،س   25و  18ضمت عينة 

العينة لكليات الشعب    ينتسب  أفراد  دكتوراه، كما  ماستر،  ل سانس،  التعليم:مختلف مستويات  

العلوم  )كليةالتقنية   وكذا  الطبيعة،علوم    الدقيقة،  التكنولوجيا،  العلوم     والطب(  كلية 

  االقتصادية.

يحمله  ال اني:املحور   التي  االبداعية  األفكار  تنوع  املقابالت  عموما  الطل  اأوةحت  تعد  والتي  بة 

مشاريع الطلب    كنتائج  هؤالء  حاجة  يستدعي  مما   ، ودعم التخرج  ومرافقة  الهتمام  املبدعون  ة 

مخابر   عادة  ينتمون  أال  إ  البحث، توفرها  ال  العينة  أفراد  أغلب  طلبة  إلن  البحث    مخابر  ى 

على الدعم الالزم من    يحصلون   الى املخابر فعموما  ال  ن واملنتمو املتبقية،  ما القلة  أالل سانس  ،  

ت  مشاريع.ى  إلفكارهم  أتطوير  املخابر ل النتيجة  لى إوةح حاجة الطلبة حاملي افكار مبتكرة  هاته 

 مشاريع. لى إفكارهم وتحويلها أخرى داخل الجامعة تساعدهم على تطوير أهيئات 
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نايــــة واالهتمــــام فــــي العور املخــــابر  د اتضــــح تراجــــع ا يضــــا،أمــــن تحليــــل املقــــابالت    ال الىىىىث :  املحىىىىور 

ــار االبداعيــــة للطلبــــة املنتســــبين باأل  ــي لــــه،فكــ ــا  ، ويرجــــع ذلــــك  فهــــو ال يســــاهم فــ ــا وال تطويرهــ تقييمهــ

مجموعــــــة مــــــن االســــــباب املوضــــــوعية  كضــــــيق الوقــــــت ونقــــــص فــــــي املــــــواد ى إلــــــ حســــــب املســــــتجوبين 

عتبـــــارات  علـــــق بامـــــا ت النمـــــاذج، ومنهـــــاوالتجهيـــــزات الالزمـــــة إلجـــــراء البحـــــوث وتطبيقهـــــا وكـــــذا اعـــــداد 

ن أة التــــي مــــن املفــــروض لــــى اشــــكالية  نقــــص الخرجــــات امليدانيــــ إاضــــافة   .ر املخبــــ عضــــاء شخصــــية أل 

 ن مجموعة من املعوقات تحول دون ذلك.أ  املخابر، إالتنظمها 

الطلبة   تحقيق  أ يطرح  التي تحد من  العوائق  من  العديد  ويتفقون   املبتكرة، فكارهمأيضا 

املعوقأن  أ  على هي    التهمها  وتحديد    والفنية،قنية  ات  التمويل  خاصة  االقتصادية  فاملعوقات 

بدرجة  واملع  التكاليف، االدارية  اجراءات    نسبيا،قل  أوقات  مختلف  املعلومات عن  غياب  نتيجة 

  املهنية.ير املعوقات الشخصية  ،املؤهالت النفسية واملهارات خاأل  وفيانشاء املشروع  ، 

ي املقابالت توةحت الحاجة امللحة  للطلبة الذين يمتلكون فاقشات  مع تقدم املن  ال الث:املحور  

مب مشاريع  تطويرها  أفكار  في  على   ىإل،  وانجازهاتكرة  ترافقهم  الجامعية  الحاضنات  مثل  هيئة 

 وهي الفرضية التي انطلقنا منها ويمكن القول بأنها  صحيحة ومقبولة.  الجامعة،مستوى 

  الجامعة، يحتاج الطلبة ألنشائها على مستوى    ة التيللحاضن  أعطوا تصوران الطلبة  أكما  

ن الهيكل االداري  والورشاي كهيكل تنظيمي للحاضنة ما يناسب  ن تكون الحاضنة مزيج بيأفيجب  

تسيير الحاضنة من جهة وتكوين الطلبة أصحاب أفكار  املشاريع املبدعة من جهة أخرى  ، إضافة 

ف األجهزة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين حاملي األفكار ومختلوينسق    الى ضرورة  توفر قسم في شكل منتدى يجمع

املقاولة  ميدان  في  الحاصلة  التطورات  توفير خلية اعالم وإعالن عن مختلف  ، وكذا  املقاولين  و 

 واالبتكار على املستوى الوطني والدولي . 

   خاتمة:  .5

تمحورت حول الحاضنات الجامعية ومدى   ث حاولنا معالجة اشكاليةا البحذمن خالل ه

في  مس مشاريع  اهمتها  ألفكار  حامل  الجامعي  الطالب  ودعم  على   مبتكرة،مرافقة  فالحاضنات 

من   تعد  الجامعات  األ أ مستوى  ومن  هم حاضنات  املبتكرة  االفكار  تستوعب أصحاب  التي  عمال 

انهم من خالل تقديم  مجموعة  آلية عملها تقوم باحتضلى  إر  حيث وبالنظ   والباحثين،هم الطلبة  أ

الخدمات الال   من  من والدعم  املبتكر  تمكن  وريادية  ناجحة  مشاريع  الى  االفكار  هاته  لتحويل  زم 

   ككل.االقتصاد واملجتمع  الصناعة،فكار املبتكرة ما يسمح بخدمة االستثمار في  األ 
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فالحاضنات   باإليجاب،الرئ سة للبحث    شكاليةمن خالل نتائج البحث فإننا نجيب على اال 

دورا   تلعب  فيالجامعية   وهاما  حاملي    اساسيا  من  أفدعم  يتمكنوا  حتى  ومرافقتهم  ابتكارية  كار 

   استثمارية.تحويلها الى مشاريع 

مكننا إتبات الفرضية االساسية للبحث، نعم الطلبة بجامعة أومن نتائج الدراسة امليدانية 

ببش الى حاضنة جامعلحاملين ألفكار مشار، واطاهري محمد  في حاجة  مبتكرة هم  تقدم اريع  ية 

الدع تحويل    التقني،م  لهم  حتى  وترافقهم  واالداري  ابتكارية  إفكارهم  أ الفني  مشاريع      ناجحة. لى 

  التالية:ليها في النقاط إويمكن اجمال نتائج البحث  التي تم التوصل 

إلى  بتكرة  لدى طلبة الجامعة أفكار ملشاريع م - البحث وهو وهم بحاجة  في مخابر  تطويرها 

 .ليقق على املستوى املحأمر غير مح

من أجل تحقيق استقاللية في العمل ورغبة منهم  يفضل الطلبة العمل في مشاريع خاصة   -

و  أفكارهم  وتحقيق  تطوير  خدمة  في  الذات،  تحقيق  في  منهم  خبرة املجأمال  اكتساب  تمع، 

 .الريادةوحب 

فكارهم االبتكارية وتحقيقهم أل   الطلبة واقتصادية تحول بين    نية، إداريةقات تقهناك معو  -

كما أنه ومن خالل هذه الدراسة اكتشفنا وجود معوقات    مليدانية،ا  ت نتائج الدراسةدأك

 . أخرى يتعلق بعضها بعوامل شخصية
إيجاد حل - في  النظر  الفكرة وتحقيقها تستدعي  بين  التي تحول  العراقيل  لهاوجود هاته      ول 

على    وبالتالي كمساعدة  تعمل  دافعة  قوة  عن  احتضانالبحث  خالل  من  تلك   تخطيها 

 جامعية.األفكار، وكل هذه األمور تعتبر كمؤشرات توحي بالحاجة لحاضنة 

البحث  - مشاريع  احتضان  في  الكامل  دورها  بلعب  الجامعية   الحاضنات  عمل  آلية  تسمح  

تعمل على تسهيل فترة البدء ألي مشروع ا كونها  تمرارهنموها واس  انشائها،االبتكارية ودعم  

مو  أصعب  اعتبارها  يمكن  تقتضاي التي  ومحددة  واةحة  اختيار  ملعايير  تبعا  وذلك  رحلة، 

البحث عن املشروع الذي يحمل صفات وقدرات مميزة ليكون مثاال ناجحا في االحتضان، 

قانونية،   مالية،  فنية،  إدارية،  لخدمات  تقديمها  جملة  وغ  ة،تسويقيومن خالل  من  يرها 

وفقا ملراحل متباينة من عمر  ع الذي تم انتقاله لالحتضان و الخدمات حسب طبيعة املشرو 

 .املشروع

 يضا يمكن تقديم املقترحات التالية:  أمن خالل البحث 
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ضرورة فتح املجال إلنشاء حاضنات جامعية على مستوى الجامعات والتي يجب أن تتميز  •

التنظيمي الذي يفضله الطلبةالنمط  بطابع محدد بعيد عن بالهيكل  بشكل مزيج   ية بدءا 

 .شاي بين اإلداري والور 

كار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمل الحاضنة األكاديمية على استقطاب الطلبة إليها سواء حاملي األف يجب أن •

 .يجين أو الخر 

 .بتكارية لدى طلبة الجامعةة واال تهيئة املناخ املالئم لبروز الطاقات اإلبداعي •

 الجامعية.للحاضنة تهم من خالل ضمهم منح الفرص للمبدعين واملبتكرين وتثمين انجازا  •

تعمل الحاضنة على تذليل املعوقات التي تقف حاجزا أمام تحقيق األفكار االبتكارية من    •

 الجامعة.ع الجهات املختصة من داخل وخارج خالل التنسيق م

اال  • بالقطاع   ستثمارضرورة  الجامعة  ربط  خالل  من  العلمي  البحث  مخرجات  في 

 .االقتصادي 

 .اع واالبتكار في الجامعة وكذا تنمية روح املبادرةمرافقة ودعم نشاط االبد           •
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اقع التجارة املكافئة في بعض الدول النامية   و

  Countertrade in some developing countries 

 زيرمي نعيمة 

 zirmi.naima@univ-bechar.dz، (اجلزائر) جامعة طاهري حممد بشار 
 

 

      08/10/2120تاريخ النشر:                04/10/2120ريخ القبول: تا                 01/07/2120تاريخ االستالم: 

 

 : ملخص

في املكافئة  التجارة  دراسة  في  املتمثلة  االشكالية  على  اإلجابة  البحثية  الورقة  هذه    بعض  حاولت 

املنهج   استخدام  النامية.  من خالل  هذه    الوصفي،الدول  تمارس  التي  الدول  تجارب بعض   تمت دراسة 

الى العديد من النتائج  هذا املقال  خلص    .العربية املتحدة، مصر، اندونيسياائر، اإلمارات مثل الجز   التجارة

بين   التجاري  املدفوعات  ميزان  توازن  عدم  هو  املكافئة  الّتجارة  الى  اللجوء  أسباب  أهّم   من  أنه  بينها  من 

الثالث، وركود الطلب   ول العالمالدول، النقص في العمالت االجنبية، مشاكل الديون الخارجية في معظم د

 يمكن االعتماد عليه في زيادة الصادرات ألنه يسهم في دخول األسواق الدول  
ً
العاملي، كما أنها أصبحت بديال

 .الصعوبةالنامية والتي تعد من األسواق شديدة 

 .تجارة مكافئة، مقايضة، صفقات تبادلية، دول نامية: مفتاحيةكلمات 
 B27؛JEL  :F10 ات صنيفت

Abstract:  

This study aims to discuss the experiences of some countries in Countertrade, such as 

Algeria, United Arab Emirates, Egypt, Indonesia, using the descriptive approach. 

 We concluded that the unfavorable balance of trade between countries, the shortage 

of foreign exchange, external debt in Third World countries and the slackening of global 

demand are the important reasons for having a compensation trade. 

 The Offset Trade can increase exports which contribute to access the markets of 

developing countries, which considered  as difficult markets. 

___________________________ _______________ 
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   : مقدمة .1

عل الستينيات،  نجاًحا خالل سنوات  املتكافئة  الصفقات  رغبات سياسية   ىشهدت  أساس 

و  وظوتكتالت  العاملية  التجارة  تحرر  ومع  الفترة،  تلك  بها  اتسمت  التجارة تحالفات  منظمة  هور 

ووجو  لها،  الدول  غالبية  وانضمام  مع  العاملية،  مشتركة  مصالح  لها  دول  بين  تجارية  مشاركات  د 

كثيرة  دول  قيام  في  ذلك  ساهم  وقد  وأخرى،  دولة  بين  ثنائية  اتفاقيات  نشأت  اقتصادية،  تكتالت 

   .لجديدةة التجارة البينية واتباع اشتراطات التواجد في هذه اآلليات ابتنظيم حرك

الثمانينات   وبداية  السبعينات  اواخر  النفط أفي  سوق  في  منتشرة  التجارة  هذه  صبحت 

التجارة بشكل صريح. جاءت هذه  النامية هذه  الدول  العديد من  تبنت  وصفقات االسلحة، حيث 

االقتصا الحتياجات  استجابة  فاملالحظ  التجارة  املتغيرة،  التقليدية    لهذه  ّن أدات  غير  االشكال 

في  للتج كبير  دور  الدولية  يتراجع  أارة  بينما  العاملي،  االقتصادي  التباطؤ  خالل  ذوقات  الدور  لك 

نها لعبت دورا مهما في التجارة الدولية وتنظيم املدفوعات الدولية خاصة في أفترات االنتعاش، كما  

التي   النامية  على  البلدان  قادرة  تكن  الالزمة إلتمام بعض ص  دفعلم  املالية  فقاتها، كما  التدفقات 

االنس السبيل  اعتبارها  تحاول  يمكن  والتي  مدفوعاتها،  موازين  في  عجز  من  تعاني  التي  للدول  ب 

وارداتها،   على  فتح  أ الحفاظ  تحاول  التي  تلك  تنوع  أو  وتحقيق  الفائضة،  للمنتجات  سواق جديدة 

الصادرات في  كما    اكبر  واملنتجات.  املناطق  نتيجة  أبين  تظهر  قد  الصناعنها  املحليةلضعف    ، ات 

اضافة الى ما سبق فهناك من يرجع استخدام هذا    .وعدم وجود منتجات تنافس املنتجات العاملية

النوع من التجارة الى حد كبير الى ازمة الديون، والتوترات التي تحدث عن التجارة املتعددة االطراف 

 الدولي. النقدي  والنظام

مرة أخرى مؤخرً  تعود  املتكافئة  الصفقات  بقيمة معينة مرة  بدأت  التعامل  ا، حيث تضمن 

فقد كانت أول الصفقات   تصديرها،تقوم كل دولة بتحديد طلباتها من السلع التي تستطيع  أخرى و 

ا األخيرة  اآلونة  في  العالم  دول  بعض  اتجهت  كما   أخرى،  دول  وتلتها  األرجنتين  في مع  التوسع  لى 

ا انواع  من  باعتبارها  املجال،  في  املقايضة  دول  عمليات  من  العديد  في  املعتمدة  املكافئة  لتجارة 

 .العالم
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 :شكالية البحثإ 1.1

  :انطالقا مما سبق ارتأينا  في هذا املجال طرح االشكالية التالية

اقع التجارة املكافئة في البلدان النامية؟ ما  هو و

 : البحثفرضيات      2.1

 ليتين:جل معالجة االشكالية السابقة ارتأينا وضع الفرضيتين التاأمن 

اقتصادها ومعالجة العجز في  : تستخدم بعض الدول النامية التجارة املكافئة لتنشيط 01الفرضية 

 ميزان املدفوعات،  

املفروضة   : تلجأ بعض الدول النامية الى التجارة املكافئة للتصدي للعراقيل الحمائية02الفرضية  

 من الدول املتقدمة.

 : البحث أهداف     3.1

 سا فيما يلي:بحث أساتتمثل أهداف ال

 وعيوبها.، مخاطرها، وأنواعها، أسبابهاابراز مفهوم التجارة املكافئة  •

تجللارب بعللض الللدول الناميللة فللي ممارسللتها  ودراسللةتحليللل التجللارة املكافئللة فللي السللوق العللاملي،  •

 للتجارة املكافئة. 

 البحث:  منهج     4.1 

املنه الدراسة  هذه  ف 
ّ
توظ أهدافها،  تحقيق  سبيل  بالّتجارة في  بالتعريف  بدءا  الوصفي  ج 

بعد ذلك تحليل واقع الّتجارة املكافئة في السوق العاملي، وتحليل ممارسة تجارب بعض  املكافئة، ثم  

 .لهذا النوع من التجارةالدول النامية 

  املكافئةاملفاهيم األساسية للتجارة    2.

 :  مفهوم  وأهمية التجارة املكافئة 1.2

ا التجارة  أنشطة  السلع  تمثل  تداول  عندما ملكافئة  اخرى  وخدمات  سلع  بدل  والخدمات 

مع   التعامل  في  خاصة  وتنتشر  موجودة  غير  أو  مكلفة،  أو  صعبة  التقليدية  الدفع  وسائل  تكون 

التجارة   أشكال  من  شكل  هي  فاملقايضة  وهكذا  النامية.  الدول  ،  2014)تامر،    املكافئةحكومات 

عن عقد مقايضة محدد عبارة  لصفقات املتكافئة التي هي  . كما يمكن أن يعبر عنها با(457صفحة  

البعض دون   املنتجات والخدمات مع بعضها  تتبادل بمقتضاه  في دولتين  بين طرفين  القيمة واملدة 

د له، ولكن دورها كمقياس أن يترتب على ذلك تحويل للعملة، فدور النقود كوسيط للتبادل ال وجو 

عّرفها كل من  .(2014)دراسات قانونية واقتصادية،    حدىللقيمة حيث يتم تقييم كل سلعة على  
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Hennart And Anderson    على انها معامالت يقدم فيها البائع البضائع الى املشتري ويوافق تعاقديا

امل املئوية  النسبة  تستوي  والتي  املشتري،  من  البضائع  شراء  عليها  على  البيع  متفق  عقد  قيمة  ن 

تعتبر منظمة التجارة  العاملية وصندوق النقد الدولي ان    .(Zainal, Agus, & Moh, 2020)  االولي.

للنفط  املصدرة  البلدان  منظمة  مثل  اخرى  منظمات  حين  في  حرة"  "تجارة  هي  املكافئة  التجارة 

هناك دول مثل    الدولية.انتهاك لالتفاقات  تعتبرها بمثابة تجاوز التفاقيات التكتالت االحتكارية او  

س تملك  وقطر  املكافئة اميركا  التجارة  بشان  رسمية  الكويت    ياسة  غرار   على  اخرى  دول  بينما 

التجارة   هده  بشان  معلنة  سياسات  بها  توجد  ال  مثال   ,Guido , Marco, & Guido)والسعودية 

اسيان هما املسوق وعادة ما يكون شركة تحدث معاملة التجارة املكافئة بوجود طرفان اس  ..(2000

يخلص ن في غالب االحيان هو دولة نامية، يكون الوسيط بينهما سمسار  مصنعة للتكنولوجيا وزبو 

 : يوضح الشكل املواليمثل ما   للمنتجات مقابل عمولةاملعامالت عن طريق ايجاد مشترين 

 معاملة التجارة املكافئة  :1الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (458، صفحة 2014)تامر،   املصدر:

املتكافئ  الصفقات  اب  ةأسهمت  اقتحامات  تحقيق  تقنيات في  من  متدفق  لسيل  تكارية 

التمويل الجديدة، والتي صنعت بدورها نمط متكامل ومتطور من منظومات التمويل، والتي تحتاج  

أ وهو  واسعا  عميقا  فهما  وفهمها  جوانبها  وإدراك  معرفتها  االجهزة الى  كافة  به  تقوم  أن  خليق  مر 

 .(136، صفحة 2000)الخضيري، ادا وتصديرا ر ياملتخصصة في الّتجارة الخارجية است

 

 املسوق 
شركة غربية  عادة )

ة للمنتجات مصنع
 ( لوجياوالتكنو 

 العميل 
عادة حكومة دولة )

 ( انمية

 بيع املنتج او التكنولوجيا 

بيع املنتجات الواردة من  
العمالء اىل طرف اثلت  

 مشرتي
الواردة من  اجياد مشرتين للمنتجات

 ة مالء يف مقابل عمولالع

 استالم دفعة نقدية كجزء من السداد 
 استالم بضائع كجزء من السداد

مسسار )وسيط( التجارة  
 املكافئة

 البضاعة  النقد
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 أنواع التجارة املكافئة:  2.2

 ملوالي:االجدول  يلخصهاهناك العديد من أنواع التجارة املكافئة 

 : أنواع التجارة املكافئة1الجدول 

 التعريف     النوع 

وف Barterاملقايضة واحدا  عقدا  تتطلب  اموال،   دون   من  مباشرة  السلع  تبادل  فترة   ييتم 

 قصيرة.زمنية 

 عروض التعويض

Compensation 

Deals 

يمكن لشركة بيع معداتها   فمثاليتم الدفع فيها بكل من البضائع والنقدية، 

 بضائع.كالى البرازيل وتحصل على نصف املبلغ والنصف اآلخر  

 ادلة الشرائيةاملب 

Counter purchase 

ال يوافق  األول  في  املعالم  واضحي  عقدين  املحدد  ابتتطلب  السعر  على  ئع 

النقدي الصفقة االولى تتوقف   فإنة من املشتري، ومع ذلك  للبضائع ويتلقى 

الثاني ال العقد  ي يتوجب على املشتري ان يوافق ايضا على شراء سلع  ذعلى 

نسبة   انتاج  )أو  املشتري  املشتري(  من  بلد  في  وتجميعها  السلع  من  معينة 

 منه.    ةالعقد االول أو نسبة محددبنفس مبلغ 

اتفاق إعادة شراء  

 املنتج 

 Bay- back 

agreement 

لبناء منشأة ويتلقى  الالزمة  املعدات  أو  التكنولوجيا  البائع على توفير  يوافق 

 الدفع في شكل السلع التي تنتجها املنشأة.  

 نظام االوفست 

Offset 

وفي   أجنبي  طرف  يقيمها  التي  االستثمارية  املشروعات  حالة  في  يستخدم 

ت الصناعات التكنولوجية املتقدمة واألسلحة واملعدات الحربية، وفي  ادتوري

قابل يحصل املورد على نسبة من قيمة الصفقة في شكل بضائع من البلد  امل

 املستورد. 

أو   العمليات الثالثية

التبادل السلعي  

عدد  املت 

 Switchاألطراف

 Deal 

بين ا:  أطراف  3تتم  املدفوعات  بتحويل  )أ(  الدولة  تجاه  ملتقوم  عليها  ستحقة 

منه لحصولها  مقابل  )ب(  مبالغ  لها طرفها  يستحق  التي  )ج(  الى  بضائع  على  ا 

 . بضائع سبق توريدها اليها

 الصفقات الدائرية

Revolving Deal 

العملي بين طرفي  دائمة ومتصلة  ما تستخدم  عالقة شبه  التجارية، وغالبا  ة 

مصان أحد  وبين  الجنسية  متعددة  الشركات  أحد  العالم  هعبين  في  تقوم  فا 
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االولى بتزويد هذا الفرع باملعدات وقطع الغيار مقابل الحصول على جزء من  

 انتاجه بشكل مستمر )دائري(. 

التعاون  الصناعي 

 واالنتاج املشترك 

industrial 

cooperation and 

joint production 

وقد   يتم تبادل املنتجات بين طرفي العملية في اطار نشاط انتاجي مشترك

 يكون مستخدم املنتج النهائي أحد طرفي العملية أو طرف ثالث.

 اتفاقيات املشاركة 

joint-ventures 

تنشأ عندما ترغب احدى الشركات متعددة الجنسية في اختراق سوق أجنبي  

امكانية  يتمتع بحماية جمركية عال النقد االجنبي فيه دون  او تحول قيود  ية 

الشركة   فتقوم  اليه،  تقديم  عبالتصدير  أو  املشترك  لإلنتاج  اتفاقيات  قد 

 ل جانب من انتاج املصنع املشترك. املعاونة والخبرة على املقابل في شك

 . (3حة )خليل، صف ، و (459، صفحة 2014)تامر،   على:: من إعداد الباحثة  باالعتماد  املصدر

 املقايضة  مثل  التجارة املكافئة  عديدة من  انواعأن هناك  أمن خالل الجدول السابق  نجد  

تحمل الصفقات املكافئة كما  ،  نظام االوفستو   املبادلة الشرائية، كما نجد  اقل شيوعاوهي اليوم  

اأواعا  أن مثل  الثالثيةخرى  أنه  لعمليات  كما  تستخدم،  ما  أ  غالبا  بين  الدائرية  حد  الصفقات 

في اطار  ما  تجات  املن  تبادلويتم    العالم.الشركات متعددة الجنسية وبين أحد مصانعها املنتشرة في  

املشتركيعرف   واالنتاج  الصناعي  التعاون  نجد  عمليات  واخيرا  املشاركة ،  الخاصة   اتفاقيات 

الجنسية  با متعددة  عالية    جلأمن  لشركات  بحماية جمركية  يتمتع  أجنبي  تأاختراق سوق  حول و 

 . قيود النقد االجنبي فيه دون امكانية التصدير اليه 

 فئة: اك أسباب التجارة امل 3.2

األ   إّن  أحد  هو  النامي  العالم  لدول  بالنسبة  املتكافئة  الصفقات  الناجحة أسلوب  ساليب 

لتنشيط تجارتها الخارجية، حيث تستخدم الرقابة الجمركية في زيادة الصفقات املتكافئة مع دول 

ال السلع العالم  على  جمركية  رسوم  فرض  وعدم  الجمركية  التسهيالت  خالل  من  وذلك  خارجي، 

صفقة  دصامل ضمن  املستوردة   السلع   بالتالي  وذلكرة  و   متكافئة،  سلع  تصدير  خالل  طنية من 

يعود .  (2020)الهاشم،    لك يخف الضغط على امليزان التجاري ذواالستيراد بقيمتها سلعا أجنبية، وب

جنبية ال زايد لبلدان العالم الثالث ملمارسة التجارة املكافئة الى النقص في العمالت اسبب االتجاه املت 

مشاكل رئيسية متمثلة    4الدول  وازمة السيولة في البلدان املثقلة بالديون، ويواجه املوردون في هذه  
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ووجود  التخطيط  وانعدام  الشفافية،  ونقص  املعتمدة،  والخدمات  السلع  اسواق  وجود  عدم  في 

املحتملة.قي االسواق  الى  الوصول  دون  تحول   أّن   كما.  (Halbach & Osterkamp, 1989) ود 

االشكال املختلفة من التجارة املتكافئة قد أخدت شهرتها وأهميتها حديثا ألسباب عديدة من أهمها  

الديون  مشاكل  االجنبية،  العمالت  في  النقص  الدول،  بين  التجاري  املدفوعات  ميزان  توازن  عدم 

على    .(352)الدوري وصالح، صفحة    ارجية في معظم دول العالم الثالث، وركود الطلب العامليالخ

فيها   للنظر  أسباب  هناك خمسة   أّن   
ّ
إال املكافئة،  التجارة  تتجنب  الشركات  معظم  أن  من  الرغم 

 .(460، صفحة 2014)تامر،  :وهي

 املكافئة.ارة قد يكون البديل هو عدم التجارة على االطالق كما هو حال التج -

ا - موقع  على  الحصول  في  الشركة  املكافئة  التجارة  تساعد  أن  مما   واقألسيمكن  الجديدة 

 يؤدي الى عالقات مع العمالء الجدد. 

جديدة  - مصادر  لتطوير  خالق  بشكل  املكافئة  التجارة  الشركات  من  العديد  تستخدم 

 لإلمدادات، ويجوز للشركة تطوير موردين جدد في هذه العملية.

حسااس - في  املجمدة  األرباح  توطين  إلعادة  كوسيلة  املكافئة  التجارة  الشركات   باتتخدمت 

على  مح الحصول  من  الشركات  تتمكن  ال  وعندما  الخارجية،  الفرع  لعمليات  االموال  ظورة 

 بطريقة اخرى تقوم باستكشاف السوق املحلية للمنتجات التي يمكن تصديرها بنجاح.

إدا - إعداد  في  الشركات  تنجح  متعددة قد  الشركات  أنشأت  لذا  تجارية،  بعقلية  مريحة  رة 

مثل   موت"الجنسيات،  و " ورزجنرال  الكتريك "،  و"جنرال  و"سيمنز "،  أقساما    "توشيبا"، 

كبيرة  ودراية  سياسية   عالقات  ولهم  وابتكار،  ريادة  دوي  عامليين  مديرين  لتنمية  منفصلة 

ه وتدرك  للتداول.  القابلة  والسلع  السلع  من  مجموعة  هذه حول  قيمة  الشركات  ذه 

ط مديرها في التجارة خرال اات ملتابعة العروض الدولية ومحاولة تشجيعها من خال قالصف

املهارا تسهم  في املكافئة.  ولكن  املكافئة،  التجارة  فقط  وليس  الدولي،  األداء  في  املكتسبة  ت 

 مختلف املعامالت عبر الحدود األخرى كذلك. 

  :للصفقات املكافئة الترتيبات النقدية واملصرفية 4.2

ة يلخصها املصرفية و قديالترتيبات النيستلزم تنفيذ الصفقات املكافئة مجموعة من 

 الجدول املوالي:
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 : الترتيبات النقدية واملصرفية لتنفيذ الصفقات املكافئة 2الجدول 

 الترتيبات املصرفية  الترتيبات النقدية 

أية  - تحويل  الصفقة  تنفيذ  على  يترتب  عمالت  ال 

 أجنبية للخارج.

مسئولة  - الصفقة  على  املتعاقدة  الجهة  تكون 

 تيرادا وتصديرا.ذها اسن تنفيمسئولية كاملة ع

املصرفية من خالل  - الناحية  من  الصفقة  تنفيذ  يتم 

على   املتعاقدة  الجهة  تختاره  واحد  معتمد  بنك 

 الصفقة.

تتم محاسبة املصدرين واملستوردين املحليين في إطار  -

بالسوق    الصفقة املعلن  الصرف  سعر  أساس  على 

 املصرفية الحرة في تاريخ إبرام عقد الصفقة. 

ف- حسيتم  البنك  تح  دفاتر  في  اب 

الصفقة   حساب  مقابل  املحلي 

في  البنك املحلي  املفتوح لدى مراسل 

ينتج   وال  الصفقة.  معها  املبرم  البلد 

بين   التزامات  أية  الحساب  هذا  عن 

 البنكين بتحويل نقد أجنبي. 

بالنسبة  - فوائد  احتساب  اليتم 

تحتسب   ال  وكذا  للحسابين، 

 مصروفات أو عموالت. 

 

 .(2014)دراسات قانونية واقتصادية،  إعداد الباحثة انطالقا من نم : صدرامل 

 مخاطر التجارة املكافئة:   5.2 

)تامر،   يمكن أن تواجه الشركات مجموعة من املشاكل في مجال التجارة املكافئة كالتالي

 : (460، صفحة 2014

االسواق ها في  ة لبيعقد تكون البضاعة التي يقدمها العميل أقل جودة، مع امكانيات محدود -

 الدولية. 

عادة  - لكونها  العميل  يقدمها  التي  السلع  السوق على  الصعب وضع قيمة  يكون من  ما  غالبا 

يمل ال  قد  ذلك  الى  باإلضافة  الجودة،  منخفضة  مصنعة  منتجات  أو  شائعة،  غير  ك سلعا 

 املشتري الفرصة لفحص البضائع أو تحليل امكانياتها التسويقية.

في  - طرف  كل  ا  يميل  الش يء بتلصفقة  هذه  يفعل  سوف  نظيره  أن  متوقعا  قيمتها،  ضخيم 

 نفسه، وقد يجد البائع صعوبة في إعادة بيع السلع التي تلقاها كوسيلة للسداد. 

و  - ومرهقة  معقدة  عملية  املكافئة  التجارة  تكون  ما  تكون عادة  ما  وغالبا  للوقت،  مضيعة 

 العروض صعبة لتؤتي ثمارها.
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الحكو  - القواعد  تجعل  القد  من املكافئة  تجارة  مية  كثير  في  وتسبب  للغاية  ببيروقراطية 

 االحيان االحباط للشركة املصدرة. 

 عيوب التجارة املكافئة:   6.2

مجموعة من العيوب يرى العديد أن استخدام الصفقات املتكافئة في املبادالت التجارية له 

 :(4)خليل، صفحة كالتالي 

تكافئة وسيطرة امل بأسلوب الصفقات املان تتعتقبل    محدودية اختيار مصادر التوريد التي  -

من  كبيرة  مساحة  على  الدولية  التجارة  من  النوع  هدا  في  املتخصصة  العاملية  الشركات 

ألر  وتحقيقها  السلع  اتجاهات  وفي  االسعار  في  وتحكمها  حساب الصفقات  على  كبيرة  باح 

 الدول األطراف ومصالحها. 

في - واالستقرار  االلتزام  عنصر  واكممتابع  ضعف  معة  الصفقات  تنفيذ  توفير   ال  صعوبة 

 ضمانات مصرفية احتياطية.

نظام الصفقات املتكافئة أو املقايضة ال يصلح مع جميع املنتجات، حيث أن معظم خامات  -

يتم استيرادها من دول غ أن االدوية مثال  بالدوالر وال يمكن  أو  التعامل بعلمتها  ربية تفضل 

 تقبل نظام املقايضة.

اقع ا  .3  املكافئة في العالم لتجارةو

 : يعاملال السوق التبادلية في  تجارةلدور ا 1.3

أو عند  صعبةة اللعملتفتقر الدول إلى توفير القدر الكافي من ا عندما التبادلية   تجارةلتتم ا

 .السوق ب تجارةلا أنواعمباشرة أي نوع آخر من  حالةاست

  15التبادلية في   تجارة لوا عمالاأل  رجالالتقديرات إلى أن الحكومات و  شارتأ  1972في عام   

تدولة وقد  إلى   زايد ،  الدول  هذه  عام   دولة  27عدد  أوائل  1979في  وفي  القرن  ،  من  التسعينيات 

التبادلية  تجارة لمن ا كبير ل جزء  . يشتمدولة  100إلى   ةتجار لهذه ا التيل عدد الدول  وص،  ض ياامل

حمد سالم ومصطفى محمد ، )الرشيد ا  .أجهزةو  سياراتمن أسلحة و  العسكرية املعداتبيع    على

 .(9صفحة 

عام  ال تجارةلا استخدام زايدت مقايضة  العراقو  هندلا، عقدت  2000تبادلية، ففي  صفقة 

 بموجب املتحدةم  األموفًقا لتصديق   األرز و  القمحمقابل   طنفال غذاءمقابل ال النفطتحت مسّمى  

من   ادةامل حرب  عقوبا قانون خمسين  نقل   الذير  األم،  املتحدةم  لألمة  الثاني الخليجت  سّهل 

ات، بينما بلغ دوالر   6.85إلى   الواحدميل  البر ؛ حيث وصل سعر  الهندبرميل نفط يومًيا إلى    300000
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برميل   بيع  آل راقالع النفطسعر  عام  دوالرً   22حوالي   سيا ي  في  وافقت  2001ا.  مبادلة   الهند،  على 

)الرشيد احمد       .اء ذ غ مقابل ال  النفط  برنامجي كجزٍء من  العراقالخام   طنفالطن ونصف من   مليون 

 (8سالم و مصطفى محمد ، صفحة 

اال منظمة  مسؤولو  للالعام تفاقيةزعم  واتعريفة  الجمركية  ا تجارةلة  التبادلية  تجارةلأن 

أنها تمثل   بريطانياب صناعةلاو  تجارةلا وزارةفي حين أكدت   ،عالمال تجارةمن    %5حوالي   نسبةتمثل  

إلى   ،%   15نسبة أنها على وشك الوصول  العلماء   نسبةمع وصول   30% نسبة بينما يعتقد بعض 

ا الغرب و  لشرق ابين   تجارةلا بعض  ودتجاريالات  قطاعلفي  أوروبا  بدول شرق  الة   الثالث عالمول 

 أكثر . حالًيا، نجد  (9لم و مصطفى محمد ، صفحة  )الرشيد احمد سا  .50إلى % سنواتعدة   خالل

 لتبادلية. ا تجارةلالى ا تدعو منتظم أو  بشكٍل التبادلية  تجارةلتمارس ا دولة 80من 

لية بادالت رة تجالعلى ا تعتمد التيية من الصفقات  عاملال تجارةلا نسبة أن  اء على  الخبر أجمع  

التجارة املتكافئة.  من الصادرات االمريكية ستكون عن طريق  30%  كما أّن ،% 25و  20تتراوح بين  

(LE MOCI, 2012).    سبق ما  الى  موريسشركة  تصدر  إضافة  مقابل    فيليبس  لروسيا  السجائر 

للسداد،    املواد كوسيلة  الصناعية  كوكاكوال  الكيميائية  تتلقى  لصادراتها  معجون وكمدفوعات 

تركيا  لطماطم  ا في  املشترين  بولندامن  في  املشترين  توالعصير من  الى    شحن، كما  الكيميائية  املواد 

ثم   تبادل  عملية  في  الزجاجية  االواني  على  وتحصل  امريكا   تباعالصين  في  نقدا  املنتجات  هذه 

  .اليةالشم

تعدت   لية، إذاالستراأصبحت التجارة املكافئة الزامية لجميع املشتريات الخارجية للحكومة  

لالتصاالت   2.5 الزامية  املكافئة  التجارة  أصبحت  الجنوبية  كوريا  وفي  استرليني،  دوالر  مليون 

تتجاوز   الدفاع  ومشتريات  الحكومية،  والالسلكية  قا  1السلكية  آسيا   وفي  دوالر،  دت مليون 

واسعة    ع العامت القطااندونيسيا الطريق في وقت مبكر عن طريق اشتراط التجارة املكافئة ملشتريا

املقايضة   وروسيا  الشرقية  أوروبا  دول  ومارست  عديدةالنطاق،  لسنوات  التجارية   واملعامالت 

  100حتى   80، حيث أّن   نهائيةوالهند  التجارة التبادلية بين ايران  . باتت  (459، صفحة  2014)تامر،  

البلدين بين  الجمركي  التبادل  في  الجمركية  التخفيضات  الجمركية  .سلعة شملتها  التعاريف  تكون 

م سعرها  من  أقّل  التجاري  التبادل  عمليات  على  َقة  املتّفِّ الدول  التصدير  بين  بعمليات  قارنة 

الثنا االتفاق  عن  الخارجة  الدول  باقي  مع  اواالستيراد  أو  التعاريف  .االطرافملتعدد  ئي  تشمل 

بطابع تنافس ي داخل البلدين وتوفر الفرصة لتداول هذه ى  %  من التخفيض فتحظ 50الجمركية  
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البلدين في سوق  ع   .السلع  والهند  ايران  بين  التجاري  التبادل  مليارات    2016ام  بلغت قيمة  أربعة 

و  277و مليارين  منها  ايران  كانت حصة  الهندية  دوالر    مليون   587مليون دوالر،  الصادرات  وحصة 

 .(2018)موسوي،  مليون دوالر 890مليارا و

 حجم التجارة املتكافئة، وأنوعها الرئيسية:   2.3

 % 10منا كانت أقل  ، حيث نجد أنه1975-2000منذ الفترة   تزايد حجم التجارة املتكافئة   

 .The Mc Graw Hill companies, 2003, p)  )  .2000  خالل سنة  ،40% تجاوز   ثّم  1975سنةفي  

األنواع  .1 تطور  نالحظ  السابق  الشكل  خالل  من  املكافئة  للتجارة  الرئيسية  لألنواع  بالنسبة  أما 

كل   في  العاملة  الشركات  في  املئوية  بالنسب  املكافئة  للّتجارة  املقايضة الرئيسية  نجد  حيث  بلد، 

سجلها نظام االوفست   أعلى نسبة، كما أن  60%، بينما املبادلة الشرائية فكانت بنسبة  % 9بنسبة

الثالثية 73%بنسبة العمليات  نجد  بينما  حصة      ،  شراء  %،3أخدت  إعادة  اتفاق  نجد  وأخيرا  

 (The Mc Graw Hill companies, 2003, p. 2) .22 %بل املنتج

من  "قامت  والتنمية  للتجارة  املتحدة  االمم  بالتبادل  األونكتادظمة  خاص  مؤشر  بوضع   "

عا باملقايضة  العال لتجاري  وحدة بر  قيمة  ملؤشرات  املئوية  بالنسبة  املؤشر  هذا  حساب  يتّم  م، 

. تعتمد مؤشرات 2000الصادرات إلى مؤشرات قيمة وحدة الواردات مقارنة بأسعار سنة األساس  

ال على  الوحدة  ضبط قيمة  معايير  ظل  في   
ً
اتساقا تظهر  التي  البلدان  قبل  من  عنها  املبلغ  بيانات 

التجارية للسنة    جودة للمنظمة، والتي تم استكمالها من خالل تقديراتها مستخدمة في ذلك القيمال

كأوزان   أرقام  ثالثة  من  املكون  الدولية  للتجارة  املوحد  التصنيف  بمستوى  تقدر  والتي  السابقة 

 :2018-2000الفترة الشكل املوالي املؤشر خالل مرجحة. يعطي 

( خالل الفترة 100= 2000اري باملقايضة )دل التبادل التج(:مؤشر  صافي مع2الشكل رقم ) 

2000-2018  

 
 )البنك الدولي(   املصدر:
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بالتبادل   الخاص  والتنمية  للتجارة  املتحدة  االمم  أّن مؤشر  اعاله نالحظ  الشكل  من خالل 

الفترة    خالل  واضح   تزايد  في  العالم  عبر  باملقايضة  في    2008-2000التجاري  بدأ  انه  نالحظ  ثم 

الفترة   خالل  السنة 2014-2008التذبذب  هذه  من  انطالقا  باالنخفاض  بدأ  ما  سرعان  لكنه   ،

 له. من انه عاود االرتفاع إال انه لم يبلغ املستويات السابقة  وبالرغم

 املكافئة . تجارب بعض الدول النامية في ممارسة التجارة 4

 مصر والتجارة املكافئة:  1.4

تنشيط االقتصاد املصري،   لىوسائل التي بإمكانها املساعدة عالصفقات املكافئة من ال   تعّد 

على   الطلب  تخفيض  في  تساعد  استخدام حيث  بدون  والخدمات  السلع  تداول  عند  الدوالر، 

والدول  بين مصر  التجاري  التبادل  املدفوعات، وتحسين حركة  ميزان  في  العجز  للدوالر، ومعالجة 

 .هان التجارة معم باستخدام  هذا النوع ماألخرى التي تقو 

صفقات متكافئة للتبادل السلعي دون توسيط الدوالر بدًءا من   وروسياأقامت كل من مصر  

ثه على خلفية العالقات ، ومن املفيد أن تعود تلك الصفقات مرة أخرى وهو ما ينتظر حدو 1958

   .(2018)ندى،  لقوية بين الرئيس عبد الفتاح السيس ي ونظيره الروس ي فالديمير بوتينا

اقتصادها. الصفقات املتكافئة للتغلب على املشكالت التي يعاني منها  صر استخدام  تحاول م

واألرجنت  ولعل وبين  بينها  متكافئة  صفقة  إلبرام  دراسة  إعداد  ذلك  على  دليل  من  خير  تقوم  ين، 

بتزويد السوق األرجنتيني بالدواء املصري الجديد ملعالجة مرض ى التهاب الكبد الوبائي  خاللها مصر  

ما   املصدرة،كميات  ال س س ي"، لتحصل في املقابل على منتجات أرجنتينية الصنع بنفس قيمة  "فيرو 

  .يسهم في توفير العملة الصعبة وإصالح الخلل الحالي في امليزان التجاري 

ف الخبراء  بعض  مع على حسب  ترتبط  التي  الدول  مع  املتكافئة  الصفقات  نظام  تطبيق  إّن 

إّن مجموعة قامت بعمل دراسة وتحليل بيانات نحو   .رات الدوالراتمصر تجاريا، سيوفر عليها مليا

مصر  15 مع  ترتبط  أجنبية  وأخرى  عربية  دول  منها  ألنها  دولة  اختيرت  جيدة،  تجارية  بعالقات 

التعاون التجاري، والثانية أنها تستورد الدواء املصري، والثالثة أن    أشياء، األولى  3 معها في  تشترك

اء املصري في تلك الدول تتسم باليسر والسهولة ويسمح بها القانون الدولي.  إجراءات تسجيل الدو 

معدالت   بها  الدول  هذه  س ي"إّن  ف   "فيروس  روسيا،  مثل  دولة  لبيانات  ووفقا  قليلة،  قيمة  غير  إّن 

مليار دوالر سنويا، في حين أن حجم واردات    2.8فقط تصل إلى    "فيروس س ي"واء  احتياجاتها من د

https://www.masress.com/city/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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إلى    روسيامصر من   بالتالي هذا األمر يعني أن   .(2018)هبة،    مليار دوالر،    2.9لكافة السلع يصل 

 .  (2016)وجيه، دوالر مصر ستخفف العبء عن ميزانيتها بقيمة مليار 

اال أهم  مصرمن  بين  التجارية  البلدين   تفاقات  بين  التجاري  للتبادل  بروتوكول  والسودان 

ملعامالت التجارية بالعمالت الحرة القابلة للدفع وبنظام  ( ويتضمن أهم بنوده أن تتم ا1993)مارس  

 الصفقات املتكافئة. 

جديدة  2005 في آلية  تطبيق  واألسمدة  الكيماوية  للصناعات  التصديري  املجلس  اقترح 

النيل حوض  دول  مع  البدء    للتجارة  إمكانية  مع  املتكافئة  الصفقات  أسلوب  على    بإثيوبياقائمة 

الس املهمة  املصادر  فاتورة  كأحد  بخفض  تسمح  الجديدة  اآللية  أّن  كما  الحمراء،  اللحوم  تيراد 

 حمراء من إثيوبيا .الواردات املصرية السيما السلع الغذائية بنسبة كبيرة
ً
تباع    تستورد مصر لحوما

النظام حيث سينخفض سعر  جن  27للجمهور بسعر   تطبيق  في  النجاح  وفى حالة  للكيلوجرام،   
ً
يها

 للكيلو، خاصة بعد صدور قرار إلغاء نسبة    20املمتازة إلى    الكيلوجرام من اللحوم 
ً
٪ جمارك  5جنيها

لسوق اإلثيوبية  على اللحوم املبردة املستوردة، في املقابل تقوم مصر بتصدير العديد من املنتجات ل

هذه والعدس    مقابل  والفول  والسمسم  كالبن  األخرى  اإلثيوبية  املنتجات  من  وغيرها  اللحوم 

الصمغ وغيرها من املواد الغذائية ذات املستوى العالي املزروعة عضويا، إضافة الى أّن  والفاصوليا و 

ة عن توقيع مثل  الصفقات املتكافئة تنفذها شركات من القطاع الخاص، بعد أن توقفت الحكوم

في  (2009)يسرى،    اتهذه الصفق بين مصر 2012 .  املتكافئة  اتفاق مبدئي لعقد الصفقات  وضع 

إط في  االقتصادية وإيران  العقوبات  بسبب  األموال  تحويل  في  صعوبات  لوجود  السلع  تبادل  ار 

مقابل   وموالح  مصري  فوسفات  إيران  باستيراد  التبادل  هذا  ويعتمد  ايران  على  تصدير املفروضة 

 ات بترولية إيرانية.  بروبلين ملصر ومشتق

)  لىإبالعودة    لنا  04الجدول  يتضح  املالحق  من  الت(  معدل  صافي  التجاري مؤشر  بادل 

الفترةملصر  باملقايضة   غاية    2019-1990  خالل  الى  الفترة  بداية  في  باالرتفاع  بدأ   ، 2014الذي 

 . 2018املعدل في هذا لاعلى نسبة  سجلتوقد بالنسبة لباقي الفترة لوحظ عليه نوع من التذبدب، 

مع   أبدت   2019خالل التجارية  عالقاتها  لتعزيز  استعدادا  املصرية  الدول  الحكومة  كافة 

اإلفريقية من خالل »الصفقات املتكافئة«، خاصة وأن الحكومة تدعم عمليات النقل اللوجيستي 

 .(2018)الشروق،   % 50للدول اإلفريقية بنسبة 
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 تجارة املكافئة: ات العربية املتحدة والاالمار  2.4

األوسط " بدبي كمساهمة في تعزيز تواجد شركة الشرق  ميدل ايست بارترافتتحت شركة "

ال يعتمد على مفهوم التجارة    ميدل ايست بارتر"للمقايضة. إّن نظام التجارة باملقايضة عبر سوق "

 آلية املتاجرة في  كي خاص بالشركة، كما اّن االلكترونية بشكلها الواسع وإنما يتم من خالل نظام شب

ها على املوقع الشبكي  هذه السوق تتيح للشركات الراغبة في دخول هذه التجارة بناء صفحة خاصة ب

التي   االخرى  والسلع  بيعها  في  الراغبة  والسلع  الشركة  عن  املعلومات  كافة  بها  تضع  االنترنت  على 

يتم   أنه  إلى  الفتا  املقابل،  في  املعلوماتحتاجها  هذه  إتاحة  السوق فقط  في  األعضاء  للشركات  ت 

عا بشبكة  مرتبط  النظام  أّن  كما  بها،  خاصة  مرور  كلمات  أميركا باستخدام  في  الشركات  من  ملية 

عمليات   أّن  كما  تناسبهم،  التي  السلع  انتقاء  في  لألعضاء  أوسع  فرصة  يتيح  مما  وكندا،  واستراليا 

ب مباشرة  تتم  السلع  وتثمين  مناالتفاق  تدخل  دون  الشركات  لشركة   ين  اململوك  الشبكي  النظام 

بارتر"،" ايست  التج  ميدل  الوساطة  على  فقط  دورها  يقتصر  من خاللها والتي  تحصل  والتي  ارية 

املبرمة، مع منح الشركات خيار بيع جزء من منتجاتها نقدا بعد فترة  على عموالتها على الصفقات 

،كم  عام  إلى  اشهر  ستة  بين  ما  "تتراوح  أّن  بارترا  ايست  في ميدل  تواجدها  خالل  من  تستهدف   "

املنط  أسواق  بقية  إلى  خاللها  من  تنطلق  الذي  اإلماراتية  واملتوسطة السوق  الكبيرة  الشركات  قة، 

ألف درهم، إضافة إلى وجود اهتمام كبير من الشركات التي تعمل    500فقط بصفقات ال تقل عن  

والتص والعقارات  اإلنشاءات  مجاالت  بهذفي  الخدمات  وشركات  توقيع  ميم  تم  حيث  السوق،  ه 

مع   عن    35اتفاقات  تزيد  قد  السوق،  إلى  لالنضمام  اآلن  حتى  .ش  200شركة  )االتحاد    ركة 

  · (2008االقتصادي، 

تنجم فوائد جّمة نتيجة دخول املشتركين في مثل هذه األسواق كزيادة حجم املبيعات وعدد  

يؤ  مما  الشركة  شهرة  وزيادة  املبيعاتالزبائن  زيادة  لها  السيولة    من  توفير  الى  إضافة  النقدية، 

 للحصول على اال 
ً
حتياجات، وتخفيض تكلفة املصاريف  النقدية نتيجة عدم االضطرار للدفع نقدا

)املعروفة باسم بيز إكس( في دبي، وهي ذراع شركة التجارة    بيز إكستشينغأعلنت شركة    التشغيلية.

مدين من  تتخذ  التي  أنّ التبادلية  لها،   
ً
مقرا من  ة سياتل  أكثر  بقيمة  700ها سجلت  مقايضة  عملية 

محققة بذلك زيادة نسبتها    2011ل من العام  مليون درهم في النصف األو   15إجمالية تجاوزت مبلغ  

الذي شهدته شركة  10 النمو  إّن  املنصرم.  العام  نفسها من  الفترة  مع  مقارنة  إكس %  ، يعكس بيز 

ال في  املتزايد  بين الشر االهتمام  التجاري  العاملي. فبحسب املنظمة الدولية  تبادل  كات على الصعيد 
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مسجلة بذلك    2010و  2004% بين العامين  45.5ة  ببنس  للتجارة التبادلية، نمت التجارة التبادلية

 من  
ً
 كبيرا

ً
العام    30.3ارتفاعا في  العامين    44.1إلى    2004مليار درهم  في    2010و  2009مليار درهم 

لم نمو  اال  وهو  باالنهيار  قط  باألصول يتأثر  تختّص  التي  الشركات  أّن  ذلك  العالم،  في  قتصادي 

وشركات األغذية  شركات  مثل  املستخدمة،   التالفة  غير  منتجاتها  مقايضة  من  تستفيد  الطيران 

تأجير   شركات  مثل  املواسم  بعض  في  خفيفة  حركة  تشهد  التي  للشركات  بالنسبة  األمر  وكذلك 

 . (2011االقتصادي،  )البيان أو دور السينماالسيارات، الفنادق 

 ( الجدول  املالحق  04يلخص  من  باملقا(  التجاري  التبادل  معدل  صافي  لدولة يضة  مؤشر 

فخالل الثالث سنوات االولى نجد املؤشر في ارتفاع متواصل في   2019-2011  خالل الفترةاالمارات  

نسبة التي حيث عاد تقريبا الى ال  ،2013مقارنة مع    2014حدث انخفاض طفيف في    ثم  ،كل سنة

 .  عرف تذبدبا واضحا 2019-2015، لكن خالل الفترة  2011سجلها في 

 ايضة في اندونيسيا:  تجربة املق 3.4

ال دول  مع  التجارية  املقايضة  اندونيسيا  الحمائية اقتحمت  للعراقيل  التصدي  بهدف  عالم 

االندون الحكومة  اصدرت  املتقدمة.  الدول  تفرضها  نهاية  التي  ي  1982يسية  بإمكانية  قرار  قض ي 

اء أو تبادل املنتجات العمل باملقايضة التجارية في العقود الحكومية بأن يلتزم املتعامل االجنبي بشر 

في   واملصدرين  املستوردين  على  يتعين  كما  املستوردة  املنتجات  قيمة  تساوي  بقيمة  االندونيسية 

الدوائر الحكومية واملشاريع مليون دوالر باستيراد    اندونيسيا ربط الصادرات بقيمة تزيد عن نصف 

في كل صفقة، األ  للدولة  في مجال املقايضة تنطوي  مر الذي جعل السياسة االندونيساململوكة  ية 

 : (59، صفحة 2016)االسدي،  على الخصائص التالية

تاريخية إّن صادرات املقايضة التجارية من اندونيسيا يجب أن تكون إضافة على املشتريات ال -

 ولة االجنبية، أي ال بد من االضافة الى هيكل التجارة السابقة بين الطرفين،للمؤسسة أو الد

الطرف - اخالل  فرض   إّن  الى  يؤدي  املقايضة  تجارة  في  عليها  املنصوص  بالتزاماته  االجنبي 

 من قيمة االلتزامات التصديرية التي لم يعنى بها ذلك الطرف.   50%عقوبة تعادل  

ا - عقود  بمنتجاإن  املتعلقة  مراحل لتصدير  على  تتم  ان  يجب  االندونيسية  التصدير  ت 

اال على  تنجز  وأن  العقد،  مدة  منتظم خالل  عقد وبشكل  فترة  انتهاء  قبل  أشهر  بثالثة  قل 

 االحتياجات الحكومية. 

والعتاد  األسلحة  صفقات  لتشمل  املقايضة  نطاق  توسيع  الى  اإلندونيسية  الحكومة  سعت 

املب وهي  إالحربي  بين  تنامت  التي  على  ادالت  املفروضة  الدولية  العقوبات  ظل  في  وروسيا  ندونيسيا 
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املقايضأروسيا حيث   عمليات  بين  من  االندونيسية نه  الحكومة  قيام  هو  املجال  هذا  في  املنجزة  ة 

طائرة مقاتلة من طراز سو خوري الروسية، وتم   11بمقايضة الشاي والقهوة وزيت النخيل مقابل  

عل منتصف التوقيع  االتفاقية  مؤسسة    2017ى  ومؤسسة   روستيكبين  ساهان الروسية  بيرو 

 . (1210، صفحة 2017طروبيا ، )بالل و االندونيسية وكالهما مملوكين للدولة. 

املثال   )على سبيل  للتحويل  القابلة  العمالت  في  نقصا  االندونيسية  الحكومة  واجهت  عندما 

جنرال على الدفع نقدا، طلبت من "ليني( وكانت غير قادرة  مريكي واليورو والجنيه االستر الدوالر األ 

 . (458، صفحة 2014)تامر،  لجزئي" قبول بعض املنتجات املحلية على أن تقوم بالسداد االكتريك

إلندونيسيا   )بالنسبة  الجدول  املالحق  04يعطي  من  التجاري (  التبادل  معدل  صافي  مؤشر 

لى  إ   1990املعدل من سنة    احظ زيادة واضحة في هذ، حيث يال 2019-1990  باملقايضة خالل الفترة

.  أالتي سجلت  ،  2011 الفترة  كل  في  للمعدل  نسبة  املعلى  هذا  يعرف  ذلك  لم  بعد  استقرارا  ؤشر 

،  2018و2017    في    وعاد لالرتفاع  2016نخفض في  ا، بعد ذلك  2015حيث نالحظ ارتفاعه في سنة  

 . 2019االنخفاض في سنة   لكنه عرف

  :للتوسع في أسواق إفريقيا الجزائر لنظام املقايضة استخدام 4.4

 1999و  1994ت عامي  ، وأدخلت الحكومة عليه تعديال 1968بدأ العمل بقانون املقايضة في  

التبادل   في  بسلع(  سلع  )تبادل  املقايضة  نظام  باستخدام  الحالية  نسخته  في  القانون  ويقض ي 

والنيج مالي  الجزائر من جهة وكل من  بين  السالتجاري  أما  ثانية،  في  ر من جهة  تبادلها  يتم  التي  لع 

ين اإلفريقيين مقابل  إطار القانون فتشمل حصول الجزائر على منتجات زراعية ومواش ي من البلد

والزيوت  والدهون  الغذائية  واملعجنات  والخضر  والفواكه  التمور  تشمل  جزائرية  سلع  منحهما 

دة في إطار تجارة املقايضة ن على أّن السلع املستور وبعض مواد البناء والتبغ، كما ينص هذا القانو 

املفعول إلى اليوم، كما أنه ووفق ال يجوز أن تنتقل إلى خارج الواليات املعنية، وبقي القانون ساري  

في   الجزائرية،  التجارة  وزارة  أصدرته  في  2019يناير    7بيان  إقرارها  املنتظر  التعديالت  تشمل   ،

إلى   موريتانيا  ضم  باملقايضةالقانون  املسموح  الجزائرية    الدول  السلع  توسيع  إلى  إضافة  معها، 

صناعية منتجات  لتضم  املقايضة  في  إدخال    .(2020)عاطف،    املستخدمة  إلى  الجزائر  تتجه 

واليات  عدة  لتجار  يسمح  املاض ي،  القرن  ستينيات  في  الصادر  املقايضة،  قانون  على  تعديالت 

ة التجارة مع دولتي مالي والنيجر،  وتندوف  وأدرار، بممارس  حدودية جنوبية هي  تمنراست  وإليزي  

ال  ييأت  .جمركيةفة  يدون سداد تعر  املبادالت  تجارية مع جيرانها األفارقة، ودعم ذلك بهدف تطوير 
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الصناعات املحلية، وتخفيف الضرر الناجم عن تراجع عائدتها من النفط، مثل ما يوضح الجدول 

 املوالي:

افع ت :3الجدول   لجزائر عديل قانون املقايضة في ادو

افع   التعديالت  الدو

تطوير 

املبادالت  

 التجارية 

 

قانون تأتي في إطار عزم الجزائر رفع املبادالت التجارية مع  إن التعديالت املقترحة على ال

املأمول؛   دون  يزال  ال  الدول  تلك  مع  التجاري  التبادل  أن  إذ  النيجر،  ومالي  موريتانيا 

ماليين دوالر( سنويا؛    5ماليين دينار )   603  د منها سنويا منتجات بقيمةفالجزائر تستور 

للمرة األولى إلى النيجر؛ ما يؤكد على    ، صدرت الجزائر شحنة أسمنت2019ومع مطلع  

خلق   أجل  من  املجاورة  اإلفريقية  الدول  مع  التجارية  املبادالت  تطوير  الحكومة  نية 

 .أسواق جديدة للصناعات املحلية

تعويض  

عائدات  

 النفط 

ر أو تعديل قانون املقايضة، هو املشاكل التي يعاني منها االقتصاد  الدافع لتغيي 

اجع عائدات تصدير النفط منذ عدة سنوات، من أجل ان  يشمل  الجزائري، جراء تر 

منتجات مختلفة، والسماح للشركات الصناعية الجزائرية بالدخول إلى الدول  

 .ها ولالقتصاد الجزائري اإلفريقية، وتحقيق عائد مالي ل

عم  د

الصناعات  

 املحلية 

 

ا  تستطيع  التي  القريبة  اإلفريقية  الدول  دخول  في  الجزائر  بشكل  ترغب  فيها  ملنافسة 

جيد، ومن ثم تحسين قدرات الشركات الصناعية الجزائرية على املنافسة في املستقبل،  

الجزائرية املرور عبر دول  بالتالي فإّن تعديل قانون املقايضة يسمح للصادرات السلعية  

الّن  واملستهلكين،  األسواق  من  املزيد  وبالتالي  أخرى،  إفريقية  دول  إلى  والنيجر،    مالي 

على   القادرة  غير  املحلية،  الصناعات  أداء  تحسين  إلى  أكثر  تتجه  الجزائرية  السلطات 

 املنافسة في األسواق األوروبية، وحتى في بعض دول الجوار مثل تونس واملغرب.

( 2019)عزيز، وكالة االناضول لالخبار، انطالقا من من إعداد الباحثة  املصدر:  

، 2019-1990خالل    الجزائرفي  التجاري باملقايضة  مؤشر صافي معدل التبادل  فيما يخص  

ويعد املؤشر اكبر من   2011الى  1990( من املالحق قفزة واضحة من سنة  04نالحظ من الجدول )

، ويمكن اعتبار  2013-2011ل السنوات  افظ املؤشر على ارتفاعه خال وقد ح  السابقة،كل الدول  

لكنه بعد   2016-2014لذي عرفه خالل السنوات ذلك خالل الفترة املتبقية ماعدا بعض التذبذب ا

 .2019وسجل انخفاضا طفيفا في   2018-2017اخذ في االرتفاع  في كل من  2016
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 .خاتمة: 5

بالنسبة    املتكافئة  التجارة  األساتعتبر  أحد  النامية  الخارجية، للدول  تجارتها  لتنشيط  ليب 

شهرتها املكافئة  التجارة  من  املختلفة  االشكال  أخدت  تتم    حيث  عديدة.  ألسباب  حديثا  وأهميتها 

الشرائية،   واملبادلة  التعويض،  عروض  املقايضة،  مثل  االنواع  من  العديد  وفق  املكافئة  التجارة 

ونظام   املنتج،  شراء  إعادة  الثال اتفاق  العمليات  عمليات  االوفست،  الدائرية،  الصفقات  ثية، 

املشارك اتفاقيات  املشترك  واالنتاج  الصناعي،  من   ة. التعاون   مجموعة  املكافئة  التجارة   
ّ
تحف

في   لبيعها  محدودة  امكانيات  مع  أقل جودة،  العميل  يقدمها  التي  البضاعة  تكون  أن  مثل  املخاطر 

بالنسبة للفرضيات التي  م قيمتها .طرف في هذه الصفقة بتضخياالسواق الدولية، أو قد يميل كل  

نجد أّن الدول النامية تستخدم التجارة  الفرضية االولى  تّم وضعها فقد تأكدت صحتهما حيث أن  

لتنشيط   مصر،املكافئة  مثل  املدفوعات،  ميزان  في  العجز  ومعالجة  الدول اقتصادها  تلجأ  كما 

للتص املكافئة  التجارة  الى  املالنامية  الحمائية  للعراقيل  مثل  دي  املتقدمة،  الدول  من  فروضة 

أّن   الى  ضافة  من  اندونيسيا،  النوع  هذا  تستخدم  الدولية  وروسيا  العقوبات  ظل  في  التجارة 

املفروضة عليها، وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية، كما ظهرت من خالل الدراسة اسباب اخرى 

مثل   التجارة  من  النوع  هذا  التجار تحالستخدام  التبادل  حركة  علسين  الطلب  تخفيض   ىي، 

، إضافة لعائدات النفطيةاودعم الصناعات املحلية، وتخفيف الضرر الناجم عن تراجع    الدوالر،

الدراسة  إ خلصت  وايران.  روسيا  مثل  الدول  على  الواقعة  العقوبات  تخفيف  من  إلى  العديد  لى 

 النتائج كالتالي:

حيث عقدت العديد من الصفقات عن ئة في األسواق العاملية  تزايد االهتمام بالتجارة املكاف -

مسّمى  طريقها   ال النفطتحت  أو  رز األ و  القمحمقابل   النفط غذاءمقابل  مقابل ،  السجائر 

 املواد الكيميائية الصناعية. 

ظهرت التجارة املكافئة في السوق اإلماراتية باهتمام كبير من الشركات التي تعمل في مجاالت  -

دمات بهذه السوق، حيث يجني املشتركين في رات والتصميم وشركات الخاإلنشاءات والعقا

حجم   زيادة  مثل  عديدة  فوائد  األسواق  هذه  شهرة مثل  وزيادة  الزبائن  وعدد  املبيعات، 

 الشركة. 

اجل   - من  املكافئة  التجارة  مصر  تخفيض استخدمت  في  واملساعدة  اقتصادها،  تنشيط 

ركة التبادل التجاري زان املدفوعات، وتحسين حالدوالر، ومعالجة العجز في مي  ىالطلب عل

https://w.mdar.co/cat-141561.html
https://w.mdar.co/cat-140717.html
https://w.mdar.co/cat-141561.html
https://w.mdar.co/cat-141632.html
https://w.mdar.co/cat-139266.html
https://w.mdar.co/cat-139266.html
https://w.mdar.co/cat-139266.html
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معها النموذج  هذا  بتنفيذ  تقوم  التي  األخرى  الدول  وبين  ك بينها  اندونيسيا ما  ،  اقتحمت 

الدول   تفرضها  التي  الحمائية  للعراقيل  التصدي  بهدف  العالم  دول  مع  التجارية  املقايضة 

بينما  املتقدمة للتوسع،  تطوير   بهدف   في أسواق إفريقيا  تعول الجزائر على نظام املقايضة 

الض املحلية، وتخفيف  الصناعات  األفارقة، ودعم  مع جيرانها  التجارية  الناجم املبادالت  رر 

 عن تراجع عائدتها من النفط .

 من خالل هذه الورقة البحثية نقدم فيما يلي بعض التوصيات:             

ا - نمو  يعزز  بما  املكافئة  التجارة   في  النظر  اإعادة  للوصول  الدولية  عاملي  لتجارة  اقتصاد  لى 

و  اكبر،  سياس ي  واستقرار  التجارة قوي  وقياس  وتحليل  لدراسة  املجهودات  من  املزيد    بذل 

 املكافئة والدور الذي تلعبه في التجارة العاملية.

بما   - التجارة  من  النوع  هذا  في  تظهر  قد  التي  املشاكل  لحل  خاصة  وقوانين  اتفاقيات  وضع 

 طراف املتعاقدة.اداء االلتزامات بين اال يضمن تأمين 

اال املكافئة  التجارة    تنمية - العمالت  شّح  من  تعاني  التي  نمًوا  األقل  للدول  ، جنبية بالنسبة 

 التسهيالت االئتمانية للوصول الى تبادل السلع والخدمات مع الدول األخرى.  و 

للبلد ويتم   أو توفير تكنولوجيا أو معدات أو،  بناء مصانع  في الدول النامية - خدمات أخرى 

يدفع عجلة  ان  للعقد، من شأنه  االنتاج كدفعة جزئية  معينة من  االتفاق على أخذ نسبة 

بلدان خاصة اذا تميز املنتج باألهمية البالغة القتصاد الدولة مما يغنيها عن النمو في هذه ال

نسبة   وارتفاع  البطالة،  معدالت  خفض  الى  يؤدي  قد  كما  وامكانيةاملبيعاتاستيراده،   ، 

 .ألسواق الصعبةالولوج الى ا

التجربة املصرية في - ال  االستفادة من  للقطاع الخاص في  املكافئة بشكل  مشاركة  يفيد تجارة 

 الطرفي من طرف باقي الدول النامية.

وكذا   - املجال  في  املستهدفة  البلدان  وكذلك  للتبادل  القابلة  للسلع  وخرائط  خطط  وضع 

من  املحتملة  العائدات  ا  دراسة  على  والعمل  عملية،  للشركاء حسب كل  قتراح سلع جديدة 

 التوقعات بعيدة املدى. 

ال التجارة املكافئة، حيث في حالة العجز عن  يمكن ملصر االستعانة بالجانب السياحي في مج -

 .تم دفع قيمة االستضافة إلى الفنادق املصريةالدفع يقابل باستقبال وفود سياحية ي
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للتبادل يفتح امامها مجاال واسعا    مما  املكافئةالتجارة  كثر بأاالهتمام  بالنسبة للجزائر عليها   -

 يع صادراتها خارج البترول.، لتنو مع الدول االفريقية التي تعتبر اسواقا خصبة
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 :مالحق.7

لكل من مصر، (100=2000مؤشر  صافي معدل التبادل التجاري باملقايضة ): 4 الجدول 

 2019 -1990الل الفترة خعربية املتحدة الجزائر، اندونيسيا، االمارات ال
 2013 2012 2011 2000 1990 اسم البلد/السنة 

جمهورية مصر  

 151,3626558 152,772702 148,8186622 100 101,2195122 العربية 

 121,8435134 129,0984665 134,2163952 100 94,89795918 ونيسياإند

المارات العربية  

 178,9310193 177,3490873 176,1497815 100 .. املتحدة

 283,1411813 290,9305132 262,5470485 100 73,94957983 الجزائر

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 اسم البلد/السنة 

جمهورية مصر  

 150,5142155 153,3208543 149,0685022 147,6890972 144,8927869 149,6699449 العربية 

 117,503613 118,420467 119,575544 116,7463543 116,1478699 119,0541123 إندونيسيا

المارات العربية  

 158,7032976 164,9364394 152,8648477 141,9175131 148,5987821 176,3958223 املتحدة

 183,9597165 208,7980145 176,7435931 155,4208304 188,3084621 270,0399303 ائرالجز 

   )البنك الدولي(  املصدر:
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 أثر االنفاق الحكومي الصحي على النمو االقتصادي في الجزائر

 (2019-2000دراسة قياسية للفترة )

The impact of health government spending on economic growth in Algeria 

 Standard study for the period (2000-2019) 

 2فاطمة الزهراء زرواط، 1ديناوي أنفال عائشة

DINAOUI anfel aicha1, ZEROUAT fatma zohra2 

 mosta.dz-anfel.dinaoui.etu@univ ، )اجلزائر( جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغان   1
 mosta.dz-fatimazohra.zerouat@univ  ،)اجلزائر( جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغان،   2

 
 

      08/10/2120تاريخ النشر:                04/10/2120تاريخ القبول:                  05/07/2120تاريخ االستالم: 

 

 :  ملخص

لذلك ال بد أن يتمتع بموفور الصحة    يعتبر املورد البشري اللبنة األولى لبناء أي اقتصاد وانتعاشه  

التنموية الحركة  في  ايجابية  بحثنا وهو  ليساهم بطريقة  الهدف من  يتضح جليا  التقديم  وفي ضوء هذا   ،

عن طريق  (  2019-2000رة )خالل الفت  قياس أثر االنفاق الحكومي الصحي على النمو االقتصادي في الجزائر  

 ( ARDLنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني املوزع )اعتماد 

الى أن االنفاق    تم التوصل   EViews.9بعد استخدام عدد من األساليب االحصائية باعتماد برنامج  

 . جل الطويلالحكومي الصحي ال يؤثر على النمو االقتصادي في املدى القصير في حين يؤثر عليه ايجابيا في األ 

 انفاق حكومي صحي، نمو اقتصادي، اقتصاد قياس يكلمات مفتاحية: 

 C1؛ O4؛ JEL : I13 اتتصنيف

Abstract: 

The human resource is the first building block for any economy and its recovery.  

Therefore, it must enjoy good health to contribute in a positive way to the development 

                                                                                  ___________________________ _______________ 

 dinaoui.anfel@gmail.comيميل: ، ال ديناوي أنفال عائشةاملؤلف املرسل:  

mailto:fatimazohra.zerouat@univ-mosta.dz
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movement. In the light of this presentation, the objective of our research becomes clear, which 

is to measure the impact of health government spending on economic growth in Algeria 

during the period (2000-2019). By adopting an autoregressive ARDL model. 

After using a number of statistical methods in the EViews.9 program, it was concluded 

that health government spending does not affect economic growth in the short term, while it 

affects it positively in the long term. 

Keywords: Health government spending; economic growth; econometrics.  

Jel Classification Codes :  I13 ; O4 ; C1 

 

   :مقدمة .1

مهمة  نقطة  وهي  واالجتماعي  االقتصادي  التقدم  أهداف  من  هدف  الصحة  اعتبار  يمكن 

لتحقيق رفاهية الشعوب واملجتمعات كما أنها حق من حقوق اإلنسان لذلك تولي جميع الدول أهمية 

الطريق الوحيد لتوفير التغطية الصحية  كبيرة لتحقيق رعاية صحية تتصف بالفعالية والكفاءة ألنها  

الشاملة وبلوغ أهداف التنمية املستدامة، لكن التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي عرفتها جل  

بلدان العالم التي تتمثل في تغير أنماط االستهالك وتزايد النمو السكاني وظهور عدة أوبئة وأمراض 

الخدم على  الطلب  ارتفاع  إلى  أدت  اإلنفاق مستعصية  معدل  ارتفاع  عنه  ينتج  وهذا  الصحية  ات 

التغيرات  بسبب  وتنامت  الصحية  نفقاتها  زادت  التي  البلدان  من  والجزائر  الصحي،  الحكومي 

الخدمات  على  الطلب  زيادة  إلى  أدت  والتي  الجزائري  املجتمع  عاشها  التي  واالجتماعية  االقتصادية 

جزءا كبيرا من املوارد املالية لتطوير الخدمات    الصحية لذلك بذلت الجزائر جهودا كبيرة وخصصت

املورد   إنتاجية  على  التأثير  خالل  من  االقتصادي  النمو  على  كبير  بشكل  تؤثر  باعتبارها  الصحية 

 البشري. 

 :شكالية البحثإ 1.1

 التالي: تحددت مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيس ي  تأسيسا على ما تقدم

 يساهم النفاق الحكومي الصحي في رفع معدل النمو االقتصادي في الجزائر؟ له 

 ويتفرع هذا السؤال الى االسئلة التالية: 

 ماذا نقصد باإلنفاق الحكومي الصحي  وما هي مصادره؟  -

 ما هي سمات النمو االقتصادي؟ -



 أثر االنفاق الحكومي الصحي على النمو االقتصادي في الجزائر

 (2019-2000دراسة قياسية للفترة )

 

60 

 

 اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في الجزائر؟كيف يؤثر  -

 : البحثفرضيات      2.1

اإلنفاق الحكومي الصحي  يعتبر  :التاليةبغرض اإلملام بحيثيات املوضوع ننطلق من الفرضية 

 االقتصادي. قوة دافعة للنمو مع تطبيق مستوى عال من الرقابة على األداء 

 : البحث أهداف     3.1

تمويله  ومصادرإظهار مفهوم اإلنفاق الحكومي الصحي  على التركيز  في الدراسة أهداف تكمن

في الجزائر وكيفية تحقيق تنمية مستدامة بالقطاع الصحي الجزائري باإلضافة إلى تسليط الضوء  

عن سمات النمو االقتصادي ومعرفة اذا كان ضخ األموال داخل املنظومة الصحية الجزائرية يرفع  

 معدالت النمو االقتصادي. 

 :البحث منهج     4.1

اإلحص املنهج  اعتماد تم  العالقة  تحليل  خالل  من املطروح التساؤل  عن لإلجابة ائي  التحليلي 

 . اإلنفاق الحكومي الصحي والنمو االقتصادي في الجزائر بين املوجودة االقتصادية

   هيكل البحث:     5.1

أن  عمل ارتأينا  السابقة  االشكالية  الدراسة نقسمالجة   في ركزنا فقد محاور، أربعة إلى هذه 

في املحور   الصحي  اإلنفاق الحكومي ماهية على األول  املحور  أما  في الجزائر   الثاني ومصادر تمويله 

املحور  إظهار حاولنا فقد وفي  لتعريفه  التعرض  بعد  االقتصادي  النمو    على  ركزنا الثالث سمات 

إلى   الرابع  املحور  في  ثم تطرقنا  والنمو االقتصادي  الصحي  الحكومي  اإلنفاق  بين  املوجودة  العالقة 

 دراسة قياسية إلظهار اثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في الجزائر. 

  السابقة:الدراسات      5.1

 هناك مجموعة من الدراسات تطرقت ملوضوع البحث نذكر منها:

   التعاون مجلس  دول  في  االقتصادي  والنمو  الصحية  الرعاية  على  االنفاق  بين  العالقة 

: مقال من اعداد تطبيقية باستخدام التكامل املشترك والعالقة السببيةالخليجي دراسة  

، 2، العدد41، املجلد  لإلدارةالباحث محمد بن موس ى عثمان عقيلي منشور في املجلة العربية  

وقد عالجت الدراسة االشكالية التي تدور حول العالقة بين االنفاق على الرعاية   2021سنة  

وكان الهدف منها معرفة تأثير االنفاق على الرعاية الصحية على الصحية والنمو االقتصادي  

( من خالل التحقق 2020-2000النمو االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة )
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أن  الى  الدراسة  توصلت  املتغيرات،  بين  املتوقعة  السببية  والعالقة  املشترك  التكامل  من 

مالن في جميع دول مجلس التعاون الخليجي مما يدل  االنفاق الصحي والنمو االقتصادي متكا

الرعاية  على  االنفاق  بين  قوية  سببية  عالقة  ويوجد  بينهما  املدى  طويل  ارتباط  وجود  على 

 ( 2021) محمد بن موس ى ، الصحية والنمو االقتصادي في املدى الطويل والقصير. 

   الحكومي االنفاق  )أثر  االقتصادي  النمو  في  الصحة  قطاع  على   (: 2016-1981الصحي 

للعلوم   السودان  جامعة  محمد،  أحمد  محمد  ريان  الباحث  اعداد  من  ماجستير  رسالة 

لسنة   االشكالية  2019والتكنولوجيا  من  الدراسة  انطلقت  ه  التالية:،  االنفاق   و ما  أثر 

الحكومي على قطاع الصحة في النمو االقتصادي في السودان؟ حيث كانت تهدف الدراسة الى 

النمو  في  الصحة  قطاع  على  الحكومي  االنفاق  أثر  لتوضيح  قياس ي  نموذج  وتقدير  صياغة 

االقتصادي في السودان، توصلت الدراسة الى وجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بين 

 ( 2019)ريان ،   الحكومي على قطاع الصحة ومتوسط دخل الفرد الحقيقي.االنفاق 

 مقال من اعداد اقتصاديات الخدمات الصحية وأثرها على النمو االقتصادي في السودان :

واالدارية  االقتصادية  العلوم  مجلة  في  منشور  محمد  حسن  العزيز  عبد  خالد  الباحث 

العدد املجلد 15والقانونية،  سنة  2،  انطلقت 2018،  حيث  السودان،  شندي  بجامعة   ،

ما تأثير تطور القطاع الصحي على معدالت النمو االقتصادي   التالية: الدراسة من االشكالية  

؟ كانت تهدف الدراسة الى تأثير تطور القطاع الصحي )من حيث الكوادر الطبية في السودان

واملرافق الصحية( في السودان على معدالت النمو للناتج املحلي االجمالي ومعدل النمو العام  

لالقتصاد، توصلت الدراسة الى أن تزايد هجرة الكوادر الطبية وضعف عدد املرافق الصحية 

 (2018)حسن، الت النمو االقتصادي بسبب تدني االنتاجية. أدى الى انخفاض معد

  العالقة بين االنفاق الحكومي الصحي والنمو االقتصادي في الجزائر دراسة قياسية للفترة

و   (2000-2014) مكيد  علي  الباحثين  اعداد  من  مقال  مجلة   سومية  :  في  منشور  فرقاني 

املجلد   والتنمية،  العدد  5االقتصاد  سنة  2،  حيث   2017،  املدية،  فارس  يحيى  بجامعة 

ما التالية:  االشكالية  من  الدراسة  النمو   انطلقت  على  الصحي  الحكومي  االنفاق  تأثير  مدى 

االنفاق   االقتصادي في الجزائر؟ حيث كانت تهدف الدراسة الى اختبار وقياس أثر التغيرات في

الحكومي الصحي على النمو االقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج اقتصادي مشتق من  

دالة كوب دوغالس وتوصلت الدراسة الى عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين 

 ( 2017)مكيد و فرقاني،  التغيرات في االنفاق الحكومي الصحي والناتج املحلي االجمالي. 
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  نمذجة قياسية للعالقة السببية بين االنفاق العام على قطاع الصحة والنمو االقتصادي

الفترة   الجزائر خالل  )دراسة حالة  فانجر  قانون  :2013- 1995في ظل  اعداد   (  مقال من 

ة، الباحثين بحوص ي مجدوب، سليماني الياس، عريس عمار، منشور في مجلة رؤى استراتيجي 

العدد7املجلد   سنة  2،  انطلقت 2017،  حيث  الوادي،  لخضر،  حمه  الشهيد  بجامعة   ،

يسبب  أن  الصحة  لقطاع  املوجه  العام  لإلنفاق  يمكن  هل  التالية:  االشكالية  من  الدراسة 

الزيادة في النمو االقتصادي بالجزائر؟ حيث كانت تهدف الدراسة الى تحليل العالقة السببية 

قط  على  االنفاق  والطويل بين  القصير  األجلين  في  الجزائر  في  االقتصادي  والنمو  الصحة  اع 

واختبار النظريات االقتصادية املفسرة لهذه العالقة بالتركيز على أسلوب التكامل املشترك، 

في  الى وجود عالقة سببية  الدراسة  الخطأ، توصلت  نموذج تصحيح  منهجية جرانجر وكذا 

اتجاه   في  القصير والطويل  العام على األجلين  الى االنفاق  النمو االقتصادي  من  تمتد  واحد 

االقتصادي. النمو  بالتجاه  الصحي  االنفاق  من  سببية  عالقة  يالحظ  لم  بينما    الصحة 

   (2017)بحوص ي، سليماني، و عريس، 

   مقال من   (:2014- 1965)الحالة الصحية للسكان والنمو االقتصادي في مصر خالل الفترة

لالقتصاد  العلمية  املجلة  في  منشور  الحفيظ،  عبد  عبده  شعبان  عبير  الباحث  اعداد 

سنة   االشكالية  2017والتجارة،  من  الدراسة  انطلقت  االسكندرية،  بجامعة  هل   التالية:، 

التحسن الذي حدث في الحالة الصحية للسكان في مصر كان له أثر على الناتج املحلي الجمالي 

النمو  على  الصحة  أثر  وقياس  تحليل  الى  الدراسة  هدفت  منه؟  الفرد  نصيب  ومتوسط 

أن  الى  التوصل  تم  املشترك،  التكامل  تحليل  على  الدراسة  واعتمدت  مصر  في  االقتصادي 

ال الحالة  في  القيد التحسن  نسبة  وزيادة  الرأسمالي  التكوين  نسبة  زيادة  عنه  يترتب  صحية 

أثر  الصحية  الحالة  في  وللتحسن  الخصوبة  معدل  وانخفاض  الثانوي  التعليم  في  االجمالي 

 (2017)عبير شعبان،  ايجابي ومعنوي على الناتج املحلي االجمالي الحقيقي.

