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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  

 
 السادة الباحثني السادة القّراء.

 حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانيةمن  يطالعنا العدد 

بهذه الباقة من األحباث التطبيقية اجلاّدة، وقد لفت انتباهنا حرصها الّدائم على 

ا خبطها املنهجي واملوضوعاتي، احملافظة على صدورها الّدوري باستمرار، والتزامه

ومن ثّم اجتاه الدراسات حنو التطبيق. مع كثافة املاّدة العلمية وتنوعها.

كّل ذلك يدفعنا إىل احلرص على مّد يد العون لطاقم اجمللة بهدف ترسيخ 

هذا التقليد، وتشجيعه على مواصلة العمل يف هذا اإلطار الذي نلمس فيه نوعًا 

الذي يسعى باستمرار إىل تقديم اإلضافة، واليت نرجو من من االجتهاد املهين 

 جهتنا أن حيالفها التوفيق.

هذا النوع من الّدراسات  -باإلضافة إىل ما سبق  –وقد لفت انتباهنا 

؛ وهو ما يعين أن الباحث أخذ البعد التطبيقياملتنوعة، واليت آثر الباحثون فيها 

يضطلع بأدائها على الوجه األكمل،  على عاتقه قضايا جمتمعه رسالًة، عليه ان

بتأمينه بصفته املَؤهََّل ألداء هذه املهّمة واملدِرك خلطورتها والعارف بفرص جناحها 

 للحلول املناسبة.

للعدد الثامن عشر من حوليات جامعة قاملة للعلوم إّن املتصّفح 

هي قضية اإلنسان؛  يعجب بإيثارها لألحباث التطبيقية اليت االجتماعية واإلنسانية

الهتمامها بواقعه، وتتّبعها ملصاحله واهتماماته، من حيث كانت مصلحة اإلنسان 

 هي اهلدف أوال وأخريا.
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حوليات جامعة قاملة للعلوم من  وحنن نصّدر هلذا العدد  -إّننا  

سنظّل نؤّكد على أهمية البحث العلمي، وحنرص على  -االجتماعية واإلنسانية 

نرمَي بالبحث من خالل هذا املنرب، ويهّمنا كثرًيا أْن  النشر للباحثنيتوفري فرص 

، ألّنه املعيّن به وبنتائجه أّواًل وأخريًا، لذلك ندعو، العلمي يف أحضان اجملتمع

باستمرار، إىل مواكبة التطورات احلاصلة يف احمليط الطبيعي واالجتماعي لإلنسان، 

لول الناجعة ذات الفاعلية اجتماعّيا وأن يتجه البحث العلمي إىل تقديم احل

 واقتصادّيا.

حوليات جامعة قاملة من  وبناًء عليه نعلن عن صدور هذا العدد  

 ؛ ونأمل أن حيّقق األمل املنشود.للعلوم االجتماعية واإلنسانية

  وّفقكم اهلل وسّدد خطاكم. 

 رئيس اجلامعة

األستاذ الدكتور حممد منامشة



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

 
 السادة الباحثني السادة القراء.

( من حوليات جامعة قاملة العدد الثامن عشر )نضع بني أيديكم 

، بالشكل الذي ألفتموه يف توزيع مواّده توزيعا للعلوم االجتماعية واإلنسانية

. لتـقارب املنهجييتيح للعدد أن يتشّكل على حنو من االنسجام واموضوعاتيا، 

وحيث إّن مواّد العدد تتنّوع حبسب ختصصاتها فقد سعينا يف ترتيبها ترتيبا 

منهجّيا يراعي يف كّل عدد أسبقية ختّصص بعينه يف الرتتيب حتى تتجّلى 

 ميادين البحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية متآزرة متساوقة على وتر واحد.

ل الباحثني للنشر يف حوليات جامعة قاملة ولقد أسعدنا يف هذا العدد إقبا

 يدفعنا إىل احلرصللعلوم االجتماعية واإلنسانية بشيء من االهتمام، األمر الذي 

على أن نكون عند حسن ظنهم، ونستجيب باستمرار الهتماماتهم  -باستمرار  –

؛ لكونها اهتمامات حمّينة ومؤّسسة، تتموقع يف صلب الراهن، وتكتسب العلمية

ة وجودها من الباحثني أنفسهم بصفتهم أهل ختّصص، واأَلْوىل بالتجاوب شرعي

 مع طبيعة البحث العلمي.

يف هذا اإلطار نقّدم للقارئ الكريم هذا الرصيد من األحباث املوّزعة حبسب 

التخّصص، والعاكسة حلظ هذا العدد من املواضيع واألمساء اجلامعية؛ اليت نأمل 

 اء الكرام شيئًا من قلق املعرفة.أن نثري يف القّرمن ورائها 



 

 

يف اجملال االجتماعي يف البحث وعليه فقد جادت قرحية باحثي هذ العدد 

، ينبغي االهتمام به يف أبعاده اجلواري املصاحب لإلنسان باعتباره مكّونًا اجتماعّيًا

اجملال االقتصادي حنو اإلنسانية واالجتماعية والنفسية. يف الوقت الذي اجته فيه 

التنمية من حيث هي مطلب اقتصادي اجتماعي، تتحّقق يف إطار منظومة من 

؛ باعتبارها أهّم آليات النشاط االقتصادي يف الوقت األنشطة التنظيمية املؤسساتية

تشريح ظاهرة التمويل وحركة الّصرف يف إطار الّراهن، ومن ثّم كان ال بّد من 

تضمن ممارسة األنشطة  مة بضوابط علمية وقانونيةدينامية اجتماعية حمكو

 االجتماعية ضمن األطر املنهجية واملشروعة.

من االنضباط وحيث إّن ممارسة األنشطة اإلنسانية جارية على حنو 

فلقد كان ال بّد من التفكري اجلاّد  والتنظيم القاضيني بتحقيق العدالة االجتماعية،

مّما حيّقق نوعا  للحّريات واحلقوق والواجبات؛ املرافق للنشاط اإلنساني والضامن

 من االنسجام والتوافق يف البنية االجتماعية.

منرب جاّد وحيوّي للّنشر، يضمن لئن كّنا بعد هذا نسعى إىل توفري 

ما يشبع ، فلقد كان يهّمنا كثريا أن جيد القارئ الكريم للباحثني حقوقهم الفكرية

 فضوله املعريف.

   توفيق وسداد املسعى.نرجو من اهلل ال

 

 مدير النشر

عاللشرشيد األستاذ الدكتور 
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 1 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

 جريمة الرشوة في القانون الجزائري

   .بوصــنوبرة مسعــود د 

 ةـقالم - 1491ماي  8جامعة 

الرشوة ظاهرة اجتماعية هلا عدة أوصاف منها أنها مرضية وأنها ضرورة اقتصادية وأنها رذيلة 

ية والقواعد القانونية أخالقية أو أنها فعل حمرم شرعا وجمرم قانونا ملخالفته النواميس األخالق

اجلزائية، غري أن السياسة اجلنائية يف اجلزائر مل تأخذ  بعني االعتبار هذه العوامل، بل قامت 

على تقليد الفكر الفرنسي وأسقطته على مفهوم الرشوة عند جترميها هلذا الفعل، وأثناء 

املتعلق  -رقم ، بل ميكن التأكيد بأن إصدار القانون تعديل قانون العقوبات عام 

بالوقاية من الفساد ومكافحته مل خيرج عن هذا املنهج إذ نقلت النصوص اليت ترسم النموذج 

القانوني للجرائم والعقوبة املقررة لكل فعل إما عن القانون الفرنسي أو عن اتفاقية األمم 

داف يستحسن املتحدة، وحتى اهليئات اليت مت إنشاؤها مل تقم بأي دور فاعل، ولبلوغ األه

إعطاء األولوية للوقاية وتثمني الوازع الديين للمؤمنني والضمري االجتماعي لغري املؤمنني، وأن 

تعدل النصوص مبا حيقق الردع والزجر والتشدد يف وسائل اإلثبات بشكل طردي مع قسوة 

 اجلزاء لتحقيق أغراض العقوبة القائمة على التوازن بني اإلصالح والردع. 

 

Le résumé : 

La corruption est un phénomène social a plusieurs figures, dont elle est malsaine, et une 

nécessité  économique,  et c’est un vice moral et un acte interdit par l’islam  et réprimée en 

droit pénal,  pour violation des normes éthiques et des règle de justice  pénale. Ce pendant 

la politique pénale en Algérie n’a pris en compte tout les facteurs, il est érigé sur la tradition 

de la pensée française et la projeté sur le concept de corruption lors de la criminalisation de 

cet acte, et lors de la modification du code pénal en 2005 ; mais il faut confirmer que le 

promulgation de la loi 01/06 relative à la prévention et la lutte contre la corruption n’est 

pas sorti de sa méthode où les textes 0garantissant la forme juridique des crimes et les 

peines prévues pour chaque acte soit du droit français, soit de la convention des Nations 

Unies. Même les organismes crées n’ont pas joué un rôle efficace. Pour atteindre les objectifs, 

il est recommandé de donner la priorité à la prévention et la valorisation de la foi religieuse 

des croyants et la conscience sociale pour les non-croyants, et d’adapter les textes afin de 
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prévenir a la dissuasion et la militantisme dans les moyens de preuves extrusive avec la 

sévérité de la peine à atteindre l’équilibre entre la reforme et la dissuasion. 

 

Abstract: 

Corruption is a social phenomenon with several figures, of which it is unhealthy, and an 

economic necessity, and it is a moral vice and an act prohibited by Islam and repressed in 

criminal law, for violation of ethical norms and rules of the criminal justice system. This 

during the criminal policy in Algeria did not take into account all the factors, it is erected on 

the tradition of French thought and projected on the concept of corruption when criminalizing 

this act, and when amending the code Criminal offenses in 2005; But it must be confirmed 

that the promulgation of Law 01/06 on the prevention and the fight against corruption did 

not come out of its method where the texts guaranteeing the legal form of the crimes and 

the penalties provided for each act are of the law Or the United Nations Convention. Even 

the organizations created did not play an effective role. To achieve the objectives it is 

recommended to give priority to the prevention and valorization of the religious faith of the 

believers and the social conscience for the non-believers, and to adapt the texts to prevent 

deterrence and militancy in the means of extrusive evidence with the severity of the penalty 

to reach the balance between reform and deterrence. 
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 53 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

الشركات  رلجرائم تسيي خصوصية الركن المادي
 الجزائري في التشريع التجارية

 

  أ. حســام بوحجــر 

 باحث في الدكتوراه                                                          

 1باتنة –الحاج لخضر جامعة                                                          

كلية الحقوق  -اعد أستاذ مس

 والعلوم السياسية

 قالمة - 1491ماي  8جامعة 

houssam.abuhajar@gmail.com         

 
اجلزائري،  التشريع يف التجارية الشركات جلرائم تسيرين املادي بالرك الدراسة هذه تتعلق

للركن املادي جلرائم التسيري متجاوزا بذلك أحكام النظرية العامة  اخاص صوراتاملشرع  إذ تبنى

يعترب السلوك السليب )فعل  رييالتس للركن املادي للجرائم، بقلبه االستثناء قاعدة. ففي جرائم

جيابي )القيام االمتناع( املكون للركن املادي فيها هو القاعدة، يف حني االستثناء هو السلوك اإل

على عكس ما هو معروف يف القواعد العامة. كما أن جرائم اخلطر اليت تعد االستثناء  بعمل(

مة، أصبحت القاعدة العامة يف جرائم التسيري، يف حني أن اجلرائم ذات احسب القواعد الع

 النتيجة )الضرر( أصبحت االستثناء.

 .جرائم التسيري، الركن املادي، الشركات التجارية 

Résumé : 

Cette étude porte sur l’élément matériel des infractions de gestion des sociétés dans la 

législation algérienne. En dépassant la théorie générale de l’élément matériel de l’infraction, le 

législateur algérien a adopté une conception très spécifique de l’élément matériel de 

l’infraction de gestion. En effet, contrairement aux règles générales ,dans les infractions de 

gestion, le comportement négatif (non action) constituant l’élément matériel représente la 

règle et l’exception est le comportement positif.De plus, dans la législation pénale algérienne 

des sociétés, on peut trouver des infractions de risque comme des infractions de dommage. En 

revanche le législateur a adopté une politique de pénalisation dont les infractions de risque  -

l’exception dans la théorie générale-  deviennent la règle et les infractions de dommage 

deviennent l’exception. 

