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  التعريف بالمؤسسة محل الدراسة: المبحث األول 

  مبررات اختيار المؤسسة محل الدراسة: المطلب األول 
لصناعة اآلجر األحمر لتطبیق موضوع الدراسة بناء على عدة عوامل  اخترنا مؤسسة اإلخوة عموري

  :المحیط الصناعي بصفة عامة فكان أھمھا مایلي تمیزھا وتمیز

 فالخیار الذي في قراراتھ، و بالتالي  الستقاللیةاع الخاص الذي یتمتع باإلى القط المؤسسة تنتمي

قرارات صادرة ، و لیس ناتجا عن ضغوط منھا بھإیمان و ھ المؤسسة سیكون عن إدراك قوي ھجتستن

  .عن واقع السوقمن فوق و بعیدة كل البعد 

 و الدخل القومي و مساھمة فعالة في القیمة المضافة  یعرف القطاع الخاص تطورا ملحوظا

صغیرة و المتوسطة زارة المؤسسات اللوحصائیات إحسب  ، وذلكالصافي مقارنة بالقطاع العام

  )(.بالتعاون مع باقي الوزارات

  في توفیر  ة مما یبین مساھمتھفي قطاع الصناع 196000منھم  740000یشغل القطاع الخاص

     Booz, Allen, Hamiltonلكل من اسةوذلك حسب در ،بطالةو بالتالي تخفیض نسب ال شغلصب منا

  .والمنشورة على موقع الوزارة ات الصناعة في الجزائرحول واقع واستراتیجی

  وتوفیر  ،المحلیةوالمتوسطة بھدف تدعیم التنمیة اھتمام الدولة بتطویر قطاع المؤسسات الصغیرة

ھ باستقصاء وجّ  ت الوزارة، حیث قاموكذلك تحسین التكامل الصناعيدخار مناصب الشغل وتجنید اال

المؤسسات والتي نشاء ھذا النوع من بالصعوبات التي تواجھ إحاطة وبدقة ات لإللمسیري المؤسس

  . رةنتائجھ منشورة على موقع الوزا

  نیوبالتالي یقبل دخول منافسما یزال یقبل استثمارات إضافیة السوق الذي تنشط فیھ المؤسسة 

خل والخارج التنافسي والعمل على التطویر في الداتدعیم مركزھا  یحفز المؤسسات على، مما )(جدد

الراغبة على المؤسسات  والتي ستشكل فجوة، " "une avanceمتقدمةبشكل مستمر لتحقیق خطوات 

  .في معترك المنافسةال ثم الدخول تغطیتھا أوفي الدخول إلى السوق 

 الذي تعاني منھ المؤسسات الكبیرة  مشكل االتصال ، وبالتالي ال یوجدحجم صغیر المؤسسة ذات

، حیث نستطیع ...)تكوین البدائل، مناقشتھا(والذي یعتبر عامال مھما في التأثیر على عملیة صنع القرار

   .المعلومة تنتقل بسرعة بین مختلف الوحدات والمستویات التنظیمیةاالفتراض بأن 

  

  نشأة المؤسسة :الثانيطلب  الم
                                         

 المزید من التوضیح في مطلب واقع وآفاق السوق .  
 التوضیح في مطلب واقع وآفاق السوق المزید من. 
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) سیدي غزال( 36رقم اآلجر األحمر بالمنطقة الصناعیة لصناعة  ظھرت مؤسسة اإلخوة عموري  

 إنتاجیةبطاقة  1999جوان  12نتاج بشكل رسمي فيوانطلقت في اإل ،1996أفریل 24في لوالیة بسكرة 

و برأسمال یقدر  طن سنویا120000حالیا تبلغ ھذه الطاقةطن سنویا من المواد الحمراء، 70000ـقدرت ب

  .دج240000000ـب

الذي جاء بھ القانون وذلك حسب التصنیف  ،" " PEمؤسسة صغیرةھذه المؤسسة على أنھا  تصنف

رقم حققت وعامل 119حیث بلغ عدد العمال بھا في سنة التصنیف، )1( 12/12/2001بتاریخ 18- 01رقم 

ي واللذان یعتبران معیاران ھامان في تحدید الفئة الت ،دینار جزائري كیلو 106.407قدر بـ األعمال 

  .حسب ھذا القانونتنتمي لھا المؤسسة 

متر مربع  8000ھكتار و 2لمؤسسة اإلخوة عموري لآلجر األحمر ب جمالیة تقدر المساحة اإل 

   16678.15ـ، أما القسم الثاني والمقدر بإلنتاجلة صخصممتر مربع  11048.85: تنقسم إلى قسمینو

والجزء اآلخر یشمل مواقف للسیارات  ،ةضافیحرة جزء یشمل مخازن إمتر مربع عبارة عن مساحة 

   .باإلضافة إلى مبنى اإلدارةومختلف معدات النقل 

إطارات، أعوان تحكم، منفذین كما ھو  :عامال مقسمین إلى ثالث فئات 247تشغل المؤسسة حالیا 

  :موضح في الجدول الموالي

  ھیكلة عمالة المؤسسة 07 :رقم الجدول

  

   

  

  

  

  مصلحة المالیة :المصدر

فنا ضمن التوجھ العام نحو القطاع الخاص الستغالل المدخرات ظھرت ھذه المؤسسة كما أسل

دون تحقیق الفعالیة تسیطر على جل المجاالت الصناعیة وتخفیض األعباء على الدولة التي كانت 

والمتوسطة لصغیرة االمؤسسات إنشاء  ما یسمى بتشجیعإطار وبصفة أدق ظھرت في  في ذلك،والكفاءة 

، المضیفة للقیمةواإلبداعات كحل لتخفیض معدل البطالة وتشجیع المبادرات المدعوم من طرف الدولة 

إلرساء التوازن لالقتصاد المحروقات  خارجفي دعم الصناعات والنشاطات والمساھمة بشكل قوي 

  .الوطني

   :الح المؤسسةصم

                                         
 .04.، ص2001دیسمبر 15 خیالصادرة بتار ،77الجریدة الرسمیة، العدد 1
 مدیریة الصناعة والمناجم لوالیة بسكرة. 

 فئة العمل عدد العمال
 راتإطا 48
 أعوان تحكم 65
 المنفذین 134
 المجموع 247
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  . داخل المؤسسةعلى جمیع األعمال  والمسئولیعتبر المسیر : المدیر العام 

في المؤسسة والمتعاملین عن تنظیم العالقات بین المدیر واألفراد المتواجدین  المسئولةوھي  :سكرتاریة

  .معھا مثل الزبائن

  .بھامة العاملین و تھتم بالمحافظة على الوحدات وأمن وسال: مصلحة الوقایة و األمن

  :و التي تتفرع منھا المصالح التالیة: المدیریة التقنیة 

  .المصلحة بشراء المواد األولیة ومراقبتھا ثم تخزینھاتھتم ھذه : مصلحة الشراء و التخزین .1

والمیكانیكیة عند العطب، وكذا صیانة تھتم بصیانة معدات اإلنتاج الكھربائیة : مصلحة الصیانة .2

  .ألخرىجمیع المعدات ا

ول على تنظیم وتسییر اإلنتاج عبر مختلف مراحلھ منذ دخھي التي تشرف : مصلحة اإلنتاج .3

نھ صالح أیجب التأكد من المواد األولیة إلى الورشات حتى مرحلة إتمام المنتوج، حیث 

  . أخرى من جھةلالستعمال من جھة وأنھ مطابق للمواصفات 

  : المصالح التالیةوتتفرع منھا : مدیریة المحاسبة و المالیة

یتم فیھا تسدید المستحقات و بات العمالء،ستالم طل، االفواتیرتقوم بإعداد : مصلحة المبیعات .1

  .النقدیة

المستخدمین، وتدبیر شؤونھم وتعمل على تسییر وتكوین  :مصلحة إدارة الموارد البشریة .2

  .االجتماعیة

  .وتسجیلھا المحاسبیةوتختص بجمیع العملیات المالیة : مصلحة المالیة .3

التكفل بشؤون المستخدمین ولم عن  المسئولفي الواقع ما الحظناه أن رئیس المصلحة المالیة ھو 

    .لمصلحة الموارد البشریةنالحظ أي وجود 

    .و تھتم بالدراسات و األشغال الھندسیة: المدنیةمدیریة األشغال و الھندسة 

  

  

  

  

  

  

  خوة عموري لصناعة اآلجر األحمرالھیكل التنظیمي لمؤسسة اإل 34:الشكل رقم

  - بسكرة-طقة الصناعیةالمن
 المدیر العام  

 السكرتاریة الوقایة واألمن
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  تحليل الهيكل التنظيمي للمؤسسة: لثالمطلب الثا
على ثالث خصائص  التركیزفي أغلب الدراسات التي تتناول تحلیل الھیاكل التنظیمیة جرت العادة 

  .لمركزیةالرسمیة، درجة ادرجة التعقید، درجة  :وھي ،رئیسیة للھیكل التنظیمي

معقولة داخل المؤسسة محل ما الحظناه أثناء تواجدنا لفترة واعتماد على ، وبناء على ھذه األبعاد الثالثة

   :یمكن تحدید الخصائص التالیة لتنظیم المؤسسةوانطالقا من الشكل السابق  ،الدراسة

  ن م االتصالمما یسھل عملیة فقط  ینا، مستویجدّ صغیر نالحظ أن عدد المستویات التنظیمیة

، أي أنھا تصل بأقل قدر ممكن من الرسالة تشویھوتجنب  ،ومن أسفل إلى أعلىفل أعلى إلى أس

ه الرسالة فیھا قبل حیث تشوّ على عكس المؤسسات ذات المستویات التنظیمیة المتعددة األخطاء 

  . كذلك ھذا النوع من التنظیم یوفر التكیف والمرونة. وصولھا

 اإلشراف، وإثراء العمل بدال تعتمد على توسیع نطاق فنالحظ أن المؤسسة یة أما من الناحیة األفق

 صلحة المبیعات والموارد البشریة بانتماء كل من میتبین ذلك بوضوح و التخصص الشدیدمن 

ن سبب عدم إنشاء عوعند استفسارنا  ،تخصصال یجمعھا نفس ال ھحاسبة و المالیة رغم أنملمدیریة ال

  )1(.یدخل في إطار تخفیض العمالةویق كانت اإلجابة بأن ذلك مدیریة خاصة بالتس

  ،ال یوجد تعقید فیما یخص القواعد واألنظمة واإلجراءاتفیما یخص درجة الرسمیة فھي متدنیة، 

دون تكلیف بینھم حسب ما الحظناه، الشيء  ا إلى حد أن األفراد داخل المؤسسة یتعاملونبسیطة جدّ 

  . العقلیة والثقافة السائدة داخلھاوأیضا إلى  ،لمؤسسة صغیرحجم اقد یرجع إلى أن الذي 

 لكن ھذا في رأینا ال یشكل ، ال یوجد تفویض للسلطة أو القراراتفھي عالیة من ناحیة المركزیة ،

بسرعة حیال األوضاع فھذا سیكون عائقا نحو التصرف شكاال حالیا، لكن إذا زاد حجم المؤسسة إ

  .واستمراریة المؤسسة لتحقیق تنافسیةا یمثل عامال مھما جدّ والذي  ،المستجدة و الطارئة

  آفـاق و طموحات المؤسسة  : رابعالمطلب ال
                                         

  .2005جانفي  5مقابلة مع رئیس المصلحة المالیة، السید عطا هللا محمد، یوم 1
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حیث في طاقتھا اإلنتاجیة، عموري لآلجر األحمر بشكل كبیر إلى التوسیع اإلخوة تطمح مؤسسة  

، برانیسبسیدي غزال األولى في منطقة الضافة للوحدة الموجودة إالمؤسسة وحدتین أخریین تملك 

مازالت في ) واد الماویة(ببلدیة الحاجب والیة بسكرة 2005ماي  15واألخرى تم فتحھا حدیثا بتاریخ

ألف  150إلى حدودوبذلك زادت الطاقة اإلنتاجیة  ،في العمل بشكل رسمي بعد مرحلة تجریب ولم تنطلق

تقنیة واالقتصادیة الخاصة البإطالعنا على الدراسة لكن طن،  30000 ـ، أي بزیادة تقدر ب)1(سنویاطن 

بعد عمل مما یعني أن الطاقة اإلجمالیة طن سنویا،  70000ـفإن طاقتھا الحقیقیة تقدر ببھذه الوحدة 

  .طن سنویا 190000ستكون في حواليالوحدة بشكل رسمي 

و  ،لزیادة الطاقة اإلنتاجیةتم إضافة فرن جدید لطھي اآلجر أیضا على مستوى وحدة سیدي غزال 

حیث یتم العمل بھا في مصنع سیدي غزال الجدید بتكنولوجیا متمیزة عن التكنولوجیا التي المصنع  یتمیز

ي في الطھ حرجةوعامل التحكم في الطھي حیث توجد مرحلة یتمیز الفرن بطولھ ویوفر طاقة أكبر، 

جنب التشققات لتا في مجال صناعة اآلجر ھذا العامل مھما جدّ ویعتبر  ،السیطرة علیھا سیكون من الممكن

بأن نوعیة اآلجر حیث أنھ توجد مقولة مشھورة في ھذا المجال نوعیة المنتوج، التي تؤثر على  فیما بعد

 La qualité du briques c'est le mariage entre le four"بین الفرن والمادة األولیةنتیجة التزاوج  يھ

et la matière"  ـب یسمى كثر تجانسا بتوفیرھا ماخلیطا ألوجیا الجدیدة كذلك توفر التكنو" un repos de 

terre plus".)2(     

والیة بومرداس  في CORSO بشراء مؤسسةخوصصة القطاع العام، قامت المؤسسة وفي إطار  

ء المؤسسة من عمال  75سیوفر لھا عامل القرب من عمالئھا حیث أن بالجزائر العاصمة مما 

ستزید ، إضافة لذلك ...، بجایةیات المجاورة لھا مثل تیزي وزوو الوالیرتكزون في الجزائر العاصمة 