 الصحي  االنفاق الحكومي .2

  :الصحي تعريف االنفاق الحكومي 1.2

هو االنفاق على الصحة من االنفاق الجاري والرأسمالي من امليزانيات املركزية واملحلية للدولة 

الخارجية   واملنح  الدولية  إ  باإلضافةوالقروض  الوكاالت  طرف  من  تقديمها  يتم  التي  التبرعات  لى 
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والصحية االجتماعية  التأمينات  الحكومية وصناديق  الغير  فرقاني،    .واملنظمات  و  ، 2017)مكيد 

 (7صفحة 
 مصادر تمويل نفقات الصحة في الجزائر:   2.2

 في:يقوم تمويل نفقات الصحة في الجزائر على ثالثة مصادر تتمثل 

 تمويل نفقات الصحة عن طريق الدولة: 1.2.2

من اجمالي   %60الدولة بنسبة  بعد االستقالل كان يعتمد تمويل نفقات الصحة على مساهمة  

الفئات ذوي الدخل الضعيف وتمول من طرف   تكاليف  لتمويل  نفقات الصحة وتخصص نفقات 

 ,larbi)  .والبلديات  يمولها صندوق التضامن للدوائر  %15ونسبة    %85الخزينة العمومية بنسبة  

1998, p. 24) 
 ( 2019-1990حصة الدولة في تمويل النفقات الصحية خالل الفترة )  :1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 (191، صفحة 2020-2019)خالص ي ع.،  املرجع:ن باالعتماد على يمن اعداد الباحثت املصدر: 
من خالل تحليلنا للشكل نالحظ أن حصة النفقات الصحية الخاصة بالدولة في الجزائر تتزايد 

مع مرور السنين وهذا يؤكد تركيز الدولة على تطوير قطاع الصحة وقد كانت أعلى نسبة تمويل سنة  

الدولة    2011 تمويل  بلغ  أما    363948093000حيث  سنة  أدج  كان  تمويل  بمبلغ    1991دنى 

 دج.  9581000000
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 تمويل نفقات الصحة عن طريق الضمان االجتماعي: 2.2.2

 ( 2019-1990تمويل نفقات الصحة عن طريق الضمان االجتماعي خالل الفترة )  :2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (191، صفحة 2020-2019)خالص ي ع.، : ن باالعتماد على املرجعي من اعداد الباحثت  املصدر:

من صناديق الضمان االجتماعي   من خالل تحليلنا للشكل يتضح أن نفقات الصحة املعوضة

،  2019دج سنة    80000000000لتصل الى    1990دج سنة  9077000000في تزايد حيث ارتفعت من  

هذا االرتفاع يبين أن الضمان االجتماعي يلعب دور هام في تمويل القطاع الصحي، لكن مع هذا تواجه  

ستمر لعدد السكان الذي أدى  صناديق الضمان االجتماعي عقبات ومشكالت مالية سببها النمو امل

يؤدي  إ مما  تنخفض  األجور  يجعل  الذي  البطالة  معدل  وارتفاع  الصحية  النفقات  زيادة  لى إلى 

 (377، صفحة 2016)نيس،  انخفاض االقتطاعات العائلية. 

 تمويل نفقات الصحة عن طريق األسر:   3.2.2

قد يكون مصدره مؤسسات خاصة أو عامة عن طريق بناءها ملراكز صحية أو يكون مصدره 

،  2020-2019)خالص ي ع.،    األفراد بمساهمة املواطنين في تكاليف الفحوصات والعالجات الطبية.

 ( 143صفحة 
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ائر: ليات آ 3.2  تحقيق تنمية مستدامة بالقطاع الصحي في الجز

الزالت الدولة الجزائرية تبذل جهودا جبارة لتمكن جميع املواطنين من ضمان الحصول على  

العالج االستشفائي الطبي وايجاد طرق واستراتيجيات لرفع كفاءة أداء املنظمات الصحية وتطوير 

 :يما يلجودة الخدمات املقدمة عن طريق اتباع 

اختصار  • من  تمكن  التي  بعد  عن  العالج  بطريقة   استعمال طرق  البيانات  وتبادل  املسافات 

 ( 330، صفحة 2017)دحمان،  ؛الكترونية وهذا ما يدفع الى خفض النفقات

تشجيع املوارد البشرية التي تتمتع بها املؤسسات الصحية ورفع أجورهم لتحفيزهم على بذل   •

األكفاء   األطباء  ومكافأة  أكبر  بصفة مجهودات  الصحي  القطاع  عمال  جميع  تكوين  ويجب 

 ؛ (Brilman, 2001, p. 06)  مستمرة

انشاء صندوق للصحة على مستوى كل والية وبلدية فقد اهتمت الجزائر بزيادة ميزانية قطاع  •

في موازنة جديدة لكن تحسين الخدمات الصحية يستدعي تشارك   وتضامن جميع الصحة 

تنمية اقتصادية وبشرية واجتماعية متكاملة وهذا عن طريق  الجهات ذات الصلة لتحقيق 

تضم   موارده  تكون  العمومية  للحصة  الدولة  %25صندوق  موارد  مساهمة   %25ومن  من 

 ؛من مساهمة املؤسسات ورجال األعمال واألفراد %50الجماعات املحلية و

ذات جودة ومستو  • للمعدات تقديم خدمات صحية  املستمرة  الصيانة  على  بالتركيز  عالي  ى 

 ؛ الطبية

الحرص على االتصاالت الداخلية في املؤسسات الصحية مع أخذ جميع اراء املستخدمين بعين  •

 ؛االعتبار في القرارات التي تتعلق بمستقبل مؤسساتهم

التنقل وهذا ما يسمى تمكين املواطنين من الحصول على العالج األحسن واألكثر فعالية بدون   •

 ؛بتخفيض الفوارق الجهوية

بها  • يقوم  التي  الغير شرعية  التقنيات  بعض  من  التقليل  أجل  من  املستمرة  املراقبة  اعتماد 

 ؛ (332-331-330، الصفحات 2017)دحمان،  بعض األطباء الخواص 

الخد • مستوى  وتدني  الرعاية  سوء  ادخال  بسبب  على  العمل  من  بد  ال  كان  الصحية  مات 

استعمال   مع  األداء  لتقييم  نظام  تطبيق  طريق  عن  الخدمات  مستوى  لتحسين  اصالحات 

 ؛الحوافز املالية واملكافئات واألخذ بعين االعتبار األعباء واملتطلبات اليومية لقطاع الصحة 
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والخاص للنهوض باملنظومة الصحية ضرورة تعاون وتكامل جهود القطاع العمومي الصحي   •

 ؛ وحل املشكالت التي تواجه النظام الصحي الجزائري 

ليتمكن  • الصحي  للقطاع  امليزانية  تكاليف  تحليل وحساب  نظام  العمل على تحسين وتطوير 

املسيرون من استخدام املوارد املمنوحة بطريقة عقالنية والحد من تبذير املال العام واتخاذ 

 ؛( 334- 333، الصفحات 2017)دحمان،  ة القرارات الصحيح

 . النمو االقتصادي  3

 مفهوم النمو االقتصادي:  1.3

هو زيادة انتاج السلع والخدمات التي أنتجها بلد معين خالل فترة معينة ويشترط أن يؤدي 

هذا الى ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي ويحسب معدل الدخل الفردي كما يلي: 

 الدخل  الوطني

عدد  السكان
بحساب كما يحسب معدل النمو االقتصادي ،  (42، صفحة 2019- 2018)القورصو،     

 السكاني. النمو  معدلو  معدل نمو الدخل الوطني :الفرق بين

)أحمد بدر  همابما أن النمو االقتصادي هو الزيادة في االنتاج يمكن أن يتجلى في عنصرين  

  ، صفحة  2017الدين  فترتينارتفاع  :  (187،  بين  الحقيقي  الوطني  وزيادةالناتج  الدخل   ،  معدل 

 . الفردي

 النمو االقتصادي على أنه" تغير جذري منتظم يحدث على املدى الطويل  Schumpeterيعرف

 (4، صفحة 2019-2018)تلمساني ،  نتيجة للزيادة الكمية في املوارد" 

اقتصادي قوي يجب توفر نوع من املنافسة بين الدول املتطورة لتنظيم أسواق ولتحقيق نمو  

 (neil Baily & Farrel, 2006 ) املنتجات والرفع من القيود التي تفرض على األراض ي.

النمو   معدالت  ترفع  أن  شأنها  من  استراتيجيات  الدولة  تتبع  أن  يمكن  االقتصادي كما 

 .كتخفيف البطالة بزيادة فرص توظيف الشباب ومحاولة معرفة أسباب الهجرة ملعالجتها

االقتصادي  النمو  معدالت  ترفع  أن  شأنها  من  استراتيجيات  الدولة  تتبع  أن  يمكن  كما 

رة ملعالجتها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكتخفيف البطالة بزيادة فرص توظيف الشباب ومحاولة معرفة أسباب الهج

( le Merrer, 2009, p. 34) 
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 سمات النمو االقتصادي:    .32

 :  03 للنمو االقتصادي مجموعة من السمات نلخصها في الشكل رقم

 : سمات النمو  االقتصادي3الشكل 

  

 

 

  

  

 

 

  

 (23-22، الصفحات 2017)محمد أحمد،  املرجع:ن باالعتماد على ي من اعداد الباحثت  املصدر:

 : االقتصادي العالقة بين االنفاق الحكومي الصحي والنمو  3.3

بعد العديد من البحوث، توصل الباحثون الى أن االنفاق الصحي الحكومي يساهم في النمو  

أن   القول  ويمكن  الطويل،  األمد  على  االقتصادي  االقتصادي  والنمو  الصحي  االنفاق  بين  العالقة 

في  وكفاءته  الصحي  االنفاق  قدرة  مدى  الى  يعود  وهذا  الدول  جميع  في  ثابتة  ليست  لكنها  ايجابية 

 مواجهة العقبات الصحية وحل املشاكل وتحسين الصحة العامة للسكان. 

لكن   الصحي،  للنظام  األموال  كبيرة من  املتطورة تخصص حصة  الدول  يعني معظم  هذا ال 

بالضرورة رفع الناتج املحلي االجمالي فعملية ضخ املال  بكثافة في النظام الصحي يجب أن يصاحبها 

الحوكمة والشفافية واملحاسبة لنجاح االنفاق الصحي في تحسين مستوى الصحة العامة للسكان 

 الذي يؤدي الى زيادة النمو االقتصادي. 

زيادة الدخل 

الفردي نتيجة 

الزيادة الحاصلة في 

 كمية االنتاج

 
 

تطور في القطاع 

 االقتصادي

الحصول على 

عناصر  انتاج 

 متطورة تتطلب 

تكلفة أقل 

 وتستهدف ربح أكبر

 

سمات النمو 

 االقتصادي
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ية تخلق وظائف لعدد كبير من العمالة وتوفر لهم فرص ن زيادة االنفاق على الرعاية الصحإ -

عمل كما تنعش وتعزز صناعات كثيرة كصناعة األدوية واملعدات الطبية والخدمات الصحية 

 وهذا يعود باإليجاب على االقتصاد. 

ن االنفاق الصحي يرفع من عامل رأس املال البشري املستثمر فتتحسن االنتاجية فعندما إ -

لى التعلم واملعرفة وتطوير إة جيدة ينتج بشكل أفضل ويسعى بدرجة أقوى يتمتع الفرد بصح

 املهارات.

لى تحسين الصحة العامة للسكان وهذا بدوره يزيد إزيادة االنفاق على النظام الصحي تؤدي   -

من متوسط العمر املتوقع وتشير العديد من الدراسات أن هناك عالقة ايجابية طردية بين 

 وارتفاع النمو االقتصادي.  ارتفاع متوسط العمر

زيادة االنفاق الحكومي الصحي يحسن الصحة العامة للسكان مما يؤدي الى تجنب خسائر  -

 تغيب العمال الذي يكون نتيجة االصابة باألمراض 

االنفاق على الصحة يعد من أحسن طرق توزيع الدخل وتجسيد العدالة االجتماعية للطبقات  -

 ( 2017)سعود،  االجتماعية الفقيرة.

والعمالة هي التي   والبشري ن انجاح خطط التنمية االقتصادية يعتمد على رأس املال املادي  إ

يمكنها تحسين االنتاج وتحقيق خطط التنمية االقتصادية اذا كانت تتمتع بصحة جيدة، ومن هنا  

 ( 4، صفحة 2010)شيحان،  تصبح الخدمات الصحية ذات صفة انتاجية. 

   (2019-2000تطور متغيرات الدراسة خالل الفترة )  تحليل .4

 (: 2019-2000تطور الناتج املحلي االجمالي الحقيقي خالل الفترة )  1.4

 (  2019-2000تطور الناتج املحلي االجمالي الحقيقي خالل الفترة ) :4الشكل 

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

420,000

440,000

460,000
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PIB

 

 البنك الدولي بيانات   ن باالعتماد علىي من اعداد الباحثت  املصدر:
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مليار دينار سنة   10440هناك ارتفاع الناتج املحلي االجمالي من    :2004لى  إ  2000الفترة من   •

سنة    12690لى  إ  2000 دينار  لبرنامج 2004مليار  الجزائرية  الحكومة  اتباع  عن  ناتج  هذا   ،

 ( 2004ى إل 2001االنعاش االقتصادي من )سنة 

مليار دينار سنة   13440نالحظ ارتفاع الناتج املحلي االجمالي من  :2009لى إ 2005الفترة من  •

دينار سنة    14710لى  إ  2005 النمو   2009مليار  لدعم  تكميلي  لبرنامج  الجزائر  تبني  نتيجة 

بسبب   2009و  2008االقتصادي في هذه الفترة، كما نالحظ ثبات الناتج املحلي االجمالي سنتي  

 حدوث أزمة البترول. 

مليار دينار سنة   15230نالحظ ارتفاع الناتج املحلي االجمالي من  :2014لى إ 2010الفترة من  •

نتيجة انشاء الجزائر مخططا خماسيا سمي ببرنامج    2014مليار دينار سنة    17300ى  إل  2010

لى تشجيع الصادرات خارج إ( الذي كان يهدف  2014لى  إ  2010توطيد النمو االقتصادي من )

 باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة. املحروقات واالهتمام 

مليار   17940نالحظ من الشكل ارتفاع الناتج املحلي االجمالي من    :2019لى  إ  2015الفترة من   •

دينار سنة    19130لى  إ  2015دينار سنة   برنامج   2019مليار  الجزائر  تبني  نتيجة  وكان هذا 

دوالر   112من    2014( بعد انخفاض سعر البترول سنة  2019الى    2015خماس ي للتنمية )من  

ى تشجيع االستثمار في الصناعة إلدوالر، حيث كان يرمي هذا البرنامج    50لى أقل من  إللبرميل  

الطاقوي  األمن  البيئة والحفاظ على  والصحة والسكن واعتماد االقتصاد األخضر لحماية 

نتيجة انتعاش قطاع املحروقات في هذه  2014سنة   %3.8و 2015سنة  %3.7وقد بلغ النمو  

 الفترة. 

 :(2019- 2000تحليل تطور االنفاق الحكومي الصحي في الجزائر خالل الفترة ) 2.4

 ( 2019-2000: تطور االنفاق الحكومي الصحي في الجزائر خالل الفترة ) 5الشكل 

3
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 بيانات البنك الدولي ن باالعتماد على  ي من اعداد الباحثت  :املصدر
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يبين الشكل أعاله نسبة اجمالي االنفاق على الصحة من الناتج املحلي االجمالي وتجدر االشارة 

بدأ االنفاق الصحي   2005سنة    وبعد(  2004- 2000لى أن هذا االنفاق عرف استقرار خالل الفترة )إ

 .2019سنة   %6.1لى أن وصل الى إ ةفي االرتفاع بأكبر نسب

 الدراسة القياسية .5

 تقديم نموذج ومتغيرات الدراسة:  1.5

للنمو االقتصادي واالنفاق الحكومي الصحي  النظري والتحليلي  للجانب  التعرض  بعدما تم 

 التطبيقي: سنعرف بالنموذج املعتمد في الجانب 

   املستخدم:الفترة الزمنية والنموذج  البيانات،1.1.5 

من خالل   الجزائر   في  االقتصادي  النمو  على  الصحي  الحكومي  االنفاق  أثر  بقياس  سنقوم 

منهجية   برنامج    ARDLتطبيق  النمو   eviews.9باستخدام  هي  االولى  زمنيتين،  سلسلتين  باعتماد 

االقتصادي والسلسلة الثانية هي االنفاق الصحي الحكومي  مع أخذ اجمالي الناتج املحلي باألسعار 

املحلي  الناتج  )من  الصحة  على  االنفاق  واجمالي  االقتصادي  النمو  لقياس  املحلية  للعملة  الثابتة 

( في الجزائر وقد تم جمع  2019-2000حي  وذلك خالل الفترة )االجمالي( لقياس االنفاق الحكومي الص

املوقع   على  وباالعتماد  الدولي  البنك  بيانات  قاعدة  من  World املشاهدات 

DevelopmentIndicators (WDI)   : وتتمثل صيغة النموذج بالعالقة التالية 

LPIB =  𝛼 + 𝛽LG  +ei 

يمثل لوغاريتم االنفاق الحكومي    LGيمثل لوغاريتم الناتج املحلي االجمالي و  L PIBحيث أن  

 يمثل الحد العشوائي. eiالصحي و 

اذا كان متكون من   ARDL(  P ,q1 ,q2…….qkبصورة شاملة تكون الصيغة العامة للنموذج ) •

 كما يلي: yومتغير تابع   x1 ,x2,……xkعدد من املتغيرات املستقلة 

 

 

 حيث أن : 

C الحد الثابت : 

:  الفروق من الدرجة األولى  ∆

Kعدد املتغيرات و :p عدد فترات ابطاء املتغير :y 

https://ar.knoema.com/WBWDI2019Jan
https://ar.knoema.com/WBWDI2019Jan


 ديناوي أنفال عائشة، زرواط فاطمة الزهراء 
 

71 

 

,𝑞1; 𝑞2……..𝑞𝑘  فترة ابطاء املتغيرات التفسيرية و𝛽1, 𝛽2 ……𝛽𝑘 هي املعامالت قصيرة األجل 

 𝑎1, 𝑎2,…….𝑎𝑘 هي معامالت العالقة طويلة األجل 

نموذج    2.5 باستخدام  ائر  الجز في  االقتصادي  النمو  على  الصحي  الحكومي  االنفاق  أثر  قياس 

ARDL  : 

 : ADFالسلسلتين باستخدام اختبار  ةاستقراريدراسة 1.2.5 

 ADF( باستخدام اختبار  (LPIB: دراسة استقرارية السلسلة  1الجدول 

At First Difference At level 

None Constant, 

Linear 

Trend 

Constant 

 

None 

 

Constant, 

Linear 

Trend 

Constant 

 

Prob 

(Augmented 

Dickey-

Fuller) 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.2531 0.9838 

 eviews.9ن باالعتماد على مخرجات  ي من اعداد الباحثت  املصدر:

 ADF( باستخدام اختبار  (LGدراسة استقرارية السلسلة  :2الجدول 

At First Difference At level 

None Constant, 

Linear 

Trend 

Constant 

 

None 

 

Constant, 

Linear 

Trend 

Constant 

 

   

 

Prob 

(Augmented 

Dickey-

Fuller) 

0.0021 0.0857 0.0210 0.9473 0.8539 0.7778 

 eviews.9ن باالعتماد على مخرجات  ي من اعداد الباحثت  املصدر:

 (LPIBيتوضح أن املتغيرتين   ADFمن خالل نتائج اختبارات جذر الوحدة واملتمثلة في اختبار 

مستقرة عند الفرق األول اذن نرفض فرضية العدم التي تشير الى وجود جذر الوحدة ونقبل )   LGو

الثانية  الدرجة  من  الفروق  عند  تستقر  ال  املتغيرات  أن  كما  األول،  الفرق  عند  البديلة  الفرضية 

 .ARDL( مما يسمح لنا بتطبيق منهجية Levelال يستقر عند املستوى ) LPIBواملتغير التابع 
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 :رتبه وتحديد   ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة  2.2.5

 ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة : 3الجدول 

Prob.*   t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0163 

0.0547 

0.0466 

0.6364 

0.9166 

0.7482 

0.0618 

0.0043 
 

3.030595 

-2.248468 

2.350796 

0.491322 

-0.108057 

0.332327 

2.170332 

3.942 85 
 

0.146415 

0.006520 

0.047982 

0.055517 

0.055805 

0.055774 

0.057418 

1.743691 
 

0.443724 

-0.014660 

0.112795 

0.027277 

-0.006030 

0.018535 

0.124616 

6.874477 
 

LPIB (-1) 

LPIB(-2) 

LG 

LG(-1) 

LG(-2) 

LG(-3) 

LG(-4) 

C 
 

R-squared  0.994574            Mean dependent var 12.78362 

Adjusted R-squared    0.989826              S.D. dependent var 0.121990 

S.E. of regression 0.012304             Akaike info criterion -5.650855 

Sum squared resid  0.001211            Schwarz criterion -5.264561 

Log likelihood  53.20684            Hannan-Quinn criter          -5.631074 

F-statistic  209.4847            Durbin-Watson stat            3.109143 

Prob(F-statistic) 0.000000 

 eviews.9باالعتماد على مخرجات  ين من اعداد الباحثت : املصدر 

نموذج تم تقييمه وقد تم اختياره   20كأفضل نموذج من بين    ARDL(2 ,4)النموذج املختار هو  

 كحد أعلى. 3مع تحديد فترات اإلبطاء  AICبناء على معيار املعلوماتية 

أي أن املتغيرة   %99يظهر أن معامل التحديد يساوي    ARDLمن خالل نتائج تقدير نموذج  

تدخل   %1وتبقى نسبة    %99ة  املستقلة )االنفاق الحكومي الصحي( تفسر النمو االقتصادي بنسب

ضمن هامش الخطأ وهي متغيرات أخرى لم تدرج في النموذج أو أخطاء ارتكبت أثناء القياس وعلى  

العموم هو هامش خطأ قليل جدا داللة على قوة النموذج التفسيرية، كما نالحظ أن قيمة اختبار  
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التي أي أن النموذج ككل   %5وهي  أكبر من نظيرتها الحرجة عند    209.48فيشر املحسوبة تساوي  

 مالئم وله داللة معنوية. 

   :Bound testاختبار اجراء التكامل املشترك باستخدام منهج  3.2.5

 Bound testالتكامل املشترك باستخدام منهج  : اختبار4الجدول 

Test Statistic Value k 

F-statistic  7.771256 1 

Critical Value Bounds 

Significance 

10% 

5% 

2.5% 

1% 

I0 Bound 

4.04 

4.94 

5.77 

6.84 
 

I1 Bound 

4.78 

5.73 

6.68 

7.84 
 

 eviews.9باالعتماد على مخرجات    تينالباحث من اعداد  املصدر:

احصائية   أن  تساوي    Fنالحظ  العظمى    7.77املحسوبة  الحرجة  القيم  من  عند   (I(1))أكبر 

اذن نرفض فرض العدم ونقبل الفرضية البديلة التي تشير بأن   %2.5و  %5و  %10مستوى معنوية  

االقتصادي   الصحي    (LPIB)النمو  الحكومي  وتتحقق   (LG)واالنفاق  معا  متكاملتان  متغيرتان  هما 

 %  2.5، %5، %10بينهما عالقة توازن في األجل الطويل عند مستويات املعنوية  

 تقدير العالقة في املدى الطويل: 4.2.5

والنمو  الصحي  الحكومي  االنفاق  بين  األجل  طويلة  توازنية  عالقة  وجود  من  تأكدنا  بعدما 

 االقتصادي سنقوم بتقدير العالقة طويلة األجل كالتالي:

 تقدير العالقة في األجل الطويل  :5الجدول 

Prob.    t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0000 18.139469 0.026765 0.485505 LG 

0.0000 276.620688 0.043528 12.040709 C 

 eviews.9باالعتماد على مخرجات    تينالباحث من اعداد  املصدر:
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 (LG)من خالل الجدول نالحظ أن املعلمة الخاصة باملتغير املستقل االنفاق الحكومي الصحي  

النمو  في  يؤثر  الصحي  الحكومي  االنفاق  هو  الذي  املستقل  املتغير  أن  على  يدل  وهذا  معنوية 

 االقتصادي في الجزائر في املدى الطويل. 

تساوي  إ موجبة  الصحي  الحكومي  االنفاق  معلمة  اشارة  االنفاق 0.48ن  أن  على  يدل  وهذا 

الحكومي الصحي يؤثر بصفة ايجابية على الناتج املحلي االجمالي في املدى الطويل في الجزائر وهذه 

 النتائج مقبولة اقتصاديا فهي تتفق مع النظرية االقتصادية. 

 ( ECM الخطأتقدير العالقة بين املتغيرين في املدى القصير )نموذج تصحيح  5.2.5

 نموذج تصحيح الخطأ :6الجدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

D(LPIB(-1)) 0.014660 0.006520 2.248468 0.0547 

D(LG) 0.112795 0.047982 2.350796 0.0466 

D(LG(-1)) 0.006030 0.055805 0.108057 0.9166 

D(LG(-2)) -0.018535 0.055774 -0.332327 0.7482 

D(LG(-3)) -0.124616 0.057418 -2.170332 0.0618 

 

CointEq(-1) -0.570936 0.145045 -3.936265 0.0043 

Cointeq = LPIB - (0.4855*LG + 12.0407 ) 

 eviews.9باالعتماد على مخرجات    تينالباحث من اعداد  املصدر:

من خالل الجدول نالحظ أن متغيرة االنفاق الحكومي الصحي بدون فترات ابطاء معنوية أما  

 بفترة االبطاء األولى والثانية ال يوجد أثر معنوي ويعود األثر املعنوي في فترة االبطاء الثالثة. 

واشارتها سالبة  %5وهي معنوية عند مستوى   0.57-ن معلمة معامل تصحيح الخطأ تساوي إ

موجودة   الخطأ  الية تصحيح  أن  كما  الطويل  املدى  في  التوازنية   العالقة  ويؤكد صحة  يزيد  وهذا 

الى وصلت  التي  التصحيح  معامل  النمو %57.09 فقيمة  معدل  عودة  سرعة  عن  تكشف  وهي 

 .التوازنية في األجل الطويلاالقتصادي الى قيمته 
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 :waldاختبار 

 waldاختبار  :7الجدول 

Probability 
 

df Value Test Statistic 

0.3302 (4, 8) 2.365187 F-statistic 

0.2617 4 9.460748 Chi-square 

Null Hypothesis: C(3)=C(5)=C(6)=C(7)=0 

Null Hypothesis Summary: 
 

Std. Err Value 

 

Normalized Restriction 

(= 0) 

C(3)  0.112795                       0.047982 

C(5) -0.006030  0.055805 

C(6)  0.018535  0.055774 

C(7)  0.124616  0.057418 
 

 eviews.9باالعتماد على مخرجات    تينالباحث من اعداد  املصدر:

اذن نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية   0.05وهي أكبر من    f statistic=0.33نالحظ أن  

الصفرية التي مفادها أن املعامالت تساوي صفر مما نستنتج أن املعالم غير معنوية، وبالتالي االنفاق 

 الحكومي الصحي ال تؤثر على النمو االقتصادي في املدى القصير. 

 ت القياسية:التأكد من سالمة النموذج بإجراء االختبارا 6.2.5

 :Test  LM* اختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء 

 :Test  LMاختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء  :8الجدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

0.5598 Prob. F(2,9) 0.619206 F-statistic 

0.3577 Prob. Chi-

Square(2) 

2.056276 Obs*R-squared 

 eviews.9باالعتماد على مخرجات    تينالباحث من اعداد  املصدر:
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أن قيمة الجدول  من    . prob chi-square(2)=0.35 نالحظ من  أكبر  اذن نرفض   0.05وهي 

 الفرضية البديلة ونقبل فرضية العدم القائلة بأنه ال توجد مشكلة ارتباط ذاتي تسلسلي بين األخطاء. 

 العشوائي:*اختبار عدم ثبات )تجانس( تباين الخطأ 

 Breusch-Pagan-Godfreyاختبار  :9الجدول 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.427647 Prob. F(7,8) 0.8601 

Obs*R-squared 

4.356784 

Prob. Chi-

Square(7) 0.7379 

Scaled explained 

SS 0.605763 

Prob. Chi-

Square(7) 0.9990 

 eviews.9باالعتماد على مخرجات    تينالباحث من اعداد  املصدر:

اختبار على  االحتمال    Breush-pagan-Godfreyاعتمدنا  أن  نجد  الجدول  على  واستنادا 

إلحصائية   من   0.73  يساوي   (obs*R-squared)املقابل  أكبر  املقابل    0.05وهو  االحتمال  أن  كما 

اذن نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرض العدم   0.05وهو أكبر من  0.86إلحصائية فيشر يساوي  

 التباين. الذي ينص على وجود تجانس 

 ARCH: اختبار 10الجدول 

Heteroskedasticity Test: ARCH 

0.2627     Prob. F(1,13) 1.370564 F-statistic 

0.2317 

    Prob. Chi-

Square(1) 1.430596 Obs*R-squared 

 eviews.9باالعتماد على مخرجات    تينالباحث من اعداد  املصدر:

املقابل إلحصائية  نالحظ    ARCHمن خالل اختبار    يساوي   (obs*R-squared)أن االحتمال 

من    0.23 أكبر  يؤكد اختبار  0.05وهو  الفرضية   بحيث  Breush-pagan-Godfreyاذن هذا  نرفض 

 البديلة ونقبل فرض العدم الذي ينص على وجود تجانس التباين.
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  اختبار التوزيع الطبيعي:

 اختبار توزيع البواقي  :11الجدول 

0.710118 Probability 

0.684647 Jaque Bera 

 eviews.9باالعتماد على مخرجات    تينالباحث من اعداد  املصدر:

 %5وهي أقل من نظيرتها الحرجة عند مستوى 0.68تساوي  jaque-Beraنالحظ أن احصائية 

ومنه نرفض الفرضية    0.05وهي أكبر من  0.71تساوي   jaque-Beraالخاصة ب  probabilityكما أن 

 البديلة ونقبل فرضية العدم ونقول أن سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي. 

 اختبار املجموع التراكمي للبواقي:*

لنتأكد أن النموذج ال يحتوي على أي تغيرات هيكلية نستخدم اختبار املجموع التراكمي للبواقي 

 التراكمي ملربعات البواقي في الشكلين التاليين:واختبار املجموع 

 البواقي   املجموع التراكمي ملربعات   ر : اختبا7الشكل    ي اختبار املجموع التراكمي للبواق : 6الشكل
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 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:

للنموذج مستقرة هيكليا خالل فترة الدراسة ويتواجد يتضح من الشكلين أن املعامالت املقدرة  

معنوي   مستوى  عند  الحرجة  الحدود  داخل  لالختبارين  البياني  يوجد    %5الشكل  أنه  يؤكد  وهذا 

 استقرار في النموذج ويتوضح أنه يوجد انسجام ما بين نتائج املدى الطويل والقصير. 

   خاتمة:.6

ملعرفة أثر اإلنفاق الحكومي الصحي على الناتج املحلي في هذا البحث أجرينا دراسة قياسية  

( وقد استخدمنا منهج االنحدار الذاتي لفترات االبطاء  2019-2000اإلجمالي في الجزائر خالل الفترة )

 ( وتوصلنا الى النتائج التالية:ARDLاملوزعة )
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نفطية وهذا نتيجة عرف الناتج املحلي االجمالي في الجزائر ارتفاعا متواصال رغم الصدمات ال -

 البرامج التنموية املدعمة للنمو االقتصادي.، 

- ( الفترة  خالل  استقرار  الجزائر  في  الحكومي  الصحي  االنفاق  تطور 2004-2000شهد  ثم   )

 .،2019سنة  %6.1وارتفع بعد ذلك ليبلغ 

 املتغيرة املستقلة )االنفاق الحكومي الصحي( معنوية في األجل الطويل.،   -

االنفاق الحكومي الصحي ال يؤثر على النمو االقتصادي في املدى القصير في   أن  تظهر النتائج -

 حين يؤثر عليه ايجابيا في األجل الطويل.، 

يا وهذا يعني أن اشارته سالبة وهو معنوي احصائ0.57-ن معامل حد تصحيح الخطأ يساوي  إ -

بنسبة  زمنية  فترة  كل  في  يصحح  البعيد  املدى  في  التوازن  عن  االقتصادي  النمو   ابتعاد 

57.09%،. 

 يوجد استقرار للنموذج املدروس وانسجام ما بين نتائج املدى الطويل والقصير.   -

االجمالي توصل بعد اجراء عدة دراسات وفحص موسع لبيانات االنفاق الصحي والناتج املحلي  

عدد كبير من الباحثين الى أن االنفاق الحكومي الصحي يساهم في رفع الناتج املحلي االجمالي خصوصا 

 على األمد الطويل كما هو الحال في الجزائر لكن هذه النتيجة غير ثابتة لجميع الدول. 

: الدراسة  لنتائج  االقتصادي  الحكومي    انالتفسير  لإلنفاق  االيجابي  النمو التأثير  على  الصحي 

املدى الطويل في الجزائر يمكن أن يفسر بأن الذين يتمتعون بصحة جيدة يعملون   االقتصادي في

املتمتعون   السكان  أن  كما  األمراض  من  يعانون  الذين  السكان  مع  مقارنة  وأفضل  أحسن  بشكل 

أكبر فتز  املهارات والخبرات  التعلم واكتساب  اقبالهم على  انتاجيتهم  بصحة جيدة ستكون درجة  يد 

وزيادة االنفاق الحكومي الصحي تساهم أيضا في تحسين صحة ومعنويات املواطنين ألنهم أكثر تفاؤل  

الشفافية  الصحي  االنفاق  زيادة  صاحب  فاذا  أطول  ملدة  العيش  توقعاتهم  ظل  في  الحياة  حول 

ع معدالت النمو والحوكمة ستزيد فرص رفع مستويات ومعايير الصحة العامة للسكان وبالتالي سترتف

االقتصادي دون أن ننس ى أن زيادة االنفاق الحكومي الصحي تخلق عدة وظائف وتنعش صناعات  

متعددة كصناعة األدوية مما يرفع النمو االقتصادي خاصة في حالة وجود األيادي العاملة املاهرة   

بين الدول املتقدمة  وهناك عدة دراسات حديثة أكدت أن الفرق الكبير في معدالت النمو االقتصادي  

 والدول النامية يكمن في انتشار األمراض وكثرتها في الدول النامية.
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وتعميم  الصحي  االنفاق  وزيادة  الصحة  في  االستثمار  أن  الدراسات  من  العديد  تؤكد  كما 

التغطية الصحية يبني رأس املال البشري ويزيد رصيده من املعرفة واملهارات والتكنولوجيا ورأس املال  

 لبشري هو أقوى محرك للنمو االقتصادي املستدام والشامل في العالم.ا

اذن توجد عالقة سببية تبادلية بين الصحة والنمو االقتصادي فالصحة تؤثر على النمو من 

خالل تأثيرها على انتاجية األفراد فالفرد الذي يتمتع بصحة جيدة قادر على بذل مجهود أكبر خالل  

لساعات أطول في اليوم وهذه العوامل ترفع االنتاج وهذا كله يؤكد ضرورة  نفس وحدة الزمن والعمل  

االنفاق في قطاع الصحة من قبل الحكومة ألنها أداة تحفيزية لعملية النمو االقتصادي من خالل  

 تثمين رأس املال البشري.

ية للحصول على مخرجات صحية جيدة ذات جودة عال   في إطار النتائج املتوصل إليها ومن أجل

 تساهم في تعزيز معدالت النمو االقتصادي الجزائري ارتأينا أن نقدم مجموعة من االقتراحات: 

ضرورة ربط املؤسسات الصحية بهيئات البحث العلمي إلحداث تطورات في النظام الصحي  •

 ؛ مبنية على معايير علمية

الصحة   • قطاع  تخص  التي  القضايا  في  القضائية  املرجعية  وذلك اعتماد  الطبية  كاألخطاء 

 ؛ لضمان حقوق األفراد

 ؛تحفيز وجود شراكة بين القطاع الصحي العام والخاص •

والرقابة  • اإلشراف  نظم  تطبيق  مع  الصحية  املؤسسات  في  الحديثة  التسيير  طرق  اعتماد 

 ؛واملتابعة من طرف الوزارة الوصية

 ات الصحية. تطبيق نظام شهادة اإلجازة لألطباء لتحقيق فعالية وجودة الخدم •

 .قائمة املراجع:8

 املراجع باللغة العربية: 1.8

)اإلصدار الطبعة االولى(.   استراتيجيات النمو االقتصادي(.  2017بدر الدين محمد أحمد. ) •

 مصر: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع. -القاهرة، القاهرة 

, 02  3. تاريخ االسترداد  االنفاق الصحي يحفز النمو (.  2017,  09  10بن هاشم جليدان سعود. ) •

االقتصادية: 2021 الصحيفة  من   ،

https://www.aleqt.com/2017/09/10/article_1248986.html 
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(. أثر سعر الصرف الحقيقي على النمو االقتصادي في الجزائر" 2019- 2018. )حنان تلمساني   •

الفترة   خالل  قياسية"  االقتصادية، 2016-1990دراسة  العلوم  كلية  دكتوراه.  أطروحة   ،

الجزائر: جامعة أبي بكر   -التجارية وعلوم التسيير، تخصص اقتصاد نقدي ومالي، تلمسان  

 بلقايد. 

•  ( حسن.  العزيز  عبد  النمو 2018خالد  على  وأثرها  الصحية  الخدمات  اقتصاديات   .)

 (. 15)العدد2مجلة العلوم االقتصادية واالدارية والقانونية، املجلد االقتصادي في السودان. 

مجلة الدراسات .  2015-2000(. تمويل نفقات الصحة في الجزائر للفترة  2016سعيدة نيس. ) •

 (.01)العدد 07املالية واملحاسبية، املجلد 

• ( شيحان.  حمد  التنمية 2010شهاب  في  ودوره  البشري  االستثمار  وتحديات  فرص   .)

مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واالدارية، املجلد االقتصادية لدول عربية مختارة.  

 (.04)العدد 02

(. العالقة بين نفقات الصحة ومصادر التمويل في الجزائر 2020-2019عبد االله خالص ي. ) •

ت للفترة)دراسة  قياسية  االقتصادية، 2019-1990حليلية  العلوم  كلية  دكتوراه.  أطروحة   )

 التجارية وعلوم التسيير، تلمسان الجزائر: جامعة أبي بكر بلقايد. 

(. العالقة بين نفقات الصحة ومصادر التمويل في الجزائر 2020-2019عبد االله خالص ي. ) •

للفترة) قياسية  تحليلية  أطر 2019-1990دراسة  االقتصادية، (  العلوم  كلية  دكتوراه.  وحة 

 التجارية وعلوم التسيير، تلمسان الجزائر: جامعة أبي بكر بلقايد. 

• ( عبير شعبان.  الحفيظ  عبد  في 2017عبده  االقتصادي  والنمو  للسكان  الصحية  الحالة   .)

 . (3)العدد47املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، املجلد (. 2014-1965مصر خالل الفترة )

(. العالقة بين االنفاق على الرعاية الصحية والنمو 2021عثمان عقيلي محمد بن موس ى . ) •

املشترك  التكامل  باستخدام  تطبيقية  دراسة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  االقتصادي 

 (.2)العدد41املجلة العربية لالدارة، املجلد والعالقة السببية. 

االنفاق العام على مستوى القطاع الصحي بالجزائر،   (. تقييم مدى فعالية2017علي دحمان. ) •

الجزائر: جامعة  -أطروحة دكتوراه. كلية العلوم االقتصادية التسيير وعلوم تجارية، تلمسان

 ابو بكر بلقايد. 



 ديناوي أنفال عائشة، زرواط فاطمة الزهراء 
 

81 

 

• ( فرقاني.  سومية  و  مكيد،  والنمو 2017علي  الصحي  الحكومي  االنفاق  بين  العالقة   .)

مجلة االقتصاد والتنمية، املجلد .  2014-2000للفترة  االقتصادي في الجزائر دراسة قياسية  

 (.02)العدد 05

(. نمذجة قياسية للعالقة السببية 2017مجدوب بحوص ي، الياس سليماني، و عمار عريس. ) •

بين االنفاق العام على قطاع الصحة والنمو االقتصادي في ظل قانون فانجر )دراسة حالة 

 (. 2)العدد 7ة رؤى استراتيجية، املجلد مجل(. 2013- 1995الجزائر خالل الفترة 

)اإلصدار الطبعة االولى(.   استراتيجيات النمو االقتصادي(.  2017محمد أحمد بدر الدين . ) •

 مصر: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع. -القاهرة، القاهرة 

(. ثر االنفاق الحكومي الصحي على قطاع الصحة في النمو 2019محمد أحمد محمد ريان . ) •

(، رسالة ماجستير. كلية الدراسات العليا، السودان: جامعة 2016-1981االقتصادي )

 السودان للعلوم والتكنولوجيا.

• ( القورصو.  النمو االقتصادي دراسة حالة 2019-2018وفاء  القروض املصرفية على  أثر   .)

الفترة   خالل  تخصص 2017- 1980الجزائر  االقتصادية  العلوم  كلية  دكتوراه.  أطروحة   ، 

 الجزائر: جامعة أبي بكر بلقايد.  -اقتصاد كمي، تلمسان 

 املراجع باللغات األجنبية: 2.8

• le Merrer, P. (2009). peut-on renforcer la croissance économique de la France par 

une stratégie de reformes. revue "idées économiques et sociales", volume 02(num 

156). 

• neil Baily , M., & Farrel, D. (2006). comment éliminer les obstacles a la croissance. 

revue finance et développement, volume 43(numero 01). 

• Brilman, J. (2001). les meilleurs pratiques de management (éd. 1e). paris: edition 

d'organisations. 

• larbi, l. (1998). Le système de santé algérien entre gratuité des soins et maîtrise 

des dépenses de santé. revue :"le gestionnaire", volume 02(numero 03). 

 

 



 أثر االنفاق الحكومي الصحي على النمو االقتصادي في الجزائر

 (2019-2000دراسة قياسية للفترة )

 

82 

 

 مالحق: .9

  LPIB: استقرارية السلسلة 01امللحق 

 عند املستوى  ADFباستخدام اختبار 
Null Hypothesis: LPIB has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.675405  0.2531 
Test critical 

values: 

1% level  -4.309824  
 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  
     

     
Null Hypothesis: LPIB has a unit root  
Exogenous: Constan   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.501899  0.9838 
Test critical 

values: 

1% level  -3.679322  
 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  
     

     

 
Null Hypothesis: LPIB has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic  7.236312  1.0000 
Test critical 

values: 

1% level  -2.647120  
 5% level  -1.952910  
 10% level  -1.610011  
     

     

 

 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:

 

  LPIB: استقرارية السلسلة 02مللحقا 

 عند الفرق األول  ADFباستخدام اختبار 
Null Hypothesis: D(LPIB) has a unit root  
Exogenous : Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=1) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.51704  0.0000 
Test critical 

values : 

1% level  -4.616209  
 5% level  -3.710482  
 10% level  -3.297799  
     

     
Null Hypothesis: D(LPIB) has a unit root  
Exogenous : Constant   
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=1) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.000357  0.0000 
Test critical 

values : 

1% level  -3.886751  
 5% level  -3.052169  
 10% level  -2.666593  
     

     

 
Null Hypothesis: D(LPIB) has a unit root  
Exogenous : None   
Lag Length: 1 (Automatic – based on SIC, maxlag=1) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.899179  0.0000 
Test critical 

values : 

1% level  -2.708094  
 5% level  -1.962813  
 10% level  -1.606129  
     

     

 

 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:
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 LG: استقرارية السلسلة 03امللحق

 عند املستوى  ADFباستخدام اختبار 

Null Hypothesis: LG has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-1.308751  0.8539 
Test critical 

values: 

1% level  -4.532598  
 5% level  -3.673616  
 10% level  -3.277364  
     

     

 
Null Hypothesis: LG has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-0.860836  0.7778 
Test critical 

values: 

1% level  -3.831511  
 5% level  -3.029970  
 10% level  -2.655194  
     

     

 

Null Hypothesis: LG has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

 1.325647  0.9473 
Test critical 

values: 

1% level  -2.692358  
 5% level  -1.960171  
 10% level  -1.607051  
     

     

 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:

 

 

 

: استقرارية السلسلة 04امللحق

LG باستخدام اختبارADF  الفرق  عند

 األول 

Null Hypothesis: D(LG) has a unit root  
Exogenous : Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=4) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-3.379587  0.0857 
Test critical 

values : 

1% level  -4.571559  
 5% level  -3.690814  
 10% level  -3.286909  
     

     

 
Null Hypothesis: D(LG) has a unit root  
Exogenous : Constant    
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=4) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-3.488126  0.0210 
Test critical 

values : 

1% level  -3.857386  
 5% level  -3.040391  
 10% level  -2.660551  
     

     

 

Null Hypothesis: D(LG) has a unit root  
Exogenous : None   
Lag Length: 0 (Automatic – based on SIC, maxlag=4) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.356257  0.0021 
Test critical values : 1% level  -2.699769  

 5% level  -1.961409  
 10% level  -1.606610  
     

     

 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:
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تقدير نموذج االنحدار  :05امللحق رقم  

الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة  

 ARDLاملتباطئة 
Dependent Variable: LPIB   
Method: ARDL    
Date: 07/09/21   Time: 20:08   
Sample (adjusted): 2004 2019   
Included observations: 16 after adjustments  
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
Dynamic regressors (4 lags, automatic): LG    
Fixed regressors: C   
Number of models evalulated: 20  
Selected Model: ARDL(2, 4)   

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

     

     
LPIB(-1) 0.443724 0.146415 3.030595 0.0163 
LPIB(-2) -0.014660 0.006520 -2.248468 0.0547 

LG 0.112795 0.047982 2.350796 0.0466 
LG(-1) 0.027277 0.055517 0.491322 0.6364 
LG(-2) -0.006030 0.055805 -0.108057 0.9166 
LG(-3) 0.018535 0.055774 0.332327 0.7482 
LG(-4) 0.124616 0.057418 2.170332 0.0618 

C 6.874477 1.743691 3.942485 0.0043 
     

     
R-squared 0.994574     Mean dependent var 12.78362 
Adjusted R-

squared 

0.989826     S.D. dependent var 0.121990 
S.E. of 

regression 

0.012304     Akaike info criterion -5.650855 
Sum squared 

resid 

0.001211     Schwarz criterion -5.264561 
Log likelihood 53.20684     Hannan-Quinn criter. -5.631074 
F-statistic 209.4847     Durbin-Watson stat 3.109143 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     

     
*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 
        selection.   

 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:

التكامل املشترك  : اختبار07رقم  لحقامل

 Bound testباستخدام منهج 
ARDL Bounds Test   
Date : 07/09/21   Time : 20 :12   
Sample : 2004 2019   
Included observations : 16   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     

     
Test Statistic Value k   

     

     
F-statistic  7.771256 1   

     

     

تقدير العالقة في األجل  : 06امللحق رقم  

 الطويل 

     

Long Run Coefficients 

     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     

     

LG 0.485505 0.026765 18.139469 0.0000 

C 12.040709 0.043528 276.620688 0.0000 

     

     

 تصحيح الخطأ: نموذج 08امللحق رقم 

ARDL Cointegrating And Long Run Form  
Dependent Variable: LPIB   
Selected Model: ARDL(2, 4)   
Date: 07/09/21   Time: 20:19   
Sample: 2000 2019   
Included observations: 16   

     

     
Cointegrating Form 

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     

     
D(LPIB(-1)) 0.014660 0.006520 2.248468 0.0547 

D(LG) 0.112795 0.047982 2.350796 0.0466 
D(LG(-1)) 0.006030 0.055805 0.108057 0.9166 
D(LG(-2)) -0.018535 0.055774 -0.332327 0.7482 
D(LG(-3)) -0.124616 0.057418 -2.170332 0.0618 

CointEq(-1) -0.570936 0.145045 -3.936265 0.0043 
     

     
    Cointeq = LPIB – (0.4855*LG + 12.0407 )  

     

     

 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:

 wald: اختبار 09امللحق رقم 

Wald Test:   
Equation: Untitled  

    

    
Test Statistic Value df Probability 

    

    
F-statistic  2.365187 (4, 8)  0.3302 
Chi-square  9.460748  4  0.2617 
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Critical Value Bounds   

     

     
Significance I0 Bound I1 Bound   

     

     
10% 4.04 4.78   
5% 4.94 5.73   
2.5% 5.77 6.68   
1% 6.84 7.84   

     

     

 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:

االرتباط الذاتي بين  ر : اختبا10امللحق

 Test  LMاألخطاء 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     

     
F-statistic 0.619206     Prob. F(2,9) 0.5598 
Obs*R-squared 2.056276     Prob. Chi-Square(2) 0.3577 

     

     

 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:

-Breusch-Paganاختبار : 11امللحق

Godfrey: 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     

     
F-statistic 0.427647     Prob. F(7,8) 0.8601 
Obs*R-squared 4.356784     Prob. Chi-Square(7) 0.7379 
Scaled explained 

SS 

0.605763     Prob. Chi-Square(7) 0.9990 
     

     
 

 

 

    

 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:

 ARCHاختبار : 12امللحق

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     

     
F-statistic 1.370564     Prob. F(1,13) 0.2627 
Obs*R-squared 1.430596     Prob. Chi-Square(1) 0.2317 

     

     
     

 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:

    
    

Null Hypothesis: C(3)=C(5)=C(6)=C(7)=0 
Null Hypothesis Summary:  

    

    
Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    

    
C(3)  0.112795  0.047982 
C(5) -0.006030  0.055805 
C(6)  0.018535  0.055774 
C(7)  0.124616  0.057418 

    

    
Restrictions are linear in coefficients. 

 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:

 التوزيع الطبيعي  : اختبار 13امللحق 

0

1

2

3

4

5

-0.01 0.00 0.01 0.02

Series: Residuals

Sample 2004 2019

Observations 16

Mean       1.17e-15

Median  -0.000578

Maximum  0.015348

Minimum -0.014659

Std. Dev.   0.008986

Skewness   0.244429

Kurtosis   2.112313

Jarque-Bera  0.684647

Probability  0.710118 
 Eviews.9مخرجات برمجية  املصدر:
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Evaluation of the energy subsidy policy in Algeria according to indicators of 

economic efficiency 

 لعيسوف سمير 1، لحول  كمال2
2la, Lahouel Kam1Laissouf Samir 

   tlemcen.dz-laissouf.samir@univ جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان )اجلزائر(،  1

 tlemcen.dz-lahouel.kamel@univ جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان )اجلزائر(،  2
 

 

      08/10/2120تاريخ النشر:                04/10/2120تاريخ القبول:                  07/07/2120تاريخ االستالم: 

 

 :  ملخص

تهدف هذه الدراسةةا ا ت تقممس سةةماسةةا طاس السا ا ياةةا كفمار القتااد اال تبةةاطلاط ق فد التسر  

شةةلال الداس هو املختلف كؤشةةراتها التيبةةمبةةماط االسةةوهالسماط قالاةةفرياط اقةةةلى الدراسةةا ا ت ا    م   

  .ب ثابا تشويه ألسفار املواط السا ويا

اد اال تبةةةةةةةةةاطلاط إم  اةةةةةةةةةتتمد ك  ك الا طاس املواط ت انيتاض كؤشةةةةةةةةةرا  القتاإ ق د توصةةةةةةةةةلى ال تا    

 ت استتحال ظاهرد الوهريا إالسا ويا كل ك  القساع الاقنيط ق ساع املواصال  قالقساع الب اعيط إضافا  

 ت ادم القتااد الاةةةةفريا ن مسا تاةةةةري   ا سبوق ك  الو وط إ ت طقل الىوار قا ت ااطقا ما األسةةةةفارط إاملؤطلا 

س املقدم لل  تسا  السا ويا في الى ا ر اإلسةةةةةةةةةةةةراف في اسةةةةةةةةةةةةوهالس اط ك ا لؤط  إ ت اإلضةةةةةةةةةةةةرار  س ا لنت  ا  الدا

 .بال ظس البمئما املللماط قيحد ك  القتااد االسوهالسما

 . تيبمبما  طاس السا اط ستااد اسوهالسماط ستااد سفرياط ستااد : يةكلمات مفتاح

 D61؛ H21 ؛ JEL : H23 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims to evaluate the energy subsidy policy according to the economic 

efficiency criterion, and after addressing its various allocative, consumer, and price indicators . 

___________________________ _______________ 
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the study showed that all forms of subsidy are a distortion of the prices of energy 

materials. Therefore, the results showed a decrease in the indicators of economic efficiency, as 

the housing sector, the transportation sector and the industrial sector benefit from the 

advantages of subsidizing energy materials, in addition to the exacerbation of the smuggling 

phenomenon that leads to price inefficiency as a result of the leakage of a large part of the fuel 

to neighbouring countries and double prices. Subsidies for energy products in Algeria result in 

wasteful consumption, which leads to damage to local ecosystems, and reduces consumption 

efficiency. 

Keywords: Energy subsidy, consumer efficiency, price efficiency, allocative efficiency.  

Jel Classification Codes: H23 ;  H21;  D61 

 

 مقدمة:   . 1

الت  ما اال تباطلاط قيفد كل ك  الو وطط   في تحقمق ساع السا ا في الى ا ر طقرا يمويا    للفا

الق رباا قالغاا السبمعي املبدر الر يس ي لفدلد االستيداكا  السا وياط قهو األكر الذ   شلل فسود 

في اإلبقاا الت سماسا   ل اط يمث توا ه الى ا ر خمارا صفبا  الداس املقدم  ن مسا  ال بد ك  تدارس ا 

 الداس اق تيتمض ا اق يتى إلغائها.

الا ا الر ياما للاماسا اال ت ااما للدقلا. ف     السا اف  ذ اقوطط شللى سماسا طاس  

انيتاض اسفار ال تط خالل الا وا  األخوقدط شغل كوضوا ا ايد اهس الورشا  اال تباطلا التي 

ال  و   ثار يول ا الىدلط ففلت الرغس ك  امل الا قالتوا د التي توفرها لبالح التئا  غوق القاطردط قتف ي 

كا اال ا  ملك ت اك  ك  ت  إفي كيتلف القسااا ط   ا ت  الد املخاطر اال تباطلاط قهو  اسى انسبااا 

ضرقرد تقممس هذه الاماساط قالبحث ا  يلول ت قنها ك  كوا  ا التقلبا  الافرياط قالتي بدقرها 

  تؤثر الت فاتورد الداس.  

 البحث: إشكالية 1.1

في   الطاقةسياسة دعم  هل تحقق  س حاقل ك  خالل هذه الدراسا كفالىا اإلشلالما التالما:  

ائر  انبها املختلفة: التخصيصية، السعرية واالستهالكية الجز  ؟الكفاءة االقتصادية بجو

 

 



 
   في الجزائر وفق مؤشرات الكفاءة االقتصادية الطاقةتقييم سياسة دعم        

 

88 

 

 :بحثفرضيات ال 2.1

الحالية   الطاقةسياسة دعم    تتسمملفالىا إشلالما الدراسا انسلق ا ك  الترضما التالما:   

ائر  في  سوء تخصيص املوارد االقتصادية، واملغاالة في االستهالك، وازدواجية األسعار. ب الجز

 : وأهدافه بحثأهمية ال 3.1

ال اه ما  في   في كونه    بحثتتسلت  ك  ا  لحتل كلانا  ا تباطلا  كيتلف طقل  فالج كوضواا 

في الو ى الراه ط البتققل ك تبف س ا  ف  الفالس  ط اصبح كوضوع  2014بفد ااكا انيتاض اسفار 

في الى ا ر لثوق اهت ام ص اع القرار الت كاتوى الللوكا في ظل التبفما  اال ت اعي  داس  السماسا  

 الفاا خبوصا قا  الللوكا اصبحى غوق  اطرد الت تح ل هذا  للفوا د ال تسما

ال اهداف  تق    القتااد    السا ا طاس  قا    تقممس    في   بحثس ا  كؤشرا   قفق  الى ا ر  في 

 اال تباطلا بغما الوصول في النهالا ا ت إطار كقتقح إلصالح هذه الاماسا.

 :بحثمنهج ال 4.1

قاإليبا ما    املفسما الت امل هج الوصتي التحلمليط يمث تس        بحثال  اتس االات اط في هذ

 .قتحلمل ا تحلمال ك سقما للوصول إ ت ال تا   املسلوبا

ال اطقا   يمث  ك   البلا بحثاكا  ما   الفل ما  املقاال   كيتلف  الت  االات اط  تس  فقد  ط 

ال قد الدقلما سب دق   قاملؤساا   امل ظ ا   تقارير  إ ت  إضافا  الدق يط    باملوضوعط  قالب ك  الدق ي 

 .  املتفلقا باملوضوع ق فض القتا قاملذسرا 

 اإلطار النظري لسياسة الدعم  .2

 فتبق الداس ك  بو  الاماسا  التي تتب اها الدقل مللاربا التقر قالتأثوق الت طر ا الرفاهما 

استحواما الت الداس للفدلد ك  طقل اال تباطلا قاال ت ااما لألفراطط قيفد طاس السا ا اسبق الب وط  

 الفالس.
 مفهوم الدعم الحكومي: 1.2

ط يتى اآل   لهملك لس ُلتَوصل إ ت كت وم ياسس  الت نسا  قاس ط قك   الداس  اتيدم   غالبا كا  

 ,Schwartz, Mr Gerd et al)  الت انه ش يا لبفا تفريتهSchwartz et al) قهو كا اشار إلمه )   

1995, p. 01) ط ف ت وكه ليتلف باختالف األهداف اال تباطلا قاال ت ااما املراط تحقمق ا قاآلثار

" التي  Subsidium" كشتقا ك  اللل ا الالتمنما "Subsidy" باإلنسلوزلا "دعماملتقتبا ك  ملكط فلل ا " 

ط س ا تشوق كل ا (STEENBLIK, Ronald, 2007, p. 08)  "   الدعم، املساعدة، اإلعانة والحماية"تفني  



 لعيسوف سمير، لحول كمال 
 

89 

 

ط فهي ت اس   (Rive, Vernon JC, 2019, p. 30)    قوات االحتياط"" في املىال الفاقر  إ ت "دعم"

قالدل اكمقما ق   باملرقنا  استيداك اط  اآلثار  في  ا   فضال  قتقام اتهاط  انواا ا  تفدط  إ ت  ملك  ير   

 املختلتا التي تاببها.  

طاس السا ا الذ  تبته بأنه ا  إ راا   الت  تحدلدا  (I.E.A)  وكالة الطاقة الدوليةرس      س ا

لتلقاه  الذ   الافر  ك   قي يد  إنتا  ا  تللتا  ليتض  الذ   السا ا  بقساع  اساسا  لتفلق  يلوكي 

ط ك  خالل هذا التفريف (IEA, 1999, p. 43)  ك تسوهاط اق ليتض الافر الذ  لدففه كاوهللوها

طا ا   ه اك  ا   األسوا  ناتنت   في  الافر  ك   ا ل  املللما  الاو   في  السا ا  اسفار  تلو   ا دكا 

ط قهذا كا  فرف ب  هج التسود  هذه الالفا  قتواي   التلالمف املتفلقا بسلاإضافا   م   الفاملماط ك   

 .(BÁRÁNY, Ambrus et GRIGONYTĖ, 2015, p. 04) الافريا

الوكالة الدولية األشلال الر ياما لداس السا ا اس  اطا إ ت تفريف     01الجدول رقم  قيوةح  

 .(Morgan, T, 2008, p. 12) للطاقة

 الرئيسية لدعم الطاقة حسب منظمة الطاقة الدولية  األشكال: 1الجدول 

 تدخل لحكومة 
تخفيض  أشكال عمل الدعم

 اإلنتاج تكاليف 

الرفع من  

 تكاليف اإلنتاج 

تخفيض األسعار 

 للمستهلكين 

 الدعم املالي املباشر

   × ك ح لل  تسو 

 ×   ك ح لل اوهلقو   

اق  التا دد  ك يتضا   رقض 

 تتضملما 

×   

املعاملة الضريبية 

 التفضيلية

ك    اإلاتااا   اق  التيتمضا  

املبمفا ط   قضرا ا  اإلتاقا ط 

امل تسو    الت  املترقضا  قالرسوم 

 قالتفريتا  الى رسما

×   

 ×  × اال ت ا  الضريبي  

امل اارع   االهتالك  كيببا  

 ملفدا  إكداط السا ا

×   

 القيود التجارية
الت ما   القموط   قاللظراللبصط 

 التسار  

 ×  

الخدمات املتعلقة 

بالطاقة التي تقدمها  

االس ث ار املباشر في البنى التحتما  

 للسا ا

×   
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الحكومة مباشرة  

بأقل من التكلفة 

 الكاملة 

بالبحوث  الخاصا  التسويرا  

 الفاكا 

×   

قتلالمف  املاؤقلماط  ضد  التأكو  

 إلقاف تشغمل املرافق 

×   

ضبط قطاع الطاقة  

 وتنظيمه 

النشر  ض انا    قكفدال   السلا 

 املقررد

× × × 

  ×  الر ابا الت األسفار 

  ×  القموط املترقضا لدخول األسوا  

Source: Morgan, T. (2008). Reforming energy subsidies: Opportunities to contribute to the climate 

change agenda. United Nations Publications. P12. 

الىدقل   خالل  األقس   اك   التفريف  قفق  السا ا  طاس  لتيذ  الدولية االهط  الطاقة  لوكالة 

اشلاال كيتلتا فقد للو  التأثوق كباشرا الت األسفار قالتلالمف كثل امل ح قاإلاتااا  الضريبماط س ا  

لاو  بغرض  د للو  التأثوق غوق كباشر الت األسفار قالتلالمف كثل اللوا ح قالت ظم ا  التي تو ه ا

ط قتفت د السريقا التي لقدم بها الداس اق كا  فرف باماسا تو مه االسوهالك   استيدام ق وط كفو 

التي ل سو  اليهاط   للبقناك  قتللتا املفاكال  اإلطاريا  التللتا اإل  الما  الفواكل كثل:  الت ادط ك  

 قسمف ل قنها التأثوق الت كيتلف التئا  اال ت ااما. 

انه إ رااا  كتف دد   -على املستوى الفردي -( في تفريت ا لداس السا ا  Kojimaااتبقته )س ا  

اق التدفئا ك ا له اثر اق اسثق ك ا   الق رباا  اق  الو وط  -وجه التحديد-ك   بل الللوكا تاوهدف الت  

 :(Kojima, Masami, 2017, p. 14) للي

 تللتا السا ا املشتقادط ختض صافي  -

 ختض تللتا إنتاج اق تالمس السا اط -

 .اياطد اإللراطا  التي لحتتظ بها كورطق السا ا -

 :قياس دعم الطاقة وفق منهج الفجوة السعرية 2.2

الفارق بين مستويات األسعار املحلية ل ثل كت وم طاس السا ا قفق ك هج التسود الافريا "

تكلفة للطاقة ومستويات بعض   استرداد  أو سعر  للطاقة  العاملية  املرجعية مثل األسعار  األسعار 

 (KOPLOW, Doug, 2009, p. 04) ."اإلنتاج
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 الويدا  املاوهلقا xاملللما( سفر الويدد -الداس = )سفر الويدد املر فما املفدل 

 الويدا  املاوهلقا   x                =                        التسود الافريا   
سواء كان مستهلكا أم -تبو  املفاطلا التر  كا بو  األسفار الداخلما املو  ا لل اتيدم النهائي  

الدقلما كثل    -منتجا التسارد  التي ت درج تحى سل   لل  تسا   الغاا قبو  الافر املر عيط فبالنابا 

املفدل  الدق ي  الافر  هو  الداس  يااي  في  املاتيدم  املر عي  الافر  للو   البتققلط  قك تسا  

باي ااي تلالمف التواي  قال قلط اكا في يالا سل  غوق تساريا كثل الق ربااط فمببح الافر املر عي 

 هو سفر استقطاط ك تس ا املللي ملا تح له ك  تلالمف.

هذا امل هجط الت افتقاض انه إما تس بم  ك تسا  طا ويا بافر   ةوكالة الطاقة الدولي تاتيدم  

داس  ةةةةةةةةةةةةا ل ك ا هو في سو  ت افس يط فتتاوق انيتاض األسفار ه ا هو التدخل الللوكي ك  خالل ال

 .SOVACOOL, Benjamin K, 2017, p)  اق ك  خالل شلل ك  اشلال ت ظمس األسفار قاألسوا 

 Pre-Tax)الت هذا امل هج في  ماس الداس  بل الضرا ا    صندوق النقد الدوليط س ا  فت د  (152

Subsidies)  على  -ط إال ا  االات اط الت هذا امل هج قيده  فتبق خسأط أل  يااي التسوا  الافريا

ط وها قاستيداكاتهاط كثل ط ا البمانا  فلديها الفدلد ك  القموط التي تؤثر الت    -الرغم من بساطتها

ط س ا ا  هذا امل هج ال لرصد طاس اإلنتاج (KOPLOW, Doug, 2009, p. 05)  قاآلثار املتفلقا بالاو  

ستااد  ط فأسفار استقطاط التللتا كرتتفا ا  املاتوى املفتاط نظرا لفدم  -خاصة في البلدان النامية-

 .(05، صفحة 2013)كليمنت وآخرون،  الشركا  امل لوسا للدقلا في  ساع السا ا

 : تقييم نظري لسياسة دعم الوقود وفق معيار الكفاءة االقتصادية 3.2

الت   لللبول  املتايا  لإلكلانما   قالقفا  األكثل  االستيدام  إ ت  كبسلح  شوق  هي  القتااد 

 (Gwartney et al, 2021, p. 93) ا ص ى  در ك ق  ك  اإلنتاج بأ ل  در ك  التلالمف 

ك  ك تفا  ال  اتسم  الرف     ا دكا  Pareto  تيبمص املوارط تيبمبا ستؤا قفق ك ظور  قيفد

كا إال ا  طريق اإلضرار بالفا اق كاوهلك آخر كا اق كاوهلك  )فتح هللا رجب فتح هللا سالمة،    سلفا 

املقابلط  دم  (31، صفحة  2016 في   .Kador-Hicks    في تحدلد كت وم ق  ا نظر كيتلتا ا  سابقه 

ااط  رفاهما ايد افراط املىت   ك  إكلانما   ماالقتاادط يمث ل ق  ا  للو  تيبمص املوارط ستئا إ

، صفحة  2016)فتح هللا رجب فتح هللا سالمة،    اإلضرار ب بالح شخص آخر قالقدرد الت تفويض املتضرر 

31). 

استيدام  افضل  تحقمق  الت  الف ل  هو  الداس  كوضوع  في  اال تباطلا  بالقتااد  قاملقبوط 

للال  املدا اط س ا تهدف هذه القتااد إ ت الوصول ألالت كاتوى ك  ال ات  املللي اإل  ا ي قتحقمق  
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كفدل كقبول ل  وهط قانتاج تولمتا كثلت ك  الال  قالخدكا  ت مح ا ص ى طر ا  اإلشباع للا ا   

 . ( 237، صفحة 2019)أنور رجب محمد عبد الرحمن،  األفراط

 Gerasimchuk, Ivetta et) قيفت د كت وم ستااد طاس السا ا الت سلالا ك  الشرقط املتبلا

al, 2017, p. 21)  : 

الطاقة وعائدها:  - إما كانى   تحليل تكلفة دعم  كا  التحلمل بفو  االاتبار  لسا ا  لأخذ هذا 

 .التلالمف املالماط قاإلطارياط قاال ت ااما قالبمئما لداس السا ا تتو  ك افف ا

فال دف الف لي لداس   تقييم ما إذا كان الدعم يفي بأهداف السياسة الحكومية املعلن عنها: -

السا ا ي الا التئا  الضفمتاط غوق ا  اللبا األسبق ك ه تذها لبالح السبقا  املتوسسا 

 قاألالت طخال في املىت  . 

تقييم ما إذا كانت هناك سياسات بديلة يمكن أن تلبي نفس أهداف السياسات املعلن عنها  -

 : بمزيد من الكفاءة، وذلك

 باسوهداف اط ط  ▪

 ما قاطاريا اصغرط بتلالمف كال ▪

 .ا ل ضرًرا بالبيئا ▪

ا تقيى   الاما ط  هذا  الهادي  قفي  واملحيط  آسيا  لدول  االقتصادي  التعاون  منظمة 

(A.P.E.C) ادد كباطئ ل ياطد ستااد طاس السا ا (GERASIMCHUK, 2013, p. 19)  : 

الطاقوية:   - للمواد  املسرف  االستهالك  انبفاث  تقليل  ك   قاللد  السا و   األك   اياطد  بهدف 

 الغااا  الدفمئا. 

بهدف تحاو  ستااد الاو  قالا اح باستيدام املوارط ال اطرد   التخصيص األمثل للموارد: -

 بسريقا اسثق إنتا ما الت املدى السويل. 

االستهداف: - األ  سياسة  التئا   اسوهداف  إصالح لنبغي  خالل  ك   الالا   ك   ايتما ا  سثق 

 الداس غوق القفا للسا ا. 

االقتصادي:  - للنمو  املستدام  ا تباط    الدعم  ن و  السا ا  طاس  إلغاا  لبايا  ا   لنبغي 

 قت  ما كاتداكا الت املدى السويل. 
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ائر  .3  تقييم كفاءة سياسة دعم الطاقة في الجز

 :الجزائرهيكل سياسة الدعم االجتماعي في  1.3

صريح كت ثل في التحويال  اال ت ااما قالتي لرصد ل ا لأخذ الداس في الى ا ر شللو : طاس  

في املوزانما الفاكا للدقلاط إال  س ويا غالف كا ي ك  املوزانما الفاكا للدقلاط قطاس ض ني غوق كرصوط  

السا  امل تسا   طاس  يمث  فد  الف وكماط  الخ ي ا  الت  سبوقد  فاتورته  د  ب وطها   اهس  ايد   ويا 

 قالشلل البماني التا ي لوةح هملل الداس املسبق في الى ا ر:  ط(66ط صتحا 2020)ي بال ابوبقرط 

 : هيكل سياسة الدعم املطبقة في الجزائر 1 الشكل

 
لفياوف س وقط سماسا طاس السا ا في الى ا رط اطرقيا طستوراهط كلما الفلوم اال تباطلاط الفلوم    املصدر:

 100ص   .2021التساريا قالوم ال اموقط  اكفا ابوبقر بلقالد تل اا ط الى ا رط 

 

في هذا الاما ط ت اس هذه الاماسا باوا تواي  كيببا  الداس البريح قالداس الض ني 

ط قهو األكر ( 143ط صتحا 2021)لفياوف س وقط  اتتا  ا ك  األقلويا  الت  ويا لل ست   الى ا ر  قادم 

 الذ  لتضح ك  خالل الىدقل التا ي:

 

 

 

هيكل سياسة الدعم في الجزائر

الدعم الضمني

طاس ض ني مق طاب   بائي-

طاس ض ني مق طاب  اقار  -

طاس ض ني للتدخال  املالما -

للخ ي ا الف وكما

:  اطاس ض ني لل  تسا  السا وي-
"وطالو ق الق ربااط الغاا السبمعي"

طاس التواا  املا ي ملؤساا -
سونلغاا

)التحويالت االجتماعية(الدعم الصريح 

طاس الاق -

طاس الفا ال -

طاس املفاشا -

طاس الصلا-

طاس املىاهدل -

طاس املفواي ط املفا و  قمق  -

الدخول الضفمتا 
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 2013ات منظومة الدعم ونصيب كل منها في إجمالي فاتورة الدعم لسنة : مخصص2 الجدول 

قيمة الدعم املتحصل  مخصصات الدعم  منظومة الدعم 

 )مليار دينار جزائري(

النسبة من 

 إجمالي الدعم

الدعم غير املباشر          

 )الضمني( 

 43,36 2080,45 طاس السا ا

 22,53 1081 طاس ض ني مق طاب   بائي 

 1,39 66,85 طاس ض ني مق طاب  اقار  

 - - طاس ض ني للتدخال  املالما للخ ي ا الف وكما 

 - - طاس التواا  املا ي ملؤساا سونلغاا 

الدعم املباشر  

)التحويالت 

 االجتماعية(

 5,21 250 طاس الاق 

 8,44 405 طاس الفا ال  

 5,36 257 طاس املفاشا  

 5,48 263 طاس الصلا 

 3,56 171 طاس املىاهدل  

املداخمل   قاصلاي  املفا و   املفواي ط  طاس 

 الضفمتا

224 4,67 

 100 4798,3 املجموع

 باالات اط الت كفسما  املدلريا الفاكا للتقدلر قالاماسا ط قاارد املالما.   البايثو اداط إك   املصدر:

التاتورد  ك   كنها  كل  قنبيا  الى ا ر  في  الداس  ك ظوكا  كيببا   اااله  الىدقل  لبو  

ك  إ  ا ي اإلنتا  الت الداسط إم  %43ط يمث استحوم طاس السا ا قيده الت  2013اإل  الما لا ا  

كيببا  ك ظوكا الداسط في يو  يظمى باقي انواع كيببا      ثلثبأسثق كشلل نبيا األسد  

 بالنسبة ملحدودي الدخل-الداس األخرى  
ً
ط بناا اهمدد للغالا -والتي تعد أكثر أهمية وألح حاجة

 .لداس الصلاط قطاس التفلمس قطاس املواط األساسما الواسفا االسوهالك% 9ق%3تراقيى كا بو  

ائر: مؤشرات الكفاءة االقتصادية لدعم الطاقة في  2.3  الجز

في  السا ا  تحقمق سماسا طاس  كدى  الت  اللقس  بها  ل ق   التي  املؤشرا   ك   الفدلد  ه اك 

 :(102ط صتحا 2016)فتح هللا ر ا فتح هللا سالكاط  التي ك  اه  اط ق الى ا ر للقتااد اال تباطلا 

 التخصيصية: مؤشر الكفاءة 1.2.3 

لل وارط اال تباطلا  الداس تحقمق افضل تيبمص  في كسال  التيبمبما  بالقتااد  لقبد 

)انور ر ا كح د ابد الري  ط    املتايا قفقا لتلالمف قاسفار املوارط املاتيدكا في الف لما اإلنتا ما
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  القسااا ط قي قكيتلف  في الى ا ر    طاس املواط السا وياط إم  اتتمد ك  ك الا  (100ط صتحا  2018

 :قفق الشلل البماني التا يملك توضمح 

توزيع االستهالك النهائي للمواد الطاقوية املدعمة حسب القطاعات خالل الفترة  :1الشكل 

2010-2020 

 
باالات اط الت التقارير الا ويا للبملا إنساا  ساع السا ا قامل ا س في الى ا ر خالل    البايثو ك  إاداط  املصدر:

 2020-2010التتقد 

ك  إ  ا ي املواط السا ويا %47ك  خالل الشلل البماني ااالهط استحوم القساع الاقني الت  

س ا   ك   امل تدد  التتقد  خالل  قاألنشسا  2020إ ت    2010املدا ا  الفا ال   تاتتمد   م   يمث  ط 

الذي -التاليما قسذا املؤساا  قاإلطارا  الف وكما ك  طاس السا اط س ا اسوهلك  ساع املواصال   

ك  املواط %32  -الجوي والبحري   النقل بالسكك الحديدية والنقلو  يتشكل أساسا من النقل البري،

يمث   املدا اط  الوسا لالسا ويا  هذه  كاتيدكي  ك ه   م   القساع   اتتمد  استتاط  يو   في   .

ك  املواط السا ويا املدا اط قهو القساع الذ  لضس كبان  خاصا بل كنها   %21الب اعي ك  نابا  

امل تسو  ارباح  ل يد ك   فالداس  قبالتا ي  ااملماط  ا     كبان  ملؤساا   بدال ك   األا ال  قسبار ر ال 

لذها إ ت املاوهلك كحدقط الدخلط قهقذا تؤط  سماسا طاس السا ا إ ت غماي القتااد التيبمبما 

 ن مسا سوا تيبمص املوارط اال تباطلا. 

 : مؤشر الكفاءة االستهالكية 2.2.3

لقبد بها تحقمق افضل اسوهالك ك ق  للال  املدا ا قادم االسراف قاملغاالد في اسوهالس اط 

غوق ا  قا   سماسا طاس السا ا في الى ا ر  شوق ا ت ا  هذه الاماسا اط  ا ت االسراف في اسوهالك 

س اط ك ا لؤط  قينت  ا  الداس املقدم لل واط البتققلما اإلسراف في اسوهال املواط السا ويا املدا اط  

البمئما املللما قي ط  2018)طار  كح د صتو   ابلط    رف  ك  كاتويا  التلوثإ ت اإلضرار بال ظس 

 .(152صتحا 

32%

21%

47%
القطاع الصناعي

قطاع املواصالت

القطاع السكني
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اإلطارط هذا  القتاا في  استيدام    االسوهالسماط  دبغرض  ماس  نبياسيتس  كتوسط   كؤشر 

انبفاثا  ك   اسامد    الترط  األيتور   ثاني  الو وط  ير   ا   ال اتسا  االنبفاثا   حىس  القربو  

 لفدط ك  الدقل كقارنا بالى ا ر  قالب ااا  القثمتا االسوهالك للسا ا

دول  المؤشر متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لعدد من : 2الجدول 

 ( 2018-2000مقارنة بالجزائر خالل الفترة )
ن متري الوحدة: ط       

 قطر السعودية إيران الجزائر  املغرب تونس  مصر  السنوات 

2000 1,64 2,16 1,16 2,53 5,19 11,82 36,68 

2001 1,78 2,21 1,27 2,38 5,28 11,72 38,19 

2002 1,79 2,20 1,30 2,52 5,48 12,24 43,07 

2003 1,80 2,20 1,28 2,60 5,73 12,38 42,40 

2004 1,92 2,28 1,40 2,60 6,09 12,72 42,36 

2005 2,13 2,29 1,46 2,68 6,47 12,97 47,70 

2006 2,20 2,36 1,50 2,79 6,96 13,40 43,98 

2007 2,33 2,38 1,53 2,94 7,34 13,80 41,90 

2008 2,37 2,38 1,59 2,99 7,41 14,76 38,44 

2009 2,41 2,38 1,58 3,19 7,56 15,01 34,54 

2010 2,37 2,58 1,66 3,14 7,47 16,02 33,54 

2011 2,39 2,39 1,76 3,22 7,53 16,16 32,31 

2012 2,46 2,46 1,81 3,39 7,56 16,76 33,37 

2013 2,38 2,44 1,77 3,41 7,75 16,62 31,93 

2014 2,40 2,61 1,79 3,57 7,88 17,36 32,69 

2015 2,44 2,65 1,82 3,67 7,67 17,69 32,47 

2016 2,48 2,56 1,80 3,54 7,61 17,16 32,13 

2017 2,47 2,61 1,85 3,51 7,69 16,33 32,18 

2018 2,50 2,59 1,85 3,59 7,69 15,27 32,42 

 ك  إاداط البايثو  باالات اط الت  اادد بمانا  الب ك الدق ي:املصدر: 

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC    (consulté le 01/07/2021) 

اسامد   ك  انبفاثا  غاا ثاني  الىدقل اااله ا  حىس كتوسط نبيا الترط  لتضح ك  خالل

ط     3.59إ ت  2000ط  كتق  س ا    2.53ي الى ا ر  د ارتت  ك   القربو  ال ات  ا  اسوهالك السا ا ف

https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
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ط ط قهو كا  فقس املاتويا  القبوقد ك  اسوهالك امل تسا  السا ويا املدا ا2018كتق  للترط س ا  

انظ ا طاس السا ا خالل التتقد    إصالحبفض الدقل التي باشر   لدى  يمث  فد هذا املؤشر كرتتفا  

 ل   در كاتوى نبيا الترط ك  هذا املؤشر لا ااتونس قاملغري  ق األخوقد الت غرار كل ك  كبرط  

 ط  كتق  للترط في املغري.1.85ط  كتق  للترط في تونس 2.59ط  كتق  للترط في كبر 2.5 ةب  2018

كتوسط   فإ الافوطلا ق سر  ق ا ط  قباملقارنا ك  طقل تداس امل تسا  السا ويا بشدد كثل إلر 

  قدر    2018    اسامد القربو  ال ات  ا  اسوهالك السا ا في س ا    ك  انبفاثا  غاا ثاني  نبيا الترط

ارتتاع     رااكا نت  ا ه انفلاسا  بمئما ضارد  قملك  كتق  الت التوا يط     ط   (32.42( )15.27( )7.69)  ةب

 االسوهالك للسا ا.  سثمتانشسا كاتويا  اسوهالك املواط املدا اط قاياطد السلا اليها خاصا في األ

 :مؤشر الكفاءة السعرية 3.2.3

لقبد بالقتااد الافريا تحدلد األسفار قاس ق وط اسثق ك  سفر للالفا الوايددط يمث نسد 

)كح وط اي د كح وط   الاو  الاوطاا  ا  سماسا الداس اللالما تؤط  ا ت ااطقا ما األسفار قظ ور 

 ( 127ط صتحا  2009اكو ط 

في هذا البدطط تااهس اسفار الو وط املداس في الى ا ر إ ت ظ ور الفدلد ك  ال شوها  الت  

 الىدقل التا ي: غرار االسوهالك املترط قان شار ظاهرد الوهريا في امل اطق اللدقطلاط قهو كا لوةله 

ائر باملقارنة مع الدول املجاورة  :3 الجدول   أسعار الوقود في الجز
 )دوالر أمريكي( 2020متوسط أسعار الوقود لسنة                                                                                         

 أسعار الديزل  أسعار البنزين  الدول 

 0.216 0.342 الجزائر 

 1.023 1.945 املغرب

 0.651 0.756 تونس 

 1.087 1.213 مالي

 ك  إاداط السالا باالات اط الت كو  :املصدر: 

www.globalpetrolprices.com  (Consulté le 14/04/2021) 

الىوارط    لبو  طقل  نحو  الى ا ر  في  الو وط  تهريا  ظاهرد  اسباي  اهس  ايد  ااالهط  الىدقل 

ط 2016فاألسفار  د كتبال ا بو  الدقل رغس ال ياطا  املتواضفا التي ا رتها  وانو  املالما لا وا   

 الت التوا ي.  2020،  2018 ط2017

طقالر الت التوا يط 0.65قالر قد  0.75فافر اللتق الوايد للل ك  البنزل  قالدل ل في تونس هو  

طقالر ا  الافر املسبق في الى ا رط س ا ا  التسود الافريا سبوقد بو     0.43طقالر ق0.41ا  بتار   

http://www.globalpetrolprices.com/
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ضغسا سبوقا  ط قهو كا  شلل2015الى ا ر قامل لقا املغربماط خاصا بفد تحريرها اسفار الو وط س ا  

إ ت ادم   الوهريا تؤط   في الى ا ر قالت يدقطهاط فظاهر  البتققلما  امل تسا   السعريةالت   الكفاءة 

 ااطقا ما األسفار.ن مسا تاري   ا سبوق ك  الو وط إ ت طقل الىوار قا ت 

 تحليل النتائج: .4

 التالما: بفد تحلمل ا ملختلف ا اصر هذه الدراسا توصل ا ا ت ال تا   

تاتحوم كيببا  طاس السا ا الت يبا األسد ك  إ  ا ي اإلنتا  الفام الت الداسط في  •

األخرى   املخببا   باقي  تحظى  مللدقط  -يو   بالنابا   
ً
يا ا قالح  اه ما  اسثق  تفد  قالتي 

 بناا اهمدد.  -الدخل

 ل في: ت ابا سماسا طاس السا ا بشلل ا اللا ي في الى ا ر بفدد كياطر ا تباطلا تت ث •

غماي القتااد التيبمبما بو  القسااا ط إم  اتتمد ك  ك الا طاس املواط السا ويا كل ك    -

 القساع الاقنيط ق ساع املواصال  قالقساع الب اعي. 

