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ترسل البحوث وجميع املراسالت املتعلقة باملجلة الى: مدير مخبر 

 الدراسات االقتصادية للصناعة املحلية

 وعلوم التسيير والتجارية كلية العلوم االقتصادية

 الجزائر- 1باتنة جامعة 

 21333870297هاتف/فاكس 

EMAIL : aichikam05@yahoo.fr 

: حقوق الطبع محفوظة للمخبر وال يجوز إعادة إنتاج أو توزيع حقوق الطبع

املقاالت أو البيانات الواردة في املجلة بأية وسيلة بدون 

املوافقة املسبقة للمخبر. ويسمح بتصوير املقاالت لغايات 

 سات العليا فقط.البحث العلمي والدرا

 قواعد النشر:

 أن يكون البحث املقدم في مجال اختصاص املجلة. -

 .أي جهة أخرى  إلى للنشر مقدم غير او أصلي املقدم البحث يكون  يتعين أن -

كلمة إحداهما من نفس لغة البحث  70يرفق البحث بملخصين في حدود  -

 املفتاحيةالكلمات  مع ضرورة إدراج واآلخر بإحدى اللغتين املتبقيتين.

(Keywords)  كلمات 4تتعدى  ال. 

رسل املقاالت وجوبا في شكل ملف مرفق عبر البريد اإللكتروني للمجلة، ت -

(، على أن ال Microsoft Word) ويشترط أن يكون املقال مكتوبا ببرنامج

             ( Env c5حجم ) من صفحة 15املقال كحد أقص ى  يتجاوز 

(22.9 x 16.2)والرسوم الجداول  الهوامش، املصادر، ذلكفي  بما  سم 

 متسلسال. ترقيما الصفحات ترقم أن ويجب التوضيحية،

mailto:aichikam05@yahoo.fr


 14 ( حجمTraditional Arabic) بخط العربية للغةبا املكتوب املقال يكون  -

 أو الفرنسية باللغة املكتوب واملقال (،Simpleاألسطر) بين بتباعد

 بين بتباعد 12 (حجمTimes New Romanبخط) االنجليزية

 تكتب بنفس الخط واملقاس مع تثخينها.فالعناوين (، أما Simpleاألسطر)

     بالنسبة لهوامش الصفحة من األعلى واألسفل ومن اليمن ومن اليسار  -

 (.Wordلبرنامج ) اآللية بالصيغة والجداول  األشكال تعدو  .سم 2

(، حجم Notes de finاملقال بالصيغة اآللية ) نهاية في الهوامش تكتب -

 للمراجع باللغة األجنبية. 10للمراجع العربية و 12الخط 

 تخضع املقاالت للتقييم من طرف أعضاء الهيئة العلمية للمجلة. -

 الواردةواآلراء  املقاالت املقدمة ال ترد ألصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. -

 في املقاالت ال تعبر إال عن رأي أصحابها وال تعبر بالضرورة على رأي املجلة.

قد يطلب من الباحث إجراء التعديالت على املقال إن ألزم األمر بناءا على  -

 الخبرة.تقارير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة املجلة

 

مجلة االقتصاد  من العاشر العدد  ان تصدر يسر هيئة التحرير  

 تيوالالصناعي من طرف مخبر الدراسات االقتصادية للصناعة املحلية 

ونشكر جميع  .وبثالث لغاتمن مختلف الجامعات  ال مقا 32حتوي على ت

الباحثين الذين ساهموا في إنجاح هذا املجهود ونتمنى أن يستمر التواصل 

كما نشكر اللجنة العلمية للمجلة والتي قامت بتقييم املقاالت  معنا مستقبال 

تتمنى اسرة املجلة ان يكون هذا العمل مساهمة في البحث املنشورة، كما 

 .العلمي
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  تحديات االنفتاح االقتصادي ظل  القتصاد الجزائري فيلتنافسية ا دراسة تقييمية
 بعض الصناعات التحويلية ىمع التطبيق عل

 1جامعة باتنة  .أ.د / عايشي كمال
 1جامعة باتنة  .د/ زعالني محمد

 الملخص :
 عظمهاممجلة من التحوالت مشلت خمتلف اجملاالت واجتهت يف حاليا  العاملي القتصادا شهد       

ومما ال شك فيه أن االقتصاد اجلزائري ال يعيش مبعزل عن التطورات العاملية اليت  حنو املزيد من التحرر.
لق أصبح من هذا املنطومن  تتسم بتنافسية عالية ومعوملة، باعتباره جزء ال يتجزأ عن هذا العامل.

 ف. إجياد موقع هلا وسط هذه املنافسة القوية اليت ال مكانة فيها للضعي اجلزائر علىالضروري أن تعمل 
 BALASSAالتخصص ل باستخدام مؤشرات قياس تنافسية الصادرات الصناعية كمؤشرو      
االقتصاد اجلزائري عموما أن خلصت الدراسة، ،  LAFAYمؤشر التخصص الدولي ل و

مازالت تعاين من نقص يف القدرة التنافسية أمام املنتجات واملؤسسات  والصادرات الصناعية خاصة 
 .وأن الدولة فيها مل تقم بالدور الفعال لدعم القدرة التنافسية القتصادياهتا  األجنبية.

ثمار يف حبيث ال يقتصر على النظرة التقليدية لالست وهذا يستلزم باألساس تفعيل دور الدولة ،    
األصول املادية من بىن حتتية ومباين ومعدات وجتهيزات، بل يتعدى إىل االستثمار يف األصول غري 

  املادية )املعرفة ورأس املال البشري(.
Résumé ;  

L’économie mondiale a connu des mutations profondes qui ont 

touché tous les aspects et toutes les économies. Comme l’économie al-

gérienne ne vit pas en autarcie, par conséquent les mutations caractéri-

sées par une concurrence impitoyable ont une influence directe sur cette 

économie. De ce fait, il est devenu nécessaire que l’économie algérienne 

fait face à cette concurrence. 

La recherche qu’on a menée en utilisant les critères de spéciali-

sation de B. Balassa et de spécialisation internationale de Lafay montre 

que l’économie algérienne dans son ensemble et l’industrie en particulier 

soufrent d’un manque de compétitivité vis-à-vis les produits et les entre-

prises étrangères et que l’état algérien a failli à son rôle. 
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En conclusion, la consolidation de la capacité de compétitivité 

passe non seulement par l’investissement dans les biens tangibles tels 

que les routes, les immeubles et les machines mais aussi dans les biens 

intangibles tels que le capitale humain  

   المقدمة :
ملة من جب يف الربع األخري من القرن العشررررررررررررررين اتسمت ساحة االقتصاد العاملي ، خاصة 

االقتصرررررررررررررررادي  حنو املزيد من التحريريف جمملها  واجتهتالتحوالت والتغريات مشلت خمتلف اجملاالت 
واالنفتاح يف ظل تغيري دور الدولة يف الشرر ن االقتصررادي وتقليصرره وحتفيز دور القطا، اإاا، وإزالة 

خل واسرررررررررررتجابة لكل هذه التحوالت دودعم املنافسرررررررررررة ايلية والدولية.  أإارجيةالقيود أمام التجارة 
العامل مرحلة جديدة من التطور ، األمر الذي جعل الدول تقع حتت هاجس التنافس على الصرررررررررعيد 

ة رفع قدرهتا التنافسية واقتحام األسواق العاملية سيما وأن املصادر التقليدي ي ، حيث سعت اىلالعامل
ها كما  يزة التنافسرررية واالعتماد على املوارد الطبيعية مل تعد باأل ية ااهتا وبالفعالية نفسرررالتنافسرررية كامل

بية تعرف باملزايا النسررررررررركان يف السرررررررررابق ، مما جعل االهتمام يتجه حنو مصرررررررررادر جديدة للمنافسرررررررررة 
نسرررررررربة لاملكتسرررررررربة . وأصرررررررربحت أدام التنمية املسررررررررتدامة ال ترتبط بكثافة رأس املال كما هو ا ال با

ج التنمية املتبعة خالل السرررررررررربعينات والثمانينات من القرن املالرررررررررري خاصررررررررررة بالنسرررررررررربة للجزائر ا لنما
املعتمدة على الصررررررررررناعات املصررررررررررنعة كثيفة رأس املال وحسررررررررررن ، بل دااج التنمية ا الية يكمن يف 

مرررام هتامتالك املعرررارف واملعلومرررات والتكنولوجيرررات وارتفرررا، مسرررررررررررررررتوى مهرررارات اليرررد العررراملرررة واال
بالصرررادرات كثيفة املعرفة كما هو الشررر ن بالنسررربة للدول الصرررناعية اليت صرررادراهتا مكونة بنسررربة كبرية 

واجلزائر كغريها من الدول العربية والنامية تسرررررررررررعى من من املنتجات واإدمات اات املعرف العالية . 
 حتقيق طورات العاملية ، اىلأجل االندماج يف االقتصررررررررررراد العاملي الذي يعتة لررررررررررررورة ملحة أملتها الت

تنافسررية عالية ومسررتد ة و وهو التحدي الذي تواجهه اجلزائر لتفعيل اندماجها يف منظومة االقتصرراد 
 العاملي و

تكمن مشرركلة الدراسررة يف أ ية القدرة التنافسررية وعلى لرروء ما سرربق :  مشكللة الدراسكة
التحرير اليت تتسررررررررررم باالنفتاح االقتصررررررررررادي و  للصررررررررررناعة اجلزائرية يف األسررررررررررواق الدولية يف ظل العوملة

وبالتايل فإن الدراسررررررررررررة يف هذا املقال حتاول االجابة على . ألعاملياالقتصرررررررررررراد يف التجاري واالندماج 
رتها دكيف يملن لالقتصاد الجزائري والصناعة التحويلية خاصة من رفع ق : التساؤالت التالية 
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ثر في أك ظل االنفتاح االقتصككككككككككادي لالندما ة في السككككككككككوا المحلي والدولي  في التنافسككككككككككي
ومعرفة األسككككككككباة اللامنة ورا  على تقييمها وما هي المؤشككككككككرات الدالة  ؟ االقتصككككككككاد العالمي

تراجع تنافسكككككية االقتصكككككاد الجزائري على المسكككككتوف العالمي ؟ وكيف يملن للجزائر النهو  
ن المعطيات ظل الزحم الهائل م بقدرتها التنافسكككية وتفعيل اندماجها في االقتصكككاد العالمي في

 التي تؤهله؟
يهدف إىل حماولة إبراز تقييم القدرة التنافسرررية لالقتصررراد اجلزائري  ا املقالهذ : الهدف من الدراسكككة

الضغوطات  الكشف عن خلق امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية . كما حتاول  الدراسة وكيفية
املختلفة اليت أفرزها التحول حنو التحرر االقتصادي واالندماج يف االقتصاد العاملي. ويتم هذا بتطبيق 
مؤشرررات امليزة التنافسررية على بعص الصررناعات التصررديرية واسررتخالا مدى  تعها مبيزة تنافسررية يف 

نمية أحادية اجلانن الذي أبقتها يف األسرررررررررواق الدولية ، أم أن هذه الصرررررررررناعات مازالت حبيسرررررررررة الت
و، الدراسررررررررة مبعىن أن مولررررررررر حالة تبعية مطلقة للخارج يف جمال إنتاج النفط واملواد األولية األخرى .

يفتح فرصا كثرية أمام اجلزائر لتحسني أدائها ويف الوقت نفسه يةز حتديات كبرية ال بد من مواجهتها 
 افسرررررية تكمن يف تعظيم االسرررررتفادة ما أمكن من املميزات اليتوالتعامل معها ، وبذلك فإن أ ية التن

 خيلفها.يوفرها االقتصاد العاملي والتقليل من السلبيات اليت 
الوصفي التحليلي للوصول إىل أهداف هذه الدراسة  املنهج  االعتماد على :منهجية التحليل

،واألدوات املستعملة تتمثل يف أدوات اإلحصاء الوصفي لتحليل املعطيات اإلحصائية املتوفرة وإجراء 
كما نستخدم األسلوب الريالي أحيانا خاصة املعادالت الريالية  ساب   . املقارنة يف حالة الضرورة

 جلزائر مؤشرات تقييم التنافسية يف ا
ت ودراسرررة القدرة التنافسرررية لالقتصررراد اجلزائري يف ظل هذه املتغريا املطروحة ملشررركلةولإلجابة على ا 

 التالية :  النقامالعاملية، ويف األسواق الدولية، سوف نتناول يف هذا املقال 
وكيفية التعامل  التنافسرررررية الدولية وامليزة التنافسرررررية وأنواعها وارتباطها باألهداف الوطنية مفهوم - 1 

 معها.    
 : دراسة تقييمية لتنافسية االقتصاد اجلزائري وموقع مؤشر التنافسية اجلزائرية يف التنافسية العاملية2
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التنافسية الصناعية يف اجلزائر) تطبيق مؤشرات التنافسية الدولية على بعص الصادرات  :أداء 3
 (التحويلية الصناعية

 مفهوم التنافسكككككككككية الدولية والميزي التنافسكككككككككية وأنواعها وارتباةها باألهداف الوةنية  -1
 وكيفية التعامل معها.    

 :أهمية المنافسة الدولية -أوال
التنافسية خالل السنوات األخرية حيظى باهتمام واسع النطاق  أخذ مولو، تطوير القدرة

على الصررعيد العاملي حغ غدا يف الوقت الراهن حيتل صرردارة اهتمامات وأولويات خمتلف دول العامل 
 وخاصة النامية منها.

ويعزى الك إىل مواكبة متطلبات التطورات املتسررررررررررررررارعة اليت يشررررررررررررررهدها العامل واملتمثلة يف 
العوملة، واالندماج يف االقتصرررررررراد العاملي، وسررررررررياسررررررررات االنفتاح وحترير األسررررررررواق، والتكتالت ظاهرة 

 اإلقليمية، وانتشررار ظاهرة االندماج يف الشررركات واملؤسررسررات العاملية، إلررافة إىل التطورات اهلائلة يف
 .1تتكنولوجيا املعلومات واالتصاال

ويف ظل هذه التطورات، أصرررررربح من العسررررررري ألية دولة أن تعيش مبعزل عن هذه التطورات 
 كألموال. لذلانظرا ملصررراعن والعراقيل اليت سرررتواجهها خاصرررة يف ميادين التصررردير وتدفقات رؤوس 

أخذت الدول النامية هتيئ نفسررها للتعامل مع هذه التطورات وحماولة اللحاق واالسررتفادة من مزاياها 
تقليل ما أمكن من سرررررلبياهتا، والك من خالل اللجوء إىل تبا الةامج والسرررررياسرررررات اإلصرررررالحية وال

ية الرامية إىل أعادة ت هيل وهيكلة اقتصادياهتا وهتيئة البيئة االقتصادية املواتية والداعمة لقدرهتا التنافس
 يف اقتصاد عاملي مفتوح أمام التجارة وتدفقات رؤوس األموال.

قيق  القدرة التنافسرررررررررررية من كو ا تعمل على توفري البيئة التنافسرررررررررررية املالئمة لتح وتنبع أ ية
كفاءة ختصرررررررريص املوارد واسررررررررتخدامها وتشررررررررجيع اإلبدا، واالبتكار مبا يؤدي إىل حتسررررررررني  اإلنتاجية 
واالرتقاء مبسررررررتوى نوعية اإلنتاج ورفع مسررررررتوى األداء و مسررررررتوى معيشررررررة سرررررركان اجملتمع عن طريق 

 .2ف واألسعارخفص التكالي
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 :  تعريف القدري التنافسية والتنافسية الدولية -ثانيا
ا بسبن ذان التنافسية مفهوم يف غاية األ ية، وخيتلف الكتاب حول تعريفه ومضمونه، وه

تعقررد مفهوم التنررافسررررررررررررررريررة مثلرره مثررل املفرراهيم االقتصرررررررررررررررراديررة األخرى اات األوجرره املتعررددة كررالعوملررة 
 إىل تعدد املصطلحات املرتبطة بالتنافسية واليت تستدعي التوليح. والتنمية....إلافة

 كن ولع تعريف عام للقدرة التنافسية ب  ا القدرة املستمرة للمؤسسات على بيع السلع 
واإدمات برحبية يف األسررواق املفتوحة. أما التعريف الذي يقدمه جملس السررياسررة التنافسررية للواليات 

ى إنتاج السررررررلع واإدمات اليت جتابه اختيارات األسررررررواق الدولية وتضررررررمن دو املتحدة فهو القدرة عل
 3متواصل ومتصاعد على مستوى معيشة املواطنني على املدى الطويل.

ولرررررررررررررمن هذا اإلطار، فقد حدد أيضرررررررررررررا تقرير التنافسرررررررررررررية العاملية الصرررررررررررررادر عن املنتدى 
قيق مكاسررررررن ة االقتصررررررراد الوطا على حتاالقتصرررررررادي العاملي تعريفا للقدرة التنافسرررررررية يتمثل يف قدر 

سررريعة ومسررتدامة يف مسررتويات املعيشررة، حيث تعكس القدرة التنافسررية الصررفات اهليكلية األسرراسررية 
 لكل اقتصاد وطا.

وقد اعتمد هذا التقرير دواجا لقياس مدى القدرة التنافسية للدول يستند إىل مثانية عوامل 
بيقية ية قياسررها اسررتنادا إىل العديد من الدراسررات النظرية والتطهيكلية أسرراسررية ي حتديدها وبيان كيف

هذه العوامل مبدى انفتاح االقتصررررراد على التجارة اإارجية، واالسرررررتثمار األجن ،  لالقياسرررررية. وتتمث
ودور ا كومة يف النشرررررررررررررررام االقتصرررررررررررررررادي، وتطور األسرررررررررررررررواق املالية، ونوعية البنية التحتية، ونوعية 

ائية املؤسرررررررسرررررررات القضررررررر نوعيةالعمل و طا، األعمال، ومرونة سررررررروق التكنولوجية، ونوعية اإلدارة يف ق
 ..4سيةوالسيا

ومن الوالرررررح حغ ا ن أن هذه املفاهيم للتنافسرررررية الدولية ترتبط بالسرررررياسرررررة االقتصرررررادية 
للدولة من جهة وتربط االقتصرررررررراد ايلي باالقتصرررررررراد العاملي، يتضررررررررح أن التنافسررررررررية تعا قدرة الدولة 

ملنافسررة ا واملؤسررسررات ) بشرررم حرية وعدالة السرروق ( على إنتاج السررلع واإدمات اليت تقابل اختبار
 الدولية واالستمرار يف ايافظة على الدخل ا قيقي ملواطنيها والتوسع فيه. 
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 الميزي التنافسية الصناعية : 
إىل أن الدولة  كن أن تكون منافسرررررا عامليا يف صرررررناعة معينة، أو جمموعة من  يشرررررري بورتر

الصررناعات، وال  كن أن تتمتع مبيزة تنافسررية يف كل الصررناعات كما أولررح بورتر أن مفهوم امليزة 
التنافسررية للصررناعة تعا قدرة االقتصرراد على رفع مسررتوى املعيشررة بالتحسررن املسررتمر يف اإلنتاجية 

 5ة، فيما يتعلق بإنتاج السلع األكثر تقدما.يف الصناع
ولقد تعددت الدراسرررات، اليت تولرررح أن التخصرررص الدويل وامليزة النسررربية مل تعد سررراكنة  
كما افرتض الكالسررررررررررررريك والنيوكالسررررررررررررريك، بل تتغري مبرور الزمن، نتيجة لرتاكم رأس املال املادي 

قدما مما يؤدي إىل فقد الدول األكثر تورأس املال البشررررررررررررري، وتعقد وتقدم تكنولوجيا عة الزمن، 
مليزهتا التنافسرررررية يف املنتجات اات النسررررربية السرررررتخدام العمالة غري املاهرة، والرخيصرررررة تنتقل بدال 
منهررا إىل إنترراج املنتجررات اليت تتطلررن املزيررد من رأس املررال، والعمررالررة املرراهرة، التكنولوجيررا األكثر 

 تقدما.
ة ة ديناميكية، وأن دط التخصررررص الدويل يتغري، وأن الوفر من الك يتضررررح أن امليزة النسرررربي

 النسبية للموارد تتغري، كما تتغري التكنولوجيا، واحتياجات السوق.
مما سرررررربق يتضررررررح عدم مالءمة مصررررررطلح امليزة النسرررررربية، ويف األنسررررررن هو مصررررررطلح امليزة 

 Michaelر) االقتصررررررررررادي مايكل بورت نالتنافسررررررررررية. وحسررررررررررالنسرررررررررربية الديناميكية، أو امليزة 
Porter  صررراحن نظرية امليزة التنافسرررية، أن التنافس يتم بني الشرررركات وليس بني الدول، لذا )

ولررررع دواجا لقياس القدرة التنافسررررية يسررررتند إىل األسررررس اجلزيئية، ولكي حتقق املشرررراريع  احها 
تقدمي  ىالتنافسررررررررررررري ينبغي أن  تلك ميزة تنافسرررررررررررررية إما يف شررررررررررررركل نفقات أقل، أو يف القدرة عل

 .6منتجات متمايزة، مع القدرة على االستمرار يف االحتفاظ هبذه املزايا 
 وحسرررن تولررريح إحدى الدراسرررات، تعتة املنشررراة أو الصرررناعة اات قدرة تنافسرررية ) أي 

تتمتع مبيزة تنافسررية ( إاا اسررتطاعت ا فاظ على اسررتمرارية متحصررالهتا عة الزمن، والتغلن على 
املتنافسررني يف سرروق معني، أو زيادة حصررتها السرروقية ومتحصررالهتا بشرركل قابل لالسررتمرار، مبعىن 

يف حني يسرررررررررتند دواج القدرة  7عدم حتقيق الك من خالل ختفيص األسرررررررررعار وحتمل اإسرررررررررائر.
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افسرررررررررررررية املعتمد من قبل تقرير التنافسرررررررررررررية العاملية إىل األسرررررررررررررس الكلية، والك على اعتبار أن التن
 التنافس يتم بني الدول.   

مفهوم امليزة التنافسية أكثر مشوال على املستوى اجلزئي، حيث أنه يشمل  كما  كن القول  إن     
لمنيا مفهوم امليزة التنافسية للمشرو،، القائمة على العديد من املؤشرات مثل القدرة على التصدير، 
وتلبية حاجة السررررررروق إىل التغيري، وكفاءة اسرررررررتخدام املوارد يف اإلنتاج، وزيادة اإلنتاجية وارتبام الك 

 بالزمن، والقدرة على التطوير يف الزمن.
وخالصرررررررررة القول : أن القدرة التنافسرررررررررية للدولة ال تعتمد على مقدار ما  تلكه الدولة من 
أصول وثروات وموارد طبيعية، بقدر ما تعتمد على قدرة الدولة على كفاءة استخدام القدر املتاح 

 منها حغ لو كان لئيال. 
قياس  : قدمت أدبيات التجارة عدة إسهامات تتعلق بكيفية ية الدوليةمناهج قياس التنافس -ثالثا

 التنافسية الدولية، وفيما يلي أهم هذه القياسات : 
 :  مؤشر الميزي النسبية -1

  8يقاس مؤشر امليزة النسبية الظاهرة باملعادلة ا تية
RCAI(I,W)=[XJ(I,W)/TX(I,W)]/[XJ(W,W)/TX(W,W)] 

 ما يلي :  وتشري رموز املعادلة إىل
RCAI(I,W) مؤشر امليزة النسبية لصادرات الدولة=I  اىل العامل اإارجيW. 

XJ(I,W)  تشري إىل صادرات الدولة من السلعة =J  ( إىل العامل اإارجيW.) 
XJ(W ,W) ثل صادرات العامل من السلعة  =(J) .إىل نفس األسواق 

TX(I,W) تعة عن إمجايل الصادرات السلعية من الدولة =(I). 
TX(W,W).تشري إىل إمجايل قيمة الصادرات العاملية = 

وداللة هذا املؤشررررررررر أنه يف حالة ا صررررررررول على قيمة أكة من الواحد الصررررررررحيح، دل الك 
 على  تع هذا النشام مبيزة نسبية، والعكس صحيح.
عامل فها إىل حتديد امليزة النسرررررررررربية للدولة جتاه الويهدف هذا املؤشررررررررررر ومجيع الصرررررررررري  اليت عر 

 9اإارجي، وأن الصي  اليت يشهدها هذا املؤشر  كن تقسيمها إىل جمموعتني : 
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: تشررمل كافة املؤشرررات اليت تعتمد على بيانات : اإلنتاج واالسررتهالك و التجارة اإارجية،  األولى 
 هبدف قياس امليزة النسبية للدولة.

وهي تشرررررررررررررررمل كافة املؤشررررررررررررررررات اليت تعتمد على بيانات التجارة اإارجية فقط واليت  كن  : الثانية
تعتمد  مؤشرررررات –تقسرررريمها إىل ثالثة أقسررررام هي : مؤشرررررات تعتمد على بيانات الصررررادرات فقط 

مؤشررررات اليت جتمع بني مؤشررررات النوعني السرررابقني،  -على بيانات كل من الصرررادرات والواردات  
داء الفعلي للتجارة أكثر داللة على هذا املؤشرر من اسرتعمال مصرطلح امليزة التنافسية حيث اعتة األ

 ملا هلذا املصطلح من داللة ديناميكية أكثر الحتوائه على كافة العوامل السعرية وغري السعرية.
 :  مؤشر أولوية التصدير – 2

لن لعية معينة يتطمن املسرررلم به أن السرررعي حنو زيادة الصرررادرات من سرررلعة أو جمموعة سررر
زيادة الواردات من بعص مسرررررررتلزمات اإلنتاج املباشررررررررة وغري املباشررررررررة الالزمة هلذه السرررررررلعة، أو زيادة 

ائداهتا كان اهلدف لدولة هو زيادة ع  نللتصرررررردير. فإاملسررررررتخدم من بعص املسررررررتلزمات ايلية القابلة 
در ممكن من اليت حتتاج إىل أقل قمن العملة الصرررررررعبة، جين عليها أن تزيد يف أنشرررررررطتها التصرررررررديرية 

 املستلزمات املستوردة أو املستلزمات القابلة للتصدير.
 10وتستخدم الصيغة التالية يف حساب هذا املؤشر : 

 EP= [(Li+Lx)/X]*100 
 حيث تشري رموز املعادلة اىل : 

EP  مؤشر أولوية التصدير= 
Li  قيمة املستلزمات املستوردة = 
Lx  قيمة املستلزمات ايلية القابلة للتصدير = 
X  قيمة صادرات السلعة = 

كلما دل الك على تناقص أ ية هذه السررررررلعة    %100وكلما ارتفعت هذه النسرررررربة عن 
يف زيادة متحصرررررررالت الدولة من النقد األجن ، والعكس صرررررررحيح. ت يتم بعد الك ترتين السرررررررلع 

 ا.أولويات التصدير كلما اخنفضت قيمة املؤشر اإاا هب حبيث تعطى السلعة درجة أعلى على سلم
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دراسة تقييمية لتنافسية االقتصاد الجزائري وموقع مؤشر التنافسية الجزائرية في  -2
 التنافسية العالمية:

وبعيدا عن اجلدل الدائر بني االقتصاديني حول املفاهيم املتعددة، واملؤشرات الكثرية للتنافسية 
الدولية، من األ ية مبكان أن حنلل مدى قدرة االقتصاد اجلزائري  على كسن ميزات تنافسية والشروم 

وقيع اتفاق ت الالزمة لذلك حغ يكون على استعداد ملسايرة عوملة النشام االقتصادي، خاصة بعد
الشراكة مع الطرف األورويب واالستعدادات ا ثيثة لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة وما تقتضيه من 
حترير للتجارة، واكتساب االقتصاد الوطا قدرة على جماهبة املنافسة األجنبية كما تؤهله للنفاا إىل 

 .األسواق الدولية
ص دول قتصاد اجلزائر،  جين عمل دراسة مقارنة مع بعال  يتم تقييم التنافسية الوطنيةوعليه حغ

تدى التحليل على مؤشر التنافسية العاملي الذي ولعه املن زالدولية. ويرتكالعامل حبسن املعايري 
،والذي 2011-2010و 2010-2009االقتصادي العاملي يف تقرير التنافسية العاملي لسنيت

 يل: نافسية اإلمجالية ، وهذا حسن بيانات اجلدول التايولح مؤشر وترتين هذه الدول يف مؤشر الت
 :مؤشر وترتيب الدول في مؤشر التنافسية االجمالية  1جدول رقم 

-2010مؤشر التنافسية اإلمجالية 
 دولة 139من 2011

  
 الدولة

ترتين التقرير 
2009-
2010 
 دولة133

فررررررررررررررررررق األداء 
 خالل العامني

 املؤشر الرتتين

  1 سويسرا 5.63 1
 2+ 4 السويد 5.56 2
  3 سنغتفورة 5.48 3
 2- 2 الواليات املتحة األمريكية 5.43 4
 2+ 7 أملانيا  5.39 5
  6 اليابان 5.37 6

 5+ 22 قطر 5.10 17
 2- 20 نيوزيالندا 4.92 23
 11- 70 مصر 4.00 81
 2- 73 املغرب 4.08 75
 3- 83 اجلزائر  3.96 86
 1- 86 األرجنتني 3.95 87

Source: world Economic Forum ,Global Competitiveness Report 2010-2011,p15, 
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الذي أعده املنتدى االقتصرررادي  من اجلدول السرررابق وحسرررن رخر تقرير التنافسرررية العاملي           
كل من السررررررويد  ،  د أن ا سررررررويسرررررررا تصرررررردرت الرتتين العام وتقدم 2011-2010العاملي لعام

( على الواليات املتحدة اليت تراجعت مرتبتني عن العام املضررري لتصرررل إىل املرتبة 3وسرررنغافورة ))  2(
الرابعة ويعود الك إىل عدم االستقرار االقتصاد الكلي على مدار السنني املالية واستمرار املخاوف 

ندا على التوايل ارك وكبش ن أسواقها املالية، حيث ت يت كل من أملانيا واليابان وفنلندا وهولندا والدا د
 Global ) املراتن األخرى لرررمن جمموعة الدول العشررررة األوىل حسرررن مؤشرررر التنافسرررية العاملي

Competitiveness (Index. 
وفيما يتعلق برتتين دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا ، جاءت قطر يف املرتبة األوىل حيث          

واإلمارات يف املركز  21تها اململكة العربية السررررعودية يف املركز احتلت املركز السررررابع عشررررر عامليا ، تل
عامليا. أما اجلزائر فقد  32، وعلى صررررررررررررررعيد دول أفريقيا ، جاءت تونس يف املركز األول باملركز  25

من   83دولة مقارنة مع املرتبة   139من بني  86أولررح التقرير تراجع مرتبتها التنافسررية اىل املرتبة 
 مراتن . 3لة العام املالي ، أي تراجعها دو  133بني 

دولة اليت  ثل جمموعة دول الشرررررررق األوسررررررط ومشال  18من بني  14وحتتل اجلزائر املرتبة 
إفريقيا. وهذا ما يشررري لررعف التنافسررية يف اجلزائر بسرربن األداء الضررعيف لالقتصرراد اجلزائري عموما 

ؤشررررررر حمفزات الكفاءة وعوامل االبتكار مما سرررررربن تدين األداء حسررررررن بعص اياور األسرررررراسررررررية كم
 والتطور.

سات يرتكز على مفهوم يعتة التنافسية أ ا جمموعة من العوامل والسياإلافة ملا سبق ، فإن التقرير 
واملؤسسات اليت حتدد مستوى اإلنتاجية يف الدولة، ويقيس تقرير التنافسية قدرة دولة ما وشركاهتا على 

ة يملية ، من خالل تقومي املؤسسات اليت يرتكز عليها االقتصاد والبا التحتاملنافسة يف األسواق العا
 ،  واألنظمة التعليمية والصحية ، وقدرة الدولة على االبتكار إلافةوالسياسات االقتصادية املنتهجة

 مإىل مدى تطور األسواق ايلية وممارسات الشركات ايلية  وهي العناصر اليت تعد مبثابة مؤشرات يت
االعتماد عليها لتحديد تنافسية اقتصاد دولة من الدول  . ويتكون املؤشر من ثالثة جمموعات أساسية 
وهي : املتطلبات األساسية ، وحمفزات الكفاءة ، وجمموعة عوامل االبتكار والتطور . وهذه اجملموعات 

 تصنف إىل أثىن عشرة حمورا حسن ما يولحه اجلدول التايل:
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 2011-2010و2010-2009مرتبة اجلزائر يف اياور الرئيسية يف تقرير التنافسية العاملي للعامني  : 2جدول 
مرتبة اجلزائر حسررررررن تقرير  اياور الرئيسية 

2009-2010 
مرتبررررة اجلزائر حسرررررررررررررررررررن 

 2011-2010تقرير
فرررررررررررررررررررررررررررررررررق 

 األداء
 19- 80 61 اجملموعة األوىل :املتطلبات األساسية

  98 115 املؤسساتايور األول:  
  87 99 ايور الثاين : البنية التحتية

ايور الثرررالرررث:بيئرررة االقتصررررررررررررررررررراد 
 الكلي 

2 57  

ايور الرابع:الصررررررررررررررررحررررررة والتعليم 
 األساسي

77 77  

  107 117 اجملموعة الثانية:حمفزات الكفاءة
ايرور اإررررررررامرس:الرترعرلريرم الرعررررررررايل  

 والتدرين
102 98  

  126 126 السادس:كفاءة السوقايور 
  123 127 ايور السابع:كفاءة سوق العمل
  135 132 ايور الثامن:تطور األسواق املالية
  106 123 ايور التاسع::اجلاهزية التكنولوجية
  50 51 ايور العاشر:حجم السوق

اجملموعة الثالثة :عوامل االبتكار 
 والتطور

122 108  

ايور ا ادي عشررر:مدى تطور  
 بيئة األعمال

121 108  

  107 114 ايور الثاين عشر:االبتكار
Source :- World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009-2010, Geneva, Switzerland 

2009 ,p 14-19. 
              - World Economic Forum, The Global Competitiveness Report2010-2011,pp15-22 

يظهر اجلدول كيف أن أداء اجلزائر خيتلف من متغري إىل رخر ويؤثر على املوقف التنافسي لكل منها، 
بعد أن احتلت  2011-2010خالل  80فبالنسبة يور املتطلبات األساسية احتلت اجلزائر املرتبة 

مرتبة حسن هذه اجملموعة . ويعزى هذا الرتاجع  19أي تراجع  2010-2009عامليا يف  61تبة املر 
خاصة إىل نوعية املنشآت ولعف البا التحتية اليت ما تزال متوالعة ، على الرغم من االستثمارات 

مو نواملبال  املالية اليت استفادت منها هذه القطاعات خالل خمططي اإلنعاش االقتصادي ودعم ال
خبصوا نوعية الطرق  66االقتصادي للسنوات العشر األخرية، ، حيث ي تصنيف اجلزائر يف املرتبة 
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نائية تدهورا املي املنشآتخبصوا نوعية شبكة السكك ا ديدية ، فيما عرفت نوعية  65، واملرتبة 
ثريا عن حالة تلف كعامليا ، وهو الولع الذي ال خي 115خطريا تسبن يف ولع اجلزائر يف املرتبة 

عامليا و وأكد التقرير أن  98ت النقل اجلوي السيئة ، حيث حلت اجلزائر يف املرتبة آاملطارات ومنش
يف بيئة االقتصاد الكلي بسن ا فاظ على التوازنات  2أحسن مؤشر حققته اجلزائر هو احتالهلا املرتبة 

 جمال املديونية النفط مما أنعكس إجيابيا يف االقتصادية الكلية اليت شاهدهتا اجلزائر نظرا الرتفا، أسعار
 .2010مليون دوالر فقط عام  400اإارجية ، اليت اخنفضت إىل 

 117بعد أن صنفت يف املرتبة 107أما ايور عوامل تعزيز الفعالية فقد صنفت اجلزائر يف املرتبة 
اءة السوق.وعن م العايل وكف،. ويرجع هذا إىل احتالهلا مراتن غري جمدية يف جمال التعلي 2009خالل 

ايور الثالث املتعلق بعوامل تعزيز التطور واالبتكار ، حيث يعتة أسوأ تصنيف بالنسبة للجزائر ، 
حيث احتلت اجلزائر املراتن األخرية ، وهي ولعية ال ختتلف كثريا عن ولعية النظام البنكي واملصريف 

 رغم اإلصالحات اليت شرعت فيها ا كومة خاصةاجلزائري ، الذي يواصل تقهقره من سنة ألخرى ، 
. ومل يكن تصنيف اجلزائر يف جمال جذب االستثمارات األجنبية املباشرة ونقل 2002منذ سنة 

 .129التكنولوجيا أحسن حاال عن سابقيه ، حيث حلت اجلزائر يف املرتبة 
من حتقيق  تتمكنومسحت املؤشرات املذكورة بولع اجلزائر من بني جمموعة الدول اليت مل 

وهذا يوحي بصعوبة حتقيق أداء  عربيا . 11قدرة تنافسية مقبولة، حيث صنفت اجلزائر يف املرتبة 
 متميز وتنافسي لالقتصاد اجلزائري.

 : 11ويعزى هذا التدين ملؤشر التنافسية يف اجلزائر اىل ما يلي 
نوعية البنية التحتية واملؤسسات، واليت تعكس مدى ارتفا، إنتاجية القطا، اإاا، وزيادة  تدين -1

جاابية الدولة لالستثمار األجن  املباشر، األمر الذي سينعكس على ارتفا، القدرة التنافسية للدولة 
 .12إاا ما ي رفع درجة كفاءة البنية األساسية اليت ستضمن حتقيق التنمية املستد ة

عدم مالئمة بيئة قطا، األعمال : وهي تعة عن عدم قدرة الوحدات االقتصادية اإاصة خاصة  - 2
على االستجابة للفرا السوقية اجلديدة بشكل فعال يتصف باملرونة. ومن أجل رفع الكفاءة اإلدارية 

ا من النفاا هللقطا، اإاا وتوفري بيئة مالئمة للعمل، جين صياغة وتنفيذ إسرتاتيجية تنافسية  كن
 إىل األسواق العاملية، وترفع معدالت النمو االقتصادي.
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التدخل املفرم للحكومة يف النشام االقتصادي : ويشري الك إىل التدخل املكثف للدولة  - 3
وارتفا، درجة تغلغلها يف االقتصاد القومي، وهذا يتناقص مع قواعد اقتصاد السوق. وما  كن اكره 

 كومة تستطيع من خالل طبيعة وحمتوى سياستها، أن تدعم أو تضر بالتنافسية يف هذا السياق أن ا
القومية، ويعتقد أن الدول اات املستويات املنخفضة من اإلنفاق ا كومي والضرائن سوف تنمو 

 بشكل يفوق الدول اات املستويات املرتفعة من التدخل يف ا ياة االقتصادية.
جية يف جمال الصادرات خارج ايروقات : وهذا يفسر بتدين درجة صعوبة اقتحام األسواق اإار  - 4

انفتاح االقتصاد القومي من حيث الصادرات الصناعية، بسبن عدم تنويعها واختالل هيكل 
 الصادرات اجلزائرية، والذي  كن إرجاعه إىل الضعف اهليكلي للصناعة اجلزائرية.

ئم ية واإارجية : بسبن عدم توفري املناخ املاللعف القدرة على اجتذاب االستثمارات الداخل -5
 الستقطاب االستثمارات األجنبية خاصة.

 الت خر يف اجلهاز اإلداري وشيو، الفساد والبريوقراطية فيها. - 6
 تدين اإلنتاجية وتراجع االستثمار. -7
 هيمنة صناعة النفط ومشتقاته يف الصادرات واالقتصاد. -8
 استخدام تقنيات االتصاالت واملعلومات ا ديثة. لعف -9
 معدالت األمية املرتفعة. -10
 تدين نوعية التعليم. -11
 لعف عالقة التعليم بسوق العمل، وتدين العائد على التعليم وارتفا، معدالت البطالة. -12

ل والتدخل اوعموما  ثل تدين نوعية البنية التحتية واملؤسسات وعدم مالئمة بيئة قطا، األعم
املفرم للحكومة يف النشام االقتصادي أهم املعوقات األساسية جتاه حتسن التنافسية اجلارية يف اجلزائر.  
كما أن هوة الفجوة يف جمال البنية التحتية مؤشر يعة عن الصعوبة اليت جتدها اجلزائر يف رفع قدرهتا 

ثمارات ادرات والقدرة على اجتذاب االستالتنافسية من حيث اقتحام األسواق الدولية يف جماالت الص
الداخلية واإارجية.باإللافة إىل الك، فإن اجلزائر ال تعتمد على املنافسة الداخلية لرتشيد استخدام 
املوارد وتوزيعها، كما أ ا تركز يف صادراهتا على سلع غري ديناميكية ينخفص الطلن العاملي عليها وال 



      مجلة االقتصاد الصناعي

 

14 
 

 د/ زعالني محمد، أ.د / عايشي كمال

صدرها، تستطيع اجلزائر أيضا  زيادة ختصصها يف إنتاج السلع اليت تتت قلم مع تغريات الطلن. ومل 
 ويف بعص األحيان ختسر أسواقا يف سلع من املفرتض أن  تلك فيها ميزات نسبية.

أدا  التنافسية الصناعية في الجزائر) تطبيق مؤشرات التنافسية الدولية على بعض  -3
 الصادرات الصناعية(

إن مؤشررررررر أداء التنافسررررررية الصررررررناعية يقيس قدرة البلد اإلنتاجية والتصررررررديرية من املنتجات 
الصرررررناعية اليت  كن بواسرررررطتها منافسرررررة املنتجات األجنبية يف الداخل واإارج.ومن الصرررررعوبة مبكان 

 إجياد مؤشر وحيد جيمع بني مواصفات املنتج الواحد. 
 :  13اسية لتقييم الصناعة وهيوهذا املؤشر يرتكز على أربعة مؤشرات أس

القيمة املضرررررافة الصرررررناعية :لكل سررررراكن : يقيس هذا املؤشرررررر رليا تنافسرررررية النشرررررام الصرررررناعي، -1
 باعتبار أن كل إنتاج مجيع الدول متكامل ومعرض للمنافسة الدولية.

 صادرات املواد الصناعية :فرد-2
 افة.وسطة والقوية يف القيمة املضنصين النشاطات الصناعية اات املرونة التكنولوجية املت-3
 نصين املنتجات اات املرونة التكنولوجية املتوسطة والقوية يف السلع املصدرة. -4

وملعرفة أداء التنافسرررررررررية الصرررررررررناعية الدولية للجزائر مقارنة بالتنافسرررررررررية الدولية يف باقي دول 
 العامل، نعتمد على بيانات اجلدول التايل :

حيث يتضررررررررح أن ترتين التنافسررررررررية الصررررررررناعية الدولية أظهر أن الدول املتقدمة يف املراتن 
األوىل، ت الدول الناشررررئة يف متوسررررط الرتتين، وأخريا الدول النامية اات الدخول املنخفضررررة. ويبدو 

(، إا أحتلت 2005 -2000أن سرررنغافورة حسرررنت من مؤشرررر تنافسررريتها الصرررناعية خالل الفرتة) 
 مما يشري إىل حتسن األداء الصناعي هلا ورفع القدرة التنافسية ملنتجاهتا. 01الرتبة 

يف عام  118وبالنسرررررررربة للجزائر فرتاجع ترتيبها يف التنافسررررررررية الصررررررررناعية الدولية من الرتبة 
، واحتلت املركز ما قبل األخري بالنسررررربة لدول الشررررررق األوسررررط 2005يف  120إىل املركز  2000

 اليمن. ومشال إفريقيا بعد
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 2005و2000: ترتيب دول العالم في مجال مؤشر تقييم التنافسية الصناعية خالل 3رقم جدول 
  الرتتين

 الدولة
 املؤشر

2005 2000 2005 2000 
 0.887 0.890 سنغافورة  1 1
 0.653 0.659 سويسرا 4 4
 0.778 0.698 ايرلندا 2 2
 0.694 0.678 اليابان  3 3
  0.586 0.602 أملانيا  6 6

 0.558 0.533 الواليات املتحدة  9 11
 0.509  0474 ماليزيا  13 16
 0215 0268 قطر 70 47
 0.264 0.263 تونس  52 49
 0.238 0.242 املغرب 61 57

 0.083  00.0639 اجلزائر  118 120
 0.044 0.035 أثيوبيا 122 122

: Evaluation Comparatives des performances industrielles ,Banque mondiale2006, p49 Source 

ويرجع السررربن يف لرررعف القدرة التنافسرررية الصرررناعية للجزائر إىل عدم  كنها من عصررررنه 
 :  14بنيتها التكنولوجية وصادراهتا. وتتمثل أهم مسات اليت يةزها هذا املؤشر بالنسبة للجزائر

 .2010و2000التدين العام يف الكفاءة التقنية لقطا، الصناعة التحويلية باإصوا بني عامي * 
* املسررررتوى املتدين للكفاءة التوظيفية يف الصررررناعات املختلفة، مما يدل على سرررروء اإلدارة االقتصررررادية 

 يف القطا، الصناعي يف اجلزائر.
د أن جود ظاهرة الرتكز الصررررررررررررناعي، حيث  * يتميز القطا، الصررررررررررررناعي التحويلي يف اجلزائر بعدم و 

 ( مما يدل على عدم تنو، وتوازن القطا، الصناعي.%10) أو0.1معامل الرتكز ال يتجاوز 
* هناك إجراءات وقوانني كثرية تضرررررررررررررررعف القدرة التنافسرررررررررررررررية يف اجلزائر مثل ا ماية اجلمركية، نقص 

 ر الشركات األجنبية. ا وافز، االحتكارات ا كومية، الرتاخيص، الوكاالت وحظ
كما مل تكن امليزة التنافسية بشقيها : حتسني اجلودة والسعر التنافسي أبدا من اهتمامات 

ملالي  االستقالل اىل بداية التسعينات من القرن ا ذاجلزائرية. فمنصانعي القرار وال مسريي الصناعة 
هررذه  لاجلزائري. فخاللمجتمع كرران االهتمررام موجهررا حنو الكم، ملواجهررة االحتيرراجررات املتزايرردة ل

الفرتة كانت املؤسرررررسرررررة اجلزائرية تتمتع حبماية كاملة من طرف الدولة، ومل تكن تواجه أي شررررركل من 
 أشكال املنافسة وال عدم قبول منتجاهتا.
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التوجه حنو اقتصرررررراد السرررررروق، ومع حترير االقتصرررررراد وانفتاحه على السرررررراحة الدولية،  و مع
واجهت الصرررررررررررررررناعة اجلزائرية حتديات كبرية أ ها حدة املنافسرررررررررررررررة ايلية واألجنبية مما أثر على أداء 
تنافسررررررريتها حمليا ودوليا واسرررررررتمرارها حاليا. ولتولررررررريح الك جل ت الدراسرررررررة إىل االعتماد على بعص 

 ات التنافسية الدولية وتطبيقها على بعص الصناعات التصديرية يف اجلزائر.مؤشر 

وإاا  . مؤشر نسبة صافي التجاري في كل منتج إلى إجمالي صادرات و واردات البلد -1
 كان املؤشر موجن ، فإنه يشري إىل أن البلد املعا يتميز بتنافسية يف الك املنتج .

: ثل صادرات منتج معني للبلد   ، iX حيث     X+M/ iM-iXمؤشر صايف التجارة =
iM .واردات نفس املنتج: 

 X+M إجمالي صادرات و واردات البلد: 

، حيث يعادل  :BALASSA 15مؤشر الميزي التنافسية أو مؤشر التخصص ل -2
هذا املؤشر قسمة صادرات البلد من منتج معني إىل إمجايل صادرات البلد على صادرات 
العامل من الك املنتج إىل إمجايل صادرات العامل . وعندما يكون املؤشر أعلى من الواحد 

 ، فيدل على أن للبلد ميزة نسبية يف صادرات الك املنتجو

 
ويعادل هذا املؤشر الفرق بني امليزان التجاري ( : LAFAYمؤشر التخصص الدولي ) -3

املعدل ملنتج معني وإمجايل امليزان التجاري للبلد، مضروبا يف نسبة التجارة يف الك املنتج 
إىل إمجايل جتارة البلد. وعندما يكون املؤشر موجبا، فيدل على أن للبلد ميزة نسبية يف الك 

كلما دل الك على أ،ن درجة ختصص البلد يف املنتج . وكلما كانت قيمة املؤشر عالية ،  
 هو:K: CSk وهكذا فإن املسا ة يف التوازن على املنتج منتج مرتفعة.
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)/(X+M))}k+MkM)*(x–((X–)kM–kCSk = {(x 
X  للبلد  ، :إمجايل الصادرات M إمجايل الواردات للبلد: 

k: x  صادرات املنتجk     ،kM   : واردت املنتجk  ،Mk. –xk  الرصيد الفعلي للمنتج:k 
)/(X+M)k+MkM)*(x–(X   الرصيد النظري للمنتج :k. 

( : يعةعن توفر أو عدم توفر ميزة  مقارنة ملنتج معني الذي يرجع إىل 1987) Lafayمؤشر إان 
 نتائج الفجوة اإلجيابية )أو السلبية( بني الرصيد الفعلي والنظري لتوازن التوزيع املتساوي.

فإن قياس تنافسية الصادرات بصورة أدق يتطلن األخذ باملؤشرات السابقة لقياس  ويف لوء الك 
قدرة السلع املصنعة على النفاا إىل األسواق العاملية ، وبيانات اجلدول التايل تولح نتائج التنافسية 

 الصناعية وفق املؤشرات السالفة الذكرو
 لبعض الصادرات الصناعية حسب مؤشرات التنافسية أدا  التنافسية الصناعية في الجزائر( 4جدول رقم )

 بعض المنتجات الصناعية

قيمة 
الصادرات 
بالمليون 
 دوالر

نسبتها 
في 
الصادرا
ت 
 العالمية

الترتيب 
في 
الصادرا
ت 
 العالمية
2009 

مؤشر 
صافي 
 التجاري
X-

M/X+
M 

مؤشر 
BALA
SSA 
RCA 

مؤشر 
LAFA

Y 

 جممو، الصادرات
45 193 

920 0,4 48 7.0   

الوقود املعا وزيوت ومنتجات 
 التقطري

44 443 
036 2,5 12 97.6 7.0 48 

 0 0.7 0.4- 51 0,2 488 194 كيماويات غري عضوية

 3- 0.1 92- 77 0 003 105 ا ديد والصلن

 0 0.1 ”.66- 67 0 680 53 كيماويات عضوية

 0 1.1 77.8 35 0,4 764 36 الزنك ومنتجاته

 0 00 93.3- 85 0 837 12 منتجات مطاطية

 0 0.2 - 73 0,1 276 12 منتجات جللدية
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 4- 0.0 99- 151 0 010 5 رالت ومعدات كهربائية

 0 1.0 72.6 18 0,3 780 3 االفلني

منتجات حديدية وصلن وحديد 
 6- 0.0 99.9- 132 0 032 3 الزهر

 0 0.0 97- 119 0 925 2 منتجات اليمينيوم

 2- 0.0 99.7- 117 0 626 2 منتجات صيدالنية

 1- 0.0 98.9- 120 0 611 2 الورق

 0 0و0 97.7- 88 0 851 1 منتجات امسنتية

 6- 0.0 99.7- 155 0 568 1 سيارات ومعدات ميكانيكية أخرى

 0 0.0 99.7- 120 0 144 أمسدة

 0 0.0 99.9- 172 0 97 املالبس اجلاهزة

 0 0.0 99.7- 146 0.01 5016 أجهزة اليكرتونية

 2010املصدر: املركز الدويل للتجارة ، املنظمة العامية للتجارة ، قاعدة املعلومات ، ديسمة                  

استنادا إىل بيانات اجلدول السابق ، ووفق البيانات املتوفرة حول جتارة بعص منتجات الصناعة 
 املختارة باستخدام أوال ،  كن استقصاء مدى تنافسية املنتجات2009التحويلية للجزائر يف عام 

مؤشر نسبة صايف جتارة اجلزائر يف تلك املنتجات فإاا كان هذا املؤشر موجبا ، فإنه يشري اىل أن 
 اجلزائر تتميز بتنافسية يف الك املنتج و ويتبني من اجلدول السابق ، أن اجلزائر تتميز بتنافسية يف

مما يؤكد أن 97.6ث بلغت قيمة هذا املؤشر منتجات الوقود املعدين والزيوت ومنتجات التقطري حي
كما   .صادرات اجلزائر تعتمد بصورة كلية على ايروقات وأن للجزائر ميزة نسبية كبرية يف هذا املنتوج 

أن مؤشرات التخصص الدويل  سواء مؤشر بالسا أو مؤشر الفاي يؤكدان هذه امليزة التنافسية للجزائرية 
 77.8املؤشرات السابقة أن للجزائر ميزة تنافسية يف منتجات الزنك ) يف جمال النفط . كما يتبني من

، وأيضا للجزائر ميزة تنافسية يف الفلني ( BALASSملؤشر  1.1بالنسبة ملؤشر صايف التجارة ، و
 ومشتقاته.
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الل السنوات شهدت تغريات ملحوظة خ ونظرا للطبيعية الديناميكية للتنافسية ف ن قيمة مؤشر الفاي
األخرية ولكن مل ترقى اىل امليزة التنافسية يف الكثري من املنتجات  خاصة فيما يتعلق بالكيماويات 
واألمسدة وصناعات ا ديد والصلن والصناعات امليكانيكية والكهربائية وااللكرتونية بسبن املنافسة 

ما  فتاح السوق اجلزائري على املنتج األجن . إلافة اىلا ادة من طرف املنتجات األجنبية بعد ان
تشهده هذه الصناعات من إعادة هيكلة وخوصصة ، مما أدى اىل توقف العديد من الشركات 
ا كومية وتراجع اإلنتاج يف أغلبها. فحسن التقرير األخري ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والبنك 

 %80أزيد من  1988، فقدت صناعات القطا، ا كومي منذ عام  اإلفريقي للتنمية حول اجلزائر
من قدرهتا اإلنتاجية و وتواجه القطا، اإاا الصناعي أيضا معوقات أ ها املنافسة األجنبية وقلة 
ا صول على التمويل وبيئة أعمال غري مالئمة وقلة يف املوارد البشرية املؤهلة ونقص يف املعرفة الفنية 

العوائق حاجزا أمام القطا، اإلص الصناعي اإاا لتحقيق استثمارات هامة . وشكلت هذه 16
  كنه من أخذ زمام املبادرة وحتسني نتافسيته.

 : مؤشر أدا  تنافسية الصادرات -4
نتناول يف هذا السياق ثالثة مؤشرات خمتارة يف لوء البيانات املتاحة إلجراء املقارنة الدولية 

 :17الصناعية اجلزائرية  لتنافسية الصادرات الصادرات
حنراف حصة صادرات السلع الرئيسية لدولة معينة يف امجايل صادراهتا ، مؤشر التنوع :يقيس ا -أ

عن حصة الصادرات الوطنية لتلك السلع الرئيسية يف الصادرات العاملية . ويرتاوح هذا املؤشر بني 
ما صادرات أعلى ، وعند، حبيث كلما اقرتب املؤشر مت صفر كلما كانت درجة تنو، ال 1و 0

 يصل املؤشر اىل صفر يتطابق هيكل الصادرات الوطنية مع هيكل الصادرات العاملية .
التنو، ويقيس درجة تركز الصادرات السلع الرئيسية يف امجايل  رمؤش يقابلمؤشر التركز : -ة

اىل تركز تام للصادرات الوطنية  1، وترمز 1و 0الصادرات الوطنية ، وترتاوح قيمة هذا املؤشر بني 
. 
وهو مؤشر مركن يرتكز احتسابه على عدد من املؤشرات الفرعية لتنافسية مؤشر كفا ي التجاري : -ت

األسواق العاملية ، مثل متوسط نصين الفرد للصادرات ، ا صة السوقية ، الصادرات الوطنية يف 
تنو، املنتجات املصدرة وتنو، أسواق التصدير العاملية . ويؤدي احتساب مؤشر كفاءة التجارة اىل 
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دولة ، وكذلك ترتين فرعي للدول حسن السلع  184ترتين عام ملوقع الدولة املصدرة لمن 
 .جمموعة سلعية رئيسية 14ة لاملصدرة ، والك بالنسب

،  د  2009فحسن احصائيات مركز التجارة الدويل التابع ملنظمة التجارة العاملية واألونكتاد لعام 
: 

 0.870من  2004مقارنة بالعام  2007أن مؤشر التنو، للصادرات اجلزائرية قد اخنفص يف عام  -
مقارنة بالتنو، ا اصل يف هيكل ، مما يدل على زيادة تنو، الصادرات الوطنية  0.841اىل 

غري أن هذا املؤشر تقري  نظرا ألنه أحتسن على أساس جمموعة سلعية  الصادرات العاملية .
 رئيسية ال تعكس التنو، يف عدد السلع املصدرة.

وفيما يتعلق مبؤشر الرتكز الذي يقابل مؤشر التنو، ويقيس درجة تركز صادرات اجملموعات السلعية  -
من  2004مقارنة بالعام  2007يف امجايل الصادرات الوطنية ، فقد ارتفع هذا املؤشر لعام 

 ةوأنه يف لوء الزيادة الكبرية يف األ ية النسبية لصادراهتا النفطية نتيج 0.982اىل  0.980
الرتفا، أسعار النفط العامية ، فقد خيفي هذا املؤشر التطورات اليت طرأت على درجة تنو، 

 الصادرات يف السلع غري النفطية .
ومن جانن أخر،  كن استعراض التطورات اليت طرأت على تنافسية الصادرات اجلزائرية  -

ة ة التجارة ، الذي يعتللمجموعات السلعية ، والك  من خالل استخدام املؤشر املركن  لكفاء
أكثر مشولية يف تقييم أداء وكفاءة صادرات اجلزائر اىل األسواق العاملية . ويتضمن هذا املؤشر ترتيبا 

دولة مصدرة ألهم األصناف السلعية يف الصادرات العاملية  184للدول املصدرة والك لمن 
نية ، البس اجلاهزة، املنتجات املعدوهي املنتجات الزراعية ، األغذية املصنعة ، املنسوجات ، امل

 يولح الك: 5رقم  لاجللدية. واجلدو االلكرتونات واملنتجات 
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 2009يبين ترتيب تنافسية بعض الصادرات السلعية للجزائر في مؤشر كفا ي التجاري لعام  5جدول رقم
املنتجات  املنتوج 

 الزراعية
املنتجات 
 الغذائية 

املنسوجات 
 والغزل

املنتجات 
 اجللدية

املنتجات 
 املعدنية

املالبس  االلكرتونيات
 اجلاهزة

 قيمة الصادرات 
 مليون دوالر

49 41 _ 14 230 2 - 

ا صة من 
صادرات 
 (%العامل)

0.01 0.01 - 0.01 0.02 0.03 - 

ترتين مؤشر  
 كفاءة التجارة

173 130 - 145 126 69 - 

مركز التجارة الدويل التابع ملنظمة التجارة العاملية  أملصدر: قاعدة بيانات خارطة التجارة الدولية ،
 www.trademap.org:  230، ا  2010واألونكتاد 

 184بالنسبة للمنتجات الزراعية من جممو،  173من اجلدول يتضح أن اجلزائر حتتل املرتبة 
وهذا ما يشري اىل االنعدام التقري  لصادرات اجلزائر هلذا الصنف السلعي ، يف حني حتتل سوريا دولة 

 عامليا يف مؤشر كفاءة التجارة. 27املرتبة األوىل عربيا و
عامليا وما قبل  130حتتل اجلزائر املرتبة  ة ملؤشر كفاءة التجارة يف األغذية املصنعة ،بأما بالنس

عامليا .أما بالنسبة للمنسوجات فحصتها  50األخرية عربيا ، يف حني حيتل املغرب املرتبة األوىل عربيا و
يف امجايل الصادرات العاملية منعدمة وحتتل املرتبة األخرية . ونفس الشيء يذكر بالنسبة للمنتجات 

لعي قوية للمنتوجات األجنبية حمليا ودوليا. ورمبا االلكرتونات الصنف الساجللدية ، بسبن املنافسة ال
ية يف مؤشر كفاءة التجارة الذي هلا ترتين أقل عامليا مقارنة باألصناف السلعالوحيد بالنسبة للجزائر 

 األخرى .
زائرية جلوهكذا تبقى أداء الصادرات الصناعية يف اجلزائر لعيفة ومل يكن هناك تنويع يف الصادرات ا

وتبقى حبيسة التطور أحادي اجلانن الذي يعتمد أساسا على ايروقات.ويفسر هذا باألداء الضعيف 
وال تساهم  2009يف الناتج ايلي اإلمجايل يف عام  %4للصناعة التحويلية اليت تساهم فقط بنسبة 

صناعة ابعة للنشطة التوما جتدر اإلشارة إليه أن كل األ يف الصادرات اجلزائرية. %0.4إال بنسبة 
يف ميزا ا التجاري ، وأن املصدر األساسي هلذا العجز ي يت من تزايد  ادائمالتحويلية حققت عجزا 

يف الواردات من املواد األولية واالستهالكيات الوسيطة وسلع التجهيز اإاصة الستمرار العملية 

http://www.trademap.org/
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ح  الصادرات والواردات ، حيث يال اإلنتاجية يف هذه الصناعات ، ناهيك عن اختالل العالقة بني
 .تدين صادراهتا
  :الخاتمة

وبعد تقييم الدراسة لالقتصاد اجلزائري وتشخيص ولعه التنافسي ، يبدو أنه اليزال يعاين من نقص  
فعال لدعم الدولة فيها مل تقم بالدور ال يف القدرة التنافسية أمام املنتجات واملؤسسات األجنبية.وأن

القدرة التنافسية مقارنة ببعص الدول اليت خطت خطوات معتةة يف هذا اجملال كما هو الولع يف 
دول جنوب شرق رسيا) النمو األسيوية(.كما جتدر اإلشارة إىل أن ما ساهم يف ترسيخ تدين التنافسية 

 خمتلف يفستوى االقليمي والدويل ) املغاريب والعريب ( على امللعف العمل اجلماعي  اجلزائر هويف 
مع العلم  ، القطاعات سواء يف التجارة البينية أو االستثمارات البينية أو حغ يف اجلانن التكنولوجي

ة مل تدرك بعد أن التنافسية هي نتاج اجلهد الكبري والعمل املتواصل يف جماالت تتطلن كثاف اجلزائرأن 
  عاملة مؤهلة وبنية أساسية متقدمة .تكنولوجية ويد 

حيث  ،كما يالح  قلة تنو، الصادرات اجلزائرية ،  ثل إحدى التحديات الكةى اليت تواجه اجلزائر 
يالح  هيمنة صادرات ايروقات منذ مدة طويلة معوقا أمام دو الصادرات التحويلية ورفع قدرهتا 

، وتعتة  %0.4التنافسية مستقبال.، إا ال يتجاوز نسبة هذه األخرية اىل إمجايل الصادرات اجلزائرية 
الضعيفة يف العامل   النسنحصة الصادرات التحويلية يف التجارة العاملية للمنتجات التحويلية من بني

  %66يف الصني و %13.5يف أمريكا الالتينية و %4.5واليت ال تكاد تذكر بينما تصل هذه ا صة 
 يف الدول الصناعية .

عدم  ، تشكل حلقة هامة يفكما تسجل الدراسة أن تدين القدرة التسويقية للمنتجات اجلزائرية 
ت اجلزائرية لنفاا اىل األسواق العربية والدولية . وتواجه املنتجا كني املنتجات والصناعات اجلزائرية من ا

 معوقات عدة ختص أداءها التسويقي مما حيد من تنافسيتها التصديرية. 
ويبقى لعف البحث والتطوير يف تنمية الصادرات الصناعية اهلاجس األكة وراء لعف القدرة 

دة لت سيسه لقطا، من لعف املوارد املرصو ين هذا اجلزائرية ، حيث يعاالتنافسية للصادرات الصناعية ا
وتنميته مقارنة مع الدول املتقدمة.فبينما تنفق الواليات املتحدة األمريكية واليابان وكوريا اجلنوبية 

من ناجتها ايلي االمجايل على قطا، البحث والتطوير ، ال يتجاوز  %4واالحتاد األورويب أزيد من 
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.ومن جهة أخرى ال يزال التفاعل لعيفا بني مراكز البحث والصناعات  %0.01إنفاق اجلزائر 
والسوق حيث ال يتم تسويق إال حبوث قليلة جدا . ويبقى الوصول اىل التكنولوجيا كثيفة املعرفة 
بطريقة متواصلة أحد الوسائل الضرورية لتتمكن املؤسسات الصناعية من حتسني جودة منتجاهتا 

وهذا يستلزم باألساس تفعيل دور الدولة ، حبيث ال ر منتجات جديدة .وأسالين إنتاجها وتطوي
  يقتصر على النظرة التقليدية لالستثمار يف األصول املادية من بىن حتتية ومباين ومعدات وجتهيزات،
بل يتعدى اىل االستثمار يف األصول غري املادية )املعرفة ورأس املال البشري(، فبدون تكثيف 

رات من خلق نظم وطنية لالبتكار قادرة على بناء قداجلزائر هذه األصول لن تتمكن  االستثمارات يف
تنافسية وطنية.كما أن األدوار اجلديدة للدولة جبن أن يكون هلا دور قوي اقتصاديا وسياسيا و 
تنصن على تطبيق قواعد اقتصاد السوق والتصدي للضغوطات املفرولة من اإارج من جانن 

 مكانة مرموقة يف السوق العاملية  كن اجلزائر من اقتسام املنافع واملكاسن وبالتايل التنافسية إلجياد
  االندماج بسهولة فيه.
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 دراسة تحليلية قياسية لخدمة النقل بين المدن في الطريق السيار شرق غرب
 1د. سليم بوقنة، جامعة باتنة 
 1أ. العابد سميرة، جامعة باتنة 

 ملخص
ر احلايل، النمو االقتصادي يف العصیعترب النقل من أهم القطاعات الدافعة إىل حتریك عجلة 

وتربز أمهیته بشكل كبری يف النقل بنی املدن إال أن املشاكل اليت قد تنجر عنه قد تنعكس سلبا على 
التنمیة، والنقل بنی املدن مهم يف تكامل األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة، فهو یساهم بشكل فعال 

مل على بالد؛ والطرق الربیة تعترب الشریان الذي یعيف نقل األشخاص والبضائع بنی خمتلف مدن ال
 .الربط بنی خمتلف املناطق يف البالد

میة یكتسي أمهیة كبریة يف التنيف اجلزائر غرب  -إن إجناز مشروع الطریق السیار شرق
االقتصادیة واالجتماعیة والتوازن اإلقلیمي بنی خمتلف املناطق من خالل توفری الشروط الالزمة لنمو 

شخیص وتتطرق هذه الورقة البحثیة اىل دراسة و توسع األنشطة االقتصادیة عرب خمتلف اجلهات.  وت
واقع النقل بنی املدن عرب الطریق السیار، وحتلیل اراء املتنقلنی خول خدمة النقل عرب هذا الطریق سواء 

 ما تعلق مبستوى او نوعیة اخلدمة.