Les  mots  clés : crimes de direction ,élément  matériau, sociétés commerciales. 
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Abstract : 

This study related to the physical element of the crimes of the commercial companies, where 

the Algerian legislature adopted a special vision of the physical corner crimes steering 

surpassing the provisions of the general theory, his heart exclusionary rule. In steering crimes 

negative behavior is the norm, while the exception is the positive behavior other than general 

rules. The danger of crimes are considered by the general rules of the exception, it has 

become the general rule in the management of crimes, while the crimes of the damage has 

become the exception. 

Keywords: steering crimes ,material element, Commercial Companies. 

 

 

1

2

3



 حسام بوحجر أ.

 53 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

4 

5

6



 الجزائري في التشريع الشركات التجارية رلجرائم تسيي خصوصية الركن المادي 

1016 ديسمبر، 18نسانية، العدد حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإل                            53

7

 

 
 

 
 

 

8



 حسام بوحجر أ.

 53 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

9



 الجزائري في التشريع الشركات التجارية رلجرائم تسيي خصوصية الركن المادي 

1016 ديسمبر، 18نسانية، العدد حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإل                            04

10

11



 حسام بوحجر أ.

 04 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

 

 
 

 
 

12

13



 الجزائري في التشريع الشركات التجارية رلجرائم تسيي خصوصية الركن المادي 

1016 ديسمبر، 18نسانية، العدد حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإل                            04

 

 

 

 

 

 



 حسام بوحجر أ.

 05 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

14

15

16

17



 الجزائري في التشريع الشركات التجارية رلجرائم تسيي خصوصية الركن المادي 

1016 ديسمبر، 18نسانية، العدد حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإل                            00

18

19

 

20

 
 

21

22 



 حسام بوحجر أ.

 03 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

 

 

23

24



 الجزائري في التشريع الشركات التجارية رلجرائم تسيي خصوصية الركن المادي 

1016 ديسمبر، 18نسانية، العدد حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإل                            03

 

2526

27

 

28

29

30



 حسام بوحجر أ.

 03 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

31 

 
 

 
 

 
 

 
 



 الجزائري في التشريع الشركات التجارية رلجرائم تسيي خصوصية الركن المادي 

1016 ديسمبر، 18نسانية، العدد حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإل                            03

 

 

 
 

32 
 

 
 

 



 حسام بوحجر أ.

 03 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

 
33

 

 
 

34

 
 

 



 الجزائري في التشريع الشركات التجارية رلجرائم تسيي خصوصية الركن المادي 

1016 ديسمبر، 18نسانية، العدد حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإل                            34

 

35

 

 

 
 

 
 



 حسام بوحجر أ.

 34 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

36

 
 

 
 

37 

                                                         
1

2

 



 الجزائري في التشريع الشركات التجارية رلجرائم تسيي خصوصية الركن المادي 

1016 ديسمبر، 18نسانية، العدد حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإل                            34

                                                                                                                                    

-3

 
4

5

6

7

9

10

11

12
-Larguier Jean, Droit Pénal des affaires, 8

ème
 édition, Arma 365 Coli, Collectionu , 

paris , 1992, P268 . 
13



 حسام بوحجر أ.

 35 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

                                                                                                                                    
14

15

16

17
Larguier Jean,Opcit, P268. 

18
-Conte Philippe, Wiflrid Jeandidier, Droit penal des sociétés commerciales,  Juris 

Calsseur Affaire Finances, Litec, Paris,2004,pp 9-10. 
19

20

21

22

23

24

25

26
Donnedieu du Vabres , Traite de droit criminel et de législation pénal comparée, 

1947, Sirey, paris,  p 111 



 الجزائري في التشريع الشركات التجارية رلجرائم تسيي خصوصية الركن المادي 

1016 ديسمبر، 18نسانية، العدد حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإل                            30

                                                                                                                                    
27

28

29 
30 
31 
32

 
33

 
34

 
35 
36

 
37

 



 جدادوة عــادل. الطالب
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 ضمانات عدم اإلفالت من العقاب في إطار
 نظام روما األساسي

   .جدادوة عــادلالطالب 

 باحث دكتوراه في القانون الدولي االنساني

 -عنابة –باجي مختار جامعة 

adellaw24@hotmail.fr 

رة اإلفالت من ملسرية إنهاء ظاه وانتصاراللعدالة  اخرفاحملكمة اجلنائية الدولية  تعد

املكاشفة واملالحقة واملعاقبة على اجلرائم الدولية اخلطرية اليت تهز  مبادئالعقاب وإرساء 

اجلالدين من العقاب يف مناطق  إلفالتتضع حدا  أننها أواليت من ش اإلنسانية يف ضمريها.

مها من خالل الضمانات اليت يكفلها نظاشتى من العامل حيث يسود قمع القرون الوسطى، 

لكن الواقع العملي أثبت أنه  هناك العديد من العقبات والتحديات اليت تواجهها األساسي، 

 احملكمة يف سبيل حتقيق العدالة الدولية املنشودة .

 احملكمة اجلنائية الدولية ، الضمانات، مكافحة اإلفالت من العقاب ، العقبات، التحديات.

Guarantees of no-impunity under the provisions of the Rome Statute 

 

Summary : 
   The International Criminal Court is the pride of justice and a victory for the march to end 

impunity and to establish the principles of openness, prosecution and punishment of serious 

international crimes that humanity is shaking in her conscience. And that would put an end 

to impunity for torturers from punishment in the various regions of the world where there is 

suppression of the Middle Ages, through the guarantees afforded by the statute, but the 

practice has proved that there are many obstacles and challenges faced by the Court in order 

to achieve international justice sought. 

Key words: International Criminal Court, the guarantees, the fight against impunity, 

obstacles, challenges. 
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Les garanties de non-impunité sous les dispositions  du Statut de Rome 

 

Résumé : 

    La Cour Pénale Internationale est la fierté de la justice et une victoire pour le mars pour 

mettre fin à l'impunité et d'établir les principes d'ouverture, de poursuite et de répression des 

crimes internationaux graves que l'humanité est secoué dans sa conscience. Et ce serait mettre 

un terme à l'impunité pour les tortionnaires de la peine dans les différentes régions du 

monde où il y a la suppression du Moyen Age, à travers les garanties offertes par la loi, mais 

la pratique a prouvé qu'il ya des obstacles et les défis rencontrés par la Cour afin de 

parvenir à la justice internationale demandée. 

Mots clés: Cour Pénale Internationale, les garanties, la lutte contre l'impunité, les 

obstacles, les défis. 
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 العقوبات االقتصادية وأثرها على حقوق اإلنسان
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 تبسة -الحقوق والعلوم السياسية كلية 
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العقوبات االقتصادية هي عقوبات دولية غري عسكرية تستخدم فيها جزاءات ذات طابع 

العقوبات ترتكب بهدف عقابي، وأن هلا آثار وخيمة على اقتصادي ، غري أن الواقع أثبت أن هذه 

حقوق اإلنسان الفردية منها واجلماعية من مجيع النواحي وخباصة تلك احلقوق اليت تضمن 

حق اإلنسان يف احلياة والعيش بكرامة ، فهي حتطم اإلمكانيات املادية للدولة وتعطل التنمية ، 

 الفة للقانون الدولي وترتقي لتصبح جرائم دولية معاقب عليها خم

 العقوبات االقتصادية ، حقوق اإلنسان ، آثار العقوبات االقتصادية  

 

Abstract: 
Economic sanctions are non-military sanctions wherein penalties of an economic 

nature are used, but the reality proved that these sanctions are committed with a punitive 

aim, and have disastrous effects on the individual and collective human rights in all respects, 

especially those rights which guarantee the right to life and to live in dignity, they crash the 

material resources of the state and disrupt development, they graduate to become 

international punishable crimes for violation of international law. 

 
Keywords: economic sanctions, human rights, effects of economic sanctions. 

 

Résumé: 
Les sanctions économiques sont des sanctions non militaires dans lequel des 

pénalités de nature économique sont utilisées, mais la réalité  prouve que ces sanctions sont 

commises avec un but punitif et ont des effets désastreux sur les droits individuels et collectifs 

de l'homme à tous égards, en particulier les droits qui garantissent le droit à la vie et de 

vivre dans la dignité, ils se brisent les ressources matérielles de l'état et perturbent le 

développement, ils deviennent des crimes internationaux punissables pour violation du droit 

international. 

 

Mots-clés: sanctions économiques, droits de l'homme, effets des sanctions économiques. 
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 براهميــة نبيــلالطالب. 

 111 1016ديسمبر ، 18حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

 السياسة المالية في استقطاب  دور
 -حالة الجزائر  -  االستثمار األجنبي المباشر

  الطالب. براهميــة نبيــل 

 -عنابة  –كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 

 -عنابة –باجي مختار جامعة 

 

سدتاراا انذدال املرا د     السياسة املالية ، وبكل أدواتها من أهم حمدددا  ذد ا ا    تعترب

، متوازندة ومداوسدة، ت ا د     كليدة إىل الدول املضيفة، خاصة إذا كانت يف إطاا سياسة اقتصادية 

نقاط قوة ا قتصاد الوطين وبالتال  ا ستفادة من املزايا اليت يقددمها ا سدتاراا انذدال املرا د      

ة ماهددا تفددادا ماالردد  يف  إىل أقصددح  ددد ،كددن ، خاصددة يف الصدداا ا  التصدددي ية ، وحماولدد   

 القطا ا  اإلسرتاتيجية.    

واجلزائ  تعرل ذاهدة مالها مال باق  الدول الاامية  لح تطويع سياستها املالية وخاصة 

الض يرية ماها، لتواكب متطلرا  اأس املال املال  الدول .

قا  العامة ، السياسة املالية ، مة ، الافاا ستاراا انذال املرا   ، اإلي ادا  الع

. ا قتصاد اجلزائ ا

 : 

Les instruments de la politique financière constituent sans nul doute l’un des facteurs 

déterminants d’attrait des investissements étrangers directs (IDE) au profit du pays hôte. Des 

lors, il importe par souci d’opportunité, qu’elle puisse être l’émanation d’une approche globale 

en terme de politique économique équilibrée, fondée sur une vision à long terme. A terme, 

l’objectif étant de tirer profit des avantages que procureraient les IDE, notamment en 

instaurant des conditions favorables à l’émergence d’un tissu industriel compétitif sur le plan 

international. 

L’Algérie n’est pas du reste, puisque les intentions sont clairement affichées  du cote des 

pouvoirs publics, comme en témoignent les reformes incitatives mises en œuvre ces derniers 

années sur les plan financier et sur le plan de la fiscalité 
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Mots-clés : Les IDE- Recettes publiques-Dépenses publiques-Politique financière-Economie 

algérienne 

Abstract:  

There is no doubt that fiscal policy, and all the paraphernalia of the most important 

determinants of attracting foreign direct investment to the host countries, especially if they 

are in the context of economic policy in general, balanced and well thought out, taking into 

account the strengths of the national economy and thus benefit from the advantages offered 

by foreign direct investment to the maximum extent possible, especially in export industries, 

and an attempt to avoid the disadvantages in strategic sectors. 

Algeria is working hard like the rest of the developing countries to adapt fiscal policy, 

especially tax ones, to cope with the requirements of the international financial capital.  

Key words: foreign direct investment, public revenues, public expenditure, fiscal policy, 

the Algerian economy 
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  أحمـــد فنيـــدس. د 

 -قالمة – 1491ماي  8جامعة 

 صادية ــــــــــــظاهرة عاملية هلا أبعادها اخلطرية على خطط التنمية االقت هوالتلوث البيئي

تتمثل كن استخدامها ملواجهتهواألدوات الضريبية اليت مي، واالجتماعية وعلى رفاهية اجملتمع

يف فرض الضرائب البيئية أو تقديم حوافز ضريبية.

لتعزيز مبدأ امللوث يدفع ودمج تكاليف إصالح األضرار يف  تفرض الضرائب البيئيةف

سعر املنتج، وخلق احلافز لكل من املنتجني واملستهلكني بتغيري النشاطات املؤثرة سلبًا على 

أكرب على التلوث، وزيادة العائدات اليت ميكن توجيهها إىل حتسني البيئة، وحتقيق سيطرة 

تلعب دورا هاما يف ختفيض درجة التلوث إذا ما أحسن اختيار احلوافز الضريبية فأما ، البيئة

أدواتها مبا يوفر حافزا ملصادر التلوث سواء كانت منشأة أو أفراد لتخفيض ما يصدر عنها من 

 تلوث.

بيئية يؤدي إىل حتقيق نفس مستوى احلد من التلوث الذي واستخدام الضرائب ال

 يرتتب على تطبيق األدوات التنظيمية ولكن بقدر أقل من النفقات والتكاليف.

