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ل العلوم الباحث االقتصادي، تنشر األبحاث والدراسات العلمية، في مجامجلة 
االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، والتي لم تنشر من قبل، أو قدمت للنشر في مجالت أخرى 

  : أو ملتقيات علمية، وباللغة العربية، الفرنسية واإلنجليزية، مع احترام الشروط التالية

 ة؛اعتماد قواعد وأصول البحث العلمي، المتعارف عليها، في مجال التوثيق للمادة العلمي .1

، Microsoft Wordفي صيغة ) A4 )16 -24يكتب المقال مطبوعا على ورق حجم  .2
بمسافة بين األسطر بالنسبة للغة العربية،  13، بحجم  Simplified Arabicباستخدام خط

بمسافة بين األسطر بالنسبة للغات االجنبية،  12بحجم  Times New Romanوبخط 
 فحة بما فيها المصادر والمراجع؛ص 20إلى  10على أن يكون حجم المقال من 

يرفق المقال بملخصين أحدهما باللغة العربية، في حدود خمس أسطر، والكلمات  .3
 المفتاحية؛

 يتم اإلشارة في الصفحة األولى من المقال إلى اسم الباحث ودرجته العلمية، ومكان العمل؛ .4

وفي نهايته ، ]ع، صرقمه في قائمة المراج[يتم اإلشارة إلى المراجع في متن الموضوع،  .5
المؤلف، (مرتبة ترتيبا أبجديا، على أن تتضمن كل المعلومات الالزمة المتعارف عليها 

 ؛:)البلد، السنة، ص: ، ط، دار النشرالعنوان

ترقم الجداول واألشكال البيانية حسب ورودها في متن المقال، على أن يشار إلى مصدرها  .6
 في األسفل؛

 تلم أصحاب المقاالت إشعارا باستالم المقال؛ترسل البحوث إلكترونيا، ويس .7

تخضع كافة المقاالت المرسلة إلى المجلة للتقييم العلمي والموضوعي، ويبلغ أصحابها  .8
 بنتيجة التقييم، أو التعديالت التي تطلب منه، ونتائج التقييم غير قابلة للطعن؛

ال تعبر إال عن آراء تصبح المقاالت المنشورة ملكا للمجلة وال يحق إعادة نشرها، وهي  .9
 أصحابها؛

ترسل كل المقاالت باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني للمجلة  .10
bba.dz-er.review@univ؛ 
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االبتكار فيتأثير التعلم التنظيمي   
  -دراسة تطبيقية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية - 

  *بومدينبلكبير  .د -       

  **ناصر  يوسف. د -                              

  :الملخص
االبتكار في المؤسسات االقتصادية  فيالتنظيمي  تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التعلم

النسب المئوية، : مثلالعديد من األدوات اإلحصائية، وقد تم استخدام . العاملة في الجزائر
وقد  .ألفا كرونباخو االنحدار البسيط، و معامل االرتباط، و االنحراف المعياري، و الوسط الحسابي، و 

) التوجه نحو التعلم=(ا للمتغير المستقل أن هناك تأثيرً توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 
وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع ودعم اإلدارة العليا لألفكار  ،)االبتكار=(المتغير التابع  في

 زيادة االهتمام  عالوة علىم من قبل العاملين باختالف مستوياتهم الوظيفية، الجديدة التي تقد
  .ا، وخاصة ذات المستوى المنخفض نسبيً يي تدعم التعلم التنظيمبتوفير القيم واألبعاد الت

 .التعلم التنظيمي، االبتكار، المؤسسسات االقتصادية، الجزائر: كلمات مفتاحية

Abstract:  
 The purpose of this study is to identify Organizational Learningeffect on 

innovation in Algerian’s economic enterprises.). Statistical methods used were: 
(Descriptive Statistic Measures, Simple Regression, Cronbach Alpha…).The 
most important findings of this study are there an impact for factor variable 
(Organizational Learning) on the dependent variable (Innovation). The research 
concludes with a number of study recommendations of most significant is the 
important for upper management to encourage and support any new ideas 
summated by workers at all job levels and the necessity to pay attention to 
providing the Organizational Learning dimensions especially those of low level 
such as supported and encouragement values.  
Keywords: Organizational Learning, Innovation, Economic enterprises, 
Algeria.  
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  .ماليزيا، اإلسالمية العالميةجامعة مركز البحوث، ال، باحث جزائري - **
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  تمهيد
ن لقد حفل التعلم التنظيمي بحضوة بالغة واهتمام واسع من قبل باحثي

ومع أن الكتابات في مجال . وممارسين منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي نوأكاديميي
التعلم التنظيمي واألدبيات اإلنمائية قد تضاعفت في الدول المتطورة، إال أن االهتمام 

تى يرصد بهذا الموضوع في دولنا العربية ما زال محدوًدا ولم يقف على األفق ح
األبحاث والدراسات العربية التي تناولت موضوع  وٕاْذ تندر .الجديد بمنظار االبتكار

نجتهد  فإننا التعلم التنظيمي وتأثيره في االبتكار في المؤسسات االقتصادية العربية،
الدراسة لسد ثغرة في مجال دراسة الموضوعات التي تجمع بين هذين  في هذه

  .المتغيرين مًعا؛ متغير التعلم التنظيمي، ومتغير االبتكار
  أهمية الدراسة
هناك عوامل تاريخية ونفسية ولغوية تقف وراء التراجع االبتكاري داخل وٕاْذ إن 

المؤسسات االقتصادية الجزائرية حيث ال يوجد تقاليد راسخة في التعلم من اآلخر؛ 
فإن ذلك ال يمنع من دراسة هذه الحالة المتراجعة والحفر في أنساقها لمعرفة المزيد 

وكل هذا يجعل أهمية البحث مفيدة لمعرفة أسباب التراجع . القلهامن عراقيلها وق
ًضا على االبتكاري واإلنمائي داخل المؤسسات االقتصادية الجزائرية، ومحرضة أي

تكثيف الجهود ورسم الخطط وٕاثارة الحلول وٕايجاد البدائل وتحصيل اإلنجاز؛ حتى 
موظف والمعرفة والتعليم تتصالح المؤسسات االقتصادية الجزائرية وتتراحم مع ال

والتعلم والتدريب بهدف تحصيل المزيد من االبتكارات التي تغير حياة المؤسسات 
  .والناس نحو األفضل

  مشكلة الدراسة
  :إلجابة عن السؤالين اآلتيينإلى انسعى عبر هذه الدراسة  

  ما مستوى التعلم التنظيمي السائد في المؤسسات االقتصادية الجزائرية؟ .1
د تأثير في المؤسسات االقتصادية الجزائرية لُبعد الـتعلم التنظيمـي فـي هل يوج .2

  االبتكارات؟
 أهداف الدراسة

  :تتركز أهم األهداف التي جاءت الدراسة لتحقيقها في اآلتي
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توصيف مستوى التعلم التنظيمي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية  .1
  .وتحليله

حقيــق االبتكــارات فــي المؤسســات إبــراز أثــر ُبعــد الــتعلم التنظيمــي فــي مــدى ت .2
  .االقتصادية الجزائرية

تقديم بعض التوصيات المالئمة بناًء علـى السـياق الميـداني الـذي  في اإلسهام .3
  .أجريت فيه الدراسة

  فرضية الدراسة
إن قلة االبتكار في المؤسسات االقتصادية الجزائرية الناجم من ضعف واضح 

وآلياتها وكوادرها، يدفع بنا إلى صياغة فرضية  في تأثير التعلم التنظيمي في هياكلها
أساسية نعتقد أنها مهمة ومحفزة إلى البحث والتنقيب من قبل أكاديميين وباحثين 

وهي فرضية سعينا الختبارها معرفًيا وتحليلها إحصائًيا؛ إذ تنص الفرضية . آخرين
تعلم التنظيمي في لل ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية:على فكرة مفادها أنه ةاألساسي

  .قدرة المؤسسات االقتصادية الجزائرية على االبتكار
 الدراسات السابقة

فــي المنطقــة  االبتكــار موضــوعاضــًحا فــي الدراســات التــي تناولــت ألفينــا نقًصــا و 
العربيـة، فــي الوقــت الــذي واجهتنـا نــدرة واضــحة فــي الدراسـات التــي تعرضــت للموضــوع 

 .في الجزائر

ـــل  ـــالوت وتايمـــاز فـــي هـــذا الســـياق حل  Gerard Ballot and)الباحثـــان ب

ErolTaymaz,1997)  تطـــــــور الشـــــــركات مـــــــن خـــــــالل أدائهـــــــا وٕاجمـــــــالي المتغيـــــــرات
  . االقتصادية باستخدام نموذج رياضي يشمل عوامل جزئية وكلية

 ,Enrique Clavier, Juanllopis et al(دراســة  تناولــتمــن جانــب آخــر     

  .ألجل االبتكار وسلوك التكنولوجيا الجديدةالثقافة التنظيمية موضوع ، )1998
قـد ف ،)Williame. Baker and James M. Sinkula, 1999(أمـا بـاكر وسـنكاال

بتكــار داللــة إحصــائية للتوجــه نحــو الــتعلم وعالقتــه با ًيــا لــهيجاباإأن هنــاك أثرً  استخلصــا
 .المنتجات
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فــي إدارة إلــى عــودة بعــدي الفاعــل والــذات  )2004(يــدعو جــان فرانســوا شــانال 
األعمـال لتنميــة روح االبتكــار لــدى المــوظفين عبـر االحتــرام المتبــادل؛ ففــي نظــر شــانال 

  .أن مثل هذا التطور لم يجد في عالم التسيير إال صدى ضئيالً 
، بحثًا حـول أهميـة تسـيير المعرفـة )2005(كما قدم الباحثان قويدري، ويحضيه 

تسـيير المعرفـة وظيفـة تشـمل التوجيــه  بالمؤسسـة االقتصـادية، وكانـت نتيجـة بحثهمــا أن
 .األنشطة والتنظيم والتنسيق ومراقبة

 ,.Wan et al)وفيســـياق آخـــر، تناولـــت الدراســـة التـــي أعـــدها وان وآخـــرون 

موضوع محددات الشركات االبتكارية في سنغافورة؛ فأشارت إلى أبـرز النتـائج  ،(2005
ين االبتكــــــار والهياكــــــل المتوصـــــل إليهــــــا، وهــــــو أن هنــــــاك عالقــــــة مهمـــــة وٕايجابيــــــة بــــــ

 . ةالالمركزي

ديســــــــــــــتان كنــــــــــــــدمير، وتومــــــــــــــاس هولــــــــــــــت  نان األمريكيــــــــــــــاأعــــــــــــــد الباحثــــــــــــــ
(DestanKandemirand Tomas M. Hult, 2005).  إسـهام الـتعلم  حول مـدىدراسة

التــي تنشــط فيهــا، وكــذلك دوره فــي تطــوير  ةالتنظيمــي فــي تكيــف المنظمــات مــع البيئيــ
 . ميزة تنافسيةالمعارف الجديدة، ومن ثم تحقيق 

 Chung-Jen Chen and Jing-Wen(كمـا أثبـت تشـونغ شـين وجينـغ هوانـغ 

Huang, 2007( ، فـي دراسـة أجريـت علـى عينـة مكونـة مـن)شـركة فـي تـايوان،  )146
أنه عندما يكون الهيكل التنظيمي مبنًيا على نسبة قليلة مـن الرسـمية ودرجـة عاليـة مـن 

 .ذلك ينتج عنه ارتباط إيجابي بإدارة المعرفة فان ؛الالمركزية والمناخ االبتكاري

بدراســـة تعرضـــت لموضـــوع  ،(Moralesaet al., 2007)قـــام مـــوراليزا وغيـــره 
ـــتعلم التنظيمـــي، واالبتكـــار فـــي المؤسســـات الصـــغيرة  الشخصـــية، واألداء التنظيمـــي، وال

 .والمتوسطة

 XieHongming et) أسـهم مجموعـة مـن البـاحثين الصـينيين جهـة أخـرىمـن و 

al, 2007)  في إنجاز دراسة ميدانية الختبار العالقـة بـين التوجـه نحـو السـوق، والتوجـه
 . نحو التعلم، واالبتكار التنظيمي، واألداء التنظيمي

العالقـة بـين المعرفـة، والـتعلم  بدراسة ،(Liaoaet al., 2008)قامت ليئوا وغيرها 
  . التنظيمي واالبتكار في المنظمات
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 ,WeilingKe and Kwok Kee Wei)لباحثان كي، ووي إلى جانب ذلك أشار ا

إلـــى أن الثقافـــة التنظيميـــة تتكـــون مـــن ثقافـــة الـــتعلم، وثقافـــة التنميـــة والمشـــاركة  (2008
وصـــنع القـــرار، وثقافـــة تقاســـم الســـلطة والـــدعم والتعـــاون، وثقافـــة التســـامح مـــع األخطـــاء 

 .الناتجة عن المخاطرة والصراعات

إلـى  (Shunzhong Liu, 2009)دها الباحـث ليـو كما تعرضـت الدراسـة التـي أعـ
موضــوع الثقافــة التنظيميــة وأداء تطــوير الخــدمات الجديــدة، والتــي تــم فيهــا جمــع بيانــات 

مـدير فـي منظمـات خـدمات األعمـال ذات التكنولوجيـا الكثيفـة، وقـد أشـارت  )192(من 
كارية، وثقافة التوجـه أهم نتائج الدراسة إلى وجود عالقات تكاملية قوية بين الثقافة االبت

 .نحو السوق، وثقافة التعلم

 201(نــة مكونــة مــن كــذلك فــي دراســة تــم تطبيقهــا فــي كوريــا الجنوبيــة علــى عي( 
ـــــر مـــــن  ـــــاحثين  )50(شـــــركة كوريـــــة توظـــــف أكث شخصـــــا، قـــــام بهـــــا مجموعـــــة مـــــن الب
(MihaŠkerlavaj et al, 2010) ، موضــوع ثقافــة الــتعلم التنظيمــي،  واتنــاول أنهــمنجــد

 .ثقافة االبتكارية واالبتكاراتوال

بدراســـة حـــول  ،(Lavadoet al., 2010)لفـــادو وغيـــره  عـــالوة علـــى ذلـــك قـــام
 . التنظيمي موضوع أهمية رأس المال االجتماعي والتنظيمي في بناء سياق االبتكار

  شركة من )1139(في دراسة تم تطبيقها في تايوان على عينة مكونة من 
 Richard Yu)وآخرون ريتشارد هونغ د الباحث شد ،لعاليةشركات صناعة التكنولوجيا ا

Yuan Hung et al, 2010) علــى أنثقافــة الــتعلم تعــد بعــًدا مهًمــا مــن أبعــاد الثقافــة ،
 . هذه الشركات التنظيمية في

 Jiménez and Valle et)عام من قبـل جيمنـز وغيـرهوفي دراسة أخرى أجريت 

al., 2010) ، لم التنظيمـي واألداء،بينـت أهـم نتـائج الدراسـة موضـوع االبتكـار والـتعحول
بًيـا فـي التـأثير أن كل من المتغيرات، المتمثلة في التعلم التنظيمي واالبتكار، تسهم إيجا

 .في أداء األعمال

زيـادة كفـاءة رأس المـال الفكـري فـي : ريجيكـا"تـذهب كـارمين يلسـيتش فـي بحثهـا 
إلــى  )268: 2011كــاريللو، وآخــرون،  فرانشيســكو خــافيير" (الشــركات المملوكــة للمدينــة

ــــدى  ــــرأس المــــال الفكــــري ل ــــيم مــــن أجــــل اإلدارة الحســــنة ل ــــوعي والتعل ضــــرورة صــــنع ال
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المـــوظفين باعتبـــارهم يمثلـــون رأس المـــال البشـــري للشـــركات، فهـــم بمثابـــة القـــوة الدافعـــة 
 .لتحقيق برنامجها

طــوير التــي فــي مقالتــه الثالثــة حــول البحــث والت) أ 2011(يعتقــد أنطــوان زحــالن 
مقالــة، أن نصــف عمــر العلمــي هــو خمســة إلــى ســبعة  )12( جــاءت ضــمن سلســلة مــن

ـــا وأعـــوام، وٕاذا لـــم ينشـــط العلميـــون فـــي هـــذه الفتـــرة يصـــبحون متخل " مـــدمرين"فـــين علمًي
 . بشكل نهائي

العراقيــل التــي تحــول بــين الجامعــة  )2012(حثــان العياشــي وبــوعطيط اينــاقش الب
ية فــي الجزائــر، ويرميــان هــذه العراقيــل علــى عــاتق رجــال ومؤسســات التنميــة االقتصــاد

ـــذين يـــرون أن المؤسســـات الصـــناعية ال تثـــق كثيـــًرا فـــي األبحـــاث والدراســـات  التعلـــيم ال
 العلمية وال تقتنع بفائدتها لمؤسساتهم إلى جانب ضعف الثقة

 .في اإلمكانات والخبرة الوطنية

إلى العالقة بـين التعلـيم والنمـو فيحاول أن ينبه  )2012(أما الباحث ابن العارية 
 . االقتصادي ويتخذ الجزائر كحالة للدراسة

  يلفت ،)2012(إلى جانب الذي ذكرناه آنًفا، نلفي الباحث ناصر يوسف 
النظر إلى أن العالمـة التجاريـة هـي المنـَتج االبتكـاري المهـم الـذي يحـدد معـالم مسـتقبل 

  .مًيا وٕانسانًياالمؤسسة االقتصادية ويضفي عليها طابًعا تنظي
 الخلفية النظرية للدراسة

نتطـرق فــي هـذه الخلفيــة النظريــة إلـى مفهــوم الــتعلم التنظيمـي الــذي يــنظم اإلدارة 
  . ويهذب القيادة، ثم نتناول مفهوم االبتكار

  مفهوم التعلم التنظيمي -أوال
يشير التعلم التنظيمي إلى اعتماد المنظمة على إمكانات وقدرات موظفيها 

. هم على التعلم واالكتشاف بتوفير فرص التعلم والتطور المستمر للموظفينوتشجيع
كما يشير إلى تقييم أداء الموظف وترقيته على أساس إسهاماته في تبادل وتقاسم 
المعرفة في مناخ ثقافي يتم فيه التسامح مع األخطاء، وعدم معاقبة من يفشل بتشجيع 

 .، ومن ثم اعتباره مصدًرا للتعلمثقافة االعتراف بالخطأ واكتشافه وتصحيحه
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  مفهوم االبتكار: ثانيا
إن ظهور مصطلح ابتكار وبداية استعماله في قاموس االقتصاديين، كان 

، الذي أبرز وبين أن االبتكار ظاهرة (Schumpeter,1939)بفضل جوزيف شومبيتر 
ة على أنه قاول باإلشار مسؤولة في المشاريع االقتصادية؛ أين يتم التكلم عن الم

  .الناس ينتج عنها عمل جديد يرضياالبتكار  عمليةشخص مبتكر؛ حيث إن 
 منهج الدراسة

 لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي، من خالل جمع

مفصلة عن موضوع الدراسة؛ حيث تم استعراض مجموعة مهمة من  معلومات
اإلضافة إلى االطالع على الخلفية الدراسات السابقة ذات العالقة بهذه الدراسة، ب

كما تم االعتماد على أسلوب الدراسة الميدانية، من خالل إجراء . النظرية للموضوع
وفي هذا الصدد تم . العديد من الزيارات الميدانية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية
  :اعتماد مصدرين أساسين لجمع البيانات الالزمة للدراسة، وهما

الكتب المتوافرة ورصد األبحاث ذات الصلة بالموضوع  :ثانويةالمصادر ال -  
 .المبحوث بوصفها دراسات سابقة أمكنها أن تضفي على الدراسة بعًدا علمًيا وتوثيقًيا

البيانات التي تم جمعها بوساطة االستئمارة؛ حيث تم إعدادها  :المصادر األولية -  
مقابلة بعض المديرين كما قمنا ب. ها على مختلف المديرينمن قبلنا ومن ثم توزيع

لشرح االستئمارة وتوضيحها شفوًيا ومناقشة محتواها وتبسيطها لهم، قصد إزالة اللبس 
وقد تناولت االستئمارة . عن بعض األسئلة التي قد تغتمض مقاصدها لديهم أو تختلف
  :متغيرات الدراسة وفق ثالث مجموعات،هي على النحو اآلتي

لــق بالخصــائص العامــة للمــديرين والمؤسســات االقتصــادية تتع :المجموعــة األولــى �
  .الجزائرية

 والتي تكشف عن التعلم )7-1(تشمل العبارات من  :المجموعة الثانية �

  .التنظيمي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية  �
والتـي تكشـف عـن االبتكـار فـي ) 30-8(تحتوي العبارات مـن  :المجموعة الثالثة �

  .لجزائريةللمؤسسات االقتصادية ا
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وقد تم تحديد أوزان فقرات االستئمارة عبر تصميم إجابات محتملة على عبـارات 
الخماســــــي، الــــــذي يتضــــــمن خمــــــس  (Likert)كــــــل األجــــــزاء، طبًقــــــا لمقيــــــاس ليكــــــرت 

  :مستويات، هي على النحو اآلتي
 ).ينطبق بدرجة كبيرة جًدا(إعطاء خمس نقاط لإلجابة  �

 .أربع نقاط) ينطبق بدرجة كبيرة(إعطاء اإلجابة   �

 .ثالث نقاط) ينطبق بدرجة متوسطة(اإلجابة   �

 .نقطتين) ال ينطبق(اإلجابة   �

  .نقطة واحدة) إطالًقا ال ينطبق(اإلجابة   �
 وعينتهامجتمع الدراسة 

  يتكون مجتمع الدراسة من جميع المؤسسات االقتصادية الجزائرية المدرجة
. (Annuaire des entreprise 2009)، 2009في دليل المؤسسات الجزائرية لسنة 

وتسهم في تحقيق تمثيل  وقد تم اختيار عينة مناسبة كي تالئم موضوع الدراسة،
واستناًدا إلى ما سبق، قمنا . للمجتمع؛ حتى نتمكن من تعميم النتائج على المجتمع

مؤسسة، ذات أحجام مختلفة، وبطبيعة ملكية ) 380(بتوزيع االستبيانات على 
وهي عينة نراها كافية إلنجاز هذه الدراسة؛ . ات أعمال عديدةمتنوعة، وفي قطاع

. مناسبة لمعظم البحوث) 500(واألقل من ) 30(حيث أن أحجام العينات األكثر من 
 ، مع استبعاد%)2134,(استبيان، أي بنسبة إعادة بلغت ) 130(وقد تم استرجاع 

والجدول الرقم . صائًيااستبيانات غير صالحة للتحليل، وهي نسبة تعد مقبولة إح )8(
  .يوضح أهم التفاصيل) 1(

  نة الدراسة واالستبانات الموزعة والمستلمةعي  :)1(الجدول الرقم 
عدد 

االستبانات 
  الموزعة

عدد 
االستبانات 

  المستلمة

نسبة االستبانات 
المستلمة إلى 

  الموزعة

عدد االستبانات 
الصالحة 

  للتحليل

نسبة االستبانات 
الصالحة إلى 

  لمةالمست

نسبة االستبانات 
الصالحة إلى 

  الموزعة

380  130  34,21 122  93,84  32,10  
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 أساليب التحليل اإلحصائي

لغرض معالجة إشكالية الدراسة واإلجابة عن أسئلتها والتحقق من فرضياتها، 
تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تناسب تحليل بيانات هذه الدراسة 

 Descriptive Statistic)ها؛ حيث استخدمنا مقاييس اإلحصاء الوصفي ومعلومات

Measures) ،وذلك لنتمكن من وصف خصائص العينة، باستخدام النسب المئوية ،
واستخدمنا كذلكاختبار . والتكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية

ر مدى وجود تأثير معنوي لدراسة واختبا (Simple Regression)االنحدار البسيط 
إضافة إلى أننا قمنا في هذه . بين المتغير المستقل في متغير االبتكار في المؤسسات

  .(Cronbach Alpha)الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا 
  س صدق أداة الدراسة ودرجة ثباتهاقيا

  تم عرضها على مجموعة ومحتواها، فقد للتأكد من صدق شكل األداة
ومــــن ثــــم قمنــــا بــــإجراء العديــــد مــــن . مــــن تخصصــــات متنوعــــةتــــدريس  يئــــةأعضــــاء ه

بعــض العبــارات لكــي  وتوضــيح خاصــة تلــك المتعلقــة بتغييــروالتعــديالت،  التصــحيحات
وٕالغـــاء بعـــض العبـــارات غيـــر الضـــرورية التـــي  غيـــر المتخصـــص، الفهـــمتصـــبح ســـهلة 

يرات، وٕاضـافة بعـض وردت فيها تعليقات كثيرة، والتي تبين عدم صلتها المباشـرة بـالمتغ
 عربيـــةمارة بـــاللغتين الئاالســـتفـــي تـــدقيق العبـــارات ألبعـــاد متغيـــرات االســـتبانة،عالوة إلsال

  .على اقتراحات المحكمين والفرنسية بناءً 
ـــى أمـــا بالنســـبة  ـــا باختبارهـــا مـــن خـــالل اســـتخراج إل ـــد قمن ـــاس، فق ـــات أداة القي ثب

وفـي هـذا  .سـاق الـداخلي للفقـرات، وذلـك حتـى يـتم التأكـد مـن االت)كرونباخ ألفـا(معامل 
فــإن معامــل الثبــات للمجمــوع الكلــي لمتغيــرات الدراســة وأبعادهــا فــي االســتبانة،  الصــدد

ارتفـاع معـامالت الثبـات لجميـع  وهذه النتيجة تدل علـى. )0,966(جاءت قيمته تعادل 
المقبولــــة  قيمــــةبكثيــــر مــــن ال ى، وهــــي قــــيم ممتــــازة ألنهــــا أعلــــوأبعادهــــا فقــــرات الدراســــة

),600(. 

  نتائج الدراسة ومناقشتها
 ي المؤسسات االقتصادية الجزائريةمستوى التعلم التنظيمي السائد ف -أوالً 

 



 بومد5ن ويوسف 0رص  بلك,ري .................................................................................................................................................................................ق(صادية اجلزا%ريةدراسة تطبيق�ة يف املؤسسات � :ت�ٔثري التعمل التنظميي يف �بتاكر 
  

 2016العدد الثالث .............................................................................................................................................مجلة الباحث االقتصادي
10 

  :)2(ر	م ا�ا��دول 
  ا���و�ط�ت ا�!����� وا"�!را��ت ا�����ر�� ودر�� ا ھ��� ���ورات ا�����و��ن �ن ا����م ا���ظ��� �� ا��ؤ���ت ا��زار��

  رقم
  العبارة

المتوسط   ارات ُبعد التعلم التنظيمي وفقراتهامحتوى عب
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

نسبة 
  التوافر

درجة 
  االنطباق

الترتيب 
حسب 

  . تهتم المؤسسة بتوفير فرص التعلم والتطور المستمر للعاملين -  1
 

  06  ضعيفة 56,6%  1.16  2.83

  07  ضعيفة %53,4  1.06  2.67 .في تبادل المعرفة وتقاسمهايتم تقييم أداء العامل وترقيته على أساس إسهامه  -  2
  04  متوسطة %62,0  1.11  3.10 .يتم التسامح مع األخطاء والفشل -  3

  02  متوسطة %63,6  1.12  3.18 . يتم االعتراف باألخطاء واكتشافها وتصحيحها واعتبارها مصدًرا للتعلم -  4
  01  متوسطة %67,0  1.08  3.35 . لم هي مصدر الميزة التنافسية للمؤسسةيعتقد المديرون أن قدرة المؤسسة على التع -  5

هو بمثابة  )Apprentissage(نهناك وعي في مؤسستكم بأن تعلم الموظفي -  6
 .استثمار وليس تكلفة 

  03  متوسطة 63,0%  1.25  3.15

ينظر إلى التعلم في مؤسستكم على أساس أنه مصدر إلبداع السلع الجديدة التي  -  7
 .ضمن بقاء المؤسسة ونموهات

  05  متوسطة 60,8%  1.23  3.04

  المتوسط العام
  

  ―  متوسطة  60,8%  0.80  3.04
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أن مؤشر اعتقاد المديرين بأن قدرة  ،)2(تبين النتائج في الجدول الرقم 
المؤسسة، جاء في المرتبة  المؤسسة على التعلم هي مصدر للميزة التنافسية في

، وبدرجة )%67,0(، وبنسبة توافر بلغت )3.35(ه بمتوسط حسابي قدر  األولى
يليها مباشرة في الترتيب مؤشر االعتراف باألخطاء واكتشافها . انطباق متوسطة

، )3.18(وتصحيحها واعتبارها مصدًرا للتعلم في المؤسسة، بمتوسط حسابي قدره 
لثالثة وقد جاء في المرتبة ا. ، وبدرجة انطباق متوسطة)%63,6(وبنسبة توافر بلغت 

 ين هو بمثابة استثمار وليس تكلفةمؤشر الوعي في المؤسسة بأن تعلم الموظف
، وبدرجة انطباق )%63,0(، وبنسبة توافر بلغت )3.15(بمتوسط حسابي قدره 

فأتى في المرتبة الرابعة، بمتوسط  يتم التسامح مع األخطاء والفشلأما مؤشر .متوسطة
. ، وبدرجة انطباق متوسطة)%62,0(ت ، وبنسبة توافر بلغ)3.10(حسابي قدره 

ينظر إلى التعلم في مؤسستكم على أساس أنه مصدر  والمرتبة الخامسة لمؤشر
بمتوسط حسابي قدره  إلبداع السلع الجديدة التي تضمن بقاء المؤسسة ونموها

كما احتل مؤشر  .، وبدرجة انطباق متوسطة)%60,8(، وبنسبة توافر بلغت )3.04(
بتوفير فرص التعلم والتطور المستمر للعاملين، ومؤشر تقييم أداء اهتمام المؤسسة 

العامل وترقيته على أساس إسهامه في تبادل وتقاسم المعرفة، المرتبة السادسة 
، وبنسبة توافر بلغت )2.67)(2.83(والسابعة على التوالي، وبمتوسط حسابي قدره 

قيمة المتوسط العام كما يتضح أن . ، وبدرجة انطباق ضعيفة)53,4%) (56,6%(
لجميع فقرات بعد التوجه نحو التعلم، كان متوسًطا؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي 

، مما يدل على أن تصورات المبحوثين حول )%60,8(، وبنسبة توافر قدرها )3.04(
ومن . درجة انطباق ُبعد التوجه نحو التعلم في المؤسسات الجزائرية، جاءت متوسطة

قتصادية الجزائرية المدروسة ال تشجع موظفيها بدرجة مناسبة ثم فإن المؤسسات اال
على االنفتاح على األفكار وعلى تطوير قدراتهم باستمرار، وعليه فإن مستوى التوجه 

 .المؤسسات االقتصادية الجزائرية نحو التعلم غير كاٍف لدعم االبتكارات في
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  اختبار فرضية الدراسة إحصائًيا ومناقشتها-ثانًيا
عرض في هذا االختبار نتائج التحليل اإلحصائي المستخدم الختبار فرضية نست

  :الدراسة، والتي جاءت على النحو اآلتي
  االختبار اإلحصائي للفرضية األساسية  – 1

لُبعد  ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية :على أنه ةتنص الفرضية األساسي
  .جزائرية على االبتكارالتعلم التنظيمي في قدرة المؤسسات االقتصادية ال

، للتأكد من (Simple Regression)تحليل االنحدار البسيط  تم استخدام نتائج
ترَفض الفرضية إذا كان حيث  صالحية النموذج الختبار الفرضية األساسية للبحث؛

  ).0.05(مستوى الداللة أقل أو يساوي 
في التعلم التنظيمي  نتائج اختبار االنحدار البسيط لتأثير بعد:)3(رقم الالجدول 

  االبتكار المؤسسات االقتصادية الجزائرية على مدى قدرة
  معامل االرتباط  البعد

R  
  معامل التحديد

R
2 

  درجة التأثير
B 

 

t 
 المحسوبة 

مستوى 
  tالداللة 

  0.00  6.40  0.49  0.25  0.50  التعلم التنظيمي

بار ، ثبات صالحية النموذج الخت)3(يتضح من معطيات الجدول الرقم 
الفرضية األساسية للبحث، أي أن نتائج التحليل اإلحصائي في الجدول السابق ذكره 

على قدرة المؤسسات االقتصادية  التوجه نحو التعلمتؤيد وجود تأثير معنوي لُبعد 
وتعد العالقة متوسطة القوة . )α≤0.05عند مستوى (الجزائرية على االبتكار وذلك 

وهي معتدلة نوًعا ما، كما أن التغيير في بعد  )%50(بلغت  )R(ألن قيمة االرتباط 
من قدرة المؤسسات الجزائرية على االبتكار، )%25(تفسر ما قيمته  التوجه نحو التعلم

وهي نسبة ضعيفة نسبًيا، وقد يرجع سبب ذلك إلى نقص التركيز في المؤسسات 
التأثير والتي بلغت معنوية هذا  )t(كما أكدت قيمة . التوجه نحو التعلمالجزائرية على 

وتشير نتيجة اختبار هذه الفرضية إلى عدم . )0.00(وبمستوى داللة ) 6.40(قيمتها 
قبول فرضية العدم، التي اعتمدت عليها هذه الدراسة، وقبول الفرضية البديلة، ما 

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لُبعد التوجه نحو التعلم في قدرة المؤسسات يعني أنه 
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ومثل هذه النتيجة الهزيلة تتوافق مع دراسة حديثة . ة الجزائرية على االبتكاراالقتصادي
، ترى أن غياب العمل المؤسسي التنظيمي والواعي )272: 2010ناصر يوسف، (

بأهمية اللغات والثقافات هو وراء إخفاقات المؤسسات االقتصادية الجزائرية؛ حيث أن 
نسبة إلى –والبحث العلمي المفْرنس  -ربيةنسبة إلى الع–مؤسسات التعليم المعرب "

لم تتمكن من التكيف مع احتياجات التنمية االقتصادية، وهو ما أدى إلى  -الفرنسية
التباعد الصارخ بين مؤسسات التعليم المعرب، وبين صناع القرار اإلنمائي الذي 

ي التعليم وهذا بدوره أسهم في حدوث شرخ بين مؤسست. نكوفونيونايسيطر عليه الفر 
هذه االزدواجية اللغوية غير الواعية ". والبحث العلمي، وخطط التنمية االقتصادية

بحاضرها التعليمي ومستقبلها اإلنمائي، والتي وقفت دون تحصيل تنمية تكون في 
مستوى الموارد البشرية الهائلة والموادر الطبيعية السائلة في الجزائر؛ هذه االزدواجية 

تراجع المعارف داخل المؤسسات االقتصادية الجزائرية، كونها  الكارثة تزيد في
ازدواجية تحتقر اللغة العربية وتصفها بالرخوة التي ال تصلح إال للعالقات اإلنسانية 
واالجتماعية والدينية وال تتعدى غيرها، في الوقت الذي تجعل اللغة الفرنسية ومنتجاتها 

تقبل؛ إال أننا نراها تعمق من حفرة معارف صلبة ودقيقة وصانعة للحاضر والمس
وفي . التبعية ألنها تشتغل خارج مقتضيات البيئة، وحقل الثقافة، وحاجات الجمهور

التناقضات التي نقع فيها أثناء فهم ) "126: 2002(هذا الصدد يقول فريتس فالنر 
. المعرفة هي أننا نحاول تغيير الطبيعة وفهمها من خالل معرفتنا حول الطبيعة

  " تعامل مع الطبيعة بازدواجيةن
 

  خالصة
 نتـــائج الدراســـة أن المتوســـط العـــام لمســـتوى الـــتعلم التنظيمـــي فـــي عينـــة أظهـــرت

المحتشـمة  المؤسسات االقتصادية الجزائرية كان متوسًطا، وعلى الرغم من هذه النتيجـة
ى فـــإن الـــتعلم التنظيمـــي غيـــر كـــاٍف لزيـــادة قـــدرة المؤسســـات االقتصـــادية الجزائريـــة علـــ

تحقيق ابتكارات ذات أهمية؛ حيث أن المديرين والقادة الذين تـم اسـتجوابهم يضـعون مـا 
 :يفتـــَرض أن يكـــون محفـــًزا إلـــى االبتكـــار فـــي المراتـــب األخيـــرة مـــن اهتمامـــاتهم، مثـــل

ـــادل المعـــارف  ـــه علـــى أســـاس إســـهامه فـــي تب مؤشـــرات مـــدى تقيـــيم أداء العامـــل وترقيت
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سســـة بتـــوفير فـــرص الـــتعلم والتطـــوير المســـتمر وتقاســـمها، ومؤشـــر درجـــة اهتمـــام المؤ 
للمــوظفين، ومؤشــر مــدى النظــر إلــى الــتعلم علــى أســاس أنــه مصــدر إلبــداع المنتجــات 

ــــاء المؤسســــة ونموهــــا ــــي تضــــمن بق ــــدة الت ــــة الضــــيقة. الجدي ــــدى وهــــذ الرؤي المــــديرين  ل
والمســـيرين التـــي تعكـــس حالـــة تقصـــير كبـــرى فـــي إدارة الـــتعلم التنظيمـــي فـــي المؤسســـة 

تصادية الجزائرية، قد تتسبب في إحداث فجوة واسـعة وغيـر صـحية مـن الممكـن أن االق
تــؤدي إلــى تراجــع خطيــر فــي أداء المؤسســة االقتصــادية الجزائريــة بالمقارنــة مــع واقـــع 

  .المؤسسات األخرى المنافسة
فــي قــدرة الــتعلم التنظيمـي تــأثيًرا معنوًيـا لُبعــد كمـا كشــفت النتــائج أيًضـا أن هنــاك 

عــد أن التغييــر فــي بُ  الجزائريــة علــى االبتكــار، فــي حــين بينـت نتــائج الدراســة المؤسسـات
ـــتعلم التنظيمـــي ـــى %) 25(تفســـر فقـــط مـــا قيمتـــه  ال مـــن قـــدرة المؤسســـات الجزائريـــة عل

هــذا الــنقص الكبيــر إلــى قصــور الــتعلم  رجــعاالبتكــار، وهــي نســبة ضــعيفة، ويمكــن أن نُ 
  .صادية الجزائريةالتنظيمي وفتور االبتكار في المؤسسات االقت

 ؛وتأسيًسا على ما سبق من عرض علمـي وتـوثيقي، ومـا توصـلنا إليـه مـن نتـائج
فإننا نقدم مجموعة من التوصيات التـي نراهـا مهمـة فـي دعـم مسـتوى توجـه المؤسسـات 

  نحو التعلم التنظيمي، وكذلك تشجيع االبتكارات في المؤسسات
  :االقتصادية الجزائرية، وهي على النحو اآلتي

احترام الموظيفين وتفعيل عنصر العدالة المعنوية والمادية في محيط المؤسسة  -1
االقتصادية الجزائرية، وٕاشراكهم في المسؤولية العلمية والعملية، وتدريبهم على الجديد؛ 
ففي ذلك كله إحياء لتقاليد التعلم التنظيمي والفعل المشترك والجديد المبتكر؛ فمن 

  .يرهق وسائلها وال يحقق غاياتها قد ماكون المؤسسة متناسقة؛ قاليد ال تغير هذه الت
يفتَرض من المؤسسة االقتصادية الجزائرية أن توائم استراتيجيتها اإلنمائية مع  -2

حاجيات البيئة المحلية وما تستدعيه من ضروريات وكماليات وتحسينات، وذلك عبر 
كما . أنواع االبتكار التسويقي دراسة نفسية المستهلكين وما ترتضيه؛ إذ ذاك نوع من

  يفتَرض من المؤسسة االقتصادية الجزائرية أن تكون ناضجة لقطف ما تنبته األرضية
  .العالمية من ثمار ناضجة أتت من جهد أعان عليه التعلم والتدريب المستمرين
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على اإلدارة العليا في المؤسسة االقتصادية الجزائرية أن تهتم بتشجيع تبادل  -3
ار وتحفيز تدفقها، وتعزيز المبادرات بين الموظفين وتفعيلها، وذلك من خالل األفك

تقييم أداء الموظفين بصفة مستمرة، وكذلك القيام بترقيتهم على أساس درجة إسهامهم 
  . في تبادل المعرفة وتقاسمها

ضرورة حرص اإلدارة العليا في المؤسسة االقتصادية الجزائرية على توفير فرص  -4
والتطور المستمر للموظفين، من خالل إتاحة الفرصة لهم الستكمال مسارهم  التعلم

التعليمي وتنميته، وكذلك عن طريق إعداد البرامج التدريبية التي تنسجم مع حاجات 
   .أفراد المؤسسة وتطورات البيئة

أهمية ترسيخ قيم وثقافة التعلم بين أفراد المؤسسة االقتصادية الجزائرية بغض  -5
عن اختالف درجاتهم ومستوياتهم المهنية والتنظيمية، وذلك حتى يتم تعامل  النظر

على حد سواء مع التعلم في المؤسسة على أساس أنه مصدر  مالمديرين ومرؤوسيه
  يضمن بقاءقد ما ع والمنتجات الجديدة وابتكارها؛ إلبداع السل

  . مؤسستهم ونموها
القتصادية الجزائرية مع مناخ تنظيمي ضرورة تأقلم اإلدارة العليا في المؤسسة ا -6

قد ما ؛ نيسمح بمزيد من الشفافية وحرية الرأي وتبادل األفكار بين الرئيس والمرؤوسي
  .يدعم الشعور بالكفاية والقدرة على التأثير في العمل وتجسيد الخبرة التراكمية

ديم ضرورة فتح المجال أمام مختلف الموظفين للمشاركة في وضع األهداف وتق -7
  . االقتراحات والتصورات، وتقدير مهاراتهم واالعتراف بقدراتهم اإلبداعية والفكرية
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 ة كفاءة لفرضي وفقا دراسة لسلوك عوائد المحافظ األوروبية محاولة
  األسواق المالية 

 * سحنون مريم. أ -
 ** حولية يحي. د -

  

  : الملخص

محاولين ، تناولنا من خالل هذه الورقة البحثية موضوع فرضية كفاءة األسواق المالية
تفسير سلوك العوائد لمحافظ مالية أوروبية، مستخدمين نموذج تسعير األصول المالية 

CAPM مال مكيف حسب فرضية كفاءة األسواق المالية، الذي هو جزء من نظرية سوق رأس
أي المخاطر المنتظمة كمفسر وحيد للسوق، وخلصنا أنه يوجد عوامل  βيقتصر على والذي 

  . تساعد في تفسير سلوك العوائد في السوق المحافظ  أخرى يمكنها أن
  .CAPMفرضية كفاءة األسواق المالية، المالية السلوكية، نموذج : الكلمات المفتاحية 
  

Abstract:  
   In this article, we re-examine the subject of efficient market hypothesis, 

and we trying to explain behavior returns of Europeanportfolios, This article 
evaluates the robustness capital asset pricing model (CAPM) (who use only 
the β) to explaining the returns. We find that (CAPM) model does a good job 
but he needs other factors to explaining the returns. 
 
Keys word: Efficient market hypothesis, behavioural finance, CAPM model. 
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 مقدمة
التجريبية  اختباراتات من تعرضت فرضية كفاءة األسواق المالية بأشكلها لسنو 

خصت الصيغة  االختباراتصارمة في مختلف األسواق المالية، والجزء االكبر من 
ركزت على ما إذا كان سوق األسهم هو سوق كفء أو ال، وفقا لعينة و  الضعيفة

اإلرتباط  إختبارات :اختبارات إحصائية مثل مستخدمين مختارة في فترة معينة،
دة وغيرها، ولوحظ تطور الهائل لمثل حباين، وٕاختبارات جدرة الو إختبار الت التسلسلي،

المستثمرين و  تعود بالفائدة إلى اإلقتصاديين، الماليين هذه األبحاث الكثيرة التي يمكن
في التنبؤ بأسعار األسهم، وسبب أخر غالبا ما يشار إليه إلجراء إختبارات الكفاءة هو 

السوق الذي من خالله أسعار  لكفء هوالتوجيه السياسة، وبالخصوص، أن سوق ا
األسهم تعكس تماما جميع المعلومات المتاحة، مما يؤدي إلى تخصيص الموارد 
المالية، وعليه السوق الغير كفء يؤدي إلى إقتصاد قائم على تدخل السياسات العامة 

بحيث أنه إذا كان هناك مشكل أن . Lim, Brooks, Kim (2008)في سوق األسهم
ر كفء ال يتم تصحيحه من قبل السلطات يمكن جديا أن تحد مقدرة سوق السوق غي

األسهم في تخصيص األموال إلى القطاعات األكثر إنتاجية في اإلقتصاد، ويحتمل 
أن تعيق نمو في المدى الطويل وهذا ما يوافق النتائج التي توصل إليها 

iKavussanos&Dockery, 2001. ألبحاث، فمن ومن هنا تتجلى أهمية مثل هذه ا
خالل هذا البحث سنقوم بداية بوضع إطار نظري لفرضية كفاءةاألسواق المالية التي 
هيمنت على الساحة اإلقتصادية لمدة ال يستهان بها وأثرت بشكل واضح على 
صانعي القرارات الحكومية حتى الماضي القريب، وسنحاول من خالل هذه الورقة 

نية فرضية كفاءة األسواق المالية في تفسير البحثية تسليط الضوء على مدى إمكا
سلوك العوائد لمحافظ مالية أوروبية في ظل المستجدات التي عرفها العالم وتوجه نحو 

ظهور حاالت في األسواق المالية غير قابلة  ما يعرف بالمالية السلوكية بعض
 .للتفسير وفقا للنظرية التقليدية

  :اإلشكالية 
  ،Markowitz (1952)ر لنظرية المحفظة من قبل بعد بناء النموذج المعاص
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العديد من النماذج تم تطويرها بهدف تيسير علمية اتخاذ القرار االستثماري وهذا ببناء 
توقعات مستقبلية للعائد ودرجة المخاطرة المصاحبة له، النموذج األكثر 

لية استخداما من أجل تفسير هذه العالقة هو نموذج تسعير األصول الماو  شعبية
capm  الذي تم تطويره من قبلSharpe (1964) وintner (1965) ، هذا يستخدم

النموذج لتحليل العالقة ما بين المخاطر ومعدل العائد وهو وسيلة تحليلية تستخدم من 
ئد وفقا لهذا النموذج يتكون من جزئين اقبل إدارة المحافظ االستثمارية، وٕان الع

حيث يعكس نموذج .المخاطر وعالوة المخاطر العائد الخالي من: أساسيين وهما
كمقياس  بيتاتسعير األصول المالية العالقة ما بين العائد والمخاطر بإستخدام معامل 

  .للمخاطر
في  )CAPM(إن أولى الدراسات التطبيقية لنموذج تسعير األصول المالية 

حسب  وفرضية كفاءة األسواق المالية capmجأن نموذ ، بينت1970بداية سنوات 
  .يقدم إطار نظري قادر على تفسير عوائد األصول 1970ما أمعنى ف

التي تحدث في سوق المالي، التي لوحظت من  الشاذةغير أن بعض الحاالت 
 بيتاالذي يعتمد على  campخالل عوائد األوراق المالية تتعارض مع نموذج ال

يرات أخرى لها قوة كمعلمة كافية لوصف العوائد المتوقعة، فيحين يوجد معالم لمتغ
  .بيتاتفسيرية للعوائد إستكماال ل

  :ومن هنا قمنا بصياغة اإلشكالية التالية
في تفسير سلوك  CAPMما مدى مقدرة نموذج تسعير األصول المالية  �

 العوائد في السوق المالي ؟
 :ونتدرج تحتها األسئلة التالية 

  هل تتميز األسواق المالية األوروبية بالكفاءة ؟ -
 تفسر فرضية كفاءة األسواق المالية سلوك عوائد المحافظ المالية كيف -

 األوروبية ؟
  :الفرضيات

  :على الفرضيات التالية االعتمادلإلجابة على هذه اإلشكالية تم 



 حسنون مرمي وحولية حيي......................................................حماوE دراسة لسلوك عوائد احملافظ ا9ٔوروبية وفقا لفرضية كفاءة ا9ٔسواق املالية
  

 

 2016العدد الثالث ...............................................................مجلة الباحث االقتصادي
21 

 .سوق المحافظ المالية األوروبية ال يتميز بالكفاءة -1
 نموذج تسعير األصول المالية له مقدرة محدودة على تفسير عوائد -2

 .لاألصو 
  :أهمية الدراسة
   الطرق التقليدية لوصف المالية، نكون بصدد الكالم عن استخدامعند 

التي تقوم على النظريات العقالنية والمنطقية تماما مثل نموذج تسعير " المالية"
هذه النظريات تفترض أن . فرضية كفاءة األسواق الماليةو  (CAMP)األصول المالية 

  . تتصرف بعقالنية وبرشادة )الغالبية القصوى(األفراد 
نظريات و  EMHو CAMPن أألدلة النظرية والتجريبية، بينت ا ولمدة معتبرة،

تفسير بعض ترم في التنبؤ و أخرى تعتمد على فكرة العقالنية أنها تقوم بعمل مح
األحداث، لكن ومع مرور الزمن، كل من المالية واالقتصاد عثرا على حاالت شاذة 

هذه النظريات  ن تفسر بالنظريات المعمول بها أنداك، فيحين أنوسلوكيات ال يمكن أ
يمكن أن تفسر بعض األحداث المثالية، إال أن العالم الحقيقي هو مكان فوضوي 
وغير مثالي وغالبا ما ال يمكن التنبؤ بتصرفات المتعاملين في السوق المالي لذلك 

  .لوك العوائدحاولنا دراسة مقدرة هذه النماذج التقليدية في تفسير س
  :النظري ارطاإل

   Louis Bachelier تعود أولى األعمال حول كفاءة السوق المالي إلى

السلع و  ، في دراسته ألسعار األسهم1900ومفهومه لمصطلح كفاءة األسواق في سنة 
 Karl Pearson 1905من أجل معرفة إذا ما كانت تتحرك عشوائيا أم ال، في سنة 

فمن غير الممكن التنبؤ  ،ي عرف أيضا بسير السكير فحسبهقدم السير العشوائي الذ
بتحركات شخص سكير وبطريقة عشوائية، من المرجح أن ينتهي به االمر في مكان 
قريب من نقطة التي غادر منها من أي نقطة أخرى، في المالية تم تشبيه هذا 

لسوء الحظ، . 1950ة عوائد مستقلة، في بداية سنوات لوتطبيقه على سلس
Bachelier  السوق لكونها ذات التخمين بأسعار في أول محاولة إلظهار صعوبة

 انعدمتو  تم تجاهله Pearsonالتحركات العشوائية، وأيضا مفهوم السير العشوائي ل
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قدم نتائج تحليل جهود  Cowles (1933)، 1930الدراسات في هذا الموضوع حتى 
المستثمرين المحترفين . التأمينالتنبؤ لبعض الوكاالت المتخصصة بما فيها شركات 

المنشورات المالية التي حاولت التنبؤ وتحديد األوراق المالية األكثر ربحية والحركات و 
المستقبلية ألسهم السوق نفسها، ووجد أن هذه الوكاالت المحترفة ليس لديهم مهارات 

 أكمل بحوثه في التنبؤ Cowles (1944)واضحة للتغلب على السوق، فيما بعد 
بحركات األسهم في السوق وقام بدراسة مماثلة، ولكن هذه المرة قام بتمديد فترة 
العينة، في هذه دراسة خلص أن أفضل نتيجة سجلت من قبل وكاالت التنبؤ هي فقط 

  . أفضل متوسط أربعين سنة لعوائد األسهم 3.3%
Kendall )1953(  الذي كان أول من استعمل مصطلح السير العشوائي في

مؤشر سهم بريطاني وأسعار السلع األمريكية بهدف معرفة  22ات المالية، اختبر أدبي
بحيث أنه . دورات األسعار المنتظمة، ووجد أن األسعار تبدوا أنها تتبع سيرا عشوائيا

يمكنها أن ترتفع أو تنخفض في أي يوم معين، بغض النظر، على ما يحدث في 
  . األيام السابقة

Brown (1953) رية السير العشوائي عن طريق دراسةنظ اختبر  
  سلوك أسعار أسهم السوق لمعرفة ما إذا كان هناك نمط متكرر لتحديد األسعار

  .موجودوخلص إلى أنه غير 
 (1959)Robertsتحقق أن التغيرات في و  وجد نتائج مشابهة لبيانات أمريكية

بين أن  Osborne (1959). عشوائيمؤشر داو جونز تبدوا أنها ناجمة من تراكم 
  . عشوائيةأسعار أسهم الواليات المتحدة على ما يبدوا لها تحركات 

(1965a)Fama العشوائي في  ناقش بعض األدلة التجريبية داعما نظرية السير
ة الدكتوراه في حموجز لنسخة من أطرو  (1965b)قدم  ، في ما بعدرسالته للدكتوراه

أيد نظرية السير العشوائي كما  أماففي جامعة شيكاغوا  1965الملتقي اإلدارة سنة 
لو أنها وصف دقيق للواقع، وهو بذلك تحدى مؤيدي التحليل الفني واألساسي بهدف 
إثبات حججهم، وفي نفس الوقت، التحليل الفني أو األساسي هما عادة ما يستخدمان 

 .ويؤيدان الطرق في التنبؤ بأسعار األسهم من قبل محترفي السوق
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Fama  السير العشوائي التي سبق أن نوقش في المجالت تناول نظرية
األكاديمية، ولكن تم إهماله خالل السنوات األخيرة، فقال أن المنطق وراء نظرية الفنية 
هو ان التاريخ يعيد نفسه، وهو أنه إذا نظرنا إلى السلوك الماضي لألوراق المالية 

سلة تغيرات األسعار في وأسهم السوق، يمكننا التنبؤ بمسارهم المستقبلي بتحليل سل
غير ممكن الحصول على أرباح غير عادية بالنظر إلى تاريخ  من الماضي، فحسبهم

النظرية الفنية (مستقلة  تغيرات األسعار والسبب هو أن التغيرات في األسعار المتتالية
باإلضافة إلى ذلك، . ، بالتحديد ما تقوله نظرية السير العشوائي)ترى أنها غير مستقلة

يعتقد أن محترفي السوق يعتمدون على التحليل األساسي أكثر من الفني ألن  هو
أن  االعتقادالتحليل األساسي يعتمد على  افتراض. التحليل الفني ليس له أساس آمن

األوراق المالية لها قيمة ضمنية أخرى مختلفة عن سعر السوق، القيمة الضمنية هي 
، بعض العوامل األساسية تماما مثل جودة قيمة األرباح المؤقتة لألوراق المالية

في حد  االقتصاديةاإلدارة، الوضع العام للقطاع التي تنشط فيها المؤسسة، والظروف 
ذاتها يمكن أن تأثر على األرباح المؤقتة لألوراق المالية، المحلل المالي يمكنه التنبؤ 

عوامل األساسية والعثور باألسعار المستقبلية لألوراق المالية عن طريق تقييمهم هذه ال
إذا كانت األسعار . على القيمة الضمنية ومقارنتها باألسعار الحالية لألوراق المالية

مقارنة بالقيمة الضمنية قريبة أو حتى أعلى، فالسعر  انخفاضاالحالية هي أكثر 
  .الحالي سيتحرك نحو هذه القيمة الضمنية

Fama نه السوق الذي فيهأ"يات لكفء للمرة األولى في األدبعرف السوق ا  
المستقبلية  عدد كبير من األرباح العقالنية متنافسة بفعالية،مع كل محاولة للتنبؤ بالقيم

  للسوق لألوراق المالية، وأين المعلومات الجارية المهمة هي تقريبا متاحة 
  .Fama(1965)"لجميع المستثمرين

الذين يتنافسون  ننييالعقالهذا التعريف يتضمن أن عدد كبير من المستثمرين 
القيمة و  مع مستثمرين أخرين تؤدي إلى القضاء على التفاوت ما بين السعر الحالي

الضمنية حتى وٕان كان هذا األخير صعب التقدير، عملية تحييد التفاوت ما بين 
القيمة الضمنية تتسبب في تقلب األسعار الحالية عشوائيا حول قيمته و  السعر الحالي
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. لومات الحالية أو المتوقعة يمكنها أن تغير في القيمة الضمنيةالضمنية، المع
للمعلومات  هباستيعاب، في هذا الوضع السعر الحالي سيتغير مباشرة Famaحسب

الجديدة ومحاولة إيجاد مستوى جديد للقيمة الضمنية يسبب وجود منافسة عالية ما 
  .بين مشاركين في السوق

القول أنها ترتكز على ركائز أساسية يمكن  وفي شرح مبسط لهذه الفرضية
  : وهي

نظرية كفاءة األسواق المالية تفترض عقالنية المتعاملين  :عقالنية المستمرين
 Valérie(2006)سواء على مستوى سلوكا تهم أو على مستوى توقعاتهم

mignon Sadrinelardicم منفعتهم ، حيث أن كل المتعاملين يسعون إلى تعظي
التوقعات بما " كالتالي 1961سنة  ∗التوقعات الرشيدة muth رفبطريقة عقالنية وع

 ،"أنها عبارة عن تنبؤات مبنية على المعلومات المالئمة حول األحداث المستقبلية 
  :)Philippe gillet  )2006 وتشير فرضية عقالنية المستثمرين إلى فرضيتين هما

ت الواردة إلى السوق، أن األعوان االقتصاديين يتصرفون وفق المعلوما :األولى
فإذا كانت المعلومات الواردة إلى السوق حول أصل مالي ما حسنة فإن المتعاملين 
يقبلون على شراء هذا األصل، أما إذا كان العكس أي أن المعلومات الواردة للسوق 
غير جيدة حول أصل مالي فإن ذلك يدفع بالمتعاملين إلى اتخاذ قرار بيع هذا 

  .األصل
بيع األصول المالية عن و  أن المستثمرين يبحثون من خالل شراء :الثانية

  .البيعو  تقليل الخطر الناتج عن عمليات الشراءو  تعظيم أرباحهم،
  :مجانية المعلومات

تشير إلى إمكانية حصول كل األعوان  Philippe Gillet (2006)حسب
المعلومات  االقتصاديين على المعلومات من دون تحمل تكاليف إضافية، فإذا كانت

ال تمنح للمتعاملين دون مقابل، فإن المتعاملين سوف يتحججون بكون أن تكون تكلفة 
                                                           

لتوقعات الرشيدة نظرتها األمامية ومفادها أن التوقعات تكون متماثلة باستخدام كل المعلومات والبيانات المتاحة، تتميز ا ∗
ولكن االقتصاديين في الماضي كانوا ينظرون إلى التوقعات بأنها مكونة من تجارب الفترات السابقة وعرفت هذه النظرة 

  .بالنظرة الخلفية
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المعلومات، والحصول عليها أكبر من الخسارة المحتملة عند عدم حصولهم على هذه 
  .المعلومات

(1965:41) Samuelson أن سلسلة من التغيرات السعرية هي مستقلة  أثبت
ة على التنبؤ باألسعار هو دليل على كفاءة السوق الوراق أن عدم المقدر  واستنتج
  .المالية

(1970)Fama ركز من  قدم البحث المرجعي في كفاءة األسواق المالية الذي
خالله على عرض نظري شامل وتجاوز هذا إلى العمل التجريبي، وعرف الكفاءة 

  :األسواق بكل وضوح كالتالي
  " ئما المعلومات المتاحة يدعى كفئداو  السوق الذي أسعارها تعكس تماما"

Cootner et al (1989)  صرح أن عوائد السهم تعكس مستوى السوق ومستوى
حسب تعريف .أن األسعار يتبع عملية السير العشوائي وافترضمعلومات المؤسسات، 

 :كفاءة األسواق المالية، السوق الكفء يمكن أن يتواجد بوجود الشروط التالية
(Jones, 1993:626; Shleifer, 2000:2)  

عدد كبير من األرباح العقالنية أكبر عدد ممكن من المستثمرين الذين ينشطون  -
  .في السوق

 إذا كان هناك بعض المستثمرين غير عقالنيين، فإن التجار الغير عقالنيين -
  يقومون إلغاء تأثيرات بعضهم البعض أو المراجحين العقالنيين يقضون على

  .ؤثروا على األسعارتأثيراتهم بدون أن ي
 المعلومات غير مكلفة ومتاحة للمتعاملين في السوق تقريبا في نفس الوقت،  -

 .السوقفي تعديل أسعار  نالجيدة،مسببيستجيب بسرعة للمعلومات يالمستثمر 
وعليه حسب فرضية كفاءة األسواق المالية أن أسعار األسهم تتبع سير 

األسعار .بشكل عشوائي وال يمكن التنبؤ به عشوائي ما يدل على أن تغير األسعار يتم
قد ترتفع عن مستواها الحقيقي بتواجد مختلف المعلومات المتاحة، وعليه أي تغير في 
األسعار يمكن أن يكون رد فعل للمعلومات الجديدة، والمعلومات الجديدة البد أن 

للمعلومات  بةاستجاتكون غير قابلة للتنبؤ بها، وبالتالي أسعار األسهم التي تتغير 
وبناءا على ذلك، إذا كانت األسعار . الجديدة بجب كذلك أن تكون غير قابلة للتنبؤ
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تتحرك بصفة عشوائية، هذا يخلق تحدي كبير للمحللين المالين لمحاولة التنبؤ 
  .باألسعار المستقبلية لألوراق المالية

I. الدراسة التطبيقية :  
، Fama et French (1993)ن قبلالمنهجية المتبعة في هذه الدراسة مكيفة م

  .اء محافظ األصولنوالتي تقوم على ب
  :تعريف متغيرات الدراسة/ 1

    .ات عائد مرتفعذأي مؤسسات كبيرة الحجم  HBنوع  محافظ من اختيارتم 
من  مأخوذةالمعطيات ، 2013إلى غاية ديسمبر  1990من أوت: العوائد الشهرية 

نة تتضمن األصول المحافظ مكوّ ، Kenneth R. French الموقع اإللكتروني ل
NYSE،AMEX،NASDAQ  

  :البيانات اإلحصائية للمحفظة المالية
  وصف المتغيرات المفسرة): 1(الجدول 

HB  HB  
4.712753 Kurtosis 0.854484 Mean 
47.81640 Jarque-Bera 1.580000 Median 
0.000000 Probability 21.74000 Maximum 
263.5300 Sum -25.01000 Minimum 
10042.91 Sum Sq. Dev. 5.988951 Std. Dev. 