 ،بتعزیز حصتھا السوقیة تحقق نموا ملحوظا على مستوى السوق الوطنیةوھي بذلك  ،من طاقتھا اإلنتاجیة

عن فضال      والمرتقبین منھم ) المنافسین(مقارنة بشركائھا الحالیین في السوقوبالتالي مكانتھا التنافسیة 

  .كارھا للسوق المحلیةاحت

یستثمرون ، كانت اإلجابة بأن األجانب عن احتماالت الشراكة بینھا وبین مؤسسات أجنبیةوفي سؤالنا 

، لكن یوجد لكترونیك، وال یھتمون بالقطاعات األخرىفي القطاعات ذات الوزن الكبیر مثل الصیدلة واإل

ة، في إطار التكامل بین نشاطي المؤسستین المعدات الحدیدیمشروع شراكة بینھا وبین مؤسسة لصناعة 

، اآلجر إلى الفرن لنقل "wagon"العرباتمؤسسة مشتركة لصناعة حیث تھدف ھذه الشراكة إلى إنشاء 

حسن ، وھي تسیر في طریق )3(صلحة المالیةحسب رئیس الم  60حیث وصلت المفاوضات فیھا إلى 

. یدةھناك مفاوضات حول قیمة المؤسسة الجدل لكن ما تزا تم االتفاق مبدئیا على بعض الجوانب،و
                                         

  .2005أفریل  27المالیة، یوم رئیس المصلحة  مقابلة مع السید عطا هللا محمد،1
  .2005جوان 2ومسئول عن شراء اآلالت، یوم  يمقابلة مع السید بن مبارك عبد المالك، مھندس میكانیك 2
  .2005أفریل  27رئیس المصلحة المالیة، یوم  مقابلة مع السید عطا هللا محمد،3
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تخفیض التكالیف بشكل كبیر، وضمان التحكم في تحدید مواصفات وستضمن ھذه الشراكة للمؤسسة  

المصنوعة باإلسمنت ال تتحمل التحرك وتتأثر بسھولة عند صعود حیث أن العربات الحالیة  العربات

، كذلك ستوفر لھا عامل الصیانة لھذه المعدات و بأقل تكلفة فیھااألفراد علیھا لنقل اآلجر مما یحدث تشققا 

 حیث أن ھذا النوع من االستراتیجیة في ھذا المجال ءالشركاوبخبرة أكبر باالستفادة من خبرات 

 التكامل العمودي نحو األسواق الخلفیة یحقق مجموعة منوبالتحدید ) استراتیجیة التكامل العمودي(

، ضمان التموین، المنافسین لدخول عوائقإقامة  ، ،تنمیة حجم المؤسسة: مثلاالستراتیجیة المكتسبات 

أفضلیات الزیادة بتوفیر وعوامل النجاح في السوق، تحقیق التوفیق األفضل بین إمكانیات المؤسسة 

التحكم في الحصول على التكنولوجیات في الخلف، تحسین المحققة من طرف الموردین، الھوامش 

  ...النوعیة

   األحمرنشاط مؤسسة اإلخوة عموري لآلجر  : ث الثانيحالمب
وكذلك سیر عملیة  ،)سوق/منتوج( األنشطةلى حافظة إسنتناول الحدیث عن نشاط المؤسسة بالتطرق 

  .الذي تنتھجھ المؤسسةللمزیج التسویقي إنتاج اآلجر، ثم نتطرق 

  )سوق/منتوج  ثنائيات( نشطةحافظة األ: المطلب األول

كما ھو بمختلف أنواعھ وقیاساتھ جر األحمر ، وتنتج بالضبط اآلفي قطاع مواد البناءمؤسسة تنشط ال 
                  :  مبین في الجدول الموالي

  منتجات المؤسسة 08 :الجدول رقم
  )كغ(الوزن  )سم(األبعاد   نوع المنتوج

  ثقب 4آجر 

  ثقب 8آجر

  ثقبا 12آجر

5 20 30  

102030   

152030  

3  

5  

6  

  وثائق المؤسسة: رالمصد

إلى  2002حیث تم تصنیفھم سنةء المتمثلین في مؤسسات كأغلبیة، وتوجھ ھذه المنتجات إلى العمال

   )1(:الفئات التالیة

 60    یمثلون مقاولي األشغال العمومیة.        

  .یمثلون أصحاب البناء الذاتي   % 20

15   یمثلون تجار الجملة.  

5   متنوعین.  

  :ات التالیةئفإن العمالء ینقسمون إلى الف 2005سنة لمصلحة المالیة وفي تقدیرات

                                         
للحصول  ، مذكرة نھایة التكوین" -بسكرة-إلخوة عموري لصناعة اآلجرشركة ا: وضع ھیكل نظام التسویق دراسة حالة "، عموري لعروسي 1

  . 23.ص ،2002منشورة، المعھد العالي للتسییر والتخطیط، جوان  ر، غیعلى دبلوم الدراسات العلیا المتخصصة في المناجمنت العمومي
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  64.75  مؤسسات مقاولة.  

 23.75  تجار جملة.  

 11.5   مستھلكین عادیین.  

ّ  31/12/2004ـمؤرخ ب تتقریر للمبیعا وحسب   :ینقسمون إلىفإن العمالء  19/03/2005م لنا بتاریخسل

86.95  مقاولین.  

8.695  تجار.  

4.355  مستھلكین عادیین.  

تمثل نسب ضعیفة المؤسسة تتعامل بشكل كبیر مع المقاولین أما بقیة الفئات مما سبق أن ما نالحظھ 

من طرف العاملین في المؤسسة أن من یتعاملون معھم یملكون سجال ا، وھذا ما أخبرنا بھ أیضا جدّ 

   .وھذا لیس شرطا و إنما ھذا ھو المالحظ ،تجاریا

 8من نوع ، إال أن كثرة الطلب على اآلجر إنتاج أكثر من نوع من اآلجر األحمرمن إمكانیة  الرغم على

حسب و ،ھو الطلبما یحكم إنتاجھا المؤسسة تركز إنتاجھا على ھذا النوع بالذات، حیث أن ثقب جعل 

ن ھناك السابق على أن یكوأخرى غیر التي ذكرت في الجدول رأي المؤسسة یمكن أن تنتج أیضا أنواعا 

ّ بنوع اآلجر من الخارج طلب علیھا حیث تستورد المؤسسة القالب الخاص  من  فھا و علیھ البدّ مما یكل

  : خاصة بالمؤسسة ھيسوق ال/إذن الثنائیات منتوج )1(.ستثمارھذا االوجود طلب لتبریر 

  .مقاولین/ ثقب 8آجر 

  .تجار/ ثقب 8آجر 

  .عادیین مستھلكین/ ثقب8آجر 

حتى 12/06/1999تاریخب)االستغالل(النشاط ل المحقق من طرف المؤسسة منذ بدایة أما عن رقم أعما

  :فیوضحھ الجدول الموالي 31/12/2004تاریخ

  تطور رقم أعمال المؤسسة 09 :الجدول رقم

                        

  

  

  

                   

  المصلحة المالیة: المصدر

                                         
  .2005جوان 2، یوم ومسئول عن شراء اآلالت يمقابلة مع السید بن مبارك عبد المالك، مھندس میكانیك 1

 السنة )دج( رقم األعمال
 1999       )ستة أشھر( 31314311
82318068 2000 
93052554 2001 
98730229 2002 

131072488 2003 
143432179 2004 



 الفصل الثالث                                                  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

- 103 -

                                            

تطور رقم األعمال الوحدة (دج)

0
50000000

100000000
150000000
200000000

0 1 2 3 4 5 6 7
سنوات النشاط

ال(دج) م األعم رق

  

خالل  یتبین من خالل الجدول ومن خالل الرسم البیاني أن رقم أعمال المؤسسة في تطور مستمر

مابین ستة أشھر األولى حتى نھایة العام ، حیث عرف تطورا ملحوظا النشاط الست منذ إنشائھاسنوات 

في  ، ثم عاد إلى الزیادة بقفزات نوعیةعرف استقرارا نسبیا مابین العامین الثالث والرابع الثاني، بعدھا

  .الدورتین االستغاللیتین الخامسة والسادسة

  سير عملية اإلنتاج  : المطلب الثاني
، و الرمل )الصلصال( عبارة عن خلیط یتكون من مادتین الطینإن المنتوج المتمثل في اآلجر األحمر 

و یتم جلبھا من ، فمادة الصلصال تعتبر أساسیة لآلجر حیث یتم الخلط بین ھاتین المادتین باستعمال الماء

. "واد السلة"مة من منطقة و یجلب بصفة عاأما الرمل فیجمع آلیا و یشحن إلى المصنع ، "قدیلة"منطقة 

، ویتم لتر من الماء 300من الصلصال و الرمل و 3م 1عمال ء یتم استطن من المواد الحمرا 1ولصناعة 

 )1(.آلجرالمزیج المالئم لصنع ااألخطاء في إعداد  جنبیودقیق مما  يأوتوماتیكبشكل مزج المادة األولیة 

بإمكانیة استعمال والتي تصرح  ،للدولة تابعة ا من طرف ھیئةفإنھ یتم اختبارھأما عن جودة المادة األولیة 

  )2(.المادة من عدمھا

  : رـل إنتاج اآلجـمراح

على النحو  من المراحل المتسلسلة والمتكاملة بمجموعةكأي عملیة صناعیة، تمر عملیة إنتاج اآلجر 

  : التالي

  :)تنقیص في الحجم(مرحلة ما قبل الھرس

                                         
  .2005جوان 2ومسئول عن شراء اآلالت، یوم  يمقابلة مع السید بن مبارك عبد المالك، مھندس میكانیك 1
  .2005جانفي 5رئیس المصلحة المالیة، یوم  مقابلة مع السید عطا هللا محمد،2
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وھذا بعد تنقیص في حجم ام بنقل الصلصال والرمل نحو آلة التصفیة، یتم في ھذه المرحلة القی 

تمر التركیبة بآلة التنظیم من أجل إجراء مرحلة ضبط الصلصال بواسطة الھراس، وفي نفس المرحلة 

   .تستغرق ھذه المرحلة ساعتین و یقوم بھا عاملینالحجم، و

  :العجنمرحلة 

بالدوران وذلك لمدة ساعتین، ، وتتم عملیة الخلط الماء بإضافة الخالطوتتم بترطیب المكونات داخل 

  .ویقوم بھذه العملیة أربع عمال

   :مرحلة التخمیر

  .استقرار المكونات قبل معایرتھاوتتمثل في 

  : مرحلة تكملة الھرس

تكمن في ھرس وعجن التركیبة التي تعطینا السابقة ال تعطي خلیطا متجانسا، فھذه المرحلة المرحلة 

  . سحب أین تبدأ صناعة المنتوج، ثم ینقل ھذا األخیر إلى آلة )عجین لین( تجانساخلیطا م

  : مرحلة الصناعة

حیث تخرج المادة ، )مضغاط أفقي مجھز بقوالب( لقولبةفي ایتم في ھذه المرحلة وضع الخلیط 

 بالقالشكل اآلجر حیث یعطي  ،الموجودة في خارج المضغاطالمضغوطة بعد ذلك من شقوق القالب 

المنتوج إلى مركز ھ ویوجّ  ،، یتم تقطیع اآلجر آلیا حسب الحجم المختارالمختار، وبعد إتمام ھذه العملیة

  .الشحن

  : مرحلة الشحن

حیث توضع فوق خطوط توجھھا اآلجر بصفة آلیة على أدراج من حدید مخصصة لذلك،  مل منتوجحی

  .االصطناعيمن قسم الصناعة إلى المجفف 

  

  

  :مرحلة التجفیف

إلى المجفف على متن عربات صغیرة موضوعة یجفف اآلجر بالحرارة والتھویة، حیث یتم إدخالھ  

  .فوق خطوط، و تستغرق عملیة التجفیف ساعتان و نصف

  :ویتم في مرحلتین :مرحلة الطھو

  :التفریغ .1

 األخیرة ال تتحمل الحرارة القصوىتفریغ اآلجر من العربات الصغیرة بصفة آلیة ألن ھذه و یتم 

  .للفرن

درجة و بعد تفریغھ یشحن فوق عربات مصفحة والتي تتحمل الحرارة القصوى للفرن: التكدیس .2

   .للطھيالحرارة العالیة 
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ال یوجد نقل یدوي بینھا وأخرى تكون بصفة آلیة، بین كل مرحلة و یجدر اإلشارة بأن عملیة النقل  

التي وت مناولة آلیة نحو العربات ، وتنقل بآالحیث یتم ذلك بأحزمة متحركة وذات مسارات متغیرة

  .تنقلھا إلى الفرن بدورھا

على المالحظة جودة المنتوج باالعتماد یتم مراقبة  یكدس المنتوج فوق ألواح و الطھيبعد إتمام عملیة 

الطرق  داآلجر عنیصدره مراقبة اللون، واستعمال الرقابة الصوتیة باختبار الرنین الذي حیث یكفي 

حیث یجب أن یبقى كما ھو یوما،  21اآلجر في الماء لمدة ، وكذلك یتم إدخال "contrôle sonol "علیھ

  .اكافیة جدّ ، وحسب المھندس فإن مدة أسبوع دون أن یتفتت

         .وعامة یتم تحمیلھ مباشرة في شاحنات النقل للزبائنبعد الطھي یحمل اآلجر إلى ساحة التخزین، 

  آلجرسیر عملیة إنتاج ا 35: رقمالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المزيج التسويقي للمؤسسة  : المطلب الثالث
، المرتكز على لالستراتیجیة المتبعة من قبل المؤسسة تكون في مزیجھا التسویقيإن الترجمة العملیة 

 الذي، قنوات التوزیع، الترویج وتعرضھ السعر الذيالمنتوج والسیاسة المتبعة فیھ، : وھي أربع أركان

محل ھذه النقاط بالنسبة لواقع المؤسسة وسنتناول فیما یلي . االمتبعة من طرفھتصال مثل في سیاسة االیت

  :الدراسة

I- المنتوج: 