 التلوث البيئي، اجلباية البيئية، امللوث يدفع، احلوافز الضريبية، محاية البيئة.

Résumé: 

La pollution de l'environnement est un phénomène mondial qui a des conséquences 

graves sur les plans du développement économique et social et sur le bien-être de la société,  

et les outils fiscaux qui peuvent être utilisés pour lutter contre ce phénomène sont 

l’imposition  de taxes fiscales environnementales ou le recours aux  incitations fiscales. 

La fiscalité environnementale doit promouvoir le principe du pollueur-payeur et 

l'intégration de la réparation des dommages dans le prix des coûts des produits, elle doit 

aussi  créer une incitation pour les producteurs et les consommateurs pour changer  les 

activités qui ont une influence  négative sur  l'environnement et ainsi arriver à  maitriser  la 

pollution et accroître les recettes qui peuvent être orientées vers l'amélioration de 

l'environnement, L'incitation fiscale joue un rôle très important  dans la  réduction de la 
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pollution si l’on choisit les meilleurs outils pour inciter les pollueurs, qu’ils soient  entreprises 

ou  particuliers, à réduire les polluants qui se dégagent  de leurs installations. 

 L'utilisation des taxes fiscales environnementales  mène vers  le même niveau, dans 

la réduction de la pollution, que celui engendré par l'application de la réglementation, mais 

avec moins de frais et dépenses. 

Mots clés: Pollution de l'environnement, la fiscalité environnementale, le pollueur-payeur, 

les incitations fiscales, la protection de l'environnement. 

Abstract: 

Pollution of the environment is a global phenomenon that has serious consequences in 

terms of economic and social development and the welfare of society, and fiscal tools that can 

be used to fight against this phenomenon is the imposition environmental taxes or tax the 

use of tax incentives. 

Environmental taxation should promote the polluter pays principle and the integration 

of compensation for damage in the price of the product cost, it must also create an incentive 

for producers and consumers to change the activities that have a negative influence on the 

environment and thus get to control pollution and raise revenue that can be directed towards 

improving the environment, the tax incentive plays a very important role in the reduction of 

pollution if the best tools we choose to encourage polluters, whether companies or individuals, 

to reduce pollutants that emerge from their facilities. 

The use of environmental taxes tax leads to the same level, in reducing pollution, as 

caused by the application of the regulation, but with less fees and expenses. 

Key words: Environmental pollution, Environmentaltax, polluter pays, taxes  incentives, 

Environmental  protection. 
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مؤتمر 

ن تغير باريس بشأ
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سياسات أسعار الصرف في األسواق الناشئة 
 واالقتصاديات االنتقالية في ضوء

 االضطرابات المالية العالمية
 -الدروس المستفادة لالقتصاد الجزائري  -

  سماعلي فــوزي .د 

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم 

 قالمة - 1491ماي  8جامعة 

ة املالية حتديات كربى، فالنظام الدولي الراهن يكشف أوجه الضعف ختلق العومل

االقتصادية للبلدان بسرعة، ويعاقبها عليها كما أنه ييسر نقل االضطرابات املالية على الصعيد 

العاملي، لذلك فمن الضروري أن تتمتع البلدان بسياسات اقتصادية مناسبة و متجانسة، و على 

القتصاديات الناشئة عانت من صعوبات كبرية من جراء التدفقات الرغم من أن العديد من ا

الرأمسالية، فمن املهم أن ال يؤدي ذالك إىل تقييد حركة التدفقات بني البلدان فاملطلوب هو 

انتهاج تدابري مناسبة، لتقليل املخاطر اليت ميكن أن ختلقها تدفقات رؤوس األموال، و جيب أن 

ي سليمة، مع وجود وضعية مالية سليمة للميزانية و توازن تكون أساسيات االقتصاد الكل

 خارجي، غري أنه من املهم خباصة، حتسني اإلشراف على النظم املالية و لوائحها و شفافيتها.

، يف املكسيك 7991-7991و على ضوء ما حدث يف البلدان األسيوية يف 

ينبغي للبلدان أن  ،7991و نظام النقد األوروبي  1001-1007، يف األرجنتني 7991

ر إىل السياق الراهن ظتعمل كذلك على جعل ترتيباتها املتعلقة بسعر الصرف أكثر مرونة، بالن

 لالقتصاديات املنفتحة أمام تدفق رؤوس األموال، اليت تتحرك بسرعة مرتفعة من بلد آلخر.

املناطق املستهدفة، حترير مالي، تدفق رؤوس األموال، أسعار صرف مثبتة ومربوطة، 

 الدولرة.

Résumé : 

La mondialisation des finances est à l'origine de sérieux défis, Le système financier 

international d'aujourd'hui montre du doigt et sanctionne rapidement, les faiblesses 

économiques des pays, tout en facilitant la propagations des secousses financières dans le 

monde entier, Il est donc essentiel pour les pays de maintenir des politiques économiques 

appropriées et cohérentes, Bien que plusieurs économies émergents aient connu récemment de 

graves difficultés liées aux flux de capitaux, il importe de ne pas entraver la mobilité 

international des fonds, Il convient plutôt de prendre les mesures nécessaires pour réduire les 

risques qu'il peuvent présenter, Les données macroéconomiques fondamentales doivent être 
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solides, la situation budgétaire saine, et la position extérieure équilibrée, Surtout, La 

surveillance, la régulation et la transparence des systèmes financiers doivent être améliorées. 

S'inspirant de ce qu'ont fait les pays asiatiques en 1997-1998, le Mexique 1994, 

l'Argentine 2001-2002 et le système monétaire européen en 1992, les pays devrait envisager 

aussi d'assouplir davantage leur régimes de change, car les économies n'opposent plus 

d'obstacles aux flux de capitaux passant très rapidement d'un pays à l'autre. 

Mots Clés: Libéralisation Financière, Flux de Capitaux, Taux de Change Fixe et Arrimé,

Zone-Objectif, Dollarisation.
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النظام النقدي واملاال   ذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على التطورات اليت شهدها تهدف ه

، و انا  للال   نظاام التواو    قد ما  النظاام املاذ ور ح اخمال ةتلتاة خمتاى و ال إىل        ف ،الدول 

م خملة موطياتها وتأثرياتها اخلا ة على  ويد االقتصاد الدول ، ومل تلن املؤسسات املالياة    

اخاتلل التاواميف   متا ال    ن حناأ  عان تلال التطاورات وماا الممهاا ما        لناشئةالدول النامية وا

 تطلا    الادول  أيف حتقيا  االساتق ار   النظاام املاال      توّ ال  الدراساة إال   االقتصاد ات الللية. 

حاا  لتال إمالاة التضاار  ااب سياسااتها       والنامياة  قدرا  اريريا مان التوااويف ااب الاريلد الصاناعية       

ية وحتقي  االنسجام اب تلل السياسات واب األهداف االقتصاد ة اليت تسوى  ال  النقد ة واملال

منها إىل حتقيقها.

النظام النقدي الدول ، النظام املاال  الادول ، الووملاة املالياة، الت   ا  املاال ، االنادما         

 املال .

Résumé

Cette étude vise à illustrer le développement du système monétaire et financier 

international qui est passé par des étapes différentes pour arriver au système monétaire 

flottant, chaque étape avait ses spécificités est ses influences sur le plan économique 

internationale. Les institutions financières des pays en voie de développement et les pays 

émergents n’été pas à l'abri de ces développements et des aménagements du déséquilibre 

dans les agrégations Macro-économiques. L'étude a révélé que la stabilisation du système 

financier international exige beaucoup de coopération entre les pays industrialisés et les pays 

en voie de développement pour assurer l'élimination des contradictions entre les politiques 

monétaires et budgétaires et de parvenir à l'harmonie entre les politiques et les objectifs 

économiques, dont chacun cherche à atteindre. 

Mots clés: Le système monétaire international, le système financier international, la 

mondialisation financière, la libéralisation financière, l'intégration financière. 
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Abstract: 

The aim of this study is to light up the developments of the international monetary 

and financial system, the system has gone through different stages until it reached what is 

now, and each phase has its input and effect on the level of the international economy.. 

Financial institutions in developing and emerging countries were not immune to these 

developments and improvements of the imbalance in the Macroeconomic aggregates. The study 

found, however, to stabilize the global financial system requires a great deal of cooperation 

between industrialized and developing countries to ensure the removal of conflicts between 

monetary and fiscal policies and achieve harmony between those policies and the economic 

objectives, each of which seeks to achieve. 

Key Words:  The international monetary system, the international financial system, 

financial globalization, financial liberalization, Financial Integration. 
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 المدخل اإلنتاجي للتكامل االقتصادي االقليمي
 كأداة لتحقيق التنمية االقتصادية لدول المغرب العربي

   .لربـــاع الهــادي د 

 عنابـة –جامعة باج مختــار 

    

تدور هذه الدراسة، حول تسليط الضوء حنو املدخل ما قبل تبادلي للعملية التكاملية من خالل 

دخل االنتاجي للتكامل االقتصادي االقليمي ، وتوضيح الشروط الواجب توفرها لكي يستطيع امل

 أن  يساهم هذا األخري إقليميا يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية .

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل حمدودية املدخل التبادلي) التجاري( للتكامل  

امة ، ودول املغرب العربي  خاصة يف حتقيق األهداف االقتصادي بالنسبة للدول النامية ع

االسرتاتيجية، انطالقا من أن مشكالت هذه البلدان هي بنيوية متعلقة بتخلف القطاعات 

اإلنتاجية الرئيسية .

 التكامل اإلنتاجي -التنمية االقتصاديةاستدامة - اإلقليمي التكامل االقتصادي الكلمات المفتاحية:

Résumé:  

Cette étude  met en avant l’insertion pré- interactive de l’opération d’intégration, via 

l’insertion productive de l’intégration territoriale. Elle tente de présenter les conditions à 

remplir  pour que cette intégration puisse atteindre  des objectifs de développement 

économique. 

L’étude tire son importance des limites de l’insertion d’échanges commerciaux, de l’intégration 

économique des pays en développement, généralement, et les pays du Maghreb Arabe, en 

particulier, afin de réaliser les objectifs stratégiques ; en sachant que les problèmes de ces 

pays sont d’ordres structurels,  liés aux faiblesses des secteurs productifs. 

Mots clés : Intégration économique régionale- Le développent durable économique- 

Intégration productive  
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Abstract  : 

This study highlights the pre interactive insertion of the integration operation via the 

productive integration of territorial integration. 

 It tries to present the conditions for this integration to achieve economic development goals. 

The study has important limitations inserting trade, economic integration of developing 

countries generally and the Arab Maghreb countries, in particular, to achieve the strategic 

objectives; knowing that the problems of these countries are structural orders, related to 

weakness of the productive sectors.. 

Keywords : The economic integration régionale- develop economically sustainable 

productive integration. 

إن نظرية التكامل االقتصادي يجب أن تستند إلى منطق االقتصاد السياسي للتنمية ، 

 إقليميا ودوليا ، وليس إلى منطق االقتصاد البحت (...الباحث
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1-KABEYA TSHIKUKU ‘’ intégration économique national, cahier économique et 

sociaux  ‘’ , presses universitaires du Zair – Kinchassa , septembre décembre 1981. 

P 197 .  

 

 

 

- - 5 Djamel Eddine Guechi”  l’union du maghreb Arabe : nateration et devloppent 

économique “ Casbah Edition ,Alger ,2002,page 70. 
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 احتياطيات  استخدامالخيارات االئتمانيـة في 
 -دراسـة حـالة الجزائــر - الصــرف األجنبي

 

  .نور الدين عبابسةأ 

 أ.د. بوراس احمد 

 االقتصاد والتسييركلية 

 الجزائر - أم البواقيجامعة 

على  الوقوفيكتسي موضوع إدارة واستخدام االحتياطيات الدولية نقطة ارتكاز أساسية يف 

تنامي  خضم وفق اإلمكانيات املالية املتاحة يف االسرتاتيجيات االقتصادية املستهدفة، ةحقيق

ليت عرفتها ااملاليـة الطفرة ليت أضحت تهدد الكيانات االقتصادية وقد أدت ااملالية  األزماتحدة 

 الكتاب الفات بنياألجنبية وبروز اختمع تكديس كم هائل من األموال االقتصاديات النفطية،

تبلور فكــرة ، إىل املخاطرةد والسيولة مع العـائ بني اعتبارات املفاضلة واالقتـصاديني حول

ضـرورة  مما استدعي  املتخلفة، تن املتقدمة  يف تنمية االقتصاديااملصاحل املشتـــركة للبلدا

ة تقييم ـي مع حماولاد اجلزائرــيف االقتصالصرف األجنيب ات طحبث جماالت استخدام احتيا

واقعه.

