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I. تمھید:  
مصدرا أساسیا للغذاء  الزراعةاسة االقتصادیة، وتعتبر السی الزراعیة مكانة متقدمة في ُسلم أولویات تأخذ التنمیة

والجزائر كغیرھا من الدول اھتمت بتطویر نشاط قطاعھا . وللمواد األولیة وتساھم من جھة في امتصاص البطالة
منذ انطالقتھ األولى عدة تنظیمات زراعیة وقوانین تھدف إلى االستغالل األمثل للموارد  ھاالزراعي، فعرف قطاع

متفاوًتا حسب  كان أن ھذا األداء غیربھ ورفع أدائھ لتأمین متطلبات السكان،  یعیة والبشریة، ومن ثم النھوضالطب
في االقتصاد الوطني تختلف عن بقیة القطاعات األخرى، لذا سنحاول  أھمیتھمعطیات وظروف كل مرحلة، مما جعل 

  : اإلجابة عن التساؤل التاليھذا البحث  في
  ؟2012-1974في االقتصاد الجزائري للفترة الزراعةطاع مدى مساھمة ق ما

أھمیة كبیرة في تطویر االقتصاد الجزائري، ویمكن أن تكون مساھمة القطاع نتوقع أن یكون لقطاع الزراعة 
  . الزراعي تختلف عن مساھمات بقیة القطاعات األخرى في االقتصاد الوطني

قطاع حالة اسات السابقة التي بحوزتنا إلى جانب معین من تطرقت بعض الدر :الموضوع في السابقة الدراسات
  : نذكر منھا ،الزراعة
للتجارة،  العالمیة المنظمة إلى االنضمام ظل في واالستثمار الدعم وإشكالیة الجزائري الزراعي القطاع )1

 حاول محمد، غردي، من إعداد 2012 -3-الجزائر جامعة -االقتصادي التحلیل-االقتصادیة  العلوم في رسالة دكتوراه
 االقتصادیة التنمیة لتحقیق الجزائري، الزراعي للقطاع المتاحة اإلمكانیات ھي ما :على اإلشكالیة اإلجابة الباحث

 العالمیة المنظمة تفرضھا التي التحدیات لمواجھة الدولة توفرھا التي الزراعي، والدعم االستثمارفرص  واستغالل
 ؛؟إلیھا االنضمام حالة للتجارة في

 العلوم في القمح، مذكرة ماجستیر منتوج حالة الجزائر دراسة في الزراعي اإلنتاج على الدعم سیاسة أثر )2
على  اإلجابة الباحث حاول طھ، الحبیب ، من إعداد بن2011 -3-الجزائر جامعة - الكمي االقتصاد -االقتصادیة 

 إلى نصل لم ولماذا القمح؟ منتوج في الفالحي لدعما لسیاسة األداء كفاءة یظھر نموذج تقدیر یمكن كیف :اإلشكالیة
 ؛الزراعي؟ بالقطاع للنھوض المطبقة الدعم سیاسات من بالرغم الذاتي االكتفاء تحقیق

 منتوري جامعة - اقتصاد -االقتصادیة  العلوم في رسالة دكتوراه ،والتبعیة االكتفاء بین الجزائریة الزراعة )3
 على قادرة الجزائریة الزراعة ھل: أرادت الباحثة اإلجابة عن اإلشكالیةبي، غر إعداد فوزیة من، 2008 قسنطینة

 ؛اقتصادیا؟ استقالال لھا یضمن بما الواسع، االستھالك ذات الموادي ف النسبي - الذاتي االكتفاء تحقیق
 في تیرمذكرة ماجسدراسة حول الفالحة الجزائریة مع بحث میداني إنتاج الحبوب الشتویة بوالیة البویرة،  )4
ھل  :على اإلشكالیة اإلجابة الباحث حاول ،قرین بوزید، من إعداد 2001الجزائر جامعة - تخطیط -االقتصادیة  العلوم

القطاع الفالحي الجزائري استطاع التأقلم مع كل اإلصالحات التي شھدھا ھذا القطاع بعد االستقالل؟ وما ھي أھم 
ع العلم أن منطقة البویرة منطقة مفضلة في إنتاج الحبوب الشتویة، فما ھو النتائج التي ظھرت بعد تطبیقھا میدانیا؟ م

 واقع اإلنتاج بھا؟
___________________ 
eMail : (*) Hicher3@gmail.com  

  
   الدیوان الوطني لإلحصاء الجزائري مھما في االقتصاد، لذا نجد أن  الزراعةیعتبر نشاط قطاع)O.N.S( 

یرجع ھذا التصنیف إلى مدى مساھمة القطاع في االقتصاد الوطني، من خالل . 1قطاعا 19من  في الرتبة األولى ھفَصنَّ
في االقتصاد الوطني خالل الفترة الممتّدة َبْین الجزائري  الزراعةعلى أھمیة مساھمة قطاع ھذا المقال حاولنا التعرف 

، توصلنا إلى أن الزراعةائي لبعض المتغیرات المتعلقة بقطاع أسلوب التحلیل اإلحصعلى  دوباالعتما، 2012–1974
، ACP، ولھا ارتباط مشترك یجعلھا تشكل ثالث مجموعات حسب طریقة تجانسالقیمھا باتسمت ُجلُّ متغیرات الدراسة 

مل عواومصاریف مدخالت ومخرجات العملیة اإلنتاجیة، المصاریف اإلجباریة المقدمة عن العملیة اإلنتاجیة، ھي 
  .اإلنتاج

  

   اج  حساب  ،زراعة القطاع تغالل حساب  ، اإلنت ل  ،االس املي،  تحلی ل  ع یة،    تحلی ات األساس بالمركب
  .عنقودي تحلیل

  

JELO13 ،B22 ،C16.  
  



 ________________________ _______________________________ _________ )1974-2012(الفترة  خالل الجزائري االقتصاد في الزراعة قطاع لمساھمة إحصائیة دراسة

 
- 306 - 

  مذكرة ماجستیر، -تقییم ونتائج–في والیة قسنطینة ) 2005-2000(تطبیق المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة  )5
صاحب  حاولكتفي،  ، من إعداد سلطانة2006قسنطینة منتوري جامعة -العمرانیة یئةالتھ-األرض  علومفي 

 وبالتالي ،الزراعي القطاع یعیشھا التي األزمة لتجاوز فعالیة لھ المخطط ھذا ھل :على اإلشكالیة اإلجابة البحث
 ؟الفالحي الحالي الواقع تغییر
 ل أعمالھم معرفة الوضع العام للقطاع الزراعي واھم من خال انرى  من الدراسات السابقة أن الباحثین حاولو

    .المسیرةالسیاسات 
 علىفي ذلك  سنعتمدھذه المقال عن مستوى مساھمة القطاع الزراعي في االقتصاد الجزائري،  في نبحث -
الممتّدة ما  ُتمّثل االقتصاد الجزائري، خالل الفترة )19(حساب اإلنتاج وحساب االستغالل لتسعة عشر قطاعا  2متغیرات

مشاھدة ) 39(لتسع وثالثین ) 2(تمَّ حساب قیم ثماني متغیرات الُمبّینة في الجدول  ى ھذا، وعل2012–1974بین سنتي 
، اعتمدنا أیضا على )3(القیم اإلحصائیة الوصفیة الموضحة في الجدول  في التحلیل ُتمثِّل سنوات الدراسة، ستساعدنا

، )4(ُموضِّحة لتطور قیم ھذه المتغّیرات، وكذا على قیم معامالت االرتباط الُمبّینة في الجدول األشكال البیانّیة المرافقة وال
  .ف درجة االرتباطات بین المتغیراتنالحظ من خاللھا اختال التي

 نحاول أن ندرس الفروق التي ُیمكن أن تكون في تباینات ومتوسطات متغیرات الدراسةالثانیة  الخطوةفي  -
 t-studentوسنستخدم لذلك االختبار اإلحصائي ) 6(و) 5(والجدولین ) 9(مثنى والُموضحة في الشكل  -نىمث الثمانیة

الفرضیة  نختبروبالتالي . الذي یزودنا بمعلومات تمكننا من الحكم على أي المتغیرات لھا متوسط أكبر 3لعینتین مستقلتین
في االقتصاد الوطني من  الزراعةیا في مساھمة قطاع التي تنص على عدم وجود فروق دالَّة إحصائ) H0(الصفریة 

  .التي تنص على وجود ھذه الفروق) H1(، مقابل الفرضیة البدیلة 2012-1974خالل متغیرات الدراسة بین سنتي 
إلى عدد قلیل من  الوصولمن أجل فیما بینھا تفسیر عالقات متغیرات الدراسة  في نھایة الدراسة حاولنا -