المقبولة حسب ما لمسناه من ، الذي یتصف بالجودة آلجر األحمراتنتج مؤسسة اإلخوة عموري 

األبعاد، الوزن وكذلك  :المتمثلة فيمجموعة من المعاییر اإلجباریة المتعاملین معھا، حیث تتبع في إنتاجھ 

  التجفیف
Séchage 

  الشحن
Chargement 

  التشكیل
Façonnage 

  تكملة الھرس
Broyage 
finissage 

  تخمیـر
Pourrissement 

  خلط العجین
Malaxage 

  ما قبل الھرس
  )تنقیص في حجم(

pré broyage 

  طھـي
Cuisson 

 نھایة الدورة

 . 15.ص ، مرجع سابق،عموري لعروسي: المصدر
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لرغبة العمیل والتي تترك اإلضافیة للثقل، وتوجد مجموعة من المعاییر المقاومة المتمثلة في تحملھ  

   )1(.والشكل زلوھي الع

تحاول توفیر آجر ، أي سعر / غرضھا بتركیزھا على العالقة جودةوتمیز المؤسسة  :تمییز المنتوج

فإنھا توفر عالقة من خارج المؤسسة ومن عمالئھا أیضا وحسب آراء ذو جودة جیدة بسعر جید، 

  .سعر ال بأس بھا و مقبولة إلى حد كبیر/جودة

  :من ناحیتینا ا جدّ یعتبر التغلیف عنصرا مھمّ  :تغلیف المنتوج

  .یسھل عملیة نقلھ وتوصیلھ إلى العمیلوكذلك  ،یحمي المنتوج من التلف والضیاعكونھ  -

  .امل تمییز عن باقي العروض المنافسةعیروج للمنتوج ویوفر لھ كونھ  -

حیث  منتجاتھا من اآلجر بغالف بالستیكي أبیض اللون،وتوظف المؤسسة ھذا العنصر بحیث تغلف 

ما یعادل تقریبا  يأورو، أ 112216مما شكل استثمار قیمتھ التي تم اقتناءھا حدیثا  تقوم بذلك آلة التغلیف

أثناء نقلھ إلیھم العمالء حول انكسار اآلجر  شكاوىكرد على وجاء ھذا االستثمار  ،سنتیم 700ملیار و 

فحسب ما الحظناه ال یتم تغلیف فیما یخص المسافات القریبة و )2( ،بعیدةوخاصة فیما یتعلق بالمسافات ال

  .اآلجر

على  یسھر فال یوجد تنظیم واضح في ھیكلة المؤسسةأما فیما یخص اإلبداع على مستوى المنتوج، 

ثم القیام بالدراسة االقتصادیة  -تحدید المواصفات  -ثم تحلیلھا و تقییمھا - بالبحث عن األفكار :الجانبھذا 

إجراء  -).و الربح المتوقعنتاج دراسة الطلب، المبیعات المتوقعة، كمیة اإل( الجدید الخاصة بإنتاج المنتوج

حیث أن ي المؤسسة، من طرف مسیرو إنما یتم التفكیر في ذلك بشكل غیر رسمي ، ...االختبارات

فقد تم التفكیر في إنتاج نوع جدید من اآلجر الذي مسیرھا یملك تكوینا عالیا في التسییر وفي ھذا الجانب 

و اقترحت ھذه یتوسطھا فراغ، والذي یستعمل في بناء الجدران ذات الواجھتین التي فجوة، یحتوي على 

  .ھا لم تدخل حیز التطبیق بعدلكن 2002بھا مسیر المؤسسة سنة قام  دراسةالفكرة في 

II- رــالسع:  
المنتجین المتواجدین مختلف  المطبقة من قبل سعر المنتوج بالمقارنة واألسعارتحدد مؤسسة عموري 

أساس المنافسین بعرضھا ألسعار أقل من  ىالتسعیر عل، وھي بذلك تتبع طریقة على مستوى السوق

الحفاظ على حصتھا السوقیة و إرساء مركز تنافسي قوي  أو /ووتھدف بذلك إلى زیادة . األسعار المنافسة

في سوق إنتاج المواد  ام التنافسدفتدرك المؤسسة أن احتلكن من الناحیة االستراتیجیة . بلھاخدمة لمستق

التحرك على مستوى وبذلك یتوجب علیھا  ،إلى أن تكون األسعار مفروضة من السوقالحمراء سیؤدي 

                                         
  .2005جوان 2ت، یوم ومسئول عن شراء اآلال يمقابلة مع السید بن مبارك عبد المالك، مھندس میكانیك 1
  .2005أفریل  27رئیس المصلحة المالیة، یوم  مقابلة مع السید عطا هللا محمد،2
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مرض الوسیلة الوحیدة الممكنة من اآلن فصاعدا لتحقیق ھامش ربح خیرة التكالیف، حیث تمثل ھذه األ 

                :كما ھو موضح في العالقة التالیة
            

  )1(... شــامـــالھ= ف ــالیــتكال –ر ــــــسع                 

            

  نتیـجـة            وسیلة التحرك        یفرضھ السوق                      

  الممكنة الوحیدة                                            

             

  :وفي إطار ذلك أتت االستثمارات المتمثلة في   

 والتي أتت كحل لبعض  ،بقیمة ملیار ونصف سنتیم) جرحمل ووضع اآل(شراء آالت المناولة

وسیلة نقل أقل تكلفة وبطاقة حتماالت الكسر لآلجر، تقلیل التشققات وا :نتاجیةاإلالمشاكل في عملیة 

  )2(:وبالتالي تخفیض تكالیفھا وتحقیق األھداف التالیة أكبر

وبالتالي تخفیض الحوادث الصناعیة و بالتالي  ،تحقیق أكبر قدر من األمان لألفراد أثناء عملیة المناولة -

  .تخفیض أقساط التأمین ومعدالت دوران العمل

  .ببعضھا وذلك بالتحكم في خط تدفق الموادو بطء عملیات التصنیع التالیة الرتباطھا أجنب تعطل  -

  . مما یوفر عامل السرعةالوقت الالزم للعملیة اإلنتاجیة  تخفیض -

   .من طرف األفرادوالتي یصعب إن لم یكن مستحیال نقلھا نقل المواد التي في درجة حرارة مرتفعة  -

  .الناتج عن نقل كمیات كبیرة مرة واحدةة الواحدة الوحد لانخفاض تكالیف نق -

  .تطلب اآلالت التي تم شراءھا إشراف كبیرتال  -

  والتي تدخل في إطار التكامل العمودي نحو الخلف البحث عن الشراكة في صناعة العربات

ف توفیر الھوامش المحققة من طر: التالیةالمالیة لتحقیق إضافات في القیمة بتحقیق المكتسبات 

باالستفادة من خبرة الشركاء، التحكم في تخفیض تكالیف المراقبة والتنسیق والصیانة  ،الموردین

  .النوعیة

و المؤسسة تملك التفكیر الذي یرتكز على تحلیل القیمة لتحسین ظروف اإلنتاج كل ما سبق یوحي بأن 

اللعب على األسعار بتخفیضھا مكانیة إوھي بذلك ستحقق عامال مھما وقویا في  ،بالتالي تخفیض التكالیف

  .تحقق ھامش ربح مرض لھاوفي نفس الوقت  ،إلى مستویات یعجز المنافسین على بلوغھا

                                         
، مذكرة ماجستیر، غیر "عنابة -فیروفیال -سم 29رفش : استخدام طریقة تحلیل القیمة في تحسین المنتوج دراسة حالة" مھذب نبیل،  1

  .15.، ص2004-2003، سم علوم التسییر، جامعة محمد خیضربسكرةمنشورة، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، ق

 
 .242-238، ص ص1998مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر، . مشاكل اإلنتاج الصناعيعادل حسن، . د 2
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 III- التوزیع: 

مجموعة المؤسسات أو األفراد الذین یقع على مسؤولیتھم القیام بمجموعة من " یقصد بقناة التسویق 

نتجین إلى العمالء في السوق أو األسواق الوظائف الضروریة والمرتبطة بعملیة تدفق المنتجات من الم

  )1(".المستھدفة 

التي تضمن بین المنتج والمستھلك في مجموعة من العملیات األساسیة یعتبر التوزیع ھمزة الوصل 

  .من مكان إنتاجھ حتى وصولھ إلى المستعمل النھائياالنسیاب الجید والمالئم للمنتوج النھائي 

بین یالقر القناة المباشرة بدون وسطاء فیما یخص عمالئھا على نتجاتھافي توزیع متعتمد مؤسسة عموري 

من  % 75حیث ،تیزي وزوصة الجزائر، الوسط، البالد خاشمال یرتكز في م سوقھا ، لكن معظجغرافیا

والتي تمثل والمتمثلین في المؤسسات المقاولة بصفة خاصة  ،ن جغرافیا عن موقع المؤسسةیعمالئھا بعید

یھتم بتقدیم  یكون وسیطا بینھا و بینھم، وعلیھ خصصت لھم المؤسسة وكیال لھا % 86.95نسبتھم

حیث وكذا یجمع برامج التموین التي یطالب بھا ھؤالء المقاولون  ،عروض المؤسسة للعمالء المرتقبین

كذلك ، وعلیھ تقسم إلى برامج على فترات و یتم إعالم المؤسسة بھا ،اأن الكمیات التي یطلبونھا كبیرة جدّ 

ذوي المشتریات التي تفوق ملیار سنتیم سنویا یجمع مالحظاتھم حیث تھتم المؤسسة بمالحظات العمالء 

رسال الھاتف والفاكس إل :ة في تصرف عمالئھا وسیلتي اتصال وھماتضع المؤسس لكضافة لذإ

مصاریف النقل على حسابھا ثم ترسل ، وضمن ھذا اإلطار توفر المؤسسة لعمالئھا خدمة النقل الطلبیات

مختصین في تابعة لمؤسسات أخرى أو خواص ، وتستخدم في ذلك شاحنات مع الفاتورة الخاصة بالطلبیة

تكالیف المما یوفر لھا       " "sous-traitanceأي أنھا تتبع في ذلك أسلوب المعالجة الثانویةل، النق

  . ؤالءواالستفادة من تخصص ھ

، مستھلكین % 8.695 جملةتجار  ،% 86.95مقاولین: وأیضا بمالحظتنا لتشكیلة العمالء

یمكن اعتبارھم وسطاء غیر مباشرین وعلى نجد أنھا تحوي تجار الجملة والذین  ،%4.355عادیین

ومجاالت التحسین  ،عن المنتوجمدى رضا عمالئھا التنسیق بینھا وبینھم لمعرفة باالھتمام المؤسسة 

  .الممكنة

لن  عجزا وأن العرض یعرف ،لطلب غیر مغطى رغم موسمیتھظروف الحالیة للسوق كون اإن ال

  )( .تطور كبیرةا و یحمل آفاق اب جدّ حیث أن المجال جذّ ، طولت

IV- سیاسة االتصال: (الترویج(:  
الترویج ھو وھذا یعني أن  ،ف بھأي عرّ ج للشيء إن كلمة ترویج مشتقة من الكلمة العربیة، روّ 

ویشمل ھذا االتصال أیضا التي بحوزة البائع، سلع والخدمات باآلخرین وتعریفھم بأنواع ال االتصال

 على مستوى المجتمع فضال عن تعریف العمالء المرتقبین بھاالجانب االجتماعي أي التعریف بالمؤسسة 

                                         
 . 291.ص ، 1999، )األردن(دار وائل للطباعة و النشر، الطبعة األولى، عمان . ھاني حامد الضمور، إدارة قنوات التوزیع. د 1
 توضیح أكثر في مطلب آفاق السوق. 
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الترویجي، و  المؤسسة في ذلك مجموعة من الوسائل تسمى بالمزیجوتتبع  ،ضوعر نما تقدمھ م وبكل 

البیع الشخصي، : أو ما یسمى بالمزیج الترویجي على العناصر التالیةلتسویقیة یشمل برنامج االتصاالت ا

بدراستنا لحالة الدعایة، العالقات العامة، الرعایة التجاریة، وغیرھا ولكن اإلعالن، تنشیط المبیعات، 

  : تتخذ أدوات االتصال التالیةمؤسسة عموري نجد أنھا 

-1-IVالبیع الشخصي:Personal Selling   

ترویجي، لذا فإن معظم المؤسسات تستخدمھ للمزیج التبر البیع الشخصي من أھم العناصر المكونة یع

لیس فقط من أجل زیادة المبیعات، بل مع عمالئھا، وذلك للوصول إلى مستوى أداء جید، في عالقاتھا 

خبار إعملیة ": ویمكن تعریف البیع الشخصي بأنھ. صورة ایجابیة داخل مجتمعاتھایتعداھا إلى منحھا 

المباشر بین مندوب البیع و المنتظر وإقناعھ بالشراء، وذلك باالعتماد على االتصال الشخصي العمیل 

، وعلیھ فإن البیع )1(" من العمیل واإلجابة علیھا من مندوب البیعالعمیل في إطار تبادل طرح استفسارات 

أو المشتري بیع وبین العمیل النھائي مقابلة بین رجل الجراء لشخصي ھو ذلك النشاط الذي یتضمن إا

  .أو الخدمات ومحاولة إقناعھ بشرائھا بالمنتجاتتعریفھ بغرض ، الصناعي وجھا لوجھ

یقوم بالبحث عن حیث أن وكیلھا في الشمال ھذا األسلوب في االتصال وتتبع المؤسسة محل الدراسة  

مقاولین ھناك، و یبعث بتقاریر وال واقتراحات على أصحاب المشاریعمرتقبین وطرح عروض عمالء 

 )2(، ت حول السوق إضافة لذلك مالحظاتھ حول نشاط المنافسینوبمعلومالعمیل االت انشغاالبرمجة و 

  : ن المؤسسة من مجموعة من المزایاوھذا یمكّ 

   .المنتوج والرد على استفساراتھ تزوید العمیل بالمعلومات الكافیة عن -

   .والتكیف معھیمكن مالحظة رد العمیل مباشرة  -

  .ن من إتمام عملیة البیعیمكّ  -

  .یبین و یحدد العمالء الذین لھم رغبة في الشراء و تركیز الجھود علیھم -

لتوفیر وتلبیة متطلباتھم وھذا  تزوید اإلدارة بمعلومات وبیانات ھامة حول میول واتجاھات العمالء -