.، معدل الفائدةاألجنيبالصرف  احتياطي ،سعر الصرف

Abstract : 
The issue of  the management and the use of international reserves is a fundamental basic 

stand when thinking over the reality of the  targeted economic strategies in accordance with 

the available financial possibilities in the midst of the growing acuity of the financial crisis 

which have become a threat to the economic entities, the financial boom made by oil 

economies  along with the accumulation  of a considerable quantity  of foreign currency and 

the crystallization of the idea of  developed countries common interests through making 

others various economies grow , with the conviction that one of the groups prosperity rests 

on the prosperity of the others ,and the poverty of one of them is caused by the others took 

the lead , and to the inclusive multiplicity in using and employing foreign currency reserves 

with the emergence of differences between authors and economists over preferencial 

considerations between liquidity and the returns  in riskiness , a thing that calls for the 

necessity of searching for fields to use foreign exchange needs in the algerian economy , 

along  with an attempt to assess its reality. 

 
key words : exchange rate , foreign currency reserve , interest rate. 
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Résumé : 

La question de gestion des reserves internationals, est considerer comme le pivot central 

permettant d’envisager les véritables stratègier èconomiques, selon les ressources financiers 

disponibles, dans un contexte d’aggravation, de crises financière menaçant les entités  

économiques ,.l'essor financier qu’ont connu les économies pétrolières, avec un cumul financier 

considérable de devises étrangères ,ainsi que la prise de conscience par pays développés de la 

nécessité d’assister les pays sous développés , dans le processus de développement ,et les 

économistes au sujet des écarts entre la liquidité et rentre avec risqué. Ceci a conduit à 

chercher les différent possibilistes d’utiliser, les réserves de devises dans l’économie algérienne 

tout en tentant d’èvaluersa réalité.  

Mots clés : taux de change, réserve de devises étrangères, taux d’intèret. 
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 أ.د. حمداوي وسيلــة 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

       -قالمة – 1491ماي  8جامعة 

 مشعلي بــالل. الطالب 

 قتصادية وعلوم التسييركلية العلوم اال

       -عنابة  –باجي مختار جامعة 

 

تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على أثر ضغوط العمل مبختلف مصادرها )غموض الدور، 

صراع الدور، عبء الدور( على األداء الوظيفي إلداريي كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

بقاملة، وبغية الوصول إىل نتائج خبصوص هذا املوضوع مت  5491ماي  8التسيري جبامعة 

أواًل دراسة اجلانب النظري من خالل التطرق إىل مفهوم كل من ضغوط العمل واألداء 

 15الوظيفي ثم دراسة اجلانب التطبيقي من خالل توزيع استمارة استبيان على عينة من 

الكلية ومن ثم القيام بتحليل هذه االستبيانات شخص موزعني على خمتلف الوظائف اإلدارية ب

واستخالص النتائج. وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك مستويات متوسطة من ضغوط العمل 

بينما مت تسجيل مستوى أداء وظيفي مقبول، وأن هناك عالقة تأثري وارتباط لُبعد غموض 

  الدور مع األداء الوظيفي عكس كل من عبء الدور وصراع الدور.

  ضغوط العمل، األداء الوظيفي، إدارة األعمال، ظروف العمل.

Abstract:  

This study aims to know the effect of job stress with its different resources(role embiguity, 

role conflict, role load) on job performance for economic and management sciences  faculty 

administrators of Guelma university, in order to reach results about this subject it starts with 

the theoretic side through defining job stress and job performance, then applicative side 

through the distribution of questionnaire papers on a sample of 52 Person distributed in 

different administrative faculty  jobs than analyzing these questionnaire and finding results. 

The outcome of this study is that there is an average rate of job stress but an acceptable 

rate of job performance is recorded, and there is an effect and significant correlation 

relationship between role ambiguity and job performance in contrast to role load and role 

conflict.  
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Key Words : Job stress, Job performance,  Management, working conditions.    

Résumé:  

Cette étude vise à connaître l'effet du stress au travail avec ses différentes ressources 

(l’ambiguïté du rôle, le conflit de rôle, la charge de rôle) sur la performance professionnelle 

des administrateurs des sciences économiques et de gestion de l'Université de Guelma. L’étude 

théorique définit les concepts utilisé dans la recherche :  le stress au travail, la performance 

professionnelle,…etc. Une étude pratique a été réalisée au niveaux de la faculté des sciences 

économique et de gestion de l’université de Guelma sur un échantillon de 52 personnes 

réparti dans différents postes administratives. Les résultats de cette étude indique qu'il y a un 

taux moyen de stress au travail et un taux acceptable de performance professionnelle. Il 

existe par ailleurs un effet et une relation de corrélation significative entre l'ambiguïté du rôle 

et la performance professionnelle, contrairement à la charge de rôle et au conflit de rôle. 

Mots clés: Stress au travail, Performance professionnelle, la gestion, conditions de travail.
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 مقاربة سوسيولوجية لقطاع السياحة في الجزائر 
 من منظور األمن االجتماعي
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 العلوم اقتصادية والتجارية   كلية     
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تعترب السياحة من أهم أدوات التنمية السياحية املعاصرة، اليت تهدف إىل زيادة 

ل الفردي احلقيقي والقومي، وإىل تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية الدخ

عترب ضرورة من ضرورات التنمية املستدامة تومن هنا فالسياحة ،واإلنسانية واملادية يف البالد 

أن تواجه املنافسة يف السوق السياحية  من كن الدو  خووصا النامية منهامت يتالرشيدة ال

لتالي فإن ختطيط التنمية السياحية يعترب جزًء ال يتجزأ من خطة التنمية االقتوادية الدولية. وبا

واالجتماعية الذي يقتضي إلزام كافة األقاليم واألجهزة واإلدارات احلكومية وغري احلكومية 

 بتنفيذ السياسة التنموية السياحية 

 ،احمللي ،حية، األمن السياحي، الناتجالسيا  ،السياحي، التنمية  ،االقتواد

 .والسياحة ،إلمجاليا

Abstract : 

 The Tourist is considered one of the most important tools of contemporary tourist 

development, aiming at increasing the real individual and national income, and for an overall 

civilized development that includes all natural, human and material resources of a nation. 

Consequently, the tourist is regarded as a necessity for a wise and sustainable development 

that enables countries, especially developing ones, to face competition in the international 

tourism market. Hence, planning tourist development is considered an integral part of a social 

and economic development plan. All, regions, apparatuses, governmental and non- 

governmental administrations should be obliged to implement the tourist development policy  

Key words: tourism economy, the development of tourism, Tourism Security, output 

insisted Ṧ me to the total and tourism. 
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 تطورات المحيط وآثاره على تسيير المعارف في المؤسسة

  بخاخشة موسى .د 

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم 

 قالمة – 1491ماي  8جامعة 

moussa.b24@hotmail.fr 

ة تطورات احمليط املعقدة وأثر ذلك على املؤسسة اليت حتاول معرف تعاجل هذه الدراسة

التطورات املستقبلية، وبالتالي زيادة قدرتها على التكيف والتعلم أكثر؛ وتغيري أهدافها من خالل 

املعرفة املسبقة واالستعالم اجليد هلذه التطورات، وبالتالي تسيري خمتلف املعارف الداخلية 

واخلارجية، حيث تصبح املؤسسة يف النهاية حمفظة من املعارف تسمح هلا بالبقاء 

 ستمرارية.واال

املنظمات  تسيري املعارف، تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال بالعربية وليس بالفرنسية،

 املتعلمة، املوارد الداخلية، اليقظة، امليزة التنافسية، تطورات احمليط.

Résumé: 

 Cette étude portait sur les évolutions de l'environnement de l'océan complexes et 

leur impact sur l'organisation qui essaie de découvrir les évolutions futurs, augmentant ainsi 

leur capacité à s'adapter de plus en apprendre et changer leurs objectifs par la connaissance 

préalable et bonne requête de ces développements, et donc la conduite des différentes 

connaissances des internes et externes, où l'organisation devient à la fin un portefeuille de 

connaissances lui permettre de rester et de continuité. 

 

Mots-clés: La gestion des connaissances, (TIC), Les organisations apprenantes, La veille, 

Les ressources internes, L'avantage concurrentiel, Les évolutions de l'environnement. 

 

Abstract :  

This study focused on complex ocean environment changes and their impact on the 

organization that is trying to uncover future developments, increasing their ability to adapt 

more to learn and change their goals through prior knowledge And good request of these 

developments, and therefore the conduct of different knowledge of internal and external, 

where the organization becomes in the end a portfolio of knowledge to allow it to remain 

and continuity. 
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Keywords: Knowledge Management, ICT, Learning organizations, Internal resources, 

Competitive advantage, Changes in the environment. 
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دراسة ميدانية ألثر اإلرشاد الجماعي في التخفيف من 
 العدوانية لدى التلميذ المراهق من وجهة نظر 
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يف الثانويات  اإلرشادمستشاري  مرضية كالعدوانية، ويعجز سلوكيات يف الثانوياتتظهر

أخذ أهميته الذي ي يف املوضوع  نا للبحثدفعما  اهذ تعدد مهامهم،و عن مواجهتها لقلتهم

إبراز أسلوب اقتصادي  هدف إىليرة العدوانية ومن أهمية فئة التالميذ املراهقني ، كما من خطو

حول كل من ة مشلت الدراسة فصوال نظريو ،توسيع املساعدة اإلرشادية و يف الوقت واجلهد

 مت وفقا لفروض الدراسةواملراهقة وجانبا تطبيقيا  ،العدوانية النفسي اجلماعي ،االرشاد 

أن على  نستشارياملاتفق غالبية و بحث،الستمارة الباحثة اأعدت  كماهج الوصفي م املناستخدا

املراهق. عند التلميذ ةعدوانيال ففخي اجلماعي اإلرشاد

املراهقة،  العدوانية،  اإلرشاد النفسي اجلماعي

Résumé :   

           Dans l’établissement scolaire , on voit plusieurs types de comportement 

pathologiques , et on constate moins de conseillers d’orientations , ce qui représente le 

premier objectif de cette étude , et qui est importante compte tenu de l’étendue du 

phénomène et de la catégorie des adolescents écoliers touchées ,Son objectif est d’élargir 

l’aide psychologique en mettant d’abord  une méthode économique en temps et demandant 

moins d’effort : le counseling de groupe. 

L’étude inclue des chapitres théoriques : le couseling de groupes, l’agressivité et l’adolescence 

et un chapitre pratique , selon l’approche descriptive utilisée selon différente hypothèse , un 

formulaire  est conçu à cet effet, Les résultats confirment que le counseling et efficace sur la 

diminution de l’agressivité. 

Mots clés: Le counseling de groupe  ، Agressivité   Adolescence 



 دراسة ميدانية ألثر اإلرشاد الجماعي في التخفيف من العدوانية لدى التلميذ المراهق من وجهة نظر 

  -قالمة و الطارف  -بمدينتي مستشاري التوجيه المدرسي و المهني 
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Summary :   

  In the educational establishment, we see many types of pathological behaviors , in 

contrast the least of orientation counselors and their multiple tasks, and this represents the 

objective of this study , it’s importance comes from the phenomenon of aggression, and the 

category of adolescents schoolboy; it aims to broaden the indication of psychological help by 

highlighting the economic method in time and effort  the group counseling , The study has 

a theoretical chapters  the group counseling, aggression ,adolescence, and a practical part in 

the descriptive approach used according to the hypotheses, likewise a form prepared for that, 

the results confirmed that group counseling has an influence on the reduction of aggressive 

behaviors of the adolescent schoolboy.  

Key Words: Collective psychological counseling   Aggression  ،adolescence 
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Le counseling de groupe : c’est la génération de l’aide psychologique 

qui  vise à aider l’individu à dépister ses problèmes, à développer ses 

capacités afin d’aboutir à une certaine homéostasie et un bien être 

psychique 

Agressivité : c’est un comportement produit par l’individu visant le 

mal à /aux l’autre /s, que ce soit  corporel verbal, d’une manière 

volontaire.   

Adolescence : c’est un stade du développement se situant entre 

l’enfance et l’âge adulte, c’est –à-dire entre 12 et 18 ans chez la fille et 

entre 14 et 20 ans chez le garçon. 

Collective psychological counseling; Mainstreaming the process of 

helping the individual to understand himself and solving his problems 

for compatibility and mental health. 