فسِّر تالعوامل ھذه   5، وتتحدد المتغیرات في كل عامل وفقا لدرجة تشبعھا فیھ4یة والتي ُنسمِّیھا بالعواملالمتغیرات الخف
  ).A.C.P(أساسیة استخدمنا لذلك طریقة التحلیل العاملي إلى مركبات ، فأھمیة ھذا القطاع في االقتصاد الوطني

 : التالیة عناصرالَجزَّْأنا العمل إلى وعلیھ، 

II. إلحصائي لمساھمة قطاع الزراعةالتحلیل ا 
َیتبین من قیم ھذه المتغیرة أنَّ مساھمة ھذا القطاع المحقَّقة : PBSفي  الزراعة النسبة المئویة لمساھمة قطاع -

وأعلى قیمة  2008مسجَّلة سنة % 07.03على المستوى الوطني خالل فترة الدراسة كانت محصورة َبین أقل قیمة 
، ومنھ فإن مقدار معامل اختالف %01.35معیاري  وبانحراف %09.36بمتوسط بلَغ ، 1989سنة مسجلة % 12.24

 7مقدار معامل اختالف الوسیطھذه المتغیرة، ویؤكده دلُّ ذلك على التجانس الكبیر قیم الذي ی% 14.41ھو  6المتوسط
بنسبة  VAS فمع المتغیرة: قویابالمتغیرات التالیة ارتباطا  )PBS(وترتبط المتغیرة ). 1(، كما ُیبّینھ الشكل 14.59%

 المتغیرةمع و ،%51.6بنسبة  RSS ، المتغیرة%58.2بنسبة  ENESالمتغیرة ، %96.3بنسبة  RIS ، المتغیرة97.2%
ILPS  ؛ أما ارتباطھا مع 0.01االرتباطات كلھا دالَّة عند مستوى معنویة ھذه و %32.4فكان االرتباط ھو األقل بنسبة

  . ، فھو غیر معنوي إحصائیاCIS  ،CFFS:بقیة المتغیرات
وُیَبیِّن نفس الشكل أن معادلة االتجاه العام لھذه المتغیرة في تزاید حیث كانت معادلتھ عبارة عن كثیر حدود موجب 

كما یظھر من  ،PBS=0,00007t4-0,0053t3+0,12t2-0,96t+10,21: في الدرجة الثالثة وسالبمن الدرجة الرابعة 
 .52,07%أن القدرة التفسیریة تجاوزت النصف قیمة معامل االرتباط 

َیتبین من قیم ھذه المتغیرة أنَّ مساھمة ھذا القطاع المحقَّقة : CISفي  الزراعةالنسبة المئویة لمساھمة قطاع  -
وأعلى قیمة  1983مسجَّلة سنة % 04.17على المستوى الوطني خالل فترة الدراسة كانت محصورة َبین أقل قیمة 

، ومنھ فإن مقدار معامل اختالف %00.70معیاري  وبانحراف %05.48، بمتوسط بلَغ 2012سنة ة مسجل% 06.98
 مقدار معامل اختالف الوسیطھذه المتغیرة، ویؤكده تجانس الكبیر في قیم الذي ُیؤّشر على ال% 12.77المتوسط ھو 

ضعیف مع جمیع المتغیرات، إالَّ أنَّ  لھا ارتباط) CIS(المتغیرة  )4(حسب الجدول ). 2(، كما ُیبّین الشكل 13.16%
  .وھو غیر معنوي إحصائیا %31.06 بواقع )PBS( أحسن ارتباط لھا وجد مع المتغیرة

وُیَبیِّن نفس الشكل أن معادلة االتجاه العام في تزاید حیث معادلتھ عبارة عن كثیر حدود موجب من الدرجة 
-CIS=0.0000001t6-0.00001t5+0,0007t4-0,016t3+0,21t2: الخامسةالسادسة وسالب في الدرجة 

1,224t+7,76 ، 32,12%ویظھر من قیمة معامل االرتباط أن القدرة التفسیریة قلیلة، ُقدِّرت بنحو.  
َیتبین من قیم ھذه المتغیرة أنَّ مساھمة ھذا القطاع المحقَّقة : VASفي  الزراعةالنسبة المئویة لمساھمة قطاع  -

وأعلى قیمة  2008مسجَّلة سنة % 07.81فترة الدراسة كانت محصورة َبین أقل قیمة على المستوى الوطني خالل 
ومنھ فإن مقدار معامل اختالف  ،%02.08معیاري  وبانحراف %11.48، بمتوسط بلَغ 1989سنة مسجلة % 15.93

، كما %18.22 طمقدار معامل اختالف الوسیقیم ھذه المتغیرة، ویؤكده تجانس الذي ُیؤّشر على % 18.12المتوسط ھو
بنسبة  RIS فالمتغیرة: بالمتغیرات التالیة ارتباطا قویا )4(حسب الجدول )VAS(وترتبط المتغیرة ). 3(ُیبّینھ الشكل 
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االرتباطات ھذه و %53.2بنسبة عكسي فكان االرتباط  RSS ، أما مع المتغیرة%65.7بنسبة ENES ، المتغیرة99.3%
  . فھو غیر معنوي إحصائیا ILPSو  CFFSأما ارتباطھا مع المتغیرتین،؛ 0.01كلھا دالَّة عند مستوى معنویة

من الدرجة  ویبین نفس الشكل أن معادلة االتجاه العام في تناقص حیث كانت معادلتھ عبارة عن كثیر حدود سالب
كما  ،VAS=-0.0000003t6+0.00004t5-0,002t4+0,0389t3-0,3216t2+0,9681t+9,5976: السادسة وموجب في الدرجة الخامسة

  .61,65%یظھر من قیمة معامل االرتباط أن القدرة التفسیریة معقولة نسبیا 
َیتبین من قیم ھذه المتغیرة أنَّ مساھمة ھذا القطاع المحقَّقة : CFFSفي  الزراعةالنسبة المئویة لمساھمة قطاع  -

وأعلى قیمة  2006مسجَّلة سنة % 00.09على المستوى الوطني خالل فترة الدراسة كانت محصورة َبین أقل قیمة 
، ومنھ فان مقدار معامل اختالف %02.75معیاري  وبانحراف %02.68، بمتوسط بلَغ 1992سنة مسجلة % 10.16

تذبذب الكبیر في قیم ھذه المتغیرة وعدم تجانسھا، ویؤكد ھذا التذبذب العنیف الالذي ُیؤّشر على % 102.56المتوسط ھو
بالمتغیرة  CFFSترتبط المتغیرة ) 4(حسب الجدولو). 4(، كما ُیبّینھ الشكل %360.89 یطالوسمقدار معامل اختالف 

RIS  أما ارتباطھا مع باقي المتغیرات األخرى ؛  0.01عند مستوى  ولھ داللة معنویة %51.9ارتباطا عكسیا ُقدِّر بـ
لشكل السابق أن معادلة االتجاه العام ویبین ا. 0.01و 0.05مستوى الداللة فكان ضعیفا وھو غیر معنوي إحصائیا عند 

  :من الدرجة السادسة وموجب في الدرجة الخامسة في تناقص حیث كانت معادلتھ عبارة عن كثیر حدود سالب
 CFFS=-0.0000002t6+0.00002t5-0,0007t4+0,0024t3+0,1475t2-1,8162t+9,7291یظھر  ، كما

 .73,01%فعة نسبیا معامل االرتباط أن القدرة التفسیریة مرت قیمةمن 
َیتبین من قیم ھذه المتغیرة أنَّ مساھمة ھذا القطاع المحقَّقة : RISفي  الزراعةالنسبة المئویة لمساھمة قطاع  -

وأعلى قیمة  2008مسجَّلة سنة % 08.64على المستوى الوطني خالل فترة الدراسة كانت محصورة َبین أقل قیمة 
، فیكون مقدار معامل االختالف %02.29وبانحراف معیاري % 12.35 ، بمتوسط بلَغ1989سنة مسجلة % 16.99

 مقدار معامل اختالف الوسیط تجانسقیم ھذه المتغیرة، ویؤكد ھذا ال تجانس، الذي ُیؤّشر على %18.53ھو

 ،%67.3ارتباطا نسبتھ  ENESبالمتغیرة  RISترتبط المتغیرة ) 4(حسب الجدولو). 5(، كما ُیبّینھ الشكل %18.53ھو
أما ارتباطھا مع المتغیرة ؛ 0.01عند مستوى  ولھ داللة معنویة ،%50.8 ارتباطھا عكسیا نسبتھكان  RSSومع المتغیرة 