 كلمات مفتاحية    
 ائع.   ؛ نقل البضنقل االشخاصغرب؛ الطرقات؛  -النقل الربي بنی املدن؛ الطریق السیار شرق
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 مقدمة
ئر من بنی الدول اليت تعتمد على النقل الربي بنی املدن عرب الطرقات يف نقل ااجلز  ان

األشخاص والبضائع بنی خمتلف مدهنا، وباعتبارها ترتبع على مساحة كبریة ما جعل املسافة بنی 
مدهنا متتاز بالبعد، كما أن زیادة عدد السكان وزیادة استعمال السیارة الشخصیة، وتعدد الثروات 

حلركة االقتصادیة والتجاریة، جعلها تقوم باجناز مشروع ضخم یسمح هلا بتسهیل حركة املرور وكثافة ا
بنی املدن والقضاء على املشاكل املوجودة أثناء التنقل بنی املدن، ویتمثل هذا املشروع يف الطریق 

تد على يف جانب اهلیاكل القاعدیة، ومی اجلزائرغرب والذي یعترب أكرب ورشة عرفتها -السیار شرق
كم ما یسمح بربط ااجلزئر من حدودها الشرقیة بالطارف عند تونس إىل حدودها   1216مسافة 

غربیة بتلمسان عند اململكة املغربیة، الذي یدخل يف إطار اإسرتتیجیة الدولة إلجناز هیاكل ومنشآت ال
ما سبق میكن و دامة.  تقاعدیة عصریة وفق معایری اجلودة العاملیة من أجل توفری متطلبات التنمیة املس

 صیاغة إشكالیة البحث يف السؤال الرئیسي التايل:  
مجلة من  ويف هذا السیاق تتفرعغرب؟-كيف هو واقع النقل بين المدن في الطريق السيار شرق 

 :   يلالتاكالتساؤالت الفرعیة  
خدمة یة ما هي نوعو غرب؟  -د بنی املدن يف الطریق السیار شرقار هي طبیعة تنقالت األف ما -

 غرب؟    -نقل يف الطریق السیار شرقال
 غرب؟   -بنی املدن يف الطریق السیار شرق كیف هي حركة نقل البضائع -
  :فرضياتال -
 غرب غری مرنة؛    -د بنی املدن يف الطریق السیار شرقاألفر اطبیعة تنقالت  -
 غرب جیدة؛    -نوعیة التنقل يف الطریق السیار شرق  -
غرب حسنة، واخلدمات على الطریق السیار متوفرة  -اهلیاكل القاعدیة للطریق السیار شرق  -

 بشكل كايف؛   
 لرحة؛   بارب غ -یتمیز التنقل بنی املدن يف وسائل النقل اجلماعي عرب الطریق السیار شرق  -
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 أهمية البحث   -
 تربز أمهیة هذا البحث يف:

 غرب؛   -املدن يف الطریق السیار شرق  نی بنیعلى واقع النقل تسلیط الضوء -
 غرب ومدى الرضا على حالته؛   -ء املتنقلنی عرب الطریق السیار شرق آمعرفة ار  -
 -وتزداد أمهیة البحث باعتباره األول الذي مت فیه استجواب املتنقلنی يف الطریق السیار شرق -

 غرب.   
  وعينتهمنهج البحث  -

ینة البحث يف متثلت عو ئي من خالل البحوث املسحیة واحلقلیة. اقر استعمال املنهج االستمت 
وسائل النقل  تنقلنی يفواملغرب؛ املتنقلنی بالسیارة الشخصیة  -مستعملي الطریق السیار شرق 

 اجلماعي للمسافرین، وناقلي البضائع.  
 النقل البري بين المدن   المحور األول:

 النقل الربي عدة كما یلي:   ائريجلز القد عرف املشرع  تعريف النقل البري: .1
والذي یتضمن تنظیم  1967جویلیة  22املؤرخ يف  130-67عرفت املادة األوىل من األمر رقم 

 النقل الربي كما یلي: " كل نشاط ینقل بواسطته شخص طبیعي أو معنوي أشخاصا أو بضائعا من
.مكان آلخر بسیارة مهما كان نوعها

والذي یتضمن توجیه  1988ماي  10املؤرخ يف  17-88من القانون رقم  16كما عرفت املادة   1
النقل الربي وتنظیمه، النقل الربي كاآليت: " یعد نقال يف نظر القانون كل نشاط ینقل بواسطته شخص 

     .  2طبیعي أو معنوي أشخاصا أو بضائع من مكان إىل آخر على منت مركبة مهما كان نوعها "
    تعريف النقل بين المدن: .2

 ذلك.  ل اجلمهوریة بوسائل النقل املختلفة واملخصصة مدنو ٕاىل نقل املسافرین والبضائع من 
 أنواع التنقالت بين المدن:    .3

 :  1ض، میكن توضیح أنواع التنقالت بنی املدن فیما یلياأغر یتنقل األشخاص بنی املدن لعدة 
 تتمیز هذه التنقالت بكوهنا إجباریة، یندرج عنها انتقال طالب خدمة النقل  . تنقالت دورية:1.3
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)التنقل( بنی مقر اإلقامة ومكان العمل، هي تنقالت دوریة انظر للقدرة العالیة على التنبؤ هبا ولتكررها 
 بشكل منتظم، وبشكل یومي يف الغالب.   

وهي تنقالت مرتبطة بالنشاطات املهنیة أو الوظیفیة كاالجتماعات،  . تنقالت األغرض مهنية:2.3
 يف أوقات العمل.   وخدمات الزبائن، وهلذا حتصل غالبا 

جاریة، بطة مبوقع النشاطات التهي تنقالت اختیاریة، وهي مرت ض شخصية:األغر . تنقالت 3.3
 اجلذب املتخصصة، أین یتبعها نشاطات كالتسوق واالستجمام أو النزهة.   راكز وم
امي، مهي تنقالت مهمة يف املدن ذات الطابع التارخیي أو االستج . تنقالت  ألغراض سياحية:4.3

حیث ینطوي عنها تفاعل بنی املعامل وا املرفق املختلفة، مثل: الفنادق واملطاعم...اخل، وهي يف القالب 
 تنقالت مومسیة، حتصل يف أوقات حمددة يف السنة.   

عموما تتمثل يف تنقالت التموین والتوزیع، هذا النوع من  ض اقتصادية:األغر . تنقالت 5.3
ن أبضائع، الذي یهدف إىل تلبیة متطلبات اإلنتاج واالستهالك، كما التنقالت خیص نظام نقل ال

 كز التوزیع وأماكن البیع.   ا مبر هذا النوع من التنقالت مرتبط 
 بين المدن ومعوقاته   البري أشكال النقل  .4

النقل الطرقي، وله عدة معوقات میكن  مبختلف وسائلإن النقل بنی املدن له عدة أشكال تتم 
 توضیحها من خالل ما یأيت:   

 بين المدن:     البري . أشكال النقل1
 للنقل بنی املدن عرب الطرقات ثالثة أشكال سیتم ذكرها يف العناصر التالیة:  

 التنقل بالسيارة الشخصية:   .1
قتنائها  التسهیالت املقدمة الما یعكس ب االفرادتتمیز السیارة منذ القدم مبكانة هامة عند 

كتخفیض معدالت الفائدة ومنح القروض. ویزید االعتماد على السیارة نتیجة التحسن الظروف 
، وذلك باعتبارها ااملادیة الألفرد حىت يف الدول العربیة حیث أن ملكیة السیارة ارتفعت ارتفاعا كبری 

 .  مظهر من مظاهر املركز االجتماعي املرموق والدخل العايل
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 النقل الجماعي للمسافرين:    .2
یتمثل النقل اجلماعي للمسافرین يف النقل باحلافالت والنقل بسیارة األجرة وسیتم إعطاء 

 تعریف لتوضحها كما یلي:  
 . تعريف النقل الجماعي للمسافرين:   1.2

النقل اجلماعي للمسافرین  2001أوت  07املؤرخ يف  01/13من القانون  2لقد عرفت املادة 
على أنه " كل نقل مبقابل على حساب الغری تقوم به أشخاص طبیعیة أو معنویة مرخص هلم هلذا 

   .  3الغرض"
 . التنقل بواسطة الحافالت:   1.1.2

ئح اجملتمع من ار شإىل انتشار استعماهلا بنی خمتلف متتاز احلافالت خبصائص معینة أدت 
الكبری لألشخاص واخنفاض تكلفة النقل مقارنة بوسائل أخرى، ویتم النقل  االستیعابأمهها سعة 

بواسطة احلافالت عن طریق: ) مؤسسات خاصة، مؤسسات وطنیة، مؤسسات للنقل تابعة 
مت فتح اجملال أمام القطاع اخلاص ملمارسة نشاط نقل  1987للجماعات احمللیة (، ويف سنة 

اد ت املنفعة الوطنیة أو ذات املنفعة احمللیة، وهو ما استفاملسافرین عرب الطرق سواء للخطوط ذا
منه املواطن بدرجة كبریة إذ ساعد ذلك على فك العزلة عن املناطق النائیة وتوفری خدمة النقل 

 وحتسینها.  
    . النقل بسيارة األجرة:2.1.2

ن نقل  لضما" هي كل سیارة یرخص هلا بالوقوف يف الطریق العمومي أو يف أي مكان آخر معنی
 ارةسیأجرة هي  كسیارةاليت تستعمل   السیارات.  4املسافرین وأمتعتهم مقابل أجر بناء على طلبهم "

على ستة  البيف الغسیاحیة مسجلة حسب تسلسل عاد وتشمل على بابنی على كل جانب وتتوفر 
 ( للجلوس باستثناء مقعد السائق.   06مقاعد )

 سيارة األجرة الجماعية:   -
م سیارة األجرة اجلماعیة خدمات داخل احملیط احلضري وعلى خطوط سری مشرتكة تقد

 بنی البلدیات وذلك بأجرة تقسم على جمموع الركاب.   
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 . نقل البضائع:   3
یعرف نقل البضائع على أنه: " مصطلح یشری إىل حركة البضائع من النقطة أ إىل النقطة ب بواسطة 

یعين خصائص نقل امللكیة تنفذ من قبل وسیلة من نقطة األصل إىل نقل معینة، أي نقل البضائع 
یقصد بالواسطة املناسبة نوعیة الوسیلة حسب النمط املستخدم، ونوع البضاعة، ویقصد و  املقصد".

رر سرعة النقل نقل البضائع حیقق منفعة زمنیة، وهو یقو أیضا بالفرتة الزمنیة وقت بدایة وهنایة الرحلة. 
آخر، وحیقق املنفعة املكانیة، من خالل تلك املسافات اليت  املنقولة من مكان إىل ومقدار الكمیة

 یقطعها فهو یضیف تكالیف أخرى وقیمة مضافة للبضاعة املنقولة.    
 بين المدن:   البري . معوقات النقل 2

 بنی املدن، نذكرها فیما یلي:  الربي هناك العدید من املشاكل املوجودة يف النقل 
    ث المرور بين المدن:حواد .1

ظاهرة تشری إىل اختالل األمن الطرقي لعدة أسباب أكانت متعلقة بواسطة النقل، 
ان آلخر. والبضائع من مك االفرادواهلیاكل القاعدیة، أو بالعامل البشري أكید أهنا نتیجة حركة 

 تفعة والنمو االقتصادي؛الزیادة السكانیة املر :5وحوادث املرور بنی املدن تعود إىل عدة أسباب أمهها
لشخصیة؛القصور يف سلوكیات مستخدمي الطرق ا السیاراتزیادة ملكیة منو ملكیة واستخدام 
 .   وغریها من االسباب نتیجة للتهور وغیاب الوعي املروري

 االختناق المروري:     .2
االزدحام املروري هو زیادة حجم املرور احلقیقي يف مقطع من الطریق على السعه 

فعندما یزید حجم املرور احلقیقي يف مقطع من الطریق عن  ،التصمیمیة هندسیا لذلك املقطع
 سعته، فإن ذلك یؤدي إىل نشوء ما یعرف باالختناق املروري أو ما یعرف بعنق الزجاجة.   

إن ظاهرة االزدحام املروري بنی املدن تتمیز بضیاع أوقات املتنقلنی وحدوث اختناقات 
 ء حركة املرور الكثیفة تصبح البىن التحتیة غری كافیة لتنظیم تدفق املرور، هذا مامروریة، وأثنا

یتطلب إجناز طرقات ذات سعة كبریة تستجیب حلركة املرور الكبریة بنی املدن. فاالزدحام املروري 
شائعة وحتدث وبصورة دوریة خاصة عند التنقل بنی املدن الكبریة اليت یكون اإلقبال  ظاهرةهو 
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يف العمل أو  املالعها اكبری، ویؤثر على احلالة النفسیة اليت تؤدي بدورها إىل اخنفاض أداء إلی
 سة نتیجة اإلجهاد النفسي الذي تعرض له على طول الطریق.    االدر البیت أو 

 التلوث الهوائي:    .3
وث لإن من أكرب أخطار وسائل النقل الضارة يف البیئة يف معظم الدول هي أخطار ت

ق الوقود على اختالف أنواعه ومن خمتلف الشاحنات واملركبات، احرت اهلواء اليت تزداد بازدیاد ا
    .وهو أمر حاصل بشكل كبری نتیجة االزدحام وتدين سرعة السری 

 الضوضاء:    .4
ل واحتكاك ماالفر تیجة استعمال منبهات السیا ارت و األصوات املنبعثة من حركة املرور ن وتتمثل يف

العجالت وغریها من األصوات اليت تسبب إزعاجا وضغطا على األعصاب لساكننی املنازل أو 
 العامة للطرق. رافقاملتواجدین بالقرب من امل

 غرب   -: مشتمالت الطريق السيار شرقالمحور الثاني
 غرب فیما یلي:   -تتمثل مشتمالت الطریق السیار شرق                 

 غرب:    -شرق  مقاطع الطريق السيار .1
كم طول الطریق السیار   927كم، منها   1216میتد الطریق السیار على مسافة تصل إىل 

 نفق.    13جسر ممتد و 50جسر و 486كم طرق ثانویة مرممة، إضافة إىل   142اجلدید و
     غرب:   -واجلدول التايل یوضح مكونات كل مقطع من مقاطع الطریق السیار شرق

 غرب-یوضح مكونات مقاطع الطریق السیار شرق(: 01جدول رقم)
     املقطع   

 املكونات   الشرق   الوسط   الغرب  
 طول الطریق السریع   كم    399 كم    169 كم    359
 طول الطرق السریعة املرممة   كم    52 كم    30 كم    60

 عدد اجلسور)وحدة(   206   83   197  
 عدد اجلسور املمتدة)وحدة(   29   03   18  
 عدد األنفاق)وحدة(   07   06   00  

 ملف" الربنامج اخلاص بالطریق السیار"، اوزرة األشغال العمومیة. المصدر:
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كم بعد إضافة االمتدادات اليت   1720وینتظر أن یصل طول الطریق السیار إىل 
 تربطه باملوانئ وبعض املناطق الداخلیة واملدن الساحلیة.   

   غرب: -مسار الطريق السيار شرق  .2
اللذین یربطان مدینة ااجلزئر  5ورقم  4یتبع الطریق السیار خط الطریقنی الوطنینی رقم 

والیة هي الطارف، عنابة،  19ومدینة قسنطینة على التوايل، میر عرب  وهرانالعاصمة مبدینة 
سكیكدة، قاملة، قسنطینة، سطیف، برج بوعریریج، البویرة، بومرداس، ااجلزئر العاصمة، عنی الدفلى، 
الشلف، اغیلیزن، مستغامن، سیدي بلعباس، وه ارن، تلمسان، كما میر عرب شلغوم العید مبیلة 

ویربط كذلك  21وبإضافة والیيت البلیدة وتیبازة احملاذیتنی للعاصمة یصبح العدد واحملمدیة مبعسكر،
والیة، حیث  32بنی خمتلف املدن يف الوالیات اليت یعربها. كما ینتظر أن یضمن املواصالت جملموع 

     یار.الساحلیة بالطریق السو حموال وجمموعة من الطرق االربطة لربط املدن الداخلیة  60سیتم اجناز 
 غرب     -توضح مسار الطریق السیار شرق (:01خريطة رقم )

 
  www.gov.mtp.dz :المصدر 

 غرب.  -ویوضح اجلدول املوايل الوالیات اليت میر هبا الطریق السیار شرق
 
 
 
 

http://www.gov.mtp.dz/
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 غرب   -یوضح الوالیات اليت یعربها الطریق السیار شرق (: 02جدول رقم)          
 الوالية   طول المقطع )كم(  

 الطارف    84  
 عنابة    28.5  
 قاملة   2.5  
 سكیكدة   71  
 قسنطینة   43  
 میلة   57  
 سطیف   75  
 الربج   72  
 البویرة   28  

 بومرداس   26.5  
 ااجلزئر   2.5  
 عنی الدفلى   23  
 الشلف   55  
 سیدي بلعباس   70  
   غیلیزان       87  
 معسكر   75  
 مستغامن   2  

 وهران 25  
 تلمسان   100  
 المجموع   927  

 ملف" الربنامج اخلاص بالطریق السیار"، اوزرو األشغال العمومیة. المصدر:

 الميدانية سةادر النتائج  :الثالث محورال
  أوال: طبيعة تنقالت االفراد

ز النتائج اإبر  غرب میكن -بنی املدن يف الطریق السیار شرق  االفرادسة طبیعة تنقالت امن خالل در 
 التالیة:  

هي املالئمة ، ف"ليال"" و "صباحاغرب  -أكثر أوقات التنقل بنی املدن يف الطریق السیار شرق -
 ة؛  ، لكوهنا لیست دوری"متذبذبة"عدد امرت التنقل بنی املدن و هلذا النوع من التنقالت؛ 

 .  ارة الشخصية""السيالعینة يف التنقل بنی املدن هي  أفرادأكثر وسائل النقل استخداما من طرف  -
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 نوعية التنقل بين المدن في الطريق السيار:   ثانيا: 
 ائج التالیة:   غرب مت الوصول إىل النت -سة حالة التنقل بنی املدن يف الطریق السیار شرق امن خالل در 

قل يف الطریق السیار أثناء التن "ال يحسون بالرفاهية"املتنقلنی بالسیارة الشخصیة  االفرادغالبیة  -
 غرب بسبب حالة بعض املقاطع املهرتئة اليت هبا أشغال الصیانة؛   -شرق

بالرفاهیة  ة وحیسونغرب، هم فئة قلیل - الذین حیسون بالرفاهیة أثناء التنقل يف الطریق السیار شرق -
 املركبة وعدم وجود االزدحام وحالة الطریق اجلیدة يف بعض املقاطع؛   ةبسبب نوعی

 إلى  80من"غالبیة املتنقلنی يف الطریق السیار یستعملون السرعة التصمیمیة والقانونیة وهي  -
 ؛   كم/سا"  120
 اطع يف الطریق السیار إال يف بعض املق مروري""ال يوجد ازدحام املستجوبنی فإنه اراء حسب  -

املهرتئة واليت هبا أشغال الصیانة، أو عندما یكون هناك حادث مرور وتطول مدة دخل رجال األمن 
مقارنة  قليل""الزمن املستغرق من مدینة إىل أخرى عند التنقل يف الطري يف السیار و واحلمایة املدنیة؛  

  بالتنقل يف الطریق الوطنیة؛ 
ة، هو غرب باستعمال السیارة الشخصی -الزمن املستغرق عند التنقل يف الطریق السیار شرق  -

" يف نفس دقيقة 60إلى  10"من ، ویربح املتنقل زمن ایرتوح كم"100د في مسافة  60"
 املسافة؛  

 الطرق العینة املستجوبة بالتساوي بنی هذه أفرادغرب یتنقل  -منذ إجناز الطریق السیار شرق  -
 التنقل إلیه؛    املرادوهذا حسب املكان 

 ؛    وا العتداء""لم يتعرضغرب  -غالبیة املتنقلنی بالسیارة الشخصیة يف الطریق السیار شرق -
وهذا لتوفر  ن""يحسون باألمغرب  -معظم املتنقلنی بالسیارة الشخصیة يف الطریق السیار شرق  -

    ؛"ليال"بعض ال حس باألمن خاصة رجال األمن يف بعض املقاطع من الطریق، وهناك ال
معظم  أراء ، حسب"صعبة" غرب-حالة السیاقة عند سوء األحوال اجلویة يف الطریق السیار شرق -

 إىل حالة الطریق وغیاب اخلدمة العمومیة؛   راجعالعینة، وهذا  أفراد
 ؛  ليل""قغرب  -الشخصیة للوقود عند سریها يف الطریق السیار شرق السیاراتاستهالك  -
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غرب، وهذا  - الطریق السیار شرقإذا تعطلت مركباهتم يف "يحسون بالعزلة"غالبیة املتنقلنی  -
 فق خاصة إذا كانت املسافة بنی مدینة وأخرى بعیدة؛  املر جع إىل نقص اار 

 ،"حديثة" غرب-الشخصیة املستعملة يف التنقل بنی املدن عرب الطریق السیار شرق  السیارات -
 .   سنوات" 5"أقل من ها لكون عمر غالبیت

    نتائج حالة الطريق ومستوى الخدمات:ثالثا:  
ىل غرب، مت الوصول إ -سة حالة الطریق ومستوى اخلدمات يف الطریق السیار شرق ادر من خالل 

 النتائج التالیة:  
 ىل عدم جع إا، وهذا ر "متوسطة"غرب  -املسافة بنی حمطات اخلدمات يف الطریق السیار شرق -

ت يف بعض بسبب عدم اجناز احملطا "بعيدة"إجناز بعض احملطات يف بعض املقاطع، وتكون املسافة 
 ة؛   يف بعض املقاطع إلجنازها على املقاییس العاملی"قريبة" املقاطع على مسافات طویلة، وتكون 

ىل إ راجع، وهذا "متوسطة"غرب  -نوعیة اخلدمات داخل احملطات يف الطریق السیار شرق  -
 نقص يف بعض اخلدمات والسعر املرتفع؛   ال
الطریق السیار،  داخل احملطات املوجودة يف احةغالبیة املتنقلنی بالسیارة الشخصیة یفضلون االسرت  -

 ؛   الراحةوهذا لغیاب فضاءات 
 أفرادظم ، ومع"حسنة"العینة  أفرادغالبیة  أراءشارت املرور يف الطریق السیار حسب اإن حالة  -

 مرور إلكرتونیة تسمح هلم باحلصول على خمتلف املعلومات إشاراتيف وضع بون" "يرغالعینة 
 أثناء الرحلة؛  

 د العینة، لكوهنم تنقلوا يفار نصف أف أراءحسب "حسنة" غرب  -نظافة الطریق السیار شرق -
مقاطع نظیفة، بینما یلیها البعض الذي یرى بأهنا ردیئة يف املقاطع اليت تنقلوا فیها، وحسب 

 البعض اآلخر جیدة حسب املقاطع كذلك؛  
حالة اخلطوط احملددة لألروقة ختتلف من مقطع آلخر، ففي أماكن تكون واضحة ويف أخرى غری  -

 ری موجودة متاما؛  واضحة، ويف بعض األماكن غ
 على أن عدد حوادث املرور يف الطریق السیار شرق العینة املستجوبة جیمعون أفرادمعظم  -
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وأكثر  ،"السرعة المفرطة وحالة الطريق"، وسبب ارتفاع عدد حوادث املرور هو "مرتفع"غرب 
    ؛الشخصية" السيارات" تلیها  "الشاحنات"املركبات اليت تسبب حوادث املرور هي 

دفع مبلغ ب ضي"را"املتنقلنی يف الطریق السیار باستعمال السیارة الشخصیة منهم من هو  -
ال "االستغالل إذا مت حتسنی حالة الطریق السیار وأصبح مبواصفات عاملیة فعال، ومنهم من 

عر املناسب لـ  السو لكون حالة الطریق اليت هو علیها ال تستحق دفع مبلغ االستغالل؛  يرضى"
ضنی بدفع مبلغ االر و ي املتنقلنی بالسیارة الشخصیة أر ، حسب دج" 1"كم الواحد هو 

 االستغالل؛   
الشاحنات" "غرب، ونوع هذه املركبات هي  -توجد مركبات تلوث البیئة يف الطریق السیار شرق  -

 كذلك؛     "الحافالت"القدمیة بالدرجة األوىل، تلیها 
 ي هذا الطریق؛   ، وأصبحت تزعج مستعمل"بطيئة"اطع املهرتئة يف الطریق السیار وتریة صیانة املق -
العینة وهذا  ادأفر غرب "ردیئة"، حسب أري  -نوعیة الرؤیة أثناء التنقل يف الطریق السیار شرق  -

اليت  تالسیارابسبب غیاب اإلنارة العمومیة، وغیاب اخلطوط احملددة لألروقة وعاكسات ضوء 
 تساعد يف الرؤیة؛   

 اختبار الفرضيات:    محور:
بار الفرضیات حیث سیتم اخت ،بعد القیام بالتحلیل الوصفي البد من اختبار الفرضیات 

لعینة واحدة بسیطة، وكذلك املتوسط احلسايب   Tالختبار العینة  ةلبارمیرتیاالختبارت اباستخدام 
 كما یلي:   

 المدن غير مرنة   بين االفرادالفرضية األولى: طبيعة تنقالت 
H0  .طبیعة التنقالت بنی املدن مرنة : 
H1  .طبیعة التنقالت بنی املدن غری مرنة : 

 ونتائج تقییم هذه الفرضیة موضحة يف اجلدولنی التالینی:    
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 املعیاري لسبب التنقل واالحنرافاملتوسط احلسايب (: 03جدول رقم )
    االتكرر   المتوسط   المعياري   االنحراف الخطأ المعياري  

   سبب التنقل 100   1.7283   0.12900   0.01290  
 اعتمادا على نتائج االستبیان الباحثإعداد  المصدر:

 للعینة الواحدة بالنسبة لطبیعة التنقالت بنی املدن Tاختبار (: 04جدول رقم )
        3=  االفتراضي المتوسط 

 مستوى  فارق المتوسطين   للفارق  %95فترة الثقة لـ 
 المعنوية  

 درجة 
 الحرية  

 قيمة اختبار 
 T   الدنيا   القصوى 

   سبب التنقل 98.578 -   99   0.000   1.27167-   1.2973 -   1.2461 -  

 اعتمادا على نتائج االستبیان الباحثإعداد المصدر: 
نة فیما خیص العی أفرادیتضح من النتائج املبینة يف اجلدولنی أعاله أن متوسط إجابات 

 1.7283سبب التنقل بنی املدن أقل من املتوسط الطبیعي املفروض، حیث بلغ املتوسط احلسايب 
حتت  99عند درجة حریة  - T=98.578، كما بلغت قیمة 0.129معیاري قدره  باحنراف

وعلیه فإن الفرق ظهر معنوي )له معىن( ضمن املستوى الذي خنتربه  0.05 مستوى معنویة أقل من
، وتقرتب من درجة سبب 0.05ونرغب فیه لذا فهي ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من 

القائلة بأن طبیعة التنقالت  H0وبناءا على ما سبق فإننا نرفض الفرضیة العدمیة . "عمل"التنقل 
 القائلة بأن طبیعة التنقالت بنی املدن غری مرنة.    H1الفرضیة البدیلة  بنی املدن مرنة، ونقبل

 غرب جيدة  -الفرضية الثانية: نوعية التنقل في الطريق السيار شرق
  H0 : من متوسط درجة تأثری الطریق السیار شرق  0.05ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة
   درجات(. 3غرب على نوعیة التنقل بنی املدن، وبنی املتوسط الطبیعي لدرجة تأثری هذا العامل ) -

H1 : من متوسط درجة تأثری الطریق السیار شرق 0.05یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة- 
    درجات(. 3 املتوسط الطبیعي لدرجة تأثری هذا العامل )غرب على نوعیة التنقل بنی املدن، وبنی

 ونتائج تقییم هذه الفرضیة موضحة يف اجلداول التالیة:   
 املتوسط احلسايب واالاحنرف املعیاري لعامل نوعیة التنقل (:05جدول رقم )

    االتكرر     املتوسط ي  املعیار  االحنراف اخلطأ املعیاري  
   نوعیة التنقل 100   2.31   0.992   0.99  

 اعتمادا على نتائج االستبیان الباحثإعداد  المصدر:
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 للعینة الواحدة بالنسبة لنوعیة التنقل يف الطریق السیار Tاختبار  (:06جدول رقم )
        3=  االفرتاضياملتوسط  

فارق  للفارق  %95فرتة الثقة لـ 
 املتوسطنی  

 مستوى 
 املعنویة  

 درجة 
 احلریة  

قیمة 
   الدنیا القصوى    Tاختبار

   نوعیة التنقل 6.957 -   99   0.000   0.690 - 0.89-   0.49-  
 اعتمادا على نتائج االستبیان الباحثإعداد  المصدر:

نة فیما خیص العی أفرادیتضح من النتائج املبینة يف اجلدولنی أعاله أن متوسط إجابات 
حیث بلغ  ياالفرتاضغرب على نوعیة التنقل أقل من املتوسط -درجة تأثری الطریق السیار شرق

، - T=6.957، كما بلغت قیمة 0.992معیاري قدره  باحنراف2.31املتوسط احلسايب هنا
وعلیه فإن الفرق الذي ظهر معنوي  00.0( sigحتت مستوى معنوي ) 99عند درجة حریة 

 0.05ستوى الذي خنتربه ونرغب فیه لذا فهي ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل منضمن امل
ضي لنوعیة التنقل اوهذا یعين أن متوسط تأثری الطریق على نوعیة التنقل ال یساوي املتوسط االفرت 

 T "، ومبا أن"حسنة( بل هو أقل من املتوسط الطبیعي ویقرتب من درجة 3يف الطریق السیار )
 ننا نرفض الفرضیة القائلة بأن نوعیة التنقل يف الطریق السیار جیدة.    سالبة فإ

: الهياكل القاعدية للطرق السيار حسنة والخدمات على الطريق السيار الثالثةالفرضية 
 متوفرة بشكل كافي   

لیل الوصفي اختبارها اعتمادا على نتائج التح متانظر لتعدد األسئلة حول هذه الفرضیة فإنه 
حیث تبنی أن اهلیاكل القاعدیة للطریق السیار حسنة، واخلدمات على الطریق السیار غری متوفرة 
بشكل كايف، لذا فإننا نقبل الفرضیة يف شطرها األول والقائل بأن اهلیاكل القاعدیة للطریق السیار 

   .ئل بأن اخلدمات على الطریق السیار متوفرة بشكل كايفحسنة، ونرفضها يف شطرها الثاين القا
: يتميز التنقل بين المدن في وسائل النقل الجماعي عبر الطريق السيار الرابعةالفرضية 

    بالراحةغرب  -شرق
 بالراحةاملتوسط احلساب واالاحنرف املعیاري فیما خیص متیز التنقل (: 07جدول رقم )

    االتكرر     املتوسط احلسايب ي  املعیار  االحنراف
   الراحةبیتمیز التنقل  100   1.41   0.494  

 اعتمادا على نتائج االستبیان الباحثاملصدر: إعداد 
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یتضح من اجلدول أعاله أن املتوسط احلسايب فیما خیص متیز التنقل بنی املدن يف وسائل النقل 
 0.494   قدره يمعیار  رافوباحن1.41یقدر بـ  بالراحةغرب  -اجلماعي عرب الطریق السیار شرق

ة من درجة  العینة یرتكز بكثافة كبریة قریب أفرادمما سبق یالحظ أن املتوسط احلسايب إلجابات و 
اإلجابة نعم، ومنه فإننا نقبل الفرضیة القائلة بأن التنقل بنی املدن يف وسائل النقل اجلماعي عرب 

 ".  بالراحة غرب یتمیز " -الطریق السیار شرق 
 خاتمة

بناءا على النتائج اليت توصلنا إلیها من خالل البحث میكن اإلشارة إىل جمموعة من التوصیات وذلك 
 على النحو التايل:   

 ع يف صیانة املقاطع املهرتئة يف أسرع وقت ممكن، واليت تتواجد يف الطریق السیار وهيا إلسر ضرورة ا -
ویرة، ومقطع منطقة الیاشری بربج بوعریریج، ومقطع والیة البمقطع منطقة جبال الوحش بقسنطینة، 

ومقطع بوالیة البلیدة، ومقطع مبنطقة مخیس ملیانة بعنی الدفلى، ومقطع مدخل والیة تلمسان، 
والقضاء على االزدحام املروري يف تلك املقاطع، وخاصة مقطع األخضریة بوالیة البویرة الذي أصبح 

 ة املرور.    كأمام حر  ریایشكل عائقا كب
غرب يف مجیع املقاطع ومجیع األوقات  والقضاء على العزلة املوجودة  -تأمنی الطریق السیار شرق -

 اليت تستهدف مستعملي الطریق السیار؛  االجراموضرورة حماربة عصابات  فیه،
ربة اباحلفاظ على هذا املكسب؛ من خالل احلرص على نظافة الطریق، وحم التنقلنیضرورة توعیة  -

كما   تكوین موارد بشریة لتسری هذا اهلیكل القاعدي . ولشاحنات الوزن الثقیل الزائدةظاهرة احلمولة 
 ، تكون قادرة على حل املشاكل املوجودة فیه؛ املتقدمةيف الدول 

 .وجودةحة، وضرورة حتسنی اخلدمات يف احملطات املالر ا ومرافقع يف إجناز ما تبقى من احملطات ا إلسر ا-
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تخطيط سياسات االتصال التسويقي في المؤسسات المنتجة لاللكترونيات بوالية 
 برج بوعريريج

 برج بوعريريج                                              راهيمي جامعة البشير اإلب. ومبن ثامر كلث أ.
 جامعة فرحات عباس سطيف.قطاف ليلى .دأ.

 :  الملخص
تسعى املؤسسات املنتجة لإللكرتونيات بشكل مركزي من عملية االتصال إىل حتقيق تأثري 

الرسالة االتصالية املتحققة، فعال يف الطرف اآلخر وخلق قناعة وقبول واستجابة ملضمون وحمتوى 
وألن هنالك أكثر من رسالة يتم استالمها وأكثر من معلومة يتطلب نقلها إىل اآلخرين، فضال عن 
وجوب االستجابة الدقيقة لكل ذلك وغريه يف عملية االتصال، أصبحت مسألة تنمية مهارات 

التصاالت التسويقية يف تلك االتصال والتخطيط لعملية االتصال من أبرز واجبات املسؤولني عن ا
 وسائل من وسيلة لكل السوق عن استجابة جّيدة معرفة املؤسسات، وذلك من خالل امتالك

الرتويج، اختيار األدوات املناسبة، وإجياد املزيج املالئم ما بني تلك األدوات وصوال إىل األهداف 
 املتوخاة.

 االسرتاتيجي لالتصال الرتوجيي. التخطيطالرتويج، ، االتصال التسويقي :كلمات مفتاحية
Abstract : 
The organizations that produce electronic products, seeking centrally, 

from the communication process to achieve an effective impact at the other 

end, and the creation of a conviction and acceptance of the content and the 

content of the communication message realized, there and because more than 

one message is received, and more than one piece of information requires the 

transfer to other, as well as must be accurate response of all this, and the other 

in the communication process, the question of development of communication 

skills, and planning for the communication process of the highlights of the 

duties of those responsible for marketing communications, in those 

institutions, and through the possession of a good knowledge about the market 

response; each means of promotion, selection tools appropriate, and to find 

the appropriate mix between those tools to reach the objectives. 

Keywords: Contact the marketing , promotion, planning strategies for 

the promotion of communication. 



   قطاف ليلىد/ أ.، بن ثامر كلثوم / أ.                                           مجلة االقتصاد الصناعي

42 
 

 : اإلشكالية
 احمللية العالمات من العديد تنافس والكهرومنزلية اإللكرتونية الصناعة قطاع يعرف

 حيث التجارة العاملية، حترير ظل يف العاملية األسواق وانفتاح الشركات تدويل مع واألجنبية، خاصة
 بني املنافسة إرساء يف سامهت هيكلية تغريات يف والية برج بوعريريج عدة القطاع هذا شهد

انتعاشا  والكهرومنزلية اإللكرتونية الصناعة شهدت األلفية الثانية  بداية ومعبه،  العاملة املؤسسات
الصناعية لوالية برج بوعريريج تتكون من عدة  كبريا، حيث أضحت السوق ملحوظا وتطورا

تتمايز عن بعضها البعض  والكهرومنزلية األجهزة اإللكرتونية مؤسسات ختتص بصناعة وتركيب
املؤسسات اخلاصة  بني املنافسة حدة بارتفاع مسح الذي التجارية، األمر العالمات من بالعديد
واملتنافسة على  ،ملؤسسات املنتجة لإللكرتونياتتلك ااإلدارة السليمة لفهذا القطاع،  يف العاملة

تقتضي اختاذ سلسلة من القرارات اليت تتعلق بتحديد األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها مث البقاء، 
ج واخلطط الكفيلة بتحقيق تلك األهداف، وملا كانت عملية التخطيط مرتبطة جبميع وضع الربام

وظائف املؤسسة، فإنه جيب على إدارة التسويق أن تقوم بالتخطيط ألنشطتها يف ضوء التخطيط 
االسرتاتيجي للمؤسسة وأن يكون التحديد اجليد لعناصر املزيج التسويقي خيدم األهداف التسويقية، 

عنصر الرتويج أهم عناصر املزيج كان البد من التخطيط اجليد الختيار اسرتاتيجيات وباعتبار 
االتصال املناسبة، واملتناسقة مع باقي االسرتاتيجيات التسويقية ألجل حتقيق التميز والنجاح 

عملية  هنا  هل فعالفللمؤسسة وحىت تقوم بدور متميز يف اجناز مستويات األداء املرغوب فيها، 
لمؤسسات المنتجة لإللكترونيات الختيار استراتيجيات االتصال المناسبة ل جيدةتخطيط 

 ؟بوالية برج بوعريرج

 : ة الفرعية التاليةلشكال تقودنا إىل طرح األسئإلإن حماولة اإلجابة عن هذا ا
املؤسسات املنتجة يف التخطيط لالتصال الرتوجيي خصائص األفراد القائمني على  يما ه (1

 بوالية برج بوعريرج؟ لإللكرتونيات
 ، عنداملسؤولة اتاجلهمن طرف  ،االعتبارعني أخذها بيتم هي املراحل األساسية اليت ما  (2

 ؟لالتصال الرتوجييالتخطيط 
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  الفرضيات:
تقوم إدارة التسويق باملؤسسات املنتجة لإللكرتونيات بتحليل حالتها املالية والبشرية عند  .1

 التسويقي.التخطيط إلسرتاتيجيات االتصال 
يتم حتديد إسرتاتيجية االتصال التسويقي يف إدارة التسويق باملؤسسات املنتجة لإللكرتونيات  .2

 بناءا على تقليد منافسيها.
تنفيذ اخلطة الرتوجيية لكنها ال راقبة تقوم إدارة التسويق باملؤسسات املنتجة لإللكرتونيات مب .3

 ة عند تنفيذ اخلطة الرتوجيية.تقومي احنرافات أداء األنشطة الرتوجييتعمل على 
 ي اسية حول التخطيط لالتصال التسويقالمطلب األول:  مفاهيم أس

: إن النشاط االتصايل التسويقي يتمثل يف تدفق وانسياب االتصال التسويقي -1
فعلى اعتبار أن املنظمة تنتهج املدخل ، ومن اجلمهور إىل املنظمة املعلومات من املنظمة إىل اجلمهور

االسرتاتيجي للتسويق عليها أن تستقي املعلومات الكافية عن بيئتها اخلارجية اليت ستوجه إليها فيما 
بعد سيل من املعلومات املهمة واملرغوبة عن املنتجات املوجهة حنو املستهلك، عن طريق تصميم 

 .مزيج تروجيي مناسب وفعال
إىل إثارة وحتريك سلوك  وحيث أن االتصاالت التسويقية هتدف بصفة عامة ورئيسية 

املستهلك النهائي لشراء املنتج أو طلب اخلدمة أو احلصول منه على استجابة معينة،  ظهر يف 
السنوات األخرية بعض الكتاب وممارسي التسويق الذين ينظرون إىل االتصاالت التسويقية من 

السعر, املكان, باإلضافة مفهوم واسع على أهنا تتكون من كافة عناصر املزيج التسويقي )املنتج, 
ألنه ال ميكن أن تعمل عناصر املزيج الرتوجيي يف معزل عن عناصر املزيج التسويقي  إىل الرتويج(

وأساس هذا املفهوم أن لكل عنصر من عناصر املزيج التسويقي مهمة اتصالية تروجيية،  ، 1األخرى 
أي أن عناصر مزيج االتصاالت التسويقية عبارة عن جمموعة متكاملة من األدوات اليت هتدف 
بصفة أساسية إىل إحداث سلوك فوري وواضح من املستهلك النهائي عن طريق زيادة قوة املزيج 

 .2سي للمنتج والسعر والتوزيع والرتويج التسويقي األسا
يقوم الرتويج يف جوهره على عملية االتصال سواء بشكل مباشر : االتصال والترويج -2

مجاعات , أفراد)وبني الغري , أو غري مباشر، بني املؤسسة أو جهاز التسويق معا كطرف مرسل
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كطرف مستقبل وذلك لنقل رسالة معينة ذات معىن حمدد أو مقصود عن طريق وسيلة ( ومنظمات
أي , وهو اهلدف من عملية االتصال, وذلك بغرض ترك تأثري معني( مباشرة أو غري مباشرة)معينة 

 .اهلدف من عملية الرتويج
ذا إج، ولذلك فإن النجاح يف عملية االتصال سوف يؤدي كثريا إىل النجاح يف عملية الرتوي

وعلى العوامل اليت قد تعوق جناح  وقفوا  على منوذج عملية االتصال وعناصره ومتطلبات جناحه،
 هناك طرق عديدة يستطيع هبا رجل التسويق االتصال باملستهلكني .عملية االتصال حملاولة جتنبها

فهي ( التغذية)تدة تتضمن منافذ االتصال املزيج الرتوجيي وعناصر تسويقية أخرى، أما املعلومات املر 
واملزيج الرتوجيي يعرب عن مداخل االتصال عن طريق قرارات  .3 االتصال تتضمن النتائج من عملية

 .تتعلق بامليزانيات واألهداف والوسائل
نشاط االتصال التسويقي الذي يهدف إىل إخبار أو إقناع أو : يعرف بأنه: الترويج  -3

وبعبارة  ،بالتوجيه أو باستخدام منتج أو فكرة أو مؤسسة تذكري األفراد بقبول أو إعادة الشراء أو
أخرى الرتويج هو عملية تعريف املستهلك باملنتج وخصائصه ووظائفه ومزاياه وكيفية استخدامه 

وإقناعه بشراء  وحثه وأماكن وجوده بالسوق وأسعاره باإلضافة إىل حماولة التأثري على املستهلك
  4املنتج 

الرتويج هو جمموعة أنشطة االتصال اليت تقوم هبا منشأة تسويقية  ويف تعريف آخر جند أن
مجاهري هلم عالقة بنشاطها التسويقي بغرض اإلخبار أو اإلثارة أو التذكري مبنتجاهتا وأنشطتها  جتاه

 .5لذلك هناك من يسمي الرتويج باالتصاالت التسويقية  ،لتحقيق هدف تسويقي
ويج بأنه: عملية اتصال مباشر أو غري مباشر موجه إىل وبناءا على ما تقدم ميكن تعريف الرت 

املستهلكني أو املستعملني احلاليني أو املرتقبني حلثهم وإقناعهم باحلصول على املنتجات واملعلومات 
اليت من شأهنا أن تقدم له املنافع، واليت تعيده إىل حالته الطبيعية  ومحايته من احتمال تعرضه ألي 

ة سلوكه كما قد يكون موجها إىل مجاعات أخرى، وال يقتصر الرتويج على مؤثر يغري من طبيع
قناعي املتعلقة باخلدمات يشمل أيضا كل صور االتصال اإل املنتجات امللموسة كالسلع مثال, بل

 .6واألفكار واملعتقدات... وغريها
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يطلق على ( املزيج الرتويج)القول أن اصطالح  ميكننا: عناصر المزيج الترويجي -
جمموعة من املكونات اليت تتفاعل وتتكامل معا لتحقيق األهداف الرتوجيية للمؤسسة، يف إطار 
الفلسفة التسويقية السائدة، فاملزيج الرتوجيي شأنه شأن املزيج التسويقي، يشتمل على جمموعة من 

وتتمثل . ضوعةاملكونات والعناصر اليت تتوازن وتتناسق بطريقة فعالة لتحقيق األهـداف الرتوجيية املو 
 الدعاية؛ الشخصي البيع: 7 التالية  أهم مكونات الشبكة الرتوجيية بشكل عام وموسع يف العناصر

 التسويق املباشر.؛ اإلعالن؛ املبيعات ترويج؛ العامة العالقات؛والنشر
التخطيط  Kotler Philip: يعرف فيليب كوتلر التخطيط االستراتيجي -4

اإلسرتاتيجي :" نسمي التخطيط اإلسرتاتيجي األسلوب الذي يسمح للمؤسسة أن تبدع وحتافظ 
على الرابطة الضيقة بني األهداف والوسائل من ناحية واإلمكانيات املتاحة يف السوق من ناحية 

كمجال أخرى، وهو يدور بصفة خاصة حول كيفية حتديد وتسيري النشاطات اليت اختارهتا املؤسسة  
ن هذا التعريف ميكن القول أن التخطيط اإلسرتاتيجي يبحث عن الفرص اجلديدة ، وم8 لالستثمار"

 .التوسع يف النشاط اإلنتاجي التسويقياالستمرار و اليت ختتارها املؤسسة كمجال جديد لالستثمار و 
لقد أصبحت مسألة تنمية مهارات االتصال : التخطيط الستراتيجيات االتصال -5

والتخطيط لعملية االتصال من أبرز واجبات املسؤولني عن االتصاالت التسويقية يف املنظمة، وذلك 
من خالل اختيار األدوات املناسبة، وإجياد املزيج املالئم ما بني تلك األدوات وصوال إىل األهداف 

ل اعتماد التخطيط والتخطيط االسرتاتيجي لالتصاالت بل من خال اعتباطااملتوخاة، وهذا ال يتم 
، حيث ميكننا تعريف التخطيط االسرتاتيجي لالتصاالت التسويقية على أهنا حتديد 9التسويقية 

والتنظيمات الالزمة لتحقيق تلك  واإلجراءات األساليبهداف مع وضع جمموعة من جمموعة من األ
املرتابطة اليت  األنشطةممكن، وبالتايل فهو جمموعة من  ربح بأكرب أوتكلفة ممكنة  بأقل األهداف

 .األهدافالتسويقية وصياغة اخلطة الالزمة لتحقيق تلك  األهدافوضع  إىلتؤدي 
 الخصائص الشخصية لألفراد القائمين على عملية التخطيطالمطلب الثاني: 

 أدوات جمع المعلوماتعينة الدراسة و أوال: 
املنتجة لإللكرتونيات كان اختيارنا قائم على املؤسسات املنتجة من بني جمموعة املؤسسات 

فعليا للمنتجات االلكرتونية، وكذا العاملة يف القطاع منذ مدة، وهبذا يكون جمتمع الدراسة مكون 
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من سبعة مؤسسات هي: صوفرال إلكرتونيكس، كوندور إلكرتونيكس، أركودمي، لطفي 
كس إلكرتونيكس، باسفيك نيقوس إلكرتونيكس كما هي إلكرتونيكس، عبابو إلكرتونيكس، سنرتا 

 مبينة يف اجلدول املوايل:
 (: قائمة بأسماء المؤسسات محل الدراسة01جدول رقم)

 خاصة بالغرفة التجارية والصناعية لوالية برج بوعريريج. : وثائقالمصدر
توزيعها على املديرين واإلطارات مت لتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم وتطوير استبيان و 

اإلدارية العاملة يف جمال التسويق واملسؤولة عن عملية التخطيط التصال التسويقي باملؤسسات حمل 
، ت حول واقع التخطيط لسياسة االتصال التسويقي فيهاالدراسة من أجل مجع وحتليل معلوما

يتكون ، حيث %89,3أي مبا يعادل 50استبانة مت اسرتجاع منها 65حيث بلغ حجمها 
االستبيان من جزئني، استهدف اجلزء األول معرفة اخلصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة، يف 

فة واقع التخطيط لسياسة االتصال حني ركز اجلزء الثاين على موضوع الدراسة أال وهو معر 
مت تقسيمه إىل ثالثة حماور، اختص األول بتحليل املتغريات البيئية، أما الثاين فقد  ، حيثالتسويقي
حتليل أبعاد عملية االتصال، يف حني احملور الثالث تناول تنفيذ وتقييم خطة االتصال إىل هدف 

 التسويقي.

 عدد عمالها رأسمالها سنة النشأة العالمة االسم الرقم
 CRISTOR 1998 123130800 1090 عبابو إلكرتونيكس 1
 CONDOR عنرت للتجارة 2

 
2002 2451000000 7812 

 COBRA 2005 723730000 200 صوفرال إلكرتونيكس 3
 GEANT 1998 283130000 500 لطفي إلكرتونيكس 4
 Santrax-TCL 1977 439400000 173 سنرتاكس إلكرتونيكس 5

 MEDIA 2002 أركودمي 6
 

575677000 1500 

 PACIFIK 1989 331000000 باسيفيك نيقوس 7
 

157 
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 ،"Alpha cronbachالقياس قمنا حبساب معامل "ومن أجل اختبار درجة ثبات أداة 
 حيث كانت نتائج االختبار، كما هي مبينة يف اجلدول التايل:

 (: نتائج اختبار درجة موثوقية وثبات المقياس02دول رقم)ج
      

 
 
 
 

 .(spssال)على نتائج  اة اعتمادباحثمن إعداد ال المصدر:
من خالل نتائج اجلدول يتضح لنا أن درجة ثبات ومصداقية املقياس ختتلف من مؤسسة 
ألخرى، لكن على العموم جند أنه يتمتع بدرجة ثبات معتربة. إذ جند أن 

، والقيم اليت 0,561تزيد قيمته عن القيمة " عند مجيع املتغريات Alphacronbachمعامل"
 يظهرها اجلدول أعاله تؤكد ذلك.

 أما فيما خيص طريقة اإلجابة عن األسئلة اخلاصة باالستبيان فقد كانت وفق مقياس
(LIKERT) ثالث درجات فقط، والذي رأينا فيه أنه املناسب لقياس واقع  الذي اقتصر على

جابة ستكون حمصورة ما بني موافقني على اإلن أباعتبار  ،التخطيط لسياسة االتصال التسويقي
 .باإلجابةإما ال يعلمون ، و االستبيان أو رافضني هلايف العبارات اليت جاءت 

 : خصائص أفراد عينة الدراسةثانيا
قبل حتليل نتائج الدراسة البد من تشخيص عينة الدراسة من خالل تفريغ وجدولة البيانات 

اليت سيربزها و الدراسة أربعة متغريات أساسية خاصة بأفراد عينة الدراسة الشخصية، حيث تضمنت 
 لنا هذا املطلب.

 
 
 

 Média Santrax
-Tcl 

Cobra Pacifi
k 

CRIST
OR 

Géant CON
DOR 

0,803 0,657 0,758 0,561 0.653 0,653 0,800 0,866 Alpha 
Cronb

ach 
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 (: خصائص أفراد العينة03جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .(spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ال)لمصدر: ا

بتداء من احسب اخلصائص الشخصية العينة حمل الدراسة أفراد يبني اجلدول أعاله توزيع 
، تليها %44بنسبة سنة  30قل من األلفئة العمرية متثلها احيث كانت أكرب نسبة  :متغري السن

، يف حني كانت أقل نسبة للفئة %36سنة بنسبة  40 سنة إىل أقل من 30الفئة العمرية من 

 النسبة % التكرار العبارات 
 44 22 سنة 30أقل من 

 36 18 سنة 40إىل  30من 
 16 8 سنة 50إىل  40من 
 4 2 سنة 60إىل  50من 

 100 50 المجموع
 16 8 ثانوي
 78 39 جامعي

 6 3 دراسات عليا
 100 50 المجموع

 40 20 سنوات 5أقل من 
 36 18 سنة  15إىل  5من 
 24 12 سنة  30إىل  15من 
 0 0 سنة فما فوق 30من 

 100 50 المجموع
 44 22 إطار جتاري

 44 22 إطار تسويقي
مدير باملصلحة التسويقية 

 والتجارية
6 12 

 100 50 المجموع
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مؤسسات  وبذلك نستنتج أن .%20سنة بنسبة  60سنة إىل أقل من  40العمرية من 
اإللكرتونيك تعتمد على فئة الشباب يف الوظيفة التسويقية والتجارية، وهذا يرجع لكون طبيعة 

لى األعمار، ويتطلب ديناميكية  نشاطها يعتمد على بناء أفكار جديدة ومتجددة وكفاءات ال ع
كبرية واستعمال الوسائل التكنولوجية املتطورة وهذا ما جييد الشباب استعماله، أما فئة الكهول اليت 

 ممارسةتكمل هبا اليت  تعتمد عليها املؤسسة ألهنا الفئة ذات اخلربة واملمارسة %20مثلت نسبتها 
 ب.الشبا

حيث كانت أكرب  ،كانت بنسب متفاوتة  جندهااملستويات العلمية ومن ناحية اختالف 
، أما الذين بلغوا الدراسات العليا %16، تليها نسبة الثانويني بـ: %78نسبة لألفراد اجلامعيني بـ: 
املستوى التعليمي اجليد ملعظم  تعكس هذه النسب أن يوحي لنامما  .%6كانت نسبتهم تقدر بـ: 

كده ؤ وهذا ما ت التسويقية تتطلب مستوى تعليمي عايلو  التجارية الوظيفة إطارات لكون ،أفراد العينة
من  املستفيدةعن الفئة ، حيث تعرب متثل املستوى الثانوي %16نسبة ، يف حني %84نسبة ال

على غرار باقي و الوظيفة التسويقية ف ،اإلدارية وسنوات خربهتا العملي ترقية وظيفية نظرا لعطائها
عبارة عن سريورات ممنهجة ألهنا  ،من املعارف املكتسبة أدىن )معني(وظائف املؤسسة تتطلب حد 

نظرا ملا يكتسبونه  على األقل مستوى جامعي ، هذا ما يتطلب من رجال التسويق امتالكهموعلمية
من املنهج الدراسي حول مبادئ الوظيفة التسويقية  وأسس عملها وكيفية مطابقة معارفهم على 

 أرض الواقع.
 5فئة ذوي خربة  تقل عن  فقد تباينت النسب كما يلي: ،سنوات اخلربةأما جانب 

سنة،  15سنوات إىل  5تراوحت بني قد خربهتم كانت   %36وما نسبته  ،%40كانت سنوات  
 .سنة 30سنة إىل  15 ما بنيترتاوح اليت أصحاب اخلربة الطويلة  تمثلف %24نسبة ما أما 

مثلت  %44الذي يشغله املستجوبني، فنجد أن ما نسبة أما فيما خيص متغري املنصب اإلداري 
جمموع اإلطارات التجارية، ونفس النسبة مثلت جمموع اإلطارات التسويقية يف املؤسسات، أما نسبة 

مؤسسات مما يعين أن إدارات  فقط. %12املديرين يف املصلحة التجارية والتسويقية فكانت 
على دمج الوظيفتني التسويقية والتجارية يف مصلحة واحدة تعتمد اإللكرتونيك بوالية برج بوعريريج 

 لكوهنما وظيفتني متكاملتني وهذا ما تؤكده تساوي نسب اإلطارات التجارية والتسويقية. 
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لنا  نياإللكرتونيك حمل الدراسة، تبمن املعلومات املكتسبة من مؤسسات سبق وانطالقا مما 
من حيث التطبيق واملمارسة املستقلة عن اإلدارة  ةأن وظيفة التسويق يف مؤسسات الدراسة جديد

ن أ كما  ،والتطويرنشاء اإل مرحلة مؤخرا وهي اآلن يف فيها وقد مت تبين املفهوم التسويقي العليا،
بل يف جمال  مل تكن خربهتم يف جمال التسويقيف املؤسسة صحاب اخلربة الطويلة أاألفراد العاملني 

 .ككلوالتسيري  اإلدارة 
 تحديد الجهة المسؤولة عن عملية التخطيط لالتصال التسويقي. ثالثا: 

يظهر اجلدول املوايل نتائج حتليل االستبيان، من حيث متغري مهم وهو حتديد اجلهة املسؤولة 
لتنفيذ االسرتاتيجيات التسويقية املتبناة عن إلعداد اخلطط التسويقية، ورسم السياسات التفصيلية 

 داخل املؤسسة.
 لجهة المسؤولة عن التخطيط لالتصال التسويقيتحديد ا(: 40الجدول رقم )

الجهة المسؤولة عن التخطيط لالتصال 
 التسويقي

 %النسبة المئوية  التكرار

 32 16 اإلدارة العليا
 0 0 القسم التجاري
 68 34 القسم التسويقي

 0 0 من خارج املؤسسة
 100 50 المجموع

 (.spssالباحثة اعتمادا على نتائج ال )من إعداد المصدر:   
مؤسسات اإللكرتونيك بوالية برج  أغلب إداراتانطالقا من نتائج اجلدول نالحظ أن 

بوعريريج حمل الدراسة يكون فيها القسم التسويقي هو املسؤول عن التخطيط لالتصال التسويقي، 
دارة العليا هذه الوظيفة بنسبة ، يف حني باقي العينة تتوىل فيها اإل%68وهذا ما تؤكده النسبة 

 . أما القسم التجاري فال يقوم بالتخطيط لالتصال التسويقي.%32
مما سبق نستنتج أن وظيفة التخطيط لالتصال التسويقي تنحصر يف القسم التسويقي 
واإلدارة العليا، وبصفة أكرب يف القسم التسويقي باعتباره املسؤول عن األنشطة التسويقية بصفة 

أما القسم التجاري  ،واالتصال التسويقي بصفة خاصة والتخطيط له يعد من أحد مسؤولياته عامة
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فال يتدخل يف التخطيط لالتصال التسويقي، كما جند أن وال مؤسسة من املؤسسات حمل الدراسة 
 تعتمد يف ختطيطها لالتصال التسويقي على جهة خارجية.

 لالتصال التسويقي التخطيطساسية في األمراحل الالمطلب الثالث: 
 المتغيرات البيئيةتحليل تشخيص حالة المؤسسة و  :أوال

إن اهلدف من حتليل موقف وحالة املؤسسة هو معرفة  أين تقف املؤسسة اآلن ؟ حيث 
تقوم املؤسسة مبراجعة مركزها يف السوق بتحليل النقاط التالية:  دراسة اجتاه املبيعات خالل 

ومقارنته باملنافسني، ومقارنة النتائج بالتنبؤات، كما تقوم بتحليل املنافسة وتغريات السنوات املاضية 
الطلب املستقبلية، وسلوك املستهلكني وسلوك املستثمرين، وتقيم الفرص السوقية...إخل. فالتحليل 
 اجليد هلذه العوامل ميكن املخططني من احلصول على املعلومات الشاملة واملفيدة عن اقتصاديات
املؤسسة وعن اجتاهات السوق، وهذا لتحديد جمال العمل املناسب الذي حيقق هلا النجاح وميكنها 
من احلصول على ميزة خاصة، واجلدول املوايل يظهر املتوسطات احلسابية ملستوى ممارسة تشخيص 

 حالة املؤسسة وحتليل املتغريات البيئية باملؤسسات املنتجة لإللكرتونيات كما يلي:
 تشخيص حالة المؤسسة وتحليل المتغيرات البيئية :(50) ل رقمالجدو 

المتوسط  موافق محايد غير موافق العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سرتاتيجية يتم تقييم اإل -
 الكلية للمنظمة.

 0,789 2,5 34 7 9 التكرار
 64 14 18 %النسبة 

يتم فحص أوضاع املنافسني  -
 الرتوجيية.واسرتاتيجياهتم 

 0,683 2,68 40 4 6 التكرار
 80 8 12 %النسبة 

حتدد وتقيم املؤسسة  -
مكانياهتا، قدرهتا عند إ

 التخطيط لالتصال التسويقي.

 2,70 41 3 6 التكرار
 

0,678 
 82 6 12 %النسبة  

تقوم املؤسسة بتقييم  -
الوسطاء الذين تتعامل معهم 

 بصفة دورية.

 0,760 2,56 36 6 8 التكرار
 72 12 16 %النسبة 



   قطاف ليلىد/ أ.، بن ثامر كلثوم / أ.                                           مجلة االقتصاد الصناعي

52 
 

يتم تقييم أداء العاملني  -
باملؤسسة )مسؤويل االتصال 

 التسويقي( بصفة دورية.

 0,760 2,44 30 12 8 التكرار
 60 24 16 %النسبة 

تأخذ املؤسسة بعني االعتبار  -
حاجات ورغبات العمالء عند 

 ختطيطها لالتصال التسويقي.

 31 8 11 ض
 62 16 22 %النسبة  0,833 2,40

تأخذ املؤسسة بعني االعتبار  -
التغريات السياسية والقانونية 
السائدة على املستويني احمللي 
والدويل عند ختطيطها لالتصال 

 التسويقي.

 0,814 2,50 35 5 10 التكرار
 70 10 20 %النسبة 

تأخذ املؤسسة بعني االعتبار  -
مثل: املتغريات االقتصادية 

متوسط دخل الفرد 
وغريها...عند ختطيطها 

 لالتصال التسويقي.

 0,788 2,46 32 9 9 التكرار
 64 18 18 %النسبة 

تقوم املؤسسة بفحص  -
املتغريات االجتماعية والثقافية 
السائدة مثال: املعتقدات، 

سلوب احلياة...عند ختطيطها أ
 لالتصال التسويقي.

 0,862 2,46 35 3 12 التكرار
 70 6 24 %النسبة 

تأخذ املؤسسة بعني االعتبار  -
التغريات احلاصلة يف اجلانب 
التقين والتكنولوجي عند 

 التخطيط لالتصال التسويقي.

 0,683 2,68 40 4 6 التكرار
 80 8 12 النسبة %

 0,765 2,54 70.4 12.6 17 معدل النسب

 .(spss)اعتمادا على نتائج ال باحثةمن إعداد الالمصدر: 
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األفراد املستجوبني متقاربة عند املتوسط اجلدول نالحظ أن أغلب إجابات نتائج من خالل 
إدارة املؤسسات املنتجة لاللكرتونيات تقابل عبارة أن  (2,70)وأكرب قيمة كانت( 2,50)احلسايب 

ت تعمل ادار إلالتسويقي مبعىن أن تلك احتدد وتقيم مجيع إمكانياهتا، وقدراهتا عند التخطيط لالتصال 
على تشخيص أوضاع املؤسسة املالية والبشرية والتقنية وحىت وضعها التنافسي يف السوق، كما تعمل 

( اليت قد تشكل هلا فرصا جيب استغالهلا أو خماطر 2,40على حتليل كل املتغريات واملكونات البيئية )
 .جيب جتنبها 

النسب نستشف أن مستوى ممارسة نشاط تشخيص وضع  فعلى العموم ومن خالل معدل
املؤسسة التنافسي وحتليل كل املتغريات البيئية احمليطة باملؤسسات املعنية بالدراسة كان ممارس بدرجة 

 .متوسطة
 : تحليل المتغيرات الخاصة بتحليل أبعاد عمليات االتصال التسويقياثاني

 تحديد األهداف -أ
الوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات مبحوثي جمتمع الدراسة  املوايليظهر اجلدول 

 خبصوص عملية حتديد األهداف الرتوجيية للمؤسسات كما يلي:
 (: مستوى تحديد األهداف الترويجية06جدول رقم)

غير  العبارات
 موافق

محا
 يد

موا
 فق

المتوس
ط 
الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

صورة تسعى إدارة املؤسسة لبناء  -
ذهنية اجيابية عنها يف السوق بإيصال 

 رسائل املؤسسة بفعالية.

 0,753 2,62 39 3 8 التكرار
 78 6 16 النسبة 

إلدارة املؤسسة أهداف تروجيية حمددة  -
 قابلة للقياس.

 32 8 10 التكرار
2,44 0,812 

 64 16 20 النسبة 
أن تكون تسعى إدارة املؤسسة إىل  -

الرتوجيية واضحة ومالءمة األهداف 
 .للوضع التنافسي السائد

 37 3 10 التكرار
 74 6 20 النسبة  0,813 2,54

 (.spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ال)المصدر: 
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اجلدول أن موافقة أفراد العينة على فقرات نشاط حتديد بيانات يظهر من خالل قراءة 
، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية للفقرات بني متوسطةاألهداف الرتوجيية جاءت كلها بدرجة 

والعمل على إيصال (، فسعي املؤسسات إىل بناء صورة ذهنية جيدة يف السوق 2,62و 2,44)
( يعترب أوىل األهداف اليت هتدف إليها إدارة املؤسسات من عملية 2,62رسائل املؤسسة بفعالية )

 حضتحمددة وقابلة للقياس االتصال الرتوجيي ككل، وأمهية أن تكون كل أهداف املؤسسات 
من املوافقة، كما أظهر اجلدول انه يوجد اتفاق كبري  جيدة(، أي بدرجة 2,44مبتوسط حسايب )

 .(2,54)للوضع التنافسي السائد  ومالئمةضحة واحول أن تكون األهداف الرتوجيية 
 ستراتيجية الترويجية المناسبة تحديد اإل -ب

( الوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات مبحوثي جمتمع 07يظهر اجلدول رقم )
 الدراسة خبصوص عملية اختيار اإلسرتاتيجية الرتوجيية املناسبة.

 الترويجية المناسبة(: مستوى تحديد اإلستراتيجية 07جدول رقم)
غير  العبارات

 موافق
المتوسط  موافق محايد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

تسعى املؤسسة إىل استعمال كل 
االغراءات املمكنة واملوجهة للتجار 

 أوالوسطاء ألجل تصريف منتجاهتا

 30 6 14 التكرار
 60 12 28 النسبة  0,891 2,82

على تركز املؤسسة قبل بيع منتجها 
 إعالم وجذب املستهلكني ملنتجاهتا.

 37 3 10 التكرار
2,54 0,813 

 74 6 20 النسبة 
تدمج املؤسسة بني الرغبة على جذب 
زبائنها وتصريف منتجاهتا حسب 

 الظروف اليت تواجهها.

 35 9 6 التكرار
 70 18 12 النسبة  0,702 2,58

متتلك إدارة املؤسسة اسرتاتيجيات 
تسويقي بديلة للتكيف مع اتصال 

 املتغريات غري املتوقعة.

 29 10 11 التكرار
 58 20 22 النسبة  0,827 2,16

 (.spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ال)المصدر: 
ميكننا أن نقرأ من البيانات املعاجلة اليت يظهرها اجلدول أن موافقة أفراد العينة على فقرات 

اإلسرتاتيجية الرتوجيية املناسبة جاءت على العموم بدرجة متوسطة، حيث أن آراء نشاط اختيار 
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املديرين  تتباين بني اختيار التوجه االسرتاتيجي املتمثل يف استعمال كل اإلغراءات املمكنة واملوجهة 
( مبعىن اختيار إسرتاتيجية الدفع، أو اختيار 2,82للتجار أو الوسطاء ألجل تصريف منتجاهتا )

( مبعىن اختيار 2,54التوجه االسرتاتيجي املتمثل يف إعالم وجذب املستهلكني ملنتجاهتا )
(، وعند كل خيار اسرتاتيجي متتلك إدارة 2,58إسرتاتيجية اجلذب، أو أمكانية املزج بينهما )

ود هذه تعوقد . (2,16اسرتاتيجيات تروجيية بديلة للتكيف مع املتغريات غري املتوقعة )املؤسسات 
النسبة إىل ضعف مستوى املعرفة التسويقية للقائمني على التخطيط أو ضعف للمقدرة املالية ملعظم 

، إذن فأغلب املؤسسات املنتجة اللكرتونيات تتجه نوع إسرتاتيجية الدفع لتصريف املؤسسات
ميكنها من منتجاهتا وهذا تقليد تتقلد به كل املؤسسات املتنافسة لتحقيق أكرب عائد رحبي ممكن 

 عملية التطوير والتجديد يف تشكيلة منتجاهتا.
 تحديد عناصر المزيج الترويجي المناسب -ت

مبحوثي جمتمع الدراسة  إلجاباتيظهر اجلدول املوايل الوسط احلسايب واالحنراف املعياري 
 .خبصوص عملية اختيار عناصر املزيج الرتوجيي املناسبة

 المزيج الترويجي المناسبة(: مستوى تحديد عناصر 08جدول رقم)
غير  العبارات

 موافق
محا
 يد

موا
 فق

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

تصمم إدارة املؤسسة 
الرسائل اإلعالنية وفق 
األهداف احملددة مسبقا 

 داخل املؤسسة.