Aggression; a behavior issued by the individual in order to harm an 

individual or individuals, whether physically or verbally, directly or 

indirectly. 

adolescence; A transitional stage between childhood and adulthood, it 

is between 12 and 18 years for females and between 14 and 20 years 

for males .
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 اإلرهاب في الدراما األمريكية
Syriana " و " Body Of Liesدراسة سيميولوجية لفيلمي:

    .علــي ســردوكأ 

 علوم االعالم واالتصالقسم 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 عنابة -باجي مختار جامعة 
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إن كانت املواد اإلخبارية يف القنوات الفضائية األمريكية من أكثر مظاهر احلملة اإلعالمية 

ن األفالم السينمائية تعد شكال آخر من أشكال التحول اإلعالمي إاألمريكية على اإلرهاب، ف

اهات معينة األمريكي باجتاه تكثيف الرسائل املوجهة للمتلقي اليت تستهدف غرس أفكار واجت

سبتمرب على تكثيف إنتاج  حول ظاهرة اإلرهاب، حيث عملت "هوليوود" بعد أحداث 

األفالم اليت تتناول اإلرهاب من زوايا خمتلفة.

وتؤكد أكثر من دراسة مسحية، أن هناك عالقة بني التعرض لقضايا اإلرهاب يف املواد اليت      

السينمائية(، وبني إدراك الرأي العام هلذه القضايا  تقدمها وسائل اإلعالم )من بينها األفالم

وتقييمه هلا وللسياسات اليت يقرتحها صناع القرار ملواجهة هذه القضايا، ومن مثة خلق رأي عام 

قادر على دعم حكوماته وصناع القرار يف اجملتمع الختاذ السياسات املالئمة للتصدي هلذه 

الظاهرة.

كشف مسات املعاجلة السينمائية األمريكية لظاهرة اإلرهاب،  وسنحاول يف دراستنا هذه     

وتأثري تلك املعاجلة يف تشكيل صورة منطية عن العرب واملسلمني من خالل إجراء حتليل 

 سيميولوجي لفيلمي "كتلة أكاذيب" و" سرييانا".

املسلمني.صورة العرب وهوليوود، اإلرهاب، الدراما، السينما األمريكية، 

Abstract 

       The cinema is another form of American Media shift towards intensifying messages 

directed to the public that target instilling certain ideas and trends about terrorism. 

       After 9/11 Hollywood worked on intensifying movies production dealing with terrorism 

from different angles, a lot of surveys emphasize that there is a relationship between exposure 

to the issues of terrorism in the media (including movies), and the perception of public 

opinion on these issues which is the main cause of stereotypes construction. 

mailto:aliserdouk@gmail.com
mailto:aliserdouk@gmail.com
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       In this study we will try to revealed the American cinematic conceptions of terrorism, 

and the impact of those conceptions in the construction of Arabs and Muslims stereotypes, by 

a semiological analysis of two american movies « body of lies » and « syriana ». 

Keywords : cinema, drama, hollywood, arabs and muslims stereotypes. 
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المعهد الوطني  -واقع االتصال البيئي في الجزائر
 للتكوينات البيئية انموذجا

 
 مسعودان نسمة .الطالبة 

 تخصص االتصال والتجديـد

 -عنابة  -باجي مختـارجامعة 

 غروبــة دليــلة. د 

 قسم علوم االعالم واالتصال

 -عنابة  –باجي مختار جامعة 

 

 

 

، نظرا ملا تشهده من تدهور كبري، ويف خضم هذا القلق ئة يف اجلزائرتضاعف االهتمام بالبي

 ذا التدهور اطخيري.هل حلول املتنامي سارع الضمري العاملي إىل البحث عن

و وسائل اإلعالم قد بادرت بعدة أنشية  فاجلزائر من خالل وزارتها و من خالل مجعياتها 

مل املوجود بني خمتلف األنشية البيئية يف اجلزائر بيئية. إال أننا ال نلمس التكا اتصاليةتربوية 

باإلضافة إىل ذلك جند بأن هذه اجلهود تبذهلا ، فهذه األنشية منفصلة عن بعضها البعض

بشكل كبري الوزارة املعنية بشؤون البيئة و يف الغالب تهتم بالتنسيق مع الوزارات األخرى. لذا 

 اسرتاتيجياتحتتاج إىل تنسيق أكرب و إعداد  ةيدتبقى الربامج البيئية يف اجلزائر جتربة جد

 جديدة ختدم الوسط البيئي.

 االتصال البيئي،  التنمية املستدامة،  البيئة، الوعي البيئي.

Résumé : 

 L’Algérie a évoqué une grande préoccupation pour l’environnement, en raison d'une 

détérioration importante, ce qui a été le cas du monde entier, qui a toujours tenté de 

trouver des solutions efficaces à cette détérioration. 

 

L’Algérie à travers son ministère de l’environnement et par le biais des associations et les 

médias a initié plusieurs activités environnementales. 

 

Les écologistes ont fournis des efforts et des activités  et mis en œuvre des programmes 

environnementaux en Algérie, cette nouvelle expérience a besoin de coordination et de 

préparation de nouvelles stratégies pour servir le milieux  environnemental. 

 
Mots clés: communication environnementale, le développement durable, l'environnement, et 

sensibilisation à l'environnement. 
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Abstract : 

We have recently increased interest in the environment, due to the significant deterioration of 

witnessing, in the midst of this growing concern rushed conscience of the world to search for 

solutions capable according to this serious deterioration. 

 Algeria through her ministry and through their associations, teachers and the media.... and 

so did not remind them of who has initiated several educational activities environmental 

communication. However, we do not touch the complementarity between the various 

environmental activities in Algeria these activities are separate from each other. In addition, 

we find that these efforts exerted by the ministry greatly concerned with the environment and 

are mostly interested in coordination with other ministries. So keep environmental programs in 

Algeria, a new experience you need to greater coordination and preparation of new strategies 

serve the environmental center 

 
Keywords : environmental communication, Sustainable development,Environnement, 

Sustainable development. 
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الشرلقي لقليم اإلب الوضعية املهنية ملخرجات التعليم الثانويعلى  فه الدراسة بالتعرهذ اهتمت

 -من منظور سوسيو ،املهن املختلفةو ما تسعى لتحقيقه من توافق مع متطلبات اجلزائري 

خلصنا إىل أن  و لقد .على التنمية اإللقليمية التعليمهذا النوع من و هذا لتوضيح أثر  القتصادي

كما تساهم  هذه الفئة حتتل مكانة ال بئس بها يف السلم الوظيفي للمؤسسات اليت تعمل بها،

بدرجة كبرية  يف التنمية اإللقليمية، باعتبار أنها حلقة ال ميكن االستغناء عنها فيما خيص 

 تطوير اإللقليم الذي توجد فيه. 

 اإللقليمي، التنمية اإللقليمية.التعليم الثانوي، خمرجات التعليم الثانوي، سوق العمل

Résumé : 
 Cette étude vise à identifier l'état professionnelle des résultats de l'enseignement 

secondaire dans la région de l'Est algérien, et  ce qu’elle cherche à assurer de compatibilité 

avec les exigences des professions dans le marché du travail régional en fonction de  la 

perspective  socio - historique, pour clarifier l'effet de ce genre d’enseignement sur le 

développement régional.  où nous avons conclu  que la  position de cette catégorie 

primordiale  dans la hiérarchie de l'institution ou elle travaille  contribuent de manière 

significative au développement régional, aussi elle est essentielle en ce qui concerne le 

développement de la zone dans laquelle elle existe .  

 

Les mots clés : enseignement secondaire, sorties de l’enseignement secondaire, marché du 

travail régional. développement régional. 
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 حركة اإلخوان المسلمين وإشكالية التحول 
 الديمقراطي في مصر
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 ةعلى الساحة السياسهذا املقال أسباب الصعود السريع حلركة اإلخوان املسلمني  يناقش

من خالل االنتقال من املعارضة إىل السلطة، و تداعيات هذا الصعود على التحول  ،املصرية

التطرق ب بدءا، هلا للحكمبعد وصو السريع للحركة اإلخفاقمبصر خصوصا يف ظل  الدميقراطي

لنشأة حركة اإلخوان وأهدافها، ومراحل ولوجها يف العملية السياسية مبصر قبل وبعد ثورة 

وصوال إىل دراسة مستقبل عملها السياسي يف ظل عودة هيمنة العسكر على  ،يناير 

 .الساحة السياسية املصرية

 لدميقراطي، مصر.حركة اإلخوان املسلمني، التحول ا

Résumé :

Cet article discute les raisons de la hausse rapide du mouvement des Frères musulmans sur la 

scène politique égyptienne, à travers le passage de l'opposition au pouvoir, et les 

répercussions de cette hausse sur la transition démocratique en Egypte, en particulier à la 

lumière de l'échec rapide du mouvement après l'arrivée du la gouvernance, à commencer par 

aborder l'émergence du mouvement des Frères musulmans et leur objectifs, et les étapes de 

leur accès à  la processus politique de l'Egypte avant et après la révolution du 25 Janvier, 

Jusqu'à étudier l'avenir de leur travail politique à la lumière du retour de la domination de 

l'armée sur la scène politique égyptienne. 

Mots clés: le mouvement des Frères musulmans, la transition démocratique, Egypte.  

Abstract:

This article discusses the reasons of the rapid rise of the Muslim Brotherhood movement on 

the Egyptian political scene, through the transition from the opposition to the authority, and 

the repercussions of this rise on the Egypt's democratic transition, especially under the rapid 

failure of the movement after reaching the authority, beginning with the addressing of the 
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genesis of the Brotherhood movement and its objectives , and the stages of  her access in 

the Egyptian political process before and after  January 25 Revolution,  up to study the 

future of her political action under the return of the military's domination on the Egyptian 

political scene. 

Key words : the Muslim Brotherhood movement, the democratic transition, Egypt.
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أثر المشاركة في األنشطة الطالبية على مستوى 
 الذكاء االنفعالي لدى الطالب الجامعي
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  عجـرود محمد. الطالب 

 العلوم االجتماعــيةقسم 
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مما الشك فيه أن النشاط الطالبي جيعل من اجلامعة جمتمعًا متكاماًل، يدرب الطالب 

على احلياة العملية جبّدها ولعبها، خبرباتها وجتاربها، ويبعث فيه روح اجلماعة ويدربه على 

ن اجلماعي والتفاهم املتبادل وحتمل املسؤولية، كما يدعم القيادة اجلماعية والتشاور والتعاو

شخصية الطالب من خالل ما يواجهه من حتديات ومشاكل، وما يتحمله من مسؤوليات، 

إىل تذوق قيمة ذلك اجلهد والعمل اجلماعي وقطف مثاره يف احلياة العملية. وبذلك  باإلضافة

ة، فيها من احليوية والعمل اجلاد جيعل النشاط الطالبي اجلامعة خلية متفاعلة ونشط

دور وأهمية النشاط الطالبي فيما حيققه من فوائد  اختصاروالتجاوب بني عناصرها، وميكن 

لديه، ويف  االنفعاليللطالب اجلامعي على املستوى الشخصي متمثاًل يف زيادة مستوى الذكاء 

 ة.من خالل حتقيق أهداف اجملتمع العامة واخلاص  االجتماعياجلانب 

  الذكاء االنفعالي، األنشطة الطالبية

Le résumé:  

Il est sans doute que l’activité estudiantine fait de l’université une communauté 

complémentaire, et fait entrainé l’étudiant sur la vie pratique, de son sérieux et sa 

distraction, de ses expertises et de ses expériences. Lui inspire l’esprit du groupe et l’entraine 

sur la direction du groupe, sur la consultation et la coopération collective, sur la 

compréhension mutuelle et réciproque et la prise de responsabilité. De même, elle lui renforce 

sa personnalité, à partir de ce qu’il lui confronte comme défis et problèmes. En plus, lorsqu’il 

savoure la valeur de ces efforts et de ce travail collectif lorsqu’il récolte ses fruits dans la vie 

mailto:moh-adjroud@hotmail.com
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pratique. Ce qui fait de l’activité estudiantine universitaire, une cellule interactive et 

dynamique, pleine de vivacité et de travail sérieux mutuelle entre ses éléments. On peut 

résumer le rôle et l’importance de l’activité estudiantine en ce qu’il concrétise comme 

avantages et bienfaits à l’étudiant universitaire lui-même au niveau personnel, représenté dans 

l’augmentation de son intelligence émotionnelle en lui, et au niveau social dans la réalisation 

des objectifs sociales générales et spécifiques.  