ILPS فكان ضعیفا وغیر معنوي إحصائیا.   
ویبین الشكل أیضا أن معادلة االتجاه العام في تناقص حیث كانت معادلتھ عبارة عن كثیر حدود سالب من الدرجة 

كما ، RIS=-0.0000003t6+0.00004t5-0,002t4+0,0409t3-0, 3499t2+1,1809t+9,6821: جب في الدرجة الخامسةالسادسة ومو
  . 62,00%: ارتفاع قدرتھ التفسیریة نسبیا االرتباطیظھر من قیمة معامل 

طاع المحقَّقة َیتبین من قیم ھذه المتغیرة أنَّ مساھمة ھذا الق :ILPSفي  الزراعةالنسبة المئویة لمساھمة قطاع  -
وأعلى قیمة  1975مسجَّلة سنة % 04.96-على المستوى الوطني خالل فترة الدراسة كانت محصورة َبین أقل قیمة 

، فیكون مقدار معامل االختالف %01.50وبانحراف معیاري% 00.28- ، بمتوسط بلَغ 2003سنة مسجلة % 01.50
 مقدار معامل اختالف الوسیطقیم ھذه المتغیرة، ویتأكد ھذا في ، الذي ُیؤّشر التذبذب الكبیر والعنیف في %529.89-ھو

، ولھ %40.9بنسبة  RSSبالمتغیرة ILPS ترتبط المتغیرة ) 4(حسب الجدولو). 6(، كما ُیبّینھ الشكل %381.68ھو
  .فكان ضعیفا وغیر معنوي إحصائیا ENES المتغیرة، أما ارتباطھا ب0.01عند مستوى  داللة معنویة

من الدرجة  ل أیضا أن معادلة االتجاه العام في تزاید حیث كانت معادلتھ عبارة عن كثیر حدود موجبویبین الشك
، كما یظھر من قیمة معامل ILPS =0,0003t3-0,0246t2+0,6566t-5,1402: الدرجة الثانیة فيالثالثة وسالب 

  .88,92%االرتباط االرتفاع الكبیر في القدرة التفسیریة 
َیتبین من قیم ھذه المتغیرة أنَّ مساھمة ھذا القطاع المحقَّقة : RSSفي  الزراعةلمساھمة قطاع  النسبة المئویة -

وأعلى قیمة  1990مسجَّلة سنة % 03.77على المستوى الوطني خالل فترة الدراسة كانت محصورة َبین أقل قیمة 
نھ فان مقدار معامل االختالف ، وم%02.32وبانحراف معیاري  %09.86، بمتوسط بلَغ 1981سنة مسجلة % 14.20

 مقدار معامل اختالف الوسیط، الذي ُیؤّشر على التجانس النسبي في قیم ھذه المتغیرة، ویؤكد ھذا التذبذب %23.52ھو

ارتباطا عكسیا  ENESمع المتغیرة  RSSترتبط المتغیرة ) 4(حسب الجدول و). 7(، كما ُیوضحھ الشكل %23.31ھو
  .0.01عند مستوى  ة معنویةوھو لھ دالل %50.10 بنسبة

من الدرجة  االتجاه العام في تزاید حیث كانت معادلتھ عبارة عن كثیر حدود موجب معادلةویبین الشكل أیضا أن 
كما ، RIS=0.0000009t6-0.0001t5+0,0047t4-0,0932t3+0,8409t2-3,1597t+15,375: السادسة وسالب في الدرجة الخامسة

  .64,78%: اط االرتفاع الكبیر في القدرة التفسیریةیظھر من قیمة معامل االرتب
َیتبین من قیم ھذه المحقَّقة على المستوى الوطني خالل : ENESفي  الزراعةالنسبة المئویة لمساھمة قطاع  - 

، 1994سنة مسجلة % 52.93وأعلى قیمة  1974مسجَّلة سنة % 08.93فترة الدراسة كانت محصورة َبین أقل قیمة 
، الذي ُیؤّشر على %42.69، ومنھ فان مقدار معامل االختالف ھو %07.35وبانحراف معیاري  %17.21 بمتوسط بلَغ

، كما ُیوضحھ %48.53ھو  مقدار معامل اختالف الوسیطتذبب في قیم ھذه المتغیرة مقارنة بغیرھا، ویؤكد ھذا التذبذب 
من  حیث كانت معادلتھ عبارة عن كثیر حدود سالبویبین الشكل أیضا أن معادلة االتجاه العام في تناقص ). 8(الشكل 
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-ENES=-0.000002t6+0.0002t5-0,0102t4+0,2076t3: الدرجة السادسة وموجب في الدرجة الخامسة
1,8961t2+7,0499t+6,562750,41%: ، كما یظھر من قیمة معامل االرتباط قیمتھ التفسیریة.  

جمالي الوطني الستھالك األصول اإل - :مھا، عدى المتغیرتیناتَّسمت ُجلُّ متغیرات الدراسة بتجانس قی: نتیجة
حیث عرفت قیمھما تقلُّبات عنیفة،  ILPSجمالي الوطني للضرائب غیر المباشرة المرتبطة باإلنتاج اإلو -  CFFSالثابتة 

ھالك األصول جمالي الوطني الستاإل - CISالوسیط الوطني  لالستھالكجمالي الوطني اإل - :وكان ارتباط المتغیرتین
 .بباقي المتغیرات ضعیفا جدا ولیس لھ داللة إحصائیة CFFSالثابتة 

III. مقارنة تباینات ومتوسطات متغیرات الدراسة :  
  .فحص اختبار تساوي المتوسط واختبار تجانس التباین للمتغیرات 3-1

للعینات المستقلة  t-studentعلى اإلحصائیة  سنعتمداختالف متوسطات المتغیرات، وللتأكد ) 9(یبین الشكل 
تباینات قیم  -1: ، وعلیھ نختبر الفرضیتین التالیتین8لنختبر مدى تحقق فرضیة تجانس تباین قیم المتغیرات من عدمھ

 . متوسطات قیم متغیرات الدراسة متساویة -2متغیرات الدراسة متساویة؛ 
.05.0000.0: أن) 5(في الجدول  نجد: القرار  Sigیة الصفریة ، نرفض الفرض)H0 ( ونقبل الفرضیة

التي ُتشیر إلى عدم تحقق فرضیة تجانس التباین بین قیم المتغیرات، وتعني ھذه النتیجة أنَّ اثنین على األقل ) H1(البدیلة 
 .من متغیرات الدراسة لیس لھما نفس التباین

.05.0000.0: لدینا) 6(في الجدول: القرار  Sig، ریة الفرضیة الصف نرفض)H0 ( ونقبل الفرضیة
  .وجود فروق في متوسطات قیم متغیرات الدراسة علىالتي تؤكد ) H1(البدیلة 

  :البحث عن المتغیرات التي تختلف فیما بینھا في المتوسط والتباین 3-2
ات في حالة العین 9ولتحدید المتغیرات ذات المتوسطات المختلفة ینبغي إجراء اختبار إحصائي لتساوي المتوسطات

  ).3(المستقلة، وسوف نعتمد على النتائج الواردة في الجدول 
 :مع باقي المتغیرات PBSمقارنة متوسط المتغیرة  -
1- )PBS-CIS :(05.0000.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق فرضیة  ، وكذا

.05.0000.0عدم تساوي المتوسطین   Sig لصالح المتغیرة حیث أن الفرقPBS .   
2- )PBS-VAS :( 05.0012.0حیث تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین.  Sigتحقق فرضیة  ، وكذا

.05.0000.0عدم تساوي المتوسطین   Sig حیث أن الفرق لصالح المتغیرةVAS .   
3- )PBS-CFFS :(05.0000.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق  ، وكذا

.05.0000.0فرضیة عدم تساوي المتوسطین   Sig حیث أن الفرق لصالح المتغیرةPBS.  
4- )PBS-RIS :( 05.0002.0 حیث التباینتتحقق لھما فرضیة عدم تساوي.  Sigتحقق فرضیة  ، وكذا

.05.0000.0عدم تساوي المتوسطین   Sigرق لصالح المتغیرة حیث أن الفRIS.  
5- )PBS-ILPS :( 05.0740.0 حیث التباینتتحقق لھما فرضیة تساوي.  Sig إال أن المتوسطات غیر ،
.05.0000.0متساویة   Sig ، حیث أن الفرق لصالح المتغیرةPBS.  
6- )PBS-RSS :(05.0082.0 تتحقق لھما فرضیة تساوي التباین حیث.  Sigتحقق فرضیة  ، وكذا
.05.0251.0المتوسطات تساوي   Sig.  