  .بین اإلدارة والعمالءكحلقة اتصال  یعمل یعني أنھ

-2-IVعالناإل:Advertising    

وھو ضرورة  ،الفرد الیومیة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیةاة یشكل اإلعالن جزءا أساسیا من حی

فبالنسبة للمستھلكین فاإلعالن یزودھم بالمعلومات حول  ،تحقیق غایاتھ وإشباع رغباتھ حة تساھم فيلم

للمنتجین فھو أما بالنسبة  ،وأماكن تواجدھاالمعروضة وبمواصفاتھا وأسعارھا أفضل المنتجات والخدمات 

ومن التعاریف المعطاة لإلعالن تعریف الدكتور  .بمثابة متحدث رسمي عن نشاط المؤسسة في كل مكان
                                         

دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة األولى، األردن،  .إدارة المبیعات والبیع الشخصيشفیق حداد، . دھاني حامد الضمور، . دمحمد العبیدات، . د 1
 .76.، ص1999

  .2005جانفي  5رئیس المصلحة المالیة، یوم مقابلة مع السید عطا هللا محمد، 2
   
 



 الفصل الثالث                                                  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

- 110 -

یر غإلى المشتري على أساس ھدف إلى التأثیر من البائع تاإلعالن عملیة اتصال " :السلميعلي  

  )1(.تصال من خالل وسائل االتصال العامةویتم اال ،المعلن عن شخصیتھ حشخصي، حیث یفص

  :بتغطیتھ لعیوب ھذا األخیر المتمثلة فيو یھدف اإلعالن إلى دعم برنامج البیع الشخصي 

القدرة المحدودة في خدمة عدد كبیر من العمالء في الوقت نفسھ، وكذلك ألن ھذه العملیة تستغرق  -

   .وقتا

    .والتھمأجرھم وعمنتیجة ارتفاع تكالیف مندوبي البیع  -

  .على التكیف مع رد فعل العمیل و اعتراضاتھ عجز رجل البیع -

ذلك یخفض التكالیف عن طریق كفاإلعالن یصل إلى عدد كبیر جدا مقارنة بعملیة البیع الشخصي، 

في عمل عدد أقل من الزیارات، ویمكن المؤسسة من االتصال الدائم والمستمر مساعدة رجل البیع 

وتحفیزھم الوعي وإثارة انتباه العمالء المرتقبین وتولید االھتمام لدیھم ن على إیجاد یساعد اإلعال.بعمالئھا

وفي ھذا الجانب توظف مؤسسة عموري  .مما یولد لدیھم الرغبة للتجریبللبحث عن معلومات إضافیة، 

  :األدوات التالیة

حلیة لوالیة بسكرة خاصة اإلذاعة الماإلعالن عن طریق وسائل اإلعالم و المتمثلة في اإلذاعة،  -

   .في الجرائد إلشھارباإلضافة ل ،شھاریة یشارك فیھا المستمعوناوتقوم بمسابقات 

في الساحات العمومیة ومحاور الطرق الرئیسیة بتثبیت الفتات اشھاریة على  اإلشھارحجز أماكن  -

  .جانب الطریق

یث یتم حالیا التفاوض والمساھمة في التظاھرات الثقافیة، ح ياإلعالن عن طریق الدعم الریاض -

لكرة القدم لوالیة بسكرة مع العلم ر شؤون الفریق الریاضي المحلي یسیتإمكانیة استالم المؤسسة حول 

  .أنھا من ممولي ھذا الفریق

-3-IVتنشیط المبیعات:Sales Promotions   

ركود مواسم ال ءأو أثناتلجأ إلیھ المؤسسة لتصریف ما لدیھا من مخزون، ھو أسلوب ترویجي غالبا ما 

 :ومن التعاریف المعطاة لھذه الوسیلة. لتشجیع الحركة البیعیة وبالتالي الزیادة في حجم المبیعات المحققة

ارتفاع سریع لكن مؤقت في مجموعة تقنیات ینتج عنھا تنشیط المبیعات في المعنى الدقیق، "  -

  )2(". ما أو خدمة لسلعةو ذلك بإعطاء میزة خاصة للموزعین أو المستھلكین المبیعات، 

على عبارة عن حوافز مؤقتة للتأثیر على سلوك المستھلك أو الوسیط التجاري أو رجال البیع "  -

تتألف من الحوافز والممیزات التي ترافق العرض المقدم وھكذا فإن ھذه العملیة  )3( ."المدى القصیر 

                                         
  ،1998، )األردن(األولى، عمان  ةدار مجدالوي للنشر والتوزیع، الطبع. الدعایة واإلعالن والعالقات العامةمحمد جودت ناصر، . د 1

  .103- 102ص ص
2 Yves Chirouze, Le marketing: le choix des moyens de l'action commercial. Office des publications 
universitaires, Tome2, Alger,1998, p.141. 

 .186.، ص1998، )األردن(دار زھران، عمان . التسویق الفندقي مدخل شاملخالد مقابلة، .د 3
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أسبابا ، فبینما اإلعالن یقدم ریادة مبیعاتھا على المدى القصیزوالتي تؤدي إلى من طرف المؤسسة  

م إضافة على ھذه األسباب دیقلإلقبال على شراء المنتوج أو الخدمة، فإن تنشیط المبیعات قناعیة إ

. نشاطین متكاملینعلیھ في الحال دون التأجیل للفترات القادمة، مما یوضح أنھما الدوافع لإلقبال 

ا لكمیة مجانیة زائدة عن الكمیة الحقیقیة لطلبیة بتسلیمھوتجسد المؤسسة محل الدراسة ھذه الوسیلة 

وھي بذلك تھدف  -كمیة كبیرة بطبیعة الحال-مشتریات ھذا األخیر إلى حد معین العمیل عند وصول 

  :إلى

  .تشجیع تكرار عملیة الشراء -

  .عن طریق الكلمة المنقولةالوصول إلى عمالء جدد  -

ینتقلون بین العدید من وأیضا الذین  ،ة أخرىلمؤسستشجیع العمالء المرتقبین وكذا ذوي الوالء  -

  .ھاالمنتجین لنفس المنتوج، على تجریب منتوج

  .مكافأة العمالء الحالیین الدائمین -

  .توسیع نطاق مشتریات العمالء والوسطاء -

 .لمؤسسات منافسةالتأثیر على مدى الوالء  -

  

-4-IVالعالقات العامة:  

لما تتمتع بھ من مصداقیة عالیة وضمانھا لعالقات جیدة ا، جدّ تعتبر العالقات العامة أداة اتصال فعالة 

إلى فعالیتھا من ناحیة التكالیف، فقد بین الخبراء أن فباإلضافة . مع العمالء والعاملین والمجتمع ككل

كوسیلة ترویجیة ونجاعتھا كوسیلة لبلوغ تأثیر اإلعالن مما یثبت قوتھا تأثیرھا یصل إلى عشرة أضعاف 

  :ھذا النشاط كما یليوتعرف الجمعیة األمریكیة للعالقات العامة . مرسومةالاألھداف 

حكومة أو أي نوع آخر من الصناعة أو االتحاد أو الشركة أو المھنة أو الھو النشاط الذي تقوم بھ " 

، الموظفین، المساھمین عالقات ایجابیة بناءة مع جمھور معین كالعمالءالمؤسسات بھدف إقامة وتعزیز 

المؤسسة وذلك من أجل التكیف مع البیئة المحیطة وتوضیح شخصیة ومھمة  ،لجمھور بصفة عامةأو ا

أن العالقات العامة عبارة عن نشاط ترویجي یستھدف ومن خالل ما سبق یمكن القول  )1( ".للمجتمع ككل

ة والوالء بھدف كسب الثقوعمالئھا وجمیع العناصر المكونة لمحیطھا، من العاملین داخل المؤسسة،  لك

مجالت خاصة بالمؤسسة، : اتصال شخصیة وغیر شخصیةوالتفاھم المتبادل وذلك باستخدام وسائل 

واالحتفاالت القومیة والدینیة تحریرات صحفیة، استغالل المناسبات الخاصة كالندوات والمعارض 

كذلك الدعایة أو تمع، في بناء وتنمیة المجمدى أھمیتھا ومساھماتھا  نشاطھا وتبیانل والمؤتمرات للترویج

من طرف جھة غیر شخصیة أي لیست من اإلعالن المجاني تعتبر أحد أشكال العالقات العامة، حیث یتم 

                                         
  .380. ، ص1996، )األردن(المكتبة الوطنیة، الطبعة الثانیة، عمان . األصول العلمیة للترویج التجاري واإلعالنناجي معال، . د1 
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یشیر إلى ما الحظھ سواء كان یزور خبیر المؤسسة وأثناء لقاء صحفي أو تلفزیوني معھ : المؤسسة مثال 

أو التقاط صور متعلقة بأنشطة المؤسسة  أن یقوم صحفي بتحریر مقال: وكمثال آخرسلبیا أو ایجابیا، 

صادرة من تلقاء نفسھ لصالح أو ضد المؤسسة دون تكلیف من ھذه وینشرھا فھو بھذا یقوم بالدعایة، 

  .باإلعالن المجاني تھذا سمیلمقابل إذن فھي مجانیة حتى وإن كانت لصالحھا واألخیرة وبالتالي ال یوجد 

ین لھ األخذ بعین االعتبار النقاط فذوالمنالمنظمین والمخططین ولنجاح ھذا األسلوب في االتصال على 

  )1(:التالیة

  .أن تشمل نشاطات العالقات العامة البعدین الداخلي والخارجي للمؤسسة -

  .أن تكون عملیة دائمة ومستمرة -

  .العمل على تقدیم معلومات شاملة وحقیقیة ودقیقة -

  .جمھور المستھدف واالستجابة لھاالردود من ال يالدینامیكیة والحیویة من حیث تلق -

  .أن تتناسب مع الظروف والمستجدات -

  .ومعتقداتھمخدمة األھداف العامة مع احترام آراء الجمھور  -

  .من حیث إبراز دور المؤسسة ومساھمتھا في تنمیة المجتمعأن یكون لھا البعد االجتماعي  -

الدقیقة للجمھور المستھدف، اإللمام بالمعرفة على ھذا النشاط  المسئولینعلى إضافة لذلك  -

والوسائل واألسالیب المالئمة لكل جمھور حسب والمعوقات التي یمكن أن تصادفھم والمشاكل 

من األھداف األساسیة التي تھدف لھا العالقات نستطیع استنتاج مجموعة  الل ما سبقخمن  .خصائصھ

  :نوردھا فیما یليالعامة بجمیع أشكالھا 

  .عاملیھا وعمالئھا ومحیطھاسة في أذھان رسم صورة جیدة عن المؤس -

  .الخدمة وتنشیط المبیعات/ الترویج للمنتوج  -

  .وتشجیع مساھماتھ وبالتالي كسب تأییده ووالئھرفع معنویات العنصر البشري  -

  .كسب تأیید وثقة الجمھور الخارجي المتعامل مع المؤسسة -

، وكذلك بالنسبة لإلدارة لمساعدتھا تقدیمھا للعمالء والمحیطسرعة توفیر المعلومات والدقة في  -

داخل بین مختلف الوحدات  والتنسیق " "Feed-backقرارات المناسبة بفضل التغذیة العكسیةفي صنع ال

والتعبیر الصریح المؤسسة باالستفادة من التنظیم غیر الرسمي الذي یوفر سرعة نقل المعلومة ودقتھا 

  .عن اآلراء دون تخوف أو تردد

العاملین  مادیة لألفرادمكافأة متمثلة في الترقیة لذوي األفكار، مكافأة انب فالمؤسسة تقدم ومن ھذا الج 

الالزمة فمثال للزواج، لشراء سلعة معینة، تقدیم التكوینات  :تدعیمیة مثالكذلك تقدم لھم مساعدات  ،فیھا

إطارات جزائریة،  تدریبیة داخلیة یشرف علیھافي المصنع الجدید ببلدیة الحاجب تم إعداد برامج 

                                         
  .    232-227.ق، ص صمحمد جودت ناصر، مرجع ساب. د 1
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مھارات بعد البیع لتأھیل األفراد وتمكینھم من اكتساب  ما في إطار مساعدة تقنیةمھندسین أجانب  

التفكیر الجماعي لحل المشاكل وتشجع المؤسسة  )1( في التكنولوجیا الجدیدة للتحكم "savoir-faire"فنیة

شكل المجیة، حیث یتم إعطاء المعطیات عن دفونھا أثناء عملھم وخالل العملیة اإلنتاایصالیومیة التي 

تستعمل حیث أن العربات التي كانت  )2( بشكل جماعيویتم إعطاء الفكرة  ،ومحاولة التفكیر في حل لھا

من الحلول وتجریبھا لكن كانت في كل مرة اآلجر كانت تعرف تشققات وتم التفكیر في العدید  في نقل

خطوط حسب  المسئولینویتم طرح ھذه الحلول على  .سافاتیص المللحل تق اتظھر التشققات ثم وصلو

  .)3(السلطة

فالمؤسسة تقدم مساعدات ألفراد المجتمع في المناسبات الدینیة، أما في عالقتھا مع المحیط الخارجي، 

تساھم المؤسسة في تمویل وفي تمویل مصاریفھم العالجیة مثل العملیات الجراحیة للفئة المعوزة، كذلك 

ومسیرھا واآلن یتم تكوین مجلس إدارة لھ وھي عضوة فیھ  ،كرة القدم المحلي لوالیة بسكرة نشاط فریق

  . مرشح لرئاسة ھذا المجلس ویلقى تدعیم قوي من قبل مناصري الفریق

محمد المؤسسة في تدعیم الجانب العلمي والثقافي حیث تربطھا عالقات قویة مع جامعة كذلك تشارك 