 34 5 11 التكرار

 68 10 22 النسبة  0,838 2,46

يتم نشر معلومات عن 
على املؤسسة ومنتجاهتا 

اللوحات االشهارية بشكل 
 منتظم خالل السنة.

 30 9 11 التكرار

 60 18 22 النسبة  0,830 2,38

تركز إدارة املؤسسة على 
املشاركة يف املعارض الوطنية 

 بشكل مستمر.

 41 5 4 التكرار
 82 10 8 النسبة  0,600 2,74

 0,961 2,72 26 4 20 التكرارتلجأ إدارة املؤسسة بشكل 
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دوري ملنح ختفيضات 
وتنظيم وخصومات 

مسابقات بني املستهلكني 
من أجل تنشيط الطلب 

 على منتجاهتا.

 52 8 40 النسبة 

تستخدم املؤسسة كافة 
الوسائل لتحسني عالقتها 

 بعمالئها وجمتمعها.

 33 8 9 التكرار
 66 16 18 النسبة  0,789 2,48

تستخدم املؤسسة شبكة 
منتجاهتا االنرتنيت لبيع 

الكرتونيا لكسب املزيد من 
 الزبائن.

 16 5 29 التكرر

 32 10 58 النسبة  0,922 1,74

تركز املؤسسة على جمهودات 
البيع الشخصي بصفة كبرية 
مقارنة مع باقي عناصر 

 املزيج الرتوجيي.

 30 7 13 التكرار

 60 14 26 النسبة  0,872 2,34

تلجأ إدارة املؤسسة إىل 
الربيد اخلاص بزبائنها عنوان 

األوفياء إلعالمهم بكل ما 
هو جديد عنها وعن 

 منتجاهتا.

 18 4 28 التكرار

1,80 0,948 
 36 8 56 النسبة 

يأخذ املسؤول التسويقي 
بعني االعتبار التكامل بني 
إسرتاتيجية االتصال 
التسويقي مع اإلسرتاتيجية 

 التسويقية املعتمدة.

 29 7 14 التكرار

2,30 0,886 
 58 14 28 النسبة 

 (.spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ال)المصدر: 
من خالل قراءة البيانات املعاجلة والظاهرة على اجلدول جند أن موافقة أفراد العينة على 

عناصر املزيج الرتوجيي املناسب هلا جاءت كلها بدرجة متوسطة، واليت تراوحت  اختيارفقرات نشاط 
املؤسسات   إدارات(، حيث أن أهم عناصر املزيج الرتوجيي اليت تتبناها معظم 2,74و 1,74بني )

 كانت بالتسلسل التايل:



   قطاف ليلىد/ أ.، بن ثامر كلثوم / أ.                                           مجلة االقتصاد الصناعي

57 
 

 منح ختفيضاتمع  تركيز إدارة املؤسسة على املشاركة يف املعارض الوطنية بشكل مستمر
(، 2,72وحسومات وتنظيم مسابقات بني املستهلكني ألجل تنشيط الطلب على منتجاهتا )

، تصميم الرسائل (2,48)تستخدم املؤسسة كافة الوسائل لتحسني عالقتها بعمالئها وجمتمعها 
نشر معلومات عن املؤسسة (، 2,46)اإلعالنية وفق األهداف احملددة مسبقا داخل املؤسسة 

شبكة االنرتنيت  استخدام(، 2,38)لوحات االشهارية بشكل منتظم خالل السنةومنتجاهتا على ال
 (.1,74للتسويق املباشر فقد كانت ضعيفة نوعا ما )

وهذا الرتتيب يف عناصر املزيج الرتوجيي يعكس التوجه االسرتاتيجي الذي مت اختياره من 
أغلب املؤسسات املنتجة لاللكرتونيات حيث ورد يف حتليل اجلدول السابق أن توجه تلك 

الدفع للمنتجات االلكرتونية بسوق الوالية أين تعرف منافسة  إسرتاتيجيةاملؤسسات كان حنو تبين 
ني أكرب املؤسسات املنتجة لإللكرتونيات احمللية، وبني املؤسسات التجارية املستوردة حمتدمة ب

 (.Samsungو)  (LGللمنتجات املنافسة كعالمة )
 جدولة الموارد وتحديد الموازنات المالية الالزمة -ث

يظهر اجلدول املوايل الوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات مبحوثي جمتمع الدراسة 
ص عملية إعداد املوازنات املالية وإعداد اجلداول الزمنية لتنفيذ السياسات واألنشطة الرتوجيية  خبصو 

 كما يلي:
 (: مستوى تحديد الجداول الزمنية وإعداد الموانات المالية09جدول رقم)

غير  العبارات
 موافق

المتوسط  موافق محايد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

حيدد وخيتار املسؤول 
التسويقي وقت تنفيذ برنامج 

 االتصال التسويقي.

 33 6 11 التكرار
 66 12 22 النسبة  0,837 2,44

تقوم اإلدارة العليا باملؤسسة 
بإعداد امليزانية الالزمة 

 لتمويل احلمالت الرتوجيية.

 33 5 12 التكرار
 66 10 24 النسبة  0,859 2,42

يقوم املسؤول التسويقي 
ميزانية االتصال بإعداد 

التسويقي وعرضها على 

 40 2 8 التكرار
 80 4 16 النسبة  0,749 2,64
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اإلدارة العامة للمناقشة 
 واملوافقة عليها.

تقوم املؤسسة بتعديل ميزانية 
االتصال التسويقي دوريا 

 حسب الظروف الطارئة.

 33 7 10 التكرار
 56 14 20 النسبة  0,813 2,46

املؤسسة اجلداول حتدد إدارة 
الزمنية وترتيب األولويات يف 
تنفيذ برامج األنشطة 

 الرتوجيية.

 34 4 12 التكرار

 68 8 24 النسبة  0,861 2,44

 (.spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ال)المصدر: 
العينة على يظهر من خالل قراءة البيانات املعاجلة املبينة على اجلدول جند أن موافقة أفراد 

فقرات نشاط عملية إعداد املوازنات املالية وإعداد اجلداول الزمنية لتنفيذ السياسات واألنشطة 
عداد املوازنة الالزمة لتمويل (، حيث أن عملية إ2,43الرتوجيية جاءت كلها بدرجة متوسطة )

من نظام املعلومات احملاسيب للحصول على املعلومات بشكل دقيق ويف  انطالقااحلملة الرتوجيية، 
ميزانية لالتصال الوقت املناسب، هي عملية أساسية لدى كل إدارات املؤسسات، ومن مث وضع 

تقوم املؤسسة بتعديل ، (2,64التسويقي وعرضها على اإلدارة العامة للمناقشة واملوافقة عليها )
(، ومن مث يتم حتديد وقت تنفيذ 2,46ي دوريا حسب الظروف الطارئة )ميزانية االتصال التسويق

برنامج االتصال التسويقي وحتديد اجلداول الزمنية وترتيب األولويات يف تنفيذ برامج األنشطة 
 .(2,44الرتوجيية )

 الخاصة بتنفيذ وتقييم خطة االتصال التسويقي: تحليل المتغيرات الثثا
الوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات مبحوثي جمتمع ( 10يظهر اجلدول رقم )

 الدراسة خبصوص عملية التقومي والرقابة على تنفيذ األنشطة الرتوجيية.
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 االتصال التسويقي بتنفيذ وتقييم خطة نتائج المتغيرات الخاصة :(10) الجدول رقم 
المتوسط  موافق محايد غير موافق العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

تسعى املؤسسة الختيار الطريقة 
املناسبة لبدأ تنفيذ برنامج االتصال 

 التسويقي

 0,789 2,50 34 7 9 التكرر
 68 14 18 النسبة 

تسخر املؤسسة كافة الوسائل 
واإلمكانيات املتاحة لضمان تطبيق 

 مثايل للربنامج االتصال.

 0,832 2,46 34 5 11 التكرر
 62 10 22 النسبة 

يتم تقييم خطة االتصال التسويقي 
 بصفة دورية ومستمرة.

 0,859 2,42 33 5 12 التكرر
 66 10 24 النسبة 

تعمد املؤسسة على معايري حمددة 
لقياس ومتابعة التقدم يف تنفيذ 

 اخلطة وسالمة األداء احملقق.

 0,789 2,50 34 7 9 التكرر
 68 14 18 النسبة 

تعتمد املؤسسة يف تقييم برناجمها 
االتصال على مقارنة األهداف 
 املخطط هلا والنتائج املتوصل إليها.

 0,745 2,66 41 1 8 التكرر
 82 2 16 النسبة 

يتم تسجيل احنرافات األداء احلايل 
لالتصال التسويقي ومن مث اختاذ 
إجراءات تصحيحية ملرحلة 

 التخطيط القادمة.

 0,883 2,42 34 3 13 التكرر
 68 6 26 النسبة 

,20 معدل النسب
7 

9,
3 

69
,9 

2,49 0,810 

 (.spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ال)المصدر: 
تنفيذ أن أغلب إجابات أفراد العينة حول أسئلة احملور املتعلقة ب من خالل اجلدولنالحظ 

، يف حني كان املتوسط احلسايب %69,9موافقة بنسبة  كانت  وتقييم خطة االتصال التسويقي
، وهو ما يدل على أن أفراد العينة يوافقون على أن (2,49)جملموع إجابات األفراد العينة 

التخطيط لالتصال  بعد عمليةتقوم بتنفيذ وتقييم خطة االتصال التسويقي  اإللكرتونيكمؤسسات 
 التسويقي.
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الوسائل واإلمكانيات املتاحة لضمان  تعمل تسخري كافة اتاملؤسسفإدارة التسويق بتلك 
تقييم (. ومن مث تعمل على تقييم أداء األنشطة الرتوجيية و 2,46تطبيق مثايل للربنامج االتصال)

اعتمادا على معايري  ،(2,66قارنة األهداف املخطط هلا والنتائج املتوصل إليها)مب برناجمها االتصايل
يتم تسجيل ، حيث (2,50طة وسالمة األداء احملقق )حمددة لقياس ومتابعة التقدم يف تنفيذ اخل

احنرافات األداء احلايل لالتصال التسويقي ومن مث اختاذ إجراءات تصحيحية ملرحلة التخطيط القادمة 
(2,42).  

 تقييم الفرضيات واستخالص النتائجالمطلب الثالث: 
تطبيق املراحل األساسية املتوسطات احلسابية العامة اليت تظهر مستوى يظهر اجلدول املوايل 

  للتخطيط السرتاتيجيات االتصال الرتوجيي باملؤسسات املنتجة لإللكرتونيات بوالية برج بوعريريج
 كما يلي:

 : مستوى تطبيق مراحل التخطيط إلستراتيجيات االتصال(11) الجدول رقم
 المتوسط الحسابي المتغير

 2,54 املتغريات البيئية املؤسسة وحتليل حالةتشخيص 
 2,38 حتليل أبعاد عمليات االتصال التسويقي

 2,49 حتليل تنفيذ وتقييم خطة االتصال التسويقي

 (.spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ال)المصدر: 
إدارة قسم التسويق باملؤسسات حمل الدراسة متارس أن لنا من خالل اجلدول أعاله يتبني 

أظهرت نتائج كما   (،2,54) املتغريات البيئية بدرجة متوسطةمرحلة تشخيص احلالة وحتليل 
على عملية أن املديرين باملؤسسات املنتجة لاللكرتونيات القائمون  (05باجلدول رقم ) التحليل

على أمهية الرتكيز على حتليل احلالة السوقية، وحتليل وتشخيص  التخطيط يتفقون بدرجة متوسطة
اإلمكانات املالية واملادية والبشرية املتوفرة عليها وأخذها بعني االعتبار عند التخطيط، بغية حتديد 

تعترب من أهم األمور اليت تنظر إليها اإلدارة عند التخطيط  حيث نقاط القوة والضعف،
أداء العاملني واملتغريات البيئية العامة: االقتصادية والسياسية  بينما تفحص السرتاتيجيات االتصال، 

تفحص أوضاع املنافسني  أما كانت ممارسة بدرجة ضعيفة نوعا ما مع باقي املمارسات
تحديد الفرص ال تقل أمهية يف عملية التشخيص كمرحلة أساسية ل فهيوإسرتاتيجياهتم الرتوجيية 
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إدارة التسويق  القائلة بأنه إثبات صحة الفرضية األولىهبذا يتم والتهديدات يف السوق، و 
باملؤسسات املنتجة لإللكرتونيات تقوم بتحليل حالتها املالية والبشرية عند التخطيط إلسرتاتيجيات 

 االتصال التسويقي.
أما من حيث ممارسة نشاط حتليل أبعاد عمليات االتصال التسويقي فقد جاءت على العموم     

السابقة اتضح ( 6،7،8،9(، ومن خالل اجلداول )2,38بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب قدره )
 لنا جليا:

، فسعي املؤسسات إىل بناء متوسطةنشاط حتديد األهداف الرتوجيية جاء بدرجة ن إ -
والعمل على إيصال رسائل املؤسسة بفعالية يعترب أوىل األهداف اليت صورة ذهنية جيدة يف السوق 

هتدف إليها إدارة املؤسسات من عملية االتصال الرتوجيي ككل، وأمهية أن تكون كل أهداف 
حمددة وقابلة للقياس حضت بدرجة عالية من املوافقة، كما أظهرت النتائج أنه يوجد املؤسسات 

 .واضحة ومالئمة للوضع التنافسي السائداف الرتوجيية اتفاق عام حول أن تكون األهد
متوسطة هي إن نشاط اختيار اإلسرتاتيجية الرتوجيية املناسبة جاء على العموم بدرجة  -      

، حيث أن آراء املديرين  تتباين بني اختيار التوجه االسرتاتيجي املتمثل يف استعمال كل األخرى
اإلغراءات املمكنة واملوجهة للتجار أو الوسطاء ألجل تصريف منتجاهتا مبعىن اختيار إسرتاتيجية 
الدفع، أو اختيار التوجه االسرتاتيجي املتمثل يف إعالم وجذب املستهلكني ملنتجاهتا مبعىن اختيار 

رة املؤسسات إسرتاتيجية اجلذب، أو أمكانية املزج بينهما، وعند كل خيار إسرتاتيجي متتلك إدا
 .اسرتاتيجيات تروجيية بديلة للتكيف مع املتغريات غري املتوقعة

أما عملية اختيار عناصر املزيج الرتوجيي املناسب لنوع املؤسسة يف السوق فقد جاء   -
، حيث أن أهم عناصر املزيج الرتوجيي اليت تتبناها معظم إدارات املؤسسات  متوسطة نوعا مابدرجة 

كانت بالتسلسل كالتايل: منح ختفيضات وحسومات وتنظيم مسابقات بني املستهلكني ألجل 
تنشيط الطلب على منتجاهتا، مث تصميم رسائل إعالنية وفق األهداف احملددة مسبقا داخل 

سسة ومنتجاهتا على أللواحات اإلشهارية بشكل منتظم خالل ونشر معلومات عن املؤ املؤسسة، 
مث بعد ذلك يأيت استخدام شبكة السنة، املشاركة يف املعارض الوطنية والدولية بشكل مستمر 
هذا الرتتيب يف عناصر املزيج وكان االنرتنيت لبيع منتجاهتا الكرتونيا لكسب املزيد من الزبائن، 



   قطاف ليلىد/ أ.، بن ثامر كلثوم / أ.                                           مجلة االقتصاد الصناعي

62 
 

تيجي الذي مت اختياره من أغلب املؤسسات املنتجة لاللكرتونيات الرتوجيي يعكس التوجه االسرتا
حيث ورد يف حتليل النتائج السابقة أن توجه تلك املؤسسات كان حنو تبين إسرتاتيجية الدفع 

 للمنتجات االلكرتونية بسوق الوالية أين تعرف منافسة حمتدمة.
لتنفيذ السياسات واألنشطة  أن عملية إعداد املوازنات املالية وإعداد اجلداول الزمنية -

الرتوجيية جاءت كلها بدرجة عالية، حيث أن عملية إعداد املوازنة الالزمة لتمويل احلملة الرتوجيية، 
انطالقا من نظام املعلومات احملاسيب للحصول على املعلومات بشكل دقيق ويف الوقت املناسب، 

جداول زمنية وترتيب األولويات يف هي عملية أساسية لدى كل إدارات املؤسسات، ومن مث وضع 
تنفيذ األنشطة الرتوجيية، كما يتم إعداد لوحة بأوامر التنفيذ اليومي للربامج والسياسات الرتوجيية  

 تأكيد صحة الفرضية الثانية، ومن خالل ما سبق ميكننا كلها أنشطة تتم ممارستها بدرجة عالية
تسويقي يف إدارة التسويق باملؤسسات املنتجة يتم حتديد إسرتاتيجية االتصال الالقائلة بأنه 

 لإللكرتونيات بناءا على تقليد منافسيها.
ستوى تنفيذ اخلطة مل( نكتشف أن درجة ممارسة الرقابة والتقييم 11ومن خالل اجلدول رقم)

فالرقابة على تنفيذ (، 2,49جة متوسطة هو اآلخر مبتوسط حسايب قدر ب )در الرتوجيية كان ب
، مستخدمتا يف ذلك معايري رقابية مدروسة ومكتوبة متوسطة جدااخلطط الرتوجيية ميارس بدرجة 

ومن مث تعمل على تقييم أداء األنشطة الرتوجيية وتقييم برناجمها االتصايل لتقومي األداء الرتوجيي، 
على معايري حمددة لقياس ومتابعة  مبقارنة األهداف املخطط هلا والنتائج املتوصل إليها، اعتمادا

يتم تسجيل احنرافات األداء احلايل لالتصال التقدم يف تنفيذ اخلطة وسالمة األداء احملقق حيث 
يمكننا أن نفند ، وبالتايل التسويقي ومن مث اختاذ إجراءات تصحيحية ملرحلة التخطيط القادمة

تقوم إدارة التسويق باملؤسسات املنتجة نه والقائلة بأ الفرضية الثالثة ونقبل بالفرضية البديلة
جيية عند تعمل على تقومي احنرافات أداء األنشطة الرتو  كمالإللكرتونيات مبراقبة تنفيذ اخلطة الرتوجيية  

 تنفيذ اخلطة الرتوجيية.
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 الخالصة:
مل تدرك أمهيته إال  اإللكرتونيك بوالية برج بوعريريج أن مؤسساتمن خالل دراستنا توصلنا 

يف اآلونة األخرية، ومن خالل اهلياكل التنظيمية للمؤسسات اإللكرتونيك حمل الدراسة وجدنا أن 
يف بعض املؤسسات التجارية ورغم تواجد قسم تسويقي الوظيفة التسويقية غري مستقلة عن الوظيفة 

حيث أن نه ال ميارس كافة أنشطة التسويقية املكلفة هبا ومازال مل يأخذ املكانة اليت يستحقها. أال إ
 املصلحة التجارية. مظلةاملؤسسات حمل الدراسة تطبق املفاهيم التسويقية حتت 

ن أثبات صحة فرضيات الدراسة وجدنا إليها ومن خالل إفانطالقا من النتائج املتوصل 
بوالية برج بوعريريج تقوم بتحليل املتغريات البيئية، كما تقوم الدراسة حمل  اإللكرتونيكمؤسسات 

إذن  ،بتحليل أبعاد عملية االتصال التسويقي وتسهر على تنفيذ وتقييم خطة االتصال التسويقي
لكرتونيك حمل الدراسة بوالية برج بوعريريج تقوم املنتجة لإل ؤسساتاملن ميكننا القول يف األخري أ

 بكل أبعاده وبشكل جيد.التصال التسويقي بالتخطيط ل
 المراجع 
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 التنمية االقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجيأهم مؤشرات 
 1باتنة جامعة . طارقخاطر د/ 

 الملخص:
لتفعيل  ذلك سعت مجيع الدوللتعترب التنمية االقتصادية من أهم متطلبات العصر احلديث، 

لتعاون اهذه العملية وتبين سياساهتا مبا حيقق أكثر إجيابيات ممكنة على اقتصاداهتا، ودول جملس 
اخلليجي كغريها من الدول حققت معدالت مقبولة يف اجتاه التنمية االقتصادية ومعدالت النمو 
االقتصادي واليت كانت وليدة اجملهودات احلثيثة اليت قامت هبا دول اجمللس يف سبيل النهوض 

عتربان من أهم يوخاصة يف جمايل النفط والطاقة واللذان  ،باقتصاداهتا وحماكاة الدول املتقدمة بذلك
 القطاعات اليت تدر إيرادات معتربة هلذه الدول.

 التنمية االقتصادية. التكامل االقتصادي، جملس التعاون اخلليجي، الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 

the economic development considered as the most important modern 

requirements, and thus sought all countries to activate this process and 

the adoption of policies to achieve more positives are possible on their 

economies, and the Council Like other GCC countries have achieved 

acceptable rates in the direction of economic development and economic 

growth rates, which were all the result of the tireless efforts made by the 

GCC countries to the advancement of their economies and simulation 

developed countries to do so, Especially in the areas of oil and energy, 

which are also the most important sectors that generate considerable 

revenue for these countries. 

Key words: Gulf Cooperation Council, economic integration, Economic 

development. 
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 مقدمة:
لقد أبرزت التطورات االقتصادية اليت تزامنت مع مطلع القرن العشرين أن ميزة االقتصاد احلايل 

تنامي ظاهرة التكتالت االقتصادية اإلقليمية، وال مكان فيه للجهود واحملاوالت الفردية وال هي 
عات حيث واكب هذه احلقبة من الزمن ظهور جتم ،لسياسات التقوقع واالنعزالية واالنطواء على الذات

من الدول على شكل تكتالت اقتصادية واليت كانت يف جمملها هادفة إىل تفعيل النمو  للعديد
رات احلجم و ملا هلذه التكتالت من مزايا كالتمتع بوف ،االقتصادي والنهوض باقتصاد الدول املتكتلة

 .الكبري واتساع السوق وما يتبعه من توسيع يف اإلنتاج والنشاطات االقتصادية
جتربة التكامل بني الدول األوروبية والذي يعرف باالحتاد  دوليات الناجحة ومن أبرز التكتال

واليت  ،سيان واالفتا وغريها من التكتالت الرائدة يف اجملال الدويلاألورويب وكذلك تكتل النافتا واآل
قدمة، ق بركب الدول املتاحلكان حمفزا للدول العربية ل  وهو ماوصل البعض منها للوحدة الكاملة، 

ذي خطى جملس التعاون اخلليجي وال جتربة نشأت عدة حماوالت للتكامل فيما بينها لعل من أمههاف
ظرا أبرز حماوالت التكامل العريب ن وقد مثلخطوات حثيثة حنو التطور االقتصادي واالجتماعي، 

ي أو على الصعيد االجتماعي أو االقتصاد سواء لإلجنازات اليت حققها على صعيد الوحدة العربية،
 .فتبنت هذه الدول عدة إصالحات بغية النهوض بالتنمية االقتصادية والنمو االقتصادي ،السياسي

التنمية ليه إ هو الوضع الذي آلت ينطلق هذا البحث من التساؤل الرئيسي التايل: ماتبعا ملا سبق 
 ؟امؤخر  االقتصادية بدول جملس التعاون اخلليجي

 اىل احملاور التالية:البحث هذا مت تقسيم ولإلجابة على هذه اإلشكالية 
 .أهدافها وأهم التنمية تعريفاحملور األول: 
 دول جملس التعاون اخلليجي.التكامل بني  احملور الثاين:

 احملور الثالث: واقع التنمية االقتصادية بدول جملس التعاون اخلليجي.

 التنمية وأهم أهدافهاتعريف المحور األول: 
موضوع التنمية االقتصادية منذ احلرب العاملية الثانية مكانا مرموقا ضمن الدراسات  شغل

االقتصادية، وبدأ يستحوذ على اهتمامات االقتصاديني والسياسيني يف البلدان املتقدمة والنامية، وفيما 
 أهدافها.أهم يلي تعريف التنمية االقتصادية و 
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عملية  لقد استخدم مفهوم التنمية يف علم االقتصاد للتدليل على التنمية االقتصادية:تعريف أوال: 
تطور هبدف اكساب ذلك اجملتمع القدرة على ال ،احداث جمموعة من التغريات اجلذرية يف جمتمع معني

 املستمر مبعدل يضمن التحسن املستمر يف نوعية احلياة.
لصورة لمتطلبات األساسية واحلاجات املتزايدة ألعضائه، بازيادة قدرة اجملتمع على االستجابة ل أي

اليت تكفل زيادة درجات اشباع تلك احلاجات عن طريق االستغالل الرشيد للموارد املتاحة وحسن 
  1.توزيع عائد االستغالل

وتعد التنمية االقتصادية عملية بالغة الدقة، فهي عملية تتضمن اجراء تغيريات جذرية يف اهلياكل 
االجتماعية والسلوكية والثقافية، والنظم السياسية واإلدارية، جنبا اىل جنب مع زيادة معدالت النمو 

 2االقتصادي وحتقيق العدالة يف توزيع الدخل واستئصال جذور الفقر.

وبصفة عامة تعرف التنمية االقتصادية بأهنا عملية شاملة لكافة مكونات االقتصاد، وذلك من 
واضح يف أحجام هذه املكونات وعالقاهتا اهليكلية والضمنية فتمتد هذه العملية  خالل احداث تغيري

وكيفية  ،نتاج ومتوسط نصيب الفرد من الدخلاىل أحجام ونسب كل من عناصر اإلنتاج ووحدات اإل
توزيع الدخل فيما بني االستهالك واالدخار واالستثمار، وهنا تصبح عملية التنمية االقتصادية حمور 

   3ل اهليكلي لالقتصاد.التحو 
تعرب أهداف التنمية االقتصادية لبلد ما عن طبيعة املرحلة ا: أهداف التنمية االقتصادية: نيثا

ق االقتصادية اليت مير هبا ذلك البلد، كما تعترب نوع من السياسة االقتصادية اليت ينتهجها وصوال لتحقي
ا اال أن هناك أهداف أساسية تسعى اليهأهدافه الرئيسية، حيث ختتلف الغايات من بلد آلخر، 

 معظم الدول واليت نلخصها فيما بلي:
زيادة الدخل القومي: تساعد زيادة الدخل القومي احلقيقي يف التغلب تدرجييا على مجيع املشاكل  -1

اليت تعاين منها الدول، خاصة إذا حتققت زيادة الدخل من احداث تغيريات عميقة وهيكلية يف 
 4االقتصادية.البنية 

رفع مستوى معيشة السكان: يعترب حتقيق مستوى مرتفع للمعيشة من بني األهداف اهلامة اليت  -2
تسعى التنمية اىل حتقيقها، فالتنمية االقتصادية ليست جمرد وسيلة لزيادة الدخل القومي فحسب، 

ذلك أن التنمية  ،وامنا هي أيضا وسيلة لرفع مستوى املعيشة بكل ما يتضمنه هذا التعبري من معىن
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حتدث عند حدوث زيادة يف الدخل القومي لكنها قد ال تكون مصحوبة بأي تغيري يف مستوى 
املعيشة، وحيدث ذلك عندما تزيد نسبة السكان بدرجة أكرب من زيادة الدخل القومي، مما جيعل 

ى و من املتعذر حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد ضمن هذا الدخل، ومن مث اخنفاض مست
 املعيشة.

صابة ن التفاوت يف توزيع الدخول والثروات يؤدي اىل إإتقليل التفاوت يف الدخول والثروات:  -3
اجملتمع بعدة اضرار جسيمة، حيث يعمل على تردده بني حالة الفقر املقع وحالة الغىن املفرط، 

اهداف التنمية  من بنيهذا ما يؤدي اىل اضطرابات شديدة، وعليه فإن تقليل هذا التفاوت يعترب 
 5.االقتصادية

تعديل االختالالت اهليكلية للقطاعات االقتصادية: تلعب التنمية االقتصادية دورا مهما يف إعادة  -4
النسب والعالقات فيما بني القطاعات االقتصادية املختلفة من خالل التقليل من هيمنة القطاع 

 اتب الدور القيادي للقطاعتلع الزراعي على االقتصاد القومي، وافساح اجملال للصناعة أن
 6.األخرى االقتصادية
 دول مجلس التعاون الخليجيالتكامل بين  المحور الثاني:

 اريخإىل تس التعاون اخلليجي جملإنشاء فكرة  تعود أوال: نشأة مجلس التعاون الخليجي:
عندما زار ويل عهد الكويت ورئيس وزرائها رئيس دولة االمارات العربية املتحدة  16/05/1976

أمثرت هذه الزيارة عن تشكيل جلنة وزارية  ، وقدلساجملفكرة انشاء  إلجراء حمادثات مطولة حول
 ردناألية عشر يف حلادا العربية خارجية البلدين ملتابعة املوضوع الذي متت إثارته يف القمة ايرأسها وزير 
 عمان وسلطنة السعودية اململكة العربية من كل زعماء اجتمع 1981ويف عام  ،1980يف نوفمرب 

 تنظيم حتقيق بغية التشاور حول لكويتوا البحرين ،قطر ،املتحدة العربية اإلمارات كل من  ودول
 ودولة السعودية العربية اململكة قبل كل من من ثالث مشاريع مقرتحة أمامهم جيمعهم، وكان تعاوين

 أحيلت مث مشروع، لكل اجلوانب املختلفة واستعرضوا حوهلا تناقشواحيث  عمان، وسلطنة الكويت
 بتاريخموحدة، و  صيغة إىلهذه الدول من أجل التوصل  خارجية وزراء من جلنة إىل هذه االقرتاحات

 7اخلليجي. التعاون جملس رمسيا ولد  1981ماي  25
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 8يضم ما يلي: لمجلس التعاون الخليجي: ثانيا: الهيكل التنظيمي
اجمللس األعلى: هو السلطة العليا جمللس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول األعضاء، ورئاسته  -1

دورية حسب الرتتيب اهلجائي ألمساء الدول، وجيتمع يف دورة عادية كل سنة، وجيوز له عقد 
إمجاع قراراته يف املسائل املوضوعية بدورات استثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتصدر 

 الدول األعضاء احلاضرة املشرتكة يف التصويت، ويف املسائل اإلجرائية باألغلبية.
م من و من ينوب عنهأاجمللس الوزاري: يتكون اجمللس الوزاري من وزراء خارجية الدول االعضاء  -2

على، ويعقد خرية للمجلس األة األالوزراء، وتكون رئاسته للدولة اليت تولت رئاسة الدورة العادي
اجمللس اجتماعاته مرة كل ثالثة أشهر وجيوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من 

تشمل و  األعضاء،االعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعترب انعقاده صحيحا إذا حضر ثلثا الدول 
ضع التوصيات ت وو اقرتاح السياسا أخرى:مور أمن بني  اختصاصات اجمللس الوزاري

اهلادفة لتطوير التعاون بني الدول االعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق واالسرتاتيجيات 
 عضاء يف خمتلف اجملاالت.نشطة القائمة بني الدول األاأل

يف إعداد الدراسة اخلاصة بالتنسيق واخلطط والربامج  ااألمانة العامة: تتلخص اختصاصاهت -3
عداد إاملتكاملة للعمل املشرتك، واعداد تقارير دورية عن أعمال اجمللس ومتابعة تنفيذ القرارات، و 

عداد جدول إالتقارير والدراسات اليت يطلبها اجمللس واجمللس الوزاري، والتحضري لالجتماعات، و 
 من املهام. هاأعمال اجمللس الوزاري، وغري 

تتمثل  مجلس فإن أهداف اجمللسوفقا للنظام األساسي لل ثالثا: أهداف مجلس التعاون الخليجي:
 9يف:
 حتقيق التناسق والرتابط بني الدول األعضاء يف مجيع امليادين، وصوال إىل وحدهتا. -
 الت.اتعميق وتوثيق الروابط والصالت وأوجه التعاون القائمة بني شعوهبا يف خمتلف اجمل -
 وضع أنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين. -
 تقريب وتوحيد األنظمة والسياسات واالسرتاتيجيات يف اجملاالت االقتصادية واملالية والتجارية. -
ربط البىن األساسية لدول اجمللس، السيما يف جمال املواصالت والكهرباء والغاز وتشجيع إقامة  -

 املشاريع املشرتكة.
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نية علمي والتقين يف جماالت الصناعة والتعدين والزراعة والثروات املائية واحليوادفع عجلة التقدم ال -
 وإنشاء مراكز حبوث علمية وإقامة مشاريع مشرتكة وتشجيع التعاون مبا يعود باخلري على شعوهبا.

حقق جملس التعاون اخلليجي مجلة من اإلجنازات نوجزها رابعا: إنجازات مجلس التعاون الخليجي: 
 بلي: فيما

 20) 2002واستمرت إىل غاية  1983: دخلت حيز التنفيذ يف مارس منطقة التجارة احلرة -1
سنة(، ومتيزت بإعفاء منتجات جملس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من 
 الرسوم اجلمركية، شريطة اصطحاهبا لشهادة منشأ من اجلهة احلكومية املختصة يف الدول املصدرة

 ن( ارتفع حجم التبادل التجاري بني دول اجمللس م2002-1983للبضاعة، وخالل الفرتة )
 2002.10مليار دوالر عام  20 حوايل إىل 1983مليار دوالر عام  6أقل من 

مع تطور العمل املشرتك خالل العقدين األوليني من عمر اجمللس، : 2001االتفاقية املوحدة  -2
( االتفاقية االقتصادية بني دول 2001الثانية والعشرين )ديسمرب ه أقر اجمللس األعلى يف دورت

اجمللس، وقد نقلت االتفاقية اجلديدة أسلوب العمل املشرتك من طور التنسيق اىل طور التكامل 
ليات وبرامج حمددة، كما أهنا أكثر مشولية مبعاجلتها العديد من املواضيع خاصة فيما يتعلق آوفق 

بيئة سوق اخلليجية املشرتكة واالحتاد النقدي وتنمية املوارد البشرية وحتسني الباالحتاد اجلمركي وال
 11القاعدة العلمية والتكنولوجية. االستثمارية وتطوير

وهو املنطقة اليت تستبعد فيها الرسوم اجلمركية واللوائح واإلجراءات : 2003االحتاد اجلمركي  -3
دة جتاه العامل سوم مجركية ولوائح جتارية ومجركية موحاملعيقة للتجارة يف دول االحتاد، وتطبق فيها ر 

 12اخلارجي، ويقوم على األسس التالية:
 تعريفة مجركية موحدة جتاه العامل اخلارجي. -
 نظام قانوين مجركي موحد. -
 اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة. -
اد والتصدير باالستري توحيد النظم واإلجراءات اجلمركية واملالية واإلدارية الداخلية املتعلقة  -

 وإعادة التصدير.
 نقطة تصدير واحدة يتم فيها حتصيل الرسوم اجلمركية املوحدة. -
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 دون قيود مجركية أو غري مجركية. حرية انتقال السلع -
 هبدف 2007 سنةاملشرتكة  اخلليجية السوق اعالن الدوحة يف مت السوق اخلليجية املشرتكة: -4

بني  املساواة مبدأ لتطبيق التشريعات حددت كما الواقع أرض على املواطنة اخلليجية تعميق
 لالستفادة وذلك متييز وأتفريق  دون االقتصادية ومتكينهم من مزاولة األنشطة اخلليجني املواطنني

، العقار ومتلك واالستثمارات األموال رؤوس وحرية انتقال والصحية التعليمية اجملانية اخلدمات من
 ىل:إ املشرتكة اخلليجية وهتدف السوق

 االقتصادية من الفرص اجمللس دول مواطين استفادة هلاالخ من يتم واحدة سوق اجياد -
 اخلليجي. االقتصاد يف املتاحة

 األجنبية. واالستثمارات البينية أوسع لالستثمارات جمال فتح -
 الكبري. احلجم اقتصاديات عن النامجة الكبرية الفوائد تعميم -
 التفاوضي وحتسني الوضع املتاحة للموارد األمثل االستخدام وحتقيق االنتاج كفاءة رفع -

  اجمللس. لدول
 للدول السياسات االقتصادية توحيد االقتصادي االحتاد يتطلباالحتاد االقتصادي والنقدي:  -5

 االحتاد انشاء ويشرتط لالحتاد التالية املرحلة يف بينها وتوحيدها التمييز زالةإهبدف  األعضاء
 لدول اجمللس موحدة عملة اصدار فكرة أنومن املعروف ، املوحدة والعملة املتحد اخلليجي البنك
االقتصادي  التكامل مراحل املوحدة االتفاقية االقتصادية تناولت حيث اجمللس إنشاء مع بدأت

 لدول األعلى اجمللس وافق 2001 ويف عام ،والنقدي االقتصادي االحتاد متطلبات وتناولت
)مل يتم  2010 عام املوحدة واطالق العملة النقدي االحتاد إلقامة الزمين الربنامج علىالتعاون 

 يف التقارب إحرازباجمللس  دول تقوم أن على االتفاقية ، ونصتحلد اآلن إصدار هذه العملة(
 املصرفية ووضع والتشريعات والنقدية املالية السيما السياسات االقتصادية السياسات كافة

 13.والنقدي املايل االستقرار لتحقيق األمهية االقتصادي ذات األداء معدالت لتقريب معايري
 المحور الثالث: واقع التنمية االقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي

رب التنمية االقتصادية من املتطلبات الضرورية لدول العامل النامي واملتقدم على حد سواء، تتع
ول جملس التعاون د ولعل بغية النهوض باقتصاداهتا، جهود التنمية تفعيلىل إلذلك سعت هذه الدول 
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ستويات ملاتعترب من بني تلك الدول اليت شهدت حتوالت هامة وكبرية يف العديد من  اخلليجي
 .التنمية االقتصاديةذات الصلة ب ؤشراتاملو 

أشارت مؤشرات األداء االقتصادي الفصلية لصندوق النقد العريب  أوال: الناتج المحلي اإلجمالي:
ىل تأثر مستويات النشاط االقتصادي يف عدد من دول اجملموعة بالتطورات يف أسواق النفط والغاز إ

ضوء تراجع وترية النمو احملققة يف هذه الدول بداية من الربع الرابع  يفالدولية، وهو ما ظهر واضحا 
أقل من مثيالهتا املسجلة  2015ملعدالت منو ربعية خالل عام قيق هذه الدول ، وحت2014من عام 

لنقد الدويل يتوقع صندوق ابينما خالل الفرتات املماثلة من العام السابق يف عدد من تلك البلدان، 
كل من على غرار   2015يف بعض دول اجمللس حبلول عام  االقتصادي حتسن معدالت النمو

 :املوايلالشكل  هيوضح ، حسب ما14واالمارات وقطرالسعودية والكويت 

: معدل نمو الناتج اإلجمالي" باألسعار الجارية" بدول مجلس التعاون الخليجي في 1 شكل رقم
 2015-2013الفترة 

 
 : من اعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
  :على املوقع: متاح، 06/10/2015بيانات البنك الدويل، تاريخ االطالع 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 

  على املوقع: متاح ، احتاد املصارف العربية، 2014/2015تطورات االقتصاد العريب خالل عامي
www.uabonline.org/ar/magazine    date: 15/09/2015.  
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 2014 نةسيجي باهنيار أسعار النفط الشكل تأثر معظم دول جملس التعاون اخلل هذا يوضح
االخنفاض امللحوظ يف معدالت النمو هبده الدول، باستثناء السعودية والكويت، حيث  واليت يعكسها

 15ىل عاملني مها:إالسعودية بترجع الزيادة يف معدل النمو 

، وقد استفاد 2014 سنة %12.53منوا بلغت نسبته فط إذ سجل النمو السريع لنشاط تكرير الن-أ
بيل مرحلة اإلنتاج مثل مصفاة ساتورب يف اجل يف كربىهذا النشاط بشكل كبري من دخول مصايف  

الصناعية ومصفاة ياسرف يف ينبع مما أدى إىل ارتفاع الطاقة اإلنتاجية احمللية للتكرير يف االقتصاد 
 السعودي.

مليار برميل  3.52كة من ، حيث زاد انتاج اململ% 0.8زيادة متوسط اإلنتاج النفطي بنسبة -ب
 .2014مليار برميل يف عام  3.54ىل ، ا2013عام 

 روة األممث منو علىللداللة يستخدم كمؤشر ثانيا: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: 
ري، هذا املؤشر كونه ميثل متوسطا حسابيا ال غ، ورغم التحفظ على هبا وحتسن مستوى دخل الفرد

فإنه اليزال معتمدا لدى املنظمات الدولية املعروفة مثل صندوق النقد الدويل وغريه، وقد سجل نصيب 
 %0.7الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل على مستوى دول جملس التعاون اخلليجي ارتفاعا بسيطا بلغ 

 ـ، مقارنة ب2013دوالر يف  33500لغ حوايل ب ، حيث2012 بسنة، مقارنة 2013 سنة
 %1.6 ـ، بينما سجل نفس املؤشر على مستوى العامل نسبة منو قدرت ب2012والر يف د 33300

 ، واجلدول املوايل يوضح نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل.2012قياسا بـ  2013 سنة

 : نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي                          ألف دوالر1 رقم جدول
 2013 2012 2011 2010 الدولة/السنة

 32.6 30.4 26.4 22.7 البحرين
 44.3 45.5 46.5 37.0 الكويت

 20.4 21.1 21.7 19.4 عمان
 43.0 40.4 38.9 35.88 االمارات

 101.0 107.4 98.0 74.9 قطر 
 93.4 94.27 88.49 71.67 السعودية

Source : www.argaam.com/ar          date : 07/10/2015. 

http://www.argaam.com/ar
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اجلدول وجود حتسن ملحوظ يف مستوى نصيب الفرد من الناتج احمللي  خالل هذا منالحظ ي
، وحتتل قطر املرتبة األوىل ضمن دول اجمللس 2010 سنةمقارنة ب 2013 سنةدول اجمللس بمجايل اال

   نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل.من حيث 
بلغ متوسط معدل النمو االقتصادي يف دول جملس التعاون اخلليجي  :: النمو االقتصاديثالثا

، وجتدر االشارة إىل أن استقرار اإلنتاج 2014و 2013 سنيت % 4.2، و2012 سنة 5.2%
النفطي كان احملرك الرئيسي للنمو وتوسع النشاط االقتصادي، باإلضافة إىل اإلنفاق العام املرتفع على 
البنية التحتية، واالئتمان املصريف القوي للقطاع اخلاص، وأدت سياسة التوسع املايل والنقدي املعتمدة 

وكان من أبرز  ،عاون اخلليجي إىل تعزيز النشاط االقتصادي ودعم الطلب احمللييف دول جملس الت
 550يمتها اليت تفوق ق-التطورات إعالن اململكة العربية السعودية عن فتح سوق األسهم احمللية 

يف خطوة باجتاه تنويع  2015 سنةأمام املستثمرين األجانب خالل النصف األول من -مليار دوالر 
 16واالنضمام إىل نادي االقتصادات الناشئة الكبرية.اقتصادها 

 سنة %3.7و% 1.8بلغت معدالت التضخم مستويات معتدلة تراوحت بني : التضخم: رابعا
(، حيث ساهم اخنفاض أسعار املواد الغذائية والسلع العاملية يف كبح مستويات 2)اجلدول  2014

، %3.2تليه السعودية عند  %3.7التضخم، وقد أظهر االقتصاد القطري أعلى معدل تضخم عند 
 17.يف املتوسط %2.5يف حني تراوحت نسب التضخم يف باقي دول اجمللس عند مستوى 

 %   2014-2011لفترة لاون الخليجي دول مجلس التعفي : نسب التضخم 2 رقم جدول
 2014 2013 2012 2011 الدولة/ السنة

 2.9 3.3 2.8 0.4- البحرين
 2.9 2.7 2.9 4.8 الكويت

 1.8 1.8 2.9 4.0 عمان
 3.7 3.1 1.9 1.9 قطر

 3.2 3.5 2.8 3.7 السعودية
 2.2 1.1 0.7 0.9 االمارات

 .25 :، ص2014 التقرير السنوي واحلسابات اخلتامية، مؤسسة اخلليج لالستثمار،المصدر: 
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ل مرتبة متقدمة على سلم الدو   ياحتلت دول جملس التعاون اخلليج: : التجارة الخارجيةخامسا
 2012مليار دوالر يف  934.8ادرات ، وبلغت قيمة امجايل الص2012 سنةاملصدرة للسلع خالل 

املرتبة الرابعة عامليا بعد الصني، والواليات املتحدة االمريكية وأملانيا، وهي نفس (، حمققة 2 )الشكل
مليار دوالر، أما يف سنة  851.5بإمجايل صادرات قيمتها  2011 سنةرتبة اليت حققتها يف امل

ما فيما خيص واردات دول اجمللس أمليار دوالر،  932.019فقد حققت قيمة صادراهتا  2013
مليار دوالر، واحتلت بذلك املرتبة الثانية عشر من حيث  465.5قيمة  3201 سنةفقد بلغت 

بإمجايل  2012تل املرتبة الرابعة عشر يف أكرب الدول املستوردة على مستوى العامل، بينما كانت حت
 .2014 سنةمليار دوالر  464.5حنو  لتقفز ،مليار دوالر 437.7واردات بلغت 

 مليار دوالر 2014-2008 لفترةل: صادرات وواردات دول مجلس التعاون الخليجي 2 رقم شكل

 
، ماي 2: النشرة اإلحصائية الشهرية، املركز االحصائي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، العدد المصدر

 .29، 25 :، ص ص2015
يث أهنا رئيسية على النفط، حتعتمد منطقة دول جملس التعاون اخلليجي بصفة سادسا: النفط: 

من  %35.7مليار برميل أي ما يعادل  486.8متتلك أكرب احتياطي نفطي يف العامل يُقدر بنحو 
 ،من إمجايل االحتياطي العاملي ألوبك %70إمجايل االحتياطي العاملي من النفط اخلام وما نسبته 

ت دول جملس رين للبرتول، وقد متتعصديب تُعد هذه املنطقة من أكرب املنتجني واملومن حيث الرتت
، حيث بلغ حجم اقتصاد دول 2008التعاون اخلليجي الستة بطفرة اقتصادية هائلة حىت أواخر عام 

ا نسبة اهت(، وشكلت احتياط2008-2002تريليون دوالر أمريكي خالل الفرتة ) 1.1اجمللس 
ن إمجايل إنتاج أوبك من م %49من إمجايل االحتياطيات النفطية ألوبك وإنتاجها نسبة  52%

 تقريباً من إمجايل عوائد الصادرات. %73كما متثل صادراهتا من النفط والغاز نسبة   ،النفط اخلام
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دوالر  61.06إىل  %35.4اخنفض املتوسط السنوي ألسعار النفط لسلة أوبك بنسبة و 
دوالر  94.45حيث كان املتوسط السنوي  2008 بسنة مقارنة 2009 سنةل يف أمريكي للربمي

أمريكي، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية إىل األزمة املالية واالقتصادية العاملية واخنفاض الطلب العاملي على 
مليون برميل  20.7بلغ جمموع إنتاج النفط اخلام يف دول جملس التعاون اخلليجي حوايل قد و  ،الطاقة

 2013.18و 0122 سنيتعلى التوايل خالل يف اليوم 

نسبة مسامهة قطاع النفط يف امجايل جلهة  2013الكويت املرتبة األوىل سنة احتلت  حيث
، مث عمان بنسبة %54، وتلتها قطر بنسبة 3 رقم كما يوضحه الشكل  % 64الناتج احمللي بنسبة 

ويعود  ،%28، والبحرين أخريا بنسبة %33واالمارات بنسبة  %47، مث السعودية بنسبة 49%
 السبب يف اخنفاض النسبة يف البحرين لكوهنا متتلك موارد نفطية حمدودة.

 %    : نصيب القطاع النفطي من الناتج المحلي اإلجمالي  3رقم شكل 

 

على املوقع:  ،تقلبات أسعار النفط عالمياً تهدد معدالت النمو بدول الخليجحممود مجال، المصدر: 
www.mubasher.info/news//2608254 date: 30/09/2015. 

من الناتج اإلمجايل لدول جملس التعاون  %49نسبة على وبصفة عامة يستحوذ قطاع النفط 
من الناتج اإلمجايل لدول  %51نفطي على نسبة الاخلليجي جمتمعة، يف حني يستحوذ القطاع غري 

يوضح نسبة القطاعات االقتصادية من الناتج احمللي اإلمجايل لدول جملس  السابقوالشكل  اجمللس،
 396.2مليون برميل يوميا، و 21.02بلغ انتاج دول اجمللس من النفط حيث التعاون اخلليجي، 

 2014 سنةانتاج النفط يف  ع، وارتف2013 سنةالطبيعي املسال خالل  مليار مرت مكعب من الغاز
 قد احتلت السعودية املرتبة األوىل بني دول اجمللس من حيثو مليون برميل يوميا،  21.94ليصل حنو 
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ألف برميل يوميا وهذا يرجع اىل امتالكها حصة األسد من حقول  11624حجم اإلنتاج بقيمة 
حتياطي دول اجمللس ثلث اال النفط األهم واألكثر إنتاجية، أما من حيث احتياطي النفط فتمتلك

العاملي من النفط، وأكثر من مخس االحتياطي العاملي من الغاز، وبذلك احتلت املرتبة األوىل عامليا 
األوىل عامليا  ةيف احتياطي النفط واملرتبة الثانية عامليا يف احتياطي الغاز، مما مكنها من احتالل املرتب

 19يف انتاج النفط.

مليار دوالر،  53تبلغ قيمة االستثمارات األجنبية يف دول اخلليج  :األجنبيةسابعا: االستثمارات 
تركزت يف صناعات املنتجات املعدنية واآلالت واألجهزة الكهربائية، والصناعات الكيماوية 

يف السوق اخلليجية، أما  ألف فرصة عمل 302ستثمارات قرابة والبرتوكيماوية، وقد وفّرت هذه اال
 يفو  20،%14نسبة هذه االستثمارات من إمجايل االستثمارات يف الصناعة التحويلية فتصل إىل 

 اخلليجي التعاون جملس دول قامت األجانب املستثمرين جلذب االستثماري مناخها حتسني سبيل
 واالستثمار، األعمال مناخ األخرية لتحسني السنوات يف نفذت واملبادرات السياسات من بعدد
 ذلك يف مبا اجملاالت، من عدد يف النطاق واسعة والتنظيمية القانونية اإلصالحات يف ذلك وجتلي
 حقوق وضمان والسياسات التنافسية للشركات الرتاخيص على احلصول إجراءات تسهيل يف البدء

 للسوق األساسية البيئة وتعزير للشركات، القوانني وسن اإلفالس من واحلد واملستهلك، املستثمر
 دول التزمت وبذلك املالية، األسواق يف والشفافية االئتمانية املعلومات على احلصول لتحسني املايل

 املستويني على املرجعية املؤشرات ضمن لتكون تؤهلها اليت والتطبيقية العلمية اخلليج بالضوابط
 21.والدويل اإلقليمي

إىل  منوا الفتا يبشهدت صناعة البرتوكيماويات يف منطقة اخلليج العر : ثامنا: صناعة البتروكيمياويات
نظرا لتوفر الغاز بأسعار إجيابية وهو املادة اخلام الرئيسية يف إنتاج  خالل العقد املاضيحد كبري 

مثل  يسيةرئتباطؤ الطلب يف أسواق  أن صحة االقتصاد العاملي وأبرزهااملنتجات الكيماوية، إال 
يئة إىل جنب مع تزايد املنافسة من املنتجني غري التقليديني يعين أن املنطقة تتجه حنو ب الصني، جنبا

 العوائد حتقيق أقصى قدر من العمليات لتحسنيفإن أكثر تنافسية يف األسواق العاملية، وبالتايل 
على وترية  للحفاظو  ،للمسامهني على االستثمار أمر بالغ األمهية للحفاظ على ميزة املنطقة التنافسية

النمو للمضي قدما يتوجب على منتجي البرتوكيماويات يف اخلليج العريب الرتكيز على تطوير عدة 
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ة مناحي منها على سبيل املثال حتقيق التميز يف وترية األداء وإدارة التقلبات واختاذ القرارات االسرتاتيجي
 53.4ج من رتوكيماويات يف دول اخلليارتفعت قدرة إنتاج البقد و  ،املدعمة من قبل االقتصاد اجلزئي

من حصة اإلنتاج  %9مليون طن بنسبة  184إىل امجايل طاقات تبلغ  2004 سنةمليون طن 
وقد أتى منو صناعة  ،هذا العقد خالل %10و سنوي تراكمي ، مبعدل من2014 سنةالعاملي يف 

 ،%13الذي منا بنسبة و  الفرتة يف نفسلس يف املرتبة الثانية بعد الصني اجملالبرتوكيماويات يف دول 
بلدا يف مجيع أحناء العامل مع املبيعات  170وتصدر صناعة البرتوكيماويات يف منطقة اخلليج العريب إىل 

 22.بليون دوالر 87.4الناجتة عن الصناعة الكيميائية بواسط جملس التعاون اخلليجي اليت بلغت 
اخلليجي  القدرة التنافسية لدول جملس التعاونتعد  تاسعا: تنافسية دول مجلس التعاون الخليجي:

ذات مستوى عال مقارنة باالقتصاديات العاملية حيث صنفت نصف الدول اخلليجية ضمن أفضل 
يف تقرير  اقتصاد 50اقتصادا عامليا بينما صنفت بقية الدول اخلليجية ضمن أفضل  20

ار كفاءة عمل املؤسسات دولة آخذا باالعتب 144، هذا ويقوم املؤشر بتقييم 2013/2014
قرنائها يف  على االماراتوالسياسات والعوامل احملددة ملستوى اإلنتاجية يف الدولة، ولقد تفوقت 

يف املرتبة  طرقعشر عامليا، تلتها  نيةيف املرتبة الثا ت، حيث جاء2014/2015سنة تصنيف املؤشر ل
 23العشرين.الرابعة و مث السعودية يف املرتبة عشر،  سادسةال

 مؤشر التنافسية العالمي حسب تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي :3جدول رقم 
 2014/2015 2013/2014 الدولة/السنة

 16 13 قطر 
 12 19 االمارات
 24 20 السعودية

 46 22 عمان
 40 26 الكويت
 44 42 البحرين

 .28: ، ص2014لالستثمار، ، مؤسسة اخلليج 2014: التقرير السنوي واحلسابات اخلتامية المصدر
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 خاتمة:
 على الكبري كاالعتماد عدة مشرتكة بقواسم اخلليجي التعاون جملس بلدان اقتصادات تتمّيز

 النمو، سريعة شابة وطنية عمل وقوة كبري، مايل فائض وجود ظل يف العام وهيمنة القطاع النفط،
 معاجلة إىل احلاجة اخلليجي التعاون جملس بلدان تواجه كما ة،الوافد العمالة املفرط على واالعتماد
 القطاع وتطوير العمل، سوق وإخفاقات اإلنتاجية ضعف ومعاجلة ،تنويع اقتصاداهتاكمشرتكة   حتديات
 مدى على، و العام القطاع ومؤسسات اإلدارية املؤسسات قدرات النفطي، وتطوير غري اخلاص

التحديات  هذه ملواجهة مجاعي عمل تبين على اخلليجي التعاون بلدان جملس دأبت املاضية السنوات
وحققت العديد من اإلجنازات على صعيد التنمية االقتصادية من خالل تفعيل االستثمار وتشجيع 

 النهوض باقتصاديات هذه الدول. هدفالنمو االقتصادي والقيام بعدة مشاريع تصب يف 
 :النتائج والتوصيات

التعاون اخلليجي من أبرز حماوالت التكامل بالوطن تعد جتربة التكامل بني دول جملس  -
 العريب.

تتمتع دول اخلليج باقتصاديات قوية مرتكزة على فوائض امليزانيات السابقة، وتراكم  -
، واخنفاض الدين العام، وقوة املركز املايل للصناديق السيادية، غري أن أكثر املايلاالحتياطي 

 كالً من عمان والبحرين.كان  الدول تضرراً من األزمة احلالية  
تعتمد دول جملس التعاون اخلليجي على مورد النفط بنسبة كبرية وهذا ما أثر يف نسبة بعض  -

 املؤشرات عند اخنفاض أسعار النفط.
تكشف األوضاع احلالية عن حتمية اهتمام احلكومات اخلليجية بتنويع مصادر الدخل،  -

اً لتقلبات مستويات منخفضة ألسعار النفط حتسبويؤكد أمهية التزامها بإعداد ميزانياهتا وفق 
 السوق، وأمهية اختاذ خطوات تدرجيية حنو ختفيض الدعم عن الطاقة.
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 المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر لتثمين الطاقات البيئية استراتيجيةنحو بناء 
 1امعة باتنة . جد.بن دعاس جمال

 ملخص:
يف ميزان الطاقة العاملي، يليه الفحم، مث الغاز الطبيعي الذي  االسرتاتيجيظل النفط املصدر       

حيظى مبستقبل واعد، ويرشح بأن يكون وقود املستقبل، ويوجد اليوم ضغطا متزايدا على مصادر 
و إسرافا شديدا يف استهالكها على مستوى العامل بأكمله، كما زاد  ،الطاقة يف كل مكان

استهالك اإلنسان للطاقة الرخيصة غري املتجددة، من فحم و نفط و غاز طبيعي، و أدخل يف البيئة 
الكثري من املكونات من مركبات كيميائية و غازات سامة و نفايات و نواتج أخرى، ترتب عنا 

، كان أمهها تغري املناخ العاملي و ارتفاع درجة حرارة األرض، حينها مشاكل بيئية عاملية خطرية
شعرت اجملموعة الدولية خبطورة الوضع الذي ستعرفه البيئة، وازداد الوعي العاملي باملسائل البيئية، و 
هنا بدأت عملية البحث عن مصادر طاقوية صديقة للبيئة، أي إدخال البعد البيئي يف سياسات 

 بح للتنمية بعد آخر و هي التنمية املستدامة. التنمية، وأص
 : التنمية، التنمية املستدامة، الطاقة البيئية املتجددة، الطاقة املستدامة.الكلمات المفتاحية

Abstract 

      The oil was the strategic resource in the global energy balance, followed 

by coal, and natural gas, which has a promising future, and will nominate to 

be the fuel of the future, today  there is an increasing pressure on energy in all 

places, and severe extravagance in consumption on the whole world, also the 

increased Human consumption of cheap energy non-renewable, from coal and 

oil and natural gas, and enter into the environment a lot of components of 

chemical compounds and toxic gases and waste, and the outputs of the other, 

resulted in us a serious global environmental problems, the most important is 

the change of global climate and high temperature Earth, then the 

international community felt the seriousness of the situation, who the 

environment will know it, also the increased global awareness of 

environmental issues, and here began the search for friendly environment 

energy sources, which mean, the introduction of the environmental dimension 

in development policies, and development became a sustainable development. 

 

Keywords: development, sustainable development, renewable energy, 

sustainable energy. 
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 :مقدمة
يف ميزان الطاقة العاملي، يليه الفحم، مث الغاز الطبيعي  االسرتاتيجيظل النفط املصدر          

الذي حيظى مبستقبل واعد، ويرشح بأن يكون وقود املستقبل، ويوجد اليوم ضغطا متزايدا على 
و إسرافا شديدا يف استهالكها على مستوى العامل بأكمله، كما زاد  ،مصادر الطاقة يف كل مكان

استهالك اإلنسان للطاقة الرخيصة غري املتجددة، من فحم و نفط و غاز طبيعي، و أدخل يف البيئة 
الكثري من املكونات من مركبات كيميائية و غازات سامة و نفايات و نواتج أخرى، ترتب عنا 

، كان أمهها تغري املناخ العاملي و ارتفاع درجة حرارة األرض، حينها مشاكل بيئية عاملية خطرية
شعرت اجملموعة الدولية خبطورة الوضع الذي ستعرفه البيئة، وازداد الوعي العاملي باملسائل البيئية، و 
هنا بدأت عملية البحث عن مصادر طاقوية صديقة للبيئة، أي إدخال البعد البيئي يف سياسات 

 بح للتنمية بعد آخر و هي التنمية املستدامة. التنمية، وأص
وتعرف الطاقة اجلديدة واملتجددة اهتمام مجيع دول العامل، مبا فيها الدول املنتجة للنفط  

واملستهلكة له، الرتباط هذه املصادر باالعتبارات البيئية، واحملافظة على التوازن البيئي، تلك اليت ال 
ادر الطاقة األحفورية، اليت تعد من أهم املصادر املسامهة يف زيادة تسبب تلويثا للبيئة مقارنة مبص

انبعاث الغازات املتسببة يف تغري املناخ وظهور املشاكل البيئية العاملية، إن هذه الطاقة اليت ال ينجر 
عن استخدامها أي انبعاث وحتافظ على بقاء توازن األنظمة البيئية، وتليب حاجات اجليل احلايل، 

للجيل القادم حقه من هذه املوارد، ويف ظل بيئة متوازنة، هي ما يطلق عليها تسمية الطاقة وتضمن 
الدويل للطاقة، رغم  االسرتاتيجياملستدامة ) الطاقة البيئية(، ومن خالل هذا املنطلق، كان التوجه 

يف نفس التباين احلاصل يف وضعية هذه الدول اجتاه أسواق الطاقة، فمنها املستهلكة واملنتجة 
الوقت، ومنها املستهلكة أكثر مما هي منتجة، ومنها املنتجة أكثر مما هي مستهلكة للطاقة، كما هو 

 اسرتاتيجيةاحلال بالنسبة للدول العربية النفطية، وتعد اجلزائر إحدى الدول العربية اليت انتهجت 
يف هذا البلد،  ستدامةتنمية مصادر طاقة بديلة ومتجددة، مبا خيدم التنمية املجل من أ طاقوية،

، بإطار تنظيمي وتشريعي. ومن هنا االسرتاتيجيةواعتمدت جمموعة من الربامج، كما عززت هذه 
 برزت لدينا اإلشكالية التالية:

تثمني الطاقات البيئية  اسرتاتيجيةكيف ميكن ضمان حتقيق التنمية املستدامة عن طريق بناء 
 املتجددة باجلزائر؟
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 على هذه اإلشكالية من خالل احملاور التالية: و سنحاول اإلجابة 
 احملور األول: عموميات حول البيئة والتوازن البيئي. 
  احملور الثاين: ماهية وأبعاد التنمية املستدامة. 
 احملور الثالث: الطاقة البيئية من أجل التنمية املستدامة. 

  الطاقة البيئية لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر. اسرتاتيجيةاحملور الرابع: 
 المحور األول: عموميات حول البيئة والتوازن البيئي.

من مظاهر تدخل اإلنسان يف هذا النظام البيئي املتوازن استهالكه اهلائل للطاقة، وحرقه 
الضارة يف اهلواء   لكميات هائلة من الوقود الذي يتسبب يف إطالق ماليني األطنان من الغازات

كذلك أدت عمليات استخراج الوقود بأنواعها، ونقلها إىل تلوث الرتبة يف كثري من األماكن، وإىل 
 تلوث البحار، ومزيد من تلوث اهلواء.

 مفاهيم عامة حول البيئة: -أوال
متثل البيئة حيزا جغرافيا ذو خصائص معينة، من مناخ وتربة وتضاريس وجمموعة من املوارد، 

كفل هلذا الكائن تأمني حياته، فالبيئة مصطلح واسع املدلول يشمل كل شيء حييط باإلنسان، ت
 .1ويناسب هذا التعريف كل فروع العلم اليت هتتم بدراسة البيئة

 المفهوم اللغوي للبيئة: -1
بوءا، و " يقال باء، بيوء، باءاللغة العربية حتديدا هلا قاعدة معاين أشهرها البيئة من الفعل "      

 .2مباءة ويقال باء حبقه، رجع واعرتف به واقره ومبعىن املوضع واملنزل
، ويف هذا املعىن قوله تعاىل: 3"وبوأكم في األرض تتخذون سهولها قصوراجاء قوله تعاىل:" 

 . 4"الذين تبوءوا الدار واإليمان"
 المفهوم االصطالحي للبيئة: -2

فيه اإلنسان والكائنات احلية وميارس فيها تعرف بأهنا الوسط الطبيعي الذي يعيش 
 .5نشاطاته املختلفة اإلنتاجية واالجتماعية من خالل البعدين الزماين و املكاين
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كما أعيد تعريف البيئة على أهنا املخزون الديناميكي للمصادر الطبيعية واالجتماعية 
عملية استخدام تلك املصادر  املتوفرة يف أي وقت من اجل تلبية حاجات اإلنسان، أما التنمية فهي

 .6هبدف زيادة رفاهية اإلنسان واحملافظة على مستواها
البيئة  1972وقد عرف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية، الذي انعقد يف استوكهومل عام 

بأهنا رصيد املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما، ويف مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان 
 .7عاتهوتطل
 التوازن البيئي و مظاهره:  -ثانيا

 المقصود بتوازن البيئة: -1
توازن البيئية هو توازن لألنظمة البيئية، و هو تفاعل بني مكونات البيئة احلية، و غري احلية على 

، حيث متثل النباتات اخلضراء حلقة الوصل 8حنو يكفل استمرار أداء األنظمة البيئية ألعماهلا
الالزمة لصنع  ، واملاء و الكلوروفيل(،CO2الوحيدة بني املكونات غري احلية )طاقة الشمس، غاز 

وبني املكونات احلية  للنظام البيئي، بدءا من   Biomasseالكربوهيدرات، داخل الكتلة احليوية
يوانات آكلة للنباتات، اليت حتوهلا إىل مواد داخل النباتات و الطحالب، مث ما يتغذى عليها من ح

واحليوانات فإن بقاياها تصبح طعاما للكائنات احملللة، و أغلبها  أجسامها، و بعد موت النباتات
، وهكذا تستمر السلسلة الغذائية و 9من الفطريات و البكترييا، حيث حتوهلا إىل عناصرها األولية

 تعاد دورة احلياة و يستمر عمل النظام البيئي. 
و هبذا جند أن كل كائن حي، جزء من النظام البيئي، و يساهم يف توازنه، أما تراكم أو 
نقصان أي عنصر من عناصر النظام البيئي، بفعل تأثريات خارجية، كتلوث اهلواء أو املاء، أو الرتبة 

 ض بعض احليوانات أو النباتات، فيؤدي إىل اختالل التوازن البيئي. وانقرا
 مظاهر توازن البيئة: -2

توازن البيئة توازن طبيعي وفق النسق الذي أوجدها اهلل عليها، تتغري و لكن يف اجتاه التوازن 
 حيث تستعيد األنظمة البيئية توازهنا إذا تعرضت للخلل غري اجلسيم.
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مظاهر أي ست نتائج إجيابية تعمل على استمرار التوازن و استعادته إذا  و لتوازن البيئة ستة
تعرضت خللل غري جسيم، هذه املظاهر الستة هي: البقاء، التجدد، االستقرار، البقاء، التعايش، و 

 النمو املتوازن، وجدت ليبقى النظام البيئي متوازنا إىل أن يرث اهلل األرض و من عليها. 
هنا استمرار تواجد البيئة بالنسق الذي خلقت عليه، و بصفة خاصة مواردها  و يقصد بالبقاء -

 الطبيعية، و على أن يكون استعماهلا يف حدود قدرة البيئة على إفراز بديل املوارد غري املتجددة.
 أما التجدد فيقصد به، أن يكون استعمال املوارد املتجددة يف حدود قدرهتا على التجدد. -

عملت موارد البيئة مبا يفوق هاتني القدرتني، تعرضت لالستنزاف، وهو من مظاهر وإذا است     
 اخللل املناقضة للبقاء و التجدد، كمظهرين للتوازن. 

