
 

  أثر نظام المعلومات على تحلیل العالقات االقتصادیة بین المؤشرات 
 –الناتج المحلي واإلنتاج الصناعي في الجزائر  - 

The impact of the information system on the analysis of economic relations between 
indicators  - Algeria's GDP and Industrial Production  -  
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مو اقتصادها لما یعكس نظام المعلومة الصناعیة في هیكل الهیئة اإلحصائیة مدى ثقافة الدولة في اهتمام ن :ملخص
االهتمام عند الدول المتطورة، أما  نجد هذا. تلعبه المعلومة الصناعیة في توفیر البیانات حول مؤشرات االقتصاد

الدول متذبذبة االقتصاد تكون أنظمة معلوماتها فقیرة من البیانات الحدیثة وان وجدت تشوبها مغالطات، فتكون 
الباحث حائرا في تحلیل نتائجها وتفسیرها ویجد صعوبة في نمذجتها ضمن  متناقضة مع النظریة االقتصادیة، یجعل

إجمالي حاولنا في هذا العمل معرفة وضع المعلومة الصناعیة في االقتصاد الجزائري، فأخذنا مؤشر  .قانون ریاضي
انات البنك بیب لذا استعنا، 2015-1970 الفترة خالل بالجزائرIND ومؤشر اإلنتاج الصناعي GDPالناتج المحلي

بهذه البیانات  .ONS2لإلحصاء الجزائري الخاصة بمؤشرات االقتصاد الجزائري والدیوان الوطني  1العالمي للمعطیات
 طویلة األجل مع توازنیةوجود عالقة  اختبار التكامل المشتركدرسنا العالقة االقتصادیة بین المتغیرتین، فبینت نتائج 

هذه النتیجة ال تتفق مع النظریة  ،القصیر والطویلاألجلین في  INDإلى GDPمنسببیة ذات اتجاه واحد 
  .فرضیة كالدوراالقتصادیة المسماة 

  .، االستقرار، نموذج تصحیح الخطأالزمنیة السالسل المعلومة الصناعیة، :الكلمات المفتاح 
  JEL  :B23 ،C41 ،C87 تصنیف

Abstract: The industrial information system in the structure of the statistical authority reflects 
the extent of the state's culture in the interest of the growth of its economy because of the 
industrial information in providing data on economic indicators. This is an interest in the 
developed countries. The countries are volatile. The information systems of the countries are 
poor from the recent data and if they are flawed, they are contradictory to the economic theory, 
making the researcher difficult to analyze and interpret their results and find it difficult to model 
them within a mathematical law. In this work, we tried to know the status of the industrial 
information in the Algerian economy. We took the GDP and IND indices in Algeria during the 
period 1970-2015, so we used the data of the World Bank for the indicators of the Algerian 
economy and the Algerian National Statistics Bureau ONS. With these data we examined the 
economic relationship between the two variables. The results of the joint integration test showed 
a long-term equilibrium relationship with a one-way GDP to IND short- and long-term causality. 
This result is not consistent with the economic theory called the Caldor hypothesis. 
Keywords: industrial information, time series, stability, error correction model. 
(JEL) Classification : B23 ،C41 ،C87. 
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عبِّـــر عـــن مجموعـــة مـــن البیانـــات المنظمـــة والمرتبـــة بشـــكل یعطـــى معنـــى خـــاص إذا كانـــت المعلومـــة تُ  :مقدمـــة .1
المعلومـة ا، فـإن وتركیبة متجانسة من المفاهیم واألفكار یمكـن للفـرد االسـتفادة منهـا للوصـول إلـى المعرفـة واكتشـافه

واالقتصــادیة التــي یمكــن نقلهــا وتــداولها وتطبیقهــا مــن أجــل الصــناعیة هــي مفــردات مــن المعــارف العلمیــة والفنیــة 
  .تیسیر وزیادة عملیات النمو االقتصادي

  :سنحاول من خالل هذه الورقة البحثیة اإلجابة عن التساؤل التالي: البحث إشكالیة. 1.1
ة مـــا مـــدى مســـاهمة المعلومـــة الصـــناعیة فـــي تــــوفیر البیانـــات اإلحصـــائیة لتحلیـــل ســـلوك مؤشـــرات التنمیــــ

  االقتصادیة؟
الباحــث االقتصــادي یتجــه فــي تحلیلــه لســلوكیات بعــض المؤشــرات االقتصــادیة تكمــن فــي أن  :أهمیــة البحــث. 2.1

النـاتج اإلجمـالى للصـناعة، القیمـة (إلى قواعد معلومات صناعیة للحصول على بیانات دقیقة حول هـذه المؤشـرات 
األجــور، العائــد علــى االســتثمار فــي الصــناعة بأشــكالها، المضــافة الصــناعیة، عــدد المنشــآت الصــناعیة، الرواتــب و 

  ...) .األصول الثابتة وتكوین رأس المال الثابت، 
 امتزایـدبهـا صـبح االهتمـام التـي أ المعلومـة الدقیقـةنهـدف مـن خـالل هـذا العمـل إلـى أهمیـة  :أهـداف الدراسـة. 3.1
همیـة أواسـترجاعها وتبادلهـا یكتسـب  ،لمختلفـةوتوثیق اإلحصاءات حتـى حفظهـا بالوسـائل ا ،البیانات الصحیحةمع 

یمكـن . المعلومة في التخطـیط السـلیم واتخـاذ القـرار والبحـث والدراسـة بهللدور الكبیر والمؤثر الذي تلع نسبة متزایدة
  .مباشرة تكون من المصادر الثانویةمصادرها األصلیة أو غیر للباحث أن یحصل على بیاناته مباشرة من 

المتتبـع لثـورة االتصــاالت فـي اآلونـة األخیـرة یـرى التقـدم الكبیـر والمسـتمر فـي تكنولوجیــا  :صـناعیةالمعلومـة ال .2
المعلومة واالتصاالت، الشيء الذي جعل من الممكن معالجة المعلومة ونقلها وتحویلهـا بمختلـف أشـكالها وأنواعهـا 