Mots-clés : l’activité estudiantine, L'intelligence émotionnelle  

Summary:  

It is doubtless that the student activity makes the university a complementary community, and 

draws the student on the practical life, his seriousness and his distraction, his expertises and 

his experiments. He inspires the spirit of the group and leads it on the direction of the 

group, on consultation and collective cooperation, on mutual and reciprocal understanding and 

taking responsibility. In the same way, it reinforces its personality, starting from what it 

confronts to him like challenges and problems. In addition, he relishes the value of these 

efforts and collective work when it reaps its fruits in practical life. What makes student 

university activity, an interactive and dynamic cell, full of vivacity and serious mutual work 

between its elements. One can summarize the role and importance of student activity in that 

it concretizes as benefits and benefits to the university student himself at the personal level, 

represented in the increase of his emotional intelligence in him, and Social level in the 

achievement of general and specific social objectives.  

key words:  student activity, Emotional intelligence . 
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العنف الموجه نحو الذات وعالقته بالتوافق النفسي 
 االجتماعي عند المراهق 

   الطالبة : آمال بوسطحة 

 قسم العلـــوم االجتمــاعية

 تخصص علـم اجتماع الجريمـة

 عنابـة –جامعة باج مختــار 

amelpsy@live.fr    

ت هذه تشار بني املراهقني ، وهلذا السبب كانتعد ظاهرة العنف املوجه حنو الذات واسعة االن

التوافق النفسي والعنف املوجه حنو الذات بني  البحث عن العالقةتهدف إىل  الدراسة

على الساحة العلمية كونه يعد دلياًل والذي يعترب هو اآلخر موضوعا مهما جدًااالجتماعي 

، وكذا  واالضطراباتألمراض وخلوه من اواالجتماعيةالنفسية بالصحةاإلنسانمتتععلى

حماولة اقرتاح بعض احللول الوقائية والعالجية لإلنقاص من حجم الظاهرة وإنقاذ ما ميكن إنقاذه 

 من املراهقني.

 . العنف املوجه حنو الذات، التوافق النفسي االجتماعي، املراهق 

Résumé  : 

       L’automutilation chez les adolescents n’est pas nouveau un phénomène mais elle est de 

plus en plus fréquente. C'est pourquoi cette étude vise à trouver la relation entre  

l’automutilation et l'adaptation psychologique et sociale, cette dernière est considérée comme 

un sujet aussi important. Notre étude vise également à  proposer des solutions préventives et 

thérapeutiques pour réduire ce phénomène et sauver le maximum des adolescents. Ce travail 

est organisé en trois chapitres théoriques : 

Le premier chapitre porte sur l'automutilation, le deuxième est consacré à l'adaptation 

psychologique et sociale, le dernier chapitre traite le sujet de l'adolescence et ses 

caractéristiques. 

Concernant la partie pratique nous avons appliqué l'approche descriptive et préparé un 

formulaire de recherche selon les hypothèses de l'étude, les résultats ont confirmé qu'il existe 

une relation entre l’automutilation et l'adaptation psychologique et sociale. 

 Les mots clés : automutilation,  l'adaptation psychologique et sociale, adolescent .  
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Abstract : 

     The self-mutilation at the teenagers is not new a phenomenon but it is becoming more 

frequent ; That is why this study aims at finding the relation between the self-mutilation and 

the psychological and social adaptation  .  

    the latter is considered a so important subjet. Our study also aims at proposing  

preventive and therapeutic solutions to reduce  this phenomenon and to save as many 

teenagers as possible. This work is organized into three theoretical chapters: 

  The first chapter deals with self-harm, the second is devoted to psychological and social 

adaptation, and  the last chapter deals with the subject of adolescence and its 

characteristics , Concerning the practical part we applied the descriptive approach   , the 

results confirmed that there is a relation between the self-harm and the psychological and 

social adaptation. 

Keywords : self-mutilation, psychological and social adaptation, teenagers. 
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االنعكاسات النفسية والسلوكية لنظام العمل باملناوبة هدفت الدراسة إىل الكشف عن

  .القلق واالحرتاق النفسي ،متمثلة يف االكتئاب()

نتائج استجابات عمال املناوبة وعمال اليوم اعتمد الباحثان يف ذلك على املقارنة بني حيث   

التناوبي يسهم يف نشوء املظاهر النفسية العادي بغية الكشف عما إذا كان نظام العمل

إضافة إىل معرفة الفروق يف لديهــم والسلوكية اليت تقلل من مستوى األمن النفسي

 بعض املتغريات الدميغرافية.تبعا لاستجابات عمال املناوبة 

نظام  –االحرتاق النفسي  –القلق  –االكتئاب  –االنعكاسات النفسية والسلوكية 

 العمل باملناوبة.

Résumé : 
Dans cet article, sont approchées les principales répercussions psychologiques et 

comportementales du système de travail posté (en 3X8), représentées dans la dépression, 

l’anxiété et l’épuisement professionnel (burn-out). Les chercheurs ont effectué une comparaison 

entre les résultats des réponses des travailleurs postés avec les travailleurs en système normal, 

afin de détecter si le travail posté contribue à l’apparition de manifestations psychologiques et 

comportementales qui réduisent le niveau de sûreté psychologique, en plus de la connaissance 

des différences dans les réponses des travailleurs postés dans certaines variables 

démographiques. 

les mots clés : répercussions psychologiques et comportementales- la dépression - 

l’anxiété - l’épuisement professionnel (burn-out)- système de travail posté 
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 ،لقد عرف  جملتمعرا جملائجمليرف  ل جمللار اجملخ جمل عرة  عرد  وحترةجملخ جتراعخ جمل مع ع ر          

جململؤسارر  جمللويا ر  يأررا هااجملمررر  ج فجمل لرر     مبرر  ل كلرر ا جململؤسارر خ جملع مع ع ر   مشلر  ي رر 

  ث هصبح  جململدمس  جملائجمليف   جملل ام  اف   حلدجث سرلاا خ ع  ةر  وفسريف  ل     ،جمللمعل ع  

  جوعرد   فوأب  ر    يفملر  هكرأ    مبع ر   جمللجومجلى رره  جمللارلاا خ ل هععر       ،ثق ف  جممعع  

  جملم  ججمللملع ه.   جململعلم ججملإل  ث جملكوك ف    

ذمشرر م هرر رف  جمل رره رررهجمل جململ سلررن سررا  ذفاررئ ل رررهجمل جململقرر   علررى جمللعاجمل ررا جمللأ   رر  جمجمل          

 جمللع   ل جململدمس  جملائجمليف  .

 .جمللع   ، جمللاسط جململدمسي

Le phénomène de la violence dans le milieu scolaire: 

Approche sociologique 

Résumé : 

    Aujourd’hui , on constate que La société algérienne connait depuis ces dernières années 

des  changements ou  transformations sociales, incluant toutes  les institutions sociales, y 

compris l'établissement de l’éducation  a travers les différentes  phases ou étapes du 

processus de  l’enseignement . Ainsi  l'école algérienne est devenue aujourd'hui  le théâtre de 

comportements violents ancrées dans la culture de notre société. Ces comportements  se 

reflètent en  des actes  de violence sous diverses formes ainsi que  la participation de 

plusieurs acteurs ; que se soit l’enseignant, l’administration ou l’élève. 

        Dans cette optique, nous insisterons -dans cet article- sur les facteurs inhérents à  la 

recrudescence et la propagation du phénomène de la violence dans l’école algérienne en 

particulier. 

Mots clés : Violence, Milieu scolaire. 
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The phenomenon of violence in school environment: 

a Sociological approach 

Summary  :       

     Algerian society has, in recent years, undergone several changes and social 

transformations, touching all social institutions including the educational institutions in all 

their levels and stages of education. As a result schools have become the scene of violent 

behaviour established in the culture of our society and the behaviour in the form of violence 

involving teachers; employees and pupils.   

 

   It is the aim of this article to look at the factors behind the phenomenon of violence in 

Algerian schools. 

Keywords: violence, school environment .  
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L’utilisation de l’analyse SWOT en vue de l’élaboration d’un plan de 

développement stratégique cas de l’université de Guelma 
 

BRAHMI Fatiha
1 
& KHELIL Abderrezak

1 

1
 Département de sciences de gestion, Université 8 Mai 1945 Guelma. 

 

Résumé 

Dans cet article, l’analyse SWOT a été utilisée en vue de l’élaboration d’un plan de 

développement stratégique à l’Université de Guelma. Cet outil est bien établi pour aider la 

formulation de la stratégie. Pour ce faire, quelque facteurs ayant un impact significatif 

sur le développement stratégique de l’université ont été analysés dans les quatre 

domaines à savoir : la formation, la recherche, la gouvernance et la vie à 

l’Université. Une enquête sur le terrain a été menée pour l’évaluation des forces, des 

faiblesses, des opportunités et des menaces à l’aide d’un questionnaire.  

Mots clés : Planification stratégique, Analyse SWOT, développement stratégique. 

 

 

التوجهات االسرتاتيجية  لوضع SWOT مصفوفة حتليل استخدام مت الورقة هذه يف

من خالهلا  للقيام جيد بشكلاملصفوفة  هذه تأسيس متولقد  قاملة امةةاالولية جل

 اجملاالت يف للجامةة االسرتاتيجية التنمية على كبري تأثري هلا اليت الةوامل بةضبتحليل 

. ولقد مت ذلك اجلامةة يف واحلياةة كمواحل ،الةلمي البحث التةليم،ة يف املتمثلو األربةة

ملةرفة  والتهديدات والفرص والضةف القوة نقاط لتقييم ميداني سحمن خالل القيام مب

 ماهي االسرتاتيجيات اليت ميكن اختاذها انسجاما مع إمكانيات اجلامةة.

 

1.Introduction 

Les Instituts Nationaux de l'Enseignement Supérieur de Guelma ont 

été créés en 1986 et promus Centre Universitaire par le décret 92-299 

du 07/07/1992. Devenu ensuite Université par le décret exécutif 01-

273 du 30 septembre 2001, elle assure actuellement l'enseignement en 



L’utilisation de l’analyse SWOT en vue de l’élaboration d’un plan de développement stratégique  

cas de l’université de Guelma 

2                Annales des Sciences Sociales et Humaines de l’Université de Guelma, N°18, Décembre 2016 

graduation et post-graduation en trente filières d'enseignement. 

Université pluridisciplinaire et multi-sites, l’université du 8 Mai 1945 

de Guelma inscrit de plus en plus ses formations dans le schéma LMD 

(licence/ master/ doctorat) 
(1)

. Aux fins de rédaction d'un rapport 

d'auto-évaluation qui s'inscrit dans le cadre d'un projet AUF "auto-

évaluation des Universités Francophones" 2013-2014, le comité de 

l'auto-évaluation institutionnel de l'Université de Guelma a accepté 

l’application de l’analyse SWOT pour l’élaboration d’un plan de 

développement stratégique car cet outil est récemment utilisé dans les 

différentes formes d’entreprises économiques, industrielles et 

éducatives telles les universités. 

1.1 Problématique 

La problématique principale se résume à comment faire un diagnostic 

stratégique d’une organisation à l’aide de l’analyse SWOT pour 

identifier ses points forts, ses points faibles, ses opportunités et ses 

menaces ? Et comment peut-on les intégrer dans son plan de 

développement ? Quelles sont les forces, les faiblesses, les 

opportunités et les menaces de l’université de Guelma et comment 

peut-on les intégrer dans son plan de développement afin de réorienter 

sa stratégie ? 

La problématique secondaire essaie de répondre aux questions : 

Qu’est-ce que l’analyse SWOT ? et 

Quelles sont ses étapes d’application ? 

1.2 Hypothèses 

Tout travail de recherche scientifique repose sur un ensemble 

d’hypothèses qui permettent, avant d’entamer les travaux de 

recherche, d’avoir des éléments de réponse aux multiples questions 

qu’on peut se poser. Au terme de ces travaux, ces hypothèses seront 

soit validées, soit rejetées. 
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Première hypothèse : La position stratégique actuelle de l’Université 

de Guelma est en phase de danger (stratégie de survie) dans la mesure 

où elle souffre en même temps de faiblesses et de menaces. 

Deuxième  hypothèse : Il est possible d’intégrer les résultats de 

l’analyse SWOT  dans le plan de développement de l’Université de 

Guelma. 

1.3 Les objectifs de cette recherche 

Les principaux objectifs visés dans cette recherche sont : 

- Un diagnostic du macro-environnement et microenvironnement  

pour identifier les points forts, les points faibles, les opportunités et les 

menaces de l’Université de Guelma. 

- Connaître le positionnement  de l’Université de Guelma vis-à-vis de 

ses concurrent (e)s. 