تااهس اسفار الو وط املداس في الى ا ر إ ت ظ ور الفدلد ك  ال شوها  الت غرار االسوهالك  -

 اطق اللدقطلاط فظاهرد الوهريا تؤط  إ ت ادم القتااد  املترطط قان شار ظاهرد الوهريا في امل

 الافريا ن مسا تاري   ا سبوق ك  الو وط إ ت طقل الىوار قا ت ااطقا ما األسفار.

إ ت  - في اسوهالس اط ك ا لؤط   في الى ا ر اإلسراف  لل  تسا  السا ويا  املقدم  لنت  ا  الداس 

 كاتويا  التلوث.اإلضرار بال ظس البمئما املللماط قيرف  ك  

 : خاتمة .5

السا اط   الى ا ر طابى   )كثل  األساسما  قالخدكا   الال   لبفض  يلوكي  طاس  تقدلس  الت 

التفلمسط الصلاط الاق ط الغذاا(ط إال ا  هذا ال  ط ك  الداس  فت د بشلل اساس ي الت القدرد 

للدقل قاصبح  ا املالما  كللوظط  بشلل  لتزالد  با   الو ىط  كرقر  ف    الت.  القتااد    كؤشرا   لؤثر 

 . اال تباطلا 

هل تحقق سياسة    "هذه الدراسا اإل ابا الت اإلشلالما املسرقيا  ى  ياقل سلقط  ك  هذا امل

ائر الكفاءة االقتصادية بجوانبها املختلفة: التخصيصية، السعرية واالستهالكية ط  ؟دعم الطاقة في الجز

  ا ت ا  ك ظوكا الداس ب ثابا تشويه ألسفار امل تسا  السا وياط قبالتا ي تااهس  ق د توصلى ال تا  

إم  اتتمد ك  ك الا طاس  في تيتمض القتااد اال تباطلاط فهي ت اس بغماي القتااد التيبمبما  
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االسراف   ن مسا  د االسوهالسماالقتااغماي    ط إضافا ا تاملواط السا ويا في الى ا ر كيتلف القسااا 

 . كاتويا  التلوثك ا لؤط  إ ت اإلضرار بال ظس البمئما املللما قيرف  ك   قاملغاالد في االسوهالك

اللدقطلا  تااهسس ا   امل اطق  في  الوهريا  إ ت ظاهرد  الى ا ر  في  املداس  الو وط  قظ ور   اسفار 

 الاو  الاوطاا قبالتا ي انيتاض القتااد الافريا.

قهو كا  د لسرح ط  ا   دقى االست رار في هذه الاماسا  تثوق ادد تااؤال إ  هذه ال  مسا  

الللوك إصاليا     ااكام  التواانا  تسبمق  بإااطد  تا ح  قالتي  اامط  بشلل  الداس  ك ظوكا  ت س 

 اال تباطلاط قاالنتقال نحو نظام طاس ا ت اعي اسثق اسوهدافا. 

 :ملراجعقائمة ا .6

 العربية:املراجع باللغة  1.6

(. اآلثار الالبما لداس السا ا الت اال تباط املبر   2018انور ر ا كح د ابد الري  . ) •

ك    التتقد  الفلوم    2014-2004خالل  طستوراهط  اس  اطرقيا  كبر:  لتقشمده.  إطار  قا تقاح 

 .اال تباطلا قالقانونما قاإلطاريا قالبمئماط  اكفا او  ش س 

(. طاس السا ا في كبر قسبل ترشمده في ضوا التساري 2019انور ر ا كح د ابد الري  . ) •

امل اللالا  الت  التقسوز  ك   إندقنياما(  ترسماط  )كبرط  التتقد  الدقلما  قاثره خالل  - 2014بريا 

 .( قا تقاح إطار لتقشمده". القاهردط كبر: املبريا للنشر قالتواي  )كوكمى 2004

• ( ابوبقر.  الوض   2020ي بال  الت  قاثارها  انفلاساتها  اسبابهاط  االسفار:  طاس  سماسا   .)

الى ا ر   في  قاال ت اعي  تحلملما  ماسما-اال تباط   طس-طراسا  اطرقيا  الى ا ر:  توراهط . 

تيبص الوم ا تباطلاط كلما اال تباطلاط الفلوم التساريا قالوم ال اموقط  اكفا طاهر  

 .كح د بشار

(. إصالح طاس املواط البتققلما في ضوا الدرقس املاتتاطد ك   2018طار  كح د صتو   ابل. ) •

 تسربتي إندقنياما قالرا . كبر: طار التقر الىاكعيط اإلسق درياط  

(. سماسا طاس السا ا في كبر بو  ااتبارا  قالفدالا  2016فتح هللا ر ا فتح هللا سالكا. ) •

 .لا. كبر: رسالا كا ياتقط كلما التساردط  اكفا اإلسق دريااال ت ااما قالقتااد اال تباط

• ( قآخرق .  قاش س :  2013كلم  ى  قاالنفلاسا .  املاتتاطد  الدرقس  السا ا:  طاس  إصالح   .)

 ص دق  ال قد الدق ي. 
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• ( س وق.  كلما 2021لفياوف  طستوراهط  اطرقيا  الى ا ر:  الى ا ر.  في  السا ا  طاس  سماسا   .)

 .فلوم التساريا قالوم ال اموقط  اكفا ابوبقر بلقالد تل اا الفلوم اال تباطلاط ال

(. ستااد قادالا سماسا الداس الللوكي في كبر )طراسا 2009كح وط اي د كح وط اكو . )  •

 .كقارنا(. كبر:  اس اال تباطط  اكفا او  ش س
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 :  ملخص

املؤسسا خصائص  بعض  تأثير  مدى  تحليل  إلى  الدراسة  الجزائرية  هدفت  املؤسسة،  ت  )حجم 

املل طبيعة  النشاط،  مستوى  قطاع  في  املالية(  القوائم  طبيعة  املالي،  الرفع  املالي،  السوق  في  اإلدراج  كية، 

حيث بلغ عدد املشاهدات  ،  2018و   2012مؤسسة اقتصادية بين    20إدارة األرباح الحقيقية. وقد شملت  

امل  87الكلية   املشاهدات  استبعاد  وبعد صياغة الفرضيات، وباالعتماد على نموذج    تطرفة؛مشاهدة بعد 

في   تأثير  لها  املالي  والرفع  والحجم،  امللكية،  طبيعة  أن  إلى  الدراسة  توصلت  املتعدد،  الخطي  االنحدار 

مستوى إدارة األرباح الحقيقية، في حين لم يتم تسجيل أي تأثير  للعوامل األخرى )قطاع النشاط، اإلدارج  

 لحقيقية.   ، طبيعة القوائم املالية( في مستوى إدارة األرباح ا في السوق املالي

اإلدراج فااااي  ،طبيعااااة امللكيااااة ،قطاااااع النشاااااط ،حجاااام املؤسسااااة، إدارة األرباااااح الحقيقيااااة :ياااااةكلمااااات مفتا 

 السوق املالي، الرفع املالي.

 .M41 ؛JEL : M40 اتتصنيف
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Abstract: 

The aim of this paper is to analyze the impact of some characteristics of the Algerian 

companies (firm size, activity, property, quotation, financial leverage, nature of financial 

statements) on real earnings management. The study included 20 companies during 2012-

2018, where the total of observations reached 87 after excluding the extreme observations. 

Relying on the multiple linear regression, the study concluded that the property, size, and 

financial leverage have an effect on the level of real earnings management. However, the 

other factors, including the activity, quotation, and the nature of financial statements do not 

have any effect on real earnings management.  

Keywords: Real earnings management; Firm size; Activity sector; Property; quotation; 

Financial leverage. 

JEL Classification Codes: M40 ; M41. 

 

 مقدمة  .1

ية، مثل لقد كان النهيار كبريات الشركات الرائدة في العالم وقعا كبيرا أربك الحكومة األمريك

( أندرسون"  "آرثر  التدقيق  شركة  Arthur Andersenشركة  إفالس  ثم  تعثر،  في  تورطها  لثبوت   ،)

 ( للطاقة  واإلخفاEnron"إنرون"  االنهيارات  هذه  ظل  في  املهنية  املنظمات  سارعت  حيث  إلى  (.  قات 

ات املفرطة  محاولة فهم أسباب ذلك، وقد اتجهت التحليالت إلى أن الخلل الرئيس ي يكمن في املمارس

تعتبر   التي  باألرباح،  التالعب  وهي  املحاسبي،  الفكر  في  املعاصرة  القضايا  األسباب  إلحدى  أهم  من 

ة، أي التأثير إيجابيا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالتي أدت إلى انهيار هذه املؤسسات، نظرا لتأثيرها الكبير في قيمة املؤسس

الدخ في صافى  باأو سلبا  التالعب  من  نوعا  البعض  يعتبره  قد  الذي  طاملا  ل،  املحاسبية،  ملعلومات 

اآلخر   البعض  يعتبره  بينما  العمدية،  صفة  السلوك  هذا  فى  صفة    -توافر  توافر  من  الرغم  على 

املالية   القوائم  مستخدمي  لتضليل  مشروعا،    -العمدية  قانونيا  أخالقي،  سلوكا  غير  كان  ولو  حتى 

 حة املؤسسة. طاملا أنه يحقق مصل

قانون  تطبيق  بعد  ظهرت  التي  األرباح  إدارة  ممارسات  إحدى  الحقيقية  األرباح  إدارة  تمثل 

(Sarbanes-Oxley  عام )في 2002 تأثيرها  املالية، من خالل  التقارير  في جودة  تأثير كبير  لها  ، والتي 

التشغيلية   النقدية  باملبيعاتالتدفقات  كالتالعب  أو تخفيض  باستخدام قرارات حقيقية،  زيادة   ،
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االختيارية ك املصاريف  إلى  بعض  إضافة  واإلشهار،  الدعاية  والتطوير، مصاريف  البحث  مصاريف 

أساس  على  القائمة  األرباح  بإدارة  مقارنة  أكبر  عادة  تكون  تكلفتها  أن  غير  باإلنتاج،  التالعب 

ي النقدية،  االستحقاق، هذه األخيرة ال  التدفقات  في  التأثير  تنفيذها  الدراسات تطلب  لهذا اعتبرت 

يقية ظهرت كمصطلح جديد في املمارسة املحاسبية واملالية بديال إلدارة األرباح أن إدارة األرباح الحق

 على أساس االستحقاق. 

 بحث: ال مشكلة 1.1

تأثير   ام  :التالي ل اؤ ستال طرح تم  الدراسة، جوانب  بمختلف  اإلحاطة من مكننت حتى مدى 

 الحقيقية؟ إدارة األرباح  لجزائرية في مستوى صادية ات االقتبعض خصائص املؤسسا

 فرعية نوجزها في اآلتي: تساؤالتالرئيسية  املشكلةتندرج ضمن 

 الحقيقية؟ ما مدى تأثير قطاع نشاط املؤسسات الجزائرية في مستوى إدارة األرباح  ▪

 الحقيقية؟زائرية في مستوى إدارة األرباح ما مدى تأثير حجم املؤسسات الج ▪

 الحقيقية؟ ير طبيعة ملكية املؤسسات الجزائرية في مستوى إدارة األرباح ى تأثما مد ▪

 الحقيقية؟ما مدى تأثير إدراج املؤسسات الجزائرية في السوق املالي في مستوى إدارة األرباح  ▪

 الحقيقية؟ ستوى إدارة األرباح ما مدى تأثير الرفع املالي للمؤسسات الجزائرية في م ▪

 الحقيقية؟في مستوى إدارة األرباح ؤسسات الجزائرية القوائم املالية للمما مدى تأثير طبيعة  ▪

 بحث: فرضيات ال 2.1

عوقص اإلجابة  و   املشكلة  لىد  املطروحةالرئيسية  الدراسة   تم،  التساؤالت  فرضيات  اقتراح 

 كاآلتي:

يقية في  لة إحصائية لقطاع النشاط في مستوى إدارة األرباح الحقأثر ذو دال  يوجدالفرضية األولى:  

 املؤسسات االقتصادية الجزائرية. 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم املؤسسات االقتصادية الجزائرية في مستوى الفرضية الثانية:  

 إدارة األرباح الحقيقية. 

ا الثالثة:  ممارسة  الفرضية  أكثر  الخاصة  الجزائرية  مقارنة  ملؤسسات  الحقيقية  األرباح  إلدارة 

 العمومية الجزائرية.  باملؤسسات االقتصادية
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الرابعة:   األرباح الفرضية  إدارة  في مستوى  املالي  السوق  في  لإلدراج  أثر ذو داللة إحصائية  يوجد 

 الحقيقية في املؤسسات االقتصادية الجزائرية. 

الي في مستوى إدارة األرباح الحقيقية في يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرفع امل الفرضية الخامسة:  

 قتصادية الجزائرية. املؤسسات اال

السادسة:   يوجد أثر ذو داللة إحصائية لطبيعة القوائم املالية في مستوى إدارة األرباح  الفرضية 

 الحقيقية في املؤسسات االقتصادية الجزائرية. 

 بحث: هدف وأهمية ال 3.1

تأ مدى  قياس  إلى  الدراسة  املؤسسات    ر ثيتهدف  خصائص  الجزائرية   االقتصاديةبعض 

املؤس ا)حجم  قطاع  طبيعة  سة،  املالي،  الرفع  املالي،  السوق  في  اإلدراج  امللكية،  طبيعة  لنشاط، 

تكمن أهميتها في تناولها ملوضوع حديث في  و  على ممارسات إدارة األرباح الحقيقية،  القوائم املالية(

عتبر  من طرف الدراسات السابقة في البيئة الجزائرية، التي ت  الحقل املحاسبي، لم يتم التطرق إليه 

 مجاال خصبا لهذا النوع من الدراسات.

 األدبيات النظرية للدراسة  .2

 :إدارة األرباح الحقيقية 1.2

إدارة  موضوع  وتناولت  املحاسبي  الحقل  في  واضحا  فرقا  أحدثت  التي  اإلسهامات  أولى  نجد 

ية بأنها ، أين تم تعريف إدارة األرباح الحقيق(Roychowdhury, 2006)األرباح الحقيقية في دراسة  

ية العادية، بدافع رغبة املديرين في تضليل بعض أصحاب املصلحة،  "خروج عن املمارسات التشغيل 

على األقل لإلعتقاد بأن بعض أهداف التقارير املالية قد تم الوفاء بها في املسار الطبيعي للعمليات،  

حاالت   تساهم  أنال  من  الرغم  على  املؤسسة  قيمة  في  بالتأثير  هذه  من الخروج  املديرين  تمكن  ها 

 ". تحقيق أهداف إعداد التقارير 

اإلدارة   نفإ  (Sun, Lan, & Liu, 2014)حسب   تالعب  عملية  هي  الحقيقية  األرباح  إدارة 

التدفقات   في  مباشر  تأثير  لها  والتي  للمؤسسة،  التشغيلية  األنشطة  خالل  من  النقدية  باألرباح 

ا  (Schipper, 1989)ويعتقد  للمؤسسة.   إدارة  الحقأن  بأرباح ألرباح  التالعب  عملية  "هي  يقية 

تجارية   وإنشاء عمليات  تجارية حقيقية،  ترتيب معامالت  املتوقع من خالل  للهدف  املؤسسة وفقا 

بأن  (2017)محمد،  وعرفها    فعلية. تتعلق  إدارية  قرارات  استخدام  على  يقوم  أسلوب  شطة بأنها 

 .Roychowdhury, 2003, p)أضاف  كما    رير املالية.اإلنتاج والبيع واإلستثمار للتأثير في جودة التقا
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اتخاذ قرارات لإلنحراف عن الحق املكتسب لتعظيم صافي   (4 إدارة األرباح الحقيقية هي  أيضا أن 

 القيمة الحالية للمؤسسة.

أيضا   با  (2019،  )محمديعرفها  التالعب  محاولة  بشأن بأنها  قرارات  اتخاذ  من خالل  ألرباح 

األنشطة  وحجم  اإل   توقيت  وزيادة  النفقات  وتخفيض  املبيعات  كزيادة  ويشير التجارية،  نتاج. 

إدارة    (2018)الشديفات،   أن  الربح   األرباحإلى  لتحقيق  اإلدارة  بها  تقوم  ممارسات  هي  الحقيقية 

امل والتالعب  التشغيلية  األنشطة  تغيير  خالل  من  أو املرغوب،  اإلنتاج  زيادة  أو  باملبيعات  تعمد 

هي أحد األساليب التي    ةلتقديرية. وعليه يمكن القول أن إدارة األرباح الحقيقيتخفيض املصاريف ا

تستخدمها اإلدارة للتالعب باألرباح، والتي لها تأثير واضح في التدفقات النقدية للمؤسسة، مما قد 

 الية.يؤثر إيجابا أو سلبا في جودة التقارير امل

 : تقنيات إدارة األرباح الحقيقية  2.2

إد املؤ تعتمد  من  ارة  مجموعة  على  هذه    التقنيات سسة  الحقيقية،  األرباح   التقنياتإلدارة 

 تمثل مجموعة من القرارات التي تهدف من خاللها اإلدارة إلى: 

 : إدارة املبيعات واملشتريات 1.2.2

القرارات التي يمك  األدواتأحد    باملبيعاتيعتبر التالعب   إدارة األرباح، كاتخاذ  ن من خاللها 

 ، ويتحقق ذلك من خالل:(4، صفحة 2017)حسين، ؤثر في حجم املبيعات التي ت

منح تخفيضات مغالى فيها للزبائن خالل الربع األخير من السنة املالية، بهدف تسريع وزيادة  ▪

 ؛زيادة فترة االئتمانة، كاملبيعات، أو التراخي في شروط البيع اآلجل وجعلها أقل مرون

 ي حجم التدفقات النقدية؛ رة الحقة لتأثير ذلك القرار ف تأجيل شراء بعض األصول إلى فت ▪

 . (102، صفحة 2012)بوسنة،  اتخاذ قرارات تتعلق بتوقيت بيع األصول  ▪

 :إدارة املصاريف االختيارية 2.2.2

املصا في  التحكم  خالل  من  أرباحها،  في  التحكم  حرية  اإلدارة  مثل تمتلك  االختيارية،  ريف 

هدف، عن طريق  نات، واملصروفات اإلدارية، للوصول إلى الربح املستنفقات البحث والتطوير واإلعال 

 . (103، صفحة 2012)بوسنة، تأجيل النفقات وتعجيلها، إذا كان الربح املحقق أكبر من املستهدف 
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 :إدارة النتاج 3.2.2

عد بزيادة  اإلدارة  قيام  خالل  من  ذلك  تكلفة يكون  تخفيض  بهدف  املنتجة  الوحدات  د 

تاج، وبالتالي زيادة الربح، حيث ترى  عة، مما يترتب عنه زيادة املخزون نتيجة زيادة اإلنالبضاعة املبا

فيه  ( 98، صفحة  2016)شاوش ي،   مغالى  بشكل  املخزون  زيادة  لتكاليف   أن  املؤسسة  تحمل  يعني 

 ف في حالة عجز املؤسسة عن تصريفه.املخزون للتل تعرضتخزين مرتفعة، وزيادة مخاطر 

 ابقةالس  الدراسات. 3

دراسة  أبرزها  ومن  الحقيقية،  األرباح  إدارة  موضوع  تناولت  التي  الدراسات  تنوعت  لقد 

(Abubakar, Lawal, & l Mohamed, 2020)  اإلدارية( امللكية  هيكل  تأثير  في  بحثت  التي   ،

إدارة األرباح الحقيق الدراسة عينة من  واملؤسسية واألجنبية( على  في نيجيريا. شملت  شركة   72ية 

يعادل  غير   ما  أي  الفترة    360مالية،  خالل  من  2018-2014مشاهدة  البيانات  جمع  تم  وقد   ،

، كما تم Bloombergو  Thompson Reutersالتقارير املالية للشركات، من خالل قاعدتي البيانات  

فرضيات   الختبار  املتعدد  االنحدار  نموذج  اإلدارية  استخدام  امللكية  أن  النتائج  أشارت  الدراسة. 

عنها،تزيد   املبلغ  باألرباح  التالعب  في  اإلدارة  رغبة  غير   من  لها عالقة  املؤسسية  امللكية  أن  في حين 

مهمة بإدارة األرباح الحقيقية، كما كشفت النتائج أن امللكية األجنبية تمنع املديرين من التالعب في  

 البيانات املالية.

دراسة  تناول تنوع   (Almashaqbeh, Shaari, & Abdul-Jabbar, 2019)ت  تأثير  مدى  قياس 

بورصة   في  املدرجة  املالية  غير  املؤسسات  من  لعينة  الحقيقية  األرباح  إدارة  على  اإلدارة  مجلس 

وباذلك  املشطوبة،  واملؤسسات  حديثا  املدرجة  املؤسسات  استبعاد  تم  قد  أنه  العلم  مع  عمان، 

العينة   )   101ضمن  من    505مؤسسة  املمتدة  الفترة  خالل  تم 2015إلى    2011مشاهدة(  حيث   ،

اإلد مجلس  خصائص  بعض  تأثير  إدارة  دراسة  في  العمري  والتنوع  األجانب  األعضاء  في  ممثلة  ارة 

نموذج   الدراسة  استخدمت  الحقيقية.  األرباح   (Roychowdhury, 2006)األرباح  إدارة  لقياس 

نخدار الخطي  لتدفقات النقدية التشغيلية غير العادية، ونموذج اإل الحقيقية، باستخدام نموذج ا

ومن الدراسة.  فرضيات  الختبار  في    املتعدد  أجانب  أعضاء  تواجد  أن  إليها  املتوصل  النتائج  أهم 

مجالس اإلدارة، والتنوع العمري، كان لهما تأثير سلبي في إدارة األرباح الحقيقية، وهو ما يؤكد صحة 

 حة. الفرضيات املقتر 
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علي،   )محمود  دراسة  تأثير  2019اهتمت  باختبار  على (  املشروط  غير  املحاسبي  التحفظ 

إدار  املالية،   60ة األرباح الحقيقية، لعينة ضمت  ممارسات  مؤسسة مصرية مقيدة بسوق األوراق 

من   املمتدة  الفترة  يعادل  2017إلى    2015خالل  ما  أي  نموذج    180،  استخدام  تم  وقد  مشاهدة، 

طرف    التدفقات من  املقترح  العادية  غير  األرباح    Roychowdhury (2006)النقدية  إدارة  لقياس 

فرضيات  الختبار  املتعدد  الخطي  اإلنحدار  ونموذج  الوصفي  اإلحصاء  ومقاييس  الحقيقية، 

على   املشروط  غير  املحاسبي  للتحفظ  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود  الدراسة  توصلت  الدراسة. 

إدارة األرباح املالية الصادرة عن الشركات  ممارسات  التقارير  في  املصرية املقيدة بسوق    الحقيقية 

 ؤكده الفرضية الرئيسية للدراسة. األوراق املالية، وهذا ما ت

إلى تقديم دليل تجريبي حول أثر الديون   (Kimouche & Cherroun, 2020)هدفت دراسة  

  2012الجزائرية خالل الفترة املمتدة من    وتكلفتها على مستوى إدارة األرباح الحقيقية في املؤسسات

غاية   الدراسة  2018إلى  شملت  حيث  تخص    119،  تم مؤسسة    17مشاهدة،  وقد  جزائرية، 

املقترح من طرف   العادية  غير  النقدية  التدفقات  نموذج  من    Roychowdhury (2006)استخدام 

املتعدد   الخطي  اإلنحدار  ونموذج  الحقيقية،  األرباح  إدارة  قياس  الدراسة. أجل  فرضيات  الختبار 

إلى   الدراسة  نتائج  األ أظهرت  إدارة  على  أثر  أي  لهما  ليس  وتكلفتها  الديون  في  أن  الحقيقية  رباح 

 املؤسسات الجزائرية. 

السابقة،  الدراسات  طرف  من  النامية  البيئات  في  إليها  املتوصل  النتائج  ملحدودية  نظرا 

اإلقت والبيئة  السياقات  اختالف  حسب  ماسة واختالفها  حاجة  هناك  املدروسة،  للعينات  صادية 

تأثإلجراء در  بيئات أخرى، ملعرفة واختبار مدى  في  في مستويات  اسات معمقة  املختلفة  العوامل  ير 

 . إدارة األرباح الحقيقية

 . طريقة وإجراءات الدراسة 4

 :منهجية الدراسة 1.4

تم جمع البيانات املالية   الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي، حيث  مشكلةلإلجابة على  

الجزائري املؤسسات  البعض  بمتغيرات  املتعلقة  البيانات  على  الحصول  بغرض  ليتم  ة،  لدراسة، 

على   باالعتماد  الفرضيات  اختبار  املناسبةبعدها  نموذج األساليب اإلحصائية  تصميم  من خالل   ،

بعض خصائص و ،  تغير تابعكم  يربط بين مستوى إدارة األرباح الحقيقية  لالنحدار الخطي املتعدد،
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االقتصادية   مفسرة ك  ئريةالجزا املؤسسات  طبيعة    متغيرات  النشاط،  قطاع  املؤسسة،  )حجم 

 امللكية، اإلدراج في السوق املالي، الرفع املالي، طبيعة القوائم املالية(.

 :نموذج الدراسة 2.4

تغير التابع، وهو شكل معادلة لالنحدار الخطي املتعدد، تربط بين امل  الدراسةيأخذ نموذج  

 غيرات التفسيرية ممثلة في بعض خصائص املؤسسات. إدارة األرباح الحقيقية، واملت

REMit = α0 + α1 ACTit+ α2 PROit+ α3 QUOTit+ α4 NFSit+ α5 SIZEit + α6 LEVit + ξit    (1) 

 حيث: 

itREM:  للمؤسسة مستوى إدراة األرباح الحقيقةi  خالل الفترةt . 

itACT :املؤسسةنشاط ع قطا. 

itPRO :طبيعة ملكية املؤسسة. 

itQUOT:  في السوق املالي.املؤسسة إدراج 

itNFS:  للمؤسسة طبيعة القوائم املاليةi  عند نهاية الفترةt. 

itSIZE:  حجم املؤسسةi  عند نهاية الفترةt . 

itLEV: للمؤسسة  مستوى الرفع املاليi  عند نهاية الفترةt. 

0α : .ثابت 

1α ،2α ،3α ،4α ،5α ،6α: ( 1معامالت انحدار النموذج .) 

tiξ: ( 1البواقي املعيارية للنموذج.) 

 :جمع بيانات الدراسة 3.4

الدراسة   جزائرية    20شملت  على   تممؤسسة  الحصوص  إمكانية  أساس  على  اختيارها 

 مشاهدة بعد استبعاد املشاهدات املتطرفة.  99املالية، حيث بلغ عدد املشاهدات  القوائم

 توزيع املشاهدات على سنوات الدراسة : 1الجدول 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ت نواالس

 14 19 18 19 12 10 07 املؤسسات

 

 .بيانات الدراسة على   باالعتمادمن إعداد الباحثين  املصدر: 
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 :قياس املتغير التابع )إدارة األرباح الحقيقية( 4.4

ادية النقدية غير الع  التدفقاتنموذج    عتمدت الدراسة علىلقياس إدارة األرباح الحقيقية ا

(Roychowdhury, 2006  التشغيلية النقدية  التدفقات  تربط  معادلة  شكل  في  يظهر  حيث   ،)

للتنبؤ(  )القابلة  العادية  النقدية  التدفقات  بين  الفصل  أجل  من  املبيعات،  في  والتغير  باملبيعات 

 حقيقية.نبؤ(، هذه األخيرة تعتبر  مؤشرا إلدارة األرباح الوالتدفقات غير العادية )غير قابلة للت

CFOit = φ + σSit + ρΔSit + δit             (2) 

 حيث: 

itCFO صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للمؤسسة :i  خالل الفترةt . 

itS إجمالي مبيعات املؤسسة :i   خالل الفترةt . 

itSΔ سسة : تغير إجمالي مبيعات املؤi  بين الفترتينt 1و -t  . 

φ .ثابت : 

σ وρ(.2حدار النموذح )الت ان: معام 

itδ( 2: البواقي املعيارية للنموذج.) 

البواقي   )  املعياريةتعبر  يمكن 2للنموذج  الذي ال  التشغيلية،  النقدية  التدفقات  ( عن صافي 

 م كمقياس إلدارة األرباح الحقيقية. ، لذا فهي تستخد(غير العادية) تفسيره

 :رةيرات املفسقياس املتغ 5.4

 طبيعة امللكية:   1.5.4

" القيمة  أخذنا  حيث  املؤسسات  مللكية  بارزين  شكلين  العمومية، 0هناك  للمؤسسات   "

 " للمؤسسات الخاصة. 1والقيمة "

 : توزيع املشاهدات  سب طبيعة امللكية 2 الجدول 

 شاهدات عدد امل طبيعة امللكية  الرمز 

 78 مؤسسة عمومية  0

 21 مؤسسة خاصة  1

 .بيانات الدراسةمن إعداد الباحثين باإلعتماد على در: صامل 
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 قطاع النشاط:   2.5.4

 كاآلتي: املؤسسات إلى خمس مجموعات مرقمة  بتقسيم تم االعتماد على مقياس اسمي،

 : توزيع املشاهدات  سب قطاعات النشاط 3 الجدول 

 عدد املشاهدات  قطاع النشاط  لرمزا

 30 ت الغذائية قطاع الصناعا 1

 23 قطاع الصناعات التحويلية للمواد األولية  2

 21 قطاع الصناعات التحويلية اإلنتاجية 3

 10 قطاع األشغال العمومية  4

 15 قطاع الخدمات  5

 .بيانات الدراسةمن إعداد الباحثين باإلعتماد على ملصدر: ا

  لدراج في السوق املالي:ا 3.5.4

سسات غير املدرجة في بورصة الجزائر، والقيمة " للمؤ 0تغير بالقيمة "تم التعبير عن هذا امل

 في بورصة الجزائر.  " للمؤسسات املدرجة1"

 : توزيع املشاهدات  سب الدراج في السوق املالي4الجدول 

 عدد املشاهدات  الدراج في السوق املالي  الرمز

 83 غير مدرجة في بورصة الجزائر مؤسسة  0

 16 ئري بورصة الجزامؤسسة مدرجة ف 1

 .بيانات الدراسةمن إعداد الباحثين باإلعتماد على املصدر: 

 بنسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول. تم قياس هذا املتغير  الرفع املالي: 4.5.4

  طبيعة القوائم املالية:  5.5.4

" القيمة  بإعطاء  املتغير  هذا  تعريف  "0تم  والقيمة  املنفصلة  املالية  للقوائم  للقوائم 1"   "

 .املالية املجمعة

 : توزيع املشاهدات  سب طبيعة القوائم املالية5الجدول 

 عدد املشاهدات  طبيعة القوائم املالية  الرمز

 53 قوائم منفصلة 0

 46 قوائم مجمعة  1

 .بيانات الدراسةعلى   باالعتمادين  حث من إعداد البااملصدر: 
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  الحجم: 6.5.4

تم قياس هذا املتغير باالعتماد على اللوغاريتم العشري إلجمالي األصول، ويهدف هذا املتغير 

 ذلك في إدارة األرباح الحقيقية. وأثرمن حيث الحجم،   الشركاتإلى قياس مستوى االختالف بين 

 . نتائج الدراسة 5

 :للبياناتالوصفي  ال صاء 1.5

الجدول   ا  6يلخص  )إدارة  التابع  املتغير  في  ممثلة  الدراسة  ملتغيرات  الوصفية  ألرباح النتائج 

امل واملتغيرات  املالي، فسر الحقيقية(،  اإلدراج  امللكية،  طبيعة  النشاط،  قطاع  املؤسسة،  )حجم  ة 

ملستو  الحسابي  املتوسط  أن  نالحظ  حيث  املالية(،  القوائم  طبيعة  املالي،  األرباح   ى الرفع  إدارة 

، مما يعني أن التدفقات النقدية التشغيلية  0.1551، بانحراف معياري قدره  0.1870الحقيقية بلغ  

. يشير %67.81و  %0.1من إجمالي األصول، وكانت كانت محصورة بين    %18.70غير العادية تمثل  

اإلنتاجية التحويلية  الصناعات  قطاع  في  تنشط  املؤسسات  أغلب  أن  إلى  أغلب   ،الجدول  وأن 

وقوائمها املالية في أغلبها قوائم مالية  املؤسسات عمومية، وأن أغلبها غير مدرجة في السوق املالي،  

 منفصلة، وذلك وفقا للمتوسطات الحسابية لكل متغير. 

 ال صاء الوصفي للبيانات: 6 الجدول 

Statistics 

 REM ACT PRO QUOT NFS SIZE LEV 

N 87 87 87 87 87 87 87 

Mean 0,1870 3 0 0 0 9,5967 1,0458 

Median 0,1431 3 0 0 0 9,4717 0,5266 

Std. Deviation 0,1551 1,4260 0,3700 0,3700 0,4950 0,6065 1,9680 

Minimum 0,0010 1 0 0 0 8,7390 0,0061 

Maximum 0,6781 5 1 1 1 11,3780 11,1682 

 . SPSS برنامجمخرجات  املصدر: 

 :تباطدراسة الر  2.5

)  7يلخص الجدول   الدراسة، حيث نالحظ Pearsonقيمة معامالت االرتباط  متغيرات  بين   )

بلغت   الحقيقية  األرباح  إدارة  النشاط ومستوى  بين قطاع  ارتباط عكسية ضعيفة  -وجود عالقة 
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، كما قدر معامل االرتباط بين طبيعة ملكية املؤسسات كمتغير مفسر ومستوى إدارة األرباح 0.236

+، مشيرا إلى وجود عالقة طردية متوسطة بين املتغيرين. قدر معامل االرتباط بين  0.474يقية  قالح

إدارة األرباح الحقيقية   التابع مستوى  إلى وجود عالقة 0.396-حجم املؤسسة واملتغير  ، مما يشير 

إدا  ومستوى  املالي  الرفع  مستوى  بين  االرتباط  معامل  وقدر  املتغيرين،  بين  متوسطة  ة ر عكسية 

الحقيقية   معامل  0.433+األرباح  أما  املتغيرين.  بين  متوسطة  طردية  عالقة  وجود  على  يدل  مما   ،

القوائم  وطبيعة  جهة،  من  الحقيقية  األرباح  إدارة  ومستوى  املالي  السوق  في  اإلدراج  بين  االرتباط 

عدم وجود أي    ياملالية ومستوى إدارة األرباح الحقيقية من جهة أخرى، فكانا غير معنويين، وبالتال

عالقة ارتباط بين تلك املتغيرات. في األخير تجدر اإلشارة إلى أن معامالت االرتباط فيما بين املتغيرات 

)مستوى  التابع  باملتغير  ارتباطها  في عالقات  تؤثر  ال  بحيث  أو ضعيفة،  معنوية  غير  كانت  املفسرة 

 إدارة األرباح الحقيقية(. 

 متغيرات الدراسة  مصفوفة االرتباط بين: 7الجدول  

Correlations 

 REM ACT PRO QUOT NFS SIZE LEV 

REM 
Pearson Correlation 1 -0,236* 0,474** -0,115 -0,011 -0,396** 0,433** 

Sig. (2-tailed)  0,028 0,000 0,287 0,916 0,000 0,000 

ACT 
Pearson Correlation  1 -0,406** 0,013 -0,343** 0,286** 0,186 

Sig. (2-tailed)   0,000 0,902 0,001 0,007 0,085 

PRO 
Pearson Correlation   1 0,234* 0,013 -0,192 0,020 

Sig. (2-tailed)    0,029 0,904 0,075 0,856 

QUOT 
Pearson Correlation    1 0,140 0,374** -0,011 

Sig. (2-tailed)     0,195 0,000 0,919 

NFS 
Pearson Correlation     1 0,233* 0,173 

Sig. (2-tailed)      0,030 0,108 

SIZE 
Pearson Correlation      1 0,034 

Sig. (2-tailed)       0,755 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 . SPSS برنامجمخرجات  املصدر: 
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 :دراسة صال ية نموذج الدراسة 3.5

تم دراسة صالحية نموذج الدراسة باالعتماد على شروط طريقة املربعات الصغرى، للتأكد 

من أن اإلنحدار الناتج غير زائف، وتتمثل هذه الشروط في افترضات طريقة املربعات الصغرى فيما  

اي الخطي  االنحدار  تقدير  الجدول    .تعددملخص  من  يتضح  اإلحصائيين   8بداية،  االختبارين  أن 

(Kolmogorov-Smirnov (و )Shapiro-Wilk( غير معنويين، حيث كان مستوى املعنوية )Sig.  لكال )

من   أكبر  وبالتالي  %5منهما  طبيعي،  بشكل  تتوزع  الدراسة  لنموذج  املعيارية  البواقي  أن  يعني  مما   ،

 للبواقي املعيارية. توفر شرط التوزيع الطبيعي

 اختبار الطبيعية لبواقي نموذج الدراسة : 8الجدول 

Tests de normalité 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

Standardized Residual 0,119 87 0,080 0,952 87 0,100 

 . SPSS برنامجمخرجات  املصدر: 

( غير معنويين، Koenker( و)Breusch-Paganأن االختبارين اإلحصائيين )  9دول  الج  يوضح

( املعنوية  مستوى  كان  من  .Sigحيث  أكبر  االختبارين  لكال  الفرضية  5%(  قبول  يتطلب  مما   ،

 الصفرية، أي هناك تجانس للبواقي املعيارية الناتجة عن تقدير نموذج الدراسة. 

 نموذج الدراسة  اختبار التجانس لبواقي: 9الجدول 

Breusch-Pagan and Koenker test statistics and sig-values 

                            LM             Sig. 

BP                    6,479         0,122 

Koenker       9,192         0,079 

 . SPSS برنامجمخرجات  املصدر: 

لل الذاتي  االستقالل  اختبار  )بتم  اختبار  خالل  من  املعيارية  (، Durbin-Watsonواقي 

الجدول   من  )11فانطالقا  قيمة  أن  نالحظ   ،Durbin-Watson  بلغت املحسوبة  وهي  1,733(   ،

القيمة   بين  )  2محصورة  توزيع  من  عليها  املحصل  العليا  الحرجة  عند Durbin-Watsonوالقيمة   )
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حرية   حرية    7درجة  ودرجة  املعامالت(  معنوية    )عدد  90)عدد  ومستوى  والتي  %1املشاهدات(   ،

 ، وبالتالي يتضح وجود استقالل ذاتي للبواقي املعيارية الناتجة. 1,687بلغت 

تضخم  معامالت  جميع  قيم  أن  نالحظ  املستقلة،  املتغيرات  بين  الخطي  لالزدواج  بالنسبة 

يتبين عدم وجود    ، وعليه2كانت ضعيفة لم تتجاوز القيمة    12( املوضحة في الجدول  VIF)  التباين

في   ومعنوي  قوي  ارتباط  وجود  عدم  أي  الدراسة،  لنموذج  املستقلة  املتغيرات  بين  خطي  ازدواج 

النتائج  يؤكد  ما  وهو  الدراسة،  نتائج  في  التأثير  شأنه  من  املستقلة،  املتغيرات  بين  نفسه  الوقت 

 .7 املوضحة في مصفوفة االرتباط في الجدول 

م ال  ما سبقانطالقا  توفر  تجانس شيتضح  املعيارية،  للبواقي  الطبيعي  )التوزيع  األربعة  روط 

املتغيرات   بين  خطي  إزدواج  وجود  عدم  املعيارية،  للبواقي  الذاتي  االستقالل  املعيارية،  البواقي 

 املستقلة(، وعلى هذا األساس يمكن القول بصالحية نموذج الدراسة الختبار الفرضيات. 

 :نتائج تقدير نموذج الدراسة 4.5

، حيث كان مستوى %1أن نموذج الدراسة كان معنويا عند مستوى    10ظ من الجدول  حنال 

(  F، وهي أكبر من قيمة )14.811( املحسوبة  F، وبلغت قيمة )%1( أقل من  Fisherاملعنوية الختبار ) 

الدراسة يختلف عن الصفر، وأن واحد على  لنموذج  التحديد  ما يعني أن معامل  الجدولية، وهو 

مالت االنحدار معنوي ويختلف عن الصفر، وعليه يمكن القول أن واحد على األقل ااألقل من مع 

 من املتغيرات التفسيرية له تأثير في مستوى إدارة األرباح الحقيقية.

 تحليل التباين لنموذج الدراسة: 10الجدول 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Régression 1,088 6 0,181 14,811 0,000b 

de Student 0,980 80 0,012   

Total 2,068 86    

a. Variable dépendante : REM 

b. Prédicteurs : (Constante), LEV, QUOT, ACT, NFS, PRO, SIZE 

 . SPSS برنامجمخرجات  املصدر: 
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ل على أن يد، مما  0,526بلغ    2Rنالحظ أن معامل التحديد لنموذج الدراسة    11من الجدول  

املتبقي    %47.4من التباين الحاصل في مستوى إدارة األرباح ناتج عن املتغيرات املفسرة، أما    52.6%

 فيرجع ملتغيرات أخرى لم تؤخذ في نموذج الدراسة واألخطاء العشوائيى.

 ملخص نموذج الدراسة: 11الجدول 

Récapitulatif des modèlesb 

R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation Durbin-Watson 

0,725a 0,526 0,491 0,11066707 1,733 

a. Prédicteurs : (Constante), LEV, QUOT, ACT, NFS, PRO, SIZE 

b. Variable dépendante : REM 

 . SPSS برنامجمخرجات  املصدر: 

 :اختبار فرضيات الدراسة  5.5

الجدول   معامال   12يمثل  تقدير  معامل   تنتائج  أن  نجد  الدراسة، حيث  لنموذج  االنحدار 

، وهو ما يدل على أن %1وكان معنويا عند مستوى    0.166االنحدار املتعلق بطبيعة امللكية قد بلغ  

طبيعة ملكية املؤسسات تؤثر في مستوى إدارة األرباح الحقيقية، أي أن هناك اختالف في مستوى 

لكية، وبما أن معامل االنحدار يشير إلى تأثير موجب لطبيعة ملإدارة األرباح الحقيقية وفقا لطبيعة ا

األرباح   إلدارة  ممارسة  األكثر  هي  الخاصة  املؤسسات  فإن  الحقيقية  األرباح  إدارة  على  امللكية 

 . الفرضية الثالثةالحقيقية مقارنة بنظيرتها في القطاع العام، مما يؤكد صحة 

ب املتعلق  االنحدار   معامل  أن  أيضا  بلغ  حج نالحظ  املؤسسة  عند    -0.065م  معنويا  وكان 

، أي أن حجم املؤسسة له أثر ذو داللة إحصائية في مستوى إدارة األرباح الحقيقية، %1مستوى  

لذا فحجم املؤسسات الجزائرية يؤثر تأثيرا سالبا في مستوى إدارة األرباح الحقيقية، مما يعني وجود 

باح الحقيقية، وأن املؤسسات الصغيرة تمارس أكثر  ر عالقة عكسية بين حجم املؤسسات وإدارة األ 

 . الفرضية الثانيةإدارة األرباح الحقيقية مقارنة بالكبيرة، وعلى هذا األساس يتضح صحة 

املالية   بالرافعة  املتعلق  ، %1وكان معنويا عند مستوى معنوية    0.037بلغ معامل االنحدار 

يجابا في مستوى إدارة األرباح الحقيقية أي أن هناك إ  وبالتالي يمكن القول أن الرافعة املالية تؤثر

عالقة طردية بين الرافعة املالية ومستوى إدارة األرباح الحقيقية، حيث يفسر هذا بأنه كلما زادت 
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الفرضية الرافعة املالية أدى ذلك إلى زيادة في مستوى إدارة األرباح الحقيقية، وهو ما يثبت صحة  

 . الخامسة 

معامالت االنحدار املتعلقة بكل من قطاع النشاط واإلدراج املالي إضافة ن  في حين نالحظ أ

، وهو ما  %5إلى طبيعة القوائم املالية غير معنوية، حيث كان مستوى املعنوية لكل منها أكبر  من  

على أن تلك املتغيرات )قطاع النشاط، اإلدراج في السوق املالي، طبيعة القوائم املالية( ال تؤثر   يدل

من  م  في كل  ينفي  ما  وهو  الحقيقية،  األرباح  إدارة  األولىستوى  الرابعة  و  الفرضية  الفرضية 

 .الفرضية السادسةو

 معامالت النحدار لنموذج الدراسة: 12الجدول 

Modèlea 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. 

Statistiques de 

colinéarité 

B Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

(Constante) 0,794 0,219  3,622 0,001   

ACT -0,012 0,011 -0,109 -1,065 0,290 0,561 1,782 

PRO 0,166 0,038 0,395 4,331 0,000 0,711 1,406 

QUOT -0,041 0,037 -0,098 -1,105 0,273 0,757 1,320 

NFS -0,019 0,029 -0,062 -0,660 0,511 0,679 1,473 

SIZE -0,065 0,024 -0,254 -2,700 0,008 0,669 1,494 

LEV 0,037 0,007 0,463 5,599 0,000 0,864 1,157 

a. Variable dépendante : REM 

 . SPSS برنامجمخرجات  املصدر: 

 : خاتمة.6

لتي وا تعتبر إدارة األرباح الحقيقية من األساليب املعاصرة واملهمة في املمارسات املحاسبية،  

استخدامها   تم  إذا  إيجابي،  بشكل  سواء  املالية،  التقارير  جودة  في  للتأثير  املديرون  يستخدمها 

انتهازية. ألغراض  استخدامها  تم  إذا  سلبي،  بشكل  أو  فعالة،  في   ألغراض  بوضوح  ظهرت  وقد 

تشديد   بعد  خاصة  االستحقاق،  أساس  على  األرباح  إدارة  ملمارسات  كبديل  الحديثة  الدراسات 

 .2002( عام  Sarbanes-Oxley)  ءات وقرارات معايير املحاسبة الدولية، وصدور قانون راإج
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خالل   من  الحقيقية،  باألنشطة  التالعب  أساس  على  تقوم  الحقيقية  األرباح  إدارة  إن 

وتخفيض   والخسائر،  األرباح  في  للتأثير  الثابتة  األصول  وبيع  املبيعات  لتعجيل  األسعار  تخفيض 

عالن وزيادة اإلنتاج. وتتحدد إدارة األرباح الحقيقية بمجموعة من العوامل،  اإل مصاريف الدعاية و 

من أبرزها تلك التي تناولتها هذه الدراسة: حجم املؤسسة، قطاع النشاط، طبيعة امللكية، اإلدراج 

  في السوق املالي، طبيعة القوائم املالية، الرفع املالي. وبناء على ما سبق جاءت هذه الدراسة لفحص 

دى تأثير بعض خصائص املؤسسات الجزائرية على مستويات إدارة األرباح الحقيقية، باستخدام م

التدفقات  لنموذج  استنادا  وذلك  الفرضيات،  اختبار  أجل  من  املتعدد  الخطي  لإلنحدار  نموذج 

لا   العادية  غير  الدراسة  Roychowdhury (2006)النقدية  شملت  حيث  اقتصادية    20،  مؤسسة 

مشاهدة بعد استبعاد املشاهدات   87بإجمالي عدد مشاهدات    2018  -  2012الفترة    لجزائرية خال 

 املتطرفة. 

منها  العوامل،  من  بمجموعة  تتحدد  الحقيقية  األرباح  إدارة  أن  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت 

األرباح  إدارة  مستوى  في  واضح  تأثير  لها  كان  والتي  املالي،  والرفع  املؤسسة  وحجم  امللكية  طبيعة 

املالي لحا السوق  في  واإلدراج  النشاط  كقطاع  األخرى  العوامل  بعض  وجود  إلى  إضافة  قيقية، 

القو  أي وطبيعة  تسجل  يتم  لم  التي  املالية  في   ائم  الحقيقية  األرباح  إدارة  مستوى  في  لها  تأثير 

 املؤسسات االقتصادية الجزائرية. 

ممارسات   التحول من  األرباح  إن  ااملحاسبية  إدارة  إدارة  الحقيقية قد  أل إلى  الباب رباح  فتح 

املوضوع دراسة علمية،    ،املهتمين    أمام لدراسة  أكاديمين ومهنين  النظرية   بناء  محاولينمن    األطر 

الدراسة، محل  للموضوع  إليها    نتائجالف  والتطبيقية  الدراسة  املتوصل  هذه  مهمة  في  أدلة  تمثل 

،  والعوامل املفسرة لها  ،ة األرباح الحقيقيةار إلد  وفهم املستخدمين   ،لزيادة مقروئية التقارير املالية 

 . كما تتيح ملراجعي الحسابات اإلحاطة ببعض الجوانب املؤثرة في إعداد التقارير املالية

تتطلب هذه النتائج من املستخدمين أخذ مختلف ممارسات إدارة األرباح بعين االعتبار عند 

ن مراجعي الحسابات االنتباه ملختلف ممارسات  م  اتخاذ قراراتهم بناء على التقارير املالية، وتتطلب

الدراسات هذه النتائج من  إدارة األرباح وفهمها، من أجل زيادة موثوقية التقارير املالية. كما تتطلب  

في املؤسسات  أخرى    ونماذج   ستخدام محدداتا  املستقبلية إدارة األرباح الحقيقية  لقياس سلوك 

 راسة وزيادة عدد املشاهدات. لدتوسيع عينة اإضافة إلى  الجزائرية،
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 :. قائمة املراجع7

 :املراجع باللغة العربية 1.7

في مجلس اإلدارة على األنشطة الحقيقية   ،أزهار قاسم محمد الشديفات • أثر نسبة اإلناث 

ال  الشركات  في  األرباح  العامةإلدارة  املساهمة  األردنية  ماجستير   ،صناعية  كلية   ،رسالة 

 .(2018، جامعة آل البيت: األردن)الدرسات العليا، 

بوسنة • األرباح    ،حمزة  إدارة  على  الرقابة  تفعيل  في  املحاسبي  التقيق  من   -دور  عينة  دراسة 

والفرنسية   الجزائرية  اإلقتصادية  الحصول    ،-املؤسسات  متطلبات  ضمن  مقدمة  مذكرة 

معمقة ومحاسبية  مالية  دراسات  تخصص  التجارية،  العلوم  في  املاجستير  شهادة  ، على 

 . (2012كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، )جامعة سطيف: 

علي • محمود  رزق  األرباح ،  عزيزة  إدارة  ممارسات  على  املشروط  غير  املحاسبي  التحفظ  أثر 

مصر في  املالية  األوراق  بسوق  املقيدة  الشركات  على  تطبيقية  دراسة  املجلة ،  الحقيقية: 

 . 2019(، 03) 10 ،بيئيةالعلمية للدراسات التجارية وال

شاوش ي • ممارسات   ،كهينة  من  الحد  في  الدولية  املحاسبية  املعايير  تطبيق  ألثر  مقترح  إطار 

أطروحة دكتوراه، شعبة العلوم اإلقتصادية، تخصص إدارة االرباح في الشركات الجزائرية.  

 .(2016بومرداس،  –جامعة امحمد بوقرة )الجزائر:  ،اقتصاديات املالية والبنوك

محددات املفاضلة ما بين إدارة األنشطة الحقيقية في مقابل   ، محمد ابراهيم محمد حسين •

األرباح   إدارة  باملستحقاتىبهدف  املقيدة -التالعب  املالية  غير  الشركات  على  تطبيقية  دراسة 

 . 2017، 01رية، الدراسات املالية والتجا املصرية، مجلةبالبورصة 

 لنموذج  اأثر مكونات إد  ،محمد جاسم محمد •
ً
على قيمة   Kothari el at 2005رة األرباح وفقا

الشركة تحليل حالة ملجموعة من املصارف املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية للمدة من 

 . 2017(، 1) 14مجلة الغري للعلوم اإلقتصادية واإلارية،  ،(2013ولغاية  2009)

ابراهيم محمد • باأل  ،هشام سعيد  األرباح  إدارة  التفاعلية نأثر  العالقة  على  الحقيقية  شطة 

بين التدفقات النقدية التشغيلية والقيمة السوقية للشركة: دراسة تطبيقية على الشركات 

 . 2019(، 03) 23، الفكر املحاسبي ، مجلة املصرية املدرجة بسوق األوراق املالية
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 :  ملخص

املعرفة،  الثقافة التنظيمية،    إدارةهذه الدراسة إلى الكشف عن  نوع العالقة بين كل من     تهدف

املناخ التنظيمي وتمكين العاملين في املؤسسات االقتصادية، للوصول إلى أهداف هذه الدراسة تم اعتماد  

التحلي  واملنهج  الوصفي  من خالل  املنهج  عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  لتحليل  تم  لي  استبيان  تصميم 

فرد عامل بمختلف املؤسسات االقتصادية، في حين تم معالجة واختبار    327توزيعه على عينة  مكونة من  

االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  باستخدام  الدراسة  والتحليل  spss20فرضيات  املعالجة  بعد   ،

الدرا أثبتت توصلت  التي  النتائج  من  مجموعة  إلى  إ  سة  عالقة  من  وجود  كل  بين  )طردية(،    إدارة يجابية 

هذه   مختلف  تطبيق  تم  كلما  حيث  العاملين،  وتمكين  التنظيمي  املناخ  التنظيمية،  الثقافة  املعرفة،  

 .التطبيقات كلما ساهم ذلك في تمكينهم وتحسين أدائهم

 لعاملين، عمال املعرفة. ناخ التنظيمي، تمكين االثقافة التنظيمية، امل فتاحية: مكلمات 

 .M20؛  J54؛JEL : J53 اتيفتصن
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Abstract:  

This study aims to reveal the type of relationship between knowledge management, 

organizational culture, organizational climate and the empowering workers in economic 

institutions.  

To reach the objectives of this study a questionnaire was designed and distributed to a 

sample of 327 workers in various economic institutions. The study’s hypotheses were tested 

using the statistical package spss20. The results of study revealed the positive relationship 

between knowledge management, organizational culture, organizational climate and 

employee empowerment. The more these applications are applied, the more this contributes 

to empowering them and improving their performance. 

Keywords: Organizational culture, organizational climate, employee empowerment, 

knowledge workers. 

Jel Classification Codes: J53 ;54 : M20. 

 

   :مقدمة  .1

الثورة املعلوماتية املعرفة بظهور وبروز مجموعة من   التي   األنظمةلقد عجلت  والتطبيقات 

الداخ  البيئة  ودراسة  الخارجي  املحيط  لفهم  ضرورية،  من  أكثر  الوقت  مرور  مع  لية أصبحت 

هذه  قيادة  في  املختلفة،  األساسية  الحتياجاتهم  االستراتيجيين  القادة  عمل  وتسهيل  والخارجية 

للمنافسة العاملية وتحقيق صورة ملؤسساتهم خاصة اختالف وتعدد متطلبات بناء العنصر   األخيرة

علوماتية في البشري في مختلف الكيانات، ووجوب التدريب والتكوين املستمر املواكب لهذه الثورة امل

ات واملوارد  اقتصاد السوق واالقتصاد الجديد، الذي غير موازين القوى من امللموس  إلىظل االتجاه  

ك  املعرفة  اعتماد  الى  التحتية  والبنى  املادية  وعنصر  االساسية  بناء   أساس يقيمة،  حجر  في 

ا مدراء  توجهات  غير  الذي  املعرفة  باقتصاد  يعرف  بات  الذي  الحديثة.  ملؤسسات  املجتمعات 

على   لالعتماد  الدول  مختلف  على  والقائمين  واستغالل   إنتاجوالساسة  تسييرها  وحسن    املعرفة 

ن االعتماد على رأس املال املادي، هذه التطورات واالختالالت في  مواهب وقدرات الفرد البشري، دو 

التكوين باعتماد  العاملية  املؤسسات  توجهات  كذلك  غيرت  االقتصادية  القوى  والتدريب    موازين  
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ضعف  الجيد واالحسن للفرد البشرية وفق متطلبات املرحلة والظروف الخارجية فنقاط القوة وال

 الداخلية لها. 

 : إشكالية البحث 1.1

املؤسسات   إدارةتعتبر   في  واحدة  لعملة  ووجهتان  عامالن  التنظيمية  والثقافة  املعرفة 

تمكين وتحسي في  منهما  أهمية كل  اليوم، وهذا ملدى  اكتساب  العصرية  الفكرية وعامل  القدرات  ن 

رق والوسائل، فتمكين العامل في  للمهارات الفردية، حيث تشتركان في هدف واحد رغم اختالف الط 

ر عدة متطلبات من جهة أخرى،  املؤسسة اليوم البد ان يمر بمجموعة من املراحل من جهة وتوفي

الى غ  إدارةومن هنا تظهر أهمية   تم  املعرفة بداية من تشخيصها  التي  ، إنتاجهااية تطبيق املعارف 

امل بهذا  االمر  تعلق  سواء  واملراحل  العمليات  هذه  في وخالل  البشري  العنصر  يجد  آخر  او  وضوع 

تتسم بمجوعة من الخصائص واملميزات والثقافات تتولد وتزداد مع مرور املؤسسة بيئة تنظيمية  

من كل  يجعالن  ما  وهذا  التنظيمية،  بالثقافة  تعرف  التنظيمية(   -املعرفة  إدارة)    الوقت  الثقافة 

ما كان نوع هذه األخيرة، فإن كانت تشير  كعوامل أساسية وضرورية لتمكين العامل في املؤسسات مه

 على تمكين العاملين  املعطيات على تكامل هذه األنظمة في ما بينه
ً
ا، فهل يمكن اعتبارهما يؤثران معا

وتكو  االخر  من   
ً
تأثيرا يفوق  ما  هناك  هذه  أم  تحاول  الفكرة  هذه  من   

ً
وانطالقا للعامل،  وتمكينا  ينا 

املعرفة والثقافة التنظيمية على العنصر البشري وتمكينه في   ةإدار الدراسة البحث في تأثير كل من  

 هذه الدراسة في ما يلي: إشكاليةالعمل، وهذا ما جعلنا نطرح 

( من  كل  تساهم  التنظيمية  إدارةكيف  والثقافة  تمكين  امل  -املعرفة  في  التنظيمي(  ناخ 

تنبثق وظائف املكلف بها؟  الفرد العامل في املؤسسة وتحسين قدراته في العمل وتأدية املهام وال

 عن هذه اإلشكالية مجموعة األسئلة الفرعية التالية:

األنظمة  • ملختلف  املفاجئ  والظهور  للمؤسسة  والداخلية  الخارجية  البيئة  ديناميكية  ظل  في 

املعرفة، الثقافة التنظيمية، املناخ التنظيمي( في   إدارةمكن ربط كل من )والتطبيقات هل ي

 املؤسسة؟ 

املعرفة  والثقافة التنظيمية في تمكين العاملين وتحسين أدائهم في   إدارةكل من    كيف تساهم •

 املؤسسات وتحسين املناخ التنظيمي؟
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تنظيمي وتجاهل الثقافة املعرفة وتوفير مناخ    إدارةهل يمكن االستغناء عن محاولة تطبيق   •

ا وبناء  ألهدافها  املؤسسة  تحقيق  في  مهم  وعامل  أساس ي  كخيار  لخطط التنظيمية 

  واالستراتيجيات على املدى الطويل؟

 :وفرضياته البحثنموذج  2.1

 بحثنموذج ال :1الشكل 

 

 

                                                              

  

 

3 

 

 

 

 الباحث  دادإعمن املصدر: 

 من خالل نموذج الدراسة املوضح في املخطط نصوغ فرضيات هذه الدراسة كما يلي:

املستقلة    اكهن الدراسة  متغيرات  بين  طردية  ايجابية  الثقافة   -املعرفة  )إدارة عالقة 

املؤسسات    -التنظيمية في  العاملين  وتمكين  التنظيمي(  الفرضية  املناخ  هذه  ضمن  تندرج 

 رضيات الفرعية التالية: الرئيسية مجموعة الف

  إدارةبين    α≤ 0.05توى داللة   هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مس  الفرضية الفرعية األولى:

 املعرفة وتمكين العامل البشري في املؤسسة.

الثانية: الفرعية  داللة     الفرضية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  بين   α≤ 0.05هناك 

 مكين العامل البشري في املؤسسة.الثقافة التنظيمية وت

الثالثة: الفرعية  إحصائي  الفرضية  داللة  ذات  عالقة  داللة   هناك  مستوى  عند  بين    α≤ 0.05ة 

 املناخ التنظيمي وتمكين العامل البشري في املؤسسة.

 التابع املتغري  املتغري املستقل 

 ظيمية الثقافة التن 

 املناخ التنظيمي 

 املعرفة    إدارة

 متكني العاملني 
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   :بحثأهمية ال 3.1

اليوم    البحثأهمية    تنبع العصرية  املؤسسات  و   إلىمن خالل سعي  أدائها  سيطرتها تحسين 

د ملؤسسات  على أكبر حصة سوقية، كما تبرز هذه األهمية كون هذه األخيرة من خالل االتجاه املتزاي

إلى مؤسسات قائمة على املعرفة،  كما تعتبر دعوة للمؤسسات  للسعي   األعمال العصرية وتحولها 

معرف قاعدة  وتكوين  نفسها  تطوير  أجل  من  الحديثة  املستجدات  مع  فالتفاعل  ذاتية  والعمل  ية 

 عن تقليد غيرها واالعتماد على نفسها أفضل من انتظار نتائج منافسيها. 
ً
 بعيدا

 : بحثف الداأه 4.1

    البحثهدف  ي
ً
البحث في حقول املعرفة إليجاد نوع العالقة بين متغيرات الدراسة   إلىأساسا

التنظيمية  -املعرفة  )إدارةاملستقلة   واملتغي  -الثقافة  التنظيمي(  التابع  املناخ  العاملين(،    )تمكين ر 

 وكذا البحث عن مدى مساهمة كل منهما في تحسين قدرات العامل وأدائه.

 الثقافة التنظيمية و املعرفة، املناخ التنظيمي   إدارة مدخل عام حول  .2

تواجه املؤسسات اليوم مجموعة من التغيرات في البيئة الديناميكية ذات التقلبات السريعة 

ل املتوقعة  من  وغير  مجموعة  اعتماد  عليها  وجب  مختلف األنظمةذا  بتبني  الحلول  عن  والبحث   ،

لالندماج   والوسائل  التاليةالطرق  املتغيرات  تبقى  مرحلة، حيث  كل  متطلبات  مع   )إدارة  والتكيف 

بين   من  التنظيمية(  الثقافة  التنظيمي،  املناخ  بقاء   األنظمةاملعرفة،  في  تساهم  التي  والتطبيقات 

ا حدواستمرار  على  منهما  لكل  سنتطرق  هنا  من  وانطالقا  العصرية،  نظري    ىملؤسسات  كمدخل 

 يلي: فيماوتمهيدي 

 :املعرفة  إدارة 1.2

فيها  والتحكم  املعرفة  انتاج  على  تقوم  التي  املعرفة  مجتمعات  حول  اليوم  العالم  يتوجه 

راكز الثقل ومواد  باعتبارها قوة غيرت موازين القوى العاملية في ظل العوملة االقتصادية، وحولت م

اع طويال حول االنتاج وراس مال املؤسسة من املادية وامللموسات الى غير امللموسات وسيبقى الصر 

هي   فما  املعرفة  ادارة  بتطبيقات  األمر  تعلق  اذا  خاصة  القوة،  في   إدارةهذه  أهميتها  وما  املعرفة 

 الثقافة التنظيمية باملؤسسات في وقتنا الحالي؟  

امل اقتصاد  املعرفة يشير  تبادل  عليه  طغى  حيث  الالملموسات  اقتصاد  أن  أنه  على  عرفة 

، وهو  (Zacklad & Grunstein, 2001) رأس املال املعرفي  ال إلىرأس امل  هوإنتاجها وتحول في خضام

 كبيرا في خلق  
ً
  د ( واقتصا2006درار،  ) الثروةنوعان اقتصاد مبني على املعرفة تلعب فيه املعرفة دورا
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ال املعلومات،  املعرفة  تبقى املعرفة بنوعيها  إذي يقوم على  بينهما  العامل املشترك  ال أن املالحظ أن 

 رفة الضمنية أو املعرفة الصريحة والفرق بينهما يوضحه الجدول التالي:سواء املع

 : الفرق بين املعرفة الصريحة واملعرفة الضمنية.1الجدول 

 املعرفة الضمنية املعرفة الصريحة  االختالف 

 يمتلكها اإلنسان بشكل غير مقصود يمتلكها اإلنسان بشكل مقصود  متالكها ا

 قابليتها للفهم
بير عنها بالكتابة  يمكن التع مفهومة حيث

 وباألرقام وباألشكال وغير ذلك 

ليست مفهومة بشكل جيد لصعوبة التعبير  

 عنها في بعض األحيان أو صعوبة تدوينها 

 من الصعب استخالصها من مصدرها صدرهامن السهل استخالصها من م استخالصها 

 تناقلها أو تشاركها 
توبة  يمكن تناقلها من األدلة االرشادية املك 

 واإلجراءات والبرامج الحاسوبية 

يمكن تناقلها عبر املناقشات والتفاعالت  

 الشخصية 

 معرفة غير رسمية وغير مهيكلة  معرفة رسمية مهيكلة طبيعتها 

 مصدرها
الحاسوبية وقواعد   املستندات والبرامج

 البيانات 

 عقول االشخاص وذاكرة املؤسسة

 توثيقها
ثيقها وإن أمكن فإنها تكون عملية  كن تو ال يم يمكن توثيقها أو تدوينها 

 صعبة

 أمثلة
أدلة التعليمات وتقارير نتائج األبحاث وغير  

 
ً
 ذلك مما يمكن تدوينه مسبقا

الخبرات واملهارات الشخصية املضمنة في  

 كرة األشخاص عقول وذا

 . 85، ص2017، عليان :  املصدر

ر والجمع بينهما في اطار هيكل هذا الفرق يشير لنا على وجود نظام وتطبيق يتحكم في تسيي

ي املؤسسة  في  موحد  وتجميع  تنظيمي  توليد  على  يعمل  نظام  تعتبر  التي  املعرفة،  بإدارة  عرف 

إعادة استخدامها كقيمة مضافة جديدة  واستخدام املعرفة الشخصية واملنظمية، لتوليد املعرفة و 

األشخاص للمعرفة واملبادئ   ، كما تعبر عنها بكيفية استخدام(Quintas & Ray, 2002) للمؤسسة

واالبتكاروالع اإلبداع  للمؤسسة من خالل  الفكري  الرأسمال  لرفع  والتدريب  والتكنولوجيا   مليات 

لالستفادة من جميع املوجودات امللموسة    (، ومن هنا تظهر أهميتها في تدعيم الجهود 2012)أحمد،  

(من جهة، والعمل 2008)الزيادات،    ةوغير امللموسة، وبتوفير إطار عمل لتعزيز املعرفة التنظيمي

على تخفيض التكاليف للمؤسسة وتعزيز أدائها املنظمي فهي بذلك عامل مهم في تحديد متطلبات  

تقديم الخدمات   إلىتهدف    إذ(  من جهة أخرى،  2002)السلمي،    املؤسسة من املعرفة التي تحتاجها

 إلى  إضافةسسة فتطوير عالقتها بمثيالتها  املطلوبة في الوقت املناسب للعمالء وتحسين صورة املؤ 
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الروتين العمليات والتخلص من اإلجراءات املطولة والحد من  ( فالرفع  من  2010)بدير،    تسليط 

 .(lee & lee, 2007) أدائها الكليكفاءة العامل البشري في املؤسسة وتحسين 

 : املناخ التنظيمي  2.2

اليوم   العصرية هدفها  املؤسسات  تحقق  هذا    إالال  ولتحقيق  فيها  البشري  العنصر  بوجود 

جميع   بها،  العامل  الفرد  ورضا  رغبات  تلبية  يمكن  ما  كل  توفير  على  األخيرة  هذه  تعمل  الهدف 

تحقيق بيئة مناسبة لعمالها تعرف باملناخ    إطارزات في  املجهودات املادية واملعنوية ومختلف التجهي

لبيئة   وصف  يعتبر   الذي  باملنظمة،  املادية التنظيمي  وعناصرها  أبعادها  بكافة  الداخلية  العمل 

لتي تميز بيئة العمل داخل املنظمة وتدفع العاملين لتبني  واالجتماعية، ويمثل مجموعة الخصائص ا

كانت   سواء  معينة  سلوكية  املستوى  أنماط  نفس  األخرى   اإلداري في  املستويات  بين  تاية   أو  )أبو 

منظمة فتسهيل دراسة لتأثير على املخرجات السلوكية في أي  (، ملا له من أهمية في ا2012وآخرون،  

سلوك األفراد في املنظمة والتحكم به وتفسير مختلف ردود األفعال، كما أنه مؤشر جيد وعامل من  

وير التنظيمي وكذا قياس رضا الفرد العامل في املؤسسة ، ويتأثر بمجموعة  العوامل املحددة للتط 

ة،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخارجية املتمثلة في البيئة االجتماعية وظروف العمل املختلفمن العوامل سواء العوامل ال

التنظيمية،  والصراعات  املنظمة  أهداف  والحوافز،  األجور  نظام  وتشمل  التنظيمية   العوامل  أو 

ال  إلى  إضافة الشخصيةقدرات  العوامل  في  املخاطرة  درجة  وكذا  والقيم  لة  حجي  )أبو  فرد 

 .(2013الحراحشة، و 

 : الثقافة التنظيمية 3.2

تعرف الثقافة التنظيمية على أنها نظام يشترك فيه مجموعة األفراد في املنظمة أو العاملين 

حيث   المن  مختلف  وكذا  املؤسسة  في  باالقيم  عن  يميزها  كما  والتقاليد،  التنظيمات عادات  قي 

 الختالفها من حسب اختالف امل
ً
(، وهذا ما يجعها  تلك " 2019،  وبغزة)زيتوني   نظماتاألخرى نظرا

شعور   خلق  شأنها  من  التي  املشتركة  فاللغة  واألساطير  والقصص  والطقوس  والقيم  املعتقدات 

املنظمة  أعضاء  بين  نظام ("2020)رمضان،   اجتماعي  أنها"  التنظيمية  الثقافة  خصائص  ومن   .

السلو  والجانب  املعنوي  العضوي  الجانب  يشمل  املادي،  مركب  فالجانب  نظام    إلى  إضافةكي  أنها 

مكتسب   نظام  يجعلها  االستمرار  وهذا  أخر،  إلى  جيل  من  ينتقل  ومستمر  متصل  تراكمي  متكامل 

را لكونها مرنة وفهي تكسب خاصية التكيف كذلك نتيجة االستجابة  ومتغير في الوقت نفسه، ونظ 

ال 2016)بركات،   للمطالب الثقافة  أنواع  تتمثل  حين  في  أبرزها(،  أنواع  عدة  في  )بركان  تنظيمية 
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اإلبداعية(:  2017جليد،  و  البيروقراطية،  الثقافة  العمليات،  الثقافة  املساندة،  ثقافة  ، الثقافة 

 ثقافة العمليات.، و املهمةثقافة ، ثقافة الدور 

 التحليل الجرائي للدراسة امليدانية .3

التح وكذلك  الدراسة  لهذه  املنهجي  اإلطار  تحديد  لنتائج  سيتم  الوصفي  ، االستبيان ليل 

املعياري لعبارات كل بعد وكذا    واالنحرافعلى التكرارات النسبية واملتوسطات الحسابية    اعتمادا

 ختلف متغيرات هذه الدراسةمحاولة ايجاد العالقة بين م

 مجتمع وعينة الدراسة: 1.3

عينة على  االخيرة  هذه  اعتمدت  الدراسة  مجتمع  دراسة  الستحالة   
ً
من عشوائية    نظرا

فرد، كما اعتمدنا    327تمثلت في  وقد  املؤسسات الناشطة في القطاع الخدماتي للغرب الجزائري،  

 ت وتحليلها كما هو موضح في ما يلي: لجمع البيانا واألدواتعلى مجموعة من األساليب 

 :أداة الدراسة  2.3

أهداف هذه الدراسة كوسيلة تخدم تحقيق   االستبيانلقد اعتمدت هذه الدراسة على أداة 

لصول إلى حقائق علمية حول متغيراتها، كما تم االعتماد على الدراسات السابقة والكتب املتعلقة وا

ل بعد حتى تتوافق مع إشكالية وفروض الدراسة، وحتى  بالتخصص  لصياغة محاور وفقرات ك 

تحكيم فقراته من خالل تسمح بإجراء الدراسة والقيام باختبار الفرضيات، ليتم في األخير القيام ب

عرضه على مجموعة من األساتذة في التخصص، والجدول التالي يوضح مختلف أبعاد وعبارات هذا  

 األخير. 

 اناالستبيوصف فقرات  :2الجدول 

 عدد العبارات   متغيرات الدراسة

 

 املستقل 

 

 3 إدارة املعرفة  

 3 الثقافة التنظيمية

 3 املناخ التنظيمي  

 3 ملين  العا تمكين التابع 

 12 املجموع

 .االستبيانمن إعداد الباحث بناء على  املصدر:
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 :ثبات أداة الدراسة   3.3

الت والطرق  املقاييس  أهم  من  كرومباخ  ألفا  القياس يعتبر  أداة  ثبات  بها  قياس  يمكن  ي 

عينة في ويقصد بثبات أداة القياس "أن يعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق االستبانة على نفس ال

الظروف استخدمنا  2016،  وداود)التميمي   نفس  الدراسة  أداة  ثبات  من  التحقق  أجل  ومن   ")

القيمة تعتبر  حيث  الثبات  لحساب  كرومباخ  ألفا  في    (Alpha ≥0.60)  معادلة    
ً
تطبيقيا مقبولة 

      ( يوضح لنا معامل ثبات االتساق الداخلي:  3العلوم اإلنسانية والجدول )

 الثبات )ألفا كرومباخ( عامل: م3الجدول 

 قيمة ألفا كرومباخ الكلية  عدد العبارات 

 0.75 عبارة  14

 .spss20 مخرجات برنامج على الباحث بناءً  دمن إعدا  املصدر:

( وهو معامل 0.75يبين الجدول التالي معامل الثبات الكلي ألفا كرومباخ  الذي بلغت قيمته )

( وهذا يدل على أن اإلستبيان  0.60ية )عية في العلوم اإلنسانأكبر من القيمة الطبي  باعتبارهجيد،  

ه الدراسة لهذ  استخدامهالخاص بهذه الدراسة يتمتع بدرجة عالية من الثبات، مما يؤكد صالحية  

 امليدانية. 

 :البيانات تحليلو عرض   4.3

الدراسة سنق في هذه  التي سنعتمد عليها  بأدوات ومختلف األساليب  التعريف  وم  بعدما تم 

 رضيات. فالفاختبار  اسة، وكذا تحليل أبعاد املتغيراتبعملية التحليل والتوصيف لعينة الدر 

  :الوصف الحصائي لعينة الدراسة 1.4.3

 يمثل الجدول التالي مختلف البيانات حول الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
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 لعينة الدراسة الحصائي: الوصف 4الجدول 
 النسبة% التكرار  الخصائص

1  

 الجنس 

 210 ذكر 

117 

64.2 

 أنثى  35.8

 % 100 327 املجموع الكلي

2 

 السن

 57 سنة 29سنة إلى  20من

87 

130 

53 

17.4 

26.6 

39.8 

16.2 

 سنة 39سنة إلى  30من 

 سنة 49سنة إلى  40من 

 سنة فما فوق  50

 % 100 327 املجموع الكلي

 .spss20 مخرجات برنامج على بناءً   الباحث دمن إعدا  املصدر:

باملئة تمثل عنصر الذكور، في حين كانت   64.2ما نسبته  أن    نالحظمن خالل نتائج الجدول              

فوق، سنة فما    50وأكثر من    20ويتراوح سن عينة الدراسة ما بين  باملئة،    36نسبة االناث ال تفوق  

سنة، في حين توزعت باقي النسب حسب   39لى غاية  إ  30باملئة سن من    39.8تمثل ما نسبته    حيث

 مختلف الفئات.  

 :تحليل أبعاد الدراسة 2.4.3

هذه   من خالل  وكذا    األبعادسيتم  املعياري  واالنحراف  الحسابي  املتوسط  من  كل  حساب 

 كما يلي: التابع، ات املتغيرات املستقلة وكذا املتغير ار تحديد ترتيب ومستوى كل عبارة من عب

 املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري ملتغير ادارة املعرفة :5الجدول 

 العبارة رقم 
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 األهمية
 الترتيب 

 الخبرة خالل من خالل من املعرفة بتشخيص املؤسسة تقوم 1

 املعرفة على بناءً  املعلومات، نظم وكذا العاملين  لدى املوجودة

 يةاآلن املتوفرة

 3 متوسط  1,29 2,47

 واملؤتمرات الندوات خالل من املعرفة بتوليد املؤسسة تقوم 2

 صريحة معرفة الى الكامنة املعرفة وتحويل
 2 متوسط  1,24 3,28

 توفير على وتعمل املعرفة لتطبيق األول  الداعم املؤسسة تعتبر 3

 اإلبداعية  األفكار وتشجيع امتطلباته جميع
 1 متوسط  1,12 3,43

  متوسط  1.21 3.06 املجموع الكلي  

 .spss20 مخرجات برنامج على الباحث بناءً  دمن إعدا  املصدر:
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الثالثة   للعبارة  الحسابي  املتوسط  بلغ  أنه  الجدول  خالل  من  أولى   3.43نالحظ  تريب  في 

اعتبار والتي جاءت حول  البعد  لهذا  تعمل   العبارات  املعرفة، كما  لتطبيق  األول  الداعم    املؤسسة 

اإلبداع األفكار  وتشجيع  متطلبات  جميع  توفير  معياري  على  وبانحراف  تشتت   1.12ية،  على  يدل 

الثاني  الترتيب  في  الثانية  العبارة  جاءت  حين  في  العبارة،  هذه  حول  الدراسة  عينة  اجابات  اتجاه 

قدره   حسابي  بلغ  وانحرا  3.28بمتوسط  معياري  عينة    1.24ف  اجابات  اتجاه  تشتت  على  يدل 

 املعرفة وتحويل واملؤتمرات الندوات خالل من املعرفة بتوليد تقوم به املؤسسةالدراسة حول ما  

حسابي   معرفة ىإل الكامنة بمتوسط  الترتيب  متصدرة  األخيرة  العبارة  جاءت  األخير  وفي  صريحة، 

يدل على تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة، حول ما    1.21لغ  وانحراف معياري قدره ب  3.06قدره  

 تقوم به املؤسسة من تدعيم تطبيق املعرفة والعمل على توفير متطلبات هذه األخيرة.  

 املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري ملتغير الثقافة التنظيمية  :6الجدول 

 العبارة رقم
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

وى  مست

 همية األ 
 الترتيب 

1 
 تغير حسب العمال  بتكوين  املؤسسة تقوم

 للجميع متاح وبشكل التقنيات وتطور 
 متوسط  1,28 2,92

3 

2 

 واالحتكاك التشاور  بيئة من جو املؤسسة توفر

 تمنح  كما العمل، فريق  وضمن  الجماعي  للعمل

 القرارات التخاذ فرص لهم

 متوسط  1,33 3,48

2 

3 
 بين التواصل  عملية تسهيل على املؤسسة تعمل 

 بينهما املعرفة ومشاركة العاملين 
 مرتفع 1,05 4,04

1 

 
  متوسط  1.22 3.48 املجموع الكلي 

 .spss20 مخرجات برنامج على الباحث بناءً  دمن إعدا  املصدر:

املتوسط  بلغ  أنه  اإلحصائية  الحزمة  برنامج  نتائج  على   
ً
وبناءا الجدول  خالل  من  نالحظ 

للعب الالحسابي  قدره    3.48ثالثة  ارة  معياري  وانحراف  العبارات،  ترتيب  على    1.05في صدارة  يدل 

املؤسسة على تسهيل عملية   به  تقوم  ما  العبارة حول  الدراسة، وكانت  إجابات عينة  اتجاه  تشتت 

التواصل بين العاملين ومشاركة املعرفة بينهما، في حين أن العبارة الثانية التي دارت حول ما تقوم  

ة حول ما توفره املؤسسة من بيئة التشاور واالحتكاك بين العمال أو في فرق العمل، مما  املؤسسبه  

الحسابي   املتوسط  بلغ  القرار، حيث  باتخاذ ومشاركة  لهم  متوسط،   3.48يسمح  أهمية  بمستوى 
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يدل على تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة، في حين جاءت العبارة   1.33وانحراف معياري قدره  

ثااأل  بمتوسط حسابي  ولى  الترتيب  بلغ    2.92لثة  معياري  وانحراف  متوسط،  أهمية   1.28بمستوى 

يدل على تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة، وتعني ما تقوم به املؤسسة بتكوين من عمال حسب 

 الظروف والتغيرات التقنية وبشكل متاح للجميع. 

 : املناخ التنظيمي املتغير الثالث:

ا املؤسسات  تنظيمي لعصريلبقاء  ومناخ  مناسبة  عمل  بيئة  توفير  من  بد  ال  واستمرارها  ة 

من   وسيتم  وعليه  املؤسسة،  أهداف  وتحقيق  قدرات  من  لديه  ما  كل  تقديم  على  العامل  يساعد 

اجابات  اتجاه  الوقوف على  املعياري وكذا  الحسابي واالنحراف  املتوسط  البعد حساب  خالل هذا 

 يلي:  فيمااملؤسسات  مي فيعينة الدراسة حول املناخ التنظي

 املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري ملتغير املناخ التنظيمي  :7الجدول 

 العبارة رقم
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 األهمية 
 الترتيب 

1 
 تغير حسب العمال  بتكوين  املؤسسة تقوم

 للجميع متاح وبشكل التقنيات وتطور 
 2 مرتفع 1,23 3,69

2 

 واالحتكاك التشاور  بيئة من جو املؤسسة توفر

 تمنح  كما العمل، فريق  وضمن  الجماعي  للعمل

 القرارات التخاذ فرص لهم

 1 مرتفع 0.86 4,13

3 
 التواصل  عملية تسهيل على املؤسسة تعمل 

 بينهما املعرفة ومشاركة العاملين بين 
 3 مرتفع 0.88 3,67

  مرتفع 0.99 3.83 املجموع الكلي   

 .spss20 مخرجات برنامج على الباحث بناءً  دمن إعدا  ملصدر:ا

املتوسط  بلغ  أنه  اإلحصائية  الحزمة  برنامج  نتائج  على   
ً
وبناءا الجدول  خالل  من  نالحظ 

الثانية   للعبارة  معياري    4.13الحسابي  وانحراف  مرتفع  أهمية  انسجام    0.86بمستوى  على  يدل 

 للعمل واالحتكاك التشاور  بيئة من املؤسسة جو توفره  اتجاه إجابات عينة الدراسة، حول عبارة ما

القرارات، في حين بلغ املتوسط الحسابي  التخاذ فرص لهم تمنح  كما العمل، فريق وضمن الجماعي

يدل على تشتت     1.23أهمية مرتفع ثاني الترتيب وانحراف معياري بلغ      بمستوى   3.69للعبارة األولى 

ما تقوم به املؤسسة من تكوين للعمال حسب تغير وتطور    ل عبارةاتجاه إجابات عينة الدراسة حو 
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الثالث   الترتيب  في  الثالثة  للعبارة  الحسابي  املتوسط  بلغ  حين  في  للجميع،  متاح  وبشكل  التقنيات 

قدره    3.67 معياري  تعمل    0.88وانحراف  حيث  الدراسة،  عينة  إجابات  اتجاه  انسجام  يفسر 

 عاملين ومشاركة املعرفة بينهما.بين ال املؤسسة على تسهيل عملية التواصل

معياري   وانحرافبمستوى أهمية مرتفع    3.83لقد بلغ املتوسط الكلي لبعد املناخ التنظيمي  

 اتجاه إجابات عينة الدراسة حول أهمية املناخ التنظيمي في املؤسسة. انسجاميدل على  0.99قدره 

 املتغير التابع: تمكين العاملين في املؤسسة 

 توسطات الحسابية واالنحراف املعياري للمتغير التابع تمكين العاملينامل :8ل الجدو 

 العبارة رقم
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 األهمية 
 الترتيب 

1 

 باإلبداع املؤسسة تسمح

 جديدة طرق  وابتكار

 الدعم واتلقى للعمل

 منها  الكلي

 3 متوسط  1,37 3,13

2 

 متوفرة  الوسائل  كل 

 ميبمها امللقي 

 القيام ومستلزمات

 املؤسسة في بالعمل

 2 متوسط  1,33 3,59

3 
 مشاركة  لي فرصة تمنح

 املؤسسة في القرارات
 1 متوسط  0.93 3,65

  متوسط  1.21 3.45 املجموع الكلي   

 .spss20 مخرجات برنامج على الباحث بناءً  دمن إعدا  املصدر:

ب نتائج  على   
ً
وبناءا الجدول  خالل  من  انالحظ  املتوسط رنامج  بلغ  أنه  اإلحصائية  لحزمة 

  انسجام يدل على    0.93معياري    وانحرافبمستوى أهمية متوسط،    3.65الحسابي للعبارة الثالثة  

املتوسط   إجابات  اتجاه بلغ  حين  في  القرارات،  مشاركة  لفرص  املؤسسة  منح  الدراسة حول  عينة 

الثانية   للعبارة  متوسط    3.59الحسابي  أهمية  قدره  م  نحرافوابمستوى  على    1.33عياري  يدل 

إجابات عينة الدراسة، حول عبارة ما توفره املؤسسة من مستلزمات القيام بالعمل    اتجاهتشتت  

حسابي   بمتوسط  األولى  العبارة  جاءت  األخير  في  مهامه،  متوسط،    3.13وتسهل  أهمية  بمستوى 
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زت هذه العبارة على  حيث رك  إجابات عينة الدراسة،  اتجاهيدل على تشتت    1.37معياري    وانحراف

 . واالبتكار تدعيم املؤسسة لعمالها على اإلبداع 

  وانحراف بمستوى أهمية متوسط    3.45بلغ املتوسط الحسابي الكلي لبعد تمكين العاملين  

 .إجابات عينة الدراسة اتجاهيدل على تشتت  1.21معياري قدره 

 :اختبار ومناقشة الفرضيات 5.3

تم االعتماد على معامل االرتباط بيرسون وتحليل اإلنحدار اسة سيإلثبات فرضيات هذه الدر 

البسيط ملعرفة وجود االرتباط بين املتغيرات، ومعامل التحديد لتفسير بكم يساهم املتغير املستقل  

 في  تفسير املتغير التابع من خالل ما يلي:

عند مستوى داللة     إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  والتي تنص على أنه:   الفرضية الفرعية األولى:

α≤ 0.05 .بين ادارة املعرفة وتمكين العاملين في املؤسسات 

بين ادارة   α≤ 0.05: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   H0الفرضية الصفرية

 املعرفة وتمكين العاملين في املؤسسات.