الســریع لتكنولوجیــا االتصــاالت الحدیثــة  مــن مكــان إلــى آخــر فــي العــالم بفاعلیــة وســرعة عالیــة، وقــد ســاهم االنتقــال
  .التي ال تنطبق علیها شروط المكان الجغرافي أو الزماني

ا، زاد مـــن أهمیـــة إیجـــاد نظـــم  ونقلهـــا إلـــى أي موقـــع فـــي العـــالم بعـــًدا إضـــافیً أخـــذت صـــناعة المعلومـــة مـــع إنتاجهـــا 
منهــا بـأعلى درجــات الفاعلیــة خاصــة معلومـات متطــورة تواكــب هـذه التكنولوجیــا الحدیثــة لالتصــاالت بهـدف اإلفــادة 
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مع تعدد أمـاكن نشـر المعلومـة وأسـالیبه ولغـة الكتابـة وتشـعب مجـاالت المعرفـة وتنـوع احتیاجـات المسـتفیدین وعـدم 
  3.كفاءة الطرق التقلیدیة في جمع المعلومة وتنظیمها وبثها لتلبیة هذه االحتیاجات

 :اینة حسب نوع المعلومة المطلوبة، من هذه المفاهیمأخذ مفهوم المعلومة عدة آراء متب :تعریف المعلومة 1.2
 Karlویقول عنها . 4أنها كل ما یحمل لنا معرفة یغیر نظرتنا لألشیاء یقلل خبرتنا: تُعرف في مجال التسییر -

Wiig كما یمكن أن نقول أنها بیانات تمت . 5بأنها حقائق وبیانات منظمة تصف موقفا معینا أو مشكلة معینة
بطریقة محددة بداء یتلقى البیانات من مصدرها المختلفة ثم تحلیلها وتبویبها وتطبیقها حتى یتم إرسالها معالجتها 

  6.إلى الجهات المعنیة مصدرها المختلفة ثم تحلیلها وتبوبها وتطبیقها حتى یتم إرسالها إلى الجهات المعنیة
أن المعلومة مرتبطة بالبیانات وبمحتواها  تعتمد المعلومة بشكل كبیر على نوع البیانات ومقدارها، لذا نجد

والبیانات حسب تعریفها هي عبارة عن مجموعة حقائق غیر منتظمة قد تكون في شكل أرقام أو كلمات : المعرفي
وكذا هي . 7أو رموز ال عالقة بین بعضها البعض، أي لیس لها معنى حقیقي و ال تؤثر في سلوك من یستقبلها

أما المعرفة فهي الحصیلة مهمة ونهائیة . 8ها أیة معالجات فهي تمثل المواد الخامحقائق مجردة لم یجرى علی
الستخدام واستثمار المعلومة من قبل صناع القرار والمستخدمین اآلخرین، الذین یحولون المعلومة إلى المعرفة 

  :نعبر عن هذه العالقة بالشكل التاليو  ؛9وعمل مستمر یخدمهم ویخدم مجتمعاتهم

  .تطور العالقة بین البیانات والمعلومة والمعرفة): 01(قم الشكل ر 

  
عــامر إبــراهیم قنــدیلجي، عــالء الــدین جنــابي، نظــم المعلومــة وتكنولوجیــا المعلومــة اإلداریــة، : المصــدر 

  .31، ص 2008الطبعة الثالثة، دار المسیرة، عمان، 



الناتج المحلي واإلنتاج الصناعي في -المؤشرات أثر نظام المعلومات على تحلیل العالقات االقتصادیة بین
 –الجزائر 

 نذير. أ هيشر؛ جتاين أمحد. أ
 بدراوي حيي. أ ؛  غانية

 

72  

JFBE 8 

  

 :یجب توفرها في المعلومة المستقاة حتى تفي بغرضها ومنها هناك خصائص مختلفة :خصائص المعلومة .2.2
 االستفادة وفرصة أوان فوات قبل المناسب الوقت في یجب أن یكون الحصول علیها  :المناسب التوقیت .1.2.2
 حل على قدرته مدى تقییمه وتقییم وبالتالي المعلومة، هذه على یعتمد الذي البدیل اختبار أجل من وهذا منها،

 لن وبالتالي وجودها، من الغرض تفي لن المناسب ألنها وقتها في تصل لم إن للمعلومة قیمة فال شاكل،الم
 ؛ 10القرار صنع عملیة في المساهمة تستطیع
 المطلوب المجال في فائدة أكثر لیجعلها الغموض من وخالیة واضحة المعلومة تكون أن یجب :الوضوح .2.2.2

  ؛ 11بها
 التأكد طریق عن ویتحقق ذلك، 12والتسجیل التجمیع أخطاء من خالیة المعلومة تكون أن :الصحة والدقة .3.2.2

حتى یتسنى له االعتماد علیها في تقدیر احتماالت القرار فیها  صاحب ثقة المعلومة ومدى هذه مصادر من
 المستقبل ومساعدة اإلدارة في تصویر واقع األحوال؛

 ة مناسبة لطلب المستفید؛یجب أن تكون المعلوم: الصالحیة .4.2.2
 یستحسن في المعلومة محل بحث قیاسها كمیا لتسهیل عملیة تحلیلها؛: القیاس الكمي .5.2.2
لعدة مستخدمین  مرة من استخدامها ألكثر أجل من التكیف قدرة علىیجب أن تكون لها ال: المرونة .6.2.2

 واسع، مدى على تقییمه یمكن ولكن بدقة یصعب قیاسه المعیار أو الشرط وهذا رغباتهم، تتكیف معل
 عدة في المعلومة هذه من االستفادة مثال استطعنا إذا بالمرونة، ما تمتاز أن معلومة على الحكم فباستطاعتنا

  ؛13اتخاذ من مستویات عدة  وعبر مجاالت
 على ثیرأجل التأ من المعلومة تغییر أو تحریف في القصد غیاب إلى الشرط هذا یشیر: عدم التحیز .7.2.2
تتوافق مع أهداف یجعلها  مع المعلومة التعامل في الموضوعیة فاعتماد معینة، نتیجة إلى القرار للوصول متخذ