- Aider à l’orientation des décisions stratégiques qui peuvent 

contribuer au développement de l’Université de Guelma. 

1.4 Les études précédentes 

Quelques exemples sont abordés dans des articles de recherche 

scientifique concernant plusieurs universités différentes dans le but 

d’analyser leurs performances. Luo et Qin
(2)

 s’intéressent aux rôles 

et responsabilités des universités chinoises. Les auteurs ont montré 

que la République Populaire de Chine est passée de l'étape de 

transition de l'économie planifiée à l'économie de marché depuis 1978 

où le gouvernement a commencé des réformes économiques. Dans le 

passé, l’université chinoise exigeait une éducation plus élevée à ses 

étudiants et la recherche était classée en second lieu. Ces dernières 

années, elle s’est dirigée vers le développement d’une troisième 

fonction représentée par sa contribution dans la société comme une 

université dirigeante (pilote) d’entreprises. Ce nouveau rôle a fourni 

de véritables motivations à favoriser le développement économique 
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par l’application de connaissances économiques modernes dans la 

recherche, mais aussi par un apport substantiel à la société chinoise de 

moyens dans sa transition de l’économie planifiée vers celle du 

marché. 

Dyson
(3)

reporte qu’au printemps2001, le comité de direction de 

l’université de Warwik (Angleterre) a considéré que le plan de 

corporation est dû à une révision radicale. Cependant, avec un 

nouveau vice-président de l’université désigné pour son poste en été, 

il a été convenu que le Comité de direction aurait une journée 

stratégique qui viserait à produire des recommandations pour une 

future considération. Il a été convenu qu'une analyse SWOT formerait 

le noyau de la journée, ce qui a été facile pour l'auteur qui était 

membre du comité en raison de son rôle de pro-vice-président. 

Hromovyk et Horilyk
(4)

 s’intéressent à la formation pharmaceutique 

en Ukraine dans le cadre de la globalisation de l’enseignement en 

Europe particulièrement celle impliquant le processus de Bologne 

qui avait institué le système LMD. Les écoles scientifiques 

pharmaceutiques sont bien connues mais sont incapables de suivre le 

progrès scientifique et technique et le niveau élevé de l'éducation 

européenne et mondiale. Les problèmes réels de l'éducation 

pharmaceutique sont complexes et à facettes multiples impliquant la 

nécessité d’application d’actions stratégiques pour l'amélioration des 

processus de formation, recyclage ainsi qu’une formation avancée des 

pharmaciens. 

Les objectifs de l’analyse du fonctionnement de l'Université 

islamique Azadde la République Islamique d’Iran à l'aide du modèle 

SWOT réalisée par Sherej Sharifi
(5)

 afin de fournir des orientations 

stratégiques sont : 

- Connaitre les concepts et la stratégie de la gestion. 

- Identifier la responsabilité, la mission, et les objectifs de 

l'université, et transformer des objectifs qualitatifs en 

objectifs quantitatifs mesurables. 
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- Identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les 

menaces basées sur des facteurs internes et externes à 

l'université islamique d'Azad, Nowshahr. 

2. Méthodologie utilisée 

Prenant en considération la nature du sujet, un ensemble de méthodes 

de recherche sont utilisées représentées par la méthode descriptive, la 

méthode analytique, la méthode historique et des études de cas. 

La réalisation de l’étude a nécessité l’application d’un plan 

comprenant: 

- Un test de la viabilité des hypothèses de cette étude abordé grâce 

à  une présentation générale de l’analyse SWOT et comment  la 

mettre en œuvre. 

- Application de l’analyse SWOT dans le contexte de 

l’Université de Guelma avec ses résultats exprimés en termes 

d’analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des 

menaces. 

- Les recommandations et suggestions au vu des résultats obtenus 

par l’application de l’analyse SWOT, qui pourrait être un 

référentiel pour d’éventuels travaux futurs 

2.1 L’analyse SWOT 

L'analyse SWOT a été abordée pour la première fois en 1950 par 

George Albert Smith et Roland Christensen
(6)

 du Harvard 

Business School. En ce temps, l’analyse avait connu un certain 

succès comme outil de gestion d'entreprise. Mais son plus grand 

succès a été réalisé quand l'analyse a été appliquée par Jack 

Welch
(7)

 à General Electric en 1980 afin d’étudier ses stratégies, 

augmenter sa productivité et améliorer son organisation
(7)

. 

La matrice SWOT (Figure 1) est l’acronyme de ‘Strength, 

Weaknesses, Opportunities and Threats’ (Forces, Faiblesses, 

Opportunités et Menaces). Une analyse SWOT résume un audit 
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interne en termes de « forces et faiblesses » relatives à une 

organisation (sa compétitivité). Elle synthétise en « opportunités et 

menaces » l’audit externe de l’environnement (son attractivité)
(8)

. 

L’analyse SWOT consiste à déterminer si la combinaison des forces et 

des faiblesses de l’organisation est à même de faire face aux 

évolutions de l’environnement, ainsi que sa capacité à identifier ou 

créer d’éventuelles opportunités qui permettraient de mieux tirer profit 

des ressources uniques ou des compétences distinctives de 

l’organisation. SWOT résume les conclusions essentielles de 

l’environnement et de la capacité stratégique d’une organisation
(9)

. 

2.2Utilisation de l’outil SWOT 

2.2.1 Analyse externe 

L’analyse externe de l’environnement consiste à étudier les 

opportunités et les menaces. 

- Les opportunités sont les éléments du contexte qui contribuent, 

facilitent et aident à la réalisation de la mission/vision institutionnelle 

ou du projet. 

-Les menaces sont les éléments du contexte qui font obstacle à la 

réalisation de la mission/vision institutionnelle ou du projet. Il s’agit 

d’un problème posé par une tendance défavorable ou une perturbation 

de l’environnement qui en l’absence d’une réponse de l’organisation, 

conduirait à une détérioration de la position de l’entreprise. 

2.2.2 Analyse interne 

L’analyse interne consiste à étudier les forces et les faiblesses. Tout 

domaine d’activité a besoin d’être périodiquement évalué en termes de 

forces et de faiblesses. Les forces et faiblesses de l’environnement 

interne au projet sont à évaluer sur la base de deux critères représentés 

par la performance et l’importance
(10)

. 
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-Les forces permettent de visualiser rapidement l’adéquation (ou 

l’inadéquation) d’une stratégie à une problématique. C’est la 

confrontation entre les résultats des diagnostics externe et interne qui 

permet de formuler des options stratégiques. Cette formulation 

d’options stratégiques constitue l’intérêt de l’analyse SWOT. 

-Les faiblesses sont représentées par la distinction entre ce qui est 

interne et ce qui est externe n’est pas toujours évident. La justesse des 

résultats dépend de la justesse de l’analyse sur le court, moyen et long 

terme, et de la conscience que l’environnement interne ou externe peut 

rapidement changer, ce qui nécessite de mettre à jour régulièrement la 

matrice SWOT
(10)

. 

Figure1:La matrice SWOT
(11)

 

 

Source: www.manager-go.com/strategie-entreprise/.../diagnostic-strategique-swot  

(20/05/2014) 15h :23 

 

http://www.manager-go.com/strategie-entreprise/.../diagnostic-strategique-swot
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2.3 Stratégies découlant d’une matrice SWOT 

- Stratégie ‘‘Forces - Opportunités’’ : CHANCES (attaque) 

Elle consiste à utiliser les avantages que confère la situation actuelle 

par rapport au marché du produit. Cela peut correspondre à une 

innovation, une qualité exceptionnelle du produit, une organisation 

performante, des procédures de gestion bien rodées etc. Il  peut s’agir 

aussi d’un ou des avantage(s) momentané(s) ou d’avantage(s) assurant 

une certaine pérennité. 

- Stratégie ‘‘Forces - Menaces’’ : DEFIS (ajustement) 

Elle correspond à une situation de marché en perturbation représentée 

par exemple par un changement de règles ou l’apparition de nouvelles 

lois, d’une innovation, d’une crise, d’une réorientation des clients vers 

d’autres produits, d’un changement brusque des besoins des clients, 

ou de l’apparition de nouvelles méthodes. L’ensemble de ces 

perturbations nécessite un ajustement rapide de la société pour 

conserver sa place sur le marché. Elle doit intégrer les nouvelles règles 

et s’y adapter. 

- Stratégie ‘‘Faiblesses - Opportunités’’ : CONFLITS (défense) 

Dans cette situation, l’entreprise doit faire face à des concurrents 

agressifs prêts à l’attaquer. Par conséquent, elle doit surveiller son 

environnement et analyser rapidement les conséquences d’une 

modification de stratégie chez ses concurrents. Cette situation est due 

à des faiblesses permettant à ses concurrents de pouvoir saisir 

l’opportunité de conquérir ses marchés. Elle doit par conséquent agir 

sur ses faiblesses pour les faire disparaître et rechercher des 

opportunités pour rebondir. 

- Stratégie ‘‘Faiblesses - Menaces’’ Danger (survie) 

L’entreprise se trouve dans une situation difficile car elle possède à la 

fois des faiblesses internes qui vont l’empêcher de réagir, mais aussi 

des menaces de son environnement sans pour autant entrevoir des 

opportunités. Dans cette situation, elle devra apprendre à contourner 

les difficultés. Sa stratégie sera fortement influencée par 
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l’environnement auquel elle devra se soumettre car dans ce cas, les 

opportunités seront inexistantes
(12)

. 

2.4Avantages de l’analyse SWOT
 

La méthode SWOT est simple et facilement compréhensible dans 

différentes cultures, elle est flexible et peut s’appliquer à différents 

types d’organisations. Elle offre aussi un grand potentiel pour des 

adaptations méthodologiques. Comme toute méthode participative, 

elle favorise l’appropriation des constats et des conclusions de la 

démarche par les participants. Par des discussions généralement 

intenses entre ces derniers, elle favorise l’échange d’informations, la 

communication et la formation collective d’opinion. Elle donne aussi 

l’occasion de mieux connaître les perceptions de chacun
(11)

. 

La matrice SWOT oblige l’ensemble du personnel à réfléchir à la 

situation actuelle de son entreprise et à son devenir en mettant l’accent 

sur les faiblesses et les menaces de l’environnement tout en leur 

permettant de voir les forces de leur organisation ainsi que les 

opportunités que leur offre l’environnement
14

.La situation est donc 

éclairée même si le chemin à emprunter reste à déterminer. La 

stratégie sera construite sur une base commune à tous. 

Ce diagnostic va permettre à chaque employé de réfléchir: 

- sur une ou des action(s) pour faire face à la situation, 

- à prendre conscience de l’impact de son action et de sa 

répercussion au niveau de l’ensemble de l’organisation. 

Chaque employé pourra suivre l’évolution de la position de son 

entreprise sur le marché et il comprendra mieux son fonctionnement, 

et sa motivation sera ainsi renforcée
(11)

. 

2.5Limites de l’analyse SWOT 

Les limites de SWOT sont analogues à celles de toutes les méthodes 

participatives liées à la représentativité des participants, aux relations 
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de pouvoir entre les participants en particulier dans des contextes 

socioculturels ou politiques peu démocratiques ou fort hiérarchisés ou 

encore opposés à la participation. 

- SWOT est une méthode subjective. La pertinence et l’efficacité 

de l’outil est fonction de la capacité des contributeurs à être aussi 

objectifs que possible vis-à-vis de la réalité qu’ils perçoivent. 

- Si SWOT est un outil censé faciliter la réflexion pour arriver à 

définir des stratégies, il peut se transformer, en cas d’application 

rigide et mécanique, en un outil qui empêche la réelle réflexion 

stratégique
(11)

. 

3. Etapes d’application de SWOT à l’Université de 

Guelma 

3.1Méthodologie de l’enquête et échantillon de l’étude 

L’enquête a été réalisée en deux étapes: 

-La première étape consistait en la conception d’un questionnaire 

inspiré, en partie, du référentiel Aqi Umed
(15)

 et la distribution à un 

échantillon réduit de responsables. Celui-ci donnait toute latitude à ces 

derniers de s’exprimer sur les forces, les faiblesses, les opportunités et 

les menaces que rencontre l’université dans les domaines de la 

formation, la recherche, la gouvernance et de la vie à l’université. Il a 

été destiné au top management de l’université constitué de 12 

responsables représentés par le recteur, les quatre vice-recteurs et les 

sept doyens des facultés. Le taux des réponses à ce questionnaire était 

de 75%. 