البديلة   توجدH1الفرضية  عند  :  إحصائية  داللة  ذات  د  عالقة  ادارة   α≤ 0.05اللة   مستوى  بين 

 املعرفة وتمكين العاملين في املؤسسات.

 البسيط لدارة املعرفة وتمكين العاملين  االنحدار معامل  : نتائج9الجدول 

درجات   العامل 

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

معامل التحديد  

(R2) 

 A ( Rمعامل االرتباط ) 

 0.000 1 اإلنحدار

  325 الخطأ  0.51 0.47 0.21

  326 موعاملج

 .spss20 مخرجات برنامج على الباحث بناءً  دمن إعدا  املصدر:

عينة   إجاباتنالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين ادارة املعرفة وتمكين العاملين حسب  

وهذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة بين ادارة املعرفة وتمكين   R=0,47الدراسة بلغ القيمة  

بلغت  العاملين، التحديد  كما  معامل  ادارة   وهو   R2 =0.21قيمة  املستقل  املتغير  قدرة  على  دليل 

بـــ   مدى   21املعرفة   ويؤكد  االقتصادية،  املؤسسات  في  العاملين  تمكين  التابع  املتغير  تفسير  في   %

%  لعوامل غير مشخصة يمثلها املتغير العشوائي أو عوامل لم 79صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى  

، A=0.51  للمتغير املستقل ادارة املعرفة     االنحدارنموذج، في حين  بلغت قيمة معامل  درج في الت
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ادارة   بين  طردية ضعيفة  عالقة  وجود  على  يدل  هذا  موجبة  املعرفة  ادارة  املعلمة  إشارة  أن  وبما 

  0.51ــ  حيث إذا تغير التشخيص بوحدة واحدة فإن األداء البشري يتغير ب املعرفة وتمكين العاملين،

قيمة   بلغت  حين  في  االرتباط  هذا  تأكيد  على  آخر  وبرهان  دليل  وهذا  وهي   90املحسوبة    Fوحدة، 

وهي دالة إحصائيا بالنظر إلى مستوى معنوية  الذي قدر   .F=3,92قيمة أكبر من قيمتها الجدولية  

ر بعدم  لتي تق ومنه نرفض الفرضية الصفرية ا 0.05أقل من مستوى الداللة املعتمد   =SIG  0.00بـــ

بين ادارة املعرفة وتمكين العاملين،    α≤ 0.05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

البديلة   الفرضية  داللة     H1ونقبل  عند مستوى  إحصائية  داللة  ذات  بوجد عالقة  تقر   ≥αالتي 

 بين ادارة املعرفة وتمكين العاملين في املؤسسات االقتصادية.     0.05

الثالفرض  ≥αعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     كأنه: هنا: والتي تنص على  انيةية 

 بين الثقافة التنظيمية وتمكين العاملين في املؤسسات. 0.05

الصفرية داللة   H0الفرضية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال   :α≤ 0.05    بين

 ؤسسات.الثقافة التنظيمية وتمكين العاملين في امل

بين الثقافة   α≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     : توجدH1الفرضية البديلة  

 التنظيمية وتمكين العاملين في املؤسسات.

 نتائج معامل النحدار البسيط الثقافة التنظيمية وتمكين العاملين : 10الجدول 

 العامل 
درجات  

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

معامل التحديد  

(R2) 
 A ( Rاالرتباط )  معامل

 0.000 1 اإلنحدار

  325 الخطأ  0.64 0.62 0.39

  326 املجموع

 .spss20 مخرجات برنامج على الباحث بناءً  دمن إعدا  املصدر:

نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين ادارة املعرفة وتمكين العاملين حسب اجابات عينة 

القيمة   بلغ  التنظيمية يدل عل  وهذا  R=0,62الدراسة  الثقافة  بين  ى وجود عالقة طردية متوسطة 

التحديد معامل  قيمة  بلغت  حين  في  العاملين،  املتغير  وهو    R2 =0.39وتمكين  قدرة  على  دليل 

بـــ   التنظيمية  الثقافة  املؤسسات    39املستقل  في  العاملين  تمكين  التابع  املتغير  تفسير  في   %

ودقة   مدى صحة  ويؤكد  الداالقتصادية،  وتبقى  هذه  يمثلها 61راسة،  مشخصة  غير  لعوامل    %

  A=64املتغير العشوائي، في حين  بلغت قيمة معامل اإلنحدار للمتغير املستقل الثقافة التنظيمية   
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بين  يدل على وجود عالقة طردية متوسطة  التنظيمية موجبة هذا  الثقافة  املعلمة  إشارة  أن  وبما 

إذا تغيرت الثقافة التنظيمية بوحدة واحدة فإن األداء   حيث ين،الثقافة التنظيمية وتمكين العامل

  Fوحدة، وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا االرتباط في حين بلغت قيمة    0.64البشري يتغير بــ  

.وهي دالة إحصائيا بالنظر إلى مستوى F=3,92وهي قيمة أكبر من قيمتها الجدولية    203املحسوبة  

بـ قدر  الذي  املعتمد     =SIG  0.00ــمعنوية   الداللة  مستوى  من  الفرضية   0.05أقل  نرفض  ومنه 

داللة    مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  بعدم  تقر  التي  بين    α≤ 0.05الصفرية 

التي تقر بوجد عالقة ذات داللة    H1الثقافة التنظيمية وتمكين العاملين، ونقبل الفرضية البديلة  

دال مستوى  عند  املؤسسات    α≤ 0.05لة   إحصائية  في  العاملين  وتمكين  التنظيمية  الثقافة  بين 

 االقتصادية.    

 ≥αهناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   : والتي تنص على أنه:الفرضية الثالثة

 بين املناخ التنظيمي وتمكين العاملين في املؤسسات. 0.05

بين املناخ    α≤ 0.05ائية عند مستوى داللة   لة إحص: ال توجد عالقة ذات دالH0الفرضية الصفرية

 التنظيمي وتمكين العاملين في املؤسسات. 

البديلة   املناخ    α≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     : توجدH1الفرضية  بين 

 التنظيمي وتمكين العاملين في املؤسسات. 

 ة وتمكين العاملين التنظيمينتائج معامل النحدار البسيط الثقافة  :11الجدول 

 العامل 
درجات  

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

معامل التحديد  

(R2) 
 A ( Rمعامل االرتباط ) 

 0.000 1 اإلنحدار

  325 الخطأ  0.47 0.33 0.11

  326 املجموع

 .spss20 مخرجات برنامج على الباحث بناءً  دمن إعدا  املصدر:

بين بيرسون  االرتباط  معامل  أن  اجابات املناخ    نالحظ  حسب  العاملين  وتمكين  التنظيمي 

وهذا يدل على وجود عالقة طردية ضعيفة بين املناخ التنظيمي    R=0.33عينة الدراسة بلغ القيمة  

التحديد معامل  قيمة  بلغت  حين  في  العاملين،  املتغير  وهو    R2 =0.11وتمكين  قدرة  على  دليل 

بـــ   التنظيمي  املناخ  تفسير   11املستقل  في  املؤسسات    املتغير   %  في  العاملين  تمكين  التابع 
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وتبقى   الدراسة،  هذه  ودقة  مدى صحة  ويؤكد  يمثلها 89االقتصادية،  مشخصة  غير  لعوامل    %

وبما    A=47املتغير العشوائي، في حين  بلغت قيمة معامل اإلنحدار للمتغير املستقل املناخ التنظيمي

هذا موجبة  التنظيمي  املناخ  املعلمة  إشارة  على  أن  املناخ   يدل  بين  ضعيفة  طردية  عالقة  وجود 

حيث إذا تغير املناخ التنظيمي بوحدة واحدة فإن تمكين العاملين يتغير   التنظيمي وتمكين العاملين،

  41املحسوبة    Fوحدة، وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا االرتباط، في حين بلغت قيمة   0.47بــ  

الذي  F=3,92ية  وهي قيمة أكبر من قيمتها الجدول إلى مستوى معنوية   بالنظر  .وهي دالة إحصائيا 

بـــ ومنه نرفض الفرضية الصفرية التي تقر   0.05أقل من مستوى الداللة املعتمد     =SIG  0.00قدر 

بين املناخ التنظيمي وتمكين   α≤ 0.05بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   

ا الفرضية  ونقبل  مستوى   H1لبديلة  العاملين،  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  بوجد  تقر  التي 

 بين املناخ التنظيمي وتمكين العاملين. α≤ 0.05داللة  

 : خاتمة. 4

تلقي  إ  الكبيرة حول املعلومات وكذا  املنافسة  نتيجة  اليوم  التغيرات الحاصلة  في  التسارع  ن 

ات اليوم. وعليه فإن تطبيق ين املؤسس االشارات وتحليل البيانات كمؤشر ضروري يحدث الفارق ب

مختلف االنظمة واالعتماد على تنمية العنصر البشري ضرورة حتمية ال اختيارية ملواجهة مختلف 

التحديات، فتطبيق إدارة املعرفة واالهتمام بتوليد وتشخيص مختلف املعارف من االفراد العاملين  

ة بها، كفيل بضمان تنمية وتكوين ظيمية خاصفي املؤسسة، واحتواء املؤسسة على مناخ وثقافة تن

بهم  املنوطة  املهام  تأدية  في  اخرى،  جهة  من  وخبرة  ثقة  وكسب  جهة  من  منظماتهم  في  األفراد 

تمكين   نتيجة  املرونة  وهذه   ،
ً
دائما املتغيرة  البيئة  تفرضها  التي  التغيرات  مختلف  مع  والتكيف 

له  
ً
في مجاله وتخصصه، ونظرا الدراسة ذه االهميالعاملين وتمكنهم كل  الكبيرة ملختلف متغيرات  ة 

تمكين العاملين( تم اجراء هذه الدراسة   -املناخ التنظيمي  –الثقافة التنظيمية    –من) ادارة املعرفة  

 امليدانية والتي توصلنا من خاللها الى مجموعة النتائج التطبيقية والنظرية التالية:  

 ت هذه الدراسة؛بين متغيراوجود عالقات طردية اما ضعيفة او متوسطة  •

تطبيق   • أهمية  على  الدراسة  املؤسسة   إدارةأكدت  في  كبيرة  أهمية  من  لها  ملا  نظرا  املعرفة 

في ظل    نجاحها  أساس  تعتبر  املؤسسات   االقتصادحيث  بها  تتميز  الجديد، وثقافة  الرقمي 

تشخي على  بناًء  املعرفة  على  الحصول  األمر  تعلق  إذا  خاصة  غيرها  عن  صها  العصرية 

 ارها لتعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية؛وإستثم
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املؤسسة  • في  العاملين  أداء  تحسين  في  متغيراتها  بمختلف  التنظيمية  الثقافة  تساهم 

وتمكينهم، كونها تسمح بإبداع الفرد في املنظمة من جهة، واكتساب ثقافة خاصة باملؤسسة 

ومؤسساتهم، كونها تعكس انتماء االفراد وثقافة املجتمع بين العمال  تسمح بتوطيد العالقة  

ومختلف السلوكيات لهم، لتغرس روح االبداع والتفنن في العمل وككسب املعلومات ونقلها  

 عبر األجيال في املؤسسة واملجتمع ككل؛

ف • العاملين  وتمكين  اداء  على  ايجاًبا  ينعكس  املؤسسة  في  جيد  تنظيمي  مناخ  توفير  ي ان 

ك في املؤسسة  الفرد  بها  يقوم  التي  السلوكيات  مختلف  ترشيد  في  ومهم  كبير  دور  يلعب  ونه 

املناخ  يعتبر  االيجاب، حيث  نحو  األخير  هذا  توجيه  على  كذيلك  ويعمل  من جهة،  املنظمة 

التنظيمي عامل مؤثر وفاعل في تحقيق أهداف املؤسسة خاصة اذا تعلق األمر بجانب املورد  

 البشري.   

فإن  وفي   • الثالثية  األخير  التنظيمية    -املعرفة  )ادارةتفاعل  في   –الثقافة  التنظيمي(  املناخ 

العامل  الفرد  لدى  واالبداع  العمل  روح  تنمية  على  معا  تعمل  وتطبيقات  كأنظمة  املؤسسة 

وتعزز من والئه وانتمائه لها في حين تعتبر أساس وعامل مهم في تمكين العاملين ملا لهم من 

 معة. أهمية مجت

 :ة املراجع. قائم5

 غة العربية:املراجع بالل 1.5
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 :  ملخص

حاولتتتتت  لتتتتت ا الوراستتتتتق الواتتتتتوك تشتتتتتت وااتتتتتى تنارستتتتتق ال ويشتتتتت    وت    لتتتتتا تشتتتتتت ت ن تتتتتق ال  تتتتتا ا   تتتتت  

ل ويشت    : اررا  احاااتا  ، االتلتال ، العالاتا  املعون ق "سع وة "، تن خالل تؤشترا  اتؤسسق امل اا  

امله  ق التق  م وللوصول له ا الهوك تم توزيى استنارا  استب ان تشت ت  ق تن تنال املؤسسق است اع ا 

نهتتا: التتت نتتتاه  التتتم التواصتئ  spssاستتتنارة ودعتتو املعاحاتق والتال تتئ االحلتتاق  تتتن  ريت   رنتتات   108تنهتا 

ال ويش    راخئ املؤسسق تائ الوراسق  اإلضافق لواور تطب   ت ن ق ال  ا ا  ،  ل ا  تنارسق لعنل ق

كنتتتا توصتتتل ا التتتت ان ل تتتا  تتتت      و راللتتتق احلتتتاه ق ملنارستتتق ال ويشتتت    تشتتتت ت ن تتتق ال  تتتا ا   تتت  املؤسستتتق 

 .  تالاق  رريق توابقتوضوع الوراسق ،وان  ب عق العالاق   ن تتغ  ي الوراسق ه

 .كويش    ، ك ا ة ، ت ن ق ال  ا ا  ، توريب :يةكلمات مفتاح

 JEL : M12،M53 اتتصنيف

___________________________ _______________ 

 sba.dz-belaid.yahia_cherif@univيميل: ال  ، شريف يحي بلعيد :  املؤلف املرسل

mailto:radinourddine@yahoo.fr
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Abstract:  

This paper that uses the following indicators of coaching such as awareness of needs, 

communication, professional relations, evaluation aims to describe the reality of coaching 

practices and its effectiveness on the development of competencies in the foundation of 

mineral water in the province of Saida – Algeria. To achieve this aim, research instruments as 

questionnaires were designed and distributed to a sample of 108 workers in this foundation.  

As the treatment and statistical analysis were processed by the SPSS program, the findings 

revealed that under study, there was a practice of coaching process within this foundation, 

there was an implementation of the development of competencies as well as there was a 

statistically significant effect of coaching practice on development of competencies in the 

foundation being studied. What was more important, the nature of the relationship between 

the two variables in the study is a positive direct relationship. 

Keywords: coaching, competencies, development of competencies, training. 

Jel Classification Codes: M12, M53  

 

 مقدمة  .1

املنارسا امل ظنا لقو فرض   البشريق راخئ  املوارر  احاويوة إلرارة  تلورا  وت ظورا   ،  

ة اعل  تختل ا ملال ق ال رر  ل ق خاصق ولوظ  ق إرارة املوارر البشريق  ل ق تاتق، ل ا ال ظر 

ضئ الطرق لت ع ئ رور ال رر راخئ ثون   وع تن احاويق والعن  تن أفواملنارس ن يبا  امل ظرين

ا توارس كالتايلوريق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبع وا تن التلورا  السا قق والتي رسخ  لهامل ظنق كونه حار الزاويق  

 .ق أخرى و حتى تورسق العالاا  اإلنسان ق وتا تبعها تن تاطا  ت ظ  يأ

أنها شنل  أازا  كب  ة   نقئ كل ق فباإلت ان القول تن  تنل ق ترااعق إن لم    و   ل ا اإل ار

ال رر رور  ت ع ئ  لطرق  ك ا ة    ،ملختلف  لت ن ق  الركاهز  ك حو  التوريب ق  العنل ق  نجو  وتن   نها 

و  التوريب  إاألفرار،  تنل ق  كان   اوينق  ن  تنارسق  ي  إالاألفرار  فيها  احاوة  واه  تعل   طريقق  أن 

 هنها. وفتقوينها 
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احخر  ف رة  كان   التلقو  األسال ب  تن  للن ظنا  وج  كب  ة  لوااس  تانئ  للتوريب  قل ويق 

تاه  الت ل ق التي نتانلها وتا لو    :واألفرار تشت حو سوا ، وأ ار  يساؤال  تويوة رار الها حول 

 .ئال نو ج األتثئ ال ي يجب أن نتب اا  م    النهايق تشت تا ا س ال

كان امل ظور  ل ا  ي  وتن  حويث  ك نو ج  ا ال ويش     للتوريب  كبويئ  ن سه  لتقل وي قوم 

تباشر،  ت انق راخئ امل ظنق، تن خالل كونه الش ئ األتثئ ال ي يتعاتئ تى ك ا ة األفرار بش ئ  

يتعاتئ تى خلوص ا  ال  ا ة  لورة أوضح وين ن احا م تشت نتاهجه  واق ولو األتر ال ي   فهو 

كراس املال  ل إلت ت ال م أكث  حوا ق  وينه    ظئ احاااق والتاو  ى التوريب التقل وي تقلم يستط 

 .ال  ري وال  ا ة

 بحث: ال مشكلة 1.1

 : التال  ل اؤ ستال  رح تم الوراسق، اوانب  نختلف  اإلحا ق تن ن ننت تىح

 اسة؟الدر ما دور ممارسات الكوتشينغ في تنمية كفاءة املورد البشري داخل املؤسسة محل 

  ق:التال وي ورج تا  ل ا اإلش ال ق التساؤال  

 أ رافه؟وتا ه  ألم تا ت هوم كويش     •

 ال  ا ا ؟تا املقلور   ال  ا ة  وت ن ق  •

 الوراسق؟تا وااى ال ويش    وت ن ق ال  ا ا     املؤسسق تائ  •

 بحث: فرضيات ال 2.1

توال اإلاا ق  و   املش لق  شتو  املطروحقالره س ق  الوراسق   تم،  التساؤال   فرض ا   اات اح 

 كاآلي :

    .يش       املؤسسق تائ الوراسق تن ت ظور تنالهاتنارسا  ال و  يتم تطب   ال •

 تنالها.أبعار ت ن ق ال  ا ا     املؤسسق تائ الوراسق تن ت ظور  ال يتم تطب   •

تا  • املؤسسق  ال  ا ا      ت ن ق  تشت  ال ويش     ملنارسق  إحلاه ا  رال  ت      يواو  ئ ال 

 الوراسق. 

 بحث: الوأهمية  هدف  3.1

    تا يش :لت تاق الباث إيهوك 

   ؛يسل ط الضو  تشت ت هوم ال ويش    وت ن ق ال  ا ا  •
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  ؛وك ف يتم ص اغتها وتطب قها    تؤسسق تائ الوراسق الواوك تشت تنارسا  ال ويش    •

ت ن تها تن ت • ال  ا ا  و رق  السا قق    تجال  والباوث  الوراسا   ال ويش    رتم  وخئ 

 ؛ ق وت وتقو لك تن خالل خل  ااتوة  اث ق  ري

  ؛إتطا  تراع ق وااع ق للنؤسسا  ين ن تطب قها    تجال ال ويش    وت ن ق ال  ا ا  •

والباث    تو  • الوراسق  خالل  تن  البشريق  املوارر  إرارة  تجال  احااصلق     التاوال   اكبق 

 ؛ ن واملؤسسا  امل ال م املستجوة واحاويثق وتقوينها للباحث

فتتجشت   الباث  ألن ق  ال تن  ريقق  أتا  تهن ن الطرح  توضوت ن  املزج   ن  يااول  ي 

ا ولنا  أال  البشريق  املوارر  يس     نسب ا     أخرى  وحويث ن  تن اهق  ت ن تها  تن اهق و رق  ل  ا ة 

ا تن  ول ا تن توخئ ال ويش   ، فهو يقوم تقاربق توضوت ق ووااع ق تن ن املؤسسا  التي تتب ال

 الولوج إلت تالم امل افسق.

إ انه يااول  ش  يراع  إت ان ا  املؤسسق احازاهريق تن خالل اعله تطا  تلور تستقبكنا 

است ات وتواه  العالمس اسق  احااصلق     التاوال   تواكبق  تن  االاتلاريق  امل ظنق  تن ن   ، ج  

ح وامل افسق العامل ق تن خالل  وته   املؤسسق الستقبال تا لو اارم تستقبال    ظئ حتن ا  االن تا

 .و   اال  ا ا  املتاحق 

 أساسيات حول الكوتشينغ .2

تربق احخ ول  وكان  رتزيق تن      coachكونش إلت اللغق الالت ن ق ويعني  يراى أصئ ال لنق  

اللغق    األنااق، إلت  كويش  ال لنق  أصئ  آخرون  تربق  الا  املاريق،ويراى  تشت وتع الا  للواللق  ن 

إلت  نقئ   ت ان  تن  "كويش  خر،آشخص  للنلطلح  استخوام  أو  س ق  وكان  ااتعق    1830  "     

توا ه    أكس ورر، الرياضق  س ق    الطالب، ن هوم  تالم  إلت  انتقئ امللطلح  الواليا     1861 م     

 . (cox, 2010, p. 2) املتاوة وبتاويو    رياضق التنس كآل ق تستاو ق إلخراج  ااا  الرياض  ن

البشريق،   وت ن ق  التوريب  تجال  رورلا     الحقا  ال لنق  ل ا  أسلوبا لت خ   أصبا   ح ث 

، ص اق 2015) ووي،  لتعني االستنراريق    coach  ل لنق (ing)يها تقطى   م أض ف إل   فريوا،توريب ا  

75): 

 تعريف الكوتشينغ: 1.2

ااهنق ارر تاوي يعري ا   إن األر  ا  املتعورة حول ال ويش    تجعئ تن املستا ئ إنشا 

 .  (dalal, 2019, p. 151) شاتلق
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العن ئ تن  ري  تا  ز الت     لو شراكق تى    :   (ICF)  2014للكوتشينغ    االتحاد الدولي -

   (dalal, 2019, p. 147) ل لئ إلت أاص ى است ارة تن إت اناته الشخل ق وامله  ق

سميث   - لل  :  2016روبرت  اآلخرين  وتن  ن  تساتوة  الشخل ق تنل ق  لأللواك  وصول 

 لم  خالل  ث األتئ لويهم وتاس ن اورة ت     وامله  ق  

- : للكوتشينغ  الفرنسية  احت اااته التور الجمعية  رآيق  خالل  تن  شخص  ترافقق  لو  يب 

 .  (lang, 2000, p. 7) امله  ق لتطوير ح اته و تعرفته

 ويش والعنئ (  يهوك  ال ويش     لو حوار ت اتش  ،   ن شخل ن )ال :  2018احمد البدري   -

   املطلوب ح ات ق أتشت ،   حواث التغ ال ات ق تن أائ أرا  واورة  إلت تارير  ااا  ال رر  

 تن خالل يس    تنل ق التعلم ال اي  واملسؤول ق احا ات ق    ال ويش  . 

 أطراف عملية الكوتشيغ : 2.2

ره  رك زت ن  تشت  يعتنو  تن   ا   تبارة  ه   ال ويش    تنارسق  ال ويش إن  ولنا   س ت ن 

إلت  تن خالل تنل ق تبارل ق يختلف تاتوالا تن ت  والعن ئ،       ول ن املسلنق الثا تق  تجال، جال 

الورايق    ترة،كئ   تستويا   أتشت  إلت  الوصول  العن ئ  تااولق  وه   تشت كق  األلواك  كون  لو 

 تنش . إت ان ا  احخاصق  م  إخرااها كاتلق    صورة أرا  

الش  :الكوتش   -أ املؤ لو  تن  خص  لوفه  تاق    تن  وتن  ن  للنست  و  التغ     لتبس ط  لئ 

، وال ي يساتو  خالل السا  القرار   ال ويش     اتخا     تشت االخت ار األتثئ ويقوم  وور املس      

احالول     (5، ص اق  2015)السب ئ،   إيجار  تشت  املوظ  ن  تساتوة  تشت  القارر  الشخص  لو   .

ئ خوتق  امل ظنق ، ول ا تن خالل استقالل ق ال رر وتطوير  اته تن   ئتهم امله  ق وت ن تها تن أا

 . (lenhardt, 2006, p. 61) بست عاب تاتوى التوري  ري  ا

ولو الشخص املستهوك تن العنل ق التوريب ق وال ي غالبا لويه  صعوبا  وتاويا    :العميل -ب

تسات أائ  تن  و لك  وامل اسبق  املطلوبق  ألوافه   اللورة  تاق    التوازن         تاق    تشت  وته 

  ا  أو امل ظنق  ك ئ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أو تورا  أو اناتأو اارة  ح اته وتنله  ، واو ي ون  ل ا العن ئ أفرارا  

 . (30، ص اق 2019)ال جار، 

 الكوتشينغ:أنواع    3.2

و   :الفردي الكوتشينغ    -أ التطوير  تن  ين ن  ال ي  التوريب  خالل   الشخص ي،االت اق  ولو  تن 

ال ظات   طرح   والت      العقل ق  األنناط  ت توح   األسئلق،استعنال  التوريب  تن  ال وع  ل ا  ي ون 
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يتن ن تن خالله املتورب تن  رح رؤيته الشخل ق وتاويو ألوافه ال  ة   ضن  ق،أح ام  وبوون  

 . (Bradley, 2010, p. 94)تى الت ك ز تشت ت اص ئ النشاط ال ي يقوم  ه  األائ،و ويلق 

 ث ين ن للننارسا  احاويوة أن ت ون  ينثئ ال ري  تختب ا حق ق ا للتعب   ح  كوتشيغ الفرق:  -ب

للتجربت بش ئ  وضوتا  والتاس ن  تقويم   تشت  ،ق  يزال  ال  ال رق  كويش     تن  الس اق  ل ا  و   

أكث    أنه  ال رري تشت  وتن خالل وع    ض،البعخالل توريب األفرار لبعضهم    فعال ق، تنالتوريب 

األفرار   لن ق   بع  الت اتئ،لؤال   ي خ    ال رق  كويش    األتضاإن  إرتاج   االتتبار  احاور   ن    

 .Gauthier, 2001, p) ن التجارب املختل ق لل ري       ا  تلور حق ق  الحت اااتهمواالست ارة ت

185). 

 مفاهيم حول الكفاءات   .3

 الكفاءة:تعريف  1.3

وتن  ه   ال رر  األتنال  اورة  أرا   وااتوار  املطلوبق،تن  املراوة  نهارة  األلواك    وتاق   

 . (15ص اق ، 2016 )نس م،

الواض القورة  ه   ال تاه  ال  ا ة  إلت  وتؤري  املشروع  راخئ   ئق  األنشطق  أرا   تشت  اق 

 .(project manager, 2017, p. 3)املتواعق   ا  تشت تعاي   تاورة وتقبولق 

: جايور  لوك  هال    حسب  لق اس  ا ة  اا لق  وه    ، تاورة  تهام  ت      تشت  القورة    

ئ، وال  ا ة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ى املوارر    العن شاط بش ئ أوسى ، وه  استعوار لتج  و  وتجنواملالحظق    الن

 . (50، ص اق 2010)صواحح،  ال تظهر إال أ  ا  العنئ

 الكفاءات: مفهوم تنمية  2.3

يب ل وت ق األفرار املستقبل ن تن خالل توخئ التعلم  وال تن توخئ التور تشراك  لو اس 

عرف ق وتاس ن  ريقق ل ا العنل ق تهوك إلت الرفى تن القورا  امل  املاوورة، املبنى تشت األنشطق  

وه  تبن ق تشت التطوير ال اي  لألفرار    اكتساب املهارا  التي ال يت اها    املهارا :الت     وصقئ  

ال ات ق    التوريب، القورا   ت ج    تشت  تركز  ال  ا ا   ت ن ق  تنأكث  لألفرار، إن  ناو      تواهها 

 .(Decenzo, 2013, p. 11)توار  ال قاهص املواورة 

 مية تنمية  الكفاءات : أه  3.3

  استنرار. الرفى تن املخزون املعر   لألفرار وتجويوا  -أ
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املسارا    -ب استعوارا     الوظ   ق، يس     لتوت   ف  البشريق  والوظاهف املوارر  تال م 

 املستقبل ق.

 البشريق. وسو الثغرا  املعرف ق لوى املوارر  الت ظ مي،الرفى تن الوال    -ج

 إنتاا تها. وبالتال  استقرار امل ظنق وزيارة  العنئ،وران تخ  ض تعوال  الغ اب ور -د

 ق. امل ظنت ل ئ املورر البشرى لشغئ امل اصب املختل ق وبالتال  خ ض حام  -ه

 ,Dolan, 2008)وتاس ن ت انق مل ظنق وك ا تها    الت ا ق، است ارة املورر البشري تن فرص   -و

p. 260). 

 (سعيدة)اءات داخل مؤسسة املياه املعدنية دراسة دور ممارسة الكوتشينغ في تنمية الكف .4

 الدراسة:إجراءات  1.4

)سع وة  املعون ق  امل اا  تؤسسق  راخئ  الوراسق  ل ا  تن   تنو ل  (،لقو  توزيى    ك   ري  

 الب انا . استب انا  ك راة حانى 

  :الدراسةمجتمع وعينة  1.1.4

للن اا املعون  الوراسق املؤسسق االاتلاريق  ق )سع وة( وال ي تور ت رراته ينثئ تجتنى 

ت ررة تن تختلف املستويا     155أتا ت  ق الوراسق والتي تم توزيى االستب انا  تليها ف ان    ،249

 ن تن أتا الباق  االستب انا  لم نتن  استب ان،  108اخئ  املؤسسق ، واو تم است ااع  الت ظ ن ق ر

 كورونا.اهوة واملتعلقق  جاهاق است ااته نظرا للظروك الس

 الدراسة:هيكل  2.1.4

   ازه  ن:إلت  االستنارةواو اسن  تبارا  

املباو ق   لل ئق  الشخل ق  املتغ  ا   تشت  يشنئ  األول:  املؤلئ  احان      وتتنثئاحاز   العلمي، س، 

 احخب ة.  س وا و الوظ  ق 

 اسق:ور التجال   ويضماحاز  الثان : 

ال ويش     -أ إررا املااور    وتضم  :تنارسا   )  التال ق:  )،  تبارا   (06احاااا     ( 07االتلال 

 ، ( تبارا 07التق  م )و ، ( تبارا 07امله  ق )العالاا  ، تبارا 

 تبارة. 13وياتوي تشت  ال  ا ا :ت ن ق -ب
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 :أداة الدراسة وثباتصدق  3.1.4

أداة    -أ الويقلو  ه تقو  الدراسة:صدق  أراة  أو السنق رة  راسق تشت ا اس تا وضع  تن أاله 

ا اسها   األسات ة    وللت كواملرار  تن  تجنوتق  استشارة  تم  املستخوم  االستب ان  صوق  تن 

 الوراسق،تباراته أللواك  الهنق  توى ت  وملعرفق اغق االستب ان لتاويو تجاالته  املتخلل ن     ص

االات احا     و   ا  والتوايها ضو   إتارة  بعضتم  بعضها    ل ظر     يعويئ  خالل  تن  العبارا  

تالهنق   وح ك توى  لرؤيق  العنال  بعض  تشت  االستب انا   تن  ت  ق  توزيى  تم  كنا  اآلخر،  البعض 

 وفهنها ملختلف تستويا  العنال.  ب عق األسئلق  

الدرا  -ب أداة  ن س    سة:ثبات  تشت  الوراسق  ت رار  ال تاه     حالق  ن س  تشت  احالول  يقلو  ه 

فت ا  زت  ق تختلف  الع   و    ن سها،    و  ق  األراة  استخوام   واوالظروك  تن  با   التاق   تم 

االيساق الواخش     ورراق لالستب انللت كو تن الثبا  ال ش     Cronbach Alphaتعاتئ أل ا كرونباخ  

 .  SPPS -23عاحاق اإلحلاه ق تن  ري   رنات   امل و لك تباراته،  ن 

 التطبيقية: الدراسةنتائج   وتحليلوصف   2.4

 : الوصف الحصائي لعينة الدراسة وفق املتغيرات الشخصية 1.2.4

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس :1الجدول 

 احانس  الت رار  %النسبق املئويق 

  كر  85 78.70

 أنثى 23 21.30

 انوعملا 108 100

 

 SPSSتشت تخراا     االتتنارتن إتوار الباحث ن  املصدر: 

ضح ل ا   ن فئق ال كور املستجوب ن ت وق فئق اإلناث ح ث  لغ  نسبق أتالا يت  تن احاوول 

ؤسسق االاتلاريق تاتاج     ول ا رااى ل ون امل  ،%21,30   نا  لغ  نسبق اإلناث%78,70ال كور 

ال كور   ل ئق  العنئ  تهام  املعون ق  انجاز  امل اا  ملؤسسق  واإلنتاج   االاتلاري  للطابى   واليق  نظرا 

 سع وة.
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 توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي :2الجدول 

 املؤلئ العلمي  الت رار  %النسبق املئويق 

 ااتع  31 28.70

 غ   ااتع   77 71.30

 املانوع 108 100

 SPSS  تشت تخراا   االتتنارتن إتوار الباحث ن  املصدر: 

 وي املستوى العلمي   تن خالل احاوول يتب ن ل ا   ن غالب ق املستجوب ن تن العنال لم تن

ول ا رااى ل ون أغلب الوظاهف املواورة    املؤسسق  %71,30ح ث  لغ  نسبتهم      ااتع ،الغ    

يج     ح ن نجو أن  ق ق املستجوب ن لم تن خر   ملؤلئ،وال تاتاج  االاتلاريق  ا   ابى يشغ ش   

نسبتهم   ح ث  لغ   و %28,70احااتعا   اإلراريق  الوظاهف  يشغئ  ال ئق  راخئ  ول ا  يس  يه 

 املؤسسق.

 توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة :3الجدول 

 املستوى الوظ     الت رار  %النسبق املئويق 

 تسؤول 7 6,48

 إ ار 18 16,66

 توظف تاري  83 76,86

 املانوع 108 100

 SPSSتشت تخراا     االتتنارالباحث ن  تن إتوار املصدر: 

وظاهف  اهف املواورة للنؤسسق االاتلاريق ه تن احاوول أتالا نالحظ أن أغلب الوظ

  %16,66و %6,48تن إيجا  ا  الع  ق    نا نجو نسبق  %76,86يشغ ل ق ول ا تا ت سرا نسبق 

 ق العنال ق راخئ املؤسسق  .تشت التوال  ه  وظاهف إراريق وت    يق ال تاتئ ح زا كب  ا تن ال تل

 هنيةتوزيع أفراد العينة حسب الخبرة امل: 4الجدول 

 احخب ة امله  ق  الت رار  %النسبق املئويق 

 س وا  5أائ تن  27 25,00

 س وا   10إلت  5تن  48 44,44

 س وا  10تن  أكث  33 30,56

 املانوع 108 100

 SPSSاا  تشت تخر    االتتنارتن إتوار الباحث ن  املصدر: 
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ل ا   ن تعظم املستجوب ن لويهم خب ة  10الت  05ته  ق تن    تن خالل احاوول أتالا يتضح 

س وا  ول ا  10 النسبق للعنال األكث  تن  %  30,56 م تليها نسبق  %44,44س وا   نسبق اورلا  

اتتنار استقرار    يب ن  لواور  األتنال  اإلضافق  انجاز  احخب ة     تاتئ  تشت    نا وظ       املؤسسق 

 ف عق س اسق التوظول ا يب ن  ب   س وا ،  5ه  لل ئق العنال ق األائ تن    %  25نجو أن نسبق  

 راخئ املؤسسق تن خالل استقطاب ك ا ا  اويوة  . 

 الدراسة:محاور  وتفسير تحليل  3.4

 االستبيانألفاكرونباخ لقياس ثبات  اختبار يوضح نتائج : 5الجدول 

 املاور  تعاتئ أل ا كرونباخ 

 تبارا (   06)اررا  احاااا   0,840

 تبارا (   07)االتلال  0,473

 تبارا (  07امله  ق ) عالاا ال  0,855

 تبارا (   07التق  م ) 0,810

 تبارة(  27كويش    ) 0,921

 تبارة(  13ت ن ق ال  ا ا  ) 0,910

 تبارة( 40)ان ى تبارا  االستب ان  0,913

 SPSSاا  تخر  تشت    االتتنارتن إتوار الباحث ن  املصدر: 

ا نق تعاتئ أل ا كرونباخ للناور  ال ظر إلت ال تاه  املسالق    احاوول أتالا يتب ن ل ا أن  

كان  فاا   وبالن 0,921ال ويش      فقو  تؤشراته  لباق   تا  0,8سبق  ف ان   تاتوا  االتلال  ور 

املعاتئ    0,473 ا نق  كان   فقو  ال  ا ا   ت ن ق  الثان   للناور  حان ى لنس ا  ،0,910وبالنسبق  بق 

أل ا كرونباخ   نسبق  با  تال ق  تنا يول    وه    0,913تبارا  االستب ان فقو  لغ  ا نق املعاتئ 

تا يجعلها صاحاق للوراسق   ول ا  وباملو وا تتتتتتتتتقتتسم  االيساق الواخش      االستب انتشت أن تبارا   

 ال تاه . واستخالص والتال ئ
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 الدراسة:إجابات أفراد عينة  اتجاهات 1.3.4

افات: يوضح املتوسطات الحسابية 6الجدول   االستبيان لعبارات  املعيارية واالنحر

درجة  

 الجابة

  االنحراف

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

 الرقم  االستبيان عبارات 

 01 تور  امل ظنق ا وا  ب عق احت اااي     العنئ وخاراه 3,9626 0,76151 ف توا

 02  لق    نا أحتااه وتا توفرا ل  امل ظنق روق ضئ ل ا  ف 3,8341 0,67312 تواف 

يسعت املؤسسق لتقل ص ال جوة   ن تا ا نح إل ه وب ن تا   3,3513 0,83201 تاايو 

 تن  ري  ال ويش   لو تتوفر    امل ظنق  

03 

 04 تؤ ر ل ا احاااا  تشت  ب عق وتستوى أراق     امل ظنق  3,7211 0,87613 تواف 

تا يتم وضعه تن  رات  توريب ق يتواف     تضات ه و ب عق   3,2565 0,98698 تاايو 

 احت اااي  

05 

االحت اا 3,8719 0,78619 تواف  الطرق إلشباع ل ا  أفضئ  تن   ن  ا   ال ويش    

    العنئ

06 

  اررا  احاااا  األول:الوراق ال ل ق للناور  3,6662 0,81931 تواف 

 07 أراق   وإ وا ئ تى توراق  و رح  تواص أاو سهولق    ال  3,6253 0,75151 تواف 

اآلرا    3,6964 0,83217 تاايو  لطرح  تجال  وصعوباته    ف نال ا   يتعل   العنئ 

  نسبق ل  

08 

 09 يتم اخ  أراق  بع ن االتتبار تن  رك توراق   3,4209 0,79465 تاايو 

تن    ول نأشار       ا  وتلن م الب ات  التوريب ق تى املسؤ  2,9049 0,87711 تاايو 

 التوريب 

10 

أو   3,3712 0,82879 تاايو  ا ور  رون  حريق  املشاركق   ئ  ين ن  التوريب  أ  ا  

 تخاوك

11 

 12 لال إيجاد  ووري تى ال ويش ل ا  ات  3,6306 0,88591 تواف 

 13 االتلال تى ال ويش يغلب تل ه الطابى الغ   رسمي غالبا 3,8223 0,76283 تواف 

  اق ال ل ق للناور الثان   : االتلال الور  3,4959 0,81899 تواف 

 14 العالاق تى زتالق     العنئ غالبا تا ت ون ا وة  3,8853 0,87217 تواف 

 15 يغلب تشت امل ظنق  ابى تنئ ال ري  والعنئ احاناع   2,9973 0,73450 تاايو 

غ    

 تواف 

ت 2,5188 0,93270 امل ظنق     أتضا   لألف ار   ن  وتبارل  ل   ايتعل ا   رح 

      ق انجاز العنئ

16 

تني      3,2953 0,83614 تاايو  خب ة  األكث   زتالق   توايها   تقبئ  راحق     أاو  17 
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 شؤون العنئ

أراق    2,8345 0,75493 يو تاا تاس ن  ريقق  وتورد      زتالق   توايها   يساتون  

 للعنئ

18 

ا ها  املهارا   رتب العالاا  تى ال ويش تتسم  املوضوت ق ال  3,3595 0,95495 تاايو 

 أكث  تن ارتبا ها  نشاتر  ات ق

19 

 20 الستشارة تالااي   ال ويش تلتزم  ق م كلوق وش اف ق وا 3,1684 0,97520 تاايو 

  العالاا  امله  ق  الثالث:الوراق ال ل ق للناور  3,1513 0,86579 تاايو 

تتعل  2,9122 0,95545 تاايو  توضوت ق  تؤشرا   تشت  االتتنار  را    األ   يتم 

 واالنجاز    تق  م التوريب 

21 

 22 غالبا املسؤول تن تنل ق التق  م لو ال ويش  3,9948 0,71980 تواف 

 23 ي ون توضوع التق  م يتعل   ناتوى العنل ق التوريب ق 3,2678 0,91475 تاايو 

 24 أشعر بعوالق تنل ق التق  م املتبعق    املؤسسق لل ويش     3.2054 0,82580 تاايو 

ال ويش   ئ ش اف ق   3,3512 0,76790 تاايو  التق  م تن  رك  يتم إتالت   نتاه  

 ووضوح

25 

وأحاول   3,4653 0,93880 تواف  التق  م  تنل ق  أ  ا   ال ويش  ألتزم   نالحظا  

 التعويئ تن سلوك  

26 

 27 تنل ق التق  م ه  تنل ق تتزات ق تى التوريب أي تتم أ  ا ا  3.2563 0,99546 تاايو 

  التق  م الرابى:الوراق ال ل ق للناور  3,3503 0,87392 اايو ت

  األول _ال ويش   _الوراق ال ل ق للاز   3,4067 0,84546 تواف 

 28 تهاراي  وسلوكاي   تعار  ، لوي القورة تشت التا م     3.2517 0.85421 تاايو 

املعرف  3.5124 0.85347 تواف  لتا  ن ت تسباي   السلوك ق كئ   ق و أسعت  استنرار 

 تا سنا  ال رصق   لك 

29 

الوظ   3.5617 0,99480 تواف  شغئ  ت    ك ا ي   تلاوظ     تطور  وحتى  ل ا   ق 

 الوا  احاال  

30 

أاوم   2,7269 1,00285 تاايو  ال ي  العنئ  تتواف  ونوع  اتل ها  التي  ال  ا ة   ب عق 

  ت ريته

31 

ضرو  3.4173 0.98744 تواف  التوريب  ري   أن  ل أرى  تهاراي     تعار  ، لقئ  ري 

 وسلوكاي  

32 

وينق   نناط  لوي تخاوك تن يغ    أنناط و رق العنئ الق 2,6844 0,86528 تاايو 

 تنئ اويوة 

33 
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غ    

 تواف 

بش ئ   2,4665 0,97545 فيها  وأتا م  املستجوة  يغ   ا   تى  بسرتق  أت  ف 

 ا و 

34 

غ    

 تواف 

وأات   2,5745 0,74258 املؤسسق  حل أستوتب  قافق  ظروك  ح  لتاس ن  ول 

 العنئ

35 

 36 ا تنلك املؤسسق  قق    تا أنجزا تن أتنال وتثننه 2,7259 0,87148 تاايو 

غ    

 تواف 

ين ن   2,3544 0.77254 وال  وتاوري  ضروري  املؤسسق  روري     أن  أرى 

 االستغ ا  ت ه 

37 

تن   2.9792 0,85427 تاايو  تختلف  امل ظنق  راخئ  تويوة  وظاهف  ت ريق  أستط ى 

 تي احاال ق وظ  

38 

املؤسسق   3,3159 0,75658 تاايو  توااه  التي  املستقبل ق  التاويا   أرر   ب عق 

 أستعو لها و 

39 

غ    

 تواف 

اآلخ 2,6268 0,99201 تشت  يلعب  العنئ  أتتل ها     التي  رين تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  ا ة 

 اكتسابها أو تقل ولا 

40 

  الكفاءات الخامس: تنميةالدرجة الكلية للمحور  2,9382 0,88638 محايد 

  االستبيان الدرجة الكلية لجميع عبارات  3,2544 0,85876 محايد 

 SPSSتشت تخراا     االتتنارتن إتوار الباحث ن  املصدر: 

يب ن احاوول السا   املتوسطا  احاسا  ق و االنارافا  املع اريق لوراق تطب   تنارسا  

   ت ن ق ال  ا ا  راخئ  تؤسسق امل اا املعون ق ،ح ث  لغ  الق نق ال ل ق للنتوسط       ال ويش 

للناور األول إررا  احاااا    تا يقا ئ  0,81931ك تع اري اورا  و  انارا  3,6662احاساد   ولو 

تقا ئ  ،تبارة تواف     سلم ل  ر  احخناس ي أغلب اإلاا ا  تن أسئلق ل ا املاور  ا ث اا   

ت تنارسق    واف تبارة  أ  ا   حاااتهم  لطب عق  والعنال  املؤسسق  إررا   توى  تشت  يول  ول ا 

عبارا  الثالثق واحخاتسق والتي ال ويش    وب ا  تلور تسب  تن صورة العنل ق التوريب ق ، أتا ال

الغنوض ل ونهنا  السؤال ن  يانالن نوتا  تن  ل ون  تقا ئ تبارة تاايو فه ا رااى  كان  إاا اتها 

 زه ق تقوم بها املؤسسق وال ا الع للعنال تليها . ن  جيتعلقا

ال ل ق له الثان  االتلال  فقو  لغ  ا نق املتوسط احاساد   وباناراك  3,4959أتا املاور 

وتا يالحظ    إاا ا     احخناس ي،ولو تا يقا ئ تبارة تواف     سلم ل  ر   0,81899تع اري اورا  

احا ار   إلت  الغالب  ت لها     املاور  ت خ     ول ال ا  ال  املؤسسق  راخئ  االتلال  تنل ق  ل ون  رااى 

فان  وبالتال   الزت  ق  ال ت ة  وحسب  واملعط ا   الظروك  حسب  تتغ  ة  تنل ق  ه   واحو  ئ    ننط 
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القورة  العنال وتوم  لوى  تررر  نوتا تن  يخل   االتلال  ونهاق  تن  ب عق  تام  ف رة   ا   تلور 

 للنستجوب ن للا ار.   ب   تشت احا م النهاق  ول ا تا ي سر امل ئ ال

ال ل ق  احاساد   املتوسط  ا نق  فقو  لغ   امله  ق  العالاا   الثالث  املاور  أتا 

اورا  3,1513له تع اري  احخناس ي و 0,86579وباناراك  ل  ر   سلم  تاايو     تبارة  يقا ئ  تا  لو 

ا  بعو  ان  يعب   ول ا  تاايو  بعبارة  أغلبها  املاور     ل ا  أسئلق  تن  اإلاا ق  اا     اا لعال ح ث 

أ  ا    واملورب ن  املؤسسق  التنام  لعوم  رااى  ول ا  واضح  وغ    تبهم  ال ويش     تنارسق  امله  ق    

التوريب ق  طب الب ات   ، وب ن العنال  تلن م وت       عق العالاا  الساهوة   ن العنال ف نا   نهم 

يع سه اإلاا ق رام   تا  تا     03واملؤسسق ول ا  األف ار     وتبارل  التن  رح  انجاز ن  أ  ا   عنال 

 العنئ والتي كان  بعبارة غ   تواف  . 

له    ال ل ق  احاساد   املتوسط  التق  م فقو  لغ  ا نق  الرابى  املاور  باناراك  و 3,3503أتا 

ول ا يعني أن رراق املوافقق ال ل ق ألفرار الع  ق تشت تبارا  املاور الرابى    0,87392تع اري اورا

تا   ولو  تاايو  بعبارة  تنارسق    يعب  كان   أ  ا   و ب عته  التق  م  فهم  العنال     اورة  توم  تن 

 ال ويش    ل ون املؤسسق ال ت صح تن املعلوتا  و رق انجاز التق  م  . 

ال ويش     تتتتت     نا األول  احاز   تبارا   حان ى  احاساد   املتوسط  ا نق  و 3,4067اا   

أي أن ل ا    احخناس ي،  سلم ل  ر   ف   ولو تا يقا ئ تبارة توا0,84576 اناراك تع اري اورا  

تنارسق لل ويش    راخئ املؤسسق  نختلف أبعارلا تى توم وضوح كش  لوى العنال تن  ب عق  

 ا تا ت سته اإلاا ا  التي كان ين ئ تعظنها إلت احا ار.  ال ويش    ول 

ه  ق لف نا يخص املاور احخاتس ت ن ق ال  ا ا  فقو  لغ  ا نق املتوسط احاساد  ال ل

يقا ئ تبارة تاايو    سلم ل  ر  احخناس ي ، 0,88638وباناراك تع اري اورا    2,9382 تا  ول ا 

أسئلق تن  اإلاا ا   تراوح   تن    واو  يعب   تا  ول ا  تواف   وغ    وتاايو  تواف   املاور   ن  ل ا 

ى  الرفضبا  ق اللورة  النسبق للعنال املستجوب ن تن توى اويق املؤسسق    ت ن ق ال  ا ا  و    

إاا ا  األسئلق   تا ت سته  األرا  واالنجاز ول ا  العنال    35و  34تن اوراتهم تشت  تن توى اورة 

املستجوا  وك تى  الت  ف  إاا اتها تشت  كان   والتي  احالول  واات اح  املؤسسق   ا است عاب   قافق 

 بغ   تواف  .

وت ال ويش     حول  اإلستب ان  تبارا   حان ى  احاساد   املتوسط  ا نق  ال  ا ا     ن قأتا 

اورا  3,2544فقو  لغ  تع اري  ل  ر     0,85876وباناراك  سلم  تاايو     تبارة  يقا ئ  تا  ول ا 
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اإلا ل ا  ويعب   تنارسق  احخناس ي  حول  ال اف ق  للنعرفق  الوراسق  ت  ق  اتتال   توم  تن  ا ق 

امل اا  سسق ول ا رااى لغ اب االلتنام تن  رك تؤ  ك ا اتهم،ال ويش    وك   ق ت    لا  تشت ت ن ق 

( ت ن ق   سع وة(املعون ق  ملعاي    اتتالكها  وتوم  تنالها  لوى  ال ويش     تنارسق  ترس خ  حول 

 ال  ا ا . 

 بين محاور الدراسة  االرتباط: معامالت 7الجدول 

العالاا    االتلال  اررا  احاااا     

 امله  ق 

ت ن ق   التق  م

 ال  ا ا 

اررا   

 احاااا  

معامل  

 بيرسون 

1 ,213 ,455 ,320 ,655** 

الداللة 

 املعنوية  

 ,000 ,000 ,000 ,000 

 108 108 108 108 108 حجم العينة  

معامل   االتلال  

 بيرسون 

,213 1 ,214 ,548* ,233 

الداللة 

 املعنوية  

,000  ,000 ,000 ,000 

 108 108 108 108 108 حجم العينة  

العالاا   

 امله  ق  

معامل  

 بيرسون 

,455 ,214 1 ,412 ,450* 

الداللة 

 املعنوية  

,000 ,000  ,000 ,000 

 108 108 108 108 108 حجم العينة  

معامل   التق  م  

 بيرسون 

,320 ,548* ,412 1 ,516** 

الداللة 

 املعنوية  

,000 ,000 ,000  ,000 

 108 108 108 108 108 حجم العينة  

ت ن ق  

 ال  ا ا  

معامل  

 بيرسون 

,655** ,233 ,450* ,516** 1 
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الداللة 

 املعنوية  

,000 ,000 ,000 ,000  

 108 108 108 108 108 حجم العينة  

 SPSSتشت تخراا     االتتنارتن إتوار الباحث ن  املصدر: 

اوي   ن تااور    ارتباطتن خالل ال تاه  املتالئ تليها    احاوول أتالا نالحظ   نه ل ا   

   سون   ن تاور إررا  احاااا  وت ن ق    رتباطاال ئ  تعاتال ويش    وت ن ق ال  ا ا  ح ث اور  

التق  م  0,655ال  ا ا   تتتتتتت تاور  يل ه   ، وتواب  اوي  ارتباط  العالاا    0,516 تتت  ولو  تاور   م 

ولنا ا نت ن يعب ان تن ارتباط تتوسط وتواب تى  تاور ت ن ق   0,450امله  ق  نعاتئ االرتباط  

اال األخ   نجو تاور  و    االرتباط واملقورة  تتت    تلالال  ا ا   ملعاتئ  كان     0,233  ائ ا نق  وان 

 ا تا ولو ارتباط تواب . ل ا الق نق ت خ ضق اال أنها يعب  تن ارتباط ضع ف نوت

 :الفرضيات اختبار  2.3.4

 األولى:الفرضية الرئيسية  -أ

H0 ها.تنال تؤسسق امل اا املعون ق )سع وة( ال تلتزم  تطب   تنارسق ال ويش    تن ت ظور 

H1  ت ظور تنالها ال ويش    تنتؤسسق امل اا املعون ق )سع وة( تلتزم  تطب   تنارسا. 

 لدرجات الجابةعن تطبيق ممارسات الكوتشينغاألحادي T-Testائج إختبارنت :8الجدول 

املتوسط   

 احاساد  

 االناراك

 املع اري 

  Tا نق  

 املاسوبق

الق نق   رراق احاريق 

 االحتنال ق 

Sig 

 0000, 107 28,445 0,84546 3,4067 ل ويش     سا  اتنار 
                                   0,05تع وي ت و تستوى الواللق  االرتباط *

 SPSSتشت تخراا     االتتنارتن إتوار الباحث ن  املصدر: 

أن ا نق املتوسط احاساد  ل ئ تبارا  االستب ان حول  ل ا  تن خالل احاوول أتالا يتب ن  

كنا أن   تواف ،تا يقا ئ تبارة    ول ا  0,84546و  اناراك تع اري اورا  3,4067اور   تتتتتت  ش     كوي

املع ويق    ا نق الواللق  تن      Sig=0.00تستوى  أائ  املعتنوة    0,05ولو  املع ويق  الواللق  تستوى 

ن ق املعوتؤسسق امل اا  تقول أن    والتيال رض ق البويلق    ونقبئنرفض ال رض ق الل ريق     وبالتال 

 )سع وة( تلتزم  تطب   تنارسا  ال ويش    تن ت ظور تنالها.
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 الثانية:الفرضية الرئيسية  -ب

H0 )تنالها.ت ظور  ال  ا ا  تنال تنتلك أبعار ت ن ق تؤسسق امل اا املعون ق )سع وة 

H1( تؤسسق امل اا املعون ق )تنالها.ت ظور  ال  ا ا  تنأبعار ت ن ق  تنتلكسع وة 

 األحادي العينة لدرجات الجابة عن تنمية الكفاءات T-Testإختبار ج: نتائ9الجدول 

  املتوسط  

 احاساد  

 االناراك

 املع اري 

  Tا نق  

 املاسوبق

رراق 

 احاريق 

 االحتنال ق الق نق 

Sig 

 0000, 107 25,124 0,88638 2,9382 ت ن ق ال  ا ا  
                                   0,05تع وي ت و تستوى الواللق  االرتباط*

 SPSSتشت تخراا     االتتنارتن إتوار الباحث ن  املصدر: 

 

أن ا نتتق املتوستتط احاستتاد  حتتول ت ن تتق ال  تتا ا   اتتور ل تتا الل احاتتوول أتتتالا يتبتت ن تتتن ختت  

أن ا نتتق تستتتوى  كنتتا ،تاايتتوتتتا يقا تتئ تبتتارة  ولتت ا 0,88638تع تتاري اتتورا  وبتتاناراك 2,9382ب 

نتترفض  وبالتتتال تستتتوى الواللتتق املع ويتتق املعتنتتوة   0,05ولتتو أاتتئ تتتن    Sig=0.00الواللتتق املع ويتتق 

 تنتلتتتكستتتع وة( تقتتتول تؤسستتتق امل تتتاا املعون تتتق ) والتتتتيال رضتتت ق البويلتتتق  ونقبتتتئق اللتتت ريق  ال رضتتت 

 تنالها.أبعار ت ن ق ال  ا ا   تن ت ظور 

 الثالثة:الفرضية الرئيسية -ج 

H0 ال  ا ا .ملنارسا  ال ويش    ال يسالم    ت ن ق ق )سع وة( تطب   تؤسسق امل اا املعون 

H1اا املعون ق )سع وة( للننارسق ال ويش    يسالم    ت ن ق ال  ا ا .تطب   تؤسسق امل  

 البسيط بين ممارسة الكوتشينغ وتنمية الكفاءات  االنحدار  اختبار نتائج  :10جدول ال

 ال ويش      املستقئ:املتغ    

 تابى: املتغ   ال

 ق ال  ا ا  ت ن  

 

 االرتباط تعاتئ 

R 

 تعاتئ التاويو 
2R 

 ئ التاويو تعات

 املصحح 

 االناوار تعاتئ 

B 

0,532 0,383 0,432 0,55713 

 

 SPSSتشت تخراا     االتتنارتن إتوار الباحث ن  املصدر: 

 

 



 

، رادي نور الدينشريفبلعيد يحي    

 

157 

 

 بين ممارسات الكوتشينغ وتنمية الكفاءات ANOVA: نموذج تحليل التباين 11الجدول 

 Sigداللة املعنوية ال فيشر متوسط املربعات  درجة الحرية ع املربعات مجمو  ذج النمو 

 االناوار

 البواق  

 املانوع

10,317 

13,070 

26,387 

1 

107 

108 

11,456 

0,310 

36,960 0,000 

 0,05اإلرتباط تع وي ت و تستوى الواللق *

 SPSSتشت تخراا     االتتنارتن إتوار الباحث ن  املصدر: 

ا يول تشت واور ارتباط و ل   =0,532R  االرتباطول أتالا  أن ا نق تعاتئ  تن احاويتب ن ل ا 

التاويو   ن تتوسط تعاتئ  ا نق  أن  كنا  ال  ا ا   وت ن ق  أن   2R=  0,383ال ويش     يعني  تنا 

تعاتئ    38,30% أن  إلت  , اإلضافق  ال ويش     ملنارسا   يعزى  املؤسسق  ال  ا ا      ت ن ق  تن 

أتا تن خالل  ، ا ا  ال ويشن   وت ن ق ال  تشت واور تالاق  رريق   نيؤكو  =0,55713Bاإلناوار

التباين    تال ئ  املع ويق     ANOVAاوول  الواللق  تستوى  تن  و Sig=0.00 0فإن  أائ    0,05لو 

ال رض ق   نقبئ  و  الل ريق   ال رض ق  نرفض  فإن ا  له ا  و   , املعتنوة  املع ويق   الواللق  تستوى 

ال ويش    يسالم طب   تؤسسق امل اا املعون ق )سع وة( للننارسق  شت أن ت البويلق و التي ت ص ت

    ت ن ق ال  ا ا  راخئ املؤسسا  االاتلاريق. 

 : خاتمة.5

ال ويش     ملوضوع  التطب ق ق  واملعاحاق  ال ظري   الطرح  خالل  تن  الوراسق  ل ا  توصل  

  التال ق:لت ال تاه  إوت ن ق ال  ا ا     املؤسسق تائ الوراسق 

تائ  ل ا    • املؤسسق  ال ويش        لعنل ق  تب    الوراسق،تنارسق  املنارسق  ل ا  ل ن 

إرارة   تاوورة، اررا   ولعوم  ال ويش     لطب عق  العنال  تعرفق  لقلق  املعالم  وغ   واضاق 

الت   أللن ته،املؤسسق   تن ئ  األح ان  أغلب  كان      والتي  الع  ق  إاا ا   ت سته  تا  ول ا 

 ال ويش   . ول  تؤشرا  لتي ت ااحا ار تن األسئلق ا

ت • املؤسسق  ا ار  يسعت  ول ن     تنالها  ك ا ة  لت ن ق  الوراسق  يول    تاوور،ائ  ال  كنا 

اإلنجاز   تهاراتهم     ك ا اتهم وصقئ  لت ن ق  كب  ة  ألن ق  ت سته   واألرا ،العنال  تا  ول ا 

و  احا ار،  نت جتها  والتي  ال  ا ا   ت ن ق  تاور  أسئلق  تشت  الع  ق  يعط إاا ا     صورة ل ا 

 الوراسق.   س اسق املؤسسق تائ تشت توى ترااى رور ال  ا ا  
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املؤسسق  • ال  ا ا      وت ن ق  ال ويش     تنارسا   الوراسق واور تالاق  رريق   ن  أ ب  

نوتا    الوراسق،تائ   تتوسطق  العالاق  تنارسق   تا،ول ا  وضوح  لعوم  ل ا  ويعزى 

 ال  ا ا . ال ويش    والن تها    نن ق 

 التال ق: ت حا ق  ل ا ال تاه  نورج املوتشت ضو 

تى احاااق لإلملام   ال ويش   ،شت رأسها وتضرورة التاول الت املنارسا  احاويثق    التوريب  -

 البشري.  ننارساته و رق ت   يه كوس لق للنهوض  املؤسسق ك ا ة توررلا 

الب ات    - وتلن م  اتوار  العنال     تش  التوريب ق،اشرا   نتاه وا التهم  وك ا    التق  م،  ت 

 املؤسسق.تن ألواك وس اسق  اتطائهم تلور 

الت ن ق   - تن خالل  تليها   واحا اظ  تثننها  وتااولق  وتااولق   والت ل ئ،االلتنام  ال  ا ا  

 املؤسسق.اشراكها     ص اتق س اسا  واست ات ج ق 

 :. قائمة املراجع6
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 ملخص:  

محكمة   تيجيةوإسترابروتوكوال صحيا    2020فبراير    25اعتمدت الجزائر مند ظهور الوباء في  

فركزت على اعتماد إستراتيجية وقائية ملكافحة   .احتواءهو صارمة للحد من انتشار الوباء    وتعليمات

داخل  ومجابهة  الوضع    الفيروس  لضبط  العمومية  االستشفائية  الرعاية    وتحسين املؤسسات 

 . الصحية بداخلها

املتوصل   النتائج  خالل  سخرت إمن  الجزائرية  الدولة  ان  نستخلص  املادية    إمكانياتهاكل    لبها 

  وتفشيه   والحد من انتشاره رونا   و فيروس ك ملواجهة جل تطبيق سياستها الوقائية من ا  والتقنية والبشرية 

 املواطنين. وصحةعلى سالمة   والسهرفي الجزائر 

 .الوقايةإستراتيجية  ، صحية ةمؤسس ،صحية خدمة   ،كورونا سفيرو  ،19كوفيد : يةكلمات مفتاح

 H51؛ II8 ؛JEL  : II1 ات تصنيف

Abstract:  

Algeria, since the emergence of the epidemic on February 25, 2020, a health 

protocol, a tight strategy, and strict instructions to limit and contain the spread of the 

epidemic.  
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It focused on adopting a preventive strategy to combat and confront the virus 

within public hospital institutions to control the situation and improve health care 

within them. 

Through the results reached, we conclude that the Algerian state has harnessed 

all its material, human and technical capabilities in order to implement its preventive 

policy to confront the Corona virus, limit its spread and spread in Algeria, and ensure 

the safety and health of citizens. 

Keywords: Covid 19, Corona virus, health service, health institution, prevention strategy . 

Jel Classification Codes: II1 ;II8 ;H51 

 

 : مقدمة.1

فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان. 

تنف أمراض  البشر  لدى  فيروسات كورونا تسبب   من 
ً
أن عددا املعروف  تتراوح حدتها من ومن  سية 

لتنفسية نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل املتالزمة التنفسية )ميرس( واملتالزمة ا

 مرض كوفيد
ً
كتشف مؤخرا

ُ
 .19-الحادة الوخيمة )سارس(. ويسبب فيروس كورونا امل

العا الحاجة  تلبية  أجل  من  املبدئية  اإلرشادات  العاملية  الصحة  منظمة  إلى حددت  جلة 

للمرضـى املصابين بحاالت  املأمونـة  بالبيانات بشأن الرعايـة  املعلومات والتوصيات املسندة  أحدث 

 ملحتملة أو املؤكـدة بفيـروس كورونـا.العدوى ا

فيمـا     كورونـا  لفيـروس  الحـالي  فهمنـا  اإلرشـادات  هـذه  بالوقايةوتجسـد  العدوى   يتعلـق  من 

وتسـتهد الرعايـة  ومكافحتها.  ومـديري  الصـحية  الرعايـة  مجـال  فـي  العـاملين  اإلرشـادات  الصحية ف 

  بالوقايـة من العدوى ومكافحتها. املعنية

السياقذه  وفي في  ا  الوباء  ظهور  مند  الجزائر  اعتمدت  بروتوكوال صحيا   2020فبراير    25، 

الوب  وتعليماتمحكمة    وإستراتيجية انتشار  من  للحد  اعتماد    .واحتواءهاء  صارمة  على  فركزت 

ملكافحة    إستراتيجية االستشفائية  ومجابهةوقائية  املؤسسات  داخل  لضبط    الفيروس  العمومية 

 الرعاية الصحية بداخلها.  نوتحسيالوضع 
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 بحث: ال مشكلة 1.1

  : التالي ل اؤ ستال طرح تم الدراسة، جوانب بمختلف  اإلحاطة من مكننت حتى

منها داخل   والحدوى فيروس كورونا الوقاية ملكافحة عد إستراتيجيةكيف يتم تجسيد 

 ؟لتعزيز الخدمة الصحية بها وذلكاملؤسسات الصحية العمومية 

اال  عن  اعتمدنالإلجابة  الظاهرة    شكالية  لوصف  الوصفي  املنهج  على  دراستنا   وعرضفي 

الظواهر    وعلىالنتائج   لتحليل  التحليلي  دراسة  على    ستنادباال   وذلكالنتائج،    واستخالصاملنهج 

شلف باالعتماد على  ال  وواليةميدانية في بعض املؤسسات االستشفائية العمومية بوالية مستغانم  

مع   الشخصية  الصحية    ومسؤولي  مديري املقابلة  املالحظة    وكذلكاملؤسسات  لعين   واملعاينةعلى 

 املكان.

 فيروس كوروناب مرتبطةمفاهيم  .2

 :؟هو فيروس كورونا ما1.2

كورونا  يعد» الجهاز  Coronavirus فيروس  عدوى  تسبب  التي  الشائعة  الفيروسات  أحد 

خطيرة  به اإلصابةتكون ال   الحاالت ، والتهابات الحلق. وفي معظماألنفيةالتنفس ي العلوي، والجيوب 

بنوعّيه   اإلصابة  بمتالزمة   باستثناء  ) الشرق    املعروفين  التنفسية  في  MERS) األوسط  ظهر  الذي 

في   (SARS) الوخيمة ةالحاد  التنفسية  املتالزمةو   2012 ظهر  النوع    باإلضافة  2003الذي  إلى 

 .»2019الذي ظهر في الصين في نهاية  املستجد

(https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/ COIVD-

19.aspx) 

يشتق   « اختصارا  :عربيا  )  coronavirusاسم  و  كورونا.  ) CoV) فيروس   :بالالتينيةمن 

(corona  املظ إلى  االسم  يشير  حيث  الهالة،  أو  التاج  اــلجزيئ  املميز هر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتعني  وس  لفير ات 

البروزات    الذيو ) الفريونات) من  تمتلك خمال  اإللكترون، حيث  املجهر  عبر  مما    السطحية،يظهر 

على   تاج    يظهرها  الشمسية  امللكشكل  الهالة   /https://ar.wikipedia.org/wiki)  .«أو 

 رونا_فيروس( كو 

كورونا  و  فيروسات  العاملية  الصحة  منظمة  »فصيلحسب  االنتشا  ةهي  واسعة  ر فيروسات 

أمراض تسبب  أنها  بمتالزمة يعرف  مثل  حدة،  األشد  األمراض  إلى  الشائعة  البرد  نزالت  من  تتراوح  ا 

التنفسية   األوسط  الحاد  MERS))الشرق  الرئوي  االلتهاب  وفيروس  )سالسار (  الوخيمومتالزمة   .
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 وفيروسات  جديدة من الفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر ساللة  هو (nCoV) املستجدكورونا 

إلى أن    املفصلة، أي أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر. وقد خلصت التحريات  املنشأحيوانية  كورونا  

كورونا   البشر (SARS-CoV) سارس  ملرض   املسببفيروس  إلى  قطط  من  انتقل  فيروس و  قد  أن 

)  املسببكورونا   التنفسية  األوسط  الشرق  من    MERS-CoV) ملتالزمة  انتقل  البشر.   اإلبلقد  إلى 

ع الشائعة:  المات  وتشمل  النفس وصعوبات   األعراضالعدوى  التنفسية والحمى والسعال وضيق 

وفي   العدوى    األشد  الحاالتالتنفس.  تسبب  قد  و   االلتهابوطأة  الحادة   التنفسية  املتالزمةالرئوي 

الوفاة وحتى  الكلوي  والفشل  -https://www.who.int/ar/health)  الوخيمة 

topics/coronavirus). 

 19-( كوفيد2019رض فيروس كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــئحة فيروس كورونا هي »جائحة عاملية جارية ملاج

ادة التنفسية الحتالزمة  املرتبط بامل  2يحدث بسبب فيروس كورونا    والذي) ووهانأو فيروس كورونا  

ة ووهان وسط الصين، وأطلق في مدين  2019اكتشف املرض في ديسمبر   (.SARS-CoV-2الشديدة )

 . («)جائحة 2020مارس  11وقد صنفته منظمة الصحة العاملية في  nCoV-2019 عليه اسم

 كورونا:طرق انتشار فيروس  2.2

-102، ص 2008  ، وآخرون قدري الشيخ علي  ):    غالبا تنتشر األمراض املعدية بطريقين هما 

101 ) 

 الية:شرة بوساطة أحد األمور التتنتقل من شخص إلى آخر مبا وهي املباشرة:الطريقة 

الجرب  • مثل  املعدية  الجلدية  انتقال األمراض  األمراض  وأكثر  للمريض  الشخصية  املالمسة 

  .والقمل والفطريات

 نفلونزا والسل. الصادر من املصاب بواسطة السعال أو العطس أو البصق مثل األ  ذالردا •

 وااليدز.  والسيالنرمة مثل الزهري العالقات والتجارب واملالمسة الجنسية الخاطئة واملح •

 االيدز. بواسطة نقل الدم تنتقل عندما يكون الدم مصابا بمرض مثل  •

  .االيدزمثل مرض  املشيمةإلى الجنين عبر  األممن  •

  :من شخص إلى آخر مثل املرضر لنقل والذي يحتاج إلى وسيط آخ :املباشرةالطريقة غير 

الحية   • الكائنات  أي  الحية  والحشرات   دةوجو املالوسائط  القوارض  مثل  الطبيعة  في 

  .الطيور  وأنفلونزامثال عليه مرض الطاعون  وخير  األخرى والحيوانات 



 
الجزائريةالصحية  في املؤسسة الصحية  خدمةلتعزيز ال كورونااستراتيجيات الوقاية من العدوى فيروس   

 

164 

 

الحية   • غير  مثل    املوجودة الوسائط  الطبيعة  والحليب    املاءفي  والهواء  مثل   واألغذية والتربة 

 "األمعاءوالجفاف والتهابات  واإلسهاماتالتسمم الغذائي 

ك  فيروس  أن  بين    وروناوبما  بطريقين    املعدية  األمراضمن  تتم  أيضا  انتقاله  طريقة  فإن 

حول طريقة انتشار فيروس كورونا أن   واألبحاثمباشرة وغير مباشرة. وقد أثبتت أغلب الدراسات  

من    االنتقال  »طريقة هي  طريقالرئيسية  عن  إنسان  إلى  التنفسية  امل  إنسان  مثل  )زفورة  املفرزات 

تنتقل   الحتى    األقلعلى    متر   1,5  األشخاصبين    املسافةلهذا يجب أن تكون  .  (العطاس  السعال أو

. تبقى القطرات الناقلة لفيروس كورونا معلقة  (خطير   )االزدحامالعدوى إذا عطس شخص مصاب  

تترسب وقد  لفترة قصيرة،  الهواء  مثاال  في  القبيل، فيصبح    على منضدة  هذا  من  ش يء  أي   ناقال أو 

بغسل اليدين كل   ويـنصحوالصابون.    باملاءيغسل يديه جيدا    خص ما واالللعدوى عندما يلمسه ش

ذلك   بعد  تتم  اليدين  من  ملوث.  باب  أكرة  من مسك  العدوى  تنتقل  قد  وآخر حيث   اإلصابة حين 

أنف أو  التنفس ي بالعدوى عندما يلمس الشخص فمه  إلى الجهاز  الفيروس طريقه  ه أو عينه فيجد 

ببقي أنه شبيه  ويفترض  تبقى حيللشخص.  قد  التي  الكورونا،  فيروسات  على  يمعدو   ةة  السطوح  ة 

 .» الغرفة، لفترة تصل إلى تسعة أيام في درجة حرارة البالستيكية، أو الزجاجية، أو املعدنية

   :فيروس كورونا أعراض 3.2

لتظهر أعراضه التي تبدأ    املتوسطيروس كورونا يحتاج إلى خمسة أيام في  يؤكد العلماء أن ف»

مت أسبوع،  بحمى،  نحو  وبعد  جاف،  بسعال  يستدعي    املصابيشعر  بوعة  ما  التنفس،  في  بضيق 

تأتي    ونادرا.  املستشفىفي    العالج أو    األعراضما  . كما أن  األنف مخاط من    سيالنفي صورة عطس 

هذه   مصاب  تعني    ال  األعراضظهور  أنك  من   ألنها،  باملرضبالضرورة  أخرى  أنواع  أعراض  تشبه 

مثل   في    ويمكن.  واألنفلونزاالبرد    تنزال الفيروسات  كورونا،  فيروس  يسبب   اإلصابة  حاالتأن 

أعضاء   االلتهاب  ومتالزمةالرئوي،    االلتهابالشديدة،   من  عدد  وظائف  وقصور  الحاد،  الرئوي 

الوفاة.   وحتى  الربو   واألشخاص لسن،  ا  كبار  ويعدالجسم  مثل  مزمنة  أمراض  من  يعانون  الذين 

 .بالفيروس لإلصابةعرضة األكثر والسكري وأمراض القلب، هم  

لـ و  العاملية  الصحة  منظمة  مراجعة  أشارت  إلى   55,924قد  الصين  في  مخبريا  مؤكدة  حالة 

( »الحمى  التالية:  النموذجية  والعالمات  و87.9األعراض  الجاف    %(،  التعب   %(، و67.7)السعال 

الصداع  %(،  13.9الحلق )، و التهاب  %(  18.6%(، و ضيق النفس )33.4%(، و إنتاج القشع )38.1)

و13.6)  ،)%  ( املفصلي  أو  العضلي  )14.8األلم  القشعريرة  و  اال %11.4(،  و  الغثيان  و   رجاع %(، 
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امللتحمة   %(، 0.9%(، و نفث الدم )3.7، و اإلسهال )%(4.8%(، و احتقان األنف )5.0) و احتقان 

(0.8».)%) (51501472-tech-and-https://www.bbc.com/arabic/science). 

غير عرضيين، أي أن نتائج الفحص تؤكد  املصابينوتجدر اإلشارة هنا إلى أنه قد يكون بعض 

  على اتصال الذين هم    األفرادبمراقبة    املختصون يظهرون أعراضا، لذلك ينصح    اللكنهم    اإلصابة

واستبعاد    املؤكدة  املرض ىمع   الحضانة  اإلصابةإصابتهم  فترة  عن  أما  بين  ).  ور  ظهو   اإلصابةالفترة 

إلى    األعراض( يوم  من  أغلب    إاليوم،    14فتتراوح  خمس   الحاالتأن  حضانتها  فترة  كانت 

 .( https://ar.wikipedia.org/wikiجائحة _فيروس_كورونا(  أيام

 :قاية من العدوى املبادئ الخاصة باستراتيجيات الو  4.2

تطبيق اإلجراءات  تتطلب الوقاية من انتقال العدوى في أماكن الرعاية الصحية أو الحد منها 

العا الصحة  منظمة  نظمت  وقد  »الضوابط«.  مارس والبروتوكوالت  في  نشر  الذي  تقريرها  في  ملية 

ومكا  2020 العدوى  من  الوقاية  في  لفعاليتها  وفقا  الهرمي  تسلسل  في  الضوابط  وهي هذه  فحتها، 

 ( https://www.who.int/ar/health topics/coronavirus) يلي:تشمل ما 

 ية اإلدار  الضوابط -

 الضوابط البيئية والهندسية   -

 معدات الحماية الشخصية   -

الدارية-أ العدوى :  الضوابط  من  الوقاية  استراتيجيات  في  األولى  األولوية  الضوابط  هذه  تعطى 

التحتية للسياسات واإلجراءات الرامية إلى الوقاية من انتقال العدوى ومكافحتها. وهي توفر البنية  

الص الرعاية  العدوى أثناء  من  الوقاية  تدابير  تكون  ولكي  ومكافحتها.  عنها  املبكر  والكشف  حية 

من  ومكافحتها فعا بدءا  املحتملة(  باملخاطر  بالتالي    )والتنبؤ  املرض ى  تدفق  بمدى  التنبؤ  لة، يجب 

 حتى الخروج من املرفق. اللقاء األول و 

وتستخد  وتعد  التدابير  هذه  من  مهما   تدبيرا   السريرية  السريع التجارب  التحديد  في  م 

فس ي الحادة ورعايتهم على النحو املالئم، بما في ذلك املرض ى للمرض ى املصابين بأمراض الجهاز التن

املرض ى وينبغي وضع  كورونا.  فيروس  بعدوى  إصابتهم  في  بأمراض   املشتبه  إصابتهم  تحددت  الذين 

احتياطات إضافية للوقاية   الجهاز التنفس ي الحادة في مكان منفصل عن املرض ى اآلخرين، وتنفيذ

 السرعة.من العدوى ومكافحتها على وجه 

 وضع البنية التحتية واألنشـطة املسـتدامة للوقايـة من العدوى ومكافحتها. -
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 حية. وتوعية العاملين في مجال الرعاية الص -

 ومنـع االزدحـام فـي أمـاكن االنتظـار؛ وتـوفير أمـاكن مخصصـة النتظـار املرضـى  -

 املحتجـزين فـي املستشـفى فـي عنـابر مخصصة.ملرضـى ووضـع ا -

 وتنظيم خدمات الرعاية الصحية لتوفير اإلمدادات الكافية واسـتخدامها. -

صـحة املهنية مع تأكيد ترصد أمراض ووضـع السياسـات واإلجـراءات بشـأن جميـع جوانـب ال       -

الرع مجال  في  العاملين  أوساط  في  الحادة  التنفس ي  التماس الجهاز  وأهمية  الصحية  اية 

 الرعاية الصحية. 

 ورصد مدى امتثال العاملين في مجال الرعاية الصحية. -

 وضع اآلليات الالزمة للتحسين حسب االقتضاء.        -

البيئيـة  -ب  ملرافق  تتضـم  والهندسـية:الضـوابط  األساسية  التحتيـة    البنـية  الضـوابط  هـذه  ن 

 ابط: الضو الرعاية الصحية وتعنى هذه 

 ضمان التهويـة الكافيـة فـي جميـع األمـاكن داخـل مرافـق الرعايـة الصـحية. -

 التنظيف الكـافي لهـذه األمـاكن.  -

األمـاكن - بـين  األقـل  علـى  واحـد  متـر  بمسـافة  ل الفصـل  بأحـد املخصصـة  املصـاب  لمـريض 

ذل فـي  بمـا  اآلخـرين.  واألشـخاص  الحـادة  التنفسـي  الجهـاز  مجـال  أمـراض  فـي  العـاملين  ـك 

 اية الشخصية. الرعاية الصحية عندما يكونون املمرضين غير مستخدمين ملعدات الحم

 ية الصحيةمـن انتشـار العديـد مـن األمراض أثناء الرعا تحدومن شأن هـذه الضـوابط أن  

الشخصـية:-ج الحماية  من    معدات  الحد  على  الشخصية  الحماية  معدات  استخدام  يسـاعد 

 خالل:نتشار العـدوى من ا

 االسـتخدام الرشـيد واملسـتمر ملعـدات الحماية الشخصية املتاحـة.  -

 تنظيـف اليـدين علـى النحـو املالئـم.   -

الضا  الشخصـية  الحمايـة  معـدات  اسـتخدام  بـين ويعـد  من  للعيان  وضوحا  األكثر  بط 

فهو  ذلك  ومع  العدوى،  من  الوقايـة  فـي  املسـتخدمة  فـي    الضـوابط  وأضـعفها  الضوابط  آخر 

أال يعتمد عليه كإستراتيجية أوليـة   التسلسـل الهرمـي لتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وينبغي
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ة الفعالة، ال تعود معدات الحماية الشخصية إال للوقايـة. وفـي غيـاب الضـوابط اإلداريـة والهندسـي

 بفائدة محدودة.