 ؛14القرار صنع عملیة في الرشد مستوى ویعمد إلى رفع ورغبات المستفیدین
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شأنها مراعاة  من التي المطلوبة بالسرعةوهي إمكانیة الحصول على المعلومة : إمكانیة الحصول علیها .8.2.2
 دراسة فكرة بقصر تتمیز التي أو اآلنیة القرارات اتخاذ القرار متخذ تسهل على حتى المعلومة ودقتها وضوح
 ؛ فیها البدائل
 إلــى المجــال ویصــل تمثیلهــاأن تكــون المعلومــة شــاملة لجمیــع متطلبــات ورغبــات المســتفید، : الشــمول .9.2.2

  ؛15ملة دون تفضیل زائد ودون إیجاز بفقد معناهاوأن تكون بصورة كا ألجله، المطلوبة
 اإلعـالم أجهـزة اسـتعمال إلـى بدایـة ظهـوره تـاریخ ویرجـع نسـبیا، الحدیثـة المفـاهیم یعتبر مـن: نظام المعلومة .3.2

 سـنوات انتقـل إلـى فرنسـا بدایـة ثم األمریكیة المتحدة بالوالیات الستینیات سنوات بدایة التسییر في میدان في اآللي
 والبیانـات، والبـرامج، المادیـة والبشـریة، المـوارد مـن منظمـة بأنـه مجموعـة Reix Robertیعرفـه  16.سـبعینیاتال

یصـال المعلومـة وتخـزین، ومعالجـة، بجمـع، تسـمح التـي والطـرق  ونصـوص، بیانـات، مـن مختلفـة أشـكال علـى وإ
   .17في المؤسسات وأصوات وصور،

 ة إلى أخرى، وذلك تبعا لنوع المشكلة وطبیعتها، ومدى إلحاحهایختلف نوعها من مشكل: المعلومة أنواع .4.2
البیانات والمعلومة وموقع مصادر  ودرجة السرعة المطلوبة لحلها، واإلمكانیات الفنیة والبشریة المتاحة لجمع

ثال قریبة من مراكز اتخاذ القرار أم بعیدة عنها، كأن تكون في جهات م البیانات والمعلومة المطلوبة، وهل هي
   :عن المؤسسة أو جهات خارج التنظیم، إلى غیر ذلك من االعتبارات، نذكر من هذه المعلومة خارجة

  18.معلومات منظمة وغیر منظمة - اآلراء والحقائق، - المعلومة الكمیة والنوعیة،- المعلومة األولیة والثانویة،
 بأنها مفردات من، یمكن أن نعرفها وهي من المعلومات الكمیة والنوعیة: تعریف المعلومة الصناعیة  .5.2

 وتطبیقها من أجل تیسیر وزیادة عملیات النمو یمكن نقلها وتداولها التي المعارف العلمیة والفنیة واالقتصادیة
  19 .االقتصادي وتساعد في اتخاذ القرارات التي تساهم في النهضة الصناعیة

جملــة البیانـــات الصــناعي لـــذا فهــي تعبــر عــن مــن جانــب آخــر نــرى أن المعلومـــة الصــناعیة مرتبطــة بالجانــب 
والــدالالت والمعــارف والمضــامین التــي تتصــل بموضــوع الصــناعة وتســاعد المهتمــین بالصــناعة فــي التعــرف علیهــا 
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والعلــم بهــا، وحتــى یســهل التعامــل مــع المعلومــات الصــناعیة البــد مــن تبویبهــا وتصــنیفها وفهرســتها ضــمن مجــاالت 
  .رجعها عند الحاجة الستخدامهاوأبعاد وحقول وتخزینها واست

ــر .3 ظهــر اهتمــام الجزائــر بالمعلومــة مباشــرة بعــد االســتقالل مباشــرة،  - :واقــع المعلومــة الصــناعیة فــي الجزائ
 الفرنسـي االسـتعمار وأن خاصـة ذاك، آن للشـعب الجزائـري السـكاني التعـداد لمعرفـة نظـام وتجلـى ذلـك فـي إنشـاء

 أو معلومـات أي تملـك ال ذلـك بعـد الجزائریـة الحكومـة جعـل وبالتـالي إلعالمي،والتظلیل ا التعتیم على یعتمد كان
 عـن جمـع اإلحصـائیات مهمـة تتـولى هیئـة إنشـاء علـى أجبرهـا مـا وهـذا الفتـرة، تلـك فـي المعیشـي عـن الواقـع أرقام

 للشـعب انيسـك إحصـاء بـأول الهیئـة القیـام هـذه خـالل ومـن الجزائریـة، الحكومـة تمكنـت وعلیـه السـكاني، التعـداد
  .الجزائري

 الوطنیة لإلحصـاء السـكاني، المحافظة اسم تحت االستقالل بعد أنشئ:  لإلحصاء الوطني الدیوان تأسیس. 1.3
-ثـم جـاء المرسـوم رقـم  .الوطنیـة لإلحصـاء والتحقیقـات الـوطني المحـافظ مسـؤولیة وتحـت 1964 مارس 10 بتاریخ

 جمیع إنجاز مهمة لیتولى ONSلإلحصاء  الوطني الدیوان إنشاء یتضمن 1982 دیسمبر 18 في المؤرخ 489 82
  .اإلحصائیة األشغال

  20:وأسندت له المهام التالیة ONSأسست الحكومة الجزائریة  -: مهام الدیوان الوطني لإلحصاء .2.3
  البلد؛ في واالجتماعیة االقتصادیة للتنمیة العام المسار بوصف  تسمح التي اإلحصائیة المعطیات تقدیم -
 مصلحة أي أو مع الوزارة باالتصال الوطنیة اإلحصائیات تصور في التقني الصعید على ویساهم یتصور -