، 2005لحضور ملتقى حول االھتمام بالطفولة في جوان یھ دعوة لھم حیث تم توج ،خیضر ببسكرة

كذلك تھتم المؤسسة بالتغطیة الصحفیة لكل المستجدات حیث ممثال عنھا،  طا هللا محمدحضرھا السید ع

صحف والجرائد المتواجدة في الوالیة لتغطیة اجتماع تم في مقر الوحدة الحظنا شخصیا اتصالھم بال

كذلك تھتم لمستقبلي للفریق الریاضي المحلي ا رةدامجلس اإل بأعمالالخاص لحاجب الجدیدة ببلدیة ا

: من موردین فرنسیین من الخارج ھا تعمل على تورید اآلالتأناألجانب، حیث التعامل مع المؤسسة ب

"Expertises et Technologies Ceramiques "(ETC ), CERIC, OCI، بھم یجعلھا تطلع  اواحتكاكھ

مشاریع داخل الجزائر  أصحاب أجانبكذلك تتعامل مع مقاولین جدیدات والتجھیزات الحدیثة، على الت

من تقریر المبیعات وھذا ما الحظناه  ،محلیین حكومیین وخواصومقاولین  ،نین والمصرییمنھم الصینی

   .31/12/2004المؤرخ بـ 

  واقع وآفـاق السوق: المطلب الرابع
، فإن الحدیث عن واقع السوق الذي تنشط فیھ سیكون بوصف بما أن المؤسسة ذات نشاط صناعي

 .، شعبة مواد البناءالتي تنتمي إلیھا "La branche "الشعبة قطاع الصناعة ككل والتركیز على  أوضاع

الصادرة  2003إلى غایة  1996قدمت خالل الفترة  التياالقتصادیة على التقاریر والتحقیقات  فبإطالعنا

                                         
 .2005جانفي  5رئیس المصلحة المالیة، یوم مقابلة مع السید عطا هللا محمد، 1
 .2005جوان 2ومسئول عن شراء اآلالت، یوم  يمقابلة مع السید بن مبارك عبد المالك، مھندس میكانیك 2
  .2005جانفي  5رئیس المصلحة المالیة، یوم مقابلة مع السید عطا هللا محمد،3
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وباالعتماد على المعلومات التي حصلنا علیھا من خالل االقتصادي واالجتماعي، عن المجلس الوطني  

  .  مع رئیس مكتب الصناعة بالوالیة یمكننا وصفھ على مراحلمقابلتنا 

وانخفاض تمیز الوضع العام للصناعة في الجزائر بالتدھور  1996الثالث لسنة ففي تقییم شامل للثالثي

     لسنةخالل الثالثي الثاني  اإلنتاجاالنخفاض الذي عرفتھ مستویات  ، فبعداإلنتاجكبیر على مستوى 

 1996 في الثالثي الثالث لسنة –  9.2، استمر ھذا األخیر وبلغ   -  6.2 % قدر بـ يوالذ 1996

  .-  9.8، أما تقدیر ھذا المعدل خارج المحروقات فكان1995مقارنة بالفترة نفسھا لسنة 

خالل ھذه الفترة، فقد اعتبرت القطاع الوحید من الصناعات الذي  عة مواد البناءأما فیما یخص شعبة صنا

مقارنة بالفترة نفسھا لسنة  1996خالل الثالثي الثالث لعام  2.5عرف اإلنتاج فیھ ارتفاعا قّدر بـ 

ات ن ارتفاع مستویإف 1995وبالمقارنة بالفترة نفسھا لسنة 1996فخالل التسع أشھر األولى لعام. 1995

مجال نشاط (ت بشكل خاص على مستوى شعبة المواد الحمراء والتي ارتكز  +) 4.2( قدر بـ اإلنتاج

، وحسب تحقیق شمل رؤساء المؤسسات لتقییم + 11.6 بـ  ، واالسمنت +  6.4بـ ) المؤسسة

التموین المالحظات السابقة مشكل عجز  ىھؤالء عل، فقد أضاف الوضع العام للصناعة خالل ھاتھ الفترة

 طوالمنتجات نصف المصنعة، والذي شمل القطاع ماعدا شعبة الطاقة والمناجم التي ال ترتب ولیةبالمواد األ

متوفرة  ، ونستطیع استثناء صناعة اآلجر األحمر ألن المادة األولیةبشكل كبیر بالمواد األولیة المستوردة

یؤكد جاذبیة ھذا المجال  المواد الحمراء إنتاجالنمو الذي عرفھ  لعامل معدلوھذا العامل إضافة . محلیا 

  :و كان من أسباب التراجع الذي عرفتھ معدالت اإلنتاج الصناعي .من الصناعة لالستثمار

o سوء استغالل الطاقة اإلنتاجیة.  

o صعوبة الحصول على التمویل البنكي.  

o تكالیف استغالل عالیة.  

o الصیانة، انقطاع التیار الكھربائي وكذا مشكل (كثرة األعطاب على مستوى التجھیزات الصناعیة

 ).الغاز

 أین تمیز النشاط الصناعي بتحسن 1998األول من سنة واستمر الوضع على ما ھو علیھ حتى الثالثي 

، كذا 1997سنة في أداء بعض المؤسسات العمومیة الناتج عن بعض التعدیالت التي اتخذت خالل 

الصیدلة والصناعة  مع المؤسسات األجنبیة، خاصة في مجال اتفاقیات شراكة بإبرامتمیزت ھذه الفترة 

، وھذا راجع لغیاب السیاسات الغذائیة، ولم تكن ھناك أي عملیات مھمة تخص الصناعة الثقیلة

  .واالستراتیجیات الصناعیة رغم تسارع تطور المحیط االقتصادي و التكنولوجي الدولي

وشكل خطرا على المؤسسات  عام كان غیر مالئم، فإن المحیط ال2000أما بالنسبة لتقییم عام 

أما الثانیة تخلت في بعض األحیان  ،فاألولى استمرت في التدھور سواء،العمومیة والخاصة على حّد 

أّزم من  رض الواقعأاالقتصادیة على  اإلصالحاتواتجھت نحو إعادة البیع، فعدم تطبیق  عن التصنیع
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انخفاض معدل : التي سجلت في ھاتھ الفترة مثل وضعیة المؤسسات، رغم بعض المؤشرات االیجابیة 

  .الفائدة الذي كان من المفروض یعطي دفعا لالستثمارات

النشاط الصناعي الوطني، لكن  من 75  عرفت ھذه الفترة سیطرة القطاع العام الذي كان یساھم بـ

عن التأقلم  لعدم مرونة طرق تسییر وعمل ھذه المؤسسات أصبحت عاجزةیجة ھذا الوضع لم یستمر، فنت

  )1(.في بعض الحاالت  30إلى مع انفتاح السوق، وانخفض معدل استغالل طاقتھا 

ونسبة نمو قّدرت بـ  ملیار دج، 6.3قّدر بـ  امالی ا، فقد حققت فائضأما فیما یخص شعبة مواد البناء 

7.8 نتائجھا االیجابیة لمجموعة  رت بعیدة عن مستوى األداء الجید، حیث تعزى، ورغم ذلك فقد أعتب

  :منھا من العوامل الخارجیة

o التي تتمتع بھا وساعدھا أیضا وضعیة احتكار السوق تضخم أزمة السكن.  

o ارتفاع أسعار البیع التي غطت بھا انخفاض اإلنتاج.  

o 2( .القیمة المضافة العالیة جّدا(  

، الذي یواصل تراجعھ  - 0.6بـ  أداء القطاع العام الصناعيفقد اظھر تراجع  2001أما تقییم عام 

 .ملیار دج 9بناء فقد سجلت فائضا قّدر بـ وبالنسبة لشعبة المواد ال ،6.8أمام  نمو القطاع الخاص بـ 

لوزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فإن عدد المؤسسات في ھذه  2002سنة  إحصائیاتوحسب  )3(

 مجاالت النشاط حسب عدد المؤسسات، فإن شعبة مؤسسة، وفي تصنیف لھا ألھمّ  5808شعبة قد بلغ ال

مؤثرة على  وھي شعبةالمؤسسات، من  28.93البناء واألشغال العمومیة احتلت المرتبة األولى بـ 

وأن بعض ، خاصة ء، حیث أن نموھا یعطي جاذبیة أكثر لالستثمار في مواد البناءنمو شعبة مواد البنا

   .مما یعني تكلفة أعلى وفترة انتظار أطول المواد یتم الحصول علیھا باالستیراد

، الخاص ظھر اتجاه الدولة نحو التخلي عن النشاط الصناعي لصالح القطاع بقةاخالل كل الفترات الس

الذي و ،وكذا توفیر مناصب الشغل المضافة، ا كبیرا من ناحیة مساھمتھ في القیمةروطوالذي عرف ت

وھو ما تبینھ  وحتى مصغرة في مختلف مجاالت النشاط ظھر على شكل مؤسسات متوسطة وصغیرة

   :للوزارة المعنیة 2004إحصائیات سنة 

  2004إحصائیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لسنة10 :الجدول رقم

 طبیعة المؤسسة المتوسطة والصغیرة عدد المؤسسات %النسبة 
 صة مؤسسة خا 225449 72.04

 مؤسسة عمومیة 778 0.25
 مؤسسة حرفیة 86732 27.71

 المجموع 312959 100
  .2004إحصائیات وزارة المؤسسات المتوسطة والصغیرة لسنة : المصدر

                                         
  .منشورات المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي 1
   .المرجع األخیر2 
 .المرجع األخیر 3
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ائیات سنة 2004 مجتمع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب إحص

مؤسسات حرفیة  

مؤسسات م ص       
عمومیة

مؤسسات م ص خاصة

72.04%

0.25%

27.71%

  
تراجع واضح للشكل ، و  72.04بنسبة  سیطرة القطاع الخاصیتضح من الجدول والرسم البیاني 

لتنشیط  من المؤسسات الناشئة التي یعول علیھا 0.25جّدا  حیث مّثل نسبة ضعیفة للمؤسساتالعمومي 

    . االقتصاد الوطني

   :للوزارة المعنیة 2004و  2003والجدول الموالي یبین إحصائیات تطور عدد المؤسسات مابین سنتي

  2004-2003 مجتمع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مابین تطور 11 :الجدول رقم

 2003عدد المؤسسات لسنة 2004لسنةعدد المؤسسات  التطور
طبیعة المؤسسة المتوسطة 

 والصغیرة
 )1( مؤسسة خاصة  207949 225449 17500

 )2( مؤسسة عمومیة 788 778 10-
 )3(  مؤسسة حرفیة 79850 86732 6882

 المجموع 288587 312959 24372
  .2004سطة والصغیرة لسنة إحصائیات وزارة المؤسسات المتو: المصدر
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 ،الخاصة تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تواصلیتضح من الجدول والرسم البیاني   

الفترة عرفت شعبة صناعة مواد البناء تطور عدد مؤسساتھا من ، فخالل ھاتھ وتراجع العمومیة منھا

حسب إحصائیات  ،مؤسسة 183، أي بزیادة 2004ة سنة مؤسس 5949إلى  2003مؤسسة سنة  5766

  .31/12/2004الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بتاریخ 

خارج المحروقات،  PIBفإن الجدول الموالي یبین تطور الدخل القومي الخام  المضافة،أما عن القیمة   

  .لإلحصاءوان الوطني حسب الدی 2003إلى غایة سنة  1999 سنة نمحسب القطاعات للفترة الممتدة 

  

  جدول یوضح مساھمة القطاع الخاص في القیمة المضافة خارج المحروقات 12 :الجدول رقم

  )الوحدة ملیار دج(                                                                                 
  2003  2002  2001  2000  1999  السنة

    القیمة    القیمة    لقیمةا    القیمة    القیمة  القطاع

مساھمة القطاع 

  العام

420  24.6  457.8  25.2  481.5  23.6  505.0  23.1  550.6  22.9  

مساھمة القطاع 

  الخاص

1288  75.4  1356.8  74.8  1560.2  76.4  1679.1  76.9  1884.2  77.4  

  100.3  2434.8  100  2184.1  100  2041.7  100  1814.6  100  1708  المجموع

نقال عن الدیوان الوطني  الصغیرة،و لمتوسطةا لوزارة المؤسسات 2004 إحصائیات سنةكشف  :المصدر

  .(ONS)لإلحصاء

الصافي بعد یتضح من خالل الجدول النسب العالیة التي ساھم بھا القطاع الخاص في الدخل القومي 

حیث الحظنا . وبوضوح سھل المقارنة بین كال القطاعیناألمر الذي استبعاد تأثیر مدخول المحروقات، 

، أما مساھمة القطاع العام فعرفت باستمرار على مدى خمس سنواتارتفاع مساھمة القطاع الخاص 

، مما بعدھا أخذت في التراجع المتواصل على مدى ثالث سنوات ،2000و 1999تطورا ما بین سنتي 

لصالح اط الصناعي تدریجیا عن النش ، ویوضح تنازل القطاع العامیؤكد القوة الكامنة للقطاع الخاص

  .الخواص

واد البناء، فال بأس من تقدیم بعض مالمؤسسة محل الدراسة تنتمي إلى شعبة صناعة  أنوبما      

شكل مشترك ب أنجزوالذي  ،المؤشرات واإلحصائیات التي نتجت عن تحقیق اقتصادي شمل ھذه الشعبة

الوطني للمساعدة  المركز( CNATالدراساتومكتب  من طرف وزارة المؤسسات المتوسطة والصغیرة

مؤسسة منتجة صغیرة ومتوسطة  217وشمل عینة متكونة من، 2003خالل الثالثي األول من سنة )التقنیة

والتي  وتم تعمیم النتائج على كل المؤسسات المنتجة من ھذه الشعبة الوطن، مختلف مناطق عبرمنتشرة 
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مؤسسة  42، و)97.6( ؤسسة خاصةم 1715، منھامؤسسة 1757بـ  2002قّدرت حسب إحصائیات  