  صحيةلا  خدمةالب مرتبطةمفاهيم . 3

الصح الخدمة  تقوم  أهمة  يتعتبر  مختلف    مطلب  أهميةمما  الصحية    األنظمةبتوفيره   لها 

عامة   بصورة  املجتمع  على  خاصة  والفردبالغة  الفرد   تأثيرها  بسبب  وذلك  ،بصورة  حياة  على 

التزود  ذ. ولتحقيق هوعافيته الدول  في مؤسساتها سواء    باإلمكاناتا املطلب تسعى جميع  املناسبة 

 رتقاء بمستوى الخدمات الصحية. ال ل وهذامالية،  أوتقنية   أو بشرية اإلمكاناتت هذه كان

  :الصحيةالخدمة و  الصحة العامةمفهوم  1.3

ونسلو)ع العامة(  1920Winslowرف  أنها: الصحة  املرض،   وفن  »علم  على  من  الوقاية 

جل صحة البيئة وإطالة العمر، وترقية الصحة والكفاية، وذلك بمجهودات منظمة للمجتمع من أ

والت الطب  خدمات  وتنظيم  الشخصية  الصحة  الفرد  وتعليم  املعدية،  األمراض  مريض ومكافحة 

املبكر   التشخيص  على  االجتماعية  والعالجللعمل  الحياة  وتطوير  لألمراض،  واملعيشية،    الوقائي 

 .والحياة«ليتمكن كل مواطن من الحصول على حقه املشروع في الصحة 

الخدمات العالجية أو االستشفائية أو التشخيصية التي   » أنها:  على ةعرف الخدمة الصحي

، مثل معالجة الطبيب  أو أكثر من أفراد املجتمع  إلى فرد واجد  يقدمها احد أعضاء الفريق الطبي 

كان ذلك في عيادته الخاصة أو في العيادات الخارجية للمستشفى الحكومي،   لشخص مريض سواء

أ التمريضية  العناية  التي  أو  التشخيصية  التحاليل  أو  للمريض،  املمرضة  تقدمها  التي  الحكمية  و 

ما لشخص  املختبر  في  صحية   يقدمها  رعاية  تقدم  قد  الطبية  الرعاية  أن  غير  أشخاص  لعدة  أو 

الطبي أن  حيث  حول  وقائية،  ومعلومات  توضيحات  له  يقدم  أن  يمكن  ما  يعالج شخصا  الذي  ب 

منه لتجنب الوقوع فيه في املستقبل . وبذلك يقوم الطبيب    مرض ما وطرق انتشاره وطرق الوقاية

،  35عائشة، جودة الخدمات الصحية صعتيق  )  «الطبية  بدور الرعاية الصحية إلى جانب الرعاية

2012 ) 

، 36-35عائشة، جودة الخدمات الصحية ص عتيق  )  :جزئينإلى    تقسم الخدمات الصحية و 

2012 ) 
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الصحبة  الجزء   بالخدمات  يتعلق  للفرد    والتيالعالجية  األول  املوجهة  الصحبة  بالخدمة  ترتبط 

خدمات التشخيص وخدمات العالج سواء كان ذلك من خالل العالج ، والتي تشمل  بصورة مباشرة

 ن خالل العالج السريري أو من خالل التدخل الجراحي. الدوائي املباشر في املنزل أو م

الوقائ  أما الصحية  بالخدمات  فيتعلق  الثاني  و الجزء  بصحة  ية  ترتبط   ث حي  املجتمع،التي 

بالحماية من    يمكن تسميته تهتم  البيئية حيث  هذا  و األوبئة،  و   املعدية  اإلمراضبالخدمة الصحية 

 فرد. بدوره يتضمن عالقة غير مباشرة مع صحة ال

   :الصحيةخصائص الخدمات  2.3

الصحية الخدمات  بها  تتميز  خصائص  عدة  القاد)  بينها  من   هنالك  عبد  دور   ،ردبون 

   :(2012التحسين املستمر في تفعيل الخدمات الصحية، 

تعتبر الخدمة الصحية نتيجة حيث يتواجد األفراد،    :قلة التنميط والتوحيد للخدمة الصحية •

لوضعية الصحية واالجتماعية والنفسية فان الخدمة تتنوع من فرد ألخر، حتى  ونظرا الختالف ا

 ...لجراحة والعيون والقلبللفرد الواحد فانه يحصل على خدمة ا

الصحية • الخدمة  على  بالطلب  إلى  :التنبؤ  ألخر  فرد  من  وتباينها  الخدمة  تجانس  عدم  يؤدي 

تباين   وكذا  الواحدة،  الخدمية  املؤسسة  مخرجات  العاملون تفاوت  يقدمها  التي  الخدمات 

فقد الخدمة،  مؤسسات  على  بالطلب  التنبؤ  صعوبة  إلى  ألخر،  وفت  من  الخدمة   بمؤسسة 

التنبؤ  من  يجعل  التغير  وهذا  العام،  زمنية قصير خالل  لفترة  أو  العام،  في  مرة  الطلب  يحدث 

 .شبه مستحيل بالطلب على الخدمة

ة املنتج الصحي الذي يستوجب ضرورة وجود  لطبيع  ار نظ   :ملموسالخدمة الصحية منتج غير   •

د منها، حتى تحقيق املؤسسة الصحية( واملستفي)الخدمة  اتصال مباشر قوي وفعال بين مقدم  

بصفة االستف التأكد  ضرورة  الخدمة  مقدم  على  تملي  فإنها  الخدمات،  هذه  من  الكاملة  ادة 

ت لتضمن  االتصال  هذا  تحقيق  من  الخاصة  أساليبها  طريق  عن  فعالة مستمرة  خدمة  حقيق 

 .للمستفيدين من خدماتها حيث ال يمكن فصل مقدم الخدمة الصحية عن املستفيد منها

ا • غير الخدمات  في    بتتطل  :للتأجيلقابلة    لصحية  السرعة  غالبيتها  في  الصحية  الخدمات 

تقديمها، فباإلصابة بمرض معين على سبيل املثال يقتض ي سرعة عالجه، مثل نزيف الدم الذي  

قافه بسرعة وإال فان املريض سيفقد حياته بسبب فقده كمية كبيرة من الدم. تخضع يجب إي

انب كبير من التدخل والتنظيم الحكومي: ويتعلق األمر بتحديد  أسواق الخدمات الصحية إلى ج
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لخدمات الصحية، كما يتسع هذا التدخل لتقوم  منهج عملها والقواعد املهنية في مجال تقديم ا

 .ر لهذه الخدمات من خالل ملكيتها ألغلب وحدات إنتاج الخدمات الصحيةباإلنتاج املباش

عنصر    • استخدام  الهالخصا  نم  :العملكثافة  كثافة ئص  الصحية  الخدمات  تميز  التي  امة 

عنصر العمل في صناعتها حيث تعتمد على العديد من املوارد البشرية ذات التخصص املتفاوت  

االعت ودرجة  التكامل  مدى  يبين  العام  والذي  والطبيب  املتخصص  الطبيب  مثل  بينها،  ماد 

 متباين و على هيكل بشري معقد    ، وبالتالي املؤسسات الصحية تحتوي واملمرض واإلداري وغيرها

 .في الوظائف 

   الصحية في الجزائر خدمةالتطور   .4

 ورفع أدائه لتحسين إصالحات االقتصادية القطاعات من كغيره الصحي القطاع عرف

 وكذلك  ،التي اعتمدتها الجزائر للنهوض بقطاعها الصحي  سياسة االنفاق  خالل من وذلكفعاليته  

الصحية،   الخدمات من السكان احتياجات لتغطية الالزمة لبشريةاو  املادية اإلمكانيات توفير 

 .الاملج هذا في تحققت التي املنجزات أهم من والبشرية املادية وتجهيزاتها القاعدية الهياكل وتعتبر 

 تحرير في واملتمثلة الجزائري  االقتصاد عرفها التي االقتصادية التحوالت أن هو  واملالحظ

 .الصحة مجال في الخاص القطاع ظهور  على ساعد سعيناتسنوات الت في االقتصاد

 تنظيم طريقة وأن خاصة موضوعية داللة يعطينا ال االستشفائية القاعدية الهياكل كم إن

 أخرى  إلى سنة من تختلف حيث السنوات لكل بالنسبة متجانسة ليست هذه املؤسسات وهيكلة

 القاعدية الهياكل عدد إحصاء من والهدف .املؤسسات لهذه العدد املتناقص أحيانا يفسر ما وهذا

الهياكل تغطية قدرة  معرفة هو  االستشفائية  عدد معرفة خالل من اإلجمالي السكان لعدد هذه 

التالينوالجدول ،ساكن10000 لكل البشرية واإلمكانيات  األسرة الحكومي يوضح ين  االنفاق   ان 

الفترة   للس املادية التغطيةو   2017-2012خالل  االستشفائية  الفترة  والبشرية  خالل  -2000كان 

2015 . 

 2017-2012 للفترة  النفاق الحكومي من إجمالي النفاق العام ةتطور نسب :1الجدول 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 نسبة النفاق الصحي 

 الديوان الوطني لإلحصائياتاملصدر: 
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-2012دول نالحظ أن نسب اإلنفاق الحكومي على قطاع الصحة خالل الفترة  من خالل الج

الرامية    وهذامتساوية    2017 الجهود  يعكس  القطاع    إلىال  بهذا  املجاورة.  النهوض  بالدول  مقارنة 

 ر في سياستها االنفاقية لتحسين مستوى الخدمة الصحية.ظ الن إعادةعلى الجزائر  يجب اذوله

 2015-2000 ساكن للفترة 10000ية الصحية لكل التغط  تطور  :2الجدول 

 2015 2013 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنوات 

 17.7 17.5 17.7 17.8 18.2 19.2 18.7 19.2 عدد األسرة

 15.4 20.1 18.2 16 13.9 13.5 12.9 12.2 عدد األطباء 

عدد جراحي 

 األسنان

2.7 2.5 2.7 2.8 3.1 3.1 3.4 3.5 

عدد عمال  

 شبه الطبيال

28.6 27.9 27.3 26.9 27.5 28.9 - 31.1 

عدد 

 الصيادلة

1.8 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.4 2.9 

 الديوان الوطني لإلحصائياتاملصدر: 

 مع تتماش ى لم السكان تصرف تحت املوضوعة املادية اإلمكانيات أن الجدول  من نالحظ

حيث النمو   خالل % 7.8 ب قدر نخفاضاا ساكن 10000 لكل األسرة عدد سجل الديمغرافي 

 التراب الوطني عبر  االستشفائية  املؤسسات توزيع سوء هذا إلى ضف  املاضية، سنة عشر الخمسة

 في ذلك يتعدى ال حين في تشفائيةاالس الهياكل من % 55 على لوحدها العاصمة تستحوذ حيث

 . %1الغربي  الجنوب ،%2 الشرقي الجنوب ،% 20 الغرب ،22% الشرق 

 تفصل التي املتوسطة باملسافة االستشفائية املؤسسات توزيع في الخلل هذا كيدتأ ويمكن

السكان مقرات بين  والريف  العليا  الهضاب سكان من كبيرة نسبة حيث مؤسسة وأقرب سكن 

 صحي. مركز أقرب من كلم5من  أكثر  بعد على يمتق (78%)

 الصحية الخدمات ةوجود كمية على سلبا يؤثر توزيعها وسوء الصحية الهياكل قلة إن

إلى  مما املمنوحة  وضعهم تدهور  وبالتالي  السكان على  الصحية الخدمات توزيع في خلل  يؤدي 

 يؤثر ما وهذا اإلنتاجية وانخفاض اإلنتاج عملية في العاملة املساهمة اليد انخفاض ثم ومن الصحي

 .االقتصادي النمو  على سلبا
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 خالل طبي شبه والسلك باألطباء لتغطيةا مؤشرات سجلت فقد البشرية للموارد بالنسبة

 ،% 26 ب ساكن  10000 لكل األطباء عدد ارتفع حيث ملحوظا تحسنا سنة املاضية عشر الخمسة

 لكل طبيب 15.2 الوسط مناطق في يوجد حيث  ةالطبي التغطية في الجهوي  الخلل هذا إلى ضف 

 العاصمة في  ساكن 733 ل  مختص  واحد وطبيب الشرقي، الجنوب في  8.1مقابل  ساكن  10000

 في الجلفة. نساك12827كل من ل واحد طبيب مقابل

 .% 8.7 ب املؤشر هذا ارتفع حيث تحسن يالحظ طبية شبه للتغطية بالنسبة أما

 19ملواجهة وباء كوفيد  واستعداداتها في الجزائر  انجازات قطاع الصحة .5

لدى  الجزائر حققت الوفيات  مكافحة  فيها  بما  السكانية  الصحة  مجال  في  كبيرة  إنجازات 

ألف والدة حية خالل سنوات الثمانيات    100وفاة لكل  حالة    300األمهات الحوامل التي انتقلت من  

 .ألف والدة حية 100حالة لكل  57من القرن املاض ي لتنخفض في السنوات األخيرة إلى 

في املحققة  اإلنجازات  بين  الصحة  الجزائر ومن  وزارة  من  للوزارة  التنظيمي  الهيكل  تغيير 

إلى جانب إنشاء اللجنة الوطنية للسكان   املستشفيات  وإصالحالعمومية إلى وزارة الصحة والسكان  

من   تتشكل  وجمعيات    17التي  الصلة  ذات  وهيئات  وزارية  التي    .وخبراءدائرة  الخاصة"  و"األهمية 

اإلنج للصحة  العمومية  السلطات  ترقية توليها  إلى  مهامها  توسعت  و"التي  العائلي  والتنظيم  ابية 

  في هذا املجال إلى جانب إنشاء وزارة التضامن رفاهية الفرد، من خالل إنشاء لجنة قطاعية تعمل  

 .الوطني واألسرة وقضايا املرأة إضافة إلى لجان أخرى تعني بترقية حقوق املرأة والطفولة وحمايتها

ا الجديد  الصحة  قانون  جويليةأما  شهر  في  ف 2018 لصادر  خصص  كاملة والذي  صول 

وذوي  األم   لصحة واملعوقين  املراهقين  وصحة  العائلي  والتنظيم  اإلنجابية  والصحة  والطفل 

خالل مستمرا  ارتفاعا  عددهم  عرف  حيث  املسنين  واألشخاص  الخاصة  السنوات   االحتياجات 

 .باملائة من مجموع عدد السكان 9األخيرة بلغ أكثر من 

مؤسسة استشفائية   32ائية الدولة قامت بإنجاز  أما في مجال الهياكل القاعدية واالستشف

والطفل فقط، باإلضافة إلى ما   كلها تتكفل بصحة األم 2000 جامعية متخصصة منذ بداية سنوات

الخ  1700يفوق   توفير  تتولى  الوطن  مناطق  الخدمات موزعة عبر  متعددة  في عيادة  الصحة  دمات 

مجال الصحة اإلنجابية والتنظيم العائلي مع التوزيع املجاني ملوانع والتشخيص املبكر للوقاية من  

 .سرطان عنق الرحم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
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فتح   السياق  نفس  ا  62وفي  للتشخيص  املناعة مركزا  فقدان  لفيروس  والسري  لتطوعي 

لى جانب إنشاء مخبر مرجعي  مركز مرجعي للعالج والتكفل املجاني لحامل الفيروس إ  15واملكتسبة  

 .ملعهد باستور في هذا املجال

من  الحد  في  االستمرار  تخص  أخرى  وتحديات  التزامات  اإلنجازات،  هذه  كل  من  وبالرغم 

الحوامل والرضع   األمهات  املجاالت وفيات  في شتى  املسنين  باألشخاص  والتكفل  الوقاية  تعزيز  مع 

من وحمايتهم  واملراهقين  بالشباب  التكفل  ورفاهيتهم   مع  صحتهم  تهدد  التي  الخطر  عوامل  شتى 

والتركيز على االستثمار واستغالل العائد الديموغرافي. وأن الحصول على بيانات دقيقة وذات جودة  

قصير  آجال  في  السكان  فعالة  بخصوص  برامج  وبلورة  ناجعة  سياسات  ورسم  باستغالل  يسمح  ة 

املستدامة.   التنمية  بأهداف  السكاني  البعد  ملرافقة لربط  الصندوق  بها  قام  التي  املجهودات  وأن 

كل   وطنية  تحقيقات  وإعداد  السكان  البحث حول  مجال  في  التحقيق   5الجزائر  بينها  من  سنوات 

ف إنجازه  تم  الذي  املؤشرات  سنةاملتعدد  برنا 2018 ي  لتنفيذ  دعمها  جانب  القاهرة إلى  مؤتمر  مج 

على   يحتوي  آلفاق  39الذي  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  يساهم  للتنمية    . 2030  مؤشرا 

                                                                            (/https://ar.wikipedia.org/wikiكورونا -فيروس-)جائحة

 في ميزانية   فشكلت   ميزانية الصحة  بخصوص   أما 
ً
، بعدما  2021االستثناء كما كان منتظرا

ا  مليارات دينار، وذلك بالنظر إلى التحديات    410إلى   % 5القتطاع السنوي املخصص لها بـ ارتفع 

القط هذا  تنتظر  كوفيد  التي  وباء  تفش ي  تواصل  ظل  في  خاصة  ارتفاع  19اع،  لتغطية  وذلك   ،

 .اإلنفاق الحكومي على األدوية والعتاد الصيدالني 

الح  إقرار  بعد  العمال  أجور  كتلة  ارتفاع  إلى  إضافة  مالية  هذا   
ً
ومنحا تحفيزات  كومة 

العاملين  ، ما جعل ميزانية الصحة  املستشفيات الحكومية  في  لألطباء وشبه الطبيين والصيادلة 

سنة   الجزائر  في  ميزانية  أكبر  ميزانية  2021ثالث  احتساب  تم  ما  إذا  والداخلية،  الدفاع  بعد   ،

وشبه  د  الصيدالنية  واملواد  اللقاحات  لشراء  االستثنائية  واالقتطاعات  الصحة  خدمات  عم 

 .باء كورونا الصيدالنية ملواجهة و 

الدكتور جمال  الرسمي   وحسب  والناطق  الجزائرية  الصحة  في وزارة  الوقاية  مدير  فورار، 

وزارة الصحة من    للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، فإن "الحكومة الجزائرية أخرجت ميزانية 

  أي حسابات مالية أو سياسية، بل تعاملت معها بموضوعية ومسؤولية، الجزائر على غرار باقي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%91%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2021
https://www.alaraby.co.uk/5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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من   الصحة  ميزانية  تفلت  أن  الطبيعي  ومن  استثنائيا،  صحيا  وضعا  تعيش  العالم  دول 

 ."فصحة الجزائريين أولى  )التقشف(، 

فورار  يقول  األرقام،  خصصت    وبلغة  الصحة  "قطاع  من  له   إن  دوالر    3أكثر  مليارات 

ا  في  عليها  املنصوص  املجانية  الصحة  ملبدأ  تطبيقا  الصحية  للخدمات  دعم  لدستور،  كميزانية 

مليار دينار كرواتب لعمال القطاع    330وهي ميزانية خارج ميزانية وزارة الصحة التي تنقسم إلى  

و  تمون   53بأكملهم،  التي  املركزية  املستشفيات  لصيدلية  دينار  بكل    مليار  الجزائر  مستشفيات 

 ."األدوية واملواد شبه صيدالنية من ألبسة وصوال إلى الضمادات 

ذلك  إلى  املكلف  م   5 وتضاف  األوبئة،  في  لألبحاث  "باستور"  ملعهد  موجهة  دينار  ليارات 

ميزانية   تخصيص  تم  وأخيرا  واألوبئة،  األمراض  من  وغيرها  كورونا  وباء  تفش ي  تطور  متابعة 

مليار دوالر( لشراء لقاحات فيروس كورونا املنتظر أن    1.5مليار دينار )   20ى  مفتوحة قد تصل إل 

. "v القادمة من روسيا، وهو "سبوتنيك   تصل أولى دفعاتها في األيام 
ً
    ، والصين ثانيا

ً
نحن نتكلم   إذا

% عن السنة املاضية، باإلضافة مليزانيات خارجية تقتطعها  5  بنسبة   عن ميزانية قطاعية ارتفعت 

 ."باشرة من ميزانية الدعم العام للخدمات واملواد واسعة االستهالك الحكومة م 

ين  مطلع  أعلنت،  قد  الجزائر  اقتناء  وكانت  قررت  أنها  الحالي،  الثاني  اير/كانون 

من   اللقاحين  بدءا  كرورنا  فيروس  ضد  شاملة  لقاح  عملية  إلطالق  تمهيدا  والصيني،  الروس ي 

فبراير/شباط   املنتظر  2021الفاتح من  األيام  ، ومن  في  الروس ي  اللقاح  أول شحنة من  تصل  أن 

على  الصحة،  قطاع  لعمال  موجهة  وستكون  القادمة،  كبار    القليلة  الثانية  الدفعة  تمس  أن 

 .وذوي األمراض املزمنة  السن 

شباط   فبراير/  نهاية  كورونا  وباء  تفش ي  بداية  نقابات    2020ومنذ  ضغطت  الجزائر،  في 

اإل  الصحة  توفير  أجل  من  يتعلق  الجزائرية  ما  في  القطاع، خاصة  لعمال  الالزمة  املالية  مكانيات 

إلى  إضافة  الوقاية،  ومواد  العتاد  وهي    بتوفير  خاصة،  منح  إقرار  مع  العدوى  منحة  مراجعة 

جزء منها تحت ضغط من الرئيس الجزائري عبداملجيد   املطالب التي سارعت الحكومة إلى تلبية 

منح "عدوى كورونا"   أجل رفع التجميد عن صب   من   2020تبون، الذي تدخل في آب/ أغسطس  

 .( https://www.alaraby.co.uk/economy)   واملالية   تقاذف بين وزارتي الصحة   التي ظلت محل 

البيانات   والسكان    واملعطياتحسب  الصحة  وزارة  نشرتها  من   املستشفيات  وإصالحالتي 

تاريخ    2020  مارس  17تاريخ كورونا   واملصابة  كدةاملؤ   الحاالتحول    2020  جوان  30إلى  بفيروس 
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الوفيات، للحو  وعدد  الجغرافي  الاالتوزيع  واليات  مختلف  عبر  املؤكدة  يلي وطنالت  فيما  سنقدم   ،

 لك.ذتمثيالت بيانية توضح 

 في الجزائر 19عدد الحاالت اليومية لتطور كوفيد  :1الشكل 

 
 ائرفي الجز _كورونا  _فيروس _جائحةconsulté le 02/06/2021 املصدر:

https://ar.wikipedia.org/wiki 

 في الجزائر  19دد الوفيات اليومية ملرض ى كوفيد ع :2الشكل 

 
 جائحة_ فيروس_ كورونا _في الجزائرconsulté le 02/06/2021 املصدر:

.wikipedia.org/wikihttps://ar 

 تحليل النتائج  .6

املؤسسات من  مجموعة  في  به  قمنا  التي  امليدانية  الدراسة  العمومية   بعد  االستشفائية 

 :التالي سردها في عنصرين على النحو تحصلنا على مجموعة من النتائج سنحاول  

تشفائية  ملكافحة فيروس كرونا داخل املؤسسات االس  املتحدة  والجراءاتاالستراتيجيات    1.6

   :العمومية 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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الوزارية للتعليمات  الصارم  إست  بالتطبيق  الجزائرية  الصحية  املؤسسات  راتيجية اتبعت 

سوف نعرضها    والتي  19ملكافحة عدوى فيروس كوفيد    والتدابير من اإلجراءات    ومجموعة محكمة  

 : في النقاط التالية

 . الجاهزية و منع اإلجازات  للعاملين ورفع درجة االستعداد  -

 الصحية.التأكيد على سالمة التجهيزات بأقسام  -

 توفير مسار خاص بمرض العدوى.  -

   .قسام الحجر الصحيزيادة القوة البشرية بأ -

 التعقيم املستمر لالماكن للقضاء على التلوث. -

 .على تعريف الحالة املستشفيالتأكيد على تدريب جميع أطباء  -

 . التأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى  -

 الحاالت. بكافة مستلزمات التعامل مع باملستشفي يز أقسام العزل تجه -

املستشفي   - على مستوى  دخول  منفذ  نفق   وضع   علي  يحتوي  الذي  املدخل   علي  املتواجد 

   التطهير.

بكميات  - الشخصية  الوقاية  وأدوات  العدوى  مكافحة  مستلزمات  جميع  توفير  على  التأكيد 

 . كافة لحاجة العمل

 .19للمصالح وقاعات عالج مرض ى كوفيد  التعقيم املستمر -

 اقم الدعم واإلسعاف. توفير األلبسة الوقائية جميع الطواقم الطبية والشبه الطبية وطو  -

 توفير القفازات.  -

 توفير الكمامات. -

 توفير أجهزة قياس درجات الحرارة.  -

املهنيين  - والعمال  الطبية  والشبه  الطبية  الطواقم  لكل  املناسب  الدوام  بنظام   العمل 

 واإلسعاف.  

 برمجة املحاضرات والتحسيس الطبي عبر الفضاءات اإلذاعية. -

 ف مديرية الصحة والسكان. إضافة جهاز السكانير مدعم من طر  -

 التوعية الصحية في املحالت التجارية واملراكز التجارية واألماكن العمومية وغيرها. -
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 توفير أجهزة التنفس االصطناعي.  -

 الطبية املركزة. تخصيص أسرة إضافية للعناية  -

 توفير قارورات األكسجين بمختلف أنواعها ) الصغيرة واملتوسطة والكبيرة(.  -

 ن إضافيين بالتنسيق مع العيادات الجوارية.تخصيص سائقي -

 إنشاء مخطط اليقظة الصحية بعدم اإلختالط بين الكوادر الصحية العاملة. -

 تحفيز العمال عن طريق العطل املمنوحة من طرف اإلدارة. -

 تخصيص مواد التعقيم لكل األطقم العاملة في املستشفى. -

 بمرسوم رئاس ي.  19تخصيص منحة الكوفيد  -

 تف اإلستعالم والرقم األخضر لإلستفسار واإلعالم والتبليغ.  توفير هوا -

 األطقم العاملة. استشارةتطبيق نظام مداومة مناسب حسب  -

 مع الكوادر البشرية.   توفير مسعفين إضافيين من بين العمال املهنيين للتعاون  -

 : املريضتنفيذ اإلجراءات التي تتخذ نحو  -

 اكتشاف الحاالت. •

 على حسب التعليمات املنظمة لذلك. التبليغ إلى الجهة األ  •

 العزل. •

 تأكيد التشخيص. •

 العالج ومتابعة املخالطين أثناء فترة حضانة املرض أو العزل أو الحجر املنزلي.  •

 التطهير املصاحب والنهائي.  •

 الحضانة. فة تنقالت املريض أثناء فترة معر  •

 االستقصاء الوبائي.  •

 التسجيل.  •

   االستشفائية:ؤسسات العمومية مخلفات أزمة كورونا على امل  2.6

املؤسسات   بتتأث بعض  داخل  شهدناها  النقائص  من  مجموعة  امليدانية  الدراسة 

 :االستشفائية العمومية تتمثل في

 الحاالت املشبوهة.    نقص في األسرة املخصصة نتيجة تزايد  -
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 .  19نقص في ميزانية املؤسسة لتغطية التكاليف الضرورية للتسيير خالل فترة كوفيد  -

 نقص في الكمامات والقفازات مع تصاعد أزمة الوباء. -

 نقص في كميات األكسجين. -

 .19تأخر في تسديد منحة الوباء كوفيد  -

 اف.إصابة العديد من الطواقم الطبية والشبه الطبية واإلسع -

 وفيات في صفوف األطباء والشبه الطبيين واإلسعاف. -

 نقص في أجهزة التنفس اإلصطناعي.  -

 الطبية املتخصصة في األمراض الصدرية.  نقص الكوادر -

 نقص في اإليرادات املخصصة لتغطية النفقات الصحية.  -

 عدد غرف العالج ملرض ى كورونا ال تستجيب ملتطلبات الحاالت املشبوهة الجديدة.   -

   :اتمةخ .7
أزمة كوفيد العالم، وأظهرت عجز   19-أظهرت  في  األزمات  أوقات  في  اإلدارة  في طرق  اختالفا 

  .من الحكومات أمام الفيروس وتداعياته التي ال يمكن التنبؤ بها كثير 

بالجزائر قامت وزارة الصحة بتسخير ووضع  في الخدمات الصحية  وفي ظل العجز املسجل 

فضاءاتها  ز حي كافة  مخابر  ال ا  الخدمة  فتح  مع  كورونا  بفيروس  املصابين  الستقبال  ستشفائية 

لتقليل باستور  معهد  في   للتشخيص تحت إشراف  النتائج  العاصمة وتقديم  الجزائر  الضغط على 

مارس باستخدام الكلوروكين    23ي ضد الفيروس مند  جفترة زمنية قصيرة، مع اعتماد بروتوكول عال 

في ر  نتائج مشجعة وساهم  في والذي قدم  النقص املسجل  فع حاالت الشفاء. كما تم أيضا تغطية 

تشخ وأجهزة  الحماية  كوسائل  الطبي  العتاد  التنفس بعض  أجهزة  وكدا  كورونا  فيروس  يص 

أفريل   17و   10و  5االصطناعي والتي تم شرائها من الصين، وقد استلمت الجزائر ثالث طلبيات في  

طائرتين تابعتين للقوات الجوية للجيش الوطني   قادمة من مدينة شانغهاي الصينية على متن   2020

ور  متابعة  لجنة  تنصيب  أيضا  تم  كما  الجزائري.  وزيرالشعبي  برئاسة  كورونا  وباء  الصحة   صد 

والسكان وإصالح املستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، وتتشكل اللجنة من كبار األطباء األخصائيين 

غ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام، وقد عين الدكتور  الوباء وإبال  رتطور انتشاوتكون مهمتها متابعة 

الوقائية التي انتهجتها   ةجراءات تصب في إطارا لسياسجمال فورار ناطقا رسميا للجنة. كل هذه اإل 
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كورونا   فيروس  ملواجهة  الجزائرية  الجزائر،    (19كوفيد  )الدولة  في  وتفشيه  انتشاره  من  والحد 

 .ينمة وصحة املواطنوالسهر على سال 

 في السياسات وصناع الحكومات مساعدة ف-تستهد التوصيات بعض طرح يمكن األخير  وفي

،  أمامها نفسه العالم يجد قد جوائح  أو أوبئة أي مع  التعامل
ً

 وهي:  مستقبال

 من الفيروسات انتقال احتمالية  تقليل ذلك يعني األوبئة: حالة  في املنبع من  املخاطر معالجة •

 كورونا(. جائحة حالة في الحرشفي النمل وآكل )الخفافيش البشر لىإ الحيوانات

 تسببها التي الخطيرة اآلثار ملواجهة أفضل ضمانات وضع ذلك يشمل للتحذيرات: االستجابة •

 األوبئة.

 في   االصطناعي(  الذكاء  منها  القلب  )وفي   التكنولوجيا  بدور   االعتراف  بالتكنولوجيا:  االهتمام •

ب باءالو  مخاطر تقييم  املواجهة. سبل وتحديد ملواجهته  والتأهُّ

 توجيه  يستوجب  ما  حية،الص  الرعاية  بكفاءة  أضراًرا  كورونا  جائحة  ألحقت   املرن:  االستثمار •

 الصحية. املجاالت إلى االستثمار دفة

 فاعليتها   الجوي   السفر  على  املفروضة  املبكرة  القيود  أثبتت  املواجهة:  طرق   أكثر  على  التركيز  •

 هذه   تكلفة  ملعالجة  عاملي  طوارئ   صندوق   إنشاء  ويمكن  املستجد"،  "كورونا فحةمكا  في

 التدابير. 

 فيها  تتوافر  التي  البلدان  حكومات  حققت  السياسات:  صنع  ئرودوا  العلم  بين  الروابط  تعزيز •

 مكافحة  في  أكبر   نجاًحا  العلم  على  القائمة  بالسياسات  املتعلقة  واملشورة  العلمية  املعلومات

 ". 19-"كوفيد

 وأن  الرشيدة،  الحوكمة  إطار  في  البلدان  تواجهها  التي  املخاطر  معالجة  الدولة:  قدرات  بناء •

 مستقبلية. جائحة ألي طارئة كاستجابة وليس ةمستمر  بصورة ذلك يجري 

 ناقًصا   أو  بطيًئا  "19-"كوفيد  حول   املعلومات   وتبادل  التواصل  كان  التواصل:  وسائل  تحسين •

  بهدف   ودولية؛  وطنية  واتصاالت  معلومات  وحدات  إنشاء  يستوجب  ما  البلدان،  من  عدد  في

 املخاطر. مواجهة
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 على  واملنظمات  الشعوب  كورونا  أزمة  أجبرت  عة:املتوق   االجتماعية  االضطرابات  في  التفكير  •

 التغييرات  هذه  أي  ومعرفة  للنظر  اآلن  الوقت  وحان  جديدة.  ومهنية   معيشية  أنماط  تجربة

 الطويل.  دىامل على عليه الحفاظ يجب

 :راجعقائمة امل .7

(. دور التحسين املستمر في تفعيل الخدمات الصحية. مجلة  2012دبون عبد القادر. ) •

 . 216-217، الجزائر ، 11عدد الباحث، ال

من  . جامعة تلمسان. 36-35(. جودة الخدمات الصحية ص2012. )عتيق عائشة •

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/1197/1/Atik-Aicha.mag.pdf 

   102-101صاملجتمع عمان، مكتبة العربي، الطبي   االجتماععلم دري الشيخ علي واخرون، ق •

وروانك •  https://ar.wikipedia.org/wiki. (s.d.). Consulté le 04 15, 2020جائحة_فيروس_

• https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages /  COIVD-

19.aspx, consulté le 15.04.2020. 

• https://www.who.int/ar/health topics/coronavirus consulté le 15.04.2020. 

• https://www.alaraby.co.uk/economy, consulté le 20.04.2020. 

• https://ar.wikipedia.org/wiki كورونا_فيروس_جائحة,consulté le 18.04.2020. 

• https://ar.wikipedia.org/wiki  .consulté le 18.04.2020,  كورونا_فيروس. /

• https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51501472 ,consulté le 

20.04.2020. 

• https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages     COIVD-

19.aspx,consulté le 15.04.2020.. 
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 ثر البيئة الرقمية على املعلومات الدوائية من املنظور القانوني أ

The impact of the digital environment on medicinal information from a 

legal point of view 
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 ملخص:  

السريع  انتشـار   أدى  فقـد  العالم،  بلدان  معظم  في  االنتشار  واســع  الرقمــي  التعامل  أصبح  لقد 

باألعمال، والتعامــل مــع املســتهلكين وبروز طرق جديدة في التعامل    قيــاملشبكة االنترنيت إلـى تبديـل طـرق ال

للتعامالت نمـاذج جديـدة  إلـى  الرقمـي  التحــول  هذا  ويــؤدي   ، الخدمــات  مختلف  علــى  عدة طرق    ،، وطرح 

والتي   واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  إلى   تستند  الرقمية  البيئة  فان  ك وبالتالي  ل  فاقت 

الحدود وألغت الحواجز أمام تدفق املعلومات والسلع والخدمات، وحركة رؤوس األموال من وإلى أي نقطة  

جميع   وبيان  والحياد  والشفافية  اإلفصاح  الرقمية  البيئة  في  املتدخل  على  أصبح  وبذلك  العالم،  في 

إيج العملية الرقمية. وبالتالي أصبح لزاما  ،  اد ضمااملعلومات الخاصة بمعامالت  نات الحماية  للمستهلك 

 وخاصة في مواطن حساسة مثل الدواء وضرورة توفير املعلومة الخاصة باملنتج الدوائي.  

 .القانونية الدواء، الحمايةاإلعالم، البيئة الرقمية،  : يةكلمات مفتاح

 H11؛ II6 ؛JEL  : II2 ات تصنيف

Abstract:  

Digital interaction has become widespread in most countries of the world. The rapid 

spread of the Internet has led to a change in the ways of doing business, dealing with 

consumers, and the emergence of new ways of dealing, and the introduction of several 

methods for various services. 
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This digital transformation leads to new models of transactions. The digital 

environment is based on the use of information and communication technology, which has 

exceeded all borders and eliminated barriers to the flow of information, goods and services, 

and the movement of capital to and from any point in the world. Thus, the interventionist in 

the digital environment has to disclose, transparency, and impartiality and to indicate all 

information related to digital transaction transactions. Thus, it has become imperative to find 

protection guarantees for the consumer, especially in sensitive areas such as medicament, 

and the need to provide information about the medicinal product. 

Keywords: digital environment, media, medicament, legal protection. 

Jel Classification Codes: II6 ;II2 ;H11 

 

 : مقدمة.1

يتميز العالم بقوة التغيير والتحول في مختلف املجاالت وتعتبر تكنولوجيا املعلومات وتطور 

فوسا الرئيس ي  العامل  االتصال  الزائل  حجر  ويعد  التغيير  هذا  بيئة  ي  بروز  في  فهذهوية   الرقمية، 

والتكنولوجيا وقد مر هذا  املعلومات  بناء عصر جديد أساسه  في  بعيد  إلى حد  التقنيات ساعدت 

على جميع األصعدة وتسهل الوسائل واألدوات الحديثة في الوصول   ومتسارعةالتطور بسرعة كبيرة  

ن في  واستثمارها  املعلومة  وتوفرفس  إلى  الرقمية  الوقت،  والحياد   البيئة  والشفافية  اإلفصاح  ميزة 

لجميع املعلومات الخاصة بمعامالت العملة الرقمية. ومن مميزات االقتصاد الرقمي أنها تعتمد على  

للمست الحماية   ضمانات  االقتصاد  من  النوع  هذا  ويطرح  رئيس ي،  بشكل  البشرية  ،  العقول  هلك 

م حساسة  مواطن  في  توفر وخاصة  الواجب  والقدر  الدواء  باملنتج  ثل  لإلعالم  فماهيه    ة الدوائي، 

  شروط ومحددات الحصول على املعلومة الدوائية في ظل البيئة الرقمية؟

من بيان محددات   األهدافف منه وتحديد  دوطه والهر الدوائي وش  اإلعالملذلك سيتم بيان  

 .نهج الوصفيعتماد في هذه الدراسة على املالدوائي وتم اال  اإلعالم

 مفهوم املعلومة الدوائية )العالم الدوائي(   .2

تنظيمــها،  كيفيــة  حــول  متعددة  أســئلة  التي طرحت  الرقمية   للبيئة  الخاصــة  لطبيعــة  نظرا 

التزام    التقليدية للمسـتهلكين من  إلــى تكييف الحماية  املعلومــات،  وبدت حاجــة  بالعقـود، وتخزيــن 
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ي مجال السلع خاصة الدواء جانب مهم خاصة وانه  ــق مــع العالــم الرقمــي. ويشكل اإلعالم فبمــا يتواف

ترويجها   يجب  لذلك  بالصحة  املستهدفة   وتوزيعهايتعلق  األسواق   احتياجات  مع  تتالءم  بطريقة 

 . شروطهبين االلتزام باإلعالم و ، لذا سن(155ص ،2018خنفر، )املستهلك وبيئة 

 :الم الدوائيلتزام العتعريف باال 1.2

ذات  أ  لقد املعلومات  استغاللها   أهميةصبحت  يتم  وسالح   ، الحديث  العصر  في  كبيرة 

 تعد  املعلومات بأن  القول  يمكن وبالتالي، القرار يملك و القوة  عليها يملك ومن يحوز مثل أاستغالل  

 فاملعلومات ، ه المج ومهما اختلف ، النشاط هذا طبيعة  مهما كانت  بشري  نشاط  ألي أساس ي مورد

به    الفرد عالقة في أساس ي عنصر تعد يحيط   مختلف   في بينها فيما  املجتمعات عالقة وبمن 

 املعلومات مورد استثمار فان  يوبالتال، الثقافية و االقتصادية و السياسية االجتماعية    املجاالت

القول  ال ،و  املتقدمة املجتمعات بين حاليا التميز  عيارم يعد  إلى تفتقر مجتمعات بوجود يمكن 

بها أخرى  ومجتمعات املعلومات احد    اإلعالنوشكل  ، مزدهرة  للمتلقي  املعلومة  هذه   أهموبيان 

 الصور. 

ب   مهويقصد  وهو  للدواء  والسلبية  االيجابية  الجوانب  توضيح  الدواء  منتج  عن  مة اإلعالن 

الدواء،   عن  وشخصية  واضحة  حقائق  بذلك  وتكون  الدواء  تصنيع  في  تكون  أخالقية  أن  ويجب 

 أحد يعد اإلعالم، و (282، ص 2018)رمزي، رضا،  ( واملرض ىاألطباءمعروفة ألصحاب قرار الشراء)

 باستهالك املتعلقة الكافية  باملعلومات املستهلك تزويد أو إمداد تجسد التي الحماية صور  أهم

فهو  صور    األدوية  من  صورة  للدواء يشكل  السلبية  الجوانب  ولتفادي  ثانية   نمو  ، الوقاية  جهة 

 حقوق  أهم أحد اإلعالم يعتبر  كما.سليمة بطريقة استهالكها  من منفعة أقص ى تحقيق يستهدف

 لتنويره روريةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالض باملعلومات الطرف اآلخر يمد بأن ملزم هو  الذي املنتج مواجهة في املستهلك

 الدوائية املنتجات الطرفين والى طبيعة بين املعارف اختالل إلى راجع سالمته ،وهذا على ظأو لحفا

املادة    (99،ص2019-2018محفوظ،)بطبيعتها الخطرة حول   235وأكدت  اإلعالم  إجبارية  على 

يكون  أن  ويجب   ، إجباري  الصيدالنية  املواد  حول  العلمي  اإلعالم   " فيها  جاء  الصيدالنية  املواد 

يعه ، وان يذكر إجباريا معطيات البحث العلمي عند توز   وقابال للتمحيص ومطابقا ألحدثواضحا  

يوليو سنة    2املؤرخ في    11-18القانون رقم    )"التسمية املشتركة الدولية للمادة موضوع هذا اإلعالم

 .(46يتعلق بالصحة ، عدد الجريدة الرسمية  2018
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عالم املستهلك مجموعة من االلتزامات أهمها إوبذلك يقع على عاتق منتج الدواء والوسطاء  

املنتج   بتنوير بمحاسن  التي تسمح  البيانات  الكيمائية وحاالت املوجبة لالستعمال وكافة  والتركيبة 

رضا املستهلك واإلعالم، يقصد به كذلك إحاطة املستهلك بأقص ى درجات العلم واليقين بالصفات 

للمبيع وطرق االستعمال   واملفيدة  توقي هذه  الخطرة  تكفل  والتي    ،2016الحجازي،)خاطر  ملااملثلى 

 (.52-51ص

 للمواد  املنتجة  بالشركة  فقط  وليس  ضيباملر   األولي  بالدرجة  الصيدالني  التسويق  يهتم

  علي   قادر  يكون الذي    و  الصيدالنية  الرعاية  بتبادل  املعني  الطرف  أي  وبالصيدالني  الصيدالنية

،  )  التسويقية   بالخدمات  القيام يتسنى  (170ص  2016،  زكرياعلي  معرف ولكي  الدواء  للطبيب  ة 

العملية  املناسب هذه  خالل  للعالج   من  املناسبة  املدة  هي  وما  تركيبته  يعلم  أن  عليه  يتعين  فانه 

دواء أو املستوردة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأضراره ليحسن عالج املريض، ولهذا فان املؤسسة الصيدالنية املنتجة لل

أن هذا االلتزام ال يقتصر أن يتم تنفيذه في  ر منتجها. غييع خصائص إعالمه بجم أو املصدرة ملزمة ب

من   يحوز  األخير  هذا  أن  باعتبار  املستهلك  تجاه  ينفذ  أن  يجب  وإنما  فقط،  الطب  أهل  مواجهة 

املعرفة ما يؤهله ملعرفة ما هو مناسب له، كما أن الطبيب عندما يصف الدواء ال يذكر فيه مدة  

 تي يمكن لها أن تطرأ على الدواء في حالة عدم احترام إجراءات تخزينه. لتداخالت الصالحيته وما ا

ويجب على املؤسسة الصيدالنية أن تقوم باإلعالم بمحتويات املنتج الصيدالني بما يتناسب 

تلك   احترام  مدى  بمراقبة  املعنية  للجهات  يتسنى  لكي  وهذا  التسجيل  قرار  في  موجود  هو  وما 

تم ذكره أن االلتزام باإلعالم بتبيان الطريقة   من خالل ما  عليها، ويتبينفروض  ام املاملؤسسات لاللتز 

للغرض   وذلك  جانبية  وأثار  وفوائد  تركيب  من  به  تعلق  ما  وكل  املنتج  الستعمال  الصحيحة 

مسالة    حخطورة، وتطر املخصص وهو املساعدة في نقل املستهلك من مرحلة الخطر إلى مرحلة اقل  

 Intelligent Buying)  .)  الذكي  بالشراءيعرف    فناك ما  ار مجموعة من النقاطاذ القر االختيار واتخ

  بما   املنتج  خصائص   و  مكونات  تحليل  و   تشخيص  على   عالية  قدرة  للمشتري   أن  يفترض  والذي

حاالت    يحصل  قدو   ,حاجاته  و   رغباته  مع  يتالءم   السلوك   و  العقالني   السلوك  بين  تداخلفي 

  عندما  عقالنيا  سلوكه  يكون   قد  مثال   ،فالطبيب  .صائبوغير    معين  ارقر   ذخاات  إلى  يؤدي  ،العاطفي

  أن  إال  .مرضه  من  الشفاء  على  يساعده  الذي و   للمريض  يصفه  الذي  للدواء  الكيميائي  املحتوى   يقرر 

  نفترض   إننا  إال  .التجارية   عالمته  أو  ،الدواء  لصنف   اختياره  عند  عاطفيا  يكون   قد   الطبيب  سلوك

 في  خصوصا ،عقالنية  اعتبارات  إلى  مستندا  يكون   للمريض  العالج  يعطي  هو و   الطبيب  سلوك  أن
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 يكون   هنا  فالطبيب  .املرض  ألعراض  الدقيق  التشخيص  فيو  ،الكيميائي  املحتوى   انتقاء   مجال

  ما   غالباو  .قليل  سعره  أو  ،قليلة  الجانبية  تأثيراته  تكون   دواء  يختار  عندما  خصوصا  ،عقالنيا  سلوكه

  متفاعلة   تغيراتمو   عوامل  هناكو   .التأكد  عدم  ظروف  ظل  في  رشيدة  قرارات  ذباتخا  بيبالط   يقوم

 ليست  القرار  اتخاذ  عملية  إن  .الدواء  اختيار  في  للطبيب  النهائي  القرار   على  تؤثر  متداخلةو 

  مجموعة   تتضمن  إنها  .معالجتهاو   األعراض  تشخيص  عملية  من  أكثر   تتطلب  فهي  ،إطالقا  بالبسيطة

 .تداخلة ملا املكونات من وعةمتن

 :شروط تطبيق العالم الدوائي 2.2

مقارنة  جدا  عالية  معدالت  الراهن  الوقت  في  الصيدالنية  املنتوجات  على  الطلب  يعرف 

باملنتوجات االستهالكية االخرى هذه املكانة التي جعلت من االدوية في مقدمة املنتوجات الضرورية  

تهد الى الحفاظ على صحة وحيات االنسانالتي  امينة،  الغن  )عبد  ف   ،  يعتبر و   (  543  ،ص  2017ي 

املستهلك كأصل عام  صاحب القرار في املنتجات التي يرغب في استهالكها مهما كانت طبيعة الش يء 

ب يتمتع  املنتجات الصيدالنية ألنه ال  املبدأ ال يسري على  مستهلك  كامل املراد استهالكه، لكن هذا 

الصيد املنتج  الحرية وذلك الن  تصريف  أنتلك  الحاالت، كون  في غالب  يكون بوصفة طبية   الني 

الدواء   معرفة  للطبيب  يتسنى  املريض.ولكي  حالة  يناسب  الذي  الدواء  يقيد  الذي  هو  الطبيب 

عال  ليحسن  وأضراره  للعالج  املناسبة  املدة  هي  وما  تركيبته  يعلم  أن  عليه  يتعين  فانه  ج  املناسب 

املنت الصيدالنية  املؤسسة  فان  ولهذا  بإعال املريض،  ملزمة  املصدرة  أو  املستوردة  أو  للدواء  مه  جة 

العلمي    اإلعالم" يتمثل    11-18من قانون الصحة رقم    236جاء في املادة    بجميع خصائص منتجها.

ا  وأثارهاحول املواد الصيدالنية في كل معلومة تتعلق بتركيبها   لعالجية الخاصة العالجية والبيانات 

واالحتياطات   ومضارها  مراعاتها  بمنافعها  العيادية   وكيفياتالواجب  الدراسات  ونتائج  استعمالها 

 . لذلك يجب توفر مجموعة من الشروط في اإلعالم الدوائي نبينها تباعا والصيدالنية ..."

 
ا
 متسلسل: بشكل  وواضحة: يجب أن تكون البيانات العالمية مفهومة أوال

وأ املستهلك  يفهمها  بلغة  الطبية  النشرة  تحرر  أن  تتناسب يتعين  سهلة  عبارات  فيها  ترد  ن 

رض توافره لدى مستهلكي املنتجات الصيدالنية بعيدا عن العبارات املعقدة واملستوى العلمي املفت

العامة  على  فهمها  يصعب  التي  الفنية  أهل   ،واملصطلحات  على  فهمها  يقتصر  والتي 

صيدالني ح املنتج الالذي يتم طر   ، ويتعين أن تكون مكتوبة بلغة البلد(86، ص2015)قطب،الطب
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للتحذير   مبسط  رسم  كاستعمال  املستهلك  انتباه  تلفت  عبارات  استعمال  يتم  أن  يتعين  فيها.كما 

 .(118ص،2004)دیدن،وهذا بالنسبة لألشخاص الذين ال يجيدون القراءة

 رط الكتابة بلغات مختلفة(:يجب أن تكون البيانات مكتوبة )ش ثانيا:

حقق ذلك من خالل إرفاق النشرة إال إذا كان في شكل مكتوب ويتوال يتحقق االلتزام باإلعالم  

الطبية باملنتوج الصيدلي املدون بها املعلومات الخاصة به وكذلك امللصق الخارجي ويتعين أن تكون  

ملؤقتة لالستعمال وتكون الكتابة باللغة البيانات املوجودة بها مطابقة لقرار التسجيل أو الرخصة ا

أخ وبلغة  ال العربية  صانع  اسم  فيها  ذكر  ويتم  املريض  ملصلحة  تحقيقا  وذلك  وطريقة رى  دواء 

، 2015قطب،  )تناولها  استعماله وكافة آثاره وموانع استخدامه واالحتياطات املتعين مراعاتها عند  

 .(85ص

افية حو   : ل الدواءثالثا: يجب أن تكون البيانات و

إلى   الصيدالني  املنتج  مستعمل  انتباه  لفت  به  أن ويقصد  يمكن  التي  املخاطر  أوجه  كافة 

تكون املعلومات والبيانات كاملة وكافية بحيث إن اإلعالنات املضللة التي يبثها    تلحق به ويشترط أن

وتحثهم   عليهم  تؤثر  االلكترونية  الوسائل  املستهلكين من خالل  مواجهة  في  دون  املزود  التعاقد  على 

بالعواقب الرحمان ، ص  ،املصاروة)تبصرت  أو (27عبد  املنتجة  املؤسسة سواء  يتعين على  وبذلك 

املوزعة أن تفض ي بجميع البيانات املتعلقة بالسلعة، كما يتعين أن يبين طريقة الوقاية من املخاطر 

استعما حدود  تحديد  عليه  يتعين  كما  املستهلك،  لها  يتعرض  أن  يمكن  وبيان التي  املنتجات  ل 

  وبعد كذلك الهدف من   ص املرخص لهم باستعمالهالجرعة ومدة العالج وكيفية التخزين واألشخا

املعلومات الدوائية املوضوعية هو التأكد من أن كل من يصف الدواء أو يصرفه أو يستخدمه لديه 

تح وكذلك  واملمرض  والصيدلي  كطبيب  الدوائية  املعلومات  على  الحصول  البيانات إمكانية  ديث 

م االستعمال،  وطريقة  والجرعة  االستعمال،  الجانبية، ودواعي  التأثيرات  االستعمال،  وانع 

ع االلكتروني  ــــــــــــــــــــــــــــــــاملعلومات عن األدوية املسجلة من خالل املوق  إدراج  وضرورةوالتداخالت الدوائية.

 . إليهاو تسهيل طرق الوصول 

 :يجب أن تكون البيانات لصيقة بالدواء رابعا:

ب  يجب املتعلقة  البيانات  توضع  و أن  اخطارها  من  والتحذير  لالحتياطات السلعة  التنبيه 

الواجبة بصورة تجعلها لصيقة باملنتج وال تنفصل عنه، وذلك لضمان وصول املعلومات والبيانات 

أن تتضمن النشرة الطبية كافة البيانات املتعلقة باملنتج الصيدالني ويتعين أن    باملستهلك. ويجإلى  
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العلبة املوجودتقو  النشرة داخل  بإرفاق  بها الدواء كما يجب أن يتضمن م املؤسسة الصيدالنية  ة 

 غالف العلبة كافة البيانات الالزمة عن استعمال الدواء واسم املؤسسة املصنعة وتاريخ صالحيته. 

 مواطن الحق في املعلومات الدوائية.3

ف الدواء ـــــــــــــيص  جل التأكد أن كل منإن الهدف من املعلومات الدوائية املوضوعية هو من ا

بمختلف  املوضوعية  الدوائية  املعلومات  على  الحصول  إمكانية  لديه  يستخدمه  أو  يصرفه  أو 

توفير املعلومات العلمية الكافية للطبيب والصيدلي واملمرض عن األدوية من خالل   الوسائل ويجب

موانع  و االستعمال،  دواعي االستعمال، وطريقة  ئط خاصة الوسائط االلكترونية لبيان   جميع الوسا

وتنبيه األدوية   االستعمال  عن  املعلومات  وتوفير  الدوائية.  والتداخالت  الجانبية،  التأثيرات  إلى  

 املسجلة من خالل املوقع االلكتروني بطريقة يسهل الوصول إليها. 

 :إمكانية الحصول على األدوية محدداتبيان  1.3

الخاط االختيار  الجراثيم، يفرز  مضادات  مقاومة  بزيادة مستوى  األطباء  قبل  من  لألدوية  ئ 

بين املرض ى التكاليف كثرة حاالت اإلصابة والوفاة  تلقي  .  وارتفاع  وتقتض ي بذلك  املمارسة الجيدة 

الرعاية الصحية للتدريب املنتظم على األشخاص القائمين على وصف األدوية والعاملين في مجال  

التوجيهية   التبصر واإلعالم  في وصف األدوية للمرض ى. املبادئ  في إطار تشجيع  النموذجية للعالج 

والعمل بانتظام على تحديث هذه املبادئ التوجيهية ورصدها وتقييمها يعزز إمكانات الحصول على  

 األدوية املناسبة بالقدر الكافي.  

خاللويبدو    من   ألنها تصاديةاالق التنمية في الصحة دور  على االقتصادي  الفكر  جليا 

 من العديد أن نجد و إنتاجية، أكثر  وتجعلها العمل قوة تجسيد على العاملة  اليد تساعد

املجال الصحة نشاط  أهمية  ابينو  االقتصاديين  االلتفاتة هذه  يؤكد  هذاو  ،   ياالقتصاد في 

يعطي  الصحة اقتصادظهور  و  الصحة  لقطاع االقتصادية  حركيةال في كبيرة أهمية مما 

 على وتأثيره الصحة قطاع دور  تعلم التيو  املتقدمة الدول  ينعكس في ما وهذا دول لل ياتقتصاداال

يد عاملة    االقتصادي النمو  على  مباشر أثر فللصحة  البالد في  اقتصاد الدولة ويؤمن  و مداخيل 

  . الثروة واالمن الدوائي وتحقيق اإلنتاج عملية مواصلة وقادرة على 

ما  و  املتيكثيرا  النهج  عاملية برز  سوق  إطار  في  السوق،  على  تركز  والتي  األدوية،  حيال  بعة 

تكون   بدال من أن  األدوية كمسألة تحقيق ربح  الحصول على  بإمكانية  املتعلقة  القضايا  تنافسية، 

إلى إتباع مثل    تعمد  ركات الصيدالنيةأن الشبذلك يتبين    الصحة العامة، و  بموضوعمسألة تتعلق  
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بدأ الدول  فإن  النهج  بهذه هذا  يتعلق  فيما  التوازن  من  بعض  تحقيق  إلى  الحاجة  بتنامي  تشعر  ت 

النظرة املحكومة باألسواق وذلك بإحالل مسألة إمكانية الحصول على األدوية ضمن إطار الحق في 

املهيم النمط  إلى تحويل  الحصول الصحة وعليه، فإن هناك حاجة  إزاء  السوق  يركز على  الذي  ن 

ن إلى  لينتقل  األدوية  الصحة وإعادة  على  في  الحق  أدوية ورعاية   التأكيدمط  الحصول على  أن  على 

وعالجها   األمراض  من  الوقاية  على  وكذلك  اإلنسان،  يمرض  عندما  التكلفة  وميسورة  جيدة  طبية 

في   بالتمتع  يتعلق  فيما  األساسية  األمور  من  في  ومكافحتها،  كماالحق  التريبس    الصحة  اتفاقية  أن 

ة براءة االختراع وهو عشرون عاما، وبالتالي سينتج عن ذلك  تأخر في إنتاج  مدت الحد األدنى لحماي

األدوية الجنيسة رخيصة الثمن وبالتالي يمكن القول بان براءة االختراع معوق لحصول الفقراء على 

 . (59،ص 2009عبد الرحمان، سنة )الدواء

 الصحة أن غير  ،للصحة سوق  وجود الحالة هذه في نتوقعف سلعة، الصحة اعتبرنا إذاو 

النسبي   والطلب العرض ناحية من سواء خاصة  بمميزات تتميز  وتعلقا  فيها  االنساني  والجانب 

 تهلكاملس طرف   من وطلب (لطبيبج )ااملعال طرف من عرض يوجد فبذلك   .بصحة وجود االنسان

 ستهلكللم يمكن ال الفرضية هذه وحسب والطلب، العرض قانون  السعر يحددتالي بال و ،(املريض)

 املنتوج  نوعية تقدير يمكنه ال فهو  العالج، أو للعلة لجهله نظرا األفضلية عنصر على يعتمد أن

 يصبح  خاللها من املحددة غير  السلطة للطبيب يترك ما وهذا الحدية، منافعه وال عليه املعروض

  ذاه عارض ي عند باملحدودية تتميز  منافسة نجد  السوق  اقتصاد في  القرارات  وصاحب وسيطا

  أنواع لكل التسعيرة تحدد التي هي جهة املختصةفال ممنوعان، والدعاية االستثمار كون  القطاع،

 قانون  وفق تنظم السعر مسألة  .السوق  لقانون  يخضع أن يمكن وال مرجعي جدول  حسب العالج

 أن إال املرض ى، طرف من فيكون   الطلب أما لها العارضين هم املمارسين يكون و  ،الطلبو  العرض

 نوعية تحديد أيضاو  متطلباته، تحديد عن املستهلك عجز  ،منها التحليل هذا في ثغرات عدة اكهن

 األساس ي هو الدولة تدخل إنماو  األخرى، السلع في كما بالتراض ي السعر يتحدد الو  .املعروض املنتوج

 وهي مطلقة حاجة الصحية، الحاجة من أنواع ثالث نسجلو   .الخدمات تقديم عارأس تحديد في

 املوجودة، بالتقنيات متصلة وهي نظرية تقنية وحاجة نفسه، عن للحفاظ اإلنسان طبع عن صادرة

 يحدد حيث االقتصادي،  الطلب أن كما اإلنسان، به يشعر  الذي باملرض متصلة شعورية وحاجة

 التطور  وحالة املهنية االجتماعية الطبقات  ومدخول  الوفيات، نسبة الصحة على الطلب

 .ثقافيوال االقتصادي
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ويشمل   يرام  ما  على  يعمل  صحي  نظام  وجود  أيضا  األدوية  على  الحصول  ويقتض ي ضمان 

واملقبولية   الوصول  وإمكانية  التوافر  وهي:  الصحة  في  الحق  عليها  ينطوي  التي  األساسية  العناصر 

إطار   وفي  إلمكانية والجودة.  التدريجي  التحقيق  وبهدف  الصحة،  في  الحق  بإعمال  الدولة  التزام 

عمل ال خطة  اعتماد  على  الدول  الخاص  املقرر  يحث  التكلفة،  ميسورة  جيدة  أدوية  على  حصول 

من   متين  وبالتزام  قوية  سياسية  بإرادة  العمل  خطة  رفد  وينبغي  األدوية،  بشأن  مفصلة  وطنية 

ملس األولوية  إعطاء  وتخصيص شأنهما  العامة  الصحة  ميزانیة  حدود  في  األدوية  على  الحصول  ألة 

 .  (2018مارس  ،منظمة الصحة العاملية تقرير)لذلك زمة وفقا املوارد الال 

 األدوية: بيان فعالية وجودة  2.3

 سياسة الختالف ألخرى، دولة من  العمومية  الصحة تقديم عن  املسؤولة الجهات تختلف  

 على حكر ما  دول  في  العمومية الصحة عرض  نجد حين ففي الصحية، منظومتها إدارة في دولة كل

بالنسبة   مسؤولية  في يشتركان  قد كما أخرى، دول  فيعليها   يسيطر الخاص القطاع انف الدولة،

 بما الصحة على املتزايد الطلب تغطية في يتمثل موحد هدف تحقيق أجل من هذا و ،لدول اخرى 

 لحياة األساسية املقومات أحد الصحة فموضوعاملقدمة، الصحية  الخدمات ترقية في يسهم

 املجتمع حماية في تلعبه فعال دور  لها فالصحة تطوره و استمراره على ظالحفا أجل من اإلنسان

  عقالنية تكلفة و برشاد لحمايته مثلى طريقة ايجاد كذا و منها، وقايته و  األمراض بمكافحة بتكفلها

 .لإلنسان املساعدات و العالج تقديم في لتحكمبا ذلكو 

ب و  الصحة،  في  الحق  إطار  بموجب  ملزمة،  الدول  غير تعتبر  األدوية  من  السكان  حماية 

وتسويق  تسجيل   قبيل  من  يشمل جوانب  األدوية  الرديئة. وضمان جودة  النوعية  وذات  املأمونة 

ب سريرية تم التحقق مراعاتها للمعايير املنتجات املأمونة والناجعة وذات الجودة استنادا إلى تحار 

إنتاج جودة  ضبط  على  باستمرار  والعمل  والطبية،  املتدنية   األخالقية  األدوية  بيع  ومنع  األدوية 

ات حقيقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرديئة هي منتج  ةالتسجيل. واألدويالجودة واملغشوشة في األسواق بعد عملية  

أ  ة. وقد تؤدي إلى مقاومة الدواء وتنش ال تستوفي مواصفات الجودة بسبب ممارسات التصنيع السيئ

عنها آثار ضارة وربما الوفاة. وخالفا الالعتقاد السائد، تشير الدراسات إلى أن كمية األدوية الرديئة 

وقد يكون التفسير املحتمل لذلك هو امليل إلى  .  املتداولة في السوق قد تقل عن التقديرات السابقة

 واألدوية املزيفة.  الخلط بين األدوية الرديئة النوعية
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الجديويب هذا  بالتنبيه ول  ن  املشمولة  املكتشفة،  املغشوشة  كلوروكين  منتجات  قائمة 

املنتج 4/2020 رقم العلمية بشأن هذه  الصحة  املنتجات    الصادر عن منظمة  أن جميع  د 
ّ
تأك وقد 

 إلى إدخال تغييرات متعمدة/احتيالية على هوي
ً
تها أو تركيبتها املذكورة في الجدول  مغشوشة استنادا

 . مصدرهاأو 

 ا ملنظمة الصحة العاملية األدوية املغشوشة وفق :1 الجدول 

 

 منظمة الصحة العاملية  املصدر:
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بات  و  إتاحةلقد  الضروري  األودية   وتسهيل  من  بجودة  املتعلقة  املعلومات  على  االطالع 

قبل  عروف انه  فمن املإلعمال الحق في الصحة.  بطرقة الكترونية سهلة وذلك    ومأمونيتها ونجاعتها  

بموجب   بذلك،  كات املستحضرات الصيدالنية على ترخیص بتسويق منتجاتها تلزمأن تحصل شر 

باإلدالء ببيانات تثبت مأمونية الدواء الجديد وجودته ونجاعته،    البلدان، وذلكالقانون في معظم  

األخالقية.   الناحية  من  سليمة  سريرية  تحارب  من  استقاؤها  الحاال ويتم  بعض  نجدوفي  عدم   ت 

البيانات والهيئات   شفافية  الصيدالنية  املستحضرات  فشركات  السريرية.  بالتجارب  املتعلقة 

ما تكون البيانات التي  وغالبا.  التنظيمية ال تعلن عن هذه البيانات بحجة حماية املعلومات التجارية

 النشر. يستند إليها في تسجيل األدوية عرضة للتحيز في 

   :اتمةخ .4

تخص عدة   صارمة  لوائحو   شريعاتتو   قوانين  تحكمها  التي  الصناعات  من  الدواء  صناعة  دتع

الى   يصل  ان  الى  الدواء  حياة  لنا  تشكل  وذلكاملستهلكنقاط  املباشر  باعتبار  ،    اة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحي  دورها 

الى تشريع  ،الناس  رفاهيةو  الدول    هذه  تسيير و   لتنظيم   التعليمات  اصدارو   القوانين   فتسعى عديد 

بشكل    الدواء  تسويقو   تصنيع  جوانب  كل   تنظم  بذلك  فالقوانينالخطورة،  املهمة وبالغة    عةالصنا

للمخابرالوكاال   أن  كما   للغاية  صارمو   ،متجانس العلمية  واللجان    تحديد  في  مباشرة  تتدخل  ت 

الجهات  أن  بل  ،فحسب  هذا  ليس  .املستوردة  األدوية  جميع  صالحيات  وجودة  أماكن  تحدد  هذه 

 البيئة  هذه  مثل  ظل  في .األدوية  إتالفو   تخزين و   شحن  كيفيةو   ،عليه  الحصول   طريقةو   ،توافرهو 

 يكونا  أن  ،أيضا  الدوائية  الشركة و   ،الصيدالني  الدوائي  التسويق  رجل  على  فإن  ،املشددة  القانونية

  إستراتيجيتها   من  جزءا  يجعالها  أنو   ،ضوئها  في  يتصرفا  أنو   ،والتشريعات  القوانين  بهذه  اطالع  على

الصيدليات نقطة التقاء بين املريض ونظام الرعاية الصحية. وعلى الرغم من وجود   بذلك  تشكلو

إلى وصفة   تحتاج  التي  األدوية  بيع  على  تفرض  من   الطبيب،قيود  كثير  في  املمارسة  تستشري هذه 

وجي أسباب  دون  ووصفها  ضوابط  دون  الحيوية  املضادات  بيع  أدى  وقد  زيادة الحاالت.  إلى  هة 

العامةمقاوم الصحة  على  خطرا  يشكل  ما  وهو  يتطلب .  تها  املالئمة  لألدوية  الرشيد  واالستخدام 

 عن مسئولةتكون   و  للدواء رقابية  جهةهذه ال  تفعل توخي الصرامة في إنفاذ القانون لذلك يجب ان

ونية واملراقبة القان   ةاملساءل  طائلة تحت وتكون  نشرها قبل بالدواء متعلقة  إعالمية مادة أي  إجازة

السليمة، باملعلومة  املتعلقة  الشروط  بجميع   باإلعالم خاصة  ملزمة تعليمات توضع بحيث لتقيد 

  معايير  وضرورة وضع والخاص العام  سواء في القطاع  الشركاء من  املعنيين جميع   يشترك ويجب أن
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الصحيحة عليهايتفق   املعلومة  لضمان وصول   وضةاملفر  االلتزامات سب تتنا أن وينبغي  ،الجميع 

 تقييم ببرنامج الخاصة التقارير ربط ينبغي و الدورية الدوائية السالمة تحديثات بتقارير يتعلق فيما

 منتجاتها. املنتجات وضرورة وجود معلومات في  تسويق بغي تشديد الرقابة على  تصاريحنوي

 :راجعقائمة امل. 5

ا  أياد • املزيج  عناصر  اثر  خنفر،  االله  علىعبد  الدوائي  محلية   لتسويقي  االدوية  شراء  قرار 

عمان–الصنع   مدينة  في  تطبيقية  للبحوث    -دراسة  والتنمية  االدارة  والدراسات، مجلة 

 . 155ص   2018البليدة الجزائر العدد التاسع سنة  جامعة

اثر عناصر املزيج الترويجي على منتجات االدوية بدون وصفة  • العباس ي رمزي، زهواني رضا، 

واملتو  الصغيرة  االفاق للمؤسسات  مجلة  الصيادلة،  نظر  وجهة  من  الصيدالنية  سطة 

تبسة التبس ي  العربي  جامعة  االقتصادية،  سنة    العدد  -الجزائر-للدراسات   2018الخامس 

 . 282ص 

املدنية ملنتج الدواء دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق   محفوظ، املسؤوليةملوك   •

 .99ص   2019-2018سنة  -ارادر –جامعة دراية احمد  السياسية،والعلوم 

رقم   • في    11-18القانون  الرسمية   بالصحة،يتعلق    2018يوليو سنة    2املؤرخ  الجريدة  عدد 

46. 

علي   • هللا  بيد  الحمايةرمزي  دراسة   الحجازي،  االلكتروني  التعاقد  بعد  للمستهلك  املدنية 

 . 52-51ص ،2016 ولى، سنةاأل بعة منشورات الحلبي الحقوقية الط  مقارنة،

زكرياء، االبداع والتمييز في تسويق الصناعة الصيدالنية  مجلة االبتكار   علي، جمعةل  لحو  •

 .170ص   العدد الثالث  ،2016،جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس ،والتسويق

عبد   • الحقوق    الغني،حسونة  مجلة  امينة،  مخبر ريحانة  وا  والحريات،  في الحقوق  لحريات 

 543ص  2017خيصر بسكرة، العدد الرابع افريل محمد  املقارنة، جامعةاالنظمة 

بوعزة دیدن، االلتزام باإلعالم في عقد البيع، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية  •

 .118ص  01، العدد 2004والسياسية، 

الدو  • الناشئة عن أضرار  اء مشكالتها وخصوصية أحكامها، محمد محمد قطب، املسؤولية 

 . 85، ص2015يدة،دار الجامعة الجد
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 االلكترونية، مكتبةاملستهلك في العقود    الرحمان، حمايةاحمد عبد    املصاروة،هيثم حامد   •

 .27اململكة العربية السعودية ص   الرياض،واالقتصاد، القانون 

التريب • اتفاقية  اثر  الرحمان،  الرحيم عنتر عبد  الصناعات  عبد  الفكر   الدوائية،س على  دار 

 .59،ص 2009مصر سنة  ،اإلسكندرية،الجامعي 

من   5-11الصحة العاملية الحادية والسبعون البند    العاملية، جمعيةتقرير منظمة الصحة   •

 2018مارس  وإتاحتهاواللقاحات  األدويةجدول األعمال املؤقت، معالجة النقص العاملي في 
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 : ملخص

يركز هذا املقال على دراسة أثر االستثمار األجنبي املباشر على النمو االقتصادي في الجزائر خالل  

( املتباطئة  2019-2000الفترة  املوزعة  الزمنية  للفجوات  الذاتي  االنحدار  مقاربة  باستخدام  وذلك   ،)

ARDL.  ال إلى  وتشير  الدراسة  هذه  من  عليها  املتحصل  االستثمار  نتائج  بين  مشترك  تكامل  عالقة  وجود 

. وأيضا عدم وجود عالقة 2019إلى    2000األجنبي املباشر والنمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة من  

ذا بسبب عدة  معنوية بين االستثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصادي في الجزائر على املدى القصير، وه

ة تسمح له بنقل األثر اإليجابي  عوامل منها أن االستثمار األجنبي املباشر يحتاج إلى وقت أطول وعوامل كثير 

ويقترح زيادة االهتمام بتشجيع االستثمار األجنبي املباشر من قبل الدولة وتقديم قتصاد البلد املضيف.  ال

 تسهيالت تدعم من هذا النوع من االستثمار. 

 ARDL نمو اقتصادي؛ استثمار أجنبي مباشر؛ مقاربة   :مفتاحيةكلمات 

 F21؛ E19؛ C22؛ JEL : A29 ات تصنيف

___________________________ _______________ 
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Abstract:  

This article focuses on studying the impact of foreign direct investment on economic 

growth in Algeria during the period (2000-2019), using the autoregressive distributed lag 

ARDL. 

The results obtained from this study indicate the existence of a joint complementary 

relationship between foreign direct investment and growth Economic growth in Algeria 

during the period from 2000 to 2019. And also, the lack of a moral relationship between 

foreign direct investment and economic growth in Algeria in the short term, and this is due to 

several factors, including that foreign direct investment needs a longer time and many factors 

that allow it to transfer the positive impact of the economy of the host country. It is proposed 

to increase interest in encouraging foreign direct investment by the state and to provide 

support facilities for this type of investment. 

Keywords: Economic growth; foreign direct investment; ARDL Approach. 

Jel Classification Codes : A29 ; C22 ; E19 ; F21 

 

   :مقدمة  .1

بمختلف  والشعوب  األمم  جميع  تسعى  واسعا  هدفا  القدم  منذ  االقتصادي  النمو  يمثل 

وا العوامل  عن  والبحث  تحقيقه  للعمل على  وثقافتها  تحقيق  إيديولوجياتها  من شأنها  التي  لوسائل 

ال املتغيرات  من  االستثمار  يعتبر  وأيضا  قوي.  اقتصاد  بناء  أجل  من  مجتمعاتها  ألفراد  تي  الرفاهية 

تؤثر على تطور الدول، ومن أشكال هذا االستثمار نجد االستثمار األجنبي املباشر، إذ يعتبر من أهم 

 من االهتمام  املواضيع االقتصادية
ً
والدراسة املتفاوتة، ملا له من امتيازات تمثلت   التي شهدت قدرا

االس أعطى  فقد  العاملية،  األسواق  فتح  عبر  العوملة  بوادر  تكريس  في  املباشر  أساسا  األجنبي  تثمار 

  
ً
نظرا  

ً
كبيرا  

ً
تطورا شهد  الذي  األموال  رؤوس  تدفق  مصادر  أحد  كونه  التكامل  ملسيرة  هامة  دفعة 

الت  للدور  في نقل  يلعبه  بين  املهم الذي  الفجوة  في توسيع  كنولوجيا والتقنيات الحديثة، كما أسهم 

التنافس   اشتد  هذا  ومن خالل  النامية،  والدول  املتقدمة  من الدول  املزيد  جذب  على  الدول  بين 

 االستثمار األجنبي املباشر. 
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 : إشكالية البحث 1.1

 على ما تم ذكره سلفا يمكن صياغة إشكالية رئيسية على النحو التالي: 
ً
 بناءا

 (؟ 2019-2000)للفترة أثر االستثمار األجنبي املباشر على النمو االقتصادي في الجزائر  كيف

 األسئلة التالية:  مين السؤال الجوهري بمدع  

 ما مدى مساهمة االستثمار األجنبي املباشر في تحفيز النمو بالجزائر؟  •

 ؟GDPو FDIهل توجد عالقة معنوية بين  •

 : البحث فرضيات 2.1

 في محاولة لإلجابة على التساؤالت السابقة:  ةالفرضي يمكن االعتماد على هذه

 ادي بشكل إيجابي.يؤثر االستثمار األجنبي املباشر على النمو االقتص •

 :البحث أهداف 3.1

معرفة حجم تدفق االستثمار األجنبي ع تنصب حول محاولة  إن الغاية من تناول هذا املوضو 

 املباشر في الجزائر وعالقته بالنمو االقتصادي. 

 : البحث أهمية 4.1

لتنمية إلى تبرز أهمية الدراسة من األهمية املتزايدة  لالستثمار األجنبي املباشر في دفع عجلة ا

في   يوجد  قد  الذي  النقص  الستكمال  معزز  بدور  يقوم  حيث  الجزائر،  في  األموال األمام  رؤوس 

املتطور  التقنيات  ونقل  له،  املصاحبة  التكنولوجيا  خالل  من  وهذا  املضيفة، املحلية،  الدول  إلى  ة 

الي تحسين األداء ومساهمته في إمكانية تدريب العمالة الوطنية واكتساب املهارات والخبرات، وبالت

 االقتصادي. 

 :البحث منهج 5.1

تمت  تساؤالتها  على  واإلجابة  أبعادها  وتحليل  البحث  موضوع  إشكالية  دراسة  أجل  من 

التحليل الوصفي  املنهج  على  باالعتماد  سيتم الدراسة  حيث  الكمي:  التحليلي  األسلوب  ثم  ي، 

قياس البحث  العالقة موضوع  نموذج الختبار  لتقدير  تحليل استخدامه  أسلوب  من  باالستفادة  يا 

 ار الذاتي لإلبطاء املوزع. السالسل الزمنية، وذلك بتطبيق نموذج التكامل املشترك بطريقة االنحد
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 الدراسات السابقة:  6.1

بحثا السابقة  السنوات  املباشر   شهدت  األجنبي  االستثمار  أثر  حول  واسعا  وتطبيقا  نظريا 

كونه موضوع مثير للجدل لصناع السياسة االقتصادية، وهنا على النمو االقتصادي في الجزائر، ل

السابقة   للدراسات  موجز  استعراض  األجنبي  سيتم  االستثمار  بين  العالقة  تناولت  التي  املختلفة 

 املباشر والنمو االقتصادي. 

القادر،    ولية)حسة  درا - عبد  بلعربي  والنمو 2011يحي،  املباشر  األجنبي  االستثمار  (  حول 

الجزائر-االقتصادي   حالة  قياسية  برنامج  2008-1991)  -دراسة  باستخدام   )Minitab، 

أشارت نتائج هذه الدراسة إلى األثر اإليجابي لالستثمار املحلي والواردات على الناتج اإلجمالي 

خالل فترة الدراسة، مما يدل على أهمية تراكم رأس املال املحلي وأهمية الواردات في الجزائر  

ال االقتصاد  لتلبية في  الخارجي  العالم  على  االعتماد  حجم  ارتفاع  نتيجة  وذلك  جزائري، 

 ت اإلنتاج. الحاجات الضرورية ومستلزما

وليد،    قارة)دراسة   - بيبي  السيلت،  بن  أحمد  االستثمار املعنونة    (،2016ابراهيم،  بأثر 

الفترة   خالل  الجزائر  في  االقتصادي  النمو  على  املباشر  دراس 2014-1980)األجنبي  ة (. 

و االقتصادي ــــــــــــــــــــــــــــــوخلصت الدراسة إلى أن تأثير االستثمار األجنبي املباشر على النمقياسية.  

 ال يزال هامشيا، ألن النسبة األكبر من التدفقات تستهدف قطاع املحروقات والخدمات دون 

يزال مناخ االستثمار   القطاعات األخرى، وهذا ما يحول دون تنويع هيكل الصادرات، أيضا ال

الت التوقعات  مختلف  عن  بعيد  املباشر  ملجموعة األجنبي  راجع  وذلك  الحكومة  رسمتها  ي 

 املعوقات التشريعية واملؤسساتية. 

بعنوان:  Malika Bakadi, Djelloul Ben Anaya, 2017)دراسة   -  )Foreign direct 

investment and economic growth in Algeria: an application of auto regressive 

distributed LAG( ARDL) Bounds Testing Approach.             الورقة وقد هذه  حللت 

بيانات  باستخدام  االقتصادي  والنمو  املباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  بين  العالقة 

تغط  الجزائر  )وإحصاءات  الفترة  أن 2014-1980ي  بوضوح  أثبتت  التجريبية  النتائج   .)

لهمااالس للجزائر  االقتصادي  والنمو  الداخلي  املباشر  األجنبي  األمد.   تثمار  طويلة    عالقة 

النمو و  على  إيجابي  تأثير  له  املباشر  األجنبي  االستثمار  أن  إلى  الدراسة  توصلت  حيث 

رية املستثمرين األجانب على تعزيز النمو االقتصادي. لهذا السبب شجعت الحكومة الجزائ 



 

 االستثمار األجنبي املباشر وأثره على النمو االقتصادي في الجزائر 

 (2019-2000دراسة قياسية للفترة ) 

 

197 

 

ا إن  إلى االقتصادي، حيث  تؤدي  املباشر  في االستثمار األجنبي  في وحدة واحدة  زيادة   لزيادة 

 ٪ في الناتج املحلي اإلجمالي. وهذا 5بنسبة 

عني أنه لجذب املزيد من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى الجزائر ، يجب على الحكومة أن ي

 على صانعي السياساتواصل جهودها لخلق بيئة اقتصادية واستثمارية واعدة ، كما يجب ت

 تسهيل العملية لتشجيع املستثمرين على القيام بأعمالهم.

العيد،    عيس ى)دراسة   - أوالد  ( بعنوان: دراسة قياسية 2020صولح، سمير حفاص ي، سعد 

ف االقتصادي  النمو  على  املباشر  األجنبي  االستثمار  نموذج ألثر  باستخدام  الجزائر  ي 

توصلت الدراسة إلى وجود وقد    .2018-1980رة  الفت  خالل  ARDLالفجوات الزمنية املوزعة  

بين  عكسية  عالقة  وإلى  الحدود،  منهج  وفق  البعيد  املدى  على  مشترك  تكامل  عالقة 

املباشر والنمو االقتصادي على املدى الطويل، ووجود عالقة ديناميكية  االستثمار األجنبي 

االقت والنمو  املباشر  األجنبي  االستثمار  بين  األجل  معامل تصحيح قصيرة  أن  صادي، حيث 

ومعنو  سالبا  جاء  للنموذج  داللة  الخطأ  مستوى  عند  البالغة 1يا  قيمته  تشير  حيث   ،%

% من اختالل التوازن يتم تصحيحه في األجل الطويل، كما أنها 7.41إلى ما نسبته    -0.00741

 فضة نحو التوازن. تعكس سرعة تعديل منخ

بعنوان:  Wahiba Gaham, Samir Cherakrak, 2020)دراسة   -  )Foreign direct 

investment and economic growth in Algeria During the period 1990 -2018 An 

application of the autoregressive distributed lag model (ARDL).    باستخدام  وذلك

الدراسة  ARDLنموذج   كب  توصلت  سلبي  تأثير  له  املباشر  األجنبي  االستثمار  أن  على إلى  ير 

كما توصلت إلى أن زيادة رأس املال تؤدي إلى النمو في الجزائر على املدى القصير والطويل.  

٪(. وهذا يشير إلى أن رأس املال في الجزائر له تأثير مهم 0.063زيادة الناتج املحلي اإلجمالي )

تؤدي إلى زيادة في  لي، كما تظهر النتائج أن الزيادة في إجمالي الوارداتعلى الناتج املحلي اإلجما

 ٪(.2.12الناتج املحلي اإلجمالي )

 : البحثهيكل  7.1

      إلنجاز هذه الدراسة تم اتباع املنهجية التالية:

 النظري لالستثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصادي.  األول: التأصيلاملحور  •
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الثاني • علاملحور  املباشر  األجنبي  االستثمار  ألثر  القياسية  الدراسة  في :  االقتصادي  النمو  ى 

 .(2019-2000)للفترة الجزائر 

 التأصيل النظري لالستثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصادي     .2

 التفسير النظري لالستثمار األجنبي املباشر: 1.2

ا  من  العديد  اهتمام  في لقد ظل االستثمار األجنبي  يجذب  أكثر  به  االهتمام  زاد  لدول وقد 

ن األخيرة  مالسنوات  أن  حيث  النامية،  للدول  وفرتها  التي  لإلمكانيات  السياسات  ظرا  عظم 

 االقتصادية تشجع االستثمار األجنبي املباشر في شتى امليادين.