7- )PBS-ENES :( 05.0000.0 التباین حیث تساويتتحقق لھما فرضیة عدم.  Sigتحقق  ، وكذا
.05.0000.0فرضیة عدم تساوي المتوسطین   Sigحیث أن مساھمة ENES   تزید عن مساھمة PBS.  

 :مع باقي المتغیرات CISلمتغیرة مقارنة متوسط ا  -
1- )CIS -VAS :(05.0000.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق فرضیة  ، وكذا

.05.0000.0عدم تساوي المتوسطین   Sigأن مساھمة حیث  VAS  تزید عن مساھمةCIS.  
2- )CIS-CFFS :(05.0000.0 ن حیثتتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التبای.  Sigتحقق فرضیة  ، وكذا

.05.0000.0عدم تساوي المتوسطین   Sigأن مساھمة حیثCIS   تزید عن مساھمةCFFS.  
3- )CIS-RIS :(05.0000.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق فرضیة  ، وكذا

.05.0000.0عدم تساوي المتوسطین   Sigأن مساھمة حیثCIS   تقل عن مساھمةRIS.  
4- )CIS-ILPS :(05.0000.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق فرضیة  ، وكذا

.05.0000.0عدم تساوي المتوسطین   Sigأن مساھمة حیثCIS   تزید عن مساھمةILPS.  
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5- )CIS-RSS :(05.0000.0 دم تساوي التباین حیثتتحقق لھما فرضیة ع.  Sigتحقق فرضیة  ، وكذا
.05.0000.0عدم تساوي المتوسطین   Sig حیث أن مساھمة RSS تزید عن مساھمةCIS.  

6- )CIS-ENES :(05.0000.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق  ، وكذا
.05.0000.0ن فرضیة عدم تساوي المتوسطی  Sigحیث أن مساھمة ENES  تزید عن مساھمةCIS.  

 :مع باقي المتغیرات VASمقارنة متوسط المتغیرة   -
1- )VAS-CFFS :( 05.0009.0 التباین حیث تساويتتحقق لھما فرضیة عدم.  Sigتحقق  ، وكذا

.05.0000.0فرضیة عدم تساوي المتوسطین   Sigمساھمة حیث أن VAS  تزید عن مساھمةCFFS.  
2- )VAS-RIS :( 05.0487.0 حیث التباینتتحقق لھما فرضیة تساوي.  Sigتحقق فرضیة  ، وكذا

.05.0084.0تساوي المتوسطین   Sig.  
3- )VAS-ILPS :(05.0037.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق  ، وكذا

.05.0000.0یة عدم تساوي المتوسطین فرض  Sigحیث أن مساھمة VAS  تزید عن مساھمةILPS.  
4- )VAS-RSS :( 05.0841.0 حیث التباینتتحقق لھما فرضیة تساوي.  Sig إال أن المتوسطات غیر ،
.05.0002.0متساویة   Sig ، حیث أن الفرق لصالح المتغیرةVAS.  
5- )VAS-ENES :(05.0001.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق  ، وكذا

.05.0000.0فرضیة عدم تساوي المتوسطین   Sig حیث أن مساھمة VAS تقل عن مساھمة ENES.  
 :مع باقي المتغیرات CFFSمقارنة متوسط المتغیرة   -
1- )CFFS-RIS :(05.0060.0 تباین حیثتتحقق لھما فرضیة تساوي ال.  Sig إال أن المتوسطات غیر ،
.05.0000.0متساویة   Sig ، حیث أن الفرق لصالح المتغیرةRIS.  
2- )CFFS-ILPS :(05.0000.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق  ، وكذا

.05.0000.0فرضیة عدم تساوي المتوسطین   Sig حیث أن مساھمة CFFS تزید عن مساھمةRSS .  
3- )CFFS-RSS :( 05.0017.0 فرضیة عدم تساوي التباین حیث لھماتتحقق.  Sigتحقق  ، وكذا

.05.0000.0فرضیة عدم تساوي المتوسطین   Sig حیث أن مساھمة RSS تزید عن مساھمةCFFS.  
4- )CFFS-ENES :(05.0012.0 دم تساوي التباین حیثتتحقق لھما فرضیة ع.  Sigتحقق  ، وكذا

.05.0000.0فرضیة عدم تساوي المتوسطین   Sig حیث أن مساھمة ENES تزید عن المساھمةCFFS.  
 :مع باقي المتغیرات RISمقارنة متوسط المتغیرة  -
1- )RIS-ILPS :(05.0006.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق فرضیة  ، وكذا

.05.0000.0عدم تساوي المتوسطین   Sig حیث أن الفرق لصالح مساھمة RIS.  
2- )RIS-RSS :(05.0437.0 تتحقق لھما فرضیة تساوي التباین حیث.  Sig إال أن المتوسطات غیر ،
.05.0000.0متساویة   Sig ،لمتغیرة حیث أن الفرق لصالح اRIS.  
3- )RIS-ENES :( 05.0002.0 عدم تساوي التباین حیث فرضیةتتحقق لھما.  Sigتحقق  ، وكذا

.05.0000.0فرضیة عدم تساوي المتوسطین   Sig ، حیث أن مساھمة RISتقل عن مساھمةENES .  
 :مع باقي المتغیرات ILPSمقارنة متوسط المتغیرة   -
1- )ILPS-RSS :(05.0143.0 تحقق لھما فرضیة تساوي التباین حیثت.  Sig إال أن المتوسطات غیر ،
.05.0000.0متساویة   Sig ، حیث أن الفرق لصالح المتغیرةRSS.  
2- )ILPS-ENES :(05.0000.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق  ، وكذا

.05.0000.0وسطین فرضیة عدم تساوي المت  Sigحیث أن مساھمة ENES  تزید عن مساھمة ILPS.  
 :مع باقي المتغیرات RSSمقارنة متوسط المتغیرة   -
1- )RSS-ENES :(05.0001.0 تتحقق لھما فرضیة عدم تساوي التباین حیث.  Sigتحقق  ، وكذا

.05.0000.0فرضیة عدم تساوي المتوسطین   Sig ،حیث أن مساھمة ENES  تزید عن مساھمة RSS.  

IV. تحدید العوامل المفسرة لمساھمة قطاع الزراعة في االقتصاد الجزائري: 
لطریقة التحلیل العاملي بالمركبات أساسیة : اختبار تحقق فرضیات التحلیل العاملي إلى مركبات أساسیة 4-1

االرتباطات بین متغیرات الدراسة المبینة في الجدول  ھذه الفرضیات على مصفوفة وتعتمد، 10مجموعة من الفرضیات
، تمھیدا لحساب التباینات المشتركة والقیم الذاتیة وارتباط المتغیرات بالعوامل المفسرة للظاھرة موضوع الدراسة )7(

  . والتحلیل
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مالت وھي اختالف القیمة المطلقة لمحدد مصفوفة معا) 7(في الجدول  ACPلـ  تحقق الفرضیة األولى -أ
من مشكلة التعدد الخطي سالمة معطیات  علىمما یدل  Déterminant=8,45E-007≠0: عن الصفر، حیث  11االرتباط

  .نتائج التحلیلجودة وللمتغیرات 
، وھو ُیشیر إلى مدى (K-M-O)أولكن -مایر-نتائج اختبار كایزر ،)8(في الجدول  تحقق الفرضیة الثانیة -ب

   .قبول العینة للتحلیل وھيتحّقق الفرضیة الثانیة لھذا التحلیل 
.05.0000.0دالَّة  Bartlettتظھر نتیجة اختبار في نفس الجدول  تحقق الفرضیة الثالثة -ج  Sig ُّوُیعد ،

د تباینات مشتركة بین متغیرات الدراسة عن مصفوفة الوحدة، بمعنى أنھ توج االرتباطھذا ُمَؤشًِّرا الختالف مصفوفة 
  .تشكل مجموعة العوامل الخفیة، وھو ما نسعى إلى الكشف عنھ

، كفایة العینة لكل متغیرة من متغیرات الدراسة، حیث إذا تتّبعنا األرقام )9(في الجدول  تحقق الفرضیة الرابعة -د
من المتغیرات ذات  %62ت الصوریة نجد أن أكثر من الرئیسي لمصفوفة المعامال القطرفي  (a)المؤشر علیھا بالحرف 

، مما یدل على استیفاء ھذه النسبة من المتغیرات لفرضیة كفایة العینة لكل 0.40معامل ارتباط صوري ال یقلُّ عن 
 .متغیرة