 .Eviewsعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات لبرنامج من إ :المصدر
  

  :التعليق
  .االنحراف المعياري األكثر ارتفاعا يبين التقلبات األكبر

 االنحرافن أحين  في 0.85بقيمة يقدر  HBمتوسط العائد للمحافظ من نوع 
  .هي ذات تقلب واسعري المحافظ محض الدراسة المعيا

 :كفاءة العوائد لسوق المحافظ األوروبية اختبار
  االختبارات استخدام مدى كفاءة سوق المحافظ المالية األوروبية تم الختبار

  :التالية
 ADFاختبارالجدر الوحدي مقتصرين على  اختبار -
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 ARCHأثر التباين الشرطي الغير متجانس  اختبار -
 الذاتي راالرتباطاختبا -
  BDSالمشاهدات  اختباراستقاللية -

 :السالسل الزمنية استقرارية
: العام في السلسلة، وأهمها االتجاهالتي تختبر  االختباراتتوجد العديد من 

 KPSSواختبار،  Phillips and Perronواختبار، ADFالمطور  فلورديكي  اختبار
  :ADFواحد وهو اختباروستقتصر في دراستنا على 

ة مستقرة أو ال عن ياالختبار لمعرفة ما إذا كانت السلسلة الزمن هذا محيس
لتطبيق اختبار  ،عشوائيةأو  تحديديةد مركبة االتجاه العام إنكانت يتحد يقطر 

(ADF)  على سلسلة العوائد للمحافظ المالية الستة، نقوم بتقدير النماذج القاعدية
 ."MCO"عات الصغرى العادية الثالث لكل سلسلة باستعمال طريقة المرب

=�t∆)1(النموذج  ��t − 1 − ∑ ∅∆�
 − � + 1 + 

�
��� 

=�t∆)2(النموذج  ��t − 1 − ∑ ∅∆�
 − � + 1 + � + 

�
��� 

=�t∆)3(النموذج  ��t − 1 − ∑ ∅∆�
 − � + 1 + � + �
 + 

�
���  

0:نقوم باختبار الفرضية التاليةو   1: 1H φ =  

  : ن القرار اإلحصائي كاآلتيبحيث يكو 
tabإذا كانت  - jt tφ<  : نقبل الفرضية العديمة)H0( : أي أن السلسلة الزمنية

  .ذلك لوجود جذر أحاديو  للعوائد المحافظ المالية غير مستقرة،
tabإذا كانت  - jt tφ> : نرفض الفرضية العديمة)H0( :زمنية أي أن السلسلة ال

  .بالتالي فهي مستقرةو  لعوائد المحافظ المالية ال يوجد بها جذر أحادي،
لعوائد المحافظ  (ADF)نحصل على نتائج اختبار « EVIEWS»باستعمال برنامج 

 :التالي )2(المالية األوروبية الستة الممثلة في الجدول
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  وبيةلعوائد المحافظ المالية األور  (ADF)نتائج اختبار ): 2(الجدول 
Null Hypothesis: HB has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

     
        t-Statistic  Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.83989  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.453567  
 5% level  -2.871656  
 10% level  -2.572233  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 .Eviewsعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات لبرنامج من إ :المصدر
أصغر بكثير من  ADFأن القيمة اإلحصائية ل )2(الجدول يظهر من خالل
، وعليه %1، %5، %10عند مستوى معنوية  Mackinnonالقيم الحرجة إلحصائية 

ن السالسل الزمنية لعوائد المحافظ أرفض الفرضية العدمية أي : التالييكون القرار ك
ال تحتوي على جدر وحدي، ومنه هي مستقرة وبالتالي ال تتبع سيرا عشوائيا، وعليه 

  .فالسوق غير كفؤ عند المستوى الضعيف
  وجود اختبارام باختبارات أخرى لدراسة مثل يومع ذلك، من الضروري الق

  .ن الشرطي الغير مجانس لألخطاءيالتبا ARCHريتأث

 : ARCH effectاختبار
على سلسلة العوائد للمحافظ المالية الستة ونلخص  ARCHأثر باختبارقمنا 

  :النتائج فيما يلي
  ARCHأثر  نتائج اختبار): 3(الجدول 

 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 26.59089  Prob. F(1,278) 0.0000 

Obs*R-squared 24.44410  Prob. Chi-Square(1) 0.0000 
     
     

 .Eviewsعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات لبرنامج من إ :المصدر
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ية في السالسل الزمنية يدل كذلك على السوق المحافظ المال ARCHوجود أثر
  .وروبية يتميز بعدم الكفاءةاال

اختبار االرتباط الذاتي لسلسة العوائد للمحافظ المالية األوروبية  اللمن خ
ذاتي وهذا ما يؤكد أن ال نالحظ ان كل المحافظ المالية األوروبية لها مشكل إرتباط

  .التالي )4( السوق المالي عديم الكفاءة أنظر الجدول
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  ذاتياختبار االرتباط ال): 4(الجدول 

.Eviewsعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات لبرنامج من إ :المصدر

Sample: 1990M08 2013M12      
       

Included observations: 280     
       

Autocorrelation 
Partial 

Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob  Autocorrelation 
Partial 

Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

***|.  | ***|.  | 1 -0.445 -0.445 56.140 0.000  .|*  |   .|.  | 19 0.120 0.054 77.968 0.000 
*|.  | ***|.  | 2 -0.102 -0.375 59.090 0.000  *|.  |   .|.  | 20 -0.069 0.014 79.399 0.000 
.|.  | **|.  | 3 0.055 -0.253 59.940 0.000  .|.  |   .|.  | 21 0.004 0.074 79.404 0.000 
.|.  | *|.  | 4 0.055 -0.114 60.796 0.000  .|.  |   .|.  | 22 -0.030 -0.011 79.677 0.000 
*|.  | *|.  | 5 -0.084 -0.151 62.811 0.000  .|.  |   .|.  | 23 -0.001 -0.039 79.677 0.000 
.|.  | *|.  | 6 0.044 -0.082 63.375 0.000  .|.  |   .|.  | 24 0.022 -0.032 79.830 0.000 
.|.  | *|.  | 7 -0.031 -0.113 63.651 0.000  .|.  |   .|.  | 25 0.031 0.035 80.120 0.000 
.|.  | .|.  | 8 0.034 -0.057 63.988 0.000  *|.  |   .|.  | 26 -0.074 -0.041 81.829 0.000 
.|.  | *|.  | 9 -0.043 -0.094 64.518 0.000  .|.  |   .|.  | 27 0.059 0.020 82.932 0.000 
.|.  | .|.  | 10 0.047 -0.033 65.174 0.000  .|.  |   .|.  | 28 -0.043 -0.049 83.517 0.000 
*|.  | *|.  | 11 -0.076 -0.124 66.873 0.000  .|.  |   .|.  | 29 0.038 -0.004 83.965 0.000 
.|*  | .|.  | 12 0.079 -0.041 68.694 0.000  .|.  |   .|.  | 30 -0.016 0.013 84.048 0.000 
.|.  | *|.  | 13 -0.041 -0.069 69.195 0.000  .|.  |   .|.  | 31 -0.002 -0.019 84.049 0.000 
.|.  | *|.  | 14 0.000 -0.071 69.195 0.000  .|.  |   .|.  | 32 -0.004 -0.012 84.056 0.000 
.|.  | *|.  | 15 -0.014 -0.092 69.253 0.000  .|.  |   *|.  | 33 -0.037 -0.107 84.499 0.000 
.|*  | .|.  | 16 0.081 0.009 71.235 0.000  .|.  |   .|.  | 34 0.060 -0.026 85.637 0.000 
*|.  | .|.  | 17 -0.088 -0.050 73.545 0.000  .|.  |   .|.  | 35 0.026 0.007 85.853 0.000 
.|.  | *|.  | 18 -0.011 -0.106 73.584 0.000  .|.  |   .|*  | 36 -0.020 0.079 85.983 0.000 
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ة للعوائد، ية السلسلة الزمنيعتبر هذا االختبار من االختبارات الخاصة باستقرار ي
ن عوائد المحافظ المالية في الفترة يد العالقة بيستخدم لتحديوهو اختبار معلمي 

ة يدمن خالل اختبار مدى استقالليمتها في الفترة السابقة، ويهدف إلى تحدية وقيلالحا
عن الصفر، فإذا كانت عوائد المحافظ مرتبطة  عوائد المحافظ عن بعضها البعض

فإنه  ،%5أقل من  p value اإلحتمالو  )ختلف عن الصفريمعامل االرتباط (ًا يذات
إرتباط ما بين العوائد أي أن العوائد ة العدمية مما يعني وجود يفرضالتم رفض ي

ية تعتبر مرجعا تنبؤي خاليومية تعتمد على العوائد السابقة وعليه فالمعلومات التاري
للمستثمرين ومنه يمكننا الحكم على أن السوق المحافظ األوروبية ال تتميز بالكفاءة 

  . عند المستوى الضعيف
   :ة المشاهدات لعوائد المحافظياختبار استقالل

ر يو اختبار غھ، BDSالمشاهدات من خالل اختبار  استقالليةتم اختبار ي
عتبر ي، و Brock, Dechert and Scheinkmanمن طرف  1987معلمي اقترح عام 
ة ية القائلة بأن السلسلة الزمني ختبر الفرضي ثيرة، حينات الكبيأكثر قوة في الع

 IID  - (Independently, Identically and Distributed) عيمستقلة ومتماثلة التوز 

 .ر الخطيية االرتباط الخطي أو غي ضد فرض
 :نيتيتم االختبار وفق الفرضي

H0  :ز بـيخالل فترة الدراسة تتم مشاهدات سلسلة عوائد المحافظ االوروبيةIID 
 ).ة المشاهداتياستقالل(

H0  :ز بـ يمشاهدات سلسلة عوائد المحافظ األوروبية ال تتمIID )مايف ايخط ترتبط 
  ).نهايب
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  ة المشاهدات لعوائد المحافظياختبار استقالل ):5(الجدول 

BDS Test for HB     
Sample: 1990M08 2013M12    
Included observations: 281    

      
      Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Prob.  

 2  0.034859  0.005133  6.791056  0.0000  
 3  0.067524  0.008151  8.284237  0.0000  
 4  0.083293  0.009698  8.588210  0.0000  
 5  0.086747  0.010101  8.588182  0.0000  
 6  0.088679  0.009733  9.110769  0.0000  

Raw epsilon  8.185190    
Pairs within epsilon  55493.00 V-Statistic  0.702790  
Triples within epsilon  11911869 V-Statistic  0.536860  

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)) c(1,n-(m-1)) c(1,n-(m-1))^k 
 2  20536.00  0.525755  27367.00  0.700640  0.490896 
 3  15896.00  0.409891  27130.00  0.699569  0.342367 
 4  12435.00  0.322962  26940.00  0.699686  0.239669 
 5  9744.000  0.254905  26761.00  0.700073  0.168158 
 6  7801.000  0.205560  26536.00  0.699236  0.116881 
      
      

 .Eviewsعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات لبرنامج من إ :المصدر

  :تالييكون القرار كال )5(من خالل الجدول
نرفض الفرضية العديمة وهي فرضية إستقاللية المشاهدات ونقبل الفرضية 

تائج اإلختبارات البديلة أي أن المشاهدات ترتبط إرتباطا غير خطي، ومن خالل ن
المستوى الضعيف، ويشير  ن سوق المحافظ األوروبية غير كفئ عندالسابقة نستنتج أ

ئد غير عادية مقابل إستراتيجية مخاطرة ن المستثمرين يمكنهم تحقيق عواذلك إلى أ
الفني ليحقق أرباحا غير  محددة، وأن المستثمر يمكنه اإلعتماد على مبادئ التحليل

 .عادية، وبالتالي إن سوق المحافظ األوروبية قابل للتنبؤ على المدى القصير 
ق لفرضية كفاءة األسواومحاولة منا لفهم سلوك العوائد في السوق المالية وفقا 

محاولين الوقوف عند  campنموذج تسعير األصول المالية  سنقوم بنمذجة المالية
  .قصوره في شرح وتفسير سلوك العوائد
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  :CAPMتقدير نموذج تسعير األصول المالية 
  أول إطار متجانس لدراسة عوائد قدم نموذج تسعير األصول المالية

 William Sharpeرف ، طور هذا النموذج في سنوات الستينات من طصولاأل

(1964), Jack Treynor )1962(، John Lintner) (1966 and Jan Mossin) 

)(1965a, bdre*. 
The CAMP  يقوم على فكرة أساسية أال وهي أن ليس كل المخاطر ينبغي

يعطينا توضيح عن أي نوع من  CAMPأن تؤثر على أسعار األصول، حيث أن 
النموذج ال يستخدم المخاطر الكلية بل يقتصر  الخطر مرتبط بالعائد، حيث أن هذا

ال يمكن ألي و  أي المخاطر المنتظمة كونها تتأثر بالظروف العامة للسوق βعلى 
مؤسسة أن تتخلص منها مقارنة بالمخاطر الغير منتظمة التي تستطيع المحفظة 

النموذج  وهو ،التخلص منها عند تنويع األوراق المالية ورفع كفاءة أداء إدارة الشركات
  .األساسي المرتبط بكفاءة األسواق المالية

E(R it )  - Rft= α+ βi *(Rmt –Rft) 

  : حيث
Rf هو المعدل العائد الخالي من المخاطرة   

Rm-Rf عالوة خطر السوق  

فيما يلي سنقوم بإختبار نموذج تسعير األصول المالية بإستخدام نماذج اإلنحدار 
  :الذاتي

  
  
  
  
  
  

                                                           
*André F. Perold « the capiltal asset pricing model » Journal of Economic 
Perspectives, Volume 18, Number 3, Summer 2004, Pages 3. 
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  حدار لنموذج تسعير األصول الماليةإختبارٕان):6(الجدول
Dependent Variable: HB   
Method: Least Squares   
Sample: 1990M08 2013M12   
Included observations: 281   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C 0.090852 0.098166 0.925496 0.3555 

MKTRF 1.129532 0.019163 58.94490 0.0000 
     
     R-squared 0.925669  Meandependent var 0.686690 

Adjusted R-squared 0.925403  S.D. dependent var 5.992918 
S.E. of regression 1.636813  Akaike info criterion 3.830471 
Sumsquaredresid 747.4847  Schwarz criterion 3.856367 
Log likelihood -536.1812  Hannan-Quinn criter. 3.840857 
F-statistic 3474.502  Durbin-Watson stat 1.784956 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 .Eviewsعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات لبرنامج من إ :المصدر

مقبول  OLSبإستخدام طريقة  CAPMنالحظ من خالل الجدول أن نموذج 
إحصائيا بالنسبة لجميع المحافظ المالية قيد الدراسة، تميز النموذج بقدرة تفسيرية 

  .%92 عالية تصل
سرة معنوية في النموذج كمف) مقياس المخاطر النظامية( βتميزت مقدرة 

في  1.129532، مسجل%1بالنسبة للمحافظ المالية المدروسة عند مستوى معنوية 
هو غير معنوي، يعود إرتفاع المخاطر  αفي حين أن الثابت ، HBالمحافظ من نوع 

 نتيجة لألحداث التي شملتها فترة الدراسة المختارة بما فيها βالنظامية المعبرعنها ب
ية العالمية الراهنة التي طالت جميع األسواق المالية بما فيها السوق األزمة المال

األوروبية مند بداية سنوات األلفين، ضف إلى ذلك األزمة المالية التي طالت العديد 
من الدول األوروبية مؤخرا بعد أزمة اليونان وٕاسبانيا وغيرها التي هزت اإلتحاد 

  .األوروبي بأكمله
فإن القيم إحصائية  )Autocorrelation(تباط الذاتي أما فيما يتعلق باإلر 

تبين بوضوح عدم وجود إرتباط ذاتي في المحافظ المالية  )DW(واتسون –دريبن 
  .2و 1,5المدروسة حيث كانت القيم محصورة ما بين 
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أبلى بالءا حسنا في تفسير العوائد وبالخصوص أن قيمة  CAPMإن نموذج 
كان مفسرا قويا مما يفسر  βمعامل المخطر و  ئية،لم يكن ذا داللة إحصا αالثابت

 قدرة المعامل بيتا على إحتواء معظم مخاطر السوق إال أنه يوجد عوامل اخرى
  . يمكنها أن تساعد في تفسر سلوك العوائد في السوق المحافظ βتضاف إلى 

 العوائد للمحافظ المالية الستة البواقي على سلسلة ARCHقمنا بإختبار أثر 
اإلحصائية المحسوبة التي هي أكبر من أن  تحصلنا علىو CAPMذج لنمو 
X2 بالنسبة لمحافظ % 1المجدولة في حدود درجة معنويةHB  في حدود درجة

وعليه نعتبر الدراسة قابلة للتبرير بإستخدام  MSبالنسبة للمحافظ  %10معنوية 
  .GARCHـ نماذج ال

لمحافظ المدروسة ال بد من حتى يتم قبول نموذج تسعير االصول المالية في ا
 ARCHالتأكد من فرضية تجانس التباين، وبعد إجراء اإلختبار خلصنا إلى وجود أثر

وعليه ال بد من إستخدام  HBبالنسبة للسالسل الزمنية  capmفي بواقي نموذج 
الذي يقدم  GARCHنماذج اإلنحدار الذاتي المشروطة بعدم تجانس التباين المعممة

  .عدم تجانس التباينلنا حال لمشكل 
 GARCH (1 .1) تقدير نموذج تسعير األصول المالية بإستخدام نموذج

  :بالنسبة لكل من المحافظ المالية
 GARCH (1 .1)إختبارثم تقدير نموذج تسعير األصول المالية باستخدام نموذج 

  :وثم الحصول على النتائج التالية
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 CAPM –GARCH نموذج):7(الجدول

Dependent Variable: HB   
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 
Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
     
     C 0.165711 0.076547 2.164830 0.0304 

MKTRF 1.082611 0.015570 69.53227 0.0000 
     
      Variance Equation   
     
     C 0.058797 0.026627 2.208122 0.0272 

RESID(-1)^2 0.156288 0.044157 3.539379 0.0004 
GARCH(-1) 0.835156 0.034689 24.07533 0.0000 

     
     R-squared 0.924002  Meandependent var 0.686690 

Adjusted R-squared 0.922900  S.D. dependent var 5.992918 
S.E. of regression 1.664042  Akaike info criterion 3.620684 
Sumsquaredresid 764.2537  Schwarz criterion 3.685423 
Log likelihood -503.7061  Hannan-Quinn criter. 3.646648 
F-statistic 838.9172  Durbin-Watson stat 1.785218 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 .Eviewsعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات لبرنامج من إ :المصدر

، إن نموذج تسعير األصول المالية المشروط بعدم تجانس )7(وفقا للجدول
لمحافظ المالية المدروسة بحيث لالتباين مقبوال إحصائيا، ومفسر معنوي قوي بالنسبة 

أن نموذج اإلنحدار الذاتي ، ومن تم يمكن القول 9%2تصل القدرة التفسيرية للنموذج 
، CAPMالمشروط بعدم تجانس التباين يحسن أداء نموذج تسعير األصول المالية 

وذلك من خالل حل مشكل عدم تجانس التباين الذي تميزت به نتائج نموذج تسعير 
  .األصول المالية في المحافظ المالية

مستثمر وهذا دليل أن ال ARCHأكبر من قيمة  GARCHنالحظ أن قيمة ال
يعتمدعلى تحليل المعلومات التاريخية أكثر من تحليل للمعلومات الجديدة ما يدل على 
أن المستثمر يعتمد على التحليل الفني، أكثر منه التحليل األساسي حتى يحقق أرباحا 
غير عادية وهذا دليل أخر أن السوق ال يتمتع بالكفاءة عند المستوى الضعيف، كما 
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العائد والمخاطرة هي طردية وذات داللة إحصائية عند مستوى أن العالقة ما بين 
  .%5معنوي عند مستوى معنوية  α، كما أن الثابت %1معنوية 

أقل من  GARCHو ARCHكما انه من المالحظ ان مجموع معاملي ال
الصدمات التدبدبات بالنسبة المحافظ المالية  استمراريةالواحد وهذا دليل على عدم 

  .المدروسة
  :صة يمكن القولوخال

ال يمكن تفسير المقطع العرضي للعائد متوقع على  CAPMأن نموذج  -
األصول، هذه االستنتاجات تشير إلى أن هناك العديد من العوامل اإلضافية 
الالزمة لوصف السلوك العائد المتوقع، وطبيعة الحال يؤدي إلتخاذ نموذج 

  .التسعير ذا عوامل متعددة
سب مع فرضية كفاءة األسواق المالية يتنا CAPMحيث أن نموذج  -

سلوك  تأثيرفاالفتراضات القائم عليها قللت من قيمته، فهو ال يأخذ في اإلعتبار 
المستثمر، ويرتكز على أن معدل العائد في السوق يعتمد على عامل مؤثر واحد 

  .وهو مخاطر السوق
 حت قوةتشير الحجج النظرية أيضا أنه يلزم أكثر من عامل واحد، حيث فقط ت -

يطبق فترة بعد فترة، يوجد مقاربتين نظريتين  capmيكون نموذج  االفتراضات
 Arbitrage pricing theory (APT)نظرية المراجحة التسعيرية  أساسيتين،

 intertemporalالذي يستندعلى حجج المراجحة،  Ross 1976المطورة من قبل

capital asset pricing model (ICAPM)  ف المقدم من طرMerton1973 
 .الذي يرتكز على حجج التوازن

وحده العائد المرتبط من محفظة لمحفظة يعرف  CAPMإذن في إطار نموذج 
معدل العائد لألصل يمكن  APT، وفي إطار متنوعكالمصدر الوحيد للخطر غير 

 fama et frenchخطر اإلقتصاد الكلي، وحديثا ) عامل k(إعتباره كدالة خطية ل

للعالقة ما بين  ةتجريبيدود نموذج العامل الوحيد وقدموا دراسة وضحوا ح 1993
أن العوامل الخطر  اتجريبيعوائد األصول وعدة مصادر للخطر، هؤالء الباحثين بينوا 
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اإلضافية المرتبطة بحجم المؤسسة وبالقيمةالسوقية على القيمة المحاسبية يجب أن 
 ةالتجريبيمالية، ووسع هذه المقاربة تأخذ في االعتبار من أجل تقييم عائد األصول ال

carhart1997 أثر : الذي أضاف مصادر أخرى للخطر
والنموذج األخير الذي أضاف أثر اإلرتداد، وكأخذ  ،BenoîtCarmichael2007الزخم

قصيرة األجل واإلرتدادات طويلة األجل، حتى يحتوي أكبر قدر تاالرتدادافي اإلعتبار 
تحدث في السوق المالي والتي عجزت فرضية كفاءة  التي الشاذةممكن من الحاالت 

  .األسواق المالية على إحتواءها
  :الخاتمة

للقرن المنصرم، حيث  تطورت النظرية المالية بشكل كبير خالل نصف الثاني
نجد العديد من األبحاث في مجال المالية واألسواق المالية بالتحديد بداية بأبحاث 

Fama  ألسواق المالية معتمدا على مبدأ عقالنية المستثمرينالذي قدم فرضية كفاءة ا 
وتواصلت األبحاث في هذا المجال وما بين تأكيد فرضية كفاءة األسواق المالية و 

إضافة إلى التشوهات التي تحدث  1980Gossman & Stiglitzونفيها، ظهر تناقض
ع الباحثين في السوق المالي والتي شككت في فرضية كفاءة األسواق المالية، ما دف

المالية ظهور  م عنهجإلى دراسة سلوكيات المستثمرين ونفي مبدأ العقالنية، ما ن
في  1974في  Tversky A.& Kahneman Dولدت بحق مع أعمال  التي السلوكية
وضعوا  "Judgment Under Uncertainty. Heuristics and Biases"مقالهم 

تتميز بمبادئ علم  the Behavioral Financeللمالية السلوكية  أسس لما يعرف
 & .Shefrin Hالنفس، ولم يكونوا الوحيدين اللذين اهتما بعلم النفس بل نجد أيضا 

Statman  في مقاالتهم المتتالية قاموا  2000وأيضا سنة  1994وسنة  1985في
وهذا ما جعل نماذج تسعير األصول المالية التي .بتقديم تيار أخر للمالية السلوكية

األسواق تعدل حتى تتكيف مع نظرية المالية السلوكية من خالل  بت مع فرضيةتناس
  .إحتوائها للحاالت الشاذة في السوق المالي
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 التجربة الماليزية في جذب االستثمار األجنبي المباشر والدروس المستفادة منها

 * بوعيطة عبد الرزاق. أ -
  

  :الملخص
بالرغم من عوامل جذب االستثمار األجنبي المباشر التي تزخر بها الجزائر، إال أن هناك  

مشكلة القروض العديد من المعوقات التي تحد من تدفق هذا األخير، من بين هذه المعوقات 
البنكية وبطئ إدارة البنوك في معالجة الملفات، ومشكلة العقار الصناعي وبيروقراطية الهيئات 
المكلفة بتسيير العقارات الصناعية ومشكلة القطاع الموازي وتخاذل السلطات في الحد من تفاقم 

رشوة وبالتالي فإن هذه الظاهرة، ومشكلة بيروقراطية اإلدارة والتي تؤدي إلى انتشار ظاهرة ال
الجزائر مطالبة بالتدقيق في مزايا وعيوب التجربة الماليزية وذلك من اجل خلق مناخ مالئم 
لتدفق االستثمارات األجنبية المباشرة والعمل على توجيهها لصالح االقتصاد الوطني وتوزيعها 

مل على تقدير على جميع القطاعات، وهذا ما يتطلب إتباع استراتيجيات محددة مسبقا، والع
  .الطاقة االستيعابية لالقتصاد القومي من أجل تفادي الوقوع في االختناقات

 .مناخ االستثمار، االجراءات التحفيزية، التنسيق الصناعي :الكلمات المفتاحية

Le résumé: 
L'Algérie dispose de tous les facteurs qui pourraient attirer l'investissement 

étranger directe. Cependant, il existe beaucoup d'obstacles qui s'y interposent: le 
problème des crédits bancaires et la lenteur du traitement des dossiers, le 
problème de l'immobilier industriel et la bureaucratie dans sa gestion, 
l'aggravation du secteur parallèle stimulée par la passivité des autorités, la 
bureaucratie qui a encouragé la corruption...l'Algérie est donc appelée a se 
focaliser sur les qualités et les défauts de l'expérience Malaisienne et ce, pour 
pouvoir créer un climat attirant les investissement étrangers directes et les 
orienter vers l'intérêt de l'économie nationale et les répartir sur tous les secteurs. 
Pour y parvenir, il faudra suivre des stratégies prédéfinies et œuvrer pour 
estimer la capacité de l'économie nationale pour pouvoir éviter 

 

  
  
  

                                                           
  .برج بوعريريج، جامعة مساعد أستاذ -  *
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  مقدمة
أدت المتغيرات في البيئة االقتصـادية الدوليـة إلـى تنـامي ظـاهرة العولمـة وانفتـاح 
األســـواق العالميـــة وزيـــادة حـــدة المنافســـة علـــى األســـواق والفـــرص االســـتثمارية مـــن قبـــل 
الشــركات المتعــددة الجنســيات، ممــا أدى إلــى زيــادة تــدفق االســتثمار األجنبــي المباشــر 

فة وقد تزايـد أهميـة االسـتثمار األجنبـي المباشـر للبلـدان الناميـة باتجاه دول العالم المختل
فــــي كونــــه أحــــد مصــــادر التمويــــل الخــــاص طويــــل األجــــل، وكــــذا لحجــــم المنــــافع التــــي 
تصـــاحب تـــدفق هـــذا االســـتثمار مـــن تكنولوجيـــا وزيـــادة الصـــادرات المحليـــة والنفـــاذ إلـــى 

وســد الفجــوة فــي المــوارد األســواق الخارجيــة، باإلضــافة إلــى تشــجيع االســتثمار المحلــي 
  .والحصول على التقنية المتطورة والخبرات التسويقية التي تملكها الشركات الدولية

وتعتبر تجربة ماليزيا في مجـال التنميـة وجـذب االسـتثمار األجنبـي المباشـر مـن 
أهــم تجــارب البلــدان الناميــة كونهــا تــتم فــي بلــد إســالمي وفــي ظــل سياســة متفتحــة علــى 

جي حيــث تســتمد هــذه التجربــة خصوصــيتها مــن خــالل ثالثــة نقــاط أساســية العــالم الخــار 
مــن " ماليزيــا مشــاركة" مــن ناحيــة والتركيــز علــى مفهــوم ) النمــو، التحــديث، التصــنيع (

ناحية أخرى، ومعناه المشـاركة بـين القطـاع العـام والخـاص، ومشـاركة األعـراق والفئـات 
  .الماليزي االجتماعية المختلفة التي يتشكل منها المجتمع

  :اإلشكالية
نظـرا لقـدرة االقتصـاد المـاليزي علـى جـذب كميـات كبيـرة مـن االسـتثمار األجنبـي 

مـــا هـــي الـــدروس التـــي يمكـــن االســـتفادة منهـــا ف، المباشـــر والنجـــاح البـــاهر الـــذي حققتـــه
  بالنسبة للجزائر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة؟

   :هدف البحث
لـــدور الـــذي لعبتـــه التجربـــة الماليزيـــة فـــي جـــذب يهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى تحديـــد ا

  .االستثمار األجنبي المباشر واستنباط أهم الدروس المستفادة
   :منهجية البحث

  نعتمد في هذا البحث كل من المنهج الوصفي في وصف السياسات العامة
  اتجاه االستثمار األجنبي المباشر في ماليزيا، والمنهج التحليلي لتحليل تطور
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ر األجنبي المباشر والعقبات التي تواجهه والدروس المسـتفادة مـن هـذه التجربـة االستثما
  .ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر

  السياسات الماليزية العامة اتجاه االستثمار األجنبي المباشر: المطلب األول
بتحرير كل من البيئة االقتصادية وبيئة  1986لقد قامت ماليزيا من عام 

تعمل من خاللها الشركات األجنبية، إذ تعتبر ماليزيا من أكثر الدول األعمال التي 
النامية في استخدام الحوافز، حيث انتهجت سياسة التعديل المستمر لهياكل وطبيعة 

  }153ص -1{ الحوافز في ضوء حاجيات وأهداف التنمية الوطنية
فز وتقديم فمن ناحية، اهتمت السياسة االستثمارية لماليزيا بالربط بين الحوا

التسهيالت المتخصصة لتنمية المهارات وترقية التقنيات وذلك من خالل استغالل 
   .استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات في تحسين قدرات ماليزيا التنافسية

ماليزيا في منحها للحوافز على ما يتالءم مع  ومن ناحية أخرى اعتمدت
تثمار األجنبي المباشر إلى التركيز المحدد االنتقال التدريجي من التشجيع العام لالس

   .في توجيه االستثمار للقطاعات عالية التقانة والعناقيد الصناعية

االستثمار األجنبي المباشر من حيث الملكية المسموح  ويتناول هذا المبحث،
  .بها في المشاريع االستثمارية، والحوافز الممنوحة له

لقد تضمن قانون تشجيع  يع االستثماريةالملكية األجنبية في المشار : أوال
العديد من  1986الصادر عام  Promotion of Investment Act االستثمارات

النقاط المتعلقة بتحرير القيود الخاصة بحقوق لملكية األجنبية في المشروعات 
  :االستثمارية والتي سوف نتعرض ألهمها فيما يلي

قيامهم  لملكية للمشروعات عندمن حقوق ا %100السماح لألجانب بامتالك 
  .أو أكثر للخارج %80بتصدير ما نسبته 

من منتجاتها، فيسمح لألجانب  %79 - %51أما الشركات التي تصدر ما بين 
  .تملك نسبة مناظرة من الملكية األجنبية
  يسمح لألجانب بتملك حتى  %50 - %20الشركات التي تصدر ما بين 

  فأقل، فإن الملكية األجنبية ال %20التي تصدر من ملكية تلك الشركات، أما  51%
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 .}145ص -1{ من حقوق الملكية لتلك الشركة %30تتجاوز بحد أقصى 

من المشاريع االستخراجية  %100كما يمكن أن تبلغ الملكية األجنبية ما نسبته 
ة والتعدينية، كما تحدد نسبة الملكية استنادا إلى حجم االستثمار، ومستوى التقنية الفني

الالزمة، ومستوى مخاطر المشروع، ومدى توفر الخبرات الماليزية في مناطق االمتياز 
  }155ص -1{الممنوحة للمستثمر األجنبي

ومن أجل توفير الحماية للملكية األجنبية في المشاريع االستثمارية، فقد قامت 
، 1995 دولة في سنة 42ماليزيا بتوقيع اتفاقيات لضمان االستثمار مع ما يزيد على 

كما يمكن لهذه الشركات من خالل هذه االتفاقات اللجوء إلى نظام فض المنازعات 
الدولي للحصول على التعويضات القانونية وكذلك منح الشركات األجنبية حرية 

  .} 07ص -2{ وأصل االستثمار في الخارج" Capital Transfer"تحويل األرباح 

سينات من القرن الماضي على تطوير لقد اعتمدت الحكومة الماليزية منذ الخم
هيكل الحوافز بما يناسب وتوجيه االستثمار األجنبي المباشر والشركات متعددة 
الجنسيات نحو القطاعات التي تخدم أهداف التنمية االقتصادية في ماليزيا في كل 

  :مرحلة وفقا لما يلي

  شر، تضمنت الحوافز المنوحة لالستثمار األجنبي المبا1958في سنة 
سنوات، هذه اإلعفاءات تأتي في إطار  5-2إعفاءات ضريبية لفترة تمتد ما بين 

 -3{السياسة المالية ألي دولة من أجل تشجيع االستثمار في المشروعات الصناعية
حالة ماليزيا كان الهدف منها تشجيع االستثمار في صناعات إحالل  وفي ،}170ص 

  .إلخ...يكالواردات كاألغذية، المشروبات، البالست
تم إدخال تعديالت على الحوافز لتشجيع التشغيل والصناعات الكثيفة 

سنوات  10-2االستخدام لرأس المال شملت إعفاءات لضريبة األرباح تراوحت ما بين 
  .من تكلفة رأس المال %40 -%25واستقطاعات ضريبية لالستثمار تراوحت بين 

فة االستخدام لعنصر العمل في السبعينات تركز الترويج على الصناعات كثي
مناطق حرة لجذب  10والصناعات الموجهة للتصدير، وقد تضمن ذلك إنشاء 

االستثمارات المباشرة في قطاع االلكترونات والنسيج، وشملت هذه الحوافز 
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والتسهيالت لهذه المناطق خدمات البنية األساسية، وتسريع اإلجراءات والتعامالت 
رسوم الجمارك والضرائب على الصادرات وٕاعفاء المناطق الجمركية، واإلعفاءات من 

  .}274ص -4{  الحرة من قوانين الملكية والمواد الخام المستوردة والمعدات الرأسمالية
ومن أجل التوضيح، فإن حوافز االستثمار الصناعي قد اكتسبت أهمية كبيرة 

، أما قانون 1970والتي بدأت سنة  (N.E.P)في ظل السياسة االقتصادية الجديدة 
، وفي منتصف 1971الحوافز المتعلق بالمناطق الحرة دخل حيز التنفيذ سنة 

الثمانينات كان هناك نوع من التحيز العرقي في السياسة االقتصادية الجديدة لماليزيا 
ال يتماشى مع هدف دمج االقتصاد الوطني في االقتصاد العالمي، األمر الذي فرض 

حيث تم إدخال نظام حوافز جديدة  ‡1988تثمار في سنة تعديل وتطوير قانون االس
لجذب االستثمار األجنبي المباشر الموجه للتصدير شمل إعفاءات ضريبية لفترة تمتد 

سنوات أخرى ألنشطة مختارة شملت االستثمار الموجه للتصدير واالستثمار في  5إلى 
مار وهذا في حالة قطاع االلكترونات، وعالوة تصدير، واستقطاعات ضريبية لالستث

هذا باإلضافة إلى . }156ص-1{ تحقيق الشركة كفاءة إنتاج على مستوى عالمي
  .حوافز تمويلية إضافية للشركات العاملة في مجال التقنية العالية، والتنمية الصناعية

أما في مرحلة التسعينات، واستجابة للتدفقات الضخمة من االستثمار األجنبي 
ة بتعديل هيكل الحوافز عن طريق التركيز على نوعية المباشر، قامت الحكوم

االستثمار مقاسة بالمكون التقني والقيمة المضافة، كما تم توسيع الحوافز الضريبية 
لتشمل خدمات المراكز اإلقليمية للشركات متعددة الجنسيات فيما يخص باإلمداد، 

  .اإلدارة، التنسيق
  :طلبات منح الحوافز وقد تم استخدام أربعة معايير أداء لتقييم

 .%50-30قيمة مضافة تراوح ما بين  -

 .%50-20محتوى محلي بنسبة  -

 .مستوى تقانة مقاس بعدد المشرفين اإلداريين والفنيين -

 .}3ص -4{ مستوى التشابك الصناعي -
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ومن جانب آخر، فقد تم تقليص نطاق منح الحوافز للمشاريع كثيفة االستخدام 
  .ستثمارات الرأسمالية مقاسة بمقدار االستثمارلعنصر العمل والتركيز على اال

كما تم منح إعفاءات ضريبية لمشاريع التقانة العالمية في مناطق الحاضنات 
من تكلفة  %60سنوات واستقطاعات ضريبية على االستثمار تصل إلى  5لفترة 

الستثمارات المؤهلة التي تشمل الصناعات االلكترونية الحديثة، البرمجيات 
  .ات الفضائية، معدات القياس، التقنيات البيولوجيةوالصناع

فقد تم إدخال حوافز شملت حزم تحفيزية ) 2002-2000(أما خالل الفترة 
مصممة لالستثمارات عالية الجودة، وتم منح حوافز إضافية لترويج القطاعات 
المستهدفة كإنتاج األغذية وقطاع اآلليات والمعدات، كما تم منح حوافز جديدة 

  .}158ص -1{جيع الصناعات المتعلقة بالخدمات العام واإلمدادلتش

  التسهيالت التي تم توفيرها لالستثمار األجنبي المباشر: ثانيا
تشمل التسهيالت التي قدمتها الحكومة الماليزية لالستثمار األجنبي المباشر 

  :تلك المتعلقة ببعض الخدمات العامة والبنيات األساسية وتتضمن ما يلي

 اطق الصناعية والمناطق الحرةالمن  - أ

  منطقة صناعية في مختلف المناطق 200يوجد في ماليزيا ما يزيد عن 
 منطقة حرة خصصت 12لتلبية احتياجات الشركات الصناعية، باإلضافة إلى وجود 

إلقامة صناعات تصديرية، وتحظى الشركات الصناعية في هذه المناطق باإلعفاء 
مستورداتها ن المواد األولية والمعدات وقطع الغيار  الكلي من رسوم االستيراد على

والسلع الوسيطة، كما يسمح للشركات في المناطق الحرة بتسويق منتجاتها في السوق 
المحلي ولكن في هذه الحالة تخضع للرسوم الجمركية، وتعامل معاملة المنتجات 

ن الصناعية بهدف المستوردة، باإلضافة إلى قيام الحكومة الماليزية بإنشاء المخاز 
تجميع منتجات صناعية مخصصة للتصدير، هذه األخيرة تعامل معاملة المناطق 

  } 158ص  -1{ الحرة من حيث رسوم االستيراد
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 الموانئ البحرية والسكك الحديدية  - ب

يوجد في دولة ماليزيا ستة موانئ تعمل تحت سلطة وزارة النقل والسلطات 
بأسعار مناسبة وذلك من أجل استقبال المحلية، بحيث توفر خدمات متطورة و 

المستوردات وتصدير المنتجات المحلية، كما تتوفر ماليزيا على شبكة هامة من 
كلم تربط كافة أنحاء الدولة الماليزية،  200السكك الحديدية يزيد إجمالي طولها عهن 

وتعمل على نقل البضائع والمواد األولية إلى غير ذلك من مستلزمات الصناعة 
  .خاصة بالمستثمر األجنبي وبأقل التكاليفال

هذا وتنتشر في ماليزيا العديد من الشركات المتخصصة بتغليف البضائع 
وشحنها وٕاتمام إجراءاتها الجمركية، كما يوجد لها شبكة من الوكالء في العديد من 
الدول األجنبية، وتستخدم أحدث التقنيات في مجال خدمات النقل، باإلضافة إلى 

الحكومة الماليزية خدمات االتصاالت والطاقة الكهربائية والمياه في كافة أرجاء  تقديم
  .}5ص -8{ البالد وبأسعار مناسبة للشركات الصناعية

ويمكن القول أن ماليزيا قد بذلت جهودا كبيرة من أجل جذب االستثمار 
 1988، ثم عدل سنة 1968األجنبي فبدأت باستحداث قانون تشجيع االستثمار سنة 

-1971(خالل الخطة الماليزية  (F T Z S)ثم قامت بإنشاء مناطق تجارة حرة 
تعاملت ماليزيا مع تدفق  1997اآلسيوية سنة  ولكن بعد األزمة} 06ص  -5{ )1975

االستثمار األجنبي المباشر بنوع من الحذر ثم سمحت له بالدخول ولكن ضمن شروط 
  .}82ص -6{ لوطنيمعينة تصب بشكل أساسي في صالح االقتصاد ا

عراقيل تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى ماليزيا وآليات الحد : المطلب الثاني
  منها

لقد واجهت ماليزيا غداة االستقالل العديد من المشاكل واألزمات االقتصادية 
التي تؤثر سلبا على استقرار االقتصاد الكلي ألي دولة، ومن ثم تؤثر بالضرورة على 

ثمارات األجنبية وذلك لوجود عالقة تشابك وترابط بين مستوى االستقرار تدفق االست
االقتصادي والسياسي وبين حجم االستثمارات األجنبية المتدفقة للدولة المضيفة وعلى 
الرغم من الجهود التي بذلتها ماليزيا لتهيئة مناخ االستثمار لجذب المزيد منها، إال أن 
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قف أمام تدفق االستثمار األجنبي المباشر وسوف هناك العديد من العقبات التي ت
  .نتناول أهم تلك العقبات، والجهود المبذولة في سبيل عالجها

  أهم الصعوبات التي تواجه تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى ماليزيا: أوال
  يواجه االستثمار األجنبي المباشر في ماليزيا مجموعة من العقبات تتمثل

جدر اإلشارة إلى أن أول مشكلة هددت االستقرار االقتصادي :أهمها فيما يلي
والسياسي في ماليزيا وبالتالي كان لها األثر الكبير على تدفق االستثمار األجنبي 

مما أثر سلبا على  1969المباشر إلى ماليزيا هي األزمة العرقية التي انفجرت سنة 
حددات تدفق االستثمار الوضع األمني في ماليزيا هذا األخير يعتبر من أهم م

  .األجنبي

قيام الحكومة الماليزية بربط النسبة المئوية الفعلية للملكية للمستثمرين األجانب 
من  %100حسب ما يتم تصديره من المنتجات كإمكانية امتالك المستثمر ل 

فما فوق من منتجات المشروع، وهذه النسبة مرتفعة  %80المشروع بشرط تصدير 
انها أن تكون حائال بين تدفق المشاريع ذات الملكية التامة، كذلك ربط نوعا ما، وبإمك

  .الملكية األجنبية للمشاريع بمدى أو مستوى التقانة والتكنولوجيا المستخدمة في الشركة

صعوبة حصول الشركات األجنبية في ماليزيا على شركاء محليين مالئمين، 
  .األمر الذي يمثل عبئا كبيرا على هذه المشاريع

تعدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع طلبات االستثمار األجنبي المباشر، 
  .مما يؤدي إلى تعطيل اإلجراءات وتعقيدها

اشتراط منح بعض الشركات األجنبية بموجب قانون تشجيع االستثمار 
إعفاءات ضريبية وخاصة تلك المتعلقة بالدخل، إذا قامت هذه الشركات بإنتاج بعض 

قامت باالستثمار في صناعات محددة وخاصة تلك الموجهة للتصدير المنتجات أو 
  .والتي نص عليها القانون

  كبر القطاع العام في ماليزيا الذي كان سببا في الحد من كفاءة اإلنتاج وكان
  سببا في إبطاء النمو وخاصة بعد االستقالل حيث كان شبه مسيطر على النشاط
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  .تثمار األجنبي المباشر إلى ماليزيااالقتصادي، مما أضعف من تدفق االس 
القيود التي فرضتها الحكومة الماليزية على البنوك األجنبية وخاصة تلك 

  .المتعلقة بنصيبها السوقي الذي يعتبر أقل بالمقارنة بمثيالتها المحلية
رفض العمالة المحلية في ماليزيا لألجور المتدنية مما أدى إلى تواجد العمالة 

ة األمر الذي يتسبب في توترات اجتماعية وأمنية ال تخدم تدفق األجنبية بكثر 
  .االستثمار األجنبي المباشر

أفادت تقارير صندوق النقد الدولي بوجود قيود على االستثمار األجنبي 
المباشر تشمل ضرورة موافقة الحكومة على أي استثمار أجنبي فوق مبلغ معين، وأي 

التصويتية في  من المشاركة 155فرد أكثر من استثمار يعطي المستثمر األجنبي ال
من  %30الشركات الماليزية، أو استثمارات تعطي المستثمرين األجانب معا أكثر من 

  .}61ص -7{ هذه المشاركة
 أخذت المنتجات الصناعية الماليزية تواجه منافسة شديدة سوا ء في جذب

 ت التي يفرضها التقدم االستثمارات أو اإلنتاج أو األسواق وذلك نتيجة للتحديا

  .التكنولوجي الذي يؤثر على النمو الصناعي
تعرض ماليزيا لألزمة المالية التي اجتاحت منطقة شرق وجنوب شرقي آسيا 

مسببة هبوط أسعار السلع، وهبوط قيمة العملة  1997منذ النصف الثاني لعام 
خفاض تدفق ، نتيجة لعمليات المضاربة األمر الذي تسبب في ان)رنجت(المحلية

وهذا راجع إلى  07االستثمار األجنبي المباشر كما هو واضح في الجدول رقم 
انكماش صادرات اإللكترونيات بفعل االنكماش االقتصادي في الواليات المتحدة 

  .األمريكية في تلك الفترة
قيود التحويل التي فرضتها ماليزيا على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 

Transfer Of Capital على أرباح المستثمرين  %10، كما فرضت ماليزيا ضريبة
واآلن ننتقل إلى أهم اإلجراءات التي اتخذتها  .األجانب في االستثمارات غير المباشرة

  .االستثمار الحكومة لتهيئة مناخ
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  أهم اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الماليزية لتهيئة مناخ االستثمار: ثانيا
الستثمار األجنبي المباشر قامت ماليزيا بتحرير كل من البيئة من أجل جذب ا

االقتصادية وبيئة األعمال والتي تعمل من خاللها الشركات األجنبية وذلك من خالل 
  :ما يلي

اإلسراع بعملية إعادة هيكلة االقتصاد الماليزي من أجل تحقيق الوحدة 
اق التي يتكون منها المجتمع والتكامل القومي والتوازن االقتصادي بين جميع األعر 
" السياسة االقتصادية الجديدة" الماليزي حيث اتبعت الحكومة الماليزية استراتيجية 

N.E.P )1971-1990( التي خصت المااليا بمعاملة تفضيلية من أجل دمجهم ،
في مسيرة التنمية وتفادي الصراعات العرقية التي تزعزع االستقرار األمني والسياسي 

  .ادي في البالدواالقتص
قيام الحكومة الماليزية بتوقيع العديد من اتفاقيات ضمان االستثمار مع ما يزيد 

دولة وذلك لحماية الشركات األجنبية من التأميم اإلجباري، باإلضافة إلى  22عن 
إمكانية الشركات األجنبية وفقا لتلك االتفاقيات اللجوء إلى نظام فض المنازعات 

.الخارج التعويضات القانونية وتحويل األرباح ورأس المال إلى الدولي للحصول على
 Malaysia Industrialالماليزيةالصناعي  إنشاء هيئة التطوير  

Development Authoity لكي تكون هي المركز الوحيد الستقبال وتقييم ،
 والمصادقة على الطلبات المقدمة من المستثمين األجانب وذلك بهدف تسهيل

  .والحد من العقبات اإلداريةاإلجراءات 
من أجل التقليل من سيطرة القطاع العام على مختلف األنشطة االقتصادية 

، 1985وٕايجاد نوع من التوازن االقتصادي بين األعراق وأيضا بعد حدوث أزمة 
توجهت الحكومة الماليزية نحو الخصخصة من أجل إتاحة الفرص للقطاع الخاص 

ة وخاصة المااليا الذين استفادوا من المعاملة التفضيلية لكي يشارك في عملية التنمي
  .دون حرمان باقي األعراق

  :وكانت أهداف الخصخصة تصب في مصلحة البالد من خالل
 .تخفيف األعباء المالية واإلدارية على عاتق الدولة -1
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 .تحين الكفاءة اإلنتاجية -2

 .تعجيل النمو االقتصادي -3

  N.D.Pلوطنية المساهمة في تحقيق أهداف السياسة ا -4

 .تقليص دور القطاع العام وتهيئة مناخ للمستثمرين المحليين واألجانب -5

قامت الحكومة بإجراءات عامة أخرى في مجاالت الضرائب ورسوم التصدير 
والجمارك استهدفت كلها فك وتحرير االقتصاد في مختلف القطاعات حيث خفضت 

لكي تكون على نفس  }،77ص -6{ 1989ضرائب الشركات بالتدريج في ميزانية 
  .مستواها في الدول المجاورة وذلك لتشجيع االستثمارات األجنبية والمحلية في البالد

فيما يخص مشكلة العمالة المحلية الرافضة لألجور المتدنية، وبالرغم من 
، فإن السياسة االقتصادية الماليزية )%3.5(معدل البطالة المنخفض في ماليزيا 

عمل جديدة عن طريق التدريب الذي يؤهل األفراد لإللتحاق  تستمر في خلق فرص
بالمهن المختلفة األمر الذي يوفر األيدي العاملة الماهرة للمستثمر األجنبي ويحد من 

ألف فرد  220التوترات االجتماعية ومن المتوقع أن ينضم لسوق العمل سنويا نحو 
  .}63ص - 7{ألف ذوي تأهيل عالي 44منهم 

ات عن طريق التنويع داخل العناقيد الصناعية من أجل تبني تشجيع الصناع
عمليات كثيفة االستخدام للمعرفة والتكنولوجيا وعالية القيمة المضافة األمر الذي 
يساعد على تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة وخاصة تلك التي تعتمد على درجة 

اليزيا والتي تنفذ في رمجتها معالية من التقانة ومن أهم المشروعات الصناعية التي ب
  :الخمسية التاسعة نذكر إطار الخطة

  .للتكنولوجيا المتقدمة KVIIMتوسيع منطقة  -1
 ".سارواك وبيراك"إنشاء مناطق تكنولوجية في  -2

 .منطقة صناعية وللصناعات المتوسطة والصغيرة 20تطوير  -3

ومن أجل توفير التمويل لهذه المشاريع أنشأت الحكومة عدة صناديق 
كصندوق االستثمار االستراتيجي، صندوق إعادة هيكلة الصناعة، صندوق األتمنة 

Automation  والحرف اليدوية والصناعات الغذائية "للبايوتكنولوجي"وصناديق محددة
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، حيث تتجه ماليزيا كي تكون مركزا دوليا لهذه HALAL Productsاإلسالمية 
  .المنتجات

خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خلق صادر جديدة للدخل والثروة من 
والبايوتكنولوجي، وتستمر في تنفيذ اإلجراءات التي تكفل أن تكون ماليزيا اختيارا 
مفضال الستثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مدركة إمكانياتها باالستمرار في 

ذات  واألنشطة األخرى Out sourcingتنمية الخدمات المشتركة وصناعة التعهيد 
  .القيمة المضافة األعلى

إنشاء العديد من الشركات الماليزية وحتى األجنبية العاملة في مجال اإلعالن 
والمحاسبة واالستشارات تستطيع أن تقدم مسوحات سوق ونصائح حول الوكالء 
المحليين أو الشركاء المرشحين لالستثمار األجنبي، ومما يسهل على المستثمر 

ريكي، أن النظام القانوني هناك مألوف باعتباره مشتقا من األجنبي وخاصة األم
القانون االنجليزي العام الذي يتسم بالشفافية باإلضافة إلى وجود عدد كبير من 

  .المنشآت المحترفة في المجال القانوني تقدم خدماتها في ماليزيا

  :وجود عدد من القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية مثل

 1972.ارة قانون التج -1

 .1983قانون براءة االختراع في سنة  -2

 .1988قانون النسخ في سنة  -3

 .1996قانون التصميمات الصناعية في سنة  -4

أصدرت ماليزيا عددا من القوانين الجديدة والتعديالت لحماية  2000وفي عام 
  .حقوق الملكية الفكرية كي تتوافق مع تعاليم منظمة التجارة العالمية

توفير خدمات اإلسكان في أنحاء ماليزيا كعامل محفز لالستثمار قيام ماليزيا ب
األجنبي المباشر وبأسعار معقولة حيث تتراوح إيجارات الشقة في عاصمة ماليزيا 

  .دوالر فما فوق شهريا 132كوااللمبور وضواحيها من 
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العمل على إنشاء المناطق التجارية الحرة في شتى الواليات من أجل زيادة 
منطقة حرة في ماليزيا حيث  12عات المعدة للتصدير حيث يوجد حاليا حجم الصنا

ساهمت هذه المناطق في جلب العديد من الشركات األجنبية وخاصة بعد تعديل 
الذي كان يفرض ضوابط صارمة  1985الصادر في سنة " قانون التنسيق الصناعي"

الذي ساعده على على الشركات األجنبية، فأصبح هذا القانون أكثر مرونة األمر 
  .} 77ص-6{ التقليل من حدة المشكالت والعقبات اإلدارية

  الدروس المستفادة من التجربة الماليزية بالنسبة للجزائر: لثالمطلب الثا
في ضوء ما تطرقنا إليه في تجربة ماليزيا في جذب االستثمار األجنبي 

جزائر يمكن القول المباشر ومحاولة الستشراف بعض الدروس المستفادة بالنسبة لل
  :أنه

ال يكاد يوجد بلدان يتطابقان تماما في كل ظروفهما، وأنه يتعين على كل دولة 
أن تصيغ سياستها وبرامجها التنموية على أساس فهم كامل للتحديات التي تقابلها 
ووضع خطط للتعامل معها بطريقة مناسبة، لذا فإن األمر يحتاج إلى إعادة تنظيم 

للعمل الحكومي والخدمة العامة حتى يكون قادرا على تنفيذ هذه اإلطار المؤسسي 
األهداف ومتابعة ورقابة التنفيذ كما يتعين أن تكون هذه األهداف عملية ومرنة لدرجة 

  .كافية وقابلة للتعديل حتى تكون مستجيبة بسرعة للظروف والبيئة المتغيرة
دة األعراق والثقافات، ومن الدروس المستفادة أيضا،انه في حالة البلدان متعد

هناك قوية للتعايش السلمي والتعاون بين هذه األعراق، حتى يكون هناك استقرار 
سياسي وأمني، وهما أمران الزمان للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتدفق االستثمار 
األجنبي المباشر وازدهار االستثمار المحلي، وحتى يتحقق هذا التعايش، يجب على 

تراعي العدالة في توزيع الدخل واألعباء بالتناسب مع أوضاع هذه األعراق  الدوام أن
كما رأينا في التجربة الماليزية، بيد أن الجزائر ال تتسم بتعدد األعراق كما هو الحال 
في ماليزيا األمر الذي يسهل عملية التنمية في الجزائر، وفي ما إذا فشل السوق في 

ال حكوميا من اجل العودة إلى المنافسات التامة، إما تحقيق العدالة، يتطلب هذا تدخ
فيما يخص الجانب األمني فهو عامل رئيسي بإمكانه أن يحول دون تدفق 
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االستثمارات األجنبية مباشرة، كما حدث في الجزائر خالل فترة التسعينات، لذا فإن 
  .دالدولة الجزائرية مطالبة باالستمرار في تحسين الوضع األمني داخل البال

نستخلصها من التجربة الماليزية والتي يمكن أن  ومن الدروس العامة التي
 تتبناها الجزائر في مواجهتها لمشاكلها المستقبلية، هو أن التشخيص األمثل ألي أزمة

اقتصادية هو الذي ينبع من أصحاب المشكلة ذاتهم من رؤيتهم وتحليلهم للموقف، 
شكلة االقتصادية في أي بلد، يكون أفضل ما وكذلك فعن الحل المتصور والممكن للم

يمكن إذا صاغه أصحاب المشكلة، الذين يعرفون أكثر من غيرهم ظروف مجتمعاتهم 
مع موضوع القروض، حيث أنه من  وٕامكاناتهم المختلفة، وفي هذا الصدد لدينا وقفة

 النادر أن تستطيع دولة من الدول النامية أن توفي بأقساط القروض بدون مشاكل
عويصة تتسبب في اإلضرار باقتصادها المعرض دائما للتقلبات األمر الذي يجعلها 
غير قادرة على السداد فتقوم الجهة المقرضة باستنزاف مواردها، لذلك فال ينبغي على 
الجزائر اللجوء لالقتراض إال في الحاالت النادرة وبأقل قدر ممكن ويجب أن يخضع 

مقة قبل الشروع في استالم القروض، كما ينبغي نظام صرفها وسدادها لدراسات مع
النظر جيدا في الشروط التي يمليها العنصر البشر، ألن النمو الحقيقي يقاس بإنتاجية 
العامل وبالتالي على الجزائر أن تبذل مجهودات كبيرة لزيادة اإلنتاجية من خالل 

محلية وتقديم دورات االرتقاء المستمر بجودة القوى العاملة ودعم أنظمة المؤسسات ال
تدريبية من أجل تجهيز اليد العاملة بالمهارات والخبرات لكي تتمكن من التعامل مع 

  .التكنولوجيا الحديثة التي يجلبها المستثمر األجنبي
ومن الدروس المستفادة أيضا ضرورة عمل الحكومة الجزائرية على حماية 

عن طريق توقيع اتفاقيات لضمان الملكية األجنبية في المشاريع االستثمارية وذلك 
االستثمار مع العديد من الدول، كما يجب على الجزائر استحداث جهاز أو نظام 
فض المنازعات المتعلقة باالستثمار والتعويضات القانونية الالزمة وكذلك منح 

  .الشركات األجنبية الحرية التامة في تحويل األرباح 
يئة التشريعية والقانونية واإلدارية المشجعة ومن الدروس المستفادة المتعلقة بالب

لالستثمار يتعين على الحكومة الجزائرية إقرار قوانين جديدة خاصة باالستثمار 
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األجنبي وٕادخال التعديالت الالزمة على التشريعات والقوانين السائدة بالشكل الذي 
  .ينسجم مع تشجيع النشاط االستثماري

ولجان متخصصة لجذب االستثمار  كذلك يجب استحداث هيئات ومكاتب
  .األجنبي واإلشراف عليه

يجب إيالء أهمية كبيرة للنشاط الترويجي الذي يلعب دورا فاعال في جذب 
االستثمارات األجنبية وذلك من أجل توفير كل المعلومات الالزمة المتعلقة بالفرص 

  .االستثمارية الحقيقية

ة الماليزية مع دول ومن الدروس المستفادة أيضا وتأسيا بالتجرب
فيجب على الجزائر أن تسعى جاهدة لتشجيع ) اندونيسيا، تايلندا، اليابان(الجوار

وتسهيل إنسياب رؤوس األموال واالستثمار بين الدول العربية، خاصة دول الجوار 
وذلك من أجل تعزيز االستثمارات البينية العربية وضرورة الحرص على تأكيد مبدأ 

دية لالستثمار العربي من خالل معاملة رأس المال العربي كمثيله المواطنة االقتصا
الوطني كما يحجب على الحكومة الجزائرية االلتزام بمبادئ االتفاقية الموحدة الستثمار 

  .رؤوس األموال العربية

كما يجب على الحكومة الجزائرية من أجل التحرر من التبعية لالقتصاد 
ر البترول والغاز أن تعمل على إنشاء مناطق الغربي وعدم التخصص فقطفي تصدي

حرة تعطى من خاللها العديد من الحوافز لجذب رأس المال األجنبي إليها تكون 
بمثابة دعائم لقيام صناعات مختلفة في الجزائر تشجع تصنيع السلع التي تقوم الدولة 

في استيراد هذه المنفقة  وذلك لتوفير العملة الصعبة) إحالل محل الواردات(باستيرادها 
  .السلع وكذلك تعديل الميزان التجاري

العمل على تشجيع الصناعات عن طريق التنويع داخل العناقيد الصناعية من 
أجل تبني عمليات كثيفة االستخدام للمعرفة والتكنولوجيا هذه األخيرة تكون عالية 

لمباشرة خاصة القيمة المضافة األمر الذي يساعد على تدفق االستثمارات األجنبية ا
  .التي تعتمد على درجة عالية من التقانة تلك
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تطوير الصناعات المتوسطة والتي لها أهمية كبيرة في خلق صناعات أخرى 
ذات أهمية كبيرة في خلق صناعات أخرى ذات دفع أمامي أو خلفي التي تساعد 

  .على قيام قاعدة صناعية في الجزائر

بة الماليزية هو إمكانية إنشاء هيئة ومن الدروس المستفادة أيضا من التجر 
تعني بالتطوير الصناعي لكي تكون هي المركز الوحيد لالستقبال والتقييم والمصادقة 
على الطلبات المقدمة من المستثمرين األجانب وذلك بهدف تسهيل اإلجراءات والحد 

  .من العقبات

الن إنشاء شركات وهيئات خاصة جزائرية أو حتى أجنبية في مجال اإلع
والمحاسبة واالستشارات تستطيع أن تقدم مسوحات سوق ونصائح حول الوكالء 
المحليين أو الشركاء المرشحين لالستثمار األجنبي األمر الذي يسهل كثيرا عمل 

  .المستثمر األجنبي

تحديث إطار االستثمار، حيث يجب على الحكومة أن تعجل بعملية تحديث 
من وطأة الدولة في االقتصاد، وتسهيل وتعزيز وتحرير النظام االقتصادي، والحد 

القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية لخلق الثروات لدعم االستثمار األجنبي المباشر في 
األجانب، أي لخلق تدفق مستمر لالستثمارات بطريقة تكون أقل اعتمادا على البيئة 

  .االقتصادية الدولية

بر عنصرا فعاال للتنمية، ألن وأخيرا يمكن القول أنه ليس كل استثمار يعت
المقصود باالستثمار ليس حجمه فقط، بل يتضمن أيضا كفاءة استخدامه وتوزيعه 
على القطاعات االقتصادية المختلفة وأيضا ال بد أن تتواءم خطط وبرامج االستثمار 

  .مع قدرة االقتصاد القومي على استيعابه

  :الخاتمة
ي مجال جـذب االسـتثمار األجنبـي المباشـر يمنا للتجربة الماليزية فيمن خالل تق

حيــث تطرقنــا إلــى مزايــا وعيــوب هــذه التجربــة، اتضــح أن االســتراتيجيات التــي اتبعتهــا 
ماليزيـــا كـــان لهـــا دور كبيـــر فـــي التنميـــة الصـــناعية والنمـــو، حيـــث تطلـــب التحـــول مـــن 
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مرحلــة صــناعات إحــالل محــل الــواردات إلــى التصــنيع للتصــدير، وقــد تحقــق ذلــك مــن 
ل إعـادة هيكلـة االقتصـاد القـومي حيـث حـل القطـاع الصـناعي حـل القطـاع األولـي خال

وأصبح بمثابـة الـدافع األساسـي للنمـو، كمـا كـان للعوامـل الخارجيـة كتـدفق االسـتثمارات 
األجنبية المباشر دورا هاما في تحويـل هيكـل االقتصـاد المـاليزي وتحقيـق معـدالت نمـو 

  .مرتفعة والحد من تفاقم البطالة

ما في ما يخص تدفقات االستثمار األجنبـي المباشـر إلـى الجزائـر تبقـى ضـئيلة أ
وتتركــز أساســا فــي قطــاع المحروقــات بالدرجــة األولــى األمــر الــذي يعتبــر خلــل هيكلــي 
من شأنه أن يعرض االقتصـاد الجزائـري ألي تقلبـات عالميـة فـي األسـعار كمـا يعرضـه 
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  المشروعات الصغيرة، مفهومها وواقعها

  ∗ بختي فريد .د -

  ∗∗ موالي بوعالم.د - 
  

  : الملخص

إذا كانت المشروعات الكبيرة الحجم تشكل الركيزة األساسية في مسيرة التنمية االقتصادية 
االعتقاد السائد حاليا لدى الكثير من خالل إسهامها في تحقيق معدالت نمو عالية، إال أن 

من صانعي السياسات االقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية والمهتمة بشؤون التنمية 
االقتصادية في الدول النامية يعترف بأهمية الدور الذي تلعبه ويمكن أن تلعبه المشروعات 

االيجابية للصناعات كبيرة الصغيرة في عملية التنمية، وذلك بعد أن تبينت محدودية التأثيرات 
الحجم كثيفة رأس المال في رفع الطاقة االستيعابية للعمالة بصورة مطردة وتخفيف حدة الفقر 

 .وتحقيق الدفع الذاتي لعملية النمو االقتصـادي
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المشاريع المصغرة، دراسة الجدوى :الكلمات المفتاحية

  
Abstract: 

If large scale projects are the cornerstone of economic development 
through its contribution to the achievement of high growth rates, but the 
prevailing belief among many economic policy makers and international 
institutions interested in economic development in developing countries 
recognized the importance of the role played by small businesses can play in 
the development process, having identified the positive effects are limited to 
large capital intensive industries in lifting capacity of progressive employment 
and poverty alleviation and self-propulsion The process of economic growth. 
Key words: small and medium-sized enterprises, microenterprises, the 
feasibility study. 
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  مقدمة
االقتصاد الجزائري بعد تفاقم مشكلة " المؤسسات الصغيرة"لقد دخل مصطلح 

حت المؤسسة الصغيرة الحل األمثل لهذه المشكلة فهي تجسد البطالة، فقد أصب
األفكار التي يحملها الفرد الراغب في الدخول إلى مشروعات األعمال، و نخص 
بالذكر هنا المشروعات الصغيرة التي أصبحت ميزة العقود األخيرة، ولهذا سوف 

د الذي رسمته باعتبارها الطريق الجدي" المشروعات الصغيرة"نتناول في هذا البحث 
ما المقصود وعلى هذا األساس  السياسة االقتصادية الجزائرية لدخول عالم الشغل

بهذه المشروعات؟ وما هي أهم المفاهيم المتعلقة بالمشاريع الصغيرة وما هو 
  واقعها؟ 

 .المشروعات -1
  .المشروع مفهومه وأنواعه - 1-1
اريع األول هو تلك بصورة عامة يخضع إلى نوعين من المش: مفهومه -1- 1-1

المشاريع التي من الممكن قياس نشاطها بقيم نقدية أي قياس المخرجات والمدخالت 
والثاني من الصعب قياس نشاطها بقيم نقدية أو كمية كما هو الحال بالنسبة للمشاريع 

  .).22سعد زكي نصار، ص (الخدماتية 
التحويلية  والمشروع كما يعرف عادة هو عبارة عن مجموعة من العمليات

لمجموعة من عناصر اإلنتاج تكون فيه قيم مخروجاته تفوق قيمة مدخالته بفارق 
يعرف بعوائد العملية اإلنتاجية أو عوائد االستثمار في المشروع تحت تأثير البيئة 