العلمية    لقدو  التعاريف  من  العديد  االقتصادي  األدب  األجنبي حوى  االستثمار  ملفهوم 

 املباشر حيث أننا سنورد بعضا منها فيما يلي:  

االستثم • املمؤسسة  األجنبي  أصوال  باشرار  تمتلك  التي  تلك  فهي  في   )أو:  إنتاجية(  وحدة 

شركة تابعة لبلد آخر غير البلد األم، وعادة ما تأخذ امللكية شكل حصة في رأس مال الشركة 

املستقبل   للقطر  تفوق  التابعة  أو  تساوي  تعتبر حصة  حيث  األسهم 10لالستثمار؛  من   %

جلس إدارة مؤسسة مقيمة في بلد ما يملكها مستثمر مقيم في العادية أو القوة التصورية في م

 العتبار هذا ا
ً
.بلد آخر معيارا

ً
 مباشرا

ً
 أجنبيا

ً
 (OECD, 2008, p. 48) الستثمار استثمارا

( 1993)ي كتاب ميزان املدفوعات الصادر في عام  ( فIMF)الدولي  عّرفه من صندوق النقد   •

يتم إدارتها في لحة مستديمة في املشروعات التي  االستثمار الذي يتم الكتساب مص  أنه:على  

دولة بخالف الدولة التي ينتمي إليها املستثمر األجنبي، فضال عن اكتساب املستثمر األجنبي 

امتالك   طريق  عن  املشروع  إدارة  في  فعال  املشروع.15لصوت  من  حسناوي،   %  و  )زناقي 

 ( 129، صفحة 2018

والتنمية   • التعاون  منظمة  كيان   (OCDE)ادية  االقتصعرفته  هدف  يترجم  نشاط  بأنه: 

مقيم في اقتصاد ما للحصول على منفعة مستدامة في كيان مقيم في اقتصاد آخر، وينبغي 

 املال أو قوة التصويت.  % أو أكثر من رأس10على املستثمر الذي يمتلك حصة ال تقل عن  

 ( 108، صفحة 2018)زدون و بغداد، 

والت  • االقتصادي  التعاون  يعكس   نميةومنظمة  الذي  الدولي  نوع من االستثمار   " أنه:  على 

مصلحة دائمة في مؤسسة   ىاملباشر( عل)املستثمر  هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما  

اقتصاد   في  املباشر(،)آخر  مقيمة  االستثمار  وجود   مؤسسة  على  املصلحة  هذه  وتنطوي 
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باإلض واملؤسسة  املباشر  املستثمر  بين  األجل  طويلة  املباشر عالقة  املستثمر  تمتع  إلى  افة 

   (11، صفحة 2013)صياد، بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة املؤسسة". 

والتنمية • للتجارة  املتحدة  األمم  ذلك منظمة  هو"  املباشر  األجنبي  االستثمار  أن  فترى   :

االستثمار الذي ينطوي على عالقة طويلة األجل تعكس مصالح دائمة ومقدرة على التحكم 

البلد  اإلد في  شركة  بين  وحدة )األم  اري  أو  وشركة  املستثمرة(  الشركة  إليه  تنتمي  الذي 

 (UNCTAD, 2007, p. 245) البلد املستقبل لالستثمار(".)آخر انتاجية في بلد 

   ات النمو االقتصادي:االستثمار األجنبي في أدبي     2.2

  تعددت النظريات املفسرة لالستثمار األجنبي املباشر ومن بينها:

 :  نظرية عدم كمال األسواق 1.2.2

تستند النظرية إلى احتكار القلة حيث أشار لنا رائد هذه النظرية "ستيفن هيمر" أن السوق 

الشرك  حث  إلى  يتجه  تجعله  معينة  دافعية  له  القلة  احتكار  بنيته  يحدد  على الذي  العمالقة  ات 

 (14، صفحة 2019)ولد بوله،  االستثمار في الخارج.

  نظرية املوقع: 2.2.2

 تركز هذه النظرية على العديد من العوامل بعضها دولي واآلخر محلي تتمثل في: 

ممارسة  - أو  الستثمار  مقرا  ستكون  التي  املضيفة  الدولة  اختيار  بقضية  النظرية  هذه  تهتم 

 لخاصة بهذه الشركة.وغيرها اقية األنشطة اإلنتاجية أو التسوي

البيئية - أو  املوقعية  والعوامل  املحددات  على  في   تركز  الشركة  استثمار  قرارات  على  املؤثرة 

امل األنشطة الدول  على  تؤثر  التي  العوامل   وتلك  والطلب  بالعرض  ترتبط  والتي  ضيفة 

 اإلنتاجية أو التسويقية، والبحوث والتطوير ونظم اإلدارة وغيرها. 

أ - واإلدارة  تهتم  والتسويق  اإلنتاج  بتكاليف  املرتبطة  العوامل  بكل  باإلضافوغيرهايضا  إلى ،  ة 

 ( 133، صفحة 2018)زناقي و حسناوي،  وامل التسويقية والعوامل املرتبطة بالسوق.الع

   نظرية الحماية: 3.2.2

الجنسيات لضمان عدم تسرب  متعددة  الشركات  املمارسات من قبل  بالحماية هنا  يقصد 

ضيفة من  لحديثة في مجاالت االنتاج أو التسويق أو اإلدارة عموما إلى أسواق الدول املاالبتكارات ا

كسر حد   الشركات  هذه  تستطيع  لكي  أخرى  ناحية  ومن  أخرى،  قنوات  واالجراءات  خالل  الرقابة 
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متعددة  للشركات  املباشر  املضيفة وإجبارها على فتح قنوات االستثمار  النامية  بالدول  الحكومية 

طة ت داخل أراضه.حيث تستطيع تعظيم عوائدها إذا استطاعت حماية الكثير من األنشالجنسيا

تسويقي أو  انتاجية  عمليات  وأي  واالبتكارات  والتطوير  البحوث  مثل  جديدة،  الخاصة،  وأخرى  ة 

إليها  املشار  األنشطة  تنفيذ  أو  بممارسة  قيامها  الهدف فإن هذا يستلزم  هذا  الشركة  ولكي تحقق 

الشركة   مبداخل  االسواق  في  ممارستها  بدل  املضيفة  بالدول  والفروع  الرئيس ي  املركز  بين   اشرة. أو 

 ( 41، صفحة 2015)مخلوف، 

 : نظرية دورة حياة املنتج 4.2.2

من أهم روادها "ريموند فيرنون" ، تهتم هذه النظرية بدورة سلعة ما أنتجت في شركة أم، ثم 

تمر   حيث  بالعالم  مكان  أي  في  تابعة  شركات  السوق في  إلى  وصولها  لحظة  من  حياتية  بمراحل 

 ، وهي كالتالي: (94حة ، صف2018 )بوشايب، التجاري حتى زوالها منه

: في هذه املرحلة تحاول الشركات املنتجة إيجاد أسواق خارجية لتصدر إليها الفائض مرحلة الظهور 

 الطلب املحلي.  من املنتج الدولي، حيث يكون حجم اإلنتاج من املنتج الدولي يفوق مستوى 

النمو    مرحلة 
ً
نظرا سريعة  نمو  بعملية  املرحلة  هذه  تتميز  الشراء :  عملية  في  املستهلكين  لتوسع 

 نافسة تندفع الشركة للبحث عن فرصة تصديرية بهدف مضاعفة اإلنتاج.  باشتداد امل

النضج عدد   :مرحلة  زيادة  بسبب  وذلك  سريعة،  نمو  عملية  املنتج  يشهد  املرحلة  هذه  خالل 

باالستثمار   للقيام  املنتجة  بالشركة  تدفع  التي  املنافسة  املباشر، ويكون املستهلكين وظهور  األجنبي 

قها الذي خلقته في مرحلة سابقة عن طريق ذلك بإنتاج أدوات خاصة في الخارج من أجل حماية سو 

   (17، صفحة 2019)قيوة،  التصدير.

والتدهور   االنحدار  تبدأ  مرحلة  املرحلة  هذه  في  حياة :  دورة  تجديد  إعادة  على  بالعمل  الشركة 

السل تصل  لم  أخرى  دول  في  بعض السلعة  إجراء  مثل  دفاعية  بإجراءات  وتقوم  أسواقها.  عة 

ة، أحجامها، ألوانها، عيوبها وأسعارها بهدف البقاء في السوق ألطول فترة. التغيرات على شكل السلع

جديدة سلعة  اختراع  على  الشركة  تعمل  الوقت  نفس  زيادة    في  تصبح  حيث  األسواق.  بها  تغزو 

 للشركة وا
ً
 استراتيجيا

ً
، صفحة 2017)سعدي،    لعمل على تدعيم موقفها في السوق.املبيعات هدفا

30 ) 
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 التفسير الحديث للعالقة بين االستثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصادي:  3.2

داث نمو اقتصادي مرتفع، حيث أدى التدفق الكبير لالستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى إح

بين االس العالقة  في طبيعة  املباشر والنمو االقتصادي فهناك اختلف االقتصاديون  تثمار األجنبي 

تصادي هو العنصر املحدد لالستثمار األجنبي املباشر، ومن خالل هذا  من يعتبر مستوى النمو االق

االستثمار بين  العالقة  تفسر  عالقات  عدة  إلى  اإلشارة  االقتصادي.    يتم  والنمو  املباشر  األجنبي 

    (108، صفحة 2008)بغداش، 

 :  األجنبي املباشر وتطور التجارة الخارجيةستثمار عالقة اال  1.3.2

يؤدي تدفق االستثمار األجنبي املباشر إلى الدول املضيفة إلى تحفيز النمو االقتصادي وذلك 

االستثمار األجنبي املباشر قد يحفز   بسبب وجود  حوافز تصدير في الدول املضيفة. كما أن وجود

بمتط  للوفاء  االستيراد  من  املزيد  للدول  على  املحلي  السوق  في  إنتاجها  يتم  لم  التي  اإلنتاجية  لباته 

وبا االستثمار  املضيفة.  يؤثر  خاللها  من  التي  القناة  تمثل  الخارجية  التجارة  أن  القول  يمكن  لتالي 

    (OECD, 1998 , p. 15) ي الدول املضيفةاألجنبي املباشر على النمو االقتصادي ف

   باالستثمار املحلي: عالقة االستثمار األجنبي املباشر  2.3.2

وهو   الوطني  الدخل  زيادة  إلى  تؤدي  املحلي  االستثمار  زيادة  فإن  االقتصادية  للنظرية   
ً
وفقا

االقتصادي. النمو  معدل  زيادة  وبالتالي  املال  رأس  زيادة  إلى  يؤدي  ، صفحة 2011)بيوض،    بدوره 

123 ) 

 عالقة االستثمار األجنبي املباشر بعوائد التقدم التكنولوجي: 3.3.2

ت الشركات إن  إلى  األجنبية  الشركات  فروع  من  املهارات  وانتقال  التكنولوجيا  وانتشار  وسيع 

املحلية، يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية الخاصة بالشركات املحلية، حيث يساعد التقدم التكنولوجي على 

النمو  معدل  زيادة  وبالتالي  األجنبية،  الشركات  وفروع  املحلية  الشركات  بين  منافسة   إيجاد 

 ( 92، صفحة 2008)نيزار،  االقتصادي.

 عالقة االستثمار األجنبي املباشر بالنمو االقتصادي:   4.3.2

عدة  عبر  والقصير  الطويل  األجلين  في  االقتصادي  النمو  املباشر  األجنبي  االستثمار  يحفز 

حيث يعالج القصور في الدول املضيفة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، التجارة الخارجية، قنوات،  
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االقتصادي. ا النمو  على  املباشر  األجنبي  لالستثمار  إيجابي  أثر  وجود  وبالتالي  املحلي.    الستثمار 

 ( 131، صفحة 2015)جباري، 

 تثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصادياهتمامات الفكر الحديث في تفسير العالقة بين االس  :1الشكل 

 
الفترة  اشر على النمو االقتصادي في الجزائر خالل  . دراسة قياسية ألثر االستثمار األجنبي املب3

(2000-2019 ) 

 :  توصيف النموذج 1.3

في  االقتصادي  النمو  على  املباشر  األجنبي  االستثمار  أثر  دراسة  الجانب  هذا  في  سنقدم 

يتم اختبار ما إذا كان هناك تكامل مشترك بين املتغيرات موضوع الدراسة. وأيضا الجزائر بحيث س

العال  الناتج دراسة  نمو  بمعدل  املتمثلة   بالدراسة  الخاصة  البيانات  جمع  تم  األجل،  قصيرة  قة 

( كمتغير مستقل للفترة الزمنية FDI( كمتغير تابع واالستثمار األجنبي املباشر)GDP)اإلجمالي  املحلي  

وضح  والجدول التالي ي،  .  هاته البيانات مستقاة من قاعدة بيانات البنك الدولي2019إلى    2000من  

 توصيف بيانات النموذج. 

 باملليار دوالر( )الوحدة: توصيف بيانات النموذج 1لجدول ا

عدد  

 املشاهدات

االنحراف 

 املعياري 
  املتوسط  أعلى قيمة أدنى قيمة 

20 54.23 54.74 213.86 161.57 GDP 

20 0.138 0.129- 0.501 0.057 FDI 

 

 Eveiws.9برنامج   : من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج املصدر

 وفيما يلي التمثيل البياني للسالسل الزمنية الخاصة ملتغيرات الدراسة: 
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 2019-2000: معدالت النمو االقتصادي واالستثمار األجنبي املباشر في الجزائر للفترة  2الشكل 

 
 منهجية الدراسة:   2.3

في   النمو االقتصادي  املباشر على  أثر االستثمار األجنبي  الجزائر خالل فترة من أجل قياس 

املوزعة   الزمنية  الفجوات  نموذج  استخدام  سيتم  املقترحة،  ذلك   ARDLالدراسة  يتطلب  بحث 

 املرور بأربع مراحل أساسية: 

 ي الدراسة.اختبار استقرارية السالسل الزمنية املستعملة ف -

 الحدود(.   اختبار)املشترك اختبار التكامل  -

 تقدير النموذج في األجل القصير.  -

 ختبارات التشخيصية للنموذج.اال  -

 حيث تأخذ الدالة الشكل التالي:

GDP=f (FDI)………..1 

 النتائج التطبيقية:  3.3

 : الزمنيةاختبار اسقرارية السالسل  1.3.3

الذاتي لفترات اإل  يتم دراسة استقرارية السالسل قبل تقدير نموذج االنحدار  بطاء املوزعة 

القياس  النموذج  تقدير  في  عليها  املعتمد  مشكلة  الزمنية  تجنب  بهدف  تكاملها،  درجة  وتحديد  ي، 

املتغير   بين  الزائف  السالسل  GDP)التابع  واملتغير    (FDI)املستقل  االرتباط  استقرار  عدم  عند   )

 ر الوحدة املتمثلة في اختباري ديكي فولر املطور الزمنية ولتحقيق ذلك تم استخدام اختبارات جذ

(ADF) و فيليبس بيرون (pp) ،(.03( و )02ى النتائج املوضحة في الجدولين رقم )وتم التوصل إل 
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 (ADF)بطريقة  : نتائج اختبار جذر الوحدة2الجدول 

السلسلة 

 الزمنية 

 القرار

 )الرتبة( 

 الفرق االول  املستوى 

ثابت  

 فقط

ثابت  

 واتجاه 

بدون ثابت  

 واتجاه 
 ثابت فقط 

ثابت  

 واتجاه 

بدون ثابت  

 واتجاه 

GDP I(1) 0.4821 0.9153 0.8469 
0.0098**

* 

0.0212 *

* 

0.0011**

* 

FDI I(0) 
0.0027

*** 

0.0154 *

* 

0.0043**

* 

***0.000

0 

0.0224 *

* 

***0.000

0 

 Eveiws.9من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج   املصدر:

 (pp)بطريقة  : نتائج اختبار جذر الوحدة3الجدول 

السلسلة 

 الزمنية 

 القرار

 )الرتبة( 

ول الفرق اال  املستوى   

ثابت  

 فقط

ثابت  

 واتجاه 

بدون  

ثابت  

 واتجاه 

ثابت  

 فقط

ثابت  

 واتجاه 

بدون ثابت  

 واتجاه 

GDP I(1) 0.4802 0.9203 0.8469 
0.0100 *

* 

0.0077 *

** 
0.0011***  

FDI I(0) 
0.0046

*** 

0.0154

** 

0.0046 *

** 

***0.00

00 

0.0000

*** 
***0.0000 

 Eveiws.9ج برنامج  من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائ  املصدر:

)  من الجدولين  )02خالل  و  السلسلة  03(  أن  نستخلص   )GDP    األول الفرق  عند  مستقرة 

)ثابت     FDIو بوجود  وهذا  املستوى  في  واتجاه(    فقط،مستقرة  ثابت  وبدون  واتجاه  وهذا ثابت 

الوحدة   اختبارين لجذر  نموذج االنحدPP و    ADFباستخدام  لنا استخدام  تؤكد  النتائج  ار  ، هذه 

 ( إلجراء اختبار التكامل املشترك.(ARDLالذاتي لإلبطاء املوزع 

 (: (ARDLاختبار التكامل املشترك باستعمال نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء املوزع  2.3.3

بداية   ARDLر الوحدة لالستقرارية تستكمل باقي خطوات منهجية  بعد القيام باختبارات جذ

 النموذج وأخيرا تقييمه إحصائيا وقياسيا.  بتحديد درجة التأخير املثلى ثم تقدير
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 تحديد درجة التأخير املناسبة: -أ

 AICنتائج اختبار الفترات املثلى حسب معيار  : 3الشكل

 
حسب   FDIو GDP خير املثلى لكال املتغيرين  من خالل الشكل أعاله يمكننا اختبار درجة التأ

 . ARDL (4, 4)وهي  AICمعيار 

 : نتائج اختبار منهج الحدود -ب

بحساب   نقوم  النموذج  معلمات  بين  عالقة  وجود  من  التأكد  أجل  من  F  اإلحصائية(من   )

 ( حيث تم اختيار الفرضيتين التاليتين:  Wald test)خالل اختبار 

:0املتغيرات      ال يوجد تكامل مشترك بين  210 ==H 

:0يوجد تكامل مشترك بين املتغيرات           211 H 

 : نتائج اختبار منهج الحدود4الجدول 

ARDL Bounds Test 

Date: 03/31/21   Time: 10:45 

Sample: 2004 2019 

Included observations: 16 

Test Statistic Value K 

F-statistic 7.145202 1 

Critical Value Bounds 

Significane I0 I1 

10% 3.02 3.51 

5% 3.62 4.16 

2.5% 4.18 4.79 

1% 4.94 5.58 

 Eveiws.9نتائج برنامج   على باالعتمادمن إعداد الباحث   املصدر:
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الحدود  اختبار  منهجية  باستعمال  املشترك  التكامل  اختبار  نتائج  أن   bond test  تشير  إلى 

    . %1 ,2.5 ,%5 ,%10اكبر من الحد العلوي عند مستويات املعنوية      F-statistic القيمة املحسوبة  

العدم   فرضية  نرفض  ونقبل   0Hومنه  املتغيرات،  بين  مشترك  تكامل  عالقة  وجود  بعدم  القائلة 

البديلة بين   1Hالفرضية  توازنية طويلة األجل  واملتغير GDP) التابع  املتغير    القائلة بوجود عالقة   )

 (.FDI)املستقل 

 :(UECM)نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير املقيد  3.3.3

 (UECM): نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير املقيد 5ل الجدو 

 
 Eveiws.9برنامج   على نتائج   باالعتمادمن إعداد الباحثين   املصدر:

 :  UECM وفيما يلي تقييم لنتائج تقدير نموذج

 املعايير الحصائية:   . أ

املعلمات  • معنوية  املاختبار  االحتمال  مقارنة  يكفي  العالم  معنوية  اختبار  لدراسة  حسوب : 

معنوية   مستوى  ومتغير   0.05مع  الثابت  أن  نالحظ  وبالتالي  ؛  الفرضيتين،  إحدى  الختبار 
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إحصائيا عند مستوى   االستثمار االجنبي املباشر ومتغير الناتج املحلي اإلجمالي كلها معنوية

 %. 5معنوية 

التحديد: • بـ    معامل  يقدر  التحديد  معامل  أن  أن   0.9385862R=نالحظ  وهو مقبول حيث 

مما يعني   اإلجمالي،% من الناتج املحلي  93.85قيمة التغير في املتغير املستقل يمكنها تفسير  

 دي. أن هناك ارتباط قوي بين االستثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصا

 قيمة  هي أعاله عليها املحصل 2Rقيمة معامل التحديد أن من نتحقق حتى  :Fisherاختبار   •

 للنموذج  الكلية املعنوية باختبار خالله من نقوم حيث ،Fisherنستخدم اختبار   موضوعية

لدينا أعاله  الجدول  خالل  فيشر  ومن   = Prob(F-statistic)وباحتمال     F=10.188  قيمة 

 .%5إحصائيا عند مستوى معنوية  ني أن اختبار فيشر معنوي مما يع ،0.005

 ب. املعايير القياسية: 

الطبيعي   • التوزيع  معادلة وه  لألخطاء:اختبار  لبواقي  الطبيعي  التوزيع  من  التحقق  و اختبار 

(، 0.27( باحتمالية  )2.58االنحدار حيث بينت نتائج االختبار للنموذج بأن قيمة جاك بيرا)

 . ل فرضية العدم القائلة أن بواقي معادلة االنحدار تتبع التوزيع الطبيعيوعليه يمكن قبو 

 : اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء 4الشكل 

 
 Eveiws.9برنامج   على نتائج   باالعتمادمن إعداد الباحثين   املصدر:

 Breusch-Pagan-Godfreyنتائج اختبار : 6الجدول 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 2.923360 Prob. F(9,6)          0.1024 

Obs*R-squared 13.02881 Prob. Chi-Square(9) 0.1613 

Scaled explained SS 3.449128 Prob. Chi-Square(9) 0.9438 

 Eveiws.9برنامج   من إعداد الباحثين باالعتماد نتائج املصدر:
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اختبار   نتائج  من  يساوي   Breusch-Pagan-Godfreyنالحظ  االحتمال  أن  التباين  لثبات 

القول  %10،  %5،  1%معنوية    وهو أكبر من مستوى   0.1613 النموذج ال يعاني  ، وعليه يمكن  أن 

 من اختالف التباين.

 Breusch-Godfreyنتائج اختبار : 7الجدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 7.244496 Prob. F(3,3) 0.0690 

Obs*R-squared 14.05931 Prob. Chi-Square(3) 0.0028 

 Eveiws.9برنامج   نتائج  : من إعداد الباحثين باالعتماد على ملصدرا

املفسرة   Breusch-Godfreyنالحظ من خالل اختبار     املتغيرات  بين  الخطي  التعدد  ملشكل 

الفرضية     prob= 0.0690أن نقبل  ثم  الجدولية ومن  القيمة  من  املحسوبة اصغر  القيمة  وبالتالي 

 :بين املتغيرات املفسرة في النموذجالعدم أي انه ال يوجد تعدد خطي 

 :  ( في األجل الطويل(ECMائج نموذج تصحيح الخطأ نتج.

 : تقدير العالقة في املدى الطويل8الجدول 

 Eveiws.9: من إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج  املصدر

أن   الجدول  )FDI)يظهر  على  معنويا  تأثيرا  التGDP(يمارس  أن  النتائج  وتشير  في       (  غير 

الط  في األجل  زيادة قدرها  بوحدة واحدة  إلى  يؤدي  ما يوضح    .GDPمن  8746891674.36ويل  هذا 

أن معامل إبطاء حد الخطأ     ECMفي األجل الطويل. كما أظهرت نتائج    FDIو  GDPعالقة طردية بين
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ECM    األ في  التوازنية  قيمته  نحو  اإلجمالي  املحلي  الناتج  متغير  عودة  ،  يكشف سرعة  الطويل  جل 

( والتي تعد معامل  -0.214( تقدر ب )t-1اختالل التوازن من الفترة )  حيث في كل فترة زمنية نسبة

 %.21.4تعديل ضعيف نوعا ما. أي ما يعادل 

اختبار االستقرار الهيكلي ملعامالت النموذج في األجل القصير يتم من  . اختبار استقرار النموذج:  د

ختبار املجموع التراكمي ملربعات  ( وا(CUSUMار املجموع التراكمي للبواقي  خالل اختبارين هما: اختب

 . (CUSUM OF SQUARESالبواقي 

 : اختبار كال من املجموع التراكمي للبواقي واختبار املجموع التراكمي ملربعات البواقي 5الشكل 

 
 Eveiws.9برنامج   على نتائج   باالعتمادمن إعداد الباحثين   املصدر:

اختبار   من  كال  أن  يتضح  البياني  الرسم  خالل   CUSUM OF SQUARESو  CUSUMمن 

%، مع  5يعتبران داخل حدود املنطقة الحرجة وهذا يدل على استقرارية هذه النموذج عند حدود  

خرج عن حدود القيمة الحرجة لكن سرعان ما عاد   CUSUM OF SQUARESاإلشارة إلى أن منحنى  

 إلى وضعية االستقرار. 

ن االستثمار  وجود أو عدم وجود سببية بي  من أجل التعرف على   نتائج اختبار سببية جرانجر:  ه.

( الفترة  خالل  الجزائر  في  واالقتصادي  والنمو  املباشر  إجراء  2019-2000األجنبي  من  البد  كان   )

أهم  من  يعتبر  حيث  املتغيرات  لهذه  األمثل  الزمني  التأخر  باختبار  يتأثر  والذي  السببية،  اختبار 

 ئج كالتالي: إجراء االختبار كانت النتا االختبارات املصاحبة للنماذج القياسية. وبعد

 AIC: نتائج درجات التأخير املناسبة وفق معيار 9جدول ال

 3 2 1 0 درجة التاخير 

AIC 50.9082 49.6719 49.8803 49.67159 * 

 Eveiws.9برنامج   على نتائج   باالعتمادمن إعداد الباحثين   املصدر:
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معيار قيم حسب  ألدنى  املناسبة  التأخير  املجال    AIC  درجة  يخص .  3هي    3-0في  فيما  أما 

 هي كما يلي: FDI وGDPنتيجة اختبار سببية جرانجر بين 

 اختبار سببية جرانجر نتائج :10جدول ال

Lags : 3 

Prob. F-Statistic Obs Null Hypothesis: 

0.0465 3.81767 17 FDI does not Granger Cause GDP 

0.5662 0.71301 GDP does not Granger Cause FDI 

 Eveiws.9برنامج   على نتائج   باالعتمادمن إعداد الباحثين   املصدر:

( 3.81767بلغت )  Fتشير نتائج التقدير للعالقة السببية في األجل القصير إلى أن إحصائية  

( قدره  األجنبي  0.0465باحتمال  االستثمار  في  التغير  بأن  القائلة  الفرضية  قبول  يعني  ما  وهذا   ،)

تغيرات في معدالت النمو االقتصادي حسب مفهوم جرانجر    اشر  يسبب حسب مفهوم جرانجراملب

إلى  االقتصادي  النمو  معدالت  من  تتجه  سببية  عالقة  وجود  فرضية  الختبار  بالنسبة  أما   ،

بلغت    Fاالستثمار األجنبي املباشر، فتشير النتائج إلى رفض هذه الفرضية، حيث بلغت  إحصائية   

نه يمكن القول أنه توجد عالقة سببية في اتجاه واحد من (، وم0.5662باحتمال قدره  )(  0.71301)

 االستثمار األجنبي املباشر إلى معدالت النمو االقتصادي. 

 . خاتمة:  4

من خالل هذه الدراسة حاولنا معرفة أثر االستثمار األجنبي املباشر على النمو االقتصادي 

االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية (، وذلك باستخدام نموذج  2019-2000في الجزائر خالل الفترة )

 . وتوصلنا من خالل هذا إلى جملة من النتائج: ARDL املوزعة املتباطئة

األجل   • طويلة  توازنية  عالقة  والنمو   )تكاملوجود   املباشر  األجنبي  االستثمار  بين  مشترك( 

 . 2019إلى  2000االقتصادي في الجزائر خالل الفترة من 

ومعنوي • موجبة  عالقة  بوجود  املبطأ  املباشر  األجنبي  االستثمار  بين  والنمو   4.3.2ة 

 االقتصادي في الجزائر على املدى القصير.  

وجود عالقة طردية ومعنوية بين االستثمار األجنبي املباشر   ECMبينت نتائج تصحيح الخطأ   •

 والنمو االقتصادي في األجل القصير. 
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ات • في  سببية  عالقة  األ وجود  االستثمار  من  واحد  النمو جاه  معدالت  إلى  املباشر  جنبي 

 االقتصادي. 

 النموذج املقدر في هاته الدراسة خالي من املشاكل االحصائية والقياسية. •

 االقتراحات: على هذه النتائج يمكن تقديم بعض وبناء

 توفير محيط أعمال شفاف وخال من الفساد والرشوة والبيروقراطية.  •

امل • على  تعيقالقضاء  التي  اإلدارية  بعض   شاكل  تقديم  من خالل  املباشر  األجنبي  االستثمار 

 التسهيالت.

 زيادة االهتمام بتشجيع االستثمار األجنبي املباشر من قبل الدولة.  •

 :قائمة املراجع .5

 األطروحات واملذكرات:   1.5

لنمو االقتصادي االستثمار األجنبي املباشر كأداة طلب لدعم ا(.  2019أبو بكر سمير قيوة. ) •

  األغواط. -أطروحة دكتوراه، جامعة عمار ثليجي-دراسة مقارنة-في الجزائر 

• ( بوشايب.  األجنبي (.  2018حسينة  االستثمار  على جذب  املالي  املحاسبي  النظام  تطبيق  أثر 

جامعة  دكتوراه،  أطروحة  الدولية،  املحاسبية  املعايير  الجزائر  اعتماد  ظل  في  املباشر 

  .03الجزائر

• ( نيزار.  االقتصادياال (.  2008رفيق  والنمو  املباشر  األجنبي  تونس،   -ستثمار  حالة  دراسة 

 باتنة.-جامعة الحاج لخضر  رسالة ماجيستير في العلوم االقتصادية، 

• ( بوله.  الجزائر  (.  2019سمية ولد  في  النمو اإلقصادي  املباشر على  االستثمار األجنبي   -أثر 

 أدرار.  -جامعة أحمد دراية ر،، مذكرة ماست2017-2000دراسة قياسية للفترة ما بين  

• ( دراسة (.  2013شهيناز صياد.  االقتصادي  النمو  في  املباشرة ودورها  األجنبية  االستثمارات 

 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير،  جامعة وهران. حالة الجزائر.

• ( ا(.  2015شوقي جباري.  النمو  على  املباشر  األجنبي  االستثمار  الة دراسة ح-القتصادي  أثر 

 أم البواقي.-جامعة العربي بن مهيديأطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية،  -الجزائر
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• ( بغداش.  الكريم  الجزائري، (.  2008عبد  االقتصاد  على  وآثره  املباشر  االجنبي  االستثمار 

 جامعة الجزائر.  أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، 

ة ألثر املتغيرات الكمية والكيفية على االستثمار دراسة قياسي(.  2015عز الدين مخلوف. )- •

 . 3جامعة الجزائر  أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية.-حالة الجزائر -األجنبي املباشر

• ( العيد بيوض.  النمو االقتصادي، (.  2011محمد  املباشر على  أثر االستثمار األجنبي  تقييم 

ا مدرسة  اطار  ماجستيرفي  ارسالة  في  االقتصادية،لدكتوراه  عباس    لعلوم  -جامعة فرحات 

 سطيف. 

• ( البلدان (.  2017هند سعدي.  في  النمو االقتصادي  املباشرة على  أثر االستثمارات األجنبية 

   املسيلة. -جامعة محمد بوضيافالعربية، أطروحة دكتوراه في العلوم التجارية، 

 املقاالت:  2.5

تثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصادي في (. االس2018,  9  1جمال زدون، و تركية بغداد. )  •

، 02، املجلدمجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي.  2016/ 1980دول مجلس التعاون الخليجي  

 . 02العدد

(. االستثمار األجنبي املباشر وانعكاساته 2018,  09  01سيد أحمد زناقي، و مريم حسناوي. ) •

 .  02، العدد2قتصاد التطبيقي، املجلدالتنمية واإلمجلة في االقتصاديات الناشئة. 

 : باللغات األجنبيةاملراجع قائمة  3.5

• OECD(2008),  OECD Benchmark Definition of Foreign Direct 

Investment,FourthEdition   

• OECD ( .1998  .) surves of OECD: work on international  . OECD publiching . 

• UNCTAD. (2007). Transnational Corporation:Extractive Industries and 

Development. word investment raport 2007. 
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      08/10/2120تاريخ النشر:                04/10/2120تاريخ القبول:                  07/07/2120تاريخ االستالم: 

إ

إ:إملخص

 كبيرة على  تحسينات   تخلق   أن  يمكن  استدامتها   في  الصغيرة  والتغيرات   البيئة   على  كبير  تأثير  للمباني

التكنولوجياو   .  بأسره  املجتمعو   البيئة  أن  املباني    الالزمة  رغم  هذه  مثل  إاللتصميم  تسويقها   متوفرة    أن 

كما أن األبحاث في    الصحية، و   التعريف بالفوائد البيئية   يتعد لم  و   والعمالء مازال في مراحله األولى للجمهور 

،  الخضراء  للمباني اليالح  التسويقي الوضع  هو دراسة البحث  هذه من  قليلة، فالهدفهذا املوضوع ال تزال 

كيف يمكن تبني استراتيجية تسويقية يمكن من خاللها توجيه الزبائن لإلقبال على مثل هذه املباني رغم  و 

 تكلفتها املرتفعة. 

مفتاح مستدام  ،ستدامم  تصميم  ،التسويقية  استراتيجية  ، رألخض ا  بناء  :يةكلماتإ عالمة    ، تصنيف 

 . تجارية خضراء

 M39؛ M31 ؛M30إ:JELإاتتصنيف

Abstract:  

Buildings have a powerful impact on the environment and mini changes in their 

sustainability can create major improvements on the environment and on the whole society. 
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The technology needed to build environmentally efficient buildings and the knowledge 

about their benefits are available, however, the ways to introduce it to the public and 

customers and through this increasing the number of green buildings has not been a subject 

of much research. The aim of this article is to examine the current green buildings marketing 

practice. 

Keywords:  Green Building; Marketing Strategy; Sustainable Design; Sustainable 

Classification; Green Brand.  

Jel Classification Codes : M30 ; M31 ; M39. 

إ

إإإ:مقدمةإإ.1

 
ً
واسعا  

ً
واهتماما عناية خاصة  املنصرم  القرن  من  األخير  العقد  في  العالم  دول  معظم    أولت 

 بمواضيع حماية البيئة والتنمية املستدامة، ولم يولد هذا االهتمام من فراغ فقد تعالت األصوات

املنادية   بخفض البيئية  ونادت  املختلفة  البشرية  األنشطة  عن  الناجمة  البيئية  اآلثار  بتقليل 

فإن   املخلفات لذلك  ونتيجة  القادمة.  لألجيال  الطبيعية  املوارد  قاعدة  على  والحفاظ  وامللوثات 

العمرانية في هذا العصر لم تعد بمعزل عن القضايا البيئية امللحة التي بدأت تهدد العالم   القطاعات

  نوات القالئل األخيرة، فهذه القطاعات من جهة تعتبر أحد املستهلكين الرئيسيين لها في الس    نبهوتم الت

البناء  صناعة  عمليات  فإن  أخرى  جهة  ومن  والطاقة،  واملياه  واملواد  كاألرض  الطبيعية    للموارد 

 بة. وتبقىدة ينتج عنها كميات كبيرة من الضجيج والتلوث واملخلفات الصل والتشييد الكثيرة واملعق  

وديمومتها   االقتصادية للمباني بسبب استمرارها-مشكلة هدر الطاقة واملياه من أبرز املشاكل البيئية

 املبنى.طوال فترة تشغيل 

العام   الوعي  لتنامي  ونتيجة  وغيرها  األسباب   اولهذه 
 
ألنشطة   جاهت املصاحبة  البيئية  اآلثار 

نو   في هذا    التحدي األساس ي الذيصين أن  ه بعض املتخص  البناء فقد  يواجه القطاعات العمرانية 

 ادورها التنموي    الوقت إنما يتمثل في مقدرتها على اإليفاء بالتزاماتها وأداء
 
جاه تحقيق مفاهيم التنمية ت

 
 
يطرة البيئية على املشاريع العمرانية ستكون والس    املة، وأضاف آخرون بأن اإلدارةاملستدامة الش

 القطاعات في القرن الواحد والعشرين.   ة في هذهاملعايير التنافسية الهام  واحدة من أهم 
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وأساليب جديدة لم تكن مألوفة من قبل   مة مفاهيممن هنا نشأت في الدول الصناعية املتقد  

املستدام" و"العمارة الخضراء" و"املباني   في تصميم وتنفيذ املشاريع، ومن هذه املفاهيم "التصميم

ه االهتماماملستدامة"،  تعكس  جميعها  املفاهيم  بقضايا   ذه  العمرانية  القطاعات  لدى  املتنامي 

وخفض البيئة،  حماية  ظل  في  االقتصادية  للموارد   التنمية  األمثل  واالستغالل  الطاقة،  استهالك 

 .دةاملتجد   على مصادر الطاقةكثر الطبيعية، واالعتماد بشكل أ
نسبتها   إال أن يتضاعف حجم سوق املباني الخضراء كل ثالث سنوات.  ،  وفًقا لتقارير الصناعة

العاديين في جميع أنحاء   فرادحقيقة أن األ   إلىراجع  هذا  و   تبقى منخفضة مقارنة باملباني التقليدية 

بتغير   ال يهتمون   ببساطةأنهم    أولهم  العالم ليسوا على دراية بجميع فوائد املباني الخضراء املتاحة  

قضايا العدالة االجتماعية التي يشار إليها بشكل    املوارد الطبيعية، أوذ استنفاأو    ،التلوثأو    ،املناخ

 ناعية مهمة. شائع في الترويج لألبنية الخضراء كممارسة ص

ي رغبات األفراد من خالل  تلب  و   التعريف بها   و   يأتي دور التسويق في الترويج لهذه الصناعة  وهنا

التشغيل املنخفضةإنشاء     نة من حيث نفقات  وتحسين  ،  مباٍن أفضل توفر جودة معيشة محس 

 . والفوائد الصحية، واإلنتاجية ،واألناقة ،الراحة 

إبحث:إالإاشكاليةإ1.1

 التالية:خالل ما سبق نطرح اإلشكالية  من

إايجبإإالتيماإهيإاالستراتيجياتإالتسويقيةإ
 
إعلىإالبناياتإالعمالءإلإلقبالإلقناعباعهاإت

 الخضراء؟

إمفهومإالبناياتإالخضراء .2

إ:تعريفإالبناءإاألخضر 1.2

مختلفة   مصطلحات  إال  ليس  املستدام  البناء  أو  األخضر  البناء  مصطلح  واحد  إن  ملفهوم 

ن يتم هذا التصميم بطرق مسئولة بيئيا. حيث إن للعمارة  أيقصد به عملية التصميم مع الطبيعة، و 

ت  نارض نتيجة لدورها املركزي داخل مكو  أل للحياة على كوكب ا  الالزمةنظمة العاملية  أل ا  دور في بقاء

العمارة    نإالعمارة،  وتخطيط وتصميم داخلي وخارجي وما إلى ذلك من نتائج    البيئة بما فيها من عمارة

 
 
املناخ والغرباء والحيوانات املتجولة، حيث تتكون العمارة   مس وتقلباتهي وسيلة للوقاية من الش

، املختلفة للمبنى وشكل املبنىنظمة  أل وا  ساسية أل دة في البنية اساليب التقنية املتعد  أل من العديد من ا

 . (2، صفحة 2016)عطوة،  ةولكل منها أساليب تقنية مختلفة سواء كانت عالية أو تقليدي  
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العاملي    وحسب البناءالخضراء    لألبنيةاملجلس  و   يعتبر  تصميمه  خالل  من   
ً
نشائه إأخضرا

والطبيعة حداث تأثيرات ايجابية على املناخ إبعاد أية آثار سلبية ويمكنه من إوتشغيله على تقليل أو 

املبنى األخضر    رفيعو   تحافظ املباني الخضراء على املوارد الطبيعية وتحسن من جودة حياتنا.    حيث

واإلدارة املسئولة عن بناء بيئة صحية قائمة   بتكاراال عبارة عن    هوو   .داءبأنه مبنى مستدام أو عالي األ 

هو   النوعية من العمارة  هذه  وهدف.  (6، صفحة  2011)املشد،  لبيئية  ا  واملبادئعلى املوارد الفعالة  

 .املواردعلى البيئة من خالل الطاقة وفعالية  يلبالس   الحد من التأثير 

 ملنظمة الصحة العامليةو 
ً
(  التقليدية العقارات)الجديدة في العالم العقارات من% 30فإن،  فقا

اإلضاءة الجيدة جعل منها بيئة مناسبة  و   حيث أن عدم توفير هذه املباني للتهوية،  اني مريضةهي مب

بعض أنواع السرطانات إضافة إلى  و   الصداعو   للعديد من األمراض التي تصيب اإلنسان كالحساسية 

النفسية  له تبعات على الجوانب االقتصاديةو ،  العديد من األمراض   فمثال ،  االجتماعيةو   هذا مما 

 للتقارير األمريكية فإن الت  
ً
أما ،  مليار دوالر  30كلفة املباشرة للتعامل مع هذه األمراض تجاوزت  وفقا

 ر . مليار دوال   100العمل فقد تجاوزت الغياب عن و  تكلفة تدني اإلنتاجية

إمراحلإتطورإالبناءإاألخضر:إ2.2

   لبناءيختلف عن ا لبناء األخضر  إن ا
 
ويوجد به تأكيد على   ب ه أكثر تداخل وتشع  التقليدي في أن

 في البناء والكفاءة من العمل والخدمة لعشرات  االقتصادهندسة وعلم البناء على أن يحقق املبنى  

جديدة ويستفاد منه    الستعماالتف  املستدام بمبنى قابل للتكي    لبناءنوات، وبذلك يمدنا هذا ا الس  

 و   .من أجزائه بإعادة استعمالها  لسنين عديدة وأيضا يستفاد
 
   :كليمكن أن نوضح ذلك من خالل الش
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إتطورإالبناءإمراحل :1شكلال

 

 

 

إ

إ

إ

إ

إ

إ

 

إ

إ

إ

 3، صفحة 2016عطوة، إإاملصدر:

األخضر هو املبنى الذي يراعي االعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل البناء، وهي   ىاملبن

الفراغات  تصميم  هي  تراعى  التي  الرئيسية  واالعتبارات  والصيانة،  التشغيل  التنفيذ،  التصميم، 

ككل على وكفاءة الطاقة واملياه، وكفاءة استخدام املوارد، وجودة البيئة الداخلية للمبنى، وأثر املبنى  

كامل، حيث يقوم فريق الفرق الرئيس ي بين املباني الخضراء واملباني التقليدية هو مفهوم الت  .البيئة

من املتخصصين في البناء بالعمل معا منذ مرحلة ما قبل التصميم الي مرحلة ما بعد السكن لتحسين 

 . (1، صفحة 2020)زفار،  ف كاليحسين األداء والتوفير في الت  خواص االستدامة البيئية للمبنى وت

 مبادئإالبناءإاألخضر:إإ3.2

 .للتجديد  غير القابلةاملوارد  استهالكالحد من  -

 .الطبيعيةتجميل البيئة  -

 .امةالس  املواد  استخدامإزالة أو الحد من  -

 .املياه واملوارد االخرى و  االستخدام األمثل للطاقة -

 .الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسيةاستخدام  -

 .الحد من التلوث والنفايات وامكانية اعادة االستخدام والتدوير -

االنبعااث
 ت

 اجلودة

 املواد

 الزمن

 التكلفة

 تنوع بيئي

 اجتماعية اقتصادية

االنبعااث املواد
 ت

 تنوع بيئي

 بيئية

 التتكلفة 

 الزمن
 

 اجلودة

 التكلفة

 اجلودة الزمن

 النموذج التقليدي:

يركز على جوانب 
 التكلفة الزمن والجودة

 النموذج الجديد:

يراعي الجوانب البيئية، تقليل 

نبعاثات استهالك المواد، تقليل اال
 الصادرة ومراعاة التنوع البيئي

:مستدامالنموذج ال  

يراعي المحيط العالمي وهو صميم اتا
التصميم واالنشاء المستدام الذي يراعي 

فيه االبعاد االقتصادية االجتماعية 
 والبيئية



 
إدوميإسمرة،إزياتإعادلإ

 

218 

 

 .تعزيز جودة الهواء البيئية الداخلية -

 .امةاستخدام املواد املستدامة وغير الس   -

 .والبناء والتشغيل جودة حياة ساكني املبنى مالتصميثناء أ خذ باالعتباراأل  -

 .رةف مع البيئة املتغي  تيح التكي  تصميم البناء ي -

   املبادئ  هذهوتطبيق  
 
التأثير  يقل واملشي    لبيالس  ل  الطبيعية  البيئة  حيث  على  من  املباني  دة 

  ممارسات  يعرف بأنه املبادئ هذهمن  انطالقااملستدام  فاملبنى ،يوالعامل  يومحيطها املباشر واإلقليم

املتكاملة  التيالبناء   الجودة  إلى    املنطقي  فاالستخدام   .البيئية(  االجتماعية،،  االقتصادية)  تسعى 

الطبيعية املالئمة    للموارد  املوارد  فييسهم    للمبانيواإلدارة  وتقليل    إنقاذ  الطاقة   استهالكالنادرة 

مع البيئة  كاملة  االعتبار  فياألخذ    وتحسين  املبنى  حياة  الجودة  ،  دورة  ، الوظيفية،  البيئيةوكذلك 

 ويمكن أن نوضح ذلك من خالل الشكل التالي:ية. القيم املستقبلو  ةالجمالي

إدورةإحياةإاملبنىإالكاملةإإ:2الشكلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6، صفحة 2011املشد،  املصدر:  

إ:إأهميةإالبناياتإالخضراء 4.2

 :(85، صفحة 2020)بكدي،  ق عدة مزايا أهمهاأثبتت التجارب أن البناء األخضر يحق  

 التصميم
 املستدام

 االنشاء

 االشغال

 التشغيل

الهدمإوإعادةإ

 االستخدام

 البرنامج
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الزراعية - األراض ي  حماية  من خالل  للمبنى  البيئي  األثر  املباني و   تقليل  من  املخرجات   تقليل 

 تدويرها.و 

 القيادة التنافسية.و  تحقيق الريادة  -

 أسواق جديدة تعزز التنمية املحلية. و  خلق فرص استثمارية -

 Leedفاملباني املعتمدة من قبل شركة  ،  تعزيز السمعة مما يرفع من القيمة العقارية للمبنى -

تكاليف تشغيل منخفضة  هي الداخلية  و   مباني ذات  البيئة  ملجموعة   جذابة  األفضلجودة 

املستثمرين من  لقد األفرادو   الشركاتو   متزايدة  تدخل   .  األداء  عالية  البناء  ميزات  أصبحت 

 بشكل متزايد في قرارات املستأجرين بشأن تأجير األماكن.

زيادة اإلنتاجية: أشارت دراسات عديدة إلى ان إنتاجية املوظف الذي يعمل داخل مبنى يراعي  -

كما أن البناية الخضراء تتطلب ،  %  20إلى  %  15أن تزيد من  يمكن  ،  مبادئ العمارة البيئية

   %  10  إلى   %  5استثمار أعلى بحوالي  
 

 أنها تحقق توفيرا كبيرا في من تكلفة األبنية العادية، إال

 
 
في إحصائية أخرى تشير إلى أن تكلفة و.(2016)صاروط،    يانةالص  و   التشغيلو   اقةتكاليف الط

يحتل إجمالي و  أكثر من االستثمار في املبنى العادي، % 4 - % 2االستثمار في املبنى تزيد بنسبة  

في الطاقة نحو   العادي، حيث تعد   %  60االستثمار  املبنى  في  من إجمالي االستثمار اإلضافي 

الحرارية املكون  و   الجدران  املزدوج  الخضراء   ي االستثمار الزجاج  البناية  تسمح  كما  األهم، 

وفي إحصائية أخرى تشير إلى إمكانية اقتصاد   من استهالك الطاقة.  %  40  -  %  30باقتصاد  

 .% 80و 30الطاقة بنسبة تتراوح بين 

الطاقة الذي يتسبب في ارتفاع فاتورة  استعمالها: فاستهالكترشيد و  تقليل استخدام الطاقة -

 على أجهزة التكييف كبير  التي تنشأ من االعتماد بشكل    الكهرباء له ارتباط وثيق بظاهرة املباني

اإلضاءة االصطناعية إلنارة   أن االعتماد على  الطبيعية، كمااالصطناعية مع إهمال التهوية  

الكهرباء إلى زيادة فاتورة  الداخل يقود  البيئية   وفي نفس  املبنى من  الفوائد  الوقت يقلل من 

إلى األوقات  بعض  في  تدخل  الشمس  أشعة  كانت  لو  فيما  املبنى.    والصحية  أن داخل  كما 

في تكاليف إضافية يتسبب  املشروع مما أثناء تنفيذ تهدر  البناء التيمواد  الكميات الكبيرة من

سب بعض التقديرات فإن صناعات فح  املخلفات.ويقود في نفس الوقت إلى تلويث البيئة بهذه  

تستهلك حوالي العالم  على مستوى  األوليةمن    %  40  البناء  املواد      إجمالي 
ً
)قعدان،   سنويا

 من إجمالي   %  70  في الواليات املتحدة األمريكية تستهلك املباني وحدهاو  .(4، صفحة  2012

حيث   من انبعاثات البيت الزجاجي.  %  30للطاقة بجميع أنواعها، وتتسبب فياالستهالك الكلي  
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كتابه    James Winesاملعماري    يشير  تستهلكفي  املباني  أن  إلى  الخضراء"   سدس  "العمارة 

 . إمدادات املاء العذب في العالم، وربع إنتاج الخشب 

التعرض لإلضاءة االصطناعية قد أثبتت األبحاث الحديثة أن  الحفاظ على الصحة العامة: ل -

ة اإلنسان على املستويين النفس ي في حدوث أضرار جسيمة على صح    لفترات طويلة يتسبب

عملية وتعد  واالفتقاد   والبدني.  اإلنارة  مصابيح  عن  الصادرة  الضوئية  للذبذبات  التعرض 

املكتبي  لإلضاءة العمل  بيئة  منها  تعاني  التي  السلبية  اآلثار  أهم  من  ظهرت الطبيعية  فقد   ،

لذلك املتقدمة تضمنت   نتيجة  الصناعية  الدول  في بعض  املستخدمين  شكاوى عديدة من 

   الصداع الشديد، واألرق. ،اإلعياء  ،الجسدي اإلحساس باإلجهاد

 يمكن أن نلخص ما سبق في الشكل التالي:

إفوائدإاملبنىإاألخضرإ:3لشكلإا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3، صفحة 2016عطوة، إاملصدر:

لتحقيق   التي تقدمها العمارة املستدامة الخضراء تقود  وهكذا فإن الحلول واملعالجات البيئية

 لها: فوائد اقتصادية ال حصر 

من املباني مبنى    99  ففي مسح ميداني أجري على  توفير تكاليف الطاقة على املدى الطويل،  -

أنها وجد  املتحدة  الواليات  في  بنسبة    الخضراء  أقل  طاقة  املباني    %  30تستهلك  مع  مقارنة 

مرحلتي التصميم والبناء يمكن يتم دفعها في    التقليدية املماثلة. لذا فإن أي تكاليف إضافية

 تقليص املخاطر

 رفع مستوى أداء البيئة

 تحسين انتاج شاغلي املكان

 خفض التكاليف على مدار حياة 

 الجوانب البيئية وإدراكزيادة فهم 

ا
ستدام

وائدإاملحتملةإللمبنىإامل
 لف
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النظرة التقليدية ملحاولة تقليل تكاليف   استعادتها بسرعة. وباملقارنة بذلك فإن اإلفراط في

 .أعلى بصورة مستمرة البناء األولية يمكن أن يؤدي إلى مواد مهدرة وفواتير طاقة

يقلل   إلضافة إلى أنهبا  –على سبيل املثال    –استعمال ضوء النهار الطبيعي في عمارات املكاتب   -

 يجعل العاملين أ 
ً
، فقد وجدت الدراسة كمن تكاليف الطاقة التشغيلية فهو أيضا

ً
ثر إنتاجا

أن   ميشيغاناملتخصصان في علم النفس البيئي بجامعة    Rachel and Stephenأجراها    التي

منا على  إطاللة  لهم  تتوفر  الذين  أظهروا رض ى  ظر املوظفين  مكاتبهم  تجاه كثأ  طبيعية من  ر 

  ب  الغياب انخفضتأن نسبة    كما   العمل، وكانوا أقل إجهادا وتعرضهم لألمراض كان أقل

15 %. 

أ - إلىكما  يؤدي  التسوق  مراكز  في  الطبيعي  النهار  ضوء  استعمال  املبيعات،   ن  حجم  رفع 

في الكفاءة  ذات  املباني  تقنيات  في  املتخصصة  االستشارية  ومقرها الطاقة    فاملجموعة 

املخازن   في  %  40 ، وجدت أن املبيعات كانت أعلى بنسبةHeschong Mahone  اكاليفورني

السقف  تمت إضاءتها من خالل فتحات  التي  أداء و   ،التسويقية  أن   
ً
أيضا املجموعة  وجدت 

 أفضل بنسبة 
ً
 . %20 الطالب في قاعات الدرس املضاءة طبيعيا

إأنظمةإتصنيفإالبناياتإالخضراء:إ5.2

آنذاك يفكرون ويتساءلون بدأ املعماريون    ،  من القرن املاض ي  بعينات الس  مع أزمة الطاقة في  

محاطة بالزجاج والفوالذ وتتطلب تدفئة هائلة وأنظمة تبريد   عن الحكمة من وجود مباني صندوقية

أصوات  مكلفة، تعالت  هناك  في   ومن  كفاءة  األكثر  العمارة  اقترحوا  الذين  املتحمسين  املعماريين 

الواليات املتحدة، توماس    ومنهم: ولياماستهالك الطاقة   ماكدونو، بروس فول وروبرت فوكس من 

أملانيا، من  بريطانيا  هيرزوج  من  روجرز  وريتشارد  فوستر  وبلورة وا  بدأو   ،ونورمان  باستكشاف 

تشغيل وصيانة املباني، وكانوا   "  التصاميم املعمارية التي ركزت على التأثير البيئي طويل املدى أثناء

أبعد من   ملا هو  تأص    التكاليف األوليةمشكلة  ينظرون  نظمة األ لت بعض  للبناء.  ومنذ ذلك الحين 

  . 1990في العام    BREEAM  الذي تم تطبيقه في بريطانيا  عياراملمثل    الخضراء  تقييم املبانيو   لتصنيف 

الطاقة    ونظام   تصميمات  في   L.E.E.D  (Leadership in Energy andالبيئة  و   الريادة 

Environmental Design)    عام  الذي بتطبيقه  البدء  للبناء   USGBCشهادة  يمنح  و   ،2000تم 

هو نظام و ،  للمشاريع املتميزة في تطبيقات العمارة املستدامة الخضراء في الواليات املتحدة  األخضر

عالية األداء، حيث يقيم و   مراعية للبيئةتشغيل مباني و   نشاءإو   معترف به دوليا بأنه مقياس تصميم

  أدائها.و  يقيس أثر أي منشأةو  صنيف نظام الت  
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بها تتكون من قائمة بسيطة من املعايير املستخدمة في   وهذه املعايير التي يتم تزويد املعماريين

بالض   املبنى  التزام  مدى  على  للمب  وابطالحكم  نقاط  منح  يتم  املعايير  لهذه   
ً
ووفقا في الخضراء،  نى 

 : جوانب مختلفة

 . نقطة( 17)املبنى تمنح في حدود  كفاءة استهالك الطاقة في -

 . نقاط( 5)كفاءة استخدام املياه تمنح في حدود  -

 . نقطة( 15)نقاط جودة وسالمة البيئة الداخلية في املبنى إلى حدود  في حين تصل -

للمبنى مثل: مولدات الطاقة اكتسابها عند إضافة مزايا محددة    أما النقاط اإلضافية فيمكن -

 ثاني أكسيد الكربون.  املتجددة، أو أنظمة مراقبة غاز

 Aditi)  مجموعها وتصنيفهاوبعد تقدير النقاط لكل جانب من قبل اللجنة املعنية يتم حساب  

Midha, 2013, p. 3) : 

نقطة( يحصل على تصنيف )ذهبي(، وهذا    39)يبلغ   (LEED) ق مجموع نقاطاملبنى الذي يحق   -

%( على األقل مقارنة بمبنى  50)على البيئة بنسبة  أثيراتالتصنيف يعني أن املبنى يخفض الت  

 .تقليدي مماثل له

يحق   - الذي  املبنى  يبلغ    قأما  نقاط  على    52)مجموع  فيحوز  وهذا تصنيف)بالتينينقطة(   ،)

على األقل مقارنة (  %  70)يحقق خفض في التأثيرات البيئية بنسبة    التصنيف يعني أن املبنى

 .بمبنى تقليدي مماثل

 إتسويقإاملبانيإالخضراء .3

إإاملستهلكإإسلوك 1.3
 
إ:جاهإاملبانيإالخضراءات

املستهلك   سلوك  دراسات   اتتأثر 
 
عوامت بثالثة  الخضراء  املباني  تشييد   Mehraz)  لجاه 

Boolaky, 2015, p. 72):  

العميل  تتغير   املوقع: - له    تفضيالت  مكان  فكل  فيه،  يتواجد  الذي  املكان  ظروفه حسب 

فالالخاصة املناطق  ،  في  يعيشون  الذين  يهتمون سكان  تحافظ    الباردة  بنايات  على بتوفير 

 الحارة.في املناطق  لسكان الذين يعيشون صحيح بالنسبة ل والعكسالحرارة 

 الوقت املستغرق في انشاء مثل هذه املباني. قت:إالوإ  -
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املحليةإ - البيئةإ قضيةإ البيئ  :أولويةإ عناصر  املحلية تتغير  الظروف  حسب  واالستدامة   ة 

وفًقا لذلك ومن املرجح أن تتغير استراتيجيات   ستتغير   البناءممارسات  و   فإن الحلول ،  وبالتالي

 أن تكون ضرورة مستقبلية. التسويق األفضل واألساليب األكثر إبداًعا

إ:إملبانيإالخضراءاإلتسويقإإ Yudelsonإستراتيجيةإ 2.3

مختلفة  Yudelson قسم خطوات  أربع  إلى  الناجحة  الخضراء  املباني  تسويق   استراتيجية 

(Yudelson  ،2007)والتمايز املواقع  وتحديد  واالستهداف  التقسيم  يوضح حسب    :  الشكل   هما 

  :التالي

إالخضراءإاملبانيإتسويقإفيإالتنافس يإاألربعةإللنجاحالخطواتإإ:4الشكل

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Source: Henna Eerikäinen and Anna-Liisa Sarasoja, 2012, p4 

ويجب أن تكون ،  يجب أن يعتمد التسويق على خطة تسويق واضحة وقوية مع مجال للمرونة

 تتلخص هذه الخطة في النقاط التالية: خطة. ال لكتالشركة بأكملها مكرسة لتنفيذ 

يتعين على الشركة تقسيم العمالء املحتملين واختيار القطاعات األكثر ربحية وق:  تقسيم الس   -

الشركات بين  باألسواق  األمر  يتعلق  عندما  القيمة  (B2B) الستهدافها.  عالية  واملنتجات 

للغايةوامل واالستهداف،  خصصة  املباني  تطوير   .مثل  ويجب  اإلستراتيجية  تخصيص  يجب 

من الضروري أيًضا إيصال قيم الشركة بوضوح و ،  إستراتيجية التسويق لكل عميل على حدة

تميزإالشركةإ

لتحديدإ

 موقعهاإفي
 أذهان
العمالء تموقعإ

الشركةإمعإ

 املنافسين

استهدافإ

محددإللزبائنإإ

للمبانيإ

 اخلضراء

تحديدإ

قطاعاتإ

السوقإالتيإ

يمكنإ

 الوصولإإليها
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منافسيها عن  الشركة  يميز  ما  كسوق ،  وإظهار  جاذبية؟  أكثر  الشركة  عرض  يكون   فلماذا 

 العهد. ال حديثة التي ال تز بالنسبة للمباني الخضراء 

 من خالل: سواقاأل تعرف على ال -

 د الجمهور املستهدف.  يحدت •

 تحليل شامل للمنافسين.  •

 فهم التحديات والفرص لبناء البيئة الخضراء.  •

سيكون من املنطقي أن تجد الشركة موقًعا غير مستخدم في السوق وتنشئه بمفردها. عند 

 يجب على  ،  اتباع هذه االستراتيجية
 
إلثبات  ،  مثل شهادات البناء،  ة ملموسةالشركة الحصول على أدل

 تفوقها وإجراءاتها املستدامة. الوعود الفارغة تكاد ال تكفي لجذب عمالء على املدى الطويل. 

 التنفيذ:   -

 . هدافاأل توصيل  •

 رسالة واضحة ومقنعة. تحديد •

 االنتقال إلى البيئة الخضراء لوسائل اإلعالم املحلية.  توصيل مزايا •

 ٪ من املبيعات(.5٪ إلى 2واقعية )حوالي  اتتطوير ميزانية تسويق / إعالن •

 . (Dimeo, 2009) املسؤول عن التنفيذتحديد و  الخطة لتنفيذزمني كتابة جدول  •

 العالمةإالتجارية:تسويقإاملبانيإالخضراءإمنإخاللإإ3.3
  التجارية  العالمة  تعد

ً
 تطوير  يمكن.  الخضراء  املباني  بتسويق  األمر  يتعلق  عندما  مهًما  عامال

  واملصداقية  املوثوقية  من  ن تتكو    والتي  يقدمها  التي  والفوائد  جيًدا  معروف  تجارية  عالمة  اسم

على  يعتبر .  االعتبار  في  البيئية  الجوانب   أخذ  خالل  من،  ة والحج    واملسؤولية  العمالء   أن   مولدر 

.  أخالقية   أو  عاطفية   ألسباب  هذا  يكون   ما  غالًبا.  املستدامة  التنمية  تعزز   التي  املنتجات  يفضلون 

  يشعرون   تجارية  عالمة  أو  شركة  تقدمها  التي  للعروض  مالءمة  أكثر   تصورات  العمالء  يشكل  ما  غالًباو 

  يكون   ما  غالًبا،  واجتماعًيا  بيئًيا  مسؤولة  بأنها   نفسها  تصف   التي  والشركات،  بالفعل  تجاهها   باإليجابية

  .(Kotler. P, 2009, p. 124) التطلعات هذه لديها ليس التي الشركات من والءً  أكثر  عمالء لديها
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. الشركة  لنجاح  أساسًيا  أمًرا  أوجدتها  التي  بالتوقعات  والوفاء  القوية   التجارية  العالمة  تعتبر 

 العمالء  أن  واالبتكار  التكنولوجيا  وتضمن  الشركة  إلى  العمالء  والتسويق  التجارية  العالمة  ستجلب

 . البقاء سيختارون

 عاطفية   أو  وظيفية  أنها  على  التجارية  العالمة  موقع  تحديد  استراتيجيات  تصنيف   يمكنو 

(Henna Eerikäinen, 2012, p. 3): 

 العالمة  سمات  إلى  تستند  التي  الخضراء  املواقع   تحديد  إستراتيجية  تهدف  االستراتيجيةإالوظيفية:-أ

املبنى   معلومات  تقديم  خالل  من  التجارية  للعالمة  روابط  بناء  إلى  الوظيفية  التجارية   حول صفات 

 للبيئة.  الصديق

  خالل  من   فقط  املنتج  وضع  على  تعتمد  التجارية  العالمة  استراتيجية  كانت  إذا،  ذلك  ومع 

 يكفي   بما  كبيرة  فردية   فوائد  يوفر  ال  قد للمبنى   البيئي التأثير   تقليل  أن  حقيقة  فإن،  الوظيفية  سماته

   يكون   أن  يمكن  اإلستراتيجية  من  النوع  هذا.  نجاًحا  أقل  االستراتيجية  هذه  يجعل  قد  للمشتري 
ً

 سهال

 . التمايز على التجارية العالمة قدرة من تحد وقد املنافسين قبل من أيًضا تقليدها

 أيًضا  التركيز   خالل  من  الشركة االستراتيجية الوظيفية  تكمل  أن  يجب  العاطفية:االستراتيجيةإإ-ب

  والرضا.   بالرفاهية  شعوًرا  تكون   قد  والتي،  التجارية  للعالمة  العاطفية  الفوائد  من  مختلفة  أنواع  على

 .العاطفية ماتالس   مع الفعلية الوظيفية الفوائد ربط يجب وبالتالي

 األخضر   التسويق  في  الخضراء  املواقع  تحديد  الستراتيجية  العاطفية  الكامنة  األبعاد  أن  ورغم

الإال  .  أقوى   تأثير   لها بل  األكثر   اإلستراتيجية  حصرًيا  اعتباره  ينبغي  أنه   استخدامه  يجب  فعالية، 

 تجذب  التي  املشتركة   ةاالستراتيجي    ستؤدي.  التجارية  العالمة  مكانة  تحديد  في  ةتكميلي    كطريقة

  وبالتالي .  بمفردها  الوظيفي  أو  العاطفي  الوضع  من  أقوى   موقف   تأثير   إلى  والعاطفية  املالية  الفوائد

   استراتيجيات  تهدف  أن  يجب
 
، للطبيعة  والعاطفية  املمتعة  بالصور   التجارية  العالمة  ربط  إلى  صالاالت

 .  التنظيمية والفوائد بيئًيا السليمة البناء سمات حول  معلومات تقديم مع

إاألهدافإالتسويقيةإللمبانيإالخضراء:إ4.3

الجودة أساس  على  الخضراء  املباني  في  املنافسة   املرتفع  عرالس    فإن  وبالتالي،  عروالس    تتم 

   يعتبر   الخضراء  للمباني  املحتمل
ً
   عامال

ً
  يكون   فلن،  الخضراء   املباني  على  الطلب  يزد   لم  فإذا.  سلبيا

  استثماره   يجب   الذي  اإلضافي  والوقت  املرتفعة  البناء  تكاليف   ألن  املالية  الناحية  من  مفيًدا  إنتاجها

 خلق هو  من التسويق الهدف فإن ، وبالتالي. الشراء سعر  مع موازنته يمكن ال التصميم مرحلة خالل

  . والبيئة للشركة توفرها أن يمكن التي والفوائد الخضراء املباني على يتركز طلب
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 يسعى لتحقيق أهداف عديدة نذكر منها: فالتسويق

 .مقابلها عالوة لدفع استعداد على والزبائن املستثمرون يكون  جودة إلى الخضرة تحويل  -

 يدرك  بطريقة  وتنفيذه   لبناءا  تصميم  يتم  أن  بحيث يجب،  جديدة  واحتياجات  متطلبات  خلق  -

 . قبل من بوجودها يعلمون  يكونوا لم التي( )األبنية السلع من حاجتهم العمالء فيها

 . املختلفة والصفات للخصائص العمالء تسعير  كيفية على التأثير   -

. للعمالء وواضح فعال بشكل وإبالغها الخضراء للمباني الحقيقية الفوائد على التعرف يجب 

  بوضوح   محددة  تكون   أن  يجب  التسويق  في  املستخدمة  البيئية  االدعاءات  أن   نتذكر  أن  الضروري   من

 إذا  لها  الترويج  يتم  التي  واملنتجات  الخضراء  لإلعالنات  سلبية  نظر  وجهات  تكوين  للعمالء  يمكن  حيث

   .واملواصفات املوثوقية إلى تفتقر االدعاءات أن شعروا

إ:إإللمبانيإالخضراءإالفوائدإاالستراتيجيةإ5.3

من    متنوعة  مجموعة  الخضراء  للمستثمرين للمباني  تقدمها  أن  يمكن  التي  الفوائد 

وبالتالي فهي ال تدفع لتسويق كل  ،  ال تتمتع جميعها بنفس األهمية للعمالء،  واملستأجرين. ومع ذلك

ش يء للجميع. يمكن تقسيم الفوائد التي توفرها املباني الخضراء إلى استراتيجيات تقلل بشكل أساس ي 

التكا أو تضيف  من  للسلع والخدمات  قيمة.ليف  بإضافة قيمة  القيمة هذه  مزايا إضافة  ،  تتعلق 

العمالء،  والعمل املصلحة و   ،وعالقات  أصحاب  من  كل  إلى  االستماع  القرار  صانعي  على  يتعين 

املضافة  والقيمة  العاطفية  الفوائد   من 
ً
الفعال كال التسويق  يعالج  أن  الداخلية. يجب  وعملياتهم 

الطري بهذه  املالية.  والجوانب  ،  قةوالفوائد  القرار  لصانع  الشخص ي  الرأي  من  كل  احتساب  سيتم 

 .  (Henna Eerikäinen, 2012, p. 6) املالية

في أربع فئات مختلفة من   اتالخضراء للشرك   تحققها املباني الفوائد التي  يمكن أن نلخص  و  

 : األداء. هذه الفئات هي

 املالية.النتائج  -

 .نتائج العمليات التجارية -

 املصلحة.العالقات مع أصحاب  -

 البشرية.وتنمية املوارد   -

 يمكن أن نلخص ما سبق في الجدول التالي:
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إالتنظيميإإواألداءإالخضراءإاملبانيإبينإاملحتملةإ:إالروابط1الجدولإ

إالنتائجإاملالية:

 املوارد  استخدام انخفاض -

 الصيانة /  التشغيل  تكاليف  خفض  -

 التكاليف  تجنب/    املخاطر تقليل  -

 اإلجمالية  اإلنتاجية زيادة -

 املمتلكات  بيع   إعادة قيمة  زيادة -

 التغيب  تقليل  -

 التجارية:إإالعملياتإنتائج

 االبتكار  عملية -

 العمل عملية  كفاءة  زيادة -

إاملصلحة:إإأصحابإإعالقات

 العامة الصورة  تحسين  -

 للبيئة  املؤيدين  للعمالء البيع  على   القدرة زيادة -

 والتعليم  املجتمعية  التوعية -

  في   املصلحة  أصحاب  مع  العمل   على   القدرة  تحسين -

 املجتمع 

إالبشرية:إإاملواردإتطويرإ

 العملية الحياة نوعية تحسين  -

 الشخصية  اإلنتاجية تحسين  -

 الرفاهية  تحسين  -

  القدرة   وزيادة  الدوران   معدل  انخفاض -

 العالية   الجودة   ذوي   العمال   جذب  على 

 

Source: Henna Eerikäinen and Anna-Liisa Sarasoja , 2012, p 6 

، الخضراء  باملباني  األمر  يتعلق  عندما.  مثالًيا  أمًرا  للعمالء  بوضوح  الفوائد  هذه  توصيل  سيكون 

  يكون   أن  يجب.  حاسمة  أهمية  له  املعلوماتي  االتصال  فإن،  السوق   في  نسبًيا  جديدة  تزال  ال   والتي

الشركة   على   بالفائدة  يعود  وكالهما،  الخضراء  املباني   ومزايا   ووظائف   مزايا بجميع  دراية  على  العمالء

 . ةوالبيئ

إ تحليلإالنتائج:إ.4

تعتمد املباني الخضراء على املنتجات واملمارسات الصديقة للبيئة في كافة مراحل التصميم  •

للطاقة واملوارد وإدارة  تتميز بكفاءة استخدامها  والتنفيذ والبناء والتشغيل والصيانة، وهي 

ى التقليدية لكن فائدتها تظهر على املد   نظيرتهاراء  الخضتفوق تكلفة إنشاء املباني  -النفايات؛  

 البعيد؛

  .وهو ما تثبته العديد من التجارب العاملية األخضرهناك توجه عاملي قوي نحو البناء  •

ن تفعيل تطبيق مفاهيم وممارسات االستدامة والعمارة الخضراء في صناعة البناء ال يمكن إ

 .يتم إال عن طريق املعماريين واملهندسين املؤهلين في هذا املجال أن
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إ:إخاتمةإ.5

 وممارسة مهنية واعية إن  
ً
 عامليا

ً
 تطبيقيا

ً
"العمارة الخضراء" "واملباني املستدامة تمثل توجها

 تتشكل مالمحها وأبعادها بشكل كبير في أوساط املعماريين واملهندسين املعنيين بقطاعات البناء   بدأت

في هذا املجال و   طويلة 
ً
الدول أشواطا تلك  الدول الصناعية املتقدمة. وقد قطعت   في 

ً
تزايدا   هناك 

من   التوجه  هذا  على  اإلقبال  في   
ً
وهو ملحوظا البنايات   األفراد  هذه  تسويق  يستدعي  تقديمها و   ما 

 :يومن خالل البحث بمكن اقتراح ما يل اإلقبال عليها.و  للزبائن من أجل زيادة الطلب

لذلك يجب ،  الخضراء  املباني  ومزايا  ووظائف   مزايا  بجميع  دراية  على  العمالء  يكون   أن  يجب -

 في املرحلة األولى ثم اإلقناعية في املرحلة الثانية.  ترويجية إعالميةاتباع استراتيجية 

ات - املصم  حتاج  الخضراءلشركات  للبنايات  مبر  إلى    مة  لوضع   املنتجهذا    شراءرات موضوعية 

تعتبر من    املهنيين الجمعيات واملعارض التجارية واملؤتمرات واملنشورات وغيرها من  فإن    لذلك

 .دة للمعلومةاملصادر الجي  

بالت   - في  االهتمام  والهندس ي  املعماري  بحعليم  العمارةالجامعات  آليات  تصبح  والهندسة   يث 

 .املستدامة"حاضنة" لتوجه العمارة الخضراء واملباني 

استدامة، وهذا التغيير   ثر كلجعلها أ  املبانيتغيير األنماط التقليدية املتبعة في تصميم وتنفيذ   -

 الترويج لها من أجل زيادة اإلقبال عليها.و  التسويقاملطلوب يجب أن يبدأ من 

إ:ملراجعقائمةإا.إ6

إقائمةإاملراجعإباللغةإالعربية:إإ1.6

زفار • الخضراء،  2020سلمان  املباني   ،)https://www.ecomena.org/green-buildings-

ar/..   :28/08/2021تاريخ االطالع 
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 دراسة تحليلية  :2030في تحقيق خطة التنمية املستدامة لعامودوره   االقتصاد الدائري 

The circular economy and its role in achieving the sustainable development 

for 2030 :analytical study 

  بن زكورة العونية
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 alouania.benzekoura@univ-mascara.dz، (ر اجلزائ) معسكر ، يلجامعة مصطفى اسطمبو 
 

 

    08/10/2120تاريخ النشر:                04/10/2120تاريخ القبول:               09/07/2120تاريخ االستالم: 

 

 : ملخص

ئري كنموذج اقتصادي جديد لتحقيق  اد الداص تهمية االقتسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على أ

االستخدام  إعادةعلى مبدأ   أساسا، كون أن هذا األخير يعتمد 2030أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  

 .نظام مستدام إلنشاءالتدوير  وإعادة

ة، بنقاءا ترتكز خطة التنمية املستدامة على سبعة عشر هدف من أجل املرور إلى اقتصاد االستدام

عتمقققد الدراسقققة  علقققى تحليقققل مد قققرار االقتصقققاد القققدائري ،قققن تقققل أهقققداف هقققذ  ا  طقققة، أيقققن تققق  ى ذلققق  تلقققع

التوصل إلى دور ا حكومار والهيئار املعنية بحماية البيئقة ،قن ترسقيخ األر قية القانونيقة لتطبيق  االقتصقاد 

طبيعيققققة ،ققققن وارد الملققققمققققدخالر ا الققققدائري، دون أن نناققققد  ا تهققققود اا تل ققققة ،ققققن محاولققققة ا حققققد مققققن اسققققتخدام

 العلمية التنموية للحد من الن ايار وبالتالن تحقي  أهداف التنمية املستدامة.

   2030التدوير، خطة التنمية املستدامة  ةاملستدامة، إعادالقتصاد الدائري، التنمية ا :يةكلمات مفتاح

 Q56 ؛Q28؛ Q20؛JEL : Q01 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims to highlight the importance of the circular economy as a new model to 

achieve sustainable development plan for 2030, as the latter rely on the recycling principle 

and participation to build sustainable system.  

___________________________ _______________ 
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The sustainable development plan is based on seventeen goal pass into sustainable 

economy, relying on that The study is based on analyzing the indicators of the circular 

economy under objectives of this plan, where we found the role of governments and 

environmental protection bodies in establishing legal grounds to apply the circular economy, 

without forgetting the different efforts trying to stop using natural resource inputs to 

development science to stop wastes thus achieving the sustainable development goals. 

Keywords: circular economy, sustainable development ,recycling, sustainable, development 

2030 plan. 

Jel Classification Codes: Q01 ; Q20 ; Q28; Q56 

 

   :مقدمة  .1

مخل ار  ت اق    تل  و،ن  البيئة  للمشاكل  ا حلول  كأحد  الدائري،  االقتصاد  م هوم  برز 

ر الدعوار ،ن السنوار األخيرة إلى  رورة تبني نظام استهالك االستهالك غير الر يدة، حيث تزايد 

من    وإنتاج البيئية  املوارد  على  للح اظ  التنمية   ا سعي  االستنزاف.مستدام  أهداف  لتحقي  

على  2030املستدامة   طة   وا حكومار  الدول  من  العديد  اعتمدر   إستراتيجيةخطط    إعداد، 

 .واإلنتاجاالعتماد على مخطط تر يد االستهالك  الن ايار مع إدارة  املة ومتكاملة ،ن مجال 

يت  يت  من خالله  يمثل االقتصاد الدائري النموذج  االقتصادي ا تديد واملستدام، والذي  

تحقي  التنوع االقتصادي وخل  العديد من فرص العمل ،ن تل مناخ استثماري جديد، األمر الذي 

االبتكار   وتح يز  البطالة  على  القضاء  إلى  مجال  يددي  والتدوير    إعادة ،ن  ث     ومناالستعمال 

 ااحافظة على املوارد من االستنزاف.

 بحث: ال اشكالية    1.1

 التالية: اإل كاليةن طرح تقدم يمكعلى ما   بناء

 ؟2030كيف يساهم االقتصاد الدائري في تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام

 بحث: الأهمية وأهداف     2.1

تبرز أهمية الدراسة من خالل واقع البيئة وما تعانيه من ت اق  ،ن مخل ار االستهالك، مما 

البح ،ن  وا حكومار  الدول  الا طر  ا حلول  عن  اث  ملشاكل  خالل  الزمة  من    إعادة لن ايار 
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املستقبل   أجيال  الطبيعية لصا ح  املوارد  البيئة من جهة وعلى  للح اظ على  استخدامها وتدويرها 

 من جهة أخرى. 

 أما فيما يتعل  بأهداف الدراسة فهي تتمحور حول: 

 دامة.التعرف على دور االقتصاد الدائري ،ن تحقي  أبعاد التنمية املست -

 تصاد الدائري كنموذج  اقتصادي جديد. على االقالتأكيد  -

 للمحافظة على جودة ا حياة والبيئة. واإلنتاجتسليط الضوء على أهمية تر يد االستهالك  -

 التأكيد على دور التكنولوجيا وتح يز االبتكار ،ن تحقي  االقتصاد الدائري.  -

 البحث:   منهج 3.1

تحليلن للتعرف على أدبيار املنهج الوص ي الت  االعتماد على  بعناصر البحث،    اإلملامبهدف  

االستع ت   أين  كتب  االدراسة،  من  الورقية  املراجع  بمختلف  املراجع    ومجالر،نة  على  زيادة 

دور كاالل لتحليل  باملو وع  املتعلقة  التقارير  مختلف  على  االعتماد  ت   كما  اا تل ة  ترونية 

 .  على املستوى العاملي 2030لعام ةالتنمية املستدام االقتصاد الدائري ،ن تحقي  أبعاد

 بحث: ال لك هي   4.1

 ا تقسيمه إلى ما يلن:بهدف تحقي  أغراض البحث، ارتأين

 مدخل نظري لالقتصاد الدائري  -

 2030دور االقتصاد الدائري ،ن تحقي  أهداف التنمية املستدامة لعام   -

 مدخل نظري لالقتصاد الدائري  .2

( )رحمان، 2020  ( )صعب،2019( )الكواز،  2017أمان،  يعرف االقتصاد الدائري على أنه: ) 

 (Hestin, 2016, p. 37) (Sloan, 2016, p. 49)( 161، ص حة 2020

رد املالية والطبيعية واالجتماعية بهدف تعزيز تدف  إعادة بناء رأس املال ويشمل ذل  املوا •

 .السلع وا  دمار

لالبتكار   • مح ز  الدائري  اإلنتاج    ويشتعاالقتصاد  للبيئةعلى  الر يد   الصدي   واالستهالك 

 وإعادة التدوير. 



 بن زكورة العونية 
 

233 

 

الطبيعية  • املوارد  من  قدر  أقل  باستخدام  املستدام  التصنيع  على  يعتمد  الذي  االقتصاد 

عالية ألطول    وبك اءةقدر من اإلنتاج امل يد للناس واألقل  ررا بالبيئة،    للحصول على أكبر 

 .مدة، مع وإعادة استعماله قدر اإلمكان

ج اقتصادي يستهدف تقليل املهدر من املواد والسلع والطاقة واالست ادة عن نموذ  هو عبارة •

والن ايار   االستهالك  خ ض  يت   بحيث  اإلمكان،  قدر  وذل واالنبعاثمنها  طري    ،  عن 

واملعادن  ا  ام  املواد  من جميع  االست ادة  تعظي   مع  اإلمداد،  العمليار وسالسل  تبسيط 

صور  بمختلف  واملوارد  عملياروالطاقة  إطالق  على  فضال  واالستخدام    إعادة  ها،  التدوير 

 الن ايار. إلقاءو  التصنيع والتطوير، بدال من نمط الهدر  وإعادة

خ  إنتاج • من  البضائع  تستوعب واستهالك  والتي  املغلقة  ا حلقة  ذار  املوارد  تدفقار  الل 

ال وتوليد  ا  ام  املوارد  باستخراج  املرتبطة  البيئية  ا  ارجية  ذل  العوامل  ،ن  بما  ن ايار 

 التلوث. 

 ا حد من استهالك املوارد والتلوث والن ايار ،ن كل خطوة من دورة حياة املنتج.  •

االجتماعن، مع ااحافظة على رأس املال الطبيعن   والتبادل الذي يسمح بالتطور   لإلنتاجنظام   •

املوار  ونضوب  االقتصادي  النمو  بين  ال صل  خالل  من  وذل   االقتصادية  د  والتنمية 

مدار  على  التدفقار  االعتبار جميع  بعين  تأخذ  منتجار وخدمار  الطبيعية ومحاولة خل  

 حياة املنتج أو ا  دمة. 

االقتصادي ا تديد، الذي يعتمد على االستخدام  يمثل االقتصاد الدائري النموذج    عموما،

منها قدر   الطبيعية واالست ادة  للموارد  مما    استخدامها ألطول   وإعادة  اإلمكان األمثل  وقت ممكن. 