   :كما یليوكان تقسیمھا حسب مجاالت النشاط الرئیسیة . )2.4(عمومیة 

  إحصائیات مؤسسات صناعة مواد البناء حسب مجاالت النشاط الرئیسیة 13 :الجدول رقم

    عدد المؤسسات  نوع النشاط

  78.31  1376  إنتاج البالط والسیرامیك

  17.07  300  إنتاج اآلجر

  4.61  81  إنتاج االسمنت

  100  1757  المجموع

  .دراسة منشورة على موقع وزارة المؤسسات المتوسطة والصغیرة: المصدر

ویضاف إلى  .ناشئا، ویقبل استثمارات إضافیة لإنتاج اآلجر ال یزایتضح من الجدول أعاله أن مجال 

  :ما سبق المؤشرات االیجابیة التالیة

القیمة المضافة التي  أماملیون دج،  107165.5صناعة مواد البناء بـ قّدر اإلنتاج الصافي لشعبة 

  .ملیار دج 35، أین كانت مساھمة القطاع الخاص بـ 2002ملیار دج لدورة  61.5حققتھا قّدرت بـ

ّق بالتشغیل فقّدر بـ  ، في اإلدارة 17774في اإلنتاج، و 85636عامل منھم 103410أما فیما یتعل

من مناصب الشغل اإلجمالیة في شعبة  82  الخاصة بـ غیرة والمتوسطةوتساھم المؤسسات الص

  .2002صناعة مواد البناء، وذلك حسب إحصائیات سنة 

، أین 2002ملیار دج خالل دورة 120.4فقّدر بـ المحقق لھذه الشعبة )المبیعات(أما عن رقم األعمال 

ویقسم ھذا  عمال اإلجمالي للشعبة،من رقم األ 63.7، أي ملیار دج  76.7بـ ساھم القطاع الخاص

  :األخیر حسب مجاالت النشاط الرئیسیة كما یلي

  .ملیار دج 52.1صناعة اآلجر  -

  .ملیار دج 36.2صناعة االسمنت  -

   .ملیار دج 32صناعة البالط والسیرامیك  -

انھ لم یصل اآلجر جّذاب جّدا لمبادرات االستثمار، و مجال صناعةیتضح من خالل النتائج السابقة أن 

رقم  فیما یخص األرباح وھذا ما یبّینھ جّدا یزال ناشئا وكذا یحقق نتائج جّیدة التشبع حیث ال ىإلبعد 

وحسب رئیس مكتب الصناعة . خاصة وأن حصولھ على المادة األولیة محلي وال یشكل عائقا ،األعمال

ع المستثمر استرجاعھا خالل فترة یستطیملیار سنتیم  50قیمة المشروع في المتوسط  بوالیة بسكرة، فإن

 یتطلب تقنیات عالیة ال االستثمار في ھذا المجال ، وحسبھ دائما فإنمع تحقیق أرباح سنوات 10إلى  5من

ّفة ، وال یتضمن مخاطرة حیث ال توجد منافسة أجنبیة، كذلك وبالتالي فالید العاملة تكون بسیطة وغیر مكل

   .وجود استیراد لآلجر مما یجعل المنافسة محلیة فقطتأكدنا من إحصائیات الوزارة من عدم 
   :اآلفاق المستقبلیة للسوق
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. ، والتي منھا شعبة مواد البناءإن نوایا االستثمار ستركز على القطاعات ذات القبمة المضافة العالیة 

  Booz, Allen, Hamilton الجزائریة لكل من لصناعةالممكنة لففي دراسة حول واقع واستراتیجیات 

، "Etude sur le développement des filières industrielles":والمعنونة بـ  2000المنجزة سنة

والقیمة المضافة للصناعة  والمنشورة حالیا على موقع وزارة الصناعة، تم تقدیر إسقاطات لرقم األعمال

 ،2010-2005-2000 وذلك لسنوات سنویا، 4.1الجزائریة في حال تحقیق ھذه األخیرة لنمو متوسط 

  .نوضح المؤشرات الخاصة بشعبة صناعة مواد البناء يوفیما یل

   2010-2005-2000لسنوات توقعات رقم األعمال والقیمة المضافة  14 :الجدول رقم

  )شعبة مواد البناء(

   ملیار دج: الوحدة                                                                               
  القیمة المضافة  رقم األعمال  

مجموع 
  الصناعة

مجموع     شعبة مواد البناء
  الصناعة

  شعبة مواد البناء

2000  896  48  100  2000  284  26  100  
  عمومي
  خاص

432  
463  

31  
17  

64.58  
35.41  

  عمومي
  خاص

184  
99  

19  
7  

73.07  
26.92  

2005  1089  43  100  2005  323  24  100  
  عمومي
  خاص

456  
615  

25  
18  

58.13  
41.87  

  عمومي
  خاص

195  
128  

18  
6  

75  
25  

2010  1368  37  100  2010  387  21  100  
  عمومي
  خاص

467  
901  

11  
26  

29.72  
70.27  

  عمومي
  خاص

205  
183  

12  
9  

57.14  
42.85  

   :المصدر       
Booz, Allen, Hamilton, "Etude sur le développement des filières industrielles", p.56.  sur le 

site du ministère d'industrie. (15/08/2005). 

عمال اإلجمالي وكذا القیمة المضافة نالحظ من خالل الجدول تزاید المساھمات المتوقعة في رقم األ   

 من النشاط ھذا المجالل القویة جاذبیةاللشعبة مواد البناء من طرف القطاع الخاص، مما یؤكد  اإلجمالیة

كل من رقم األعمال اإلجمالي والقیمة المضافة ل الذي تم التوقع لھ انخفاضوفیما یخص  .لالستثمار

، التدریجي للدولة عن ھذا النشاط لصالح القطاع الخاصككل فیرجع للتخلي  اإلجمالیة لشعبة مواد البناء

ارنة بالمؤشرات نفسھا ضعیفة مق وقد تبّین من خالل الجدول أن مؤشرات اإلجمالیة لشعبة مواد البناء

الكبیر لقطاع المحروقات، وبما أن ھذا األخیر  التأثیر، لكن ال یجب أن ننسى على مستوى الصناعة ككل

   .، ونتمسك باستنتاجنا األولھذه الزاویة علىمن معطیات الجدول، فال یمكن بناء أي تعلیق  لم یستبعد

  منهجية البحث الميداني: المبحث الثالث

  لمعالجتهاؤالت الدراسة و المنهج الموظف  فروض و تسا: لالمطلب األو 
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استخلصنا منھا مجموعة فإن دراستنا ھذه بنیت على أساس فرضیة معینة والتي كأي دراسة علمیة،  

 ،مجموعة من األدوات في جمع البیاناتعمدنا لإلجابة علیھا من خالل بحثنا المیداني بإتباع  ،من األسئلة

ومحاولة إعطاء  ،بالواقع بكل جوانبھحصائي لإللمام اإللیلي وكذا المنھج التح الوصفيوبإتباع المنھج 

إعطاء الحلول والتوصیات الصائبة لمعالجة نقاط الضعف عد حد ممكن، مما یسھل علینا بإلى أنتائج دقیقة 

ء إلثرامتفرعة عن موضوع دراستنا ومكملة لھا، وكذا تقویة نقاط القوة، وإبراز مجاالت بحث ممكنة 

المؤسسات وكل الجھات المعنیة بموضوع الدراسة التقییم العلمي للواقع المعاش ومحاولة مساعدة 

بناء تساعدھا في  )des prémisses(وفروضقد تتخذھا كأولیات ت تتصف بالحیادیة عطائھا معلوماإب

خططھا الحالیة  لتعدیل كسیةوقد تتخذھا كذلك كتغذیة عخططھا المستقبلیة االستراتیجیة منھا والعملیة، 

  .ھي حیز التطبیقوالتي 

  :فرضیة البحث

 وى التنافسيتومواكبتھا للمستدرك المؤسسة الجزائریة ضرورة تسریع تأقلمھا مع الوضع الجدید، " 
  :فع مجموعة من التحدیات أھمھارالناتج عن ذلك، مما یلزمھا ب

  .الخدمات لرغبات العمالء/ مالئمة المنتجات  -

  ".سییریة لخدمة ھذا الھدفالتتطویع معاییرھا  -

یمكن وفقط عند توفر الشرطین التنافسي،  التنافسیة وبالضبط عن الجوّ لكن في تصورنا، فإن الحدیث عن 

  :التالیین

لذلك ، وھو مدرك بأنھ یملكھا وإضافة بورتر تحدث عنھاعمیل واع، یملك القدرة التفاوضیة التي : أوال

  ...المطالبة بالمعلومة لتكوین البدائلالمفاضلة بین العروض،  ):un client conscient( فھو یمارسھا

  ما یتعلق بمحیطھا الحالي والمستقبلي وتتصرف بسرعة، تتتبع كل ةیقظ مؤسسة :نیاثا

)et Flexible Réactive  (وتحقیق ھدف االستمراریة مع تحقیق  ،حیال المستجدات لحمایة مكانتھا

  .األرباح

  :ت التالیةكل ما سبق یقودنا للتساؤال

  إلى أي مدى تتالءم عروض المؤسسة الجزائریة ورغبات عمالئھا ؟ -

   ؟ الجزائریة قوتھ التفاوضیةعمیل المؤسسة  مارسیھل  -

  ما أثر ذلك على قرارات وسیاسات المؤسسة ؟ -

كالمقابلة، والتي كانت على مستوى بعض : فنا مجموعة من األدواتوظّ  ولإلجابة عن ھذه األسئلة

طبق على عینة من العمالء، المالحظة االستبیان الذي  وخارجھا، محل الدراسة خل المؤسسةدااإلطارات 

للمؤسسة، وغیرھا من األدوات التي سیتم تفصیلھا في المطلب من خالل االحتكاك بالواقع الیومي 
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والمنھج المنھج الوصفي التحلیلي : انتھجنا منھجین في الوصول إلى النتائج وھماالموالي، وكذا  

  .اإلحصائي

لوصف مالئمة لطبیعة الدراسة المیدانیة وأھدافھا وظفنا ھذا المنھج : ھج الوصفي التحلیلينالم .1

واإلحصائیات بحیث قمنا بتجمیع البیانات  ،واقع المؤسسة ونشاطھا وكذلك وضع السوق الذي تنشط فیھ

لما یمكن وتفسیرات ممكنة  شامال اوالحقائق التي من شأنھا أن تعطینا وصفوالمعلومات ومختلف اآلراء 

  .مالحظتھ من متغیرات أثناء معالجة المعلومات

في الجداول تنا المیدانیة خاصة سلقد تم اعتماد المنھج اإلحصائي في درا: المنھج اإلحصائي .2

وتم االعتماد في ذلك على بعض العالقات تفریغ استمارة البحث المیداني،  عند ومختلف النسب الكمیة

الوسط : مثل ھذه األسئلة التي تحتویھا االستمارة مثلروف استعمالھا في معالجة اإلحصائیة المع

االرتباط بین المتغیرات للمساعدة على التفسیر الصحیح الحسابي، االنحراف المعیاري، التكرارات، 

  .والكلیةللنتائج الجزئیة 

  أدوات جمع البيانات: المطلب الثاني

  :و التي نوردھا فیما یلية من األدوات اعتمدنا في جمع البیانات على مجموع

I- یحاول فیھ تفاعل لفظي یتم عن طریق موقف مواجھة " تعرف المقابلة على أنھا   :ابلةـالمق

 ،أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرینالشخص القائم بالمقابلة أن یستشیر معلومات أو آراء 

بلة في البحوث المیدانیة لجمع البیانات وتستخدم المقا )1( ،"الموضوعیةللحصول على بعض البیانات 

وتجري في ، ...عن طریق االستمارة أو المالحظة أو الوثائق والسجالت اإلداریةالتي ال یمكن جمعھا 

دون تقیید بأسئلة معینة، وقد وظفنا في ا ھا بأسئلة وأخرى یكون حرّ شكل حوار منظم أحیانا یكون موجّ 

  :نوعین من المقابلةبحثنا ھذا 

 -1-Iةالمقابلة الحرة الفردیة أو المقابلة المعمقL'entretien libre individuel ou entretien en 

profondeur  : ،حیث یترك لھ الحریة للتكلم حول موضوع و فیھا یتم استقصاء فرد معین بشكل منعزل

التأثیر على  أو محاولةوإظھار االنتباه دون توجیھ االنتقادات المستقصي فیكتفي باإلصغاء  معین أما

ّ  ،المجیب وقمنا بتطبیق ھذا النوع من  )2( ،بطرح أسئلة حیادیةإلعطاء دفع جدید للمحاورة  وال یتدخل إال

  .رئیس مكتب الصناعة بالوالیة لوالیة بسكرةالمقابلة مع السید عموري بشیر 

-2-I أو المقابلة المركزةالمقابلة النصف موجّھة:L'entretien semi directif ou entretien centré        

بشكل متعاقب مجموعة من المواضیع المتعلقة بالمشكل محل لمستقصي الباحث أو ا وفیھا یطرح 

ھة للمقابلة، ویتم لیجبر المستقصى منھ لمعالجة كل محور من المحاور الموجّ سة وال یتدخل إال الدرا

                                         
رشید . نقال عن د. 86-85.، ص ص1995دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، . أسالیب وأدوات البحث االجتماعيطلعت إبراھیم لطفي، . د 1

  .148.، ص2002الطبعة األولى، الجزائر، . م االجتماعیةتدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوزرواتي، 
2 Yves Chirouze, op.cit, p.26. 
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وتم اتخاذ ھذا األسلوب  )1( ،الفردیةمن المقابالت عقب مجموعة من المقابالت الحرة تطبیق ھذا النوع  

 2005جانفي 5یوم ( المقابلتین  كال في مقابلتنا مع السید محمد عطا هللا رئیس مصلحة المالیة وذلكفي 

مبارك في المقابلة التي جمعتنا بالسید بن التي تمت معھ، كذلك نفس األسلوب ) 2005 أفریل 27ویوم 

 :المالحق على الترتیب رقم( .02/06/2005یوم  شراء اآلالت ي ومسئول عنعبد المالك مھندس میكانیك