  هذا المیدان؛ في المحددة للتوجهات وفقا ذلك وینجز أخرى، معنیة
  أو اجتماعي؛ أو اقتصادي دیمغرافي، طابع ذات قطاعیة أو جهویة وطنیة إحصائیة تحقیقات یجري -
  اإلحصائي؛ اإلعالم نشر ویطور ینظم -
  تحسینها؛ وفي اإلحصائي اإلعالم دوائر معرفة في یساهم -
 بتحلیلها؛  یقوم كما اآللي، اإلعالم طریق عن ویعالجها بهدفه المرتبطة األعمال یتناول -
 ة؛المدنی الحالة مصالح في المسجلة الدیمغرافیة بالوقائع المتعلقة اإلحصائیة المعطیات ویحلل ویستغل یجمع -
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 المعطیات مراعاة مع المتعلقة بها المؤشرات بحساب الخاصة األشغال وینجز ویحلله األسعار تطور یتناول -
 الداللة؛ ذات

  مهمته؛ لتأدیة الالزمة اإلحصائیة الفهارس ویسیر ینشئ -
 48(والیة  شكلت الجزائر قاعدة لنظام المعلومة متفرع على كل مستوى: الوضع العام للمعلومة في الجزائر .3.3
كل هذا لتحصیل المعلومات والبیانات من كل ) ورقلة-وهران-قسنطینة- العاصمة(مع مراكز جهویة ) والیة

  .مناطق الدولة في وقت قصیر لتحلیلها ودراسة سلوكها ومحاولة التحكم في مسارها المستقبلي
 كل بعیدة تضل أقامتها التي المواقع أن إالرغم السیاسة اإلحصائیة التي انتهجتها الجزائر لإلحاطة بالمعلومة 

النظام،  لهذا العلمي المنظور من االقتصادیة للمعلومات الوطني بالنظام المنوطة األهداف والمهام عن البعد
 المشاكل من نظرا للعدید وهذا اآلن لحد مطروحة تزال ال الجزائر في النظام هذا مثل إقامة إشكالیة أن حیث

  :في الجزائر، نذكر منها االقتصادیة للمعلومات الوطني النظام یواجهها التي والصعوبات
الوقت  في المطروحة األولویات ضمن اعتبارها عدم بسبب المعلومات مجال في عدم تبني سیاسة واضحة -

  الحالي؛
الجزائریین من  االقتصادیین المختصة، وخوف المتعاملین والهیئات للمراكز والمادیة المالیة الموارد نقص -

بمؤسساتهم للهروب من الضرائب أو إخفاء مزایا مؤسستهم  الخاصة االقتصادیة المعلومات اإلبالغ على نشر
  عن المنافسین؛

  والبصریة، السمعیة اإلعالم لوسائل الرسمي، واحتكار الدولة غیر االقتصاد انتشار -
القـرار أصـحاب المؤسسـات لمتخـذي  بالنسـبة اسـتراتیجي كمـورد المعلومـات بأهمیـة الثقـافي الـوعي غیـاب -

  االقتصادیة؛
دور المعلومة الصناعیة في تحلیل العالقة االقتصادیة بین الناتج المحلي والصادرات : الدراسة القیاسیة .4

  الصناعیة بالجزائر
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تمثل المعلومة الصناعیة أهم موردا لتحلیل سلوك المؤشرات االقتصادیة المكونة لالقتصاد الوطني، والمتتبع  
اقتصاد الجزائر في اآلونة األخیرة یرى أنه یتخبط في مشاكل إنهیار أسعار النفط العالمیة بسبب سیاسة لوضع 

من هنا تعمل الجزائر على حل هذه . %98االعتماد الكلي على مداخیل الجبایة البترولیة التي وصلت إلى حدود 
اع الصناعي لیكون بدیال عن النفط في المعضلة بمحاولة تنویع مصادر تمویل اقتصادها، لذا اتجهت إلى القط

  . المستقبل
  .سنحاول دراسة العالقة اإلحصائیة بین النمو واإلنتاج الصناعي في الجزائر

تطرقت بعض الدراسات السابقة التي بحوزتنا إلى جانب معین من عالقة  :الموضوع في السابقة الدراسات .1.4
 :، نذكر منهاي في االقتصاد الجزائريإجمالي الناتج المحلي مع مؤشر اإلنتاج الصناع

، االقتصادیة التنمیة عجلة ودفع الصناعیة االستراتجیات تفعیل في المتاحة الموارد وتثمین تأهیل أهمیة .1.1.4
 24-23، قطیعة أم ... استمراریة الجزائر في الجدیدة الصناعیة اإلستراتیجیةاألول  الوطني ملتقىفي ال مداخلة
حاولت فیه الباحثتان اإلجابة  ،تسعدیت بوسبعینو  رتیبة عروبة مستغانم الجزائر، من إعداد ، جامع2012افریل 

 صناعیة إستراتجیة معالم إرساء في الموارد البشریة وتأهیل الطبیعة الموارد تثمین ما جدوى: عن التساؤل التالي
  الجزائر؟ في االقتصادیة التنمیة على مسار ذلك تأثیر مدى وما صلبة؟

 تثمینعند  الجزائري االقتصاد االقتصادي وتنمیة النمو تنویع هیاكل الصناعي یستطیع القطاعلتا إلى أن توص 
 ؛البشریة الموارد تأهیلمع  الموارد الطبیعیة

مـذكرة ماجسـتیر تخصـص اقتصـاد كمـي ، 2005-1970الفتـرة  االقتصـادي خـالل بـالنمو الصـادرات عالقـة 2.1.4
: مقران، حاول الباحث التحقق مـــن اإلجابـة علـى الطـرح التـالي ائر، من إعداد بهلول، الجز 2011، 3الجزائر جامعة

 طردیـة عالقـة دورها؟، توصل في النهایة إلى وجـود أهمیة مدى االقتصادي، وما تعزز الصادرات النمو هل فعال
 عنـد االقتصـادي والنمـ فـي یحـدث الـذي إلـى أن الخلـل اإلشـارة مـع والصـادرات الصـناعیة، النمـو االقتصـادي بـین

الحصـول  أجـل مـن علیـه اإلعتمـاد یمكـن ال للصادرات الحالي الظرف أن على یدل في الصادرات خلل أي حدوث
  أمثل؛ اقتصادي نمو على
اهتمت الجزائر في بدایة تكوین اقتصادها  :الدراسة القیاسیة لعالقة النمو االقتصادي واإلنتاج الصناعي 2.4.