  : ومن خالل هذا المفهوم تظهر احتياجات المشروع التي تتمثل في. العامة للمشروع
 ى شكل رئيس ومرؤوسين؛القوة العاملة وتكون عل -
األهداف التي تبدأ من تحقيق الربح وتمتد لتناول النمو المستمر واالستقرار  -

وتكوين السمعة الطيبة في السوق وتحقيق مركز قيادي في مجال قطاع اإلنتاج الذي 
 ينتمي إليه المشروع؛

 استهالك الوقت واألموال باستمرار؛ -
  .وضع البرامج العلمية والعملية -
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لقد صنف االقتصاديون المشروعات حسب معايير  :أنواع المشروعات -2- 1-1
 :مختلفة
 ؛)مشروع كبير، مشروع صغير، مشروع متوسط(حسب معيار الحجم  -
 ؛)صناعي، تجاري، زراعي، خدماتي(حسب معيار نوع النشاط  -
  ).عامة، مشتركة، خاصة، دولية(حسب معيار الملكية  -

م المقاييس، واستنادا إليها فإننا نميز تعد من أه) الملكية(لكن هذه األخيرة 
  :األنواع التالية

هي تلك المشروعات التي تعود ملكيتها إلى شخص أو : المشروعات الخاصة -أ
  : أكثر ويكون هدفها الربح و تنقسم إلى

هي تلك المشروعات التي تمتلك وتمول وتدار من قبل : المشروعات الفردية *
خير على المشروع وبالتالي هو الشخص الوحيد شخص واحد هو المسؤول األول واأل

الذي يجني الربح ويتحمل الخسارة ويعد هذا النوع من المشروعات األكثر بساطة في 
ولكن ) رأس مال محدد، إجراءات قانونية بسيطة وسهولة اتخاذ القرار(مجال األعمال 

  نمو المشروعغياب المسؤولية الكاملة وغير المحدودة ألصحابها هذا الذي يقلل من 
  .وبالتالي التقليل من المساهمة في الدخل القومي

هي شكل متطور من المشروعات الفردية ولكنها أكبر حجما : شركات األشخاص *
عادة بشركات التضامن وأهم أنواعها شركات التوصيل البسيطة، وتتألف عادة  وتعرف

  :من الشركاء هم من ثالثة أنواع
الذين ينطبق عليهم شرط المسؤولية غير محددة اتجاه هم : الشركاء المتضامنون -

التزامات الشركة كما هو حال المشروعات الفردية حيث يمتد ذلك إلى ممتلكاتهم 
  .الخاصة

هم الذين تقتصر مسؤولياتهم في التزامات الشركة على قدر : الشركاء الموصون -
  .صةمساهمتهم في رأس المال فقط دون أن تمتد إلى ممتلكاتهم الخا

  .المشاركة في إدارة الشركة سواء كان متضامنا أم موصيا: الشريك الفعال -
  هي الشكل األكثر تطور بين الشركات ذات الملكية الخاصة :شركات األموال *
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وفيها يتم تالقي عيوب الشركات الفردية وشركات األشخاص ألنها تقوم على تجميع 
  .رؤوس أموال ضخمة من عدد كبير من األشخاص

هي تلك المشروعات التي تمول وتدار من قبل هيئات : المشروعات العامة -ب
حكومية  وتحتل مواقع مهمة في االقتصاد الوطني خاصة في المراحل األولى للنمو 
والتطور االقتصادي للبلد وخاصة في مجال النشاطات الحيوية لنمو وتطوير ذلك 

د عن االستثمار فيها المشروعات البلد وتلك النشاطات القليلة الربحية والتي تبتع
الخاصة حيث ترتكز هذه المشروعات على النشاطات االقتصادية ذات العائد العالي 
والقليلة المخاطر ولقد أخذت المشروعات العامة أشكاال مختلفة من حيث التمويل 
واإلدارة، لهذا ينتج عن ذلك أنماط عديدة للشركات ذات الملكية العامة ويمكن أن 

  :األنماط التاليةنميز 
  .نمط السيطرة الكاملة والمباشرة للدولة من حيث التمويل واإلدارة -
نمط السيطرة المباشرة غير كاملة من خالل أجهزة وسيطة تعمل على الرقابة  -

  .واإلشراف العام دون التدخل بنواحي تقنية
عامة نمط اإلشراف غير مباشر للدولة وذلك بإلزام المشروع بالخطة االقتصادية ال -

  .مع إعطائه حرية التخطيط والتقنية ثم تقييم أعمال بشكل عام
يمول بشكل مشترك ما بين القطاع العام والقطاع : المشروعات المشتركة - ج

الخاص وهذا يتم في المشاريع الحيوية التي تمس االقتصاد القومي بشكل كبير كما 
ه المشروعات دورا ذلعب هإلخ، وت...في الصناعات اإلستخراجية أو الكهرباء والماء 

هاما في بناء االقتصاد الوطني وخاصة في مجال المرافق العمومية والقاعدة التحتية 
  .للبلد

يتكون رأس مال هذه المشروعات من مساهمات عدة دول  :المشروعات الدولية -د
ترتبط فيما بينها بمصالح مشتركة، حيث أن تعاون هذه الدول مع بعضها البعض 

ادية واجتماعية وبيئية وبنفس الوقت تدر فوائد كبيرة تعود على االقتصاد ضرورة اقتص
 الوطني، وقد ازداد انتشار هذه المشاريع في الوقت الحاضر نتيجة 

  .النفتاح العالم مع بعضه من خالل الثورة المعلوماتية
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  . الريادة في مشروعات األعمال - 1-2
هذا " رأس المال جبان"ية مفادها من الضروري اإلشارة إلى مقولة تراثية اقتصاد

لتكون الحافز األول في الريادة، ونعني بالريادة في حقل إدارة األعمال اللقب الذي 
يمنح لمن ينشأ مشروعا جديدا ويقدم فعالية مضافة لالقتصاد وهي ليست حكرا على 

ري منشأ المشاريع بل تمارس من قبل العاملين والمدراء وقد ظهر مفهوم الرائد اإلدا
عند اليابانيين الذين أثبتوا وجودهم في أسواق الدول المتقدمة وتمكنوا بنجاح من 

بلوغ الفرد حالة الريادة تنبثق من : خصائص الرائد اإلداري .السيطرة على األسواق
فالريادة صفة تولد مع األفراد ) اإلبداع، مخاطرة، النمو(فحوى المصطلحات اآلتية 

البيئة المحيطة بهم ولكن ما يميز الرائد اإلداري وتنمو من خالل تفاعلهم مع 
  :الخصائص التالية

  :خصائص شخصية -1- 1-2
تتمثل في حاجة الرائد إلى اإلنجاز وتشير هذه الخاصية إلى الرغبة في تقديم  -

  أفضل إنجاز أو الفوز في موقف تنافسي معين؛
بسبب ثقتهم الرغبة في االستقاللية فالرواد اإلداريون يناشدون االستقاللية  -

  العالية بقابليتهم؛
  الثقة بالنفس التي تنشط الجوانب اإلدارية والتصورية لدى الفرد الرائد؛ -
النظرة المستقبلية إذ يطغي على الرواد والتفكير في المردود المالي بالتطلع  -

  إلى المستقبل؛
اإليثار والتضحية فالرائد اإلداري يؤمن بنجاحه هذا الذي يتطلب منه  -

  . بالتنازل على إشباع حاجياتهالتضحية 
  :خصائص سلوكية -2- 1-2
  .يسخرها الرائد اإلداري في أعمال كأساليب ترويج المبيعات: المهارات التقنية -أ

بمعنى قدرتهم على إدارة منظمتهم ورغبتهم في تخويل  :المهارات التفاعلية -ب
  .اآلخرين الصالحيات الالزمة إلدارة النشاط المحاط بهم

  إن عملية إعداد جدوى المشروع هي سلسلة من.اسة جدوى المشروعدر  - 1-3
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الدراسات التي تمكن القائمين بها في النهاية بالتوصية بتنفيذ المشروع  أو صرف  
النظر عنه وهذه الدراسات تتطلب بالضرورة معلومات خاصة حسب طبيعة وحجم 

المشروع ضمن ، وتدخل دراسة جدوى .)35سمير محمد عبد العزيز، ص (المشروع 
  :اإلطار العام التالي

نميز بين نوعين من المشاريع العامة : تحديد الهدف من المشروع  -1- 1-3
  .والخاصة لكل منهما هدف حسب ما تقتضيه النظرية االقتصادية

تهدف المشروعات الخاصة إلى أقصى ربح، والربح : هدف المشروعات الخاصة *
  .بين حصيلة المبيعات وتكاليف اإلنتاج الذي يسعى إليه المشروع هو الفرق ما

هدفها األساسي تحقيق المنفعة العامة سواء تحقق ربح : هدف المشروعات العامة* 
  .من قيام هذا المشروع أم لم يتحقق

   :دراسة الجدوى المبدئية -2- 1-3
يبدأ المشروع كفكرة أولية بعد قيام بدراسة هذه الفكرة، يصدر قرار  :الفكرة األولية -أ

التنفيذ من عدمه، لكن ما يجدر بنا اإلشارة إليه هو أن هذه الفكرة التي يحملها 
  ). اختبار مشروع يحمل فكرة ريادية(صاحب المشروع البد أن تأخذ الفرصة المتاحة 

كثيرا ما يحدث أن ال يتمكن المستثمرون من  :القيام بالدراسة المبدئية للمشروع -ب
يرجع ذلك إلى أسباب فنية أو قانونية أو أسباب  تنفيذ االقتراح االستثماري وقد

اقتصادية، فإذا ما قام هؤالء المستثمرون بتكليف الخبراء واالستثماريين بإعداد دراسة 
كاملة لجدوى المشروع فإنها غالبا ما تحملهم نفقات مرتفعة قد تبين في النهاية أن 

  .هذا المشروع المشروع عديم الجدوى، إذا ما قامت صعوبات تحول دون قيام
 والبديل لذلك هو القيام بدراسة جدوى مبدئية قبل الدراسة التفصيلية الهدف

. منها هو التأكد من عدم وجود مشاكل جوهرية تعيق تنفيذ االقتراح االستثماري
ودراسة الجدوى المبدئية أو الدراسة السابقة للجدوى ال تتطلب الفحص الدقيق 

عدم تحمل ما يقدم بها نفقات كبيرة وتتجه الدراسة  والتفصيلي األمر الذي يؤدي إلى
  : المبدئية للجدوى إلى توضيح المعلومات التالية

  مدى الحاجة إلى منتجات المشروع، وهذا يتطلب وصف السوق بمعنى تقديم -1
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االستهالك الحالي واتجاهاته، والمعروفة حاليا واألسعار السائدة وأذواق المستهلكين 
  .إلخ...
ق عوامل اإلنتاج األساسية، وهذا يتطلب دراسة للخامات التي سيحتاجها مدى تواف -2

المشروع من حيث مدى توفرها باستمرار وجودتها، وكذلك العمالة التي سيعتمد عليها 
  .إلخ…المشروع من حيث مدى كفاءتها ومستويات األجور

فصيلية تحديد المرحلة أو المراحل التي تحتاج إلى تركيز خاص في الدراسة الت -3
  ).إلخ…السوق، اإلنتاج، التمويل(
  .تقدير حجم االستثمار المطلوب وتكلفة التشغيل -4
  .ملخص األرباح الصافية المتوقعة من المشروع -5
ملخص للمشاكل التي يمكن أن تواجه المشروع، وأنواع المخاطر التي يمكن أن  -6

االجتماعية والسياسية التي تترتب على إقامته، وهذا يتطلب دراسة البيئة االقتصادية و 
  .سينشأ فيها المشروع

  .التكاليف المقدمة للدراسة التفصيلية للجدوى -7
هذه المعلومات ليست الوحيدة التي يجب أن تظهرها دراسة الجدوى المبدئية بل 
يجب توضيح كل المعلومات التي تساعد على ترسيخ أو استبعاد الفكرة االستثمارية 

  :صول على هذه المعلومات من عدة مصادر أهمهاالمقترحة، ويمكن الح
كالمقابالت الشخصية مع رجال البيع والزبائن و المسؤولين في  :مصادر ميدانية -

  .إلخ…الحكومة والحرف التجارية ونقابة العمال 
 تتمثل في البيانات واإلحصائيات المنشورة في النشرات الصادرة: مصادر مكتبية -

  . حكوميةعن الهيئات واألجهزة ال
الدراسة التفصيلية للجدوى هي الدراسة الكاملة : دراسة الجدوى التفصيلية -3- 1-3

عن المشروع التي توضح أبعاد الفكرة االستثمارية من جوانبها المختلفة، وهي تشمل 
  :بصفة أساسية على ما يلي

 تعتبر دراسة الطلب منتجات المشروع من أهم عناصر الدراسة :الدراسة التسويقية  - أ
  :التسويقية وتتضمن هذه الدراسة الجوانب التالية
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  دراسة العوامل المحدودة الطلب والعرض بالنسبة للسلعة التي سينتجها المشروع؛ -
  فحص هيكل السوق الحالي، حجمه، خصائصه وٕاجراءات التعامل المتبعة فيه؛ -
 تحليل الطلب السابق والحالي من حيث قيمة وكمية االستهالك وطبيعة المستهلك -

  الخ؛...و ذوقه 
تحليل العرض السابق والحالي من حيث مصدره، مستورد أو إنتاج محلي، كذلك  -

  الخ؛...حجم المبيعات ومدى استقرار األسعار والسياسات التسويقية للمنافس
تقدير نصيب المشروع في السوق على ضوء الطلب والعرض وظروف المشروع  -

  .لتسويقية المقرر إتباعهاأمام المنافسين له وتحديد معالم السياسة ا
على ضوء الدراسة التسويقية للمشروع تتحدد معالم الدراسة الفنية  :الدراسة الفنية -ب

والمقصود بالدراسة الفنية كل ما هو مرتبط بإنشاء المشروع وتشييد أقسامه وٕاقامة 
ليف آالته وتحديد احتياجاته من مستلزمات اإلنتاج وتقدير التكاليف االستثمارية وتكا

  :التشغيل للسنة القياسية وبصفة عامة تتناول الدراسة الفنية الجوانب التالية
  :الدراسة الهندسية للمشروع -1
  دراسة وتحديد موقع المشروع؛ -
  دراسة العملية اإلنتاجية وتحديد المساحات المطلوبة؛  -
  تحديد احتياجات المشروع من آالت ومعدات؛  -
  ن الخامات والمستلزمات؛ تحديد احتياجات المشروع م -
  تحديد احتياجات المشروع من األثاث ووسائل النقل؛ -
تقدير احتياجات المشروع من العمالة المباشرة واالحتياجات اإلشرافية واإلدارية  -

  .وهيكل تنظيمها
ترتكز الدراسة التكليفية على إعداد القوائم المالية التي  :تقدير تكاليف المشروع -2

  :ير االحتياجات المالية وتتضمن دراسة تكاليف المشروعتمكن من تقد
وهي تلك التكاليف الالزمة إلقامة وتجهيز : تقدير التكاليف االستثمارية للمشروع �

المشروع حتى يصبح معدا للبدء في التشغيل وبالتالي تتمثل عناصر التكاليف 
  ور فكرة المشروعاالستثمارية في تلك العناصر التي تنفق خالل الفترة من لحظة ظه
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  :وٕاعداد دراسات خاصة به حتى إجراء تجارب تشغيلية وتشمل هذه التكاليف ما يلي
تكاليف الشراء والحصول على أصول ثابتة وتركيبها ومن أمثلتها تكاليف شراء  -

اآلالت ومعدات ونقلها وتركيبها في المواقع وشراء أرض المشروع وٕاقامة المباني 
  الخ؛...عليها وتجهيزها

   :رأس مال العامل و تشمل -
  .المخزون من المواد الالزمة دورة اإلنتاج -1
النقدية السائلة التي تكفي لمقابلة مصروفات مثل األجور والمرتبات  -2

والعناصر األخرى للمصروفات ويعد تقدير احتياجات رأس مال العامل من 
ة األولى أصعب األمور التي يواجهها أي مشروع جديد في سنوات التشغيلي

  .وتحتاج إلى عناية وجهد خاص لتقديرها على نحو سليم
تعتبر عملية تحديد عناصر التكاليف الخاصة بالتشغيل : تقدير التكاليف التشغيلية �

خالل السنة األولى التي يصل فيها النشاط اإلنتاجي إلى مستوى الطاقة الكاملة أساسا 
غيلية السنوية في التكلفة الصناعية لقياس مدى ربحية المشروع وتتمثل تكاليف التش

لإلنتاج وأيضا التكاليف البيعية اإلدارية، ويتعين على القائمين بدراسة وتحليل هذا 
  :الجزء على أن يبرزوا ويوضحوا األنواع التالية من التكاليف في إطار

  التكاليف الثابتة والمتغيرة؛ -1
  التكاليف المباشرة وغير مباشرة؛ -2
  .لضمنية والتكاليف الظاهرةالتكاليف ا -3

إذا ما تم تقدير التكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل أمكن  :الدراسة التمويلية -ج
للقائمين على دراسة الجدوى اقتراح الهيكل المالي المناسب للمشروع على ضوء 
مصادر األموال المتاحة، يلي ذلك تقدير أموال تكلفة الهيكل والذي سيتخذ أساسا 

أو رفض االقتراح االستثماري في مرحلة التقييم المالي واالقتصادي كما أن  لقبول
تسهيالت ائتمانية (، وتمويل خارجي )أموال المالك(التمويل ينقسم إلى تمويل داخلي 

   ).وقروض داخلية أو خارجية
  إذا كان المشروع قابل للتمويل، بمعنى رأس المال المطلوب من الممكن توفيره
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  :القوائم التالية بإعداد ويبدأ
  قائمة رأس المال وبيان الشركاء؛ -
 الجدول الزمني المقترح لسداد رأس المال؛ -
 الجدول الزمني المقترح للحصول على القروض؛ -
 الجدول الزمني لسداد القروض؛ -
 الجدول الزمني لسداد التكاليف االستثمارية؛ -
 قائمة مصادر واستخدامات التمويل؛ -
 .اتموازنة المقبوضات والمدفوع -

أما إذا كان المشروع غير قابل للتمويل تبدأ دراسة أخرى لخفض بين األموال 
واإلمكانيات المتاحة، أو التفكير في اختيار بديل آخر قابل لتمويل  المطلوبة للتمويل

المشروع فال مفر من اتخاذ القرار باإللغاء والتوقف عن الدراسة مهما كانت الجدوى 
  .االقتصادية للمشروع

إذا اجتازت الدراسة مرحلة إمكانية التمويل  :تقييم المالي واالقتصادي للمشروعال -د
تصل إلى مرحلة تقدير مدى صالحية المشروع االقتصادي وتبدأ بإعداد ملخص 
نتائج األعمال الذي يمكن تقييم المشروع على أساس المقاييس المختلفة وينحصر هذا 

يدر عائد مناسبا وهناك عدة معايير  التقييم في قياس مدى قدرة المشروع على أن
  :تستخدم للتقييم المالي من بينها

هي طريقة لفحص العالقة بين اإليرادات والتكاليف لتقدير الحد األدنى : تحليل التعادل
  .وهو مؤشر أولي يساعد) أي عدم تحقيق ربح أو خسارة(لحجم اإلنتاج الالزم للتعادل 

  .المشروعات الصغيرة -2
  .ع الصغير مفهومه، خصائصه، أهميته، مجاالتهالمشرو  - 2-1
  :مفهومه -1- 2-1

يعرف المشروع الصغير بأنه الشركة أو المنشأة التي تمول وتدار ذاتيا من  
قبل أصحابها وتقوم على حجم عمالة قليل وتتصف بالشخصية وتتكون من وحدات 
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تعمل به وتقدم  إدارية أساسية غير متطورة وتشكل حيزا صغيرا في قطاع اإلنتاج التي
   ).41، ص 2000شوقي ناجي جواد، (خدماتها للمنطقة التي تتواجد فيها 

  :يتميز المشروع الصغير بجملة من الخصائص ومن بينها :خصائصه -2- 2-1
 يشغل المشروع الصغير حيزا صغيرا في قطاع اإلنتاج؛ -
يدار المشروع الصغير من قبل أصحابه بشكل فعال ويحمل الطابع  -

 المسؤولية غير المحدودة لصاحبه؛الشخصي و 
 يعتمد بشكل كبير على التمويل الذاتي؛  -
 رأس مال المشروع الصغير محدود نسبيا؛ -
 عدد العمال قليل؛  -
 . العالقة بين العاملين والمالكين قريبة -

رغم أن المشروع الصغير ال يشكل أكثر من خلية صغيرة في : أهميته -3- 2-1
جمل هذه المشروعات التي تشير اإلحصائيات إلى أنها النسيج االقتصادي للبلد فإن م

تحتل مساحة واسعة من النشاط االقتصادي، وتبرز أهمية المشروعات الصغيرة من 
كونها توفر فرص عمل للراغبين، وتخفف من وطأة البطالة وهي أيضا ذات منافع 

حاشى أن لتنفيذ العديد من المهام التي تت  للشركات الكبيرة والصناعات المختلفة
تتوالها تلك الشركات والصناعات هذا فضال عن مساهمتها في تنشيط مستوى 

 المنافسة التحفيزية وبما يدفع لالبتكار واإلبداع وتقديم أفضل
  ).44، ص 2000شوقي ناجي جواد، (الخدمات 

والمشروعات الصغيرة هي األساس الذي تقوم عليه المشروعات الكبيرة بل ال 
ات أن تقوم إال على جهود المشروعات الصغيرة سواء في اإلنتاج يمكن لهذه المشروع

أو التسويق أو الحصول على الموارد وبدون تواجد هذه األعداد الكثيرة من 
المشروعات فإن إنتاج المشروعات الكبيرة من السلع والخدمات تكون باهضة الثمن، 

ق أهدافها وأموال وفي الوقت نفسه تحتاج هذه المشروعات إلى جهود مضاعفة لتحقي
  .طائلة لالستثمار في حلقات اإلنتاج المختلفة التي تصل إلى أبعد منفذ تسويقي

  بشكل عام يمكن تحديد مجاالت المشروع الصغير على الشكل :مجاالته -4- 2-1
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  ):45شوقي ناجي جواد، ص (التالي 
إن مشروعات األعمال في قطاع التصنيع أخذت  :مشروعات التصنيع الصغير –أ

وذلك ألن االستثمار في هذا القطاع يحتاج إلى رأس مال كبير وخبرات  بالتضاؤل
عالية وتقنية وتكنولوجيا متطورة باهضة الثمن يصعب على المشروع الصغير ذو رأس 
المال المحدود أن يوفرها، ولهذا يبقى مجال التوسع في المشروعات الصغيرة لقطاع 

زراعية والحرفيين وأصحاب الحرف التصنيع مقتصر على مصنعي المنتجات ال
  ).مشاريع منزلية، أسرية(اليدوية ومصانع التعبئة وما شابه ذلك من مشاريع صغيرة 

يوجد في التجارة ثالث أنواع من المشروعات : المشروعات التجارية الصغيرة –ب
مشروعات تجارة الجملة، مشروعات تجارة التجزئة ومشروعات االمتياز للبيع : وهي

) متاجر السلسلة والمتاجر الكبرى ومحالت البيع بالبريد: مثل (ئة المتكاملة بالتجز 
ولكن المجال مفتوح للمشروعات التجارية الصغيرة التي تعمل على صعيد البيع 
بالتجزئة فمثل هذه المشروعات هي المحرك األساسي للنشاط التجاري في أي بلد فهي 

شروعات التجارية الكبيرة الطلب التي تخلق الطلب وخاصة المستقل لتعطي الم
  .المشتق

 إن قطاع الخدمات قطاع رائد في اقتصاديات: مشروعات الخدمات الصغيرة –ج
البلدان المتطورة إذ أصبح يشغل مساحة كبيرة في الحياة االجتماعية واالقتصادية 

وأشهر الخدمات . وخصوصا بعد تنامي ظاهرة العولمة التي مست أكثر البلدان النامية
الحديثة التي تدخل في مجال المشروعات الصغيرة هو مشروع مقاهي 

وهذا نتيجة ظهور الحاجة إلى استعمال الحاسوب ) Cyber Café(االنترنيت
وكذلك مشروع مطاعم الوجبات الخفيفة ...) االتصال، الوصول إلى المعلومات(
)Pizzeria.(  
عات مع المشروعات تتشكل مثل هذه المشرو : المشروعات الزراعية الصغيرة –د

الصناعية الصغيرة والمشروعات التجارية الصغيرة قطاعا اقتصاديا متكامال وفعاال، 
وفي العقود األخيرة شهدت المشروعات الزراعية الصغيرة نمو ملحوظا ومساهمة هامة 

  .في الدخل الوطني للبلدان النامية
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هو الصغير  فالمشروع .هناك فرق بين مشروع صغير ومؤسسة مصّغرة: مالحظة
عبارة عن فكرة نقوم بدراستها وهي تحتمل التنفيذ أو عدم التنفيذ كما أن المشروع 
الصغير ال يقتصر فقط على المؤسسات الصغيرة بل يمكن للشركات الكبرى أن تقوم 

مكان، عمال، رأس (أما المؤسسة الصغيرة فهي عبارة عن منشأة . بالمشروع الصغير
  .من العمال ورأس مالها محدود نسبيالها عدد محدود ...) المال

  .مشكالت المشاريع الصغيرة وعوامل نجاحها و فشلها - 2-2
من المعلوم أن مشكالت المشاريع الصغيرة : مشكالت المشاريع الصغيرة -1- 2-2

هي أساسا تأتي من سوء اإلدارة إال أن هناك أسباب ومشكالت أخرى تعود إلى 
  :وهي) البيئة(عوامل خارجية 

تعود هذه الصعوبة إلى أن المشروعات الصغيرة تواجه : عوبة التمويل في البدءص -أ
 : مشكالت مالية خطيرة في ثالث مجاالت

الحصول على أموال بكميات صغيرة وبفوائد مماثلة لتلك التي تدفعها  -
  الشركات األكبر حجما على القروض مما يزيد التكلفة ويضعف قوة المشروع؛

ياطات المالية والمحافظة عليها نتيجة أنظمة الضرائب صعوبة بناء االحت -
  القاسية وانخفاض السيولة في المشروع؛

صعوبة الحصول على أسهم رأس المال العادية الطويلة األجل والتي تخدم  -
  .مصالح المشروع اآلنية

فشروط إقراض المشاريع الصغيرة تكون صعبة  :تكلفة رأس المال المرتفعة -ب
  .وقاسية

المشاريع الصغيرة هي األكثر تضررا من : ار التضخم على المشاريع الصغيرةآث - ج
إذ أن البنوك تفضل إقراض ) تتأثر بالسياسة النقدية المقيدة(آثار التضخم و

المشروعات الكبيرة ذات درجات االئتمان العالية وتبتعد عن المشروعات الصغيرة التي 
روط تكون مقيدة لحرية المشروع الصغير ال تتوفر الضمانات الكافية لديها وهذه الش

 .في التوسيع و االنطالق
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تظهر آثار الدورة التجارية والنظام الضريبي : الدورة التجارية والنظام الضريبي -د
 :على الشكل التالي

إن آثار الدورة التجارية تختلف في حالة الركود واالنحدار عنها : الدورة التجارية *
في حالة الركود األكثر ثقال على الهيكل التركيبي  في حالة االزدهار ويكون

للمشروعات الصغيرة منها على المشروعات الكبيرة ألن المشروعات الصغيرة ال 
تستطيع الصعود فترة طويلة أمام الكساد وذلك لعدم توفر االحتياطات الكافية، أما في 

 .حالة االزدهار فإن المشروعات الصغيرة تشهد نموا سريعا
يكون آثار النظام الضريبي أكبر على الشركات الصغيرة منه  :النظام الضريبيآثار *

مرتفعة ألن  IRGعلى الشركات الكبيرة وخاصة عندما تكون ضريبة الدخل 
 .تقلل من اإليرادات IRGالمشروعات الصغيرة تقوم على التمويل الذاتي والضريبة 

الممول أو المقرض يفرض  ألن: المصادر المحدودة ألسهم رأس المال العادية -ه
  .شروط قاسية على اإلقراض عندما يكون المشروع صغيرا

فالحكومة تفرض كتابة األعمال التجارية  :التعليمات الحكومية والعمل الكتابي -و
وتنظيمها هذا الذي يسحق روح العمل التجاري الحر إذ يقلل من المبادرة نتيجة 

  .تضييع الوقت في الكتابة
 رة المشاكل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة فإن الدوروبالرغم من كث

الهام للمشروعات الصغيرة والمتنامي والدعم لالقتصاد الوطني جعل الحكومات تولي 
مزيدا من االهتمام والدعم للمشروعات الصغيرة والعمل على إزالة المعوقات التي تحد 

وامل البيئية كما هو الحال من تطورها وزيادة فرص نجاحها بالتخفيف من آثار الع
في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تقوم بإنشاء المؤسسات (بالنسبة للجزائر 

المصغرة ويعفى أصحابها من دفع فوائد القروض كما أن الدولة تعفيهم من دفع 
  ) .الضرائب

 :الفشل في المشروعات الصغيرةعوامل النجاح و  -2- 2-2
ألعمال الصغيرة تحقق النجاح مع الزمن والكثير منها الكثير من مشروعات ا 

يصيبها الفشل وتعلن إفالسها، وهذا لمجموعة من العوامل المتمثلة بشكل عام في 
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شوقي (تحديدها بعوامل النجاح والفشل للمشروع الصغير الكفاءة اإلدارية والتي يمكن
  ).50ناجي جواد،  ص 

   :تنقسم إلى قسمين وهما :عوامل النجاح -أ
في حالة كفاءة الجهاز اإلداري في المشروع فان   :العوامل المتعلقة بكفاءة اإلدارة *

المشروع سوف يحقق النجاح، وتتمثل كفاءة اإلدارة بكفاءة ومهارة الكادر اإلداري الذي 
  :يقوم على إدارة المشروع وهذه الكفاءة تتحدد بالعناصر التالية

مع التغير في بيئة المشروع الداخلية قدرة اإلدارة على التجاوب والتأقلم  -
 والخارجية؛

 ؛)تطويره(قدرة اإلدارة في إحداث التغير لصالح المشروع  -
 قدرة اإلدارة في توفير الموارد المناسبة وخاصة اليد العاملة الماهرة للمشروع؛ -
 قدرة اإلدارة على التخطيط والتنظيم ومراقبة سير العمل وتطوير العمليات؛  -
 على التنبؤ بمستقبل السوق والمنافسة؛ قدرة اإلدارة -
الخصائص الريادية لإلدارة وقدرتها على استحداث وتشكيل األهداف وتحقيقها  -

  :وهذه القدرات تتطلب من اإلدارة القيام بكفاءة عالية باألعمال التالية
 دراسة بيئة العمل داخل المشروع وحاجاته بعناية ووضع كافة الحلول للمشكالت�
  في المستقبل وتأمين االحتياجات؛المتوقعة  

  صيانة الموارد وتنميتها واستخدامها االستخدام األمثل مع رقابة دقيقة لالستثمار؛�
اختيار المزيج التسويقي المناسب والسوق المالئم ألعمال المشروع وسلعه وخدماته �

  وٕاتباع سياسة تكثيف األسواق؛
موظفين األكفاء وٕاتباع برامج دعاية التخطيط الدقيق لألعمال والعمالة واختيار ال�

  ).إشهار(وٕاعالن مناسبة 
  إقامة عالقات عمل وثيقة مع الموردين؛�
  مسك السجالت المالئمة لإليرادات والمصروفات؛�
  .إتباع ائتمان مراقبا مراقبة قانونية�
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  :عوامل مساعدة في نجاح المشروع الصغير *
  الوسائل المتاحة؛تحديد الهدف بدقة والعمل على تحقيقه بكافة  -
  التخطيط ويشمل التنبؤ بالمستقبل والتخطيط لمواجهة التنفيذ وصعوباته؛ -
  التنظيم وٕامكانية التعامل مع القوانين واألنظمة واعتماد أساليب عمل جديدة؛ -
  .المشورة وقبول النصيحة من األطراف ذات العالقة -

عيفة فإنه من أما في حالة ما إذا كانت كفاءة اإلدارة ض :عوامل الفشل -ب
الصعب على مشروعات األعمال الصغيرة تحقيق نجاحا مميزا بل ربما تفشل هذه 

من % 59المشروعات فاإلدارة غير الفعالة كانت السبب الكامل وراء إغالق 
والتي  1980عام ) وان ستريت(األعمال التجارية والتي وردت في دراسة 

        ):6كليفورد بومباك، ص (يوضحها الجدول التالي 
  عوامل الفشل : 1رقم جدول

  أسباب الفشل
  النسبة المئوية للشركات المتضررة

  أداء الدائنين  أداء أصحاب المصالح
  29  68  الكساد التجاري

  59  28  عدم كفاءة اإلدارة
  33  48  عدم كفاءة رأس المال

  18  30  الديون الهالكة
  09  40  المنافسة

  06  32  الهبوط في قيمة الموجودات
  03  15  لموقع السيئ للشركةا

  02  11  الفوائد المرتفعة للقروض
  02  11  تغيرات غير مالئمة في منطقة العمل

  59  28  عدم كفاءة اإلدارة

  
من الجدول السابق نرى أن سبب فشل المشروعات الصغيرة من وجهة نظر 

  :ويعود ذلك لسوء اإلدارة و يرجع ذلك إلى ما يلي% 59الدائنين هي 



 خبيت فريد وموالي بوbالم...........................................................................................................املرشوbات الصغرية، مفهو_ا وواقعها
 

 

 2016الثالث  العدد...............................................................مجلة الباحث االقتصادي
73 

المخزون وتتمثل في عدم توازن كمية المخزون وتقديرات الشراء  سوء إدارة -
الخاطئة فالكثير من قرارات الشراء والتخزين لم تتخذ بشكل رشيد وكان يغلب عليها 

 الصفة العاطفية؛ 
االنفعالية بسبب عدم الخبرة في السوق، مما أدى إلى توظيف رأس مال عامل في  -

 التكاليف دون مبرر؛ المخزون، والذي أدى بدوره إلى زيادة
سوء إدارة األموال وخاصة المبالغ في منح االئتمان فتعرض معظم المشروعات  -

الصغيرة للشداد بسبب منح االئتمان غير المضمون وذلك بسبب اندفاع أصحابها في 
 ؛)الديون المعدومة(زيادة المبالغ مما عرض أموال المشروعات للضياع 

 تشغيلية وضعف التدفق النقدي والسيولة؛اإلفراط في التكاليف العامة وال -
القدرة الضعيفة على المنافسة والتي تظهر بأشكال مختلفة منها عدم قدرة العمل  -

التجاري على التغلب على التكاليف المنخفضة للمنافس األكثر كفاءة، ومنها أيضا 
 .الموقع السيئ في السوق الذي يتم اختياره بعيدا عن الدراسات االقتصادية

ير هنا إلى هذه األسباب تمثل ظروف الفشل وليس أسبابه الحقيقية وعلى ونش
  . اإلدارة وحدها تقع مسؤولية النجاح والفشل في إدارة المشاريع بكافة أنواعها وأشكالها

  .القرارات اإلستراتيجية في المشروع الصغير - 2-3
ناجي جواد،  شوقي(يتصل بالمشروع الصغير جملة من القرارات اإلستراتيجية أهمها 

  ):113ص 
  :قرار الدراسة الفنية واالقتصادية -1- 2-3

إن القرار المتعلق بالدراسة الفنية واالقتصادية هو األهم ألنه نقطة االنطالق 
في تنفيذ الفكرة الرائدة وهو المؤشر األساسي الحتمال نجاح أقل فشل للمشروع في 

  :المستقبل  وهذا القرار يبنى على مرحلتين
تتناول الدراسة الفنية المتعلقة بإمكانية تنفيذ الفكرة األولى حول إقامة  :األولى المرحلة

  .إلخ...المشروع اإلنتاجي أو الخدماتي
تتناول دراسة الجدوى االقتصادية إلقامة المشروع والتي تحقق مزايا  :المرحلة الثانية

  .الريادة بشكل عام



 خبيت فريد وموالي بوbالم...........................................................................................................املرشوbات الصغرية، مفهو_ا وواقعها
 

 

 2016الثالث  العدد...............................................................مجلة الباحث االقتصادي
74 

  :قرار اختيار نوع المشروع  -2- 2-3
تيار نوع المشروع يعد قرارا صعبا بسبب تداخل العوامل البيئية إن قرار اخ

وتأثيرها على متخذ القرار، فكما سبق وأشرنا إن إمكانية االستثمار في المشروع 
المشروع الصناعي، المشروع التجاري، (الصغير تتوزع في عدة مجاالت أو حقول 

ي المجال الخدمي والمجال إال أن االستثمار ف) المشروع الخدماتي، المشروع الزراعي
التجاري يكون أكثر ضمانا لنجاح المشروع الصغير، ويتوقف هذا على الوضع 

في حالة الركود يفضل االستثمار في الخدمات ولكنها تنتعش (االقتصادي بشكل عام 
  ).في حالة االزدهار، بينما في المجال التجاري يكون أحسن بكثير في حالة االزدهار

  : تمويلقرار ال -3- 2-3
من الصعب توافد المبالغ المالية الكافية للمستثمر للقيام بمشروع ألن 
المتطلبات المالية للمشروع تؤخذ على المدى البعيد وخاصة في حالة المشروعات 
الصناعية والزراعية بعكس المشروعات التجارية والخدمية التي تتطلب توافر مبالغ 

معظم المستثمرين قرار التمويل على اإلمكانيات  كافية منذ البداية لهذا البد أن يبني
المتاحة لهم حاليا وعلى التسهيالت المصرفية واالئتمان التجاري في المستقبل وهذا 

قرار اختيار مصادر التمويل : يتطلب اتخاذ قرارات عديدة بشأن المسألة المالية مثال
الطويل األجل  -القصير األجل(أو اختيار أنواع التمويل ) داخلية و خارجية(

  ).والمتوسط األجل
  : قرار استثمار الوقت  -4- 2-3

إن مشكلة المشروعات الصغيرة هي الوقت المحدود للمدير أو صاحب 
المشروع بعكس المشروعات الكبيرة التي تقوم على وقت جهود أفراد متعاقبون 

ية ومتجددون ولكي يستطيع صاحب المشروع أن يوفر قليل من الوقت لحياته العاد
البد منه أن يحسن ترتيب األولويات كما يجب، إذ يقوم بتحديد األعمال التي يمكن 
تفويضها للغير واألعمال التي يجب أن تبقى تحت سلطته وعليه أن يقوم أيضا باتخاذ 

  .القرارات واإلجراءات المناسبة التي تخفف من مجهوده وتوفير الوقت له
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  :قرار اختيار موقع المشروع -5- 2-3
  : اتخاذ هذا القرار يتطلب القيام بخطوتين وهما إن

يتوجب على المنظمون الذين يفكرون بإنشاء منظمات صناعية : تحليل السوق -أ 
أو تجارية أن يقوموا بتحليل السوق لتحديد احتياجات المجتمع من السلع والخدمات 

م عناصر وتعيين أي فئة من هذا المجتمع التي يقوم لها هذه السلع والخدمات وأه
  : تحليل السوق ما يلي

فمن خالل هذه القاعدة يتم تحديد الفرص المتاحة لصاحب : القاعدة االقتصادية -
  المشروع الصغير؛

يتوجب على تجار التجزئة وأصحاب المؤسسات الخدماتية : اتجاهات نمو السكان -
في أن يقوموا بدراسة التحركات السكانية، ألن تجار التجزئة يرغبون في التمركز 

 األماكن التي تكون فيها الدخول منتظما ومضمونة عالوة عن كونها مرتفعة؛
يتم تقييم المجتمع من خالل الخصائص السكانية : الخصائص الديموغرافية -

 : التالية
 الزبائن المحتملين؛و  القدرة الشرائية •
 ؛)استئجار، ملك(أنواع األماكن واإلقامة  •
 أنواع األعمال التي يقوم بها السكان؛ •
 أعمال الزبائن؛و  وسائل النقل التي يستعملونها •
 .نشاطاتهم الترفيهيةو  األوضاع العائلية •

  .وعلى المنظمين أن يقوموا بدراسة هذه الخصائص باستمرار ألنها متغيرة
إن المنافسة سواء كانت سيئة أم ّجيدة بالنسبة للعمل التجاري فإنها تعتمد : المنافسة -

جاري، وعلى كفاءة صاحبه لهذا يتوجب على صاحب إلى حد كبير نوع العمل الت
المشروع الصغير معرفة قدرته التنافسية حتى يستطيع التواجد في األماكن التنافسية 

  .إلظهار ميزات مشروعه التي تعطي السمعة الطيبة في السوق
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يأتي اختيار الموقع بعد تحليل السوق وتحديد المجتمع الذي   :اختيار الموقع –ب
المشروع ويتوقف الموقع على مجموعة من االعتبارات الخاصة والتي  سيقام به

  : تختلف من مشروع آلخر وأهم هذه االعتبارات هي
  سهولة وصول الزبائن إليهم ويولون أهمية لتكاليف التسليم؛: بالنسبة لتجار الجملة -
وصول  القرب من مكان الزبائن المحتملين للمشروع وسهولة: بالنسبة لتجار التجزئة -

  الزبائن إليهم؛
يركزوا على إمكانية التوسع في المستقبل وقرب الموقع أو بعده : بالنسبة للمصنعين -

  عن الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية وكيفية التخلص من النفايات؛
فإن أصحابها يركزون على خصائص تجميع بدرجات : بالنسبة لمؤسسات الخدمات -

رة التجزئة وخصائص التصنيع وعلى القائمين عليها أن متفاوتة بين خصائص تجا
يقيموا سهولة الوصول إلى موقع العمل التجاري تكاليف المساحة التي سيشغلها 

  .عملهم
  :قرار تكنولوجيا المشروع -6- 2-3

للمشروع ويتضمن هذا القرار اختيار طريقة  يقع هذا القرار ضمن الدراسة الفنية
المناسب منها، علما أن أسلوب اإلنتاج يتحدد من خالل  اإلنتاج الممكنة واالختيار

نوع النشاط ويفضل اختيار أفضل األساليب التكنولوجية في المشروعات الصناعية 
الصغيرة ألنها األكثر إنتاجية وكفاية، لكن األمر يتطلب رأس مال كبير وخبرة ومهارة 

  .ةفنية عالية األمر الذي يتعذر توفيره في المشروعات الصغير 
يرافق قرار تكنولوجيا المشروع قرار تحديد اآلالت والتجهيزات والمعدات الالزمة 

يبدأ التفكير في ) التكنولوجي(فعندما يتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بالطريقة . لذلك
اختيار اآلالت والمعدات بشكل عام فإن األسلوب التكنولوجي يحدد نوعية المشروع 

  .واألعمال في المستقبل وموقعه ضمن قطاعات اإلنتاج
  :قرار االستثمار في األصول الثابتة  -7- 2-3

من المعروف أن االستثمار في األصول الثابتة في المشروعات الكبيرة الحجم 
معروف مسبقا وال يمثل قرار بحد ذاته، فالمشروعات الكبيرة تستثمر في األصول 
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ٕاقامة األبنية وشراء التجهيزات مالها مباشرة في شراء العقارات و الثابتة بتوظيف رأس 
والمعدات ألن ذلك يمثل معظم االستثمار فيها وتمول من خالل رأس المال العامل، 
أما المشروعات الصغيرة فالقرار غير معرف ويحتاج لدراسة واسعة بسبب نقص 
الموارد المالية من جهة وكثرة المخاطر المرافقة لألعمال الريادية من جهة ثانية لذلك 

  :أمام أصحاب المشروعات احتمالين لالستثمار في األصول الثابتة وهي فإن
  الشراء المباشر لآلالت والمعدات والتجهيزات واألبنية وهذا يتطلب توظيف أموال -

كبيرة جدا يمكن أن ال تتوفر لدى أصحاب المشروعات الصغيرة، وٕاذا ما تم الحصول 
لفة عالية وتحمل مخاطر كبيرة عليها من مصادر خارجية فيمكن أن يكون ذلك تك

  بسبب المسؤولية الكاملة ألصحاب المشروعات الصغيرة اتجاه األخطار؛
االستئجار لآلالت والمعدات والتجهيزات األولية لفترة زمنية معينة وتكون مبنية  -

على إمكانية نجاح المشروع مستقبال، يفضل أصحاب المشروعات الصغيرة هذا 
  .عليهم مخاطرة كبيرة في حالة الفشل االتجاه ألنه ال يترتب

  :خالصة
لقد أخذت المشاريع الصغيرة مساحة كبيرة في اقتصاديات الدول المتقدمة لما 
لها من قدرات على امتصاص البطالة رغم الصعوبات التي تواجهها وباألخص مشكلة 

لنوع التمويل إال أنها استطاعت أن تتخطاها نتيجة لما يقدمه الدعم الحكومي لهذا ا
من المشاريع فالواليات المتحدة األمريكية أنشأت مؤسسة إدارية المشروعات الصغيرة 
ومصر وضعت بنك التنمية الصناعية والجزائر وضعت أربعة أجهزة معروفة لدعم 

) ADS- MICRO CREDIT-ANDI-ANSEJ(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ي دراستنا هذه المشروع وقد تناولنا ف.  FGARوهناك أجهزة أخرى حديثة مثل 

عوامل النجاح أو -خصائصه-مفهومه(الصغير بالتطرق إلى مجموعة من جوانبه 
وهذا الستقطاب الشباب البطال للتفكير في المشروع الصغير حتى ...) -الفشل

يتخطى حالة البطالة وذلك بتوجيهه إلى إحدى األجهزة التي وضعتها الدولة لدعم 
 .المناسب لمشروعه الصغير الشباب للحصول على التمويل
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  : الهوامش والمراجع
حالة المشروعات -تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، بوهزة محمد وآخرون -1

تمويل المشروعات ص و م وتطويرها في : المحلية سطيف، الدورة التدريبية الدولية حول
ماي  28-25التسيير، سطيف من  االقتصاديات المغاربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم

2003.  
عبد اللطيف أحمد سعد، إدارة المشروعات اإلنشائية، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح،  -2

1994.  
الناشر المكتبة  -التقييم المالي واالجتماعي واالقتصادي للمشروعات-سعد زكي نصار -3

  .1995األكاديمية، 
توزيع دار  –الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات دراسة  –سمير محمد عبد العزيز  -4

   .المطبوعات الجامعية
 -دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع عمان -إدارة المشروعات الصغيرة –شوقي ناجي جواد -5

2000.   
جامعة ايوا، مركز الكتاب األردني  –أسس األعمال التجارية الصغيرة  –كليفورد بومباك  -6

1989.  
فريد راغب، إدارة المشروعات واألعمال صغيرة الحجم، مؤسسة شباب الجامعة،  النّجار -7

1999.   
المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، تقرير من أجل سياسة لتطوير المؤسسات ص وم  -8

.2002، جوان )الدورة العامة العشرون(في الجزائر، 
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 لدعم العالقات العامةالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة كأحد المتطلبات الحديثة 

  ∗قاسمي كمال  .د -

  ∗∗بعلي منية  - 
  

  :الملخص
 العالقات نشاط دعم في للمؤسسة االجتماعية المسؤولية أهمية إبراز إلى الدراسة هذه تهدف

 من التحليلي الوصفي المنهج االعتماد على أهدافها، ومن أجل تبّين ذلك تمّ  لتحقيق العامة
تناولت  التي الدراسات بعض محتوى بمتغّيري الدراسة وتحليل المتعّلقة األدبيات خالل معاينة
  . العالقة بينهما
تقّدمه من برامج فعلية  أن يمكن ما على تعتمد المؤسسة عالقات أن إلى الدراسة خلصت

  .االتصال عملية على فقط وليس للمؤسسة، االجتماعية وذلك بتبّني المسؤولية لفائدة جمهورها
لعالقات العامة، المسؤولية االجتماعية للمؤسسة، الجمهور الداخلي، ا: الكلمات المفتاحية

 .الجمهور الخارجي، العالقات الجيدة
Abstract:  

This study aims to show the importance of corporate social 
responsibility in supporting the public relations activity in achieving its 
objectives. In doing so, we relied on the Descriptive-Analytical 
Approach through review the related literature to the research variables 
and also analyzing the content of some studies which tackled the relation 
between them. The study concluded that the corporate relationships 
depend much on what it can present of programs to the good of its 
public; this can be realized only by adopting corporate social 
responsibility and not just a process of communication.  
Keywords: public relations, corporate social responsibility, internal 
public, external public, good relationships. 
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  تمهيد
ترتكز العالقات العامة على مفهوم االتصال بالجمهور الذي يهدف إلى 
إعالمهم بأهداف المؤسسة، سياساتها، وتوّجهاتها، إّال أنه ومن األهمية بما كان أن 

بالحقائق أو الدعاية لتوصيل  نفهم أن العالقات العامة ليست مجّرد إعالم الجمهور
فكرة معّينة أو الترويج للمؤسسة، ولكن هذه األقوال يجب ربطها بأشياء ملموسة، 

. وترجمة سياسة العالقات العامة بالمؤسسة إلى أفعال حتى تكون مجدية وفّعالة
وبذلك أصبحت العالقات  .فالجمهور يحكم على المؤسسة بمقدار ما تفعله ال ما تقوله

وبالتالي أصبح تبّني  ترتكز على خدمة المجتمع،بحاجة إلى حلول مبتكرة  العامة
مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسة يعّد واحدا من أنسب الحلول لذلك، كونها تمّثل 
قدرا كبيرا من التفاعل اإلنساني واالجتماعي يحمل مضامين أخالقية ويتصل مباشرة 

ة إلى أنها تأتي كاستجابة الحتياجات باألطراف ذات العالقة بالمؤسسة، إضاف
في  ل صيغة عملية مهمةتمثّ  المجتمع أو الجمهور، وتحّقق المنفعة المتبادلة، فهي

عالقة المؤسسات مع مجتمعاتها تراعي فيها تقليل اآلثار السلبية وتدعيم اآلثار 
االيجابية ألنشطتها ووضع مصلحة الجمهور على قدم المساواة مع مصلحة 

وهي بذلك تساهم إلى حد كبير في تكوين صورة المؤسسة عند الجمهور  المؤسسة،
وترسيخ السمعة الجّيدة بينهم، وبالتالي تؤّثر على نوعية العالقات التي قد تسود بين 

  .المؤسسة وجمهورها

  :بناء على ما سبق، فإن هذه الورقة البحثية ستحاول معالجة اإلشكالية التالية

ولية االجتماعية للمؤسسة في دعم تحقيق كيف يمكن أن تساهم المسؤ 
  أهداف نشاط العالقات العامة؟

  : وعليه يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية
 ما المقصود بالعالقات العامة، وٕالى ما تهدف؟ �

 ما المقصود المسؤولية االجتماعية للمؤسسة؟ وأين توّجه؟ �

 ات العامة؟ هل توجد عالقة بين المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والعالق �
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  ماهية العالقات العامة وأدواتها: أوال

  تعريف العالقات العامة .1
قدمها عدد من الباحثين،  العالقات العامةتوجد العديد من التعريفات لمفهوم 

التواصل مع جمهور إال أنها تنطلق من نفس االفتراض الذي يركز على أهمية 
 .الذين كتبوا في الموضوع ، ويمكن إيجاز تعريفات بعض أهم الباحثينالمؤسسة

الذي يعد أول من وضع تعريفا للعالقات العامة ومن أوائل  Ivy Leeاعتبر
الفن الذي يمكن من خالله جعل اآلخرين : "الممارسين لها أن العالقات العامة هي

تلك : "أن العالقات العامة هي P.Kitchen؛ في حين يرى ")47ص،12(يصدقونك
ية التي تغطي مجموعة واسعة من األنشطة واألهداف الموجهة الوظيفة اإلدارية التفاعل

نحو مجموع الجماهير بحيث تسعى للحفاظ على العالقات معه على المدى الطويل 
لمحة  Coombs و Heath في حين أعطى". )5ص ،8(وليس المدى القصير فقط

ي على الوظيفة اإلدارية التي تنطو : "أخالقية للعالقات العامة ويعرفها على أنها
التخطيط، البحث، اإلعالن، والمشاركة في صنع القرار لزيادة قدرة المؤسسة على 
االستماع، تقدير، واالستجابة بطريقة مناسبة لهؤالء األفراد والمجموعات الذين تحتاج 
المؤسسة إلى تعزيز عالقات المنفعة المتبادلة معهم في سعيها لتحقيق رسالتها 

  ".)571ص ،18(ورؤيتها

سبق يمكن القول إن العالقات العامة لوظيفة إدارية تنطوي على جهود مما   
مخططة ومستمرة تهدف المؤسسة من خاللها إلى ربط المؤسسة بجمهورها، كسب 
ثقته وتأييده، وبالتالي الحفاظ على عالقات طيبة معه وتعزيز سمعتها، انطالقا من 

جهود منظمة تعتمدها  قيم ومعايير أخالقية تعكس المصداقية في التعامل، فهي
  . المؤسسات لتحسين صورتها ومصداقيتها لدى الجمهور بشقيه الداخلي والخارجي

 أهداف العالقات العامة  .2

  :تهدف المؤسسات من وراء تبني استراتيجيات العالقات العامة إلى
 المؤسسة والجمهور بما يمكن من االتجاهين بين ذو االتصالإحداث نوع من  �
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الثاني تنقل  االتجاهوفي  ،)14ص ،1(وبرامجها خططها، العامة، هاسياساتبإعالمهم 
 .)125ص ،2(المؤسسةالقائمين على واتجاهاته، نحو  هورأفكار الجم

كسب تأييد وثقة الرأي العام عن طريق إمداده بالمعلومات الصحيحة  على العمل �
 .)38ص ،5(والبيانات والحقائق والنشاطات التي تؤديها المؤسسة

إيجابية بناءة،  اتجاهاتالتجاهات السلبية في المجتمع وتحويلها إلى تعديل ا �
، هوأفكار  ئهفالعالقات العامة توجه برامجها نحو الجمهور في محاولة للتأثير في آرا

 .)126ص ،2(من اجتماعيوهي بذلك تعمل على تحقيق قبول 

 .العمل على تدعيم العالقة بين المؤسسة وأجهزة اإلعالم �

ما يتعلق بنشاط المؤسسة وخلق صورة ومركز ممتاز لها في أذهان نشر الوعي في �
 .)39ص ،2( الجمهور

تنمية التنسيق والتعاون بين مختلف األقسام في المؤسسة واإلدارة العليا بما يؤدي  �
واالهتمام بالجماهير الداخلية خاصة عمال  )14ص ،4(إلى توفير المعلومات

  .)125ص ،2(المؤسسة عن طريق تلبية احتياجاتهم
 أدوات العالقات العامة أهم  .3

مجموعة متنوعة من األدوات بغرض تحقيق أهداف  تستخدم المؤسسات
بين المؤسسة وجمهورها،  االتصالحيث تعمل على خلق نوع من  العالقات العامة

  : ومن بين أهم هذه األدوات نجد
كلمة بال االتصالتعتبر من وسائل : المنشورات الخاصة التي تصدرها المؤسسة �

معينة، كما أن  خاصة حيث تستهدف جماهير اتصالالمقروءة، وهي وسائل 
 .)125ص ،2(ألنشطة المؤسسة موضوعاتها تتطلب تغطية مكثفة

 وتحقق المعارض ،غالبا ما تستخدم المعارض كأداة للعالقات العامة: المعارض �

وذلك  ،لدى الرأي العام وكسبه لجانبها المؤسسةتحسين صورة  :عدة أهداف أهمها
بتزويده بالمعلومات المختلفة المؤسسة، وتستعين في ذلك بالصور، الرسوم، الخرائط، 

 .)122ص ،5(النماذج وغيرها

 تكاليف من خالل ضمان دفع للمنظمةبأنها ترويج  الرعاية يمكن وصف: الرعاية �
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صورة  تستخدم في تحسينفهي  ،)171- 170ص ،1(ظاهرة ماتحدث ما أو 
تنطوي على تقديم دعم مالي موجه نحو حدث  حيثاقيتها لمؤسسة وتعزيز مصدا

 .)155ص،19(مرتبط عادة بالمبادرات الفنية أو الرياضية ومبادرات النوايا الحسنة

تعمل  يمكن من خاللها إعالم الجمهور كيف: األبواب المفتوحة والزيارات اإلعالمية �
ايشتهم لواقعها ومع المؤسسةمع  اندماجهمالطبيعة وهو أمر يكفل  المؤسسة على

كما تستخدم سياسة الباب .)129ص ،5(إليهابها وشعورهم باالنتماء  وارتباطهم
المفتوح داخل المؤسسة ذاتها تجاه الجمهور الداخلي، وتعتبر هذه األداة من أكثر 

فاعلية في االتصال مع العاملين وذلك بقيام اإلدارة بتخصيص ساعة يوميا  قالطر 
  .)263ص ،9(عاملينللمحادثات الشخصية مع ال

تمثل قناة اتصال ذات أهمية  هذه المواقع أصبحت: االجتماعيمواقع التواصل 
 Andonian في دراسة أجراهافوالجمهور،  المؤسسةمتزايدة في بناء العالقات بين 

قع التواصل افي أمريكا وجدوا أن استخدامها لمو  منظمة 500 والتي شملت وآخرون
، %73الى  %11، بالنسبة لتويتر من 2012 إلى 2011االجتماعي قد ازداد من 

، وبانخفاض في عدد المؤسسات التي ال تستخدم  %66الى  %8وفايسبوك من 
في  %23 إلى 2011في  % 31من (% 8مواقع التواصل االجتماعي بنسبة 

 %62، و (Blogs)ونات دملها من المؤسسات  %28أن  اكما وجدو ) 2012
  . )76-75ص ،13((Pinterest) بينترست %2تستخدم اليوتوب و

قد يكون عقد المؤتمر الصحفي من أجل تغطية أحداث : المؤتمرات الصحفية �
معينة كافتتاح فرع جديد، فالعنصر األساسي للمؤتمر هو وجود أخبار تستحق نشرها 

  .)135-134ص ،5(على مندوبي وسائل اإلعالم وليس مجرد دعاية

  مستوياتهاماهية المسؤولية االجتماعية و : ثانيا

  تعريف المسؤولية االجتماعية للمؤسسة .1
 ويعتبر أعطيت المسؤولية االجتماعية للمؤسسة العديد من التعريفات،

 Bowen  والذي يعد اعترافا صريحا بوجود، 1953أول من قدم تعريفا لها عام  
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مسؤولية تقع على عاتق المؤسسة ترتبط مباشرة باآلثار التي تتركها المؤسسة على 
المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تشير إلى أن  Bowenحيث اعتبر ، هامجتمع

قرارات، والعمل وفق إرشادات، بحيث  اتخاذ التزامات رجال األعمال إلتباع سياسات،
أن  Robbinsاعتبركما  .)43ص ،15(تكون مرغوبة بالنسبة ألهداف وقيم المجتمع

تي تركز على األهداف بعيدة المسؤولية االجتماعية تمثل االعتبارات األخالقية ال
وفي تعريف . )83، ص3(األمد في شكل التزامات في إطار رؤية ورسالة المؤسسة

إ�
�ا����� د�� ا�ھ
	���ت ا��
	���� ":أ��� Van Marredwijikآخر اعتبر

  .)11ص،12("وا�%�$�� "! أ�	���� و"! � ����� �� أ���ب ا�	����

ة تتطلب التزام االجتماعي المسؤوليةالقول إن  يمكن ،وبناًء على ما تقدم
المؤسسة بمجموعة من الممارسات التي يكون الهدف منها تعزيز اآلثار االيجابية 

  .عمل فيهوتقليل اآلثار السلبية لعملياتها على المجتمع الذي ت

  أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسة .2
بعة للمسؤولية نموذج يصور المستويات أو األبعاد األر  Carrollالباحث قدم  

، 14(هرم المسؤولية االجتماعية للمسؤولية: "االجتماعية للمؤسسة فيما سمي بـ
  :والموضح من خالل الشكل الموالي ")503ص
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  هرم المسؤولية االجتماعية للمؤسسة): 01(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 

Source: Archie B. Carroll, the pyramid of corporate social responsibility: 
toward the moral management of organizational stakeholders, Business 
Horizons journal, vol.34, Issue 34, Indian University, USA, 1991, p 42. 