ويقصد باالستقرار، عدم تغري معامل البيئة، أي بقائها على الشكل الذي خلقت عليه أول مرة  -
توازهنا، و من صور تغري معامل البيئة التصحر ألن تغيريها خلل جسيم، يفوق قدراهتا على استعادة 

اجلفاف، تآكل الشواطئ، ارتفاع املياه اجلوفية، تآكل طبقة األوزون و ارتفاع نسبة ثاين أكسيد 
الكربون يف اجلو، و يف وضع التوازن ال تتغري معامل البيئة، وإن تغريت أنظمتها البيئية، فليس إىل 

 احلد الذي تتغري معه معاملها. 
أما البقاء فيقصد به بقاء البيئة نقية، ما بقيت قادرة على استيعاب كافة املخلفات اليت تلقى  -

والبيئة قادرة دائما على استيعاب املخلفات، عدا ما ينتج عن النشاط اإلنساين، من خملفات  فيها
 الباهظة.تؤدي إىل إحداث التلوث، وما خيلفه من أضرار على الصحة العامة و تبعاته االقتصادية 

أما النمو املتسق مع سائر حمددات توازن البيئة والتعايش فهو أهم مظاهر هذا التوازن، و قد تبني  -
مؤخرا أن هدف النمو االقتصادي قد حتقق على حساب توازن البيئة، و أصبح عامال أساسيا من 

 التنمية املستدامة. عوامل اضطراهبا، و اآلن أصبح احلفاظ على البيئة حمحَددا أساسيا من حمددات 
 المحور الثاني: ماهية وأبعاد التنمية المستدامة.

 مفهوم التنمية المستدامة: -أوال
مت التأكيد بصورة متزايدة على مفهوم التنمية املستدامة، منذ صدور إنشاء اللجنة الدولية 

وبالرغم من عدم ، بعنوان من أجل مستقبل مشرتك، 1987والتنمية، التابعة لألمم املتحدة عام 
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وجود تعريف دويل موحد، إال أن أنه تعددت التعاريف وتضمنت كل منها عناصر وشروط إحداث 
 التنمية املستدامة.

ظهر مصطلح التنمية املستدامة، يف بداية منتصف الثمانينات من القرن املاضي، وقد 
ستدامة، والتعريف األكثر أحتوى تقرير )بروند تالند( لوحده على ستة تعاريف ملفهوم التنمية امل

تداوال هو الذي يرتجم انشغاال واسعا وإمجاعا كبريا وهو أن التنمية املستدامة هي: " تنمية 
تستجيب حلاجات األجيال الراهنة، دون تعريض للخطر قدرة األجيال القادمة، لالستجابة 

 .10حلاجاهتا أيضا "
مستويات املعيشة  املمارسات احلالية ووجوهر مفهوم التنمية املستدامة هو وجوب أال تقوض 

يف املستقبل، أي ينبغي للنظم االقتصادية احلالية أن حتافظ على املوارد والقاعدة البيئية، أو حتسنها 
 .11لضمان نفس املستويات املعيشية أو مستويات أفضل لألجيال القادمة

 أبعاد التنمية المستدامة: -ثانيا
تتضمن التنمية املستدامة أبعادا متعددة تتداخل فيما بينها، وميكن اإلشارة إىل أربعة أبعاد 
إسرتاتيجية متفاعلة فيما بينها، وهي األبعاد االقتصادية والبشرية )االجتماعية( والبيئية 

 .12والتكنولوجية
 األبعاد االقتصادية: -1
ن سكان البلدان الصناعية يشغلون قياسا إ حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية: -أ

على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل، أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان 
النامية من ذلك، فمثال أن استهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز والفحم يف الواليات املتحدة 

" أعلى  O.C.D.Eاون والتنمية االقتصادية " مرة، وهو يف منظمة التع 33أعلى منه يف اهلند بـ 
 .مرات يف املتوسط العام منه يف البلدان النامية جمتمعة 10بـ 
التنمية املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية، تتلخص يف إجراء إيقاف تبديد الموارد الطبيعية:  -ب

الطبيعية، وذلك عرب حتسني ختفيضات متواصلة من مستويات االستهالك املبددة للطاقة واملوارد 
مستوى كفاءة استخدام الطاقة، مبا يتيح للبيئة من استيعاب خملفات استخدامها، مع إمكانية جتدد 



   بن دعاس جمالد./                                                             مجلة االقتصاد الصناعي

87 
 

األنظمة البيئية و إحداث تغريات جذرية يف أسلوب احلياة، إال أنه جيب التأكد من عدم تصدير 
  .الضغوط البيئية إىل البلدان النامية

تقع على البلدان الصناعية مسؤولية المتقدمة عن التلوث وعن معالجته: مسؤولية البلدان  -ج
خاصة يف قيادة التنمية املستدامة، بسبب استهالكها املرتاكم للطاقة األحفورية يف املاضي، وبالتايل 
إسهامها يف مشكالت التلوث العاملي كان كبريا فنجد أن الواليات املتحدة األمريكية تعد املسبب 

 .% 25انبعاث ثاين أوكسيد الكربون أحد الغازات الدفيئة بنسبة  األول يف
روابط دولية فيما بني البلدان الغنية والفقرية حتتاج إىل  توجدتقليص تبعية البلدان النامية:  -د

ذلك أن أي اخنفاض يف استهالك املوارد الطبيعية يف البلدان الصناعية سيؤدي حتما دراسة دقيقة، 
مما حيرم هذه ، إىل اخنفاض صادرات الدول الفقرية من هذه املنتجات وختفيض أسعارها بدرجة أكرب

حبيث مل تساهم الصناعات االستخراجية  البلدان النامية من إيرادات هي يف أمس احلاجة إليها،
 اجيابية يف النمو االقتصادي. بكيفية

جبعل فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات يف ما بني  المساواة في توزيع الموارد: -و
فهذه املساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو مجيع األفراد داخل اجملتمع اقرب إىل املساواة، 

 االقتصادي الضروريني لتحسني مستويات املعيشة. 
فالتنمية املستدامة تعين احلد من التفاوت املتنامي يف حد من التفاوت في المداخيل: ال -ه

الدخل، ويف فرص احلصول على الرعاية الصحية وحتسني فرص التعليم، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن 
من هذه السياسات هي اليت حفزت النمو السريع الذي شهدته اقتصاديات النمور اآلسيوية  

 ريا اجلنوبية وتايوان.كماليزيا وكو 
ذلك ألن األغراض العسكرية واملعدات احلربية عند زيادهتا تساهم  تقليص اإلنفاق العسكري: -ي

 يف هتديد األمن البيئي وتزيد من التلوث اجلوي والبحري.
 األبعاد االجتماعية )البشرية(: -2
سبيل تثبيت منو السكان وهو وتعين العمل على حتقيق تقدم كبري يف تثبيت النمو الديمغرافي:  -أ

أمر يكتسي أمهية بالغة، ذلك ألن النمو السريع حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية وعلى 
 قدرة احلكومات على توفري اخلدمات.
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يعترب ضغط السكان عامل من عوامل تدمري املساحات مكانة الحجم النهائي للسكان:  -ب
استغالل احلياة الربية واملوارد الطبيعية األخرى، ألنه كلما زاد اخلضراء وتدهور الرتبة واإلفراط يف 

 عدد السكان زاد استخدام املوارد الطبيعية.
إن لتوزيع السكان أمهيته، فاالجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق أهمية توزيع السكان:  -ج

م برتكيز النفايات واملواد احلضرية وال سيما تطور املدن الكبرية هلا عواقب بيئية ضخمة و املدن تقو 
امللوثة فتتسبب يف كثري من األحيان يف أوضاع هلا خطورهتا على الناس وتدمر النظم الطبيعية احمليطة 

 هبا.
تعتمد التنمية املستدامة على استخدام املوارد البشرية االستخدام الكامل للموارد البشرية:  -د

ت الصحية وحماربة اجلوع وأن تصل اخلدمات استخداما كامال وذلك بتحسني التعليم واخلدما
األساسية إىل الذين يعيشون يف فقر مطلق أو يف املناطق النائية، ومن هنا فإن التنمية املستدامة تعين 
إعادة توجيه املوارد أو إعادة ختصيصها لضمان الوفاء أوال باالحتياجات البشرية األساسية مثل تعلم 

 اية الصحية األولية واملياه النظيفة.القراءة والكتابة وتوفري الرع
إن اعتماد النمط الدميقراطي يف احلكم واحلكم : 13األسلوب الديمقراطي والحكم الراشد -هـ

الراشد أمران أساسيان لتحقيق التنمية املستدامة وتشكل السياسات الوطنية واملؤسسات الدميقراطية 
القوية املستجيبة الحتياجات الناس وحتقيق احلرية واألمن واالستقرار الداخلي واحرتام حقوق 

وسيادة القانون واملساواة بني اجلنسني والعدالة االجتماعية اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية 
 وحرية الرأي، كلها أمور أساسية من أجل تنمية بشرية مستدامة.  

 األبعاد البيئية: -3
: إن تعرية الرتبة وفقدان إتالف التربة، استعمال المبيدات و تدمير الغطاء النباتي والمصايد -أ

من غلتها وخيرجان سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كبرية من إنتاجيتها يؤديان إىل التقليص 
األراضي الزراعية، كما أن اإلفراط يف استخدام األمسدة و مبيدات احلشرات يؤديان إىل تلويث املياه 
السطحية واجلوفية إىل جانب املصايد الكثرية األمساك يف املياه العذبة أو يف البحار جيرى استغالهلا 

 مستدامة. مبستويات غري
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تتطلب التنمية املستدامة محاية للموارد الطبيعية الالزمة إلنتاج املواد حماية الموارد الطبيعية:  -ب
الغذائية والوقود ابتداء من محاية الرتبة، إىل محاية األراضي املخصصة لألشجار وإىل محاية مصايد 

 ن يف التزايد.األمساك مع التوسع يف اإلنتاج لتلبية احتياجات السكان اآلخذي
الكف عن إجراء تغريات كبرية يف البيئة  أيحماية المناخ من ظاهرة االحتباس الحراري:  -ج

العاملية والتقليل من انبعاث الغازات الدفيئة املسببة هلذه الظاهرة واليت أدت إىل ذوبان جبال اجلليد 
بحار مبقدار سبعة أمتار، يف جرينالند اليت حتتوي على كمية من اجلليد تكفي لرفع مستويات ال

واليت أدت كذلك إىل بروز ظاهرة األمطار احلمضية مما يؤدي كل ذلك إىل إحداث تغيري يف كوكب 
األرض والتأثري على الفرص املتاحة لألجيال املستقبلة يف العيش ضمن هذا الكوكب املهدد بتدمري 

 .14دد صحة البشرطبقة األوزون احلامية لألرض من األشعة فوق البنفسجية اليت هت
 األبعاد التكنولوجية: -4
كثريا ما تؤدي املرافق الصناعية إىل استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية:  -أ

تلويث ما حييط هبا من هواء ومياه وأرض، كما أن احلد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث يتم 
إىل تكنولوجيات أنظف وأكفئ وتقلص من  بنفقات كبرية، فالتنمية املستدامة هنا تعين التحول

 استهالك الطاقة التقليدية ونظم تكنولوجية تتسبب يف ملوثات أو نفايات أقل.
التكنولوجيات املستخدمة األخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة:  -ب

وجيات املتاحة يف البلدان حاليا يف البلدان النامية أقل كفاءة يف معظمها وأكثر تلوثا من التكنول
الصناعية، وتعين التنمية املستدامة يف هذه احلالة اإلسراع باألخذ بالتكنولوجيات احملسنة وكذلك 

 بالنصوص القانونية اخلاصة بفرض العقوبات يف هذا اجملال وتطبيقها. 
وطرح نفاياهتا فالطاقة األحفورية اليت جيري استخراجها وإحراقها الطاقة واالحتباس الحراري:  -ج

داخل البيئة تصبح مصدرا رئيسيا لتلوث اهلواء واملياه، وحيدث بذلك تشكل ظاهرة األمطار 
احلمضية واالحتباس احلراري الذي يهدد بتغري املناخ واملستويات احلالية النبعاث الغازات الدفيئة من 

هذا اجملال إىل احلد من أنشطة البشر بارتفاع درجة حرارة األرض، وترمي التنمية املستدامة يف 
املعدل العاملي لزيادة انبعاث غازات الصوبة الزجاجية وذلك من خالل احلد من االعتماد على 

 الطاقة األحفورية وإحالهلا مبصادر أخرى أقل انبعاثا من املصادر التقليدية.
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 المحور الثالث: الطاقة البيئية من أجل التنمية المستدامة.
املدمر بيئيا إىل اقتصاد جيعل التقدم مستداما يتوقف على حتويل تفكرينا إن حتويل اقتصادنا 

االقتصادي، واالعرتاف بأن االقتصاد جزء من املنظومة البيئية لكوكب األرض وال يستطيع أن 
 حيافظ على التقدم إال إذا أعيد هيكلته حبيث يتوافق مع البيئة.

 الطاقة البيئية: -أوال
ة املتجددة والطاقة النووية املصادر الرئيسية للطاقة العاملية خارج الطاقة تشكل كل من الطاق      

األحفورية وهناك اهتمام عاملي كبري هبذين املصدرين )وخاصة الطاقة اجلديدة واملتجددة( كمصادر 
مستقبلية للطاقة، حبيث تكون بديال للطاقة األحفورية واليت تسعى عديد من الدول وخاصة الدول 

استبداهلا هبذه املصادر اجلديدة. إن الدافع الرئيسي األول لالهتمام بالطاقة املتجددة هو  الصناعية
 .الدافع البيئي للحد من الغازات املنبعثة وخاصة غاز ثاين أكسيد الكربون

ومن أجل تنمية اقتصادية مستدامة فإن االقتصاد املبين على الوقود األحفوري ال يقدم منوذجا 
العامل، وإمنا جيب أن نعتمد على اقتصاد بيئي حتركه مصادر الطاقة املأخوذة من  قابال للبقاء يف

الشمس مثل الرياح وضوء الشمس أو بطاقة احلرارة اجلوفية من باطن األرض الذي تعتمد على 
، وستسري السيارات واحلافالت مبحركات خاليا الوقود اليت حتركها 15اهليدروجني بدال من الفحم

 لدة عن طريق عملية كهرومائية باستخدام اهليدروجني كوقود.الكهرباء املو 
 االقتصاد وثورة الطاقة المستدامة: -ثانيا

إن إعادة بعث اقتصاد عاملي جديد، حبيث يصبح فيه النمو االقتصادي مستداما، ميثل أعظم 
وعلى  فرصة لالستثمار يف التاريخ، ففي ظله ستكون مستويات ثاين أوكسيد الكربون اجلوي ثابتة

خالف اقتصاد الطاقة القائم اآلن الذي ترتكز فيه احتياطات العامل من النفط والفحم، يف عدد 
قليل من البلدان فإن مصادر الطاقة يف اقتصاد البيئة ستكون منتشرة على نطاق واسع بنفس سعة 

ة للطاقة توزيع الشمس والرياح وسيكون اقتصاد الطاقة اقتصادا مشسيا هيدروجينيا مبصادر متعدد
مأخوذة من الشمس تستخدم إما مباشرة للتسخني والتربيد أو إلنتاج الكهرباء وتستخدم الكهرباء 
املولدة من طاقة الرياح واليت متثل أقل مصادر الطاقة تكلفة يف حتليل املاء إلنتاج اهليدروجني، مما 

ز الطبيعي املوجودة حاليا يتيح عملية ختزين ونقل طاقة الرياح وتستخدم كمرحلة أوىل أنابيب الغا
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لتوزيع اهليدروجني، ليحدث االنتقال من اقتصاد يعتمد على الفحم إىل اقتصاد يعتمد على 
 اهليدروجني.

وعملية االنتقال هذه سوف يستحدث فيها االقتصاد اجلديد صناعات كربى مستدامة،  
واخلاليا الشمسية واملزارع كصناعة التوربينات اهلوائية وتوليد اهليدروجني وصناعة خاليا الوقود 

السمكية وزرع األشجار، كل هذه الصناعات ستؤدي إىل ظهور وظائف جديدة تتطلب شغلها 
وسيكون الدور ملهندسي توربينات الرياح و اليت ختتلف حسب املناطق، ويتطلب األمر مرونة يف 

مع البيئة وحتقق الكفاءة العمارة البيئية حبيث تستجيب ملتطلبات االقتصاد اجلديد و تكون متناسقة 
 .16يف استخدام الطاقة

إن أعظم فرصة لالستثمار هي إعادة هيكلة االقتصاد العاملي، حبيث يبقى النمو االقتصادي 
مستداما فعل سبيل املثال فإن املبالغ اليت ينفقها العامل حاليا كل عام على النفط تعطي فكرة عن  

 28استهلك العامل  2000قتصاد البيئي، ففي عام كمية ما ميكن أن ينفقه على الطاقة يف اال
دوالر للربميل بتكلفة تصل  27مليون برميل يوميا وبسعر  76مليار برميل نفط تقريبا، أي حوايل 

مليار دوالر سنويا فما هو عدد توربينات الرياح الالزمة إلنتاج مثل هذه الطاقة؟ و ما  756إىل 
 بار احلرارة اجلوفية؟.هو عدد األسطح الشمسية؟ وما هو عدد آ

والفرق الكبري بني االستثمار يف الطاقة األحفورية والطاقة املتجددة، هو أن هذه املصادر لن  
تنضب وآبار احلرارة اجلوفية لن جتف ولو استثمرت هذه األموال اليت أنفقت على النفط يف عام 

س احتياجات العامل  واحد يف توربينات الرياح لكانت الكهرباء اليت يتم توليدها كافية ملواجهة ُخح
 من الطاقة.

ومن خالل هذا البعد البيئي املستدام للطاقة جاءت خمتلف اإلسرتاتيجيات الدولية للطاقة من 
 مة. أجل ضمان استدامة مصادر الطاقة املتوفرة وتطوير مصادر الطاقة النظيفة من أجل تنمية مستدا

 المحور الرابع: استراتيجية الطاقة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.  
ملواكبة التغريات احلاصلة يف أسواق الطاقة الدولية شرعت اجلزائر يف السنوات األخرية يف تبين      

الداخلية وحتقيق إسرتاتيجية طاقوية جديدة، تثمن من خالهلا إمكانياهتا املتوفرة لتوفري املتطلبات 
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التنمية املستدامة من جهة وتعزيز التزاماهتا اخلارجية من جهة أخرى، ومن أجل توفري الشروط 
 التنظيمية والقانونية تعززت اإلسرتاتيجية اجلديدة للطاقة جبملة من القوانني. 

  :إستراتيجية إدارة الثورة واالقتصاد المستدام -أوال
على الدول العربية النفطية تبنيها هي كيفية إدارة ثروهتا النفطية على  لعل أهم إسرتاتيجية

الوجه األمثل، مع األخذ بعني االعتبار طبيعة هذه الثورة القابلة للنفاذ وضرورة االهتمام باملساواة 
بني األجيال نظرا العتماد هذه البلدان على مورد طبيعي واحد، ويتطلب هذا بالضرورة وضع 

ية العامة تضمن احلفاظ على قيمة الثورة النفطية وأن يستخدم مسار متحفظ لسعر سياسة للمال
النفط عند حساب الثروة الدائمة، وعليه جيب الرتكيز على ميزان املالية العامة غري النفطي لتقدير 

الية استمرار أوضاع املالية العامة، ونظرا لطبيعة النفط القابلة للنفاذ هناك قاعدة أكثر صرامة يف امل
العامة حلالة االقتصاديات املعتمدة على النفط وهي املنهج الذي يطلق عليه اسم "عصفور يف اليد"، 
أي أن الدخل املتوقع ينبغي أن يكون هو العائد على األصول املالية املوجودة بالفعل وليس الدخل 

 عملية التخطيط. املقدر من الثورة املستقبلية ويتم ذلك باستبعاد بعض عناصر عدم اليقني من
 واقع المحروقات في الجزائر:  -ثانيا
قدرت االحتياطات النفطية املؤكدة حبوايل  احتياطات الجزائر من النفط والغاز الطبيعي: –أ 

بـ  2003، أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد قدرت حسب إحصائيات سنة ليون برميلم 11300
احتياطات اجلزائر من النفط والغاز خالل العشريتني ، أما إذا نظرنا لتطور 3مليار م 4520

املاضيتني جند أن احتياطي اجلزائر مل يشهد تطورات ملموسة بقدر ما متيز بالبطء و الثبات 
 .2003إىل غاية  1999وبالرتاجع أحيانا أخرى ليظل ثابتا منذ عام 

ينتج من الذي  قود وأنظف أنواع الو  (Gaz de pétrole liquéfie) غاز البرتول املميعأما 
 4Cوالبيوتان  3Cعمليات التكرير باملصايف البرتولية ومن إنتاج الغاز الطبيعي ويتكون من الربوبان 

 مليون طن. 519بـ 2001وقد قدرت االحتياطات املؤكدة حسب وزارة الطاقة واملناجم يف
من أهم مصادر تعد املنتجات املستخرجة من احملروقات  :إنتاج المحروقات في الجزائر -ب

الطاقة يف اجلزائر، وهي احملروقات السائلة والغازية والكهرباء وأغلبية اإلنتاج الوطين موجه للتصدير، 
وعرف اإلنتاج الوطين للمحروقات عدة تطورات من سنة إىل أخرى، فقد بلغ معدل منو اإلنتاج 
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ض مرة ليخف 1999سنة  %6.1ليصل إىل  1998سنة  %4بينما بلغ  1997سنة  6.4%
 250، وتسعى اجلزائر إىل الوصول إىل حجم إنتاج يصل إىل 2000عام  % 4.7أخرى إىل 

 .17مليون طن.م.ن
 النفط اخلام واملكثفات وفق معدل يللقد تطور إنتاج إمجا إنتاج البترول الخام والمكثفات: –أ 

، وبلغ إمجايل إنتاج اخلام 2004إىل غاية  1960بدءا من سنة  % 4.23منو سنوي متوسط بـ
ألف طن  74328إىل  2004ألف طن ليصل اإلنتاج عام  61537الـ 2002واملكثفات سنة 

 .18وهي أكرب كمية إنتاج حلد اآلن
ويرجع هذه التطور امللحوظ يف إنتاج النفط اخلام واملكثفات إىل عمليات التحديث اليت 
أدخلتها اجلزائر على وسائل اإلنتاج وتبين إسرتاتيجية جديدة تعتمد على الشراكة األجنبية للتوسع 

 .يف االستكشافات وعمليات االستغالل والنقل والتكرير
عرف إنتاج غاز البرتول املميع من احلقول  :والبروبان( -إنتاج غاز البترول المميع )البوتان –ب 

ألف طن إىل  410( أي من 2004إىل  1979اجلزائرية تطورا هائال خالل الفرتة املمتدة ما بني )
ويرجع هذا التطور يف القدرة اإلنتاج إىل  %18ألف طن، مبعدل سنوي يفوق  8494

ة الطاقوية اليت اتبعتها اجلزائر واليت هتدف إىل تعميم وتطوير استعمال غاز البرتول اإلسرتاتيجي
 .املميع

يوجه الغاز الطبيعي بعد إنتاجه، إما ملعامل تسييل الغاز الطبيعي أو ينقل  المحروقات الغازية:-ج
التصدير، وقد عرب األنابيب بغرض االستهالك الداخلي جلميع القطاعات االقتصادية أو لغرض 

سنة  3مليار م 12إىل  1970سنة  3مليار م 2.5ارتفع اإلنتاج الصايف من الغاز الطبيعي من 
  .2003سنة  3مليار م 82.8مث إىل   3مليار م 76.6إىل  1998ليصل سنة  1978

 الطاقة البديلة في الجزائر: -ثالثا
  :اليورانيوم -1

احتياطات اليورانيوم الكائنة جببال اهلقار  1998حسب وزارة الطاقة واملناجم فقد بلغت يف سنة 
مليون ط.م.ن، أي أكثر من  440ألف طن، ومتثل طاقة إنتاجه من الكهرباء حوايل  25حوايل 

 مرة االحتياطات احلالية من الكهرباء. 80
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  :الطاقة الكهربائية -2
من احتياجات  %90اجلزائري على شبكة موصولة تغطي حوايل  يعتمد النظام الكهربائي   

الكهرباء يف الوطن، باإلضافة إىل بعض الشبكات الصغرية املستقلة لتزويد بعض القرى واملداشر 
املعزولة باجلبال وأقصى اجلنوب البالد، كما أنشأت باجلزائر عدة حمطات حرارية لتوليد الطاقة 

 568فبعدما كان اإلنتاج مقدر بـ ) الغازية، البخارية(، turbinesان الكهربائية باستخدام التوربين
 .200319 ميغاوات سنة 5964وصل إىل  1962ميغاوات عام 

 25، وجتاوزت يترياوات ساع 1ما يقارب  1962بلغ االستهالك الوطين من الكهرباء سنة و  
الزيادة كانت نتيجة ، هذه 2003عام  يترياوات ساع29لتصل إىل  2000عام ترياوات ساعي 

لنمو قطاع الصناعات الصغرية واملتوسطة والزيادة السريعة لعدد املشرتكني يف الضغط املنخفض 
 .نتيجة زيادة بناء السكنات وزيادة الكهرباء الريفية

  :الطاقة الكهرومائية -3
تبقى القدرة املائية املستخدمة يف توليد الكهرباء يف اجلزائر حمدودة، إال أن إمكانيات تطويرها      

وقد تضاعف احلجم  جيغاوات/ساعة، 1500كبرية، حيث تقدر طاقتها اإلنتاجية الكامنة حبوايل 
عدة مرات نتيجة اعتماد إسرتاتيجية جديدة لتطوير استخدام الطاقات املتجددة واستغالل 

 مكانيات املائية املوجودة للضخ الزراعي.اإل
  :طاقة الرياح -4

مع بداية الثمانينات شرعت اجلزائر يف إجناز برنامج لضخ املياه باستخدام املئات من املضخات     
لرت/ساعة حتت إشراف ومتابعة مركز تطوير  2000إىل  600اليت تعمل بالطاقة اهلوائية لضخ من 

تائج األولية لألحباث اليت أجريت لتحديد املناطق اليت تسمح بإقامة نظم إن الن الطاقات املتجدد،
حتويل رحيية فيها تدل على أن الطاقة اهلوائية تتوفر تقريبا يف مجيع أرجاء البالد، وأن عدد الساعات 

م/ثا، وهو املستوى الذي يسمح بتشغيل حمرك هوائي بطئ 3املرتاكمة يف السنة تتجاوز فيها السرعة 
هام وباإلمكان استخدام الطاقة املتوفرة بإمكانيات معتربة إلنتاج الكهرباء وضخ املياه، ومن وجد 

ميغاوات من 10سيتم االنطالق يف مشروع إنتاج  2005/2009خالل الربنامج اخلماسي 
  .20هكتار5000الكهرباء انطالقا من الرياح يف اجلنوب الشرقي للبالد لسقي ما يفوق 
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 :الطاقة الشمسية -5
تعود جتربة الطاقة الشمسية يف اجلزائر إىل اخلمسينات من القرن املاضي حني قام الفرنسيون 

أنشئت  1982بضخ املياه وصهر املعادن وتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية، ويف 
مركز الطاقة حمافظة الطاقة املتجددة هبدف تطبيق السياسة الوطنية يف ميدان الطاقة البديلة وقد أنشأ 

الشمسية املتمثل يف حمطة جتارب التجهيزات الشمسية وطاقة الرياح يف بوزريعة ويقوم العاملون هبذا 
املركز بأحباث تتعلق بتحلية وضخ املياه بواسطة الطاقة الشمسية باإلضافة إىل توليد الطاقة 

ساحة اجلزائر واختالف الكهربائية بواسطة طاقة الرياح وجتفيف احملاصيل الزراعية. إن شاسعة م
تضاريسها وخصوصية مناخها جعلها تتوفر على عدد كبري من الساعات املشمسة، ويصل اإلشعاع 

واط  500ساعة مشمسة يف السنة ومبعدل شدة إشعاع ألكثر من  3000الشمسي فيها إىل 
 . 21للمرت املربع

 (:La biomasse (طاقة الكتلة الحيوية  -6
مليون طن.م.ن من  37حسب احلالة الفعلية للغابات هناك حوايل  احتياطي الخشب: –أ 

، % 10مليون طن.م.ن مبعدل اسرتجاع فعلي يقدر  3.7اخلشب وما ميكن استغالله يعادل 
حوايل  2003وحسب إحصائيات وزارة الطاقة واملناجم فقد بلغ اإلنتاج الوطين من اخلشب عام 

 .22فحم ألف ط.م من 102
 الطاقوي من نفايات المنازل والنفايات الزراعية:االحتياطي  –ب 

بالنسبة  2.26مليون ط.م.ن/السنة منها  8.64إن القيمة الطاقوية للنفايات تقدر بـ
بالنسبة للنفايات الزراعية والكميات اليت من املمكن اسرتجاعها حسب  6.38و لنفايات املنازل

مليون ط.م.ن/السنة، ويف هذا  1.33الكميات املتوفرة و وفق طرق جتميع النفايات احلالية تقدر بـ
 اإلطار مت االنطالق يف مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية انطالقا من النفايات املنزلية مبقالب النفايات

 .23ميغاوات 2ميغاوات ليتم تعميم العملية ملقالب أخرى بقدرة  6 بواد السمار بقدرة
  :طاقة الحرارة الجوفية -7

إن املعلومات اجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية مسحت برسم خريطة جيوترمية أولية 
تعماهلا يف التدفئة منبع ساخن يف املنطقة الشمالية للبالد واليت ميكن اس 200جتمع أكثر من 
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والتجفيف الزراعي وتربية احليوانات وصناعة األغذية الزراعية، ويعد ثلث هذه املنابع املعدنية هلا 
عني ° م118، كما توجد منابع ذات حرارة مرتفعة جدا تصل إىل °م 45درجات حرارة تفوق 

 .24يف بسكرة مما يدعو إلنشاء حمطات لتوليد الكهرباء هبا° م199أوملان و 
 :توجهات إستراتيجية الطاقة الجديدة في الجزائر -رابعا

 المبادئ الرئيسية لإلستراتيجية الجديدة للطاقة:  -1
اجلديدة لتطوير موارد احملروقات البرتولية  هتدف هذه اإلسرتاتيجية تطوير موارد المحروقات: –أ 

والغازية حيث حقق القطاع خالل الثالث سنوات املاضية قفزة نوعية أعطت ديناميكية جديدة 
من الناتج  %41إلسرتاتيجية الطاقة يف اجلزائر، إذ أصبحت إيرادات احملروقات تشكل ما نسبته 

وما مييز  من اإليرادات املالية للدولة، %77من اإليرادات اخلارجية و %97الداخلي اخلام وتشكل 
هذه اإلسرتاتيجية اجلديدة للطاقة هو الشراكة والتعاون الدويل اليت تضاعفت انطالقا مع هيكلة 

 االقتصاد اليت انتهجتها اجلزائر. 
سنوات قادمة  5 وإلعطاء القطاع ديناميكية جديدة يف إطار هذه إلسرتاتيجية فقد مت ومن أجل

مليار  23مليار دوالر أمريكي، كاستثمارات لقطاع احملروقات خصص منها  30ختصيص مبلغ 
 دوالر لفائدة سوناطراك، وهي األوىل من نوعها يف اجلزائر وتتجسد هذه اإلسرتاتيجية يف ما يلي:

  :تنشيط وتكثيف جهود البحث والتنقيب في إطار الشراكة األجنبية -ب
ادة احتياطي البالد، من أولويات اإلسرتاتيجية اجلديدة للطاقة، إذ تبلغ مساحة املناطق تعد زي    

، حيث يغطي جمموع رخص  2مليون م 1.5الرسوبية اليت بقي االكتشاف فيها ضعيفا حوايل 
فقط من إمجايل املساحة الرسوبية، وتبقى هذه املناطق يف حاجة إىل  %13التنقيب املمنوحة 

، بينما املعدل العاملي 2كم  10000آبار يف كل  8تقدر الكثافة املتوسطة للجزائر بـ االستغالل، إذ
بئر لكل  500، جند  ، ففي تكساس على سبيل املثال 2كم  10000بئر لكل  100يقدر بـ

أما بالنسبة للشركات املرخص هلا بالبحث واالستغالل، فعددها حمدود يف اجلزائر ، 2كم  10000
 80شركة، بينما لو أخذنا بلدًا ككولومبيا، فنجد عدد الشركات هبا يصل إىل الـ 30إذ ال يتعدى الـ

إن اهلدف املسطر يف إطار هذه اإلسرتاتيجية  ،شركة، رغم ضعف قدراهتا اجليولوجية مقارنة باجلزائـر
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بئر يف السنة، ويعترب احلد األدىن لتسجيل االحتياطات  80هو الرفع من وترية التنقيب إىل 
    .25ذة حىت اآلناملستنف

 تطوير المكامن المكتشفة وغير المستغلة: -ج
ومن أجل رفع قدرات املكامن املكتشفة إلنتاج احملروقات )السائلة والغازية(، مت الشروع يف     

تطوير هذه املكامن خصوصا تلك املكامن اليت مت اكتشافها وبقيت دون استغالل، ليتم إعادة 
كامن الغازية، مما تسمح هذه الطريقة، من اسرتجاع كميات ال بأس تدوير وحقن الغاز يف هذه امل

هبا من الغاز، واستخالص كميات أكرب من املكثفات وغاز البرتول املميع، ومت الشروع أيضا يف 
تطوير احلقول الغازية والنفطية بصورة متوازنة، من أجل تفادي االستنفاذ السريع هلذه لآلبار 

 الرئيسية.
 لبتر وكيماوية:الصناعة ا -د

 ترتكز الصناعة البرتوكيماوية يف اجلزائر على جممعني أساسيني، مها جممع أرزيو، وجممع سكيكدة.
ن/ ط ألف 23ألف طن/السنة، من مادة امليثانول و 100جممع أرزيو: تبلغ طاقته اإلنتاجية  -

 السنة من املنتجات الصناعية.
ألف طن/السنة،  120اإليثيلني، بطاقة جممع سكيكدة: حيتوي على وحدات إلنتاج  -

 ألف طن/السنة. 35(، بطاقة PVCوالبوليفينيل كلوريد )
ويف إطار دعم اإلسرتاتيجية اجلديدة للطاقة، مت وضع برنامج لالستثمار يف قطاع البرتوكيمياويات 
يرتكز على الشراكة الدولية، من أجل استقطاب رؤوس األموال، واالستفادة من اخلربات 

كنولوجيات العاملية، وقد شرع يف عدة مشاريع هامة، منها ما مت إجنازه، ومنها ما هو يف شكل الت
مشاريع، كاملشاريع البرتوكيماوية بسكيكدة، اليت مت عرضها للشراكة يف مناقصات دولية، خالل 

 .200326الثالثي الرابع من سنة 
  :التوجه االستراتيجي الجديد للطاقة خارج الجزائر -2

يف ظل عدم استقرار األسواق العاملية للطاقة وقلة العرض العاملي مقارنة بنمو الطلب على 
الطاقة، ويف ظل احتدام املنافسة الدولية على مصادر الطاقة فإن اجلزائر ويف إطار اإلسرتاتيجية 
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اجلديدة أخذت هذه األبعاد الدولية ضمن أولوياهتا من خالل توسعة أسواقها من جهة والبحث 
 عن مصادر جديدة للطاقة خارج اجلزائر يف إطار الشراكة الدولية.

 ترقية وتنويع صادرات المحروقات: –أ 
مليار دوالر أمريكي وهي أحسن  31.5، ما قيمته 2004بلغت عوائد صادرات احملروقات لسنة 

مليون  133.2نتيجة حققها القطاع حلد اآلن، وبلغت كمية الصادرات خالل نفس السنة 
مليون ط.م.ن، وقدرت املبالغ املستثمرة لنفس السنة  222.5ن من إمجايل إنتاج قدر بـط.م.

مليار دوالر استثمارات تتعلق بشركاء سوناطراك، وكان نصيب  1.5مليار دوالر مبا فيها  3.9بـ
 .27مليار دوالر 2.7الشركاء من رقم  األعمال احملقق 

 تنويع أسواق الطاقة الدولية: –ب 
يف األسواق، من أجل إعادة التوازن اإلقليمي للصادرات، تفاديا ملخاطر أي التنويع 

التبعية لألسواق، وتوجيه املنتجات حنو األسواق األكثر رحبا واألقل تكلفة، ويف إطار الشراكة 
 .28(NEPADاألورومتوسطية، والشراكة من أجل تنمية إفريقيا )

  :الوطنية للطاقة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة اإلستراتيجية -ثانيا
لقد ظلت سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر، بعيدة كل البعد عن الرقابة       

واحلماية البيئية، وتركزت إسرتاتيجية التنمية على إجناز استثمارات عمومية ضخمة مست عدة 
ياه، الطاقة، الصناعة، الزراعة(، ومل يرفق ذلك أي سياسة قطاعات حكومية يف ذلك الوقت )امل

موجهة للمحافظة على استخدام املوارد الطبيعية، ومحاية البيئة، مبا خيدم التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية.  

 برامج الطاقة البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة:  -1
رار، مما يؤكد استمرار منو االستهالك الوطين مستقبال، يتزايد باستم إن الطلب احمللي على الطاقة    

فيرتتب على هذه الزيادة يف االستهالك، زيادة مهمة يف انبعاث الغازات الدفيئة.وقد ركزت 
اإلسرتاتيجية الوطنية للبيئية والتنمية املستدامة لقطاع الطاقة يف اجلزائر، على ضرورة االستجابة 

 اقتصادية واجتماعية، حتد من تأثرياهتا على البيئة واملناخ. للشروط الالزمة، من أجل تنمية
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وقد أجنزت عدة مشاريع يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية للبيئة، كان هلا أثر على منوذج االستهالك     
 الوطين للطاقة، ومن بني هذه اإلجنازات نذكر ما يلي:

 التخفيض من الغاز المشتعل: –أ 
لغازات امن أجل التخفيض من آثار الغاز املشتعل على البيئة، وما يرتتب عنه من انبعاثات      

الصوبة الزجاجية، شرعت شركة سوناطراك منذ مدة، يف استثمارات ضخمة، السرتجاع الغاز 
املشتعل وسطرت برناجما مهما، من أجل ختفيض الغاز املشتعل على مستوى احلقول النفطية، وقد 

أي أن حجم  2001إىل  1980، يف الفرتة املمتدة ما بني 3مليار م 133سرتجاع ما يقدر بـمت ا
فقط،  2001سنة  3مليار م 4إىل  1980،عام 3مليار م 9.8الغاز املشتعل قد اخنفض من 

ورغم ارتفاع الطاقة اإلنتاجية للبرتول اخلام، فإن نسبة الغاز املشتعل إىل الغاز املرافق املنتج، قد مت 
، وقد مت إنشاء وحدات ملعاجلة 2001سنة  % 12إىل  1980يف  %62استعادهتا من 

واسرتجاع  ودفع الغاز، على مستوى املواقع البرتولية والغازية، ومت تدعيمها  هذه اجملهودات، بغالف 
 . 2005و  2002مليون دوالر، للقرتة املمتدة ما بني  225مايل قدره 

  (2COثاني أوكسيد الكر بون ) مشروع عين صالح للتخلص من –ب 
مع بداية استغالل حقل غاز عني صاحل، قامت شركة عني صاحل غاز )فرع سوناطراك( 

(، بإنشاء هياكل خمصصة لتخزين ثاين أوكسيد الكربون، الناتج عن B.Pوبريتش برتوليوم )
به، من استخالص الغاز املنتج على مستوى احلقل، حيث يصل تركيز ثاين أوكسيد الكربون 

، وتقرر إلقاء الفائض منه يف آبار عميقة %0.3بينما املواصفات التجارية حتدد الرتكيز بـ  %9إىل1
حتت األرض وفق دراسة معمقة، وحتت إشراف دويل،  وهذا احرتاما للمقاييس الدولية املتعلقة 

عها تقدر (، حيث الكمية املزمع اسرتجاGESبالتخفيض من انبعاثات غازات الصوبة الزجاجية )
 مليون طن مقدرة ملدة استغالل احلقل . 20مليون طن/ سنة، من أجل  1.2بـ
 ة:مراقبة نشاطات الحفر البترولي وأخطارها على البيئ  -ج  

يف إطار جتنب أخطار تلويث البيئة من نشاط احلفر، شحكلت جلنة قطاعية يف امليدان، من 
متابعة احرتام القواعد، وأخذ االحتياطات قبل سوناطراك وشركائها، من أجل هدف رئيسي، هو 

شركات أجنبية وممثل  9البيئية أثناء مدة عملية احلفر، هذه اللجنة مكونة من ممثلني عن سوناطراك و
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، وانطلقت يف Sonatrach forageو  BP-Amocoعن وزارة الطاقة، بقيادة كل من 
 .2003العمل مع بداية الثالثي األول من 

  :لبترول المميع كوقود للسياراتاستعمال غاز ا –د 
بدأ استعمال غاز البرتول املميع كبديل للبنزين يف اجلزائر منذ أكثر من ُخسة عشرة سنة، 

يف إطار تغيري أسلوب استهالك الطاقة الوطين، مما يسمح بتخفيض  وقد شرعت مؤسسة نفطال
مستوى التلوث، وما يتميز به من اخنفاض سعره الذي ال يتجاوز ثلث سعر البنزين، فقد بلغ عدد 

سيارة وقد زاد الطلب على غاز  35000السيارات احملولة إىل سيارات تسري بالغاز، إىل أكثر من 
 .2001طن/ سنة يف  250000إىل  1995طن/سنة عام 30000البرتول املميع من 

، من متويلها اخلاص، مببلغ قدره 2002فشرعت نفطال يف سلسة من اإلجراءات عام 
 2500صهاريج، وحتويل  10جرار شاحنة و  55حمطة جديدة، و 46مليون دج، إلجناز  800

ئة، وجممع سوناطراك والنقابة سيارة أجرة بالعاصمة، مبسامهة وزارة البي 1000سيارة. وقد مت حتويل 
 (.GPLالعامة ملوصلي أجهزة )

 استعمال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات:  -هـ 
شرعت شركة سونلغاز يف مشروع خاص، باستخدام الغاز الطبيعي كوقود 

(GNC/carburant( للسيارات، ذات احملرك الذي يعمل بوقود )gasoil لضمان النقل ،)
وأجنزت الشركة، حمطتني للخدمات، وحتويل  ري كمرحلة أوىل للمشروع،اجلماعي يف الوسط احلض

حافالت للنقل احلضري يف اجلزائر،  6سيارة حجم صغري من متويلها اخلاص، ومت إطالق  50
 بإشراف وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم .

 إستراتيجية الطاقة المتجددة لخدمة التنمية المستدامة:  -2
انينات يف برامج خاصة، لتطوير استخدام الطاقة املتجددة، وكان شرعت اجلزائر منذ الثم

، الذي مت متويله من طرف احلكومة وقد 1989 -1985أمهها الربنامج اخلاص بالصحراء الكربى 
مس واليات اجلنوب الكبري، و مسح بتطوير استعماالت اإلرشاد باإلنارة، واإلمداد باملاء الصاحل 
للشرب، والضخ، واإلنارة والتربيد، إىل جانب برنامج الواليات، الذي يهدف إىل كهربة الواليات 

 قرية يف إطار املخطط الوطين للكهرباء.  20ع كهربة البعيدة، بالطاقة الشمسية، إىل جانب مشرو 
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ويف ظل اإلسرتاتيجية الطاقوية اجلديدة اليت اعتمدهتا اجلزائر يف السنوات األخرية، فإن 
هذه اإلسرتاتيجية ال تعتمد فقط على الطاقة األحفورية، بل أخذت يف أبعادها مسألة الطاقة 

ق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، وتبقى املتعل 02/01املتجددة انطالقا من القانون 
فيما  2004-2002الطاقة املتجددة من أهم انشغاالت القطاع. وأن ما مت حتقيقه خالل الفرتة 

يتعلق بتطوير استخدام الطاقة املتجددة، يدخل يف إطار ما خيدم التنمية املستدامة، وقد أخذ هذا 
لسكان املناطق املعزولة، يف اجلنوب اجلزائري الكبري  اهلدف على عاتق مصاحل الطاقة بالنسبة

          واملناطق الريفية احملرومة. 
إن احملافظة على احملروقات، وحتقيق التنمية املستدامة، حيقق أهداف مهمة السرتاتيجية 
الطاقة اجلديدة، هذه األهداف تتحقق من خالل استخدام موارد طاقة نظيفة ومتجددة، وتعترب 

نتاج طاقة صناعية قوية. إلقة الشمسية والطاقة اهلوائية والطاقة احليوية واجلوفية، كلها مصادر الطا
، 2002(، يف فيفري New Energie Algérieوقد مت إنشاء شركة جديدة تسمى )

ألهداف اجتماعية، ولتطوير الطاقة النظيفة بكل تطبيقاهتا، رأمساهلا مقدم من كل من سوناطراك 
 (، ومفتوحة للشركات األجنبية والوطنية.SIMم )وسونلغاز وسي

يف هذا اإلطار مت االنطالق مؤخرا يف برنامج، يتعلق بتوليد الكهرباء بنظام اخلاليا 
قرية جديدة يف  16منزل، إىل جانب برنامج جديد لـ 1000قرية، لتموين  20الفولتوفولتية لـ

، وهي برامج متعددة 2004صف سنة منزل، بدأ العمل هبا يف منت 800اجلنوب من أجل متوين 
االستخدام )ضخ املياه والتطبيقات الصناعية، اإلنارة العمومية(، باإلضافة إىل برامج لتوصيل 
وحدات تصفية املياه، وحتلية مياه البحر، مبراكز توليد الطاقة الكهربائية انطالقا من اخلاليا 

 الكهرباء، من منابع الشالالت. الفولتوفولتية، إىل جانب برنامج لتنمية وتطوير توليد
 اإلطار القانوني إلستراتيجية الطاقة الجديدة:  -3

يويل قطاع املناجم و احملروقات أمهية كربى للمسائل البيئية مما أدى إىل إدماج هذه       
االنشغاالت يف السياسة القطاعية و الربنامج احلكومي من أجل تنمية االحتياطات الوطنية 

كل يتماشى وحجم اإلنتاج، يتطلب ذلك إمكانيات مادية وبشرية باإلضافة إىل وجتديدها بش
وهذا ما دفع بالسلطات السياسية إىل تشجيع  استقطاب موارد خارجية وتكنولوجيات حديثة

االستثمارات األجنبية، وتوفري املناخ املناسب جللب الرأمسال األجنيب، وكان اإلطار القانوين 
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روقات قد وفر مناخا مهيئا لالستثمارات األجنبية املباشرة وظل القانون لالستثمار يف قطاع احمل
اإلطار التشريعي املعمول به إىل أن مت تعديله سنة  1986أوت  19اخلاص باحملروقات الصادر يف 

، بإدخال جمموعة من األحكام تتسم باملرونة فيما يتعلق بالعالقات مع املستثمرين 199129
والذي متت املصادقة عليه  2002سبتمرب 03األجانب، وجاء قانون احملروقات اجلديد الصادر يف 

ليدعم اإلسرتاتيجية اجلديدة للطاقة متاشيا مع التطور املستمر يف ظل  2005مارس  19يوم 
تصادية ومشولية املبادالت، ويف وقت أصبح التنافس على أشده بني الدول املنتجة التحوالت االق

الستقطاب رؤوس األموال اخلاصة يف النشاطات البرتولية بفتح أقاليمها للمستثمرين األجانب 
 بفضل إجراءات قانونية مؤسساتية و جبائية جذابة. 

و األنظمة لتسيري مواردها الطبيعية دون وعلى الصعيد الوطين تستمر اجلزائر يف تبين القوانني  
 اإلخالل بالتوازن البيئي و قد مت إصدار مجلة من القوانني املراسيم منها:

 و املتعلق بالتحكم يف الطاقة. 1999جويلية  15املؤرخ يف  09-99القانون رقم  -
و املتعلق بتسيري و مراقبة و القضاء على  2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01القانون رقم   -

 النفايات السامة.
و الذي يضع القواعد  2005جانفي  11الصادر يف  409 -04املرسوم التنفيذي رقم  -

 برتولية.اخلاصة بالفعالية الطاقوية املطبقة على اآلالت اليت تعمل بالكهرباء و الغاز و املواد ال
كما أخذ املشكل البيئي جانبا يف قانون الكهرباء و الغاز و كذا القانون اجلديد للمحروقات،      

أما دوليا فقد عمدت اجلزائر على املصادقة و االنضمام إىل معظم االتفاقيات اليت اختذهتا الدول 
خ و املصادقة على بروتكول  حتت إشراف األمم املتحدة منها اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغيري املنا 

 .2005فيفري  16كيوتو يف 
 خاتمة:

على الرغم من االهتمام العاملي الكبري بالطاقة املتجددة كطاقة نظيفة وبديلة يف املستقبل 
للطاقة األحفورية، فإن مجيع الدالئل توضح بأن الطاقة املتجددة لن تستطيع أن تلعب هذا الدور 

جة لتوافر الطاقة األحفورية بكميات كبرية تكفي احتياجات عاملنا حىت حىت يف املستقبل البعيد نتي
هناية القرن احلايل والصعوبات الكبرية اليت تواجه تكنولوجيا الطاقة املتجددة والناجتة عن تبعثرها 
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وكوهنا متقطعة وغري مستمرة كفاءهتا احملدودة وبالتايل الكلفة العالية لالستثمار فيها، إال أن هناك 
تعماالت معينة تستطيع الطاقة املتجددة أن تلعب فيها دورًا رئيسيًا يف تزويد الكهرباء للمناطق اس

الريفية والفقرية والنائية، كما أن كلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يف اخنفاض مستمر مما جيعلها 
دور الرئيسي إلنتاج أكثر قدرة على املنافسة إال أن طبيعتها املتقطعة ستحول بينها وبني لعب ال

 الكهرباء حىت يف املستقبل البعيد. 
إن مستقبل الطاقة املتجددة ومسامهتها يف مصادر الطاقة يتوقف على عاملني رئيسني أحدمها      

التقدم يف تكنولوجيات هذه الطاقة وختفيض كلفتها وهو تقدم بطئ، واألمر اآلخر متعلق باألمور 
ليت تفرض على الوقود األحفوري والدعم املايل والتشريعي للطاقة البيئية والضرائب املتزايدة ا

املتجددة، إال أن هذه العوامل ولو أهنا مؤثرة وستزيد قلياًل من مسامهة الطاقة املتجددة، إال أهنا لن 
 تغري كثرياً من مزيج الطاقة العاملي حىت يف املدى البعيد.

نتيجة لآلثار املرتتبة عن األزمة النفطية العاملية رأينا أن اإلسرتاتيجية الدولية للطاقة كانت  
اليت مست بالدرجة األوىل الدول الغنية املستهلكة للنفط، من خالل توصيات منظمة الطاقة الدولية 
اليت أنشأت على أعقاب هذه األزمة، ومن أهم هذه التوصيات هو التقليل من االعتماد على نفط 

لكل أعضائها، ملواجهة حاالت االنقطاع يف اإلمدادات، إىل أوبك وضرورة تكوين خمزونات طوارئ 
 جانب تطوير مصادر جديدة للطاقة تكون بديال عن النفط.

ويف إطار اإلسرتاتيجية الدولية للطاقة، شرعت اجلزائر يف تبين إسرتاتيجية طاقوية اعتمدت  
تطلبات الداخلية و من أجل حتقيقها على بعدين أساسني، تعلق األول بأولويات االستجابة للم

حتقيق اإلطار املعيشي مبا خيدم التنمية املستدامة، أما البعد الثاين فكان من أجل زيادة القدرات 
االحتياطية للجزائر، داخل وخارج الرتاب الوطين، من خالل دعم الشراكة الدولية واستقطاب 

اتيجية عن اإلسرتاتيجيات رؤوس األموال األجنبية، والتكنولوجيات احلديثة، وما ميز هذه اإلسرت 
السابقة كوهنا مل تغفل البعد البيئي للطاقة، وشرعت يف تنفيذ برامج لتطوير واستخدام الطاقات 

 النظيفة مبا حيقق التنمية املستدامة وعززت ذلك بإطار تنظيمي وتشريعي، لتنفيذ هذه اإلسرتاتيجية.
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 و نقل المعارف التعَلم نظم االبتكار ودورها في عملية         
 سيدي بلعباس -جامعة جياللي ليابس، مدلـــــس نجـــــــاةد.

 الملخص:
تبَيان اآلليات و  تكاراالباليت تربط بني التعَلم و  حتاول هذه الدراسة التعرف على طبيعة العالقة      

لم يكسب حيث مت التوصل يف هناية التحليل إىل أن التع اليت تسمح بنقل املعارف من و إىل املؤسسة.
حتَسن باستمرار و  لــــى أن جتـــَدد و تغيـــَرجيعلها قادرة ع نقل املعرفة وحتصيل و و إنشاء  املؤسسة املهارة يف

ل معا مؤسسات تشكددة بني جمموعة عناصر اقتصادية و ن انتاجها، ذلك يف إطار تفاعالت متعم
 ما يسمى بنظم االبتكار.

 .ر م االبتكانظ -املعارف -التعلم -االبتكار  :الكلمات الدالة
Abstract: 
      This study attempts to identify the nature of the relationship that 

relays learning to innovation and identify the mechanisms that allow the 

transfer of knowledge from and to the enterprise.   

     This analysis concluded that learning is for the enterprise a gain of 

skill at the establishment, collection and transfer of knowledge and 

making it able to renew, change and constantly improve its production, 

in the context of multiple interactions between a group of economic 

elements and institutions together form what called innovation systems. 

Key words:  

Innovation-Learning-Knowledge- Innovation Systems.     

 مقدمة:
ري تلقى مفهوم التعَلم اهتماما كبريا من طرف العديد من النظريات اليت حبثت يف كيفية حتقيق تغي      

لت توصَ  اجملتمعات. كماو الشعوب لمشاكل املعقدة اليت تواجهها التصدي لجذري ميَكن من 
الدراسات السابقة اليت تناولت اإلدارة االسرتاتيجية إىل أن التكنولوجيات اجلديدة تتطلب تغيريا جذريا 

هو  يرى بعض الكتاب ممَن تناولوا نظرية الشبكة أن التعَلم يات التعَلم. فيمايستوجب حدوث عمل
َلم يف هنج اإلدارة لتععملية هادفة ترمي إىل التَوصل إىل تكوين اجتماعي و تقين حديث. كما يصّور ا

    االنتقالية على أنه عملية حرجة البد من إدارهتا و قيادهتا من طرف أصحاب مصاحل متعددين



   مدلس نجاةد./                                                                  االقتصاد الصناعي مجلة

107 
 

مراحل انتقالية متعددة املستويات من أجل تطوير حلول مثالية و العمل على حتقيقها يف بيئة و 
    ديناميكية.

لشركات املتعاونة فيما او تفاعل و تعاضد بني األفراد  تأيت العملية االبتكارية يف النهاية نتيجةو       
نظم و تعُد  تاحة.رفية املبينها، حيث يؤدي هذا التفاعل إىل تعلم دائم و استغالل أمثلي للموارد املع

ي و للطبيعة النظمية و التشاركية. غري أن هذه النظم االبتكارُ  مثاال واضحا لكفاءة العمل اجلماع
حول أساسا محور تت اليتو  متهامنهجية لتنفيذ الوظائف النظامية اليت تدعم منظو أدوات حباجة إىل 

 فكرة تعزيز احلوار و بناء الرؤية و التجريب و غريها من املفاهيم اليت تتقارب مع التعَلم. 
دور املعرفة  ضيحتو على حتليل العالقة بني التعَلم و االبتكار و ترَكز هذه الدراسة أساسا على       

دراسة على  ويف حتقيق هذا األخري و تبَيان اآلليات اليت تسمح بنقل املعارف من و إىل املؤسسة، 
و قيقه، املؤسسات اليت تساهم يف حت الدور الذي تلعبه أنظمة االبتكار يف حماولة خلق روابط بني

 ذلك من خالل تغطية املباحث التالية:
 .ة و قاعدة لالبتكاره أداالتعَلم باعتبار املبحث األول: 
 .االطار املفاهيمي لنظم االبتكار املبحث الثاين:

 .نظم االبتكار كآلية للتعلم و تيسري نقل املعارف   املبحث الثالث:
 .ة و قاعدة لالبتكارالتعَلم باعتباره أدا :ولالمبحث األ

نا التطرق إىل االطار يتعنَي علياالبتكار و  اليت تربط بني التعَلمللتعُرف على طبيعة العالقة        
ة مسائل حول ر عداو إىل عالقته باملعرفة، حيث من خالل هذا العرض سوف تث املفاهيمي للتعَلم
 ر.ف يتم التوصل إىل االبتكاكيف يتم إنشاءها مث كيـــأشكال املعرفة و 

 التعَلم.مفهوم  أوال:
واملهارات واالجتاهات من خالل  التعـَلم هو العملية اليت متَكن الفرد من اكتساب املعلومات      

 ةنتيج أو ،طريق التفكري والدراسة واملمارسةو عن  ،االجتماعية والثقافية احمليطة بهتفاعله مع النظم 
عملية  ) (Morgan,1997 و (Kim,1993)يصف  وعمليات التعليم اليت حصل عليها. 

 (Huber,1991)ل يعَرف ــ. و على حنو مماث1دةـذ املعارف اجلديـاب وتنفيكتسـالتعَلم على أهنا ا 
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يعَرف التعَلم أيضا بأنه " العملية اليت . كما 2 التعَلم على أنه اكتساب و نشر و ختزين املعرفة اجلديدة
 .3  املعرفيةيقوم من خالهلا األفراد و املؤسسة ككل بتطوير و استخدام األصول 

عندما يتم اختاذ اجراءات فَعالة،  (Argyris and Schon,1978)حيدث التعَلم حسب        
و يستخدمه أفراد املؤسسة حلل مشكل مشرتك  .4 أو عندما نكتشف أخطاءنا ونقوم بتصحيحها

 .5 يواجهونه
  أنواع التعَلم . ثانيا:

التعَلم و  التعَلم االستغاليل طبقا ملا ورد يف الدراسات السابقة فإن التعَلم نوعان مها         
 االستكشايف:

، فإن املقصود بالتعَلم االستغاليل (March,1991) حسب ما جاء بهالتعَلم االستغاللي:  -1 
ة بالدراسات السابقاكتساب القدرات السلوكية اجلديدة مؤطرة ضمن الرؤى القائمة،  وقد وردت 

وىل"، " احللقة الواحدة"، " الدرجة األ      أوصاف عديدة للتعَلم االستغاليل منها على سبيل املثال
 . 6 و " التدرجي"        " التطوري"، "اإلطار العام"،  "رد الفعل"، 

عندما تكتسب  (March,1991)التعَلم االستكشايف حسب  حيدثالتعَلم االستكشافي:  -2
ب مع ـتجريهو يشري إىل الاملؤسسات القدرات السلوكية اليت ختتلف جذريا عن األفكار املوجودة، و 

ه " ـعلى أن و يوصفو النماذج،       دة  لتنقيح و توسيع املهارات املوجودة، والتقنياتـل جديـبدائ
  .7  لبنية"، "استباقي" و "جذري"" تكسري ل" الدرجة الثانية"،ة"، "االسرتاتيجية"،ـحلقـــة مزدوج

 ثالثا: مفهوم المعرفة و دورها في تحقيق االبتكار.
كسب ، و أنه يإذا كانت حتاليلنا السابقة تشري إىل أن التعلم  يؤدي إىل إنشاء املعارف        

ناك هر و حتَسن باستمرار من انتاجها و عملياهتا االنتاجية، فإن َـ و تغي القدرة على أن جتَرب املؤسسة
البتكار و ااملعـارف و حة و ربطوا بني إنشاء  ممن برهنوا عن ذلك صرااملؤلفنيالعديـد من الكتاب و 

 وSolow,1957) و  (Hayek, 1945) نـل مـه كـاء بـفحسب ما جة. جنــاح املؤسسـ
(Penrose,1959)و يؤَكـد8 دورا رئيسيا يف ظاهرة االبتكار و االقتصاد فإن املعرفة تلعب .P. 
Drucker,1998) ( 9اج ـس رأس املال هي العامل األول يف اإلنتــو لي  ةــأن املعرف . 
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تعني علينا التعريف ي ة العالقة اليت تربط بني إنشاء املعرفة و االبتكارعلى طبيعـ رفو للتـَعـ       
  و حتويلها إىل ابتكار.ة و توضيــح أشكاهلــــا و كيف يتم إنشاءها باملعرفـ

العديد من املفاهيم يف األدبيات  « Knowledge  » وردت للمعرفة: المعرفة مفهوم -1
 املتخصصة نذكر منها على سبيل الذكر ال احلصر ما يأيت: 

" املعرفة هي تلك املخرجات اليت يتم إنتاجها من طرف قطاع متخصص عرب وظيفة إنتاجية        
 وق"ـا يف السـاع يتمثل يف املعلومات اليت يتم تداوهلـمتزج العمل املؤهل بـــرأس املال و إن نـاتج هذا القط

ـاذ أعماهلم بإتقان أو الختيستحضره األفـــراد ألداء  ظاهري" املعرفـة هـــي كل شيء ضمين أو  .10
 .11 قرارات صائبة "

ختتلف املعرفة عن املعلومات، فهي ناجتة عن التعَلم، و ال تتكون فقط من معلومات ذات و       
و املؤسسات، و هي عموما           طابع عام بل كذلك من دراية و مهارات مرتسخة لدى األفراد

 :12متثل ما يلي
 مواقف معينة.حقائق أو توقعات عن  -
 جتمع و تنظم بواسطة اخلربة أو من خالل اللقاءات و االتصاالت. -
 تستخدم ألداء األعمال و اختاذ القرارات التطورية. -
ا، أو و ميزهت       إن املعرفة أنواع عديدة سواء من حيث شكلها  :شكال المعرفة بالمؤسسةأ -2

ة نقتصر يف هذا اجلزء على أشكال املعرفة باملؤسسو سوف  من حيث أهنا ختص الفرد أو املؤسسة،
 و املعرفة الضمنية: مها املعرفة الصرحية و اليت تنقسم إىل نوعني

على  I.Nonaka) (يعَرفهاو « Explicit »تعرف باملعرفة املعلنة و المعرفة الصريحة:  -2-1
 املبادئ العامة" و        أهنا "البيانـــــات الرمسيـــة و النظامية و الصلبة اليت تقرأ كميا، و الطرق  املرمزة 

 ها إىل اآلخرينو كتابتها و نقل   سهولة التعبري عنها و . و ما ميّيز هذا النوع من املعرفة هو إمكانية 13
 أو عن طريق وسائل التعليم و االتصال املختلفة.  و نشرها بينهم من خالل الوثائق

ـــــةالمعرفة الضمنية: -2-2 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــة الضمنيـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــو هي املعرف Tacit » « املعرفـ           ة اخلاصة باملهارات ـ
و يكتسبها العمال ذوي  اخلربة، و تعرف أيضا باملعرفة الكامنة ألهنا خمزنة  يف عقول أصحاهبا  مامل 
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من األشـــكال، و هي أيضـــا معرفة تنتقل عرب املمارســـة و بطرق خمتلفة تقوم على يعربوا عنها بشـــكل 
 :15على أمهية هذه املعرفة العتبارات هي Grundstein) ( وقد أّكد . 14 التلقني و التدريب

 أن تبادل و اقتسام املعرفة الضمنية يتم من خالل التفاعل املتمّيز الذي قد حيدث بني األفراد. -
 أن حتويل املعرفة الضمنية إىل املعرفة الصرحية يساهم يف توسيع حقل املعرفة.    -
ألفراد على ا أن االبتكار يتطلب توفربعض الدراسات إىل تشري  :االبتكار إنشاء المعرفة و -3

أن . و يعين ذلك 16 إىل أن بلوغ هذه املعارف يعتمد على القاعدة املعرفية للمؤسسةاملعرفة القائمة و 
دة ـــار اجلدياب األفكــاكتساب املعرفة من خارج املؤسسة يتوقف على قدرة هذه األخرية على استيع

ن املؤسســــــة من فهم و تطبيق أحدث املعارف اخلارجية، و هنا يلعب التعَلم دوره يف تعزيز اليت متكَ 
حتويل و استغالل  و حيازة و، و بتعبري آخر فإن التعَلم  يسمح بتطوير القدرة االستيعابية للمؤسسة

 املعارف اجلديدة اليت تعَزز االبتكار.
كمــــا تتطلب عملية استغـــالل املعارف القائمــــة تبادل املعلومات و املعارف بني املوظفني، و       

بقوله "إن االبتكار حيدث عندما يتقاسم املوظفني معارفهم  ) Nonaka,1994 (هو ما أشار إليه 
 .17 املؤسسة، و عندما تَولد هذه املعرفة املشرتكة أفكارا جديدة و مشرتكة أيضا"داخل 

 : رابعا: مفارقــــة االبتكــــار و التعــَلم
القاعدة األوىل  إىل أن التعلم هـواليت تناولت مفارقة االبتكار و التعـَلم تشري غالبية البحوث        
ـــــام ار هو الوصــــول إىل القيــــالتفكري باألشياء اجلديدة، و االبتك. فإذا كان اإلبداع هو 18ارلالبتكـ

اء جديـدة، فإن التعلَـــم هو اكتســــــاب هؤالء املبتكرين القدرة على القيام بعمل هذه ــــبعمــــل أشي
 . 19 األشياء

 دراسةومنها ار، النوعية أن التعَلم يعَزز االبتكات ت بعض الدراسأثبـتكما       
(Forrester,2000) كذلك دراسةو  و االبتكار،ة اجيابية بني التعلم اليت خلصت إىل وجود عالقـ 

(Yeung et al,2007)  ضا إىل أن توَصلت أي و   اليت تناولت االبتكار يف مؤسسات التصنيع
رَكزت دراسات  كما  ،ا الدراسـةــات التصنيع الثالث اليت تناولتهمؤسس التعَلم  يؤثر  يف االبتكار لدى

ار ـأخرى  على مرحلة واحدة من عملية التعَلم، أو على نوع واحد مـــن االبتكار و حتديدا على ابتك
ة بني ـة اجيابيـوجود عالق إىل (Yli-Renko et al,2001)فعلى سبيل املثال توَصل ،املنتج 
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إىل أن تقاسم  Chang and cho 2008) ( لــات وتوصَ ـار املنتجـو ابتك اب املعرفة ـاكتسـ
االستفـــادة من االجراءات الَرمسية الستبقاء املعرفة يعَزز ة  و ـاستخدام املعلومات اخلارجيرة و الذاك

 .20االبتكار
من جهة أخرى أشارت بعض الدراسات إىل أن االبتكار يؤدي أيضا إىل التعلم من بينها         

ا الهلا أن وصول املؤسسة إىل حتقيق االبتكـــــــار يعين أهن) جنم عبود جنــم( اليت يوضــــح مــــن خـ دراسة
يف أشد احلاجة إىل التعلم )  االستيعاب، التطبيق، و االنتاج بالتكلفة األدىن (، و أن بلوغها أفضل 

حلديد إىل أن وصل املنتج ا مستوى من التعلم يعين أهنا أصبحت يف أشد احلاجة إىل االبتكار بعد
و االنتشار، و النتيجة هي أن حتقيق ابتكار جديد معناه إلغاء           أقصى حاالت االستغالل

التعلم السابق الذي أصبح يف أفضل معدالت التعلم و أدىن تكلفة للوحدة املنتجة، لتبدأ دورة جديدة 
 . 21 من احلاجة للتعلم من جديد لالبتكار اجلديد

وف حناول من سمفهوم التعلم و عالقته باملعرفة و االبتكار  بَينا و حَللنا  بعد مامما سبق و       
امعات، اجل ،علة يف هذه العملية، مثل الشركاتتوضيح تأثري  اجلهات الفاالتحليل  املوايل خالل 

ملعرفة من ا االبتكار و تبيان دورمها يف توليدمن خالل التطرق إىل نظم  احلكومات،معاهد البحوث و 
 . أو العناصر اجلهات هذه خالل خلق روابط بني

  .: االطار المفاهيمي لنظم االبتكارالمبحث الثاني
أن قدرة االقتصاد  ته الرئيسية يفتتجلى ميز االبتكار على أساس منوذج تفاعلي يقوم مفهوم نظم        

لة كالشركات الفردي للعناصر الفاعإقليمي أو وطين( على توليد االبتكار ال تعتمد فقط على األداء )
 Meeus etإمنا على تفاعلها كأجزاء من نظام. ويشري وو غريها،  ومعاهد البحوثواجلامعات 

al, 1999)  (  جلهات اإىل أنه ينبغي على الشركات االهتمام بالعنصر الذي يتفاعل مع جمموعة من
 Koschatzky)1998,(يف نفس االجتاه يرَكز . 22سَهل و يساهم يف عملية االبتكارا يممَ  ةالفاعل

إىل أن شبكات  (Cooke, 1996) على أمهية التعاون بني الشركات لتوليد االبتكار، فيما يشري
أن  (Coerlemans, 1998)و يرى  .23 االبتكار هي واحدة من أهم أنواع شبكات األعمال

هنا حتتاج إىل أن بغية الوصول إليها فإم إىل موارد خارجية، و التعلَ يف عملية االبتكار و  الشركات حتتاج
 .24 متاحة م الذي جيعل هذه املواردتكون جزءا من النظا
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لكن على   ،ي أو اجلهوي أو الوطين يتعلق البعد اجلغرايف لنظام االبتكار باملستوى االقليم        
 (فقد حتدثاولت االبتكار على مستوى الوطن ،الرغم من أن أغلب الدراسات احلديثة تن

(Carlsson et al,1992 حقول معَينة من  واعن أنظمة االبتكار اإلقليمية و استخدم
 . 25 التكنولوجيا لتحديد األقاليم

 أوال: مفهوم النظام الوطني لالبتكار.  
بالنظام  ، أول من حاول التعريف و هو اقتصادي أملاين ) (Friedrich list يعترب           

 Christopher) احلكومة، أماو  الصناعة الوطين لالبتكار من خالل رسم العالقة اليت تربط بني
Freeman)  تكار، و النظام الوطين لالبمصطلح أول من استخدم فيعترب و هو اقتصادي بريطاين

 شبكة من املؤسسات اليت تعمل يف األنشطة التكنولوجيةاألخري ما هو إال  هذا أعرب عن اعتقاده أن

ا تشمل يث أهننجدها تتقارب من حفالنظام الوطين لالبتكار  حولاردة الو ف يو بشأن التعار  .26
"العناصر  النظام الوطين لالبتكار هو فإن Lundvall (1992))فحسب  ،نفس العناصر تقريبا

يدة اقتصاديا استخدام املعارف اجلديدة و املفنشر و إنتاج و  تتفاعل فيما بينها من أجلالعالقات اليت و 
 (Nelson and Rosenberg ,1993).أما 27 ... و اليت تقع داخل حدود الدولة الواحدة "

و حسب  .28 " جمموعة من املؤسسات حيَدد تفاعلها األداء املبتكر للمؤسسات الوطنية"أنه فرييا
(Noisi et al,1993) ة( و امة )كبرية أو صغري " نظام تتفاعل فيه الشركات اخلاصة و الع هفإن

ة. و و التكنولوجيا داخل احلدود الوطني كومية اليت هتدف إىل إنتاج العلمالوكاالت احلو  اجلامعات
ية و امالية. أما اهلدف منه فهو التنمية و احلمطبيعة تقنية، جتارية، قانونية، و إن هذا التفاعل ذو 

 .29 و التكنولوجيات اجلديدة" التمويل و التنظيم للعلوم
أن النظام الوطين لالبتكار ما هو إال عبارة عن جمموع  تشري و تؤَكد التعاريف أعاله إىل       

املنظمات ذات الصلة ) احلكومة و الصناعة و معاهد البحوث و املؤسسات الوسيطة ( و اليت تتفاعل 
و تتأثر هذه  .جيع االبتكارات احملليةمع بعضها البعض الستيعاب التكنولوجيا املستوردة و تش

 ة و املؤسسية للبلد.التفاعالت بالتغيريات التنظيمي
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 مفهوم نظام االبتكار االقليمي.ثانيا: 
مفهوم نظام االبتكار االقليمي على أنه نظام مجاعي قائم على التنظيم التكويين  Cookeحيَدد       

  (يرىو  .30 املشروط بالثقة املتبادلة و التعاون التفاعلي constitutional-Microاجلزئي 
(Malecki كما يعرف 31 املؤسسات احمللية اليت تدعم التعَلم يف الشركات أن املفهوم يشمل  .