لشركات والمصانع والورشات، ظهر هذا االهتمام في برامج المخططات التنمویة بالجانب الصناعي فأنشئت ا
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التي انتهجتها الجزائر لتمویل مشاریعها، وبهذا حاولت الجزائر من خالل هذه السیاسة تكوین مصادر تمویل 
  . مشاریعها التنمویة

  :ت أربع فرضیات أساسیة، هيبالجزائر تح 2015إلى1970سنتتبع عالقة اإلنتاج الصناعي بالناتج المحلي من
، ومن ثم فإن IND یؤدي إلى نمو اإلنتاج الصناعي  GDPالناتج المحلي اإلجمالي :الفرضیة األولى 1.2.4

وهذه الفرضیة مقبول في اقتصاد الجزائر المعتمد . السببیة تتجه من النمو االقتصادي إلى نمو اإلنتاج الصناعي
الصناعي یعتمد كلیا على الناتج النفطي الذي یعتبر المحرك األساسي  على إنتاج وتصدیر النفط، ألن القطاع

  .  للنشاط االقتصادي بصورة عامة
، بسبب السیاسة GDPیؤدي إلى النمو االقتصادي  INDأن نمو اإلنتاج الصناعي  :الفرضیة الثانیة 2.2.4

یة، فإن زیادة معدل التراكم الرأسمالي التنمویة الجدیدة التي تركز اهتمامها على توسیع قاعدة االقتصاد اإلنتاج
  یعزز فرص النمو االقتصادي؛  

أن هناك عالقة سببیة ثنائیة تتجه من النمو االقتصادي إلى نمو اإلنتاج الصناعي ومن  :الفرضیة الثالثة 3.2.4
  سابقتین؛  وهذه الفرضیة ممكنة في ضوء ما ورد في الفرضیتین ال. نمو اإلنتاج الصناعي إلى النمو االقتصادي

عـــدم وجـــود أي عالقـــة ســـببیة بـــین نمـــو اإلنتـــاج الصـــناعي والنمـــو االقتصـــادي، بســـبب  :الفرضـــیة الرابعـــة 4.2.4
التذبــذب الــذي صــاحب تقلبــات أســعار الــنفط مــؤخرا نتیجــة وقــوع األزمــات السیاســیة واالقتصــادیة الحدیثــة وظهــور 

  .تكتالت اقتصادیة
مؤشر اإلنتاج الصناعي و  GDPإجمالي الناتج المحلي المتغیرتان : ةالتحلیل اإلحصائي لمتغیرات الدراس 3.4.
IND وهي كافیة للتحلیل ) 46(ستة وأربعون مشاهدة ، التي تمثل 2015-1970خالل الفترة  في الجزائر

والدیوان الوطني ) 2016جویلیة (للبنك العالمي للمعطیات  CD-ROMللجزائر، بیاناتها مأخوذة من اإلحصائي 
 :ONSالجزائري لإلحصاء 

ین أقل قیمة: GDPالمتغیرة  1.3.4. تبین من قیم هذه المتغیرة خالل فترة الدراسة أنها محصورة بَ   2.40E+10یَ
لة سنة  یعكس الفارق الكبیر بین 1.72E+13في مدى یبلغ  2014سنة مسجلة 1.72E+13وأعلى قیمة  1970مسجَّ

1.11E+12 )MeXقدر بـ ـ وبوسیط  4.04E+12، وبمتوسط بلَغ القیمتین الحدیتین  ( أي أن بیان القیم ملتو
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الذي یعكس التقلب  134.07% 21بعامل اختالفأي  5.42E+12نحو الیمین، بلغت قیمة االنحراف المعیاري 
 .%498.30مقدار معامل اختالف الوسیط وهذا ما یؤكده بسبب تضخم القیم،  GDPالعنیف لقیم 

ین أقل قیمة قیمها : INDمتغیرة ال 2.3.4. لة سنة 27.00 محصورة بَ مسجلة  102.50وأعلى قیمة  1971مسجَّ
مع وسیط قدر  78.92، ومتوسط بلغَ یعكس الفارق الكبیر بین القیمتین الحدیتین 75.50في مدى یبلغ  1987سنة 

MeX( 87.45بـ   ( بعامل  أي 22.66أي أن بیان القیم ملتو نحو الیسار، بلغت قیمة االنحراف المعیاري
مقدار معامل اختالف وهذا ما یؤكده بسبب تضخم قیمها،  INDالذي یعكس تذبذب قیم  28.72%اختالف 
  %.25.92الوسیط 

ترة الدراسة نظرا لتضخمها، اتَّسمت متغیرات الدراسة بعدم تجانس قیمها، بسبب تقلبها العنیف خالل ف: نتیجة
اللوغاریتم النیبري، الجذر التربیعي، معدل النمو، : وللتقلیل من هذا التضخم نستخدم إحدى الطرق الریاضیة منها

سنعتمد هنا طریقة اللوغاریتم ألنها أكثر استخداما والن القیم الخام لمتغیرات الدراسة ... النسبة المئویة للمجموع، 
  .  موجبة

ین أقل قیمة : LGDPالمتغیرة  3.3.4. تبین من قیم هذه المتغیرة خالل فترة الدراسة أنها محصورة بَ  23.90یَ
 27.73مع وسیط قدر بـ 27.58یعكس تقارب القیمتین الحدیتین، وبمتوسط بلَغ  6.58بمدى  30.48وأعلى قیمة 

)MeX  (بعامل اختالف  أي 2.08ة االنحراف المعیاري أي أن بیان القیم یمیل إلى التماثل، بلغت قیم
مقدار معامل اختالف الوسیط وهذا ما یؤكده ، LGDPالذي یؤشر على التجانس الكبیر في قیم  7.55%
7.51.%  

ین أقل قیمةأصبحت اآلن قیم هذه المتغیرة : LINDمتغیرة ال 4.3.4. بمدى  4.63وأعلى قیمة  3.30 محصورة بَ
MeX( 4.47وبوسیط قدر بـ  4.31ن الحدیتین، بمتوسط بلغَ یعكس تقارب القیمتی 1.33  ( أي أن بیان القیم

الذي یعكس التجانس  %8,73بعامل اختالف  أي 0.38یمیل إلى التماثل، وبلغت قیمة االنحراف المعیاري 
  %.8,42مقدار معامل اختالف الوسیط وهذا ما یؤكده ،  LINDالكبیر لقیم 

قیمة (بین لنا أن المتغیرات اتَّسمت ُجلُّها بالتجانس بعد استخدام أسلوب اللوغاریتم النیبري على قیمها ت: نتیجة
  . )%15معامل االختالف لجمیع المتغیرات أقل من 
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  .  بهذه النتیجة نحاول دراسة استقراریة سالسل هذه المتغیرات -
الزمنیة إذا تذبذبت قیمها حول وسط حسابي ثابت، تستقر السلسلة : دراسة استقراریة سالسل المتغیرات 4.4.