ل العاملي السابقة نستطیع القول أنھ یمكننا الوثوق في نتائج التحلیل بطریقة التحلی األربعةمن تحقق الفرضیات  -  
  .ACPبالمركبات األساسیة 

ھو إیجاد حد أدنى من المتغیرات یمثل كافة المتغیرات  ACPالھدف من استخدام  :جودة تمثیل المتغیرات 4-2
  .المتغیراتاألولیة المقترحة، نبحث ھنا عن مدى جودة التمثیل لھذه 

الرتباط المتعدِّد وكذا مقدار الّتباینات المشتركة جودة تمثیل المتغیرات انطالقا من معامالت ا) 10(ُیبّین الجدول   
 عن یعبر، الذي (Extraction)متغیرات الدراسة ذات جودة عالیة للتمثیل من خالل العمود الثاني  تبدوا. بین المتغّیرات

لدراسة ذات جودة تبدوا متغیرات امن التحلیل العاملي،  المشتقة المشتركة العوامل تشرحھا المتغیرة التي في التباین نسبة
  .عالیة للتمثیل

ینطلق التحلیل حسب ھذه الطریقة من البحث عن القیم الذاتیة والّنسب المرتبطة  :استخراج القیم الذاتیة 4-3
بالمحاور العاملیة، حیث تشیر القیمة الّذاتیة إلى كمیة التباین المفسر في المتغیرات من قبل العامل الذي ارتبطت بھ، 

ُتبّین القیم الذاتیة ونسب التشتت، حیث تم تحدید ) 11(ونتائج الجدول . تغیرات حول كل محور عامليبمعنى تشتت الم
، ونظرا لخصائص  12الذي ینبغي أخذھا بعین االعتبار االرتباطعاملین أساسین، بناء على أحد االتجاھات المتعلقة بقیمة 

كنسبة لقبول ارتباط المتغیر  0.65ما ال یقل عن القیمة  العینة موضوع الدراسة، فإننا سنعتمد في تحدید العوامل على
، وھي نسبة  13من الظاھرة محل الدراسة %83.758َیتبّین أن العوامل المأخوذة عددھا ثالثة، ُتَفسِّر . بالمحور المفّسر

ئري خالل الفترة الممتدة في االقتصاد الجزا الزراعةُتعتبر عالیة لالكتفاء بالمحاور الثالثة كعوامل ُمفسَِّرة ألھمیة قطاع 
  . 2012-1974ما بین 

الثاني ، لكونھما ناتجان عن استخدام طریقة التحلیل العاملي وعلى القسمین األول ) 11(ُنرّكز في الجدول 
غیر أننا سنعتمد في التفسیر على القسم الثالث، والذي یشیر إلى القیم الذاتیة بعد عملیة تدویر . بالمركبات األساسیة

ور، حیث تھدف ھذه األخیرة إلى تحویل مصفوفة االرتباطات األولیة إلى مصفوفة ارتباطات مكافئة لھا تتسم بقدر المحا
توزع ، ویمكننا مالحظة 14كبیر من الوضوح، وذلك من خالل تعظیم االرتباطات الكبرى وتحجیم االرتباطات الصغرى

  :لجدول كما یلينسب تشتت التباین على العوامل الثالثة المأخوذة في نفس ا
3,9621من التشتت اإلجمالي، وُیقابل أعلى قیمة ذاتیة وھي  %49,527یفسر العامل األول   - ؛  
1,5432من التشتت اإلجمالي، وُیقابل القیمة الذاتیة التالیة مباشرة وھي % 19,294یفسر العامل الثاني  - ؛  
1,1953من التشتت اإلجمالي، وُیقابل القیمة الذاتیة الثالثة وھي % 14,938یفسر العامل الثالث  - ؛  

ُیبّین القیم الذاتیة التي یمكن أخذھا وتلك التي یمكن استبعادھا حسب ) 10(الشكل  :تمثیل وتوزیع القیم الذاتیة 4-4
للعوامل، ] 3-1[حدار الشدید تكون في المجال ،حیث یوضح الشكل أن القیم الذاتیة ذات االنCattell (1966)أسلوب 

، بعدھا تمیل بقیة القیم إلى االنحدار األفقي، وھي بذلك ثالثةفنجد أن عدد القیم الذاتیة المقابلة للعوامل المستخرجة ھو 
قبولة وبفضل عملیة التدویر للمحاور األساسیة، وكذا االتجاه المعتمد في تعیین أدنى قیمة م. مستبعدة من النموذج

، )12(، تحصلنا على مصفوفة العوامل بعد التدویر والتي ُیبینھا الجدول )0.65حیث حددت في دراستنا ھذه بـ (لالرتباط 
تتسم مصفوفة ھذا الجدول بالوضوح في إمكانیة مالحظة المتغیرات المرتبطة بكل عامل من العوامل المستخرجة، مما 

ولقد اعتمدنا في تسمّیة العوامل المستخرجة على أسلوَبْي . لتي تتضمنھایسھل عملیة تفسیرھا والكشف عن المعاني ا
تسمح  )اإلنتاج واالستغاللحسابي (، ذلك أن متغیرات الدراسة عبارة عن مؤشرات اقتصادیة 15الوصف والسببّیة

  : بالوصف، كما تسمح بتحدید السبب انطالقا من تفسیراتھا االقتصادیة، فالتفسیر یعتمد على
  لمتغیرات التي ارتبطت بالعامل؛طبیعة ا -
 اإللمام بالظروف ذات الصلة بالظاھرة محل الدراسة؛ -
 .االعتماد عل النظریات واالتجاھات السائدة في المجال الذي تنتمي إلیھ الظاھرة -
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) 13(مصفوفة العوامل بعد تدویر المحاور، یمكن إدراج الجدول انطالقا من : تسمیة العوامل المستخرجة 4-5
 : في االقتصاد الجزائري الزراعةالوصف األولي للعوامل الثالثة المفسرة ألھمیة قطاع  لتقدیم

 ،)VAS(إجمالي القیمة المضافة : نالحظ أنھ ُمفّسر على الترتیب بكل من المتغیرات: وصف العامل األول -
إجمالي ، )ENES(لالستغالل إجمالي الفائض الصافي ، )PBS( إجمالي اإلنتاج الخام، )RIS(إجمالي الّدخل الّداخلي 

، تشكل ھذه المتغیرات بصفة عامة مصاریف مدخالت ومخرجات العملیة اإلنتاجیة، أي )RSS(تعویضات األجراء 
   اإلنتاج وعوامل اإلنتاج؛

إجمالي استھالك األصول : كما نالحظ أن العامل الثاني ُمفّسر على الترتیب بكل من: وصف العامل الثاني -  
، وتشكل ھذه المتغیرات في مجموعھا )ILPS(المرتبطة باإلنتاج غیر المباشرة إجمالي الضرائب ، )CFFS( الثابتة

  الموارد المالیة الناجمة عن العملیة اإلنتاجّیة، أي المصاریف اإلجباریة المقدمة عن كل عملیة إنتاجیة؛
، التي تشكل )CIS( الكات الوسیطةأما العامل الثالث فمفسر بمتغیرة إجمالي االستھ: وصف العامل الثالث -  

  عوامل اإلنتاج؛
في االقتصاد الجزائري تظھر من خالل مساھمتھ في مراحل  الزراعةوعلیھ، یمكن القول بأن أھمیة قطاع 

الذي من ، )11(الشكل ویمكن أن ُیَوضَُّح ھذا ب .وعوامل اإلنتاج وأیضا في الموارد المالیة الناتجة عن العملّیة اإلنتاجیة
لھ یبین ارتباط المركبة األولى بالمتغیرات الخمس الُمكّونة للعامل األول، كما ترتبط بالمركبة الثانیة المتغیرتان خال

أما المركبة الثالثة فترتبط بھا المتغیرة األخیرة المشكلة للعامل الثالث، كما یعكس الشكل . الُمعّبر عنھا بالعامل الثاني
الیة، البتعاد نقاط المتغیرات عن مركز الدائرة المرسومة داخل المربع واقترابھا من البیاني أعاله جودة الّتمثیل الع

  .محیطھا
ُنحاول ھنا تحدید مجموعة السنوات المتشابھة بالنظر إلى متغّیرات الدراسة، لھذا  :تصنیف سنوات الدراسة 4-6

، )12(اه توزع سنوات الدراسة في الشكل الغرض وانطالقا من النتائج الحاصلة في الفقرة السابقة، نتفّحص شكل اّتج
أن سنوات الدراسة یمكن تقسیمھا  16وھذا باللجوء إلى طریقة التحلیل العنقودي الھرمي، نستخلص من شكل رسم الشجرة