ار إليها على و اليت يشأنه "مراكز االختصاص باملنطقة"، األدب األملاين نظام االبتكار االقليمي على 
 .32أهنا تكتل مكاين من اجلهات الفاعلة لالبتكار

يقتصر  ث الحي على املستوى احمللي.اري للبلد التقسيم اإلدجغرافيا من خالل اإلقليم حيَدد     
ه يستخدم لكن ،أداء االبتكارد و راسة االقتصاإطار لدعلى اعتباره وجود النظام االقليمي لالبتكار 

يقوم وجوده على و  ،لسياسات لتعزيز عمليات التعَلم وتأمني االبتكار إقليمياأيضا كأداة بيد صانعي ا
 : 33 نقطتني أساسيتني مها

 .أساسا من الشركات  استغالل املعرفة الفرعي الذي يتكون اإلقليمي أوهيكل اإلنتاج -
البنية التحتية اإلقليمية الَداعمة أو املعرفة الفرعية اليت تتكون من خمابر البحوث العامة و اخلاصة و  -

 اجلامعات و الكليات و وكاالت نقل التكنولوجيا و منظمات التدريب املهين....إخل.
 نظم االبتكار كآلية للتعلم و تيسير نقل المعارف المبحث الثالث: 

 في عملية التعلم. ني لالبتكاردور النظام الوطأوال: 
اديات املعاصرة، تبىن عليه االقتصالذي  البتكار على فكرة اقتصاد التعَلم،يقوم النظام الوطين ل      
 Lundvall ( و Johnson B) (          كل منالدراسات و من مجلتها دراسة   لكثري منإذ أن ا

B ( تشري إىل أن التغيري احلايل ال يكون يف االستعمال املكثف للمعرفة، بل يف تسريع وثرية التغيري 
يرتبط هذا التغيري السريع بنشر تكنولوجيا . و 34 املعارفيؤدي إىل سرعة تقادم املهارات و  الذي

قدرة لذلك فإن العامل الرئيسي يف ال العاملية.ال و التوَسع يف السوق و االتص          املعلومات 
إىل  الوصول على اكتساب مهارات جديدة، و ليس يفعلى االبتكار يكمن يف مزيد من القدرة 

 املعلومات. 
و الشركات  نظماتيع املإىل قدرات التعَلم من مج التعَلم يف هنج النظام الوطين لالبتكار يشري و       

ى عل و هو حيدث 35 املدرسة االسكندنافية بأنه " القدرة على التعَلم ككل" أو كما تراه و املناطق،
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وى من املستويات و اجملتمعية، و يعترب كل مست     الفردية و التنظيمية مجيع املستويات: التكنولوجية و 
التكنولوجية، ألنه حيَدد ما إذا كانت الشركات و اجملموعات الصناعية  القدرات  املذكورة ضروري لبناء

ين لالبتكار للنظام الوط فشل يف اسرتاتيجيات منوها. كما و أن اإلطار السياقيستنجح أو تو الدول 
سارع يف معَدل مواجهة التو  رص املتاحة للتعَلم و من مت فهمستَشف جمموع الفميكن عناصره من أن ت

 .36التغيري
 محلية التعَلم.إلقليمي و بتكار انظام االثانيا: 
ميكن اعتبار نظام االبتكار اإلقليمي كبنية حتتية إقليمية مؤسسة لدعم االبتكار داخل هيكل       

العامة و اخلاصة  تربات البحوثإنتاج املنطقة، و تتكون هذه البنية التحتية أو املعرفة الفرعية من خم
وكاالت نقل التكنولوجيا و منظمات التدريب املهين ...إخل. و تعُد املناطق اجلامعات و الكليات و و 

قواعد مهمة لتنسيق االقتصاد على املستوى املتوسط، على الَرغم من أن مستوى اإلدارة اإلقليمية 
و تتجلى اإلدارة اإلقليمية بدرجات متفاوتة يف كل من املنظمات املمثلة  .من بلد آلخر خيتلف

 الغرف التجارية و املؤسسات العامة مثل الوكاالت اإلقليمية اليتادات الصناعية و وع االحتفر كاخلاصة،  
 و دعم االبتكار.  متلك سلطات مفوضة هلا من الوطنية لتعزيز مستوى املشاريع

ام ـدم من نظـل متقـي كشكـلنظام االبتكار اإلقليم  (Morgan )و  Cooke) (ينظرو         
اإلقليمية بقوهلم:  ق متكامل للبحوث يف الصناعةــر املنبع و املصب أو تطبيــة الذي يعتبـــالتعَلم باملنطق

" إن املناطق اليت متتلك تشكيلة كاملة من منظمات االبتكار املنصوص عليها يف الوسط املؤسسي، 
نظم لو االتصال التفاعلي بني عناصر )اجلهات الفاعلة( االبتكار، أمر طبيعي  حيث الربط املنهجي

ثية و بحالو الشركات ه الروابط من خالل برامج التشاور هذترسيخ . إضافة إىل 37 االبتكار باملنطقة"
املوضوعة من طرف املنظمات احلاكمة و غريها  العمل السياسي و أيضا برامج     تدفق املعلومات

عيني نظم االبتكار تربَر تو و املصب، النظم اليت جتمع بني التعَلم و القدرة على االبتكار املنبع من 
  .38 باملنطقة
و بشأن سياسات االبتكار االقليمي فإهنا ال تتوجه للمنطقة ككل و لكن يف كثري من األحيان       

إىل مناطق أصغر بكثري ) أي جمموعة من اجملموعات(.يف املقابل ميكن أن متتد آثاره أحيانا إىل أبعد 
  39من األراضي االدارية اجلغرافية.
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 النتائج:
لدور الذي تلعبه و إىل ابعد التطرق ملختلف املفاهيم األساسية للتعَلم و عالقته باالبتكار         

 ميكن استخالص ما يلي:نظم االبتكار يف عملية التعلم و نقل املعارف 
عكس إنشاء  و حتصيل و نقل املعرفة و تعديل السلوك مبا ي إن التعلم يكسب املؤسسة املهارة يف -1

و تغيـــَر و حتَسن باستمرار من       ممَا جيعلها قادرة علــــى أن جتـــَدد  هذه املعارف و الرؤى اجلديدة
ة إىل ن أو التجديد يعين أهنا يف أشد احلاجـول املؤسسة إىل حتقيق هذا التحسيـوص كما أن  انتاجها.
م يعين االنتاج بالتكلفة األدىن (، و أن بلوغها أفضل مستوى من التعل ،قالتطبيــ )االستيعـاب،التعلم 

 أهنا أصبحت يف أشد احلاجة للتعلم من جديد لالبتكار اجلديد.
 ا خللق منتجاتمإن املعرفة اجلديدة بكل أنواعها العلمية و التقنية و االجتماعية متثل مصدرا ها -2 
ردية ممارسة فو و هي تأيت عن التعَلم الذي حيَول االبتكار من نشاط متخصص أسواق جديدة. و 

 للمبتكر إىل ممارسة سلوكية يف املؤسسة املتعلمة ككل. 
عا ما صادية و مؤسسات تشكل مينتج االبتكار عن تفاعالت متعددة بني جمموعة عناصر اقت -3

وع ات املوجودة بني الفر العالق تتمحور أساسا حول النشاطات واليت و م االبتكار. يسمى بنظ
تؤثر التفاعالت و  .السلطات العامة و األوساط اجلامعية، يف إطار تنمية العلم و التكنولوجياو  الصناعية

 و االقتصاديات.             داخل هذه األنظمة يف أداء الشركات 
الشركات  و   التعَلم يف هنج النظام الوطين لالبتكار إىل قدرات التعَلم من مجيع املنظمات  يشري -4

التعَلم.  تعَدد أشكال مع و غري مباشرة أو فردية، مباشرة أمجاعية  سواء كان ذلك بصفة  و املناطق،
موع الفرص ستَشف جمميَكن جمموع عناصره من أن تللنظام الوطين لالبتكار اإلطار السياقي  و إن

 من مت فهم و مواجهة التسارع يف معَدل التغيري.و  املتاحة للتعَلم
 .للبلد صاديةجيب أن تتم باملوازاة مع التنمية االقتوطين لالبتكار إن عملية بناء و حتسني النظام ال -5
إنتاج هيكل  بتكار داخليعترب نظام االبتكار اإلقليمي كبنية حتتية إقليمية مؤسسة لدعم اال -6

 .املنطقة
 
 



   مدلس نجاةد./                                                                  االقتصاد الصناعي مجلة

116 
 

 :المراجع و الهوامش المعتمدة

1 :Shu-Hsien Liao, Wu- Chen Fei, Chih- Tang Liu, «  Relationships between Knowledge 

inertia, organizational learning and organization innovation ». Technovation , 

28(2011), P.184. 
2 :Ibidem. 

 نقال عن: .125ص. ،2007 املناهج للنشر و التوزيع، األردن،دار إدارة المعرفة: المفاهيم النظم التقنيات. سعد غالب ياسني، :3 
ية للمؤسسة امللتقى الدويل حول: املنافسة و االسرتاتيجيات التنافسفاطمة مانع، " االبداع و االبتكار قواعد للتعلم يف املنظمات الصناعية"، 

 و 08 مياالقتصادية و علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يو الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية ، كلية العلوم 
 .13 .، ص2010نوفمرب  09

4:Shu-Hsien Liao, Wu- Chen Fei, Chih- Tang Liu, «  Relationships between Knowledge 

inertia, organizational learning and organization innovation ». Op.cit, P.183.  
5:Ibidem . 
6 :Ibid, PP.183-184. 
7:Ibid, P.184. 
8
: Joëlle Forest, « La production de connaissance à l’ère des pôles de compétitivité ». 

Innovation, n°32, 2010/2, P.129.  
9
: Ibidem. 

لبشرية و فرص امللتقى الدويل حول التنمية ا ،" االندماج في اقتصاد المعرفة: الفرص و التحديات":بوطالب قويدر، بوطيبة فيصل، 10 
 .254، ص.2004مارس  10-09االندماج يف اقتصاد املعرفة، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، يومي 

ازوري ر اليداالفكر االستراتيجي و انعكاساته على نجاح منظمات األعمال: قراءات و بحوث. كريا الدوري و أمحد على صاحل، ز  :11 
 .51، ص.2009العلمية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 

 .51: نفس املرجع السابق، ص. 12 

: اقتصـــاد املؤمتر العلمي الدويل الســـنوي اخلامس "أهمية تســيير المعرفة بالمؤســســة االقتصــادية"،: ســـالميي حيضـــيه و  حممد قويدري،  13
 .4، ص.2005أبريل  -27-25علوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، املعرفة  و التنمية االقتصادية، كلية االقتصاد و ال

 .4، مرجع سابق، ص."أهمية تسيير المعرفة بالمؤسسة االقتصادية": سالميي حيضيه و  حممد قويدري،  14
 : نفس املرجع السابق. 15 

16 : Daniel Jiménez-Jiménez, Raquel Sanz- Valle, «  Innovation, Organizational 

learning, and performance ». Journal of Business Research, 64(2011), P.409. 
17 : Ibid, P. 410. 
18: Daniel Jiménez-Jiménez, Raquel Sanz- Valle, «  Innovation, Organizational 

learning, and performance ». Journal of Business Research, 64(2011), P.409.  
 .  246ص. ،2004مؤسسة الوراق للنشر، عمان،  ادارة المعرفة، المفاهيم و االستراتيجيات و العمليات.جنم عبود،  : 19

20: Daniel Jiménez-Jiménez, Raquel Sanz- Valle, « Innovation, Organizational  

learning, and performance ».Op.cit, PP.409-410.  

، 2007دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، األردن، إدارة االبتكار: المفاهيم و الخصائص و التجارب الحديثة.: جنم عبود جنم،  21 
 .76ص.

 



   مدلس نجاةد./                                                                  االقتصاد الصناعي مجلة

117 
 

 
22:Ming Feng TANG, “ Technology Transfers from University to Industry in the 

Chinese National Innovation System”,Thèse de Doctorat de Sciences Economiques, 

Faculté des Sciences économiques et de gestion,Université Louis Pasteur, Strasbourg 

I,2008,P.21.  
23: De La Mothe,John and Gilles Paquet, « Local and Regional Systems of innovations 

as learning socio-economies”, Papers published by: Kluwer Academic publishers, 

Boston, in  the Economics of Science, Technology and Innovation, Series editors: 

Cristiano Antonelli and Bo Carlsson, Volume 14- Local and Regional Systems of 

innovation, September 1998,P.105.  
24: Ibidem . 
25 : Ming Feng TANG ,Op.cit, P.30.  
26: Niosi,J, National systems of innovations: why some are slow learners. Research 

policy,31,2002,p.292. cited by Ming Feng TANG, “ Technology Transfers from 

University to Industry in the Chinese National Innovation System”. Op.cit; P.23. 
27:Ibidem.  
28:Ibidem.  
29:Ibidem.  
30:Cooke.P.N and Morgan.K, The associational economy: Firms,Regions, and 

Innovation, Oxford University Pres,Oxford, New york, 1998, P.71.  
31:Malecki.EJ, Technology and economic development : The dynamics of local, 

Regional and National competitiveness (2ed),Harloww : longman, 1997,P.262.  
32: Cooke,P.,Uranga,M.J and Etxebarria,G,” Regional Innovation Systems: 

Institutional and organizational dimensions”, Research policy,26(4-5) 1997,P.488.   
33:Ibidem.  
34:Casadella Vanessa et Benlahcen-Tlemcani Mohamed, «  De l’applicabilité du 

Systéme National d’Innovation dans les Pays Moins Avancés », Innovations, 

2006,N°24, P.67.  
35 : Ibidem.  
36 :Casadella Vanessa et Benlahcen-Tlemcani Mohamed, «  De l’applicabilité du 

Systéme National d’Innovation dans les Pays Moins Avancés », Op.cit, P.67.  
37: Cooke.P.N and Morgan.K, The associational economy: Firms,Regions, and 

Innovation, Oxford University Pres,Oxford, New york, 1998, P.71. Cited by Carsten 

Schierenbeck,” on the Governance of regional Innovation Systems”, A thesis submitted 

for the degree of Doctor of philosophy, The Faculty of Commerce and Social Science 

of the University of Birmingham, April 2009,P.95.  
38:Ibid, P.96. 
39: Depret Mari-Hubert et al, « Politique d’innovation espace régional et dynamique 

de territoires : Un essai de caractérisation dans le contexte français », Innovations, 

2010/3, n°33 , P.86. 



  فؤاد بوفطيمةد./                                                                مجلة االقتصاد الصناعي

118 
 

  الخدمات المرغوبةزبائن متاجر التجزئة الغذائية على أساس  تجزئة
 .دراسة ميدانية

   1   باتنةجامعة  ،.فؤاد بوفطيمةد
 ملخص: 

تقددددد  ا   اددددد    سةا   ددددد   هددددددر سة  سىلددددد   مهي   لددددد  سخدمددددد  سة  ددددد م  ة  ددددد     سةدددددي هددددد       
ذةاحقمدددددددهل هددددددددس س ددددددد     ت  لددددددد  ب ة  ددددددد    ة  بددددددد    ذتق دددددددم ا    ددددددد  هددددددددس سخىلددددددد    سةغدس مددددددد  

 ب نددددددد    ذبملددددددد  لددددددد  س مل   ددددددد   ذ  م اددددددد   ددددددد   50سىلدددددددا م س سة  سىلددددددد    ددددددد   م ددددددد  تا ددددددد س  ددددددد  
خددددددويب اىلدددددد  ع سةاح مددددددا سةمل قدددددد دي س   ددددددل ذسةاح مددددددا سةمل قدددددد دي سة دددددد ل  ت  دددددد   سة  سىلدددددد  مهي 

ك ددددد س  ب نددددد  ل ةددددد س سها   ددددد    30  لددددد   مددددد  ئ  ددددد  سة بددددد   أل لمددددد  لا ددددد س سةقمددددد   سخذيب  ددددد  
 20ة  دددددد     سةددددددي تقدددددد  ا   ادددددد    سةا   دددددد  سةغدس مدددددد      لددددددئ لا دددددد س سةقمدددددد   سة دددددد    دددددد  

  ب ن  ل ة س ادم  ذىلمم   در سخل     
Abstract : 
   The aim of this study was to determine the relative importance of the services 

provided by food retail  stores  for customers and segment them on 

this basis. To achieve this objective a questionnaire  was distributed to a 

sample consisting of 50 customers. After collecting and analyzing 

information through   hierarchical cluster analysis and quick cluster analysis 

the study found two segments of  customers : the first segment consists of 

30  customers attache great importance to the services provided by food 

retail  stores. While the second segment consists of 20 customers paying an 

average importance for these services 

 مقدمــة:
مي دددددددد  ة  تىل دددددددد  اس تا  ددددددددج مهي   دددددددد   س  دددددددداا  ئ ب ندددددددد    ت دددددددد لقل اذ  دددددددد ل  ت دددددددد لقل    

اي اس س تىل دددددد  تملادددددد  س  دددددداا  ئ   هدددددددر سا ةدددددد   ا دددددد   ئ  دددددد  لمدددددد  سىلددددددا  ب     أل  لدددددد 
ذهدددددل  ق  بددددد  ىلدددددا   ب ة  ددددد   ة  تىل ددددد  ذتددددد     ددددد  بملددددد   أل  ا دددددري  اغددددد س  س ددددد ل  سةا ددددد لقل

  ددددددد  خدددددددويب ت  دددددددمز    مددددددد   س ناددددددد د ذسةا  لددددددد  ذسةددددددد ذل  مي  اددددددد   قمدددددددهل س ا ددددددد دل    ألس  سلددددددد 
ذة دددددد   دددددد   مدددددد     ل دددددداا  سة دددددد  م  دددددد  ب مدددددد    ا   ددددددد  بيىلملددددددد        دددددد  ذت ىلددددددم   ت دددددد  

   ق  بدددددد  ددددددداي اب ألهددددددر س ق  بدددددد  ابددددد  م ت دددددا ما ب  ددددد  ي مددددد     ددددد   ذل  ددددد   س  ددددداا  ئ
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اي اس س تىل ددددددد     ألتا  دددددددج مهي كدددددددا  بددددددد س   ددددددد  لددددددد  اس  ددددددد    ذب  ق بدددددددا مي ددددددد  ة  تىل   دددددددد 
هددددددر سا ةددددد  تملاددددد  اس ة دددددا  بددددد س خ   دددددم تج سة  لددددد   سةدددددي تددددد   سةامل  دددددا  ملدددددج ب ددددد ا   ددددداقا 
ذهددددل  ق  بدددد  تاددددم  سمىلددددا  ب  ب دددد ا د مددددهل ا  دددد   ذ   دددد   سة بدددد    ذة  ادددد      دددد  ب ة  ددددد   

  بددددددئ س قدددددد  بائ د  لدددددد  ذسةدددددد ذل   ذ دددددد د ذسةاد   س نادددددددري    مددددددمددددددخبدددددد  تا دددددد   ت م ألة  تىل دددددد 
ذتا دددددد     سة دددددد بقائ ت  دددددد   ق  بدددددد  ذىلددددددمم  مي دددددد  ة  تىل دددددد  اس تا   هدددددد  ذهددددددل    دددددد  سة دددددد  

تق ددددددم  س  دددددداا  ئ مهي س   دددددد    ا  ن دددددد  دسخ مدددددد  ذ ا  ل دددددد  خ   مددددددد  ذ دددددد    هدددددددر س ق  بدددددد  
لقم  تددددددداو    ددددددد  سةا  ددددددددج مهي  مددددددد   اذ س   دددددددد   ددددددد  هددددددددر سةقم  ددددددد   اذ س  اددددددد  بددددددد س   ت ددددددد  

 ذذةك حب ا    ت    بج مه   ن    ذبمئاا  سخل   م   ألخ   م   كا  م  
 إشكالية الدراسة:

س  تىل ددددددد    ددددددد    سةا   ددددددد  سةغدس مددددددد  كغ هددددددد   ددددددد  س تىل ددددددد   ت دددددددمل  مهي  لددددددد د    ممل  ددددددد  إ    
  ذةددددك  دددد  خددددويب   سة بدددد     ذمي ددددد  اس لاحقددددهل  دددد دددد  خددددويب سىلدددداقم   اكدددد   دددد د   دددد   دددد

سةا  ددددج سةا دددد لقل سةدددددي لقدددد     دددد  سةاملدددد     دددد  ل  دددد   ذ   دددد   س  دددداا  ئ ذ ددددم     ت ددددي
بددددددئ سة ىلدددددد  ا  سخلمددددددز اذ سةدددددد س   سةا دددددد لقم  سةددددددي ت ددددددا ما  دددددددر سا  دددددد   ذسة   ددددددد    ذ دددددد 

  ةاحقمددددددهل هدددددددر سخهدددددد س  هددددددل    دددددد  سة بدددددد    مهي س   دددددد   سةددددددي ت ددددددامم  س تىل دددددد  س ا  دهدددددد
  اذ س   دددددد   ددددددد  س ملدددددد ل   ذ دددددد  هددددددددس س  م ددددددهل ت ددددددمل  هددددددددر  ا  ن دددددد  ب م ا دددددد د   ددددددد   ملمددددددد 

 سة  سىل  مهي س   ب      سة تسيب سة  م ل سآليت:
    هل  م     سة ب    سةي مي   سىلا  س ا  ب م ا  د      ملم   سخل     س    ب ؟ ▪

 أهداف الدراسـة:
   ل  سخل     س    ب  سةي ل امل  ا  سة ب    مخام    ا    سةا     سةغدس م   ▪
 سىلا  سد  م     سة ب    ب        سخل     س    ب   ▪
 مهكا    سة  ص سةا  لقم  س ا ل   ا    سةا     سةغدس م   ▪
  م    سة س   سةا  لقم  س و    ة قم     س  ا      مهي ا    سةا     سةغدس م   مه ش د ▪
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I- :اإلطار النظري للدراسة 
 تجزئة السوق: -1

تملدددددددي    ددددددد  سة ددددددد      مددددددد  تق دددددددم  سة ددددددد   سة  دددددددل مهي  م  ددددددد    ددددددد  س  ددددددد ل  س ا  دددددددئ     
  دددد  اىلدددد   تمل ددددم  د  دددد  سةا دددد بج دسخددددا كددددا  مدددد   ذتمل ددددم  سةا دددد ذ  بددددئ سةقمدددد   ذ دددد ر  دددد  
سةقم  ددددددد   سخخددددددد ا  ددددددد  لمددددددد  سا  دددددددد   ذسة   ددددددد   ذسخدذس  ذسةقددددددد  س  سة ددددددد س م   ذس ددددددد   
سة  م ددددددل  دددددددر س ق  بدددددد  هدددددد  سة  دددددد يب مهي  مدددددد    ملددددددئ اذ س   دددددد   دددددد  سةقم  دددددد    دددددد  خددددددويب 

   س  ددددددداا  ئ س  ددددددداا  ئ  د   ذ   دددددددت دددددد م  سة نددددددد    اذ سةدددددد س   سةا ددددددد لقم  س و  دددددد  ا  ددددددد
:" سةمل  مدددد   س امل قدددد  با  مدددد  سخ دددد سد   دددد   اذ تق ددددم  سة دددد     دددد  ابدددد   دذ مي دددد  تمل لددددري    دددد

اىلدددددددددد   سا  دددددددددد   س ا دددددددددد ة  ذسةددددددددددي تا ددددددددددد شدددددددددد و   ق دلدددددددددد   ا   دددددددددد  با ددددددددددك سخ دددددددددد س   دددددددددد  
ذب ةاددددد   مي ددددد  تمل لدددددري  مدددددد   سة ددددد   بيندددددج:" س   ددددد   ددددد  سخ ددددد سد سةددددددل  ل ددددد ك س  (1)سة ددددد   "

ا ددددددد ةئ ن ددددددد م   م ددددددد  بمددددددد ا   ددددددد  لمددددددد    ذسلددددددد  اذ اك ددددددد   ددددددد  سخل ددددددد    سةدددددددي  مل اددددددد   
  (2)سلام      ذ       ذ ا  ذتئ ن  م       ه    سةقم     سخخ ا "

ذمي ددددددد  تق دددددددم  سة ددددددد   سمىلدددددددااوكم    ددددددد  اىلددددددد    ملمددددددد   اذ س   ددددددد   ددددددد  س ملددددددد ل    دددددددا:     
س  مقدددددددددددد  سيغ س م ألسة دددددددددددد أل سيدددددددددددد منأل سة ل ندددددددددددد أل سة خاألسةم قدددددددددددد  سم ا   مدددددددددددد أل  ددددددددددددز سامدددددددددددد  أل 

 ة   م أل ل ة  س  امل األ  مل يب سمىلامل  يبأل ل ة  سة م أل س      س    ب   س
 تعريف تجارة التجزئة: -2
تملددددد    دددددد    سةا   ددددد    ددددد  ابدددددد :" ت دددددك س    دددددد   سةدددددي تمل دددددا   بمددددد  س  ا دددددد   ب ةا   ددددد أل    

ذتملددددد   ال ددددد    ددددد  ابدددددد :"     ددددد   ا  ددددد يب اذ  (3)ذب  مدددددد    دددددغ   مهي س  ددددداا ك سة اددددد  ل "
الدددددد  سةق ددددددد س  سةا دددددد لقم  سةدددددددي تاددددددد ي  دددددد   ذبمددددددد  سة ددددددد   ذسخلدددددد     ة   ددددددداا  ئ سة اددددددد  مئ 

 (4)سةدل  لق   س ب  س  هدر س  ا    خ  س  سمىلااوك سة   ل    ذةمل  و   "
 ددددد  بمددددد  سة ددددد   ذهدددددل ذلا ددددد   ددددد  سةاملددددد ل ئ سة ددددد بقئ اس  ددددد    سةا   ددددد  م تقا ددددد   قدددددز     

س  ا دددددددد   س    ىلدددددددد أل ذمه دددددددد  ت ىلدددددددد  ن دددددددد  ا  ال دددددددد  ةم دددددددد ا سخلدددددددد     ذهددددددددل س  ا دددددددد    دددددددد  
س    ىلددددددد أل ذسةدددددددي تقددددددد  ا      ددددددد   سةا   ددددددد  سة ددددددد    ة   ددددددداا ك    دددددددا: خددددددد     سةادددددددي ئ 

 ذسةق ذ  ذسةم سس ذسة م ل  ذس  مل   



  فؤاد بوفطيمةد./                                                                مجلة االقتصاد الصناعي

121 
 

سةا   ددددددد  تملاددددددد  ل قددددددد   ذلا ددددددد  ال ددددددد   ددددددد  خدددددددويب سةاملددددددد ل ئ سة ددددددد بقئ اس     ددددددد    ددددددد      
ذ ددددددا  ددددددد  س  دددددداا ك سة اددددددد  لأل  اددددددل سا قددددددد  سة ىلدددددددمم  سخخدددددد       ددددددد س  سةا  لدددددد  سةدددددددي ت مددددددد  
   شدددد     دددداا ك سة ادددد  لأل ذهدددددس  دددد  ميم هدددد   دددد  بدددد  ل ل قدددد     دددد س  سةا  لدددد     دددداأل س  ا ددددئ 
يس ذسةدددددد كو  ذ دددددد   سي  دددددد  سةدددددددل  ل مملدددددد س   ا دددددد    مهي     دددددد   اخدددددد ا  ذه دددددد ك  دددددد  لدددددد ا بدددددد

 ددددددددد    سةا   ددددددددد  هدددددددددل:" اي   ددددددددد ذ   ددددددددد  ي لا ددددددددد ا دخ دددددددددج اىل ىلددددددددد   ددددددددد    مملددددددددد   سةا   ددددددددد  
 (5)ة   اا ك سة ا  ل "

 خدمات متاجر التجزئة: -2  
جيدددددددا   ددددددد   اددددددد    سةا   ددددددد  اس  ددددددد د سخلددددددد     سةدددددددي ت  دددددددا      دددددددا    ددددددد  سة بددددددد   أل      

ت دددددد يب سة   ددددددل   ا دددددد  سةا   دددددد  سةغدددددددس ل سيدددددد س ي لقدددددد   بملدددددد  سخلدددددد       ددددددا سةقدددددد   ذسم
 ذالم ن  خ    سةا  م   

 :(1)ذمي    تىل    سةا     اس ختا   بئ  وث سىل ستم م   ة      هدل
 سة      ذمهىل ستم م  سخل    س  ذد  ذمهىل ستم م  سخل    سمخام  ل  مهىل ستم م  سخل    

 إستراتيجية الخدمة الكاملة: ▪
ذت ت ددددددد  هدددددددددر س ىلدددددددد ستم م    دددددددد  س   دددددددد  ك   دددددددد   دددددددد  سخلدددددددد     سةددددددددي   ددددددددا    دددددددد ت       

سة بدددد س  ذ  سلددددد  هددددددر س ىلددددد ستم م  هددددل: تمل لددددد   ددددد    س ا ددددد  ذ  ددددا س     ددددد  ب خىلدددددمل   ذمهشددددد    
ت  ملدددددددد   سة بدددددددد     ذة دددددددد  ب  ق بدددددددداأل  دددددددد س  دددددددد    دددددددد ذ  هدددددددددر س ىلدددددددد ستم م  ابدددددددد    ددددددددا  دددددددد  

 س  امل  ئ ت     سخل    س   ذ     ما  
 إستراتيجية الخدمات المحدودة: ▪
ذتا ددددد   هددددددر س ىلددددد ستم م  تقددددد ، ساددددد  سخدر  ددددد  سخلددددد    أل حبمددددد  تقددددد   خمددددد  س    م ددددد     

مل   ددددد   ذسة  ددددد    ذسةاددددد لئ سةق مدددددا ة  ا ددددد   ذت ددددد   هددددددر  ددددد  سة ددددد   ة  بددددد س ذ ددددد   تقددددد ، س 
س ىلددددد ستم م  باق ددددددم  سةا دددددد ةمري ذب ةادددددد   خت ددددددم  سخىلددددددمل    ذة  ادددددد  ب  ق بددددددا م ت دددددد   ب  دددددد   
 دددددد     مدددددد   ة  ا دددددد  مهم   دددددد    ددددددا ا سخىلددددددمل   ذهددددددل س ىلدددددد ستم م  س ا ملدددددد   دددددد    ددددددا  ادددددد    

  (Hard Discount)سخل   سةق ي  
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 لخدمات االختيارية:إستراتيجية ا ▪
هددددددددر س ىلددددددد ستم م  تملاددددددد  مهىلددددددد ستم م  ذىلدددددددم  بدددددددئ س ىلددددددد ستم مائ سة ددددددد بقائأل حبمددددددد  ابددددددد     

تملددددد   اىلدددددمل  س   لددددد   حب دددددا سخلددددد     س ق  ددددد     ددددد  ىلددددد ما س  ددددد يبأل تقددددد    مددددد    سة   ددددد   
 سة  لمل  "ىلمل  س   يب" سةدي لا    ت     سةا  م  

ذت  ددددد  بملددددد  سةمل س دددددا سةدددددي ت ددددد ه      لددددد  مهىلددددد ستم م  سخلددددد     سةدددددي تا   هددددد   تىل ددددد      
 (2) سةا     ذهدل:

 السلعة المرغوبة:  ▪
  ل ةدددد  س  ا دددد   سةغ ةمدددد  س دددد    سةددددي ت دددد ا بدددد ذس   سةامل دددد   دددد  س   ندددد  سم ا   مدددد  ذسةددددي    

  ددددا  ددددد      ةمددددد  ذن  دددددم    ةمدددد    ن ددددد  ة بددددد سأل   ندددددج ل  ددددا س اددددد    س ا   ددددد  سةدددددي تاددددد س   
  ددددد   ددددد ن ئ لا املددددد س ب ة  ددددد    سةمل ةمددددد  ةاقددددد ، سة  ددددد    ذ  ددددد     سة بددددد س   ددددد   ق  نددددد  ادس  

ا ددددري سة دددد   ذةملو دددد   ذ  دددد   تج   دددد  سختدددد ذ  دددد س  سة دددد س  ذ  حددددج  دددد س  سة دددد  س سخ دددد يب   
ذ  ل ةددددد  س  ا ددددد   س  ادةددددد  ذ  م ددددد  سخدمددددد  ذس مل ذ ددددد  ذسةدددددي ت ددددد ا ب ددددد ا  ا ددددد     ة ددددد أل  ادددددل 
تام دددددا خددددد       م ددددد    دددددا ىلددددد     سةمل دددددا س  فددددد  ذسة ددددد      سة ددددد س  ذ ىلددددد    سةددددد      ددددد  

 سة   ذ  
 المنافسة باألسعار: كثافة  ▪

  دددددددد  اس سة ددددددددمل  م ل دددددددد ا س ملمدددددددد   سة لمدددددددد     دددددددد س  س  دددددددداا كأل مهم اس سةا دددددددد     ة دددددددد   دددددددد     
لا   ددددد س   لددددد   سخىلدددددمل    دددددد  بمل دددددا  سةددددد مل   ذة ددددد  هدددددددس سة ددددد  ك ل ددددد ا خمددددد س   دددددد  
س دددددد س ا سةا   لدددددد أل ذةدددددددةك ت  ددددددا بملدددددد  س ادددددد    تمل ل دددددددج ب      ددددددد    دددددد  اىلدددددد   سخلدددددد     

 تق م هد      س  ا سةق   سةي ل ملا 
 الموقـع: ▪

مهس س   ددددددد  سةددددددددي فا دددددددج س ا ددددددد   ددددددد  ل  ملدددددددج ةاددددددد    خ  دددددددد    ملم ددددددد     ددددددد  ىلددددددد ما س  ددددددد يبأل     
س اددددد    سة س ملددددد    ل سشدددددل س ددددد س جيدددددا اس تددددد       دددددري ىلمدددددد  س  ة  بددددد    ن ددددد س    ملادددددد  سة ملمددددد  

 ددددد  س ا ددددد    بملددددد  سة ددددد س    ددددد ا أل ذخ  ددددد    ل ةدددددد  نقددددد  اذ سنملددددد س  سة قدددددا سي ددددد  ل  ذ    
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اذ سخلمددددد   ل ددددد     مدددددج   دددددا ا  ملدددددئ  ددددد  سخلددددد     س     ددددد  خلددددد     س اددددد    س ددددد ذ     دددددا 
 .س ا    سة س مل    سخلم   سة س م 

II- :اإلطار الميداني للدراسة 
 منهج البحث: -1

هدددددددددر سة  سىلدددددددد  ذس    مملدددددددد   م سنمدددددددد  سىلا  دددددددد  م   دددددددد   مهي   لدددددددد   م  دددددددد    بدددددددد           
  ا    سةا     سةغدس م   

 عينة الدراسة:  -2
  سم ا دددددد د   هدددددددر سة  سىلدددددد    دددددد  اىلدددددد    سةملم دددددد  س و  دددددد  ذذةددددددك ة ددددددمل ب  ل دددددد  لمدددددد      

 س   دددددد  سة بدددددد    ا  دددددد    بدددددد     ا دددددد  سةا   دددددد  سةغدددددددس ل اددددددا سة  سىلدددددد أل لمدددددد    ت  لدددددد  سمىلددددددا م
( ل  ددددد  ت  لددددد    ددددد دس  سةملم ددددد   ذ قددددد  1 مددددد  ا  بددددد   س    ددددد ل     ددددد  س ا ددددد   ذس  حدددددهل   ددددد   

 خل    ا  سة مي   س م   
 الحدود الزمنية والمكانية: -3
  2015  ل  بم ن   هدر سة  سىل  خويب شا    ي ىل   الحدود الزمنية:   ▪
  سىل       م      سة ب    مب ل   ب ت    ا  ل  هدر سة الحدود المكانية:  ▪
 أسلوب جمع البيانات: -4
 س ا    سة  سىل      ن  ئ    سة م ن   د : سة م ن   سة  ن ل  ذسة م ن   سخذةم     

 البيانات الثانوية:
  لددددد  سة م نددددد   سة  ن لدددددد  س امل قددددد  ب ي ندددددا سة  دددددد ي ة   سىلددددد   ددددد  خددددددويب سة حددددد  س  ادددددد       

 .س        س  س   س  ت م  س ت     ذ مق  مب     سة  سىل  سةدي مشا
 البيانات األولية: 

  لددددد  سة م ندددددد   سخذةمدددددد   دددددد   بدددددد     ا دددددد  سةا   ددددد  سةغدددددددس ل  دددددد  خددددددويب سمىلددددددا م س سةدددددددي     
متددددددد   دددددددم  اج ب ددددددد     ددددددد   ددددددد    س  دددددددو    مدددددددج  ددددددد  سخدبمددددددد   س امل قددددددد  مب  ددددددد   سة  سىلدددددددد   

( ب ددددددددد س تا  ددددددددا   س   دددددددد   دددددددد  سخلدددددددد     سةددددددددي تقدددددددد  ا  12س  دددددددد   ذلا دددددددد س هددددددددددس سمىلا مددددددددد 
(  ذ دددد    ددددا  دددد  سة بدددد      هدددددس سمىلددددا م س   لدددد  ادمدددد  هدددددر 2 ادددد    سةا   دددد   س  حددددهل   دددد  
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( د  ددددد     ت دددد   دددد  سة   ددددد  سة ددددغ ا 5سخلدددد     ب م ا دددد د   دددد  ىلدددد   ةم دددد   س  دددد س  دددد   
 دددددا   ددددد   اددددد  مت  ددددد ( ذسة   ددددد  سخل   ددددد  مت دددددا مهي سة   ددددد  سة ددددد األ حبمددددد  اس سة   ددددد  سخذي مت

 .  ا  مت   (
 أدوات وأساليب تحليل المعلومات: -5
  ن دددددد اج  SPSSمتدددددد   مل يدددددد  لمدددددد  سة م ندددددد    دددددد  خددددددويب ب ندددددد    سا  دددددد  س ل دددددد  م      

 سة  بمل      أل ذ   مت    سخدذس  ذسخىل ةما س  ا         ما س مل       م   ل ل:
 ة  ري  م   سة  سىل   والنسب المئوية:التكرارات  ▪
 ةاقمم  مه  ب   سة ب        ب  د سمىلا م س المتوسطات الحسابية:  ▪
 ةقم   سة     ذسة ق    سىلا م س سة  سىل  معامل ألفا كرونبـاخ:  ▪
ةاق ددددددم  أســــــلوب التحليــــــل العنقـــــــودي الهرمــــــي وأســــــلوب التحليــــــل العنقـــــــودي الســــــريع:  ▪

    سةمل   م  اذ سةقم  د    سة بد  د  مهي س   د 
 قياس الثبات والثقة في استبيان الدراسة: -6

 دددد  ا ددددا سةاحقددددهل  دددد    دددد    قمدددد   سة  سىلدددد أل  قدددد  سىلددددا    سة  لدددد   دددددس سةغدددد    مل  ددددا     
  (1): سةدي ل اا ب ة  ا سآليت س ت  ط اة   ك ذن  خ 

 

(
𝐧

𝐧−𝟏
) [𝟏 − 

∑ 𝑺𝑫𝒊
𝟐𝒏

𝒊

𝑺𝑫𝒊
𝟐 ] , 𝒊 = 𝟏, 𝟐, … … … . , 𝒏   =α 

α :  مي ا  مل  ا سم ت  ط اة   ك ذن  خ 
:𝒏    مت ا   د ب  د س قم 

∑ 𝑺𝑫𝒊
𝟐𝒏

 𝒊 :    س    ت  ل    ب  د س قم 
:𝑺𝑫𝒊

 مي ا سةا  ل  سة  ل ة  قم    𝟐
ذلملادددددد  اىلدددددد    سم ت دددددددد ط اة ددددددد  ك ذن ددددددد خ  دددددد  اك دددددد  سخىلدددددد ةما س ل   مددددددد  س  ددددددا           

سدددددد يب تقمددددددم  سة قددددددد  اذ سم ا  دلددددددد    س قدددددد لممن س املدددددد د  سة  دددددد د   سة حدددددد ث سم ا   مدددددد  ب  ددددددد  
   دددددددد   ذل كددددددد  هددددددددس سخىلددددددد      ددددددد  د  دددددددد  سمت ددددددددد   سةددددددد سخ ل بدددددددئ ب ددددددد د س قمدددددددد   سخل  ددددددد  

خدددددددويب ل ددددددد      ددددددددد  كدددددددا ب دددددددد    د  دددددددد  سم ت ددددددد ط س ل ةمددددددد  ي مددددددد  ب ددددددد د  ة اح مدددددددا  ددددددد 
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ذسىلا ملدددددد د ت دددددك سة  دددد د اذ س اغددددد س   ( Item-total Correlations)س قمدددد   
سةددددي   ددددا   دددد   مل  ددددا س ت ددددددد ط مهلدددددد   بم ادددددد  ذبددددئ س اغمددددد س  سخخدددد ا    س قمددددد   لقددددا  دددد  

 0 30 )(1)  
 خ   دددد   قمدددد   سة  سىلدددد  سةدددددي لا دددد س  دددد  د  ك ذن ددددداىلدددد     مل  ددددا اة دددد ذ دددد  خددددويب تم مددددهل    
ذهددددددل  م دددددد    ةمددددد  تدددددد يب   دددددد   دددددد    ( 80 0  سخذي( ب ددددد س  قدددددد  ب غدددددد   م ادددددج   س  ذةدددددد  12 

  طددددددددسم ت ذة دددددد   دددددد  خددددددويب ت حدددددد   ملدددددد  و     سدسمىلا مددددددبددددددئ ب دددددد د اذ  اغدددددد س    طدسم ت دددددد
   س اغدددددد  سة دددددد د  اس( مل  دددددد  3  بددددددئ كددددددا  اغدددددد  ذبدددددد  ل س اغدددددد س    س  حددددددهل   دددددد  دس ل ةمدددددد

( ذهددددددد  ا دددددددا  ددددددد  12 0مهلددددددد    م ادددددددج   س ت ددددددد ط دددددددا  س   ددددددد  سيمددددددد  ة  ا ددددددد (   دددددددا   ددددددد   مل
( ذةددددددددةك تقددددددد   تم مدددددددهل اىلددددددد     مل  دددددددا اة ددددددد  ك ذن ددددددد خ  ددددددد     نمددددددد    30 0سةقم ددددددد  س ملا ددددددد    

 دددددد  ذة دددددد    (82 0 ددددددا اة دددددد  ك ذن دددددد خ   هدددددددر س دددددد     مل   ذ دددددد  ب غدددددد   م دددددد (4س  حددددددهل   دددددد  
س ل ةمددددد  مل  ددددد  ال ددددد  بددددديس س اغددددد  سة ددددد ب     املددددد  سيددددد    طدسم ت دددددخدددددويب ت حددددد   ملددددد  و  

( ذهددددد  ا دددددا  ددددد  سةقم ددددد  29 0مهلددددد    م ادددددج   س ت ددددد طسة ددددد      س ا ددددد  (   دددددا   ددددد   مل  دددددا 
( ذةددددددددةك تقددددددد   تم مدددددددهل  مل  دددددددا اة ددددددد  ك ذن ددددددد خ  ددددددد     ة ددددددد  بملددددددد  لدددددددد  هددددددددس 30 0س ملا ددددددد    

ذهدددددل ( 83 0( ذ ددددد  ب غددددد   م ددددد   مل  دددددا اة ددددد  ك ذن ددددد خ   هددددددر س ددددد    5  س  حدددددهل   ددددد  س اغددددد  
  اغدددددددد س  س ا قمدددددددد   س ل ةمدددددددد  ة سم ت دددددددد طك   اس لمدددددددد   ملدددددددد  و   م دددددددد  ا  دددددددد   دددددددد  ىلدددددددد بق   أل

 ( 30 0ك ن  اك     سةقم   س ملا     
 نتائج الدراسة: -6
  ددددد  اىلددددد     دددددر سة  سىلدددددد  هدددد  تق دددددم   بددددد     ادددد    سةا   ددددد  سةغدس مدددد   دددد   سخىلددددد  ا مهس    

  ذةاحقمددددددددهل هدددددددددس سةغدددددددد     تم مددددددددهل اىلدددددددد  ع سةاح مددددددددا س  دددددددد    س ا دددددددد  ذس    بدددددددد  ب ة  دددددددد    دددددددد 
سةمل قددددد دي س   ددددددل ذ سةاح مددددددا سةمل قدددددد دي سة دددددد ل    دددددد  بم ندددددد   سةملم ددددددد   ذ دددددد    تم مددددددهل اىلدددددد    
سةاح مدددددددا سةمل قددددددد دي س   دددددددل   سة  سلددددددد  خندددددددج لملمم ددددددد    ددددددد   اذةمددددددد   ددددددد   ددددددد د سةمل   مددددددد أل ذهدددددددل 

ي لملمم ددددددد   مل   دددددد      دددددد    دددددد  س مل   دددددد  سة دددددد ذ ل    دددددد س  سةاح مددددددا سةمل قدددددد دي سة دددددد ل  سةددددددد
ت دددد ل  سةمل   مدددددد   ك ددددد  اندددددج ل ددددد   بامل دددددم  سةا دددد ل  بدددددئ سةمل   مددددد  ذهددددد  شددددد ط اىل ىلدددددل      مددددد  

 سةا     سةا  لقم   
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( نام دددددددد  سةاح مددددددددا سةمل قدددددددد دي س   ددددددددل   دددددددد دس   م دددددددد  سة  سىلدددددددد  اذ  دددددددد  3ل ددددددددئ سة دددددددد ا   ذ    
 ل  سةمل   مدددددددددد   ددددددددد  أل لمددددددددد  ل دددددددددئ كم مددددددددد  ت ددددددددد(Dendrogram)ل ددددددددد   سة سندددددددددد  ذ  س  

خددددويب سخلمدددد ط سةمل  دلدددد  ذ قدددد س  سةا   دددد  بددددئ هدددددر سةمل   مدددد   دددد  خددددويب سخلمدددد ط سخ قمدددد   ك دددد  
ل دددددئ   سيادددددد  سةم ددددد ا ا  دددددد   س  ددددد دس  سةددددددي لا ددددد س   ادددددد  كدددددا   قدددددد د  ذل  ددددد  سة سندددددد  ذ  س  

سخ  ددددد    مل ددددد   ددددد س   سة سنددددد  ذ  س   ددددد  مي ددددد  تق دددددم ا  مهي   قدددد دل  ك  ل بدددديس   ددددد دس  سةملم ددددد  
( ذلا  دددددري   ددددد  سة بددددد س   ددددد  42مهي سخىلدددد ا نددددد  اس سةمل قددددد د سخذيب ذسخكددددد  ل ددددد ا بددددد ة ب س   ددددد   

( ذلا  دددددري   ددددد  سة بددددد س   ددددد  34(    لدددددئ اس سةمل قددددد د سة ددددد   سخ دددددغ  ل ددددد ا   ددددد  سة بددددد س  23 
(  ذهدددددل س مل   ددددد  سةدددددي ىلدددددما  سىلددددداغو     ددددد س  سةاح مدددددا سةمل قددددد دي سة ددددد ل  سةددددددي لام دددددا 39 
   مل    س   ق  ةمل د سةمل   م  س 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  فؤاد بوفطيمةد./                                                                مجلة االقتصاد الصناعي

127 
 

ندروغرام(ا: نتيجة التحليل العنقودي الهرمي )الد(3)الشكل   
   C A S E    0         5        10        15        20        25 

  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

          42   -+ 

          43   -+ 

          15   -+-----+ 

          36   -+     +-----+ 

           6   -+-+   |     | 

          17   -+ +---+     | 

          16   -+-+         | 

          45   -+ |         | 

          22   -+-+         | 

          49   -+ |         | 

          32   -+-+         | 

          37   -+           +-----------------------------------+ 

           4   -+           |                                   | 

          47   -+           |                                   | 

          19   -+-+         |                                   | 

          21   -+ +-+       |                                   | 

          46   -+-+ |       |                                   | 

          48   -+ | |       |                                   | 

          12   -+ | |       |                                   | 

          33   -+-+ |       |                                   | 

          50   -+   +-------+                                   | 

          31   -+   |                                           | 

          35   -+   |                                           | 

          10   -+---+                                           | 

          18   -+   |                                           | 

          14   -+   |                                           | 

          25   -+   |                                           | 

          41   -+   |                                           | 

          23   -+---+                                           | 

          34   -+                                               | 

           8   -+-+                                             | 

          20   -+ +---+                                         | 

           7   -+ |   |                                         | 

          24   -+-+   +-------+                                 | 

          40   -+     |       |                                 | 

          26   ---+   |       |                                 | 

          38   ---+---+       |                                 | 

          27   ---+           |                                 | 

           3   -+             +---------------------------------+ 

          44   -+-+           | 

           5   -+ |           | 

          29   -+ +-------+   | 

          30   -+ |       |   | 

           1   -+-+       |   | 

           9   -+         +---+ 

          11   -+         | 

          28   -+---+     | 

           2   -+   +-----+ 

          13   -+---+ 

          39   -+ 
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(     ددددد   ددددد   ددددد د ساددددد م  اذ س  ددددد دس    كدددددا   قددددد د ذ قددددد  ةم لقددددد  1ذلقددددد   سيددددد ذيب      
 سةاح ما سةمل ق دي سة  ل :

 (: عدد الحاالت في كل عنقود وفقا لعملية التحليل العنقودي السريع 1الجدول )
 عدد الحاالت العنقود

1 30 
2 20 

نام دددددددد  سةاح مدددددددا سةمل قددددددد دي سة ددددددد ل  سةددددددددي ت دددددددئ بددددددد س س    دددددددد  سخذي  ا دددددددورل دددددددئ سيددددددد ذيب    
(  ب نددددد   ذة ددددد  20(  ب نددددد      لدددددئ تا ددددد س س    ددددد  سة  نمددددد   ددددد   30ذسة  ددددد   تا ددددد س  ددددد   

س  س دددددددهل ةمل  مددددددد  سةاح مدددددددا سةمل قددددددد دي  ANOVAجيدددددددا اس ن حددددددد   ددددددد ذيب   مدددددددا سةا ددددددد ل  
سة ددددد ل  سةددددددي ل ددددد   ة ددددد  مبمل  ددددد  ل ددددد  سةا ددددد ل  بدددددئ س    دددددد   اذ سةمل   مددددد  ذ ددددد  هدددددل   ددددد د  

( ل ددددددئ  دددددد ذيب   مددددددا 2سة  دددددد د اذ س اغدددددد س    تمل ددددددم  سةا دددددد ل  بددددددئ هدددددددر سةمل   مدددددد   ذسيدددددد ذيب  
 س  س هل ةمل  م  سةاح ما سةمل ق دي سة  ل   ANOVAسةا  ل  

 في عملية التحليل العنقودي السريع ANOVA(: تحليل التباين 2الجدول )

عنقودال   الخطأ المعياري 

F 
مستوى المعنوية 

 المحسوب
مربع المتوسط  

 الحسابي
درجات 
 الحرية

مربع المتوسط 
 الحسابي

درجات 
 الحرية

V1 7,053 1 0,762 48 9,259 0,004 
V2 38,880 1 0,425 48 91,482 0,000 
V3 4,813 1 1,078 48 4,463 0,040 
V4 10,453 1 0,806 48 12,977 0,001 
V5 10,083 1 1,123 48 8,977 0,004 
V8 11,603 1 0,448 48 25,885 0,000 
V9 11,603 1 0,925 48 12,539 0,001 

V10 19,253 1 0,299 48 64,327 0,000 
V11 19,763 1 0,517 48 38,226 0,000 
V12 14,520 1 0,487 48 29,785 0,000 
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س  س ددددددددهل ةمل  مدددددددد  سةاح مددددددددا سةمل قدددددددد دي  ANOVAنولدددددددل  دددددددد  خددددددددويب  دددددددد ذيب سةا دددددددد ل      
 مل  لددددد أل لمددددد  اس   دددددا ا سة مةددددد  س  ددددد   ا دددددا   دددددا ا  Fسة ددددد ل  اس لمددددد   دددددم  سمخا ددددد   

 لد  نولددددددد(  ك دددددد2سيدددددد ذيب   ل م دددددددج  د( ب ة  دددددد   ي مدددددد  سة  دددددد دأل ذهدددددد   دددددد% 5س مل  لدددددد  س ملا ددددددد   
 اغ   بددددد س  ت مددددد ( ذ 48 91هددددل   F   دةوخا ددددددس سيدددد ذيب اس اكددددد   م دددد  د ددددد  خددددويب هددددد ال ددددد 
سة بددددد   أل ذهددددددس لملددددي اس هددددددس س اغددددد  هددددد   سن دددددغ م سةملددددد   ئ ي مدددد   ( س امل دددددهل ب ىلدددددا   2  دددد   

س  سةمدددددددد   سةقم ددددددد  ل  بددددددئ سةمل قددددد دل  س  ددددددا   ئ ذ دددددددد  ك ددددد     تمل ددددددم  سةا دددددددد ه     ددسةددددددي ل دددددد
( س امل دددددهل با ددددد لا ذمه ددددد د  س  ا ددددد   س ملم ددددد  اذ  ددددد  10( س  ت مددددد  بددددد  اغ    ددددد   32 64هدددددل   

 س   م  ب ا ة  
مل  مددددددد  سةاح مددددددددا سةمل قدددددددد دي سة دددددددد ل   دددددددد  ب ة مل قدددددددد دل  س  ددددددددا   ئذمي ددددددد  تقدددددددد ، ذ ددددددددري     

سيددددددد ذيب   هددددددد    دددددددئ خدددددددويب س ا ىلدددددددم   سا ددددددد بم  ة   ددددددد د اذ س اغددددددد س    كدددددددا   قددددددد د ك ددددددد  
 3:) 

 (: المتوسطات الحسابية للمتغيرات في العنقودين المستخرجين3الجدول )
 V1 V2 V3 V4 V5 V8 V9 V10 V11 V12 العنقود

 4,40 4,73 4,77 4,53 4,63 3,97 4,13 4,03 4,60 3,57 المتوسط الحسابي 1

 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 عدد الحاالت

 0,724 0,521 0,504 0,681 0,615 1,189 0,730 1,159 0,563 0,858 اإلنحراف المعياري

 3,30 3,45 3,50 3,55 3,65 3,05 3,20 3,40 2,80 2,80 المتوسط الحسابي 2

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 عدد الحاالت

 0,657 0,945 0,607 1,276 0,745 0,826 1,105 0,821 0,768 0,894 اإلنحراف المعياري

 3,96 4,22 4,26 4,14 4,24 3,60 3,76 3,78 3,88 3,26 المتوسط الحسابي اإلجمالي

 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 عدد الحاالت

 0,880 0,954 0,828 1,069 0,822 1,143 1,001 1,075 1,100 0,944 اإلنحراف المعياري

   بدددددددد   لدددددددد م  اذ   دددددددد دس  (   كددددددددا ىلددددددددم  س ا ىلددددددددم   سا دددددددد بم  3ل ددددددددئ سيدددددددد ذيب      
سةملم ددددد    كدددددا   قددددد د  ددددد  سةمل قددددد دل  س  دددددا   ئ  ب   ددددد    مهي  ددددد د ساددددد م    كدددددا   قددددد د 
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ذسمحنددددد س  س ملمددددددد  ي    بددددددد     دددددد دس  كددددددا   قددددد د  ذسة ددددددم  سخخدددددد  ل ددددددئ س ا ىلددددددز سةملدددددد   اذ 
 غ س  سمىلا م س س ا ىلدز س ل      ب   ا  سد سةملم   لممل     كا ب   اذ  اغ      ا

( اس ا  دددددا س اغددددد س  سةمل ددددد    س ا قمددددد    سةاح مدددددا  ا ددددد   3نولدددددل  ددددد  خدددددويب سيددددد ذيب  ذ     
  ذب ة  دددددد   ة  بدددددد     ب ندددددد  (30يب سةدددددددي لا دددددد س  دددددد   ب ة  دددددد    ة  بدددددد    س  دددددد  ئ ة مل قدددددد د سخذ 
ملم ل سخدمددددد  (  ب نددددد   ددددد س س اغددددد ل  سخذيب ذسة ددددد    ددددد20س  ددددد  ئ ة مل قددددد د سة ددددد   س  ددددد س  ددددد   

ذبدددددد  ل س اغدددددد س   ا ىلددددددم  سخدمدددددد   ذهدددددددس  دددددد  لملددددددي اس  بدددددد    سةمل قدددددد د اذ سةقمدددددد   سخذيب ل ةدددددد س 
اىلددددددمل        ادددددد    سةا   دددددد  سةغدس مدددددد  ذ  ددددددامل ذس  مبدددددد  ةدددددد  د   سةددددددي تق  ادددددددادمدددددد  ك دددددد   ة    دددددد

  ا  دددددددد   ق بددددددددا ذةددددددددك     لددددددددئ اس  بدددددددد    سةمل قدددددددد د اذ سةقمدددددددد   سة دددددددد   م ل ةدددددددد س ادمدددددددد  ك دددددددد  
 مبددددد    دددددا آخددددد   ادمددددد   اغددددد ة  ددددد     سةدددددي تقددددد  ا   اددددد    سةا   ددددد  سةغدس مددددد  بقددددد    ددددد  ل ةددددد س 

    ددددد    سةا   ددددد  سةغدس مددددد  اس تقددددد    ددددد ذ ئ   ا  دددددئ  ددددد  دذهددددددس  ددددد  ل ددددد    تىل ددددد سة دددددمل  
با   ددددد  ت ددددد لقل   دددددي   ددددد  سخلددددد     سةمل ةمددددد    تقددددد     ذ ددددداس  اي أللمددددد  سةا   ددددد  سةا ددددد لقل

آخددددددد  با   ددددددد  ت ددددددد لقل   دددددددي   ددددددد  سخلددددددد     سة دددددددملم   ذسخىلدددددددمل      ةمددددددد  ذ  ذ دددددددذسخىلدددددددمل   سةمل
 س       

 خاتمـــة:
تملاددددد  سةا   ددددد  سة ددددد  م  ذىلدددددم   مهىلددددد ستم م أل لمددددد  ت ددددد   ة  تىل ددددد   ب كا ددددد   سة ددددد ص     

سةا دددددددد لقم  ذ  لدددددددد  ت ددددددددك سةقم  دددددددد   سةددددددددي تدددددددداو    دددددددد  مه   ن  دددددددد  ذسةددددددددي ت ددددددددامم  خ  ااددددددددد  
ب مل ةمددددددد   ذ دددددد  بددددددئ هدددددددر س تىل دددددد   هددددددل  تىل دددددد    دددددد    سةا   دددددد  سةغدس مددددددد  سةددددددي تاددددددم   دددددد  

  تا س ددددددهل  دددددد  ت  ملدددددد   س  دددددداا  ئ س  دددددداا  ئ  ذ  هدددددددس سةا   دددددد  سة دددددد  م   دددددد   ددددددم     ادددددد  
(   ددددد د   ذبملددددد  لددددد  50س  ددددد   ا  لددددد  هددددددر سة  سىلددددد    ددددد   م دددددد   ددددد  سة بددددد    تا ددددد س  ددددد   

سة م نددددددد   ذ  م ادددددددد  ت  ددددددد   سة  سىلدددددددد  مهي   لدددددددد    قددددددد دل  اذ  مددددددد  ئ  ددددددد  سة بددددددد   : سةمل قددددددد د 
ب خلدددددد     سةددددددي تق  ددددددج  ادددددد    سةا   دددددد  ب ةغدددددد   سها   دددددد (  ب ندددددد ( ل ةدددددد س 30سخذيب لا دددددد س  دددددد   

ك ددددد س ةددددددر   سها   ددددد  ب ندددددد (  م ل ةددددد س  20سةغدس مددددد      لدددددئ اس سةمل قددددد د سة ددددد   لا ددددد س  ددددد   
 سخل     

 102أل ص 2006     سة   يأل سةا  لهل: اىلمن ذ   هم   مل    أل    سأل سةم  ذ يأل  -(1) 
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 102أل ص 2008 ك ل    س أل     سة  ىلز ل  ن  ذ  م   سة مخأل    د  سةا  لهل سا ل أل    سأل دس  س    أل  -(2)
  259أل ص  2008ا  د   ىل  سة  م  لأل مهدس   سةا  ل أل دس  سةم  ذ ي أل    سأل  - (3)
  155أل ص  1999ه   ل    سة    أل مهدس      س  سةا  ل أل دس  ذس ا ة    أل    سأل  -( 4)
 330أل ص  2006ش لري امح  ش لري سةمل  لأل سةا  لهل سة   ل  ذسةام مهلأل سة س  سي  ملم أل س ىل    ل أل  -(5) 

1  -Philip Kotler, Kevin Keller, Bernard Dubois, Delphine Manceau, Marketing 

Management, 12 eme Edition, Pearson Education, Paris,2006 , P.590 
(2) - Joël Jalais, Jaques Orsoni, André Fady, Le marketing de la distribution, Vuibert, 

Paris,1987 , P.360 

 ددددددو    لدددددد س   ةدددددداأل  ددددددتسدي محدددددد دي سةملمدددددد  أل ل دددددد   ل ددددددئ شددددددم  أل س دددددد ل  سةا دددددد لقل س  دددددد   ذا دددددد ر   سة دددددد    س   كدددددد   -1)( 
 30أل ص 2010ة  ب    أل    سأل دس      أل 

 423أل ص 2002مهد لمنأل حب ث سةا  لهلأل سمىل    ل أل سة س  سي  ملم أل   ب      سة مح س  –)1( 

 المراجع:
 المراجع العربية: -أ
 2002[ مهد لمن   ب      سة مح س أل حب ث سةا  لهلأل سمىل    ل أل سة س  سي  ملم أل 1]
 2006[ سة   ي      أل سةا  لهل: اىلمن ذ   هم   مل    أل    سأل سةم  ذ يأل 2]
  2008سة  م  ل ا  د   ىل أل مهدس   سةا  ل أل دس  سةم  ذ ي أل    سأل  [3]
  1999سة     ه   ل    أل مهدس      س  سةا  ل أل دس  ذس ا ة    أل    سأل  [4]
 2006سةمل  ل ش لري امح  ش لري أل سةا  لهل سة   ل  ذسةام مهلأل سة س  سي  ملم أل س ىل    ل أل  [5]
ي مح دي أل شم   ل    ل ئ أل س  ل  سةا  لقل س     ذا  ر   سة     س   ك  ة  ب   أل   سأل [   ةا  و    ل س أل سةملم    تسد6]

 2010دس      أل 
 102أل ص 2008[   س   ك ل  أل ل  ن      سة  ىلز ذ سة مخ   م   أل    د  سةا  لهل سا ل أل    سأل دس  س    أل 7]

 المراجع األجنبية: -ب
[8]   Colla Enrico, La Grande Distribution Européenne, Paris, Vuibert, 2001. 
[9]   Ducrocq Cédric, Distribution, Paris, Vuibert, 2005. 
[10]  Jalais Joël, Orsoni Jaques, Fady André, Le marketing de la distribution, Vuibert, 

Paris,1987. 
[11]  Kotler Philip, Keller Kevin, Dubois Bernard, Manceau Delphine, Marketing 

Management, 12 eme Edition, Pearson Education, Paris, 2006. 
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 ةاألداء العام للمؤسسات االقتصادية الجزائري علىمبادئ تسيير الجودة الشاملة تطبيق  أثر
 -دراسة ميدانية لمجموعة من مؤسسات الصناعات الغذائية الجزائرية -

  1جامعة باتنة.د. لوشن محمد
 1جامعة باتنة .د. حناشي لعلى

 المستخلص
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر تطبيق خمتلف مبادئ تسيري اجلودة الشاملة على األداء 

، ومن اصةاجلزائرية بصفة خ الصناعات الغذائيةاالقتصادية بصفة عامة ومؤسسات لمؤسسات لالعام 
فقرة، وذلك لغرض جتميع  30أجل حتقيق أهداف الدراسة مت تصميم استمارة استبيان تضمنت 

مؤسسة تنشط يف قطاع الصناعات الغذائية، وعلى  88األولية من عينة الدراسة املقدرة بـ  البيانات
ضوء املعطيات احملصلة مت القيام بتحليل البيانات واختبار الفرضيات باالعتماد على برنامج 

(SPSS.) 
 :وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة توصل الباحث إىل عدد من النتائج كان أمهها

  وجود اهتمام بتطبيق مبادئ تسيري اجلودة الشاملة من طرف مسريي مؤسسات الصناعات الغذائية
 (.α =0.05املبحوثة عند مستوى داللة )

  وجود حتسن يف األداء العام ملؤسسات الصناعات الغذائية املبحوثة يف ظل تسيري اجلودة الشاملة
 (.α =0.05عند مستوى داللة )

Le Résumé 
L’objectif de cette étude est de déterminer l'impact de l'application 

de divers principes de management de la qualité totale sur la performance 
globale des entreprises économiques d’une manière générale et les 
entreprises de l'industrie agro-alimentaire en particulier. Afin de réaliser 
les objectifs de l'étude, le chercheur a mené un questionnaire qui 
comprend 30 paragraphes pour recueillir les données brutes de 
l'échantillon en question estimé à 88 entreprises qui sont actives dans le 
domaine de l'industrie alimentaire .Tout cela s’effectue à la lumière des 
données recueillies , les hypothèses d'analyse et les tests de données basées 
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sur le Programme (SPSS). Après l’analyse de données de cette étude, le 
chercheur a abouti aux résultats suivants 
- L’existence d’un intérêt statistiquement significatif suite à l'application 
des principes de gestion de la qualité totale par les entreprises de l’industrie 
agro-alimentaire interrogées au niveau de signification (α = 0,05). 
- L’existence d’une amélioration statistiquement significative de la 
performance globale des entreprises de l'industrie alimentaire interrogées 
dans le cadre de la gestion de la qualité totale au niveau de signification (α 
= 0,05). 