 سمح بتحقي  منافع على مستوى األفراد، املدسسار وعلى البيئة.ي

 

 

 

 

 

 

 



 
 دراسة تحليلية:  2030االقتصاد الدائري ودوره في تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

 

234 

 

 : أهمية االقتصاد الدائري 1الشكل 

 
Source : (Senard, 2016) 

نموذ أصل  بنظام   يرجع  يسم   ما  إلى  تاريخيا  الدائري  االقتصاد  من   syke-pondج  املنتج 

على اعتماده   عند  الصينين،  املزارعين  عمليتي    طرف  ومخرجار  مدخالر  بين  األرز   إنتاجاملزج 

بين األرض  املدخالر  زيادة  العملية من  العذبة، وما نج  عن  امليا   ،ن  تعيش  التي  وتربية األسماك 

 (. 162، ص حة 2020يار )رحمان، االن  تقليلو ستخدام ال عال للموارد واملاء وتعزيز اال 

، كان نتيجة ياألكاديموسط  قتصاد الدائري ،ن الأن  بروز م هوم اال  ن األكاديميو ،ن حين يرى  

كل   ،ن   Pearce and Turne 1989من،  أبحاث  اعتمدر  والتي  ااتال  ،ن  أبحاثه   من خالل  وذل  

 ( . 160، ص حة 2020)رحمان،  Kenneth Bouldingابقة لقققققق األساس على الدراسار الس

 ,GELDRON, 2014)ثالثة التالية  عموما، فم هوم االقتصاد الدائري يرتكز على ااتاالر ال

p. 3)  (Montaigne, NOVEMBRE 2016, p. 11): 

بيئي : باعتماد االستدامة ،ن عرض املواد مع تبني التصمي  الوعرض السلع والخدمات  إنتاج -

الوتي ي   االقتصاد  تن يذ  ومحاولة  وا  دمار  حيازة   )اللتوءللسلع  من  بدال  ا  دمة  إلى 

 تطوير البيئة الصناعية. املمتلكار( وذل  من خالل

والطلب،    االستهالك: - السلوك  تر يد  أسلوب  ومحاولة بتبني  للمنتجار  ا تيد  االستخدام 

 املسدول...  ءوإصالحها، الشرااستخدامها  إعادة
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عملية  ب:  النفايات  ةإدار  - املنتجار    إعادةتشتيع  وطرق   وإعادةتدوير  بأ كال  استعمالها 

 مختل ة كالطاقة مثال.

 االقتصاد الدائري ائز : رك 2 الشكل

 
 (4، ص حة GELDRON ،2014الباحثة باالعتماد على: ) إعداد املصدر:

 مبادئ االقتصاد الدائري: 1.2

 ( 171، ص حة 2020رحمان، )  (article, 2017, p. 2) أه  مبادئ االقتصاد الدائري هن:

ستخدام ال ا إعادةتحقي  االستدامة من خالل ب الحفاظ على املنتجات واملواد املستخدمة: •

 التدوير للح اظ على املوارد الطبيعية. وإعادةالتصنيع  دةاوإع

ملواد تعزيز استخدام املوارد املتجددة ومحاولة ت ادي استعمال اب  تجديد النظم الطبيعية: •

 غير املتجددة للمحافظة على النظام البيئي. 

 اط االقتصادي. السلبية للنش  اآلثاروذل  من خالل تحديد  الحد من النفايات والتلوث: •

الطبيعي وتطويره: • املال  من خالل اختيار التقنيار والعمليار ال عالة   الحفاظ على رأس 

 د الطبيعية.دون الضرر أو هدر املوار  اإلنتاج واالستهالك،ن عملية 

حد:   • أقص ى  إلى  املوارد   وإعادة استعمالها    إلعادةاملنتجار    تصمي بوذل   استغالل 

حيوية   ومن ث على املكونار واملواد الرئيسية قيد التداول   اظ  ا ح  بهدفالتدوير  و التكييف  

 االقتصاد. 



 
 دراسة تحليلية:  2030االقتصاد الدائري ودوره في تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

 

236 

 

جديدة: • نظم  لتبني  املالئمة  الظروف  بمختلف ب  تهيئة  يلح   الذي  الضرر  من  ا حد 

  .السيطرة على العوامل املضرة بالبيئةو  (..، صحةن، إسكا، نقلغذاء)اإلنسانية ياجار االحت

 : االقتصاد الدائري  أهداف   2.2

السلع باالعتماد على تدفقار املوارد  من حلقة مغلقة،   إنتاجدف االقتصاد الدائري إلى  هي

من  استهالك املواد ا  ام   يت  التقليل  ثالتصنيع. حيدمج املواد املستهلكة ،ن عملية    بإعادة تسمح  

ل من  تدوير املنتجار كأسلوب للتقلي  وإعادةبهدف تحسين استخدام املنتجار الثانوية، الن ايار  

 واالستهالك.   اإلنتاجمراحل الن ايار ،ن كل مرحلة من 

واالستهالك، من خالل البحث عن أفضل   اإلنتاجيساه  االقتصاد الدائري ،ن تغيير أنماط  

لت الن ايار املمارسار  تقليل  مع  االستخدام  عمر  من  ممكنة  فترة  ألطول  املواد  استدامة  حقي  

،ن تعزيز ك اءة    ثكبير. حيبشكل   ثاني  استهالك الطاقة الكهربايساه   انبعاث غاز  ئية وا حد من 

الكربون  ااتلد  2018)الزغبي،    أكسيد  العدد17،  ص حة  2،  من  (31،  الغاية  تل يص  ويمكن   .

 : (173، ص حة 2020)رحمان،   ناالقتصاد الدائري ،

االقتصادي  - زيادة  النمو  بين  ا تمع  من خالل  وانخ اض   اإليرادار:  الدائرية  األنشطة  من 

 باالستخدام األمثل للمدخالر.  اإلنتاجكل ة ت

 بأكملها. املنتجارو  املكونار وتصنيعبيع  وإعادةتدوير  دةابإع التوفير في التكلفة املادية: -

العمل: - عتماد على خل  وتائف جديدة  من مختلف األنشطة الصناعية باال   خلق فرص 

 ية وكذا اقتصاد ا  دمار. اوالتواملق واملدسسار الصغيرة واملتوسطة ومحاولة تبني االبتكار 

املعرفة    االبتكار: - على  جهة   اإلبداعيةباالعتماد  من  الطبيعية  املوارد  استخدام  تحسين  ،ن 

 عمال املنتجار وا  دمار.است إعادةا حلول املبتكرة ،ن  وإيجاد

خالل تبسيط عملية التصمي  والتصنيع   نم  الحجم:وتحقيق وفورات    النتاجية  تحسين -

 .اإلنتاجمن تكاليف  قليلالت ومحاولة

املنتجات:  الدارة - حياة  لدورة  املنتجار    املتكاملة  من  حد  أقصد   إلى   وإعادة االست ادة 

وفورا بتوفير  يسمح  مما  مختل ة،  بطرق  املكونار استخدامها  بن س  منتجار  لتطوير  ر 

 املسترجعة ومن ث  خل  استثمارار مستدامة.
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الدائرية والذي يساه  بشكل كبير   اإلنتاجيةيار  الناج  عن العمل  التنبؤ بالتدفق النقدي: -

 ،ن التقليل من مخاطر السيولة على مستوى املدسسة.

الكربون: - أكسيد  ثاني  غاز  انبعاث  من  ا  التقليل  بمساهمة  االقتصادية وذل   لعمليار 

 الدائرية ،ن خ ض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وتبني التنمية املستدامة.

املواد   - على  التربة:  وإنتاجيةاألولية  الحفاظ  وصحة  االقتصاد   األراض ي  يساه   حيث 

والتربة  األراضدي  قمة  تعزيز  ،ن  يساه   كما  األولية،  للمواد  األمثل  االستخدام  ،ن  الدائري 

 املواد البيولوجية إلى التربة.  إعادةخالل  كأصول من

 2030دور االقتصاد الدائري في تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام  .3

 النظري للتنمية املستدامة وأبعادها:  الطار  1.3

االقتصادي،  ااتال  ،ن  سواء  التنمية  خبراء  أوساط  ،ن  املستدامة  التنمية  مصطلح  انتشر 

تزا والبيئي  واملدسسار  االجتماعن  الدول  وعن  تنامي  مع  التنمية   والهيئارمنا  بم هوم  الصلة  ذار 

الدراس مختلف  ،ن  كبيرا  حيزا  أين  غل  التنمية ا تديد،  مصطلح  تبلور  فلقد  األكاديمية.  ار 

، ليبرز بشكل رسمي بعد نشر تقرير  اللتنة العاملية  1972وكهول   املستدامة اثر أ غال مدتمر ست

و  بالتنمية  ،ن  املعنية  الند  بريت  ااتلد2009)غني ،  1987البيئة  بناءا 23، ص حة  1،العدد36،   .)

أنها التنمية التي تأخذ بعين االعتبار  حاجار ااتتمع   على التقرير ، تعرف التنمية املستدامة على 

األجيال   بحقوق  املساس  دون  األجيال الراهنة  بين  التساوي  بمعن   باحتياجاتها،  الوفاء  ،ن  القادمة 

)عارف،  فيم الرئيسية  احتياجاته   بتحقي   يتعل   ص حة  1989ا  على  .  (12،  النقرير  اعتمد 

التنمية املستدامة  من   )الشيخ،    تصنيف م هوم  (   94، ص حة  2002أربعة مجموعار رئيسية: 

 (221، ص حة 2008عاني، )الكن

 :االقتصادي الجانب  من  املستدامة  واملو   التنمية  الطاقة  استهالك  خ ض  ،ن  ارد، تتمثل 

من  وا حد  لألفراد  املعيشدي  املستوى  رفع  أجل  من  املتاحة  للموارد  ا تيد  االستغالل  وهن 

 ال قر. 

   تتمثل ،ن مساعن الدول لتحقي  االستقرار ،ن عية من الناحية االجتماالتنمية املستدامة :

املناط   ،ن  السيما  والتعليمية  الصحية  ا  دمار  مستوى  من  والرفع  السكانية  الكثافة 

 ية. الري 
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 :البيئي الجانب  من  املستدامة  التدهور   التنمية  من  الطبيعية  املوارد  حماية  ،ن  تتمثل 

 املائية.لزراعية واملوارد األمثل لألراضدي ا واالستخدام

 التكنولوجي الجانب  من  املستدامة  للمجتمع  التنمية  االنتقالية  العملية  ،ن  تتمثل  عصر  ل: 

الصناعار مختلف  ،ن  النظي ة  والتدهور   بهدف،  التكنولوجيا  التلوث  مستوى  من  ا حد 

 البيئي. 

 هن:  تساه  التنمية املستدامة ،ن تحقي  ثالثة أبعاد رئيسية

االق - للتنالبعد  املستدامة:تصادي  واملستقبلية   مية  الراهنة  االنعكاسار  مجموع  يمثل 

االق البيئة،  للنشاط  التقنيار   من خاللتصادي على  بتحسين  التنمية االقتصادية  تحقي  

البيئي.   البعد  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الطبيعية  املوارد  استغالل  مجال  ،ن  وذل  الصناعية 

   (125، ص حة  7العدد ، 7، ااتلد2010)فروحار،  :باالعتماد على

 ؛حصة االستهالك ال ردي من املوارد الطبيعية -أ

 ؛مسدولية الدول املتقدمة عن التلوث وعن معا تته -ب

 ؛تقليص تبعية البلدان النامية ومحاولة تحقي  التنمية املستدامة لديها -ج

 . املداخيلاملساواة ،ن توزيع املوارد و  محاولة ا حد من الت اور ،ن توزيع   -د

 والت اور ا حد من مستويار ال قر والبطالة  ةإمكاني أي  البعد االجتماعي للتنمية املستدامة: -

 ( 39، ص حة 2009)غني ،  االجتماعن بين مختلف طبقار ااتتمع من خالل:

 النمو الديمغرا،ن للسكان، تثبيت -أ

 الكثافة السكانية ومستوى توزيعها ،ن أنحاء الكرة األر ية،  -ب

 تتمع، دور املرأة ،ن ااالصحة والتعلي  و  -ج

املستدامة: - للتنمية  البيئي  النظ    البعد  سالمة  على  ااحافظة  على  القدرة  ،ن  يتمثل 

خالل:  وتوتيف االيكولوجية   من  وذل   البيئة  بمكونار  املساس  دون  الطبيعية   املوارد 

 ( 125، ص حة 7، العدد 7، ااتلد2010)فروحار، 

 لغطاء النباتي،ااحافظة على التربة وا  -أ

 حماية املوارد الطبيعية   -ب

 ااحافظة على امليا  وصيانتها،  -ج
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 حماية املناخ من االحتباس ا حراري،  -د

للتنمية   -أ التكنولوجي  ا حديثة   يرتبط  املستدامة:البعد  التكنولوجيا  استعمال  بمستوى 

األنظمة   ،ن  على  اإلنتاجيةوالنظي ة  بااحافظة  يسمح  مما  ااحي  اإلنسان،  به، والبيئة  طة 

املراف     خال دإبققققق ،ن  األنظف  االحتباس   االهتمامو الصناعية  التكنولوجيا  بمجال  ا  اص 

 ا حراري وااحروقار، 

املستدامة   التنمية  خطة  بمسار  يتعل   فيما  تحقي  2030لعامأما  بضرورة  ارتبط  فقد   ،

التوازن االجتماعن واالقتصادي والبيئي   يت  تحقي   أين  بينها،  من سبعة عشر هدفا متكامال فيما 

 املالية. واملعرفة والتكنولوجيا وكذا املوارد  اإلبداعخاللها وذل  ،ن تل توفر 

 2030: أهداف التنمية املستدامة لعام1الجدول 

 لألمم املتحدة   2030ة املستدامة أهداف التنمي

 محاربة الالمساوة داخل البلدان وفيما بينها.  -10 القضاء على ال قر بجمبع أ كاله  -1

ا -2 األمن  وتحسينتوفير  الزراعة   لغذائي 

 املستدامة للقضاء على ا توع

 اقامة مدن مستدامة وآمنة للتميع.  -11

وتأمين   -3 الصحية  الظروف  تحسين 

 الرفاهية للتميع 

 مان وجود أنماط استهالك وانتاج مستدام -12

 محاربة تغير املناخ والبحث عن ا حلول املناسبة لذل . -13 تحقي  املساواة بين ا تنسين  -4

على  -14 التعلي  ا تيد للتميع  ان م -5 ا حث  مع  املائية  واملوارد  والبحار  ااحيطار  حماية 

 استغاللها بشكل مستدام.

الصح -6 الصرف  امليا  وخدمار  ن من  توفير 

 خالل االدارة املستدامة

بشكل    -15 الغابار  وادارة  والبرية  االيكولوجية  النظ   حماية 

 ي. مستدام. مع مكافحة التصحر والتدهور البيئ

توفير الطاقة ا حديثة واملستدامة بتكل ة   -7

 ميسورة.

 بناء مدسسار فعالة وخا عة للمساءلة و املة للتميع  -16

الشامل   -8 االقتصادي  النمو  تعزيز 

 واملستدام مع توفير العمل الالئ  للتميع 

تحقي     -17 العاملية من أجل  الشراكة  تعزيز وسائل وتنشيط 

 أهداف التنمية املستدامة.

  و   التحتية القادرة على الصمودالبن  اقامة -9

 االبتكار.و ح يز التصنيع ت 

 
 ( 2017)التحرير،  (81، ص حة 2020)االسكوا.،   املصدر:
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امل األهداف  تحقي   لعام  عرف  املستدامة  التنمية  بين 2030سطرة   طة  ملحوتا  ت اوتا   ،

 ( 13، ص حة 2020)االسكوا.،  مختلف دول العال  وذل  بالنظر إلى املعطيار التالية:

املتكاملة: - السياسات  وضع  عملية  متابعة    تعزيز  تن يذ،  تخطيط،  متكامل)  منهج  اعتماد 

ملستدامة، مع األخذ بعين االعتبار الت اور بين ومراقبة( يجمع بين األبعاد اا تل ة للتنمية ا

 مختلف دول العال  من حيث احتياجار التمويل. 

نحو   - العاملية  االقتصاديات  هيكل  واالنتاجية:تحويل  ال كر   االستدامة  ،ن  بالتحول 

االقتصادي العاملي من خالل اعادة الهيكلة والتخطيط ومحاولة االست ادة من فرص توفر 

طبيعية   مع املوارد  ا تغرافية،  املناط   حسب  وفرتها  اختالف  من  الرغ   على  اا تل ة، 

 ستهالكية.  رورة تح يز تبني التقنيار املبتكرة ،ن العمليار االنتاجية واال 

واملجتمع: - الحكومة  مستويات  جميع  في  االنسان  بحقوق  الكامل  اصالح   االلتزام  بتبني 

 ال . امل لألطر القانونية التمييزية  ا تلف دول الع

بذل الجهود النهاء الصراعات وتعزيز  هياكل الحكم للمساهمة في بناء مجتمعات سلمية   -

غيرها من ن دمار  امل وانتشار لل قر وا توع و : نظرا ملا تتسبب فيه هذ  األخيرة موعادلة

 التبعار ،ن كثير من الدول.

كونها عوائ  تحد من   اعادة النظر في دور التعليم والتعلم وعكس انكماش الفضاء املدني: -

املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقي   ال عالة  املشاركة  ،ن  املصلحة  وأصحاب  الشباب  طاقة 

 على مستوى مختلف األصعدة، االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والبيئية.

بدع  ا تهود ،ن   التزام املجتمع العاملي في دعم مسار التنمية املستدامة في الدول النامية: -

 وغير .  التكنولوجن، األمن الغذائي وتغير املناخ مجال

 عالقة االقتصاد الدائري بالتنمية املستدامة:  2.3

تهر االقتصاد الدائري، كأحد النماذج االقتصادية املستحدثة والتي تساه  بشكل فعال ،ن 

االقتصاديار  نماذج  أن  العاملية  التقديرار  تشير  بحيث  املستدامة،  التنمية  أهداف   تحقي  

، كما تشير التقديرار إلى  2030ترليون دوالر مع حلول عام    4.5الدائرية ستصل قيمتها إلى حوالن  

وأن   عملياتها  ،ن  الدائري  االقتصاد  مبادئ  تطبي   ،ن  بال عل  بدأر  قد  األمريكية  الشركار  ربع  أن 

الدائري.62حوالن   االقتصاد  إلى  للتحول  تخطط  األمريكية  الشركار  من    ، 2020)ا  وري،    % 

 ( 107ص حة 
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البيئية من خالل القضاء  الدائري بتحقي  بعض مبادئ االستدامة  حيث يسمح االقتصاد 

 االستخدام   إعادةمنهج    إتباععلى الن ايار واالستهالك املستمر للموارد الطبيعية، وذل  ،ن مقابل  

ارد الطبيعية و نظام مستدام يقلل من هدر امل  إلنشاءالتدوير    وإعادةوالتجديد    واإلصالحواملشاركة  

 وا حد من الن ايار والتلوث وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.  

افيا على املستوى العاملي سنة 3الشكل   2018: توزيع حجم النفايات جغر

                         

                     

                                       

                  

         

                       

               

 
 Silpa Kaza & Lisa Yao & Perinaz Bhada-Tata, 2018, p. 19)الباحثة باالعتماد على: إعداد املصدر:

 

نسبة بلغ  والذي  العاملي  املستوى  على  املتزايد  الن ايار  حت   إلى  منطقة 23فبالنظر  ،ن   %

الهادي، و ،ن أوربا وآسيا الوسطى،  20 رق آسيا وااحيط  ،ن جنوب آسيا،%17  % ،ن أمريكا  %14 

 يقيا إفر ،ن    % 6% و9وأمريكا ا تنوبية، ،ن حين وصل إلى    الكاريبي% ،ن منطقة البحر  11الشمالية،  

أما فيما يتعل  بتوقعار حت  الن ايار   .إفريقياجنوب الصحراء ومنطقة الشرق األوسط و مال  

الطبيعية لسد    العاملي، النمو السكاني وتزايد استهالك املوارد  لتزايد  فسيعرف تزيدا مستمرا نظرا 

 املتزايدة. االحتياجار 
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افية )مليون طن سنويا( مناطقلل 2050: توقعات تطور النفايات لعام 2الجدول   الجغر
 ناطق امل        

 

   السنوات

الشرق 

  األوسط

وشمال  

   إفريقيا

  إفريقيا

جنوب  

 الصحراء  

أمريكا 

  ةالالتيني

منطقة بحر 

 الكاراييبي  

 أمريكا

 الشمالية 

آسيا 

 الجنوبية

أوروبا و 

آسيا 

 الوسطى 

شرق آسيا 

و املحيط 

 الهادي 

2016 129 174 231 289 334 392 468 

2030 177 269 290 342 466 440 602 

2050 255 516 369 396 661 490 714 

 % 28.6 % 12.24 % 39.5 % 18 %  25.54 % 54.60 % 37 2030،ن  الزيادة

 % 52.56 % 25 % 97.90 % 37 % 59.74 % 196.55 % 97.67 2050الزيادة ،ن 

 2030بين  ال ارق 

 2050و

60.67 % 141.95 % 34.2 % 19 % 58.4 % 12.76 % 23.96 % 

 

 Silpa Kaza & Lisa Yao & Perinaz Bhada-Tata, 2018, p. 28)الباحثة باالعتماد على: إعداد املصدر:

جنوب   إفريقياكان بأعلى نسبة ،ن    2030ا تدير  بالذكر أن توقع تزايد حت  الن ايار لعام  

%. 12.24%، أما أقل مستوى فكان ،ن منطقة أوربا وآسيا الوسطى بمقدار  54.60الصحراء بمقدار  

دل، فإنما يدل على  إن%. هذا 196.55بمقدار  2050وبقيت التوقعار مرت عة لن س املنطقة لعام 

والتي   األوربية  الدول  عكس  على  الدائري،  االقتصاد  تقنيار  تبني  وكذا  الن ايار  معا تة   عف 

،ن   جاهدة  تسعى  والتي  املرت ع،  الدخل  ذار  الدول  الن   إيجادتمثل  مشكل  ملعا تة  ايار ا حلول 

 وذل  من خالل تبني تقنيار وأساليب االقتصاد الدائري.  

،ن تل هذ  املعطيار، كان البد على مختلف دول العال  تكثيف ا تهود ،ن مجال ا ح اظ 

تحويل الن ايار ب  إلنتاجية  وتحسينعلى استخدام املنتجار واملعدار والبنية التحتية ل ترة أطول  

منتجمل إما  أخرى،  عملية  ،ن  متجددة    ا دخالر  كموارد  أو  أخرى  لعملية  مسترجعا  موردا  أو  ثانويا 

 . للطبيعة

اقع االقتصاد الدائري في ظل خطة التنمية املستدامة لعام  4.3  :2030تحليل و

،ن تل خطة   العال   على مستوى  الدائري  االقتصاد  واقع  تحليل  قدرة   2030يرتبط  بمدى 

نحو   التوجه  على  املست  اإلنتاجالدول  على  دواالستهالك  زيادة  الطبيعية،  املوارد  على  للمحافظة  ام 
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وإعادة   الن ايار  ملعا تة  ا حديثة  التقنيار  تبني  من  األخيرة  هذ   العملية   إدراجهاتمكن  ،ن 

 التصنيعية ومن ث  ااحافظة على البيئة من مختلف امللوثار. 

األوربي املستوى  وامثال   على  الدائري  لالقتصاد  الوطني  املعهد  استحداث  ت   يعن  ل،  ذي 

بمتابعة مستويار الذكاء البيئي واقتصاديار املوارد من خالل التعرف على مستوى تطبي  تقنيار 

. يت  ذل  من خالل (Circulaire, 2018, p. 8)  تدويرها  وإعادةا  اصة بمعا تة الن ايار    وإجراءار

 تحديد املهام ا تلف السلطار الوطنية واألوربية وذل  من خالل: 

 قبة انتشار سياسار االقتصاد الدائري. امتابعة ومر  -

 تسليط الضوء على املمارسار ا تيدة لالقتصاد الدائري.  -

 بناء وتعزيز الرؤيا لتبني تقنيار االقتصاد الدائري.  -

 رس  خطة للمرور نحو عمليار االقتصاد الدائري.  -

بهدف    إبرام - ا تامعار  مختلف  مع  وا   إعدادات اقيار  تقنية  واقتصادجدراسار  ة يتماعية 

االقتصاد  ممارسار  لترسيخ  والدع   للتدريب  برامج  اعتماد  الدائري،  االقتصاد  حول 

 الدائري. 

دراسار متعمقة على مختلف   إجراءالتعريف بمجاالر تطبي  االقتصاد الدائري من خالل   -

تثمين    إعادة )األصعدة   املعا تة،  الصرف  ميا   الن ايار   إعادة استخدام  استعمال 

 ر ....( يالتدو  إعادةالعضوية، 

هذا   سياسار    اإلطار،ن  اعتماد  ت   لل ترة   وإجراءارفقد  الدائري  االقتصاد  تطبي   لدع  

 (STOYCHEVA, 2019) ،ن االتحاد األوربي، ويتعل  األمر بقققق:  2020 -2016املمتدة بين 

قيمة   - منها    1.4تخصيص  الدائري،  االقتصاد  تقنيار  يورو العتماد  ورو  يمليون    350مليار 

   البالستي  ،ن العمليار الدائرية. عموجهة لد

الصغيرة   1.8تخصيص   - املشاريع  ،ن  املبتكرة  االيكولوجية  التكنولوجيار  يور العتماد  مليار 

 مليار يورو لدع  مشاريع الن ايار على مستوى االتحاد.  5.3وواملتوسطة 

 االبتكار. يةيجإستراتالصندوق األوربي لتمويل  رلالستثمارامليار يور من آليار التمويل  2.1 -

 تخصيص التمويل ملشاريع االقتصاد الدائري.  -

مجال   استهالك    اإلنتاج،ن  أنماط  على  االعتماد  يت   املستدامين،  تسمح   وإنتاجواالستهالك 

الهدر   من  الطبيعية  املوارد  على  من    بااحافظة  ال اقد  مد ر  على  االعتماد  يت   واالستنزاف،وهنا 

يكتادي خ ض ال اقد واملهدر من األغذية أهمية حاسمة   هالك.ستاألغذية خالل مرحلتي البيع واال 
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   ض تكاليف اإلنتاج وزيادة ك اءة النظ  الغذائية وتحسين األمن الغذائي والتغذية واملساهمة  

فبالرغ  من صعوبة تقدير النسبة املئوية للمهدر من األغذية ،ن مرحلتي البيع   .،ن االستدامة البيئية

واالستهال  نموذجية   ك،بالتجزئة  تقديرار  و ع  املتحدة  لألم   والزراعة  األغذية  منظمة  حاولت 

من األغذية ،ن جميع األقالي  الرئيسية ،ن العال  استنادا إلى مجموعة محدودة من البيانار   لل اقد

الوطنية املتاحة. وبناءا على ذل ، فإن النسبة املئوية لل اقد من األغذية بعد ا حصاد ،ن املزارع و،ن 

با تملة تبلغ  احمر  ،ن املائة على الصعيد العاملي، أي أكثر    13.8ل النقل والتخزين والتجهيز والبيع 

 (2021املتحدة، )كالتالن: مليار دوالر أمريكي سنويا  400من 

   من األغذية ،ن آسيا الوسطى وجنوب آسيا، ،ن مجموعار السلع   لل اقدتحدث أعلى نسبة

تبلغ   حيث  ككل،  إقلي  امل  ،ن  20.7األساسية  أن  حين  ،ن  العاملي،  الزراعن  اإلنتاج  من  ائة 

مئوية  نسب  أدنى  ونيوزيلندا، يستل  وأستراليا  الهادئ  ااحيط  يشمل جزر  الذي  أوسيانيا، 

 .على التوالن 5.8،ن املائة و 9.8من األغذية،  لل اقد

   والبقوليار ا حبوب  إلى  عن  )تمثلبالنسبة  يتوافر  التي  األساسية  السلع  نمجموعة  سبيا ها 

من  لل اقد  جدا  مرت عة  مستويار  ثمة  موثوقية(  األكثر  والبيانار  البيانار  من  عدد  أكبر 

هذ   أن  حين  ،ن  آسيا،  وجنوب  رق  و رق  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  ،ن  األغذية 

 .املستويار محدودة ،ن وسط وجنوب آسيا

   نسبة فإن  عام،  تل  ال اقدبشكل  من  أعلى  وا  ضروار  ال واكه  املمن  با حبوب    تعلقة 

 والبقول. 

تختلف أسباب ال اقد واملهدر من األغذية اختالفا كبيرا على طول سلسلة اإلمدادار، ومن 

 :أهمها ما يلن

 عدم ك اية الوقت اا صص للحصاد  واملمارسار غير ال عالة املطبقة ،ن ا حصاد واملناولة -

املناخية    - ااحاص  والتحديار الظروف  تواجه تسوي   واالتي  للنقل يل  التحتية  البن   ختالف 

 وتروف التخزين. 
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 عامليا 2016ية للفاقد من األغذية لعام ئو النسب امل : توزيع4الشكل 

 
 (43، ص حة 2019)املتحدة م.، يوليو   املصدر:

 

بشكل  امليا   استخدام  ك اءة  تحسين  من خالل  الصحن،  والصرف  النظي ة  امليا   مجال  ،ن 

املي من مشكل شح  للحد  من    ا ،مستدام  العال   عبر  امليا   استخدام  ك اءة  ارت عت    12.58حيث 

. وتتراوح تقديرار ك اءة  2017،ن عام    3دوالر أمريكي/م  18.17إلى   2000،ن عام    3دوالر أمريكي/م

على الزراعة إلى    ااقتصادياتهللبلدان التي تعتمد    3دوالر أمريكي/م  0.2استخدام امليا  بين أقل من  

العالية التصنيع القائمة على ا  دمار األقل   راالقتصاديا،ن    3أمريكي/مر  دوال   1.197حد كبير و

،ن غالبية   3دوالر أمريكي/م 100و 5اعتمادا على املوارد الطبيعية. وتتراوح ك اءة استخدام امليا  بين 

يوليو    البلدان.  م.،  ص حة  2019)املتحدة  ك اءة  (36،  تراوحت  اإلقليمي،  الصعيد  على  أما   .

،ن    3دوالر أمريكي/م  62.2،ن آسيا الوسطى و  3دوالر أمريكي/م  2.2بين    2017يا  ،ن عام  املاستخدام  

وتبين األرقام أيضا أن   الكبير القائ  عبر العال .  الت اورأوسيانيا، ما يسلط الضوء مرة أخرى على  

يادار  الز عدة أقالي  كانت أسرع ،ن زيادة ك اءة استخدام امليا  مع مرور الوقت، وقد ستلت أعلى  

أفريقيا مستوى تحسن   أوسيانيا و مال  ،ن حين ستلت  آسيا،  الوسطى وجنوب  آسيا  ،ن  النسبية 

 أقل، وستلت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي انخ ا ا فعليا ،ن ك اءة استخدام امليا .
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 2017-2000: التغير في كفاءة استخدام املياه عبر األقاليم في الفترة 5الشكل 

 
 (37، ص حة 2021ملتحدة م.، )ا  املصدر:

،ن حين تخضع   الن ايار،%  ،ن مدافن  40،ن مجال الن ايار، يت  التخلص عامليا بما مقدار   

طري   19 عن  االسترداد  عملية  إلى  الن ايار  من حت   معا تة    إعادة%  يت   بينما  -%  4تدويرها، 

نسبة11 وتبقى  ا حديث،  ا حرق  طري   عن  الن ايار  %33  من  م%  ،ن  الطل .  مرمية  الهواء  كبار 

أسلوب  ينتشر  بحيث  واملنطقة،  الدخل  مستوى  اختالف  بحسب  الن ايار  معا تة  طرق  تختلف 

مدافن   اإلغراق تمتل   ال  والتي  املنخ ض  الدخل  ذار  البلدان  ،ن  الطل (  الهواء  )مكبار  امل توح 

أو التخلص منها ،ن الطر 93للن ايار، فنحو   أو األرا% من الن ايار يت  حرقها  ضدي امل توحة أو  ق 

% من هذ  الن ايار ،ن الدول املرت عة الدخل ويبقى  2ااتاري املائية، بينما يت  التخلص فقط من

آسيا   جنوب  لدول  تحويلها  على  معتمدا  الن ايار  من  التخلص  الصحراء    وإفريقياأسلوب  جنوب 

 Silpa Kaza & Lisa)    مستقبال.الكبرى بأكثر من الثلث مما قد يددي إلى نمو حتمها ،ن هذ  املناط

Yao & Perinaz Bhada-Tata, 2018, p. 34). 

أين نجد أسلوب   الن ايار،  إلدارةتسعى الدول حاليا إلى اعتماد األساليب األكثر استدامة   

%  3املستدامة لها. فبينما نجد حوالن    اإلدارةتشييد مقالب الن ايار واستخدامها كخطوة أولى نحو  

% من الن ايار 54دافن الن ايار ،ن الدول املنخ ضة الدخل، فإن حوالن  تودع ،ن ممن الن ايار  

املرت عة   إرسالهايت    الدول  أن  فتجد  الدخل.  واملرت عة  املتوسطة  الدول  ،ن  الن ايار  مدافن  إلى 

 .% من الن ايار22نسبة  % وحرق 29تدوير ن اياتها وتسميدها بما يعادل   إعادةالدخل تعمل على 
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 ايات ومعالجتها على املستوى العاملي : النف6الشكل 

 
 (Silpa Kaza & Lisa Yao & Perinaz Bhada-Tata, 2018, pp. 33-35)على:  اعتماداالباحثة  إعداد  املصدر:

االستدامة  تحقي   بهدف  الن ايار  ادارة  تطوير  مجال  ،ن  مستمرة  الدول  جهود  تبقى 

ال ،ن  الن ايار  هذ   من  هام  جزء  من  التصنيواالست ادة  ادخال عملية  على  ذل   ،ن  معتمدة  عية، 

العاملي  املستوى  على  الن ايار  حت   تقديرار  تزايد  من  بالرغ   املبتكرة،  واألساليب  التكنولوجيا 

 . 2050أو  2030سواء لعام 

اختالف   إلى   باال افة  املعمورة،  على  السكان  عدد  بتزايد  الن ايار  حت   تطور  يرتبط 

كما تواجه الدول ذار   تها،ولة ومن ث  طرقها ،ن معا تلدخل لكل الداملستوى املعيشدي  ومستوى ا

الدخل املنخ ض) جنوب آسيا وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى( خطر تزايد حت  الن ايار نتيجة 

 املساحار امل توحة لهذ  الدول. ،ن هالتخلص منل توء الدول املتقدمة 

 خاتمة:. 4

االق النموذج  الدائري،  االقتصاد  ا تدييمثل  االستجابة تصادي  خالله  من  يمكن  الذي  د 

املوارد   ندرة  معدل    وإمكانية  الطبيعية،ملشاكل  لزيادة  توريد  سالسل   وإعادةالتدوير    إعادةبناء 

بهدف    وإعادةاالستخدام   مع   اإلبقاءالتصنيع،  واستردادها  ممكنة   فترة  أطول  إلى  املنتجار  على 

 ألثر البيئي.  للحد من ا استخدامها بأفضل الوسائل املتوفرة إعادة

  :خلصت الدراسة إلى:نتائج الدراسة 
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االقتصاد   - تبني  ،ن  الدول  جهود  بين ئري دا التثمين  تطبيقاته  مستوى  ت اور  من  بالرغ    ،

 مختلف الدول واألقالي . 

 أهمية تطبيقار وتقنيار االقتصاد الدائري ،ن ااحافظة على املوارد الطبيعية.  -

ا - االقتصاد  تطبيقار  ،ن  مساهمة  مع  لدائري  زمنية  فترة  املنتجار ألطول    إمكانيةاستعمال 

 استخدامها وتدويرها. إعادة

  عف الدول ذار الدخل الضعيف ،ن املمارسة ال عالة لالقتصاد الدائري.   -

مشاركة الدول ذار الدخل املرت ع ،ن رفع حت  ن ايار الدول النامية من خالل استعمال   -

 ل . مساحاتها كمكبار ،ن الهواء الط 

 واالستهالك املستدام. اإلنتاجبذل املزيد من ا تهود لتحسين مد رار ورة ر   -

 رورة التركيز على مبادئ االقتصاد الدائري كأحد اآلليار الهامة لتحقي  أهداف التنمية  -

 املستدامة.

 قترحاتامل: 

 التركيز على االقتصاد الدائري كتوجه جديد لتحقي  أبعاد التنمية املستدامة. -

 د الدولية لتحقي  مبادئ االقتصاد الدائري على املستوى العاملي.تكاتف ا تهو  رورة  -

التنمية   إحداثقاءار وامللتقيار العلمية املرتبطة باالقتصاد الدائري وأهميته ،ن  لتكثيف ال -

 املستدامة.

املوارد  - على  للمحافظة  الدائري  االقتصاد  وآليار  بتقنيار  العمل  ترسيخ  على  التركيز 

 . النضوبن الطبيعية م

 :ملراجعقائمة ا. 5

 قائمة املراجع باللغة العربية:  1.5

 : املؤلفات

• ( املستدامة2020االسكوا.  للتنمية  العربي  التقرير  األم  2020(.  لبنان:  تنة  بيرور،   .

 املتحدة االقتصادية واالجتماعية، االسكوا. 

•      ( رحمان.  أمال   & كحيلن  سلم   ال2020عائشة  ،ن  البيئة  حماية  بين (.  االقتصادي   كر 

 ، ا تزائر: مطبعة الرمال.التنظير ومبادرار التن يذ. الوادي
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content/uploads/2019/12/ 
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The green marketing: Between the concept's dialectic   and the term's 

challenges 
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 :  ملخص

تحليل  نهجية وفقا مل األخضر التسويقبمفهوم  الفلسفية الخاصة  تجاهات اال  همأالورقة هذه  تعالج 

من   األخضرالدراسة على اعتبار التسويق خلصت   ، مرجعية  أكاديمية أدبياتا على عدة  استنادو   حتوى.امل

  ف بطريقة استهدا  اإليكولوجيلية جذابة للمستهلك  آو في السوق    املتطلبات الحديثة للمنظمة لبناء التميز  

قاعدة انتقائية له      األخضرضرورة التقيد بالشروط التي يراها املستهلك    إلىالدراسة    أشارتكما  خاصة .

   وفق ملزيج تسويقي مخطط له . 

 عايير بيئية.، متسويقي مزيج  بيئة،، إيكولوجيزبون  أخضر،تسويق  :يةكلمات مفتاح

  M14؛ M31 ؛JEL : Q50 اتتصنيف

Abstract:  

This paper surveys the important philosophical trends of green marketing’s concept. 

Using the methodology of Content Analysis and basing on several academics’ literatures, the 

study concluded that green marketing is one of the modern requirements of the firm to 

attempt the advantage and an attractive mechanism for the ecological consumer with a special 

targeting.  
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The study shows that green consumer checks the conditions which he see as selective 

base and the organization must plane them according to a green marketing mix. 

Keywords: Green Marketing; Ecological Customer; Environment; Marketing Mix; 

Environmental standards.  

Jel Classification Codes: Q 50  M 14؛ M 31 ؛

 

   :مقدمة  .1

يبدي انزعاجا وقلقا بالغا حول بعض القضايا البيئية   املجتمع ككلالستينات بدأ    سنواتمنذ  

. شكالهاأ الطبيعية بكافة و  ية و الطاقصادر املاستنزاف و  البيئي بصفة عامة  ثو التلو الضوضاء مثل 

القلق  و  هذا  مطلع    يتفاقمأخذ  مع  كبير  او سنبشكل  جمعيات  و لسبعينيات،  ات  ظهرت  هنا  من 

الجهات  تطالب  و   يئة لجعلها مكانا مناسبا أكثر للعيش  تنادي باملحافظة على البو تطالب    منظماتو 

الق لذلك،  و انين  و الرسمية بسن  الداعية  تبنوو التشريعات  النهج  لهذا  التسو فقا  في  الباحثين  يق و ا 

له  و  التس  املطبقين  من  جديد  بالتسو نمط  يعرف  يتمحو يق  األخضر  حو يق  القو ر  االلتزام  ي و ل 

الذي و ل  و يق األ و نعلم أن هاجس التس  كما. لكن    يقيةو األنشطة التسلية البيئية في ممارسة و باملسؤ 

ِلق من 
ُ
   للمؤسسة.تحقيق مكانة تنافسية  أجله هو خ

يق و مفاده تصميم عالقة بين التس  رقة البحثيةو الر ذهني لهذه  و من هذا املنطلق نرسم تص

ؤسسة  إليها امل  و تصبقية التي  و الحصة السو فقا ملتطلبات العصر  و يقي حديث  و األخضر كنمط تس

    النمط.ذا االقتصادية من خالل تبنيها ه 

 الذي تلعبه  ر و الد  أهميةتدرك  الحاضر    قتو املنظمات في ال  أخذتانطالقا مما سبق ذكره  و 

تستطيع   وال،  األخضر اتجاه املستهلك    أهدافهاتحقيق  و   يقيةو التس  سياستها  إنجاحفي    املعايير البيئية

الس في  خالل  إال  ق و العمل  لهذه    من  خاص  األخضر و للزباألهمية    هذه  وكل،  الفئةاستهداف    ن 

 التي الهائلة لإلحصائيات  نتيجة إالماهي   هجهة لو امل يقية و التس األنشطةو كمستهلك مستهدف 

التس املنظمات  حو سجلتها  القرار  و يقية  اتخاذ  نسب  للنو ل  في و ،  جي و لو اإليكع  و فقا  خاصة 

    (OECD ،2019)   يلي: أهمها ما  ومن، منهابية و ر و رة  خاصة األ و املتط املجتمعات 

 ن و ملي  9  من  الصغيرة  املشاريعو   املنازل   في  التغليف و   التعبئة  ادو م  استهالك  حجم  انخفاض -

 . 2019 إلى 1997 من الفترة في طن ن و ملي  6.7 إلى طن
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 سن   بعد%    10  بنسبة  األملانية  الصناعة  في  التغليف و   التعبئة  ادو م  استخدام  انخفاض -

 .امعالجته وأ      تصنيعها إعادةو  املستهلكين من  بجمعها الشركات زملأ  الذي ن و القان

 بحث: ال اشكالية    1.1

 التالية: اإلشكاليةعلى ما تقدم يمكن طرح   بناء

 »اإلحصائيات؟ هذه في خضم  األخضر يقي و م املزيج التسو ضبط مفهكيف يمكن "

 بحث:الأهداف     2.1

  إلى: رقة البحثيةو هذا التساؤل تهدف ال اإلجابة علىمن خالل و 

 األخضر  .   يقيو التعرف على املزيج التس •

 يقي األخضر.و التساملزيج ب الخاصةاملحددات ضبط  •

اقتراح    م  و تحديات املفه    في  تحديد  قد تسهم    رات  و ج بتصو الخر  •  تعريف شاملمن خالل 

 جي. و لو اإليكالئم للمستهلك امل خضراأل يق و للتس

 بحث:المنهج     3.1

( باالستعانة على Content analysis  املحتوى( تحليل    أسلوباعتمد البحث على استخدام  

األدبيات  و ممج من  قّيمة  عالجت    األكاديميةعة  البيانات و مات  و املعل  أن  حيث  ع.و ضو املالتي 

   اإللكترونية. العلمية والنشراترات و املنشو من الكتب  مستسقاةاملستخدمة في البحث 

 السابقة:الدراسات   4.1

يق األخضر  و التس  مو مفه  صيةو ل   خص و جد العديد من الدراسات التي أسالت الحبر حو ت 

ك املستهلك له لذلك ارتأينا أن ية إدراو ر النظرة إليه لكن القليل النادر منها من رآها من زاو مدى تط و 

 
ُ
الجدا  ّنف صن هذا  في  السابقة  املو لدراسات  مع  املتداخلة  العناصر  بعض  حسب  على  ع  و ضو ل 

 ح: و املطر 
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 ثين أسماء الباح الدراسة ان و عن
يق  و للتساالصطالحي االتجاه 

   األخضر 

Le comportement écologique du 

consommateur 
(ZAIEM ،2005)    

لية املستهلك  و مسؤ  األخضريق و التس

 ،  األخضر

Comment prévenir le greenwashing ? 

L'influence des éléments d'exécution 

publicitaire. 

 (Benoît-Moreau  ،

Parguelو ،Larceneux  ،

2008) 

كعالمة تجارية    األخضريق و التس

 املستهلك. مفضلة من متميزة 

motivations for corporate social and 

environmental responsibility A case 

study of Scandinavian airlines 

 

(LYNES  

 ( ANDRACHUK ،2008و

 

ق  و كتحدي في الس  األخضريق و التس

   .ة تنافسيةو قو التنافس ي 

la consommation socialement 

responsable : oui 

mais …",  

(François-Lecompte  ،

2009) 

كمعيار الستهداف   األخضريق و التس

 ق . و الس

Consumer perceptions of sustainability: 

A free elicitation study. 

(SIMPSON 

 ( RADFORD ،2012و

كنتيجة لنظرية    األخضريق و التس

 .األخضر اإلدراك

 

Being ‘green and competitive’: the impact 

of environmental actions and 

collaborations on firm performance 

(Dangelico R ،.2015 ) 
استراتيجية  كآلية األخضريق و التس

 يقي. و لعملية االستهداف التس

 واألسس. يق األخضر املبادئ  و التس

 

)إلياس ، عبد النعيم ، و  

 (2016محمد الناصر ، 
 رة  بيئيةو كضر   األخضريق و التس

 الرقي مداخل  كأحد األخضر يقو التس

 في  واألخالقيةلية االجتماعية  و باملسؤ 

 املؤسسات

 ( 2020)نصيرة و ساهد ، 

كمدخل من    األخضريق و التس

لية االجتماعية  و مداخل املسؤ 

 للمنظمات . 

 املستهلك  لجذب كآلية األخضر يقو التس

 األخضر
 (2020)هاجر و بولقرون ، 

جذب فعالة  كألية األخضريق و التس

 للمستهلك املستهدف . 

Key Strategies for Green Marketing 

Success 
 (Metali   ،2020 ) 

كصورة عن وعي    األخضرالتسويق 

 للمؤسسة.البيئي 
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  م و ضبط املفه .2

العو يق  و أحد املصطلحات الجديدة في التس و ه  األخضريق  و التس امل التي و التي تمثل أحد 

ف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظي  ” التسويقعليهيمكن أن يطلق  و لية في تطبيقها،  و الداملؤسسات   استغلتها معظم

   البيئي". ” التسويقو“أ

يقي خاص بمنظمة معينة، يهدف إلى خلق و يق األخضر على أنه "أي نشاط تسو ف التسيعرّ و 

يج  و تر و تسعير  و ير  و "عملية تط  و ه وأ    ."التأثير السلبي ملنتج معين على البيئة  ةإزال  وأتأثير إيجابي  

 (2020)البكري، التسويق األخضر،  . منتجات ال تلحق أي ضرر بالبيئة الطبيعية"

التي و الكلية      اإلداريةنه العملية  أ  األخضريق  و اعتبار التس  إلى    (2008)  دو كما ذهب نجم عب

ت  لةو ؤ مس  تعد على  التعرف  املستهلكين    إشباعو   قعو عن  مريحة    ذلك  و املجتمع  و   حاجات  بطريقة 

  القادمة   لألجيالارد  و بامل  االحتفاظكذلك  و   دائمةو رة صحيحة  و في ص  الحفاظ على البيئة    إلى  تؤديو 

املفهو  التسو هذا  فلسفة  في  مهمتين  نقطتين  على  يؤكد  البيئة  :وهما  األخضريق  و م  على   الحفاظ 

   للموارد.االستخدام الرشيد و 

 واألخالقيةلية االجتماعية  و نه ترجمة ملتطلبات املسؤ أعلى    األخضريق  و التس  إلىيمكن النظر  و 

الزمن  و ،  يقو للتس في  املتزايدة  البيئية  للتحديات  كاستجابة  يعتبر  ويأتيالذي  املنهج    الجديد.  هذا 

للعيش في بيئة نظيفة  اإلنسانق و حقو يقي متزامنا مع تزايد االهتمام العاملي بحماية املستهلك  و التس

املاض ي  و ،  وآمنة القرن  من  الستينات  منذ  مراحل  بعدة  مرت  التسويق   اآلن.حتى  و التي  )البكري، 

 (2020األخضر، 

لظهو  الطريق  الحركات  هذه  مهدت  مفهو قد  التسو ر  منظمات و ح   األخضريق  و م  التزام  ل 

القيام و البيئة الطبيعية( و بالتعامل بالسلع الصديقة للبيئة )املنتجات الغير ضارة باملجتمع  األعمال 

اطار  و التس  باألنشطة في  القيقية  باملسؤ و االلتزام  البيئية  و ي  لضمان  و ضضمن  و لية  محددة  ابط 

الطبيعية   البيئة  على  .و املحافظة  بها  الضرر  الحاق  التسويقي    عدم  املزيج  أثر   ، هديل  و  )البكري 

الطاقة املتجددة دراسة تحليلية على عينة من   االخضر على سلوك املستهلك الستخدام املنتج ذو 

  األخضريق و ر معظم التعريفات للتسو تدو   (2016مستخدمي السخانات الشمسية في مدينة عمان،  

 .  هذه املحاور ل و ح

 األخضريق و متطلبات التس . 3

 ،متطلباتهو   ق و بخصائص الس  أساس يبشكل    االرتباط  يتطلب  خضر كفءأيق  و تس  تبني  إن

للمعل و  متكامل  نظام  املتجدد  و اعتماد  التدفق  يضمن  بالتط مات  املتعلقة    االبتكار و ير  و للبيانات 
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إجراءات منظمة و   ات محددةو من خالل خط   أجودهااختيار  و   لية  و ملنتجات بيئية تراعي املؤشرات الد

 اتو خط  نوتتضم .األخضريق و تساستراتيجية خاصة بال  استراتيجيا مما يحتم على املؤسسة انتهاج 

 املتطلبات التالية: يق األخضرو التس

) البيئة التس  مراعاة الخصائص - ،   ،األخضرق  و يقية( في السو البيئية  )إلياس ، عبد النعيم 

  ، الناصر  الس  يتميز   حيث  (2016ومحمد  هذا  مثال و أفراد  املميزات  ق  تجعل   ببعض  التي 

التس لها  و السياسات  التسو   بشكلمختلفا    مخططايقية  عن  األس  يقو اضح    األخرى.اق  و في 

الخط و  الداخلية  و هذه  البيئة  بتشخيص  تتأتى    إقليم.   كلحسب    للمنظمة على الخارجية  و ة 

(Dangelico  وVocalelli ،2017 ) 

وفقا لخصائص  رة البيئة الطبيعيةو ذهني يركز أساسا على ص  قعو تمعلى    اعتماد املؤسسات    -

ال يمكن   . إذزيع و على منافذ التو يجية  و على السياسات التر   مما ينعكس مباشرة  كل مجتمع  

التر  الحمالت  األ و تنميط  بلد  و ر و يجية  في  املستعملة  غير  آبية   Sharma)  .مثال   أوروبيخر 

  (Kushwaha ،2019و

االعتبار    األخذ - بين    التأثير بعين  في  و يقية  و التس   األنشطةاملتبادل  ق و الساالجتماعية 

البيئةو   يةو الجمعكالحركات    اإليكولوجي وكذلك   ( 2017)لرباع و مسلتـي،    .  منظمات حماية 

يمكن أن نتبنى املناسبات الدينية في املجتمعات اإلسالمية كفرصة اذ    ،الدينية والتشريعية

الدينية ) عيد   دأو األعياتزيد من مبيعات املؤسسة  مثال في شهر رمضان     إيكولوجيةيقية  و تس

   (Arifah ،2020) .العيد الضحى(و الفطر 

متميزة قادرة و   مهارات عاليةاملعاملة مما يستدعي      عية خاصة من و ن  إلى  ن األخضرو الزب  يحتاج -

الزب إقناع  معه  و التفاو ن  و على  ،    ب خاصو بأسلض  بولقرون  و  للمستهلك و .  (2020)هاجر 

 (2018و فريد ،  )برني .الجزائري  خاصية في ذلك  

يجب و   ،  ن األخضر عن العاديو الزب  بها   يتميز   عة من الخصائص الظاهرة التيو هناك مجم  -

نظرةإالنظر   كالفندقية   الخدماتبعض    تميز و   ،املالبس  اصفات و م:    مثل  قاطعة  ليها 

ترابط و   ،(Tzoulis  ،2018، و  Misso  ،Andreopoulou  ،Cesaretti  ،Hanna)  االسياحية منهو 

 املقدمة نمطيةاملنتجات    ن و حيث تك  بها  التحيطو   ،  لية و فق للمعايير الدو   تكاملهاو   التشكيلة

 ( Alves ،2019، و do Paço ،Shiel)  خر  .ن آل و زب  ال تختلف من أي

الذي   ن  و بالزب  التي ترتبطو   الخضراء    تالخدما  وأللمنتجات     مراعاة الخصائص الضمنية  -

محددة اعتبارات  ه  يرى  املنتجاتذفي  و  White  ،Hardisty)  ه   ،Habib  ،2019)  .كالجمال  
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(Waqas  ،Qalati  ،Hafeez  ،Rana  و ،Farhan  ،2020)  ز التمي  وأ  (angla  ،Kusi-Sarpong ،

Luthra ،Bai ،Jakhar و ،Khan ،2020)    .مثال 

 األخضريقي و محددات املزيج التس .4

 من:يقي األخضر و ن املزيج التسو يتك

  األخضر:ج و املنت1.4  

رة و ضر   مع،  (التي يمكن أن تتحلل ذاتياو اد الصديقة للبيئة )و ذلك املنتج الذي يستخدم امل و ه

استخدام   يشمل: عدمهذا  و   رة حياته لضمان بقائه ضمن االلتزام البيئي.و متابعته خالل مراحل د

اد الخام، و األدنى من الطاقة، استخدام الحد األدنى من املاد الحافظة الضارة، استخدام الحد  و امل

بعد االنتهاء    ااستخدامه  أو           يرو ات قابلة إلعادة التدو اد السامة، استخدام عبو عدم استخدام امل

  (Gong ،2019، و Hong ،Wang) :يتميز ب    و  ة.و ى العبو من محت

 ال  خضر أليس    األخضر ج  و املنت •
 
 اإلداريةفي الدراسات    األخضرج  و به املنتما يختص  و     ن :و ل

املنت   ،  يقيةو التس البيئة  ج   و االعتقاد الخاطئ السائد على أن   له    املحافظ على  دائما  يرمز 

، األخضر ن و ن باللو "يعني أنه مل  األخضر ج  و يق " املنتو عندما يقال في التسو  ،  األخضرن و بالل

يق و في التس  األخضر ج  و فاملنت  ،  (Vakharia  ،2017، و  Yenipazarli  ،Vakharia)  خاطئهذا  و 

هذا ال و ،  جهات البيئيةو مالئمة للتيقية  و جهها املنظمة بأساليب  تسو يعني  كل املنتجات التي ت

، Theben  ،Gerards)ا  تعبئته  وأيها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي تغلف  األخضرن  و رة استخدام اللو يعني بالضر 

تكون فاملنتجات    .(Folkvord  ،2020و   ل وأ  خضراءإما    النظيفة  أو بأي  آخر  من  ون  مزيج 

تناسب  و األل ورغباتو أذان  في حد و ،  املستهدفةالفئة    اق  املنتج  طبيعة  يختلف حسب  هذا 

   (Bhutta، 2017، و Tariq ،Badir ،Tariq) .ذاته

في التفاصيل  إلىيحتاج     األخضر ج  و املنت • ن و يجب أن يك  النظيف  واألخضر أج  و املنت:  دقة 

بحكم   ،  عليه ) مثال على التغليف النهائي (نة  و مات املدو خاصة بالنسبة  للمعلو سا جيدا  و مدر 

اصفات بشكل أكبر و املو على  التفاصيل الخاصة باملنتجات    دائما  بحثي  املستهلك األخضر  أن

 املستهلك   باعتبار أن  ،(Folkvord  ،2020، وTheben  ،Gerards)  املستهلك العاديمن    دقأو 

بكل تفصيل ي  و فه     البيئية  باالهتمامات  الشرائي  كهو سل  يتأثر   شخص  أي و ه   األخضر هتم 

معلو  املثال عند شراء    ،  مةو بكل  بنيفانه  لمالبس  ل  املستهلك األخضرفعلى سبيل  عية و هتم 

مدى مناسبة و   ،  املعايير البيئيةافقها مع  و مدى تو     تفصيلو من قماش      مصدرهاو املادة الخام  

نجد املستهلك األخضر يهتم كذلك  و ،  (Shen  ،2020، و  Guo  ،Choi)  الحترام البيئةاملالبس  
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مك  أكثر   املنتو بقراءة  الذي  و نات  الغذائي  تعلق  شتريه  يج  الغذائية  و باملاملنتوج  إذا  كما    اد 

 ماتو املعلل أيضا املستهلك األخضر الترشيد في االستهالك مما يحكم عليه التدقيق في  و يحا

(Gésan-Guiziou ،2020) 

لألبعاد  و شمأكثر    الخضراءالعالمة   • شاملة   :البيئيةلية  رؤية  عن  الخضراء  العالمة  تعّبر 

اإلنتاج   إلجراءات  البيئية  مع  و جو للمنتجات  و لألبعاد  باملقارنة  فهي   متشابهة  منتجاتدتها 

 ( Noseworthy ،2017، و Pancer ،McShane)  : تضم 

من   ،التصنيع و البيئية في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج    املعايير ل دراسة  و إرشاد املنتجين ح -

 .نفايةإلى  اإلنتاجل و تحو حتى مرحلة اإلزالة و التخطيط   مرحلة

 .اإلنتاجضمان اعتبار املؤثرات البيئية كجزء ال يتجزأ من عملية  -

يشتر   - التي  باملنتجات  الخاّصة  البيئّية  املؤثرات  إلى  االنتباه  على  املستهلك  نها و تشجيع 

  اضحة.و )  label) ز و عن طريق رم   نهاو يستعملو 

املنتِ   - على  أيجب  منتجاته   وج  يصف  الذي  الخدمة  االمتثال  أنها  خدماته  و مقدم  خضراء 

  الدولية.املعايير البيئية  رضهااألنظمة التي تفو انين و بجميع الق

  :األخضر التسعير  2.4

  احترامجراء    اإليكولوجي نه نسبة العالوة املفروضة على املستهلك  أعلى    األخضريعرف التسعير  

استهالك  ،طريقة التصنيع  ، األوليةمن استخراج املواد  ،اإلمداد على طول سلسلة املتطلبات البيئية 

النقل النظيف طريقة العرض والتصميم حتى طريقة التخلص من    ،املنتج  تغليف   ،األنظف الطاقة  

 ( 2019)ياسين،  املنتوج أو كيفية  إعادة تدويره.

يق  األخضر في غاية األهمية و الشك أن القرارات التي تؤخذ فيما يتعلق بعناصر تركيبة التس

التي تطلب لسلعة  و  املتعلقة باألسعار  .    وأخاصة تلك  ما  بالتسعير  و خدمة  العناصر الخاصة  أهم 

  تتمثل في: املستهلك األخضراملؤثرة على قرار الشراء لدى و 

 ن و يك   وأ  الحقيقية  تكلفته  املنتج  سعر  يعكس  أن  يجب  األخضر،  يقو التس  املنظمة  تبني  ظل 

  السلعة   من  املستهلك  عليها  يحصل  التي  القيمة  ازي و ي  أن  يجب  السلعة  سعر   أن  أي  منها،  قريب

و  Hong  ،Wang)    .أخضر  املنتج  ن و ك  عن  الناتجة  القيمة  إلى  باإلضافة  ،Yu  ،Green 

product pricing with non-green product reference. Transportation Research Part 

E، 2018 ) 
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 داخلية  املو ع لسيطرة يخضع املنتجات ههات سعر ألن نظرا الخضراء املنتجات ارتفاع سعر 

 باملنتجات  رنةامق  أقل  بكميات  ن و يك  إنتاجها  بالتاليو   أعلى  سعرها   يجعل  مما  خارجية،و 

   (2020و إنجي،  )فهيم  .األخرى 

  السعر    رةو ضر الت آو اد  و م  رااختي  بأن Katayama   (2011)  دراسة  بينت  كما  املرتفع:تبرير 

 أخرى   خصائص  عكس  على  دة،و الجو   السعر   حسب  على   أغلب األحيان  في  يتم  املالبس   غسيل

في اتجاهات (2018) علي  بن  دراسة    أكدتكذلك    .املرتفع  السعر  رال تبر   فإنها  البيئي  كالبعد

ن اختيار  في  الجزائرية  وضرورةع  و العائالت  عرض    السيارة  في  املرتفع  السعر  مرفقات تبرير 

الصديقة   اليهاو ضر ال  ونفسللبيئة.  السيارات  ذهب  ح  Pahlevi  (2020)  رة  دراسته  ل  و في 

 البيئية.فقا للمؤشرات وو دة و فق العالقة سعر /جو طريقة انتقائها و املنتجات البالستيكية 

 :األخضرزيع و الت 3.4

التوزيع    اإلدارة تبنته التي التوزيعية لألنشطة الحديث املفهومنه  أعلى    األخضرويعرف 

 بالبيئة مضرة غير  التوزيع في ستخدمةامل الوسائل كل أن على الدال املفهوم وهو  البيئية اللوجستية

املنفذ اشتراك إلى إضافة صفحة  2020)حجاب،    .االرتجاعي املنفذ مع  التوزيعي أهداف   ،562 )  

 ( Hidayat ،2020، و  Yusiana ،Widodo) التالية:زيع األخضر بالنقاط و يتعلق التو 

تصميم خاص يسمى بالتصميم    إلىاألخضر  يق  و يحتاج التساألخضر:  التصميم   -

أو  األخضر  ة كفاء يحقق  تصميم على ل الحصو مراعاة يجب   إذ   البيع،قع  و م  للمحل 

البيع تشكيل  بين العالقات في مستمرة   الغالف ودراسة  البناء وتكنولوجيا وموقعه، محل  

 الحركة، مسارات املستخدمة، تواملساحا الطاقة،ى  عل هحفاظ ى ومد للمبنى الخارجي

 البناء ة بجود متميزاأو املحل األخضر   املبنى  يصبح وبذلك  والكهربائية، امليكانيكية مالنظ 

للحفاظ على  ةاألولوي  يضع التصميم األخضر   ن أ  القول  يمكن أنه  يأ االستخدام وسيولة

 وكأمثلة عن معايير التصميم األخضر في املتاجر الكبرى ذهب،  (2019)بختة،    موارد البيئة .

 : أهمها  ذكر إلى (2015) مروان املقدس ي

 واملعروضات.دمين باتجاه املتاجر املستخ  لجذبللواجهات  وبراقةمناسبة  استخدام ألوان  ✓

 . التسوق مراكز الطبيعية في  اإلضاءة تفضيل ✓

الداخلي  االهتمام ✓ الجو  بيئية    بأهمية  مواد  باستخدام   باإلضافة  هادئة  وألوان  للمراكز 

املعمارية   السيارات   ومواقف النوافير  و   تراحةساال كمقاعد  )املناسبة    األخرى للعناصر 

  (.وغيرها
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 الطبيعية.االهتمام اكثر بمنافذ التهوية  ✓

ي و ظفين في قسم املبيعات ذو ب انتقاء املو جو بها  ونعني الخضراء:ة البيعية و اختصاص الق -

  ابطها. و ضو ن لديهم  دراية تامة باملعايير البيئية  و يك  ،ن األخضرو الزبخبرة عالية  في التعامل مع  

يه  أنبحكم   األخضر   مع   منسجم  شرائي  كو سل  تبني  عليه  كفرد   جياو لو باإليك  تماملستهلك 

املستهلك من    ل و أطقتا  و ستغرق  ي  أيضا  املستهلك األخضرألن  و   البيئية.  األنظمة  على  املحافظة

 ه تمهلو عب أكثر  و تست  أن  الخضراءة البيعية  و على الق  يجب،  الشراءفي اتخاذه لقرار    العادي

د و جو كذلك يجب أن تقنعه بو   مثال(املقارنة مع املنتجات األخرى )البديلة  و ل للتفكير  و قتا أطو 

 (Shen ،2020، و Guo ،Choi) .لهض مقارنة باملنتجات املنافسة و ج املعر و في املنت أكثر منافع 

 (Azizpour، 2013و  Hosseinzadeh)  على:يج األخضر و يعتمد التر  :األخضريج  و التر 4.4

 اإلعالنية األنشطة كافة على يج األخضرو يشمل التر  أن يجباإلرشادية: التركيز على الناحية  •

 امللصقات  طريق  عن  للمستهلكين  اإلرشادية  الناحية  على  التركيز   مع  البيئي،  جهو الت  ضمن

    .الخضراء للمنتجات اآلمن باالستخدام املتعلقة اإلرشادية ماتو املعلو  البيئية

اإلعالنية:  انتقاء • امل األلفاظ  اإلعالنات   في  املستعملة  األلفاظ  أغلب  للمستهلك جهة  و من 

: "هذا ما يجعلك    األخضر   بيئتك  "، "هذا سر  جيو لو إيكنجد  في  ن جل و "، كالنظيفةتميزك 

الجمل املنتقاة    واأللفاظ أبهذه  و   التميز.و   الطبيعةو   النظافةن عن  و يبحثاملستهلكين الخضر  

 .  حيد املستهدف بذلكو على أنه ال يشعر املستهلك

 : خاتمة .5

جليا   التسويق    أنيبدو  ضبطه    األخضرمفهوم  على  القائم  الجدل   رغم 
ّ

 أهميته  أن  إال

راقي   تنافس ي في السوق ومكسب    التي تحقق تميز   االستراتيجياتيعتبر من    إذللمؤسسة باتت واضحة  

بالذات الذين  و   زبائنهامن    جدا  قريبة  املؤسسةيق األخضر يجعل  و فتبني فلسفة التس  لزبائن جدد .

يجدر   ماو  .الطبيعيةارد و ترشيد استخدام املو   روح املسؤولية األخالقية فضال عن    ،جه بيئيو لديهم ت

 التالي: و النح علىعنه ائد املترتبة و العديد من الف  األخضريق و التس باإلضافة إلى تعريف ذكره 

الستخدامها    واملؤسساتمثالية للمسوقين  أداة    و هيق األخضر  و منهج التسف:  املستهلك  والء -

مما    القيام بدورهم في نقل الرسالة الخضراء بنجاحبالتالي  و ،  في بناء استراتيجياتهم الخضراء

مسؤوليته اتجاه البيئة ويصبح سفير نه من فهم  ِك ويم    اإليكولوجيلدى املستهلك  يحقق الرضا  

  للمؤسسة.
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س    التنافسية:القدرة   - على  األخضر  التسويق  تطلعات يعمل  تحقق  تسويقية  سياسات  ن 

 التنافسية.املستهلكين مما يمكن من مواجهة املنافسة ودعم القدرة 

الناجح: - بالتي    املؤسساتعدد    تزايد  التجديد  الخضراء  تهتم  األخيرة املنتجات  السنوات  في 

رهيبة، بهذه    بسرعة  متزايًدا  اهتماًما  املستهلكون  أظهر  مّم وقد  التواصل   ا املنتجات  تطلب 

بمزايا    الزبائنمع  املباشر   يتعلق  للمنتجاتالتطوير  فيما  الخضراء  والتجديد  . والخدمات 

   املزيج.من خالل أبعاد  في هذه العملية دوًرا رئيسًياويلعب التسويق األخضر 

التسويق األخضر االستراتيجي إلى إجراءات وسياسات مفهوم  يشير  إذ    دائري:تحقيق اقتصاد   -

على   خاص  بشكل  تركز  والتي  األجل  طويلة  العليا   ، للمؤسسةالبيئية    االستراتيجيةاإلدارة 

   البعيد.تحقيق اقتصاد دائري على األمد  وبالتالي واالستراتيجيات البيئية االستباقية

 واألنجح   األحدثسيلة  و باختالف تسمياته يعتبر الو باختصار شديد    األخضريق  و التس  إذن

 ككل.ب يسمح باستدامة املجتمع و إلشباع رغبات املستهلك بأسل

 إلى: رة العاجلة و الضر   تتجلى فييمكن تقديم جملة من النقاط على شكل مقترحات و 

 العربية. باللغةنادرة  يق األخضر ألنها و ترجمة الكتب الخاصة بمجال التسو تأليف  -

االهتمام اكثر بضبط املصطلحات ومقاالت املراجعة حتى تكون منارا للباحثين في الدراسات  -

 التطبيقية. 

تكييف املصطلحات التسويقية املستوردة مع العادات واألعراف الخاصة بالدول  اكثر ب  اإلملام -

 واإلسالمية.العربية 

املجال   - هذا  في  األبحاث  على  السو التشجيع  على  الو تطبيقها  )بأعرافه  و ق  عاداته و طني 

  .انينه(و قو 

 األخضر. يق و قيام كليات االقتصاد على فتح تخصصات ماستر للتس -

 .طني و ر الو فقا للمنظ و يق األخضر و م التسو ير مفهو فرق تعمل على تط  وإنشاء مخابر بحث أ -
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 :  ملخص

  لددروا م تخددت  تي ا  دداو   دد الجتمددا  او االلتصدداد   األثددر دراسددث لدد إتهدد ه هددلو الورلددث الب   ددث 

 دددر قريدددب االسدددت  ا   تالتدددم جمعددد ا علوتددداأل األول دددث ا تمدددادا   ددد  كوذلددد، تزار ددد  تشدددروش القدددا  الزرا ددد 

الت ل ل  ال انويث، است  ما علوتاأل  وكللك الشخص ث، وا قا الأل تر ا زار ي   ع نث  شوائ ث بخ طثل

 . (SPSSللعلوم االجتما  ث ) اإلحصائ ث ب  الحزمتربع كا   ر قري وحخاب والكممالوصفي 

نخددبث ا شدداركث لدد  الدد وراأل الت ري  ددث  ددي  ا شدداركي      ت ال راسددث إلدد   دد ج نتددائ   هم دداتوصددلولدد  

الفدد ا  تددر  إنتددا تتوسددم ، %  ددي  ا شدداركي 71.6ا  ددول لزرا ددث   ندداأل تددر الددلرج ييدد  االكلمددو   ،34.3%

وجدود ارتبدام تعندو   إلد   اإلضداةث. % لغيد  ا شداركي 65.5  تقارندث ب اركيللمشد 46.4% 4 -0 دي   اللرج تا

تخدددت  تي   لددد  روا دددمي  ا شدددارك ي ا دددزار  وت دددول التعلددد    ى ,(  دددي  تتغيددد  تخدددتو 05تعنويدددث ) ى  نددد  تخدددتو 

  .يي  االكلمو   اللرجا  او  تجاو زرا ث   ناأل تر 

 عتربا  ك ، تخت  تي ا  او ،القا  ،كخال :كلمات مفتاحية

 C41 ؛JEL : C40 تاتصنيف

___________________________ _______________ 

 sumayamoustafa@ymail.com: يميلال  ، تصطفى سم ث   رسل:املؤلف امل 
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Abstract: 

The aim of this research paper was to study the socioeconomic impact of the Water 

Users Associations Trial on El gash Agricultural Scheme farmer’s, The paper depended 

exclusively on primary data by the means of questionnaire and direct observations and 

secondary data, it applied both descriptive and quantitative analysis, using the (SPSS) 

program to calculate chi-sq test.  

The study reached several results such as: the rate of participation in training courses 

among participant farmers was 34.3%, the attitude towards cultivating varieties Dura 

Aklamowe among participant farmers was 71.6, the rate of dura production per faddan (1 – 

4) among participant farmers was %46.4  compare to 65.5 % among non-participant farmers. 

There is a significant correlation at 0.05 between educational level and attitude towards 

cultivating varieties other than Dura. 

Key words: Kassala, El gash, Water Users, Chi-square test. 

JEL Classification Codes: C40 ; C41. 

 

 مقدمة  .1

الزرا     اإلنتا   الخصوص  يم ل  وجه  و     ال ول  تر  لك ي   االلتصاديث  الركائز  ح  

نفيس  الخودا .   ا اء تورد  ل  ا خت ام    وااللتصاد للتطور االجتما       هم ث جوهريث  وذوتعتب  

 يرتكز ال    اناأل بع  ج ا  ى حول توارد ا  او ا تا  العال ،
ً
 دل قا

ً
يه ه  حث.   تتطلب ا  او ت ط طا

ا توةرج ة ه لتلب ث  االستفادج الكاتلث تر تصادر ا  او إل  ائ ث ل     لطر  ربي واضعو الخ اسث ا

 زرا   اح  اه  تخت  تيأل ا ختف  ج تر هلا ا ص ر. يم ل القطاش الاحت اجاأل جم ع القطا ا

  وت خي  توزيع ا  او  صبح   هلا ا ورد. ا  است  ام ا  او ل  الر  وتطوير قرق الر  وتقل ل الفال 

ذلك تر تنطلب ا  لطرج ا اء ل  تصبح صمام  تا  ال   تر الحرص    ويأتيضروريا وواجبا لوت ا،  

الزرا  ث. ل ه تر اجل ت التنم ث  الزرا ث ا رويث يعتم    نف ل تشرو األ  ل  لطاش  نجاح ا  نشام 

ا       او    دارج زارش ل  ك ف ث اإل ل   ابشكل تباشر     ا زارش نفخه، وا توةر تر ا عرةث الكاة ث 

 ق ب. لرةع كفاءج است  ام ت او الر  واملحاةظث  ليها صعبث الت  إجراءاأل    الر  داخل ا زر ث،  

للك ةق  انتشرأل ل  ا زار ي  ل   مل ث ادارج تشرو األ الر .    إشراك  هم ث  إدراك ونت جث لللك ت   
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ل  وا شروش  الر   شئو   تضع  إداريث  الزرا  ث    نظ   األرض  صاحب  تمويل ي   ويقع  ل ه  بء 

 او ة ما  وتشغ ل تنظوتث الر  والعمل األ اإلنتاج ث ويمكنه تفويض تم ل ه للق ام  أتور إدارج ا 

تخت  تي   هلايخمم  تجمعاأل  انتماء  ا  او،  زيادج  إل   يؤد   ا شرو األ   االجراء  ل لو  ا زار ي  

 (.2011)ا نظمث العرب ث الزرا  ،  ت خالأل اإلنتا  ويزي  تر إدراك   ألهم ث ا  او كأح

ك ال ول  ةا  تف وم تنظ   تخت  تي ا  او  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحخب تعريف البنول  نفس الخ اق و                 

ات ا  لو  ا وجودير  ادج  ا زار ي   تجمع  ال   يشي   صورج  اتث  ا  او  تخت  تي  وح ج  د  اقار    

واح ج ر   تنطقث  او  واح   حاك   ر   تنخوب  او  واح ج  و   ه  رولوج ث  رسمم  ج از  ح    ضمر 

تر   التجمعاأل  هلو  وتتفاوتث      اسماء   ي ج  اقلقت  ةق   الر ،  نظام  تر  اجزاء  ادارج  بغرض 

ر  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تخت  تي ا  او او تجلس ا زار ي  او تنظ   ا زار ي  او ات اد الات ا  ا زار ي  ت ل

 .(2011و تخت  تي تنطقث الر  )ا نظمث العرب ث 

 البحث: إشكالية 1.1

التال ث:   اإلشكال ث  تعالجث  ال راسث  هلو  خالل  تر  اسن اول  هو  االقتصادي ثألما  ر 

 ؟ اعيمشروع القاش الزر  لروابط مستخدمي املياه علي مزارعي واالجتماعي

 : وأهدافه بحثأهمية ال 2.1

ا اء تورد نادر وهو اح  املح داأل الرئيخ ث ل   مل ث االنتا    ل  كو    ب ثتتج    هم ث ال

اهمث ل  حل تشكلث الر  يخع  هلا الب ث ال  ا خ  ،الزرا   التم يعتم   ل ه ايلب ث سكا  الريف 

    مشروش القا  الزرا  .

ال تكمر  ه اه  ر  تعرةث    ل    ب ثكما  ا  او     وا مثر  االرض    تخت  تي  تخاحث 

ا زار ي  للتقاناأل  تبنمو لف ا  تتوسم انتا  اتصادر ت او الشرب.  ،التمويلتصادر  الزرا  ث،

 ي  ث(. ا شاركث ل  ال وراأل الت ر  دويث،األ است  ام  اللرج،)الع ناأل املحخنث تر 

 :بحثمنهج ال 3.1

هل ل   اال تماد  ال  ب ثال  ات   الوصفي  ا نهج  جمع       ت   ح ث   ا عط األ ت ل   ، 

 .واإلحصائ األ وت ل ل ا ت ل ال تنطق ا للوصول إل  النتائ  ا طلوبث

 البحث:منطقة   4.1

  25ْدد  35 56ْشمال وخطي قول   16 26ددد 15 28ْ ي  خطي  رض يقع تشروش  القا  الزرا   

ا شروش    شرلا،  36 ا   450تخاحث  تشمل  ة ا   الزرا  ث   الف  والغا األ   ى ر قالخاق   وا را   
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تخاحث   تال ختان ث.    ا شاريعو  لر   صم   ةق   الر   نظام  ة ا .    250ا  املحاصد ل     ه الف 

يزرشاللرج  الزرا دد ث ت       ،  وهو صنف  االكلمو   س قانه    اإلنتاج ثضع ف   يخمم  وتخت  م 

يتبع   ،فواكهلالخضرواأل  و ا  ،الخدروش  ،بط خلا  ،القطر  الع نث    إدخالت     اآل   ،كعلف للح واناأل

زرا ث   سنويا  تخته ه  ال الث ث  ال ورج  سبل   إدخالبع     ،ة ا    لف  80نظام  تج ي   تشروش 

ا خت اتث   القا رو   وتجربثا عيشث  ا  او  منطقث  تخت  تي  الر     تأه لت     ،ا م  شبكاأل 

ثالث ث    ال ورجوت ولت   دورو  تر  زرا ث  ثنائ   إل الزرا  ث   تخته ه  ة ا   120ث     تي  سنويا.الف 

رئ لنواأل  قريب  يت   مل  الر   ر  تجار  ح ث  تنها  ت ر   ت ل ا  الت ش  تعره  القا   تر  يخث 

داخل ا  او  تنه  وتت ةب  املجر   ل   العمال.  .ا خقي  كخر  ا  او  واسطث  ةر   تب    تت   مل ث 

 ل كم ث ا  او ال اخلث للت ش  ر قريب لفالفموم للت ك  ل     ىالت ش تر كبار      نهر القا  تخم

حم    )  ل  ا  او ال اخلث ل  املجار   واسطث الواح خش  ث تعره  ال رون  الف  وكللك الت ك   

 (. 2013  و قاهر، 

 البحث:  مجتمع وعينة 5.1

 تا   نث ال راسث ةتتم ل ل    يتكو  تجتمع ال راسث تر تزار   تشروش القا  الزرا  . 