  :    إلى مجموعتین
اتھا ، والفئة الثانیة تنطلق سنو1987إلى  1974مجموعة أولى تضّم فئتین من السنوات الفئة األولى تنطلق من  -

  . ، ولھذه المجموعة سلوكا مختلفا عن سلوك المجموعة الثانیة2012إلى  1995من 
  .1994حتى سنة  1988ثانیة فتضم فئة واحدة من السنوات، تبدأ من  مجموعة -
سلك سلوكا مستقرا لمدة طویلة خالل فترة  الزراعةعند مقارنتنا لتصنیف السنوات شجرة التحلیل، نجد أن قطاع -
سنة فترة الدراسة  39سنة من  33ویتضح ھذا في تجمع عدد كبیر لسنوات الدراسة في المجموعة األولى حوالي الدراسة 

تمثل تطبیق سیاسة االشتراكیة في ) 1987-1974(سنة  14، ھذه النسبة كانت مقسمة على فترتین، األولى )85%(
في  تطبیق سیاسة االنفتاح على السوق بعد أحداث تسییر القطاع الفالحي وانتھت بتغییر سیاسة التسییر والتي تمثلت 

، تمیزت باستقرار سیاسة تسییر القطاع الزراعي نظرا إلبرام )2012- 1995(سنة  19أما الفترة الثانیة فدامت . 1988
 الجزائر اتفاقیات مع المؤسسات المالیة العالمیة إلعادة ھیكلة دیونھا وإنعاش اقتصادھا بسبب تراكم مشاكل التسییر

  .الذاتي
الجزائري اختلف سلوكھ عن بقیة السنوات  الزراعةنرى أن قطاع ) 1994-1988(أما سنوات المجموعة الثانیة 

بسبب تذبذب وضع االقتصاد الوطني نتیجة تغیر السلطة السیاسیة، ودخول البالد في  1994في سنة  وخاصةاألخرى 
صول المشاكل االقتصادیة إلى أوجھا، فلجأت الجزائر إلى وضع الألمن الذي صاحبھ عدم استقرار مؤسسات الدولة، وو

  .  تغییر سیاستھا الخارجیة اتجاه دیونھا
عدد المجموعات على أساس معاییر تتحّدد من خالل الدِّرایة بتطور السیاسات الخاصة بالقطاع  تحدیدُیمكن 

بمعزل عن باقي القطاعات  الزراعةاع بمعنى أنھ ال یمكن تفسیر مثل ھذه النتیجة لقط. والقطاعات المتفاعلة معھ
االقتصادیة وطبیعة السیاسات المختلفة التي اعتمدتھا الدولة خالل فترة الدراسة، إضافة إلى الظروف السیاسیة 

  . واالقتصادیة وغیرھا

V.  الخالصة:  
  :وجدنا أن  متغّیرات الدراسة على المتبعنتائج التحلیل اإلحصائي  خاللمن 

في إجمالي  الزراعةلّنسبة المئوّیة لمساھمة قطاع ا دراسة اتسمت بالتجانس، عدى المتغیرتینال اتقیم متغیرُجل  -
إجمالي الستھالك  في الزراعةلمساھمة قطاع ، والنسبة المئویة ILPSالضرائب غیر المباشرة المرتبطة باإلنتاج 

 ؛حیث عرفت قیمھما تقلُّبات عنیفة CFFSاألصول الثابتة 
، تبین أن العوامل المفسرة لوزن وأھمیة قطاع ACPبالمركبات األساسیة التحلیل العاملي برجة نتائج المستخال حسب -

مصاریف مدخالت ومخرجات العملیة : أساسیة ھي لفي االقتصاد الوطني یمكن اختصارھا في ثالث عوام الزراعة
 ؛عوامل اإلنتاجواإلنتاجیة، المصاریف اإلجباریة المقدمة عن العملیة اإلنتاجیة، 
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 حسب سلوكھا إلى مجموعتین أساسیتین؛ )2012-1974(تم تصنیف سنوات الدراسة  ACبالتحلیل العنقودي  -
سنة مقسمة على  39سنة من إجمالي  33تتمیز المجموعة األولى من تصنیف سنوات الدراسة والتي تضّم حوالي  -

في تسییر القطاع الفالحي وانتھت  تعكس تطبیق سیاسة االشتراكیة) 1987-1974(سنة  14فترتین، الفترة األولى 
سنة  19أما الفترة الثانیة فدامت . 1988بتغییر سیاسة التسییر، وتطبیق سیاسة االنفتاح على السوق بعد أحداث 

، تمیزت باستقرار سیاسة تسییر القطاع الزراعي نظرا إلبرام الجزائر اتفاقیات مع المؤسسات )1995-2012(
ھذه المجموعة تعكس ، كلة دیونھا وإنعاش اقتصادھا بسبب تراكم مشاكل التسییر الذاتيالمالیة العالمیة إلعادة ھی

 مدى استقرار السیاسة على استقرار االقتصاد الوطني
الجزائري اختلف سلوكھ عن بقیة  الزراعةنرى أن قطاع ) 1994-1988(أما المجموعة الثانیة فتضم السنوات 

بب تذبذب وضع االقتصاد نتیجة تغیر السلطة السیاسیة، ودخول البالد في بس 1994السنوات األخرى وخاصة في سنة 
 .وضع الألمن، ووصول المشاكل االقتصادیة إلى أوجھا، فلجأت الجزائر إلى تغییر سیاستھا الخارجیة اتجاه دیونھا

م التوصل إلیھ النتائج المتوصل إلیھا، یمكننا تقدیم بعض التوصیات التي یمكن أن نراھا تتماشى مع ما توحسب 
  :في ھذا العمل على النحو التالي

 تسھیل شروط االستثمار في القطاع الزراعي لجذب الید العاملة المتخصصة؛ -
 ومتابعة مراحل تنفیذھا؛في المجال التنموي قروض استثماریة  منح -
 نشاط القطاع بتنویع منتجاتھ؛ توسیع -
 تكامل القطاع الصناعي بالزراعي؛  محاولة -
 القطاع، لمجارات التطور التكنولوجي؛ ھیاكل عصرنة -
 في التقلیل من واردات المنتجات الزراعیة؛ التدرج -
 ؛...)فتح الطرق لتسویق المنتجات، بناء السدود، إنشاء مراكز التوزیع والبیع،(بالبنیة التحتیة للقطاع  االھتمام -
 لمعرفة مستواھا االقتصادي) ة والحیوانیةالمنتجات النباتی(إجراء دراسة إحصائیة لمنتجات القطاع الزراعي  محاولة -

 
   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -

  
  % المجموع في الزراعة قطاع مساھمة نسبة (1) الجدول

Année PBS CIS VAS CFFS RIS ILPS RSS ENES Année PBS CIS VAS CFFS RIS ILPS RSS ENES 

1974 7,77 6,12 8,71 7,75 8,79 -3,14 14,05 8,93 1993 10,65 4,79 14,26 0,65 15,84 0,28 6,84 23,42 

1975 9,93 6,55 12,26 6,46 12,91 -4,96 11,75 17,68 1994 9,56 4,74 12,60 0,64 13,94 0,23 7,09 52,39 

1976 9,14 5,79 11,40 5,62 12,07 -3,77 10,15 17,54 1995 9,82 4,98 12,53 0,52 13,68 0,17 8,31 18,45 

1977 8,19 5,66 9,78 5,28 10,32 -2,55 9,30 14,74 1996 11,12 6,59 13,57 0,44 14,90 0,13 9,17 19,92 

1978 8,50 5,65 10,28 5,30 10,82 -2,91 11,14 14,43 1997 8,77 4,74 10,96 0,76 11,86 0,13 9,74 14,98 

1979 8,42 5,24 10,33 4,65 10,96 -2,40 12,71 14,04 1998 11,10 5,32 14,65 0,48 16,12 0,16 9,95 21,28 

1980 8,10 5,15 9,75 3,66 10,44 -1,69 13,34 12,43 1999 10,57 5,18 13,84 0,53 15,30 0,13 10,47 19,70 

1981 8,38 4,73 10,55 4,01 11,25 -1,44 14,20 13,43 2000 8,32 4,71 10,09 0,55 10,86 0,09 10,66 13,18 

1982 7,91 4,52 9,74 3,15 10,54 -1,53 12,61 13,03 2001 9,65 5,22 11,94 0,17 12,95 0,88 10,90 15,83 

1983 7,20 4,17 9,01 2,69 9,84 -1,50 9,95 13,25 2002 9,20 4,90 11,45 0,13 12,43 0,77 10,16 15,24 