والختبار استقراریة السلسلة الزمنیة نستخدم االختبارات الكمیة المبینة في اختبارات  22.وتباین مستقل عن الزمن
 وهذا عن طریق زمنیة، لسلسلة االستقرار عدم أو االستقرار صفة بتوضیح 23(ADF)فولر الموسع  -دیكي
  .Stochastique 24اتجاه عشوائي أو Déterministeمحدد  اتجاه تحدید

كانت نتائج االختبارات ،1توافق درجة التأخیر حسب أقل قیمة لمعاییر المفاضلة: LGDPالمتغیرة  1.4.4.
1:0:قبول الفرضیة الصفریة H فالسلسلة الزمنیة ،LGDP  غیر مستقرة، تحتوي على جذر الوحدة، إذا فهي

)0,0;1(بدون مشتقة  DSوهي من النوع   cb.  
كانت نتائج االختبارات ، 1توافق درجة التأخیر حسب أقل قیمة لمعاییر المفاضلة: LINDمتغیرة ال2.4.4.

1:0 :قبول الفرضیة الصفریة H فالسلسلة الزمنیة ،LIND جذر الوحدة وعلى مركبة االتجاه  تحتوي على
)0,0;1(بمشتق  DSالعام فهي إذا غیر مستقرة، وهي من النوع   cb.  

یِّن لنا نتائج اختبار : نتیجة بَ 0H قبول الفرضیة (ADF)تُ في  1التي تنص على وجود جذر الوحدة  : 
  .%5السلسلتان الزمنیتان محل الدراسة غیر مستقرتان عند مستوى المعنویة أن السالسل الزمنیة، أي 

الزمنیة، وأحسن توصلت نتائج االختبار السابق إلى عدم استقرار السالسل : إزالة حالة عدم االستقرار5.4. 
لثانیة حسب نتائج طریقة عملیة إلزالة حالة عدم االستقرار هي إجراء الفروقات من الدرجة األولى أو من الدرجة ا

1: ، حیث tDXویكون الشكل الجدید للسالسل الزمنیة  االختبارات اإلحصائیة، ttt XXDX  
فقد السلسلة الزمنیة مشاهدة واحدة بعد تطبیق الفروقات من الدرجة األولى لتصبح ت: DLGDPالمتغیرة 1.5.4.

لمحور الفواصل، مما یدل على غیاب مشكلة شكال موازیا ة نالحظ أنه أخذ مشاهدة، ومن تتبع بیان السلسل 45
1:0 :من نتائج االختبارات االستقراریة تم رفض الفرضیة الصفریة االتجاه العام، H وقبول الفرضیة ،

1:1البدیلة H  فالسلسلة الزمنیةDLGDP مستقرة.  
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بعد تطبیق الفروقات من الدرجة األولى فقدت السلسلة الزمنیة مشاهدة واحدة لتصبح : DLINDمتغیرة ال2.5.4.
لمحور الفواصل، مما یدل على غیاب مشكلة شكال موازیا مشاهدة، ومن تتبع بیان السلسلة نالحظ أنه أخذ  45

1:0 :ومن نتائج االختبارات تم رفض الفرضیة الصفریةاالتجاه العام،  H وقبول الفرضیة ،
1:1البدیلة H فالسلسلة الزمنیةDLIND مستقرة.  
بما أن متغیرات الدراسة مستقرة في نفس المستوى: نتیجة 1، تكاملها تكامال مشتركا في المدى  یعني إمكانیة

  .هابین المشترك التكامل اختبارات نجري من هذا الطویل، وللتأكد
  .ستتقارب في المدى الطویل  الدرجة في نفس المتغیرات المتكاملة :المشترك التكامل اختبار6.4.

حسب نموذج . 1دلت نتائج تحدید فترة التأخیر على أن قیمة فترة التباطؤ: تحدید رتبة التأخیر 1.6.4.
VAR 

التي ینص على  H0ال یمكن رفض فرضیة العدم ار األثر اختب یوضح: نتائج اختبار التكامل المشترك 2.6.4.
القیمة الذاتیة الثانیة أن القیمة اإلحصائیة trace، حیث نالحظ عند%5وجود متجه وحید عند مستوى داللة 

تجه وحید للتكامل وعلیه یتم اإلقرار بوجود على األكثر م، )3.84(أقل من القیمة المجدولة ) 1.98(المحسوبة 
نالحظ أن القیمة المحسوبة لمعدل اإلمكانیة العظمى  اختبار القیمة الذاتیة القصوىومن . المشترك بین المتغیرات

التي تقر بوجود متجه  0Hمما یدل على قبول فرضیة العدم ) 3.84(أقل من القیمة المجدولة ) 1.98(الثانیة 
  .%5عند مستوى داللة ) یلة األجلعالقة توازنیة طو (وحید للتكامل المشترك 

 المدى المشترك في بالتكامل المتصفة االقتصادیة تتجه المتغیرات :(VECM)نماذج تصحیح الخطأ 7.4.
 المتغیراتالتوازن، وبسبب بعض التغیرات الطارئة ینحرف وضع  بوضع یسمى ما االستقرار أو نحو الطویل