 مقدمة:
موم حنو لتطور، يركض فيها اجلميع يف سباق حميشهد العامل اليوم حالة غري مسبوقة من التغيري و ا

السيطرة على األسواق و الفوز مبعدالت النمو املتصاعدة ، تأخذ فيها كل دولة وكل مؤسسة جبميع 
التقنيات واإلمكانيات وتتسلح بكل ما يتاح هلا من مهارات ومعارف، تأيت اخلربة والتقنية و املعرفة 

القتصادية والت اليت حتدث يف اآلونة األخرية أصبحت املؤسسات االتسيريية يف مقدمتها، ويف ظل التح
ش يف وكما يعلم اجلميع أن االقتصاد اجلزائري يعي، تواجه خيارات صعبة من أجل احلفاظ على بقائها

اآلونة األخرية حتوالت عميقة يف خمتلف جوانبه متهيدا لالستحقاقات اليت أشرفت وستشرف الدولة 
  .نها عقد الشراكة األورومتوسطية ، املنظمة العاملية للتجارةيف الدخول إليها ، م

ونظراً لوجود عوامل خارجية كبرية خترج عن نطاق  املنظمة تنعكس بالضرورة على أدائها ، فكان البد 
من االهتمام بقياس األداء الذي ينبين أساساً على قياس أداء الفرد وباقي مستويات التسيري يف ضوء 

 الداخلية واخلارجية معاً.  التاثريات
 total qualityيف ظل هذه التطورات فقد ظهر مفهوم " التسيري باجلودة الشاملة " )

management TQM  ( واليت تعترب الطريقة الفعالة والسبيل لبقاء هذه املنظمات ،
ة البحثية قواملؤسسات واستمرارها ألداء أنشطـتها يف ظل هذه املنافسات، وسيتم من خالل هذه الور 

العام ملؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة، ومدى األداء ابراز أثر تسيري اجلودة الشاملة على 
استفادة هذا النوع من املؤسسات من األفضليات التنافسية هلذا النموذج التسيريي الذي أثبت جناعته 
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رن احلادي ر جناحه مع بداية الق، استموفعاليته التنظيمية خالل السنوات األخرية من القرن املاضي
   والعشرين.

ومن أجل معاجلة املوضوع من جانبيه النظري وامليداين قرر الباحث معاجلة املوضوع وفق املنهجية 
 املوالية:
 االطار العام للدراسة -1
 االطار النظري -2
 االطار امليداين -3
 للدراسةاالطار العام  -1

قلبات اجلزائر ستؤدي دون حمالة إىل اختالالت كبرية و تإن سياسة االنفتاح االقتصادي اليت باشرهتا 
واضحة يف مستويات أداء املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر والسيما مؤسسات الصناعات الغذائية، 
وذلك نظرا لعدم وجود هياكل منظمة وقواعد متينة متكنها من مسايرة هذه التحوالت، ونتيجة لذلك  

رسة تغيري متكن هذه املؤسسات من الصمود يف وجه هذه املنافسة الشكان البد من تبين إسرتاجتية لل
اليت ال تعرتف إال ببقاء القوي، ولقد اختلفت الرؤى وتضاربت االجتاهات حول املنفذ املؤدي إىل بر 

 األمان، فربز من يرى بضرورة التغيري استنادا إىل متطلبات اجلودة الشاملة .
 اشكالية الدراسة -1-1

ا مدى ماءً على ما سبق قام الباحث بصياغة اإلشكالية العامة هلذا البحث كالتايل: ونتيجة لذلك وبن
 . على أداء مؤسسات الصناعات الغذائية الجزائريةالجودة الشاملة  تأثير تسيير

 من أجل اإلجابة على اإلشكالية السابقة مت صياغة جمموعة من الفرضيات سيتم إيضاحها يف اآليت:
مبادئ تسيري اجلودة الشاملة يف مؤسسات الصناعات الغذائية حمل هل يوجد اهتمام بتطبيق  -

   الدراسة؟
حمل  ؤسسات الصناعات الغذائية لتسيري اجلودة الشاملة على األداء العام ملريتأثهل يوجد  -

 ؟الدراسة
 أهداف البحث : -1-2
 تسعى هذه الدراسة من وراء طرح اإلشكالية السابقة إىل حتقيق األهداف الكربى التالية :  
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 ـ اإلسهام يف إثراء املعارف النظرية و التطبيقية عن أنظمة تسيري اجلودة الشاملة . 1
صناعية لـ تعميق املعرفة النظرية و امليدانية عن كيفية تأسيس نظام تسيري اجلودة الشاملة يف املؤسسة ا 2

 اجلزائرية بشكل عام ومؤسسات الصناعات الغذائية بشكل خاص.
 التعرف على مدى التزام مسريي مؤسسات الصناعات الغذائية مبختلف مستويات تسيري اجلودة – 3

 .من أجل حتسني األداء
 أهمية البحث : -1-3

تعترب اجلزائر من الدول النامية الساعية إىل اللحاق بركب الدول املتقدمة، فاالقتصاد اجلزائري قائم 
على عوائد النفط واحملروقات، وهو ما أوجد ضغوطا كبرية من أجل تنويع مصادر الدخل القومي من 

لنهوض اخالل تفعيل قطاعات اقتصادية أخرى على شاكلة قطاع الصناعات الغذائية، ومن أجل 
هبذا القطاع احلساس كان البد من االستفادة من التجارب العاملية الرائدة يف هذا النوع من القطاعات، 
وهو ما أدى إىل ضرورة تبين وتطبيق مبادئ تسيري اجلودة الشاملة، واالهتمام بالتوجه احلديث 

 خمتلف ،  وتوطنيعيحتسني أدائها الوظيفي والعالئقي واالجتماملؤسسات األعمال العاملية حنو 
وج األنظمة القياسية املتعلقة بتسيري اجلودة كمنفذ للخروج من أزمة التبعية الغذائية والنوعية الرديئة للمنت

 احمللي.
 نموذج الدراسة  : -1-4

تسعى هذه الدراسة إىل إجياد درجة االهتمام مببادئ تسيري اجلودة الشاملة  اليت جاء هبا العامل 
ؤسسات مل تأثري هذا النموذج على حتسني األداء العام نج ويف نفس الوقت األمريكي ادوارد دميي

 الصناعات الغذائية حمل الدراسة، مث إجياد درجة تأثري املتغري املستقل املتمثل يف االهتمام مببادئ تسيري
ئية الغذا خمتلف مستويات األداء ملؤسسات الصناعاتاجلودة الشاملة  على املتغري التابع املتمثل يف 

 .حمل الدراسة
 فرضيات الدراسة : -1-5

من أجل اإلجابة على اإلشكالية السابقة مت صياغة جمموعة من الفرضيات سيتم إيضاحها 
 يف اآليت:
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مؤسسات  مبادئ تسيري اجلودة الشاملة يف: يوجد اهتمام بتطبيق الفرضية الرئيسية األولى -
 الصناعات الغذائية حمل الدراسة.

ؤسسات مل حتسن يف أداء خمتلف الوظائف االقتصادية: يوجد  الثانيةالفرضية الرئيسية  -
 .الصناعات الغذائية حمل الدراسة

 منهجية الدراسة: -1-6
نظرا لطبيعة املوضوع ومن أجل اإلحاطة بكل جوانبه، ومن أجل اإلجابة على التساؤالت املطروحة 

هدفان إىل قرائي، اللذان يوالختبار صحة الفرضيات، سيتم االعتماد على املنهج الوصفي واالست
احلصول على املعلومات املطلوبة عن الظاهرة املدروسة، من خالل حماولة إبراز تفسري هلذه احلقائق 

 ومن مث حتليلها للوصول إىل صياغة التوصيات واالقرتاحات املناسبة للدراسة.
 تحديد عينة الدراسة: -1-7

ر وفوضت هلا األوام بإصدارطراف اليت تقوم اختيار العينة القصدية املتمثلة يف األقام الباحث ب
وهم مسريي مؤسسات الصناعات الغذائية املتمثلة يف )املدير، نائب  املهام، إلمتامالسلطات الكافية 

املدير، مراقب التسيري، رئيس فرع، رئيس قسم، رئيس مصلحة، موظف مكلف هبام تسيريية(، وقد 
استمارة موزعة، أي مبعدل  180استمارة استبيان من أصل  127متكن الباحث من اسرتجاع 

، وهو معدل مقبول نسبيا مقارنة مع الدراسات السابقة اليت تناولت 59,44%استجابة قدر بـ 
جمتمع الدراسة، وبعد فرز كل االستمارات املسرتجعة تبني بأن عدد االستبيانات الصاحلة للدراسة قدر 

 يل يوضح ذلك:استمارة، واجلدول املوا 88بـ 
 ( يبين عينة الدراسة واالستمارات المسترجعة01الجدول رقم)

 البيان
حجم عينة 

 الدراسة
االستمارات 

 المرسلة
االستمارات 

 المسترجعة
 االستمارات القابلة للدراسة

االستمارات 
 المستبعدة

 19 88 107 180 267 العدد
 10,55% 48,88% 59,44% 100% ---- النسبة

 املصدر: من إعداد الباحث بناًء على املعلومات السابقة  
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 مصادر جمع البيانات: -1-8
قصد التحليل اجليد لكل جوانب البحث سواًء يف شقه النظري أو التطبيقي فقد مت استعمال بعض و 

األدوات اليت يراها الباحث مهمة يف هذا النوع من الدراسات، وكان من أبرزها املسح املكتيب الذي 
اسات علمية، ر مشل املؤلفات واملراجع املتعلقة مبوضوع الدراسة، وكذلك كل ما مت نشره من أحباث، ود

ومقاالت يف الدوريات املتخصصة ذات الصلة الوثيقة مبوضوع الدراسة ، وكذلك االعتماد على شبكة 
بصياغة  قد قام الباحثولاالنرتنت ملواكبة كل املستجدات املرتبطة مباشرة مع موضوع البحث، 

يث مت امليدانية حاستمارة استبيان حول موضوع الدراسة، وأسهمت هذه األخرية يف بناء الدراسة 
استمارة وذلك طبعا بعد حتكيمها من طرف أطراف علمية متخصصة، ويف  180توزيع أكثر من 

)إصدار رقم  SPSSاالعتماد على الربجمية اإلحصائية استمارة ب 88األخري استطاع الباحث حتليل 
 .EXCEL( وبرنامج 20
 )استمارة االستبيان (:أداة الدراسة -1-9

ان املصدر األول الذي مت اعتماده من طرف الباحث، و اليت تتكون من جمموعة متثل استمارة االستبي
من األسئلة تساعد الباحث على احلصول على إجابات من طرف املبحوثني، وهذا من أجل التوصل 

 إىل إثبات صحة أو عدم صحة الفرضيات املوضوعة آنفا.
ت ء حيتوي على جمموعة من الفقراز و حتتوي استمارة االستبيان على جمموعة من األجزاء و كل ج

 م أهم هذه األجزاء كالتايل :تقسيسيتم و 
: خاص مبجموعة من اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة من خالل فقرات  الجزء األول -أ 

ألداء العام ااالستبيان املتمثلة يف اهتمام املؤسسة املعنية بأنظمة و أسس تسيري اجلودة الشاملة 
 وحيتوي هذا اجلزء على البيانات التالية : ،للمؤسسات املبحوثة

 بيانات متعلقة باملؤسسة ومعلومات شخصية عن املستجوبني.المحور األول:  -1-أ
 الدرجة العلمية. -
 املسمى الوظيفي. -
 سنوات اخلربة. -
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: يتعلق مبعايري االعتماد على ضوابط تسيري اجلودة الشاملة و أهم مستويات الجزء الثاني -ب
 likert (املعتمدة من خالل جمموعة من املفردات، وباستخدام )سلم ليكارت (اء ومؤشرات األد

scale (  إجابات، وهذا حىت يتسىن للباحث حتديد آراء أفراد العينة حول املواضيع  5الذي يعتمد
 اليت تناوهلا االستبيان ، وقد قام الباحث برتميز وتبسيط اإلجابات كما هو مبني يف اجلدول املوايل:

 ( يبين سلم ليكارت الخماسي02الجدول )
 موفق بشدة  موافق  محايد  غير موافق  بشدة  غير موافق التصنيف 

 5 4 3 2 1 الدرجة 
، 1999. دار وائل للنشر، عمان، األردن، منهجية البحث العلمياملصدر: حممد عبيدات وآخرون، 

 . 113ص.
 هذا اجلزء الثاين الذي سبق ذكره يتضمن جمموعة من احملاور موضحة كمايلي :

 القسم األول من اجلزء الثاين يتكون من :
يناقش مدى اهتمام مؤسسات الصناعات الغذائية مببادئ تسيري اجلودة   المحور األول:  (أ

    .عبارة  14الشاملة ويتكون من 
يتطرق ملدى قابلية مسريي مؤسسات الصناعات الغذائية إلسرتاتيجية  ب( المحور الثاني :

 .سؤاال  16وتضمن  لتحسني األداء العام الشاملةتسيري اجلودة 
 تفريغ اإلستمارات واالختبارات اإلحصائية المستخدمة: -1-11

بعد ما مت اسرتجاع استمارات االستبيان من عند مفردات العينة اليت مت استجواهبا، قام الباحث 
باالعتماد على أدوات التوزيع املناسبة مع بيانات الدراسة مث بعد ذلك مت جتهيز البيانات بوضع نظام 

 : SPSSوذلك من خالل احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  (coding system)ترميز 
(Statistical Packaging for Social Sciences)  والذي مت استخدامه يف إدخال ،

 .البيانات وتبويبها ومعاجلتها إحصائيا، وبناءً على ما سبق مت حتليل البيانات واستخالص نتائج الدراسة
اخ ،  بومت قياس االعتمادية للتأكد من مدى ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل ألفا كرون

الوصفي ) املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية(، كما  اإلحصاءكما مت االعتماد على مقاييس 
األداء ملتغري التابع )اس العالقة بني امت االعتماد على حتليل االحندار البسيط ومعامل ارتباط بريسون لقي
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ري اجلودة ستقل )االهتمام مببادئ تسي( واملتغري املالعام للمؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة
 الختبار صحة وعدم صحة الفرضيات.   T، وكذلك اختبارات  Fالشاملة( من خالل اختبار 

 االطار النظري: -2

 تعاريف مختلفة حول الجودة وتسيير الجودة الشاملة : -2-1
قبل التطرق إىل تعريف تسيري اجلودة الشاملة كان من الضروري تسليط الضوء على بعض التعاريف 

 املتعلقة باجلودة مث بعد ذلك تعاريف حول اجلودة الشاملة. 
 تعاريف حول الجودة :  -1 –2-1

 1" الوصول إىل إرضاء العميل وحتقيـــــــــق توقعاته " . اجلودة على أهنـا  Demingيعرف 
 اجلودة على أهنا انتقال من املطابقة للخصائص املطلوبة يف املنتوج فيعرف Juran Joseph Mأما 

، واعترب أيضا جوران بأن هناك مظهرين للحكم على جودة املنتوج   2إىل " املواءمة لالستخدام " 
مميزات املنتوج "  ثل يفيتمثل األول يف " التخلص من كل العيوب املمكنة " ، أما املظهر الثاين فيتم

 ".  املطلوبة
 3".فاتتطلبات احملددة من حيث املواصمطابقة بعض املفيعرفها على أهنا عبارة عن  " Crosbyأما 

 4اجلودة هي : " العمل على الوصول باملنتوج أو اخلدمة إىل  مستوى مواجهة املنافسات بالسوق " .
النامجة عن أي منتوج أو خدمة واملتحملة  فيعرف اجلودة على أهنا " كل الضياعات  Taguchiأما 

، وهذه الضياعات متمثلة أساسا يف العيوب ، 5من طرف اجملتمع يف صورة املستهلك النهائي " 
واالختالالت ، والتذبذب يف األداء ، التلوث ، الضجيج ...إخل ، ويقيس اجلودة على أساس شكاوى 

 الزبائن فيما خيص العناصر السالفة الذكر. 
 تعاريف حول تسيير الجودة الشاملة :  -2-1-2

 : منهاهناك العديد من التعاريف لتسيري اجلودة الشاملة 
تسيري اجلودة الشاملة : هي حتول جذري يف املمارسات التسيريية التقليدية ملختلف أوجه أنشطة 

 وىف تعريف آخر : 6املنظمة.
يعمل املسريون واملوظفون بشكل مستمر لتحقيق رضاء  ثقافة متميزة يف األداء  حيث إنشاءهي 

 7وتوقعات العمالء وأداء العمل الصحيح بشكل صحيح منذ البداية .
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سيير الجودة ت أما "معهد اجلودة الفيدرايل " يف الواليات املتحدة األمريكية فيضع التعريف التايل: 
م به على ما يقو  االعتمادع هي القيام بالعمل الصحيح بشكل صحيح من أول مرة مالشاملة 

 8العمالء من تقييم من أجل تحسين األداء .
لف جماالت اليت تبحث على التحسني املستمر ملخت تسيري اجلودة الشاملة هي فلسفة للتسيري ، -

النشاط ،واملنتجات واخلدمات اليت متثل خمرجات هذه األنشطة ، وهلذا فإن املؤسسات اليت تستخدم 
نظام اجلودة الشاملة يكون تركيزها بشكل واضح على حتقيق أعلى مستويات اإلشباع املمكنة للزبائن 

سيري تكن إعطاء تعريف شامل لتسيري اجلودة الشاملة وهو :   ومهما تعددت التعاريف فإنه مي  9.
اجلودة الشاملة هو اجتاه أو منهج ميكن من األداء الفعال ملختلف العمليات داخل املؤسسة وزيادة 
تنافسيتها وذلك من خالل التحسني املستمر جلودة املنتوجات واخلدمات وعمل األفراد والعمليات و 

 . بيئة األعمال
 تسيير الجودة الشاملة األربعة العشر لديمنج:مبادئ  -2-2

 10ميكن إجياز هذه املبادئ األربعة عشر يف اآليت:
توضيح الغرض من حتسني املنتوج أو اخلدمة، وأن تكون لدى مسريي املؤسسات رؤية  .1

 .طويلة املدى مبنية يف النهاية على التحسني املستمر للعمليات
أوجدت املنافسة العاملية منافسني جدد كما أوجدت التكيف مع الفلسفة اجلديدة فلقد  .2

وسائل خمتلفة للحصول على مزايا تنافسية، ويتوقع العمالء اآلن من املنتجني أن ميدوا السوق مبا 
 .هو ممتاز

توقف االعتماد على الفحص الشامل كطريقة أساسية لتحسني اجلودة، وضرورة استخدام  .3
 من ذلك. وأي شيء أقل من ذلك يكون مكلفًا ويرفع املؤشرات اإلحصائية لقياس اجلودة بدالً 

 السعر على املستهلك.
 يرتبطر ال ن السعوأ ،التوقف عن النظر إىل املوردين من خالل زاوية ضيقة مرتبطة بالسعر .4

وميكن للسعر املنخفض بشكل أساسي أن يتحول بسهولة إىل تكلفة أعلى  ،بالضرورة مع التكلفة
 على املستهلك.
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ملستمر لعملية إنتاج السلع واخلدمات، إذ أن من وظائف املؤسسة التعامل مع التحسني ا .5
 ،النظام الكتشاف املشاكل والعمل على حلها، وهناك مصدران فقط للمشاكل : العمليات والعمال

 .فقط من مشاكل اجلودة يسببها املوظفون ويرجع الباقي للعمليات %15ويقول دمينج إن 
كان العمل وعلى تصحيح احنرافات العمليات، وأي إجراء أقل جيب تركيز التدريب على م .6

من ذلك يكون حاًل مؤقتًا فقط، كما أن تصحيح االحنرافات يصبح األمر منطقيًا لكل أداة من 
 أدوات الرقابة اإلحصائية للعمليات.

تتسبب مقاومة التغيري يف تأخري العمل بأكثر مما يسببه املسريين،  وجيب ممارسة اإلشراف  .7
 .إعطاء أمثلة وعمل عروض، جيب أن يركز على املشاركة مع العامل يف حتسني رقابة العملياتب

ال ميكن إجناز عمل فعال يف وجود اخلوف من السخرية أو العقاب، وجيب تشجيع  .8
االتصاالت لكي تكون يف اجتاهني، كما جيب إمتام التغذية املرتدة من العامل إىل املسري ومن املسري 

 .إىل العامل
التغذية املرتدة فمن الطبيعي أن توجد االتصاالت عندما يتوزع العمل بني مصاحل خمتلفة،   .9

 .وينتج عن وجود االتصاالت إزالة للعوائق بني هذه املصاحل فيحدث التعاون بينها
تقليل الشعارات واألهداف الرقمية واللوحات وغري ذلك من وسائل الضغط، وسوف  .10

حيدث حتسن يف العمليات نتيجة ملسامهة املوظفني عندما يطلب منهم حتقيق مستويات جديدة من 
 .الكفاءة 

تقليل اإلجراءات اليت تتطلب حتقيق نتيجة حمددة من كل موظف على حدة. والرتكيز  .11
تكوين سلوك الفريق داخل العمل. إن اإلجراءات اليت تتطلب نتيجة رقمية بدالً من ذلك على 

حمددة من عامل ما مبفرده سوف تنتج يف النهاية مؤديًا رديئًا للعمل وختلق اجلو املالئم الرتكاب 
 .األخطاء

عندما تسود روح الفريق جو العمل وتستمر فإن العامل سوف يعرف متامًا ما هو متوقع  .12
 .تكون االتصاالت بني العمال وباقي املستويات التنظيمية عند حدها األقصى منه، وجيب أن 

و ما هتأسيس برنامج قوى للتعليم وإعادة التدريب، ويتحقق ذلك من خالل التعليم و  .13
 .والرضا يف بيئة العمل دي إىل االحتفاظ بالكرامةيؤ 
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إىل  وينظرتشجيع كل فرد داخل مكان العمل على أن خيصص جهده من أجل التطوير.  .14
 على أهنم أنشأوا النظام. هؤالء العمال الذين يدعمون النظام اجلديد ويركزون على تطوير السياسات

 في المؤسسة االقتصادية األداء -2-3
يعترب األداء مبثابة املنظومة املتكاملة لنتاج أعمال املنظمة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية 

وهو يشتمل على جمموعة من  األبعاد تتمحور كلها يف أداء كل من األفراد يف وحدهتم  واخلارجية ،
التنظيمية، وكذلك أداء الوحدات التنظيمية يف إطار السياسات العامة للمنظمة ، وأيضا أداء املؤسسة 

داء ألفاألداء بصفة عامة هو حمصلة لكل من ا، يف إطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الفردي وأداء الوحدات التنظيمية ، باإلضافة إىل تأثريات البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 عليهما.
 تعاريف خمتلفة حول تقييم األداء يف املؤسسة الصناعية :

من خالل هذا املطلب سيتم الوقوف على بعض التعاريف يف جمال تقييم األداء ، وما هي العناصر 
 ط هبا األداء الكلي للمؤسسة .اليت يرتب

اليت تعين إعطاء   Performareإن أصل كلمة األداء تنحدر من اللغة الالتينية أين توجد كلمة  
وأعطتها  Performance، وذلك بأسلوب كلي ، وبعدها اشتقت اللغة اإلجنليزية منها لفظة 

تاجية ، مسؤولية ما يعين الفعالية واإلن، ويرى بعض الباحثني فيه ما يلي : " أداء مركز ذو 11معناها 
اليت يبلغ هبما هذا املركز األهداف اليت  قبلها ، الفعالية حتدد يف أي مستوى تتحقق األهداف 

 . 12اإلنتاجية تقارن النتائج املتحصل عليها بالوسائل املستخدمة يف ذلك "
ريف الذي أعطي ابق  ، ألن التعويالحظ يف هذا التعريف قليل من االختالف بالنظر إىل التعريف الس

لإلنتاجية هو تعريف للكفاءة ، واإلنتاجية يف حقيقة األمر هي العالقة بني اإلنتاج وعوامل اإلنتاج 
املستخدمة لتحقيقه ، ويرى بعض الباحثني أن اإلنتاجية حتسب لعنصر وحيد من عناصر اإلنتاج، 

كن املوارد والنتائج ، بل هي معيار ومؤشر ميوهو عنصر العمل ، إذن فاإلنتاجية ليست العالقة بني 
 من قياس أداء الوظيفة اإلنتاجية .

ويرى بعض الباحثني أن األداء هو " مستوى حتقيق األهداف "، وهذا املستوى يقاس بإستخدام 
مؤشرات قياس األداء ، وهذه التعاريف حتصر األداء يف نسبة إجناز األهداف أي أن األداء هو الفعالية 
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ا صحيح لكن غري كاف ، ألنه ال ميكن احلكم على املؤسسة بأهنا حتقق أداًء جيدا مبجرد ، هذ
حتقيقها لألهداف املنوطة هبا ، فاملؤسسة قد تتمكن من ذلك ولكن باالستغالل املفرط للموارد ، 

ميكن تعريف األداء على أساس أنه قدرة املؤسسة على ضمان خلق قيمة ملنتجاهتا من أجل إشباع و 
وهناك من يعرف األداء على أنه الوسيلة اليت   13بات الزبائن ، باستغالل كل املوارد املتاحة .رغ

تساعد املؤسسة يف قياس نتائجها ، ومدى حتكمها يف تكاليفها ، مدى حتقيق األهداف العامة 
. ومهما  15وهناك من يعرفه على أنه كل ما يتعلق بالفعالية والكفاءة واملالءمة  14للـــــــــمؤسسة .

ختتلف مفاهيم األداء، إال أنه ميكن إعطاء مفهوم تقييم األداء على أنه عبارة عن عملية قياس األداء 
األهداف املتوقعة  حتديدها واملستمدة من الفعلي و مقارنة النتائج املتوصل إليها باملعايري اليت يسبق

ات ن تقدمي شكل يوضح مستويوحتديد االحنرافات ووضع اخلطط الالزمة لتحسني األداء .و ميك
 :تقييم األداء

 (  يبين مستويات تقييم االداء01الشكل رقم )

 
(، املكتب العريب  4.) ط .   التجربة اليابانية في اإلدارة والتنظيماملصدر: عبد السالم أبو قحف ،

 86 .  .ص. 1998احلديث ، مصر، 
 : 16اآليتككما أن تقييم األداء الكلي يرتبط بالعديد من العناصر  

* الفعالية : نوعية املخرجات و كميتها و الوقت احملدد لإلجناز والدخل واألرباح ورضا العمالء ورضا 
ملبيعات ا -معدل دوران املخزون  -اإلنتاج  -العاملني .* الكفاءة : العائد على األموال املستثمرة 

عدل الغياب .* التقدم يف م -تكلفة التدريب لكل عامل  -معدل دوران العاملني  -لكل عامل 
العمل : للقياسات املرحلية للنتائج للخطوات الفرعية لإلجناز * أساليب و نظم إجراءات العمل . * 

 عادات العمل .     
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 أسس تحديد مؤشرات قياس األداء:-2-3-1
ؤشرات اليت إن حتليل أداء أي مؤسسة يقوم طبعا على أساس جمموعة من األسس اليت حتدد خمتلف امل

توضح كيفية قياس األداء ، اليت سيتم توضيحها يف هذا املطلب بدءا بتحليل األداء ، مث املرور إىل 
 إختيار الطريقة املناسبة يف العمل وفياألخري حتديد وحدة األداء اليت يتم على أساسها قياس العمل. 

 تحليل األداء: أوال:
ذ يف األداء به استناًدا إىل معيار مقبول للكفاءة مع األخيعترب قياس العمل هو قياس وتقييم كفاية 

ح على ، وبالتايل فإن حتليل األداء هو أحد األسس اليت يوض االعتبار  طريقة األداء والبناء التنظيمي 
، ويبدأ التحليل بربط  حجم العمل املنجز يف كل نشاط أو عملية بالوقت  17أساسها مقياس الكفاية

 ملون يف أداء العمل )حجم العمل املنجز /ساعة( أو )حجم العمل املنجز /سنة(.الذي يستنفذه العا
 اختيار الطريقة المناسبة لقياس العمل: ثانيا:

ختتلف طرق قياس العمل حيث تشمل طريقة الوقت وطريقة العينات وطريقة األداء إال أن الطريقة 
 اليت يتم  اختيارها جيب أن تقود إىل ما يلي:

 قياس وحتديد الوقت املعياري إلجناز النشاط . -
 قياس معايري تكاليف النشاط. -
 املساعدة يف اختيار طريقة سهلة لإلجناز ورفع الكفاءة االنتاجية. -
 اختيار وحدة القياس املناسبة للنشاط. -

 تحديد وحدة األداء التي يتم على أساسها قياس العمل: ثالثا: 
ملؤشرات البد من اختيار وحدة قياس مناسبة لكل نشاط على أن من أجل قياس العمل ووضع ا

تكون هي الوحدة اليت تقيس ناتج العمل أكثر من الوحدة اليت يقاس هبا حجم العمل أو الوحدة 
اليت يقاس هبا إجناز العمل.ترتبط وحدة حجم العمل باإلجراءات الداخلية اليت تتخذها املؤسسات 

نتائج طيبة مستهدفة، أما وحدة نتائج العمل فهي تتعلق الصناعية  لضمان احلصول على 
باإلجراءات التامة اليت تتخذها املؤسسة، واليت من شأهنا التأثري يف احلصول على أغراض مرغوب 
فيها، يف حني جند أن وحدة إجناز العمل ترتبط بأهداف برنامج املؤسسة اليت هي ضمن األهداف 

 اليت وضعتها يف السياسة العامة.
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 االطار الميداني: -3
 اختبار ثبات و صدق استمارة االستبيان: -3-1

 أوال:  صدق أداة الدراسة و تطبيقها :
قبل الوصول إىل الصيغة البيانية هلذا االستبيان والذي سيتم اعتماده يف هذه الدراسة، كان البد أوال 

 التالية:التأكد من صدق وثبات هذه األداة اإلحصائية وذلك بإتباع اخلطوات 
 صدق أداة الدراسة:  (أ

بصدق أداة الدراسة أن االستبيان الذي مت إعداده سيقيس درجة التأكد من صحة أو عدم  و يقصد
صحة الفرضيات املوضوعة للدراسة، كما يقصد به مشول االستبيان لكل العناصر اليت جيب أن تدخل 

 يف التحليل، ووضوح فقراته ومفرداته حىت تكون مفهومة لكل املستوجبني.
 الصدق الظاهري: (ب

الباحث بصياغة أسئلة االستبيان باالعتماد ما مت تناوله يف اجلانب النظري وبالرجوع إىل  بعدما قام
املراجع العلمية يف جمال الدراسة وتصويبات املشرف على املذكرة، مت عرض استمارة االستبيان على 

حلاج خلضر، ا جمموعة من األساتذة املنتمني لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة
 .وأساتذة علم االجتماع علم النفس، اإلحصاء

 ثانيا: صدق االستبيان الداخلي :
(، ومت إجراء Alpha Cronbachلقياس معامل الثبات مت استخدام معامل ألفا كرونباخ  )   

االختبار لكل متغري من متغريات الدراسة على حده وتنص القاعدة اإلحصائية هلذا االختبار أن 
 ( أو ما يزيد وقد جاءت نتيجة االختبارات كما يأيت:%60النسبة املقبولة هي )

 ( نتائج اختبار ألفا كرونباخ الستمارة استبيان الدراسة03الجدول )
 قيمة املعامل  عدد املتغريات الفرعية  املتغريات الرئيسة الرقم

 0,905 14 االهتمام مببادئ تسيري اجلودة الشاملة 1
 0,841 16  األداء العام للمؤسسات املبحوثةحتسن  5
 0,897 30 مجيع متغريات الدراسة 6

 .spssاملصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برجمية 
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ذي للجزء األول من االستبيان وال ( أن قيمة املعامل الختبار ألفا كرونباخ03يالحظ من اجلدول )    
عبارة فرعية جاء مرتفعاً  14وجه حنو أراء املسريين حول تطبيق مبادئ تسيري اجلودة الشاملة واحتوى 

 16( ، أما قيمة الشق الثاين من االستبيان والذي احتوى 0,905ومقبواًل إحصائياً وبلغت قيمته )
مقبولة إحصائيا بقيمة أللفا كرونباخ قدرت بـ عبارة  20عبارة فرعية وجهت حنو املسريين عن 

(  مما يعين أن االستبيان امتاز بدرجة 0,897( ، وجاء املتوسط العام أللفا كرونباخ )0,841)
 صدق وثبات عالية.

تبار  استخدم الباحث اخ :اختبار التوزيع الطبيعي)اختبار كولومجروف، سميرنوف( -3-2
بيعيا، وهو كانت البيانات تتبع توزيعا طبيعـيا أم ال تتبع توزيعا طمسرينوف ملعرفة ما إذا   -كولوجمروف

اختبار ضروري يف حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن يكون توزيع 
  Z( يوضح نتائج االختبار حيث إن قيمة اختبار 04البيانات يتبع توزيعا طبيعيا، واجلدول رقم )

 sig. > 0.05اجلدولية وكذلك قيمة مستوى الداللة أكـرب مـن  Zقيمة كبرية ) أي أكرب من 
 ( وهذا يعين بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وهو ما يستدعي استخدام االختبارات املعلمية.(0.05

 للتوزيع الطبيعي ومستويات تطبيق تسيير الجودة   (K-S)(:نتائج اختبار 04الجدول )
 مؤسسات الصناعات الغذائية الجزائريةل العاموتحسن األداء الشاملة 

 املتغريات
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

K-S 
 (Z)قيمة

مستوى 
 الداللة

االهتمام مببادئ تسيري اجلودة 
الشاملة من طرف مؤسسات 

 الصناعات الغذائية حمل الدراسة

4.45 0.23 1.259 0.092 

حتسن األداء العام ملؤسسات 
 الغذائية حمل الدراسة.الصناعات 

3.70 0.23 1.479 0.068 

 0.080 1.369 0.23 4.07 املتوسط العام للمتغريات
 .spssوبرجمية  املصدر : من اعداد الباحث بناءا على بيانات االستبيان  

( 04للتأكد من أن بيانات الدراسة موزعة توزيعا طبيعيا، ويبني اجلدول ) (K-S)مت استخدام اختبار 
أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي جلميع متغريات الدراسة، وإن إجابات املستجوبني ذات داللة 
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( ، كما مت استخدام معلمات sig. > 0.05 ) 0.05إحصائية عند مستوى داللة أكرب من 
اإلحصاء الوصفي )الوسط احلسايب، واالحنراف املعياري( لتحديد مستوى إدراك مسريي مؤسسات 

األداء العام  من أجل حتسنيت الغذائية ألمهية تطبيق كل مستويات تسيري اجلودة الشاملة الصناعا
 .للمؤسسات املبحوثة.

 اختبار فرضيات الدراسة:-3-3
 اختبار الفرضية الرئيسية األولى : -3-3-1
0H:   ال يوجد اهتمام بتبني مسيري مؤسسات الصناعات الغذائية محل الدراسة لمبادئ تسيير

 الجودة الشاملة.
1H يوجد اهتمام بتبني مسيري مؤسسات الصناعات الغذائية محل الدراسة لمبادئ تسيير :

 .الجودة الشاملة
 يسية األوىل:الفرضية الرئولإلجابة على صحة أو عدم صحة الفرضية مت إعداد اجلدول املوايل إليضاح 

( يبين مستوى االهتمام بمبادئ تسيير الجودة الشاملة من طرف مؤسسات 05الجدول رقم )
 الصناعات الغذائية الجزائرية

يف رأيك : هل تلتزم مؤسسات    الفقرة
 الصناعات الغذائية اجلزائرية  مببادئ تسيري

 اجلودة الشاملة ؟

الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 tاختبار
(Sig) 

مستوى 
 الداللة

ق الفرو  معنوية
بدرجة ثقة 

95% 

 معنوية 0.000 0,306 4,704 االهتمام بتخطيط اجلودة الشاملة.  01
 معنوية 0.000 0,274 4,403 االهتمام بتنظيم اجلودة الشاملة.   02
 معنوية 0.000 0,348 4,306 االهتمام بتوجيه اجلودة الشاملة.  03
 معنوية 0.000 0,259 4,565 برقابة اجلودة الشاملة. االهتمام 04
االهتمام مببادئ تسيري اجلودة الشاملة من  05

 طرف املؤسسات املبحوثة.
4,499 

 معنوية 0.000 0,244

 .spssاملصدر : من اعداد الباحث بناءا على بيانات االستبيان وبرجمية 
يتضح من اجلدول السابق أن مجيع املتوسطات التجريبية قد وقعت يف حدود حد الكفاية الـيت ارتضـاها 

بادئ اهتمامهم مب(، فقد بلغ املتوسط اإلمجايل العام إلجابات املبحوثني حول 3الباحث و هو )
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بلغ املتوسط العام  دسواًء تعلق األمر بالفرضية الرئيسية أو الفرضيات الفرعية وقتسيري اجلودة الشاملة 
( و هو أعلى من 4,212) االهتمام مببادئ تسيري اجلودة الشاملة من طرف املؤسسات املبحوثة""

( . و رغم التقارب بني املتوسطات إال أنه يالحظ وجود 3حد الكفاية أو املتوسط االفرتاضي )
جلودة الشاملة" االهتمام بتوجيه ااختالف بينهم من حيث درجة املوافقة. فقد جاء يف املرتبة األوىل " 

( و هذا يعين اهتمام املؤسسات املبحوثة جبوانب التحفيز وكذا االتصاالت الفعالة 4,331مبتوسط )
عن طريق أكثر من أداة مبا فيها االتصاالت االلكرتونية، واهتمامهم أيضا باجلانب القيادي والتأثري 

ط االهتمام بتخطي ويف املرتبة الثانية أتى " لدراسة،يف السلوك العام للعمال داخل املؤسسات حمل ا
( و هـذا يعين اهتمام املؤسسات املبحوثة باألهداف العامة 4,290" مبتوسط )اجلودة الشاملة 

املتمحورة حول اجلودة الشاملة وصياغة االسرتاتيجيات املناسبة لذلك، ، ويف املرتبة الثالثـة أتى 
( و هو ما يعين اهتمام املؤسسات باجلوانب 4,270" مبتوسط )لةاالهتمام بتنظيم اجلودة الشام"

التنظيمية وتوزيع املهام واملسؤوليات داخل املؤسسة ووضع االطار املالئم لتحقيق مساعي اجلودة 
( 4,001مبتوسط ) "االهتمام برقابة اجلودة الشاملة  املطلوبة ، أما يف املرتبة الرابعة واألخرية  فأيت "

يعين أن االهتمام برقابة اجلودة الشاملة موجود لكنه من حيث األمهية جاء متأخرا وهو و هو ما ما 
ما يعاب على كل املؤسسات اجلزائرية بدون استثناء اليت ال تعطي اجلانب الرقايب القدر الكايف من 

 االهتمام.
ئ تسيري ادمبب قد أمجعوا على اهتمامهم ن خنلص إىل أن املؤسسات املبحوثةو بشكل عام ميكن أ

اليت   P، و يف ضوء التحليل السابق لنتائج الفرضية الرئيسية الثانية  فانه وبالنظر لقيمة اجلودة الشاملة
فإنه ميكن القول بقبول صحة ،  %5وهي أقل من مستوى الداللة  0.000كانت كلها تساوي  

الدراسة  رية محليوجد اهتمام من طرف مؤسسات الصناعات الغذائية الجزائ الفرضية البديلة "
 ." بمبادئ تسيير الجودة الشاملة

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية :-3-3-2
0H :  يوجد حتسن يف األداء العام ملؤسسات الصناعات الغذائية يف ظل اعتماد مبادئ تسيري ال

 .اجلودة الشاملة



  لعلى.ي محمد، د. حناشد. لوشن                                             مجلة االقتصاد الصناعي  

149 
 

1H :يري اجلودة مبادئ تس يوجد حتسن يف األداء العام ملؤسسات الصناعات الغذائية يف ظل اعتماد
 .الشاملة

 سيتم عرض نتائج التحليل اإلحصائي من خالل اجلدول املوايل:
 ( يبين مستويات تحسن األداء العام لمؤسسات الصناعات الغذائية الجزائرية المبحوثة06الجدول رقم )

 الرقم
 املؤسسة حتسن أداءيف رأيك : ما مدى 
مبادئ تسيري اجلودة يف اعتمادها على 

 الشاملة ؟

الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 t (Sig)اختبار
 مستوى الداللة

معنوية الفروق 
 %95بدرجة ثقة 

 معنوية 0.000 0,383 3,640 حتسن األداء التسويقي للمؤسسة 01
 معنوية 0.000 0,264 3,837 حتسن األداء املايل للمؤسسة 02
 معنوية 0.000 0,358 3,673 حتسن األداء االنتاجي للمؤسسة 03
 معنوية 0.000 0,411 3,511 حتسن األداء البشري للمؤسسة 04

 
لتحسن األداء العام املتوسط العام 

 معنوية 0.000 0,233 3,703 للمؤسسة

 .spssاملصدر : من اعداد الباحث بناءا على بيانات االستبيان وبرجمية 
يتضح من اجلدول السابق أن مجيع املتوسطات التجريبية قد وقعت يف حدود حد الكفاية الـيت ارتضـاها 

 ألداءا(. فقد بلغ املتوسط اإلمجايل العام إلجابات املبحوثني  جلميع مستويات 3الباحث و هو )
ألداء العام اسواءً تعلق األمر بالفرضية الرئيسية أو الفرضيات الفرعية وقد بلغ املتوسط العام ملستويات 

( . و رغم التقارب بني املتوسطات 3( و هو أعلى من حد الكفاية أو املتوسط االفرتاضي )3,703)
حتسن "  تبة األوىلفقد جاء يف املر  ،إال أنه يالحظ وجود اختالف بينهم من حيث درجة املوافقة

 سسةحتسن األداء اإلنتاجي للمؤ  ويف املرتبة الثانية أتى " ( ،3,853مبتوسط )" األداء املايل للمؤسسة 
مبتوسط  " حتسن األداء التسويقي للمؤسسة"  فقد جاء( ، ويف املرتبة الثالثـة  3,837" مبتوسط )

،  ( 3,640" مبتوسط ) لبشري للمؤسسةحتسن األداء ا " ى( ، أما يف املرتبة الرابعة فأت3,673)
 (.6اجلدول رقم) وهو ما يتضح جليا من خالل

ظل تسيري  األداء يف ؤسسات املبحوثة  قد أمجعوا على حتسنو بشكل عام ميكن أن خنلص إىل أن امل
نه إانية  ف، و يف ضوء التحليل السابق لنتائج الفرضية الرئيسية الثمؤسسات املبحوثة اجلودة الشاملة لل

 فإنه ميكن،  %5وهي أقل من مستوى الداللة  0.000اليت كانت كلها تساوي   Pوبالنظر لقيمة 
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يوجد تحسن في األداء العام لمؤسسات الصناعات الغذائية في ظل  " قبول صحة هذه الفرضية
 اعتماد مبادئ تسيير الجودة الشاملة".

 الخاتمة:
املة حمل الدراسة تلتزم مببادئ تسيري اجلودة الشمما سبق يتضح بأن مؤسسات الصناعات الغذائية 

لكبري االهتمام ا يرجع، و هو ما انعكس على األداء العام للمؤسسات الصناعات الغذائية املبحوثةو 
الذي أولته املؤسسات املبحوثة ملبادئ تسيري اجلودة الشاملة بالنظر لألفضلية التنافسية اليت مينحها 

خرى للفعالية التنظيمية الكبرية اليت يتميز هبا مقارنة مع باقي للمؤسسات من جهة، ومن جهة أ
وهو ما فتح اجملال أمام تصدير هذا النوع من املنتوجات خاصة إىل دول املناهج التسيريية األخرى، 

اخلليج اليت أبدت اهتماما كبريا هبذا النوع من املنتوجات وعلى اعتبار أن سوق اخلليج يعد سوقا كبريا 
اصة بعدما أبدوا رغبتهم يف استرياد املشروبات الغازية والعصائر، وكذلك املياه املعدنية ومهما، خ

 ألسيويةاوالطماطم املصربة، وبعض العجائن، يف انتظار أن تصل ذات املنتوجات إىل دول أخرى منها 
لدراسة خلصت ا ا، وعلى كل حال فإن هذهاليت مل ختف نيتها يف استرياد املنتوجات الغذائية الغذائية ،

 إىل النتائج التالية:

 مؤسسات الصناعات الغذائية حمل الدراسة ملبادئ تسيري اجلودة  يوجد اهتمام بتبين مسريي
 الشاملة.

  بادئ م حمل الدراسة يف ظل اعتمادها على  مؤسسات الصناعات الغذائية حتسن يف أداءيوجد
 تسيري اجلودة الشاملة.

 االقتراحات:
سريي املؤسسة مإن جناح تطبيق مبادئ تسيري اجلودة الشاملة  يعتمد بالضرورة على مدى قناعة  .1

 أوال والتزامها، ودعمها ثانيا ملنهج تسيري اجلودة الشاملة.
ائرية مبستويات اجلز  جلودة الشاملة  تطبق يف املؤسساتأظهرت نتائج الدراسة أن مبادئ تسيري ا .2

 كثر.أ عالية، األمر الذي يتطلب منها بذل املزيد من تعزيز تلك املفاهيم وحماولة ترسيخها
يمية لدى لتكون أكثر انغماسا يف الثقافة التنظسيد مبادئ تسيري اجلودة الشاملة العمل على جت  .3

 .تنظيميةمؤسسات الصناعات الغذائية بشكل حموري لتكون مسة من مسات ثقافتها ال
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العمل على جتسيد مبادئ تسيري اجلودة الشاملة  لتكون أكثر انغماسا يف الثقافة التنظيمية لدى  .4
 .مؤسسات الصناعات الغذائية بشكل حموري لتكون مسة من مسات ثقافتها التنظيمية

إن الوصول إىل مستوى عال من جودة العمليات هو نتيجة تظافر جهود املسريين، لذا ينبغي  .5
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 التمكين كمدخل لتفعيل و تحقيق جودة القرارات بالمنظمات استراتيجية
 جامعة تبسة .أ.عروف راضية

 جامعة أم البواقي .د.زرقين عبود
 

 ملخص:
 اختاذ عملية ، ومن هنا وصفت اإلداري العمل يف املهام اجلوهرية من القرار اختاذ يعترب  

 حتققه املنظمات الذي النجاح مقدار وأصبح اإلدارية، العملية وحمور اإلدارة قلب بأهنا القرارات
 اختاذ أمهية من املناسبة، ومما زاد القرارات اختاذ على قيادهتا وكفاءة بقدرة بعيد إىل حد يتوقف

بني هذه  التعارض وجود أهدافها، وتعقد تعدد مشكلة املنظمات احلديثة من تشهده ما القرارات
 تقل وال اإلداري، التنظيم جوانب كافة العملية الناحية من تشمل القرارات فاختاذ أحيانا، األهداف

 يركز أن ينبغي اإلدارية العملية يف تفكري أي وأن وثيقا، ارتباطا هبا وترتبط التنفيذ عملية عن أمهية
القرارات اليت تؤثر على جودهتا وفعاليتها ومن أهم  اختاذ اسرتاتيجياتو  وأساليب أسس على

، حيث ين واإلداريالتمكني بشقيه الف اسرتاتيجيةاالسرتاتيجيات احلديثة اليت برزت يف هذا اجملال 
نح الصالحيات من خالل ميساهم يف استخدام املوارد البشرية يف املنظمة بصورة أكثر فعالية وكفاءة،

ات لألفراد القادرين على معاجلة املشاكل واختاذ القرارات يف املكان والزمان و توفري املعلومات واإلمكان
 املناسبني، وهذا ما سنحاول إثباته من خالل هذه الورقة البحثية.

 التمكني، اجلودة، اختاذ القرار، األداء. اسرتاتيجيةالكلمات املفتاحية: التمكني، 
Abstract: 

 The decision-making considered as the core in the administrative work 

tasks, so we can described the decision-making process as the heart of 

the administration and the axis of the administrative process, the amount 

of success of organizations depends to a large extent the capacity and 

efficiency of its leadership to take the appropriate decisions, and became 

Adding to the importance of taking decisions that seen in organizations 

modern problem of multiplicity and complexity of its objectives, and 

there is conflict between these goals sometimes, Decision-making 

include practically all aspects of administrative organization, not less 

important than the implementation process and are connected by closely 
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related, and that any thinking in the management process should focus 

on the principles and methods and strategies to take decisions that affect 

the quality and effectiveness of the most important modern strategies that 

have emerged in this area to enable the technical and administrative, 

both strategy, where contributes to the use of human resources in the 

organization more effectively and efficiently, through the granting of 

powers and the provision of information and the potential for individuals 

who are able to address the problems and make decisions in right place 

and time, and this is what we will try to prove through this paper. 
 

Keywords: empowerment, empowerment strategy, quality, decision-

making, performance. 

  مقدمة:
لقد بني العديد من الباحثني أن كفاءة املنظمة ينظر إليها غالبا من زاوية تقدمي املنافع القادرة 

أدائها وهذا ينطبق على اعتماد رضا األفراد العاملني كواحد من املؤشرات املعربة على إجياد التوازن يف 
عن كفاءة األداء خاصة وإن حتقيق املنافع القادرة على رفع الروح املعنوية لألفراد العاملني من شأنه 
 أن يعزز من إسهاماهتم املستمرة يف حتقيق األهداف وبدرجات أعلى من كفاءة األداء الناتج عن

أن اختاذ القرارات هو حمور العملية اإلدارية، ، حيث جودة القرارات املتخذة من قبل قادة املؤسسات
ذلك أهنا عملية متداخلة يف مجيع وظائف اإلدارة ونشاطاهتا، فعندما متارس اإلدارة وظيفة التخطيط 

سم ف أو ر فإهنا تتخذ قرارات معينة يف كل مرحلة من مراحل وضع اخلطة سواء عند وضع اهلد
السياسات أو إعداد الربامج أو حتديد املوارد املالئمة أو اختيار أفضل الطرق واألساليب لتشغيلها، 
وعندما تضع اإلدارة التنظيم املالئم ملهامها املختلفة وأنشطتها املتعددة فإهنا تتخذ قرارات بشأن 

يهم للقيام فراد الذين حتتا  لداهليكل التنظيمي ونوعه وحجمه وأسس تقسيم اإلدارات واألقسام، واأل
باألعمال املختلفة ونطاق اإلشراف املناسب وخطوط السلطة واملسؤولية واالتصال .. وعندما يتخذ 
املدير وظيفته القيادية فإنه يتخذ جمموعة من القرارات سواء عند توجيه مرؤوسيه وتنسيق جهودهم أو 

تبلور ي حل مشكالهتم من خالل التمكني الذي بدأاستثارة دوافعهم وحتفيزهم على األداء اجليد أو 
من القرن العشرين،  تالتسعينياو يف ممارسة بعض املؤسسات يف البيئة الغربية بعد  اإلدارةيف أدبيات 

عن مائة  زيديفلم يظهر فكر التمكني بشكل مفاجئ، و إمنا ظهر نتيجة تراكمية و تطورية عرب ما 
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وارد مبفاهيمه املختلفة بكل عام و باملفاهيم اليت تتعلق بإدارة املعام من التطور يف الفكر اإلداري 
من  و داخل املؤسسة )العمال( أو خار  املؤسسة )الزبائن(. اإلنسانالبشرية و إدارة العالقات مع 

خالل هذه الورقة البحثية سنحاول إبراز و تأكيد العالقة بني التمكني و جودة و فعالية القرارات يف 
 ن خالل احملاور التالية:املنظمة م

 المحور األول: التمكين بين المتطلبات و المعوقات
 المحور الثاني: أطر عملية اتخاذ القرار

 اتخاذ القرار المحور الثالث:عالقة التمكين بفعالية و جودة
 المحور األول: التمكين بين المتطلبات و المعوقات

 مفهوم التمكين-1
 لتفكري األدباء واملفكرين و من أمهها نذكر: وفقا العاملني متكني تعاريف تعددت لقد

 هنايؤدو  مهام إليهم فتوكل للموظفني التصرف حرية من مناسبة درجة إتاحة عملية هوالتمكني "
 تدفقا يهيئ للمعلومات فاعل بنظام معززين النتائج، عن هتممسؤوليا من االستقاللية من بدرجة
 مثل باجلمهور مباشرة ترتبط عمليات ميارسون الذين العاملني على ذلك يف الرتكيز مع هلا سريعا

 .1"وغريها والعمالء املشرتيات خدمة البيع، جماالت
فإن "التمكني هو االعرتاف حبق الفرد باحلرية و  Randolph and Sashkinو حسب  

 2خلي"دافع داالتحكم و هذا األمر ميتلكه اإلنسان مبا يتوافر لديه من إرادة مستقلة و خربة و 
فإن التمكني هو عبارة عن معادلة تربهن على أمهية بعض املقومات اليت قد  Bowenأما حسب 

 تعترب مبثابة عوامل أساسية لنجاح التمكني يف املنظمة و هي:
 املكافآت.×املعرفة×املعلومات×التمكني=القوة

اصر ن أي عنصر من هذه العنحسب هذه املعادلة فإن حاصل ضرب العوامل األربعة يبني أنه إذا كاو 
مساويا للصفر فإن نتيجة التمكني الكلية سوف تكون معدمة، و هذا يذكر املديرين بعدم إعطاء 
املوظفني قوة أكرب دون إعطائهم الدعم الكايف ملمارسة هذه القوة و احلرية بذكاء و حكمة و حسب 

عمل على بث القوة و املعرفة و العديد من الدراسات و البحوث فإن املمارسات اإلدارية اليت ت
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املعلومات و املكافآت متنح املوظفني حالة ذهنية خاصة و هي حالة التمكن و التمكني املنبثقة من 
 3اإلمكانية و القدرة و القابلية لتحقيق أفضل النتائج و باجلودة املطلوبة.

 املعلومات وتوفري الصالحيات منح بأنه التمكني تعريف حتديد ميكن السابقة التعاريف من
 ألداء املناسبني والزمان املكان يف القرارات واختاذ املشاكل معاجلة على القادرين لألفراد واإلمكانات

 أكثر بصورة املنظمة يف البشرية املوارد استخدام يف يساهم أنه إذ املنظمة؛ أهداف وحتقيق أعماهلم،
 ميس وقد .املسؤولية لتحمل ووالئهم انتمائهم مستوى رفع يف كذلك  ويساهم وكفاءة، فعالية

 .العمل فرق أو الفرد التمكني
  :و النتائج المرجوة منه دوافع التمكين- 2

 هاأمه منو املسوغات اليت دفعت املنظمات إىل اعتماد التمكني الدوافع و أوضح العديد من الباحثني 
 :4يأيت مانذكر 

 اهلياكل يف اإلدارية املستويات عدد وختفيض للسوق، استجابة أكثر تكون أن إىل املنظمة حاجة-
 ؛التنظيمية

 طويلة سرتاتيجيةاال القضايا على وتركيزها اليومية باألمور العليا اإلدارة انشغال عدم إىل احلاجة-
 ؛األجل

 تطوير على للحفاظ البشرية، املوارد خاصة املتاحة، املوارد جلميع األمثل االستغالل إىل احلاجة-
 ؛املنافسة

 ؛لألفراد اإلبداعية القدرات وإطالق القرارات، اختاذ سرعة أمهية-
 ؛واالنتماء والتحفيز الوظيفي الرضا من املزيد توفري-
 ؛األفراد ووظائف الضرورية غري اإلدارية املستويات عدد من بالتقليل التشغيل؛ تكاليف من احلد-
 .عملهم يف باالجناز كربأ إحساس اكتساب من ومتكينهم كربأ مسؤولية األفراد إعطاء-

 5إضافة إىل أن التمكني:
تقدمي منتجات  مية لتحقيق متطلبات اجلودة الشاملة اليت تركز عليها املنظمات يفميثل استجابة حت-

املرونة الالزمة لتلبية طلبات الزبائن فضال عن سرعة االستجابة إىل جانب الكلف ذات جودة عالية و 
 املتعددة؛توافر اخليارات نخفضة و امل
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 حامسة يف حتقيق التعلم التنظيمي؛يعد خطوة مهمة و -
ارهم من أبرز يالء أمهية استثنائية لألفراد باعتبيؤكد عليه من إ مااستجابة خلصوصية العصر الراهن و -

 املوجودات املعرفية؛
علوماتية....( قد أوجبت املة الشديدة، الثورة التكنولوجية و تعقيدها )النافسأن سرعة التغريات البيئية و -

متكني أفرادها بقصد مواجهة تلك التحديات من خالل أحد أشكال االستثمار على املنظمات 
 احلديثة اليت تركز على أمهية العنصر البشري يف مواجهة هذه التغريات.

امها مهو  وظف الذي يستشعر أمهية الوظيفةمنافع التمكني تشمل املمما سبق يتضح أن فوائد و       
لشعور باحرتام اإلدارة له،  النسبة له السبيل لتنمية قدراته وحتقيق ذاته، و حبيث تكون عملية التمكني با

بة مواكو  ى التطوير والتجديدجيعلها قادرة علتشمل تنمية املنظمة بشكل أفضل وقدرة أكرب و  كما
 مستجدات القرن اجلديد.التغريات البيئية املتسارعة و 

 يوضح أهم النتائج املرجوة من التمكني:و اجلدول املوايل 
 لنتائج المرجوة من تطبيق التمكين: أهم ا01الجدول رقم 
 بعد التمكين قبل التمكين

 .التحدي و االختالف .اخلوف
 .التعلم مغامرة .التعلم مسؤولية

 .العاملون حيلون مشاكلهم بأنفسهم .العاملون يقومون مببادرات ضعيفة
 .التطوير املستمر .الضئيلالتدريب و التطوير 

 .الرتحيب بالتغيري .جتنب التغيري
 .التقييم )التغذية الراجعة( ترى على أهنا ضرورة .ا نقدترى على أهن التقييم )التغذية الراجعة(

 .التطوير مسؤولية كل شخصالتدريب و  .التدريب و التطوير مسؤولية فردية
 .املركزةالقوية و الرؤية املشرتكة والرؤية  .نقص الرؤية

 .حل املشاكل .جتنب املشاكل
 املهارات.تبادل املعلومات واألفكار و االتصال املفتوح،  .االتصال املغلق

 الثقة. .الشك
Source: Govindarajin M & Natarajin S, Principles of management, (New Delhi: 

Prentice Hall of India , 2007), P161. 
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 Empowerment Steps: التمكين مراحل- 3
 6يلي: ما يف ذكرها ميكن مراحل بعدة التمكني عملية متر

 :املبدئية التهيئة مرحلة 1-3-
 حيث تطبيقه، دون حتول اليت العوائق وإزالة للتمكني، الداعمة املنظمية البيئة بتهيئة وذلك        

 قيادة إىل املرحلة هذه وحتتا  فيها فرد كل دور وتوضيح التمكني بعملية األفراد تعريف فيها يتم
 .األفراد توجه اليت األسئلة عن لإلجابة التمكني بعملية واسعة ودراية قوية،

 :زمنيا وجدولتها األهداف وضع مرحلة 2-3-
جبمع  ويقوم للجميع يستمع الذي املنسق؛ دور ميارس الذي القائد إىل املرحلة هذه حتتا          
 يتم حىت التنظيم ألعضاء املناسب والتوجيه اإلرشاد ويوفر وحيللها املنظمة أجزاء من املعلومات

 .حلها وحماولة تواجهها اليت واملشاكل للمنظمة املختلفة باألهداف تعريفهم
 :العمل بيئة يف املادية التسهيالت مرحلة 3-3-
 يف العاملني متكني جتسيد على تساعد اليت الكافية واملادية املالية التسهيالت توفري تتضمن        
 .شكل بأفضل املنظمة

 :التطوير مرحلة 4-3-
 فرق تعتمد حبيث والتطوير والضبط التقومي، التطبيق، آليات اعتماد املرحلة هذه خالل يتم        

 وتطوير األهداف حتقيق حنو أفرادها ومهارات جهود وتوجيه بتدعيم وتقوم ،هتاذا على العمل
 .تواجههم اليت للمشكالت املناسبة احللول

  mpowerment LevelsE :التمكين مستويات - 4
لتدر  يبدأ من انعدام ا ، حيث انيف كثري من املنظمات اليوم يتم تطبيق التمكني و تسيريه بتسلسل 

 سرتاتيجيةا، حيث يكون للعاملني دور بارز وكبري يف صنع القرارات ويف وضع ينتهي بالتمكنيالسلطة و 
 يصل التمكني أعلى مستوياته عندما متنح فرق العمل ذاتية اإلدارة.و  املنظمة،

وإذا كان التمكني هو قمة تدخل العاملني واشرتاكهم يف صنع واختاذ القرارات فإن ذلك يتم على 
مستوى األفراد وجمموعات العمل ومن خالل التمثيل للمجموعة أو بطريقة آلية ونظامية حيث تنساب 

أن  يتضح و  املة ويتخذ القرار أفضل األفراد بغض النظر عن مكانتهم أو وظيفتهم.املعلومات حبرية ك



 عبودزرقين د. عروف راضية،  ، أ                                              مجلة االقتصاد الصناعي  

158 
 

النشاط الرئيسي املشاركة يف اختاذ القرار وهذا يتطلب اهتماماَ خاصاَ فالقرارات األولية ميكن اختاذها 
ة ن املشاركإحني يكون هناك اتفاق بني مصاحل  األفراد ومصلحة املنظمة ولكن إذا حدث اختالف ف

اك أخذ حيث يكون هن الضرورة الشكل الرمسي للتفاوض،الذي ال يشمل ب ستأخذ شكل التفاوض
عى إىل التعلم يف املنظمات اليت تسو  ورد باملناقشة حىت يتم حتقيق الفائدة املطلوبة من املناقشة.