Les questions ouvertes soumises permettent de définir les priorités de 

l’institution. En effet, pour: 

1- la formation: l’institution offre-t-elles des formations en 

adéquation avec ses environnements politique, scientifique, 

socio-professionnel et tient-elle compte du contexte national et 

international ? 
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2- la recherche: l’institution définit-elle ses priorités de recherche 

et met-elle en œuvre les moyens adaptés? 

3- la gouvernance: l’institution dispose-t-elle d’une politique de 

collecte, de sécurisation, de traitement, d’analyse et 

d’exploration des informations ? 

4- La vie à l’Université: l’institution met-elle en place des 

dispositifs d’accueil et d’information des étudiants et des 

personnels ? 

-La seconde étape consiste à la construction d’un deuxième 

questionnaire à partir des réponses recueillies lors de l’étape 

précédente. Ce questionnaire a été distribué à 100 responsables 

composés de, outre les responsables cités à la première étape, des 

vice-doyens, des chefs de départements, des responsables 

pédagogiques et des directeurs de laboratoires de recherche. Par ce 

questionnaire, il a été demandé à ces personnes d’attribuer une note 

allant de 0 à 5 pour chaque variable des forces, des faiblesses, des 

opportunités et des menaces. Les informations recueillies ont été 

traités par application du logiciel « Excel ». Le taux de réponses à ce 

questionnaire était de 51%. 

3.2 Matrice SWOT de l’Université de Guelma 

Les réponses au deuxième questionnaire sont présentées sous forme 

de matrice SWOT (Figure3) dans laquelle les éléments sont classés 

par intensité de force décroissante. Ainsi, les éléments les plus 

pertinents se trouvent en tête de chaque case: forces, faiblesses, 

opportunités, menaces. 
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Figure 3: la matrice SWOT. 

Source : réalisée par le chercheur. 

3.3Analyse des résultats SWOT de l’Université de Guelma  

 -Analyse des forces 

L’examen des forces permet de faire les remarques suivantes : 

- L’université possède des ressources comme la jeunesse de la 

majorité des enseignants, la qualité des infrastructures, la diversité de 

l’offre de formation qui s’appuie sur des approches pédagogiques 

adaptées et innovantes structurées autour de principes visant la 

simplification et la mutualisation des licences, la diversification des 

masters et la professionnalisation de l’ensemble des cursus. 

- La formation est en adéquation avec ses environnements 

scientifiques et socioprofessionnels. Elle tient compte du contexte 

national et international. L’institution permet à ses étudiants et à son 

personnel l’accès à la documentation pédagogique. 
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- L’université dispose d’infrastructures de recherche et de 

compétences qui constituent un atout dans ce domaine. 

 -L’analyse des faiblesses 

Les faiblesses de l’Université de Guelma sont diverses: 

- l’inadéquation existante entre le mode d’organisation et le 

fonctionnement de la recherche avec les spécificités du secteur de la 

recherche. Cette situation se conforte avec les difficultés de 

coordination des activités de recherche menées. 

- un faible niveau d’engagement politique pour les secteurs de la 

recherche en Algérie qui se traduit par une faible valorisation de ses 

produits au plan national. 

- la communication interne entre les acteurs de la recherche au sein de 

l’Université de Guelma reste largement déficitaire tant au niveau 

vertical qu’horizontal. Cette situation est en partie à l’origine des 

difficultés qu’éprouve la direction de la recherche. 

- l’Université n’a pas encore proposé des modes de formation variés(à 

distance, en alternance etc.), et n’a pas encore garanti la qualité des 

formations doctorales par leur adossement scientifique ainsi que par 

des stratégies de coopération nationale et internationale fructueuses. 

- le manque d’une stratégie pour attirer/garder les meilleurs étudiants 

et l’absence d’une sélection stricte des étudiants à l’entrée dans 

certaines facultés. 

- la faible utilisation des TIC dans les stratégies pédagogiques. 

 -L’analyse des menaces 

L’augmentation rapide des niveaux de vie, notamment dans les pays 

en voie de développement et plus particulièrement les pays émergents, 

ont fait que les populations espèrent accéder de plus en plus à 

l’enseignement supérieur. Le résultat direct de cette tendance est la 

massification de cet enseignement. Le nombre de demandeurs est par 
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conséquent de plus en plus important et arrive à des niveaux qu’il 

devient difficile pour de nombreux systèmes d’enseignement 

supérieur de le prendre en charge. Il devient du coup nécessaire de 

s’organiser, de revoir les façons de faire, de gérer les « flux 

d’étudiants » de plus en plus importants en mettant en place des 

procédures afin d’assurer des niveaux de qualité acceptable qui sont: 

-processus complexes de la réalisation de la formation et des 

enseignements y afférents ; 

- le chômage des diplômés de l’enseignement supérieur tend à être un 

phénomène mondial. Son intensité varie d’un pays à un autre, certes, 

mais la tendance est plus généralisée. Ce problème témoigne de la 

difficulté à mettre en adéquation la formation et l’emploi, mais en 

réalité le problème est beaucoup plus complexe. Une démarche 

d’assurance qualité est vue comme étant un moyen efficace pouvant 

réduire l’intensité de ce problème
(16)

; 

- la politisation du monde universitaire et le non-respect de la liberté 

académique et l’autonomie de l’Université ; 

- l’absence de tissu industriel et la faiblesse du secteur socio-

économique qui représente un support pour le développement du 

partenariat. 

 -L’analyse des opportunités 

L’aspect touristique et agricole de la wilaya de Guelma permet à 

l’Université de se différencier dans des formations différentes 

(économique, touristique, agriculture et marketing touristique) ;  

- l’Université a des partenariats avec le milieu socio-professionnel lui 

permettant une meilleure insertion, une formation utile et à la carte, 

des formations dans le cadre de la coopération internationale, et la 

mobilité aussi bien interne qu’externe ; 

- la localisation géographique privilégiée de l’Algérie ; 

- l’aisance financière ; 
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- l’adoption du système LMD. 

3.4Mise en relation des facteurs internes et externes de cette 

analyse 

Cette analyse est structurée en quatre relations soit représentées par les 

forces et opportunités, les forces et menaces, les faiblesses et 

opportunités, et enfin les faiblesses et menaces. 

 -L’analyse de la relation entre forces et opportunités présentée 

dans la Figure 4 permet de dégager que l’Université doit 

exploiter les forces internes pour poursuivre et saisir de plus en 

plus les opportunités. 

 -La relation entre les forces et les menaces montrée sur la 

Figure 5 conduit à dire que l’Université doit exploiter les 

forces internes pour se protéger (ou atténuer) les menaces. 

 

Figure 4: relation entre forces & opportunités. 

 

Source : réalisée par le chercheur « Excel » 
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Figure 5 : relation entre forces& menaces 

 

Source : réalisée par le chercheur « Excel » 

 

 -La relation entre les faiblesses et les opportunités est décrite 

sur la figure 6. Il est constaté que les faiblesses ne représentent 

pas un obstacle devant la saisie des opportunités donc c’est à 

l’Université de faire de telle sorte qu’elle exploite bien ses 

opportunités. 

 

Figure 6 : relation entre faiblesses & opportunités. 

 

Source : réalisée par le chercheur « Excel » 
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 -La Figure 7 montre la relation entre les faiblesses et les 

menaces. L’analyse de cette figure montre que l’Université 

doit minimiser les faiblesses pour être moins vulnérable aux 

menaces. 
 

Figure 7 : Relation faiblesses & menaces. 

 

Source : réalisée par le chercheur. «  Excel » 

 

3.5Présentation graphique de la tendance 

Les expressions ci-dessous permettent de déterminer les coordonnés 

du point A1 (x1, y1) qui symbolise la situation stratégique actuelle de 

l’institution. 

X1 = (somme des points obtenus pour O – somme des points obtenus 

pour T)/nombre d’items en O et T. 

Soit : X1 = (131-145)/ (5+5) = -1,4 

Y1= (somme des points obtenus pour S- somme des points obtenus 

pour W )/nombre d’items en S et W. 

Soit : Y1 = (98-69)/ (5+5) = +2.9 

Un deuxième point A2 (x2 =5, y2 = 5) indique la situation idéale vers 

laquelle toute entreprise s’attèle à atteindre. 
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Ces 2 points nous permettent ainsi de tracer la courbe d’amélioration 

stratégique de l’institution. 

Figure 8: Courbe de la tendance stratégique de 

l’Université de Guelma 

 

Source : réaliser par le chercheur « Excel 

 

L’examen de cette courbe montre que la stratégie de l’institution qui 

découle de la matrice SWOT aboutit à une stratégie de « Forces-

Menaces » qui est une situation de DEFIS (stratégie d’ajustement). 

L’institution est donc appelée à: 

- exploiter ses forces internes: jeunesse des enseignants, qualité 

des infrastructures, diversités des offres de formation, accès à la 

documentation, accueil et suivi des étudiants ; 

- se protéger ou (atténuer) des menaces: tissu industriel faible, 

chômage des diplômés du supérieur, nombre et attitude des bacheliers, 

déconnection du monde socio-économique, politisation du monde 

universitaire. 
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2.6 Recommandations relatives aux stratégies à intégrer dans le 

plan de développement de l’Université de Guelma. 

Les forces à exploiter ou à renforcer, et les stratégies à adopter sont 

représentées par: 

- Enseignants jeunes: recruter de jeunes enseignants compétents. 

- Qualité des infrastructures: Renforcer l’infrastructure actuelle 

(amphi, classes, laboratoires, bibliothèques, internet etc.). 

- La formation: Améliorer la qualité de la formation en assurant le 

suivi de l’évaluation des programmes de formation et l’adapter en 

permanence à l’évolution du besoin de la société, améliorer la qualité 

du savoir dispensé en plaçant l’accent non seulement sur des 

enseignements théoriques mais aussi pratiques et des considérations 

éthiques, et mettre en place des innovations pédagogiques pertinentes 

pour améliorer l’encadrement des étudiants. 

 L’accès à la documentation: L’acquisition de fonds 

documentaires électroniques, la disponibilité de l’internet aux 

étudiants et enseignants, et l’amélioration du débit internet. 

- Pluridisciplinarité: Développement et consolidation des domaines 

de recherche et de formation aux frontières des disciplines et des 

connaissances actuelles en développant des pôles d’excellence 

pluridisciplinaires reconnus dans l’ensemble des disciplines et les 

ouvrir à de nouveaux domaines. 

- La recherche: Développement des recherches en adéquation avec 

l’environnement socio-économique (agriculture, tourisme etc.) par: 

 L’amélioration de l’environnement du travail des chercheurs 

pour accroitre l’attractivité de l’université lors du recrutement 

de professeurs et de chercheurs; 

 La valorisation de la production scientifique au sein de 

l’ensemble de la communauté Universitaire; 



L’utilisation de l’analyse SWOT en vue de l’élaboration d’un plan de développement stratégique  

cas de l’université de Guelma 

20                Annales des Sciences Sociales et Humaines de l’Université de Guelma, N°18, Décembre 2016 

 La rationalisation, l’acquisition et l’utilisation des 

infrastructures pour un nombre croissant de chercheurs; 

 Le renforcement de la collaboration avec les Universités 

membres de réseaux internationaux ainsi qu’avec les 

partenaires stratégiques dans le cadre de projets scientifiques 

d’importance nationale et internationale. 

4. Conclusions 

L’analyse SWOT menée au niveau de l’Université de Guelma a 

permis de répondre à la problématique principale posée dans 

l’introduction du présent travail de recherche qui a résulté en une 

gamme riche des facteurs proposés et des vues potentiellement 

dominantes représentées par 33 forces, 38 faiblesses, 12 menaces et 12 

opportunités. Il arrive parfois qu’un fait soit à la fois une menace et 

une opportunité, ou une force et une faiblesse. La raison en a été 

précisée pour les deux cas car l’analyse SWOT est d’autant plus 

pertinente que les faits sont analysés de façon à servir les références, 

les champs et les domaines. 

L’analyse SWOT a permis également d’infirmer la première 

hypothèse de l’étude représentée par la position stratégique 

actuelle de l’Université de Guelma qui est en phase de danger 

(stratégie de survie) dans la mesure où elle souffre en même temps 

de faiblesses et de menaces. L’étude démontre aussi que 

contrairement à cette hypothèse, l’Université de Guelma est dans 

une position stratégique de défi, position acceptable du point de vue 

management stratégique. Celle-ci devra par conséquent s’appuyer 

sur ses points forts pour faire face aux menaces qu’elle rencontre. 

Concernant la seconde hypothèse, l’analyse SWOT a montré qu’il 

est possible d’intégrer les résultats de l’étude dans le plan de 

développement de l’Université de Guelma. 
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