1984 7,33 4,74 8,80 2,95 9,52 0,01 9,67 12,36 2003 10,06 5,84 12,01 0,13 13,00 1,50 10,63 15,55 

1985 9,08 6,49 10,49 4,76 11,27 0,45 9,67 15,43 2004 9,77 5,95 11,41 0,10 12,36 0,64 10,98 14,74 

1986 9,78 6,70 11,62 4,20 12,78 0,71 9,98 19,19 2005 8,06 5,49 9,04 0,10 9,72 0,69 10,70 11,15 

1987 10,86 6,67 13,54 4,62 14,90 0,86 13,19 21,48 2006 7,78 5,32 8,75 0,09 9,36 0,67 11,16 10,48 

1988 11,52 5,85 14,78 5,07 16,07 0,59 9,50 26,21 2007 7,86 5,47 8,83 0,11 9,49 0,64 9,95 10,85 

1989 12,24 5,59 15,93 5,60 17,00 0,54 5,90 27,87 2008 7,03 4,96 7,81 0,13 8,36 0,57 9,33 9,57 

1990 11,26 5,13 14,61 5,55 15,47 0,49 3,77 24,35 2009 9,61 5,66 11,56 0,10 12,65 0,76 10,13 14,98 

1991 10,21 5,02 12,84 6,86 13,34 0,46 4,71 19,14 2010 9,18 6,17 10,48 0,12 11,32 0,73 9,25 13,28 

1992 11,68 4,74 15,31 10,16 15,67 0,39 5,81 22,55 2011 9,25 6,28 10,49 0,21 11,26 0,63 9,16 13,30 

 2012 10,38 6,98 11,82 0,26 12,67 0,56 8,76 15,15 

 : بیانات من انطالقا محسوبة: صدرالم
1- Collections Statistiques, Série E: Statistiques Économiques , N° 131, 
2- RETROSPECTIVE DES COMPTES ECONOMIQUES DE 1963 A 2005, ONS, Alger, Novembre 2006 ; 
3- http://www.ons.dz/-Compte-de-production-et-compte-d-.html?debut_articles=10#pagination_articles 
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 CISتطور مساھمة قطاع الزراعة في إجمالي ) 2(الشكل   VASتطور مساھمة قطاع الزراعة في إجمالي ) 3(الشكل 
VAS

y = -3E-07x6 + 4E-05x5 - 0,002x4 + 0,0389x3 - 0,3216x2 + 0,9681x + 9,5976
R2 = 0,6165
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y = 1E-07t6 - 1E-05t5 + 0,0007t4 - 0,0167t3 + 0,2112t2 - 1,224t + 7,7672
R2 = 0,32
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 )1(انطالقا من بیانات الجدول  Excelمرسوم ببرنامج : صدرالم  )1(انطالقا من بیانات الجدول  Excelمرسوم ببرنامج : صدرالم

  
 CFFSتطور مساھمة قطاع الزراعة في إجمالي ) 4(الشكل   RISطور مساھمة قطاع الزراعة في إجمالي ت) 5(الشكل 

RIS

y = -3E-07x6 + 4E-05x5 - 0,002x4 + 0,0409x3 - 0,3499x2 + 1,1809x + 9,6821
R2 = 0,62
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CFFS

y = -2E-07x6 + 2E-05x5 - 0,0007x4 + 0,0024x3 + 0,1475x2 - 1,8162x + 9,7291
R2 = 0,7301
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 )1(انطالقا من بیانات الجدول  Excelمرسوم ببرنامج : صدرالم  )1(انطالقا من بیانات الجدول  Excelمرسوم ببرنامج : صدرالم
  

 ILPSتطور مساھمة قطاع الزراعة في إجمالي ) 6(الشكل   RSSي تطور مساھمة قطاع الزراعة في إجمال) 7(الشكل 
RSS

y = 9E-07x6 - 0,0001x5 + 0,0047x4 - 0,0932x3 + 0,8409x2 - 3,1597x + 15,375
R2 = 0,6478
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 ILPS

y = 0,0003x3 - 0,0246x2 + 0,6566x - 5,1402
R2 = 0,8892
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 )1(انطالقا من بیانات الجدول  Excelمرسوم ببرنامج : صدرالم  )1(انطالقا من بیانات الجدول  Excelمرسوم ببرنامج : صدرالم

 متغیرات الدراسة) 2(الجدول   مقاییس إحصائیة حول مساھمة القطاع) 3(الجدول 
N=39 Ran Mini Max Moy Med É-typ Var CV moy CV med 

PBS 5,21 7,03 12,24 9,36 9,25 1,35 1,82 14,41 14,59 

CIS 2,80 4,17 6,98 5,48 5,32 0,70 0,49 12,77 13,16 

VAS 8,13 7,81 15,93 11,48 11,41 2,08 4,35 18,12 18,22 

CFFS 10,07 ,09 10,16 2,68 0,76 2,75 7,59 102,56 360,89 

RIS 8,64 8,36 17,00 12,35 12,36 2,29 5,27 18,53 18,53 

ILPS 6,46 -4,96 1,50 -0,28 0,39 1,50 2,26 -529,89 381,68 

RSS 10,42 3,77 14,20 9,86 9,95 2,32 5,40 23,52 23,31 

ENES 43,46 8,93 52,39 17,21 15,15 7,35 54,06 42,69 48,53 
 

 
 PBS  إجمالي اإلنتاج الخام الوطني

  CIS إجمالي االستھالك الوسیط الوطني

  VAS ضافة الوطنيإجمالي القیمة الم

  CFFS إجمالي استھالك األصول الثابتة الوطني

  RIS إجمالي الدخل الداخلي الوطني

  ILPS إجمالي الضرائب المرتبطة باإلنتاج لوطني

  RSS إجمالي تعویض األجراء الوطني

   ENES إجمالي الفائض الصافي لالستغالل الوطني

 من إعداد الباحث: صدرالم  .، بتصرف Excel بواسطة البرنامج) 1(محسوبة انطالق من الجدول : صدرالم

 مصفوفة معامالت االرتباط لـبیرسون) 4(لجدول ا  PBSتطور مساھمة قطاع الزراعة في ) 1(الشكل 
PBS

y = 7E-05x4 - 0,0053x3 + 0,12x2 - 0,96x + 10,21
R2 = 0,52
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،   SPSSرنامج بواسطة الب) 1(من الجدول  امحسوبة انطالق: صدرالم  )1(انطالقا من بیانات الجدول  Excelمرسوم ببرنامج : صدرالم

 .بتصرف
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 ENESفي إجمالي تطور مساھمة قطاع الزراعة ) 8(الشكل   منحنى متوسطات متغیرات الدراسة) 9(لشكل ا
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 ENES

y = -2E-06x6 + 0,0002x5 - 0,0102x4 + 0,2076x3 - 1,8961x2 + 7,0499x + 6,5627
R2 = 0,5041
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 )1(انطالقا من بیانات الجدول  Excelمرسوم ببرنامج : صدرالم  )1(انطالقا من بیانات الجدول  Excelمرسوم ببرنامج : صدرالم
 

 Test d'homogénéité des )5(الجدول   ANOVA ) 6(الجدول 
variances 

Variable Som- des carrés df Moy- des carrés F Sig. 
Inter-groupes 8677,669 7 1239,667 122,018 0.000 
Intra-groupes 3088,556 304 10,160 

 
Total 11766,226 311  

 

 Variable  
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

12.921 7 304 0.000 
 

 spssمخرجات برنامج : صدرالم  spssمخرجات برنامج : صدرالم
  

Indice KMO et test de Bartlett )8(الجدول     مصفوفة معامالت االرتباط محدد) 7(الجدول   
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. ,3560 

Bartlett's 
Test 

of Sphericity 

Approx. Chi-Square 482,432 

Df 28 

Sig. ,0000 
 

 Correlation Matrix a

1,000 ,311 ,972 ,184 ,963 ,324 -,516 ,581
,311 1,00 ,116 ,068 ,115 -,015 ,151 -,072
,972 ,116 1,00 ,225 ,993 ,257 -,532 ,657
,184 ,068 ,225 1,000 ,137 -,519 -,090 ,104
,963 ,115 ,993 ,137 1,00 ,298 -,508 ,673
,324 -,015 ,257 -,519 ,298 1,000 -,409 ,169

-,516 ,151 -,532 -,090 -,508 -,409 1,00 -,501
,581 -,072 ,657 ,104 ,673 ,169 -,501 1,000

PBS
CIS
VAS
CFFS
RIS
ILPS
RSS
ENES

PBS CIS VAS CFFS RIS ILPS RSS ENES

Determinant = 8,45E-007a. 
 