المسؤولية االقتصادية تمثل القاعدة من خالل الشكل أعاله يالحظ أن     
التي يحتاجها المجتمع عند سعر  بتوفير المنتجاتلهرم، وهي االلتزام لاألساسية 

وبعدها تأتي . )200ص ،19(مرضي يسمح للمؤسسة بتحقيق أرباح ويضمن ديمومتها
الجوانب  احتراموفي مرتبة أعلى تأتي ضرورة  ،احترام القوانين مسؤولية المؤسسة تجاه

ا، وفي قمة القيمية واألخالقية والسلوكية والمعتقدات في المجتمعات التي تعمل فيه
 غيرمبادرات طوعية غير ملزمة للمنظمة تبادر فيها بشكل تطوعي لهرم تأتي ا

قضية أساسية من قضايا المجتمع والبيئة  المؤسسةللربح، حيث قد تتبنى  الهادف
 . )5ص ،4(وتخدمها مثل تمويل جمعيات خيرية
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  المسؤولية األخالقية
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تستند عليها باقي 

 المسؤوليات

 القانون هو دليل المجتمع لما •

 هو صحيح وخطأ 

 التزام بالقانون •
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  مجاالت المسؤولية االجتماعية للمؤسسة .3
يمثل االهتمام واإلنفاق على : لينالعامتجاه  للمؤسسةالمسؤولية االجتماعية  �

الموارد البشرية في المؤسسة استثمارًا استراتجيًا تجني ثماره في األجلين القصير 
 للمؤسسة والبعيد، حيث تمثل العمالة مجاًال داخليًا من مجاالت المسئولية االجتماعية

ورضاهم تلتزم المؤسسة فيه بتوفير الخدمات الالزمة لتحسين جودة حياة العاملين 
  .)8ص ،4(.الوظيفي

السعي دوما  المؤسسةلى ع: المستهلكينللمؤسسة تجاه  المسؤولية االجتماعية �
  .للمحافظة عليهم العمالءإلى االلتزام بتعهداتها تجاه 

 احترامجب على المؤسسات ي: تجاه الموردين للمؤسسة االجتماعيةالمسؤولية  �
تسديد االلتزامات والصدق في ها يأتي على راسالمشروعة، والتي  الممونين مطالب
  .التعامل

تعتبر فئة المساهمين فئة : المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تجاه المساهمين �
مسؤولية هذه ، وتكمن المؤسسة مهمة من أصحاب المصالح المستفيدين من نشاط

ضمان تحقيق أقصى ربح ممكن، تعظيم قيمة األسهم التي في  الفئة تجاه هذهاألخيرة 
 المؤسسة ونها، زيادة حجم المبيعات، باإلضافة إلى حماية أصول وممتلكاتيمتلك

  .)10-9ص ،4(وموجوداتها
تسعى المؤسسات إلى : المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تجاه المجتمع المحلي �

بناء عالقة جيدة مع المجتمع المحلي بوصفها تدعم النظرة اإليجابية نحوها وذلك من 
  .)45ص ،6(االجتماعية للمؤسسة اتجاهه خالل مبادرات المسؤولية

إن المقصود بالبيئة هنا هي البيئة  :المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تجاه البيئة �
 م الجوانب البيئية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسةضتالطبيعية بمكوناتها المختلفة،، و 

 .ية الخاصة بهاأنظمة البيئة المفروضة ذاتيا أي ضمن فلسفة المؤسسة، والتقارير البيئ
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  مساهمة المسؤولية االجتماعية للمؤسسة في تدعيم نشاط العالقات العامة: ثالثا
  طبيعة العالقة بين المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والعالقات العامة .1

 أكثر انتقادا لدور) أصحاب المصلحة(منذ السبعينات أصبح الجمهور 
ن تتصرف المؤسسات بصورة أكثر المؤسسات في المجتمع، حيث اتسعت توقعاته بأ

مسؤولية بشأن البيئة والمسائل االجتماعية، وبذلك أصبحت المؤسسات تعبر عن 
مسؤوليتها االجتماعية بتضمين ذلك في رسالتها، خطاباتها، وٕاعالناتها، ومن خالل 
المساهمة في عدة مسائل مثل التعليم، الصحة، ورفاهية المجتمع، إضافة إلى 

إن هذه الممارسات وهذا  L’Etangوحسب  )414ص ،17(ة وغيرهااألعمال الخيري
النوع من البرامج يوفر الفرصة لبناء السمعة الطيبة للمؤسسة بين جمهورها من خالل 
الترويج لهذه المزايا التي تتيحها لهم المؤسسة، وبذلك فالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة 

وكتقنية إلقامة عالقات مع أطراف  يمكن اعتبارها كجزء من محفظة العالقات العامة
معينة فهي تؤثر على صورة المؤسسة كما يمكن النظر إليها كاستثمار في حالة وقوع 

  .)414ص ،11(أزمة وتحتاج المؤسسة لسمعتها الطيبة

وبذلك فإن التداخل بين المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والعالقات العامة ال 
عام  Jennifer Bartlettو Felicity Goodwinيمكن إغفاله، ففي دراسة قام بها 

هدفت إلى البحث في العالقة بين المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والعالقات  2008
العامة من خالل تحليل مضمون المقاالت التي عالجت موضوع العالقات العامة 

وذلك في أربع مجالت مختارة ومختصة أساسا في هذا  2007-1998خالل الفترة 
من أجل تحديد كيف تم التعامل مع المسؤولية االجتماعية للمؤسسة في  المجال

أدبيات العالقات العامة، حيث تم االعتماد في ذلك على مراجعة مقالة وتحليل 
مختلف وجهات النظر التي جاءت بها وتوصلت الدراسة في األخير إلى أن هناك 

عالقات العامة وهو الشيء إمكانية لدمج المسؤولية االجتماعية للمؤسسة في نشاط ال
  .)15ص ،10(الذي قد يعزز العالقات بين المؤسسة وأصحاب المصلحة

حول  2011في سنة  Veronica Ioana Iliesوفي دراسة أخرى قامت بها 
مدى تداخل المسؤولية االجتماعية للمؤسسة مع العالقات العامة، ولتبين ذلك اعتمدت 
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ل تضمن تحليل محتوى األدبيات والمقاالت الدراسة على ثالث محاور أساسية، األو 
من الخبراء المختصين الذين  11التي كتبت في الموضوع، الثاني استبيان موزع على 

يعملون في مجال العالقات العامة مدعمة بمقابلة شخصية مع كل خبير، والثالث 
 تضمن استطالع رأي من خالل استبيان موجه نحو عينة من أفراد المجتمع في مدينة

رومانيا حول رأيهم في مشاركة المؤسسات في الحياة االجتماعية وكيف / نابوكا-كلوج
  :)143ص ،21(فرد، وتوصلت الدراسة إلى 698يرونها حيث تكونت العينة من 

بناء على تحليل محتوى األدبيات في الموضوع، فإن هناك بعض المقاالت  �
  .التي أشارت إلى التداخل الواضح بين المفهومين

الخبراء اتفقوا على أن المفهومين يتداخالن ضمن نشاط المؤسسة ويتم  أغلب �
استخدامهما لنفس الغرض وهما نشاطان مكمالن لبعضهما وال يمكن أن 
يحل نشاط محل اآلخر والعكس، كما أكد الخبراء على أن لديهم القدرة على 

دف التعامل مع أنشطة المسؤولية االجتماعية للمؤسسة كونها تخدم نفس اله
 .مع العالقات العامة

من خالل إجابات أفراد المجتمع توصلت الباحثة إلى أن سمعة المؤسسة،  �
شعبيتها، وصورتها تتأثر إيجابا وٕالى درجة كبيرة بالبرامج االجتماعية التي 
تتبناها المؤسسة، أي أن المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تمثل امتدادا 

 .للعالقات العامة أو أحد متطلباتها

بالتالي وبناء على ما سبق يمكن القول إن المسؤولية االجتماعية للمؤسسة   
والعالقات العامة نشاطان متداخالن كونهما يتشاركان نفس الهدف وموجهان نحو 
نفس الجمهور، فكالهما يهدف لبناء سمعة طيبة للمؤسسة وموجه لتلك األطراف التي 

امة تعمل أساسا من أجل الحفاظ على تؤثر وتتأثر بنشاطها، وبما أن العالقات الع
العالقات الجيدة مع هذه األطراف فيبقى التساؤل كيف يمكن استخدام المسؤولية 

  .االجتماعية للمؤسسة كوسيلة لتدعيم بناء هذه العالقات
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  دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسة في نشاط العالقات العامة .2
قط مجرد االتصال، فاالتصاالت يجب إدراك أن العالقات العامة ال تتطلب ف

مهما كانت طريقة التعبير عنها بناءة فإنها ليست كافية من أجل التفاهم والتعبير عن 
النوايا الحسنة، ومن أجل أن تكون المؤسسة فعالة فإن االتصاالت يجب أن تسبق 

فإن العالقات العامة  black، فحسب )فعلية(بإجراءات أو أعمال جديرة بالذكر 
:  gbodoالحديث عن هذه األعمال، كما يقو %10أعمال جيدة و %09من تتشكل 

  ".المؤسسات يحكم عليها بما تفعله وليس بما تقوله"

حتى أنه في بعض الحاالت أقوال بدون أفعال قد تؤدي إلى نتائج وخيمة، 
 Shell Petroleumعندما خرج المتحدث باسم مؤسسة  2001فمثال في عام 

development company of Negeria  وأصدر بيانا لإلعالم بأن المؤسسة تلتزم
بتطوير المجتمع الذي تعمل فيه، و في نفس األسبوع من إصدار هذه البيانات 
ضبطت المؤسسة وهي تتخلص من المواد السامة بصورة غير قانونية في األراضي 

 ،16(وهذا ما أدى إلى استهجان الجمهور oyigbo- Nigeriaالزراعية في مدينة 
  .)38ص

وتشير العديد من الدراسات أن حدوث مثل هذا األمر هو ما يسمى بالغسيل 
، وهو شيء  (self-glorification)أو تمجيد الذات  (green Washing )األخضر

مصطنع يسبب الضرر أكثر من أن ينفع، ولذلك فمن األهمية بما كان عدم إساءة 
بحيث يجب توافر برامج فعلية  استخدام العالقات العامة ويجب توجيهها بعناية

للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة قبل إعالم الجمهور بأي شيء، فالمزج بينهما يعد من 
  .)39ص ،16(الممارسات الذكية للمؤسسات

  وبذلك تظهر أهمية المسؤولية االجتماعية للمؤسسة من خالل ما يمكن أن
ة كما ينبغي، وهو ما يساعدها توفره من برامج وممارسات فعلية إذا ما تبنتها المؤسس

في بناء عالقات قوية مع الجمهور كونه يعطيها شيئا فعليا للتحدث عنه، وفي بعض 
الحاالت يكفي أن تقوم المؤسسة بهذه البرامج والممارسات فهي كفيلة بإيصال رسالتها 
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من الجمهور الداخلي  إلى جمهورها، ويمكن توضيح ذلك من خالل أخذ طرفين، واحد
  . من الجمهور الخارجي وآخر

أهدافها وب تهدف العالقات العامة إلى كسب ثقة الجماهير بالمؤسسة: العاملون �
ن تتوافر هذه الثقة أوال في العاملين في المؤسسة، فليس من وبانجازاتها ومن المهم أ

المعقول أن تسعى هذه األخيرة إلى كسب ثقة وتأييد الجماهير الخارجية في الوقت 
العاملون في المؤسسة ثقتهم فيها، بل أن عدم توافر الثقة الداخلية يؤدي الذي يفقد 

  .)153ص ،5(إلى عدم نجاح العالقات الخارجية
 : )177ص ،1( وتهدف العالقات العامة من خالل اتصالها بالعاملين إلى

  شرح سياسات المؤسسة وٕاجراءاتها وتفسير القوانين واللوائح المتعلقة بسير العمل؛ •
روح المعنوية للعاملين مما يؤدي إلى تقليل معدالت التغيب عن العمل والى رفع ال  •

 زيادة إنتاجية العامل وٕانتماؤه للمؤسسة، وكذلك التقليل من معّدالت دوران العمل؛

خلق روح االعتزاز لدى العامل بمؤسسته، فإذا كان راضيا عن عمله ويشعر  •
لفخر واالعتزاز بمؤسسته أمام بمعاملة جّيدة من رؤسائه فإنه بال شك سيشعر با

 الجماهير التي يقوم باالختالط بها؛

االعتراف بانجازات العاملين ومساهمتهم في العمل وهذا ما يساعد على إشباع  •
 حاجاتهم؛

محاولة اجتذاب العاملين المؤهلين والمدربين جّيدا للعمل في المؤسسة، وذلك من  •
  .عملخالل بناء سمعة جّيدة عن المؤسسة في سوق ال

 أن أي محاولة إليجاد عالقات طيبة مع العاملين سيكون مصيرها الفشل إالّ 
إذا لم يصاحبها تطبيق برنامج من شانه تزويد المورد البشري في المؤسسة بحاجاته 

  ):175ص ،4( حيث تكمن هذه الحاجات في، االجتماعية واالقتصادية

الجماعة ويشعر داخله بالقوة  الحاجة إلى االنتماء، فالفرد يرغب في االنضمام إلى •
 والثقة إذا شعر أن هذه الجماهير تحرص على مصادقته؛ 

 الحاجة إلى قبوله بالمجتمع الذي يعمل فيه االحترام والتقدير واألمان؛  •

 الحاجة إلى االشتراك في العمل؛  •



 قامسي كامل وبعيل مTية.......................................................................املسؤولية �جoعية mnٔد املتطلبات احلديثة Qمع العالقات العامة  
 

 

 2016الثالث  العدد...............................................................مجلة الباحث االقتصادي
91 

  .الحاجة إلى االبتكار والتعديل في العمل  •
بذلك على ثقة العاملين  ويمكن للمؤسسة أن تشبع هذه الحاجات وتحصل

ووالئهم وبناء عالقات متينة مع العاملين لديها من خالل تبني مبدأ المسؤولية 
  )89ص ،3:(االجتماعية للمؤسسة تجاههم حيث يمكن أن يوفر هذا التوجه ما يلي

  .أجور ومرتبات مجزية وعادلة تتناسب مع الجهد المبذول من قبلهم •
تحسين قدراتهم وتشعرهم بأهميتهم في  فرص ترفيه متاحة وجيدة تؤدي إلى •

  .المؤسسة
تدريب وتطوير مستمر يسمح للعامل بالحصول على معلومات إضافية تتعلق بما  •

  .يستجد في مجال تخصصه
تولد شعورا باالنتماء واإلحساس بالثقة وتساهم بتنمية ثقافة تنظيمية  عدالة وظيفية •

  .ايجابية
بيئة مشتملة على المستلزمات وذلك بأن تكون  ظروف عمل صحية ومناسبة •

. الضرورية للحفاظ على صحة العامل وسالمته من األخطار بمختلف أنواعها
باإلضافة إلى رعاية صحية جيدة فالتأمين الصحي ومدى شموليته مهم جدا لتحفيز 

  .العاملين
التي تخصهم أو التي تخص عملهم، فال ينبغي أن  المشاركة في اتخاذ القرارات •

سات باالستفادة من الجهود الفنية للعاملين بل تحاول أن تستفيد من تكتفي المؤس
 .مبادراتهم اإلبداعية وذهنياتهم على اعتبار أنهم أقرب إلى بيئة العمل المباشرة

  .في حاالت التدريب أو الدراسة أو المرض أو الراحة واالستجمام إجازات مدفوعة  •
ن يوفر للعامل استقرارا عاليا إسكان وخدمات مختلفة أخرى للعاملين من شأنه أ •

وحافزا مهما للبقاء في المؤسسة وتطوير الذات، وهو أمر يعد إسهاما اجتماعيا مهما 
  .للمؤسسة

 الشفافية في العمل وتقليل االتصاالت غير الرسمية السلبية باعتماد مدخل اإلدارة •

  .المفتوحة الذي يعد مدخال مالئما لتنمية العالقة مع العاملين
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عند اتصال المؤسسة بالعاملين وقد تمكنت من إرساء برامج فعالة وبهذا 
للمسؤولية االجتماعية تجاههم، فإن الوصول إلى غرض بناء عالقات متينة معهم لن 
يكون بالعمل الصعب فهي بذلك تؤكد على مصداقيتها وتدعم موقفها تجاههم، ما يزيد 

  .من ثقتهم بها ويحسن سمعتها داخليا

 ،5( تستخدم المؤسسة العديد من الوسائل نذكر منهاولغرض االتصال 
  :)186ص

الكتيبات ولوحة اإلعالنات والملصقات المطبوعة، التي تنقل للعاملين معلومات  •
عن سياسات المؤسسة وٕانجازاتها، وما تقدمه لهم من خدمات وما يهمهم معرفته عن 

لتزام العاملين بهذه أخبار المؤسسة، وشرح معايير وقواعد األمن والسالمة وأهمية ا
 .القواعد مثل ارتداء مالبس خاصة

 .األفالم التسجيلية لتوجيه وتدريب العاملين الجدد  •

النشرات التعليمية أو التوجيهية لتعريف العاملين بواجباتهم وحقوقهم، وسياسات  •
 .األجور والميزات اإلضافية، واإلجازات وغيرها

خالل المناسبات االجتماعية، واألنشطة التواصل المباشر بين اإلدارة والعاملين  •
 .الترفيهية التي تقيمها المؤسسة الذي يؤدي إلى خلق جو من الثقة المتبادلة

من فولذلك المحلي  تقوم المؤسسة بنشاطها في وسط المجتمع: المجتمع المحلي �
 وتأييدهدعمه  إلى تحتاج ألنهان تعمل على توطيد العالقات معه أبما كان  األهمية
فهو بتوقع منها مسؤوليات معينة كتوفير ، )186ص ،5(ن استمرارها وتقدمهالتضم

والحفاظ ، توفير بعض الخدمات الثقافية واالجتماعية، المجتمع ألبناءفرص العمل 
  :)189ص ،1(إلىم فان العالقات العامة في هذا الصدد تهدف ثومن . على البيئة

 ، وأنظمتها؛اسياساته، المؤسسة بأخبارتزويد المجتمع المحلي  •

المجتمع  أفرادتصحيح للمعلومات الخاطئة والتي تكون قد تكونت في ذهن  إجراء •
 ؛تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة ألجل

  ؛المساهمة في رفاهية المجتمع المحلي •
  سسة حيث ينظرؤ تقدمه فعال الم أنوالمجتمع المحلي عادة يهتم بما يمكن   
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 المتردية، وٕاذا وضاعهأشكالته وبعض ساسي قادر على معالجة مأكفاعل  إليها
وهو ما يحسن صورتها في  ستحظى بقبوله فإنهاتحقق تطلعاته  أنما استطاعت 

 ،5(على عالقات جيدة مع المجتمع المحلي يستند فإقامةلذلك ، المجتمع
  :)192-191ص

 قيام عالقة وطيدة بمجتمعها المحلي بأهميةالمؤسسة  تقتنععندما : السياسة �

  سياسة ملموسة تحدد ما يجب عمله في إلىتترجم هذه القناعة  أن البد فإنها
  .هذه العالقة إقامةسبيل 

  .ة هذه السياسة عمل في أرض الواقعترجم: العمل �
، مجاالت المسؤولية االجتماعية للمؤسسة كأحدوباعتبار المجتمع المحلي   

-98ص ،19(التاليةاألشكال  تأخذيستفيد من برامجها والتي قد  أننه يمكن إف
99(:  

المساهمة في دعم البنى التحتية للمجتمع حيث تمثل هذه البنى مرتكزات  �
والمساحات ، المنتزهات، الجسور إنشاءلتحسين نوعية الحياة مثل  أساسية

 .الرياضية والثقافية وغيرها األنشطةودعم  ،الخضراء

 فرص عمل جديدة وبشكل مستمر لحل مشكلة البطالة وتوفير مصادر إنشاء �
 .المجتمع المحلي يش كريمة ألبناءع

 .الفعالة في حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية االيجابيةالمساهمة  �

والسلوك  العامة اآلداباحترام العادات والتقاليد السائدة في المجتمع وعدم خرق  �
 .حساب صحة على األرباحوتحقيق  اإلداريااليجابي وعدم القبول بالفساد 

مثل الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بشؤون  لمدنيدعم مؤسسات المجتمع ا �
 .الخاصةذوي االحتياجات  ، أووكبار السن المرأة واألطفال

دعم متواصل للمؤسسات العلمية كمراكز البحث والجامعات والمستشفيات  �
سينعكس  األطرافوهذه  باعتبار ان البحث العلمي والتعاون بين المؤسسات

 .إيجابياعلى المجتمع المحلي 

 .نالمبدعيدعم الرواد األعمال من أجل حاضنات  نياالتجاه نحو تب �
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     خاتمة
بناء على ما سبق ومن خالل التطرق ألهم جوانب هذا البحث، يمكن إبراز 

  :أهم النتائج التي تم التوصل إليها

تقوم فلسفة العالقات العامة على ضرورة التواصل مع الجمهور للحفاظ على  �
  . ثقته وتأييده وتعزيز سمعة المؤسسةالعالقات الطيبة وكسب 

 تعتمد العالقات العامة على عدة وسائل للتواصل مع جمهورها والتي شهدت �

تطوًرا ملحوًظا فمثًال أصبحت العديد من المؤسسات الكبرى تعتمد على مواقع 
  .)..,Twitter, Facebook(التواصل االجتماعي كأحد هذه الوسائل 

للمؤسسة واحدة من المفاهيم الحديثة التي تضع تمثل المسؤولية االجتماعية  �
المؤسسة، حيث تلتزم المؤسسة  مصلحة الجمهور ضمن أولويات اهتمامات

بموجبها بمختلف الممارسات التي تهدف إلى ترك األثر اإليجابي على 
  .مختلف فئات المجتمع

 تتداخل المسؤولية االجتماعية للمؤسسة مع العالقات العامة كونهما يخدمان �
نفس الهدف والذي ينطلق أساسا من السعي لبناء السمعة الجيدة للمؤسسة 

 .بين جمهورها

تحتاج العالقات العامة إلى أشياء فعلية تدعم ما تنشره المؤسسة من حقائق  �
لتزيد من مصداقيتها وتكسب ثقة الجمهور، وبرامج المسؤولية االجتماعية 

  .للمؤسسة كفيلة بتوفير ذلك
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 :المقاربات النظرية االقتصادية لتحليل النزاعات الداخلية في إفريقيا
 المقاربة الريعية

  ∗زراولية فوزية -
  :الملخص

يستعرض المقال أهم محاور مقاربة الدولة الريعية في تحليل النزاعات الداخلية، ودور 
ل المقال تسليط في المقام األول، يحاو . العائدات الريعية في تغذية حاالت العنف عبر القارة

الضوء على الوحدة التحليلية و معايير دراسة الظاهرة النزاعية في القارة السمراء، مع إيجاز 
أما في الشق الثاني، نحاول مناقشة عالقة العائدات . لمكامن الضعف في التحليالت السابقة

  .الريعية بحاالت االنفالتات األمنية في القارة
  .الريعية، التبعية الريعية، األنظمة الناهبةالدولة : الكلمات المفتاحية

Abstract:  
This paper explores the main elements of the rentier state approach to 

analyze civil wars in Africa. Previous academic works on the resource curse 
suggest that the rent revenues would lead to violent conflict, because they 
strength state dependency to resources prices fluctuations, and undermine the 
compromise bases of social contract. Also, rentier states are vulnerable to the 
spread of rent-seeking behavior and predation politics, which in turn would 
create serious dysfunctions within the system. This paper sheds light on the 
analytical determinants of such theoretical vision, and examines briefly the 
causal mechanisms between principal variables of the study.  
Keywords: Rentier State, Civil Wars, Spoils Politics, Corruption, and 
Economic Dependency. 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .جامعة جيجل، "أ"أستاذة مساعدة  -∗
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  مقدمـة
تنامت أهمية التحليالت االقتصادية المعنية بفهم موجات العنف في القارة السمراء منذ 

حروب األسباب االقتصادية للحول  Paul Collierكوليي لبول إصدار المقالة الشهيرة 
ادي في تحليل على محورية العامل االقتص ثين، وعلى الرغم من إجماع الباحاألهلية

تقّسم إذ  .المتبناة األبعاد التحليليةو الوحدات حول  الظاهرة النزاعية، إال أنهم اختلفوا
التحليالت الجزئية : دراسات االقتصاد السياسي للعنف إلى قسمين أساسيين، وهما

 الكلّية البنيوية حليالتالتو  التي ترّكز على دراسة سلوك التنظيمات المسّلحة التحتية
 .شقين المنقسمة بذاتها إلى

التي تفسر النزاعات انطالقا من دراسة أثر  الشاملة التحليالت البنيوية أوال،
، ويشار لها بالتحليالت المخرجات السياسية الداخليةعلى  ثروةلل الرأسمالي توزيعال

طبيعة الريعية للدولة على بدراسة أثر اليهتم ف ق الثانيالشّ أما . الماركسية الجديدة
 .االستقرار الداخليو المعادلة األمنية 

األزمة خالل  ظهرت حديث العهد، ولكن الدولة الريعية ليست منظورا مقاربة
على دراسة أثر الثروة  ، حيث عكف مجموعة من الباحثينعقد السبعيناتفي النفطية 

ولكن فيما بعد اتسعت النفطية في صياغة السياسات الداخلية في الشرق األوسط، 
اقتصر األمر في البداية على تحليل عالقة . ٕافريقيةو األبحاث لتشمل دوًال آسياوية 

عنى ، لكن فيما بعد ظهر تيار أكاديمي يُ والثقافة التشاركية الفعالية المؤسساتية،بالريع 
 ،من خالل هذا المقال. منية للدولة االستخراجيةريع على المحاور األأثر البدراسة 
تسليط الضوء على أهم محددات المقاربة الريعية في تحليل النزاعات الداخلية،  نحاول

كيف يمكن توظيف المقاربة الريعية في تحليل  :التالية الرئيسية اإلشكاليةاعتمادا على 
  النزاعات الداخلية في القارة السمراء؟

ى ثالثة عناصر قمنا بتقسيم المقالة إلاإلشكالية الرئيسية  هلإلجابة على هذ
تحليل النزاعات الداخلية، و ، طبيعة المورد ةالدولة الريعيمفهوم  :كاآلتي أساسية،

أنماط الهندسة السياسية الزبائنية في الدول االستخراجية؛ الريع كمصدر للحرب 
 .األهلية
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  : الدولة الريعيةمفهوم  -1
الدولة الريعية هي ، أما الرقابة على الموارد الطبيعيةو هو عائد السيطرة الريع 

ال حين  ،عائدات الموارد الطبيعيةتابعة بشكل كبير إلى حكومتها التي تكون تلك 
ُوّظف  )Hazel Mcferson،2010 (.االستخراجي تشارك بشكل كبير في المسار

مجتمع اإليراني لما قبل الثورة، ولكن حول المهدافي في دراسات الدولة الريعية  مفهوم
غنيًة بالثروة الل مكّثف لدراسة مجتمعات الشرق األوسط بعد ذلك استعمل بشك

مصطلح من أهم ال اعتبرت أنّ  Lisa Andersonليزا أندرسون  النفطية، لدرجة أنّ 
هذه  اإلسهامات المفاهيمية التي قّدمتها األدبيات السياسية المتخصصة في دراسة

  .)Hossein Mahdavy،1970( .المنطقة
خدم المفهوم بشكل واسع في أبحاث كل من حازم است، السبعينات عقد خالل

، واللذين Luciani Giacomoومو كلوسياني غياو  Hazim El Bablawiالبابالوي 
 .المخرجات السياسية للنسق الشاملصياغة ع في يرّكزا بشكل أكبر على دور الر 

عة طبيال يمكن دراسة ، الدولة الريعية هي فرع من االقتصاد الريعي، و لهما بالنسبة
 Thomas (.هياكل عائداتها الماليةو عبر تسليط الضوء على مصادر  الدولة إالّ 

Stauffer ،1988( وقد حصر البابالوي الدولة الريعية في أربعة خصائص، وهي:  
 ؛ هو المصدر األساسي للعائدات الداخلية ال بد أن يكون الريع .1
 ؛يةليست داخلو  يجب أن تكون خارجية الريع فواعل تعميمو  مصادر .2
الدولة الريعية هي التي تساهم فيها نسبة محدودة من األشخاص بتعميم  .3

 االستهالك؛و العائدات، في حين األغلبية تقوم بالتوزيع 
 .المستفيد الرئيسي من العائدات الريعيةهي الحكومة ال بد أن تكون   .4
)Douglas Yates،1996 ( 

دول ريعية، منها العديد من الدول اإلفريقية هي  ، فإنّ على هذا األساس
والدول  ؛برازافيل-الكونغوو  ؛الغابونو  ؛الكاميرونو  ؛التشادو  ؛نيجيرياو  ؛النفطية كأنجوال

 ؛بوتسوانا ؛جمهورية إفريقيا الوسطىو  ؛الريعية التعدينية كجمهورية الكونغو الديمقراطية
لكن . بورنديو  ؛رواندا ؛ليبريا مثل كوت ديفوار؛والدول الريعية الزراعية  ؛سيراليون
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ليست كل دولة غنية بالثروات الطبيعية هي عبارة عن دولة ريعية، تجدر اإلشارة، 
وليست كل الدول الريعية هي دول تابعة، وبالتالي ليست كل دولة ريعية مهّددة 

فالدولة الريعية هي التي تكون فيها نسبة عائدات صادرات المواد األولية . باالنهيار
اليًة جدا، والدولة الريعية التابعة هي التي تكون فيها حصة من الناتج الداخلي الخام ع

إلى  إذن، ما يقود إلى الحرب األهلية هي التبعية. الفرد من عائدات الريع كبيرة جّدا
  .)Mathias Basedeau  ،2007.( الوفرةالو ليس الريع و  الريع

 The Dependentالتابعة  الدولة الريعية من خالل ما سبق، يمكن القول أنّ 

Rentier State  هي تلك التي تعتمد بشكل كبير في تمويل الخزينة الداخلية من
حيث . الخارجة عن نطاق رقابتهاو قطاع الموارد، التابع لألسواق المالية الدولية 

النسبة  لمواطنين في تعميم العائد، في حين، تستفيدتشارك نسبة محدودة فقط من ا
أو غير مباشرة، وظائف، مشاريع، خدمات  األكبر منه في شكل مساعدات مباشرة

  . اجتماعية
  :تحليل النزاعات في الدول الريعيةو طبيعة المورد  -2

، ولهذا يستحسن أن يقوم نوعية الموردباختالف أثر التبعية الريعية يختلف 
وفقا  .الباحث بتحديد دقيق لطبيعة الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدولة محل الدراسة

دراسة االقتصاد السياسي للدولة الريعية منح االعتبار لطبيعة تقتضي ينغ، تاد دانل
خزينة الالمورد المتواجد في الدولة محّل البحث، فليست كل الموارد الطبيعية تّتجه إلى 

 يمّيزو  ) Thad Dunning،2008( .، وليست كل الموارد تفرز لنا دولة ريعيةالوطنية
الموارد المنتشرة جغرافيا والقابلة : ثروات الطبيعيةفيليب لو بيلون بين نوعين من ال

 .فطكالن غير القابلة للنهبو ، والموارد المتمركزة جغرافيا ماس الطميك للنهب

Phillipe Le Billon) ،2001(  ،التركيز في البحث على يجدر على هذا األساس
 طائلة لالستغالل األنظمة الغنية بالموارد المتمركزة جغرافيا، التي تحتاج لرؤوس أموال

أن  يسهل على الحكومة، ألنه من الصعب الوصول لها من طرف الفواعل الخاصةو 
رقابة محكمة، األمر الذي يرفع من مخاطر استهدافها و قاعدة ضريبية  يهاتؤّسس عل

محدودًة  االمتناثرة تكاليف المواردتتطلب  ،في حين. العائدات م النخبة فييضمن تحكّ و 
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ن االستحواذ عليها بسهولة من طرف المليشيات، األمر الذي يفرز الستخراجها، ويمك
لكن  .يحرم الدولة من عائداتهاو إرهاصات واسعة النطاق على المستوى السياسي 

أو  اقوي اضريبي ايمكن استثناء هذه المسّلمة إذا كانت الدولة المعنية بالدراسة لها نظام
  .متماسكة مؤسسة عسكرية

 التي تمتلكها الدولةداخلية الحتياطات االنسبة  من كل من جهة أخرى، تلعب
 في المقام األول،. أثر التبعية الريعية دورا محوريا في تحديد والفواعل االستخراجية

 Maturingالسائرة إلى النضوج  الدول النفطيةبين  اأّن هناك فارقجون هيلبرن يعتقد 

Oil Countries راجعة المت، وبين الدول النفطية مثل أنجوالDeclining Oil 

Countries محوري لتحليل العالقة د محدّ  ، حسبه،نسبة االحتياطاتف .مثل الكاميرون
النهب النخبوي، الذي قد  ات، ومستويات الفساد، ودرجالنخبة الحاكمةو بين المجتمع 

  .) John R Heilbrunn،2014 (.شعال فتيل الحروب الداخليةإليقود 
تحليل األثر محورية أيضا لالفاعل االستخراجي  في المقام الثاني، سياسات

حقوق االستغالل، و كل شركة لديها سياساتها الخاصة في تقسيم الملكيات ف، يالريع
اعتبرت العناصر السابقة أغلب الدراسات السابقة . وتحديد االمتيازات، وتوزيع األرباح

لآللة  جات الكلّيةال تملك أثرا كبيرا على المخر  ٕاداريةو  تدابير إجرائيةً الذكر 
نصوص هذه العقود المجّردة لديها  تبّين فيما بعد أنّ  ،ولكن التوزيعية،و االستخراجية 

ليست عقودا  الملكيةف .ألطراف المعنيةلفي صياغة العالقات البينية  ةحاسممكانة 
لكن مجموعًة من العالقات االجتماعية، سواء كانت عامة أو و اقتصاديًة جامدة 

 Pauline .ٕاجماع نوعي داخليأو انقطاعها مرهون بوجود قبول و  رهاخاصة، استمرا

Jones Luong) ،2010(.  
مهم، التنقيب المتعاقد الذي يقوم باالستخراج و الفاعل  سياساتسلوك و  فهم

فالسياسات االستخراجية لكل  .وخاصة عندما يتعلق األمر بالشركات األجنبية الكبرى
الصينية، األمريكية، والفرنسية في القارة متباينة من الشركات النفطية البريطانية، 

. القضايا األمنية الداخليةو كثيرا، خاصة في طريقة تعاملها مع النخب المحلية 
اتجاه األنظمة اإلفريقية تختلف  Totalالسياسات المنتهجة من طرف شركة توتال ف
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، Exxon Mobile، أو سياسات إيكسون موبايلShellكلّيا عن سياسات شركة شال 
في مستويات التدخل مع النخبة الداخلية، بأنماط التفاعل  خاصة عندما يتعلق األمرو 

 François-Xavier (.التنازالتو  ،السياسات الداخلية، نظام تقديم و تعويض القروض

Verschave،1998(  
   :الهندسة الزبائنية للدولة الريعية -3 

سياسي يرتبط - ن بناء مجتمعيالدولة الريعية اإلفريقية ما هي إال عبارة ع
فاستمرار الدولة وبقاءها . بشكل وثيق باآللة التوزيعية التي تطورها النخبة الحاكمة

أو استمرار التفاعالت المجتمعية السلمية ال ينفصل عن تساؤلين محوريين، كيف 
  يتم إنفاق الريع؟ وماهي القنوات اإلنفاقية؟ 

ين الباحثين أّن الدول الريعية هي دول من دون شك أّن القاعدة المتفق عليها ب
زبائنية بالدرجة األولى، حيث يتحّول النصيب الفردي من الثروة الوطنية إلى امتياز 

تطور به النخب الكاربوراتية قنوات عمودية تسمح بإعادة و النظام، و يحظى به مناصر 
تتبّنى . يعزز سياسات االغتناء الشخصيو إنتاج الفعل السياسي الذي يغذي شرعيتها 

الّشق األول، يمّثل  :ير عقالنية، سواء دائمة أو مؤقتةالدول الريعية آليات إنفاقية غ
المبادرات اإلنفاقية الطويلة األمد كالخدمات االجتماعية، القروض االستهالكية، 
المشاريع االجتماعية الضخمة، وحتى التمويل الموّجه للتنظيمات المجتمعية الهادفة 

، مأسسةغلب هذه المبادرات تكون مقّننة و أ. سياساتهايديولوجة الدولة و ج أإلعادة إنتا
الداخلية اتجاه النخبة الحاكمة، من جهة، وصياغة  في تحديد االستجابات وهي مهمة

  .الجماعية اتجاه النظام السياسيو اإلدراكات الفردية 
خاصة  ،تساعا كبيرا في السنوات األخيرةالتي عرفت اثانيا، اآلليات المؤقتة و 

ألموال توزيع او  شراء األصوات أثناء االنتخابات: مثل ،في الديمقراطيات الصورية
يشار لهذه . ، المراكز التجارية، االحتفاالت الثقافية الواسعةأثناء الحمالت االنتخابية

أو  Spening Effectالسياسات اإلنفاقية في األدبيات األكاديمية باألثر اإلنفاقي 
الذي يساعد على تنامي النهب النخبوي على  Distributive Effectاألثر التوزيعي 

تحولت  إذ. سة العسكرية، والبرلمان، والقضاءالمؤس :جميع المؤسسات الوطنيةمستوى 
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إلى الُعرف المتبنى بشكل دوري في  تبييض األموالو بوية من الرشوة السرقة النخ
ل، غينيا برازافي-اد، الكونغوالكاميرون، التش :، مثلول الغنية بالثرواتمعظم الد

، سواء العامة أو الخاصة، الشركات االستخراجيةحيث تحتل  .اإلستوائية، ونيجيريا
قد وفي حاالت أخرى،  مرتبة مهمة في صياغة محاور استمرار النظام السارق،

 Ricardo. S. de(للصراع الدائم بين اللوبّيات الداخلية المهيمنة مصدرتتحول إلى 

Oliviera،2007(.  
 :هو إفراز لمسارين محوريينحركة الفساد النخبوي و الشبكة الزبائنية  اتساع

تجريده من دوره و إقصاء المواطن من عملية اتخاذ القرار  أوال، .اإلدماجو  اإلقصاء
كمراقب في معادلة العقد االجتماعي، وٕاعادة إدماجه في الحلقة المفرغة للنظام 

اجية سمح للنخبة الحاكمة بقمع النزعات االحتجيلريع فا. التوزيعي النيوباتريمونيالي
منحها الفرصة ي، كما القمعيةاألجهزة االستخباراتية و الداخلية عبر بناء الجيوش 

إلغاء الضرائب عبر ٕالغاء الوظيفة السياسية للمجتمع المدني و لتشتيت العمل الجماعي 
طيات الغربية يلعب دور فإذا كان المواطن في الديمقرا. أو تخفيضها لمستويات دنيا

، يلعب دور التابعة المراقب لمنع النخبة من االستبداد بالسلطة، فإنه في الدول الريعية
  .انتهازيةالزبون الذي يخدم مصالح نخبة ضيقة 

إلغاء الضرائب في  ميكانيزم من األوائل الذين ناقشوا دور يعتبر ميك مور
الضريبي المستقر عامل ضروري لتشجيع  النظام ، إذ يرى أنّ القنوات العمودية تعزيز

رفع درجة المساءلة الداخلية، أّما غيابه و المواطن على االنخراط في الحياة السياسية 
 (.المحكومو بنيوية على مستوى العالقة بين الحاكم و فقد يفرز اختالالت وظيفية 

Mick Moore،2001( شبه تغيب هذه القاعدة الضريبية بشكل  ،في الدول اإلفريقية
فالنخبة ليست بحاجة إلى استخراج  ،غير مستقرةي، وفي حالة وجودها تكون كلّ 

توّفر لها القاعدة المالية الالزمة لتعزيز الثروات  الموارد المالية من المواطنين ألنّ 
في هذه الحالة، و  .ألنصار، وقهر المعارضة الداخليةالمؤسسة العسكرية، وشراء ا

 لضرائب على الحاجيات االستهالكيةفع أو تخفيض امنح المواطن امتياز عدم ديُ 
  .من حقه في المشاركة الفعلية بعملية اتخاذ القرارمقابل حرمانه 
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ينتشر ال يقتصر هذا النمط من الفساد النخبوي على األنظمة المطلقة، ولكن 
لم تحرم النخب التقليدية من الحفاظ على حتى في الديمقراطيات الصورية حيث 

مازالت "  جاكموتقلب هرم السلطة، وهنا نقتبس التعبير الشهير لبيار مكانتها في 
اإلثنية هي المعيار الجوهري للمعامالت الداخلية، فالدولة اإلفريقية دولة بدائّية، 

النظر لها على  نملهذا ال بد أن نتوقف و ، امزمن امرض قد أصبحوالفساد النخبوي 
النظر لها كملكية و لة المعاصرة، الحلقة اإلنتقالية لمشروع بناء الدو  أنها

  .)Pierre Jacquemont ،2012("ةخاص
حسب ما سبق، معظم الدول اإلفريقية الريعية زبائنية، لكن، هندسة القنوات 
الزبائنية تختلف من دولة إلى أخرى، وهذا اإلختالف مرهون بمجموعة من المعايير 

مركز السلطة، مكانة المؤسسة كالتركيبة المجتمعية، صراع الفصائل داخل : التحليلية
فتحليل االنفالتات األمنية يقتضي تجاوز . العسكرية في صياغة السياسات الداخلية

الدولة وحدة والتي تعتبر   أو الدولة المحتكر، State-Centricالمركز  -مقاربة الدولة
 :لديه Process ليس كمسارو  State مع الزبائنية كحالةتتعامل و  تحليلية متجانسة

بين المركز و أسس اقتسام الثروة الوطنية داخل المركز و استراتيجياته،  ،واعلهف
   .المحيطو 

النزاعات الداخلية يستلزم التمييز بين -الريع: فالتحليل الموضوعي للعالقة
مقاربة الدولة الريعية و تركيز مناصر . المعادالت الزبائنية المختلفة على طول القارة

جعلهم يهملون حقيقة  جية أكثر من اآللة التوزيعية للنظامتحليل اآللة االستخراعلى 
المجتمعية، األمر الذي يفّسر لنا و السياسية  معايير تأسيس العالقات العموديةتباين 

  .Kleptocracyدول زبائنية ناهبة أو سارقة و وجود دول زبانية مستقرة 
عمودية التي إذ يستحسن تسليط الضوء على التفاعالت البينية داخل الحلقات ال

تعيد إنتاج الفعل السياسي بدل التركيز على الوصف العام لترتيب السلطة، ألّن 
هشاشة الدول الريعية التابعة ال تنفصل عن االئتالفات المحلية التي يتم بناؤها بين 

العنف، تنتشر و والمالحظ، أّن الزبائنيات السارقة، والقريبة لالنهيار  .جميع األطراف
ظمة الرئاسية وليس في األنظمة التي تحتكر فيها المؤسسة العسكرية خاصة في األن
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عائلته للتحكم و أو اللوبيات السلطة، لكون األنظمة الرئاسية تمنح سلطة واسعة للرئيس 
تساعد على تطوير أوليغارشيات سياسية مصلحية تتحكم في و في الثروة الوطنية 

  .) Sayed Murshed،2007. (جميع المؤسسات االستخراجية
انتشار الفساد النخبوي في األنظمة الناهبة يساعد على و اتساع الفساد السياسي 

تعيين األتباع غير  ، بسبب تراكم سياساتمستويات الهرم المجتمعيلغاية أدنى 
الكفاءة للتسيير، وسعي السلطة لتجنيد أكبر عدد من و المؤّهلين الذين يفتقدون القدرة 

ستوى الجامعات، والمصانع، والمؤسسات المالية أو على ملها الزبائن الموالين 
 إلى الفساد المجتمعي من مرحلة الفساد النخبويبهذا، تنتقل الدولة و القضائية، 

Societal Corruption، ويتخذ الّنهب طابعا غير مركزي Decentralized 

Predation . ره ال يمكن النظر إلى الفساد على أنه آفة بقدر ما يمكن اعتباعندها
التكيف مع السياسات االستخراجية و ميكانيزما إلعادة إنتاج السياسات الداخلية 

  . التوزيعية التي تتبناها النخبة الحاكمةو 
تبنيه كاستراتيجية دورية من طرف القطاعات و تعميم الفساد في المجتمع 

 .المجتمعية الدنيا، قد يكون تعبيرا عن خيار شخصي أو تعبيرا عن حتمية مفروضة
في المهمة  ولين المتواجدين على رأس المناصببالنسبة للعديد من المسؤ 

الفساد هدفه رفع العائدات من النفوذ الذي توفره له الوظيفة  البيروقراطيات، فإنّ 
موظف لديه السلطة الظرفية التي منحت له، بغض النظر إن كان هذا الو المؤسساتية 

هات سياسية أو ال الظروف االقتصادية  فئات الشعبية الّدنيا، فإنّ أما بالنسبة ال. توج
غياب قاعدة الجزاء يفرض عليها المشاركة في نشاطات الفساد اليومي، أو على و 

  .األقل التسليم به كُعرف داخل المجتمع
 Soft المرنةذا النمط من الزبائنيات الريعية السارقة تعرف أحيانا بالدول ه

States،) David J. Goulda،1989 (و ب أPrebendal States أي تلك ،
الحكومات التي يتعامل فيها الموظف مع الوظيفة الممنوحة له كحق شخصي لدرجة 

حامل  فيها يصبحالمال الخاص غير واضحة، و و تصبح فيها الحدود بين المال العام 
باحث عن فرص أو مقاول  إلى الموظف العام ، ويتحولالمنصب الوظيفة أهم من
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ليس تلك الحلقة االنتقالية لتعزيز و  صب وسيلة لالغتناء الشخصيفي المنربح يرى 
   .ةأو ترسيخ أسس المواطنالثّقة المتبادلة 

ُيوظف حامل الوظيفة لقمع و تفقد الوظيفة المؤسساتية هوّيتها في هذه الحالة، 
دون تشكيل  كما يحول. اإلصالح، ومقاومة التحديث، وشراء األصوات، ومنع اإلبداع

تأسيس قوة الضروري لعرقل تبلور الوعي الجماعي ي، و مؤثرو ني متماسك مجتمع مد
العامة مهدا و فبدل أن تكون المؤسسات االقتصادية . نزعة االستبدايةمناهضة للموازية 

. لة المحّركة لعمل النظام الناهباإلصالحي، تصبح اآلو لتطور الفكر االحتجاجي 
روبنسون بالحلقة المفرغة و أسيمولوغ من هذه الحركية الداخلية هي التي أشار لها كل 

في الدول االستخراجية، أين تمنح المؤسسات السياسية للنخبة الحاكمة قدرة السيطرة 
المؤسسات االقتصادية من دون مواجهة معارضة قوية، في و على السلطة السياسية 

 تضاعف منو تعمل المؤسسات االستخراجية االقتصادية على إغناء النخب  ،المقابل
 Daron Acemoglu; James.سلطتها السياسيةو ثروتها االقتصادية 

Robinson)،2013 (  
   :الريع كمصدر للحروب األهلية -4

تقود السياسات الريعية التوزيعية في الدول االفريقية على المدى البعيد إلى 
أزمة الشرعية أو تضاعف من حدتها، باعتبار أّن عملية إنتاج الفعل السياسي خلق 

فانهيار القطاع . الثروة م السياسات المحورية داخل الدولة مرتبطة بعائداترسو 
ب المستمرة أو تراجع عائدات الريع قد يوفر فرصة هاالستخراجي بسبب سياسات الن

تصاعد الحركات المسلحة، خاصة في األنظمة و سانحة النفجار الوضع الداخلي 
حيث تتحول . ين لفترة طويلةالقمع ضّد المدنيو السياسية التي وّظفت االكراه 

الطبقة الحضرية الريعية اللتان أفرزتهما الطفرة االقتصادية إلى تهديد و البيروقراطية 
  .عصيان المدني العنيف أو أعمال الشغبومصدر للالنظام السياسي، و للدولة 

احتماالت االنهيار في الدول التي تعاني من مستويات عالية من الفساد، ترتفع 
المزج بين و أكاديمية أكثر، حيث تكون السياسة الزبائنية ليست مركزية أو بصيغة 

أزمة الشرعية تتخذ فيها  ألنّ . العام ليس حكرا على قيادات الهرم السلطويو المال 
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 ،انفجار المواجهات اإلثنية، انتشار عمليات النهب الجماعية: ة، مثلعنيفمظاهر 
ارتفاع مستويات الفقر في و ماسة فالحاجة ال. سواء من طرف المدنيين أو الجيش

حّول تتراجع مصداقية العملة الوطنية بسبب اإلجرام المالي، و مقابل إفالس الدولة 
السخط الجماهيري إلى عمليات عصيان مدني عنيف ضد أي رمز من رموز 

  .األوليغارشية السياسية أو المصالح األجنبية
اإلفالس و ات النهب في بعض الحاالت االستثنائية، قد يقود تراكم سياس

المؤسسة العسكرية إلى فصائل متنافسة تسعى فقط الستغالل  إلى تفكيك الداخلي
فغياب التمويل . تشكيل مليشيات من الشباب العاطل عن العمل عبرالموارد المتناثرة 

قّلة األجور المخّصصة للجنود إلى جانب الممارسات غير الشرعية على مستوى و 
محاور المؤسسة القهرية، وعندها تفقد و  ب الهياكل األمنيةقيادات الجيش قد تخرّ 

   .تنتشر الفوضىو الدولة االحتكار المطلق للعنف الشرعي 
أوال التبعية : نمطين من التبعيةمن جهة أخرى، تساهم التنمية الريعية بتعميق 

موية تترجم هذه التبعية في سياسات تن. الواردات ثانيا التبعية إلىو  إلى قطاع الموارد،
نوقش هذا  على حساب القطاع اإلنتاجي، وقد النزعة االستهالكيةتستهدف تعزيز 

التي ،  The Dutch Diseaseبإسهاب في أدبيات المرض الهولندي األثر السلبي 
ب القاعدة اإلنتاجية من شأنه أن يخرّ  جديدة ذات قيمة عاليةثروات تشاف اك دت أنّ كّ أ
يمكن ال  لكن .أخرى اعل االقتصادية في قطاعاتص من القدرة التنافسية للفو يقلّ و 

المحددات تعميم هذا األثر على جميع الحاالت اإلفريقية، ألنه مرهون بمجموعة من 
العوامل الجغرافية، أهمية  ،البنية الداخلية للنخبة الحاكمة :، في مقدمتهاالتحليلية

 Frederic( .المتوافرة الثروة الثروة في االقتصاد الداخلي، مستوى االنتاج واحتياطات

Van Der Ploege،2011(.  
على ، يساعد قطاع الموارد التابعةفي أغلب االقتصاديات الريعية مع ذلك، 

استبدالها بقطاعات استهالكية تابعة لالستيراد امتصاص النشاطات االنتاجية و 
ح النخبة الحاكمة، مما يسم أغلب عقود استيراد هذه المنتجات تتحكم بها .الخارجي

وأحيانا ال تتوانى عن إنشاء مجالس تسويق زراعية . لها بالتحّكم في السوق الغذائية
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الحتكار القطاع الفالحي، وفرض الرقابة على مستوى األسعار، وبيع المنتجات في 
األمر . المدن الكبرى بأسعار متدنية لصالح الطبقات المتوسطة الحضرية الريعية

رأس المال من القطاع الصناعي للقطاع و العاملة  الذي يعمل على إعادة توجيه اليد
  .رفع معدل النشاطات االقتصادية غير الرسميةياإلستخراجي، و 
يكبح  بتمويل خزينة الدولة، ولكنه قطاع الموارديساهم  ،ورنرو  كساحسب 

السلوكيات يشجع و اإلبداع يقّيد توسيع القطاع الصناعي، كما و تطوير قاعدة تصديرية 
صة إذا كانت األجور في قطاع الموارد أعلى بكثير من نظيراتها في الريعية، وخا

هذه ) Jefferey Sach; Andrew M. Warner،2001( .القطاعات األخرى
السلوكيات الريعية غير العنيفة مثل : قد نجدها في صورتين السلوكيات الريعية،

ات االنفصالية العنيفة مثل الحرك الريعية التهّرب الضريبي، والرشوة، والسلوكيات
ٕاقامة دولة مستقلة، وبالتالي تصبح الدولة تحت تهديد و على الثروة  المطالبة بالسيطرة

   .النزاعات االنفصالية شبه المستمرة
ية ر جمهو  الواردات هيو آثار تبعية الموارد  نجد في قائمة الدول المتضررة من

في جميع  .فريقيا الوسطى، أنجوال، وجمهورية إ، التشاد، نيجيرياالكونغو الديمقراطية
تصاعد المطالب و اندالع العنف التبعية إلى السوق الدولية في  هذه الدول، ساهمت

بشكل  ةأسعار المواد األوليانهيار ف. االنفصالية خالل العقد األخير من القرن الماضي
كان له األثر البالغ على قدرات االستيراد،  مفاجئ مع منتصف عقد الثمانينات

مستويات  النفقات االجتماعية، وأسعار المواد الغذائية،معّدل التضخم، مستويات 
مستويات العجز في الدول النفطية كانت أقل منه في الدول  والمالحظ أنّ  .األجور

الزراعية قد واجهت منافسة أكبر و غير النفطية، باعتبار أن الموارد األولية التعدينية 
  .) Géraud Magrin،2012( .من السلع البديلة بالسوق الدولية

  :خالصـــة
تساهم السياسات التنموية االقتصادية في الدول الريعية التابعة في القارة 

تخريب مراكز : االفريقية بإشعال فتيل الحروب األهلية عبر ثالثة آليات محورية، وهي
فكيك إنتاج الشرعية الزبائنية التي تم بناؤها من طرف النخبة الفاسدة منذ االستقالل، ت
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األوليغارشيات المصلحية في قلب و ترسيخ السلوكيات االنتهازية و المؤسسة العسكرية 
ضعيفة تابعة للسوق الدولية و الهياكل األمنية، وأخيرا، خلق اقتصاديات هشة 

لكن تجدر اإلشارة أّن هذه اآلثار السلبية . معرضة بشكل كبير لألزمات االقتصاديةو 
  .لدول، بل تختلف من حالة إلى أخرىسائدة في جميع او ليست معّممة 

فتوظيف المقاربة الريعية لتحليل االنفالتات األمنية في القارة السمراء يستدعي 
األول، وهو طبيعة : من الباحث تسليط الضوء على معيارين أساسيين في التحليل

أي يستحسن تصنيف الموارد المتواجد في الدول من . الثروات الطبيعية محل الدراسة
قربها لمؤسسات صناعة القرار في العاصمة، وكذا من حيث طريقة و ث جغرافيتها حي

الفواعل االستخراجية، ألّن هذه المحددات لديها انعكاسات معتبرة على و التسويق 
كثافته من و المخرجات السياسية الداخلية، وهي التي تفّسر لنا اختالف درجات العنف 

  . دولة إلى أخرى
لهندسة السياسية الزبائنية دورا معتبرا في صياغة من جهة أخرى، تلعب ا

لكن البناء الزبائني للعالقات العمودية . السياسات الداخلية في الدول الريعية التابعة
المحكوم يتباين هو اآلخر من دولة إلى أخرى، ولهذا نجحت بعض و بين الحاكم 

ني القدرات تدو الدول في الحفاظ على تماسكها بالرغم من غياب الديمقراطية 
المؤسساتية التمثيلية، في حين أخرى، انهارت مباشرة بمجرد انخفاض مؤقت في 

الحرب األهلية يقتضي التعامل - فالفهم العميق للعالقة الريع. أسعار الثروات الطبيعية
. المحيطو مع الدولة كمجموعة من التنازالت البينية داخل المركز أو بين المركز 

: بالباحث تسليط الضوء على المحاور التحليلية التاليةوبناءا على ذلك، يجدر 
المؤسسة الفعلية التي تتحكم في الثروة الوطنية، معايير تجنيد أنصار النظام، عالقة 
المركز بالسلطات التقليدية، وقدرة النظام على التحكم في القنوات الزبائنية العمودية، 

  . وخاصة داخل اآللة البيروقراطية
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 في النمو االقتصادي في فلسطين اإلنشاءاتثر قطاع أ
  ∗ محمود محمد صبرة .د -

  :الملخص
تهدف هذه الدراسة لفهم دور قطاع االنشاءات في فلسطين، حيث يعتبر هذا القطاع من 

ويساهم هذا القطاع جوهريا في النمو . القطاعات الرائدة والقيادية في االقتصاد الفلسطيني
ويستطيع هذا القطاع . لمضافة والعمالة التي تتمتع بأعلى متوسط لألجوراالقتصادي والقيمة ا

تعزيز االستثمار والطلب الفعال ويتضمن طلبا كامنا عاليا، وذلك على الرغم من التشوهات 
باالقتصاد  قتصاد الفلسطينيلالوالمشاكل الهيكلية الناجمة عن االرتباط القسري طويل االمد 

ن أرية وبعض السياسات الخاطئة، كما والمضاربة العقا اضير ومصادرة األ االسرائيلي
سياسي وارتفاع صادرات خدمات العمل المعدالت النمو السكاني العالية وعدم االستقرار 

ثر هذا أوقاس البحث . قطاع والمضاربة فيهإلسرائيل والخارج قادت الرتفاع اسعار هذا ال
س المال ومساهمة هذا القطاع لعمالة وراالقطاع على النمو االقتصادي باستخدام كل من ا

س المال والعمالة كمتغيرات مستقلة والناتج المحلي الحقيقي كمتغير تابع، حيث وجدت أفي ر 
ن االقتصاد أيضا أظهرت النتائج أة القطاع والنمو االقتصادي، وقد عالقة ايجابية بين مساهم

  .الفلسطيني وقطاع االنشاءات كثيفا العمل
 .قطاع االنشاءات، النمو االقتصادي، فلسطين :تاحيةالكلمات المف

Abstract:  
This study aims to understand the role of construction sector in Palestine. 

The construction sector is one of the leading sectors in the Palestinian economy, 
which plays an essential role in economic growth, value added and employment 
with the highest wage average. It can enhance investment, effective demand and 
includes high potential demand. On the other side, this sector suffers from a 
structural distortion and problem as a results of the long term dependency to the 
Israeli economy, wrong policies, real estate speculation and land confiscation. 
In addition, high population growth rate, political instability and increased labor 
service exports caused a high prices and speculation in this sector. We measure 
the sector impact on growth in the Palestinian economy. We use each gross 
fixed capital formation (GFCF), total labor, labor in construction sector as 
percentage to total labor and finally construction as percentage to GFCF, as 
independent variables, and the gross domestic product as dependent variable. 
We proof our hypothesis that there is a positive relationship between labor and 
capital in construction sector and economic growth in Palestine. In addition, our 
results show that the Palestinian economy and construction sector are labor 
intensive. 
Keywords: Construction Sector, Economic Growth and Palestine 

���	
  
                                                           

 ،غزة-االقتصاد المساعد بجامعة األزهر أستاذ -∗
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 Leading يعتبر قطاع االنشاءات واإلسكان من أهم القطاعات الرائدة والقائدة
Sector) ( في االقتصاد، لما له من روابط أمامية وخلفية(Backward and 

Forward Linkages)  متعددة شديدة الترابط بالقطاعات االقتصادية االخرى والذي
في النشاط ) الركود(او الضعف ) االنتعاش(يعطي مؤشرا مبكرا على مستوي القوة 

ويعتبر هذا القطاع مساهما رئيسيا في النمو االقتصادي . االقتصادي ودرجة استقراره
ة المضافة ويلعب دورا رئيسيا في زيادة التكوين والناتج المحلي اإلجمالي وخلق القيم

لنامية هذا من الرأسمالي الثابت وكذلك في زيادة مرونة العرض خصوصا في الدول ا
نه يلعب دورا رئيسيا في التأثير على سعر الفائدة وتحفيز ناحية، ومن ناحية أخرى فإ

جيع االستثمار والتشغيل وتخفيض البطالة وتش (Effective Demand)الطلب الفعال 
 Potential)والمضاربة العقارية ويتضمن مستويات عالية من الطلب الكامن 

Demand) ن تقود السياسات االقتصادية المختلفة لتحفيزه وزيادة النمو والذي يمكن أ
  .االقتصادي

همية في توفير البنى التحتية ع دورا اجتماعيا وتنمويا بالغ األويلعب هذا القطا
نموية العامة وتوفير مستلزمات االسكان وتساهم السياسات االقتصادية والمرافق الت

لى رفع مستوى المعيشة والرفاه االقتصادي لمختلف ناجحة والفاعلة في هذا المجال إال
  .شرائح المجتمع من خالل رفع مستوى عدالة التوزيع

من ناحية أخرى، يعاني هذا القطاع عادة من العديد من المشاكل الهيكلية 
والتي قد تقود للخلل وعدم التوازن في القطاع المذكور والعديد من القطاعات 

وبالمثل يعاني هذا القطاع من العديد . االقتصادية االخرى خصوصا في الدول النامية
جل وأحادي الجانب مع االقتصاد بسبب االرتباط القسري طويل األ من المشاكل

  . االقتصاد الفلسطيني االسرائيلي ما ادي لخصوصية هذا القطاع في
همية دور هذا القطاع وكيفية تبلور مكانته من تهدف هذه الدراسة لتوضيح أ

واالقتصاد ككل  خرىسرائيلي وتأثيره على القطاعات األخالل االرتباط باالقتصاد اال
وكذلك لتوضيح مساهمته  .سعارهباب الهيكلية التي تقود الرتفاع أسومحاولة إظهار األ

قتصادي في فلسطين وذللك من خالل تقدير مساهمة العمالة فيه في النمو اال
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ومساهمته في التكوين الرأسمالي الثابت على النمو االقتصادي في االقتصاد 
  .داء هذا القطاعديم بعض التوصيات لتنمية وتحسين أوأخيرا تق. الفلسطيني

ن راضي الفلسطينية بالكثير منشاءات في األفقد مر قطاع االسكان واإل
بأن هذا ، بل يمكن القول 1967الظروف المعقدة والتي ترتبت على احتالل العام 

سطيني ن الصراع الفلأثرا بالسياسات االسرائيلية كون أكثر القطاعات تالقطاع من أ
منية واقتصادية مقيدة للعمران االسرائيلي هو صراع على األرض مما قاد لسياسات أ

المؤسسات كجمعيات  مصادرة االراضي وتقييد عملوالتوسع فيه كتقييد رخص البناء و 
ن السياسة االسرائيلية الموجه نحو استقطاب العمالة الفلسطينية كما أ. االسكان

عمال وهي األ D Jobs-3منخفضة االجر للعمل في الوظائف التي يطلق عليها 
، )1997النقيب،(، (Dangerous)و الخطيرة أ (Difficult)و الصعبة أ (Dirty)القذرة 

يضا لبلدان مرتفعة الدخل والتي يشكل أمال التي ينخفض الطلب عليها في اوهي األع
العمل في قطاع االنشاءات جزءا رئيسيا منها، مما ترتب على ذلك بعض االثار كما 

  -:يلي
استجابة سوق العمل الفلسطيني لحاجة القطاعات االنتاجية االسرائيلية نتيجة  -1
جور مرتفعة نسبيا مما ادى الى تشوه هيكلي عات في ظل أطلب الشديد لهذه القطاال

طة الفلسطينية وحتى خذ بالظهور تدريجيا بعد قدوم السلفلسطيني أفي سوق العمل ال
حادي الجانب خصوصا مع قطاع غزة وذلك من خالل البطالة الهيكلية فك االرتباط أ

  . في سوق العمل
رائيل في قطاع االنشاءات حيث تركزت صادرات خدمات العمل الفلسطينية إلس -2

خرى فقد ارتفعت من جهة أ. في هذا القطاع في اسرائيل عمل ثلثي العمالة الفلسطينية
جمالي العمالة في االراضي الفلسطينية من اهمة العمالة في قطاع االنشاءات إلى إمس

وبقيت هذه النسبة تتذبذب  1981في عام  %10.4الى  1971في عام % 5.6
حوالي  1993وأصبحت في عام % 9.9فبلغت  1991بلغت في عام بشكل طفيف ف

14.9% ،(UNCTAD) .  
ت تؤدي زيادة الدخول الناجمة عن زيادة صادرات العمل إلسرائيل وتحويال -3

لى زيادة الطلب الكلي مما يؤدي الرتفاع االسعار في العمالة الفلسطينية من الخارج إ
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كالمباني والعقارات وهو  (Non-Traded Goods)قطاعات السلع الغير متاجر بها 
  .)1997النقيب،(، (Dutch Disease)ما يطلق عليه بظاهرة المرض الهولندي 

وصا تلك التى مني واالقتصادي خصإن األوضاع المضطربة وعدم االستقرار األ -3
شديد جدا على العقارات خصوصا  لى طلبصاحبت االنتفاضة األولى أدت إ

. منية واالقتصاديةت وملجأ آمن بسبب تردي األوضاع األاألراضي كممتص للمدخرا
وتعتبر هذه الحالة قائمة بصورة دائمة خصوصا في ظل انتفاضة االقصى والعمليات 

كما ان هذه الحروب تؤدي بصورة . العسكرية االسرائيلية على االراضي الفلسطينية
الطلب على هذا القطاع  مستمرة الى تدمير الكثير من المنازل والبني التحتية مما يزيد

  .الحيوي الهام
ن وجود العديد من العمالت في االراضي الفلسطينية وانهيار سعر الدينار إ -4

بات هذه راضي الفلسطينية وتقلنيات كعملة رئيسية متداولة في األاالردني نهاية الثماني
  . ريةلى زيادة االستثمار في المضاربة العقاالعمالت قصيرة وطويلة األجل أدى إ

محدودية المساحات المتاحة بسبب المناطق االمنية االسرائيلية والسيطرة االمنية  -5
الفلسطينيين واإلسرائيليين  المنصوص عليهم في االتفاقات بين Cو B على المناطق
كمصادرة ) الزراعية والصناعية(لى زيادة تكلفة المشاريع االقتصادية مما أدى إ

ثر المصادر المائية الفلسطينية مما أدى إلى أها واستغالل و تجريفراضي الزراعية أاأل
وهي  Aللمشاريع االقتصادية في المناطق  (Crowding Out Effect)المزاحمة 

  . المناطق كثيفة السكان والتي تقع تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية
للداخل  ظيمي وتحويالتهالمضاربات العقارية الناجمة عن غسيل المال التن -5

موال التنظيمية وشبه الحكومية في مجال المضاربة العقارية وكذلك الطلب وتشغيل األ
الحاد على العقارات نتيجة الفوائض المالية المتحققة عن العمل في األنفاق، فجميعها 

االستخدام غير الرشيد باإلضافة الى . عوامل قادت لالرتفاع الحاد في هذا القطاع
  و ما يعرفز مناطق الجذب السكاني والتجاري أالحكومية في مراكمنية و للمقرات األ

  .Central Business District, (CBD)ب  
وتظهر نسبة قطاع االنشاءات الى الناتج المحلي االجمالي زيادة مضطردة 

ن إلى أ 1972في عام % 10لم تتخطى حاجز  فترة ما قبل السلطة ففي حين
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 2016الثالث  العدد...............................................................مجلة الباحث االقتصادي
115 

 SAI, different)ثمانينيات وبداية التسعينياتفي نهاية عقد ال% 20تجاوزت نسبة 
Issues)10لى ما يربو قليال على نسبة إ، ثم عادت هذه ال%(PCBS, Different 
Issues)  مع قدوم السلطة الفلسطينية على الرغم من االهتمام الشديد من جانب

مما  الطلب والعرض بقطاع االسكان وذلك لتلبية احتياجات العائدين مع قدوم السلطة،
  . قد يعتبر مؤشرا على المرض الهولندي وانخفاض حدة الظاهرة مع قدوم السلطة

يضا ازدياد مضطرد في القيمة المضافة لقطاع االنشاءات وقد نجم عن ذلك أ
مليون ثم اخذ  230إلى  1972مليون دوالر في عام  74.5ن فقد ارتفعت م
  .على التوالي 1993و 1987مليون في عامي  444و  300ن بلغ باالرتفاع إلى أ

لي االجمالي وعلى الرغم من تراجع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المح
ت باالرتفاع حتى قبيل ن القيمة المطلقة للقيمة المضافة استمر مع قدوم السلطة إال أ

 618وتضاعفت تقريبا الى  1998مليون دوالر عام  370قصى فبلغت انتفاضة األ
  .نها تراجعت الحقا بسبب االنتفاضةإال ا 1999مليون عام 

همية االستثنائية لهذا القطاع برزت أن األ لىوتشير كافة االحصاءات السابقة إ
نية على العمل في اسرائيل في عقد السبعينيات نتيجة اعتماد جل العمالة الفلسطي

  . ن ثلثيها قد تخصص للعمل في قطاع االنشاءاتخصوصا أ
ءات للعمالة فقد بلغت ذروتها مع قدوم السلطة ما عن نسبة استيعاب االنشاأ

وذلك  1999عام % 22.1كأقل نسبة الى  1996عام % 16.8فتراوحت ما بين 
عام % 10.7ثم تراجعت كاتجاه عام حتى بلغت . 1999-1995لألعوام ما بين 

وتعمل معظم هذه العمالة . 2011عام % 13.9لى متحسنة بعد ذلك لتصل إ 1998
لمنظم وبلغت نسبة العمالة في القطاع المنظم للقطاع غير المنظم في القطاع غير ا