 األجل طویل وقصیر السلوكین بین التوفیق أجل من لخطأا تصحیح نموذج یستخدم لهذاو  مساره، مؤقتا عن
 المدى في الناتجة التغیرات بإدخال یسمح تعدیلي مسار عن الخطأ تصحیح یعبر نموذج. االقتصادیة للعالقات
   25.الطویل المدى في عالقة القصیر
  LGDPنموذج الناتج المحلي  1.7.4.
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studenttFRn C 




:(.)94.11272.044
09.421.003.155.178.1

0.124  DLIND(-1)0.057 DLGDP(-1)0.16456.97-1)6.79LIND(-LGDP(-1)0.007 - DLGDP

2

  

  : ذجالتحلیل اإلحصائي للنمو 
وهو سالب اإلشارة وأقل من الواحد الصحیح یتوافق هذا مع  007.0بلغت قیمة معامل التصحیح  -

(النظریة االقتصادیة، ویتم التصحیح 
007.0
185.142 یدل هذا على عدم وجود تصحیح خالل فترة ) سنة

 الدراسة ؛
78.1t016.2 t: ألنعنویة إحصائیة م لیس لمعامل التصحیح  - calcul

05.0
43table  t یعكس هذا ،

 ؛ LGDPنحو  LINDعدم وجود سببیة في المدى الطویل من 
 مقدرات المدى الطویل لیس لها داللة إحصائیة؛ -
09.4t016.2 t: معالم المدى القصیر لیس لها داللة إحصائیة عدى معلمة الثابت ألن - calcultable   ؛  
94.1F22.3F calculبلغت قیمة فیشر  -

05.0
41;2table  F تدل على عدم معنویة النموذج ككل، وبذلك ال ،

 .LGDPنحو  LINDتوجد سببیة في المدى القصیر من 
 .%12.72وصلت نسبة تفسیر النموذج إلى حد ضعیف  -

  LINDنموذج مؤشر اإلنتاج الصناعي  2.7.4.
 

         
studenttFRn C 




:(.)12.114547.044
41.326.075.155.109.5

0.047  DLIND(-1)0.032 DLGDP(-1)0.12656.97-1)6.79LIND(-LGDP(-1)0.01 - DLIND

2

 

  :التحلیل اإلحصائي للنموذج -
وهو سالب اإلشارة وأقل من الواحد الصحیح یتوافق هذا مع النظریة  01.0حیح بلغت قیمة معامل التص -

(االقتصادیة، ویتم التصحیح
01.0
1100 سنة وهذا غیر ممكن خالل فترة 100؛أي یتم التصحیح مرة كل )سنة

 الدراسة؛
09.5t016.2 t: ألنداللة إحصائیة  لمعامل التصحیح - calcul

05.0
43table  t یدل هذا على وجود ،

  ؛ LINDنحو  LGDPسببیة في المدى الطویل من 
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12.11F22.3F calculبلغت قیمة فیشر  -
05.0
41;2table  F تدل على معنویة النموذج ككل، أي وجود سببیة ،

 ؛LINDنحو  LGDPفي المدى القصیر من 
 ا؛وهي مقبولة نسبی %45.47وصلت نسبة تفسیر النموذج إلى حوالي  -
بمقارنة نتائج التحلیل اإلحصائي للنموذجین نرى بوضوح أن نموذج مؤشر اإلنتاج الصناعي هو األفضل،  -

  :وعلیه نقوم بتشخیصه
  :تشخیص النموذج8.4.

األصلیة  السلسلة منحني بین التطابق شبه التام مالحظة یمكننا والمقدرة األصیلة بیان السلسلتین مقارنةمن -
(Actual) المقدرة  لسلةومنحنى الس(Fitted)المقدر؛ النموذج دقة عن هذه النتیجة فكرة ، تعطینا  

295.044للبواقي، جل القیم تقع داخل مجال الثقة المقدر  الذاتي االرتباط دالة عند تحلیل-
11.96  ،

، Pkللدراسة الكلیة لمعنویة لمعامالت دالة االرتباط الذاتي  Ljung-Boxاختبار تظهر من 
41.3140.26  QQ tc

 نقبل بهذا الفرض الصفري ،)Pk=0:H0 ( القائل بأن معامالت دالة االرتباط الذاتي

  ال تختلف معنویا عن الصفر، أي خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي لألخطاء؛
بین إختبار- ُ :للبواقي لتناظر القیم الطبیعي التوزیع ی

01.204.1

44
6

0385.0
6

0
05.0

44

2/1
1

1 





 tt

n

vt tc 
 ،ذلك نقبل ب

: Kurtosisوحسب اختبار التسطح . متناظرة البواقي سلسلة لتكون) H0:v1=0(الفرض 

01.225.0

44
24

3187.3
24

3 05.0
44

2
2 





 tt

n

v t
 بذلك نقبل الفرض ،)H0:v2 =0 (طبیعیة  البواقي سلسلة لتكون

  .التسطح
 ع الطبیعيفمن نفس الملحق نقبل فرضیة التوزی ،للتوزیع الطبیعي (Jarque-Berra) بیرا –جاك إختبار أما -

(H0 : S =0) 99.5156.1253.004.1، ألن 2
05.0

222
2

2
1  JBvvS أي أن قیم البواقي تتبع ،

  .التوزیع الطبیعي 
  : Breuseh-Godfreyللكشف عن مشكلة االرتباط الذاتي لألخطاء نستخدم اختبار -
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  99.549.4 2
%5,2

2  nR0، فیكون القرار قبول الفرض الصفريH :دم وجود مشكلة الذي ینص على ع
ویؤكدها اختبار فیشر حیث  m=2االرتباط الذاتي من الرتبة     16.221.3%5

244,2
%
,   cknmt FFFF ؛ 

لمشكلة عدم تجانس التباین لدینا Breusch-Paganحسب اختبار  -  99.535.5 2
%5,2

2  nR  ویؤكدها
: حیث Whiteاختبار  92.1695.17 2

%5,9
2  nR )05.00506.0Pr ob (ر ال توجد مشكلة فیكون القرا

  عدم تجانس التباین؛
وأتضح  CUSUM of Squaresالختبار مدى ثبات النموذج تم استخدام اختبار مجموع المربعات التراكمي  -