ظمات تقدم ذه املنهأو جيب خفضها، و ليس تكلفة فراد مصدرا أوليا لقوة املدير، و املستمر، يعترب األ
باملشاركة  إلحساساوافز التنافسية للعاملني، وتوفر ظروف عمل جيدة، وتنمية مهنية وتطوير ذايت، و احل

  يف اختاذ القرارات. 
 التمكين أبعاد -5

 التصرف حرية له يتيح الذي اإلداري البعد وهو األول الطرف معادلة بطريف التمكني يتأثر     
 من ميثله مبا الفرد وهو أيضا هام بعد هو الثاين البعد وأيضا املنظمة أطراف جلميع القرار واختاذ

 ومواجهة بالنفس والثقة املسؤولية لتحمل واالستعداد اجلماعي العمل على وقدرة أدائية مهارات
  :التمكني ألبعاد التطرق سيتم يلي ما يفو  .الذات وحب الفردية وجتاوز الفريق بروح اعاتالنز 

 باملعلومات:املشاركة -أ
 حتقيقه ميكن العمال لدى ؤهااإثر  و املعرفة توصيل و القوة، ميتلك املعلومة ميتلك الذي الفرد إن    
 املعرفة مصادر عن االتصال حتجب اليت املنظمة و تعقيداً، أكثرها إىل أبسطها من وسائل بعدة

 صنع يف يساعد وتدفقها املعلومات توفر إن.التمكني لفلسفة مؤهلة تكون أن ميكن ال العاملية
 عدم حاالت خفض و اخلارجية ببيئتها املنظمة عالقة حسن يف يسهم و صدورها سرعة و راراتالق

 مشاركة فوائد على تدل اليت راتاملؤث من جمموعة هناك و العمل، لبيئة اجليد الفهم و التأكد
 :هي باملعلومات العاملني
 الزبائن احتياجات تلبية و القرارات صنع يف املساعدة. 
 املالئمة املعلومات المتالكهم رانظ دهااأفر  تاخرب  و مهارات من االستفادة يف املساعدة 

 .األنسب بالشكل وتوظيفها
 قدرهتم و بإمكانياهتم اإلدارة بقناعة الالزمة الثقة منحهم و للعاملني الذايت ماز االلت تعزيز 

 .املسؤوليات من املزيد حتمل على
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 :االستقاللية الحرية-ب
 الثقة من وتزيد الفريق ألعضاء امللكية و باالنتماء الشعور تعزز باملعلومات املشاركة كانت إذا      

 أمهية األكثر العامل تكن مل إن مهماً  عامالً  تعداالختيار و  التصرف حرية فإن واألتباع، القادة بني
 .ميارسوهنا اليت باملهمات اخلاصة النشاطات يف التصرف سعة دااألفر  متنح ألهنا العاملني كنيمت يف

 أداءه طرق وحتديد اختيار يف املنظمة داخل الفرد هبا يتمتع اليت احلرية درجة وحرية االختيار هي
 االختيار حرية املنظمة، داخل لألفراد الفعالة املشاركة زيادة إىل تؤدي وهي إليه توكل اليت للمهام
 روح توفري وكذلك العمل، يف اإلبداع وانتها  التنظيمية، املرونة زيادة إىل تؤدي األفراد لدى املدركة
 به حتيط اليت للقيود الفرد إدراك وأن االجيابية، املشاعر وتوفر العمل ضغوط ومقاومة اخلالقة، املبادرة

 7.لذاته احرتامه واخنفاض أداءه على سلبا وتؤثر اختياره، من تقيد
 :العمل فرق-ج

 شكل يف العمل من معني جزء بإجناز فرد كل فيه يقوم عمل جمموعات عن عبارة العمل فريق     
 دااملر  للعمل النهائية النتيجة على اجلميع مسؤولية مع األخرى على منها الواحدة تعتمد مهام

 املنظمات يف العمل فرق وتشكل مهامها، تنفيذ خيص فيما عالية باستقاللية تتمتع وهي إجنازه،
 يشرتك حيث بنفسها، نفسها بإدارة وتتميز حمدد، مشروع إلجناز خمتلفة وظيفية تاإدار  من املتمكنة

 هي احلالة هذه يف التمكني وغاية ،النهاية إىل البداية من وتنفيذها اخلطط رسم يف أعضائه مجيع
تقتضي و  نشاطاته، إدارة يف العليا اإلدارة على اعتمادا أقل جتعله اليت بالكيفية العمل فريق إرشاد

 املواهب وتنمية العمل لفريق الالزم والتوجيه الدعم لتقدمي البشرية التفاعالت استخدام الضرورة
 للمبدعني وفرصة املعريف الفكري املال سأبر  لالهتمام مدخالً  تشكل حيث الفريق، داخل

 أن املنظمة تستطيع وحىت الذايت، العمل فريق بناء يف متضمناً  املعرفة عنصرو قد جاء  واملبتكرين،
 وأدوار الوظائف تصميم يف النظر إعادة خالل من داخلها عمل فرق بناء عليها متمكنة تكون
 وهلا ومثرية جديدة عمل طرق ابتكار تستطيع حىت العمال وتأهيل بتدريب واالهتمام د،ااألفر 

 .أعضائه معرفة من وأفضل أكثر الفريق معرفة ألن مشاكلها حل على القدرة
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 :المعرفة خالل من التمكين-د
 فوجود ،متعددة وأدوات بوسائل يتحقق أن ميكن العاملني لدى ءهااإثر و  املعرفة توصيل     

 لكن شيوعا، وأكثرها أبسطها هو املتخصصة الدوريات أحدث تصلها اليت التقليدية املكتبات
 ضرورة األكثر اليوم أصبح البحث كزرا وم املعلومات ببنوك لالتصال واالنرتانت االنرتنت توظيف
 املعرفة مبصادر االتصال حجب خالل من نفقاهتا تقليص على حترص اليت واملنظمات وأمهية،
 .التمكني لفلسفة مؤهلة تكون أن ميكن ال العاملية
 من منها ولكن املنظمات، من كثري يف متفاوتة بدرجات مطبقة العاملني متكني مجابر حيث أن      

 املعلومات تتيح من ومنها ر،االقر  اختاذ يف الكاملة والسلطة احلرية إعطاء أو األفكار بطرح تسمح
 الصالحيات بعض تفوض من هناك أن كما التنظيم، أعضاء كافة بني مشرتكة وجتعلها واملعارف

 موظفيها. متكني يف أخرى أساليب تتبع من ،ومنها املنظمة شؤون إدارة يف
 ومعوقاته التمكين متطلبات-6

  تمكينال متطلبات -61-
 ومتطلبات مستلزمات توافر من بد ال املنظمة، يف والفعال الناجح التمكني يتحقق ولكي       

 دور ويأيت الذاتية بقدراته شعور لديه يكون أن بد فال للموظف وبالنسبة املعادلة، طريف لدى
 ما ميكن كل بإزالة املنظمة قيام خالل من وذلك الذاتية بقدراته املوظف هذا شعور ليدعم التمكني

 بالتمكني التمكني؛ من الشق هذا واالجتماع النفس علماء مسى وقد بالعجز. الشعور يسبب أن
ضرورة بالتايل تقتضي الن املعادلة اإلمجالية للتمكني، و الذي يشكل طرفا و جزءا مهما م 8النفسي،

 9:يلي ماميكن أن نوجزها في تمكنيال متطلبات أهم منتوفر عوامل التمكني النفسي إضافة إىل مجلة 
 العاملني. لتمكني املنظمة تبين  
 من جزء هناأ على املعلومات احتكار وعدم التنظيمية املستويات جلميع املعلومات إتاحة 

 ملعلومات حيتاجون هنمفإ املنظمة يف أفضل قرارات اختاذ للعاملني يتسىن  لكي القوة؛
 .املسؤولية وحتمل القرار صنع على تساعدهم

 هتمباحتياجا املسبقة املعرفة على بناء األفراد حيتاجها اليت املعلومات بث.  
 والفعال املطلوب بالشكل توظيفها وحماولة املعلومات عن البحث على األفراد تشجيع. 



 عبودزرقين د. عروف راضية،  ، أ                                              مجلة االقتصاد الصناعي  

161 
 

 العاملني لألفراد وتوضيحها واخلطط باألهداف اخلاصة املعلومات نشر.  
 مستمر. بشكل املعلومات لتقدمي املالئمة الوسائل استخدام  
 ومعارفهم هتممهارا تنمية على العاملني تساعد واليت املناسبة التدريبية الربامج توفري 

 .لديهم القوة نقاط تقوية وحماولة
 إىل أن تقنيات بناء التمكني أن Heizer and Rander 10كذلك فقد أشار كل من و 

 تكون من خالل اآليت:
 تشمل العاملني؛بناء شبكات االتصال اليت -
 التطور املفتوح و الدعم من املشرفني؛-
 نقل املسؤولية من كل املدراء و العاملني يف اإلنتا ؛-
 إنشاء اهلياكل التنظيمية الرمسية كالفرق و حلقات اجلودة.-

 التمكني يعتمد بدوره على: اسرتاتيجيةمن جانبه إىل بناء  Dess 11فيما أشار 
 ؛( لفهم حاجات العاملنيالبدء من األسفل )القاعدة-
 القيم التنظيمية؛سالة، الرؤية، و وضوح الر -
 مكافأة األفراد العاملني؛و  دوارالتحديد بشكل واضح للمهام، األ-
 حتميل األفراد مسؤولية النتائج. و  تفويض السلطة؛-

رفع التمكني يرتكز باألساس على كل ما ي اسرتاتيجيةمن خالل كل هذه النقاط جند أن بناء و        
املزيد من نقل  ،من الكفاءة الذاتية للعاملني من خالل تزويدهم بكافة املعلومات و تفوضيهم السلطة

ير ذ القرارات و املشاركة فيها ، والنظر إليهم مبنظور الثقة والتقديف اختا املسؤولية إليهمالسلطة و 
    حتسيسهم باالنتماء. و 

 التمكين استراتيجيةتطبيق  معوقات 2-6-
ات اري معاصر يف البيئعلى الرغم من االهتمام املوجه الذي حظي به التمكني كمفهوم إد       

 اخلدمة جودة وحتسني اإلنتاجية ارتفاع مبؤشرات عنها يعرب اليت كثريةال زاياامل على الرغم مناملختلفة و 
 وبالتايل املشاكل حل إىل يؤدي مما التعاون وزيادة العمل ودوران الغياب نسبة اخنفاض املنتو ، أو
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 والعراقيل اليت تعوق االنتقادات اليت وجهت لهه مل يسلم من أن إال التنافس على املنظمة قدرة ارتفاع
 :يلي ما املعوقات هذه أهم ومن تطبيقه،

 للعاملني؛ املمنوحة القوة عوامل استخدام إساءة -
 اهليكل التنظيمي اهلرمي؛- 

 اجلماعة؛ جناح على وتفضيله الشخصي جناحهم على العاملني بعض تركيز -
 األفراد؛ تدريب نتيجة املنظمة تتحملها اليت التكاليف زيادة -
 اللجان؛ وعمل اجلماعي العمل ألداء املطلوب الوقت زيادة -
 التطبيق؛ وفعالية املوضوعية من أكثر والشكلية النظرية املفاهيم على األفراد إقبال -
 اجلماعي؛ العمل أداء عند العاملني بني الصراع وتفشي الصراع زيادة -
 فعالة؛ قرارات الختاذ الكاملة املعرفة من العاملني بعض متكن عدم -

 12وموضوعية. منطقية أسس على وليس شخصية، أسس على بناء القرارات اختاذ- 
 اتخاذ القرارالمحور الثاني: أطر عملية 

 مفوم اتخاذ القرار:-1
 خلفيته و جمال حسب كل القرار، اذاخت ملفهوم متعددة تعريفات اإلدارة علماء مقد

 حيظى القرار اذاخت ممفهو  أن إال تنوعهاو  التعريفات ذهه تعدد من مالرغ علىف ،وفلسفته اختصاصه
 اذاخت Nigro فقد عرف نيجرو . مللمفهو  األساسية العناصر واملفكرين حول العلماء بشبه اتفاق

 .13ني"مع موقف يف تاحةامل البدائل بتني الواعيملدرك ا االختيار ه:"بأن القرار
 تقييم بعد معني بديل اختيار ظةبأهنا حل القرار اذاخت عملية" ( Harrison ) ما عرف هاريسونك

 14."القرار خذملت معينة لتوقعات قاوف تلفة،خم بدائل
 :القرارات اتخاذ أهمية-2

 بأهنا القرارات اختاذ عملية ، ومن هنا وصفت اإلداري العمل يف املهام اجلوهرية من القرار اختاذ يعترب
 إىل حد يتوقف حتققه املنظمات الذي النجاح مقدار وأصبح اإلدارية، العملية و حمور اإلدارة قلب
 تشهده ما القرارات اختاذ أمهية من زاد املناسبة، و مما القرارات اختاذ على قيادهتا وكفاءة بقدرة بعيد

 أحيانا، بني هذه األهداف التعارض وجود أهدافها، وتعقد تعدد مشكلة املنظمات احلديثة من
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 عملية عن أمهية تقل وال اإلداري، التنظيم جوانب كافة العملية الناحية من تشمل القرارات فاختاذ
 أسس على يركز أن ينبغي اإلدارية العملية يف تفكري أي وأن وثيقا، ارتباطا هبا وترتبط التنفيذ

 . تنفيذها وإجراءات أسس على يركز كما القرارات اختاذ وأساليب
  :القرارات اتخاذ مراحل-3

 ميكن ادرا  عملية اختاذ القرار ضمن مخس مراحل أساسية كمايلي:
 قيقهحت إىل الفرد يسعى األوىل: حتديد اهلدف الذي طوةاخل-
 . عنها علوماتو مجع امل، مكنةامل البدائل عن البحث : الثانية طوةاخل-
 .حتقيق األهداف يف بديل كلاحتماالت   تقدير : الثالثة طوةاخل-
 .بديل لكل توقعةامل القيمة حساب : الرابعة طوةاخل-
 األفضل. البديل اختيار : امسةاخل طوةاخل-

 بقصدو  معقولة، رشيدة بصورة القرارات اذاخت لعملية داسدي تنظيما تتطلب الفّعالة اإلدارة كما أن
 فالقراراتاهلدف  .لتحقيق كنةاملم االحتماالت ألحسن اختياره معقوال أو دارشي القرار أن يكون
 مكنة،امل االحتماالت ألنسب الصحيح كاالختيار  عقولية،و امل بالفرضية تتميز اليت يه الناجحة

 أو التعصب أو التحيز على ليسو  ،من احلقائق وعةمجم على قائما القرار يكون أن يستدعي ذاوه
 دامزو  القرارات اذباخت ميقو  من أن يكون الضرورة منأنه  أيضا يعين ذاوه .الشخصي الرأي

 .مستمرة بصورة علوماتبامل
 : القرارات أنواع-4
 نقسم القرارات إىل العديد من األصناف من بينها:ت

 :القرارات التقليدية -أوالا 
وهي تتعلق باملشكالت البسيطة املتكررة كتلك املتعلقة باحلضور واالنصراف :القرارات التنفيذيةأ ـ 

وتوزيع العمل والغياب واألجازات، وكيفية معاجلة الشكاوى. وهذا النوع من القرارات ميكن البت فيه 
 .على الفور نتيجة اخلربات والتجارب اليت اكتسبها املدير واملعلومات اليت لديه

وتتصف بأهنا قرارات متكررة وإن كانت يف مستوى أعلى من القرارات :ـ القرارات التكتيكية ب
 .التنفيذية وأكثر فنية وتفصياًل. ويوكل أمر مواجهتها إىل الرؤساء الفنيني واملتخصصني
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 :القرارات غير التقليدية -ثانياا 
 :أ ـ القرارات احليوية

اسع، ويف إىل التفاهم واملناقشة وتبادل الرأي على نطاق و هي تتعلق مبشكالت حيوية حيتا  يف حلها 
مواجهة هذا النوع من املشكالت يبادر املدير ـ متخذ القرار ـ بدعوة مساعديه ومستشاريه من اإلداريني 
والفنيني والقانونيني إىل اجتماع يعقد لدراسة املشكلة، وهنا يسعى املدير ـ متخذ القرار ـ إلشراك كل 

مر القرار من مجيع األطراف يف مؤمتر، وأن يعطيهم مجيًعا حرية املناقشة مع توضيح نقاط من يعنيهم أ
 .القوة والضعف

بعاد وذات أ اسرتاتيجيةوهي قرارات غري تقليدية، تتصل مبشكالت :سرتاتيجيةب ـ القرارات اال
حث املتعمق بمتعددة، وعلى جانب كبري من العمق والتعقيد، وهذه النوعية من القرارات تتطلب ال

 .والدراسة املتأنية واملستفيضة واملتخصصة اليت تتناول مجيع الفرضيات واالحتماالت وتناقشها
  العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار:-5
للقيم واملعتقدات تأثري كبري يف اختاذ القرار ودون ذلك يتعارض مع حقائق القيم واملعتقدات: -1

 .وتفاعلها يف احلياةوطبيعة النفس البشرية 
لكل فرد شخصيته اليت ترتبط باألفكار واملعتقدات اليت حيملها واليت تؤثر  :املؤثرات الشخصية -2

على القرار الذي سيتخذه، وبالتايل يكون القرار متطابقا مع تلك األفكار والتوجهات الشخصية 
 .للفرد

اختاذ القرار لذلك يتخذ الفرد القرار لطموحات الفرد وميوله دور مهم يف  :امليول والطموحات-3
 .النابع من ميوله وطموحاته دون النظر إىل النتائج املادية أو احلسابات املوضوعية املرتتبة على ذلك

تؤثر العوامل النفسية على اختاذ القرار وصوابيته، فإزالة التوتر النفسي  :العوامل النفسية- 4
يت كبري يف إجناز العمل وحتقيق األهداف والطموحات واآلمال الواالضطراب واحلرية والرتدد هلا تأثري  

 .يسعى إليها الفرد
 اتخاذ القرارات و جودة عالقة التمكين بفعاليةالمحور الثالث:

 تغريات من للمنظمات اخلارجية البيئة تشهده ما مع خصوصا بارزة أمهية العاملني لتمكني      
 بأفراد العمل نفس تعمل فاملنظمات التكنولوجي، التقدم جمال يف وخصوصا متنوعة وسريعة كثرية،
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 حتقيق يف قدر بأكرب ليساهم عماهلا من عامل لكل الفرص لتسهيل حباجة فإهنا ولذلك أقل،
 والبيئة الثاقبة الرؤية ذات القيادة بتوفري األفراد، لدى الطاقات وإطالق جهة من املنظمة أهداف
 املوضوعات من التمكني استثماره، ويعد ينبغي قيم أصل هنمأ على املنظمة أفراد ومعاملة املساندة

 يف هؤالء أكد حيث البشرية، املوارد إدارة جمال يف الباحثني قبل من فائقاً  اهتماماً  القت اليت
وااللتزام  الوظيفي، الرضا وحتقيق اجلودة، حتسني إىل يؤدي العاملني متكني بأن ودراساهتم أحباثهم

 .التنظيمية والفعالية التنظيمي
  أوال: التمكين و جودة القرارات

 فيها وللعاملني للمنظمات حيققها اليت الفوائد من جمموعة خالل من العاملني متكني أمهية و تتضح
 15يلي: ما يف إظهارها وميكن سواء حد على

 Decisions Quality  :القرارات جودة-أ
 أن ميكن هذا األخري أن هو التمكني تشجيع إىل املنظمات يدفع الذي األساسي السبب     
 حياهلا ميتلك اليت املعقدة القرارات على رئيسية بصورة األمر هذا القرارات وينطبق من حيسن

 وفعاليات الزبائن إىل أقرب العاملون يكون احلالة هذه مثل ففي املطلوبة، املعلومات العاملون
 شيئا ) تدخر (توفر أن للمنظمة فيها ميكن اليت املواضيع األحيان معظم يف يعرفون حبيث اإلنتا 

 التمكني لعملية وميكن املستثمرة، غري الفرص وتدرك اخلدمة، جودة أو املنتجات وحتسن املال من
 يتضح:حيث  طرق بثالث القرارات جودة من حتسن أن
 العاملني أن ذلك للمشكلة أدق تعريف إىل التوصل إىل تؤدى أن ميكن التمكني عملية أن -1

 توقعات مع املنظمة فعاليات تتضارب وعندما املنظمة. بيئة يتحسسون اجلوانب من العديد وعرب
 .ذلك يعرف من أول هم العاملني فان الزبائن

 ففي املنظمية، املشكالت تستهدف اليت القرارات وجودة عدد من حيسن أن ميكن التمكني أن -2
 دمج خالل من التناغم إجياد الفريق أعضاء يستطيع جيد، لتنسيق ختضع اليت االجتماعات

 مبفرده، إليها يتوصل أن الواحد للعضو ميكن ال جديدة بدائل تشكيل دفهب ومعرفتهم مهتمعلوما
 ميكن البعض بعضهم ومهارات قدرات من ويستفيدون معا يعملون أفراد عدة أن أخرى وبكلمات

 .الفردي العمل حالة يف إليها التوصل كنميال اليت األفضل احللول من املزيد يقدموا أن
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 فإن وبالطبع األفضل، القرارات إىل التوصل احتماالت من يزيد القرارات يف العاملني متكني أن -3
 أن ميكن عما أدق بشكل البدائل حتليل حنو معا يعملون أفراد عدة هناك ألن يظهر األمر هذا

 .الفردي العمل حالة يف األمر عليه يكون
  بالقرارات االلتزام-ب

 مسار اختيار يف دور هلم يكون أن جيب املنظمية القرارات بتنفيذ يقومون الذين العاملني إن      
 أنفسهم إىل العاملون ينظر أن من عوضا وهنا .للقرار نفسية ملكية يوجد التمكني هذا أن التطبيق،

 وبالتايل القرار، جناح عن مبسؤوليتهم شخصيا يشعرون مهنفإ آخر شخص لقرار وكالء مهنأ على
 .القرارات تلك تطبيق حنو أعلى بدافعية وسيشعرون التغري جتاه اقل مقاومة سيبدون

 العاملين تطوير-ج
 القرارات صنع يف مهتمهارا حتسني فرصة العاملني متنح للتمكني العديدة األشكال         

 فوائد يوفر قد الفرق خالل من القرارات صنع أن ذلك املسؤولية، من أعلى ملستويات واالستعداد
 بعضهم حول املزيد الفريق أعضاء يتعلم إذ الزمالة وروح الفرقي العمل تعزيز يف تتمثل إضافية
 .البعض بعضهم مهارات ويثمنون البعض

 بالرضا و االنتماء وشعورهم العاملين تمكين-د
 بالرضا العاملني شعور حيسن ما غالبا العاملني متكني بأن املنظمات من العديد تدرك       

 مينح عندما الذاتية والفاعلية بالسيطرة الفرد بشعور يتصل التمكني إن بالتمكني، وإحساسهم
 العاملني شعور مستوى زيادة على التمكني ويعمل بالعجز، سابقا فيها يشعر كان أوضاع يف سلطة
 السيطرة من شيء هلم يكون عندما الضغوطات من اقل بقدر يشعرون العاملني الن وذلك بالرضا

 مهتبقدر  األفراد يشعر حيث الذاتية، الفاعلية مشاعر على يشمل التمكني أن كما األحداث، على
 .األخرى احلياة حتديات جتاه عامة وبصورة معينة، مهمة أداء على
 احلالة على يعتمد والرضا التمكني من أعلى مبستوى العاملني شعور مدى حتديد فإن وبالطبع     
 مبستوى يشعرون عادة فالعاملني القرار، نوع يف العوامل أحد يتمثل السياق هذا ويف الصلة، ذات
 اليت األخرى التكتيكية القرارات وصنع أفضل عمل طرق اختيار يف عندما يشاركون الرضا من أعلى
 اسرتاتيجية حتديد يف مشاركتهم فإن ذلك من النقيض وعلى عملهم، على مباشر بشكل تؤثر
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 بالرضا شعورهم على أقل تأثريا حتمل أن ميكن) جديد منتج تقدمي إمكانية حتديد مثل(املنظمة 
 .الوظيفي

 16إضافة إىل أمهية التمكني بالنسبة للعاملني فإنه كذلك حيقق العديد من الفوائد للمنظمة من أمهها:
  من خالل مبادرات العاملني وإبداعاهتم؛ختفيض الكلف وزيادة الفاعلية التنظيمية 
  حتسني اجلودة، الرحبية واإلنتاجية، نتيجة السرعة يف اختاذ القرارات وحتسني عملية تسليم اخلدمات

ة وتسريعها وتقدمي خدمات استثنائية للزبائن يف األسواق التنافسية وبالتايل الرتويج للصورة اجليد
 عن املنظمة؛

 ة شعور األفراد باالنتماء وامللكية؛ختفيض دوران العمل، نتيج 
  زيادة فاعلية االتصاالت، مما ميكن من إنشاء عالقات جيدة بني املديرين والعاملني وكذا بني

 الزبائن والعاملني؛
 .زيادة إدراك العاملني حلاجات املنظمة وتعزيز والئهم والتزامهم 

ادها تنظيمية قائمة على أساس متكني أفر  كما أن العديد من املنظمات ذات األداء العايل لديها ثقافة
والقصد من ذلك خلق رغبة عالية لدى األفراد العاملني يف جمال املشاركة يف اختاذ القرارات ووضع 
األهداف وحل املشكالت والنتيجة هي حتقيق مستويات عالية من األداء على املستويني الفردي 

 والتنظيمي.
 تشكل للمنظمة اخلارجية البيئة يف والعديدة الكثرية تغرياتال أن االستنتا  ميكن ومنه        
 خضم يف واالستمرار للتكيف جديدة أساليب بتطوير للتغري املنظمات لسعي األساسي السبب

 مورد باعتبارهم العاملني، لدور أكرب أمهية منح حنو التوجه فإن الشديدة للمنافسة ونظرا التغريات،
 لدعم جديدة آليات تبين تطلب اخلارجية، البيئة مع املطلوب التكيف إحداث يف إسرتاتيجي،

 التقليل أو املخاطر وجتنب املتاحة الفرص الستغالل القرار اختاذ من ومتكينهم العاملني قدرات
 األفراد توجيه مهارات إىل يهدف مهما مدخال العاملني بتمكني االهتمام أصبح ومنه منها.
 .ومتيزها املنظمة اسرتاتيجية حتقيق لصاحل هتموقدرا هتموخربا
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 ثانيا: أساليب التمكين المستخدمة في تفعيل القرارات
 :أسلوب القيادة الذكية .1

اعلية املؤسسة، زيادة فاليت تساهـم يف يعـد متكني املرؤوسني مـن األساليب القيادية احلديثة         
ن املؤسسة أ. كما يشري إىل املوظفنييقوم على دور القائد أو املدير يف متكني  وأسلوب القيادة هذا

نسبة  يريندمبعىن أن نسبة املوظفني إىل امل ،املؤسسة اليت تتضمن نطاق إشراف واسع نة هي تلكاملمكّ 
يات أكرب صالح حوتتضمن أيضا من ،املؤسسات التقليدية بالقياس إىل هذه النسبة يف عالية

يات وب يركز بشكل خاص على تفويض الصالحوهذا األسل ة،املؤسس للمستويات اإلدارية الدنيا يف
 17السلطات من أعلى إىل أسفل. أو
 أسلوب تمكين األفراد .2

تبدأ  ويربز التمكني هنا عندما. يتمحور هذا األسلوب حول الفرد مبا يسمى "متكني الذات"        
ن املوظفني ذلك فإك  حنو قبول املسؤولية واالستقاللية يف اختاذ القرار. وجهللفرد بالت اإلدراكيةالعوامل 

قدرة أكرب على و  ،املتمكنني ميتلكون مستويات أكرب من السيطرة والتحكم يف متطلبات الوظيفة
ر له على أن التمكني هنا ينظ من غموعلى الر  ،واملوارد على املستويات الفردية ،استثمار املعلومات

م على التمكني أن هنالك أساليب أخرى تقو  الإ ،ردية يف التحكم والسيطرة وحتمل املسؤوليةأنه جتربة ف
 اجلماعي ومتكني الفريق.

 أسلوب تمكين الفريق  .3
عض الباحثني رأى بلذلك  ،الفريق عملالرتكيز على التمكني الفردي قد يؤدي إىل جتاهل إن         
قد بدأت و  لتمكني اجملموعة أو الفريق ملا للعمل اجلماعي من فوائد تتجاوز العمل الفردي. ىأمهية كرب 

( يف السبعينات  (Quality circlesمبادرات دوائر اجلودة معفكرة التمكني اجلماعي 
من  هتاوزياد اهوالتمكني على هذا األساس يقوم على بناء القوة وتطوير . والثمانينات من القرن املاضي

أن عمل الفريق يعد أسلوبا يستخدم لتمكني  يؤكدل التعاون اجلماعي والشراكة والعمل معا خال
غيريات وأن متكني الفريق ينسجم مع الت ،العاملني ومسوغا لتطوير قدراهتم وتعزيز األداء املؤسسي

 ممن حيث توسيع نطاق اإلشراف والتحول إىل املنظمة األفقية والتنظي ،اهليكلية يف املنظمات
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بدال من التنظيمات اهلرمية. هذا وإن منح التمكني للفريق (Flat Structures) املنبسط 
يعطي للفريق دورا أكرب يف حتسني مستويات األداء؛ ألن االعتمادية املتبادلة 

(Interdependency)  بني أعضاء الفريق تؤدي إىل قيمة كربى من استقاللية الفرد
(Dependency) كما تتحقق القيمة املضافة .(Added Value)  من تعاون أعضاء

ل منهم عندما يقدم ك ،الفريق عندما تتحقق شروط املهارة واملعرفة لكل عضو من أعضاء الفريق
مسامهة نوعية تضيف شيئًا جديدًا إىل القرار اجلماعي بدال من االعتماد على الرأي الفردي الذي 

 يّعد عرضة للخطأ والقصور. 
 مرحلة إدارة الجودة الشاملة والتمكين: .4

ؤسسة اليت تعمل على أساسها امل واألنشطة تغري العمليات ضرورةعاة اجلودة الشاملة يرى د           
دة وإدارة حول اجلو  وأفكارهإدوارد دمينق  ويعود هذا األسلوب إىل آراء ،متكني املوظفنيمع  شيامت

ملتواصل ا عملية التحسنيودة الشاملة على مبدأ أساسي وهو: ويقوم مفهوم إدارة اجلاجلودة الشاملة. 
ة من خالل اخنراط اجلميع ومشاركتهم الفاعلة يف عملي ،والتدرجيي يف كل أبعاد املنظمة وجماالهتا

التطوير وحتسني اجلودة. وهذا حيتا  إىل منح املوظفني أو العاملني نوعا من احلرية يف التصرف ونوعا 
من االستقاللية واملسامهة يف اختاذ القرار ويف حتمل أعباء املسؤولية وحتقيق التقدم للمنظمة؛ ألن اإلدارة 

كنها إحداث هذا التحسني الشامل لكل جماالت املنظمة مبفردها فال بد من اخنراط اجلميع العليا ال مي
ة كبرية من درج إدارة اجلودة الشاملة برنامج ن يفو املوظفيف هذه املسؤولية. والبد من أن يتلقى 

دة ض يف اجلو التحسني والتطوير والنهو  هبدفمن أجل فعل كل ما يستطيعون فعله  ،التشجيع والدعم
 على خمتلف األصعدة من أجل إرضاء الزبائن.

 أسلوب األبعاد المتعددة في التمكين: .5
يقوم هذا األسلوب على اجلمع بني األساليب السابقة ويرفض اعتماد بعدا أحادي اجلانب        

وم على حىت تكون عملية التمكني فاعلة وناجحة فال بد من أن تق هبأن فيقوللتفسري مبدأ التمكني 
 الـدعم، و الفاعلة ، واملراقبةالناجحة هذه األسس هي: التعليم، والقيادةو  نب وأسس متعددة.جوا

 18والتفاعل بني هذه مجيعاً. (Structuring) املناسبـة واهليكلة ،والتشجيع املستمر
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ل من خالل تفاع ،من هنا فإن اجلميع يعملون شركاء ويأخذون زمام املبادرة بشكل مجاعي       
مكني ليس على هذا األساس فالتو . سرتاتيجيةويعملون أيضًا على صنع القرارات اال ،الفريق املنظم

ية هذا مستحيل دون مقومات هيكلف"أنا اليوم أشعر بالتمكني"  :شعورًا شخصياً كأن يقول أحدنا
ن الثقة رؤوسني على أسس موامل يرينإضافة إىل مالئمة العالقات بني املد ،وعوامل تنظيمية مالئمة

ء وتزويد اآلخرين باملعلومات الضرورية وغري الضرورية لكي يشعر الفرد والفريق بشي ،والدعم والتواصل
 ،وافز والقوةفعوامل الثقة واملعرفة واملهارة واملعلوماتية والدعم واحل .من املسؤولية جتاه نتائج األداء املرغوبة

 ام. من زمام األمور يف العمل ويف املؤسسة بشكل عننيوفرد متمك من األسس اهلامة يف تكوين فريق
 خاتمة

كان لزاما على املنظمات يف الوقت احلاضر السعي إىل إحداث تغيريات جوهرية يف ممارساهتا           
واعتقاداهتا، وإعادة التفكري بكل أنشطتها، و ذلك للتكيف مع التطورات املتواصلة والعميقة اليت 

ادة حتديات العوملة، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ووسيلة منها للبقاء يف بيئة متغرية، وزي أحدثتها
قدرهتا التنافسية. وقد أدى هذا إىل تبين املنظمات مفاهيم إدارية جديدة للتكيف مع هذه التحديات 

علم التنظيمي التوالتغريات، ولرتدم الفجوة بني ماهي عليه وما جيب أن تكون؟ وأهم هذه املفاهيم 
 واملنظمة املتعلمة.

وتشري أغلب الدراسات إىل أن بقاء املنظمات وجناحها يف الوقت احلاضر يعتمد على مقدرهتا         
على التحول إىل منظمات متعلمة وممارسة التعلم التنظيمي على حنو مستمر، وأن تتصف باملرونة و 

سة. وتعد ا يهيئ هلا فرصا أكرب للبقاء والتقدم واملنافالديناميكية والتكيف السريع مع التغريات، مم
مقدرة املنظمة على التعلم بصورة أفضل من منافسيها شرطا أساسيا لزيادة مقدرهتا على االستجابة 

 بصورة فاعلة ومبتكرة للتغريات البيئية، وحتقيق أهدافها بأعلى فاعلية ممكنة.
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 فعالية نظام الحوافز في تحسين أداء المورد البشري في المؤسسات الصناعية الجزائرية
 دراسة حالة: شركة إسمنت تبسة.

  المديةجامعة ،  أ.صالح محرز
 الملخص:
من مشاكل يف غاية  املؤسسات الصناعية يف اجلزائر شأهنا شأن الدول النامية معظم تعاين 

من التعقيد والتشابك، وهذه تؤثر سلبا على أدائها بشكل عام مما قد يؤدي يف هناية املطاف إىل 
زواهلا من الوجود، ومن بني احللول املمكن االلتجاء إليها هي نظام احلوافز، اليت تكاد تكون غائبة 

 إىل الدراسة هذه ر. إذ هتدفاجلزائيف السياسات اليت تنتهجها معظم املؤسسات الصناعية يف 
على أثر احلوافز املادية على أداء املورد البشري يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية، وقد مت  التعرف

اختيار شركة إمسنت تبسة لتطبيق الدراسة امليدانية. ومن النتائج اليت مت استخالصها عدم وجود 
 دمة من قبل الشركة وأداء األفراد العاملني فيها.عالقة ذات داللة إحصائية بني احلوافز املادية املق

 : األداء، املورد البشري، تقييم األداء، احلوافز، املؤسسات الصناعية.الكلمات المفتاحية
Abstract 

Most of Algerian firms have several complex problems, that 

impacts their performance and efficiency, which lead to disappearing 

from the market. Among the possible solutions are motivations, which 

are almost absent in most of Algerian firms policies, in particular in the 

industrial ones. This study aims to identify the impact of motivations 

on human resource performance in industrial firms, SCT (Société de 

cement Tebessa) has been selected to apply the experimental study.  

key words: Performance, Human resource, Performance evaluation, 

Incentives, Industrial enterprises. 

 

المورد وإستمراريتها يتمثل يف: " يف املؤسسة لتكوين القدرات إن املصدر الرئيسي المقدمـة:
" الفعال، الذي بدأ االهتمام به منذ منتصف القرن العشرين واعتباره العنصر اجلوهري يف البشري

املي جناح أي مؤسسة، وهذا ما مكنها من أن تربز كقوة إقتصادية مؤثرة على املستوى احمللي والع
الثروة األساسية اليت حتتل الصدارة لعنصر البشري الذي يعترب نظرا النشغاهلا الكبري باالستثمار يف ا

ضمن ما متلكه املؤسسات من مقومات إنتاجية والعامل األساسي يف كسب اخلربة التنافسية 
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 املنافسةواحلفاظ عليها يف ظل حتديات التحول االقتصادي الذي يشهدها العامل واليت تفرضها 
 العاملية يف إطار آليات اقتصاد السوق.

وعلى هذا األساس، فإن املسؤولني عن إدارة شؤون األفراد يف منظمات األعمال يسعون 
دائما إىل أن حيقق العاملون يف إنتاجيتهم أقصى كفاءة ممكنة. ولتحقيق هذا اهلدف تعمل هذه 

ند اختيارهم لشغل الوظائف، أو احلرص على اإلدارات على توفري العمالة اجليدة املؤهلة سواء ع
تكوينهم وامتالكهم للمهارات املختلفة لتحسني مقدرهتم على األداء. إال أن املقدرة وحدها غري  
كافية ليعمل العامل بأقصى كفاءة ممكنة إذا مل يكن هناك دافع للعمل. والواقع أن أداء األفراد هو 

بة على العمل. أما عنصر املقدرة على العمل فيتمثل فيما حمصلة تفاعل عنصرين مها: املقدرة والرغ
ميتلكه الفرد من مهارات ومعارف وقدرات، واليت يكتسبها الفرد بالتعليم والتكوين واخلربة العملية، 
إضافة إىل االستعداد والقدرات الشخصية اليت ينميها التعليم والتدريب، فهذا يعين أن أحد 

الرغبة يف العمل( الذي يتمثل يف التحفيز ال يزال غائبا مع أنه ميثل أداة احملددات الرئيسية لألداء )
 .بث الرغبة واحلماس وبالتايل امتالك املقدرة لتحقيق األهداف احملددة للمنظمة

، ميكن اإلشارة إىل أن أهم أسباب ضعف اقتصاديات الدول النامية، ومن بينها وعليه
ورد البشري. ويكمن السبب الرئيسي لذلك يف عدم جتنيد اجلزائر، تتمثل يف ضعف مستوى أداء امل

وحتفيز األفراد. وقد تعرضت الكثري من األحباث إىل ظاهرة التحفيز باستعمال مناذج خمتلفة، إال أنه 
ال يوجد منوذج حتفيزي عام متفق عليه  الختالف األوضاع اليت توجد فيها املنظمة، عامة أم 

 واخلصائص املهنية  واالجتماعية.      خاصة، واألفراد املتواجدون هبا
أحد املهارات يف الوقت احلاضر اليت جيب أن املورد البشري أصبح حتفيز  مشكلة الدراسة: .1

واملشرع اجلزائري مل يهمل هذه القضية فقد أدرج أنواعا عديدة منها، ولكن  ،يتصف هبا املديرون
أخرى يف اجلزائر كما يف غريها من الدول خيتلف من منظمة إىل  املورد البشريتأثريها على أداء 

 متقدمة كانت أم نامية.
 املؤسسة، أهداف لتحقيق لديهم ما أفضل العمال يقدمون جتعل اليت الوسائل من فاحلوافز

 ميكن فال العناصر اإلدارية باقي مع ومتناغم متكامل عنصر هي بل الوحيد العنصر ليست إال أهنا
ميكن القول أن  إنتاجيتهم، وبالتايل لزيادة احلوافز على واالعتماد نيةاملتد الكفاءة ذوي تعيني مثال

 املؤسسة يف فعاليتها مدى وضوح وعدم التحفيز عملية غموض خالل من تتضح الدراسة مشكلة
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 الذي يكتنف عملية التحفيز الغموض فإن خصوصاوهكذا، الدراسة حمل واملؤسسة عموما اجلزائرية
 مصلحة من بذاته ليس وهذا الظهور من بعضها أو املوظفني من طاقات الكثري حجب رمبا

 املؤسسة.
ومن هذا املنظور أصبح لزاما على الباحثني تشريح العالقـة بني احلوافز وأداء املؤسسة 
للوقوف على طبيعة العالقة بني املتغريين ومدى تأثري أحدمها على اآلخر. ومن هذا العرض ميكن 

ما مدى فعالية الحوافز المادية في شركة ل الرئيسي اآلتـي: طرح مشكلة الدراسة يف السؤا
 في التأثير على أداء المورد البشري بها؟ -الجزائر–إسمنت تبسة 

 وهذا التساؤل ميكن أن يتفرع إىل تساؤالت فرعية، هي:
 ما مستوى أداء املورد البشري يف شركة إمسنت تبسة؟ -
ز من قبل اإلدارة للمورد البشري يف شركة ما مدى وجود اإلنصاف والعدالة يف منح احلواف -

 إمسنت تبسة؟ 
 ما مدى مسامهة احلوافز املادية املقدمة واملطبقة يف املؤسسة يف رفع أداء املورد البشري هبا؟ -

شري من خالل الدراسة التعرف على العالقة بني اإلدارة وموردها الب سيتمفرضيات الدراسة:  .2
ة اآلتية: ال  هذه الدراسة من الفرضية الرئيسيفالنطالق من خالل عملية التحفيز حيث سيتم ا

 .-اجلزائر -يف شركة إمسنت تبسةاملورد البشري يؤدي التحفيز املادي إىل حتسني أداء 
 ومن هذه الفرضية ميكن استنباط الفرضيات الفرعية التالية:

 فيها. ال يتأثر مستوى أداء املورد البشري يف شركة إمسنت تبسة باحلوافز املطبقة -
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلنصاف والعدالة يف منح احلوافز ومستوى أداء  -

 شركة إمسنت تبسة. املورد البشري يف
يف شركة إمسنت   ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للحوافز املادية على حتسني األداء للعاملني -

 تبسة.
 أداء مستوى حتسني ودورها يف وافز املاديةاحل على لالطالع الدراسة تسعىأهداف الدراسة: .3

اليت تتمثل يف  األهدافإىل مجلة من  الوصول خالل املؤسسة حتت الدراسة من يف املورد البشري
تبسة، والتعرف على وظيفة أساسية من  إمسنت شركة يف املورد البشري أداء مستوى على الوقوف
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ا وكيفية إعدادها. باإلضافة إىل خمتلف أنواع وظائف املؤسسة وهي التحفيز والنظريات املفسرة هل
 احلوافز املتوفرة يف املؤسسة، وإزالة الغموض على مفهوم األداء والعوامل املؤثرة فيه وكيفية تقييمه.

 نظرا لطبيعة الدراسة ومتاشيا مع املوضوع سيتم تقسيم الدراسة إىل جانبني:: الدراسةمنهجية .4
باألسلوب الوصفي يف اجلانب النظري، أما  االستعانةوتطبيقي، وذلك يستوجب  نظري جانب

كما متت االستعانة مبجموعة من  اجلانب التطبيقي فسيتم االعتماد على منهج دراسة حالة.
 احلزم برجمية باستخدام واالستداليل الوصفي اإلحصائي التحليل أساليبو األدوات املنهجية 

(، Statistical Package for Social Sciences) االجتماعية للعلوم اإلحصائية
 EXCEL، باإلضافة إىل برنامج SPSSواملعروف اختصارا بـ 

 سيتم التطرق إىل النقاط اآلتية: ،البحث موضوع لتجسيد :الدراسة هيكل .5
 مفاهيم أساسية حول احلوافزأوال، 
 أداء املورد البشريثانيا، 
 البشريانعكاسات نظام التحفيز على أداء ومردودية املورد ثالثا، 
 اجلزائر-الدراسة امليدانية يف شركة امسنت تبسة رابعا،

 أوال، مفاهيم أساسية حول الحوافز
تدخل احلوافز يف صميم أعمال إدارة املوارد البشرية يف سعيها إىل تحديد مفهوم التحفيز:  -1

م خطوة تعترب عملية حتديد املفاهيإدارة العنصر البشري هبا هبدف ضمان بقائه ووالئه للمؤسسة. و 
تطرق إىل يتم الأساسية لفهم املوضوع حمل الدراسة ومبثابة مفتاح الدخول ألي حبث، ولذلك س

وهنا ميكن الرجوع إىل  بعض التعاريف املتعلقة بالتحفيز حيث ال يوجد تعريف واحد متفق عليه.
( وجمموعة ...عالوة، وسائل )مكافأة، أو فرص أهنا حيث اعتربت للحوافز، بعض التعاريف

 لتثري 1وتطبقها على مجاعة العاملني، املنظمة إجراءات ونظم ذات طبيعة مادية ومعنوية توفرها إدارة
 املنتج، والعمل اجلهد، طريق عن للحصول عليها السعي أجل من الدافع لديهم وتوجد رغباهتم

. كما إشباع إىل حتتاج واليت هبا حيسون ويشعرون اليت حاجاهتم إلشباع وذلك السليم، والسلوك
للحصول  اجلهد لبذل تدفعه اليت الفرد، الكافية جلذب واحلوافز املنافع توافر بالتحفيز أيضا يقصد
 على حلثهم اإلدارة للعاملني تقدمها اليت املغريات خمتلف "كما ينظر إليه بأنه  2املنافع. تلك على
 اليت القوة هو حلافزحيث يعترب ا للسلوك؛ وحمرك كمؤثر احلافز وهناك من عرف 3عمل معني. أداء
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 ناحية إىل اإلنسان سلوك اليت توجه العوامل أو الوسائل وهي معني اجتاه وتوجهه يف الفرد حترك
 بكل العمل إىل اإلنتاجية الوحدة يف العاملني تدفع اليت العوامل"وميكن القول أيضا بأهنا  4معينة.
 5املرسومة. األهداف لتحقيق قواهم

 أو الوسائل " جمموعة:ميكن حتديد صورة للحوافز على أهنا بقةالسا التعريفات خالل ومن
 لالستفادة العاملني وتوجيه سلوك وإثارة لتحريك اإلدارة تستخدمها املادية أو املعنوية اليت املغريات

وتلبية  املنظمة أهداف يف حتقيق ويساعد العمل يف أدائهم إىل حتسني يؤدي مبا قدراهتم، من
 .هتم"رغبا حاجاهتم وحتقيق

ألي نظام أمهية وأهداف يسعى لتحقيقها، وكذلك احلال لنظام التحفيز:  وأهدافأهمية   -2
احلوافز، حيث تسعى املؤسسات من خالل تطبيقه إىل حتقيق جمموعة من األهداف ميكن إجيازها يف 

 مايلي:
تسعى املنظمات إىل حتقيق أهداف عامة ضمن إسرتاتيجيات حمددة، أهداف التحفيز:   -أ

يق هذا اهلدف العام )سواء للمنظمة أو لنظام احلوافز( جيب تقسيمه إىل أهداف جزئية ولتحق
حبسب وحدات التنظيم، وتقسيم اهلدف العام إىل أهداف جزئية يعين ضرورة التسلسل من أعلى 

وبالتايل فاحلوافز هتدف إىل عدة أهداف خمتلفة متباينة من  6إىل أسفل داخل كل وحدة تنظيمية،
  7تها تتمثل يف:حيث أولوي

زيادة نواتج العمل يف شكل كميات إنتاج، جودة إنتاج، مبيعات وأرباح، باإلضافة إىل ختفيض   -
الفاقد يف العمل ومن أمثلته ختفيض التكاليف وكمية اخلامات والفاقد يف املوارد البشرية وأي موارد 

 أخرى؛
لة داخل املؤسسة ورفع روح بروح العدا املورد البشري وإشعارجذب الكفاءات إىل املؤسسة  -

اإلنتماء والوالء، واحلث على النظام بني املوظفني طاملا متنحهم املؤسسة فرص التعبري عن آرائهم 
 يف املورد البشري ومشاركته قدرات تنميةوفرص الرتقي والتسلسل اهلرمي اإلداري. كما تعمل على 

 املتميز؛ داءوحفزه لأل قدراته لتنمية متميزة أسبقية وإعطاء النتائج،
بأهداف العاملني فيها: وهنا تسعى املؤسسة إىل حتقيق افضل انتاج كما  املؤسسةربط أهداف  -

 ونوعا وافضل اخلدمات ملوظفيها املادية واملعنوية؛
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فيها باهداف اجملتمع: حيث اسلوب احلوافز يدفع العاملني  والعاملنيربط أهداف املؤسسة  -
كمية وافضل نوعية من السلع واخلدمات وتوفريها يف الزمان واملكان   للعمل وترغيبهم فيه وانتاج أكرب

 املناسبني.
تنبع األمهية األساسية للتحفيز من أمهية العنصر البشري كأحد عناصر أهمية التحفيز:  -ب

اإلنتاج اليت ميكن من خالل استخدامها بكفاءة حتقيق أهداف الفرد وأهداف املنظمة، وأهداف 
  8:لتنمية االقتصادية واالجتماعية، وميكن تلخيص هذه األمهية يفاجملتمع املتمثلة با

زيادة كمية اإلنتاج وسرعته واحملافظة على جودته وحتسينه، وخفض التكاليف وزيادة كمية 
املبيعات واحملافظة على اآلالت وصيانتها، ووضع أساس متني للتحكم يف اإلنتاج والعمالة؛ ومراقبة 

س كفاءهتم اإلنتاجية يف أوقات حمددة، مثال يف هناية كل أسبوع؛ اضف العمال وذلك من خالل قيا
اىل ذلك ربط األجر باإلنتاج وحتفيز العمال على قدر جهده، وحتقيق رضاهم وإشباع حاجتهم 
الضرورية؛ كما تؤدي احلوافز دورا اقتصاديا واجتماعيا إذ تؤدي، فتؤدي إىل زيادة اإلنتاج الوطين 

ه رفع دخل العامل، وبالتايل حتقيق مستوى أفضل للمعيشة. كما ميتاز نظام للمجتمع مما ينجر عن
التحفيز مبجموعة من اخلصائص والسمات إذ يوفر هذا النظام حمفزات اقتصادية مببالغ كافية ألهنا 
ذات مرونة وتسمح لألفراد باستخدامها إلشباع حاجاهتم غري االقتصادية؛ إذ يوفر عدد كبري من 

اع خمتلف احلاجات الفيزيولوجية واالجتماعية والذاتية كما يوفر حمفزات دافعية تتعلق احملفزات إلشب
بالعمل نفسه وبطرقة تصميمية لكوهنا األساسية لالندفاع لإلنتاج، كما يوفر لألفراد الدعم واملساندة 

 9لتعلم كيفية إشباع حاجات جديدة وكيفية النجاح يف مهمات قد تكون صعبة.
ختتلف احلوافز باختالف املنظمة وإمكانياهتا وتقديراهتا : واسس تصنيفهاأنواع الحوافز  -3

واألهداف اليت ترمي إىل حتقيقها حيث توجد عدة أسس للتصنيف فهناك  املورد البشريحلاجات 
التقسيم حسب املادة وحسب االجتاه، التأثري، وكذلك املستفيد منها، وهي عديدة ومتعددة ختتلف 

األساس املعتمد عليه وسنأخذ بالتصنيف حسب الطبيعة ألنه يتماشى  من كاتب إىل آخر حسب
 مع حبثنا واألهداف اليت نرجو الوصول إليها.

تعرف على أهنا " تلك الوسائل امللموسة اليت تشبع حاجات الفرد املادية الحوافز المادية:  -أ
يادة معدالت على شكل نقدي أوعيين من أجل العمل على ز لمورد البشري وتشمل كل ما يدفع ل

إنتاجهم كاألجور، املشاركة يف األرباح، وتعترب من أهم احلوافز يف البلدان النامية لفقرها وحاجة 
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 وهي تتمثل يفولقد تعددت صور وأشكال احلوافز املادية  10املواطنني لسد احتياجاهتم املعيشية".
 يف واملشاركة املعيشة، نفقات يف الزيادة ملقابلة يف األجر والزيادات السنوية، والعالوات ااألجر
ويعترب احلافز املادي من أهم طرق احلوافز الهنا تشبع كل احلاجات اإلنسانية تقريبا وهي  األرباح

إال ان التجارب والبحوث العلمية قد أمجعت على أن احلوافز املادية وحدها  11حقيقة واقعية.
ا لن تتعدى جمرد إشباع احلاجات ليست كافية ما مل تساندها أنواع أخرى من احلوافز فأثاره

 : ومن مث تصبح ضئيلة األثر بعد حد اإلشباع. وتتمثل هذه احلوافز يفالفرد البيولوجية لدى 
: ويقصد باألجر أو الراتب ذلك املبلغ النقدي الذي يدفع للموظف أو األجري أو العامل األجر -

أكثر احلوافز املادية استخداما حيث ويعترب األجر من  12لقاء عمله وجهده الذي يبذله يف املؤسسة،
يقول ادوارد لولر الثالث:" األجر حافز فريد فهو فريد ألنه قادر على إشباع كل احلاجات الدنيا 
الفسيوليجية احلاجة لألمن ويشبع أيضا احلاجات العليا مثل حتقيق الذات اإلعرتاف والتقدير". 

املؤسسة وتتحصل يف املقابل على إنتاجية  واألجر له وجهان فوجهه األول ميثل تكلفة تتحملها
لسداد حاجياته، إذن فهو وسيلة الربط بينهما املورد البشري والثاين ميثل الدخل الذي حيصل عليه 

وفقا لالتفاق الذي يتم بينهما ويف إطار ما تفرضه التشريعات  13يف عملية البيع وشراء العمل،
 لعمل.وصاحب ااملورد البشري املنظمة للعالقة بني 

العالوات تعويض مايل يدفع للعامل إما نقدا أو بطرقة عينية وتقدر العالوات بطريقة العالوات:  -
علمية وبعد دراسة مستفيضة تشمل كافة شرائح العاملني يف املؤسسة ودرجاهتم وما تدفعه الشركات 

روحهم املعنوية املنافسة يف هذا اجملال أما اهلدف من هذه العالوات فهو مساعدة العاملني ورفع 
 وترغيبهم يف العمل، وهناك عدة أنواع من العالواة ونذكر منها: عالوة السكن ، عالوة اإلنتداب.

مكافأة له على ما للمورد البشري تعترب املكافآت أحد  احلوافز املادية اليت تقدم  المكافآت: -
لى:" مبلغ من املال يدفع قدمه من معدالت عالية يف اإلنتاج أو اخلدمات أو األرباح وهي عبارة ع

 14للعامل مقابل قيامه بعمل متميز وحتقيقه مستوى معني من اإلنتاج أو حتقيق وفرا يف جمال ما".
ميثل موضوع اشرتاك العاملني يف األرباح صورة من صور احلوافز  إشراك العاملين في األرباح: -

، من 165ساسي للعامل قي املادة املالية املنتشر استخدامها، ففي اجلزائر عرب عنها القانون األ
فصل احلوافز اجلماعية واملشاركة يف األرباح بـ"مكافأة املردود اجلماعي"، فنظام املشاركة يف األرباح 
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مجاعية( وليس  خيتلف عن غريه من نظم احلوافز األخرى بأنه عادة ما يغطي مجيع العاملني )حوافز
 فئة معينة بالذات. 

ارة عن أشياء غري مادية تقدمها املنظمة للعاملني فيها واليت هتدف : هي عبالمعنوية الحوافز -ت
إىل إرضاء الذات إىل جانب إشباعها للحاجات االجتماعية، وأكثرها شيوعا: فرص الرتقية، التعلم، 
املشاركة يف إصدار القرارات، التكرمي واملدح...إىل غري ذلك من احملفزات الغري املادية ولكنها تعترب 

وهلذا النوع من احلوافز آثار بالغة يف دفع العاملني ال تقل عن النوع  15ثري من العمال،مهمة للك
األول حيث هناك بعض املؤسسات اليت تلجأ إىل استخدام النوعني معا مما يتيح هلا فرصة لتحقيق 

 داوال:أهدافها بكفاءة أعلى مما لو استخدموا احلوافز املادية لوحدها، ومن أكثر احلوافز املعنوية ت
 أكانت سواء احلوافز، نظام أساليب من كأسلوب أمهية الوظيفية الرتقيات تقل ال :الترقية -

 نظري لبعض املوظفني منحها يتم ما عادة اليت االستثنائية الرتقيات أو املستحقة، الدورية الرتقيات
 يف ملوظفيها ماتاملنظ بعض تعقدها اليت الداخلية املسابقة نتيجة أو الوظيفي، األداء يف التميز

 وظيفة عليا. على التنافس
األكثر كفاءة ممن  وللعاملني تقدير شهادات مبنح ذلك حتقيق : وميكنالعاملين جهود تقدير -

  16اإلدارة. قبل من اهتم مبجهود واعرتافًا تقديرًا وذلك أداء عالية، متكنوا من حتقيق مستويات
 إدارة يف يسامهون اإلدارة، جملس يف صوتًا هلم يكون بان : وذلكاإلدارة في العاملين إشراك -

 17قراراهتا. واختاذ املنظمة، سياسات رسم يف املشاركة عن طريق فعلية، مسامهة املنظمة
 أدائهم، مستوى على وبالتايل معنوياهتم، يف كبريًا له أثرًا حافزًا : يعتربالعمل واستقرار ضمان -
 18كرمية. عيش ظروف له يؤمن ثابًتا للفرد دخال يكفل املستقر العمل ألن

إن منح احلوافز ال بد أن يكون مبنيا على جمموعة من األسس حىت أسس منح الحوافز:   -4
حتقق األهداف املرجوة منها وال تكون سببا يف نتائج عكسية على املوظفني بشكل خاص وعلى 

يما يلي املنظمة بشكل عام، ومن أهم هذه األسس هو معيار األداء باإلضافة إىل أسس أخرى وف
 عرض هلذه األسس:

يعترب التميز يف األداء املعيار األساسي ورمبا الوحيد لدى املؤسسات، وهو يعين معيار األداء:  -أ
ما يزيد عن املعدل النمطي يف األداء سواء كان ذلك يف الكمية أواجلودة او يف العمل والتكاليف 

داء( أهم املعايري على اإلطالق حلساب ويعترب األداء فوق العادي )التميز يف األ 19وأي مورد آخر،
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احلوافز حيث يتم حتليل األداء ووضع معايري حمددة قابلة للقياس بالنسبة لكل وظيفة مثل كمية 
 20.العمل، جودة العمل

يصعب قياس ناتج العمل وذلك ألنه غري ملموس وواضح كما يف أداء وظائف المجهود:  -ب
شيء إحتمايل احلدوث مثل الفوز بعرض يف إحدى  اخلدمات واألعمال احلكومية أو ألن الناتج

فمعيار اجملهود  21،املناقصات أو املسابقات وبالتايل، فإن العربة تكون أحيانا باحملاولة وليس بالنتيجة
يستعمل لقياس ناتج العمل إال انه أقل أمهية من املعيار األول لصعوبة قياسه وعدم موضوعيته يف  

 اجملهود املبذول من العامل دائما إىل اجناز العمل بفعالية. كثري من األحيان حيث ال يؤدي
وهو معيار شائع اإلستخدام ويقصد به طول الفرتة اليت قضاها الفرد يف العمل يف  األقدمية: -ت

املؤسسة وهي تشري إىل حد ما الوالء واإلنتماء، إذ جيب مكافأة العامل بشكل ما وهي تأيت يف 
مهية عالوات األقدمية يف احلكومة بشكل أكرب من العمل شكل عالوات يف الغالب وتظهر أ

  22اخلاص.
وهو معيار كثري اإلستخدام يف املنظمات احلديثة اليت تشجع عماهلا على إجناز األهداف:  -ث

مثل مكافأة األفراد العاملني عند تطبيق معايري اإليزو واجلودة  23،األهداف املسطرة واحملددة سلفا
 الشاملة يف املنظمة.

 يا، أداء المورد البشريثان
إن مصطلح األداء ليس حديثا بل توجد عدة دراسات  :البشريمفهوم أداء المورد   -1

وأحباث من الناحيتني: النظرية والتطبيقية اليت كانت هتدف إىل تدقيق مفهومه، اال أنه ال يوجد 
داء مثل اتفاق عام حول تعريفه اضافة إىل اختالف املصطلحات املستخدمة للداللة على اال

 . ومن هذا السياق قدم الباحثون عدة تعريفات لالداء، أمهها: 24الكفاءة والفعالية
اليت تعين إعطاء  performareيعرف لغة بأنه إجناز عمل ما وهو يقابل الكلمة الالتينية 

اليت تعين إجناز  performanceالشكل الكلي لشيء ما واليت اشتقت منها الكلمة الالتينية 
ومت تعريفه أيضا بأنه: "قيام الفرد  25الكيفية اليت بواسطتها حتقق املؤسسة أهدافها. العمل او

ويرجع سبب االجتاه حنو الرتكيز على أداء  26باألنشطة واملهام املختلفة اليت تندج ضمن عمله."
العنصر البشري فقط على أن اإلنتاج اإلمجايل للمؤسسة ينتج عن التوفيق بني العديد من العوامل  

رأس املال، العمل، املعرفة؛ أما األداء فينحدر أو ينتج مباشرة من عنصر العمل وبالتايل فإن كل ك
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ويعرف األداء أيضا بأنه: "اجتاه  27عامل سيعطي األداء الذي يتناسب مع قدراته ومع طبيعة عمله.
وميكن  28 حنو املستقبل من خالل مفهوم القدرة على الذهاب إىل حيث تريد املؤسسة أن تذهب."

 القول عن املؤسسة أهنا حققت األداء، إذا قامت بتحقيق األهداف اليت سطرهتا. 
ويقصد باألداء البشري جمموعة من السلوكيات اإلدارية ذات العالقة املعربة عن قيام الفرد 
العامل بأداء مهمته وحتمل مسؤوليته وتتضمن جودة األداء وحسن التنفيذ واخلربة الفنية املطلوبة يف 

 29العمل فضال عن االتصال والتفاعل مع بقية أعضاء املنظمة وااللتزام بالنواحي اإلدارية للعمل.
وبالنظر للتعاريف السابقة الذكر ميكن تعريف األداء الوظيفي، بأنه سلوك ونشاط ميكن 
الفرد من إجناز املهمة أو اهلدف املخصص له بنجاح وحتقيق أهداف املؤسسة بكفاءة وفعالية وفقا 

 للموارد املتاحة.
هناك عدة معايري لتصنيف العوامل املؤثرة على األداء ميكن اجيازها العوامل المؤثرة في األداء:  -2

 يف:
حيث قسمت إىل عوامل خاضعة لتحكم املؤسسة، وأخرى  :معيار إمكانية التحكم فيها -

 غري خاضعة هلا.
وتتمثل هذه  30ارجية،: وهذه تصنف إىل عوامل ومؤثرات داخلية وخمعيار مصدر العوامل -

األخرية يف العوامل االقتصادية، السياسية، واالجتماعية السائدة يف اجملتمع الذي تنتمي له املؤسسة؛ 
أما املؤثرات الداخلية فتتمثل يف العوامل التنظيمية، البشرية، التقنية، املناخ التنظيمي، املمارسات 

ل. وسيتم الرتكيز على املؤثرات الداخلية املتعلقة اإلدارية، اجلوانب الفنية والعلمية ألداء األعما
 باملؤسسة والعامل، من أمهها مايلي:

وتتمثل يف أسلوب التنظيم املتبع القائم على اإلختيار العوامل التنظيمية )المناخ التنظيمي(:  -أ
ثل األفضل للمورد البشري مع حتديد العالقات بينهم، وكذا تقسيم املهام واملسؤوليات بينهم ويتم

تأثري املناخ التنظيمي على األداء يف توفري بيئة تنظيمية حمفزة لتطوير أساليب العمل وحتسني األداء 
وضمان إتقانه وجودته، باإلضافة إىل إنسجام اهليكل التنظيمي للمؤسسة مع أهدافها واستيعابه 

                                                                                            الحتياجاهتا من الوظائف والتخصصات.                                       
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تشمل هذه العوامل الصفات أو اخلصائص اليت متيز العوامل البشرية )الشخصية(:  -ب
ية، املورد البشري عن غريه من األفراد العاملني يف املؤسسة، مثل: املستوى التعليمي، احلالة االجتماع

 الرتكيبة البشرية، التوافق بني مؤهالت العمال ومناصبهم.
إن املعاملة احلسنة واإلشراف اجليد وإجياد عالقات طيبة وتكوين جو نطاق اإلشراف:  -ت

من الثقة واالحرتام يف العمل، يعترب من العوامل اهلامة يف رفع معنويات املرؤوسني. إذن ففعالية 
ال من األداء يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة الرئيس اإلشراف ودوره يف حتقيق مستوى ع

على جعل اآلخرين يقومون بأعماهلم بكفاءة وفعالية، وهذا يتطلب استعمال املشرف أساليب حتفيز 
 للمورد البشري.

تعترب عملية تقييم األداء من العمليات اهلامة اليت متارسها إدارة مفهوم وأهداف تقييم األداء:   -3
ية، وعليه فهي مهمة على مجيع مستويات املؤسسة، ابتداًء من اإلدارة العليا وانتهاًء املوارد البشر 

 بالعاملني يف أقسام ووحدات األنتاج. 
إنطالقا من االختالف حول مفهوم األداء فإنه توجد عدة وجهات نظر  :مفهوم تقييم األداء  -أ

إىل ذلك مل يتوصل الباحثون حول تعريف تقييم األداء، فلقد حظي بالكثري من اإلهتمام، رغم 
سيتم  العلمية. ولإلملام جبميع أبعاد عملية التقييم، النظر وجهات مجيع بني جيمع تعريف موحد

  عرض جمموعة من التعاريف:
تقييم األداء هو: "عملية دراسة وحتليل جوانب القوة والضعف اليت تكتنـف إجنـاز األنشـطة، 

مـــا يقصـــد بتقيـــيم األداء: "قيـــاس مـــدى قيـــام العـــاملني ك  31ســـواء علـــى مســـتوى الفـــرد أو املؤسســـة."
بالوظائف املسندة إليهم وحتقيقهم لألهداف املطلوبة منهم ومـدى تقـدمهم يف العمـل وقـدرهتم علـى 

تقيـــيم األداء علـــى أنـــه: "دراســـة وهنـــاك مـــن ينظـــر ل 32االســـتفادة مـــن فـــرص الرتقيـــة وزيـــادة األجـــور."
ــــك للحكــــم علــــى مــــدى وحتليــــل أداء العــــاملني ومالحظــــة ســــلوكاهت م وتصــــرفاهتم أثنــــاء العمــــل، وذل

جناحهم، وأيضا للحكـم علـى إمكانيـات النمـو والتقـدم للفـرد يف املسـتقبل، وحتملـه ملسـؤوليات أكـرب 
 33أو ترقيته لوظيفة أخرى."

وعليه، ميكن القول أن تقييم األداء هـو قيـاس ألداء العـاملني أثنـاء فـرتة زمنيـة حمـددة ودوريـة، 
هتم، ويــتم ذلــك مــن خــالل املالحظــة املســتمرة مــن قبــل املشــرفني يف معظــم األحيــان. وحتديــد كفــاء
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ويرتتــب علــى ذلــك إصــدار قــرارات تتعلــق بــالفرد العامــل يف املؤسســة، إمــا بتطــويره مــن خــالل بــرامج 
 التدريب، أو ترقيته وحتفيزه، أو االستغناء عن خدماته. 