الرغم من أنه ال يشغل النصيب  فعلى. (MAS, 2006)% 8.4حوالي  2004عام 
على من ضعف تاجية العامل في قطاع االنشاءات أن اناألكبر من العمالة إال أ

على مل في الصناعة وأبة إلنتاجية العاوكانت مقار . انتاجية العامل في الزراعة والنقل
جر االسمي غ كذلك معدل األوبل%. 80من انتاجية العامل في التجارة بحوالي 

جر بين كافة القطاعات االقتصادية والذي بلغ أ علىأ شيكل يوميا وهو 117.4
  .PCBS, 2011)(شيكل يوميا  74.3متوسطه في فلسطين 
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االنتاج  الى منع دخول مدخالت دى الحصار المفروض على قطاع غزةأ
في قطاع % 3.3إلى لى انخفاض مساهمة االنشاءات في الناتج األساسية مما أدى إ

% 14لى حصة لإلنشاءات من الناتج تزيد عن غزة ثم أدى عودة دخول مواد البناء إ
دة القيمة المضافة في االنشاءات لقطاع غزة وكذلك زيا% 20في فلسطين وأكثر من 

خرى بينما بلغت في فة القطاعات االقتصادية األمن كا وهي نسبة اعلى% 35.6لى إ
وكانت نسبة زيادة القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية في % 232.2قطاع غزة 
 نتيجة زيادة القيمة المضافة في قطاع االنشاءات وكل ذلك للعام% 50.6قطاع غزة 

2010 )(PCBS, 2011.   
 2011الي الثابت عام كذلك بلغت نسبة المباني الى اجمالى التكوين الرأسم

  .في قطاع غزة% 90و في االراضي الفلسطينية% 82حوالي 
الهيكلية التي تمنح قطاع  سبابهر مما سبق ان هناك مجموعة من األيظ

همية خاصة في االقتصاد الفلسطيني مثل ارتباطه باالقتصاد االسرائيلي وما البناء أ
عمالة  وق العمل بفائض منيترتب على ذلك من ظاهرة المرض الهولندي وتحوير س

ن عدم االستقرار السياسي واالقتصادي وسياسات اإلنشاءات، باإلضافة إلى أ
  .االحتالل قادت النخفاض مرونة العرض في هذا القطاع وارتفاع تكاليفه

 وهناك العديد من االسباب الداخلية كانخفاض التمويل لإلسكان وغسيل االموال
  ن عدم االستقرار المالي بسبب عدم وجودوالمضاربة العقارية الناجمة ع

  .منية في مناطق الجذب السكانيير الرشيد للمقرات األفلسطينية، واالستخدام غ عملة
  همية الدراسةأ

همية الدراسة لتركيزها على قطاع هام وحيوي حيث ان قطاع تكمن أ
تكوين ال االنشاءات قد شغل خالل العقود االربعة الماضية نصيبا جوهريا ومهما من

لى حصة مهمة من القيمة المضافة والناتج المحلي الرأسمالي ومن العمالة أدت إ
شد القطاعات تأثرا بوجود االحتالل وال يزال كذلك بسبب كما أنه من أ. االجمالي

ولى حد علمنا التي كما أنها الدراسة األ. ي احادي الجانب مع اسرائيلاالرتباط القسر 
  .زوايا التحليل المختلفة وكذلك كميا وقياسياتعالج هذا القطاع من كافة 

  فرضية الدراسة
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وجد عالقة طردية ومعنوية بين كل من حصة قطاع االنشاءات في العمالة ي
نمو االقتصادي في فلسطين من ومساهمته في التكوين الرأسمالي الثابت من جهة وال

  . خرىجهة أ
لمتغيرات لقياس دور قطاع نستخدم في هذه الدراسة مجموعة من ا :بيانات الدراسة

االنشاءات على النمو االقتصادي وقد حصلنا على قيم هذه المتغيرات من اصدارات 
 19وتشكل البيانات سلسلة زمنية من . مختلفة للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

، وقد حصلنا عليها باألسعار الثابتة للعام 2012-1994مشاهدة سنوية من العام 
  .سابها من المصدركما تم ح 2004

  :المتغير التابع 
 Gross (Y) 2004اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني الحقيقي باألسعار الثابتة لعام  

Domestic Product (GDP).  
  : المتغيرات المستقلة

 Gross Fixed Capital Formation)جمالي التكوين الرأسمالي الثابت إ -1
(GFCF))  

 (Employment)جمالي العمالة إ -2
كما في المعادلة  (Con. Capital)النشاءات كنسبة من التكوين الرأسمالي الثابتا -3
)2.( 
كما في المعادلة  (Con. Labor)نسبة العمالة في االنشاءات الى العمالة الكلية  -4
)3.( 

 OLS Ordinaryتستخدم هذه الدراسة طريقة المربعات الصغرى :سلوب القياسياأل
Least Squares اع االنشاءات في النمو االقتصادي في فلسطين ثر قطفي تقدير أ

خذ بعين الشهيرة، مع األ Cobb –Douglasوهي عبارة عن دالة كوب دوجالس 
وبهذا . االعتبار الوزن النسبي لقطاع اإلنشاءات في كل من رأس المال والعمالة الكلية

اريتم الطبيعي تكون المعادلة التالية المراد تقديرها هي التحويل الخطي باستخدام اللوغ
  :وتظهر على النحو التالي
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ح في المعادلة وقد تم احتساب المتغيرين االخيرين كنسبة على النحو الموض
من ناحية وازدواجية  Multicollinearity وذلك لتجنب االزدواج الخطي) 3(، ) 2(

، وذلك كما  Yao, (2007)خرى، من ناحية أ (Double accounting)الحساب 
   3، 2يظهر في المعادلتين 

Con. Capital = ( Con. Capital / ( Con. Capital + GFCF)) ……(2) 
Con. Labor = ( Con. Labor / ( Con. Labor + Labor)) …….(3)  

   (Variables Stationarity) )السالسل الزمنية(اختبار سكون المتغيرات 
سلة ذا لم يتم اختبار سكون السلاالنحدار للسالسل الزمنية مضللة إتعتبر نتائج 

ومن  (At the Level or the First Difference)ول سواء في المستوى أو الفرق األ
وقد كانت كافة المتغيرات غير  (Co-integration)جراء اختبار التكامل المشترك م إث

  ).1(خذ الفرق األول، كما يظهر من الجدول بعد أ ساكنة إال
  وللسالسل الزمنية إال عند الفرق األ يوضح عدم سكون ا )1(جدول 

ADF  Variables 

1st Difference Level 

-2.862* -0.354 Y 
-3.480** -2.228 GFCF 
-3.227** 0.135 Labor 
-3.975*** -1.873 Con. Capital 
-3.479** -1.332 Con. Labor 

Johansen tests for Co-integration 
 5 % Critical Value  Trace statistics 

No Co-integration 68.52 57.4445* 

  %1’ %5’ %10تشير لمستوى معنوية *** ’ **’ *
  (The Econometric Results)ية النتائج القياس
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 عند تقدير االنحدار للسالسل الزمنية فعادة ما تظهر مشكلة
(Autocorrelation)   وقد ظهرت لدينا هذه المشكلة مما استدعى حلها بأحد االساليب

ويمتاز هذا االسلوب بتقدير  Prais-Winsten AR(1) regressionعالية التقنية 
الفرق األول وقد تم معالجة مشكلة االرتباط الذاتي، وقد  القيمة المفقودة نتيجة اخذ

 :ظهرت النتائج على النحو االتي
 Prais-Winsten AR(1) regression -- iterated)يوضح اختبار  ) 2(جدول

estimates) 
 Coefficient Variables 
Number of observations=  18 0.272 *** 

(3.71) 
GFCF 

Adj R-squared = 0.919 0.778*** 
(6.47) 

Labor 

Root MSE  = 0.031 0.266 *** 
(3.32) 

Con. Capital 

 0.252** 
(2.32) 

Construction Labor 

NO Auto-correlation 2.34 < 4-dU (2.37) Durbin-Watson d-statistic  

 The symbols *, **, *** stand for the 10%, 5% and 1% significant. 
عنوية كافة المتغيرات ومستوى عالى من جودة النموذج حيث تظهر النتائج م

باإلضافة لخلوه من مشكلة االرتباط . من النمو االقتصادي في فلسطين% 92يفسر 
 .Auto-correlationالذاتي 

يف العمل حيث ن االقتصاد الفلسطيني اقتصاد كثيتضح من النتائج أيضا أ
. ال الدول الناميةالمال كما هو ح سيعتمد على العمالة أكثر من اعتماده على رأ

س المال في عالية المرونة مقارنة برأ س المال في قطاع اإلنشاءاتولكن مساهمة رأ
ما بالنسبة للعمالة في قطاع اإلنشاءات فعلى أ. قية قطاعات االقتصاد الفلسطينيب

) توسطقل من المأ(نها تعتبر منخفضة إال أ الرغم من ارتفاع مرونتها في دالة اإلنتاج
  .مقارنة بمجمل القطاعات االقتصادية وذلك نتيجة كثافة االستخدام للعمالة

ن هناك عالقة معنوية موجبة قوية بين النتائج صحة الفرضية بأ تظهر
فزيادة . مساهمة كل من العمل ورأس المال في قطاع اإلنشاءات والنمو االقتصادي
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لكل منهم تؤدي لزيادة النمو  %10رأس المال والعمالة في قطاع اإلنشاءات بنسبة 
  .على التوالي% 2.5، % 2.6االقتصادي بنسبة 
 يوضح معامل تضخم التباين الختبار االزدواج الخطي )3(جدول 
1/VIF VIF Variables 

0.3297  3.03  GFCF 

0.3496  2.86  Labor 

0.6598  1.52  Con. Capital 

0.8525  1.17  Construction Labor 

  2.15    

جل جودة ودقة م وجود مشكلة االزدواج الخطي من أالتأكد من عدوقد تم 
ن قيم أعاله أ 3، يوضح جدول VIF النتائج وذلك من خالل معامل تضخم التباين

VIF عمليا، إذا  .وهو ما يدلل على عدم وجود مشكلة االزدواج الخطي 5قل من أ
طي، أما إذا كان فيشير لوجود االزدواج الخ 10كبر من كان معامل تضخم التباين أ

 .(Kennedy, 2003)فتصبح مشكلة تحتاج لمعالجة،  30على من أ
  النتائج والتوصيات

 ذ ال يوجد معاهد للتعليم المهني في قطاعتطوير نظام التعليم المهني إ -1
نة بمجمل اإلنشاءات، وهو ما يدل عليه انخفاض مرونة العمالة في القطاع مقار 

 .خفاض استخدام العمالة الماهرة يضا الناالقتصاد، وهو ما يشير أ
عادة هيكلة العمالة الفلسطينية لتغذية القطاعات االقتصادية بالعمالة الكفؤة إ -2

خصوصا في . سعار العمالةوالمالئمة، من أجل زيادة مرونة االنتاج وتخفيض أ
  . ظل التباين الشديد في انتاجية العمالة بين القطاعات االقتصادية المختلفة

ويل االسكاني ونقل المقار االمنية لخارج مقاطعات االسكان واألعمال توفير التم -3
  .ير في قطاع االنشاءاتالمركزية وكذلك تنظيم القطاع الغير رسمي الكب

ر سعاس المال في قطاع االسكان مما قد يحسن األأالعمل على زيادة استخدام ر  -4
  .سعار العمالة في هذا القطاعالنسبية في هذا القطاع وتخفيض أ
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تسخير جزء من االنفاق الرأسمالي العام إلسكان الفقراء للحد من تعاظم األسعار  -5
وٕاتباع سياسات مالية وضريبية لزيادة مرونة عرض قطاع االنشاءات وتخفيض 
تكلفة انتاجه ولتخفيف حدة المضاربة في هذا المجال خصوصا من المال 
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  "Ian Macneil"لتسويق بالعالقات في ظل نظرية العقد االجتماعي لـا

- Abada Mohamed * 
- Pr.Mohd Roslan Bin Mohd Nor**  

 

  :الملخص
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على البعد االجتماعي لعالقات التبادل التسويقي في 

؛ نحاول من خاللها ابراز أهم األسس التي تقوم "Ian Macneil"ظل نظرية العقد اإلجتماعي لـ
ريتين عليها النظرية وأهم الخصائص التي تميزها عن نظريات التبادل القائمة على النظ

كما نحاول تقديم أهم مساهمات النظرية في مجال . الكالسيكية والنيوكالسيكية للتبادل التسويقي
التسويق بالعالقات، فباعتبارها نظرية شاملة تمس مختلف الميادين سواء االدارة أو السياسة أو 

  .المبادالت التجارية الدولية ومختلف عالقات التبادل البشري

 Ian"عالقة التبادل، التسويق بالعالقات، نظرية العقد االجتماعي لـ :الكلمات المفتاحية
Macneil."  

Le Résumé: 
Cet article vise à mettre en évidence la dimension sociale de 

l'échange en marketing relationnel dans le cadre de la théorie du contrat 
social de "Ian Macneil". Grâce à laquelle nous essayons de mettre en 
évidence les fondements les plus importants de la théorie et les 
caractéristiques les plus importantes qui les distinguent des théories 
classiques et néoclassiques de d'échange marketing. Comme nous 
essayons de fournir les contributions les plus importantes théoriques au 
domaine de marketing relationnel, comme une théorie globale affecte 
divers domaines, que ce soit l'administration ou de la politique ou le 
commerce international et divers échanges de relations humaines. 
 

  

  

  
                                                           

  برج بوعريريج -جامعة محمد البشير االبراهيمي ،LEZINRU، مخبر أستاذ مساعد *
  ماليزيا -أستاذ التعليم العالي جامعة ماليا  **
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   مقدمة
القت النظريتين الكالسيكية والنيوكالسيكية للتبادل عدد من االنتقادات، 
تتمحور في مجملها حول موضوع التحليل في عملية التبادل ومكانة الزمن في سيرورة 

عبر البحوث التي أجراها حول التبادل، أن " Macaulay, 1963" بين. عملية التبادل
ادل وتبني السلوك التعاوني يساهم في تقليل اللجوء إلى توطيد الثقة في عالقة التب

غالبا ما تتفاعل المؤسسات في مجال ، "Macaulay, 1963" العقود الرسمية؛ فحسب
عملها بناء على معايير غير رسمية توجهها النشاطات االعتيادية اليومية، تسمح هذه 

م قانوني؛ فهي تضمن المعايير في نجاح انجاز العقد دون حاجة اللجوء إلى أي نظا
. )p54,7(بعض المرونة من خالل تجنب االنغالق في مصطلحات الصارمة للعقود

 ,Ian Macneil, 1978" في نفس السياق، وبارتكازه على نظرية العقد االجتماعي، أعاد

النظر في فرضية انتهازية األفراد، حيث يكمن الهدف الرئيسي لدى طرفي " 1980
ن الكالسيكية والنيوكالسيكية تعظيم أرباحهما وال يوجد أي رابط التبادل حسب المقاربتي

يرى مسألة تعظيم األرباح تدخل من ضمن " Macneil"عالئقي بين األطراف؛ إال أن 
كما يفترض أن أطراف التبادل ؛  )p3,6(اعدد من األهداف التي يود األطراف تحقيقه

قة بانتهاء عملية التبادل يكلف يسعون إلى الحفاظ على عالقة بينهما، فانتهاء العال
؛ إن أطراف التبادل عبارة عن كائن )بسيكولوجية(األطراف خسارة اقتصادية ونفسية 

اجتماعي، تمثل الهوية عنصرا أساسيا في العالقات الناشئة عبر عملية 
إثبات على أن المنطق الذي يحكم " Macaulay"و" Macneil" أراد. )p3,6(التفاعل

أن يكون مجرد بنود قانونية، يتم الرجوع إليها في حالة نشوب نزاع؛ العقود أبعد من 
التي ساعدت على فهم أهم " العقد العالئقي"في هذا السياق نظرية " Macneil"واقترح 

بين مصطلحي " Macneil" كما يفرق؛ )p50,7(األبعاد االجتماعية في عالقات التبادل
ة انتقال القيم المادية المتبادلة بين ، حيث تمثل الصفقة عملي"العالقة"و" الصفقة"

طرفي العقد؛ أما العالقة تمثل القيم المعنوية المتبادلة خالل فترة زمنية طويلة نسبيا 
؛ )p51,7(تكون فيها شخصية وسلوكات أطراف التبادل موضوع عملية التحليل

د حاضر، تستن" عالقة تبادل"فعنصر الزمن حسب نظرية العقد العالئقي مهم، فلكل 



 Ian Macneil" ........  Mohd Nor Mohd Roslan Bin &  Abada Mohamed"الWسويق yلعالقات يف ظل نظرية العقد �جoعي لـ

 

 2016الثالث  العدد...............................................................مجلة الباحث االقتصادي
124 

" التفاعل المستقبلي"إلى ماض، وتأمل االستمرار في المستقبل، فهي تحتمل مفهوم 
  .)p53,7(على المدى الطويل بسبب الرغبة في استمرار العالقة

  : النظرية الكالسيكية والنيوكالسيكية لمفهوم التبادل .1
تقدم لنا النظرية االقتصادية الجزئية نموذجا يفسر حاالت السوق باالرتكاز 

عامل السعر كأساس لعملية التحليل؛ وكأداة وحيدة يتم عبرها الحفاظ على توازن  على
السوق؛ كما تفترض هذه النظرية توافر شروط المنافسة التامة، التي تنحصر في 

تعدد المنتجين، حيث أن . تجانس السلعة المنتجة؛ ب. أ: )p85,2(العناصر التالية
تعدد المستهلكين حيث أن . السعر؛ جدخول وخروج منتج إلى السوق ال يؤثر في 

توافر المعرفة التامة . دخول أو خروج مستهلك إلى السوق ال يؤثر في السعر؛ د
فالنظرية الكالسيكية تنظر إلى المنتجين . بأحوال السوق، وخاصة السعر السائد

والمستهلكين واللذين يمثالن طرفي التبادل على أنهما وسيلتين يتم على أساسهما 
  .حاالت الطلب والعرض وتحقيق توازن السوق تحليل

، "تكلفة الصفقة"أما النظرية النيوكالسيكية، فقد تطورت في ظل مدرسة 
خالفا للمقاربة الكالسيكية التي ترتكز ؛ )Williamson, 1975, 1985")9,p4"بريادة 

مية على مفهوم المنافسة التامة للسوق، تفترض المقاربة النيوكالسيكية وجود عالقة هر 
وكل طرف يسعى إلى تحقيق أهدافه حتى لو ؛ )p37,6(بين الفاعلين في السوق

تطلب األمر خسارة الطرف اآلخر؛ فهي تعتمد على منطق قوة التفاوض لدى طرفي 
   :)p24,3(تقوم نظرية تكلفة الصفقة على فرضيتين أساسيتين. التبادل

المحيط بطريقة كاملة، أي أن الفرد ليس له القدرة على فهم : الرشادة المحدودة -
ألنه ال يمتلك المعلومات الضرورية والكافية التخاذ القرار المناسب في الوقت 

 المناسب، فيكون قراره ضمن حالة عدم التأكد؛

أي أن الفرد بطبيعته انتهازي، فهو عادة ما يعمل لمصلحته : انتهازية الفرد -
  .ارضت المصالحالشخصية، وعند االقتضاء يعمل على خسارة شريكه إذا تع

أغفلت النظرية الكالسيكية عنصرين أساسيين في تحليل عملية التبادل، 
ورغم أن المقاربة . يتمثالن في البعد الزمني والبعد االجتماعي للفاعلين االقتصاديين
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النيوكالسيكية حاولت تجاوز هذا النقص وأدرجت مفهوم الزمن في تحليل عملية 
النظرة االقتصادية البحتة التي تصف بها أطراف التبادل؛ التبادل؛ إال أنه يعاب عليها 

حيث ألغت الجانب االجتماعي وأبعدته عن عملية التحليل، وهو ما ينافي واقع 
عمليات التبادل بشكل خاص والطبيعة البشرية بشكل عام؛ أين يلعب الجانب 

  .االجتماعي دورا هاما في عملية التبادل
  : ادل التسويقيالبعد االجتماعي لعالقات التب .2

من بين الكتاب األوائل الذين أعادوا النظر في النظريات " Ian Macneil"يعتبر 
الكالسيكية للعقود، فخالل سنوات السبعينيات قدم انتقادات قوية للعقد القانوني 

 جراء عقود تتضمن المنظور االجتماعي فقطإقليدي؛ وطرح السؤال حول امكانية الت
)6,p3( )Ivens, 2004( . ساهمت خبرته بصفته رجل قانون وخبير في العقود والتحكيم

الدولي في بناء تصور شامل ودقيق حول حقيقة عقود التبادل، والحظ وجود فجوة بين 
مضمون العقود المبرمة وواقع تفعيل هذه العقود؛ ففي حاالت نشوب نزاع بن أطراف 

ال من المضامين التعاقدية التبادل غالبا ما يلجأ األطراف إلى العرف االجتماعي بد
حسب هذه النظرية، يسعى أطراف التبادل تحقيق مجموعة من األهداف أين . القانونية

يكون تعظيم المنفعة واحدة منها؛ بخالف النظريات التقليدية التي ترى أن هدف عملية 
فالعقود الكالسيكية والنيوكالسيكية ال تستطيع تفسير . التبادل تعظيم المنفعة فقط

لحوكمة التي ميزت المبادالت الحديثة، وهذا راجع لعدم أخذها بعين اإلعتبار البعد ا
يفترض أن أطراف التبادل يسعون إلى " Macneil" :فـ؛ )p3,6(العالئقي لعملية التبادل

الحفاظ على العالقة؛ حيث ترتبط العالقة أساسا بجوانب رسمية وأخرى غير رسمية، 
فأطراف التبادل على حد . ية والتكاليف البسيكولوجيةمتمثلة في التكاليف االقتصاد

كائنات مجتمعية تمثل الهوية جزءا رئيسيا في عالقاتهم، وبالتالي " Macneil" تعبير
  . )p50,7(تعتبر جزءا من تفاعالتهم

قاعدة رئيسية في  "Macneil" :في نظرية العقد االجتماعي لـ" العالقة"تعتبر   
هو الترابط " العقد العالئقي"لية األساسية التي يرتكز عليها تحليل عملية التبادل؛ فاآل

اإلقتصادي واالجتماعي، الذي يساهم في تنمية تطور التفاعالت بين 
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إثبات أن المنطق الذي يحكم عقود التبادل أبعد " Macneil" أراد. )p7,8(األطراف
لمدفوعة؛ فالعقد من كونه صورة قانونية، كما ال يتوقف التبادل على القيمة النقدية ا

الذين قاموا أو يقومون ) شخص حقيقي أو معنوي(العالقات بين األفراد :" حسبه يمثل
التبادل عبارة عن عقد يتميز " Macneil" :، فبالنسبة لـ"تبادل أو سيقومون بعملية

باالستمرارية عبر الزمن؛ وعلى هذا األساس اقترح نظرية تساعد على فهم أهم األبعاد 
   .التي تحيط بعملية التبادل االجتماعية

  :األسس التي تقوم عليها نظرية العقد االجتماعي .3
" الصفقة"التمييز بين مفهومي ، "Macneil" األساس الذي تقوم عليه نظرية

؛ فالصفقة حسبه عبارة عن عملية تبادل تكون فيها القيم المنقولة معروفة "العالقة"و
آلية من طرف آلخر؛ أما العالقة عبارة عن وتنتقل بصفة ) نقود مقابل منتجات، مثال(

عملية تبادل من الصعب تقييم القيم المتبادلة فيها، ألنها ترتبط بهوية أطراف التبادل 
باالعتماد على هذا التمييز، قدم الكاتب ما . )p6,10(والزمن غير المحدد لهذه العالقة

: ث تعرف على أنهاحي ؛"Macneil":معايير العقد االجتماعي لـ"أصبح يصطلح عليه 
قواعد اجتماعية وتنظيمية رئيسية، يتم االعتماد عليها إلقامة عالقة ناجحة؛ حيث "

 )p363,5("تدلنا على الذي يجب أخذه بعين االعتبار أثناء عملية تقييم العالقة

)Macneil, 1980( فالمعايير إذا عبارة عن تلك المشاعر والمعتقدات والتوقعات ؛
ية والتنظيمية، المقبولة والمشتركة والمتوقعة من قبل األطراف والمبادئ االجتماع

 التبادل، التي تمتلك قوة اإللزام أو الضغط االجتماعي وتساعد على نجاح العالقات

)Durif, 2008(.  وعلى هذا األساس ميز الكاتب بين نوعين من المعايير، تتمثل
  .معايير العالئقيةاألولى في المعايير الصفقاتية، وتتمثل الثانية في ال

   :المبادالت الصفقاتية .3.1
: خمس معايير لتمثيل المبادالت الصفقاتية، تتمثل في" Macneil" حدد

المعاملة بالمثل، تنفيذ مخطط العمل، الوفاء بالعقود، االصالح والثقة والتوقعات، 
انشاء وتقييد السلطة؛ تعتبر هذه المعايير ضرورية لقيام أي عقد؛ وفيما يلي 

  :مختصر للمعايير التعاقدية تعريف
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Mutuality( معيار المعاملة بالمثل .1.3.1
 يقوم هذا المعيار على )40ص، 1():*

المبدأ تساوي المركز التفاوضي ألطراف التبادل؛ حيث يسمح لكل طرف تحسين 
وضعيته التبادلية، ويتيح امكانية التقاسم العادل لفائض عملية التبادل؛ فهو يرتكز 

كما تبين الكثير من النظريات االجتماعية أن  .الة واالنصافعلى مفهومي العد
يتبعه  العطاء أن يتم خالله التبادل عبر عمليةويفترض  ،التبادل هو أساس العالقة

بتكرار  شعور بااللتزامفعندما يتبادل فردان شيئين ينتج عن ذلك  ؛العطاء يليه ثماألخذ 
 :)p557,5(على االفتراضات التاليةكما تقوم هذه النظريات االجتماعية  ؛التبادل

التبادلية عامة وتوجد في (وجود ضوابط أخالقية للرد بعد اإلستقبال لدى الطرفين  -
 ؛)كل الثقافات

 بل قد يتم االستالم اآلن ويؤجل الرد، ال يفترض في التبادالت التوازن الحالي -
 ؛إلى حين

الهبة "ائم على مفهوم الق تجعل التبادلية من التفاعل ممكنا ألن نموذج التبادل -
مطبق في جميع  ،الذي أساسه إرادة الفرد في تنمية التبادل مع اآلخرين "الدائنة

 ؛المجالت لمصداقيته وعموميته
تهدف التبادلية إلى اإلبقاء على الجماعة وتحسين ظروفها من خالل خطة  -

  . اقتصادية
 Implementation()االلتزام بالجدول الزمني(معيار تنفيذ مخطط العمل  .1.3.2

of planning(:   يقوم هذا المعيار على تحديد الكيفية التي تنجز بها األعمال، من
خالل تحديد الشروط وأسلوب تنفيذ عملية التبادل؛ يتكون هذا المعيار من عنصرين 

فنجاح عملية التخطيط يرتكز على مدى وضوح  التخطيط وسرعة االنجاز؛: رئيسيين
دل، وهو ما يساهم في تحديد األدوار والمطلوب من األهداف التي سطره طرفي التبا

بعبارة أخرى يشمل هذا المعيار االلتزامات التي ينبغي الوفاء بها في . كل طرف
رغم أهمية هذا . المستقبل، وعلى بعض العناصر التي تحدد طريقة تنفيذ المخطط

                                                           
* In work published prior to 1983 Macneil used the label “mutuality” but after 1983 he used 
the label “reciprocity”. 
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إحترام المواعيد، (المعيار فإنها قليلة تلك الكتابات التي تطرقت لهذا العنصر ومكوناته 
التي تعتبر عناصر مهمة ، )اآلخر وحضوره، التقيد بالتوقيتمدى توافر الطرف 

 .)p558,5(لضمان حسن سير واستمرارية العالقة

يقوم هذا المعيار على : )Effectuation of consent( معيار الوفاء بالوعد .1.3.3
لوغ األهداف، وتجنب ب: مبدأ احترام االلتزامات التعاقدية؛ من بين صور هذا المعيار

أين يجتهد أطراف التبادل إلى تحقيق األهداف المتفق عليها ضمن الجدول . األخطاء
الزمني، مع تجنب الوقوع في أخطاء التي تعكس مدى تحكم أطراف التبادل في 

نجد أن " Morgan & hunt"بالعودة إلى أعمال . األمور ودرجة االحترافية لديهم
م، متغيرات منبثقة من هذا المعيار وتعتبر مفاهيم أساسية في الرضا، والثقة واإللتزا

التسويق بالعالقات؛ فالرضا يمثل المستوى الذي بلغته المؤسسة في وعودها، كما 
تلعب الثقة دورا محركا مهما في العالقة لدعمها نية التعاون وٕارادة استمرارية في 

ظة على العالقات في المدى العالقة، ويتحدد االلتزام بالرغبة في تطوير والمحاف
رغم أهمية هذ المعيار، القليل هي تلك الدراسات التي . الطويل لجميع األطراف

 .تطرقت لهذا المعيار خصوصا في مجال التسويق رغم عالقته الوثيقة به

 ;The linking norms: restitution(التعويض و  اإلصالحو  الربطمعايير  .1.3.4

reliance; and expectation( : م هذا المعيار على امكانية التعويض العادل في يقو
حالة عدم احترام أحد األطراف بالتزاماته، كما يمكن ألحد األطراف الوثوق بوعود 
الطرف اآلخر وتوافقها مع تطلعاته؛ فهي ترتبط بالتصريح الواضح للواجبات 

ة استجابة للظروف غير المتوقع .من صورها تقديم ضمانات عن النتائج. والشروط
يسعى هذا العيار إلى تحديد ومجابهة أي تغيير في طبيعة العقد من خالل العناصر 

 .)42، ص1(حسن وسرعة الرد، االعتمادية، والفوائد المتوقعة: الثالثة مجتمعة

 Creation and restraint of( معيار انشاء وتقييد السلطة .1.3.5

power( : سلطة أطراف يقوم هذا المعيار على صياغة عقود تساعد على تقييد
فالسلطة بناء على هذا المعيار تقع بين . التبادل، حيث ترتبط بمفهوم توزيع السلطات
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؛ على سبيل المثال يمكن أن تتمثل في رغبة المساهمين في حضورهم أطراف التبادل
 حصصهم وحقهم مجالس اإلدارة وٕامكانية االطالع على مجريات االجتماعات بنسب

  .)p29,4(ية تنبؤات وتوقعات المؤسسةفي اإلطالع على استراتيج 

 
  : المبادالت العالئقية .3.2

، الحفاظ على العالقة، )سالمة الدور(النزاهة : تتمثل في العناصر التالية
المرونة، االنسجام مع النسيج االجتماعي، االنسجام مع البيئة التي تتم فيها عملية 

  :التبادل؛ وفيما يلي مفهوم هذه المعايير
 يقوم هذا المعيار على مفهوم): Role integrity( دورمعيار سالمة ال .2.3.1

  نمط" Macneil"الحفاظ على دور نزيه وايجابي ألطراف التبادل؛ فالدور حسب 
من السلوك المتوقع من شخص في حالة تواصل مع أشخاص آخرين، ولكل فرد 
مكانة اجتماعية معينة، كما أن الوظيفة االجتماعية هي أساس الثقة والتطلعات 

متوقعة؛ أما سالمة الدور يمكن تعريفها من خالل الخصائص المحددة لمختلف ال
). Paulin, 1998(األدوار التي يمكن أن يلعبها األطراف عبر عالقة طويلة المدى 

كفاءة أطراف التبادل، : من بين العناصر التي يمكن اعتبارها محددا لسالمة الدور
لقدرة على ابداء االحترام، معرفة حاجات التماثل المدرك، االستقرار في األدوار، ا

فهذا المعيار يعتمد أساسا على مستوى التواصل والترابط وتاريخ . الطرف اآلخر
 العالقة، حيث يمثل مواقف أساسية في العالقات الشخصية؛

 يقوم هذا): Contractual solidarity( التضامن وصون العالقةمعيار  .2.3.2
ن العالقة من الفشل والحفاظ على استمراريتها؛ المعيار على سعي أطراف التبادل صو 

يرى . يتم ذلك عبر اتباع سياسة تضامنية تقوم على الثقة التي تساهم في دعم الوالء
"Macneil "ن الحفاظ على العالقة يتطلب إلى حد ما الحفاظ على مبدأ المعاملة أ

لسلوكية المقبولة بالمثل والتبادل أي أن يعمل الطرفان في إطار مجموعة من القواعد ا
من طرف جميع األطراف التي لها عالقة بعملية التبادل وثقتهم في إمكانية االعتماد 

التضامن على أنه توقع متبادل بأن  "Heide & John" )44، ص1(يعرف. المتبادل
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يسعى الطرفان للتعاون والدعم في األوقات الصعبة وفترات األزمات، وكذا في أوقات 
 .القوة والنمو

 La flexibilité ou( النزاعات العالئقية مع نسجامواال يار المرونة مع .2.3.3

Harmonisation des conflits relationnels :( قابلية يقوم هذا المعيار على
، والقدرة قدرة أطراف التبادل على توقع التغيرات التي تمس بيئة التبادل والتكيف معهاو 

العالقة إذا تم تجاهل التغيرات التي  حيث أنه ال يمكن أن تستمر ؛على حل النزاعات
إلى أن االهتمام بالمرونة ال يعني )p29,4(تجدر االشارة . يمكن أن تمس بيئة التبادل

تجاوز معيار التخطيط، إذ يبدو للوهلة األولى أن هذا المعيار يتعارض مع المعيار 
ادل يجعل الصفقاتي وهو تنفيذ المخطط، إال أن التفكير االستراتيجي ألطراف التب

التوفيق بين هذين المعيارين ممكنا جدا، خاصة عند حدوث نزاعات في المراحل 
 .المتقدمة من العالقة

 )تعاقدية-المعايير فوق( معيار االنسجام مع البيئة التبادلية .2.3.4
)Harmonization of the social matrix or Supra-contractuelles  :(

 الحرية،(لتبادل المبادئ العامة للمجتمع يقوم هذا المعيار على احترام أطراف ا
، وال )وغيرها الخصوصية، الواجبات العامة، االيديولوجيات، العقائد العدالة، المساواة،

 يتم ذلك إال من خالل حوكمة العالقة أي الرشادة في إدارة عالقات التبادل؛

 يقوم هذا): Proprietary of means( االستغالل األمثل للوسائلمعيار  .2.3.5
التي  األسس المتعارف عليها في مجال العمللمعيار على احترام أطراف التبادل ا

احترام أخالقيات المهنة، المساهمة في حماية : مثال(تتم بها عملية التبادل 
؛ فاالحترافية في استغالل الموارد المرتبة مباشرة بعالقة التبادل من )الخ...البيئة

 .العالقةأهم المكونات المساهمة في نجاح هذه 
   :مساهمات النظرية في نظرية التسويق بالعالقات .4

والمعايير التي " Macneil" بعد عرض مفهوم نظرية العقد االجتماعي لـ
يمكن أن تحيط بعملية التبادل، يتم في األسطر الالحقة تقديم أهم الدراسات 

ات العالق: التسويقية التي اهتمت بالنظرية عبر التطرق لثالث قطاعات رئيسية
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العالقات بين المؤسسات والموزعين؛  ؛)B to B( بين المؤسسات الصناعية
حيث يتم . والمؤسسات المالية) واإلنتاجية(العالقات بين المؤسسات الصناعة 

عرض سلسلة من الدراسات حول الموضوع، وتقديم بعض المالحظات المرتبطة 
  .بعملية تفعيل المعايير من وجهة نظر تسويقية

 ,Kaufmann et Stern" يعتبر :قد االجتماعي في قطاع التوزيعمعايير الع .4.1

من بين أولى باحثي التسويق الذين اهتموا بمعايير العقد االجتماعي " 1988
حاول الباحثان قياس أثر المعايير على الصراعات التجارية على ، "Macneil":لـ

ضامن، سالمة الت: مستوى سلسلة التوريد، من خالل تحليل ثالث معايير تعاقدية
خلصت الدراسة إلى أن التبادل العالئقي يرفع من ؛ ) p29,4(الدور، والمعاملة بالمثل
 نشر 1994 التجارية بدون اللجوء إلى القنوات القانونية وفي امكانية حل الصراعات

"Morgan et Hunt "مقاال تحت عنوان: "The Commitment-Trust Theory of 

Relationship Marketing ")10( ،)نظرية االلتزام والثقة في التسويق العالئقي,p7( 
قام خاللها الباحثان تحديد المتغيرات التي تساهم في بناء الثقة والنتائج التي يجنيها 

قدما دراسة حول السلوك " Lusch & Brown, 1996" أما. أطراف التبادل من الثقة
المرونة، تبادل المعلومات، : يةالعالئقي، واعتمدا في بحثهما على ثالث معايير تعاقد

  .والتضامن

يعتبر التسويق الصناعي من  :معايير العقد االجتماعي في القطاع الصناعي .4.2
أهم الميادين التي القت اهتماما خاصا من قبل الباحثين، حتى أن التطور المفاهيمي 
للتسويق العالئقي كان في ظل الدراسات في مجال العالقات بين المؤسسات 

كما كان للنظريات الحديثة المفسرة للتبادل بشكل عام أثرها الواضح في . يةالصناع
األثر الخاص " Macneil"تحليل العالقات بين مؤسساتية، ولنظرية العقد االجتماعي لـ

 من اولى الدراسات في هذا السياق تلك التي قدمها. والمميز في هذه الدراسات

"Noordewier, John & Nevin, 1990" ثر العوامل العالئقية في رفع أداء حول أ
مرونة المورد، المساعدة المقدمة من قبل المورد، : "البائعين، خلصت الدراسة إلى أن

تمثل " رقابة المورد، توقعات المبادالت المستقبلية، ومستوى الترابط للعوامل المذكورة
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أهم  -03- منقدم خالل الجدول رق. عوامل أساسية لرفع مستوى األداء لدى البائعين
  .الدراسات التي اهتمت بالعالقات بين المؤسساتية في اطار نظرية العقد االجتماعي

  في أدبيات التسويق الصناعي" ماكنيل"معايير  -01- الجدول رقم

  السنة  الكاتب  المعايير المعتمدة فيها  الهدف من الدراسة 

أثــــر العوامــــل العالئقيــــة فــــي رفــــع أداء 
  البائعين

المساعدة المقدمة مـن  مرونة المورد،
قبـــل المـــورد، رقابـــة المـــورد، توقعـــات 

  المبادالت المستقبلية

Noordewier, 

John, Nevin 
1990  

في زيادة " ماكنيل"أهمية معايير 
  السلطة أثناء الصفقة

المرونة، التضامن، تبادل 
  المعلومات

Heide & John 1992 

في رفع أداء " ماكنيل"دور معايير 
  غير مؤكدة التبادل في بيئة

  Ping & Dwyer 1992  المرونة، التضامن

أنواع عالقات التبادل في القطاع 
  "ماكنيل"الصناعي بناء على معايير 

التضامن، سالمة الدور، المرونة، 
  السلطة

Young, Gilbert 

& McIntyre 
1996  

محورية دور المعايير في العالقات 
  بين المؤسسات

المرونة، تبادل المعلومات، 
  امنالتض

Arnold & Joshi 1997  

  الباحث إعدادمن : المصدر
تعتمد الخدمات بصفة رئيسية  :معايير العقد االجتماعي في قطاع الخدمات .4.3

على مقدم الخدمة، فمستوى الخدمة مرتبط بمدى قدرة هذا األخير على ارضاء 
يعتبر . الزبون؛ هذا ما يجعل عملية التبادل تتأثر بالخصائص الشخصية لألطراف

قطاع الخدمات المالية من بين الميادين الخدماتية التي اهتمت بالعنصر العالئقي في 
المنتج الخدماتي، كما اتجه العديد من الباحثين إلى تحليل عالقة التبادل الخدماتي 

" Crosby, Evans et Cowles " قدم 1990 ففي في ظل معايير ماكنيل التعاقدية؛

 relationship quality in services selling: an ":بحثا تحت عنوان

interpersonal influence perspective ")من : جودة العالقة في الخدمات المباعة
، حيث قدم الباحثان تحليال حول أثر السلوك البيعي العالئقي )منظور تأثير الشخصية

 International Journal of Service " نشرت مجلة 1997على جودة العالقة؛ وفي 

Industry "مقاال من اعداد "Paulin, Perrien et Ferguson "تحت عنوان:" 

Relational Contract Norms and the Effectiveness of Commercial 
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Banking Relationships  " قدم البحث تحليال حول االرتباط االيجابي بين شمولية
: لى المعايير العالئقية التاليةالمعايير العالئقية وتقييم مؤشرات األداء، كما ارتكزت ع

 Paulin, et" نشر 1998 وفي )p29,4(المرونة، التواصل، التضامن، سالمة الدور

al. " بحثا تناول فيه أثر المعايير العالئقية على أداء العالقة لدى المؤسسات الخدمية
أطروحة دكتراه حول الدور المحوري للثقة في " Graf"كما ناقش . الكندية والمكسيكية

 .)p29,4(العالقات التجارية البنكية

   

   :االنتقادات الموجهة للنظرية في ظل التسويق بالعالقات .5
بعد عرض أهم الدراسات التي اعتمدت معايير ماكنيل في تحليل وتفسير 

المعايير يمكن  عالقات التبادل بين المؤسساتية؛ ونظرا لحداثة اهتمام المسوقين بهذه
 pp,4(تقديم بعض المالحظات على الدراسات آنفة الذكر، نلخصها في النقاط التالية

7.8(:  

تطرقت جميع هذه الدراسات إلى المعايير العالئقية ولم تولي اهتماما بالمعايير  -
باستثناء معيار المعاملة بالمثل الذي يعتبره بعض الكتاب معيار (الصفقاتية 

 ؛)عالئقي
 لم يتطرق اليه ماكنيل بهذه الصورة واعتبره من" التواصل"معيار  رغم أن -

، إال أنه يالحظ ظهورها في أغلب الدراسات "سالمة الدور"مكونات معيار 
 التسويقية سالفة الذكر؛

 رغم كونها عالئقية؛" فوق تعاقدية"ال توجد أية دراسة اهتمت بأثر المعايير  -
المعايير على األداء، وال توجد وال دراسة اهتمت جميع الدراسات المذكورة بأثر   -

 اهتمت بالتفاعل بين المعايير واآلثار النفسية والسلوكية الناتجة عن
 تفعيل هذه العوامل؛

المرونة، التواصل : بشكل عام، تتمثل المعايير المذكورة في أغلب الدراسات في -
 .، التضامن، سالمة الدور)تبادل المعلومات(
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قد االجتماعي لماكنيل، وغزارة المعلومات التي قدمتها في رغم أهمية نظرية الع
تعريف وتحليل عالقات التبادل، فهي كغيرها من النظريات يكتنفها بعض النقائص 

  :)p5-6,6(التالية التي يمكن تلخيصها في النقاط

 صفة الالستقرار؛ حيث تتميز معايير ماكنيل بالتطور والتغير المستمرين، هذا ما -
ت حول مدى استقرار اإلطار التحليلي للدراسات التي اعتمدت يطرح تساؤال

 النظرية؛ كما أن هذا التغير يفسر االختالفات في نتائج هذه الدراسات؛
صفة التجريد التي تكتنف المعايير، فماكنيل لم يقدم أية توجيهات فيما يتعلق  -

سر بطء يرى بأن هذا ما يف"  Whitford, 1985" بتفعيل هذه المعايير، حيث أن
 نقل النظرية إلى ميادين البحث األخرى؛

صفة االحتمالية في تفسير المعايير؛ يمكن مالحظة اختالفات التعريفات التي  -
اعتمدها الباحثون في تحديد مفهوم المعايير بسبب الغموض الذي يكتنف بعض 

 .المعايير، ما يجعلها تتميز بازدواجية المفهوم

  :خــاتمة
قراءة وصفية تحليلية لنظرية العقد االجتماعي المقترحة  قدمنا خالل هذا البحث

، الذي يرى بأن المبادالت بين األفراد والمنظمات، مهما "ماكنيل"من قبل المحامي 
تخضع لقواعد عامة تم االصطالح عليها ) الخ...بيع، هبة(كان موضوع العقد 

المقاربة االجتماعية في ومع تزامن ظهور . بالمعايير التعاقدية الصفقاتية أو العالئقية
في مختلف  تفسير العالقات التجارية، القت النظرية اهتماما خاصا من قبل المسوقين

رغم أهمية  .هذا ما يفسره تعدد الدراسات التسويقية التي اهتمت بالنظرية القطاعات،
ى النظرية في تفسير العالقات التبادلية وتطوراتها وتجاوزها لمفهوم التبادل القائم عل

عملية تفعيل المعايير من وجهة نظر  النظريات الكالسيكية والنيوكالسيكية، ال تزال
  .فضال على ذلك الدراسات التسويقية العربية ،تسويقية في بداياتها

  :قائمة المراجع
، دكتوراه في علوم عيسى بن شوري، تفعيل برامج تكوين الوالء من خالل التسويق بالعالقات .1

 نوقشت وأجيزت بتاريخ، 3وم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر التسيير، كلية العل
 .2016مارس  13
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  واقع التنمية المستدامة في جامعة ذمار
 دراسة ميدانية آلراء عينة من أعضاء هيئة التدريس

  ∗ السنباني الوهاب عامر عبد .د -
 :الملخص

جامعة ذمار من وجهة نظر أعضاء  واقع التنمية المستدامة فيالدراسة إلى معرفة هدفت 
باإلضافة إلى دراسة العالقة بين التنمية المستدامة وكل من المتغيرات  هيئة التدريس

ولتحقيق أهداف  .المرتبة العلمية، وسنوات الخدمة، والدورات التدريبية: الديموغرافية المتمثلة بـ
تكّون مجتمع الدراسة فقرة، و) 15( تتكون من استبانهالدراسة واختبار فرضياتها، فقد تم تطوير 

عضو هيئة ) 70(من جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار، وقد تم اختيار عينة مؤلفة من 
 .من إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة%) 30(تدريس، شكلت ما نسبـته 

فت نتائج جامعة ذمار تدرك أهمية التنمية المستدامة، كما كشأسفرت نتائج الدراسة أن 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهة نظر 

، وعدد سنوات الخدمة، والدورات المرتبة العلمية: نحو التنمية المستدامة وفقًا لكًل من ذمار
  ).0.05( التدريبية، فقد كانت قيم مستوى الداللة المحسوبة للمتغيرات أكبر من قيمتها الجدولية

 التنمية، التنمية المستدامة، الجامعة  :الكلمات المفتاحية

Abstract:  
The study aimed to know the reality of sustainable development at the 

University of Dhamar, from the point of view of members of the teaching staff, 
as well as to study the relationship between sustainable development and the 
demographic variables of B: the scientific, years of service, and training 
courses.In order to achieve the objectives of the study and test hypotheses, have 
been developed to identify consists of (15) a paragraph, which is a society the 
study of all the members of the teaching staff of the University of Dhamar, has 
been selected a sample of (70) is a member of the teaching staff, formed the rate 
(30%) of the total members of the teaching staff of the University .                                            

The results of the study that Thamar University recognize the importance of 
sustainable development, as well as the results of the study revealed that there 
are no significant differences in statistical point of view of members of the 
teaching staff of the University of Thamar toward sustainable development in 
accordance with each of: the scientific, and the number of years of service, 
training courses, the values of the level of significance of the variables 
calculated value of tabular (0.05). 

   
  

                                                           
 باليمن ذمار عضو هيئة التدريس بجامعة ∗
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  مقدمة -1
 وأداة الصالح اإلنسان لبناء أساسية وسيلة األكاديمية المؤسسات تعتبر

 من بالمجتمع الجامعة ربط أهمية تأتي وعليه والتنمية التقدم الرئيسة لتحقيق المجتمع
 ثابتة اتصال جسور هناك يكون بحيث اإلنتاج، العلم بمواقع مواقع ربط خالل

  .بينهما المعلومات تدفق تحقيق المواقع لضمان وتلك الجامعة بين وواضحة
بناء  أهمية تظهر المجتمع، في األكاديمية للمؤسسات الكبيرة األهمية تلك من انطالقا

 ومن فيها، اإلدارة بنظم يتعلق ما خاصة وواضحة سليمة أسس على المؤسسات هذه
حديثة كالتنمية المستدامة وغيرها من  ضايابق تهتم والبحوث بدأت الدراسات هنا

  .القضايا
يدرك الجميع من العلماء والمفكرين أهمية الجامعات في عملية التنمية     

الجامعات ومن خالل  أناالقتصادية والمجتمعية والوصول للتنمية المستدامة، حيث 
ات في صورة الدراسات العليا والبحث اعلمي تستطيع الحصول على المعلومات والبيان

كل السلع والخدمات التي  إنتاجالمعرفة والقيام بتحديثها، ومن ثم استخدامها في 
راحته ورفاهيته من ناحية،  إليالحياتية للوصول  اإلنسانتضمن وتلبي كافة متطلبات 

  .وقوة وتنمية المجتمع وبقائه من ناحية أخرى
ة في جامعة ذمار، حيث وتأتي هذه الدراسة لتتعرف على واقع التنمية المستدام  

تعد التنمية المستدامة مطلبًا هامًا وأساسيا في العملية التعليمية، ومن أكثر األمور 
  .التي أصبحت من أهم مهام إدارة الجامعة

  :مشكلة الدراسة -2
  :تنحصر مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت اآلتية   

وجهة نظر أعضاء هيئة  ما واقع التنمية المستدامة في جامعة ذمار من -
  التدريس؟

هل تتأثر التنمية المستدامة بالخصائص الديموغرافية لعضو هيئة التدريس في  -
 جامعة ذمار؟

  :أهداف الدراسة -3
  :يمكن صياغة األهداف التفصيلية لهذه الدراسة على النحو اآلتي  
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  .التعرف على مفهوم التنمية المستدامة من خالل مراجعة األدبيات النظرية -
التعرف على درجة وضوح التنمية المستدامة لدى أعضاء هيئة التدريس في  -

 .جامعة ذمار وعلى أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة من وجهة نظره
دراسة أثر بعض الخصائص الديموغرافية على إدراك أعضاء هيئة التدريس  -

 .في جامعة ذمار للتنمية المستدامة
 :أهمية الدراسة -4

الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله، حيث تتناول واقع تكمن أهمية 
التنمية المستدامة في جامعة ذمار، تحاول الدراسة ان تسلط الضوء على مفاهيم 
التنمية المستدامة واهمية تحقيقها في المجتمع، إضافة الى ذلك قلة الدراسات اإلدارية 

مه في الجامعات اليمنية على وجه الميدانية التي تناولت هذا الموضوع عمومًا، وانعدا
الخصوص، وبالتالي فإن هذه الدراسة تشكل اإلطار المرجعي ألي دراسة الحقة، 

  .وتسد النقص الحاصل في المكتبة اليمنية
  :الدراسات واألبحاث السابقة-5
  :الدراسات العربية - 5-1
نمية ، بعنوان دور مؤشرات التنمية البشرية في تعزيز الت2014 ،خضري: دراسة -

تناولت الدراسة أهمية مؤشرات التنمية البشرية في تعزيز التنمية . المستدامة
المستدامة من خالل دراسة مؤشرات التنمية البشرية عبر الدول، وباستخدام 

ن هناك متغيرين قانونيين أنت النتائج التحليل االحصائي المتعدد المتغيرات، وبي
بشرية وابعاد التنمية المستدامة افضل يمثالن العالقة بين مؤشرات التنمية ال

 من التباين الكي للمتغيرات%) 95.02(تمثيل ويفسران 
    . )2014، 9(ةالتابعة والمستقل

دراسة علي، بعنوان دور البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات  -
جامعات غزة نموذجًا، سعت هذه –الفلسطينية في تحقيق التنمية المستدامة 

الى معرفة دور البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية الدراسة 
في تحقيق التنمية المستدامة من خالل تطبيق الدراسات في الجامعات 

عضو هيئة  180الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، وتكونت عينة الدراسة من 



  ينالوهاب الس§,ا bامر عبد ....................................دراسة م�دانية 9ٓراء عينة من zٔعضاء هيئة التدر¢س -واقع التمنية املسOتدامة يف Zامعة ذمار

 

 2016الثالث  العدد...............................................................مجلة الباحث االقتصادي
139 

وتوصلت  تدريس في هذه الجامعات الذين يعملون في مجال الدراسات العليا،
الدراسة الى نتائج أهمها وجود تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، 12(بين دور البحث العلمي والدراسات العليا والتنمية المستدامة) 0.05(
2013( .    

دراسة الحداد بعنوان اثر إدارة الجودة الشاملة على التنمية المستدامة في التعليم  -
التعرف على تصورات القيادات  إلىهذه الدراسة العالي في العراق، هدفت 

 أبعادهااإلدارية في التعليم العالي عن مفهوم إدارة الجودة الشاملة واثر توافر 
رضا الطالب  وأهميةعلى عناصر التنمية المستدامة في تحديد كفاءة الخريجين 

معنوي الدراسة ان هناك تأثير  وأظهرت، بكفاءتههم العلمي وزيادة ثقتهم لبتأهي
الجودة الشاملة على مجمل عناصر التنمية المستدامة، كما يوجد  أبعادمجمل 

إدارة الجودة الشاملة كل على انفراد في عناصر التنمية  أبعادتأثير معنوي 
    . )2014، 5( .المستدامة كما تراها القيادات اإلدارية في التعليم العالي

  :الــدراســات األجنبية - 5-2
 المستدامة التنمية إدارة: بعنوان  Coker, Obo, & Ugwu,2013)(دراسة  -

-1999وتحديات تطبيق برامج التجديد العمراني  قضايا :الحديثة مدننا في
وكيف  .الحديثة للمدن المستدامة التنمية إدارة في الدراسة هذه ، بحثت2011

 دوق .للمستقبل مرهونة اآلن استدامتها أن بحيث تتطور ان المدن يمكن لهذه
 في البرامج التنموية وتنفيذ صياغة التي تفرضها التحديات االعتبار بعين آخذت
 وجود استراتيجيات عن النظر وبغض انه إلى الدراسة توصلت وقد .نيجيريا
 صياغة من جزأ ليس المدن سكان من العظمى الغالبية فان قوية تنمية

 وان .وتنفيذها اتالسياس هذه تفسير في هناك أخطاء وان وتنفيذها، السياسات
 مشاكل دارة ومعالجةإ و  وعي يتطلب نيجيريا في مستدام نحو على المدن تطور
  )p74-84 , 15(التنمية

بعنوان معلمي الطفولة المبكرة الفلنديين ) Salonen &Tast, 2013(دراسة  -
والتنمية المستدامة، هدفت الدراسة الى اكتشاف مدى معرفة الطفولة معلمي 

بالتنمية المستدامة، وكيفية تقييم التنمية المستدامة في حياتهم  الطفولة المبكرة
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مفردة، وتوصلت الدراسة الى ) 145(اليومية ، وشملت الدراسة عينة مكونة من 
ان اكثر عناصر التنمية المستدامة اهمية هي دعم الجماعات : نتائج اهمها

سمدة والحذر من المحلية ، والمسئولية االجتماعية للمستهلك واعادة تدوير اال
  .)2013، 1(النفايات الخطرة

  :فرضيات الدراسة -6
  :تم صياغة فرضيات هذه الدراسة على النحو اآلتي

  .تدرك جامعة ذمار أهمية التنمية المستدامة بشكل جيد -
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في  -

 .زى إلى المرتبة العلميةجامعة ذمار نحو التنمية المستدامة ُتع
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في  -

 .جامعة ذمار نحو التنمية المستدامة ُتعزى إلى سنوات الخبرة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في  -

  .ت التدريبيةجامعة ذمار نحو التنمية المستدامة ُتعزى للدورا
  :حدود الدراسة -7

تحد الدراسة حدود مكانية وزمنيه حيث تم إجراء الدراسة على أعضاء هيئة 
أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، ( التدريس في جامعة ذمار ممن هم بمرتبة

، أما بالنسبة للحدود الزمنية فقد تمت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من )مدرس
  . 2015- 2014العام 

  اإلطار النظري للدراسة
  التنمية المستدامة

 واالتجاهات والمعارف بالخبرات الفرد تزويد تعني المستدامة التنمية إن
 فال تكفي ال وحدها والخبرات فالمعارف عادات مفيدة، على تعويده وكذلك الضرورية

 غير وخصوصاً  على الموارد بالمحافظة عالقة لها عادات على الفرد يتعود أن بد
في  والتفكير به المحيطين اآلخرين في والتفكير الدخل توظيف وحسن المتجددة
 الصعيد على التنمية لتاريخ المتتبع ويجد )21، ص3( .التالية األجيال مستقبل
 مفهوماً  التنمية بوصفها على وواضح مستمر تطور طرأ أنه واإلقليمي العالمي
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 تواجهها التي المشكالت لطبيعة واقعية استجابة التطور هذا وكان ومحتوى،
   .المجال هذا في الزمن تراكمت عبر التي الدولية للخبرات حقيقياً  المجتمعات وانعكاساً 

  :مفهوم التنمية المستدامة -1
 االهتمامات تأثير تحت الدولية التنموية األدبيات في يظهر المفهوم هذا بدأ   

 نادي وتقارير دراسات أثارتها لتيا لالهتمامات البيئة ونتيجة على بالحفاظ الجديدة
 البيئة وعلى للنضوب، القابلة الموارد الطبيعية على الحفاظ ضرورة حول الشهيرة روما

 تكاثر بسبب المفهوم انتشر استعمال وقد. البيئية األنظمة في الجوهرية والتوازنات
دبيات األ في أيضا وانتشر .عالميا التلوث درجة وارتفاع للبيئة المسيئة األحداث

 المعمول التنموي السياسات من الكثير لتعثر نظراً  الثالث بالعالم الخاصة االقتصادية
 القطاع في وخاصة اإلنتاجية، وتردي الخارجية تفاقم المديونية إلى أدت التي بها،

 إلى بل الدول، من كبير عدد االجتماعية في الفروقات توسع إلى وكذلك الصناعي،
 في ساءت أحوالها التي الفقيرة الفئات لدى األحيان بعض في يةالتغذ قلة أو المجاعة

  .السابقين العقدين في نفذت التي االستثمارات كل من بالرغم الثمانينيات
 التقدم، بفكرة ويرتبط وشمولية عمومية المفاهيم أكثر من التنمية مفهوم ويعتبر

 عمودها قتصادياال النمو ويشغل أخرى، إلى من حالة والتطور التغير، ويتضمن
 لما نوعي تغير عملية اآلخر، فالتنمية أحدهما يشترط والنمو التنمية من فكل الفقري،

  . )21، ص11(ثقافيا أو اجتماعياً  أو اقتصادياً  أكان سواء قائم هو
  :أبعاد التنمية المستدامة -2

التنمية المستدامة هي تنمية ال تركز على الجانب البيئي فقط بل تشمل 
قتصادية واالجتماعية، أي انها تنمية بأبعاد ثالثة مترابطة ومتداخلة فيما الجوانب اال

  .)39، ص5(بينها
 :التنمية االقتصادية -

 التخلف إلشكالية حل توفير إلى تهدف العامة بصورتها االقتصادية التنمية
 للموارد واألكفأ األشمل باالستخدام تهتم فهي ثم ومن الزمن، خالل االقتصادي
 نوعية تحسين اإلنسان، بغية بمستوى والنهوض اإلعمار بهدف المتاحة ةاالقتصادي
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 إلى والوصول المعرفة واكتساب وصحية، طويلة حياة العيش" أي البشرية، الحياة
  .)15، ص1(الئق معيشي لمستوى الموارد الالزمة

  :التنمية االجتماعية-
 وسليمة نظيفة بيئة في العيش في الطبيعي اإلنسان حق أنه على ويعرف

 الثروات من عادل نصيب في حقه كفالة األنشطة مع جميع خاللها من يمارس
 األساسية يخدم احتياجاته بما يستثمرها واالجتماعية، البيئية والخدمات الطبيعية

مستوى  لرفع المكملة االحتياجات عن فضالً ) إلخ .. هواء، ملبس، طعان، مأوى،(
   )491، ص4(ادمةالق األجيال فرص تقليل ودون المعيشة

  :التنمية البيئية-
 الزيادة مجرد من مفهومه تغيير إلى التنمية مجال في البيئي البعد إدخال أدى

 مفهوم إلى والمتجددة المتعددة اإلنسانية الحاجات النادرة إلشباع الموارد استغالل في
 أال ىعل المستدامة التنمية بحيث تحرص .المستدامة التنمية أو المتواصلة التنمية
 هناك وأصبح .الحالية األجيال تلوثها التي البيئة إصالح أعباء القادمة األجيال تحمل
 وتعرف البيئية تراعي الجوانب التي التنمية بين االقتصادية التنمية نظريات في تفرقة

 ال التي البحتة االقتصادية التنمية وبين المستدامة أو المتواصلة أو بالتنمية الخضراء
  .)22، ص1(البيئي بعدتراعي ال

  :دور الجامعة في التنمية المستدامة -3
تستقطب الجامعة من المجتمع اعلى فئاته علمًا وثقافة، وكل تغيير يطرأ على 
المجتمع ينعكس على الجامعة وكل تطور يطرأ على المجتمع ينعكس على الجامعة ، 

فالجامعة ال  وكل تطور يصيب الجامعة يصاحبة تغيير في المجتمع الذي تعيش فيه،
  .تنفصل عن المجتمع، وعالقتها بالمجتمع عالقة الجزء بالكل

هي خدمة المجتمع،  األساسيةوظائفها  إحدىوالجامعة هي مؤسسة علمية 
للتعليم  األول، فالهدف غراضهأالمجتمع لخدمة بعض  إنشائهاوهي مؤسسة اجتماعية 

يات التقنية واالقتصادية المستو  أفضل إلىالجامعي هو تطوير المجتمع والنهوض به 
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، 13(والصحية واالجتماعية، فالعالقة التي تقيمها الجامعات بمجتمعها تشمل
  :)26ص

  اإلطار العملي للدراسة
  إجــراءات ونتـائج الدراسة الميدانية

  :منهجية الدراسة -1
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، من خالل الرجوع إلى الكتب   

ات المتخصصة التي أثرت الدراسة في جانبها النظري، باإلضافة واألبحاث والدراس
  .إلى االستبانة التي قام بإعدادها وتطويرها للحصول على المعلومات المطلوبة

  :مصادر جمع المعلومات والبيانات -2
تم جمع البيانات والمعلومات لهذه الدراسة من خالل المصادر الثانوية المتمثلة 

والبحوث العلمية والتقارير وشبكة اإلنترنت والوثائق ذات الصلة في الكتب والدوريات 
بالموضوع، باإلضافة إلى المصادر األولية المتمثلة في أفراد عينة الدراسة وٕاجاباتهم 

  .على أسئلة االستبيان
  :مجتمع الدراسة -3

تشكل مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار والبالغ 
واقع كشوف اإلدارة العامة للشئون االكاديمية في الجامعة لسنة  من) 255(عددهم 
2014.  