 spssمخرجات برنامج : صدرالم  SPSSمخرجات البرنامج : صدرالم
  

Matrices anti-images  جودة تمثیل المتغیرات) 10(الجدول  )  9(الجدول     
 Initial Extraction 

PBS 1,000 0,973 
CIS 1,000 0,890 
VAS 1,000 0,952 
CFFS 1,000 0,822 
RIS 1,000 0,936 
ILPS 1,000 0,842 
RSS 1,000 0,641 

ENES 1,000 0,643 
 

 
,406a -,982 -,954 ,761 ,854 -,837 -,013 ,302

-,982 ,039a ,935 -,753 -,839 ,815 -,025 -,275
-,954 ,935 ,399a -,870 -,970 ,803 ,152 -,179
,761 -,753 -,870 ,118a ,894 -,492 -,116 ,089
,854 -,839 -,970 ,894 ,422a -,730 -,245 ,046

-,837 ,815 ,803 -,492 -,730 ,202a ,228 -,173
-,013 -,025 ,152 -,116 -,245 ,228 ,818a ,362
,302 -,275 -,179 ,089 ,046 -,173 ,362 ,804a

PBS
CIS
VAS
CFFS
RIS
ILPS
RSS
ENES

PBS CIS VAS CFFS RIS ILPS RSS ENES

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
 

 SPSSمخرجات البرنامج : صدرالم  SPSSنامج مخرجات البر: صدرالم

 القیم الذاتیة ونسب التشتت) 10(الشكل 
 

 القیم الذاتیة ونسب التشتت) 11(جدول 

87654321

Component Number

4

3

2

1

0

Ei
ge

nv
alu

e

Scree Plot

 

 Total Variance Explained

3,989 49,868 49,868 3,989 49,868 49,868 3,962 49,527 49,527
1,560 19,495 69,363 1,560 19,495 69,363 1,543 19,294 68,820
1,152 14,395 83,758 1,152 14,395 83,758 1,195 14,938 83,758
,588 7,355 91,114
,449 5,612 96,726
,254 3,171 99,897
,008 ,100 99,997
,000 ,003 100,000

Comp
onent
1
2
3
4
5
6
7
8

Total
% of

Variance
Cumulati

ve % Total
% of

Variance
Cumulativ

e % Total
% of

Variance
Cumulativ

e %

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared

Loadings
Rotation Sums of Squared

Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 SPSSمخرجات البرنامج : صدرالم  SPSSمخرجات البرنامج : صدرالم
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الوصف األولي للعواِمل األول، الثاني والثالث) 13(الجدول العوامل بعد تدویر مصفوفة ) 12(جدول   
 المحاور

ترتیب 
العوامل 
حسب 
قیمھا 
 الذاتیة

نسبة 
التباین 
 المفسر

من الیمین إلى (ترتیب المتغیرات حسب درجة االرتباط  
 )الیسار وتبعا لألھمیة

وصف 
 العامل

  األول
3.962 49,527 % 

مصاریف  05 04 03 02 01
مدخالت 

ومخرجات 
العملیة 
 اإلنتاجیة

القیمة 
المضا

 فة
VAS  

الّدخل    
الّداخلي     

RIS 

اإلنتاج 
 الخام 
PBS 

الفائض 
الصافي 

لالستغالل 
ENES 

 تعویضات
األجراء   

RSS 

  الثاني
1.543 19,294 % 

المصاریف  02 01
اإلجباریة 
المقدمة 
عن كل 
عملیة 
 إنتاجیة

األصول  استھالك
 CFFS الثابتة 

المرتبطة غیر المباشرة الضرائب 
 ILPS باإلنتاج

  الثالث
عوامل  CIS االستھالكات الوسیطة  % 14,938 1.192

 اإلنتاج
 

  
variable 

Component 

1 2 3 

VAS 0,967 0,037 0,125 

RIS 0,958 -0,035 0,132 

PBS 0,937 -0,038 0,307 

ENES 0,772 0,030 -0,216 

RSS -0,689 0,180 0,367 

CFFS 0,230 0,877 0,010 

ILPS 0,323 -0,859 -0,032 

CIS 0,069 0,015 0,941 
 

 SPSSمخرجات البرنامج : صدرالم  )12(مصفوفة العوامل في الجدول  بناء على تحلیل نتائج د الباحثمن إعدا: صدرالم
  

  تصنیف سنوات الدراسة) 12(الشكل 
 بالمستویات الرتباط المتغیراتالتمثیل البیاني ) 11(الشكل 

 العاملیة

 

 

 
 .، بتصرفSPSSمخرجات البرنامج : صدرالم  .، بتصرفSPSSات البرنامج مخرج: صدرالم

  
  :اإلحاالت والمراجع 

                                                                             
  :  أنظر  .بالّنسبة للدیوان الوطني لإلحصاء مصدر بیانات ھذه الدراسة) 01(ة ھو القطاع الُمصّنف رقم واحد الزراع قطاع -1

http://www.ons.dz/-Compte-de-production-et-compte-d-.html . 
یة العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر، كّل1974/2002 –الجزائر، دراسة قیاسیة  في محمود فوزي شعوبي،  السیاحة والفندقة -2

-151ص .ص ،2007وعلوم التسییر، دكتوراه غیر منشورة، العلوم االقتصادیة، تخصص االقتصاد القیاسي، جامعة الجزائر، 
155 .  

3 - Test d'échantillons indépendants . 
، 2005لنشر والتوزیع، الریاض، تقنیات صنع القرار تطبیقات حاسوبیة، الجزء الثاني، دار األصحاب ل ،خالد بن سعد الجضعي -4

   .]بتصرف[ 471ص
تشیر درجة التشبع إلى معامل ارتباط كل متغیر بالعامل، وبتربیع ھذه القیمة نحصل على نسبة التباین المفسر في المتغیر من  -5

   .قبل العامل
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وكلما قلَّت   100* )يالمتوسط الحساب/االنحراف المعیاري للسلسلة( )=COEFF. DE VARIATION(معامل االختالف  -6

  :كلما دل ذلك على تجانس قیم المتغیرة، لمزید من اإلطالع أنظر في ھذا  %15قیمتھ عن 
Gérald Baillargeon , Probabilites Statistique et technique de Regression, les editions SMG,Québec 
Canada, 1989, PP 31-32. . 

كلما دل ذلك على  %15وكلما قلَّت قیمتھ عن  100* )الوسیط الحسابي/راف المعیاري للسلسلةاالنح( =معامل اختالف الوسیط  -7
   .تجانس قیم المتغیرة

محاضرات في مقیاس تحلیل المعطیات، ُمقدمة لطالب السنة األولى ماجستیر، تخصص نمذجة  محمود فوزي شعوبي، -8
  . 2007، اقتصادیة، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة

282لدینا ثماني متغیرات، وبالتالي فإن عدد المقارنات ھو  -9
8 C .  

   .497خالد بن سعد الجضعي مرجع سابق، ص : تفصیل ھذه الفرضیات، أنظر -10
   .محّدد مصفوفة معامالت االرتباط ُیساوي حاصل جداء القیم الذاتیة لھذه المصفوفة -11
زي شعوبي، تحلیل السلوك االقتصادي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصناعیة في الجزائر عبد الوھاب دادن، محمود فو -12

، مدخل التحلیل إلى مركبات أساسیة، ملتقى االقتصاد الصناعي وأھمیتھ في تصمیم وقیادة السیاسات 2006-1990خالل الفترة 
-ص ،2008دیسمبر  03-02 جامعة محمد خیضر، بسكرة، الصناعیة في االقتصادیات الناشئة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر،

   ..]496-495ص-خالد بن سعد الجضعي، مرجع سابق، ص[أو أنظر . 197-196ص 
، ومن بینھا أسلوب التباین المفسِّر، حیث یتجھ بعض المحللین إلى )المحاور األساسیة(توجد عدة أسالیب لتحدید عدد العوامل  -13

 Screeو    Kaiser Criterion غیر أننا سنعتمد في دراستنا ھذه على أسلوبي. بة محددة من التباینإدراج العوامل التي تفسر نس
Plot.  

النسب اإلجمالیة للتباین المفسر قبل عملیة التدویر مساویة لتلك المحسوبة بعد عملیة التدویر، وال یكمن االختالف إال في توزیع  -14
  .تلك النسب على العوامل المستخرجة

  .201-200ص - بد الوھاب دادن ومحمود فوزي شعوبي، مرجع سابق، صع -15
  .حركة السھم الّنازل في الرسم یمینا أو یسارا یحّدد عدد المجموعات المرغوب -16