تر بخ طث  اخت ارها    تزارش،  154  نث  شوائ ث  تزار   ام   استت   التفاتيش       كشوةاأل 

 ، كما هو توضح ل  الج ول اآلتي: نخبث للتجانس الكبي  ل  صفاأل ا زار ي 

 العينة في كل تفتيش  : حجم1الجدول 

ينةحجم الع   د ا خاق     د الروا م  التفتيش   

 26 13 13 كخال

 28 14 ددددددددد تك   

 32 16 16 دلي  

 38 19 19 تن ال  

ددددددددد تتاتيب   15 30 

 154 77 48 الجمله 

 2017 ، تشروش القا  الزرا    ملصدر:ا

 :وتحليلها طرق جمع البيانات 6.1

  اناأل  است  ام:ت  جمع الب

 الشخص ث ا قا الألو  االست  ا مصادر اولية: -أ
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 التقارير. و  االنت نت ،الرسم ث ورياأل ال  ،ا راجع مصادر ثانوية:-ب

ث  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد النخب ا ئويخل  أ   ( وذلكSPSSاسطث  رنات  )و    ول  ت  ت ل ل الب اناأل املجمعث

 ل  ا  ر  التكرار  كما ت  حخاب تربع كا .  و رض ا

 . األدبيات النظرية للدراسة 2

ا زار ي  لتنظ ماأل  واسع  انتشار  الخودا   هناك  ل   ا رويث    ل  ا تم لثو   ا شاريع 

 يث ل  الخودا . اريع ا رو شا  االت اداأل ل  كل

 :األبيضمشاريع النيل  1.2

ل  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الن   و  ال    األ  ضتشروش ل  واليتم الن ل    174تر    األ  ضتتكو  تشاريع الن ل  

الن ل    ويتمركز ل   80حوال     األ  ضل   والباق   ا شاريع  تر  تنظ م نج     ،الن ل    ال %   أل ا  

لتخت  كات اد  ا  او  بهالمزار ي    تي  تعت ه  ا  ام   ال ولثتر    ج ث  تر   ،تنها  وتقوم  الع ي  

ا زار ي   عرةث تشاكل   وحل ا ال وراأل    ،الطواه      االجتما األ    الزرا  ث،ت  ي   حضور 

  (59) زال ير ي  والولوه تع ا زار ي تع ا فتش

 :األزرقمشاريع النيل  2.2

تخت  تي وهو   ا    تنظ    ا   الصلثاو  ل      وادارجزار ي    ي   العاللث  وتتم ل  ا شروش 

  توص ل تعل ماأل اإلدارج   الزرا ث،أل  االرض و مل ا   ل   مل األ ت ضي    اإلدارجالولوه تع    :اآلتي

تر    نزش    للمزارش، حالث  الحواشث  ل   اللق م  اإلهمال،ا زارش  ا شاكل  ي    -جمع  مال  حل 

  (. 59 يرلاز )  واإلدارجا زار ي  

    :مشروع الجزيرة 3.2  

لعام                             الجزيرج  لانو  تشروش  الفر  ث  م  ت ويل تخئول  2005لضت  حكام  الت ش  إدارج وص انث  ث 

ا ا  او  تخت  تي  روا م  إل   تأه ل ا  بع   ستث(  و  و  )  و  شرير  الحقل  كللك  لتم  ولنواأل  ل ا   وكلت 

ا  او،        رسوم  ت ص ل  تخئولث  ر ص انثل  تظ  تخئول ث  ا ائ ث  وا وارد  الر   الر     وزارج  لنواأل 

 ت     الوضع األخي    واب الت  الكب ى وا صاره الرئيخ ث والطلمباأل  ا شرو 
ّ
 .ثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ش الفر   ش حتم ترت

 إدارج ي ص ة ما والتنف ل  يط  الت ط  الشأ  ل  القرار ت اذاتر ت ام روا م تخت  تي  و كللك

 ا ائي اإلت اد      ا ائ ث وا وارد الر   وزارج تع التعال   ،ا  او واست  اتاأل الحقل لنواأل

 الر   ت او توةي    ،ل ا الالزم التمويل وتوةي   الحقل لنواأل ل وتشغ  ص انث   ،الفن ث واالستشاراأل

 الصادرج العاتث والضوا م الفن ث م الضوا تنف ل  ،ستث   و  ة  تر ت او تخت  م  لكل الكاة ث
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،  والجي ج ا مت ج األسرج  ب   والرهر  والب ع والب الأل التنازالأل     ا واةقث،  املختصث الج األ تر

 والج األ الروا م  تع التنخ ب،   ليها التع   وتنع وةت  ا  الغ م  اخل ثال  الطرق      املحاةظث

 ي  دها التم  الر   وزارج خ تاأل ورسوم داريث إل ا ث التكلف ع دة،  الرا طث  ه اه ي قب  ما األخرى 

ا شروش ادارج   وت ات ا  مخئول اتها الق ام تر تمكنها التم للرا طث ا ال ث التكلفث ت  ي    ، تجلس 

  .است دادها     والعمل

 ،الحقل لقنواأل ا     اإلدارج  ،الر     او است  ام و ت ل  لص م ل : ت ق بإ الرا طث ته ه

 ا  او  تخت  تي احخاس تعم ب  وااللتصاديث، الفن ث الناح ث تر ا  او ما  تاس كفاءج رةع

     املحاةظث  ،تراةقهو  الر   ت او تجاو وتخئول اته  ا زار ي  ل راأل رةع  ،الر   لقنواأل   ملك ته 

   الث والصح ث، الب ئ ث الظروه ت خي  الزرا  ث، اإلنتاج ث زيادج وتطويرها، وتنم تها الر    ن األ

 https://nectarforum.com/index.php/2017 .ا  او تخت  تي  ي  ا  او عيز تو 

 :اش الزراعيروابط مستخدمي املياه بمشروع الق تكوين 4.2 

)ايفاد( ونخبث الرتفاش ات ج  الست ماراأل الصن وق ال ول  للتنم ث الزرا  ث  االست    اإلقارل    

ت    القا   تنطقث  ل   الفقر  ا نطقث  نخبث  تجا قلاخت ار  ا خت اتث م  تشروش  ا عيشث   ي  سبل 

م الت ت ث للر  وتنم ث املجتمع وبناء الق راأل البن  تأه ل   إل ادج وهو تشروش است مار  لخلب ةرص  

ارض    وتزوي والتمكي    ا  او    تأتونثا زار ي   ملك ث  تخت  تي  روا م   إل    اإلضاةثوتكوير 

والتخوي التمويل ث  ا ؤسالخ تاأل  وال     ولتطب ب  روا م  لل  مس ق ث  ر  ا شروش.  وا م تجربث 

وضع    ا خاق ،     تجاوزج،  الح ازاألتخت  تي ا  او  ال   تر االتي: تشك ل لجنث لانون ث لت   ت  

ا شاكل التم    ه تر    . الت ريب والتمويل لروا م تخت  تي ا  او  الرا طث،االخت ار لعضويث  تعاير  

زيادجتواجه تجربث   تقارن   ي ، ر از ا     د  الروا م:  ا زرو ث  ا خاحاأل    الزرا  ث،ث  الخطث  ضعف 

  ,  ) ب  الرح  ا  او،ضعف تخ ي  رسوم    الزرا  ث،  م االلتزام  ال ورج    الح ازج،ضعف تتوسم  

2016 ) 
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 اش الزراعي تفاتيش مشروع الق  :1الشكل 

 
 (2017تشروش القا  الزرا   ) املصدر:

 نتائج التحليل واملناقشة. 3

است  م   تر الجزء اله تناول  التكرار     إليجاد   SPSSرنات   ال راسث   و رضالتوزيع 

ا شاركي    ا زار ي   للمقارنث  ي   تكراريث  ل  ت رجاأل  ل  روا م تخت  تي    ويي  نتائجه  ا شاركي  

لق اس درجث تعنويث  كا  الل  يخت  م   تربع اختبار كللك  ايجاد نتائ   املختارج، ا  او للعواتل  

 .  البعض  بعض اتغي األ املختارج.  ارتبام ا

 موضحة باملدرجات التكرارية:   النسبي راري ع التكالتوزينتائج  1.3

 مستوى التعليم: 1.1.3

( يشي   1الشكل  تخاو     إل (  ا  او  تخت  تي  تنظ ماأل  ل   ا شاركي   االت ث  ي   نخبث    

ا  او46.6نما   ي  %   29.2 تخت  تي  تنظ ماأل  ل   ا شاركي   لغي   للجاتع ي   ي      %  تا  النخبث 

تخت  تنظ ماأل  ل   تخاو   ا شاركي   ا  او  روا م 3.4%  ينما  8.3  تي  ل   ا شاركي   لغي    %

ا  او تخ،  تخت  تي  تفوق  ال   النخب  هلو  ل وتشي   ا شاركي   للمب وثي   التعل    روا م   تو  

ا  ا التعل   لتخت  تي  ل  تف   ا زار ي  و  ر ا ب وثي  يي  ا شاركي  تما يؤك  ا   ه دور ت   

 ا  او. لفوائ  تنظ ماأل تخت  تي
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 التوزيع التكراري النسبي للمبحوثين حسب مستوي التعليم :2الشكل

 
 . 2017  اناأل االست  ا       اال تماد      ( SPSS)  رنات    ت رجاأل   املصدر:

 رض الزراعية: حة األ مسا 2.1.3

ال تر  )نالحظ  ا ئويث   (2شكل  النخبث  ا شار       ا  او  للمزار ي   تخت  تي  كي   روا م 

تر  ال الزرا  ث  االرض  تر  ح ازاأل  يمتلكو   ي  40ه     2-1لير  ا زار ي   روا م و  ل   ا شاركي   ي  

ا  او   للمزار ي  ا شارك        وه     30تخت  تي  ا ئويث  النخبث  ي   روا م تخت  تي  نخبث  ينما 

ا شاركي     تا ا زار ي  يي     ،   6.3ة ا     3تر     كث را  ث  لز ا  األرضا  او اللير يمتلكو  ح ازاأل تر  

ا  ا نظام الح ازج ل ى ا زار ي  ا شاركي     إل  ذلك    ى ويعز    20.7  إل و  تصل  ل  روا م تخت  تي 

 .وةقا للمخاحاأل ا رويث  الرا طث األرض  يتمتع كل ا زار ي   فرص تتخاويث ل  زرا ث  وهو 

  ين حسب مساحات االرض الزراعية بالفداني النسبي للمبحوثالتوزيع التكرار  :2الشكل

 
  2017  اناأل االست  ا       اال تماد      ( SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:
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 مصادر التمويل: 3.1.3

 77.1او  ددددددد د دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    ايلب ث ا زار ي  ا شاركي  ل  روا م تخت  تي ا   ( .3الشكل )تر  يتضح  

% تر ا زار ي  يي  ا شاركي  ل  روا م تخت  تي ا  او يمولو  زرا ته  ذات ا و ذللك  ر 82.8و  

تر ا زار ي  ا شاركي  ل     9.4 ينما     ،.ب( 3شكل )  ،رئيس م للتمويلقريب   ع الح واناأل كمص ر  

يعتم و      البنك الزرا      م% تر ا زار ي  يي  ا شاركي   الروا 8.6و و  روا م تخت  تي ا  ا

للتمويل ا ص ر    ،كمص ر  هو  اللاتي  التمويل  ا   ي ل      ا زار ي    األساس مهلا  للزرا ث  ي  

الروا ل   ج  ج ا شاركي   تتابعث  تتابعتها  حرص        يزي   تما  الروا م  ل   ا شاركي   يي   و   م 

 انتا .         للحصول 

 لتمويل للمبحوثين ي للمبحوثين حسب مصادر ابالتوزيع التكراري النس أ:.3الشكل 

  
  2017  اناأل االست  ا      (  اال تماد    SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:

 التوزيع التكراري النسبي للمبحوثين حسب مصادر التمويل الذاتي  .ب:3شكل ال

 
  2017ناأل االست  ا    ا    (  اال تماد    SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:
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 متوسط انتاج الفدان:  4.1.3

ر  الشكل  تر  ت صلو       (4(ل   نالحظ  اللير   الروا م  ل   ا شاركي   ا زار ي   نخبث        ا  

جوال(  تفوق نخبث ا زار ي  الغي  تشاركي  ل  الروا م و هلا يرجع  14-10)  لإلنتا  تتوسم        

  ، ا زار ي  ا شاركي  ل  الروا م    نم التقاناأل الح ي ث  يتوةر ال وراأل الت ري  ث االرشاديث و تب   إل

االكب ) الري    النخبث  ا   تر  60.4تر   )( و  ا  او  تخت  تي  روا م  ل   لغي  65.5ا شاركي    )

ت صلو ا شا ا  او  تخت  تي  روا م  ل   تتوسم    اركي   ادني  ل   زأل  4-0)  لإلنتا      و  جوال( 

 ال راسث.     ضاناأل التم صاحبت ةت جال راسث ذلك ال  تشاكل الطمم و الف

 جوال/ فدان   النتاجيةنسبي للمبحوثين حسب متوسط التوزيع التكراري ال  :4الشكل

 
  2017  اناأل االست  ا      (  اال تماد    SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:

 الدخل السنوي: 5.1.3

رل    يوضح5(الشكل  ا شاركي   (  للمزار ي   ا ئويث  النخبث  روا    ا   ل   ا شاركي    مويي  

تر  لل   لكل ةئاأل ال خل الخنو  ا خت  تث ل  ال راسث    ل  تتخاوى تخت  تي ا  او  تتقارب و 

خل ال ي تلف ك ي ا ل  كل تناقب ا شروش نخبث   ال       وذلك ي ل    (.3000كث  تر      إل   1000

 . والح وا خكا      زرا ث ت صول واح  يالب ث ال ال تماد

 مصادر مياه الشرب: 6.1.3

)  ريتضح ت ا  او     (6الشكل رل   ل  روا م تخت  تي    نصف   د ا ب وثي  ا شاركي   

%( تر    60.4) ينما    ،ا الرا طث وه  تر ضمر الخ تاأل التم تق ت   ،%( يتمتعو     تاأل ا  او51)

  للم او.      اال ار والحفائر والت ش كمص ر رئيس م ا زار ي  يي  ا شاركي   يعتم و 
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 النسبي للمبحوثين حسب مستوي الدخل السنوي )ج س( التكراري  عالتوزي :5الشكل 

 

 

 

 

 

  2017  اناأل االست  ا      (  اال تماد    SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:

 صدر مياه الشربالتوزيع التكراري النسبي للمبحوثين حسب م :6الشكل

 
 2017 ا    اناأل االست       (  اال تماد    SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:

 تسديد رسوم املياه:  7.1.3

رسوم ا  او  اس دو    النخبث ا ئويث للمب وثي   ا شاركي  اللير ( 7لشكل رل  )ايتضح تر 

(87.5( ال   ا شاركي   يي   للمزار ي   النخبث  هلو  تقل  س ب    ،%(69%(  ينما  ال راسث  ول   زأل 

 لروا م. ا الستمراريث  مل الروا مذلك لحرص ا زار ي  ا شاركي  ل  

 ري النسبي للمبحوثين حسب سداد الرسوم التوزيع التكرا :7الشكل

 
 2017  اناأل االست  ا      (  اال تماد    SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:
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 بية: املشاركة في الدورات التدري 8.1.3

( الشكل  تر  ا  او   (  8يتضح  تخت  تي  روا م  ل   ا شاركي    ا ب وثي   ا زار ي   نخبث    

كل    اشاركو لير  ال ال  ل   تعظ   )و  ه   الزرا    االرشاد  تجال  ل   الت ري  ث   ينما    ،%(34.4وراأل 

ور %( للمزار ي  يي  ا شاركي  ل  روا م تخت  تي ا  او. هلا يعكس د5.1الصت النخبث ال  )تن

 هلو ال وراأل.   أهم ثتنظ ماأل تخت  تي ا  او ل  تو  ث ا زار ي  

 حسب املشاركة في الدورات  ري النسبي للمبحوثينراالتوزيع التك :8الشكل

 
 2017  اناأل االست  ا      (  اال تماد    SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:

 عينات محسنة:  إدخال 9.1.3

( رل   الشكل  تر  ا زا  %(71.9)    (  9يتضح  روا م تر  ل   ا شاركي   ا ب وثي   ر ي  

( و  ا  او  (58.6تخت  تي  ا شارك  %  يي   اتجاو زرا ث   ناأل ج ي ج ت خنث   ال   ي تر  يم لو  

 . اإلنتا وزيادج  املحخنثالع ناأل  إدخال  أهم ث    و   ا زارش ا شارك وي ل ذلك  ، ر االكلمو  

 غير االكلموي  ةالذر حسب ميولهم اتجاه زراعة  التوزيع التكراري النسبي للمبحوثين :9شكل ال

 
 2017  اناأل االست  ا       تماد    اال (   SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:
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 :دويةاأل استخدام   10.1.3

ا شاركي  ل  روا م تخت  تي    ا زار ي  % تر    85.4  نخبث    (  10رل  )  الشكليتضح تر  

الغي  تشاركي 75.8وا  او   البلور   واء الخوي    وتواةبتا  ي  تواةب بش ج    % تر      تعالجث 

لا ترض   وجود ه رش ا شارك ل  روا م تخت  تي ا  او. كما  زاا   وت ريبتو  ث     إل يرجع ذلك  و 

 الخوي  ل  تشروش القا  ساه  ل  لبول ا زارش لتبنم هلو التقن ث.

 عالجة بدواء السويد املميولهم اتجاه التوزيع التكراري النسبي للمبحوثين حسب  :10الشكل

 
 2017االست  ا     اناأل    (  اال تماد    SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:

   كانتائج اختبار مربع  2.3

اكث    التعل    ا تبارو  الناش ا زار ي  ا ب وثي    تأثي اا تغي األ  ت  اخت ار تتغي  تختو   ل  

ظ رأل نتائ  التوزيع التكرار  لق اس درجث تعنويث االرتبام   كما    ا  او،تخت  تي   فوائ  روا م  

 النتائ  كما ي  : وكانتم  اختبار تربع كا   است  ا األخرى ا تغي األ   وبي  ينه 

 املشاركة في الدورات التدريبية:  1.2.3

)  يوضح رل   الت ري  ث  ي (  2الج ول  ال وراأل  ل   ا ب وثي   تشاركث  املجمو تي       

ل  روا م تخت  تي ا  ا  او ويي  ا شاركي   ل  روا م تخت  تي  تتأثر تعنويا   )ا شاركي    او  ل  

ال كما   مختو   ا شاركي .   تعل  .   داخل تجمو ث   تعنويا  تتأثر  ل   الغي    نها  داخل تجمو ث  تا 

جث ا زار ي  يي   اراسث حةخرأل ال   ول ,(.  05كي   يوج  تأثي  تعنو   ن  تختو  تعنويث ) تشار 

 وجود جخ  يوةر ل   ا علوتاأل. و  مت ث األ  ى نخبث الرتفاش تختو  ثالت  ربيبا شاركي  لل وراأل 
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 الدورات التدريبية املبحوثين في واملشاركة( نتائج مربع كاي ملستوي التعليم 2جدول )ال

 
 

 2017  اناأل االست  ا      (  اال تماد    SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:

 االكلموي: ميول املبحوثين  تجاه زراعة عينات من الذره غير  2.2.3

,(  ددي  تتغيدد  تخددتو  05ندد  تخددتو  تعنويددث )و   د  ارتبددام تعندد ( وجو 3)رل   يوضح الج ول  

 يددد  ي الدددلرجلددد  روا دددم تخدددت  تي ا  ددداو  تجددداو زرا دددث   نددداأل تدددر  ي ا شدددارك ي ا دددزار  وت دددول لددد   التع

,(  ددي  ا ددزار ي  ييدد  ا شدداركي  لدد  05 ينما ال يوج   ارتبددام تعنددو   ندد  تخددتو  تعنويددث )،  االكلمو  

ي  ت ددددددث  ددددددي  ا ددددددزار األ  ى ان فدددددداض تخددددددتو  إلدددددد ذلددددددك  راسددددددث ددددددزأل ال  ولدددددد و. روا ددددددم تخددددددت  تي ا  ددددددا

 .األخرى الروا م ل  تو  ته   أهم ث األصناه  ودور ا شاركي  ل  الروا م 
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 كلموي غير اال الذرة املبحوثين  تجاه زراعة    وميول نتائج مربع كاي ملستوي التعليم  :3جدول ال

 
 

 2017االست  ا  اناأل        (  اال تماد    SPSSت رجاأل   رنات   ) املصدر:

 لجة البذور بدواء السويد  :معا 3.2.3

.(  ددي  تتغيدد  تخددتو  01( وجددود ارتبددام تعنددو   ندد  تخددتو  تعنويددث )4يوضددح الجدد ول رلدد  )

 وكددللكي  لدد  الددروا م  ا شددارك وييدد  البددلور  دد واء الخددوي  لدد  تجمو ددث ا شدداركي   وتعالجددثالتعلدد   

ةخددرأل  ولدد شدداركي   ددالروا م. (  داخددل تجمو ددث ا .01) ارتبددام تعنددو   ندد  تخددتو  تعنويددثهندداك 

 ثر االيجابي للروا م  تو  ث ا زار ي .األ إل ال راسث ذلك  
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 ذور بدواء السويداملبحوثين  تجاه معالجة الب وميول نتائج مربع كاي ملستوي التعليم  :4الجدول 

 
 2017ا    اناأل االست      ماد    اال ت  ( SPSS) رنات  ت رجاأل   املصدر:

 : . خاتمة4

نتائ  و   ال راسث   ثبتت  التصاد   اثر   ايجابيوجود  ل    اجتما    ا  او  تخت  تي  لروا م 

م إنتاج ث الف ا   النخبث للمزار ي  ح ث زاد تتوس    ا زار ي   ا شروش    تشروش القا  الزرا  

البلور   واء   تعالجثو يي  االكلمو     اللرجت ول  تجاو زرا ث   ناأل تر    كما  صبح ل      ا شاركي  

الروا م و تما يعك،  الخوي  لتبادل األةكار  س  هم ث هلو  للمزار ي   تت ح ةرصث  الو     وزيادجالتم 

 إدارج ا  او.  وحخرلتبنم التقاناأل الح ي ث  واالدراك

 :ي   تا يمكر الت اح ل ا ال راسث  النتائ  التم وصلت   ناء   

 البن األ الت ت ث للر .  تأه ل إ ادج 

 الت ري  ث.راأل ام ال و ج ل رور ض  

      يتفب   إدارج تع نث  الروا م  ضماناأل  تر  ا  او  رسوم  است داد  الزرا    القا   تشروش 

  ليها الطرةا . 
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  تتابعث ارضيه  ر تر يتمك حتى ىللمزار ي  داخل ا خق وت   تها تمل ك الح ازاأل . 

  لبيئث.اث     االلتزام  ال ورج الزرا  ث  لزيادج خصوبث الت  ث واملحاةظ 

 . قائمة املراجع:6

كخال  • تفتيش  القا  يث  ا عيشث     -التنظ ماأل  سبل  تج ي   تقا الأل   ا خت اتث،تشروش 

 شخص ث. 

مدداأل تخددت  تي ا  دداو دراسددث تعزيددز دور تنظ  .،م(2010) الزرا  ددث،ث العرب ددث للتنم ددث ا نظمدد  •

  ا نظمثتطبعث   الخرقوم: العرب ث، الزرا ثل  

العرب   • الزرا  ثللتنمث  ا نظمث  ل    م،2012  ، ث  ا  او  حصاد  است  اتاأل  تعزيز  دراسث 

 ال ول العرب ث. 

للتنم ث الزرا  ث • العرب ث  ل    ،م  2015،ا نظمث  الر  الخطح  والصره  دراسث سبل تطوير 

 .خرقومال ول العرب ث ال

 ،   ث ورلث  "،، "اإلدارج ا تكاتلث للموارد ا ائ ث ل  الوقر العربي1994  ،جا  خور  •

     ث.ورلث  ا ائ ث،"است ات ج ث إدارج ا وارد   ،199 9سول  غر  •

ا  او    م،2016  ،انتصار  الرح  ، ب    • ادارج  تجاو  ا  ول  الشخص ث      الخماأل  اثر 

 ك بث املحصول ث  ا شروش الرائ   ب  الحك .   والت  

الكري    ت م    زأل، • ت م   ب   الب ئ ث(    م, 2010,  و  ا وارد  ا )التصادياأل  عاره  دار 

  .الجاتع ث

 لقا  الزرا  ., نبلو  ر تشروش ا2003احم  ا و قاهر,   كرار، •

  تفتيش تجاوزج تخاق  القا  يث  أللتنظ مااتشروش تج ي  سبل ا عيشث ا خت اتث تسجل   •

 م  2015دلي  العام 

 م 2014س تمب   4-  يخطس 26تؤتمر القمث العا ي للتنم ث ا خت اتث جوهانخب    •

 م 2016/2017للمشروش للموس   األداءالزرا  ث( تقارير   دارجاإل ا  )تشروش الق •

 م. 2017/2018للمشروش للموس   األداءالزرا  ث( تقارير  اإلدارجوش القا  )تشر  •

 تقارير.  - مشروش القا  الزرا   ا تابعثو وح ج الت ط م  •
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Abstract: 

The audit has become one of the success factors of companies ,  it is in 

this context that  the role of the auditor  becomes of great importance .Thus , 

the main objective of our study is to show the role played by the diversity of 

auditor categories  in the competitiveness of Algerian pharmaceutical 

companies .Therefore , we have defined the key points of this function by 

examining  the practice of this function at SAIDAL.The aim here is to 

question  employees on the contribution level of the diversification  of auditor  

categories in creating a competitive advantage within SAIDAL .We reached 

several results ,the most important of which are that SAIDAL has very little 

recourse to chartered accountant which is a week point for it,  but  also, the 

work of internal auditor constitute a lever for the success of the mission of 

the external auditor. 

Keywords: Audit, competitiveness, category of auditors, types of audits. 
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1.INTRODUCION 

 Today, audit is no longer considered a secondary function for the 

company, because it has become a competitive lever that the company must 

know how to put in place, hence the need for it to devote 'important means, 

in order to have a good application of the audit. 

It is therefore essential for the company to practice this function well 

and therefore to have good cooperation with the auditors on the part of the 
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staff. It is true that this is not always easy for both parties because information 

is very, very difficult to obtain in our companies, but it is nevertheless 

important for the company to know how to collaborate effectively with 

auditors and to diversify the categories of auditors with which it works to 

obtain a meaningful diagnosis from them in order to ensure its 

competitiveness. The company must be contingent with its environment, 

which implies that it must adapt to environmental uncertainties on a 

permanent basis, for this it must succeed in being competitive. This 

competitiveness requires a diversification of its categories of auditors, 

Algerian pharmaceutical companies are concerned in this framework. 

Our choice fell on the pharmaceutical sector, because Algeria realized 

that the importation of drugs is high. 

          It is in this perspective of empowering pharmaceutical industrial 

companies that Algeria seeks to optimize the audit in this sector represented 

in our study by SAIDAL, which realized the benefits of the audit to improve 

its competitive position. , however the stakes for them are not so simple.From 

this, we see how important the role of audit and salaried executives can be 

for SAIDAL, because the latter must ensure the smooth running of the audit, 

its applicability in the field, it is therefore a question of creating a social 

climate allowing the success of the audit, while ensuring its quality of service, 

in return for improving the competitiveness of the SAIDAL company. 

1.1 The problem of this study: 

         Based on the main axes of our research, we will try to answer the 

following problem: How important is the diversity of auditor categories in 

the competitiveness of Algerian pharmaceutical companies in this case 

(SAIDAL)? In other words, what is the contribution of the multiplicity of 

auditors in the competitiveness of SAIDAL? 

         We will study the importance of this audit from the point of view of 

SAIDAL employees, so we will analyze the opinion of the latter by 

addressing the following points: 

 Definition, history and objective of the audit. 

 Types of audits. 

 The categories of auditors. 

 The qualities of a good listener. 
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 Auditing as a factor in the competitiveness of companies. 

 The practical study within SAIDAL. 

1.2 Research hypotheses:  

In the light of theoretical studies on this theme, and as a preliminary 

answer, we can propose the following hypotheses: 

H01: "The SAIDAL company is diversifying its types of audits". 

H02: "SAIDAL works with several categories of auditor". 

H03: "SAIDAL works with agile-minded, discreet and objective listeners." 

H04: "The audit applied at SAIDAL contributes to improving its 

competitiveness". 

H05: "There is a significant correlation between SAIDAL's level of recourse 

to chartered accountants and contract auditors and its competitiveness." 

H06: "There is a significant degree of correlation between the internal auditor 

and the external auditor within SAIDAL". 

2. Definition, history and objective of the audit 

In this point, we will present the definitions and history of the audit. 

2.1 Definition of the audit: 

"An audit can be defined as the issuance of a reasoned opinion on the 

correspondence between an existing and a benchmark. » (Grand & Verdalle, 

1999, p. 9) 

         The audit is an assignment at the end of which a justified opinion of the 

level of adequacy between a situation and a reference framework is provided. 

Thus, a quality audit makes it possible to ensure the correspondence between 

the practices of an organization and a repository such as the ISO 9000 

standard. Likewise, an accounting audit will have as its framework the 

General Chart of Accounts as well as the tax rules. commonly accepted. It is 

therefore necessary to explain what we call benchmarks and reasoned 

opinion. (Grand & Verdalle, 1999, p. 9) Others define the audit as being "A 

critical examination intended to verify that the activity of the company is 

faithfully reflected in the annual accounts in accordance with the regulations 

in force, it constitutes a judgment. on executive management. Thus, the audit 

is a procedure for controlling the execution of the objectives of the company 

". (Khelassi, 2007, p. 22) 
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        The methodological examination of a function of the company aims to 

ensure the material validity of the element to be checked, to verify the 

compliance of the treatment of facts with the rules, standards and procedures 

that exist in the business. An audit assignment is carried out by one or more 

qualified, competent and independent auditors. At the end of the assignment, 

the auditor must express a reasoned opinion on the overall consistency of the 

situation under review with respect to the standards. 

         As part of his duties, the auditor (or the audit unit) will be assisted by 

representatives of the finance and accounting departments, general 

administration. Equipment and maintenance and an engineer specializing in 

the work subject of the mission and seconded by the activity concerned or 

the design office. Whatever the area audited, the mission (the duration of 

which is very variable: from 8 days to 6 months) generally comprises three 

phases: a first preparatory phase to identify the structure of the function or 

the company, then a phase observation in the field and finally a conclusion 

phase corresponding to the submission of a report where the various findings 

and recommendations are recorded. (Khelassi, 2007, p. 23) 

2.2 Audit history: 

Audit comes from the Latin "audire" which means "to listen" (audience, 

auditorium) the English verb "to audit" is translated as "to control, verify, 

monitor, inspect". 

Economic organizations have always had to produce financial and 

accounting information. the need to verify this information was felt very early 

on, implying an audit of the accounts and an audit of the accounts: initially 

the audit is a critical examination intended to verify that the activity of the 

company is faithfully translated in the annual accounts in accordance with an 

accounting framework, identified since the middle of the 19th century, this 

control is, in public limited companies, entrusted by French law to an 

"auditor", who became "statutory auditor" in 1966. The word "audit" was 

popularized in France from the 1960s by the "Anglo-Saxon audit firms", as 

they were then called the famous "Big Eight". The “Big Five”, which became 

the reason for their success in 1998, following restructuring, is probably due 

to their independence and their competence, which was based on working 

methods then unknown in France. From 1970 his job to designate both audit 
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missions and missions carried out by people other than auditors. The 

prospectus for the year 1998 presenting KPMG International, for example, 

specifies in a section "Competence synergy" that its various structures 

exercise the statutory audit (KPMG de France), "the financial audit" (KPMG 

Audit) , advice to SMEs, "advice to large companies and law" (law firm 

FIDAL). (Armand, 2004, p. 883) 

2.3 The objectives of the audit: 

The objectives of the audit missions are as follows: (Khelassi, 2007, p. 

24) 

• The protection and safeguard of the company's heritage. 

• The application of company procedures and instructions. 

• Identify and allow the removal of stains that lead to unnecessary 

expenses. 

• Ensure that the principles of regularity in accounting and financial 

matters (integrity, clarity, transparency) are applied by the services. 

• Identify expenses unrelated to the research result and budgets that have 

become unnecessary so that they cannot be rolled over. 

• Check the status of the personnel, as well as the distribution of the labor 

force between the services. 

        The importance of audit assignments requires excellent listening skills, 

dialogue and persuasion. it is a profession in which pedagogy plays an 

essential role. 

3. Types of audit 

        There are several types of audit, they are financial audit, operational 

audit, management audit as well as other types of audit. 

3.1 The financial audit: 

If “the financial audit leading to certification” unambiguously refers to 

part of the statutory audit carried out by the statutory auditor, the word 

“financial audit” can rightly be used to designate many other missions which 

take on based on the company's financial statements; some examples are cited 

as follows: (Armand, 2004, p. 884) 

- The financial audit of computerized procedures is an accounting to 

verify their reliability; 
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- The financial audit of foreign exchange transactions aims to verify that 

they are reflected on a regular basis in the annual accounts. 

- The financial audit of computerized social security accounting 

procedures to verify that social laws have been respected; 

- The financial audit of the tax return to verify that the corporation tax 

has been correctly calculated; 

- Financial audit of accounts receivable to verify that the valuation of bad 

debts was carried out in a prudent manner. 

         As we can see, any analysis, any control, any verification, any study of 

all or part of the accounting processes or the accounts of an entity, can be 

qualified as a “financial audit”. A financial audit mission can be the prior to 

an operational audit assignment or a management audit assignment, the 

financial audit business consists of assuming responsibility for ensuring the 

reliability of financial information.  

3.2 The operational audit: 

        The objective of the operational audit is to analyze the risks and existing 

deficiencies in order to give advice, make recommendations, measure in 

place procedures (IT procedures, inventory management procedures, etc.) or 

even propose new strategies; in short, the operational audit includes all the 

missions that aim to improve the performance of the company. (Armand, 

2004, p. 884) 

3.3 The management audit: 

This is probably the most well-known audit to the general public, given 

the revelations that conclude it. The objective of the management audit is to 

provide evidence of fraud, embezzlement or waste. . In this sense, we read in 

Le Monde of December 8, 1992: "Two successive audits highlighted 

unjustified costs, the existence of leonine advertising contracts and deficient 

accounting", or again, in Le Monde of August 2, 1994: "The day after the 

delivery of an audit on its management, the mayor of La Seyne - sur Mer 

(Var) resigned". (Armand, 2004, p. 885) 

3.4 Still other audits: 

The needs of companies have led auditors of accounting background 

and people from different backgrounds to specialize in order to offer a full 

service in these particular areas; This is how we speak today, and without 
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these examples being exhaustive, of the following audits: (Armand, 2004, p. 

885) 

- IT audit; 

- Social audit: payroll audit, human resources audit: audit of social 

statements; 

- Audit of purchases; 

- Marketing audit 

- Project audit (audit of an important project); 

- Environmental audit: audit of the effects of the company's activities on 

its environment, audit of the processes put in place by the company to 

reduce or repair the effects of its activities on the environment; 

- Evaluation audit: audit prior to a business acquisition. 

4. The categories of auditors 

The auditor can be internal or external to the company: (Armand, 2004, 

p. 885) 

4.1 The internal auditor: 

        The internal auditor is an employee of the audited entity; Originally 

confined to missions related to the good quality of financial information, the 

internal auditor now more readily carries out operational audit missions. 

Knowing that internal audit is an independent function within an 

organization, this specific approach contributes to risk control by managers. 

(Renard, 2013, p. 84) 

Most large organizations have an internal audit department which most 

often concerns primarily accounting or financial auditing or increasingly 

quality auditing. (Meignant, 2001, p. 124) 

 The internal auditor is an ant who patiently and stubbornly contributes 

to an improvement that always strives for perfection without ever achieving 

it. (Renard, 2013, p. 88) 

In this context, we find the study by WHIT and ALEXANDER which 

was carried out in 1992 at the American institute of internal auditors, and 

which concluded that the majority of companies favor internal audit circles 

by calling upon employees already working in the audited company. (Whit 

& Whit, 1992, p. 25) 
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The internal auditor focuses a large part of his approach on his 

intervention which is characterized by a multidisciplinary and global 

organizational approach, in order to engage in a new process marked by 

change and to which companies resist (Laskri, 2012, p. 90) 

 The internal audit function in the company provides accurate, reliable 

and credible information on its performance for the various parties, by 

examining and evaluating all the processes, it ensures them the follow-up of 

the conformity with the plans and the policies elaborate.  

In parallel with this type of audit, we find the operational audit which 

is responsible for the implementation of a set of techniques to assess the 

operational controls of an organization. ( Menouville, Dubois, & Raffegeau, 

1984, p. 25) 

4.2 The external auditor: 

He does not work in the company, he is mandated. And appointed by 

an external supervision. He can be an auditor or state official, contractual 

auditor, or chartered accountant as follows: (Armand, 2004, p. 111) 

4.2.1 The statutory auditor (statutory auditor, statutory auditor): 

The statutory auditor is also qualified as a statutory auditor (French 

expression used in the European Union) or statutory auditor (the expression 

"statutory auditor" is that used in the British texts of the European Union), 

because its mission is described in the law. The legal audit carried out by the 

auditor includes a general mission and, where applicable, related 

interventions. Its general mission includes: (Armand, 2004, p. 111) 

- A financial audit mission leading to certification. 

- Specific verifications listed in the law. 

- Course 3 is entirely devoted to the auditor. 

4.2.2 The civil servant: 

Civil servants and magistrates also carry out audit missions that fall into 

one of the categories presented above. Thus we can read in the world of July 

22, 1997: “The two magistrates of the court of accounts, responsible for 

carrying out an audit of public finances, submitted their report to the Prime 

Minister. 
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4.2.3 The contractual auditor: 

 The contractual auditor leads, as his name suggests, a mission within 

the framework of a contract which binds him to the audited entity: client (a 

company, a ministry, a town hall ...), he sets a mission to a auditor, the terms 

thereof appearing in a contract. Therefore, if there is only one statutory audit 

assignment which includes known objectives, there is an unlimited number 

of assignments. contractual audits carried out by specialists in the mission 

concerned: accountant, lawyers, IT specialists, engineers, etc. 

4.2.4 The chartered accountant: 

The chartered accountant is a natural or legal person registered with a 

Regional Council of the Order of Chartered Accountants. Created in 1942 

under the name of the Order of Chartered Accountants and Chartered 

Accountants, it became the Order of Chartered Accountants in 1994. 

The natural and legal persons authorized to exercise the profession of 

chartered accountant are compulsorily entered on the Order Register. The 

exercise of the rights attached to civil personality is ensured by a national 

body, the Superior Council of the Order of Chartered Accountants; there is 

also a regional council of the Order in each of the 22 regional constituencies 

determined by decree of the Minister of the Economy. 

Access to the profession of auditor and that of chartered accountant is 

based, in practice, almost exclusively on the chartered accountant's diploma, 

a university-level training followed by a three-year internship. It is therefore 

essential in this case to conclude with a professional aptitude test. 

The holder of the chartered accountancy diploma can register both with 

the Order of Chartered Accountants and with the National Company of 

Auditors, which allows him to simultaneously carry out various categories of 

missions, for example: statutory auditor accounts of company X, contractual 

auditor of company Y, and management advisor of company Z. It is 

nevertheless important to underline that the functions of auditor at company 

X are exclusive of any other mission at this same company X. 

5.The qualities of a good Auditor 

           A good listener must have several qualities including the following: 

(Maréchal, 1993, p. 30) 
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5.1 Adaptability:  

It evolves in a changing environment, faces various situations and 

different interlocutors. 

5.2 Agility of mind:  

He must react properly to situations, evolve with knowledge and new 

management methods. 

5.3 Resistance to stress:  

He often works in a climate of tension. 

5.4 Discretion:  

He must live up to the confidence shown by his interlocutors. 

5.5 Relational sense:  

He must be able to measure himself in the place of the auditee, and 

understand his difficulties 

5.6 Integrity and objectivity:  

He has no revenge to take. 

5.7 Responsibility:  

He must understand the scope of his recommendations, measure what 

is important and what is not. 

5.8 Skepticism:  

In principle, he takes nothing at face value, questions everything. 

6. Auditing as a factor in the competitiveness of companies 

 The audit contributes to the competitiveness of companies as follows: 

(Boubakary, 2020, p. 24) 

Thus, the audit contributes significantly to the achievement of business 

objectives and the implementation of strategies for their achievement. 

In addition, the internal audit function is responsible for strengthening 

the management of companies 

It determines the reliability, reality and integrity of accounting and 

financial information, as well as operational information from different 

organizational units, on which decisions are made at all management levels. 

To succeed in its mission, the audit must be independent, that is to say that 

the management of the company must not be influenced in any way by its 

skills, work, information, conclusions and evaluations. 
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In addition, the audit function facilitates the smooth running of the 

company, as it is a mechanism for improving internal governance processes. 

In this regard, a number of factors related to the internal audit function, 

including: internal control systems and arithmetic evaluations to ensure that 

the accounting and internal control systems are appropriate; the evaluation of 

plans and procedures to determine weaknesses or flaws in the systems and 

procedures used by the company and to propose the necessary modifications 

and improvements; taking into account the commitment of staff to company 

policies and procedures and, therefore, monitoring the application of these 

policies and procedures, classifying them; the development and 

implementation of systems to safeguard assets and funds against 

manipulation and fraud; the implementation of organizational controls and 

financial audit to diagnose possible failures in the application of policies and 

procedures. In short, internal audit must comb through all the departments of 

the company in order to establish an exhaustive list of all the dysfunctions 

and shortcomings observed within the organization. 

Thus, the audit function which requires significant skills (in addition to 

technical skills, the internal audit department must have a lot of human and 

relational qualities in order to be able to communicate without difficulty with 

all the members of the organization), allows you to control the entire business 

process to detect the smallest flaws. 

7. The practical study within SAIDAL 

 Our practical case concerns SAIDAL, which is part of the Algerian 

pharmaceutical industrial sector. Thus, the purpose of our empirical study is 

to address the following points: 

• Methodology of the survey. 

• The results of our investigation. 

7.1 Methodology of the survey: 

We used the descriptive and deductive analysis method in the practical 

side of this study. Thus, we distributed the questionnaires to our sample 

within SAIDAL, which allowed us to come out with results while being 

based on a statistical analysis. 

From this, we did our descriptive analysis to come out with relevant 

results that reflect the reality of the situation at SAIDAL. 
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7.1.1 The sample of our study: 

This sample is made up of executives working on several levels (deputy 

directors of departments, middle executives working in services and 

departments). This is because the auditors turn to these executives in the 

exercise of their function at SAIDAL. 

 We distributed 200 questionnaires, the number of respondents was 154 

people, which represents a rate of 77% of our population. Table 01 represents 

the profile of respondents. 

Table 01: Profile of respondents for the entire sample N = 154 

 

Designation  Number  Percentage 

Sex 

-Male 

-Feminine 

 

54 

100 

 

35.06% 

  64.93% 

Age 

-Under 30 years old 

-From 30-39 years old 

-From 40-49 years 

-From 50-60 years 

-Over 60 years 

 

4 

 62 

28 

 53 

7 

 

2.59% 

  40.25% 

  18.18% 

   34.41% 

   4.54% 

Hierarchicallevel 

-Responsible 

-Frame 

-Subordinate 

 

 

8 

41 

 105 

 

 

5.19 % 

 26.62% 

 68.18% 

Experience 

-Under 5 years 

-From 5 to 10 years 

old 

-From 11-16 years old 

-From 17-25 years old 

 

28 

64 

 59  

03 

 

 18.18% 

 41.55% 

 38.31% 

1.94 % 

School level: 

-High school 

-Bac 

-Bac +1 

-Licence 

-Master 

 

84 

25 

15 

24 

6  

 

54.54 % 

 16.23% 

 9.74% 

 15.58% 

 3.89 % 
Source : developed by us. 
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From this table, it appears that the majority of employees who 

participated in our survey are women with a rate of 64.93%, as for the age 

group of participants it varies mainly between 30-39 years with a rate of 

40.25 % followed by that of 50 to 60 years with a rate of 34.41%, which 

means that the majority of employees who participated in our survey are 

relatively old. We also note that most of the employees questioned are 

subordinates with a rate of 68.18% whose experience is for most of them is 

from 11 to 16 years, that said their intellectual level is average because the 

majority of them have a high school level (54.54%). 

7.1.2 The statistical program used: 

        In order to properly process the information collected from our research 

sample, we used the Social Sciences Statistical Program (SPSS), so we 

calculated and interpreted the results according to this program. 

        We used the LIKERT scale as follows: 

• "1" totally disagree. 

• "2" disagree. 

• "3" No opinion. 

• "4" Okay. 

• "5" Totally agree. 

         The questionnaire consists of 35 questions concerning the audit used at 

SAIDAL. 

7.2 The results of our survey: 

The results of our investigation at SAIDAL include the following: 

- Existing type of audit at SAIDAL. 

- The categories of auditors working with SAIDAL. 

- The quality of auditors working with SAIDAL. 

- The impact of the audit applied at SAIDAL on its competitiveness. 

- Comparison between the categories of auditors who work with 

SAIDAL. 

- Main and secondary analysis of the different categories of auditors 

working with SAIDAL. 

7.2.1 Type of audit existing at SAIDAL. 

         Table 02 represents the opinion of SAIDAL employees on the types of 

audits applied. 
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Table 02: Type of audit existing at SAIDAL. 

Designation Average Standard 

deviation 

-The financial audit of SAIDAL uses the tax return 

to verify that the corporation tax has been correctly 

calculated; 

2.45 1.23 

-The operational audit of SAIDAL makes it 

possible to analyze the risks in order to give 

advice. 

2.33 1.02 

The SAIDAL management audit provides evidence 

of fraud or embezzlement. 

2.11 1.22 

Average 2.29 1.15 
Source: Developed by ourselves based on SPSS version 19. 

 

 From table 2, it appears that the types of audits performed at our 

company obtain an average between 2.11 and 2.45, which represents the 

second stage of the LIKERT scale, which means that the use of the financial 

audit, the operational audit and the management audit remain weak, in other 

words the three types of audit mentioned are not very accepted by the 

SAIDAL company. We therefore reject hypothesis 01 which says that "The 

SAIDAL company is diversifying its types of audits. " 

7.2.2 The categories of auditors who work with SAIDAL: 

 Table 03 represents the opinion of SAIDAL employees on the 

categories of auditors who work with SAIDAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The impact of the diversity of auditor categories on the competitiveness  
 

298 

Table 03: The categories of auditors who work with SAIDAL 

Désignation Average Standard 

deviation 

The internal auditor is an employee of SAIDAL; 

originally confined to missions related to the good 

quality of financial information. 

2.41 1.12 

The external auditor of SAIDAL does not work in the 

company, he is mandated and appointed by an external 

supervisory authority. 

2.37 1.05 

The legal audit carried out by the auditor at SAIDAL 

includes a general mission and, where applicable, 

related interventions, this concerns: 

- A financial audit mission leading to certification. 

- Specific verifications listed in the law. 

2.22 1.46 

Civil servants and magistrates also carry out audit 

missions within SAIDAL which fall into one of the 

categories presented above. 

2.45 1.33 

The contractual auditor carries out, as his name 

suggests, a mission within the framework of a contract 

signed between him and SAIDAL with very specific 

clauses. 

2.30 1.44 

SAIDAL's accounts may be kept by an accountant 

employed by this company. 

2.25 1.24 

Average 2.33 1.27 
Source: Developed by ourselves based on SPSS version 19. 

 

 According to table number 3, it appears that the types of audits 

performed at our company obtain an average between 2.22 and 2.45, which 

represents the second stage of the LIKERT scale, so SAIDAL does not really 

work with auditors from several domains, which leads us to reject the 

hypothesis 02 which says that "SAIDAL works with several categories of 

auditor" 

7.2.3 The qualities existing in auditors dealing with SAIDAL: 

 Table 04 represents these qualities. 
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Table 04: The qualities existing in auditors dealing with SAIDAL 

 

Désignation Average Standard 

deviation 

-The SAIDAL auditor evolves in a changing 

environment, faces various situations and different 

interlocutors. 

2.12 1.23 

This auditor manages to react properly to situations, 

evolve with knowledge, new management methods. 

2.23 1.75 

This SAIDAL auditor often works in a climate of 

tension but resists the stress that exists in this 

company. 

2.44 1.45 

-This listener is up to the confidence shown by his 

interlocutors. 

2.03 1.44 

The latter managed to put himself in the shoes of 

SAIDAL employees and understand their reactions. 

1.99 1.47 

The latter is neutral and takes no revenge. 2.46 1.58 

-He understands very well the scope of his 

recommendations. 

2.77 1.96 

The latter has the capacity to question everything 

for a better objectivity of his report. 

2.81 1.44 

Average 2.35 1.54 
 

Source: Developed by ourselves based on SPSS version 19. 

 

According to table number 4, it appears that the qualities of SAIDAL 

auditors obtain an average between 2.12 and 2.81, which represents the 

second stage of the LIKERT scale, therefore SAIDAL does not deal with 

competent auditors which has repercussions on the quality of their report, 

which leads us to reject hypothesis 03 which says that "SAIDAL works with 

listeners who are agile in mind, discreet and objective". 

7.2.4 The impact of the audit applied at SAIDAL on its competitiveness: 

The purpose of this point is to measure the influence of the audit quality 

existing at SAIDAL on its competitiveness. This is shown in Table 5. 
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Table 05: The impact of the audit applied at SAIDAL on its competitiveness 

 

Désignation Average Standard 

deviation 

The audit contributes to a large extent to the 

achievement of SAIDAL business objectives and 

the implementation of strategies for their 

achievement. 

1.33 1.25 

The internal audit function is responsible for 

strengthening the management of SAIDAL. 

1.58 1.23 

The audit function facilitates the proper 

functioning of the SAIDAL company, since it is a 

mechanism for improving internal governance 

processes. 

1.63 1.36 

Internal control systems and arithmetic 

evaluations are put in place at SAIDAL in order 

to ensure that the accounting and internal control 

systems are appropriate. 

1.56 1.55 

The consideration of the staff's commitment to the 

policies and procedures of the company SAIDAL 

is effective, therefore, the monitoring of the 

application of its policies and procedures, by 

classifying them; the development and 

implementation of systems for safeguarding 

assets and funds against manipulation and fraud 

are guaranteed. 

2.03 1.44 

-Internal audit must scrutinize all the departments 

of the SAIDAL company in order to establish an 

exhaustive list of all the dysfunctions and 

shortcomings observed within SAIDAL. 

1.78 1.78 

-The audit function, which requires significant 

skills, makes it possible to control the entire 

process of the SAIDAL company to detect the 

smallest flaws. 

1.20 1.77 

Average 1.58 1.48 
 

Source: developed by ourselves based on SPSS version 19. 

                

From table number 5, it appears that the audit applied at SAIDAL has 

a negative impact on its competitiveness, therefore the average values are 
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between 1.2 and 2.03, i.e. in the first axis of the LIKERT scale, therefore we 

note that the audit does not contribute to the creation of competitive 

advantage at SAIDAL, which leads us to reject hypothesis 04 which says that 

"The audit applied at SAIDAL contributes to improving its competitiveness". 

7.2.5 Comparison between the categories of auditors who work with 

SAIDAL: 

Table 06 explains these different categories. 

Table 06: Comparison between the categories of auditors who work with SAIDAL 

 

The categories of auditors 

working at SAIDAL 

Average Standard 

deviation 

Ranking 

Internalauditors 2.22 1.12 2 

Externalauditors 3.01 1.44 1 

Statutoryauditor 1.75 1.08 4 

State worker 1.84 1.09 3 

Contractualauditor 1.69 1.25 5 

Accountant 1.45 1.41 6 

Average 1.99 1.23 / 

 

Source: Developed by us based on previous tables of the means and standard 

deviation of the categories of auditors working with SAIDAL. 

 

According to Table 06, we see that the external auditor obtains a higher 

average than the other auditors for all dimensions compared to the other five 

categories. Thus, the external auditor category obtains the highest average 

(M = 3.01), followed by that of the internal auditor (2.22), then the civil 

servant (1.84), then we find the auditor who obtains an average of 1.75, 

followed by the contractual auditor with an average of 1.69 followed by other 

types of auditors. Thus, we can say that the total average of the types of 

auditors working with SAIDAL is 1.99 which is in the first point of the 

LIKERT scale, so we can say that the types of auditors most often working 

with SAIDAL do not do their job well and their presence does not help 

SAIDAL to be competitive. On the other hand, we note that SAIDAL makes 

very little use of chartered accountants and contractual auditors which is a 

weak point for it because the absence of reports from these types of auditors 

means that SAIDAL lacks recommendations in the accounting field, this has 
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a negative impact on its competitive position, which confirms our hypothesis 

05 saying that "There is a significant correlation between SAIDAL's level of 

recourse to chartered accountants and contractual auditors and its 

competitiveness ” 

7.2.6 Main and secondary analysis of the different categories of auditors 

working with SAIDAL: 

The purpose of this point is to treat the different variables of our study 

by doing two types of analysis, one main and the other secondary. 

A- Main analysis of the different variables studied: 

         Table 07 represents the degree of correlation between the different 

categories of auditors working with SAIDAL. 

Table 07: The degree of correlation between the different variables 

studied (n = 35) 

Likert  scale 

Types of auditors 

1 2 3 4 5 

Internalauditors 1     

Externalauditors 0.54 1**    

Statutoryauditor 0.42* 0.65** 

 

1   

State  worker 0.25* 0.28** -0.13  1 

Contractualauditor 0.13 -0.35 0.23 0.4 1 

Accountant 0.2 -0.35 0.11 

 

0.38** 0.5 

 

 

Source: Developed by us based on previous tables of the means and standard deviation of 

each category of auditors working with SAIDAL knowing that * p ˂0.05 and ** p˂0.01 

 

 According to Table 07, the category of internal auditor correlates 

positively with the last three categories of auditors studied within SAIDAL 

and more particularly with the category of chartered accountant (r = 0.35, p 

˂0.01), this which means that the success of the internal auditors mission is 

very much linked to the work of the accountant, because if the accountant 

has made a clear and easy to understand report the internal auditor can use it 

well to carry out his mission. 
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In this regard, it is essential to give the chartered accountant full 

freedom with regard to the declarations and recommendations that he will 

put without his report. 

On the other hand, the first category of audit presents negative 

correlations with the last three categories, this is due to the mutual 

relationship between the auditor and the civil servant because the latter two 

often work in collaboration. auditor reveals a negative correlation with the 

last three categories of auditors. 

This correlation analyzes show across all categories of auditors that the 

first category provides the most help to the last three categories of auditors 

and greatly influences the quality of their work. 

B- Secondary analysis of the different variables studied: 

This analysis is given in Table 8. 

Table 08: Sequential regression of the internal auditor, external auditor and 

statutory auditor dimensions on the last three categories 

 

Last three categories of listeners Sequential regression 

Internalauditor 0.2 

Externalauditor 0.09 

Statutoryauditor 0.07 
 

Source: developed by us based on previous tables of means and standard deviation 

of each step. 

 

The purpose of this table is to determine the extent to which the internal 

auditor can influence the external auditor and the statutory auditor within 

SAIDAL. Moreover, according to sequential regression analyzes, we find 

that the internal auditor significantly increases the variability of the last three 

categories of auditors of 20% with a certain variability of the last three 

categories of auditors of 9% initially, with the external auditor and 7% with 

the auditor. So, we can say that the work of the internal auditor constitutes a 

lever for the success of the mission of the external auditor, which confirms 

our hypothesis 06 saying that “There is a degree of significant correlation 

between the internal auditor and the internal auditor. 'external auditor within 

SAIDAL'. 
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8.Conclusion: 

After doing our research, we arrived at several results concerning the 

existing relationship between the diversification of auditor categories and the 

competitiveness of SAIDAL, the most important are the following: 

• Most of the SAIDAL staff find that this company does not work with 

all categories of auditors, as it is noted that the use of financial audit, 

operational audit and management audit remains low. another term the 

three types of audit cited are not widely accepted by SAIDAL. 

• The audit applied at SAIDAL has a negative impact on its 

competitiveness. 

• SAIDAL has very little recourse to chartered accountants and 

contractual auditors which is a weak point for it because the absence of 

reports from these types of auditors means that SAIDAL lacks 

recommendations in the accounting field, this has a negative impact on 

its competitive position. 

• The types of auditors most often working with SAIDAL do not do their 

job well and their presence does not help SAIDAL to be competitive. 

On the other hand, we note that SAIDAL makes very little use of 

chartered accountants and contractual auditors which is a weak point 

for it because the absence of reports from these types of auditors means 

that SAIDAL lacks recommendations in the accounting field, this has a 

negative impact on its competitive position. 

• The correlation analyzes show in all the categories of auditors that the 

first category (internal auditor) provides maximum assistance to the last 

three categories of auditors (civil servant, contractual auditor and 

accountant) and influence very much the quality of their work. 

• Finally, we can remember that internal audit greatly increases the 

chances of success of the mission of the external auditor. 

          The previous results allow us to analyze our hypotheses as follows: 

Hypothesis 01: saying that "The SAIDAL company is diversifying its types 

of audit. Is reversed. 

Hypothesis02: indicating that "SAIDAL works with several categories of 

auditor" is invalidated. 
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Hypothesis 03: stating that "SAIDAL works with agile-minded, discreet and 

objective listeners" is invalidated. 

Hypothesis 04: which says that: "The audit applied at SAIDAL contributes 

to improving its competitiveness" is invalidated. 

Hypothesis 05: "There is a significant correlation between SAIDAL's level 

of recourse to chartered accountants and contract auditors and its 

competitiveness" is confirmed. 

Hypothesis 06: "There is a significant degree of correlation between the 

internal auditor and the external auditor within SAIDAL" is confirmed. 

Our problem was as follows: 

What is the importance of the diversification of auditor categories in the 

competitiveness of Algerian pharmaceutical companies in this case 

(SAIDAL)? 

         From the results obtained and the processing of our hypotheses, we can 

answer our problem by saying that the total average of the categories of 

auditors within SAIDAL is 1.99 (according to table 06), this average is in the 

first point on the LIKERT scale, so we can say that SAIDAL does not 

diversify its auditors at all, which has an unfavorable impact on its 

competitive advantage. 

The results obtained allow us to give some suggestions in order to help 

Algerian companies in the pharmaceutical industry to improve their 

competitive advantage through the diversification of its categories of auditors 

as follows: 

- The allocation of financial resources in order to have auditors in several 

areas. 

- Train SAIDAL staff in the area of interpersonal communication in order 

to welcome external auditors and help them in their work. 

- Trust the auditor and create a favorable working climate within 

SAIDAL so as to help auditors develop objectivity, agility of mind and 

discretion. 

- Use chartered accountants and contractual auditors to be audited in all 

its activities. 
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Abstract: 

This study aims to present the Saudi experience in the field of higher 

education quality, through the presentation of the most important procedures 

and the standards set by the Saudi National Commission for Academic 

Accreditation and Assessment to bring Saudi higher education institutions to 

the international level of quality. 

The study concluded that the Kingdom of Saudi Arabia has achieved 

the expected level of quality. Therefore, this success reflects the levels that 

Saudi universities have reached in the international rankings, as they became 

the first in the Arab world and within the top 200 universities globally.  

Keywords: Higher education; Quality assurance; Institutional accreditation; 

Program accreditation. 
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1. INTRODUCTION 

Economic development relies heavily on the higher education 

outcomes, and all what higher education institutions provide concerning ; 

research, consultations and graduates with high qualifications which enable 

them to bear the burdens of jobs and works characterized by the feature of 

continuous change and development, as a consequence of the environment’s 

data and results in which they are active, it is also characterized by 
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dynamism, and the need for high creativity and innovation potentials required 

for any economic activity. 

Most countries have realized this fact, including the Arab countries that 

prompted them to focus on the educational process to ensure quality at the 

level of all its components, including; inputs, processes and outputs. It has 

established bodies and centers which are responsible for the quality assurance 

process in higher education institutions, whose functions are to ensure the 

implementation of quality standards by higher education institutions. 

The Kingdom of Saudi Arabia has established the Evaluation and 

Accreditation Authority for Quality Assurance in the field of higher 

education, which is responsible for granting accreditation in the Kingdom, as 

it issues documents indicating the ways and methods of implementing the 

quality system, including the Program and Institutional Accreditation 

Standards Guide, the Requirements Guide for Program and Institutional 

Accreditation, and the Key Performance Indicators Guide, which is 

considered as a guiding tool for institutions wishing to obtain accreditation 

and implement quality standards. 

1.1 The problem of this study: 

Based on the above, this research paper has been addressed to a 

problematic study: How to benefit from the Saudi experience in the field 

of quality assurance of higher education? 

1.2 Objectives of the study: 

This research paper aims to: 

 Presenting the Saudi scientific experience in the field of ensuring the 

quality of higher education; 

 Learning about the standards and steps followed by the Kingdom of 

Saudi Arabia to ensure the quality of higher education; 

 Identifying the status of Saudi higher education institutions in the Arab 

world and internationally according to international classifications. 

The importance of this research paper is to attempt to benefit from the 

Saudi experience in the field of quality assurance of higher education. 

Furthermore, to research the most important steps followed and the standards 

described by the body responsible for granting accreditation to Saudi higher 
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education institutions that enabled them to reach important ranks in 

international rankings. 

To tackle the topic of this study, the research paper was divided into 

three sections: 

 Saudi scientific experience in the field of quality assurance of higher 

education. 

 The steps and requirements for obtaining accreditation. 

 The status of Saudi higher education institutions in the Arab world and 

internationally. 

1.3 Related work: 

Among the previous studies that dealt with the issue of quality 

assurance in Arab educational institutions, the following are: 

• Bouhdid Leila's study entitled “An Inductive Study of Arab 

Experiences in Applying Quality Assurance and Academic 

Accreditation Standards in Universities” in 2019: The study aimed 

at identifying what academic accreditation is and the motives for its 

application in higher education institutions, in order to shed light on the 

college standards programs in Arab higher education institutions. The 

study presented some Arab experiences in quality assurance and 

academic accreditation. It concluded that the Arab countries ’interest in 

quality assurance contributes to the advancement of their higher 

education institutions, this is reflected in qualified graduates who are 

equipped with science, knowledge and skills that enable them to engage 

in the labor market locally, on the Arab world and internationally. 

(bouhdid, 2020)  

• The study of Al Muslim Abdallah entitled “Accreditation and Quality 

Assurance in Higher Education in the Kingdom of Saudi Arabia” 

in 2009: The study aimed at providing a description of what has actually 

been achieved in the Kingdom of Saudi Arabia in the field of quality 

assurance and accreditation. Thus, the researcher presented a summary 

of some important issues and challenges which must be dealt with 

effectively resulting from the application of the new system for quality 
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assurance and accreditation in the Kingdom of Saudi Arabia. (Al 

Muslim, 2009). 

• The study of Al-Baqami Saud entitled “The Application of Quality 

Assurance in Saudi Arabia: A Comparison between Intermediate 

and Partial Levels at Prince Sultan University” in 2015: The study 

aimed to explore quality assurance mechanisms and identify the factors 

that promote or prevent the effectiveness of the quality assurance 

system in the Kingdom of Saudi Arabia. A case study of Prince Sultan 

University was used. Furthermore, data collection and semi-structured 

interviews were used with both the middle and partial levels. Some 

restrictions were found to the implementation of the quality assurance 

system, the most significant is the resistance of faculty members, and 

the inadequacy of the infrastructure, foremost among them is the 

physical and human capital. (Al Baqami, 2015). 

• Ali Al-Shayaa’s study entitled “Improving Quality Assurance in 

Saudi Higher Education” in 2010: The study aimed at presenting the 

measures taken by the Saudi authorities to tackle higher education short 

comings, improving its level, and rising to the level of international 

standards. The study found that although higher education in the 

Kingdom of Saudi Arabia is not yet satisfactory, but it has achieved 

great success in the efforts made and the system designed to ensure 

quality because, it contains the tools of success, the most important are 

human and material capabilities. (Alshayaa, 2012). 

2. The concepts of quality in higher education 

• Quality of higher education: means the ability of the sum of the 

characteristics and advantages of the educational product to meet the 

requirements of the student, the labor market, society and all internal 

and external beneficiaries, Furthermore, achieving the quality of higher 

education which requires directing all of the human resources, policies, 

systems, approaches, processes and infrastructure in order to create 

favorable conditions for creativity and innovation ensuring that the 

educational product meets these requirements. (ben oum elsaad & rifaa, 

2019, p. 3)  



  
 

The application of quality assurance of higher education  

in the Kingdom of Saudi Arabia   
 

311 

• Quality assurance of higher education: is a set of tools, methods and 

procedures aimed at achieving quality and maintaining its continuity 

within the educational institution (kihli, mesghouni, & amani, 2017, p. 

31), which is a process of building the beneficiaries' confidence that the 

inputs, processes and outputs of the educational process meet 

expectations, amounting to the minimum requirements. (Lemaitre& 

karakhanyan, 2017, p. 1). 

• Accreditation: is a review of the quality of higher education 

institutions and programs. In other words, the institution or program 

grants accreditation when it meets minimum quality standards. The 

most important component of accreditation is quality assurance 

assessment and continuous improvement. Standards which are set to 

guide institutions and programs in the process of voluntary commitment 

to continuous improvement when requesting accreditation, these 

criteria are used as a basis for making recommendations and making a 

decision whether to grant accreditation or not. (Ryan, 2015, p. 3). 

• Program accreditation: which means the evaluation of programs in an 

institution that has obtained institutional accreditation, to ensure the 

quality of these programs and the duration of their requirements’ 

achievement of the certificate granted in accordance with the stated 

standards and regulations, also the recognition that the educational 

program has achieved or reached at least the minimum standards of 

adequacy and quality set on the part of the accrediting body. (klaa, 

2020, p. 166) 

• Institutional accreditation: is to ensure that the institution has the ability 

and capabilities to implement its mission and goals in accordance with 

specific standards about the adequacy of facilities and resources, 

furthermore to provide; academic and student support services, 

approaches, levels of student and faculty achievement, and other 

components of the educational process (yeddou, 2017, p. 409). It is an 

academic rank granted to the institution in exchange for meeting 

national, Arab or international quality standards. Accreditation is a 
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basic plan for the institution to move towards excellence and harmony 

with the best-known international standards. (klaa, 2020, p. 166). 

3. Saudi scientific experience in the field of quality assurance of higher 

education 

Saudi educational institutions managed to enter international rankings 

in the field of higher education, as they have become classified as the best 

Arab universities, they are one of the most important assisting factors is the 

Kingdom's commitment to implement the quality assurance system in all 

aspects of the educational process, through the National Commission for 

Academic Accreditation and Assessment. 

3.1 The National Commission for Evaluation and Accreditation: 

The National Commission for Academic Accreditation and Assessment 

was established based on the high approval of the Higher Education 

Council’s decision in 1424 AH to establish it. This body enjoys moral 

personality and administrative and financial independence, under the 

supervision of the Higher Education Council, which is the body responsible 

for academic accreditation affairs in tertiary higher education institutions 

except for the military, to improve the quality of private and government 

higher education, also to ensure clarity and transparency, and to provide 

codified standards for academic performance. 

Quality centers in higher education institutions are considered as an 

important component in most countries in which bodies for accreditation and 

quality assurance have been established, a process that can only take place 

through the educational institution itself, However, this requires great efforts, 

distinguished leadership and appropriate support from those responsible for 

the educational institution and those in charge of works’ implementation of 

these centers. 

Hence, the process of establishing quality centers within educational 

institutions has become an important procedure and a basic requirement 

asked by accreditation and quality bodies from any institution of higher 

education that seeks to obtain accreditation and quality assurance. (Academic 

Accreditation, 2020). 

The National Commission for Academic Accreditation and Assessment 

in the Kingdom of Saudi Arabia prepares standards for academic evaluation 



  
 

The application of quality assurance of higher education  

in the Kingdom of Saudi Arabia   
 

313 

and accreditation, as it aims to evaluate programs and institutions of higher 

education, the Commission is committed to a strategy of encouraging, 

supporting and evaluating quality assurance processes in higher education 

institutions, in order to assure that the quality of education and administration 

in higher education institutions is in line with high standards. The 

Commission is preparing a guide that helps higher education institutions to 

present and develop procedures ensuring their internal quality and preparing 

them for the external evaluation carried out by the authority to ensure that 

these institutions reach high-level performance. (Manual of Quality 

Assurance and Academic Accreditation in the Kingdom of Saudi Arabia 

(2008, p. 3) 

3.2 Standards of quality assurance and accreditation: 

Among the Commission’s publications are the Program Accreditation 

Standards and the Institutional Accreditation Standards Documents. It has set 

out to develop standards from several pillars, the most important are; 

supporting national trends related to higher education, focusing on the impact 

and taking into account the tangible level of maturity reached by the 

Kingdom’s higher education institutions in the field Quality assurance, in 

addition to the consistency with global practices, while giving space for: 

(2018, p. 2) higher education institutions for innovation and excellence.  

• The program accreditation standards include six that cover the main 

(2018, pp. 3-10) program activities, including: 

• Mission and Objectives: The program must have a clear, appropriate 

and consistent mission with that of the institution and the college / 

department, which supports its implementation, it is directed to 

planning and decision-making, linked to the program’s goals and plans, 

it is reviewed periodically. 

• Managing the program and ensuring its quality: the program must 

have effective leadership that applies institutional systems, policies and 

regulations, and plans, implements, Furthermore, it follows-up and 

activates quality systems which achieve continuous development of its 

performance within a framework of integrity, transparency, justice and 

a regulatory climate that supports work . 

• Teaching and learning: The characteristics of the graduates and the 

learning outcomes in the program must be precisely defined, and 

consistent with the requirements of the National Qualifications 
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Framework, and with academic and professional standards, the 

requirements of the labor market, the curriculum must comply with the 

professional requirements, moreover, The teaching staff should apply 

various effective teaching and learning strategies and assessment 

methods appropriate to the different learning outcomes, in other part, 

the extent of the achievement of learning outcomes must be evaluated 

through various means, and the results are used in continuous 

improvement. 

• Students: The standards and conditions for student admission must be 

clear and stated, also, they must be applied fairly, besides, information 

about the program and requirements for completing studies must be 

available, also students must be informed of their rights and duties, the 

program must provide effective guidance and counselling services and 

extracurricular and enriching activities for students, and to work on 

evaluating the quality of services and activities provided to students, 

improving them and following up on graduates. 

• Teaching staff: The program must have sufficient numbers of qualified 

teaching staff with the competence and experience necessary to carry 

out their responsibilities, also they stuff must be aware of academic and 

professional developments in their specializations, and participate in 

scientific research activities, community service, program development 

and institutional performance. Therefore, their performance is 

evaluated according to specific criteria, and the results are used in 

development . 

• Learning resources, facilities and equipments : must be sufficient to 

meet the needs of the program and its academic decisions, and be 

available to all beneficiaries with an appropriate organization, also the 

teaching staff and students must participate in identifying them based 

on needs, and evaluate their effectiveness. 

As for the institutional accreditation standards, they included eight 

standards covering all activities of the educational institution, as follows : 

• Mission, Objectives and Strategic Planning: The institution must 

have a clear and appropriate mission and goals that define the purpose 

of its establishment and direct planning, decision-making and work in 

all academic and administrative units, However, its strategic plan is 

linked to a clear vision that is in line with national and global trends, 

and institutional performance is monitored and evaluated based on 

indicators Head of Performance (2018, p. 3) 
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• Governance, leadership and management: the institution must have 

systems of governance that guarantee its effectiveness and efficiency, 

and apply policies, regulations and procedures that support its mission, 

objectives, and strategic and operational intentions, as it has a clear and 

applied organizational structure, and defines tasks and powers for all 

functions. The institution must have a leadership style and management 

system which depends on planning, follow-up and implementation, and 

works to activate quality systems that achieve continuous development 

of performance in a framework of integrity, transparency, equality and 

justice, in an regulatory climate that supports work, furthermore, the 

institutional performance related to this matter must be evaluated based 

on key performance indicators (2018, p. 4) 

• Teaching and learning: The educational institution must have clear 

and effective policies and procedures for designing, approving and 

evaluating academic programs and courses, the programs are planned 

to contribute to the achievement of the institution’s mission and goals. 

The institution must define characteristics for graduates and learning 

outcomes in itself and program level, compatible with its mission and 

the requirements of the National Qualifications Framework. It  must 

have also an effective system that ensures the achievement of high 

levels of teaching and learning in all offered programs, moreover, the 

quality of teaching and learning is monitored regularly, and through 

appropriate mechanisms, and periodic review processes are conducted 

for their development (2018, p. 6) 

• Students: The student admission policies and regulations in all the 

institution’s programs must be clear and stated, with the importance of 

providing an effective electronic system for managing and securing 

student records. Students’ rights and duties must be defined, announced 

and committed to them; also the institution should set rules for good 

behaviour and procedures for discipline, recourse and appeal. It is 

characterized by transparency, justice, and effective mechanisms for 

guidance and counselling and providing all services that students need 

equally, taking into account people with disabilities. It must have an 

effective policy to benefit from the opinions of graduates, in addition to 

adopting programs to take care of international students, if any. (2018, 

p. 9) 

• Teaching staff and employees: the institution must have a sufficient 

number of teaching staff and employees with appropriate qualifications 
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and experiences to carry out their responsibilities well deservedly, as 

they must be provided with the necessary support, in addition to 

providing professional development programs for them /The institution 

must also evaluate their performance periodically. The results of the 

evaluation are used for improvement. (institutional accreditation 

standards, 2018) (2018, p. 11) 

• Institutional resources: The institution must have adequate financial 

resources and physical and technical infrastructure to support its 

activities and operations in all its headquarters and branches, it must be 

managed in an effective manner, and comply with the rules and 

regulations, it must verify  also through periodic evaluation processes 

that its resources are sufficient to ensure the quality of its educational 

programs Support continuous improvement, and have an effective 

safety and risk management system; (2018, p. 12) 

• Scientific Research and Innovation: The institution must have 

specific plans for scientific research and innovation activities that 

reflect its strategic orientations and are consistent with its nature and 

mission. It must provide its necessary resources, and appropriate 

support to faculty members, students and other employees of the 

institution to play their role in these activities, it must also work to 

follow up its activities, documenting them, preparing periodic reports 

on them, and taking the necessary measures for improvement and 

development; (2018, p. 14) 

• Community partnership: The institution must have specific plans and 

mechanisms for community partnership that reflect its strategic 

orientations and are consistent with its nature and mission, or support 

the effective participation of the faculty, students and employees in it. 

Furthermore, it must also establish effective cooperation relationships 

with the local and international community, professional bodies and 

various sectors of work. And to work on documenting its activities and 

following up the effectiveness of the community partnership, 

improving and developing it. (2018, p. 15) 

4. Steps and requirements for obtaining accreditation 

The National Centre for Academic Accreditation and Assessment aims 

to contribute enhancing quality and excellence in higher education 

institutions and their programs through evaluation and academic 

accreditation processes. Moreover, to make the certification process and 

procedures easy to implement and efficient; One of the strategic initiatives 

that fall under the responsibility of the centre in the commission’s plan 
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included improving and simplifying the accreditation process, thus, this 

contains several aspects, including: Defining the steps and requirements of 

the review process and its procedures and making it easier and smoother 

(StepsofAccreditation, 2020) 

4.1 Steps for program accreditation: 

The review and approval process for the programs goes through six 

steps, which are: (StepsofAccreditation, 2020) 

• The first step: Applying for accreditation: the institution that owns 

the program applies for accreditation by contacting the National Centre 

for Academic Accreditation and Assessment . 

• The second step: Providing the necessary training and support: The 

Training Department undertakes the implementation of the training that 

is included in the accreditation contracts, and the training workshops in 

the program accreditation contracts are limited to two workshops, each 

one for one day only, besides, its topics are determined according to the 

need of the program . 

• The third step: Verifying the program’s eligibility for 

accreditation: The program sends its basic documents to the centre, 

which include the self-study report and eligibility requirements for 

accreditation, including statistical data: the program file, key 

performance indicators, self-evaluation measures, and the results of the 

three surveys, include: the program’s evaluation questionnaire Course 

evaluation questionnaire, learning experiences evaluation 

questionnaire, and other types of questionnaires can be added such as 

graduate opinion poll, employer survey. The Accreditation Operations 

Department undertakes the receipt of documents, it archives them and 

transfers them to the authorized representative, and a consultant which 

is appointed to review the documents and ensure their completeness, 

and verify the program’s eligibility for accreditation . 

• The fourth step: Determining the date of the visit and forming the 

review team: The Coordination Committee for Accreditation 

Processes selects the review teams for the qualified programs, whereas, 

the Auditors Unit sends invitations and coordinates with the auditors, 

while the Accreditation Operations Unit handles the logistical matters 

for the review the visit; 

• The fifth step: the field visit to the institution, and the submission 

of the audit report: The number of reviewers varies from two to three 

according to the size of the program and branches, the number of visit 
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days is from two to three, the team leader is fully responsible for the 

review process, it is referred to the accreditation consultant or the unit 

director when they are needed, furthermore, the visiting team is 

accompanied by an employee from the public relations department to 

follow up on the logistical matters of the team, an employee from the 

accreditation operations department to coordinate and supervise the 

audit process, in order to be a link between the team leader and the 

coordinator from the institution on the one hand, and with the 

accreditation advisor or the director of the specialized unit on the other 

hand. The auditors submit their reports to the center, including : the 

complete visit report, the standards compliance table, evaluation 

metrics, which are a tool that enables the auditors to quantitatively 

evaluate each criterion, contribute to the issuance of a judgment on the 

program, and assist in making comparisons, extracting data and various 

statistical reports; 

• Sixth step: Accreditation decision: The Advisory Committee for 

Accreditation reviews the auditors 'reports to verify their consistency 

and credibility, and submits its recommendations to the Executive 

Director. In other part the centre director adopts the recommendations 

of the auditors' team, the recommendations of the advisory committee, 

with the announcement of the accreditation status. 

4.2 Steps for institutional accreditation: 

The review and accreditation process for institutions goes through six 

steps: (StepsofAccreditation, 2020) 

- Applying for institutional accreditation: The institution applies for 

accreditation by contacting the National Center for Academic 

Accreditation and Assessment. 

- The second step: Verifying the institution’s eligibility for 

accreditation: The institution sends the documents pertaining to 

eligibility requirements for institutional accreditation, which are 

reviewed by the centre’s advisors while the examination report sends 

the institution. 

- The third step: forming the team and determining the date of the 

visit: the final list of the auditors' team is formed and approved, then 

the visit schedule is prepared and approved in coordination with the 

review team and the institution, besides, a meeting is held with the 

institution’s officials to prepare and verify the final preparations for 

receiving the visit team. 
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- The fourth step: the field visit to the institution and the preparation 

of the review report: The field visit to the institution is conducted for 

a period of four days, during which the interviews are conducted with 

all groups in the institution and the facilities and equipment are visited 

and more documents are examined according to the schedule set for the 

visit, and the team leader is fully responsible for the process review, and 

refer to the accreditation consultant when needed, and after the visit 

ends, the team leader delivers the initial draft of the report, which is 

reviewed by the center’s advisor, then sends a copy (without the final 

recommendation) to the institution to review the general information 

contained in the report, and accept the recommendations; 

- Fifth step: Accreditation decision: Submits the final report to the 

advisory committee to verify its accuracy and consistency with the 

reports of the rest of the accredited institutions and recommend 

accreditation, then the accreditation board adopts the recommendations 

of the team of auditors, thus, the recommendations of the advisory 

committee, and the institution’s accreditation status is announced . 

- Sixth step: Periodic follow-up of accredited institutions: The 

institution prepares an annual report on the university’s status.The 

efforts made to implement the recommendations contained in the 

accreditation report, then it is studied by the center’s advisors with a 

visit which is made to the institution if required , also the follow-up 

report is prepared and sent to the institution, for the institutions The 

conditional accreditation holder submits a request to convert its 

accreditation to a full one after fulfilling the conditions for accreditation 

contained in the audit report along with sending the necessary evidence, 

furthermore, the reports and documents submitted are studied ,and a 

visit is made to the institution to verify that it meets these conditions if 

required, then the report is presented to the supervisory committee on 

operations Accreditation to study it and recommend transferring the 

accreditation to full accreditation . 

4.3   Requirements to qualify for program accreditation: 

Eligibility for program accreditation requires: (2019, pp. 2-3) 

- The final license for the program: includes: the decision to establish 

the program (for public universities), the final licensing decision (for 

private universities); 
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- Conformity with the Saudi framework for qualifications: 

represented in determining the consistency of the program with the 

requirements of the Saudi framework for qualifications; 

- Availability of institutional accreditation requirements: the 

university must obtain institutional accreditation or qualify for 

accreditation (the review visit has been scheduled); 

- Introductory guides for students and faculty: includes: the 

introductory guide for the program, admission and registration, 

regulations for studies and tests, guidance and counselling services, 

rights and duties, complaints and grievances; 

- Quality assurance system in the program and its performance 

reports: includes: the program’s quality system manual, a guide to the 

policies and procedures for approving and modifying the program and 

academic courses, including a matrix of powers at all levels, the annual 

report of the program for the last two years according to the National 

Centre model, the course reports in the program for the last two years 

(report One for each course per year), Report the results of opinion polls 

for those involved (students, graduates, employers, faculty, and 

employees) for the last two years; 

- Program and course description: represented in: the program 

description according to the National Center model, the program’s 

course description classified according to levels; 

- Learning outcomes measurement plan and reports: These are : the 

program’s learning outcomes measurement plan, the program’s 

assessment of all learning outcomes. 

- Graduation of students (at least one promotion): to submit a 

statement of the number of promotions that graduated from the program 

and the number of students in each promotion; 

- Program advisory committee: meaning the formation of the 

committee, specifying its tasks, and submitting a report on the 

committee's performance and outputs; 

- Key Performance Indicators and Benchmarks: where the report on 

measuring the program’s KPIs and benchmarking for the last three 

years is presented; 

- Self-study of the program: is addressed through : Self-evaluation 

measures of the program, taking into account that the evaluation level 

is not less than three points for each of the main milestones set by the 

centre and for each criterion, the self-study report of the program, the 

evidence for the self-study report, 
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- In addition to the requirements for postgraduate studies, which are: 

(2019, p. 3) 

- The executive plan for scientific research and its monitoring: 

includes: the operational plan for scientific research in the program 

according to its nature, a system for monitoring and documenting 

scientific research activities in the program, periodic performance 

reports for the scientific research plan; 

- Scientific supervision system for theses, projects, or vocational 

training: includes: Evidence and regulations for scientific supervision 

of theses, projects, or vocational training, reports of follow-up scientific 

supervision in the program . 

4.4 Requirements to qualify for institutional accreditation 

Qualifying for institutional accreditation requires adherence to the 

following: (2019, pp. 2-3) 

- The final license for civil institutions or the decision to establish 

government institutions; 

- The institution’s strategic plan and its achievement reports: It 

includes: the institution’s strategic plan, operational plans for the 

strategic steps, periodic completion reports of the strategic plan; 

- Organizational guide for the institution, policies and procedures: 

represented in: policies, procedures, organizational structure, tasks and 

powers, job description; 

- Introductory guides for students, teaching staff, and employees: 

include: introduction to the institution and its programs, admission and 

registration, regulations for study and examinations, guidance and 

counselling services, rights and duties, employment and promotions, 

complaints and grievances 

- Description of the academic programs offered by the institution: 

that is, a description of all academic programs in the institution 

according to the National Center model; 

- Course descriptions for academic programs at the institution: to 

include: one college requirement (one course), program requirement 

(two courses one of which are from the first and second levels of final 

levels), and the field training course, if any. 

- Quality assurance system and its performance reports: including: 

the institution’s quality system manual, a guide to policies and 

procedures for approving and amending academic programs and 

curricula, including a matrix of powers at all levels, a follow-up system 
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for teaching and learning quality, including mechanisms for measuring 

graduate characteristics and learning outcomes, follow-up reports the 

quality of the institution, the report of the results of the opinion polls 

for the related people (students, graduates, employers, faculty, and 

employees) for the last two years; 

- Key performance indicators and benchmarking: is represented in 

submitting the report of measuring the key performance indicators and 

benchmarking for the last three years 

- An electronic system for collecting and analysing data and 

information: represented in: a manual for the data collection and 

information analysis system, including the powers granted to academic 

and administrative units, a sample of reports issued by the system for 

all levels of the system users; 

- The scientific research plan of the institution and its follow-up: 

represented in: the scientific research plan of the institution in the event 

that it is not included in the strategic plan, the monitoring and 

documentation system of the institution’s scientific research activities, 

periodic performance reports of the scientific research plan; 

- The institution’s community partnership plan and its follow-up: 

includes: the institution’s community partnership plan in the event it is 

not included in the strategic plan, a system for monitoring and 

documenting the institution’s community partnership activities, and 

periodic performance reports for the community partnership plan . 

- Institutional self-study: is represented in: measures of self-evaluation 

of the institution, taking into account that the level of evaluation is not 

less than three points for each of the main criteria set by the center and 

for each criterion, the report of the institutional self-study, evidence for 

the self-study report. 

5. The status of Saudi higher education institutions in the Arab 

world and internationally 
Saudi universities have managed to occupy important ranks among the 

best universities in the world. As they were able to achieve advanced levels 

in world classifications according to the most important classification 

indicators: QS classification, the British Times classification, and the 

Shanghai international classification of world universities , 
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Table01: Ranking of Saudi universities in 2020 according to the most 

important global indicators  

 
University QS 

ranking 

 Times 

ranking 

 

 Arabic International Arabic International 

King Abdul Aziz 

University 

05 143 01 201 

KingFaisalUniversity 18 801 02 251 

King Fahd University of 

Petroleum and Minerals 

01 186 09 502 

King Sauduniversity 03 287 10 501 

King Khalid university 22 601 17 601 

 

Source: Prepared by researchers based on the website:https://www.almuheet.net/130138 

 

Through the table, the status of the Saudi University in the Arab world 

and internationally is shown according to both the QS classification and the 

British Times classification, where Saudi universities topped the first ranks 

at the level of Arab universities, namely, King Abdulaziz University, where 

it came first in the Arab world and 201 globally, and King Faisal University, 

which ranked second in the Arab world and 251 In the world according to 

the British Times Classification for the year 2020 issued by the British 

newspaper The Times, which ranked the best 1,396 universities from 92 

countries, while the first ranks were for King Fahd University of Petroleum 

and Minerals and King Saud University according to QS for the year 2020, 

where King Fahd University was ranked Petroleum and Minerals were the 

first in the Arab world and 186 globally, and King Saud University was 

ranked third in the Arab world and 287 globally, such ranks reflect the results 

of the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia to ensure the quality of higher 

education. In the last year, 10 Saudi universities managed to strengthen their 

position in the world, the King Fahd University of Petroleum and Minerals 

is among the top 200 universities in the world, this position achieved by the 

Kingdom is considered as a successful experience to be emulated by other 

Arab universities in the field of ensuring the quality of higher education. 

 

 

https://www.almuheet.net/130138
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6. CONCLUSION  

This study attempted to present the Saudi experience in the field of 

quality assurance of higher education, based on previous studies on the same 

subject. This study is similar to previous studies in which it investigates the 

issue of ensuring the quality of higher education and the most important 

measures that enable it to be achieved (a study with Leila Bouhdid), 

especially in the Kingdom of Saudi Arabia (the study of the Al Muslim, the 

study of Al-Shayaa, the study of the Baqami), but it differs with them in the 

proposition and the results because the previous studies that were presented 

earlier and differently, as they tried to present the Saudi experience at the 

time of the beginning of the implementation of the quality and accreditation 

system, which led to results in the short term, thus, at a time considered to be 

the establishment of the quality and accreditation system in the Kingdom of 

Saudi Arabia . 

Through our study it was concluded that the Kingdom of Saudi Arabia, 

after a considerable period of establishing the National Commission for 

Accreditation and Assessment and the National Center for Academic 

Accreditation and Assessment, it has already been able to gain experience in 

the field of quality assurance and accreditation, this is reflected in its issuance 

of documents that have known renewal and revision in their contents. As we 

see maturity and improvement in the guide issued by it, whether the 

accreditation standards guide, the key performance indicators guide, the 

qualification requirements guide for accreditation and other documents 

issued by the authority . 

Also, the ranks that Saudi universities ranked in international 

classifications, the most important  are the QS classification and the British 

Times classification, which reflect the efforts made by the Kingdom in 

improving the quality assurance system and achieving international standards 

in the educational process, as it became the first in the Arab world and among 

the top 200 universities internationally, these results indicate The Saudi 

experience in the field of quality assurance is a successful one that can be 

used by other countries that seek to achieve high levels of performance and 

ensure the quality of their educational institutions . 

From this, some suggestions can be drawn up: 

• Reviewing the Saudi experience, studying the factors that helped to 

achieve its success, and adapt it to the reality in countries trying to 

achieve quality assurance of higher education. 
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• Concluding agreements with the bodies responsible for quality 

assurance and accreditation in the Kingdom of Saudi Arabia to transfer 

their expertise and benefit from them. 

• Activating the student scholarships system, and staff training to and 

from the Kingdom of Saudi Arabia, as a first step to transfer knowledge 

and expertise . 
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