  .أن النموذج یتصف بالثبات طیلة فترة الدراسة
دى الطویل، في المLIND و LGDPأفضت نتائج اختبار التكامل المشترك إلى إمكانیة تقارب المتغیرتین: نتیجة

 LGDPوحسب نموذج تصحیح الخطأ وجدنا سببیة في المدى الطویل والمدى القصیر وهي في اتجاه واحد من 
  .، تحقق الفرضیة األولىLINDنحو 

  :متغیّرات الدراسة وجدنا أن  على من خالل الدراسة النظریة ونتائج التحلیل اإلحصائي المتبع :الخاتمة .5
  مستوى القطاع الصناعي؛ المعلومة الصناعیة تعكس -
  توفر المعلومة الصناعیة الوقت والجهد والبیانات حول أهم المؤشرات االقتصادیة للمختص لتحلیلها؛ -
  تعكس أنظمة المعلومات الصناعیة مدى اهتمام الدولة بنشاط اقتصادها؛   -  
ي أولته لقطاعها الصناعي إال أن وجدنا من خالل المعلومة الصناعیة للجزائر أنها رغم اهتمامها الكبیر الذ -  

  ؛ إنتاجه لم یصل إلى أهدافه المسطرة بسبب السیاسة التنمیة التي جعلت االقتصاد الجزائري أحادي الهیكلة
  حاول اإلنتاج الصناعي رغم تذبذبه تحریك عجلة التنمیة من خالل مشاركته في الناتج المحلي؛ -
  صناعة االستخراجیة والصناعة التحویلیة؛اعتمدت سیاسة التصنیع في الجزائر على ال -
اتسمت بالتقلبات العنیفة، بسبب تضخمها tXفي الجانب التطبیقي وجدنا ُجل قیم متغیرات الدراسة الخام -  

على متغیرات tLXخالل فترة الدراسة، فحاولنا التقلیل من هذا التقلب فاستخدمنا أسلوب اللوغاریتم النیبري 
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الدراسة الخام، فكانت نتائج المتغیرات الجدیدة متجانسة بشكل كبیر، حیث انعكست على قیم معامل االختالف 
)%15,73.8,53.7 CV(؛  
وجدنا جمیع سالسل المتغیرات غیر مستقرة في مستواه األصلي-   0 ومستقرة عند فروقاتها من الدرجة ،

ى األول 1؛  
  حسب اختبار التكامل المشترك توصلنا إلى إمكانیة وجود تقارب بین متغیرات الدراسة في المدى الطویل؛-
من خالل نماذج تصحیح الخطأ تحصلنا على وجود تأثیر في المدى القصیر والمدى الطویل من الناتج  -

  ؛الفرضیة األولىفي الجزائر وهو ما یتوافق مع  LIND إلى مؤشر اإلنتاج الصناعي LGDPالمحلي اإلجمالي 
 هو األقرب إلى القبول حسب نتائج تشخیص النموذج ؛ LINDنموذج مؤشر اإلنتاج الصناعي  -
لجعل اقتصادها  سنة الماضیة 50نستنتج من ما سبق، أن الجزائر طبقت سیاسة تنمویة خالل  :النتائج .5.1

الناتج المحلي اإلجمالي الممثل في فكان القطاع الصناعي یرتكز كلیا على یعتمد على إنتاج وتصدیر النفط، 
  .الناتج النفطي، هذا األخیر یعتبر المحرك الرئیسي للنشاط االقتصادي بصورة عامة

  -:مالحقال -6
  التحلیل اإلحصائي لمتغیرات الدراسة الخام والمصححة) 1(الملحق

G
D

P
 

    

IN
D

 

    
LG

D
P

  

    

L I
N

D
  

    
 SPSS 20و  EViews 9 مخرجات برنامجي : المرجع
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  بیان السلسلتان ) 3(الملحق  ADFاختبار ) 2(الملحق
DLGDP  وDLIND  LGDP وLIND DLGDP  وDLIND 

  

  

    
  EViews 9 مخرجات برنامج : المرجع

  
 VCEMنموذج ) 5(الملحق  اختبار التكامل المشترك )4(الملحق

  

  

  

    
  EViews 9 مخرجات برنامج : المرجع

  
  اختبارات البواقي لتشخیص النموذج)6(الملحق
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 SPSS 20و  EViews 9  مخرجات برنامجي: المرجع

  :المراجع. 7
                                                             

ـــــــــب - 1 ـــــــــات علـــــــــى الوی ـــــــــك العـــــــــالمي للبیان  تـــــــــاریخ االطـــــــــالع ،http://data.worldbank.org/country/algeria البن
02/06/2016.  
  .14/08/2016 تاریخ االطالع ،/http://www.ons.dz الدیوان الوطني الجزائري لإلحصاء على الویب - 2

3  - Rochall Carlton C. An information Agenda for 1980. in ALA Year book, 1981, PP 6-8. 
ــي للمعلومــات االقتصــادیة فــى دعــم متخــذي القــراربحبــي دریــس،  - 4 غیــر (، مــذكرة ماجســتیر، دور إقامــة نظــام وطن

، جامعـة تنافسـي اقتصـاد ظـل فـي السـوق إسـتراتیجیة ، كلیـة العلـوم االقتصـادیة والتجاریـة وعلـوم التسـییر، تخصـص)منشـورة
  .30، ص 2005مد بوضیاف، بالمسیلة، مح
  .102، ص 2010، الطبعة األولى، دار الصفاء، عمان، اقتصاد المعلوماتمصطفى ربحي،  -5
  .28، ص 2004، دار نشر و مكان النشر، نظم المعلومات اإلداریةشریف أحمد العاصى،  -6
، ص 2007ار الفكــر الجــامعي، اإلســكندریة، محمــد عبــد العلــیم صــابر، نظــم المعلومــات اإلداریــة، الطبعــة األولــى، د -7

36.  
  .28، ص 2004، دار نشر ومكان النشر، نظم المعلومات اإلداریةشریف أحمد العاصى، - 8
، الطبعــة الثالثــة، دار نظــام المعلومــات وتكنولوجیــا المعلومــات اإلداریــةعـامر إبــراهیم قنــدیلجي، عــالء الـدین الجنــابي،  -9
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