  :عينة الدراسة -4
من إجمالي %) 30(تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بواقع   

  .موظفاً ) 85(مؤلفة من  العاملين، وبذلك أصبحت عينة الدراسة
  :أداة الدراسة -5

المعلومات الالزمة لهذه الدراسة أستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع   
باعتبارها من أنسب أدوات البحث العلمي التي تحقق أهداف الدراسة الميدانية 
للحصول على معلومات وحقائق مرتبطة بواقع معين، وقد قام الباحث بتصميم 
االستبانة مستفيد من اإلطار النظري واستبيانات البحوث السابقة ذات العالقة، حيث 
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من الفقرات التي غطت أقسام ومحاور وأبعاد الدراسة المختلفة، وقد قسم صاغ عددًا 
  :الباحث االستبانة إلى األجزاء اآلتيـة

سنوات  -المرتبة العلمية(وشملت  :معلومات عامة عن العاملين :الجـزء األول
  ).الدورات التدريبية -الخدمة

محاور وأبعاد الدراسة  فقرة غطت في مجملها جميع) 15(وأشتمل على : الجـزء الثاني
  .المختلفة

استبانه على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتم ) 85(وقد قام الباحث بتوزيع 
  ):1(استعادتها كما هي موضحة بالجدول رقم 

  اختيار عينـة الدراسة واالستبيانات المستعادة والمستبعدة واستجابة المبحوثين )1(جــدول رقـم 

االستبيانات 
  الموزعة

االستبيانات 
  المستعادة

االستبيانات غير 
  المستعادة

االستبيانات غير 
  الصالحة للتحليل

االستبيانات 
  الخاضعة للتحليل

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

85  100% 74  87.10% 11  12.9% 4  5.4% 70  82.4%  

  .إعداد الباحث: المصدر

  :راسةصدق أداة الد -6
للتأكد من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من الُمحكمين من أعضاء 

  .هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، إلبداء آرائهم في مدى مالئمة الفقرات
  :ثبات أداة الدراسة -7

ويدل هذا المقياس على مدى ثبات األداة المستخدمة في قياس متغيرات 
مساوية أو أكبر من ) Cronbach alpha(قيمة ألفا  الدراسة، ويكون مقبوًال إذا كانت

، وباإلطالع على نتائج االختبار اإلحصائي تبين أن البيانات التي تم %)60(
لعدد ) 0.784(الحصول عليها مناسبة لقياس المتغيرات، فقد بلغت قيمة الثبات 

  ةاستمارة، وهي قيمة مقبولة وتدل على أن إجاب) 70(فقرة ولعينة حجمها ) 15(
  .يوضح ذلك) 2(المبحوثين تتمتع بدرجة اعتمادية عالية، والجدول رقم 
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  معـامــل الثبات ألفـاكــرونبـاخ لمتغيــرات الدراسة )2(جــدول رقـم 
  معامل الثبات ألفاكرونباخ  عــدد الفقـرات  أســم المحــور

  **0.784  15  التنمية المستدامة

  **0.784  15  معـامـل الثبات الكلـي لجميع الفقرات

  ).0.05(دال إحصائيًا عند مستوى  **     
، وهي قيمة )0.784(أن قيمة الثبات بلغت ) 2(يتضح من الجدول رقم   

مقبولة ألغراض الدراسة العلمية في العلوم االجتماعية، ألنها تدل على أن االستبانة 
  .تتصف باالتساق الداخلي، وهذا يعزز استخدامها في الدراسة

  :الصدق التكوينياختبار  -8
تم حساب الصدق التكويني من خالل إيجاد معامل ارتباط درجات كل فقرة مع     

، وقد وجد أن جميع الفقرات قوية في صدقها )معامل ارتباط بيرسون(الدرجة الكلية باستخدام 
وهو أقل ) 0.000(التكويني حيث بلغ مستوى الداللة المحسوب لمعامل االرتباط لكل فقرة 

  .يوضح ذلك) 3(، والجدول رقم )0.01(، )0.05(ى الداللة المعنوية من مستو 
  معامالت االرتباط بين درجات الفقرات والفقرة الكلية لمتغيرات الدراسة )3(جـدول رقـم 

رقـم 
 الفقرة

االرتباط 
 بيرسون

 مستوى الداللة االرتباط بيرسون رقـم الفقرة مستوى الداللة

1  0.433** 0.000 9 0.157* 0.023 

2  0.403** 0.000 10 0.255**  0.000 

3  0.379** 0.000 11 0.226** 0.001 

4 0.150* 0.029 12 0.370** 0.000 

5  0.364** 0.000 13  0.333** 0.000 

6  0.430** 0.000 14  0.185* 0.007 

7  0.296** 0.000 15  0.217**  0.002  

8  0.335**  0.000 //////////  //////////  //////////  
     ).0.01(دالة إحصائيًا عند مستوى **   
  ). 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى *    
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  :األسـاليب اإلحصـائية المستخـدمة -9
استخدم الباحث العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة وذلك لمعالجة البيانات   

ا، ومن هذه والحصول على النتائج اإلحصائية المطلوبة لخدمة أهداف الدراسة وفرضياته
  :األساليب ما يأتي

 .المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  - 
 .)ronabch alpha(ألفا كرونباخ معامل الثبات .  - 
 ).Person(معامل ارتباط بيرسون   - 
  )One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي   - 

  :متغيرات الدراسة - 10
  :مستقلة، وذلك على النحو اآلتيتضمنت الدراسة متغير تابع، وعدد من المتغيرات ال  

  .التنمية المستدامةوتمثل في  :المتغير التابع  
وتمثلت في الخصائص الديموغرافية ألعضاء هيئة التدريس في  :المتغيرات المستقلة  

 .المرتبة العلمية، وسنوات الخبرة، والدورات التدريبية: جامعة ذمار المتمثلة بـ
  :بوصف أفـراد عينـة الدراسة تحليل النتائـج المتعلقـة - 11
بأعضاء هيئة احتوت أداة الدراسة على ثالث من الخصائص الديموغرافية المتعلقة    

المرتبة العلمية، وعدد سنوات الخبرة، والدورات التدريبية : شملتالتدريس في جامعة ذمار 
  .يوضح ذلك) 4(التي خضع لها الموظف في مجال العمل، والجدول رقم 

  توزيـع أفـراد عينة الدراسة وفقـًا لخصائصهم الديموغرافية )4(قـم جــدول ر 
  النسبة المئوية  العـــــدد  الخصائص الديموغرافية

  المرتبة العلمية -1

  %12.9 09  استاذ -1
  %22.8 16  أستاذ مشارك -2
  %55.7 39  أستاذ مساعد -3
 %8.6 06  مدرس -4

  %100.0  70  المجمـوع

  سنوات الخبرة  -2

  %25.7 18  سنوات) 4(أقل من  -1
  %18.6 13  سنوات) 8 - 4( -2
  %31.4 22  سنة) 12 - 8( -3
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 %24.3 17  سنة فأكثر) 12( -4
  %100.0  70  المجمـوع

  الدورات التدريبية  -3

  %25.7 18  ال شيء -1
  %17.1 12  دورة واحدة -2
  %20.1 14  دورتان -3
 %37.1 26  أكثر من ذلك -4

  %100.0  70  عالمجمـو 

 .إعداد الباحث: المصدر  
  :وسوف يقوم الباحث بتفسير نتائجها تباعًا على النحو اآلتي  

 أن النسبة الكبيرة من أفراد العينة هم) 4(يتضح من الجدول  :المرتبة العلمية - أوالً 
، %)55.7(بما نسبته ) 39(، حيث بلغ عددهم )أستاذ مساعد(من المرتبات العلمية 

  .الى أن الجامعة تعتبر جامعة ناشئة  ويعود ذلك
أن العاملين الذين تتراوح ) 4(تشير النتائج بالجدول : سنوات الخبرة بالجامعة -ثانياً 

أن  ، وهذا يدل على%)31.4(، بما نسبته )22(بلغ عددهم ) سنة 12-8(خبرتهم 
م المعرفة الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة يتمتعون بسنوات خبرة طويلة، ولديه

  .الكافية بأوضاع الجامعة
أن ) 4(يتضح من نتائج الجدول رقم  :الدورات التدريبية التي تلقاها الموظف -ثالثاً 

، بما نسبته )26(بلغ عددهم ) أكثر من دورتان(أعضاء هيئة التدريس الذين تلقوا 
، ويدل ذلك بأن الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس قد حصلوا %)37.1(
لى حصص كبيرة من الدورات التدريبية، مما يشير إلى الدور الكبير الذي يقوم به ع

  .الجامعة في تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس
  :اختبار الفرضيات وتفسيرها -12
يدرك أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار أهمية التنمية : الفرضية األولى -12-1

  .المستدامة بشكل جيد
ة إلى معرفة فيما إذا كان أعضاء هيئة التدريس يدركون تهدف هذه الفرضي  

أهمية التنمية المستدامة في الجامعة الذي يعمل فيه، والختبار صحة هذه الفرضية تم 
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حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وكانت النتائج كما يوضحها 
  ).5(الجدول اآلتي 

  االنحـرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة المتوسطات الحسابية و  :)5(جــدول رقـم 

  التنمية المستدامة  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

  

  7 0.62 4.41  تلتزم الجامعة بتوفير نظام تعليمي يمكن للجميع االلتحاق به  1

2  
العمل توفر الجامعة قنوات اتصال فعالة بين اإلدارات والعاملين والطالب وسوق 

  .للحصول على المعلومات لتطوير العملية التعليمية باستمرار
4.42 0.55 6  

3  
تركز إدارة الجامعة علي التعليم باستخدام مختلف التقنيات التعليمية 

  .الحدبثة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة
4.31 0.59 13  

  15 0.69 4.22  .تركز الجامعة على البحوث العلمية إليجاد الحلول والمشاكل  4

  2 0.56 4.49  .اعتقد ان هناك تمكين للمراءة في الجامعة  5

6  
تستخدم الجامعة المكافآت من اجل تشجيع العاملين على تقديم خدمة ذات جودة 

  .افضل
4.46 0.51 3  

  8 0.51 4.37  .تشجع الجامعة على حركة التأليف واإلنتاج العلمي التي تخدم الجامعة والمجتمع  7

8  
جامعة بتشخيص احتياجات افراد المجتمع للتعليم وصياغة أهدافهم تقوم ال

  .وتوفير المصادر المالئمة لتحقيق هذه األهداف
4.32 0.63 12  

  9 0.54 4.35  .تلتزم الجامعة باإلجراءات الحكومية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها  9

10  
ملة وتحديد تعمل إدارة الجامعة على التحقق من تطبيق مبادئ الجودة الشا

  .مسئولية عدم تطبيقها
4.55 0.50 1  

11  
تهتم الجامعة بإقامة الندوات والدراسات الخاصة بوضع استراتيجيات لمنع التلوث 

  .وحماية البيئة
4.28 0.69 14  

12  
تحافظ الكليات على كافة الموارد المتاحة لديها وتستخدمها بشكل امثل في تحقيق 

  .ور والتنميةأهدافها االستراتيجية في التط
4.45 0.50 4  

13  
تقوم الجامعة بتطوير خطط واستراتيجيات التعليم طويلة االجل للتعرف على 

  .احتياجات جميع الطلبة واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية
4.33 0.52 11  

14  
تقوم الجامعة بدراسة شكاوي الطلبة وسوق العمل واقتراحاتهم وتحليل البيانات 

  .لديها في تقدير احتياجاتهم ورغباتهم الحالية والمستقبلية المتجمعة
4.43 0.54 5  
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15  
تعمل الجامعة وفق استراتيجيات لنشر ثقافة الكفاءة االقتصادية لدي جميع كلياتها 

  .واداراتها
4.34 0.51 10  

  ــ 0.49 4.38  المتوسط الكلي لجميع فقرات االستبانة

ن أفراد عينة الدراسة يشعرون بأهمية التنمية أ) 5(يتبين من نتائج الجدول رقم   
بلغ المتوسط الحسابي الكلي لدرجة الموافقة على  المستدامة ويدركون أبعادها، فقد

، والذي يدل على عدم )0.49(، وبانحراف معياري صغير)4.38(جميع الفقرات 
  .وجود تشتت في آرائهم تجاه جميع الفقرات بشكل عام

أن أفراد عينة الدراسة يدركون بأن أهم ) 5(دول رقم كما يتضح من نتائج الج  
تعمل إدارة الجامعة على التحقق من تطبيق مبادئ : تتمثل في ابعاد التنمية المستدامة

ان هناك تمكين للمراءة في الجامعة،  الجودة الشاملة وتحديد مسئولية عدم تطبيقها، و
  . جودة الشاملةويمكن تفسير ذلك نتيجة انشاء الجامعة إدارة عامة لل

أن أفراد عينة الدراسة يدركون بأن هناك ) 5(كما يتضح من نتائج الجدول رقم   
الجامعة على البحوث العلمية إليجاد الحلول ابعاد أكثر أهمية من األخرى، فتركيز 

واهتمام الجامعة بإقامة الندوات والدراسات الخاصة بوضع استراتيجيات لمنع ، والمشاكل
  .تأتي أيضًا في المراتب األقل أهميةالبيئة  التلوث وحماية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر : الفرضية الثانية -12-2
أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار نحو التنمية المستدامة ُتعزى إلى المرتبة 

  .العلمية

إذا  لمعرفة فيما) ANOVA(الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين   
التنمية كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في وجهة نظر أفراد عينة الدراسة نحو 

  .يوضح ذلك) 6(تعزى للمرتبة العلمية، والجدول رقم  المستدامة

  لجميع الفقرات حسب متغير المرتبة العلمية ) ANOVA(تحليل التباين  :)6(جدول رقم 

مستوى 
  الداللة

(F (قيمة  
متوسط 
 المربعات

رجات د
 الحرية

  رقم الفقرة مستوى التباين مجموع المربعات

0.486 0.823  
 بين المجموعات  0.911 3  0.304

x1 
 داخل المجموعات 24.361 66  0.369

 x2 بين المجموعات  0.491 3  0.164 0.506 0.680



  ينالوهاب الس§,ا bامر عبد ....................................دراسة م�دانية 9ٓراء عينة من zٔعضاء هيئة التدر¢س -واقع التمنية املسOتدامة يف Zامعة ذمار

 

 2016الثالث  العدد...............................................................مجلة الباحث االقتصادي
150 

 داخل المجموعات 21.352 66  0.324

0.702 0.474 
 بين المجموعات 0.408 3  0.136

x3 
 داخل المجموعات 18.963 66  0.287

0.408 0.980 
 بين المجموعات 0.771 3  0.257

x4 
 داخل المجموعات 17.301 66  0.262

0.770 0.377 
 بين المجموعات  0.271 3  0.090

x5 
 داخل المجموعات 15.801 66  0.239

0.660 0.534 
 بين المجموعات  0.557 3  0.186

x6 
 خل المجموعاتدا 22.929 66  0.347

0.658 0.537 
 بين المجموعات  0.839 3  0.280

x7 
 داخل المجموعات 34.361 66  0.521

0.203 1.576 
 بين المجموعات  1.995 3  0.665

x8 
 داخل المجموعات 27.848 66  0.422

0.098 2.186 
 بين المجموعات  1.555 3  0.518

x9 
 داخل المجموعات 15.645 66  0.237

0.085 2.306 
 بين المجموعات  1.973 3  0.658

x10 
 داخل المجموعات 18.827 66  0.285

0.496 0.803 
 بين المجموعات  0.646 3  0.215

x11 
 داخل المجموعات 17.697 66 0.268

0.269 1.338 
 بين المجموعات  0.983 3  0.328

x12 
 داخل المجموعات 16.160 66 0.245

0.302 1.241 
 بين المجموعات  0.766 3  0.255

x13 
 داخل المجموعات 13.577 66 0.206

0.401 0.995 
 بين المجموعات  0.810 3  0.270

x14 
 داخل المجموعات 17.890 66  0.271

0.752 0.402 
 بين المجموعات  0.473 3  0.158

x15 
 داخل المجموعات 25.870 66 0.392

  .إعداد الباحث: المصدر* 
أكبر من ) F(نستنتج أن قيمة مستوى الداللة المحسوبة لـ ) 6(من الجدول   

لذلك يتم قبول الفرضية  التنمية المستدامةأمام جميع فقرات ) 0.05(القيمة المعنوية 
فروق ذات داللة معنوية من وجهة نظر أعضاء هيئة  الصفرية أي أنه ال توجد

مية، ويعزو الباحث هذه النتيجة التدريس تجاه التنمية المستدامة ُتعزى إلى المرتبة العل
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وجميع أعضاء هيئة التدريس التنمية المستدامة يعتبر موضوع حديث إلى أن 
  .يدركون أهميته بغض النظر عن المرتبة العلمية في جامعة ذمار

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر : الفرضية الثالثة -12-3
  .و التنمية المستدامة ُتعزى لسنوات الخبرةأعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار نح

  ، )ANOVA(الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين 
  لجميع الفقرات حسب متغير سنوات الخبرة ) ANOVA(تحليل التباين  )7(جدول رقم 

مستوى 
  الداللة

(F (قيمة  
متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

  مستوى التباين
رقم 
  رةالفق

0.870 0.238 
 بين المجموعات 3  0.270  0.090

x1 
 داخل المجموعات 66  25.001  0.379

0.070 2.462 
 بين المجموعات 3  2.198  0.733

x2 
 داخل المجموعات 66  19.645  0.298

0.564 0.686 
 بين المجموعات 3  0.586  0.195

x3 
 داخل المجموعات 66  18.786  0.285

0.537 0.732 
 بين المجموعات 3  0.582  0.194

x4 
 داخل المجموعات 66  17.490  0.265

0.421 0.950 
 بين المجموعات 3  0.666  0.222

x5 
 داخل المجموعات 66  15.406  0.233

0.975 0.071 
 بين المجموعات 3  0.075  0.025

x6 
 داخل المجموعات 66  23.411  0.355

0.557 0.698 
 موعاتبين المج 3  1.082  0.361

x7 
 داخل المجموعات 66  34.118  0.517

0.172 1.718 
 بين المجموعات 3  2.162  0.721

x8 
 داخل المجموعات 66  27.681  0.419

0.153 1.813 
 بين المجموعات 3  1.310  0.437

x9 
 داخل المجموعات 66  15.890  0.241

0.934 0.142 
 بين المجموعات 3  0.133  0.044

x10 
 داخل المجموعات 66  20.667  0.313

0.971 0.079 
 بين المجموعات 3  0.065  0.022

x11 
 داخل المجموعات 66  18.277  0.277
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0.415 0.964 
 بين المجموعات 3  0.720  0.240

x12 
 داخل المجموعات 66  16.423  0.249

0.068 2.366 
 بين المجموعات 3  1.704  0.568

x13 
 لمجموعاتداخل ا 66  12.639  0.191

0.643 0.561 
 بين المجموعات 3  0.465  0.155

x14 
 داخل المجموعات 66  18.235  0.276

0.604 0.621 
 بين المجموعات 3  0.724  0.241

x15 
 داخل المجموعات 66 25.619 0.388

  .إعداد الباحث: المصدر*   
أكبر من  )F(أن قيمة مستوى الداللة المحسوبه لـ ) 7(يتضح من الجدول رقم 

أمام جميع الفقرات، لذلك يتم قبول الفرضية الصفرية أي أنه ) 0.05(القيمة المعنوية 
ال توجد فروق ذات داللة معنوية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

ذمار تجاه التنمية المستدامة ُتعزى إلى سنوات الخبرة، ويفسر الباحث هذه النتيجة أن 
طردية بين عدد سنوات الخبرة وبين أهمية التنمية المستدامة،  هناك عالقة إيجابية

  .فكلما زادت سنوات الخبرة زاد إدراك اعضو هيئة التدريس بأهمية التنمية المستدامة
  الفرضية الرابعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر -12-4

  ُتعزى للدورات أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار نحو التنمية المستدامة 
  والجدول) ANOVA(والختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين  .التدريبية

  .يوضح ذلك) 8(
  لجميع الفقرات حسب متغير الدورات التدريبية  )ANOVA(تحليل التباين  :)8(جدول رقم 

مستوى 
  الداللة

(F (قيمة  
متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

  التباينمستوى 
رقم 

  الفقرة

0.183 1.667 
 بين المجموعات 3  1.780  0.593

x1 
 داخل المجموعات 66  23.492  0.356

0.548 0.712 
 بين المجموعات 3  0.684  0.228

x2 
 داخل المجموعات 66  21.158  0.321

0.684 0.499 
 بين المجموعات 3  0.430  0.143

x3 
 داخل المجموعات 66  18.941  0.287

0.633 0.576 
 بين المجموعات 3  0.461  0.154

x4 
 داخل المجموعات 66  17.610  0.267
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0.456 0.880 
 بين المجموعات 3  0.618  0.206

x5 
 داخل المجموعات 66  15.454  0.234

0.692 0.487 
 بين المجموعات 3  0.509  0.170

x6 
 داخل المجموعات 66  22.977  0.348

0.411 0.972 
 بين المجموعات 3  1.489  0.496

x7 
 داخل المجموعات 66  33.711  0.511

0.564 0.686 
 بين المجموعات 3  0.902  0.301

x8 
 داخل المجموعات 66  28.941  0.438

0.474 0.846 
 بين المجموعات 3  0.637  0.212

x9 
 داخل المجموعات 66  16.563  0.251

0.864 0.245 
 اتبين المجموع 3  0.229  0.076

x10 
 داخل المجموعات 66  20.571  0.312

0.217 1.523 
 بين المجموعات 3  1.188  0.396

x11 
 داخل المجموعات 66  17.155  0.260

0.919 0.165 
 بين المجموعات 3  0.128  0.043

x12 
 داخل المجموعات 66  17.015  0.258

0.658 0.538 
 بين المجموعات 3  0.343  0.114

x13 
 داخل المجموعات 66  14.000  0.212

0.423 0.948 
 بين المجموعات 3  0.772  0.257

x14 
 داخل المجموعات 66  17.928  0.272

0.934 0.142 
 بين المجموعات 3  0.169  0.056

x15 
 داخل المجموعات 66 26.173 0.397

  .إعداد الباحث: المصدر
ذات داللة إحصائية في عدم وجود عالقة ) 8(نستنتج من نتائج الجدول رقم   

نحو جميع الفقرات ) أعضاء هيئة التدريس في الجامعة(استجابات أفراد عينة الدراسة 
الرئيسة للبحث باختالف عدد الدورات التدريبية، حيث أن قيمة مستوى الداللة 

أمام جميع الفقرات كانت أكبر من مستوى الداللة الجدولية  )F(المحسوبة لـ 
فروق ذات داللة معنوية  قبول الفرضية الصفرية أي أنه ال توجدلذلك يتم  ،)0.05(

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار تجاه التنمية المستدامة ُتعزى 
إلى الدورات التدريبية، ويعزو الباحث ذلك بأن استجابات المبحوثين لم تتأثر بعدد 

وثين لديهم وعي بأهمية التنمية الدورات التدريبية، والسبب يعود في ذلك ألن المبح
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المستدامة سواًء من خالل حصولهم على دورات تدريبية أو من خالل قرائاتهم 
  .واطالعهم العلمي

  :دراسـةالنتائج التي توصلت إليها ال -13
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التنمية المستدامة في جامعة ذمار،   

مستدامة وبعض الخصائص الديموغرافية للعاملين، وكذلك معرفة العالقة بين التنمية ال
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

أظهرت نتائج الدراسة بأن أفراد العينة يدركون التنمية المستدامة بدءًا من  .1
عمل إدارة الجامعة على التحقق من تطبيق مبادئ الجودة الشاملة وتحديد مسئولية 

الجامعة على ، وانتهاًء بتركيز  لمراءة في الجامعةبتمكين ا عدم تطبيقها، ومروراً 
إضافة الى اهتمام الجامعة بإقامة الندوات ، البحوث العلمية إليجاد الحلول والمشاكل

 .والدراسات الخاصة بوضع استراتيجيات لمنع التلوث وحماية البيئة
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في وجهة نظر  .2

اء هيئة التدريس في الجامعة نحو التنمية المستدامة وفقًا للمرتبة العلمية، فقد أعض
أن قيمة  )ANOVA(أكدت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام تحليل التباين 

المحسوبة كانت أكبر من قيمة مستوى الداللة الجدولية  )F(مستوى الداللة لـ 
)0.05.(  
ذات داللة إحصائية في وجهة نظر كشفت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة  .3

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة نحو التنمية المستدامة وفقًا لعدد سنوات خبرة 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فقد أكدت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام 

المحسوبة كانت أكبر  )F(أن قيمة مستوى الداللة لـ  )ANOVA(تحليل التباين 
  ).0.05(ى الداللة الجدولية من قيمة مستو 

أكدت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية في وجهة نظر  .4
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة نحو التنمية المستدامة وفقًا لعدد الدورات التدريبية 
التي خضع لها أعضاء هيئة التدريس، فقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام 

المحسوبة كانت أكبر من  )F(أن قيمة مستوى الداللة لـ  )ANOVA(اين تحليل التب
 ).0.05(قيمة مستوى الداللة الجدولية 
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  :قتراحاتاإل -14
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، يقدم الباحث عددًا من   

ك التوصيات التي يأمل أن تفيد المسؤولين والمهتمين بموضوع التنمية المستدامة وذل
  :كما يأتي

ضرورة التركيز على مؤشرات التنمية المتعلقة بالصحة والتعليم التي تعتبر  .1
 .أساس التنمية المستدامة

 .تكريس مفهوم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية والتدريبية .2
 .إقامة الحمالت التوعية المتنوعة لزيادة االهتمام بالوعي البيئي .3
لجهات الرسمية الختيار موضوعات األبحاث إيجاد تنسيق بين الجامعات وا .4

 .والرسائل العلمية لالستفادة من نتائجها بما يخدم التنمية المستدامة
 .أخيرًا يوصي الباحث بالمزيد من الدراسات في هذا المجال .5

  :عاجالمر قائمة 
نتاج الطائي، محمد، التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمول، مركز اإل .1

 15اإلعالمي، جامعة الملك عبد العزيز ، السعودية ، ص
الطويل، اكرم، وسلطان والء، دور متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة في تعزيز التنمية  .2

دراسة استطالعية الراء المدراء في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات : المستدامة
 .6، ص2012، 93، العدد35تصاد، السنة نينوى، مجلة اإلدارة واالق- الطبية

 الطويل، رواء، التنمية المستدامة واالمن االقتصادي في ظل الديموقراطية وحقوق االنسان،  .3
 .21ص. 2010دار زهران، الطبعة األولى، عمان، 

ديب، رنده، وسليمان، مهنا، التخطيط من اجل التنمية المستدامة، مجلة جامعة دمشق للعلوم  .4
 .491، ص 2009لعدد األول، سوريا، الهندسية، ا

مخول، مطانيوس، وغانم، عدنان، نظم اإلدارة البيئية ودورها في التنمية المستدامة، مجلة  .5
 .38، ص2009، 2، العدد 25جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد

دراسات، العلوم اإلسالمية،  العربية الثقافة منظور من المستديمة أبو زنط، وغنيم، التنمية .6
 .31- 20، ص2009اإلدارية، 
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ثر إدارة الجودة الشاملة على التنمية المستدامة في التعليم العالي في أحسون محمد،  الحداد .7
العراق، مجلة كلية العلوم االقتصادية، جامعة بغداد، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي المشترك، 

2014. 
الرشيد في المنظمات غير الحكومية في قطاع  حمد فتحي، دور تطبيق مبادئ الحكمأ الحلو .8

 .2012غزة في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
المستدامة ، مجلة كلية العلوم  الخضري، محمد، دور مؤشرات التنمية البشرية في تعزيز التنمية .9

 .2014ي المشترك، االقتصادية، جامعة بغداد، العدد الخاص بالمؤتمر العلم
بني هاني، جهاد، والرواش، حسن، اساسيات بناء المنظمة المتعلمة ودورها في تحقيق التنمية  .10

دراسة ميدانية على شركات تكنولوجيا المعلومات في األردن، مجلة كلية العلوم  –المستدامة
 380-359ص.2014االقتصادية، جامعة بغداد، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي المشترك، 

حمد، إشكالية التنمية في الوطن العربي، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة أحامد، سهير  .11
 .21، ص2007رام اهللا،  ؛األولى

علي، اشرف يونس، دور البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في تحقيق  .12
 .2013معة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستير، الجا. التنمية المستدامة جامعات غزة نموذجاً 

عواد، يوسف ذياب، دليل المسئولية المجتمعية، جامعة القدس الفتوحة، رام اهللا، فلسطين،  .13
 26ص.2010

14. Arto O. Salonen1 & Sylvia Tast. Finnish Early Childhood Educators and 
Sustainable Development Journal of Sustainable Development; Vol. 6, No. 2; 
2013  

15. Coker, M. A., Obo, U. B., & Ugwu, U. (2013). Managing Sustainable  
Development in Our Modern Cities: Issues and Challenges of Implementing 
Calabar Urban Renewal Programmes, 1999-2011. Asian Social Science, 74-
84. 

16. JIBOYE, A. D. (2011). Sustainable Urbanization: Issues and Challenges for 
Effective Urban Governance in Nigeria. Journal of Sustainable Development, 
211-  224  

17. Okoji Olufemi Onweazu. Multinational Oil Corporations Corporate Integrity 
Ethics and Sustainable Development in Niger Delta, Nigeria. Journal of 
Sustainable. 
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الستغالل ياحية المستدامة كبديل استراتيجي التنمية الس
 العوائد النفطية الجزائرية باالستناد إلى التجربة اإلماراتية

  *ركان يوسفبد .أ -       

  **بوصفصاف فوزية. د -                              

  

 :الملخص

لمتحدة من االنتعاش الذي عرفته السوق النفطية من لقد استفادت اإلمارات العربية ا
خالل استغالل العوائد النفطية بالشكل الذي سمح بتحريك عجلة التنمية االقتصادية المستدامة، 

تهدف هذه الدراسة  .ونجحت في تنويع اقتصادها وتحويل القطاع السياحي إلى صناعة متطّورة
تفادة منها في تطوير القطاع السياحي الجزائري إلى تشخيص التجربة اإلماراتية من أجل االس

  .وتحقيق تنمية سياحية مستدامة كبديل استراتيجي الستغالل العوائد النفطية
التنمية السياحية المستدامة، القطاع السياحي، الجزائر، اإلمارات العربية : الكلمات المفتاحية

 .المتحدة

Abstract:  
The United Arab Emirates has benefited from the oil market 

growth, and use the oil income to move the sustainable economic 
development, and it succeeded in the diversity of its economy, and 
developed its tourism sector. This study aims to diagnose the UAE’s 
experience in order to use it to develop the Algerian tourism sector and 
to achieve sustainable tourism development as an alternative strategy for 
the exploitation of oil income. 

Key words: Sustainable tourism development, Tourism sector, 
Algeria, United Arab Emirates. 
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  :مقدمة
ل في هد النفط أتى بظاهرة جديدة في التاريخ االقتصادي العالمي تتمثّ إن ع

هذه عدم مطابقة مراكز القدرة المالية مع مراكز القدرة الصناعية والعلمية، حيث كانت 
جاء عهد النفط ليعكس  .ل إلى مراكز للقدرة الماليةما أساس التحوّ و هي د األخيرة

 ،وفي هذا السبيل .صحيح هذا الوضعمن ت الصورة على نحو آخر، وكان ال بدّ 
اتجاهان أولهما هو تدوير أموال النفط العربية واستعادتها عبر تحويل العائدات إلى 

وأما  .الدول المستوردة للنفط من خالل استراد السالح والواردات السلعية األخرى
ن منطقة االتجاه الثاني فهو االتجاه نحو التصنيع وتنمية الدول العربية وانتقالها م

  .القدرة المالية إلى أن تكون قادرة علميا وصناعيا
ت اإلمارات العربية المتحدة هذا االتجاه لتنويع مصادر دخلها وتنويع تبنّ 

أنشطتها االقتصادية لتحقيق تنمية مستدامة واعتماد أقل على الموارد النفطية، حيث 
ناعي اإلماراتي لكن ن األساسي للقطاع الصكانت الصناعة االستخراجية هي المكوّ 

إلى  هذه األخيرةرت كثيرا حيث اتجهت الصورة الهيكلية لالقتصاد اإلماراتي تغيّ 
جديدة بهدف توجيه طاقتها نحو الصناعات والخدمات التي  إستراتيجيةقطاعات 

فإن اإلشكالية ، ومن خالل ما سبق. نها من بناء ميزات تنافسية بعيدة المدىتمكّ 
   : ل في التساؤل الرئيسي التاليالبحثية تتمثّ  الورقة الرئيسية لهذه

كيف يمكن للجزائر االستفادة من التجربة اإلماراتية في التنمية السياحية "
  "  ؟الستغالل العوائد النفطية  استراتيجيالمستدامة كبديل 

  :ويتفرع عن هذا التساؤل األسئلة التالية
عوائدها النفطية في كيف تمكنت اإلمارات العربية المتحدة من استغالل  −

 تحقيق تنمية سياحية مستدامة؟؛

 ما هو الوضع الحالي لالقتصاد السياحي الجزائري؟؛ −

والتي يمكن أن تفيد في  ما هي النتائج المستخلصة من التجربة اإلماراتية −
 ؟تطوير السياحة الجزائرية
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 :مفهوم التنمية السياحية المستدامة .1

لبيئة طالما أن المستثمر ملزم بالحفاظ يمكن اعتبار السياحة نشاطا صديقا ل
كما تساهم تنمية القطاع السياحي . على البيئة باعتبارها أحد مكّونات المنتج السياحي

  .وتطويره في خلق تنمية مستدامة

تتمّثل السياحة المستدامة في عمليات  :تعريف التنمية السياحية المستدامة.1.1.1
اح والمناطق السياحية المضيفة لهم، وفي نفس تنمية القطاع بصورة تلّبي حاجة السي

، ولقد عّرفها االتحاد )2000الخولي، (الوقت تحمي وتعّزز مستقبل نمو القطاع 
نشاط يحافظ على البيئة " على أنها 1993األوروبي للبيئة والمنتزهات القومية عام 

، )Helmy, 1999"(ويحّقق التكامل االقتصادي واالجتماعي ويرتقي بالبيئة المعمارية
وهذا يعني أن التنمية السياحية المستدامة ترّكز على االستخدام األمثل للموارد البيئية 

  .واالقتصادية واالجتماعية داخل المواقع السياحية دون المساس بها

   :أبعاد التنمية السياحية المستدامة.2.1.1
ر على أنها صوّ تو أصبحت السياحة تندرج ضمن المفهوم األوسع للتنمية المستدامة، 

ي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة أجيال المستقبل لتلبية التنمية التي تلبّ 
، والشكل الموالي يمثل أبعاد (Pomering et al, 2011, P.955)احتياجاتهم الخاصة
  :السياحة المستدامة

 .أبعاد السياحة المستدامة): 1(الشكل رقم 

  

  

  

  

 
Source : Pomering et al, 2011, p 956. 
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 يجب توفر أربع عناصر أساسية مترابطة فيما بينها وهي ،الستدامة السياحة

 :)89: 2009سالم، سليمان، (

وتمثل الجانب السلوكي لفعل اإلنسان كونه األداة الفاعلة في  :العدالة االجتماعية  .أ 
 رات في البيئة بما يلحقها من أضرار جانبية نتيجة سوء استخدامإحداث التغيّ 

 الطبيعة على حساب إشباع الحاجات والرغبات البشرية؛

مها الطبيعة ديمومة العناصر واألنظمة الحيوية التي تقدّ  :السالمة البيئية  .ب 
والمحافظة عليها مثل مناطق الجذب الطبيعي من جبال ووديان وغابات ومحميات 

 وصحاري؛

يل مستقبال آمنا ق السياحة المستدامة على المدى الطو تحقّ  :االزدهار االقتصادي  .ج 
ر المنافع االجتماعية واالقتصادية وتوفّ  )203: 2011 عشي،( للشركات السياحية

 .لجميع الجهات

 يةيصف كيف )Porter, 1985(في مفهوم سلسلة القيمة  :سلسلة القيمة السياحية  .د 
 ،إنشاء قيمة لدفع المنتج إلى األمام من خالل سلسلة العرض للمستهلك النهائي

مفهوم القيمة ليس فقط للمستهلك الفردي ولكن أيضا لسالمة  ويجب أن يكون
البيئة العامة والعدالة االجتماعية واالزدهار االقتصادي والسياحة المستدامة، 
ويجب أن يسعى إلى الحد من الضرر الذي تحدثه السياحة مع تحقيق قيمة 

 .(Pomering et al, 2011: 956-957) للسائح

التخطيط السياحي يعطي للمكان األهمية  :لمستدامالتخطيط السياحي ا.3.1.1
األولى، وتعتبر مرافق اإلقامة والنقل عناصر مساعدة في حين أن التخطيط السياحي 
يقوم أساسا على المحافظة على القيم للمواقع السياحية سواء كانت تعتمد في جاذبيتها 

، ويوضح )2003الجالد، (على المناخ أو الطبيعة أو التاريخ أو أي عامل آخر
أربع نتائج محتملة لسياحة المقصد مشروطة بحجم ) Weaver, 2000(نموذج 

  :األعمال السياحية ودرجة التنظيم مثلما هو موضح في الشكل التالي
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  إمكانيات الوجهة السياحية): 2(الشكل
  منخفضة  عالية  

السياحة الجماعية المستدامة   عالي
SMT 

السياحة البديلة المتعمدة 
DAT 

  منخفض
السياحة الجماعية غير 

 UMTالمستدامة 
السياحة الظرفية البديلة 

CAT 

 

Source: Peter E. Murphy, Anne E.Murphy, 2004, p 271. 

 يليإمكانيات الوجهة السياحية في مامن خالل الشكل السابق تتمثل 
)Murphy  and Murphy , 2004 : 270:( 

 :)CAT )Circumstantial Alternative Tourism السياحة الظرفية البديلة.أ 
قطاع السياحة الصغيرة كسياحة بديلة أو المراحل المبتكرة من نموذج  لوهي تمثّ 

(Bulter, 1990 :40) Butler؛ 

 UMT )Unsustainable Mass السياحة الجماعية غير المستدامة.ب 

Tourism:( وهي تمّثل النتيجة النهائية لنموذجButler  ّر غيرى التطوّ حيث أد 
 المسؤول لتخفيض موارد الوجهة للسياحية في ظل غياب التنظيم؛

 ):DAT )Deliberate Alternative Tourismالسياحة البديلة المتعمدة .ج 
نطاق صغير، وهناك عدد متزايد من هذه المواقع في جميع أنحاء  تطّورت في

ئم هذا العالم، ولكن من المالحظ أنها تقع في البلدان النامية أو البعيدة، ويال
 النموذج المجتمعات الصغيرة والمناطق الريفية؛

حيث  :)SMT )Sustainable Mass Tourismالسياحة الجماعية المستدامة .د 
هناك أعداد كبيرة من الزوار ويكون التشغيل واسع في قطاع السياحة ضمن القدرات 

 .االستيعابية المحلية وحدود االستدامة

  :سيناريوهات لتطوير الوجهات السياحيةفإن هناك عدة  Weaverووفق نموذج 
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  سيناريوهات تطوير الوجهة السياحية): 3(الشكل

  منخفضة  عالية  

 SMT DAT  عالي

 UMT CAT  منخفض

 

Source: Peter E., Ann E.Murphy, 2004, p 271. 

في أستراليا، وتطوير Gold Coast في منتج  Weaverتّم تطبيق نموذج
ك الدولة نحو التخطيط األكثر شموال ووجود مواقع ذات ل تحرّ السياحة كان من خال

إقبال كبير من السياح مثل الشواطئ المتقدمة، وبالمقارنة فإن المناطق الريفية 
تحويلها  والغابات االستوائية من المناطق النائية لديهم عدد أقل من السياح، وقد تمّ 

 ,Weaver) امة المناسبةمع توجيهات السياحة الع  DAT إلى وضع CATمن وضع

2000).  

تتمّثل أبرز التحّديات التي تواجه عمليات : تحديات التنمية السياحية المستدامة.4.1.1
تنمية القطاع السياحي بصورة مستدامة في تفعيل عمليات التنمية السياحية وتوفير 
دخل وفرص عمل مع ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في جميع جوانب عمليات 

مية واحترام القيم االجتماعية والثقافية للمجتمع، ورفع الوعي البيئي لدى جميع التن
الوحدات المسؤولة عن تنمية السياحة، والتنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص، 
وكذا العمل على تحديث المرافق السياحية وتصميمها على نحو أكثر كفاءة من 

  ).26: 2000الخولي، (التقنيات المالئمة بيئيا الناحية االيكولوجية وزيادة استخدام

 :التجربة اإلماراتية في تحقيق تنمية سياحية مستدامة .2

تتمّيز اإلمارات بنهضة سياحية تسعى لدعم موقعها ضمن الدول الرائدة في 
، ولقد جاءت إستراتيجيتها للتنمية 2021دعم مبادئ االستدامة، وذلك وفق رؤية 

لتضع أسسا جديدة موّجهة " أخضر لتنمية مستدامة اقتصاد"الخضراء تحت شعار
للتنمية االقتصادية تقوم على تحقيق نمو اقتصادي على المدى الطويل يحافظ على 
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وقبل أن نتطّرق لإلستراتيجية اإلماراتية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة ينبغي . البيئة
  .أوال تحليل تنافسية القطاع السياحي اإلماراتي

يحّقق القطاع السياحي في دولة اإلمارات  :سية القطاع السياحي اإلماراتيتناف. 1.2
العربية المتحدة معدالت نمو قوية مع بروز الدولة كوجهة متنامية األهمية على 

، وتقّدر )2014مجلس أبو ظبي للتطوير االقتصادي، (خريطة السياحة الدولية 
محلي اإلجمالي لدولة اإلمارات المساهمة اإلجمالية للسياحة والسفر في الناتج ال

من الناتج المحلي اإلجمالي %8,4بنسبة  2014العربية المتحدة  لسنة 
)www.wttc.org( والشكل الموالي يوضح تنافسية قطاع السياحة والسفر ،:  

احة ترتيب اإلمارات العربية المتحدة في مؤشر تنافسية السي): 1(جدول رقم
 .2013 إلى 2008العالمي من 

  
  المؤشرات العامة

اإلطار التنظيمي 
  والقانوني

بيئة النشاط 
  والبنية التحتية

الموارد البشرية 
  والثقافية والطبيعية

  الرتبة           
  عالميا  عالميا  عالميا  عالميا  عربيا  السنوات

  89  27  44  40  3  )دولة 130من(2008
  78  23  39  33  1  )دولة 133من(2009

  42  9  57  30  1  )دولة 139من(2011
  35  9  45  28  1  )دولة 140من(2013

باالعتماد على تقارير المنتدى االقتصادي العالمي لتنافسية قطاع  انمن إعداد الباحث :المصدر
  .2013و 2008السفر والسياحة بين 

مراتب متقدمة  من خالل هذا الجدول نالحظ أن اإلمارات العربية المتحدة تحتلّ 
 2013عالميا، والمرتبة األولى عربيا سنة  28درجة إلى المرتبة  12حيث تقّدمت ب 

وفي المقابل، نالحظ . 2008عالميا والثالثة عربيا سنة  40بعدما كانت تحتل المرتبة 
تحّسنا هذه الدولة فيما يخص مؤّشرات البنية التحتية وبيئة األعمال والموارد البشرية 

ية والطبيعية في القطاع السياحي، فيما نالحظ تراجع طفيف في مؤّشرات والثقاف
وصاحب هذا زيادة التدفقات . اإلطار التنظيمي والقانوني لقطاع السياحة والسفر

 سائح 14300000 حوالي 2011السياحية إلى اإلمارات حيث استقبلت سنة 
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)www.sesric.org(،  فقد  2015فيما يتعّلق بتقرير تنافسية السياحة والسفر لسنة و
مؤّشرات حيث احتلت اإلمارات العربية المتحدة وفق هذا التقرير المرتبة  4تّم اعتماد 

عالميا من  24واحتلت الرتبة  2013مراتب مقارنة بسنة  4األولى عربيا، وتقّدمت ب 
، وتقّدمت على دول معروفة )tourismorg.org-www.arab(دولة  141بين 

عالميا في مجال السياحة والسفر منها الدنمارك ولكسمبورغ ومالطا، ويرجع هذا إلى 
الحمالت الترويجية العالمية المبتكرة والبنية التحتية المتمّيزة وعروض السفر التنافسية 

لحكومة في أنحاء الدولة لتعزيز مبادئ االستدامة والمبادرات الطموحة التي تقودها ا
البيئية واالستثمارات الرئيسية في مناطق الجذب السياحي الجديدة، ووجود فنادق ذات 
مستوى عالمي، وتشير التقديرات المتوّقعة للمجلس العالمي للسياحة والسفر إلى 

درهم بحلول عام مليار  858إجمالي االستثمارات السياحية في اإلمارات سيصل إلى 
  ). 66: 2014وزارة االقتصاد، ( 2016

 :إستراتيجية التنمية السياحية في اإلمارات العربية المتحدة 2.2

في دولة اإلمارات خالل السنوات الماضية حيث أصبحت  تطّورت السياحة
مقصد السياحة اإلقليمية والدولية، وبعد أن كانت تقتصر على أشهر معدودة خالل 

الربيع، وذلك بفضل تنّوع المنتج السياحي واألنشطة الجاذبة للسائحين فترتي الشتاء و 
وحمالت التسويق الكثيرة، وتّم إنشاء مجلس أعلى للسياحة على مستوى الدولة من 
أجل تكامل أنشطة المؤسسات السياحية والعمل من خالل فكر سياحي واحد وخطة 

خالل مجالس ترويج السياحة  واحدة، وبرامج تنفيذية يشرف عليها المجلس األعلى من
  .)www.economy.ae( في اإلمارات

تعتبر السياحة أحد  :المقومات والمعوقات السياحية لإلمارات العربية المتحدة.1.2.2
القطاعات الهامة في االقتصاد اإلماراتي، وكان وراء تحقيق ذلك عناصر جذب تتمّتع 

وعدد من المشروعات اإلستراتيجية التي جرى ويجري تنفيذها في جميع  بها الدولة
كلم مربع، وتحتل المرتبة الثالثة  83600أنحاء الدولة، وتبلغ مساحة اإلمارات  

خليجيا من حيث المساحة بعد المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتمتّد على 
جزيرة قطر حتى رأس مسندم  كلم على سواحل الخليج العربي من شبه 644مساحة 
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كلم، مّما ساعد  90كما تطل على خليج عمان بساحل طوله . مرورا بمضيق هرمز
على وجود تنّوع بيئي ما بين البحر والصحراء والواحة والجبل، وألن البيئة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة عبارة عن شاطئ طويل وصحراء داخلية ومجموعة من 

فقد تمركزت المشاريع التنموية في مراكز المدن على السواحل،  الواحات والجبال
وامتدت إلى داخل الخليج العربي كإنشاء جزر ومدن متكاملة كجزيرة النخلة في دبي، 

بالنسبة للمدن الداخلية كالعين، لقد لقيت اهتماما ملحوظا وصارت . وياس بأبو ظبي
، وتستفيد المدينة من (Hilton)مركزا لعدد من الفنادق العالمية كفندق هيلتون

مجاورتها لسلسة جبال حفيت الرائعة ذات اإلطاللة الجميلة التي تشكل بحد ذاتها 
وبالنسبة للجبال، فهناك سلسلة الجبال الشرقية وجبال حتا التي . وجهة سياحية مغرية

تحتوي بين سفوحها مجموعة من الوديان التي يقصدها البعض لالستجمام 
ى جانب هذه المقومات الطبيعية فقد أبدت اإلمارات العربية اهتماما واالستشفاء، وٕال

كبيرا في تطوير بنية سياحية متطورة تتمثل في تطوير مرافق سياحية مختلفة تلبي 
متطلبات السياح إلى جانب االرتقاء بمستوى الخدمات في القطاع الفندقي والنقل 

تي كان لها دور كبير في استقطاب المريح، فضال عن إقامة الفعاليات والمهرجانات ال
 ).www.uaepedia.ae(السياح في شتى أنحاء العالم 

وفي مقابل ما تتمّتع به الدولة من مزايا وفرص مواتية، فإنها تواجه عدد من 
التحديات التي قد تعوق مسيرتها وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية السياحية 
المستدامة، والتي يتحتم معها البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية واتخاذ السبل 
والوسائل الكفيلة بعالجها وتقليل انعكاسها، وتتمّثل أهم هذه المعوقات في مناخ الدولة 
حيث يسود اإلمارات العربية المتحدة مناخ صحراوي حارا صيفا وباردا شتاء، وهذا ما 

اكسة حيث يتجه سكان الدولة إلى قضاء عطلهم في جعل الصيف يشهد حركة مع
الخارج، وتنخفض السياحة إلى أدنى مستوى، وهذا ما دفع الحكومة إلى طرح 
مجموعة من الخطط واألفكار للحد من هذه الحركة كمهرجانات الصيف، وفعاليات 

تحديات وتعد قلة الموارد البشرية أحد أكبر ال. التسوق والفعاليات الرياضية والمؤتمرات
التي تواجه الدولة، إذ في ظل وجود فوائض نفطية ضخمة واتجاه الدولة لبناء 
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مؤسساتها وهياكلها وٕاحداث التنمية، وبالمقابل قلة الموارد البشرية، لذا فقد تم 
  ).43: 2014وزارة االقتصاد، ( االستعانة بالموارد البشرية الوافدة لسد هذا الفراغ

تمكنت دولة اإلمارات من  :ي اإلمارات العربية المتحدةاالستثمار السياحي ف.2.2.2
تحقيق هذا التقدم الكبير في بنية صناعتها السياحية من خالل عمل مبرمج استمر 
لسنوات طوال تمثل أساسا في االهتمام بالبنية التحتية للقطاع السياحي حيث 

د عالمات تضاعف في سنوات عدد الفنادق، وأقيمت العديد من المشروعات التي تع
سياحية عالمية كبرج العرب، ومسجد الشيخ زايد وبرج خليفة ومشروع الفورميال واحد، 
ومراكز التسوق المميزة وغيرها من المشروعات التي استقطبت ماليين السياح من 
الخارج، والستيعاب هذه األعداد المتزايدة من القادمين من أنحاء العالم استثمرت 

ليار درهم في السنوات الماضية إلقامة مطارات جديدة م 100اإلمارات أكثر من 
، )43: 2011وزارة االقتصاد، (وتوسعة الطاقات االستيعابية للمطارات القديمة 

ويشكل قطاع الطيران أحد أعمدة اقتصاد اإلمارات حيث يساهم بشكل مباشر وغير 
شخص،  ألف 85مليار درهم في اقتصاد اإلمارات ويعمل فيه  44مباشر بأكثر من 

، وٕالى )2014وزارة االقتصاد، (شركة طيران 130وتستضيف اإلمارات أكثر من 
جانب التوسعات في البنية التحتية للنقل الجوي فقد تطورت المرافق السياحية للنقل 
البحري حيث استطاعت موانئ الدولة من استقبال السفن السياحية العمالقة، والتي 

  .أدت إلى زيادة أعداد السياح بحرا
وبحكم موقع الدولة في التجارة اإلقليمية والعالمية فقد وجهت اهتمامات خاصة 
لتنمية البنية التحتية لسياحة التسوق فأقيمت العشرات من مراكز التسوق ذات 
المواصفات العالمية وتسعى اإلمارات لتوفير بيئة استثمارية مشجعة إلطالق 

القطاعين العام والخاص، وأكثر  مشروعات إستراتيجية كبرى وتعزيز الشراكة بين
نجوم، وهي  5تدفقات االستثمار في القطاع الفندقي من نصيب الفنادق من فئة 

متنوعة النشاطات ما بين الشاطئية وسياحة األعمال وغيرها من القطاعات األخرى 
  .والسياحة البحرية التي تشهد معدالت نمو أكثر من المتوقع



  ®راكن يوسف وبوصفصاف فوزية....ٕاىل التجربة إالماراتيةالتمنية السOياح�ة املسOتدامة ªبديل اسرتاتيجي السOتغالل العوائد النفطية اجلزا%رية yالسTWاد 

 

 2016العدد الثالث ...............................................................مجلة الباحث االقتصادي
167 

المنتشرة في أرجاء الدولة نموا مشهودا وطلبا كما تشهد المنتجعات السياحية 
متزايدا وخاصة منتجعات أبو ظبي ودبي، وباتت المنتجعات مكونا أساسيا لصناعة 

  ).46: 2011وزارة االقتصاد، (السياحة في اإلمارات 

  :تتمثل المنتجات السياحية اإلماراتية فيما يلي :المنتجات السياحية اإلماراتية.3.2.2

 تعتبر السياحة الجيولوجية من األنماط الجديدة للسياحة :ولوجيةالسياحة الجي  .أ 
جزيرة " ، "جزيرة دلما"، "جبل حفيت"الطبيعية والمستدامة، ومن بين تلك المواقع نذكر 

، وتساهم السياحة الجيولوجية في تنويع المنتج السياحي اإلماراتي "نبي ياس البركانية
 2013عالن، (في إطالة أمد إقامة السائح وتنويع العرض السياحي فيها مما يساهم 

:118-119.( 

 تحولت اإلمارات العربية إلى مركز متنامي األهمية للرعاية: السياحة الصحية  .ب 
لألبحاث إلى " يورومونيتور انترناشيونال"الصحية، حيث أشارت دراسة نشرتها شركة 

ر دوالر أمريكي مليا 1.58ارتفاع قيمة سوق الرعاية الطبية والصحية في الدولة من 
مجلس أبو (، %6، أي بزيادة 2013مليار دوالر أمريكي عام  1.69إلى  2012عام 

وعلى مستوى الخدمات الحديثة فإن دولة ). 6: 2014ظبي للتطوير االقتصادي، 
" اإلمارات العربية المتحدة تقوم بمشاريع كبرى في هذا الميدان مثل تطوير مشروع

ز وأضخم المشاريع في المنطقة لما يتضمنه من منتجعات الذي يمّثل أبر " بيوتي الند
 272.47صحية راقية ومراكز تجميل رفيعة المستوى، ويكّلف المشروع أكثر من 

 ).161: 2009السعيدي، (مليون دوالر

 تعد جزيرة السعديات مثاال رائعا على نجاح مساعي اإلمارات :السياحة الثقافية  .ج 
المية متميزة تجمع بين جاذبية باريس السياحية للتحول إلى وجهة ثقافية سياحية ع

المتمثلة في تألق معالمها الثقافية، ولندن وريادتها لعالم الموضة، ونيويورك بسبب 
 .تميز وتعدد مطاعمها

على  اعتاد سكان اإلمارات العربية خالل السنوات القليلة الماضية:السياحة الرياضية  .د 
دولة  برى التي تقام بشكل منتظم في ربوعحضور األحداث والفعاليات الرياضية الك
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 االقتصادي،  مجلس أبو ظبي للتطوير(اإلمارات العربية المتحدة والتمتع بمشاهدتها
2014 :8-16.( 

وتسويقها  نجحت دبي في تبني أجندة فعاليات سنوية :سياحة المعارض والمؤتمرات  .ه 
ة بالفعاليات وسمعة وفق أحدث األساليب التسويقية، مما شكل لها صورة ذهنية مرتبط

، كما أن نجاح )Refaat and Ahmed, 2013: 25(عالمية كمقصد سياحي متميز
سوف يؤدي إلى انتعاش ونشاط  2020"إكسبو" دبي في استضافة المعرض الدولي

اقتصادي كبير في اإلمارة ويدعم الثقة في البنية التحتية وفي قطاعها العقاري وقطاع 
 ).14.، ص2014وزارة االقتصاد، (السياحة على المدى الطويل

ملحوظا  برزت السياحة البحرية كأحد أنواع السياحة لتشهد ازدهارا: السياحة البحرية  .و 
في الدولة، والسيما ميناء راشد البحري في دبي والذي تم التخطيط له لجعل دبي 

 . وجهة ومحطة إقليمية للسياحة البحرية

 السياحة الصديقة للبيئة في جميع أنحاءتلتزم اإلمارات بتطوير  :السياحة البيئية  .ز 

الدولة حيث يتمتع السياح بالطبيعة الخالبة وفي نفس الوقت الحفاظ عليها، وتضم 
كلم 5036.24اإلمارات مجموعة متميزة من المحميات تصل مساحتها إلى أكثر من 

 .(www.uaetourism.ae)من إجمالي مساحة الدولة%6.024مربع، أي ما يعادل 

ونشطت  تعمل اإلمارات العربية المتحدة على مواكبة تنوع السياحة :تسوقسياحة ال  .ح 
لتحقيق ذلك في مختلف المجاالت وخاصة في مجال سياحة التسوق، وتستحق دبي 

في الشرق األوسط، حيث يوجد فيها أفضل مهرجانات " عاصمة التسوق" لقب
 . التسوق

 :تشخيص وضعية االقتصاد السياحي الجزائري .3

زائر حقّقت أرباحا كبيرة بفضل االنتعاش الذي عرفته السوق رغم أن الج
النفطية، إّال أن العوائد لم تستغل بالشكل الذي يسمح بتحريك عجلة التنمية 
االقتصادية وذلك بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة الستغالل هذه العوائد، فبالرغم 

الجزائر إال أنها لم تتمكن حتى من المقومات الطبيعية والجغرافية والبشرية التي تملكها 
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أساسيا في عملية  اآلن من تحويل القطاع السياحي إلى صناعة متطورة تكون محركا
  .التنمية االقتصادية

تعّد الجزائر بوابة  :مقومات ومعوقات التنمية السياحية المستدامة في الجزائر. 1.3
، وتطّل على 2كلم 2381741تتربع على مساحة . إفريقيا والبحر األبيض المتوسط

منبع مائي تم  202كلم، ويتوفر في الجزائر  1644شريط ساحلي يقدر طوله بحوالي 
احصاؤه على مستوى التراب الوطني، وهذه المنابع مختلفة الخصائص الفيزيائية 

، )125-122: 2015، عميش(والكيميائية من حيث نسبة المعادن والفوائد العالجية
ريقية والمتوسطية، وتتميز بمناخ متوسطي معتدل، وتتربع فهي تجمع بين الصفات اإلف

على أربع أنواع من التضاريس المتباينة من حيث االمتداد من سهول وحزام جبلي 
يحتوي على سالسل جبلية متفاوتة االرتفاع والتي يمكن استغاللها في تطوير السياحة 

طيور بمختلف األشكال الجبلية، وتتخل هذه الجبال شعابا ومنابع مائية وحيوانات و 
، وتمثل الصحراء جنوب )1989:348الدليل االقتصادي واالجتماعي، ( واأللوان

الجزائر منتج سياحي واعدبحيث تتميز برمالها المتناهية وجبالها الغرانيتية والبركانية 
كما ال ننسى أن الجزائر احتكت بالعديد  .)الديوان الوطني للسياحة(وواحاتها الخالبة 

حضارات عبر مختلف العصور تمتّد جذورها إلى أعماق التاريخ مما أورثها من ال
خاصية تّتسم بتنوع حضاراته التي تعكس عمق وأصالة هذا البلد، إضافة إلى 
التظاهرات الثقافية العديدة التي تحتضنها مختلف مناطق الجزائر والتي تعرف 

ي هندسة مستمدة من تاريخ بالمواسم، وصوال إلى صناعات تقليدية تتناغم أشكالها ف
  ).الديوان الوطني للسياحة(المنطقة وعاداتها وتقاليدها العريقة

بالرغم من غنى الجزائر بالمقومات السياحية نجد بالمقابل تخلف القطاع 
السياحي الجزائري مقارنة بدول الجوار وهذا نظرا لمجموعة من التحديات التي تعوق 

  ):15-14 :2012 بودخمخم وبودخمخم،(لتالية تطوره والتي نوجزها في النقاط ا
الجزائر أمام تحّد تطوير بنيتها التحتية ومنشآتها السياحية التي ال تتماشى  −

 مع ما تملكه من مواقع سياحية؛

 هناك صعوبة في إجراءات الحصول على التأشيرات؛ −
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 ضعف الخدمات المرافقة للنشاط السياحي؛ −

  .ئرضعف سياسة التسويق السياحي في الجزا −

مليون  2.73بلغ عدد السياح في الجزائر  :تنافسية القطاع السياحي الجزائري. 2.3
، وترجع هذه الزيادة المعتبرة في عدد السياح لعّدة أسباب أهمها 2013سائح سنة 
من إجمالي عدد السياح وتمثل  %71.51كما تستقطب سياحة التسلية . عودة األمن

دد السياح في حين تستقطب سياحة البعثات من إجمالي ع %28.15سياحة األعمال 
من إجمالي عدد السياح، ويتصّدر التونسيون قائمة السياح في الجزائر يليها 0.34%

الفرنسيون، كما يالحظ زيادة معتبرة في الطاقة الفندقية حيث وصل عدد األسرة في 
ة ألف سرير، وهذا راجع للمخطط الذي وضعته وزارة السياح 98.8إلى  2013سنة 

من الفنادق غير مصنفة ومعظم السياح %80من أجل التنمية السياحية، غير أن 
الزائرين للجزائر هم من المغتربين الجزائريين في أوروبا وهذه الفئة تفّضل زيارة أقاربها 

، )2012وزارة السياحة والصناعات التقليدية، (والمبيت عندهم بدل الذهاب للفنادق
من الناتج %3.5قطاع السياحة والسفر في الجزائر بنسبة وتقدر المساهمة المباشرة ل

، ولقد 2015سنة  %6، ويتوقع أن يرتفع بنسبة 2014المحلي االجمالي في سنة 
بشكل مباشر في الناتج المحلي االجمالي في  %97ساهمت السياحة الداخلية بنسبة 

ية في سنة للسياحة الخارجية، وقدرت االستثمارات السياح %3مقارنة ب  2014سنة 
 2015سنة  %7.6من إجمالي االستثمارات، ويتوقع أن ترتفع بنسبة %2.7ب 2014

)www.wttc.org(، 

ومن أجل توضيح أكبر لواقع القطاع السياحي الجزائري نستعرض تطور 
والمبينة في الجدول 2013-2007مؤشرات تنافسية القطاع السياحي بين سنوات 

  :التالي
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إلى  2007لجزائر في مؤشر تنافسية السياحة العالمي من ترتيب ا): 4(دول رقمج
2013. 