01 ،02 ،03.(  

II- بمصداقیةالحقائق على  في الحصولوھي أداة متممة ومكملة لبقیة األدوات، وتساعد : المالحظة 

وكذا التأكد مما تم اإلدالء بھ في وذلك بمالحظة سیر األمور في الواقع، الیة بعیدا عن التصنع، ع

طریقة التعامل وما إلى باإلطالع عن الوثائق، مالحظة السلوك السائد، : ئھا مثالتي تم إجراالمقابالت ال

والتي یمكن أن یستنبط منھا المالحظ ما یقدم تحلیل لبعض المتغیرات ة لالنتباه تذلك من األمور الملف

ملنا مع العمالء بتعاقد اعتمدنا ھذه الوسیلة بشكل تلقائي سواء داخل المؤسسة أو خارجھا  .والمواقف

، وتجدر اإلشارة أن المالحظة التي تم تطبیقھا كانت بسیطة وتلقائیة دون المجیبین على أسئلة االستبیان

  .للتركیز على بعض الجوانب أو إشعار اآلخرین بذلكتخطیط 

III- على بعض الوثائق التي تخص المؤسسة والمتعلقة حیث اطلعنا : الوثائق والسجالت اإلداریة

بھؤالء تصال اال وما تحویھ من معلومات عنھم، وذلك كان في إطار بحثنا عن وسائلئھا بملفات عمال

  .لتوزیع استمارة االستبیان) مفردات العینة ( العمالء

IV-  حیث بإطالعنا على موقع وزارة المؤسسات : )اإلحصاءات الرسمیة( االنترنتمواقع على

، 2003، 2002، 2001: نوات التالیةتخص السالمتوسطة و الصغیرة تم الحصول على إحصائیات 

، وكذلك وجدنا على ھذا الموقع دراسة حول واقع واستراتیجیات مفیدة جدا لبحثناوالتي كانت  ،2004

واقع دراك ، األمر الذي أفادنا كثیرا في إ  Booz, Allen, Hamiltonمن كل من إعدادالصناعة في الجزائر 

 . لالقتصاد الجزائريإلحاطة بالتوجھات العامة ا السوق الذي تعمل فیھ المؤسسة وآفاقھ و

           www.pmeart-dz.org/fr/statistiques.phpئیات موقع اإلحصا   www.pmeart-dz.orgموقع الوزارة 

منشورات حیث اطلعنا على     www.cnes.dz المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي إضافة لموقع

    www.cnes.dz/cnes/document.htm www.cnes.dz/cnes/publications.htm , :على الموقعین ووثائق

V- ستبیاناستمارة اال:  

لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع بحثي معین عن طریق إعداد وسیلة :" یعرف االستبیان على أنھ

و تم توظیف ھذه األداة على عینة من عمالء  )2( ".ثلة من األفراد یتم تعبئتھا من قبل عینة مماستمارة 

والتي مجموعة من المعلومات المفیدة في اإلجابة عن أسئلة البحث، المؤسسة محل التطبیق للحصول على 

صحة األجوبة التي األداة لتقییم  ھذهئج من غیر الممكن الحصول علیھا بالوسائل السابقة، وكذلك اتخذنا نتا
                                         

1Ibidem.  
، 1998، )األردن(دار وائل لطباعة والنشر، الطبعة األولى، عمان . مناھج البحث العلمي تطبیقات إداریة واقتصادیةأحمد حسین الرفاعي، .د 2

 .181.ص
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وكذا محاولة استنباط تقییم حالي للوضع ، دنا بھا أثناء مقابالتنا مع إطارات المؤسسةزوّ  

  .مع اآلفاق المستقبلیة الممكنة) ، محیطعمالء، مؤسسات(التنافسي

-1-V تحریر استمارة االستبیان :  

 )1(دراسة االستقصاءكما ھو معروف فإن تحریر استمارة االستبیان تعد من أصعب المھام عند تطبیق 

ینتج عنھ أو إعداد ھذه األخیرة بالشكل الذي یؤثر على األجوبة / وفاألخطاء الناتجة عن سوء فھم األسئلة 

إلتباعھا لتحریر استبیان توجد منھجیة  وفي الواقع ال. تأثیرات سیئة على نوعیة المعلومات التي تم جمعھا

استعنا في تحریر استمارة ا المجال و علیھ و لنقص خبرتنا في ھذ. بالخبرةجید ولكن األمر یتعلق 

ألجل  والمعدّ  ،للتسییرمركز الكندي المن إعداد  Outil de mesure commun(OMC)االستبیان بدلیل

-www.ccmd :االنترنتقع وومعرفة المجاالت الممكنة للتحسین والمنشورة على مقیاس رضا العمالء 

ccg.gc.ca/Research/publications/ pdfs/guide_f.pdf ،  ضمن وثیقة موجھة إلى المؤسسات بمختلف

ومعرفة تطلعاتھم، مع إمكانیة خدمیة والصناعیة لالستعانة بھا كأداة لقیاس رضا عمالئھم أنواعھا ال

في بعض إذن في الواقع اعتمدنا على ھذا الدلیل . خصوصیات كل مؤسسةتطویع ھذه األداة حسب 

 على ألوضاع السوق والمؤسسة مع العملة والمالئمة دخال التعدیالت الالزمإجوانب االستبیان مع 

الممكنة كذلك بالنسبة لتحدید مجاالت التمییز . العینة السائد وطبیعةتبسیطھا حسب المستوى الثقافي 

الشرائي في ھذا النوع من التي تمیز السلوك  "critères de choix"ومعاییر اختیار المؤسسة الممونة

مارس  8یوم تم االستعانة بما حصلنا علیھ من مقابلتنا  ،یة الحالیة للسوقتالئم الوضع والتي ،النشاط

والتي الحظنا فعال بالوالیة والیة بسكرة والتي یتم توظیفھا فعال، مع السید رئیس مكتب الصناعة  2005

. لیةكآفاق تمییز مستقببعض المعاییر األخرى لمعرفة ما یتطلع إلیھ العمیل فنا ضوأ للواقع،أنھا مطابقة 

التي نظن أنھا خال بعض األسئلة داالجتھاد الشخصي في بعض الجوانب بإإضافة لما سبق وظفنا أیضا 

ولتغطیة المحاور التي بني على أساسھا ھذا االستبیان ، مھمة ومفیدة لإللمام بكل جوانب الموضوع

  : ة فيوالمتمثل

  .درجة وعي العمیل - 1

 .تقییم لتجربة العمیل مع المؤسسة - 2

 .مؤسسة بعمیلھااھتمام ال - 3

 .مجاالت التحسین الممكنة - 4

 .تقییم الرضا العام لعمالء المؤسسة - 5

  : إعداد أسئلة استمارة االستبیان 

                                         
1 Yves Chirouze, op.cit, p.45. 
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والتي تالئم  ،عند تصمیمنا الستمارة االستبیان، تم االستعانة بمجموعة من األسئلة ذات صیغ مختلفة 

ن أنواع الصیغ التي اعتمدناھا مع جدول یبیوفیما یلي  ،من السؤال وتلغي عیوب بعضھا البعضالھدف 

  :والذي اعتمدنا في إعداده على العدید من المراجع ،یوبھاعتبیین مزایاھا و

  صیغ أسئلة االستمارة 15 :الجدول رقم
  العیوب  المزایا  صیغة السؤال

   .الصیغة المغلقة ذات اإلجابة الوحیدة -
  .صیغة اإلجابة بنعم أو ال -

  .البساطة و السھولة -
  .جابات سھلة اإلفراغاإل -

ال تسمح إال بجمع معلومات بسیطة تخص  -
  .قلیلة التعقیدمواضیع 

 Qestions(مسبقا ةالسؤال ذو األجوبة المعدّ  -
préformées (   )إجابة واحدة فقط(.   

تسمح بمعالجة مواضیع أكثر  -
  .تعقیدا من األسئلة المغلقة

سھلة من ناحیة طرحھا و من  -
  .إفراغھاناحیة 

لم یفكر فیھا فیھا مخاطرة اقتراح أجوبة  -
  .المجیب مسبقا

 Qestions à(الخیارات المتعددةالسؤال ذو  -
choix multiples) ( اختیار إجابة أو أكثر مع

  ). إلضافات أخرىترك المجال المفتوح 

  .السماح للمجیب بأكثر من خیار -
  .معالجة المواضیع المعقدة -
  .سھولة اإلفراغ -
مما یلغي رصة لإلضافة إعطاء ف -

   .عیب الصیغة السابقة

  .لم یفكر فیھا المجیبیمكن اقتراح أسئلة  -
أسباب : "الجانب المفتوح من السؤال مثال -

  .إفراغ البیانات    تضلل ..."أخرى

  .تسمح بقیاس االنطباع -  .السؤال المرفق بسلم قیاس -
تسمح بإجراء حسابات بسیطة  -

  ...، االنحرافمثل المتوسط
   . سھولة إفراغ البیانات -

  .صعوبة اختیار السلم المالئم -
  .تأثیر السلم على النتائجدائما یوجد  -
  .)بناءه ( یجب إعداد السلم  -
عندما تتعدد الفئات على السلم یصعب -

  .االختیار
معینة من السلم لدرجة  بخطر تحیز المجی-

     .في كل األسئلة التي تحمل ھذه الصیغة
 Qestions sous(لة على شكل جداولاألسئ -

forme de tableaux).  
  . معطیات كیفیةتسمح بمعالجة  -
توفر وضوح أكبر بالنسبة لبعض  -

  .المجیبین
  .تسھل إفراغ البیانات -
     

قد یرفض المجیب ھذه الصیاغة باعتبارھا  -
  .تمیل للعلمیة أكثر

  .تأخذ وقت في اإلجابة -
   .ناء اإلفراغمشكل المعطیات المفقودة أث -
  

  
  

  .المراجع من إعداد الباحثة باالعتماد على مجموعة من: المصدر               

توظیفھا في الجوانب إعداد االستمارة تم األخذ بعین االعتبار عیوب كل نوع من األسئلة وبالتالي اء أثن

المتحصل علیھا قمنا ریغ البیانات وتف بھذه العیوب، أیضا أثناء ترمیزوالتي ال یتأثر الھدف منھا  ،المالئمة

  .بتفادي تأثیر الجوانب السلبیة في صیاغة األسئلة

-2-Vتجریب استمارة االستبیان :  

وسھولة فھم الكلمات تحدید الصیاغة األولیة لالستمارة، البد من التأكد من وضوح األسئلة، بعد 

ویسمح بالحصول على المعلومة  ،ابةعلى اإلج حفزالترتیب بالشكل الذي یوالصیاغة الھادفة الموظفة و

یلجأ الباحث عند توظیف ھذه األداة إلى تجریبھا على وعلیھ . المراد الوصول إلیھا بدقة ومصداقیة كبیرة

لظروف معینة المحتمل انتماءھم لعینة البحث، لكن في حالة صعوبة التجریب فرد  20إلى  10عینة من 

من طرف في الواقع لم یتم تجریب استمارة االستبیان . عرضھا على لجنة محّكمینإلى  یلجأ الباحث

بعیدة مناطق لعمالء وارتكازھم بشكل كبیر في یة لتشتت اللتكلفة العالو، الباحثة نظرا لضیق الوقت
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إطارین من في  :بعرضھا على األستاذ المشرف ومجموعة من المحكمین المتمثلینفاكتفینا  ،جغرافیا 

و ذو ذو تكوین عالي في مجال التسییر لمدیر العام للمؤسسة مع العلم أنھ ا :المؤسسة محل الدراسة وھما

للحصول على دبلوم الشيء الذي الحظناه في الدراسة التي قام بھا  ،لموضوع الدراسةاھتمامات مقاربة 

دراسة حالة وضع ھیكل نظام التسویق " المناجمت العمومي والمعنونة بـ الدراسات العلیا المتخصصة في 

 .2002من المعھد العالي للتسییر والتخطیط      جوان  "-بسكرة–ة اإلخوة عموري لصناعة اآلجر شرك

: كذلك تم عرضھا على مجموعة من األساتذةأما اإلطار الثاني فھو رئیس المصلحة المالیة في المؤسسة، 

ھت الحظات التي وجّ وتم أخذ بعین االعتبار كل المأستاذین من قسم التسییر ودكتور من قسم علم النفس، 

  : ونتج عن ذلك الصیغة النھائیة الموضحة في الملحق رقم ،لنا في صیاغة أسئلة استمارة االستبیان

-3-V توظیف االستمارة :L'administration du questionnaire 

فرضتھا علینا طبیعة وخصائص اعتمدنا في توظیفنا الستمارة االستبیان على ثالث طرق أساسیة 

   :سة وھيحجم المعلومات والبیانات المتوفرة لدى المؤس العینة و

-1-3-Vإما بتوجیھ األسئلة إلیھ و ، و تم ذلك بمقابلة المستقصى منھ وجھا لوجھ: المقابلة الشخصیة

أو مكان العمل و عنھا و كان ذلك في محل إقامتھ لإلجابة تدوین اإلجابات أو بتسلیمھ االستمارة 

  .من العینة افرد 14شملت 

-2-3-Vلمفردات العینة البعیدة و و تم ذلك بإرسال االستمارة عن طریق البرید : عن طریق البرید

ثة وعلیھ الطابع بظرف بریدي یحمل عنوان الباحقة مرف ،)فرد 33الحصة الكبیرة (جغرافیا  ةالمتشتت

 .لتحفیزھم على إعادة االستمارة

-3-3-Vمرفقة فراد العینة الذین یملكون الفاكس وتم ذلك بإرسال االستمارة أل :عن طریق الفاكس

وفیما یلي أھم  ،)فرد 12(برقم فاكس وعنوان إلعادتھا، ولكن ذلك كان على جزء بسیط من العینة 

 : الصعوبات التي واجھتنا في كل طریقةالتي استفدنا منھا وأھم المزایا 

 حثالطرق المتبعة في توزیع استمارة الب صعوباتمزایا و 16 :الجدول رقم

  الفاكس  البرید  المقابلة الشخصیة  

الم
ـــ

زای
ــــ
  ا

  .الرقابة على توزیع االستمارة -
 .معدل عدم الرّد منخفض -
الحصول على أكبر حجم من  -