المؤشرات   
  العامة

اإلطار التنظيمي 
  والقانوني

بيئة النشاط 
  والبنية التحتية

الموارد البشرية والثقافية 
  والطبيعية

  الرتبة 
  السنوات

  عالميا  عالميا  عالميا  عالميا

  97  93  89  93  )دولة 124من(2007

  98  93  99  102  )دولة 130من( 2008

  127  98  108  115  )دولة 133من (2009

  116  110  112  113  )دولة 139من (2011

  123  126  134  132  )دولة 140من (2013

باالعتماد على تقارير المنتدى االقتصادي العالمي لتنافسية قطاع السفر والسياحة  انمن إعداد الباحث: المصدر
  .2013-2007بين سنوات 

عالميا من حيث  93الرتبة  لقطاع السياحي في الجزائرالبعد ما احتنالحظ أنه
 9بـ  2008ل تراجعا سنة بعد سنة، حيث تراجع سنة  ُيشكّ  ظلّ  ،2007سنة  تنافسيته

عربيا سنة  13عالميا والرتبة  115إلى الرتبة  عالميا، ثمّ  102ل الرتبة مراتب ليحتّ 
على الصعيد الدولي في ظرف سنتين، وشهدت  مرتبة 22، أي أنه تراجع بـ 2009
دولة، في  139عالميا من أصل  113ما في التصنيف إلى الرتبة تقدّ  2011سنة 

 ،بينمادولة شملها التصنيف 140من بين  132تراجع إلى الرتبة  2013حين في سنة 
رير واما فيما يتعلق بتقدولة عربية شملها التقرير،  13عربيا من أصل 11احتل الرتبة 

، فقد تم إضافة مؤشر رابع ويتعلق األمر 2015تنافسية السياحة والسفر لسنة 
 123بسياسات السياحة والسفر والظروف المناسبة، حيث احتلت الجزائر الرتبة 

 ،)tourismorg.org-www.arab (عربيا 12والرتبة  دولة، 141عالميا من أصل 
ا وتعكس وضعية رتبة متأخرة جدّ  مراتب غير أنها تعتبر 9وبالرغم من أنها تقّدمت ب 

القطاع السياحي في الجزائر الذي لم يحظ باالهتمام الكافي بالرغم من أن لديها ثراء 
  .ر على ثروة نفطية تدر عليها موارد مالية ضخمةطبيعي وثقافي وتتوفّ 
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   :2030مستدامة في الجزائر ألفق إستراتيجية التنمية السياحية ال.3.3
الجزائر ألن تكون قطبا سياحيا بمنتجات سياحية عصرية وجذابة، لذا  تتطلع

تبنت استراتيجية سياحية من خالل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية مع تطبيق 
لتهيئة  2030آلفاق ) SDAT(قواعد االستدامة، ولقد تّم تحديد مجموعة من البرامج

) SNAT(سياحية في الجزائر، ويعتبر المخطط التوجيهي لتهيئة اإلقليم األقطاب ال
اإلطار المرجعي لهذا التوجه، وينّص على ضرورة العمل على تحقيق التوازن 
اإلقليمي والتنافسية وتحقيق التوافق واالنسجام بين إقامة توازن مستدام والمكونات 

معاصر، ويرّكز على خمسة جوانب الكبرى لإلقليم وتكييفها مع متطلبات االقتصاد ال
  :حيوية من أجل تطوير السياحة في الجزائر وهي

 :تثمين وجهة الجزائر −

 إطالق أقطاب االمتياز السياحية؛ −

 تنفيذ مخطط الجودة في القطاع السياحي؛ −

 خاصة؛ -تنفيذ شراكة عمومية −

 .تطوير استراتيجية للتمويل في قطاع السياحة −

وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة (للمخطط فيما يلي  وتتمّثل األهداف اإلستراتيجية
  ):17:والسياحة 

 توسيع اآلثار المترتبة عن هذه السياسة إلى قطاعات أخرى؛ −

 التشغيل، النمو، الميزان التجاري والمالي واالستثمار؛: تحسين التوازنات الكلية −

 التوفيق بين الترقية السياحية والبيئة؛ −

 خي؛تثمين التراث الثقافي التاري −

 .التحسين الدائم لصورة الجزائر −

النتائج المستخلصة من التجربة اإلماراتية والتي تساعد في تطوير السياحة  .4
 :الجزائرية

من خالل استعراضنا لتجربة اإلمارات العربية المتحدة في تحقيق تنمية سياحية 
ن مستدامة وتشخيصنا لواقع القطاع السياحي في الجزائر، توّصلنا إلى مجموعة م
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النقاط التي يمكن أن تساهم بنسبة كبيرة في جعل القطاع السياحي في اإلمارات 
صناعة متطّورة وبالمقابل نجد عدم إعطائها االهتمام الكافي في الجزائر مما ساهم 

  :بدرجة كبيرة في تأخر القطاع السياحي وتتمثل فيما يلي
ه السوق النفطية من استفادت اإلمارات العربية المتحدة من االنتعاش الذي عرفت −

خالل استغالل العوائد النفطية بالشكل الذي يسمح بتحريك عجلة التنمية 
االقتصادية المستدامة عن طريق وضع إستراتيجية واضحة الستغالل هذه 

بالمقابل فإن الجزائر وضعت العديد من المخططات التي بقيت في . العوائد
 غالبها مجرد حبر على ورق؛

عربية المتحدة إستراتيجية للتنمية الخضراء تقوم على تحقيق وضعت اإلمارات ال −
نمو اقتصادي على المدى الطويل بالحفاظ على البيئة واالهتمام بالتقييم البيئي 
للمشروعات السياحية من خالل العمل على إرساء معايير وٕاجراءات لها، لذا 

ن ضرورات ينبغي على الجزائر دراسة التأثير البيئي والذي يعتبر ضرورة م
التنمية المستدامة والتي تمّكن المشروعات السياحية من مواجهة المنافسة في 

 السوق السياحية؛

إن نجاح اإلمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية السياحية المستدامة يرجع  −
. أساسا إلى أخذها بمبدأ التخطيط االستراتيجي لتحقيق التكامل بين القطاعات

لرغم من تنّوع وتعّدد النصوص القانونية ووجود اإلرادة السياسية أما الجزائر وبا
إّال أن الواقع  2025والموارد المالية، ووضعها إلستراتيجية التهيئة السياحية ألفق 

مع  2030يعكس عّدة مشاكل واختالالت، حيث تّم تمديد اإلستراتيجية ألفق 
الموجودة فيها، لذا  تركها على حالها بدال من تقييمها وٕاصالح نقاط الضعف

ينبغي على الجزائر وضع استراتيجيات سياحية تنبثق من واقع الجزائر وتنفتح 
 على الثقافات السياحية في العالم؛

أبدت اإلمارات اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية السياحية واالرتقاء بمستوى  −
مارية مشجعة الخدمات في القطاع الفندقي والنقل المريح، وتوفير بيئة استث

إلطالق مشروعات إستراتيجية كبرى، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام 
ويعود ضعف أداء القطاع السياحي في الجزائر إلى ضعف االستثمار . والخاص
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في هذا القطاع وتأّخر في إنجاز المشاريع المقّررة من خالل المخططات 
مالئم لتشجيع  الوطنية وتراكمها بسبب ضعف التسيير وعدم وجود مناخ
 االستثمار في القطاع وهذا ما زاد من ضعف القطاع السياحي؛

نجحت اإلمارات العربية المتحدة في تنويع منتجها السياحي من خالل إقامة  −
العديد من المشروعات التي تعّد عالمات سياحية عالمية كبرج العرب، برج 

واالهتمام باألنماط خليفة، مشروع الفورميال واحد ومراكز التسوق الممّيزة، 
وفي المقابل نجد . السياحية الجديدة مثل السياحة الجيولوجية والبيئية والبحرية

ضعف نوعية المنتج السياحي الجزائري بالرغم من المؤهالت الممّيزة له، فهو 
غير تنافسي فيما يخّص نوعية الخدمات السياحية على مستوى هياكل 

 االستقبال؛

حمالت ترويجية مبتكرة وٕاقامة المهرجانات والفعاليات تقوم اإلمارات بتصميم  −
التي تساهم بشكل كبير في استقطاب السياح من أنحاء العالم، فيما نجد في 
الجزائر هناك نقص في تسخير وسائل اإلعالم للتعريف بالكنوز السياحية 

 المتنوعة التي تزخر بها؛

ت التي واجهت تطوير القطاع قّلة الموارد البشرية في اإلمارات كانت أحد التحديا −
السياحي، لذا استعانت بالموارد البشرية الوافدة لسد هذا الفراغ، في حين نجد أن 
الجزائر تتوفر على الموارد البشرية الكافية إّال أن هناك نقص في المعاهد 
المتخصصة في التكوين السياحي والتي تعمل على إرساء ثقافة سياحية لدى 

 .فق السياحية المختلفة ولدى المواطنينالقائمين على المرا

  :االقتراحات .5
في ضوء تحليل التجربة التي خاضتها اإلمارات العربية المتحدة في مجال 
التنمية السياحية المستدامة، والتي تبرز عددا من الدروس التي يمكن للجزائر أن 

عها في خدمة تستفيد منها من أجل تثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية ووض
السياحة الجزائرية، فإننا ندرج مجموعة من المقترحات والتوصيات العملية لالرتقاء 

 :بالقطاع السياحي الجزائري
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 ضرورة بناء ثقافة مشجعة على ترويج السياحة، وتعميق الوعي بأهمية −
السياحة وعوائدها ليس فقط لدى أصحاب القطاع والباحثين، وٕانما لدى 

ع توجيه عناية المواطنين للمحافظة على البيئة وحماية المواطن العادي م
 التراث؛

 العمل على تعزيز جودة صناعة السياحة وتشجيع االستثمار السياحي؛  −

ضرورة استخدام السياحة كمحرك يحّقق التنمية اإلقليمية المتوازنة والنهوض  −
 ؛بالمستوى المعيشي للمناطق األقل نموا، والتي تمتلك الموارد السياحية

 االهتمام بتنويع المنتج السياحي؛ −

العمل على تفعيل وتسهيل الحركة السياحية من خالل توفير وسائل وخطوط  −
النقل إلى المقاصد السياحية المختلفة عبر الوطن، إلى جانب ذلك تقليل 

 إجراءات الدخول بمنح التأشيرات بالمطارات؛

ة على اآلثار من ضرورة المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث، والمحافظ −
االندثار، وكذا االهتمام بنظافة المحيط باعتبار السياحة البيئية مفتاحا للتنمية 

 السياحية المستدامة؛

زيادة االعتمادات المخصصة للتنشيط والترويج السياحي لمواجهة المنافسة  −
 الشديدة من المقاصد السياحية؛

ياحة سواء بشكل ضرورة التنسيق بين مختلف األجهزة المسؤولة عن الس −
 .مباشر أو غير مباشر
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  :الخاتمة
يعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات تشابكا مع القطاعات األخرى، 

ت اإلمارات لذا فإن ازدهاره ينعكس على مستويات أداء تلك القطاعات، ولقد تبنّ 
ر الصورة العربية المتحدة إستراتيجية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة ساهمت في تغيي

الهيكلية لالقتصاد اإلماراتي، ويعتبر القطاع السياحي من أفضل البدائل بالنظر إلى 
العوائد المالية الكبيرة التي يوفرها نظرا لإلمكانيات الكبيرة التي تحوزها الجزائر في 
ميدان السياحة، لذا يتوجب على الجزائر استغالل العوائد النفطية في ترقية القطاع 

  توفير البنية التحتية الالزمة وتشجيع االستثمارات السياحية الوطنيةالسياحي و 

  .واألجنبية من أجل تحقيق تنمية سياحية مستدامة

  :قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربية
 .، التنمية واإلعالم السياحي المستدام، عالم الكتب، القاهرة، مصر2003أحمد الجالد،  .1
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  ®راكن يوسف وبوصفصاف فوزية....ٕاىل التجربة إالماراتيةالتمنية السOياح�ة املسOتدامة ªبديل اسرتاتيجي السOتغالل العوائد النفطية اجلزا%رية yالسTWاد 

 

 2016العدد الثالث ...............................................................مجلة الباحث االقتصادي
177 

، دور استراتيجية الترويج في تكييف وتحسين الطلب السياحي الجزائري 2015عميش سميرة،  .7
غير  دكتوراه، أطروحة 2015-1995ترة مع مستوى الخدمات السياحية المتاحة خالل الف

 .1منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس  سطيف

، نحو تطوير السياحة الجيولوجية في اإلمارات العربية المتحدة، 2013مأمون حسن عالن،  .8
 .35مجلة النخيل، العدد 

  :التقارير واإلحصائيات
 ) http://www.sesric.org(لمؤتمر اإلسالمي في الموقع اإللكترونيإحصائيات منظمة ا .9

الصادر  2015، تحليل تنافسية السياحة والسفر للدول العربية 2015المنظمة العربية للسياحة،  .10
، المملكة إدارة الدراسات والبحوث السياحية، جدة ،)دافوس(عن المنتدى االقتصادي العالمي

 .tourismorg.org-www.arab)(العربية السعودية، الموقع االلكتروني

 .، المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار، الجزائر1989الدليل االقتصادي واالجتماعي،  .11

 .2013 ، الجزائر،إحصائيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة .12

السياحة نهج أبو : ، التقرير االقتصادي حول2014مجلس أبو ظبي للتطوير االقتصادي،  .13
 .18ظبي المتكامل واالستراتيجي، العدد 

، اقتصاد اإلمارات ينمو بوتيرة تفوق ضعف االقتصادات المتقدمة، 2014وزارة االقتصاد،  .14
 .، اإلمارات العربية المتحدة16مجلة اقتصاد اإلمارات، العدد 

، اإلصدار الحادي والعشرين، 2013، التقرير االقتصادي السنوي للعام 2014رة االقتصاد، وزا .15
 .اإلمارات العربية المتحدة

منافع اقتصادية واستثمارية بال حدود، مجلة اقتصد  2020، إكسبو دبي 2014وزارة االقتصاد،  .16
 .اإلمارات، اإلمارات العربية المتحدة

، تقرير حول التطورات 2012، إدارة التخطيط ودعم القرار، قطاع شؤون السياسات االقتصادية .17
، وزارة االقتصاد، )2010-2005(االقتصادية واالجتماعية  بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 ).www.economy.ae(اإلمارات العربية المتحدة 

السياحة في اإلمارات، مجلة اقتصاد اإلمارات، ، آفاق واعدة لصناعة 2011وزارة االقتصاد،  .18
 .العدد السادس عشر

الحركيات الخمسة وبرامج : المخطط االستراتيجي ، 2008 وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة، .19
 .األعمال ذات األولوية

 .الديوان الوطني للسياحة، الجزائر جنوب .20
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  العربية الدول في المصرفي القطاع وٕاصالحات أداءتحليل 

  ∗ عة محمديرت .د -
  :  ملخصال

فقــد ســاهم . شـهد القطــاع المصـرفي فــي الـدول العربيــة تطــورات هامـة فــي األعـوام القليلــة الماضـية
لعالمية وتزايد اإليرادات النفطية في طفرة السيولة النقدية لدى المصـارف استمرار ارتفاع أسعار النفط ا

العاملــة فــي الــدول العربيــة المصــدرة الرئيســية للــنفط ومنهــا بوجــه خــاص المصــارف العاملــة فــي دول 
  .مجلس التعاون الخليجي

عربيـة ويهدف هذا البحث إلى إلقـاء الضـوء علـى المالمـح الرئيسـية للقطـاع المصـرفي فـي الـدول ال
ــــة  ــــل أن يعــــرج الســــتعراض أهــــم عناصــــر االصــــالحات الهيكلي ــــة الماضــــية، قب خــــالل الســــنوات القليل
والسياسات التي انتهجتها الدول العربية لفتح القطاع المصرفي أمام المنافسة األجنبية، مختتما بـبعض 

  .  المالحظات حول التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع المصرفي العربي
االئتمــان الممنــوح للقطــاع ، الكثافــة المصــرفية ،الموجــودات والودائــع المصــرفية : يــةت المفتاحالكلمــا

 .الخاص، جهود التحرير المالي
 

 

Abstract :   

the banking sector witnessed in the arab countries, important developments in 
the past few years. It has contributed to the continued rise in world oil prices and 
increased oil revenues in the boom liquidity at banks operating in the arab countries, 
major oil-exporting and in particular the banks operating in the GCC. 

This research aims to shed light on the key features of the banking sector in the 
Arab countries during the past few years , before limping to review the most 
important elements of structural reforms and policies of the Arab countries to open 
the banking sector to foreign competition , concluding with some remarks about the 
future challenges facing the Arab banking sector . 

Keywords : Assets and bank deposits, density banking, credit extended to the 

private sector, financial liberalization efforts. 
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  تمهيد 
المالي  طاعالق وتحرير إلصالح حثيثة جهوداً  العربية الدول من العديد بذل لقد

 أواخر منذ تنفيذها في بدأت التي الشاملة االقتصادية اإلصالحات ظل في فيها،
 في اإلصالحات هذه ساهمت ولقد .التسعينات عقد خالل بتكثيفها وقامت الثمانينات

 بذل تتطلب أخرى جوانب زالت ال حين في عديدة جوانب في المالي القطاع تطوير
 عدد تجارب أظهرت وقد. متطور مالي كفء قطاع إلى للوصول الجهود من المزيد

 بتعبئة يقوم الذي هو الكفء، المالي القطاع أن النامية والدول المتقدمة الدول من
 المخاطر إدارة وتطوير التمويل كلفة وخفض المتوفرة االدخار أدوات نطاق وتوسيع
 لألزمات التصدي على الوطني االقتصاد قدرة ودعم والخدمات السلع تدفق وتيسير
 أصبح كذلك. الكلي االقتصاد استقرار على والمحافظة المتوقعة غير الخارجية المالية
 يرتكز ال االقتصادية التنمية في مساهماته وتفعيل المصرفي الجهاز كفاءة تحقيق
 خالل ومن األجنبية المنافسة على انفتاحه على كذلك بل فقط، اإلصالحات على
  .المحلية المالية األسواق في العالمية المصارف تواجد

  :من خالل ما سبق نطرح االشكالية التالية
ماهو واقع القطاع المصرفي  في الدول العربية، وماهي الجهود المبذولة  -

  .من أجل إصالحه وتحريره أمام المنافسة األجنبية
في هذا البحث سيتم االجابة عن هذه االشكالية  من خالل التطرق إلى أهم 

لقطاع المصرفي في الدول العربية مع استعراض أهم االصالحات التي مالمح وأداء ا
  .  انتهجتها من أجل فتح القطاع المصرفي أمام المنافسة األجنبية

 مالمح القطاع المصرفي في الدول العربية -1
 األعوام خالل هامة تطورات العربية الدول في العاملة المصارف شهدت

 في الضخمة الزيادات عن الناجمة لنقديةا السيولة طفرة ساهمت حيث الماضية،
 توسع إلى باإلضافة الداخل، إلى الواردة الرأسمالية التدفقات وزيادة النفطية اإليرادات

. العربية المصارف لدى المتاحة الموارد زيادة في االقتصاد، في الخاص القطاع دور
رف العربية يعود وتجدر اإلشارة إلى أن التحسن النسبي في المؤشرات المجمعة للمصا
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بوجه خاص إلى التحسن في أداء مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا 
  .قطر والسعودية وعمان وبعض مصارف اإلمارات،  باإلضافة إلى األردن ولبنان

  الموجودات  والودائع المصرفية 1-1
 :الموجودات المصرفية 1- 1-1

تريليون دوالر عام  2.6بلغت الموجودات المصرفية للبلدان العربية حوالي  لقد
، وودائعه حوالي 2010بالمائة بالنسبة لعام  4.5م، أي بنسبة نمو تقدر بــ2011
بالمائة، أما قروض القطاع المصرفي فقدرت  6.2تريليون دوالر، بمعدل نمو  1.45

مليار  285بالمائة ورأسماله حوالي  5.9تريليون دوالر، بمعدل نمو  1.3بحوالي 
 الناتج كما فاقت قيمة موجودات القطاع المصرفي قيمة  2.مائةبال 6دوالر، بنسبة 

 أعلى بلغت حيث ،2010-2000الفترة  خالل عربية دول سبع في اإلجمالي المحلي
 في 308 بنحو لبنان في اإلجمالي المحلي الناتج إلى المصرفية للموجودات نسبة
 للدول اإلجمالي محليال الناتج إلى المصرفية الموجودات نسبة متوسط ويقدر .المائة

  3.المائة في 90 بنحو الفترة هذه خالل كمجموعة العربية
  المصرفية الودائع  2- 1-1

 فيقدر اإلجمالي، المحلي الناتج إلى كنسبة المصرفية الودائع تطور حيث من
 من المائة في 59.39 بنحو العربية كمجموعة الدول في الودائع إجمالي متوسط
في المائة  62وصلت إلى  ، 20114-200 0الفترة خالل ياإلجمال المحلي الناتج

 في المائة في 222.68 بين النسبة هذه وتتراوح ،2011من الناتج اإلجمالي عام 
 هذه تفوق بينما السودان، في المائة في 19.02 لبنان التي تحتل الصدارة ونحو

  .،)1(م كما يوضحه الشكل رق5 عربية، دولة عشر في إحدى المائة في 50 النسبة
  االئتمان المصرفي  1-2

 شهد النشاط اإلقراضي للمصارف العربية بعض التحسن خالل السنوات
كمجموعة  الماضية حيث ارتفع الرصيد القائم للتسهيالت االئتمانية للمصارف العربية

هذا  2011.7في عام  1392إلى نحو   6، 2004مليار دوالر في عام   481من 
ي المقدم من قبل المصارف نموا في أغلب الدول العربية، إذ وقد شهد االئتمان المحل
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في األردن  106.6بالمائة في المغرب و 110.9بالمائة في لبنان و 165.1بلغ نحو 
  2009.8عام  65.9 ـ، وقد سجلت ليبيا أدنى نسبة سالبة  قدرت بـ2011في سنة 

 ضوء في الماضية األعوام خالل المصرفية القروض على الطلب ارتفعولقد 
، ليصل إلى ما قيمته العربية الدول من عدد في االقتصادي النشاط وتيرة تسارع

أنظر الجدول . 2006في عام  674بعدما كان  2011مليار دوالر في عام  1392
 منسوبة الخاص للقطاع االئتمانية والتسهيالت القروض قيمة مؤشر ويشير ،)2(رقم 
 نحو من طفيفة زيادة حدوث إلى كمجموعة عربيةال للدول اإلجمالي المحلي الناتج إلى

   2010.9عام  في المائة في 47.3 إلى حوالي  2002 عام في المائة في 40.4
  المصرفية  والتقنية الكثافة  1-3

 السنوات خالل مجموعةك العربية الدول في المصرفية مؤشر الكثافة تحسن لقد
 السكاني النمو معدل تجاوز نمواً  يةالمصرف الفروع أعداد حققت حيث الماضية، القليلة

 ألف 24.7 من العربية الدول في المصرفية الكثافة تحسنت فقد .العربية الدول في
 2006. عام في فرع لكل شخص ألف 22.8 إلى 2000 عام في فرع لكل شخص

 ألف 4.6 بواقع مصرفية كثافة أفضل في األولى المرتبة على لبنان حافظ وقد
 مصرفي فرع لكل شخص ألف 4.9 بحوالي مقارنة 2006 معا في فرع لكل شخص

  .2000 عام في
 لكل شخص آالف 5بلغت  مصرفية بكثافة الثانية المرتبة في قطر وجاءت 

 حلت وقد 2000.  عام فرع لكل شخص ألف  9.5 مقابل 2006 عام في فرع
 يف فرع لكل شخص آالف 6 من تحسنت مصرفية بكثافة الثالثة المرتبة في البحرين

 بكثافة فاإلمارات ، 2006عام في فرع لكل شخص ألف 5.8 إلى 2000 عام
  10. نفسها الفترة خالل فرع لكل شخص ألف 7.3 إلى 7.8 من تحسنت مصرفية

 من العديد استمر المصرفية، والخدمات التقنيات في الحاصل للتطور وبالنسبة
 للعمالء متميزة تقنية خدمات تقديم عبر أنشطتها لتطوير السعي في العربية المصارف

 انتشار استمر فقد. الداخلية أعمالها في للمعلومات تقنية أحدث الستخدامها إضافة
صرافا آليا عام  24074العربية، وبلغ عددها  الدول في اآللي الصراف أجهزة

2009 .11   
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  العالمية المصارف مع بالمقارنة العربية المصارف موقع  1-4
 العالمية المصارف مع بالمقارنة العربية المصارف حجم أهمية جانب في

 المصارف عدد أن إلى المقارنة أموالها، تشير ورؤوس أصولها حيث من الكبرى
، 2006عام  في مصرفاً  81 بلغ العالم في  مصرف ألف بركأ ترتيب في العربية
 موجودات مجموع من المائة في 1.2 نحو المصارف هذه موجودات حصة وشكلت

 من المائة في 4 نسبة شكلت ضخمة أرباحاً  حققت أنها كمامصرف، ألف أكبر
  .العالم في مصرف ألف أكبر أرباح إجمالي

 ألف أكبر قائمة ضمن الكبرى العربية المصارف عدد بلغ فقد بالمقارنة
 مجتمعة موجوداتها حصة شكلت ، 1998عام في مصرفاً  61 العالم في مصرف

 يخص وفيما .مصرف ألف أكبر داتموجو  إجمالي من المائة في 1 عن تقل نسبة
 من 110 المرتبة في يقع فإنه مصرف، ألف قائمة ضمن عربي مصرف أكبر موقع
 وأما الموجودات، جانب من 215 المرتبة وفي األولى، الشريحة  المال رأس حيث
 ألف أكبر ترتيب ضمن متأخرة مرتبة  في فتندرج الكبرى، العربية المصارف بقية

  12..مصرف
 العربية المصـارف وسالمة أداء ــلتحلي  1-5

 األعوام خالل جيداً  أداءاً  كمجموعة العربية الدول في المصرفي القطاع سجل
 األسس تبني خالل من وسالمته مستوى مناعته تعزز حيث الماضية، القليلة

 المتعثرة الديون نسبة وتقليص المال، رأس كفاية رفع أبرزها ومن الدولية، والمعايير
  .العربية الدول في العاملة المصارف بحيةر  وزيادة

 المال رأس كفاية •
 رأس كفاية مؤشر جانب في يالحظ التجارية، المصارف بأداء يتعلق فيما  

 والذي ،13المصرفي القطاع أصول إجمالي إلى المال رأس بنسبة المحتسب المال
 نإ .الصدمات بعض عن وناجمة ممكنة خسائر مواجهة على المصارف بقدرة ينبئ
 الدول ببعض ومقارنة والنامية العربية الدول بين الصدارة تحتل المجلس دول

 المال رأس كفاية نسبة تمثل والكويت واإلمارات البحرين من كل ففي .الصناعية
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 في المسجلة المعدالت من بكثير أعلى وهي ، 2011عام المائة في 20 حوالي
 فرنسا وفي المائة في 4.9 سويسرا وفي المائة، في 4.7 بحوالي تقدر والتي ألمانيا
 مجلس دول في المصرفي للقطاع القوي المالي الوضع يبرز مما في المائة،  5.8

  .الخليجي التعاون
 المتعثرة القروض •

 أن يالحظ القروض، إجمالي إلى كنسبة المتعثرة القروض مؤشر جانب في
 تزداد االقتصادي نشاطال يتراجع فعندما االقتصادي، النشاط بوتيرة يتأثر المؤشر هذا

 العربية الدول في التجارية المصارف سجلت ولقد. القروض سداد عدم احتماالت
 2002 عام خالل المائة في 6 حوالي من المؤشر في ملحوظاً  انخفاضاً  كمجموعة

 المتخصصة المصارف سجلت كما .2011 عام خالل المائة في 11.09 حوالي إلى
 أعلى تزال ال نسبتها أن من بالرغم المتعثرة القروض ةنسب في ملحوظاً  تحسناً  األخرى

 اإلسالمية المصارف سجلت حين في التجارية، المصارف لدى المسجلة تلك من
  .   العربية الدول في التجارية المصارف سجلتها التي تلك من أقل متعثرة قروض نسبة

 من ظيالح المال، رأس إلى كنسبة ∗المتعثرة القروض صافي مؤشر وبتحليل
 في ملحوظة بصورة انخفض قد المؤشر هذا أن التجارية للمصارف المجمعة البيانات

 في المتدنية والمسجلة النسب بين هام تباين يوجد أنه إال مجموعة،ك العربية الدول
 المائة في 13 بحوالي تقدر والتي الخليجي، التعاون مجلس لدول المصرفي القطاع

 تونس من لكل المصرفي القطاع في المسجلة سبياً ن العالية والنسب2006 عام  في
 .المائة في 200 من وأكثر المائة في 40 بين تتراوح والتي واألردن واليمن ولبنان
 يصاحبها التي المتعثرة القروض نسبة زيادة إلى الدول هذه في المؤشر ارتفاع ويعزى
 مال رأس ضآلة أو األرباح مستوى تدني ظل في المخصصات كفاية في ضعف

  14.فيها التجارية المصارف
 المصرفي تشغيل القطاع وتكاليف ربحية •

 بعدة تتأثر أنها إلى تجدر اإلشارة العربية، المصارف ربحية يخص فيما
 المالي القطاع في المنافسة ودرجة المخاطر وٕادارة األعمال دورة أهمها عوامل،

 في الدول جاريةالت المصارف ربحية إلى فبالنظر التشغيل، وتكاليف والمصرفي
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 القروض على الفائدة أسعار بين الهامش احتساب خالل من ،2010العربية لعام 
 ازدادت كلما يتقلص والذي المصرفي القطاع كفاءة درجة يعكس الذي والودائع،
 عن لبنان في بكثير يقل الفائدة أسعار هامش أن يالحظ القطاع، في المنافسة
 نسبياً  المرتفعة المنافسة درجة يعكس مما ربية،الع الدول بقية في المسجل الهامش

تليها  .لبنان في العاملة التجارية للمصارف الكبير العدد منظور من خاصة فيها،
 هامش معدالت تتقارب عامة، وبصفةالكويت، عمان، ليبيا  وسوريا على التوالي 

 ترتفع التي  يبوتيالعراق، موريتانيا وج باستثناء العربية، الدول بقية في الفائدة أسعار
المائة،  أنظر الشكل رقم  في 8 عن يزيد ما إلى المسجلة، أسعارها معدالت هامش

)2.(  
 .العربية الدول المصرفي في اعــالقط جهود إصالح   -2

 كمجموعة العربية للدول المصرفي القطاع أداء تحسن السابق التحليل أظهر
 تطورها بدرجة يتعلق فيما ينهاب فيما تباين يوجد أنه غير الماضية، السنوات في

 التنمية مستويات في االختالفات منها العوامل، من عدد إلى ذلك ويعود .وأدائها
 مجلس دول ففي .وتحريره المصرفي القطاع إصالح قبل االقتصادية واألوضاع

 تمكن فقد متحررة، اقتصادية أنظمة بعيد زمن منذ انتهجت التي الخليجي التعاون
 النفطية اإليرادات عن الناجم الدخل في الزيادات من االستفادة من يالمصرف القطاع
  والخبرات الكوادر واجتذاب المتطورة التقنية واستخدام المالية الوساطة في بالتوسع

  .القطاع هذا إلى الفنية
 قبيل األخرى العربية الدول من عدد في المصرفي القطاع اتسم المقابل، وفي
 المصرفي القطاع إخضاع في ذلك ويتمثل .المالي الكبح اتسياس باتباع اإلصالحات

 بين حقيقية منافسة وجود وعدم واإلقراض، الودائع مجال في متعددة قيود إلى والمالي
 جراء المخاطر وتصاعد المصرفي، النشاط وتجزئة المحلية، السوق في المصارف

 المصارف ملكية في امالع للقطاع الكبيرة والمساهمة المتعثرة، القروض نسبة ارتفاع
 البنية وضعف المدفوعات نظم وضعف المصارف، هذه وعمليات إدارة على وسيطرته
  .المصرفي للقطاع األساسية
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 بعض بدأت حيث المالي، والتحرير اإلصالح إلحداث الحاجة برزت لذلك
  .التسعينات مطلع من اعتباراً  عديدة جوانب في اإلصالحات بتطبيق العربية الدول

 المالي الكبــح من المــالي القطــاع تحرير  2-1
 من المالي القطاع لتحرير العربية الدول من عدد في اإلصالح جهود انصبت

 .االئتمان على اإلدارية الضوابط وٕالغاء الفائدة أسعار تحرير على المالي الكبح
 :الفائدة أسعار تحـرير  1- 2-1

 الخليجي التعاون مجلس دول يةغالب في الفائدة أسعار أن إلى اإلشارة تجدر  
 ويالحظ .متحررة اقتصادية سياسات انتهاجها سياق في مبكر وقت في تحريرها تم قد

 الدول، غالبية في مبكر وقت في تحريرها تم قد الودائع على الفائدة أسعار أن أيضاً 
 على الفائدة أسعار تحرير نحو تدريجياً  التوجه على الدول بعض عملت حين في

 حدود وضع خالل من األولوية ذات القطاعات نحو الموجه وخاصة ض،اإلقرا
  . تحريرها ثم ومن الفائدة أسعار بين الهوامش تحديد أو لها قصوى

 الدول في الفائدة أسعار اتجاهات أن )3(ويالحظ من خالل الشكل رقم 
 ةالمحلي االقتصادية البيئة في المسجلة بالتغيرات كبير بشكل ارتبطت قد العربية
 توجه ضوء وفي ،تسعيناتال فترة ففي .المتبعة الصرف سعر سياسة يدعم بما والدولية
 نسبيا ارتفاعاً  الفائدة أسعار سجلت الفائدة أسعار تحرير نحو العربية الدول غالبية
 تتبنى التي الدول في الفائدة أسعار مستويات ارتفاع منها يذكر أسباب عدة إلى يعزى
 العام االتجاه مع ينسجم بما الدوالر مقابل عمالتها صرف ألسعار ثابتة نظما

 خالل نسبيا مرتفعة مستويات بدورها سجلت التي األمريكية الفائدة أسعار لمستويات
    2000-2010.الفترة خالل قياسية لمستويات تنخفض أن قبل التسعينات

 ساهمت فقد مرونة، األكثر الصرف أسعار نظم ذات العربية للدول وبالنسبة
 مما النقدية السياسة على العبء تقليل في التسعينات مطلع العامة المالية إصالحات

 الثانية األلفية مطلع من بداية الفائدة أسعار وتراجع المخاطر عالوة تقليص إلى أدى
  15.النمو فرص من عزز بما
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   .االئتمان على القيود إزالة   2- 2-1
 انتهجت التي العربية الدول امقي مع الفائدة أسعار بتحرير التوجه تزامن

 أن ويالحظ .الخاص للقطاع االئتمان على القيود خفض أو بإزالة هيكلية إصالحات
 التشريعات بوضع بدءاً  تدريجي، بشكل الدول هذه غالبية في تمت قد التحرير عملية

 بعد ثم. التفضيلية الفائدة وأسعار االئتمانية إزالة اإلعانات ثم ومن بذلك، الخاصة
 على تفرض كانت التي الخزانة سندات حيازات على القيود تخفيف أو إزالة تمت ذلك

 وفي .للدولة العامة الديون تمويل أداة تمثل كانت لكونها المصرفية المؤسسات
 توجيه عن والتخلي الفائدة أسعار على المفروضة السقوف إزالة تمت األخيرة المرحلة
   .دةالجدي التشريعات بموجب يةاألولو  القطاعات ذات لبعض االئتمان

-1990العربية خالل الفترة  الدول في الخاص للقطاع المقدم االئتمان تطورات �
2010 . 

 غاية في دورا عادة يلعب المصرفي القطاع أن إلى النامية الدول تجارب تشير
والجدول . الخاص القطاع تمويل في وخاصة المالية، الموارد توزيع تفعيل في األهمية

   .الي يعرض تطور االئتمان الممنوح للقطاع الخاص بالدول العربيةالت
، نجد أن مصارف دول مجلس التعاون )4(من خالل مالحظة الجدول رقم 

سجلت أعلى زيادة في نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص مع ارتفاعه من نحو 
اني من عقد بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط خالل النصف الث 36

لفية، كذلك ارتفعت النسبة بالمائة في العقد األول من األ 49التسعينات إلى نحو 
بالمائة، في حين تراجع االئتمان  51بالمائة إلى  41بدول المجموعة الثانية من 

بالمائة من الناتج في الفترة األولى  13الممنوح للقطاع الخاص بالدول النفطية من 
  .لفترة الثانيةبالمائة في ا 10إلى 

 من الخاص القطاع تمويل في المصرفي القطاع دور أدناه الشكل ويوضح
. اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخاص للقطاع المقدم المحلي مؤشر االئتمان خالل
 .2010-2000و  1999-1990 الفترتين خالل المؤشر أداء بين المقارنة وتتم
 أداء حيث من العربية الدول ترتيب ةطليع في حلتا واألردن لبنان يتضح أن حيث

 خالل ارتفعت قد الخاص للقطاع المقدم االئتمان نسبة أهمية أن المؤشر، ويالحظ
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 مما ،والجزائر وموريتانيا قطر عدا ما العربية، الدول في  2010- 2000الفترة 
 خالل من أيضاً  ويالحظ  .الدول هذه انتهجتها التي اإلصالح جهود دور يعكس
. والبحرين اإلمارات ارتفعت في قد الخاص للقطاع المقدم االئتمان نسبة أن الشكل،

الفترة  خالل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 65و المائة في 50 بين وتراوحت
2000-2010.  

 كانت أن بعد المجموعة بهذه والمغرب والكويت مصر من كل التحقت وقد
 من كل وسجلت، 1999-1990الفترة  خالل المائة في  35تتعدى ال االئتمان نسبة

 على يدل مما الخاص، للقطاع المقدم لالئتمان نسبة أقل واليمن والسودان سورية
 تبقى حيث الدول، هذه اقتصاد في المصرفي القطاع يلعبه الذي المتواضع  الدور
 .اميةالن والدول العربية الدول ببقية مقارنة مرتفعة الدول هذه في النقد استعمال نسبة
 البنية تطور لضعف ونظرا جهة، من الجغرافية العوامل وبحكم واليمن السودان وفي

 جهة من الحضرية والمناطق الكبرى المدن في التجارية المصارف وتركز األساسية
 في  60بين التجارية المصارف لدى إجمالي الودائع إلى النقد نسبة تراوحت أخرى،
بلغت  النسبة هذه أن علماً . 2005-1998رة الفت المائة خالل في70 و المائة

 ، 1990-1997الفترة خالل المائة في 160 إلى وصلت اليمن في قياسية مستويات
-2005الفترة خالل انخفضت اليمني االقتصاد في النقد استعمال نسبة أن غير

  .المصرفية الصناعة مجال في المتخذة اإلصالحات عن ، فضالً  1998
 الهامة المباشرة غير األدوات إحدى يشكل: لزامياإل  االحتياطي نظام  2-1-3

 مجلس دول غالبية قامت فقد العربية، للدول وبالنسبة .المحلية السيولة المتصاص
 وذلك ،2007عام  أواخر في اإللزامي االحتياطي نسب بزيادة الخليجي التعاون
 استخدم ،2005عام  منتصف ومنذ مصر، وفي .التضخم من للحد جهودها ضمن

 السوق عمليات إلى باإلضافة السيولة، إلدارة اإللزامي االحتياطي نسبة المركزي نكالب
 ربط مزادات وعمليات المركزي، البنك إيداع وشهادات صكوك باستخدام المفتوحة

 اإللزامي االحتياطي نسبة بزيادة المركزي البنك قام الجزائر، وفي .لديه البنوك ودائع
 على والحفاظ المحلية السيولة امتصاص بهدف وذلك المائة في 8 إلى 6.5 من

 عن والناجمة المرتفعة التضخمية الضغوط ضوء في الكلي االقتصادي االستقرار
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 المركزي يستخدم البنك موريتانيا، وفي .الحكومي واإلنفاق النفط أسعار من كل ارتفاع
 .حليةالم السيولة مستوى إلدارة األدوات أهم كإحدى اإللزامي االحتياطي نسبة

 المؤسسات أهم من المركزي المصرف يعد: المركزي البنك قانون تعديل  2-1-4
 التضخمية، الضغوط ومكافحة المالي االستقرار دعم في لدوره نظرا الدول في المالية
 في المستهدفة النمو معدالت تحقيق يضمن بما المحلية السيولة مستوى وتنظيم

 تمكنه ∗عملية باستقاللية زيركالم البنك عيتمت أن المهم فمن ولذلك .الوطني االقتصاد
 تم اإلطار هذا وفي .النقدية السياسة مصداقية وتدعم خارجية ضغوط أي مقاومة من

 السياسة مصداقية تعزيز بقصد العربية الدول من عدد في المركزي البنك قانون تعديل
 سبيل على تونس ففي. النقدي واالستقرار األسعار استقرار على والمحافظة النقدية
 استقاللية واضحة بصورة 2006 لعام المركزي البنك قانون تعديل عزز المثال،
 الجديد القانون لعب البحرين، وفي .الرقابية الهيئة صالحيات وكذلك النقدية، السياسة

 تحولت والذي النقدية، والسياسة الرقابي الجهاز توحيد في هاما دورا 2006 لعام
 مصرف إلى النقد مؤسسة بموجبه

  .الرقابية الصالحيات بكامل يتمتع مركزي 
 كفؤ مصرفي قطاع وجود إن: المصرفي الجهاز على واإلشراف الرقابة  2-1-5

 الدول في النقدية السياسة في الجوهرية والتغيرات الوطني االقتصاد يخدم وفعال
 ،الدولية المعايير يواكب بما واإلشراف الرقابة ومعايير أسس تفعيل يتطلب العربية

  .الشاملة الصيرفة نحو التحول يدعم مما المصرفي النشاط تنظيم إلى باإلضافة
 الرقابي، النظام على اإلشراف مسؤولية عادة العربية الدول في المركزية البنوك تتولى

 .النقدية السلطات عن الرقابية السلطات مهام فصل فيها يتم التي لبنان باستثناء
 األساسية المبادئ بتطبيق تقوم العربية الدول معظم أن إلى السياق  هذا في ويشار
 النقد لصندوق المالي القطاع تقييم تقارير حسب وذلك المصرفية للرقابة بازل للجنة
 فقد عامة وبصفة .الخليجي التعاون مجلس دول في الحال هو ماك الدوليين، والبنك
 الذي األمر العربية، الدول معظم في ملحوظ بشكل الرقابة لنظم العام األداء تحسن
 رأس لكفاية المناسبة المعدالت وارتفاع المتعثرة القروض نسبة انخفاض في ساهم
 .سابقاً  إيضاحه تم كما المال،
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 نشاطات تنظيم يختلف: ممارستها المسموح المصرفية النشاطات تنظيم  6- 2-1
 فرضت المثال، سبيل فعلى .العربية الدول بين فيما االقتصاد في التجارية المصارف

 ال حين في لعمالئها، التأمين خدمات تقديم التجارية المصارف ولبنان عمان من كل
 قيد أي والسودان ومصر واألردن والمغرب والجزائر والكويت قطر من كل تفرض
 والسعودية واإلمارات البحرين من كل في أما .التأمين لقطاع المصارف منافسة على

 تخضع معينة قانونية أطر ضمن التأمين خدمات بتقديم للمصارف فيسمح وتونس
 الصيرفة اعتماد نحو توجه قد العربية الدول بعض أن ويالحظ القيود، لبعض

 الودائع إدارةكالعادية  المصرفية الخدمات بين بالدمج السماح تعني والتي الشاملة،
  .االستثمارية المصرفية والخدمات

 المصـرفي للقطاع األساسيـة إصالحات البنيـة  2-2
 الدول في المصرفي للقطاع األساسية البنية في اإلصالحات أهم تتضمن

 تماثل محاسبية معايير وٕاتباع والتسوية، الدفع نظم تطوير على العمل استمرار العربية
 االئتمان عن االستعالم مكاتب وٕانشاء العالمي، المستوى على المتبعة المعايير

 .صرفيةالم الودائع لضمان مؤسسات وٕانشاء المصرفي،
  العالمي المستوى على المتبعة المحاسبية بالمعايير االلتزام 1- 2-2

 وفي العالمية، المحاسبية المعايير المغرب، باستثناء العربية، الدول تتبع
 األنظمة وتفرض هذا .األمريكية المحاسبية بالمعايير الدول هذه تعمل ال المقابل
 الفروع لكل موحدة حسابات توفير ماليةال المؤسسات على العربية الدول في الرقابية

   .والجزائر تونس باستثناء لها، التابعة المصرفية وغير المصرفية
 الوسائل استخدام في والتوسع الكبير التقني التطور مع :والتسوية الدفع نظم •

 الدول، وعبر الواحدة الدولة داخل والتسوية والمقاصة الدفع نظم مجال في اإللكترونية
 بتطبيق الماضية القليلة السنوات في العربية المركزية المصارف معظم بدأ فقد

 التوجهات مع يتسق بما والتسوية الدفع وعمليات نظم بتحسين تتعلق إصالحات
  .المجال هذا في العالمية

 عن االستعالم مكاتب يخص فيما :المصرفي االئتمان عن االستعالم مكاتب �
 المركزي المصرف يقوم حيث الخاص لقطاعا قبل من وتدار تملك فهي المقترضين
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 اتكشر  تقوم وقد .الغرض لهذا توضع تشريعات ضمن عملها وغايات أسس بتحديد
 معينة رسوم مقابل الخاصة مصادرها من المعلومات هذه توفير على بالعمل خاصة

  .وٕادارتها المكاتب هذه بإنشاء األخرى والمالية المصرفية المؤسسات تقوم أن أو
 التي واإلشراف الرقابة أنواع كافة من الرغم على : الودائع )ضمان( تأمين نظام  �

 أن إال التجارية، المصارف أوضاع سالمة من للتأكد المركزية المصارف تمارسها
 بعض في تؤدي قد التي الفادحة الخسائر أو للصدمات عرضة تبقى المصارف

 الذين المودعين الحالة هذه في األضعف الطرف ويبقى. بعضها إفالس إلى األحيان
 المودعين لحماية معينة إجراءات اتخاذ يتطلب مما مدخراتهم كافة منهم الكثير يفقد قد
 الودائع لتأمين نظم إنشاء على العمل تم وقد .التجارية المصارف إفالس حاالت في
 تأمين يتم بحيث التجارية المصارف إفالس مخاطر من

   .معين بسقف الحسابات
  المصرفي القطاع في مةالحوك  2-3

 في القطاع هذا ألهمية نظرا هامة مكانة المصرفي القطاع في الحوكمة تحتل
 للمخاطر السليمة اإلدارة تقوية من تمكن فهي المالي، واالستقرار االقتصادية التنمية

 واضح إطار ووضع الشفافية تحسين ذلك ويقتضي. الموارد توزيع فعالية وتحسين
 حقوق على ويحافظ المصرف إستراتيجية يحدد الذي اإلدارة سمجل مسؤوليات يحكم

 القرار اتخاذ في باالستقاللية اإلدارة مجلس يحظى أن المهم فمن ولذلك. المودعين
 السلطات تفرض ما وعادة .المال رأس في المساهمين ومحاسبة لمراقبة يخضع وأن

 البيانات كافة بنشر والقيام العالمية المحاسبية المعايير اتباع المصارف على الرقابية
 من عدد في المصرفي القطاع ويتميز .اإلدارة مجلس وعن المجمعة حساباتها عن

 هذه أمام تحديات يضع الذي األمر المصارف، من لعدد عائالت بتملك العربية الدول
 الحوكمة تعتبر آخر، جانب المصالح، وفي تضارب من والحد الشفافية لتحسين الدول

 المصرف قبل من المخاطر لتحمل نظرا األهمية غاية في اإلسالمية الصيرفة في
 لدى وكذلك اإلسالمية المصارف في المخاطر إدارة أن يعني الذي األمر والعمالء،

 العربية الدول تجارب وتختلف .الصناعة هذه نجاح عوامل أهم من تعد المقترضين
 معايير معظمها انتهاج من بالرغم وذلك المصرفي، القطاع في الحوكمة تحسين في
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 العربية الدول معظم في الوطنية التشريعات تسمح المثال، سبيل فعلى1. بازل لجنة
 مستوى يرفع أن المصرف إدارة مجلس على تفرض بأن الرقابية للسلطات

 الدول معظم في الرقابية للسلطات يمكن كما.المحتملة الخسائر لتغطية المخصصات
 أن غير .الضرورة عند العالوات أو األرباح توزيع توقف أن عمان، باستثناء العربية،

 األردن في كما محلي مصرف إفالس بإعالن الصالحيات لديها الرقابية السلطات
 فقط، والمغرب ومصر وقطر وعمان والسودان والسعودية والجزائر والبحرين واإلمارات

 باستثناء الدول، هذه في للقضاء النهاية في يخضع اإلفالس قرار أن مالحظة مع
  .وقطر والسودان السعودية

  األجنبية المنافسة أمام المالي التحرير في العربية الدول تجارب 2-3
 المحلي المصرفي القطاع على مخاطر يشكل قد األجنبية المصارف تواجد إن

 األجنبية للمصارف يمكن بحيث التنظيمية والتشريعات الرقابية النظم ضعف حالة في
 وسالمة أمن هشاشة في تسهم قد والتي السوق، في احتكارية ضغوطاً  تمارس أن

 من فإن كذلك.الوطني االقتصاد استقرار تهدد وبالتالي ككل، المصرفي الجهاز
 مهما المحلية السوق في والعمل بالتواجد األجنبية المصارف التزام بمكان األهمية

 المصارف أن ذلك لها، المضيفة الدولة بها تمر التي االقتصادية الظروف انتك
 إلى يؤدي وبما االقتصادي، الركود خالل المحلية السوق من تنسحب قد األجنبية
  .ككل واالقتصاد المصرفي الجهاز استقرار تدهور

 السوق فتح نحو منها عدد توجه فقد العربية، الدول بتجارب يتعلق وفيما
 األول المستوى يتعلق مستويين، على وذلك األجنبية المنافسة أمام المحلية المصرفية

 في بالتواجد األخرى المالية الخدمات وموردي األجنبية المصارف لبعض رخص بمنح
 .االقتصاد وتحرير السوق في المنافسة لزيادة مستقلة جهود إطار في المحلية، السوق
 المنافسة أمام والمالي المصرفي القطاع لتحرير بالتعهدات الثاني المستوى ويتعلق

 العالمية التجارة لمنظمة االنضمام إطار في الدولية االتفاقيات بإبرام وذلك األجنبية،
 يسمح والتي الرئيسيين، التجاريين الشركاء مع الحرة التجارة اتفاقيات إطار وفي

  على الموقعة الدول من والمالية المصرفية الخدمات ومنها الخدمات لموردي بموجبها
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  .تذكر قيود وبدون محلية،ال األسواق في بالتواجد االتفاقية 
  األجنبية المنافسة أمام المالي تحريرلل المستقلة الجهود 1- 2-4

المالي  القطاع وتحرير إلصالح حثيثة جهوداً  العربية الدول من العديد بذل لقد
 أواخر منذ تنفيذها في بدأت التي الشاملة االقتصادية اإلصالحات ظل في فيها،

 في اإلصالحات هذه ساهمت ولقد .التسعينات عقد اللخ بتكثيفها وقامت الثمانينات
 بذل تتطلب أخرى جوانب زالت ال حين في عديدة جوانب في المالي القطاع تطوير
 عدد تجارب أظهرت وقد. متطور مالي كفء قطاع إلى للوصول الجهود من المزيد

 بتعبئة يقوم الذي هو الكفء، المالي القطاع أن النامية والدول المتقدمة الدول من
 المخاطر إدارة وتطوير التمويل كلفة وخفض المتوفرة االدخار أدوات نطاق وتوسيع
 لألزمات التصدي على الوطني االقتصاد قدرة ودعم والخدمات السلع تدفق وتيسير
  .الكلي االقتصاد استقرار على والمحافظة المتوقعة غير الخارجية المالية

 تراخيص منح نحو العربية لدولا من العديد في متزايد توجه ظهر لقد
 في المصرفية األنشطة وممارسة التجاري للتواجد األجنبية والمؤسسات للمصارف

 المالية لألوراق المحلية أسواقها لتطوير أيضاً  الدول هذه سعت وقد .المحلية السوق
 الصرف على القيود تخفيف أو وٕازالة األجنبي االستثمار لتحفيز إجراءات واتخاذ
  .المال رأس وحركة

 الدول أكثر من واإلمارات البحرين تعد الخليجي، التعاون مجلس دول ففي
 أقل السعودي السوق يبقى فيما المحلية، السوق في األجنبية المصارف لتواجد انفتاحا
 النقدية السلطات قيام من الرغم على وذلك األجنبية، المصارف على نسبياً  انفتاحاً 
 النقدية السلطات سمحت مصر، وفي. األخيرة اتالسنو  خالل رخص ثالث بمنح

 في ساهم مما 1992 عام منذ المصرية المصرفية السوق األجنبية المصارف بدخول
 للمصارف اإلقليمي والتوسع االستحواذ عمليات وشجع السوق في المنافسة تفعيل

 جنبيةاأل المنافسة على المحلي المصرفي الجهاز انفتح فقد األردن، في أما .المصرية
 المصرفي القطاع لفتح حذرة إستراتيجية تونس انتهجت حين في ، 1997عام منذ

   .األجنبية المنافسة على المحلي
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 .الدولية التجارية االتفاقيات إطار في المصرفية الخدمات تحرير  2-4-2
 إطار في األجنبية المنافسة أمام المصرفية الخدمات بتحرير يتعلق فيما

 أن إلى البداية في اإلشارة تجدر العالمية، التجارة لمنظمة ربيةالع الدول انضمام
 في ترغب التي الدولة أو العضو الدولة قيام عليها ينطوي المنظمة في العضوية
 محددة التزامات تقديم أيضاً  تتضمن والتي ،"الجات" اتفاقية بتطبيق بااللتزام االنضمام

  المصرفية الخدمات ومنها ،األجانب الخدمات لموردي المحلية السوق بفتح
  .العضو الدولة قبل من اختيارها يتم محددة أنشطة وفي األخرى، والمالية 

 المصرفية الخدمات موردي أمام األسواق فتح أن يالحظ الصدد، هذا وفي
 الخدمات لتوريد )التجاري التواجد(الثالث  األسلوب خالل من األجانب والمالية

 الدولة إلى األجنبي االستثمار بتدفق يتعلق" الجات"اتفاقية  في عليه والمنصوص
 وحرية األرباح ذلك في بما األجنبي المال رأس بتحرير يتصل بدوره والذي المضيفة،

 المالية والمؤسسات التجارية للمصارف المنتسبين األجانب الموظفين وٕاقامة تنقل
  .األجنبية

 :ة اتمالخ
وتعدد المظاهر الجديدة للعولمة، قد إن طبيعة األنظمة االقتصادية العالمية 

فرضا ضرورة إصالح األنظمة المصرفية للبلدان العربية، بهدف تحسين مناخ 
المنافسة المصرفية في األسواق المحلية والدولية وتحسين أداء قطاع الخدمات 
المصرفية وخدمات الوساطة المالية، معتمدة في ذلك على جملة من الشروط 

ه اإلصالحات والتي من أهمها، استقرار االقتصاد الكلي والتدرج الضرورية إلنجاح هذ
  .في تطبيق سياسة اإلصالح باإلضافة إلى التنظيم والرقابة على القطاع المالي

ولقد كان لتلك اإلصالحات والتي رافقتها تعديالت جوهرية في السياسة 
لكثير من االقتصادية في ميادين أخرى كالخوصصة، نتائج ايجابية واضحة على ا

مؤشرات التحرير المالي، بدءا من أسعار الفائدة الموجبة والتنافسية، وتحسن مؤشر 
االئتمان الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي حقق 
القطاع المالي في اقتصاديات الوطن العربي شوطا كبيرا على مسار التطور المالي 

  . الماضيةخالل السنوات القليلة 
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وعلى الرغم من ذلك يبقى  القطاع المالي في الوطن العربي يلعب دورا أصغر 
كثيرا عما يلعبه في بلدان أخرى لها نفس المستوى من الدخل، وتهيمن البنوك على 
هذه األنظمة، ورغم عملية الخوصصة إال أن ملكية الدولة للبنوك أكبر مما هي عليه 

  .في البلدان األخرى المماثلة
ويبقى في األخير على القطاع المالي بالوطن العربي مواجهة التحديات 

  .المستقبلية على المستوى المحلي والدولي كالعولمة، والتنافسية الدولية
-   
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         .2011-2001التجارية العربية في الفترة  للمصارف
  16مليار دوالر

2001 2004 2006 172008 2009 2010 2011 

558 766 1269 2013 2178 2345 2300 
87.9 88.6 88.6 104 127 117 97 

352 507 720 1141 12655 1355 1460 
 58 56 59 74 68 62 

  .عداد الباحث بناءا على معطيات صندوق النقد العربي، أعداد متفرقة
-2000الفترة  تطور الودائع المصرفية بالنسبة للناتج الداخلي الخام خالل

2011. 

  
 .2012من إعداد الباحث بناءا على معطيات البنك العالمي 

  .  العربية التجارية المصارف قبل من المقدمة االئتمانية
  مليار دوالر

20062007 2008 2009 2010 2011 

495638 834 859 911.5 991 

178220 291.7 314.3 349 401 

674858 1125 1173 1260 1392 

.صندوق النقد العربي التقرير االقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة
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 : ملحق الجداول واألشكال البيانية 

للمصارف إجمالي الموجودات ):1(رقم  الجدول
مليار دوالر

2001  السنوات

558 المصارف التجارية  إجمالي موجودات 
87.9 (%)  اإلجمالي  إلى الناتج المحلي موجوداتالإجمالي 

352 ة المصارف التجاري إجمالي ودائع 
 53  (% ) اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالية الودائع 

عداد الباحث بناءا على معطيات صندوق النقد العربي، أعداد متفرقةإمن : المصدر

تطور الودائع المصرفية بالنسبة للناتج الداخلي الخام خالل): 1(الشكل رقم 
2011

من إعداد الباحث بناءا على معطيات البنك العالمي  :المصدر
االئتمانية والتسهيالت القروض ):2(الجدول رقم

مليار دوالر
 2006 السنوات

 495 إجمالي االئتمان المقدم للقطاع الخاص

 178  إجمالي االئتمان المقدم للقطاع العام

 674 إجمالي االئتمان المقدم لالقتصاديات العربية 

صندوق النقد العربي التقرير االقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة: المصدر  
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.2010امش أسعار الفائدة للمصارف العاملة في الدول العربية 

  
من إعداد الباحث بناءا على معطيات  صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالية 

  .2012الدولية، وملفات البيانات 

 2010- 1990تطور سعر الفائدة الحقيقي للبلدان العربية  خالل الفترة 
)%( 

 
صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالية الدولية 

  .2012وملفات البيانات بالبنك الدولي 

تطور االئتمان الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
  .2010- 1990بالدول العربية خالل الفترة 

1999-1990 2010-2000 

35,58 48,62 

12,71 10 

41,37 51,45 

  .لبنك الدولي قاعدة مؤشرات التنمية الدولية
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امش أسعار الفائدة للمصارف العاملة في الدول العربية ه): 2(الشكل رقم 

من إعداد الباحث بناءا على معطيات  صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالية : المصدر
الدولية، وملفات البيانات 

تطور سعر الفائدة الحقيقي للبلدان العربية  خالل الفترة ):  3(الشكل رقم 

صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالية الدولية من إعداد الباحث بناءا على معطيات  :لمصدرا
وملفات البيانات بالبنك الدولي 

تطور االئتمان الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ): 4(الجدول رقم
بالدول العربية خالل الفترة 

 دول مجلس التعاون  الخليجي

 دول نفطية أخرى

 دول غير نفطية

لبنك الدولي قاعدة مؤشرات التنمية الدوليةا: المصدر
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Résumé : 
             L’acte d’entreprendre est considéré pour la plus part des chercheurs 
(Gartner, 1988 ; Aumont et Mesnier, 1995 ; Hernandez, 2001 ; Calay et al, 
2005) comme une succession d’étapes. Où l’intention entrepreneuriale 
constitue le premier élément nécessaire dans le processus entrepreneurial. Il 
est actuellement important d’encourager et de sensibiliser les étudiants qui 
sont incapables de trouver des opportunités d’emploi à l’entrepreneuriat. 
Cette recherche vise à déterminer les facteurs prédateurs de l’intention 
entrepreneuriale chez les étudiants. 
Mots-clés : L’entrepreneuriat, L’intention entrepreneuriale, Les attitudes, 
Les perceptions  du contrôle comportemental. 
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Introduction :  
Pendant ces dernières décennies, les préoccupations des 

chercheurs et des décideurs, dans les pays développés comme dans 
ceux en voie de développement, se sont de plus en plus rapportées au 
rôle de l’entrepreneuriat dans le développement économique et social, 
considéré comme un facteur névralgique dans la société[16-2011]. 

Par la création d’entreprise, l’entrepreneuriat participe au 
renouvellement et à la restructuration du tissu économique, selon le 
bulletin d’information statistique, du 1er trimestre 2013 du ministère 
de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, la population 
globale des PME s’élève à 747.934 entités. Le nombre de PME créées 
en cette même période, tous secteurs juridiques confondus, est de 
34.811 PME. Les radiations ont touchées 2.661 PME, alors que la 
réactivation d’activité a concerné 3.962 entités. Au total, les PME ont 
cru en 2013 de 36.112 PME, soit une augmentation nette de 8,81% par 
rapport à 2012[17-2013]. Par contre, beaucoup d'indicateurs révèlent 
aujourd'hui la faiblesse du tissu des PME par rapport aux économies 
développées, avec un taux de couverture égale à 17 entreprises par 
1000 habitants en 2010, contre une moyenne de 45 entreprises pour 
1000 habitants dans les pays développés [Merzouk. F, 2010]. 

La création d'entreprise est un acte qui naît au sein d'un 
processus en construction. En amont de celui-ci, de multiples 
recherches ont tenté d'expliquer les causes qui amènent les individus à 
devenir entrepreneur [19- 2003].  

Or, un déficit de culture entrepreneuriale et de formation est 
notable. L’université reste l’un des acteurs-clés dans la promotion de 
cette culture auprès des jeunes étudiants. Vu que le marché du travail 
formel est saturé la plupart de nos étudiants sont incapable de trouver 
des opportunités d’emploi, il est actuellement important d’encourager 
l’entrepreneuriat pour mobiliser leur enthousiasme, leur énergie et 
leurs ambitions de contribuer au développement économique. 

Cette recherche vise à analyser les facteurs qui influencent 
l’intention de créer une entreprise  chez les étudiants de la Faculté 



L’intention entrepreneuriale chez les étudiants universitaires………………………………………… 
…………………………………………………..…...….Benyahia-Taibi, Djamane- Segueni & Guennoun  

Economics Researcher's Journal ……………………….………………………………………….………..Third Volume  
201 

des Sciences Economiques, Sciences de Gestions et Sciences 
Commerciales d’Oran. 

Dans ce contexte, l’objectif de notre recherche est d'étudier la 
phase de pré-création de l’entreprise en testant le modèle de Tounès. 
A (2003) qui mobilise la théorie du comportement planifié1 d’Ajzen 
(1991). L’utilité de ce modèle pour l’acte de création d’entreprise est 
déjà justifiée par un certain nombre de recherches empiriques, 
d’autant plus que la plupart de ces études ont été réalisées auprès de la 
population étudiante [04- 2007, Salah 2011]. 

Nous organisons notre communication en deux parties. La 
première se consacre à la présentation de notre approche conceptuelle 
en présentant les concepts de base qui seront utilisés (les modèles 
d’intention entrepreneuriale et ces principaux déterminants). La 
deuxième partie présente le cadre empirique utilisé avec la 
méthodologie de recherche adoptée et l’exposé des résultats.  

1. L’importance de l’entrepreneuriat : 
L’entrepreneuriat a suscité ces vingt dernières années un intérêt 

croissant tant dans les milieux politiques que dans les milieux 
académiques [06- 2009]. Aujourd’hui, l’importance stratégique de 
l’entrepreneuriat et de la création d’activités nouvelles n’est plus mise 
en doute. Ce centre d’intérêt s’explique par le fait que 
l’entrepreneuriat (Julien et Cadieux, 2010) : 

� Constitue un moteur très important du développement 
économique et social à travers le monde. 

� Une source de la majorité des nouveaux emplois et stimule la 
croissance économique. 

� Les nouvelles entreprises permettent d’améliorer la 
compétitivité des économies des pays industrialisés ou en voie 
de l’être. 

� Favorise le développement local et restructure plusieurs  
régions. 

� Contribue au renouvellement des économies contrairement à 

                                                           
1  Theory Of Planned Behaviour (TOPB).  
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 plusieurs grandes entreprises qui perdurent trop souvent à 
cause du support massif des gouvernements. 

Néanmoins, l’entrepreneuriat ne se limite pas à la création 
d’entreprise. La démarche entrepreneuriale va au-delà de la création 
d’entreprise (Saporta et Vestraete, 2006). En effet, l’entrepreneuriat 
concerne de façon générale la gestion de toute entreprise, nouvelle ou 
existante, petite ou grande. 

Le phénomène entrepreneurial a suscité un intérêt de la part de 
plusieurs chercheurs et cela à travers la création de colloques 
spécialisés, de revues1, de sections scientifiques. Selon Capron (2009), 
il existe actuellement plus d’une quarantaine de revues sur 
l’entrepreneuriat sans compter les publications de centres de recherche 
spécialisés en la matière. Les milieux académiques se sont mobilisés 
pour stimuler les recherches sur la dynamique entrepreneuriale et 
mettre en point des banques de données harmonisées au niveau 
international [06- 2009]. Citons à titre d’exemple le programme de 
recherche « Global Entrepreneurship Monitor »2 crée par le Babson 
College et la London Busnies School en 1997 qui regroupe 
actuellement plus de quarante pays. 

L’importance de l’entrepreneuriat a également intéressé les 
organismes internationaux. Ainsi, « en 1992, l’Union Européenne a 
créé l’Observatoire des PME et en 2000, elle a mis en place les 
Eurobaromètres afin de suivre l’évolution des perceptions en matière 
d’entrepreneuriat au sein des pays européens et aux Etats-Unis. En 
2003, elle publiera un Livre vert sur « L’esprit d’entreprise en Europe 

                                                           
1 Revues comme l’Internationales Gewerbearchiv. Zeitschift für Klein und 
Mittelunternehmen, créée en 1953, le Journal of Small business Management, créé 
en 1963, Entrepreneurship : Theory and Practice, créé en 1976, sans compter les 
quatre revues créées coup sur coup entre 1988 et 1989, soit la Revue Internationale 
P.M.E., Entrepreneurship and Regional Development, Piccola Impresa et le Journal 
of Business Venturing. 
2 Le « Global Entrepreneurship Monitor » (GEM) ou projet de suivi global de 
l’entrepreneuriat. Il a pour but de réunir les meilleurs experts mondiaux pour 
étudier les relations complexe entre l’entrepreneuriat et la croissance 
économique » (GEM, 2002).   
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»1. L’OCDE s’intéresse à cette problématique depuis 1998 avec les 
travaux effectués dans le cadre du Programme d’action concernant le 
développement économique et la création d’emplois au niveau local 
(LEED). L’OCDE a créé récemment un centre qui s’intéresse au rôle 
de l’entrepreneuriat dans la dynamique de croissance et mis en place 
un programme d’indicateurs pour le suivi des politiques en faveur de 
l’entrepreneuriat. De tout ce qui précède, nous pouvons souligner 
l'intérêt de cette étude, qui nous indiquons à partir de laquelle 
l’influence de milieu entrepreneurial sur l’intention de créer une 
entreprise chez les étudiants. 

2. L’intention entrepreneuriale au sein du champ de 
l’entrepreneuriat : 

Dans la littérature entrepreneuriale, la phase de l'émergence 
organisationnelle apparaît comme nécessitant des recherches 
approfondies. Cette phase est caractérisée par l'intention d'une 
personne de créer une organisation. Émin (2006) affirme que, lorsque 
l’entrepreneuriat est vu comme un processus, l’intentionnalité y est 
centrale. 

Nos pérégrinations dans différentes disciplines renseignent que 
l’intention est un concept transdisciplinaire [19- 2007]. Pour Bird 
(1992), l’intention entrepreneuriale est définit comme « (…) un état de 
pensée qui dirige l’attention (et par conséquent l’expérience et 
l’action) vers un objectif spécifique, la nouvelle organisation, et une 
façon de l’atteindre ». Selon d’autres chercheurs (comme Bruyat 
1993) la conçoivent comme étant une volonté individuelle et une 
liberté. Ils précisent alors qu'elle est un état d’esprit qui oriente 
l’attention, et par conséquent, l’expérience et l’action de l’individu 
vers un objectif spécifique, dans le but d'accomplir quelques choses 
(créer une entreprise, la faire croitre ou la faire évoluer). Dans les 
sciences psychologiques [16-P77], l’intention représente « une étape 
nécessaire au cheminement motivationnel vers le comportement » 
(Neveu, 1996).  