السؤال، طلب تعمیق (المعلومات 
  .)تفاصیل و تفسیرات

  .تفسیر و توضیح األسئلة -
  .لیةاتوفر مرونة ع -
  .سرعة الحصول على المعلومات -
و .توظیف أسلوب المالحظةمكانیة إ -

  .تسجیل ردود األفعال و اآلراء
التأكد من نوعیة اإلجابة بمالحظة  -

     .المجیب ومحیطھ
    

إلى أي  إمكانیة إرسالھا -
  .منطقة

كل وقتھ المجیب یأخذ  -
  .في اإلجابة

یتأثر لمجیب  ال -
  .بصاحب االستمارة

یجیب في الوقت الذي  -
    .یناسبھ

في حالة توزیع االستمارة ایا نفس المز -
عن طریق البرید، ویتمیز عنھا بسرعة 

وصول الرد أي سرعة وصول 
  .بعد ملئھااالستمارة 

إمكانیة التأكد من وصول االستمارة و  -
المجیب بذلك،  بتذكیرتفقد عملیة ملئھا 

    .بعض التوضیحاتوكذا إمكانیة إعطاء 
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ص

ال
ـ

عوب
ـــ

ت
ا

  
ھد تكلف من ناحیة الوقت والج -

جھدا كبیرا في حیث بذلت الباحثة 
البحث عن مقر إقامة أفراد 

 أغلبیة عناصر العینة ال(العینة
، ثم محاولة الحصول )یملكون مكاتب

و . على موعد معھم إلجراء المقابلة
اضطرت لباحثة في بعض الحاالت 

لترك االستمارة لتعود الستالمھا بعد 
ملئھا و التردد عدة مرات على بعض 

مما كلفھا ن ألخذ االستمارة المجیبی
  .وقتا وجھدا كبیرین

سوء االستقبال في القلیل من  -
  .الحاالت

تغییر مقر اإلقامة وبالتالي نقصان  -
    . حجم العینة

  .معدل عدم الرد عالي -
الرّد یكون فقط من  -

  .بالموضوعالمھتمین 
رجوع بعض  -

االستمارات دون 
  .وصولھا

  .جداتكلفة مرتفعة  -
     .ي جمع البیاناتف البطء

  .تكلفة عالیة جدا -
  .المھتمین بالموضوع الرد یكون من -
    .معدل الرد كان متوسطا -

  .من إعداد الباحثة: المصدر

  مجاالت الدراسة الميدانية: المطلب الثالث

فیما یخص المقابالت، فتمت على مستوى المؤسسة مع إطارین منھا مقابلتین : المجال المكاني - 1

، وكذا مالحظة سیر عملیة اإلنتاج المصلحة المالیة ومقابلة مع المھندس المیكانیكيمع رئیس 

ماكن التي تغطیھا مساحة كذا اإلطالع على األوالشحن وتقدیم توضیحات من طرف ھذا األخیر، 

وقمنا بمقابلة خارج المؤسسة مع  ..مكان التصنیع، المخازن، ورشة الصیانة، اإلدارة :المؤسسة

الصناعة بوالیة بسكرة الذي قدم لنا توضیحات ھامة عن االستثمار في ھذا المجال، رئیس مكتب 

  .وكذا نقاط القوة التي یمكن االرتكاز علیھا حسب الوضعیة الحالیة لألسواق

  .جغرافیا بشكل كبیر عبر والیات وبلدیات الوطن ةفتم توزیعھا على عینة متشتت ،بالنسبة لالستمارة

ابالت داخل المؤسسة تمت على فترات زمنیة متباعدة نوعا ما، حیث تعمدنا المق: المجال الزماني - 2

والحصول على كل ما دات جذلك فكل مقابلة أتت لتغطیة جانب النقص في سابقتھا، وكذا لمتابعة المست

 5المقابلة األولى مع السید رئیس المصلحة المالیة یوم : ھو حدیث حیث كانت بالتسلسل التاریخي التالي

وتخللت ھذه الفترة محاوالت إلعداد استمارة . 27/04/2005تلتھا مقابلة ثانیة معھ یوم  2005 يجانف

مع إلى مقابلة  ئناجالمؤسسة ل روفظإضافة ل قوومحاولة لضبط ھذه األخیرة مع ظروف الس ،االستبیان

الواقع،  ، حیث أفادتنا كثیرا في تقریب األسئلة من2005 مارس 20یوم رئیس مكتب الصناعة  السید

في المصنع الجدید ولتلقي  ةالجدیدة الموظفبعض التفصیالت التي تخص التكنولوجیا وللحصول على 

، حیث قمنا بمقابلة معھ یوم تم توجیھنا إلى مھندس المیكانیك توضیحات أكثر لطبیعة عملیة اإلنتاج

02/06/2005.  
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األستاذ المشرف لدراستھا، ثم  علىعرضھا  مضبطھا بشكل أولي ت االستمارة فبعدأما فیما یخص  

أحدھما یملك  من قسم التسییر أستاذینبعدھا تم عرضھا على عرضت على إطارین من المؤسسة، 

ثم عرضت على أستاذ دكتور . وكالھما یملك الخبرة في استعمال ھذه األداة البحث،في اتجاه  میوالت

وكل ذلك كان في فترة شھر قبل  سئلة،لألفي علم النفس للتأكد من الصیاغة الصحیحة وغیر المؤثرة 

  .2005جوان 15البدء في توزیعھا یوم 

عینة من العمالء و ،من المؤسسة وإطار من الوالیةالدراسة إطارین  شملت: المجال البشري - 3

  .مستھلكین عادیین 3تجار و 6مقاول و 51فردا منھا  59بلغت 

  عينة البحث: المطلب الرابع 

 بالبحث على جمیع مفردات المجتمع األصلي، لصعوبة الوصول لھا القیامیتعذر في كثیر من األحیان 

والتي تعتبر أھم القیود التي تتحكم  ،ترتب عن ذلك من ناحیة المال والوقتوكذا للتكالیف الباھضة التي ت

اإلجابة على إلجراء بحثنا المیداني فیما یخص  الدراسة، وعلیھ لجئنا ألسلوب العینةفي تحدید مجال 

بأنھ یتكون من ثالث سابقا  مجتمع الدراسة ھو عمالء المؤسسة والذي بّینامارة االستبیان، فكان است

العینة قمنا مستھلكین عادیین ولتمثیل ھذا المجتمع بدقة على مستوى مقاولین، تجار جملة، : فئات

یم المجتمع إلى حیث یتم تقس، )Startified Random Sample(باستخدام أسلوب العینة العشوائیة الطبقیة

بحیث تكون مفردات كل طبقة متجانسة بالنسبة  ،تسمى طبقات (Subpopulations)مجتمعات جزئیة

عینة عشوائیة بسیطة من كل طبقة من ھذه الطبقات یتم أخذ ختیار اللخصائص المطلوب دراستھا، وب

ر المتغیرات ذات األھمیة بأنھ یأخذ بعین االعتباو یتمیز ھذا النوع من المعاینة  )1(.العینة الطبقیة

  .)2(المحوریة في الدراسة

-Iتقسیم المجتمع إلى طبقات :  

 31/12/2004التي سلمت لنا في تقریر المبیعات المؤرخ بـ حیث قمنا بتقسیم قائمة العمالء 

ھذه بمساعدة رئیس المصلحة المالیة إلى مقاولین، تجار جملة، مستھلكین عادیین، حیث تضمنت 

مستھلكین، ویقابل ذلك النسب التالیة بالترتیب  3تجار، و 6، مقاول 60یل منھم عم 69القائمة 

86.95%  ،8.695%  ،4.355 %.  

-II تقدیر حجم العینة الكلي:  

مبنیة على درجة الثقة المطلوبة وكذا الخطأ  إحصائیةتقدیر حجم العینة وفقا لقوانین  في الواقع یتم

النتائج، فمثال عند حساب حجم العینة لتقدیر متوسط یكون ذلك یم مالمسموح بھ لتحقیق القدرة على تع

  : من خالل العالقة

                                         
 .149. أحمد حسین الرفاعي، مرجع سابق، ص.د 1
 .196.رشید زرواتي، مرجع سابق، ص. د 2
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 n = Z2
/2 S2

x  / e2 …. (1)      

    e  :نسبیة  أووالذي یعطى بقیمة مطلقة  ةخطأ المعاین               n √ / Sx  Z/2 e =       

Z/2 :  قیمة القانون الطبیعي المختصر عند عتبة ثقة  أي عند فترة-1).(  

n : حجم العینة.  

  :0.05، والذي عادة یحدد بـ مستوى الداللة أو مستوى المعنویة.  

Sx :االنحراف المعیاري للعینة.  

ینة محدد مسبقا وباالنحراف افإن حجم العینة یتعلق بعتبة المخاطرة لمستوى خطأ مع أخرىبعبارة 

یخص معرفة االنحراف المعیاري للعینة  لكن یمكن مالحظة تناقض واضح فیما .المعیاري للعینة

  .والذي ھو في الواقع ما یزال مجھوال ،حیث أن ھذا األخیر یتعلق بالمتغیر المدروس

  :وفي ھذه الوضعیة أمام القائم بالدراسة حلین 

 ،طبیعي یتبع التوزیع عند العلم بأنھفمثال  إما اإللمام بمعلومات سابقة حول المجتمع المدروس -

االنحراف  قیم المتغیر یمثل بالتقریب ست مرات تأخذهالمدى الذي  أن فمن المعروف

  .)2(المعیاري

مع العلم أن ھذا الحل األخیر مكلف من ناحیة الوقت و  "une étude pilote" أو القیام بدراسة -

   .المال والجھد

 :یمةونقصد بطول الفترة القكذلك یمكن حساب حجم العینة بحیث نحصل على فترة بطول معلوم، 

Z/2 σx   /√n   2  حیث أن  σx  انحراف المجتمع.  

  nفإننا نختار أصغر عدد صحیح  dعن  دحیث إذا افترضنا أن طول الفترة ال یزی

   Z/2  σ x   /√n    ≤  d 2...)3(: بحیث

ویتطلب تقدیر كل  العینة،مجھوال، و كذا تشتت  σ 2یكون لكن في الكثیر من التطیبقات العملیة 

التجربة وكذا الدراسات السابقة، وفیما یخص دراستنا لم نعثر على دراسات  على العتمادمنھما ا

وبناء على ذلك استعنا . یمكننا االستفادة من العالقات المعطاة مسبقا ولھذا ال لتقدیر ھاتھ المعلمات،

بین فیھ  الذي Uma Sekaran أوما سیكارانالباحث  أعدهفي تحدیدنا لحجم العینة على الجدول الذي 

  . صليألالحجم المناسب للعینة عند مستویات مختلفة بناء على حجم المجتمع ا

  اعتمادا على حجم المجتمع المناسب حجم العینة 17 :الجدول رقم

                                         
1 Jean-Luc Giannelloni, Eric Vernette, Etudes de marché. Editions Vuibert, Paris, 1995, p.171. 
2 Ibid, pp.171-172. 

، غیر منشورة، قسم التسییر، جامعة أعمالمقدمة لطلبة سنة ثالثة إدارة  جداعي عبد الرحمان، محاضرات شفویة في مقیاس اإلحصاء التطبیقي، 3
 . 2001-2000محمد خیضر بسكرة، 
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  حجم العینة المناسب  حجم المجتمع األصلي  حجم العینة المناسب  حجم المجتمع األصلي 

10  10  550  226  

30  28  650  242  

70  59  900  269  

110  86  1100  285  

170  118  2000  322  

210  136  6000  362  

250  152  15000  375  

360  186  75000  382  

420  201  100000  384  

   .158أحمد حسین الرفاعي، مرجع سابق، ص . د :المصدر                          

ّ  أنوحیث    للعینة  جم المناسبعمیال، فمن خالل الجدول فالح 69مت لنا تتضمن القائمة التي سل

   .عمیال 59: ھو

  

  

-IIIتوزیع العینة على الطبقات:  

  )1( :الطبقیة نذكر منھا العینةكل طبقة من ھناك عدة طرق لسحب مفردات 

III -1 - التوزیع المتناسب: Proportional Allocation   

ل طبقة في العینة وفي ھذه الحالة یتم اختیار مفردات العینة من الطبقة، بحیث تكون نسبة مفردات ك

  .في المجتمع، وتسمى بالعینة الطبقیة النسبیة مساویة لنسبة مفردات نفس الطبقة

III -2 - التوزیع المتساوي: Equal Allocation   

  .وھنا یتم توزیع حجم العینة على مختلف الطبقات بالتساوي

III -3 - توزیع نیمان:Neyman Allocation      

جم حكل طبقة بحیث یتناسب تناسبا طردیا مع  عدد من المفردات مناختیار وفي ھذه الطریقة یتم 

  .الطبقة و االنحراف المعیاري للظاھرة موضع الدراسة

وفي الواقع استخدمنا الطریقة األولى أي التوزیع المتناسب، و التي في تقدیرینا اكثر مالئمة وینتج 

یخدم أھداف الدراسة بشكل دقیق، حیث تمثیال لواقع المجتمع المدروس، و توظیفھا  أكثرعنھا عینة 

  .سلوك العمالء قد یختلف من طبقة ألخرى حسب طبیعة العمیل كمؤثر رئیسي أن

  :وبناء على النسب المحددة مسبقا وحجم العینة تم تمثیل الطبقات كالتالي

                                         
  .150.أحمد حسین الرفاعي، مرجع سابق، ص.د 1
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 nE = 0.8695 x 59 = 51.3005≈ 51  

nR  = 0.08695 x 59 = 5.13005≈ 5 

nC = 0.04355 x 59 = 2.5694≈ 3  

nE :عدد المؤسسات المقاولة من العینة.  

nR :عدد تجار الجملة في العینة.  

nC :عدد المستھلكین العادیین في العینة.  

  .بطریقة عشوائیة باستخدام جھاز الكمبیوتر ،6منتجار  5و ،60منمؤسسة مقاولة  51وتم سحب 