                                                           
1 Capron. H, Entrepreneuriat et création d’entreprise : facteurs déterminants de 
l’esprit d’entreprise, Editions De boeck, Paris, 2009. 
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Nous constatons l’existence de plusieurs définitions possibles de 
l’intention. Elles se distinguent moins par de grandes différences 
d’approche que par leurs nuances. Certains auteurs parlent de 
jugement, d’autre de volonté ou d’état de pensée, d’autres encore 
précisent ce qui la constitue, d’autres non. Au final, l’intention 
implique la volonté d’atteindre un certain but, ici, la création 
d’entreprise. 

Les deux principales théories qui ont inspirées les chercheurs 
sont : 

� La théorie de l’évènement entrepreneurial Shapero et Sokol 
(1982) : Elle explique l’intention par deux variables à savoir : 
la désirabilité perçue et la faisabilité perçue. 

� La théorie de comportement planifié d’Ajzen (1991) : Elle 
explique l’intention par trois variables  qui sont : les attitudes 
associées au comportement, les normes subjectives et les 
perceptions du contrôle comportemental. 

Tounés en 2003 propose dans sa thèse de doctorat un modèle 
conceptuel de l’intention entrepreneuriale en se référant à la théorie du 
comportement planifie d’Ajzen 1991. Il s’est appuyé sur une 
recherche comparative entre des étudiants suivant des formations en 
entrepreneuriat (bac+5) et des étudiants en DESS CAAE1. Ainsi, 
Tounès(2003) propose trois facteurs influençant l’intention 
entrepreneuriale chez l’individu, ces facteurs sont les mêmes d’Ajzen 
1991: les attitudes associées au comportement, les normes subjectives 
et le contrôle comportemental. Il a cherché également à expliquer 
l'impact de ces facteurs sur l'intention d’entreprendre.  Le  modèle  de 
Tounés (2003) prend la forme suivante :  

 

 

                                                           
1 Niveau bac+5 en Instituts d’Administration des Entreprises, Départements des 
Sciences Economiques et d’Administration Economique et Sociale. 
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Figure 01 : Le modèle explicatif de l'intention entrepreneuriale de 
Tounès (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : [19 :202]. 

L’auteur [19-P87] analyse à travers ce modèle les actions 
qu’entreprennent les étudiants en vue de concrétiser leurs intentions 
(variables d’attitude), les motivations et les influences sociales qui les 
animent (variables de norme subjective), et enfin, les perceptions de 
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leurs aptitudes et des ressources pour ce qui est de la faisabilité des 
projets d’affaire (variables de perception). Ces facteurs regroupent les 
éléments suivants : 
� Le premier groupe contient les attitudes associées au 

comportement. Ce groupe de variables se décline par l'existence 
d’une idée ou d’un projet d’affaire et par la quête d’informations 
pour mieux les structurer. 

� Le deuxième groupe se compose des normes subjectives, 
exprimées par les motivations (besoin d’accomplissement, 
recherche de l’autonomie), les perceptions des conséquences de la 
prise de risque et la connaissance de modèles d'entrepreneur. 

� Le dernier groupe renferme les perceptions du contrôle 
comportemental à savoir : les perceptions des aptitudes 
entrepreneuriales (les programmes ou formations en 
entrepreneuriat), les expériences professionnelles et associatives, 
et les perceptions de disponibilité des ressources (informations, 
conseils et finances). 

3. Les différentes recherches sur l’intention entrepreneuriale 
dans le milieu universitaire : 

Jusqu’à maintenant, certaines études ont permis de déterminer le 
potentiel entrepreneurial dans la population en général mais pas dans 
un milieu universitaire. 

Plusieurs auteurs (Kolveried 1996 ; Autio et al 1997 ; Filion, 
Heureux, Youaleu et Bellavance 2002 ; Tounès 2003 ; Emin 2006 ; 
Boissin et Al 2009) ont appliqué des modèles d’intention à l’acte de 
création d’entreprise. Ces études concernent spécifiquement une 
population étudiante. 

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons un récapitulatif des 
modèles mobilisés dans cette population : 
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Tableau n°1 : Les modèles d’intention dans le contexte universitaire 
Modèles Questions de 

recherche 
Variables explicatives  Echantillon Résultats  

Kolvereid 
(1996) 

 

Quels sont les 
éléments qui 
influencent l’intention 
entrepreneuriale ? 
 
 
 

L’attitude, à la norme 
sociale et au contrôle 
comportemental perçu. 
 

128 étudiants 
norvégiens en 
école de 
commerce 

L’intention est significativement corrélée à 
l’attitude, à la norme sociale et au contrôle 
perçu.  
Aucune variable démographique (sexe, 
expérience du statut, expériences familiales) 
n’a d’effet significatif statistique sur 
l’intention 

Autio et 
al.(1997) 

Comment se forme 
l’intention 
entrepreneuriale : 
Quels sont les effets 
(directs ou indirects) 
des variables 
influençant le 
développement de 
l’intention 
entrepreneuriale? 

L’image de l’entrepreneuriat 
Les attitudes générales 
L’environnement 
universitaire 

1956 étudiants 
(Finlandais, 
Suédois, 
Américains et 
Asiatiques) en 
sciences 
techniques.  

Les attitudes générales (en particulier le 
besoin d’accomplissement et celui 
d’autonomie) influencent fortement la 
conviction entrepreneuriale.  
Les variables personnelles les plus 
importantes sont les expériences de travail en 
PME, le sexe1 et l’existence de modèles de 
rôle2.  
La conviction est sans contexte celle qui 
influence le plus l’intention entrepreneuriale. 
L’influence de l’âge (et du nombre d’années 

                                                           
1 Les hommes sont plus enclins à l’entrepreneuriat que les femmes.  
2 Exemple : Parent entrepreneur.  
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d’étude) ainsi que celle des expériences 
professionnelles en PME sont également 
importantes. 

Tkachev (1999) 
en coopération 
avec Kolvereid 

 

Quels sont les 
éléments qui 
influencent l’intention  
entrepreneuriale ?  
Test du modèle de 
Kolvereid (1996) 

Variables explicatives : 
L’attitude, à la norme 
sociale et au contrôle 
comportemental perçu. 
 

567 étudiants 
russes 

Le poids de la faisabilité perçue est plus fort 
que l’attitude sur l’intention. 
La norme sociale n’a pas d’effet significatif.  

Krueger, Reilly 
et Carsrud 

(2000) 

Quels sont les 
éléments qui 
influencent l’intention 
entrepreneuriale 
Test du modèle 
d’Ajzen 

Variables explicatives : 
L’attitude, à la norme 
sociale et au contrôle 
comportemental perçu. 
 

97 anciens 
étudiants en école 
de commerce 
faisant face à un 
choix de carrières 
au moment de 
l’étude.  

La faisabilité perçue et l’attitude vis-à-vis de 
l’action, prédisent l’intention. 
La faisabilité perçue a un effet plus important 
que les attitudes sur l’intention. 
 

Tounès (2003) 

Quelle est l’influence 
de programmes ou de 
formations en 
entrepreneuriat, au 
même titre que des 
variables 
situationnelles et 
personnelles, sur 

Les attitudes associées au 
comportement (les actions 
qu’entreprennent les 
étudiants en vue de 
concrétiser leurs intentions).  
Les normes sociales (les 
motivations et les influences 
sociales) exprimées par le 

178 étudiants de 
gestion suivant 
des cursus à 
dominante 
entrepreneuriale 
(bac +5) 

Effet positif de la formation sur l’intention 
entrepreneuriale des étudiants ; les formations 
et programmes en entrepreneuriat, combinés 
avec des variables contextuelles et 
personnelles pertinentes, renforcent les 
perceptions des aptitudes entrepreneuriales. 
Ces dernières influencent positivement 
l’intention entrepreneuriale.  
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l’intention 
entrepreneuriale des 
étudiants. 

besoin d’accomplissement, 
la recherche de l’autonomie, 
la propension à la prise de 
risque et l’existence de 
modèles d’entrepreneur. 
Les perceptions du contrôle 
comportemental (perception 
des attitudes et des 
ressources à l’égard de la 
faisabilité des projets 
d’affaire) contenues par les 
expériences professionnelles 
et associatives, 
l’enseignement de 
l’entrepreneuriat et la 
disponibilité des ressources 
(financières, informations et 
conseils)  

L’existence d’une idée ou d’un projet et la 
recherche d’informations en vue de les 
formaliser et éventuellement de les 
concrétiser sont les facteurs qui contribuent le 
plus à l’explication et à la prédiction de 
l’intention entrepreneuriale. 

Emin (2003) 

Quelle est l’influence 
de l’environnement 
universitaire sur la 
création d’entreprise 
par des chercheurs 
publics? 

La désirabilité et la 
faisabilité 

Des chercheurs 
publics  

Le degré de désirabilité de l’acte contribue 
davantage à la prédiction de l’intention de 
créer des chercheurs en sciences dures que les 
perceptions de la faisabilité. 
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Filion et al 
(2003) 

Quelles sont les 
perceptions des 
étudiants vis-à-vis 
l’entrepreneuriat 
comme projet de 
carrière ?  

Les perceptions des 
étudiants 

487 étudiants de 
l’Université de 
Montréal et de 
ses écoles 
affiliées 

Plus de la moitié des étudiants ont l’intention 
de créer éventuellement une entreprise.  
La perception qui y est associée apparaît être 
celle qui permet plus d’indépendance, qui 
donne la possibilité de gérer sa vie de travail 
selon ses croyances, ses besoins et ses valeurs 
propres.  
L’intention est souvent expliquée par la 
croyance de pouvoir mieux se réaliser en 
choisissant l’avenue entrepreneuriale. 
Plus de 70% ignorent la présence des centres 
d’entrepreneuriat dans leurs institutions 
universitaires ainsi que les services offerts. 

Audet (2004) 

Quelle est l’influence 
de la désirabilité et de 
la faisabilité de 
lancement d’une 
entreprise sur la 
formation d’une 
intention 
entrepreneuriale ? 

La désirabilité et la 
faisabilité de lancement 
d’une entreprise 

Etude 
longitudinale sur 
les étudiants 
universitaires 
inscrits à un 
programme 
d’administration 
des affaires.  
Les données ont 
été recueillies à 
deux reprises: au 

Les perceptions de désirabilité et de la 
faisabilité de lancement d’une entreprise 
expliquent de façon significative la formation 
d’une intention de se lancer en affaires sur un 
horizon à long terme.  
Les deux perceptions ne parviennent pas à 
expliquer à un degré significatif l’intention de 
se lancer en affaires.  
Les intentions d’entreprise et les perceptions 
varient au fil du temps. Le lien entre les 
intentions entrepreneuriales et la création 
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cours du dernier 
semestre à 
l’école, puis 18 
mois plus tard, 
lorsque les 
étudiants avaient 
obtenu leur 
diplôme et ont 
commencé à 
travailler à temps 
plein. 

d’entreprise réelle peut s’avérer difficile à 
établir. 
 

Weber et al 
(2009) 

Quelle est 
l’influence de 
l’enseignement de 
l’entrepreneuriat sur 
l’intention 
entrepreneuriale des 
élèves? 

Les croyances et signaux 189 étudiants 
qui suivent un 
cours 
obligatoire 
d’entrepreneuria
t dans une 
grande 
université 
allemande 

De fortes croyances ex ante et des signaux 
cohérents aboutissent à des intentions ex 
post plus fortes.  
Les changements dans les intentions durant 
le cours ont tendance à être plus faible si les 
signaux ex ante sont forts et si les signaux 
reçus par les étudiants sont conformes. 

 

Boissin et al 
(2009) 

Quelles sont les 
croyances et 
attitudes des 
étudiants vis-à-vis 

L’attrait perçu de la 
création  d’entreprise ; le 
degré d’incitation à 
entreprendre perçu dans 

655 étudiants 
grenoblois 

L’effet significatif de la variable « attrait » 
dans l’explication de l’intention de créer son 
entreprise.  
Les types d’attentes professionnelles et les 
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de l’entrepreneuriat 
? 

l’environnement social ; la 
confiance qu’a l’individu 
en sa capacité de mener à 
bien le processus 
entrepreneurial 

tâches critiques pour réussir une création 
d’entreprise ont la plus grande influence sur 
le sentiment qu’a l’étudiant d’être capable 
de créer à l’issue de ses études 

Source : Taïbi, et Segueni, « L’image de l’entrepreneuriat auprès des étudiants : Essai de compréhension des facteurs de motivation 
et des freins », Colloque International « Les systèmes d'innovation et le nouveau rôle des universités », Ecole Nationale 
Polytechnique, ENP Oran, 2013.  
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3. Méthodologie, Résultats et Discussion : 

3.1.  Elaboration du questionnaire : 
En s’appuyant, sur les acquis théoriques et les études réalisées 

dans le domaine. Nous avons développé un questionnaire largement 
inspiré de l’enquête de Tounés (2003) qui avait pour objectif de 
vérifier si les programmes où les formations influencent, au même 
titre que des variables situationnelles et personnelles, l’intention 
entrepreneuriale des étudiants.  

Ceci revient à s’intéresser à trois principales variables retenues 
sur l’intention entrepreneuriale : les attitudes associées au 
comportement, les normes subjectives et les perceptions du contrôle 
comportemental. 

3.2. L’échantillonnage : 
Nous nous sommes intéressés uniquement aux étudiants de la 

Faculté des Sciences Economiques, Sciences de Gestion et des 
Sciences Commerciales. Ce choix a été motivé par le fait que: 

� Les étudiants de cette faculté ont plus de chance de pouvoir 
créer des entreprises dans le futur de part leurs interactions 
avec le monde professionnel1.  

� Ils disposent d’une formation de base sur le management et la 
comptabilité, ce qui facilitera au plan technique la création 
d’entreprises. 

� Ils auront plus de chance de faire des stages dans des 
entreprises ce qui facilitera l’adaptation de leur propre projet à 
la réalité du terrain.  

Nous avons pris en considération le niveau de formation, qui a 
limité notre échantillon à tous les étudiants en fin de cursus 
universitaire : les étudiants de 3ème année en licence de toute la Faculté 
(les trois Départements : Sciences Economiques, Sciences de Gestion 

                                                           
1 Grâce notamment aux conférences réalisées par certains professionnels, des séminaires 
ou journées d’études, de l’expérience partagée de certains enseignants ayant de 
l’expérience professionnelle ou travaillent actuellement en entreprise, etc.  
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et Sciences Commerciales) et les étudiants de 2ème année en Master de 
toute la Faculté soit tous les étudiants en fin de cursus universitaire. 
Ce choix s’explique par le fait que ces derniers sont dans un contexte 
qui laissent supposer que leurs attitudes, leurs normes subjectives et 
leurs perceptions peuvent se développer et renforcer l’intention 
entrepreneuriale. Aussi, ces étudiants devraient avoir une meilleure 
visibilité par rapport à leur future carrière professionnelle.  

L’échantillon aléatoire simple, a été choisi selon la technique 
probabiliste. Cette technique implique un véritable tirage au hasard ; 
elle donne à chaque élément de la population une chance connue et 
non nulle d’être choisi (Ben Abdellah, 1994). Ce type d’échantillon 
accorde à chaque individu non seulement une chance connue et non 
nulle d’être choisi, mais aussi une chance égale.  

Après ces différentes considérations, nous avons distribué 466 
questionnaires nous en avons retenu 419 qui étaient exploitables. 
L’enquête s’est déroulée sur le terrain du mois décembre 2013 au 
mois de mars 2014. Nous avions remis un questionnaire composé de 
quatre (04) parties, à l’intérieur desquelles plusieurs questions ont été 
identifiées pour rassembler les informations concernant le thème 
considéré. 

3.3. La description générale des données sociodémographiques : 
Avant l’analyse des questions, nous avons souhaité étudier les 

caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon par le biais des 
variables suivantes : la spécialité, le genre,  l’âge et l’origine des 
répondants.  

� La spécialité  des répondants : 
L’échantillon interrogé est composé de 419 étudiants, de 13 

spécialités : 
• 8 spécialités en L3 : Banque et assurances, Ingénierie 

économique, Management, Finance, Informatique de Gestion, 
Comptabilité, Marketing, Business International. 

• 5 spécialités en M2 : Banque et assurances, Technique 
Quantitative et Economie Appliquée, Management public, 
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Management des ressources humaines, Marketing 
Management. 

La plupart des répondants (73%) sont des étudiants de 3ème 
année Licence, contre 27% des étudiants en 2ème  année Master. Cela 
en raison du nombre important des étudiants en licence. 

� Le genre, l’âge et l’origine des répondants : 
Tableau 04 : Le genre, l’âge et l’origine  des répondants 

 % 

Le genre Homme 38,2 
Femme 61,8 

 
L’âge 

Entre 20 et 25 ans 79,5 
Entre 25 et 30 ans 16,7 

Plus de 30 ans 3,8 

 
 

L’origi
ne 

Ouvrier 7,2 

Commerçant 29,4 

Industriel 12,2 

Fonctionnaire 51 

• La répartition par genre montre que près de 62% des 
répondants sont des femmes (soit 259 étudiantes) contre 38% 
pour la gente masculine (soit 160 étudiants).  

• La répartition de l’échantillon selon l’âge montre que la plus 
grande proportion (79.5 %) est celle dont l’âge est inférieur à 
25 ans. Cette tranche d’âge concerne beaucoup plus ceux qui 
sont en 3 ème année licence. Suivi avec 16.7% par ceux dont 
l’âge varie entre 25 ans à 30 ans, et 3.8%  seulement leurs âges 
dépassent les 30 ans. A noter que l’âge moyen des répondants 
est de 24 ans. 

• Plus que la moitié (51%) des répondants sont de parents 
fonctionnaires ; suivie par des enfants de commerçants avec 
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29%, moins de 13% sont d’origine industriel et seulement 7% 
sont issus de milieu ouvrier. 

3.4. L’analyse du questionnaire : 
Nous exposons ci après les principaux résultats suivants les 

principaux axes du questionnaire.  

L’intention entrepreneuriale : 
Une fois leurs formations achevé et dès leurs mises sur le 

marché du travail, plus de 73% des étudiants interrogés préfèrent créer 
leurs propres entreprises, alors que 20% souhaitent être salariés. Et les 
6% restants ne disposent pas encore d’idées claires quant à leur futur 
professionnel.    

Les attitudes associées au comportement : 
L’objectif de cette question est de déceler les étudiants qui ont 

l’intention de créer une entreprise,  et les événements qui ont donné 
naissance à cette idée de création. 83,3% des étudiants déclarent 
posséder une idée ou un projet d’entreprise, et 16,7% estiment qu’ils 
n’ont aucune idée de création. 

Pour les étudiants interrogés, cette idée ou projet d'entreprise est 
né des enseignements administré, pour 32,4%. Autrement dit, 
l’université reste l’un des acteurs-clés dans la promotion de cette 
culture entrepreneuriale auprès des jeunes. Dans des fréquences soit 
progressivement égales (29,5% et 28,4%) l’expérience 
professionnelles et les rencontres avec des entrepreneurs sont à 
l’origine des idées ou des projets de création d’entreprise. De façon 
moins significative, les stages de fin d’étude exigée en fin de cursus 
universitaire inspirent les étudiants interrogés avec (16,3%). 

La création d’entreprise pendant les études ou juste à la fin des 
études apparait hautement complexe. La création selon les étudiants 
questionnés, pendant le cursus ou juste après, est assez difficile 
(50,4%) voire très difficile (34%). 

En effet, la majorité (70%) des interviewés envisagent de créer 
une entreprise certainement avec (29,3%) ou probablement avec 
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(41%). Cette éventualité est avant tout envisagée à des parts égales 
soit un an après la fin des études ou plus de 5 ans après la fin des 
études avec (31,4%). Pour 21,9%, la création se fera sur le moyen 
terme entre 3 et 5 ans après la fin des études. Et seulement 15,3% 
souhaitent concrétiser cette idée avant la fin du cursus. Ceci semble 
indiquer que, si les étudiants questionnés semblent réticents à l’idée de 
créer une entreprise, l’envie de se réaliser à travers l’entrepreneuriat 
persiste. Ceci est confirmé par le fait qu’un nombre important des 
étudiants (80%) déclarent posséder les compétences nécessaires pour 
réussir un projet d’entreprise, et 20% estiment qu’ils ne disposent pas 
ces compétences.  

Les répondants (63,2%) déclarent avoir entamé des recherches 
d’informations pour concrétiser leur idée de création d’entreprise. Ils 
listent comme suit, les informations qui pourraient les aider 
concrétiser leurs idées de création : 

1. Les clients (45,5%). 
2. Le produit (41,9%). 
3. Le marché (23,7%). 
4. La concurrence (25,7%). 

Les normes subjectives : 
Il est possible de classer les avantages de la création 

d’entreprise, selon leur degré d’importance1: 

1. Avoir une autonomie (40,7%). 
2. Un moyen d’assumer ses responsabilités (37,8%). 
3. D’éviter le chômage (37,5%). 
4. De gagner beaucoup d’argent (36,8%). 
5. De réaliser ses rêves (36,6%). 
6. Avoir le pouvoir (31,6%). 
7. Prendre des risques (25,6%). 

                                                           
1 Sur échelle de 1 à 4 : très important, assez important, peu important et pas 
important.  
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La question posée dans cette partie est la suivante : 
« Connaissez-vous un créateur d'entreprise dans votre entourage? ». 
La plupart des étudiants (69,2%) déclarent que dans leurs entourages 
existent des modèles d’entrepreneurs ; contre 30,8% qui ne 
connaissent pas d’entrepreneurs.     

L’étude de l’échantillon nous montre que près de la moitié des 
étudiants ont des amis (48,5%) dans le domaine de l’entrepreneuriat, 
suivi par un membre de la famille avec (44,6%). Et que peu 
d’étudiants (16,8%) ont des parents entrepreneurs. 
En ce qui concerne les atouts que doit disposer un étudiant, la majorité 
des répondants insistent sur la volonté (63,1%), la confiance (53%), la 
capacité de travail (46%), les moyens financiers (41,2%), le soutien de 
l’entourage (35,7%), une idée innovante (34,1%) et de l’expérience 
(32,1%).  

L’autonomie (18,7%) n’est pas considérée comme un élément 
nécessaire pour commencer une activité entrepreneuriale.  

Les perceptions du contrôle comportemental : 
Plus de la moitié des étudiants questionnés (soit 54,9%) 

déclarent avoir déjà suivi des enseignements en entrepreneuriat ou en 
création d’entreprise pendant leur cursus universitaire. Cependant, les 
cours en entrepreneuriat ont démarré en Algérie grâce à la réforme 
LMD. L’entrepreneuriat figurait avant dans les programmes de cours 
comme simple chapitre ou sous-chapitre. La réforme LMD a engendré 
un certain engouement vers cette dynamique : des Maisons de 
l’entrepreneuriat, des masters voire même des licences en 
Entrepreneuriat ont été créés.  

Parmi les étudiants ayant suivi ces enseignements, plus des trois 
quarts des étudiants déclarent que ces derniers ont influencé 
positivement leur intention de créer une entreprise. 

La majorité des étudiants interviewés affirment :  
� Ne jamais avoir participé à des journées d’études ou des  

séminaires notamment ceux animés par l’Université ou la 
Pépinière d’entreprise avec (83,2%). 
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� Avoir déjà fait un stage en entreprise (77,9%), dont la durée 
varie entre 1 et 6 mois. 

� Qu’ils ne disposent d’aucune expérience dans le monde du 
travail (69,6%).   

Il est possible de classer les obstacles à la création d’entreprise, 
selon leur degré d’importance1: 

1. Le manque de moyens financiers (63%). 
2. Le manque d’expérience (44,2%). 
3. Le manque d’information sur le marché et le manque de 

volonté (34,5%). 
4. Le manque de conseils des experts (24,2%). 
5. Le manque de capacité de travail (23,2%). 
6. Le manque d’idée innovante (20,5%). 
7. Le manque de soutien (19,6%). 

Conclusion : 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale et jusqu’ à la fin des 

années 1970, les grandes entreprises ont dominé l’économie. La 
grande taille était considérée comme souhaitable, et la croissance de 
l’entreprise était jugée comme indispensable pour réaliser l’économie 
d’échelle. La Petite et Moyenne Entreprise (PME) était perçue comme 
une simple étape de la vie de l’entreprise. Le climat était plutôt  
propice pour l’étude de la grande entreprise. 

Après la crise des années 70, les  recherches se sont orientées 
vers l’entrepreneuriat et les petites et moyennes entreprises. 
L’entrepreneuriat est de plus en plus considéré comme l’un des leviers 
stratégiques à la création des emplois et des richesses au niveau d’une 
nation. Aujourd’hui l’entrepreneuriat est devenu un enjeu majeur pour  
plusieurs pays à cause de son rôle primordial dans le développement 
économique. 

                                                           
1 Sur échelle de 1 à 4 : très important, assez important, peu important et pas 
important.  
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La grande flexibilité et les capacités d’innovation permettent 
aux PME de prendre une place croissante dans l’économie, mais 
l’entrepreneuriat ne se limite pas à la création d’entreprise. La 
démarche entrepreneuriale va au-delà de la création d’entreprise 
(Saporta et Vestraete, 2006). En effet, l’entrepreneuriat concerne de 
façon générale la gestion de toute entreprise, nouvelle ou existante, 
petite ou grande. 

L’objectif de cette recherche est de déterminer les facteurs 
prédateurs de l’intention entrepreneuriale chez les étudiants.  

Aujourd’hui, l’intention entrepreneuriale constitue un 
phénomène qui attire de plus en plus les chercheurs dans le domaine 
de l’entrepreneuriat. Dans notre  travail, nous avons adopté le modèle 
de Tounès (2003) qui mobilise la théorie du comportement planifié. 

Plusieurs remarques s'imposent à la lecture de nos résultats. 
Tout d'abord, nos résultats montrent que les attitudes influencent 
significativement l’intention de créer une entreprise chez les étudiants 
mais  cette influence est presque égale  à celle des normes subjectives. 
Cella signifie : 

Pour les attitudes : 
1. L’existence des idées innovantes chez les étudiants: environ 

83% de notre échantillon ont des idées ou de projets de 
création d’entreprise. 

2. Les étudiants, par le bais de leurs formations (gestion, 
management, marketing), sont capables de faire des recherches 
pour mieux formaliser les aspects de leurs projets. L’enquête 
montre que plus que la moitié des étudiants (63%) ont entamé 
des recherches d’informations pour concrétiser leurs  idées de 
création d’entreprises. 

Pour les normes : 
1. Concernant les motivations : les étudiants sont très motivés et 

ils perçoivent la création d’entreprise comme un facteur 
d’autonomie et d’évitement du chômage. 
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2. L’entourage familial est favorable, selon notre échantillon, à la 
création d’entreprise. Cela s'expliquerait par le fait que les 
familles algériennes sont conscientes que les opportunités de 
recrutement sur le marché de travail sont de plus en plus 
faibles. 

� Pour les perceptions : 
Les perceptions du contrôle comportemental n’influencent pas 

l’intention entrepreneuriale chez les étudiants à cause de : 

− Le manque de sensibilisation à l’entrepreneuriat : la formation en 
entrepreneuriat doit délivrer les compétences techniques en 
matière d’entrepreneuriat, mais doit aussi et surtout favoriser 
l’image de l’entrepreneuriat comme un acte désirable et attractif. 

− Les expériences professionnelles ou associatives restent toujours 
limitées. Lors des stages,  l’état d’esprit de l’étudiant penche plus 
vers la carrière salariale que de celle d’un créateur d’entreprise.   

− Les moyens financiers et l’expérience restent toujours les deux 
facteurs qui limitent l’intention entrepreneuriale. 

Nos résultats empiriques confirment ceux de d'autres études 
telles que celles de Kolvereid (1996), Autio et al.(1997), Krueger et al 
(2000), Filion, Heureux, Youaleu et Bellavance (2002), Tounés 
(2003), Boissin & Emin (2006).   

Le développement de l’entrepreneuriat en Algérie a connu un 
essor remarquable favorisé par les pouvoirs publics en termes 
d’encadrement institutionnel, d’aides publiques, de réglementation et 
de mise à niveau. Or, un déficit de culture entrepreneuriale et de 
formation est notable. L’université reste l’un des acteurs-clés dans la 
promotion de cette culture auprès des jeunes. L’université, en tant 
qu’acteur local de développement doit initier des actions liées à 
l’entrepreneuriat et à l’innovation. Ces actions diffèrent selon les 
niveaux d’intervention : actions de sensibilisation, de spécialisation ou 
d’accompagnement ou selon les objectifs poursuivis : créations 
d’entreprises ou d’activités, formation de consultants, 
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accompagnateurs spécialisés en entrepreneuriat, etc. (J-P. Boissin et 
ali.2005). 

Pour conclure, la recherche que nous avons menée sur 
l’intention entrepreneuriale dans la Faculté des Sciences 
Economiques, Sciences de Gestion et Sciences Commerciales, montre 
que même s’il existe une forte intention de création chez les étudiants, 
l’entrepreneuriat en générale et la création des entreprises en 
particulier, reste encore modeste dans cette population.  
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Une approche Multi-agents pour favoriser  
le partage d’information au sein de l’université 

                                                                             - Bendella Fatima * 
- Bourouina Meftah Samira ** 

Résumé : 
L'un des éléments clés de la recherche scientifique est le partage 

d'information entre chercheurs. Ce partage se fait généralement par le biais 
de publications scientifiques (articles, conférences, livres, etc.). L'objectif 
est  d'élaborer une application qui doit permettre  à un utilisateur de mettre à 
disposition des autres, l'ensemble des publications dont il dispose sur sa 
machine locale. De façon symétrique, le système doit permettre à un 
utilisateur d'effectuer des requêtes pour rechercher une ressource donnée. 

Ce papier décrit une approche à base d’agents pour le partage 
d’information. Notre approche est basée sur un modèle organisationnel de 
type Aalaadin qui utilise l’association des trois Concepts clés: Agent, 
Groupe et Rôle (AGR). 

   :ملخصال

يعتبر تبادل المعلومات بين الباحثين من بين المكونات الرئيسية للبحث العلمي، و عادة ما يتم هذا 
الهدف هو تطوير تطبيق من ). مقاالت، كتب و ما إلى ذلك(التبادل من خالل المنشورات العلمية 

بصفة . شأنه تمكين المستخدم من إتاحة المنشورات التي بحوزته لالستعمال من طرف األخرين
  .متناظرة يجب أن يمّكن النظام المستخدم من تنفيذ بحث عن مرجع معين
منهجنا يعتمد على نموذج . تصف هذه الورقة العلمية منهج يعتمد على وكالء لتبادل المعلومات

الوسيط، المجموعة : الذي يستعمل الجمع بين ثالثة مفاهيم أساسية Aalaadinتنظيمي من نوع 
  . (AGR)والدور 

 .AGR ،Madkitتبادل المعلومات، جامعة، نظام متعدد الوسائط، نموذج : كلمات المفتاحيةال
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Introduction : 
 Il est temps de rendre la relation entre les individus et les 
organisations (université ou entreprise)  plus symétrique par le partage 
d’information et de faire du partage de données personnelles, une 
pratique à la portée  de tous ce qui  nécessite un travail collectif des 
acteurs en amont. 

Pour ce faire, il faut rassembler au sein des groupes de réflexion 
des acteurs du monde de l’organisation (université ou entreprise)  afin 
de permettre l’émergence rapide des grands enjeux de ce partage et 
d’impliquer les parties dans cette organisation. 
à la définition du nouveau standard du partage d’information : partage 
d’information faisant appel aux Systèmes Multi- Agents (SMA), qui 
constitue une solution permettant de gérer la collaboration entre 
partenaires distribuée de façon réactive et dynamique est dont les 
usagers peuvent tirer profit de leur données : les enrichir  et d’agir sur 
l’impact environnement mental, contribuant ainsi à la création de 
connaissances et de comportement nouveaux. 

L’objectif visé par cette approche, est la réalisation d’un 
nouveau modèle de partage d’information qui sera cette fois ci à base 
d’agents. 

Ainsi ce nouveau système nous permettra nos seulement de 
créer des agents, des groupes d’agents en fonction des rôles qui leurs 
sont attribués, mais aussi de les engager à  partager des informations 
entre eux. 
Approche proposée : 

Le développement des systèmes à base d’agents est un secteur 
important de la recherche qui bénéfice des caractéristiques des agents 
telles que la délégation, l’autonomie et la communication. 

Notre travail vise à répondre dans un cadre général au partage 
d’information basé sur un modèle utilisant un ensemble d’agents 
intelligents et interactifs qui bénéficient mutuellement de ce partage 
d’information. 
2-1 Structure du modèle : Notre modèle est décliné en 2 niveaux : un  
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niveau abstrait et un  niveau concret. 
2-1-1 Le niveau abstrait : 

Il décrit l’organisation (université ou entreprise) d’une façon 
abstraite, sans faire référence aux agents qui opèrent réellement dans 
le système. 

Il permet au concepteur d’identifier et de représenter les 
interactions et de structurer l’organisation en groupes. 
2-1-2 Le niveau concret : 

C’est une instanciation de la structure organisationnelle, il 
permet de définir une organisation physique du système. 
2-1-3 Le modèle proposé : 

 « S.I.A.P.I » (Système d’Information à Base d’Agents pour le 
Partage d’Information) Le système que nous mettons en place va être 
maintenant décrit afin de mieux comprendre notre approche. 

1. Les concepts de rôle ; d’organisation, de groupe, de but, de 
sous but, de tache, de plan d’action forment le  niveau abstrait 
dans ce modèle. 

2. Les ressources, les agents et les conversations forment le 
niveau concret dans ce modèle. 

3. Le modèle ainsi définit repose sur la méthode Aalaadin 
(AGR) [Gut, 2001] qui utilise 3 concepts clés : Agents / 
Group / Rôle ( voir figure 1). 

Figure 1 : Modèle Agent / Groupe / Rôle [Gut, 2001] 
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 Notre système est composé d’un réseau de groupes 
interconnectés (voir figure 2) ou chaque groupe est une couche 
logicielle capable d’accueillir des ressources et d’accomplir une tâche. 

Figure 2 : Aperçu d’un réseau de groupes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 Architecture du système : 
 Dans cette section, nous allons décrire la vue statique de notre 
système (voir figure 3). 
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Figure 3 : Les agents dans notre système SIAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-2-1 Identification des agents et leurs rôles : 

Notre système dispose de 4 agents : A-RAU, A-C, A-GUI et a-
Activ. 
Ces agents commencent leur cycle de vie au lancement du programme 
par l’utilisateur. Chacun de ces agents a un rôle bien défini à jouer. 
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A-RAU. 
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humains ( les utilisateurs) du système, leur adresse IP et 
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du système et la B.D.L ainsi que les interactions entre B.D.L et 
B.D.C 

4. a-Activ : récupère toutes les traces de l’utilisateur dés sa  
connexion jusqu'à sa déconnexion et les  envoie à l’agent A-
GUI pur qu’il les enregistre dans la B.D.L. toute consultation 
d’un fichier (lecture ou modification d’un fichier (lecture / 
écriture)) sera mentionnée. 

5. Les autres agents sont des agents qui gèrent les fonctionnalités 
du système. 

1- Scénario du processus du déroulement du partage d’info : 
 Selon notre approche, nous utilisons un scénario fictif afin de 
démontrer la réalisabilité de la modélisation de notre système. 

• Les groupes sont crées à l’intérieur d’une même communauté. 
Si les groupes sont tous détruits, la communauté disparaitra avec 
eux. 

• Une fois ces groupes créés, les agents appartiennent uniquement 
aux groupes pour lesquels  ils ont droit d’accès. 

• Chaque groupe dispose d’une B.D.L contenant tous les fichiers 
consultables et modifiables par les agents du même groupe. 

• Un utilisateur peut lancer un appel soit : 
� Pour créer un nouveau groupe par envoi de messages à la 

liste des agents fournis par l’agent principal, pour cela il 
doit préciser le nom du groupe et son rôle. 

� Pour rejoindre un groupe déjà existant et en préciser 
toujours le rôle. 

3-1 Déroulement du scénario: 
 Pour nos travaux, nous avons proposé comme application 
l’université en général et le cas de l’ENP-Oran ex ENSET-Oran en 
particulier (voir figure 4). 
 
 
 
 



Une approche Multi-agents pour favoriser le partage d’information au sein de l’université…………… 
……………………………………………………...…...…. Bendella Fatima & Bourouina Meftah Samira 

Economics Researcher's Journal …………………………………………………………………..…..………………………….………..Third Volume  230 

Figure 4 : Architecture restreinte de l’ENP-ORAN 
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� Le département de Management. 
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qui annonce  qu’il veut intégrer un groupe pour partager des 
informations. 

L’utilisateur du dépt de Maths/Info utilise le système pour 
rejoindre un groupe. 
l’A-C  envoie un message à l’A-GUI    pour qu’il  accède à la BD-L , 
l’A-GUI  renvoie un récapitulatif à A-C. 
Ainsi les agents d’un même groupe peuvent se partager ce fichier 
déposé par un utilisateur du dépt de Maths/Info s’ils ont droit d’accès. 
Ce scénario  peut être généralisé à l’ensemble de composantes de 
l’université(ENPO)  

Conclusion et perspectives :  
Le partage d’information est identifié comme un chantier clé  

pour l’université en réseau. L’arrivée du concept d’agents constitue 
plus qu’une technologie efficace et représente un nouveau paradigme 
pour le développement de logiciels dans lesquels l’agent est un 
logiciel autonome,  objectif qui évolue dans un environnement et 
interagit avec d’autres agents. 
Le développement d’un SMA est une tache lourde, complexe qui 
requiert un investissement très important. 
A cet effet, nous avons opté pour la plateforme Madkit ou chaque 
service du département concerné est représenté par un agent  de 
Madkit  et chaque agent  appartient à un groupe avec la possibilité de 
jouer un rôle selon sa fonction dans le département. 
La communication entre agents du même groupe (inter – agents) se 
fait directement par envoi de messages, alors que la communication 
entre groupe ( intra-groupes) ne se fait qu’au travers du chef de 
département. 
 

Références Bibliographiques : 
1- [BLE 03] BLECKER T, et GRAF.G, Multi-agent systems in internet  

based production environments – an enabling infrastructure for mass 
customization, in  second inter discplinary world congresson mass 
castomization and personalization, 2003, pp1-27. 



Une approche Multi-agents pour favoriser le partage d’information au sein de l’université…………… 
……………………………………………………...…...…. Bendella Fatima & Bourouina Meftah Samira 

Economics Researcher's Journal …………………………………………………………………..…..………………………….………..Third Volume  232 

2- [FRA 96] FRAMASCO P.M, et. DOUGLAS H.N, Multi-agent 
Mediator Architecture For distributed Manufacting, Int.J.of 
Intelligent Manufacting, vol . 7,1996. 

3- [FIT 00]  FITCH C., « Multiplayer Technology Today », http 
://www.gamasutra.com/ features/20000120/fitch0 4.htm, 
20January2000. 

4- [GIR 94] GIROUX S., PACHET F., PAQUETTE G., « Système 
d’information épiphyte : espi-onnage des interactions entre agents », 
Deuxièmes Journées Francophones IAD&SMA  JFIADSMA 94, 
Voiron, 9-11 May 1994, page 211. 

5- [GUT 01] GUTKNECHT O., MICHEL F., FERBER J., « 
Integrating tools and infrastructure for generic multi-agent systems 
», Proceedings of the 5thInternational Conference on Autonomous 
AgentsAA’2001, Montreal, June 2001. 

6- [KLE 89 ] KLEIN M, et S.C.Y. Lu, conflict resolution in 
cooperative design. Int. Artifical Intelligence  in Engineering, 1989, 
4, pp 168-180. 

7- [MIC 01] MICHEL F., FERBER J., GUTKNECHT O., « Generic 
Simulation Tools Based on MAS Organization », Proceedings of the 
10th European Workshop on Modelling Au-tonomous Agents in a 
Multi Agent World MAMAAW’2001, Annecy, France, 2-4 May 
2001. 

8- [NAH 05] NAHM Y.E, et H.Ishikawa, A hybrid Multi-Agent 
systems Architecture for entreprise integration using computer 
network, Int.J. of Robotics and computer integrated  Manufactuning 
, vol.21, 2005, pp.217-234. 

9- [PER 99]  PERD.I , Entre tradition et innovation: les pratiques des 
chercheurs en économie –gestion-bulletin des bibliothèques de 
France 44 n°5,1999 

10- [SIK 98]  SIKORA R, et  SHOW M.J, A Multi-agent framework for 
the coordination  and integration of information systems. SCC, 
1998, 44, pp 65-78. 



Developing skills via practical training: The Algerian Business Students’ Experience…………… 
……………….…………………………………………...…...…. Djessas Omar &  Laaref Faiza 

Economics Researcher's Journal ………………………………………………………..……………..Third Volume  
233 

Developing skills via practical training: The Algerian Business 
Students’ Experience 

                                                                                      - Djessas Omar * 

                                                                              - Laaraf Faiza ** 
 
Abstract:  

This study aims to evaluate the development of important set of skills 
during a period of practical training within Algerian Business College. A 
questionnaire-based survey was administrated to students doing master in 
their final year at college of business in University Farhat  Abbas-Setif 
(UFAS).A comparison between three departments and genders was been 
done. As a result, both of the students’ males and females in these 
departments agreed that they were effective in developing a set of skills.   

Key word:(HEIs) Higher education institutes  

   :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تنمية مجموعة مهمة من المهارات خالل فترة 
توزيع استبيان على حيث تم . التدريب الميداني في كلية للعلوم االقتصادية في الجزائر

طلبة الماستر الذين هم في  السنة النهائية في كلية االقتصاد جامعة فرحات بسطيف، 
والقيام بدراسة مقارنة مابين االقسام الثالثة للكلية والجنس، وبينت النتائج أن كال الجنسين 

  .هاراتفي هذه األقسام  موافقين على أن هذه األقسام كانت فعالة في تنمية مجموعة الم
 .مؤسسات التعليم العالي: الكلمات المفتاحية
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INTRODUCTION  
Practical training is one of work experience placement that is 

still be used by many universities and HEIs. It can be identified as 
an established academic and business practice observed by students 
in an organization within a given period [1- p 124]. It is also known 
as ``co-operative education'' or ``internship’’, so, The aim of most 
tertiary institutions is how to make high employablestudents who 
are ready for working life and any failure in equipping them with 
employability skills has far-reaching effects [2- pp 41-52;3-4]. 
Most of the institutions organize and promote the placement of 
students in both private and public sectors in order to develop 
student’s work experience and to know how gender differences of 
students can affect them in attaining employability skills during 
practical training period [5- pp. 31-39].For that reason, studies on 
this area are clearly needed. 

1.1 Problem Statement 
As mentioned earlier, studies on development of transferable 

skills are needed in many developing countries, and Algeria is no 
exception. Algeria is one of the countries that are transferring its 
higher education system in order to produce a higher quality 
students required by employers. Currently Algeria produces 100 
000 university graduates per annum. The total number of students 
in higher education is close to 1 million today and it is estimated to 
be around 1.4 million by the end of the decade [6- p4].There are 
many challenges facing Algerian higher education as it was 
mentioned in the report that has been edited by African Peer 
Review Mechanism (APRM) on Algeria in how to ensure 
modernity of its education system in terms of its programs and the 
way of teaching. As well as,  how to provide high quality training 
for labour market’s demand in order to reduce the large number of 
unemployed graduates and to equip students with necessary skills 
for  competition in the quasi-global labour market, thus, to reduce 
the risk of brain drain phenomenon.  
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1.2Research objectives 
The study is aimed at achieving the following objectives; 

1. To identify the set of skills that can be developed by 
business student during the practical training. 

2. To determine the students perceptions towards the benefits 
of acquiring university education. 

3. To determine the students’ perceptions towards the benefits 
for undertaking practical training. 

LITERATURE REVIEW 

2.1 Development of Employability Skills via Practical Training 
Employers required the employees to display competencies, 

for instance the ability to lead, teamwork, how to solve problems 
and initiative [7- pp 435-457]. 

Employers are looking for certain level of skills to be further 
developed and the opportunity to develop those skills. such as self-
management skills; self-confidence ;ability to cope with 
uncertainty; ability to work under pressure; communication skills; 
action-planning skills; IT skills; proficiency in networking and 
team working; readiness to explore and create opportunities  and 
willingness to learn’’[8- p259-263].In addition, Watson [9- pp19] 
mentioned that there are many skills are required for an effective 
team, such as planning and goal setting, record keeping, time 
management and organization, the ability to lead, to communicate 
and to make decision. Zinser [10- pp402-410] categorize these 
skills into three categories as follows: academic, technical and 
social skills which include some challenges such as global 
economy, a high technology, and increasing social diversity. The 
most skills learned by students during their academic career are 
technical skills which refer to content-specific knowledge of 
studied subjects or within particular discipline like computer 
science or economics. However, non-technical skills are those 
skills that can be obtained through working or training in different 
jobs or professions [11- pp16-17].Enhancement of these skills is 
not solely the outcome of attending training courses. But the 
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combination of learning and development approaches can be 
beneficial, whilst both are seeking to improve employability skills. 

Eraut [12- pp 22–29] determined six types of knowledge  
which can be arguably be developed at the time of doing work 
placement : situational knowledge (how to read real –life 
situations), knowledge of practice, knowledge of people , 
conceptual knowledge, process knowledge or knowledge of 
specific techniques, and control knowledge  such as time 
management ,self-management ,and problem-solving skills. The 
four groups (male students, female, lecturers and employers) which 
have been chosen for collecting data on the importance of 
employability skills  that was  conducted by Wickramasinghe & 
Perera [13- pp 226-244],identified  Problem solving, self-
confidence, and  team work as important requirements, also they  
Found that gender could influence employability skills based on the 
nature of the sample that was chosen for this study male and female 
having equal chances to study, to work and to apply skills to gain 
an appropriate job and so on, incontrast, the finding suggest that all 
the employability skills have been given an importance by female 
than male graduates except oral communication skills. In addition, 
gender was found correlated significantly with two skills which are 
‘self confidence, and ‘learning skills’. A comparatively high level 
of ‘learning skills’ and self confidence were demonstrated by 
female compared to male graduates. 

2.2 Practical Training and Reasons for Going to University 
The prime motivation in attending university for the majority 

of students is not to study a particular subject in depth, but to 
enhance their employment prospects [14- pp 98-108]. In the one 
hand, when  student decide to pursue his education rather than of 
joining work force means no income could be earned during the 
time of study and incurring the fees, on the other hand, it can be 
seen as a good decision   in the expectation of later increase in 
earnings[15- pp122-8]. 

Students have to be aware of how their employability skills 
and why are being developed, at the same time they have to 
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recognize the importance of the approach. Then, they will be more 
responsible and take ownership of these initiatives, as a result, far 
more chance for success [16- pp63-78]. Producing employable 
graduates is becoming more important and more complex, at the 
same time the number of graduates diverse in age, social and 
motivation is expanding faster than the market. Usually students 
leave universities with a good knowledge of the subjects they 
studied during the previous few years. Although, these skills still 
not enough or fully meet labour market requirements and 
Graduates still need to develop their personal and professional 
skills relevant to this market in order to improve their chances of 
employment. This is because employers are looking for graduates, 
who have developed generic skills in many areas. 

Universities have a big responsibility toward students’ need 
to take an advantage of the opportunity to develop these skills 
during work placement or practical training. 

2.3 Practical Training within Higher Education 
The relationship between academia and industry are 

described by Neumann and Banghart [18- pp 7-11], as a “gap to be 
bridged “. Higher educationinstitutes (HEIs) attempt to bridge this 
gap through a variety of methods by involving employers in the 
assessment of courses after the design and delivery of those 
courses.French [19- pp 406–414] argued that such links are 
required for enhancing what students learn and from his view, 
“‘educational institutions” teach you how to learn from your life, 
but “real life” itself, actual experience.  
The key for the best preparing for students in managing their career 
expectations for work and how they can face future changes and 
challenges in labour market after finishing their studies is the 
emphasis on a collective approach by higher education and industry 
to provide structured programs in order to enhance the 
employability and effectiveness of students Whichis considered the 
best investment for managing stable transition of employment skills 
from the practice of lifelong learning techniques.For instance,an 
empirical study was done on the unemployment in Greek by Mihail 
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[20- pp28-41], where he found that unemployment percentage is 
very high among graduates; hence the ministry of higher education 
launched a program of internship with different organizations 
ranging from two to six months in order to improve transferable 
skills of students over the time of their training. Boyle and Crosby 
[21- pp81-85] suggest that for adequate evaluation of the quality of 
educational programs Internship should be required for both faculty 
and students.  

RESEARCH  METHODOLOGY 

3.1 Target population 
Populations of this research are postgraduate students in 

college of business at University Farhat Abbas- Setif (UFAS) that 
is located in the east of Algeria. 

3.2 Sample 
A number of 230 postgraduate students were identified as  

Potential  respondents. These students are doing different business 
programs in their final year under the new system applied in 
Algerian universities since 2004 which is called ‘license, master 
et doctorate’ (LMD) in French and it can be translated into 
English as degree, master and PhD. In UFAS all students are 
required to attend practical training as compulsory component 
before graduation. The 230 students were selected to answer the 
questions which are provided on the questionnaire. 

3.3 Instrument 
The instrument used in this study is structured questionnaire 

which came in the form of a modification from a study done by 
Catriona Paisey, Nicholas J. Paisey, [22- pp 89–108]. The 
questionnaire consists of four sections as follows:   section A has 6  
questions related to Demographic information;  section B consists 
of 14  items about skills which students perceived to be developed 
during the period of practical training; section C includes 4 items 
on reasons for going to university; and section D include 4  
perceived benefits of practical training.    
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3.4 Data collection 
Questionnaires will be used by respondents after conducting 

pilot study to test the accuracy of the research instrument. After 
getting a good result from the pilot test questionnaire will be 
distributed directly to the sample of students that has been selected 
to answer the questions during the business English course in order 
to have meaningful responses from the respondents. After one 
month the data used in this study was collected via questionnaires 

completed by 230 students in order to maximize the response rate 
in three business departments undertaking different majors as part 
of their postgraduate studies at college of business in University 
Farhat Abbas Setif (UFAS). 

The 230 questionnaires were distributed and collected 
directly from the respondents at each Class. After eliminating 
unusable questionnaires, an effective 183 responses (79.56% 
response rate) were used. Most of the unusable responses were due 
to the incompletion of the Questionnaires. 

3.5 Data Analysis 
Software Package for Social Sciences (SPSS) program was 

used for statistical analyses. The requirements gathering process 
takes as its input the goals identified in the high-level 
requirements section of the project plan. Each goal will be refined 
into a set of one or more requirements. For this study the 
requirements gathering will occur through distributed 
questionnaire directly to the business students in college of 
business at UFAS Algeria. Data was analysed predominantly by t-
test as well as one-way analysis of variance (ANOVA) 

DATA ANALYSIS AND RESULTS 
4.1Descriptive study 
Table 4.1: Gender and Age 
  Respondents Number of respondents Total mean 

Gender 
Female 133   
Male 50   
Total 183   
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Age 23-25years old 183 24 

From the Table 4.1 it can be seen that the majority of the 
respondents are female making a share of 133 from 183; while the 
respondents’ age is between 23-25 years old. 
 
Table4.2: Current Programmes and High School Qualification 

 
Table 4.2 shows that there are three groups of  students  related to 
their  departments, the number of respondents is different because 
the real number is different as it  was mentioned in chapter three 
and also  the unusable responses  that have been received is 
different but  sufficient for the study.  As well as, there are 128 
respondents (69.9%)  coming from science background related to 
their high school qualification, and 47 respondents (25.7%) coming 
from economic background while the rest coming from technical 
and one from mathematics background.  
Table 4.3Analysis of respondents by gender, place of practical 
training and work experience 
 
Table4.3: Places where students attended their practical training 

  PROGRAMMES 

NUMBER OF 
RESPONDE

NTS % 

Department of Economics 

Islamic Banking 25 14 

Money & Banking 30 16 
Insurance &Finance 40 22 

Department of Commerce 

Finance & Accounting 30 16 

Audit & Accounting 16 8.7 

Marketing 13 7.1 

Department of Management  
Management of SMEs 18 9.8 
Audit & Management 11 6 

Total 183 100 

RespondentsHigh School 
Qualification  

Economic 47 26 

Science 128 70 

Technical 7 3.8 

Other 1 0.5 
Total 183 100 
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Place of Practical Training  
Total Male Female 

N % N % N % 

Audit Firm-Big Four 1 0.5 1 2 0 0 

Audit Firm  International Non 
Big Four 

2 1.1 0 0 2 1 

Audit Firm Local 5 2.7 0 0 5 4 

Commercial Company 81 44.3 24 48 57 43 

Government Department 66 36.1 17 34 49 37 

International Bank 24 13 6 12 18 13 

Local Bank  4 2.3 2 4 2 2 

Total 183 100 50 100 133 100 

Part –Timer 15 8 10 20 5 4 

Not Part Timer   168 92 40 80 128 96 

Total  183 100 50 100 133 100 

 
Table 4.3 shows that majority of the students (81or 44.3%) join 
commercial companies for practical training followed by 
government companies (66 or 36.1%) and other like international 
banks and local banks by (28 or 15.3%).While the rest join audit 
firms.  
Generally in Algeria students work after they graduated, hence 
table 4.3 shows most of respondents (168 or 91.8%) have no part-
time job. However, 15 respondents or 8.2% are working part- time.  
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Table4.4 students' views of development skills (N= number of students) 

 
Table 4.5 Students’ Views of Development Skills –Mean Scores 

       
                     
Departments               

  Total       

Economics 
Department 
(ED)     

Commerce 
Department 
(CD) ``   

Management 
Department 
(MD)     

  

believing 
strongly 
developed 

(N) Rank 

believing 
strongly 
developed 
or 
moderately 
developed 

(N)   

believing 
strongly 
developed 

(N) Rank 

Believing 
strongly 
developed 
or 
moderately 
developed 

(N) 

Believing 
strongly 
developed 

(N) Rank 

believing 
strongly 
developed 
or 
moderately 
developed 

(N) 

believing 
strongly 
developed 

(N) Rank 

Believing 
strongly 
developed 
or 
moderately 
developed 

(N) 

-Listening  108 1 171  53 1 86 36 1 59 19 2 28 
-Working in group  97 2 149  48 2 92 35 2 46 19 1 30 
-Computer ability  94 3 167  45 3 78 27 3 45 17 3 27 
-Coping with stress  64 4 146  32 4 75 21 4 51 16 4 27 
-Meeting deadlines  63 5 139  31 6 70 18 5 51 15 5 25 
-Oral communication  62 6 157  31 5 75 17 6 40 14 6 25 
-Time management  49 7 118  28 7 83 17 7 40 11 8 22 
-Written communication  49 8 144  23 8 66 14 8 50 11 7 28 
-Critical thinking  41 9 150  21 9 56 12 9 45 8 9 29 
-Ability to interpret 
financial information  37 11 113  19 10 73 11 12 41 6 11 26 
-Problem solving skills  37 10 146  18 11 69 11 10 47 6 10 29 
-ability to extract an 
analyse information from 
a variety sources 33 13 145  17 12 82 11 11 49 5 12 25 
-Ability to generate 
practical ideas  33 12 154  15 13 73 10 13 48 4 13 24 
-Creative thinking  23 14 110  9 14 49 10 14 39 3 14 25 
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 - For each of the following skills, students were asked to indicate whether they felt that the skills had been 
strongly developed, moderately developed, or not developed. There were ranked 1, 2, and 3, respectively and 
mean score are calculated 
  Total       Departments 

Skills Mean score Rank Mal Fem  (ED) Rank  (CD) Rank  (MD) Rank 

Listening  1.47 1 1.38 1.51 **1.53 2 ** 1.36 1 **1.41 2 

Computer ability  1.57 2 **1.74 ** 1.51 1.54 1 1.61 3 1.52 1 

Working in group  1.66 3 1.66 1.65 1.7 3 1.73 2 1.59 3 

Oral communication  1.8 4 1.76 1.82 1.83 4 1.8 4 1.62 5 

Coping with stress  1.85 5 1.84 1.86 1.87 6 1.83 5 1.69 10 

Meeting deadlines  1.9 6 2 1.86 1.88 7 1.92 8 1.72 6 

Written communication  1.95 7 2.02 1.92 1.94 5 1.98 13 1.72 4 
Critical thinking  1.96 8 *1.82 *2.01 *1.96 9 *1.98 9 *1.79 8 
Ability to generate practical ideas  1.98 9 1.98 1.98 2.03 8 2.01 6 1.86 11 
Problem solving skills  2 10 1.94 2.02 2.06 12 2.02 11 1.97 13 
Ability to extract and analyse 
information from a variety sources 

2.03 11 1.96 2.05 2.07 10 2.03 10 1.97 7 

Ability to interpret financial 
information  

2.08 12 1.96 2.12 2.08 11 2.03 7 2.03 9 

Time management  2.09 13 2.02 2.11 2.19 13 2.1 12 2.07 12 
Creative thinking  2.27 14 **2.08 ** 2.35 **2.39 14 ** 2.17 14 **2.1 14 
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*Development of skill is significant at the 0.05 level (T-Test, 2-tailed). 
** Development of skill is significant at the 0.01 level (T-Test, 2-tailed). 
Note: 
Comparison between Male and Female was done by independent sample T-test. 
Comparison between Departments was done by one –way Anova. 
4.2 perceived development of important job skills 

Students were asked about the extent of development of a list of 
fourteen skills. These skills were selected as they were commonly 
cited in the literature review earlier. Table 4.4 displays the number of 
students ranking these skills as being ‘strongly developed’ and 
‘moderately developed’, whileTable4.5 provides full details on the 
students’ perception on the development of employability  skills 
during practical training period, reporting mean scores. Taken 
together, these tables shows that the internship appeared to be most 
successful at developing listening, computer ability, working in group, 
oral communication, coping with stress and meeting deadlines skills, 
but by coming to students in different departments the results for the 
four first skills are highly developed with small difference in ranking 
except students in management department ranked written 
communication skill as the fourth one. Therefore, they show that other 
skills are not developed to the same extent during practical training 
period. 
 Table4. 6 Reasons for going to university:Student ranked four 
reasons as follows: 1= most important reason, 4= least important 
reason. Mean scores were then calculated.  

* Reason is significant at the 0.05 level (T-Test, 2-tailed). 
** Reason is significant at the 0.01 level (T-Test, 2-tailed). 
Note:  
Comparison between Male and Female was done by independent sample T-test. 
Comparison between Departments was done by one –way Anova.  

  Total       Departments 

Reasons 
Mean    
score 

Rank Male female  (ED)  (CD) 
 
(MD) 

career reasons 1.55 1 1.54 1.56 1.51 1.63 1.55 
personal 
development 

1.64 2 1.58 1.67 1.6 1.61 1.86 

encouragement 
by parents 

2.07 3 2.16 2.03 ** 1.82 3 ** 2.76 

encouragement 
by school 

2.83 4 2.83 2.83 ** 2.61 ** 2.12 3.17 
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4.3 Reasons for Going to University 
When student were asked to rank their reasons for entering 

higher education, they regarded career reasons as the most important, 
followed by personal development reasons. Encouragement, by either 
parents or school, was of lesser importance as it is shown in Table 4.6 
from students perspective in the two departments (ED) and (MD) 
there was one significant difference relating to the importance of 
encouragement by parent and encouragement by school in the 
decision to go to university for (ED) and (MD). In contrast, all the 
students agreed that encouragement by school was the least important 
reason for going to university. 

Table4.7 Perceived Benefits of Practical Training:  Students 
ranked four reasons as follows: 1=most important reason, 4= least 
important reason. 

  * Benefit is significant at the 0.05 level(T-Test, 2-tailed). 
** Benefit is significant at the 0.01 level (T-Test, 2-tailed). 
Note:  
Comparison between Male and Female was done by independent sample T-test. 
Comparison between Departments was done by one –wayAnov 

4.4 Perceived Benefits of Practical training 
Students considered that the main benefit of a work placement 

was getting ‘real life’ experience as it is shown in Table 7. The 
opportunity to earn money was the lowest ranked reason. 

  Total         Departments   

 Benefits 
mean 
score 

Rank Female Male 
  

 (ED)  (CD) (MD) 

getting a real 
life 
experience 

1.5 1 1.47 1.6 1.52 1.56 1.34 

making you 
more 
employable 

*2.14 2 2.24 **1.9 2.35 2.29 2.34 

 chance to 
tray business 
work before 
committing 
yourself to a 
permanent job 

2.28 3 2.31 2.2 2.04 2.14 2.21 

opportunity to 
earn money  

2.97 4 3.01 2.86 2.89 3.07 3.03 



Developing skills via practical training Experience ……………….…………...….  Djessas &  Laaref  

 

Economics Researcher's Journal ……………………………………………………………………………………………………………..Third Volume  
246 

Male students felt that enhanced employability was more important 
than female who felt that was moderately developed. There was no 
significant difference between perceived benefits from students’ 
perspective in the three departments.  

DISCUSSION AND CONCLUSION 

5.1 Discussion 

5.1.1 Development of skills during the period of practical training 
The results in chapter four show that, listening, computer ability, 

working in group and oral communication skills are highly developed 
by all students that have undergone practical training. ”coping with 
stress” was also ranked high by students in those departments. 
However, students in management department ranked written 
communication more highly than the other two departments because 
of practical training’s kind they undergone and which is more related 
to their programme (management). 

It is interesting to note that female students have acquired better 
computer ability skills. It was the only skill that females ranked 
differently from males at a statistically significant level. On the other 
hand, males ranked critical thinking and creative thinking at 
statistically significant level different from females, thus, showing that 
the perception of this skill remains constant by gender over different 
types of programmes. 

5.1.2 Reasons for going to university 
Students at three departments ranked their reasons for going to 

university in the same order. There were two statistically significant 
department’s differences in reasons for going to university were 
evident. Students at (ED) Economic Department and (MD)  
management Department ranked encouragement by parents before 
encouragement by school differently from students at (CD) 
commercial sciences Department,because school play  a main role in 
encouraging  students  for going to university and choosing  
professional business programmes like accounting and audit, hence it 
is very required by  labour market in Algeria . 
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5.1.3 Perceived benefits of practical training 
Students considered that the main benefit of a work placement 

was “getting a real life experience”.  There was a significant 
difference between male and female students regarding the 
enhancement of employability; male students felt that enhanced 
employability was more important than females. For the other 
perceived benefits there were no significant difference between male 
and female students and they ranked opportunity to earn money as the 
least important reason, even though,  males regarded this reason more 
strongly than females. There was no significant difference between 
perceptions of students in the three departments. 

5.2  Conclusion 
The above findings show that the postgraduate students in a 

final year at college of business in UFAS -Algeria were highly career-
orientated. Students perceived the gaining of ‘real life’ experience to 
be an important benefit of undertaking a practical training. There was 
considerable satisfaction with the practical training and the 
participation in this program had influenced the career plans of most 
students. The career-orientated nature of the students involved in this 
program is important in any interpretation of student perceptions of 
the development of skills on the postgraduate program. There was 
considerable agreement among students in the three departments 
(department of economics, department of commerce, and department 
of management) about the development of a wide variety of skills. In 
contrast, other skills still need to being developed especially ability to 
extract and analyse from a variety of sources, and ability to interpret 
financial information for accounting& finance students, insurance & 
finance, and banking students in two departments(ED) and (CD) 
related to their programmes. 

Males ranked the development of critical thinking and creative 
thinking significantly differs than female students. However, female 
ranked computer ability skill significantly highly than male. This 
finding lends weight to the view that the sexes do hold differing views 
about aspects of their own abilities, while this relates to perceptions 
and not to the development of skills. On the one hand, the male and 
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female students play different roles within companies. But based on 
the job descriptions of the different posts held by students suggest that 
no difference in the role between gender. 

5.3  Recommandations 
The findings that have been discussed above would be useful to 

business colleges in Algerian universities in order to know at what 
extent some employability skills were developed by students during 
practical training period. It is also important to identify reasons of less 
development of other skills which considered very important to 
business students such as, the ability to extract and analyse 
information, ability to interpret financial information and time 
management. Furthermore, the finding of perceived benefits of 
practical training from students’ perspective and reasons for going to 
university could be useful for measuring career orientation for 
students which help them to improve some technical skills which they 
have already acquired from the university. In addition, the university 
might also introduce a course on career orientation and employability 
skills that will prepare students for working life and Students should 
also be taught how to write curriculum vitae (CV) with techniques of  
interviews. 

The findings of this study would be useful to other Business 
colleges in the worldwide and especially in the Arab countries in order 
to put a good and effective career plans for business students. As a 
result, these institutions will produce a highly employable graduate 
who can compete in the global labour market. 
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