ـــيم األداء:   -ب  مـــن العوامـــل األساســـية يف الكشـــف عـــن عمليـــة تقيـــيم األداء تعتـــربأهـــداف تقي
 34احلاجات التدريبية  للمورد البشري إذ تستهدف حتقيق جمموعة من األهداف، تتمثل يف ما يلي:

هتــدف عمليــة التقيــيم إىل الــربط بــني األهــداف التنظيميــة،  األهــداف علــى مســتوى المنظمــة:  -
لتنظيميــة، لــذلك ال بــد أن يكــون نظــام اإلســرتاتيجية، وأهــداف املــورد البشــري لتنفيــذ اإلســرتاتيجية ا

ــــا، يســــتجيب ألي تغيــــري يف إســــرتاجتية املنظمــــة، كمــــا تســــاعد علــــى حتســــني البيئــــة  ــــيم األداء مرن تقي
االجتماعية للعمل، كما تساعد عملية تقييم األداء على إعـداد سياسـة جيـدة للرقابـة. وميكـن القـول 

رتابط بــني األفــراد واملؤسســة، ومــن بــني األهــداف أن تقيــيم األداء وســيلة لتنميــة وزيــادة االنســجام والــ
أيضا تقومي برامج وأساليب إدارة املـوارد البشـرية؛ حيـث تعتـرب وظيفـة تقيـيم األداء مبثابـة الوظيفـة الـيت 

 تعمل على مراجعة ومتابعة باقي الوظائف.
ن مـن بـني أهـداف عمليـة تقيـيم األداء علـى مسـتوى املـديري األهداف علـى مسـتوى المـديرين: -

تنميــة قــدراهتم يف جمــاالت: اإلشــراف، التوجيــه، واختــاذ القــرارات الواقعيــة فيمــا يتعلــق بالعــاملني، كمــا 
تساعد املشرفني املباشرين على تفهم العاملني حتت إشرافهم، وحتسني االتصال هبم، مما يساعد على 

انــب، وتنميـــة قـــدرات تقويــة العالقـــات بــني الطـــرفني، وزيـــادة التعــاون لرفـــع الكفــاءة اإلنتاجيـــة مـــن ج
األفــراد مــن جانــب آخــر، كمــا تعمــل علــى تنميــة كفــاءة الرؤســاء، باإلضــافة إىل ذلــك فــإن معلومــات 
التقيــيم تســـتعمل يف العقـــاب، إذ أن املـــورد البشــري الـــذي يتعـــرض لعقوبـــة مــا يثبـــت ذلـــك يف ملفـــه، 

 35ويأخذ بعني االعتبار عند اختاذ قرار بشأن مستقبله الوظيفي.
مـن بـني أهـدافها أهنـا تسـاعد يف حتديـد االحتياجـات التدريبيـة  مستوى العمال: األهداف على -

ـــربامج التدريبيـــة ووضـــع خطـــط لرفـــع مســـتوى أدائهـــم وحتســـني  للعـــاملني، وتســـهيل مهمـــة تصـــميم ال
إنتــاجيتهم. ومــن خــالل عمليــة التقيــيم لــألداء يــتم حتديــد مــواطن الضــعف عنــد العامــل، مــن حيــث 

ة واإلدارية، وتكشف عن مدى قدرته على التأقلم يف بيئة عمله، كما تعمل القدرات واملهارات الفني
علـــى تنميـــة اإلحســـاس بـــروح املســـؤولية، أضـــف إىل ذلـــك فـــإن هـــذه العمليـــة متـــدد العـــاملني بتغذيـــة 

 باملقارنة مع ما كان متوقعا منهم. 36عكسية عن أدائهم،
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ضح أن عملية تقييم األداء للعاملني بناء على ما مت التطرق إليه سابقا يتأهمية تقييم األداء:  -ت
ذات أمهية كبرية يف املؤسسة ألهنا تسمح مبعرفة مراكـز اخللـل فيهـا ملعاجلتهـا، إذ أن التقيـيم مـن شـأنه 
أن خيلق  األجواء اإلدارية القـادرة علـى متابعـة األنشـطة اجلاريـة يف املنظمـة والتحقـق مـن مـدى التـزام 

م وواجبـــاهتم وميكـــن تبيـــان أمهيـــة تقيـــيم أداء العنصـــر البشـــري مـــن األفـــراد العـــاملني بإجنـــاز مســـؤولياهت
األهــداف الــيت يســعى إىل حتقيقهــا. حيــث تــزود هــذه العمليــة مســؤويل إدارات األفــراد يف املؤسســات 
املختلفــة مبعلومــات واقعيــة عــن أداء العــاملني فيهــا ممــا يعتــرب مؤشــرا لإلجــراء دراســات ميدانيــة تتنــاول 

الهتم وإنتــاجيتهم ومســتقبل املؤسســة نفســها، كمــا يعتــرب تقيــيم األداء مؤشــرا أوضــاع العــاملني ومشــك
لعمليـــات االختيـــار والتعيـــني ومـــنح احلـــوافز يف املؤسســـة. كمـــا تســـاعد املـــديرون علـــى اختـــاذ القـــرارات 
لتحســـني وتطـــوير أداء األفـــراد العـــاملني واقـــرتاح املكافـــآت املاليـــة بنـــاء علـــى مســـتوى األداء ومتيـــزه ممـــا 

 37د يف رفع الروح املعنوية وتقليل معدل دوران العمل.يساع
يتضح حسب ما مت التطرق إليه سابقا أن الصعوبات والمشاكل التي تواجه تقييم األداء:   -4

فهي مرحلة من مراحل عملية الرقابة لكنها من الناحية التطبيقية  -نظريا–عملية تقييم األداء سهلة 
واحلكم عليه موضوع حساس، لمورد البشري لكفاءة األداء قياس  ما تزال تطرح إشكاليات معقدة ف

 ومن أهم الصعوبات اليت تواجه املسري عند قيامه بعملية تقييم األداء:
تتعلـق هـذه الصـعوبات بنظـام التقيـيم حبـد ذاتـه والـيت تتمثـل يف صعوبات تتعلق بنظام التقييم:   -أ

ة معــايري التقيــيم وســوء اختيارهــا؛ عـدم الوضــوح يف حتديــد أهــداف التقيـيم؛ أضــف إىل ذلــك عــدم دقـ
وتظهر هـذه املشـكلة بسـبب عـدم قـدرة املنظمـة علـى فهـم غايـات املعيـار الـذايت أو املوضـوعي ومثـل 

وجود عدة عناصر هذا األمر يفوت على املنظمة فرصة استثمار هدف عملية التقييم. باالضافة إىل 
عـدم وجـود نظـام موضـوعي منـتظم جلمـع ا غري قابلة للقياس ممـا يـؤدي إىل صـعوبة قيـاس أدائـه، أيضـ

 38البيانات الالزمة لتقييم أداء العاملني أو وجود قصور وضعف يف النظام املطبق؛
تتعلـــق هـــذه الصـــعوبات بالقـــائمني بعمليـــة المتعلقـــة بالقـــائمين بعمليـــة التقيـــيم:  الصـــعوبات -ب

مباشـر أو غـري مباشـر،  التقييم وبصورة أدق خبصـائص املـورد البشـري القـائم بأعمـال التقيـيم وبشـكل
فإذا كان القائمون بالتقييم حـديثي اخلـربة يف جمـال العمـل اإلداري، فقـد مييلـون إىل القسـوة والصـرامة 
على عكـس ذوي اخلـربة اإلداريـة واإلدراك العـايل. وقـد مييـل بعـض القـائمني بعمليـة التقيـيم إىل الرفـق 
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ـــي م بشـــكل ســـلد ويفقـــد العمليـــة اهلـــدف بـــاآلخرين والتســـاهل معهـــم ممـــا يـــنعكس علـــى نتـــائج التقي
 39األساسي منها.

مـن الصـعوبات الـيت تـؤثر علـى عمليـة التقيـيم يف صعوبات تتعلـق بالعامـل الخاضـل للتقيـيم:  -ت
املؤسســة، وجــود صــراعات بــني العمــال أنفســهم أو بــني الرؤســاء واملرؤوســني مــن العمــال، وعــادة مــا 

  م ودراية بالوظيفة اليت يشغلها أكثر من رئيسه.ينشأ مثل هذا الصراع عندما يكون العامل على عل
 انعكاسات نظام التحفيز على أداء ومردودية المورد البشريثالثا، 

إن احلوافز بأنواعها تؤدي دورا أساسيا وفعاال ومؤثرا يف أداء املورد البشري، فهي تستهدف  
س على زيادة اإلنتاجية أو الروح املعنوية للعاملني بالدرجة األوىل، مما يؤثر يف العمل وينعك

ختفيضها، كما أن للتحفيز تأثريات اجيابية وأخرى سلبية على أداء املورد البشري باملؤسسة ميكن 
 اجيازها فيمايلي:

إن نظام احلوافز له أمهية وتأثري فعال يف مسار املؤسسة إذا ما استخدم التأثيرات االيجابية:  -1
ل هذه التأثريات يف شعور العمال بالقيمة واملسؤولية اجتاه بطريقة عقالنية وبعدالة وشفافية. وتتمث

إجناز العمل وذلك لتحكمهم يف خمرجات وظائفهم وحتقيق رضاهم وإشباع حاجاهتم الضرورية 
ة واالجتماعية، وهذا ما يولد لديهم القدرة على العطاء واالبتكار، ليحسنوا أدائهم املادية واملعنوي

باإلضافة إىل ذلك، فإن تقييم أداء  40ويرفعوا انتاجيتهم، وينعكس كل ذلك على مردودية املؤسسة.
العمال وقياس كفاءهتم اإلنتاجية، ومراقبتهم وربطهم بنظام حتفيز فعال يشجعهم على اإلخالص يف 

عمل والوفاء للمؤسسة واحلرص على مصلحتها. كما يؤدي األداء اجليد للعمل إىل حتسني اإلنتاج  ال
كما ونوعا مما يضمن توسيع احلصة السوقية للمؤسسة ويكسب العمال واملوظفني سلوكيات إجيابية 

م، وكل مما خيلق جوا من األلفة بينهم وحيد من كثرة النزاعات واخلالفات ويقوي أواصر احملبة بينه
هذا ينعكس اجيابيا على إنتاجيتهم وعلى سريورة العمل داخل املؤسسة، كما خيلق جو من الثقة بني 
العمال والرؤساء وتقوية روابط االتصال بينهم، وهذا ما حيث العامل على العطاء وتنفيذ األوامر 

 41دون مماطلة أو ختاذل.
كاسات سلبية على أداء املورد البشري ميكن أن يكون لنظام احلوافز إنعالتأثيرات السلبية:  -2

 42باملؤسسة خصوصا يف ظل إنعدام العدالة والشفافية يف عملية التحفيز وميكن توضيحها يف:
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تفاقم املشاكل بني العمال لعدم رضاهم عن عملية التقييم وما يرتتب عنها من حتفيز مما يؤدي  -
 جيتهم؛إىل اشتداد الصراع بينهم وهذا يؤثر على سري العمل وإنتا

تؤدي املنافسة بني املؤسسات يف استقطاب العمال املؤهلني وذوي الكفاءات واخلربات بدفع  -
أجور خيالية، وتقدمي حتفيزات مادية كبرية إىل تسرب العمالة إىل هذه املؤسسات، وبالتايل تفقد 

ذلك  على املؤسسة إطاراهتا بعد أن حتملت تكاليف عالية لتدريبهم وتكوينهم وتأطريهم، وينعكس 
 مردوديتها وحجم نشاطها سيما إذا استمر الوضع ومل تتخذ اإلجراءات الضرورية ملنع ذلك؛

يؤثر عدم التفاعل بني العمال وانعدام التواصل فيما بينهم وبني املرؤوسني على سريورة العمل  -
 وعلى تنفيذ املهام املطلوبة منهم وهذا ما ينعكس سلبا على مردوديتهم؛ 

افز مع اجلهد املبذول من قبل العمال مما يثبط من عزميتهم ويقلل من عدم تناسب احل -
 فعاليتهم؛

ثبات نظام احلوافز باملؤسسة وعدم إدخال تعديالت عليه مبا يتناسب مع التغريات احلاصلة  -
داخل املؤسسة ويف البيئة اخلارجية، حيسس العمال باإلمهال فيؤثر ذلك على معنوياهتم وسلوكياهتم 

 عدم انضباطهم مما يؤدي إىل ارتفاع معدل دوران العمل والغياب فيتأثر نشاط املؤسسة.ويزيد من 
 الجزائر -رابعا، الدراسة الميدانية في شركة إسمنت تبسة

مت ختصيص هذا اجلزء للدراسة التطبيقية بشركة إمسنت تبسة، وستكون حماولة لتجسيد ما مت 
 مشكلة على اإلجابة خالل من فروضها واختبار الدراسة تساؤالت على واإلجابة دراسته نظريا،

 .   الشركة يف املورد البشري أداء على التأثري يف املادية احلوافز فعالية مبدى املتعلقة الدراسة
 الوسائل من جمموعة توفر امليدانية الدراسة تصميم عملية تتطلبالميدانية:  الدراسة تصميم -1

 ملعاجلة استخدامه يتم الذي والربنامج فيه، املستعملة واألدوات البحث كاستمارة  لذلك، الالزمة
 واالستداليل اإلحصائي التحليل أدوات إىل إضافة إحصائيا، مجعها يتم اليت البيانات وحتليل

 املستخدمة.
 المعلومات على للحصول المستعملة واألدوات الدراسة حدود -أ

 عليها الدراسة لتطبيق منه أخوذةامل والعينة اجملتمع حتديد من بد ال: الدراسة وعينة مجتمل -
 االجتماعية العلوم يف امليدانية البحوث وأن السيما تعميمها، ميكن نتائج إىل الوصول بغرض
ويتكون جمتمع الدراسة من كافة  .منه املأخوذة العينة خالل من اجملتمع خصائص بتقدير تسمح
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 حسب (2014)هناية ديسمرب  عامل 357 عماهلا عدد البالغ تبسة، إمسنت شركة املوظفني يف
العمال الذين هلم عالقة بالعملية على  الدراسة حيث اقتصرتبالشركة،  البشرية املوارد مصلحة

لألفراد  األداء معدل مستوى على التأثري يف أساسي دوراإلنتاجية وذلك ملا للحوافز املادية من 
 201ن جمتمع الدراسة الذي يبلغ م %50والذي يربز يف إنتاجيتهم، وبالتايل مت حتديد ما نسبته 

 توزيع مفردة، ومت 100مفردة، أي قدر حجم العينة بـ  357عامل، من اجملتمع الكلي املكون من 
 االستعانة مت البيانات، مجع يف استعماالً  األدوات أكثر من االستمارة باعتبارعليهم،  االستبيانات

 حول وشعورهم آرائهم عن وتعرب العمال ختص اليت املعلومات من ممكن عدد أكرب مجع يف هبا
 باألسئلة خاص األول القسم: رئيسيني قسمني على االستمارة اشتملت الدراسة، وقد موضوع
 :يلي كما  مقسمة حماور ثالثة الثاين القسم تناول بينما الشخصية؛ بالبيانات املتعلقة

 املؤسسة. يف األداء مبستوى بقياس اخلاصة العبارات: األول المحور -
 .احلوافز منح يف واإلنصاف العدالة بواقع اخلاصة العبارات: الثاني المحور -
 يف املورد البشري أداء حتسني يف احلوافز مسامهة مبدى اخلاصة العبارات: الثالث المحور -

 املؤسسة.
الذي عنده تقبل أو ترفض فرضيات العدم؛  0.05ومت حتديد مستوى الداللة احلرج بـ 

م إذا كان مستوى الداللة احملسوب يف الربنامج أكرب من مستوى الداللة حيث تقبل فرضية العد
 احلرج، والعكس.

 والقيام الدراسة فرضيات اختبار لتسهيل :المستخدمة اإلحصائي التحليل أساليب -ب
 اإلحصائي التحليل برنامج استخدام مت أكرب، وبدقة بسرعة البيانات ومعاجلة الالزمة، باحلسابات

 اإلحصائية االختبارات من كبرية  جمموعة على حيتوي برنامج وهو 43(SPSS) عيةاالجتما للعلوم
. باإلضافة واالحندار التباين حتليل مثل تعقيًدا وأكثرها املعياري واالحنراف واملتوسط التكرارات: مثل
 يف T-test سيمانوف واختبار اختبار كما مت استخدام(  Chi Square) كاي  مربع قيمةإىل 

 .رضياتالف اختبار
 على باالعتماد املؤسسة من عليها املتحصل البيانات تفريغ سيتمالنتائج:  وتحليل عرض -1

 االستمارة.
 عينة وخصائص مسات من واالستفادة التعرف بغرضالدراسة:  عينة خصائص تحليل -أ
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 ائجالدراسة، سيتم عرض البيانات الدميغرافية املتعلقة باألفراد الذين مت استجواهبم، حيث كانت النت
 اآليت: النحو على

 : يتضمن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس مع توضيع النسب املئوية والتكرارات.الجنس -
 توزيل أفراد العينة حسب الجنس:1الجدول رقم 

 % التكرار التكرار                         البيان            
 %88.75 71 ذكور
 %11.25 9 إناث

 %100 80 المجمــــوع
 Excel: من إعداد الطالب باالعتماد على إجابات أفراد العّينة وخمرجات برنامج المصدر

من األفراد الذين مت استجواهبم  %88.75، أن نسبة 1يتضح من خالل اجلدول رقم 
فهي إناث، وهذا راجع أساسا إىل طبيعة نشاط  %11.25ذكور، أما النسبة املتبقية واليت متثل 

 املؤسسة.
يتضمن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فئات العمر مع توضيع النسب املئوية : رالعم  -

 والتكرارات.
 توزيل أفراد العينة حسب العمر: 2الجدول رقم

 Excel: من إعداد الطالب باالعتماد على إجابات أفراد العّينة وخمرجات برنامج المصدر

أن غالبيتهم لديهم خربات طويلة يف جمال العمل داخل املؤسسة حمل  2تؤكد نتائج اجلدول رقم 
 اسة.الدر 

 يتضمن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي. : العلمي المؤهل  -
 
 

 % التكرار التكرار                                 البيان         
 %15 12 سنة 30أقل من       
 %22.5 18 سنة 40إلى  31من       

 %23.75 19 سنة 50إلى  41من       
 %38.75 31 سنة فأكثر51من       

 %100 80 المجمــــوع
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 توزيل أفراد العينة حسب المؤهل العلمي:3الجدول رقم 
 % التكرار التكرار                    البيان          

 %11.25 9 ابتدائي
 %17.5 14 متوسط
 %32.5 26 ثانوي
 %38.75 31 جامعي
 %100 80 عالمجمــــو 

 Excel: من إعداد الطالب باالعتماد على إجابات أفراد العّينة وخمرجات برنامج المصدر

أن أغلبية املبحوثني جامعيني، حيث هذه النسبة من اجلامعيني  3 يظهر اجلدول رقم
 ستساعد املؤسسة، إذا أتيحت هلا الفرصة، على التغيري وتطوير أساليب جديدة  يف العمل.

 : يتضمن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات العمل. عملسنوات ال  -
 توزيل أفراد العينة حسب سنوات العمل :4 الجدول رقم
 % التكرار البيان               التكرار

 %8.75 7 سنوات 5أقل من 
 %18.75 15 سنوات 10إلى  5من 

 %30 24 سنة 15إلى  10من 
 %40 32 سنة فأكثر 15من 

 %100 80 عالمجمــــو 
 Excel: من إعداد الطالب باالعتماد على إجابات أفراد العّينة وخمرجات برنامج المصدر

وهذا راجع أساسا أن أغلبية العمال ذوو أقدمية يف العمل  4يالحظ من خالل اجلدول رقم
 إىل ختفيض معدالت التوظيف باملؤسسة، واعتمادهم على العمالة املؤقتة وذوي العقود.

مت حتليل إجابات أفراد العينة حول احملاور الثالث يف ليل إجابات أفراد العينة: عرض وتح  -ب
 .SPSSاالستبيان من خالل خمرجات برنامج 

مت حساب التكرارات، النسب عرض وتحليل إجابات أفراد العينة في المحور األول:   -
لة اإلحصائية إلجابات املئوية، املتوسطات احلسابية، االحنراف املعياري، قيمة مربع كاي، والدال

 مفردات الدراسة على حمور مستوى األداء للمورد البشري يف املؤسسة حمل الدراسة. 
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 اإلجابة على أسئلة المحور االول :5جدول رقم ال
 المتوسط رقم السؤال

 الحسابي
c االنحراف المعياري

2X t
2X 

1 26.67 24.78 46.075 5.99 
2 26.67 23.86 42.7 5.99 
3 40 24.04 14.45 3.841 
4 40 15.55 6.05 3.841 
5 26.67 15.95 19.075 5.99 
6 40 32.52 26.45 3.841 
7 26.67 29.28 64.3 5.99 

cأن أعـــاله يبـــني اجلـــدول 
2X  يف مجيـــع االســـئلة اخلاصـــة  0.05دالـــة عنـــد مســـتوى معنويـــة
cمــن حتليــل اجلــدول أن  بــاحملور االول، كمــا يتبــني لنــا أيضــا

2X  >t
2X ، وبالتــايل هــذا يــدل علــى

وهـذا يـدل أن اإلجابـات كانـت ذات داللـة  0.05دالـة عنـد مسـتوى معنويـة   2xاملتوسط احلسايب 
 مما يدل على درجة التجانس العالية يف إجابات املبحوثني.إحصائية، أي مل تكن نتيجة للصدفة، 

ت، النسب املئوية، مت حساب التكرارا عرض وتحليل إجابات أفراد العينة في المحور الثاني: -
املتوسطات احلسابية، االحنراف املعياري، قيمة مربع كاي، والداللة اإلحصائية إلجابات مفردات 

 الدراسة على حمور مستوى العدالة واالنصاف يف منح احلوافز يف املؤسسة حمل الدراسة.
 : اإلجابة على أسئلة المحور الثاني6الجدول رقم 

c االنحراف المعياري يالحساب المتوسط رقم السؤال
2X t

2X 
8 40 19.79 9.8 3.841 
9 26.67 16.85 21.325 3.841 

10 40 2.000 0.05 3.841 
11 26.67 10.97 9.025 5.99 
12 40 15.56 6.05 3.841 
13 40 11.31 3.2 3.841 
14 40 18.38 8.45 3.841 

cأن أعـــاله يبـــني اجلـــدول 
2X  مجيـــع االســـئلة اخلاصـــة يف  0.05دالـــة عنـــد مســـتوى معنويـــة

وهـذا  0.05دالـة عنـد مسـتوى معنويـة   2xوبالتايل هـذا يـدل علـى املتوسـط احلسـايب باحملور الثاين، 
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يـدل أن اإلجابــات كانــت ذات داللــة إحصــائية، أي مل تكـن نتيجــة للصــدفة، إذ جــاءت اإلجابــات 
 بحوثني.مما يدل على درجة التجانس العالية يف إجابات امل  40بوزن نسد تقريبا 

مت حساب التكرارات، النسب عرض وتحليل إجابات أفراد العينة في المحور الثالث:  -
املئوية، املتوسطات احلسابية، االحنراف املعياري، قيمة مربع كاي، والداللة اإلحصائية إلجابات 

 مفردات الدراسة على حمور مستوى األداء للعاملني يف املؤسسة حمل الدراسة.
 اإلجابة على أسئلة المحور الثالث :7الجدول رقم 

 المتوسط رقم السؤال
 الحسابي

c االنحراف المعياري
2X t

2X 

15 26.67 15.94 19.075 5.99 
16 40 18.38 8.45 3.841 
17 40 31.11 24.2 3.841 
18 40 32.53 26.45 3.841 
19 40 41.01 42.05 3.841 
20 40 32.53 26.45 3.841 
21 40 48.08 57.08 3.841 

cأن  يوضح اجلدول أعاله
2X  >t

2X 2، وبالتايلx  وأن  0.05دالة عند مستوى معنوية
مما يدل على درجة التجانس  26.67اإلجابات كانت ذات داللة إحصائية، بوزن نسد متوسط 

 العالية يف إجابات املبحوثني حول عبارات احملور الثالث 
ار الفرضيات الفرعية املوضوعة سابقا، واليت م يف هذا العنصر اختبتسياختبار الفرضيات:  -2

تندرج ضمن الفرضية الرئيسية: ما مدى فعالية احلوافز املادية يف التأثري على أداء املورد البشري يف 
 مؤسسة حمل الدراسة.

مسرنوف  -كوجملروف يف البداية سيتم عرض اختباراختبار التوزيل الطبيعي:  -
(Kolmogorov-Smirnov)  وهو ال، أم الطبيعي التوزيع تتبع البيانات هل عرفةمل 

 توزيع يكون أن تشرتط املعلمية االختبارات معظم ألن الفرضيات، اختبار حالة يف ضروري اختبار
 طبيعيا. البيانات
 الطبيعي. التوزيع بياناته تتبع جمتمع من مسحوبة العينة بيانات :Ho العدمى  الفرض
 الطبيعي. التوزيع بياناته تتبع ال جمتمع من سحوبةم العينة بيانات :H1 البديل  الفرض
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 سمرنوف -ف كولمجرو  نتائج إختبار:8جدول رقم 
إحصائي 
 االختبار

 درجات الحرية
 Sig.(P.value) االحتمال 

 
 مستوى المعنوية

0.098 31 %0.083 0.05 

 قيمة  أن سيمنروف، – كلوجمروف الختبار اإلحصائي التحليل أعاله نتائج اجلدول يوضح
P.value البيانات أن على وهذا يدل5% املعنوية  مستوى من أكرب وهى 0.083% تساوى 

 بأن القائل العدمي الفرض نقبل املعلمية، وبالتايل االختبارات استخدام وجيب لطبيعي  التوزيع تتبع
 .الطبيعي التوزيع بياناته تتبع جمتمع من مسحوبة العينة بيانات

 ى:الفرضية الفرعية األول -
 مستوى أداء املورد البشري يف املؤسسة حمل الدراسة ال يعد مرتفعا. :Ho العدمى الفرض
 مستوى أداء املورد البشري يف املؤسسة حمل الدراسة مرتفع. :H1 البديل الفرض

  test-T .44والختبار الفرضية ميكن استخدام اختبار كاي تربيع أو اختبار 
  اختبار كاي تربيل -أ

 تائج اختبار كاي تربيل ن :9الجدول رقم
 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة مربل كاي 

 *0.019 10 25.58 مستوى أداء  األفراد

 فأقل 0.05*دال إحصائيا عند مستوى داللة 
 10عند درجة حرية  25.58تشري نتائج اجلدول أعاله إىل أن قيمة مربع كاي تساوي 

 الفرض البديل نقبل وبالتايل ى املعنوية احلرج.وهو أقل من مستو  0.05ومستوى معنوية يساوي 
 مستوى أداء األفراد للعاملني يف املؤسسة حمل الدراسة مرتفع.أن  القائل

 :T-testاختبار  -ب
 T-Testنتائج اختبار : 10الجدول رقم 

مستوى  درجات الحرية Tقيمة  
 الداللة

 *0.09 9 0.484 المورد البشريمستوى أداء  

 فأقل. 0.05د مستوى معنوية *دال إحصائيا عن
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 09عند درجات حرية  0.484تساوي  Tإىل أن قيمة  9رقم  تشري نتائج اجلدول
، وهو أكرب من مستوى الداللة احلرج، لذلك ترفض الفرضية العدمية 0.09ومستوى داللة يساوي 

وهذا  اسة مرتفع،يف املؤسسة حمل الدر مستوى أداء املورد البشري  وتقبل الفرضية البديلة القائلة بأن
 يعين أن الفرضية األوىل خاطئة.

 الفرضية الفرعية الثانية: -
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلنصاف والعدالة يف منح احلوافز  :Ho العدمى الفرض

 ومستوى أداء العاملني يف املؤسسة حمل الدراسة.
اف والعدالة يف منح احلوافز توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلنص :H1 البديل الفرض

 ومستوى أداء العاملني يف املؤسسة حمل الدراسة
 نتائج اختبار كاي تربيل :11الجدول رقم 

مستوى  درجات الحرية قيمة كاي مربل 
 الداللة

 *0.043 10 10.205 اإلنصاف والعدالة 

 10حريـة  عنـد درجـة 10.205تشري نتائج اجلدول أعاله إىل أن قيمة مربع كـاي تسـاوي 
ممـــا يؤكـــد قبـــول الفرضـــية  وهـــو أقـــل مـــن مســـتوى املعنويـــة احلـــرج. 0.043ومســـتوى معنويـــة يســـاوي 

ـــة إحصـــائية بـــني اإلنصـــاف والعدالـــة يف مـــنح احلـــوافز  العدميـــة بعـــدم وجـــود عالقـــة اجيابيـــة ذات دالل
مسـتويات  تـدين بومستوى أداء العاملني يف املؤسسة حمل الدراسة، وتبني هذه النتيجة أنه من أسبا

 ومنه الفرضية الثانية صحيحة. األداء يرجع لعدم اإلنصاف يف منح احلوافز ملن يستحقها.
 الفرضية الفرعية الثالثة -
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للحوافز املادية على حتسني األداء للعاملني :Ho العدمى الفرض

 .يف املؤسسة حمل الدراسة 
 ذو داللة إحصائية للحوافز املادية على حتسني األداء للعاملنييوجد أي أثر  :H1 البديل الفرض

 .يف املؤسسة حمل الدراسة
 
 



 صالح محرزأ،                                                                مجلة االقتصاد الصناعي  

194 

 

 : نتائج اختبار كاي تربيل 12الجدول رقم 
 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة كاي مربل .

 مساهمة الحوافز في تحسين أداء
  المورد البشري

27.90 31 0.037* 

 31عند درجة حرية  27.90ن قيمة مربع كاي تساوي تشري نتائج اجلدول أعاله إىل أ
 العدمي الفرض نقبل وبالتايل وهو أقل من مستوى املعنوية احلرج. 0.037ومستوى معنوية يساوي 

، ومنه الفرضية الثالة يوجد أثر ذو داللة إحصائية للحوافز على حتسني األداء للعاملنيأنه ال  القائل
 صحيحة

  جمموعة من النتائج واملالحظات فيما يلي:ج : ميكن إدرا نتائج الدراسة -3
يف شركة إمسنت تبسة مرتفع( مع  املورد البشريتوافق الفرضية األوىل )ال يعد مستوى أداء مل ت -

النتائج اليت مت التوصل إليها من حتليل احملور األول يف االستبيان، حيث وجد أن مستوى األداء لدى 
وكاي تربيع، وبذلك مت رفض  T-Testك مع نتائج اختبار العاملني باملؤسسة مرتفع، وتوافق ذل

 .الفرضية األوىل
اتفقت الفرضية الثانية )ليس هناك إنصاف وعدالة يف منح احلوافز للعمال على مستوى شركة  -

إمسنت تبسة( مع النتائج اليت مت التوصل إليها من حتليل احملور الثاين، حيث وجد أنه ال يوجد 
نتائج اختبار كاي تربيع. وبذلك مت  حسباحلوافز على العاملني باملؤسسة، إنصاف وعدالة يف منح 

 قبول الفرضية الثانية.
أضف إىل ذلك قبول الفرضية الثالثة )أداء األفراد العاملني يف شركة إمسنت تبسة ال يتأثر  -

لتوصل إليها من باحلوافز املادية املطبقة واملقدمة من  قبل اإلدارة( حيث توافقت مع النتيجة اليت مت ا
 حتليل حمور الدراسة الثالث إذ أن نتائج اختبار مربع كاي أكدت ذلك.

جيدون صعوبة يف التأقلم مع القوانني واألنظمة املعمول هبا أن أغلبية أفراد  الدراسة بينت -
ويرغبون يف العمل مبعزل عن هذه القيود، بدعوى أن القوانني وإجراءات العمل املوضوعة صيغت 

نهم ودون إشراكهم فيها، مما يدفعهم للتمرد عليها أحيانا أو االنصياع هلا دون رد فعل، بعيدا ع
 خلوفهم من فقدان أعماهلم.



 صالح محرزأ،                                                                مجلة االقتصاد الصناعي  

195 

 

أفادت الدراسة أن أغلبية املبحوثني يستفيدون من اآلراء املخالفة آلرائهم، كما أهنم يسعون  -
ولون إجياد احللول دائما للحصول على تعليمات مفصلة قبل البدء يف العمل، كما أهنم حيا

 ملشكالت العمل حىت يف أوقات الراحة، ويسعون إىل عدم تكرار ما يقوم به اآلخرون.
املقابالت مع مسؤويل املؤسسة، وجد أن لدى املركب نظام اتصاالت متطور  خالل من -

extranet،  يتوفر على أحدث ما توصلت له التقنيات احلديثة يف جمال االتصال، كلف الشركة
وصيانته أمواال كثرية، بغية تسيري وتسهيل تنقل املعلومات من وإىل اإلدارة،  مما جيعل وجوده  تركيبه

فيها ذو أمهية، خاصة عند حدوث عطب أو ظهور مشاكل يف العملية اإلنتاجية، تستدعي آراء 
 وحلول من القائمني على العمل حىت ولو كانوا خارج املؤسسة ومكان حدوث املشكل.

ظــل البيئــة املتقلبــة تتواجــه املؤسســات يف معركــة شرســة لكســب املــورد البشــري الكــفء يف  الخاتمــة:
الــذي ميكــن أن يــدعم موقعهــا التنافســي ويضــمن هلــا البقــاء. وللحصــول علــى األفــراد الــذين ميتلكــون 
مثـــــل هـــــذه اخلصـــــائص والســـــعي للمحافظـــــة علـــــيهم وحتقيـــــق مســـــتويات أداء مرتفعـــــة، أصـــــبح علـــــى 

طرائــق أكثـــر فاعليـــة يف حتفيـــزهم لالســتغالل األمثـــل ملعـــارفهم ومهـــاراهتم.  املؤسســات الســـعي إلجيـــاد
لذلك كان البد من وجود وسيلة ميكن بواسطتها الوقوف على مدى كفاءة املورد البشري من خالل 
وضـع نظــام للحــوافز يف املؤسســات قــائم علــى أســس علميــة صــحيحة وســليمة، مــن أجــل زيــادة أداء 

 زيادة األداء الكلي للمؤسسة. املوارد البشرية وبالتايل
ومــن هــذا املنطلــق جــاءت هــذه الدراســة حملاولــة كشــف طبيعــة تــأثري احلــوافز املاديــة علــى أداء 

،   -اجلزائــر – املـورد البشــري يف املؤسسـات الصــناعية. أجريــت الدراسـة امليدانيــة بشــركة إمسنـت تبســة
 وضوعة سلفا. كان ذلك من خالل البحث عن إثبات أو نفي فرضيات الدراسة امل

بعد إجراء الدراسة التطبيقية وتفسري نتائج االستمارة اليت وزعت على العمال يف املؤسسة 
 بينتحمل الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة واإلجابة على الفرضيات الثالث، 

يف مؤسسة إمسنت  العاملني أداء حتسني يف املادية احلوافز لفعالية نظام ال يوجد أثر أنه الدراسة
 رفع يف أهدافه يف املؤسسة حمل الدراسة، لتحقيق احلوافز نظام جناعة على عدم يدل وهذا تبسة،

 لعماهلا بالدرجة األوىل، وأداء املؤسسة ككل بالدرجة الثانية. األداء وحتسني
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 العالمي الجديد العولمة والنظام
  1 جامعة باتنة، مراد خروبيد. 

 1ة باتنة عماج ،رار سز يز لعا دعب .أ
 :ملخص

يدخل االقتصاد العاملي القرن احلادي والعشرون وقد بدأت املتغريات االقتصادية العاملية 
الساحة الدولية منذ الثمانينات  علىهذه املتغريات واليت تالحقت  دتعدتواإلقليمية تأيت مثارها و 

ثورة كاملة يف النظام االقتصادي العاملي معين أن هناك جمموعة املتغريات السريعة والعاصفة اليت 
عالقات قوة جديدة مبا يتضمنه ذلك من حتوالت يف األفكار السائدة يف التعريف  إىلتؤدي 

 الساحة العاملية. علىيع األطراف وتقسيم األدوار وتوزيع املواد وفرص النمو املتاحة يف مج
: Résumé 

L'économie mondiale entre le vingt-et-un siècle avoir des variables 

économiques mondiales et régionales ont commencé à se concrétiser la 

promesse de ces variables, qui sont apparus sur la scène internationale 

depuis la révolution des années quatre-vingt complète dans le système 

économique mondial qui signifie qu'il ya des changements rapides et la 

tempête qui conduisent à de nouvelles relations de pouvoir, y compris 

le renforcement des changements dans les idées énoncées qui prévaut 

dans la définition et la répartition des rôles et la distribution du matériel 

et des opportunités de croissance dans tous les partis sur la scène 

mondiale. 

 املقدمة:
تغريات عديدة لقد شهد االقتصاد العاملي، ابتداء من فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية 

استغرقت سنوات طويلة، حىت بدأ العامل يلمس آثارها اآلن حيث سقطت احلواجز واحلدود 
 اجلغرافية واجلمركية، وتقدمت تقنيات االتصاالت. وميكن عرض أهم هذه التغريات فيما يلي:

التوجه حنو عوملة االقتصاد أو التكامل االقتصادي العاملي، ومن مث أصبحت  –1     
قات االقتصادية العاملية حمل تركيز الشركات يف كافة أحناء العامل، وخاصة مع ظهور مفاهيم العال

 املزايا التنافسية كبديل ملفاهيم املزايا النسبية.
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إبراز الطبيعة التنافسية والتكاملية للسوق العاملية وذلك من خالل ما عكسته دورة  –2    
 االقتصاد العاملي مجم عنه إدخال العديد من املنتاات من تغريات يف –التفاقية اجلات  –أورجواي 

سة ضمن قواعد التاارة العاملية ومن أبرزها : اخلدمات التاارية واملالية، واملنتاات غري امللمو 
 كربامج احلاسب اآليل (، وبرامج محاية امللكية الفكرية.)

ن إبداعات يف جماالت االستثمار الكثيف يف جماالت التكنولوجيا، وما أدت اليه م –3   
االتصاالت، وحتسينات يف وسائل وصناعة النقل، مما مكن من القدرة على االتصال باألسواق يف 

 أحناء العامل، ونقل السلع عرب احلدود.
بروز التكتالت االقتصادية اإلقليمية والدولية ملواجهة التغريات احلاصلة يف العامل  –4   

 واملتمثلة يف شبح العوملة.
م هذه املتغريات أو اخلصائص اجلديدة االقتصاد العاملي هي الثورة التكنولوجية الصناعية وأه

وثورة املعلومات وشركاته املتعددة اجلنسيات أو عابرة القارات وبروز اجلان ومنظمة التاارة العاملية، 
املهيمنة الدولية  باإلضافة إيل تغري هيكل القوة النسبية بني الدول الصناعية الرأمسالية املتقدمة و

حتاد السوفيايت وتفكك الكتلة االشرتاكية ناهيك الاللواليات املتحدة األمريكية واالهنيار الكبري يف 
 يف األزمة االقتصادية العاملية املعاصرة 

 خصائص النظام العاملي اجلديد وهي: علىوسنطرق يف هذه الدراسة 
 الثورة التكنولوجية الصناعية- (1
 االقتصادية المعاصرةالتكتالت  (2
 اتفاقية الجات والمنضمة العالمية للتجارة (3
 العولمة (4

 الثورة التكنولوجية الصناعيةأوال:
متثل الدافع الرئيسي  علي أن الثورة التكنولوجية الصناعية الثالثة نييتفق الكثري من االقتصادي

لتكنولوجية الشاملة لتحالف القتصادية اا يف ذلك تفوق القدرة االقتصادية العاملية مبللمتغريات ا
الدول الرأمسالية و تشري كافة الدالئل إيل الدور احلاسم الذي لعبته هذه الثورة يف إعادة تشكيل 

 النظام الدويل وكوهنا احملرك اهلام للتغري يف اجلوانب املختلفة من العالقات الدولية 
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حاق بالثورة الثالثة بشرط تبين لويتوزع الفكر االقتصادي العريب ما بني نزعة تؤكد إمكانية ال
إسرتاجتية اقتصادية مالئمة ترتكز إيل التصنيع التصديري وقوي السوق وحترير التاارة ونزعة تري 
استحالة االنضمام إيل الثورة الصناعية الثالثة والدول الصناعية املتقدمة حيث تضع هذه الدول قيود 

 أمام الدول النامية يف اللحاق هبذه الثورة
تفق االقتصاديون العرب بشأن تعاظم املخاطر وضآلة الفرص املرتتبة علي اشتداد نزعة وي

العاملية االقتصادية واحلمائية يف املراكز الصناعية املسيطرة والتمايز والتهميش يف األطراف املتخلفة 
 التابعة 

 1ما هي الثورة التكنولوجية الصناعية الثالثة (1
يرتبط النظام العاملي مبستوي التكنولوجيا السائدة وتوزيعها علي أطراف وخالل عقد 
الثمانيات برز إيل السطح تواجد ثورة تكنولوجية صناعية ثالثة ترتكز علي التحكيم يف العقل 
اإلنساين وتنميته فضال عن تقليده مبخرتعات اإللكرتونات الدقيقة وتتميز بأهنا تقوم علي االستثمار 

ألساسي يف جمال البحوث العلمية املكثفة حبيث أن االستثمار فيه يعد جزءا أساسيا من االستثمار ا
الكلي يف العلية اإلنتاجية وتعتمد هذه الثورة علي مصدر متادد وهو التدفق الالمتناهي للمعرفة 

 واألفكار.
ميالدها وقاعدهتا وتتوقف تشكيل النظام العاملي علي منازات هذه الثورة واليت يشهد العامل 

األساسية توجد يف كال من أوروبا والواليات املتحدة األمريكية اليابان وتقوم هذه الثورة علي التطور 
الكبري يف جماالت الفضاء واملعلومات والعقول اإللكرتونية واهلندسة الوراثية وهذه اجملاالت مجيعها 

ليت مجحت الدولتان يف تكوينها بشكل تقوم علي قاعدة واسعة للبحوث العلمية والتكنولوجية ا
 يتفوق علي باقي الدول 

لعملية اليت جتري يف ظل اماتيكي وعلي ذلك فإن جوهر و تو ويتمثل جوهرها يف التشغيل األ
 هذه الثورة الصناعية التكنولوجية املعاصرة تتمثل يف السيطرة علي اجملاالت اآلتية.

 في الكبر  هالسيطرة الالمتناهي -1
 ه في الصغر الالمتناهيالسيطرة  -2
 في التعقيد. هالسيطرة الالمتناهي -3
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وعلي ذلك فإن هذه الثورة التكنولوجية املعاصرة قد جعلت من العلم والتكنولوجية نفسها قوة 
إنتاجية مباشرة مبعين أن العلم أصبح يندمج اندماجا عضويا يف عمليات اإلنتاج املادية ومنت مث 

مذهل حبيث صار هو نفسه عملية اقتصادية مباشرة وأصبح هو أصبح يوسع هذا اإلنتاج بشكل 
العنصر األكثر إجيابية وثورية يف التوسيع اهلائل والفعال اإلنتاج كميا ونوعيها كما أصبحت نتائج 
 البحوث العلمية والتكنولوجية هي األساس األول الدخار منتاات جديدة وتطوير ملنتاات احلالية.

ك حماور بعينها ستعطي حيزات إسرتاتياية لتلك الدول اليت تقود ووسط هذه الثورة فإن هنا
فيها إنتاجها، وتقسيم هذه اجملاالت واليت يشكل التفوق فيها قيادة التكنولوجية يف النظام العاملي 

 2بشكل عام إيل:
السالح أثر كبري يف حتديد  اكان لتطور تكنولوجي مجاالت التكنولوجية العسكرية: -1

 لنسبية بني الدول وهذا التطور سار يف اجتاهني: عالقات القدرة ا
كان هذا التطور دور رئيسي يف منع نشوب حرب   : تطور تكنولوجيا السالح النووي -أ

عاملية ثالثة نتياة للتوازن بني القوي النووية الكربى يف ظل حالة التشبع النووي والتقديرات اهلائلة ملا 
كنولوجيا التأثريات النووية يهدف إيل تقليل التأثري ينام عنها من دمار والتطور املرتقب يف ت

ألتدمريي، والتطور املستقبلي يف لسالح النووي ينحصر يف تكنولوجيا النظم احلاملة للسالح النووي 
 ونظم املراقبة واالستطالع واإلنذار املبكر.

مباشرا على ال شك أن نتائج احلروب هلا تأثري  :الحرب الحديثة وتكنولوجيا السالح -ب
تكنولوجيا السالح وكذلك فإن التطور املتصاعد يف تكنولوجيا السالح يرتك بصماته يف التخطيط 
للحروب القادمة وتشور تساؤالت عن املوضوعات ذات األمهية اخلاصة واملطروحة يف ساحة الفكر 

صال واالستطالع العسكري وعالقتها بالتطور يف تكنولوجيا السالح كأجهزة القيادة والسيطرة واالت
 وأمهيتها بالنسبة للحرب احلديثة.

ميكن حتديد حمال التكنولوجيا املدنية يف ثالث جماالت  تطور التكنولوجيا المدنية: -2
رئيسية ويتبلور اجملال األول يف تكنولوجيا املعلومات والعقول اإللكرتونية واجملال الثابت يتبلور يف 

هلا حمل املواد الطبيعية القدمية بينما يتبلور اجملال الثالث يف تكنولوجيا ختليق املواد اجلديدة وإحال
 تكنولوجيا احليوية.
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حدث تقدم كبري يف جمال القدرة على  ثورة تكنولوجيا المعلومات والعقول اإللكترونية: -أ
ختزين املعلومات وكان الرتانزيستور هو فاحتة إلنتاج أجزاء إلكرتونية ومتكاملة أدت إيل تناقض كبري 

احلام وذات قدرة متزايدة علي ختزين املعلومات واخنفاض هائل يف التكاليف كما أن الذاكرة  يف
الصناعية تتزايد نتياة التطورات يف تكنولوجية العقول اإللكرتونية فمتوقع أن تزداد الطاقة التخزينية 

 هي عليه .ماأضعاف  عشرةللمعلومات واستخدامها واستعدادها مبقدار 
ومن هنا أصبحت تكنولوجيا املعلومات تقوم بالدور الرئيسي يف التقدم العلمي والتكنولوجي 
الراهن وكثر احلديث عن والدة قطاع اقتصادي جديد هو قطاع املعلومات أي أننا نصدد جمتمع 
يقوم علي خلق قيمة مضافة مصدرها املعلومات. وقد أدت ثورة تكنولوجيا املعلومات إيل خلق 

 تميز مبميزات فريدة أمهها:صناعة ت
 إهنا صناعة كثيفة العمل ورأس املال وذات قدرة كبرية علي الرتكيز. -
إهنا صناعة متثل درجة عالية من تدويل رأس املال ويتم إنتاجها علي مستوي عايل من  -

 حيث أسواق املال واخلدمات والعمل واملنتاات. 
لدول الصناعية املتقدمة والدول النامية فهي إهنا صناعة تربز فيها التبعية التكنولوجية بني ا -

تؤدي إيل تقسيم دويل جديد للعمل يستبد عددا كبري من الدول النامية من مرتبة اجملتمع أملعلمايت 
 اليت تسيطر الدول املتقدمة وبدرجة عالية غلي تكنولوجيا.

علي إهنا صناعة عملت علي جعل العامل قرية صغرية بإمكان كل فرد فيه أن يعرتف  -
أساليب حياة أمناط استهالك وتطلعات املستقبل لغريه من األفراد ومما يزيد من أمهية ثورة ملعلومات 
وجيعلها أداة حامسة من أدوات القوة والنفوذ أهنا ال تعرف املسافات والتوقعات اجلغرافية كما أهنا 

 تتميز بلقاءاهتا الواسعة 
ة املواد البرت وكيماوية حيث يتم استخراج وهي الثور  ثورة تكنولوجية المواد الجديدة:  -ب

املواد اجلديدة بال حدود بدال من املواد الطبيعية النامية أو احملدودة حيث يتم إعادة 
اكتشاف خواطر العناصر املختلطة اليت جتاهلتها الصناعة من قبل، كما يتم اجتذاب 

احتواء الطبيعة القدمية مواد جديدة إيل ميادين اإلنتاج حيث هذه التكنولوجيا اجلديدة ب
 ومضافة إمكانياهتا وبتوليفات مبتكرة تزيد من جودة النواتج وتقلل من تكلفتها.
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يعترب عدم اهلندسة الوراثية من أهم جوانب التقدم العلمي   ثورة التكنولوجية الحيوية: -ج
ألمم الذي توصل إليه اإلنسان يف العصر احلديث ويعترب علما من العلوم القوة اليت تسعي ا

المتالكها و اإلملام خيفياها التصاله الوثيق بأسرار احلياة ويقصد هبا استخدام املعلومات البيولوجية 
املتعلقة بتكوين املادة الوراثية يف الكائن احلي وبكيفية تكاثرها وانتقاهلا من خلية آلخري وبكيفية 

اآلثار املرتتبة علي ذلك وكل هذا قيامها بوظيفتها والتعبري عن نفسها و الطريقة اليت تتميز هبا و 
يهدف إيل التحكم يف املادة الوراثية والسيطرة علي مكوناهتا ويعترب اجملال الطيب واجملال اإلنتاجي 

 النبايت واحليواين واالستخدامات العسكرية من ابرز ميادين تطبيق هذه العلوم.
 :النتائج االقتصادية للثورة التكنولوجية الصناعية الثالثة -2

لقد أحدثت الثورة التكنولوجية املعاصرة سلسلة من التغريات االقتصادية فهي تعمل علي إعادة 
هيكلة االقتصاديات القومية للدول الصناعية املتقدمة للدول الصناعية املتقدمة و االقتصاديات 

 املشاهبة كما تعمل علي إعادة هيكلة االقتصاد الدويل.
  وهنا نتعرض لثالث تغريات اقتصادية  االقتصاديات الرأسمالية:التغيرات الهيكلية في

تغريات اهليكل الصناعي حيث حدث حتول –أساسية يف االقتصاديات الرأمسالية وهذه اهلياكل هي 
يف البنيان االقتصادي إذ مت االعتماد علي الصناعة األوتوماتيكية  كذلك حدث حتول يف اهليكل 

عت بقطاع اخلدمات إيل املقدمة ليصبح القطاع القائد للنمو القطاعي فصناعة املعلومات دف
وتغريات هيكل قوة العمل حيث حدث حتول يف هيكلة فحل العلميون  –وتشغيل العاملة 

 والتكنولوجيني واإلنسان اآليل حمل املهندسني يف جماالت الصناعة والتاارة واخلدمات
 :ئج الثورة التكنولوجية الصناعية امتدت نتا التغيرات الهيكلية في االقتصاد الدولي

الثالثة على النظام الدويل وانعكست على هيكل العالقات االقتصادية الدولية ووفرت املقدمات 
 الضرورية إلعادة بناء جذرية للنظام القائم لتقسيم العمل الدويل والتاارة الدولية. 

 3لالتغيرات الهيكلية في درجة االعتماد االقتصادي الدولي المتباد: 
ونعين هبذا تعاظم التشابك االقتصادي بني الدول والذي خلق عالقة يف اجتاهني بني كل دولة 
وأخرى ووجود تأثري متبادل من كل الطرفني على اآلخر، وهذا يعين زيادة درجة التعرض للصدمات 

ستوى األداء االقتصادية النابعة يف العامل اخلارجي ذات اآلثار االجيابية والسلبية، وبالتايل فإن م
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االقتصادي يف أي دولة يتوقف على ما حيدث داخله وأيضا على ما حيدث يف الدول األخرى 
  .املرتبطة معه يف عالقات اقتصادية

 :يتوافر العديد من  4التغريات اهليكلية يف درجة التمويل وتزايد الشركات متعددة اجلنسيات
ومن أهم هذه الروابط هي تلك املرتبطة باالستثمارات اآلليات لربط الصناعة احمللية بالصناعة العاملية 

اخلارجية املباشرة من خالل النشاط الدويل الواسع للشركات متعددة اجلنسيات )عابرة القوميات( 
ويستخدم هذا التعبري لوصف ظاهرة عابرة للدول وكنتياة لتحديد عملييت اإلنتاج والتوزيع يف العامل 

هذه الشركات كميا وكيفيا حبيث أصبحت أحد العناصر اهلامة والعصر احلديث شهد توسعا يف 
إلدارة االقتصاد العاملي فمقدار النصف أو أكثر من اإلنتاج العاملي ستنتاه حفنة من هذه الشركات 

 .2000يف عام 
وقد تضخمت الشركات متعددة اجلنسيات خالل الفرتة املاضية هبدف التحكم يف مصادر 

وين حمفظة من االستثمارات املتنوعة والتغلب على خماطر االستثمار يف مكان املواد اخلام احلرجة وتك
واحد وفتح أسواق جديدة للمنتاات، وقد كان هلذا التضخم آثار مهمة على موازين القوى يف 

 العامل حيث أصبحت هذه الشركات أعظم قوة من الدول ذاهتا.
الشك والتوتر نظرا للسال التارخيي وقد اتسمت العالقة بني هذه الشركات والدول العربية ب

 الكبري من االستغالل الذي مارسته هذه الشركات على الدول العربية.
 النتائج السياسية للثورة التكنولوجية الصناعية الثالثة: -3

لقد أحدثت الثورة التكنولوجية املعاصرة سلسلة من التغريات السياسية فهي تعمل على إعادة 
 ا تعمل على إعادة هيكلة التوازن العاملي وإعادة هيكلة األولويات العاملية.هيكل النظام العاملي كم

 :ونعين به توزيع عالقات القوة بني أطرافها املتمثلة يف  5التغير في هيكل النظام العالمي
الفواعل الدولية فالدولة هي الفاعل الرئيسي الذي يسيطر على النظام العاملي وحتديد الفواعل 

الرئيسية يعتمد على قوة الدولة وبعد الصعوبة هنا يتمثل يف كثرة املعايري اليت حتكم قوة الدولة الدولية 
. 6وخيتلف الرتتيب للقوى الرئيسية تبعا للمعايري املتخذة وشهدت الفرتة احلالية انقساما بني تيارين

مريكية والثاين يؤكد أن األول يؤكد أن التغري يتاه إىل تأكيد سلطة شبه مطلقة للواليات املتحدة األ
  .التغري يفضي إىل بزوغ تعدد القطبية وتوازن للقوى، والتغري يف هيكلها
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 :أي التغري يف توزيع القوى السياسية واالقتصادية داخله خالل  التغير في التوازن العالمي
تقدير تكتالت بعينها حبيث يكون من املستطاع اشتقاق اجتاهات التوازن فيما بينها حىت ميكن 

 القوى املسيطرة والقائدة يف النظام.
 :بدأت عملية إحالل قائمة االهتمامات التقليدية يف   7التغير في األولويات العالمية

العالقات الدولية واليت متحورت حول قضايا األمن وأخذ اإلمجاع يتمركز رويدا على القضايا 
ة أصبحت تتم على صعيد األداء االقتصادي االقتصادية والوظيفية وقضايا البيئة، فاملنافسة الدولي

والقضايا االقتصادية صارت سببا الستقطاب عنيفة بني القوى الكربى والدول الصناعية اجلديدة 
والذي أدى إىل اشتعال أزمة يف نظام التاارة الدولية، كما أن القضايا االقتصادية أصبحت احملرك 

عمق أكثر ملا جيري من متغريات يثبت أن القضايا األساسي لقضايا األمن االسرتاتياي والتأمل ب
االقتصادية هي القوى احملركة الرئيسية وراء املشاريع القومية اليت أفضت إىل التغريات االقتصادية 

 العاملية.
 التكتالت االقتصادية المعاصرةثانيا: 

االقتصادية  يسيطر على النظام االقتصادي العاملي اجلديد االجتاه حنو املزيد من التكتالت
وبالتايل تتضاءل أمهية االقتصاد الفردي عند رسم السياسات االقتصادية اليت تتعامل مع العامل 
اخلارجي وحيل حمله االقتصاد اجلماعي يف جمموعة للحصول على أكرب مكاسب ممكنة يف التاارة 

 8ذه التكتالت.الدولية، وهذه التكتالت تعكس درجة اجلنسيات على اجتاه نوع من الرتابط بني ه
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 التكتالت االقتصادية في قارة أوروبا: -أ
وقعت سبعة عشر دولة أوروبية علي  9المنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي: (1

كعضوين منتسبني بتلك املنظمة وتغري   1950وانضمت الو.م.أ وكندا عام  1948االتفاقية عام
الو م أ بعد تدهور امسها إيل منظمة التعاون االقتصادي و التنمية، ونشأت املنظمة بتشايع من 

احلالة االقتصادية يف دول أوروبا ومن أهم مظاهر وقف قابلية اإلسرتليين للتحويل وتوقف احلركة 
التاارية مع دول أوروبا الشرقية وانكماشها بني دول أوروبا الغربية وفقداهنا للموارد املالية واملنافع 

ركية بني كل دولة بني كل دولة أوروبية وأخري. التاارية بعد فقدها ملستعمراهتا وارتفاع احلوافز اجلم
ويف نفس الوقت زاد اإلنتاج األمريكي ومل جيد سوقا لتصريفه نظر للحالة االقتصادية بني الدول 
األوروبية وما تبع ذلك من تزايد حاالت البطالة يف أمريكا، وترتب علي هذا اعتقد مؤمتر باريس 

وع مساعدة الدول األوروبية علي نطاق واسع،وعلي لتهيئة الرأب األمريكي لقبول مشر  1947
اجلانب األخر حث املؤمتر دول أوروبا الغربية علي التكتل معا واختاذ سياسات اقتصادية مجاعية 
واالشرتاك معا يف وضع خطط اقتصادية يستبعد الدول األوربية قدراهتا اإلنتاجية وكان اهلدف من 

املزدوج التنافس لرؤوس األموال وتفادي االستثمارات اليت تلك االتفاقية تفادي وجوه االستخدام 
 .*ال تتفق مع املوارد أو مع غرض حتقيق تلك الوحدة االقتصادية األوروبية

وكان بداية هذا االجتاه تكوين سوق  10الجماعة االقتصادية األوروبية. (2
حم والصلب فقد ة الفوالدول الست أعضاء مجاع **اقتصادية مشرتكة من دول احتاد البنيلوكس

 إجيادبصقلية تأليف جلنة البحث عن إمكانية  1955ء خارجية هذه الدول عام ار قرر مؤمتر وز 
تكامل اقتصادي ووضع تفاصيل معاهدة جديدة إلنشاء اجلماعة االقتصادية األوروبية عن طريق 
تكوين منظمات مشرتكة بينها وإدماج تدرجيي القتصاديات القومية وتنسيق سياساهتا االجتماعية 

يا وقعت معاهدة روما واليت أصبح مبقتضاها للسوق املشرتكة كيانا قانون 1957بالتدريج، ويف عام 
وقد تضمنت السوق األوروبية املشرتكة أهدافا اقتصادية وسياسية حيث نصت املادة األويل على 

كما نصت املادة الثانية علي أن « أن تنشئ األطراف املتعاقدة فيما بينها مجاعة اقتصادية أوروبية»
جزء من تشايع التقدم املطرد األوجه املختلفة للنشاط االقتصادي يف كل »هدف هذه اجلماعة 

أجزائها والعمل علي حتقيق التوسع املستمر املتوازن واالستقرار املتزايد واالنتفاع السريع يف مستوي 
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املعيشة وتوثيق الصالت والروابط بني دول األعضاء وذلك عن طريق إنشاء سوق مشرتكة التقريب 
 «بني السياسات القتصادية للدول األعضاء تدرجييا 

فق رؤساء الدول علي لالتفاقية اخلاصة بالوحدة السياسية وا 1991ويف ديسمرب سنة 
وجدول املواعيد اخلاص مبنظمة االقتصاد األوروبية مع دول منظمة التاارة احلرة األوروبية سنة 

 1993ومنذ شهر نوفمرب  1993، وقد اكتملت السوق الداخلية املشرتكة يف يناير سنة 1992
اد أورويب واهلدف طويل املدى هو قيام وحدة سياسية بعملة عرفت جملموعة األوروبية علي أهنا احت

 مشرتكة.
يقف هذا التكتل عند مرحلة إقامة منطقة  11التكتل االقتصادي ألمريكا الشمالية )النافتا(:-ب

حرة دون أن يتعداها إىل إقامة احتاد مجركي أو سوق مشرتكة ويضم الواليات املتحدة األمريكية 
 الالتينية. أمريكامتباينة اقتصاديا واجتماعيا وهو مفتوح لباقي دول وكندا واملكسيك وهي دول 

خالل فرتة الركود االقتصادي  – 1992ونشأت الفكرة يف عهد الرئيس األمريكي بوش سنة 
الذي شهدته الو.م.أ كحل للخروج من دائرة الركود إىل دائرة االنتعاش ألن تشايع التاارة 

االقتصادي لذا فكرت الو.م.أ يف إمكانية اتفاق بعض الدول يف  باعتبارها احملرك الرئيسي للنمو
إقامة عالقات جتارية فيما بينها هبدف تشايع التاارة الدولية هلذه الدول وزيادة االستثمار ومن مث 
اخنفاض معدل البطالة وانتعاش االقتصاد وقد ساعد على طرح الفكرة إسراع دول اجملموعة األوروبية 

مل االقتصادي والنقدي مما سياعلها قوة تنافس الو.أ.م وظهرت الفكرة يف حيز يف عمليات التكا
من الو.أ.م. أو كندا أو املكسيك لتشمل ما تشمله إلغاء الرسوم  1994الوجود يف بداية عام 

عام وزيادة التبادل عرب احلدود وتسهيل االستثمارات األمريكية  15اجلمركية بني هذه الدول خالل 
 ملكسيكية.والكندية وا

برغم أن التكتل االقتصادي اآلسيوي ما زال يف طور  التكتل االقتصادي في قارة آسيا: -ج
التكوين إال أنه يتطور بصورة مستمرة نظرا لتزايد معدالت النمو االقتصادي يف دول جنوب 

ئية شرق آسيا وازدياد مسامهتها يف التاارة الدولية ورغبتها يف محاية نفسها من املواجهات احلما
 غري املباشرة الناجتة عن التكتل االقتصادي ألمريكا الشمالية أو التكتل االقتصادي األورويب.
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 اتفاقية الجات والمنظمة العالمية للتجارة ثالثا:
عقب اهنيار العالقات االقتصادية الدواية كنتياة للحرب العاملية الثانية حرصت الدول 
الرأمسالية على إقامة منظمة التاارة العاملية وذلك لتنظيم العالقات االقتصادية التاارية بني دول 

عي لألمم العامل، لذا مت البدء يف مفاوضات جتارية بناءا على توصية من اجمللس االقتصادي واالجتما
املتحدة هتدف للتوصل إلنشاء منظمة التاارة العاملية، وقد انتهت املفاوضات بعقد مؤمتر دويل يف 

أسفر عن وضع ميثاق هافانا الذي تضمن جمموعة من القواعد تنظم  21/11/1947هافانا يف 
ة الدولية، مث عقد سلوك الدول يف التاارة العاملية مبا حيقق العدالة بينها وكذلك إنشاء منظمة التاار 

دولة وذلك للتفاوض على ختفيض الرسوم اجلمركية على السلع  23مؤمتر دويل جبنيف اشرتكت فيه 
املتبادلة دوليا مث مت جتميع هذه االتفاقيات التاارية الثنائية لتكون اتفاقية شاملة متعددة األطراف 

 عرفت باسم االتفاقية العامة للتعريفات والتاارة )اجلات(.
 12تعريف الجات:* 

معاهدة دولية متعددة األطراف تنشئ حقوق والتزامات متبادلة على األطراف املتعاقدة هبدف 
 حترير التاارة الدولية عن طريق إزالة القيود التاارية.

وتصنع االتفاقية جمموعة من املبادئ اليت تنظم السلوك التااري لألطراف املتعاقدة، كما تتيح 
تاارية يف ظل مناخ يتسم حبرية التاارة والقدرة على توقع توجهاهتا، كما تصنع جماال للمفاوضات ال

 االتفاقية اإلطار القانوين هليئة دولية لفض وتسوية النزاعات التاارية بني األطراف املتعاقدة.
ومشلت االتفاقية جماالت جديدة مثل التاارة يف اخلدمات واألوجه التاارية حلقوق امللكية 

جراءات االستثمار وإصالح السياسات الزراعية، وسوف نتحدث بشيء من التفصيل الفكرية وإ
 عن جولة أورجواي:

 13أهم نتائج جولة أورجواي:
 مجموعة االتفاقيات الخاصة بالنفاذ إلى األسواق: .1

 :إزالة القيود املفروضة على الواردات مبوجب بروتوكوله يتم وضع  النفاذ إىل األسواق
حملددة لكل دولة نتياة املفاوضات الثنائية بني األطراف املتعاقدة إلزالة أو جداول االلتزامات ا

 ختفيض القيود غري اجلمركية واجلمركية.
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 :ويقضي هذا االتفاق إىل إدخال قطاع املنسوجات يف  التاارة يف املنسوجات واملالبس
نظام اجلات وذلك باإللغاء التدرجيي لنظام احلصص اليت كانت تنظم التاارة الدولية يف املنتاات 

 .2005النسياية على أربعة مراحل خالل عشر سنوات تنتهي يف عام 
 :ت اخلاصة هبذا اجملال مما وفيه مجحت االتفاقية يف االتفاق على االلتزاما اتفاقية الزراعة

ميثل ذلك خطوة إجيابية يف اجتاه حترير التاارة الدولية للسلع الزراعية ولكنها ال تتضمن األمساك 
 واملنتاات السمكية.

 ثانيا: االتفاقيات الخاصة بالموضوعات الجديدة: .2
 حيث تناولت موضوعات مل يسبق التفاوض بشأهنا يف جوالهتا السابقة هي كما يلي:

 وهتدف إلزالة بعض الشروط اليت  فاقية إجراءات االستثمار ذات العالقة بالتاارة:ات
تفرض على املستثمر األجنيب اليت تتعارض مع اتفاقية اجلات حيث نصت االتفاقية على تطبيق 

 املعاملة الوطنية اليت تقضي باملساواة بني املشروعات احمللية واالستثمارية األجنبية.
 وهتدف حلماية حقوق امللكية لفكرية مما يسهم يف تشايع  لكية الفكرية:اتفاقية حقوق امل

االبتكار ونقل التكنولوجيا وقد نصت على سريان مبادئ اجلات الرئيسية يف هذا اجملال كما 
تضمنت عدة التزامات منها التقيد حبق النشر والتأليف واليت نصت عليها اتفاقية برن ومحاية برامج 

 احلاسب اآليل.
دمي احلماية للممثلني عند التسايل وإذاعة املسرحيات واحلفالت املوسيقية بدون إذن وتق

مسبق، ومحاية العالمات التاارية وعالمات اخلدمة لرباءات االخرتاع اخلاص جبمع االخرتاعات 
يقة ومحاية املعارف التقنية واألسرار التاارية ومحاية الدالالت التاارية لتانيب اجلمهور االخنداع حبق

 املنشأ... إخل.
 :هتدف إىل تنظيم التاارة الدولية يف اخلدمات وتضمنت  االتفاقية العامة لتاارة اخلدمات

جمموعة االلتزامات العامة )مبادئ اجلات( وكذلك االلتزامات بدخول السوق اليت حتددها كل دولة 
روط املدونة يف جدول مشاركة يف االتفاق واليت يسمح فيها للموردين بدخول السوق احمللية بالش

 االلتزامات.
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 مجموعة االتفاقيات الخاصة بتحسين قواعد وأحكام الجات: .3
من أهم االتفاقيات اخلاصة هبذه اجملموعة اتفاقيات الدعم ومكافحة إغراق والوقاية، وهي 
تطبق منذ جولة طوكيو وخالل جولة أورجواي تناولت املفاوضات بعض التفسريات والتعديالت 

 نصوص االتفاقية أكثر قبوال يف التنفيذ.جلعل 
 :يقضي حبق الدول يف اختاذ إجراءات وقاية حلماية صناعة حملية فيها من  اتفاق الوقاية

زيادة غري متوقعة يف الواردات بشكل يسبب ضررا هلذه الوقاية تتخذ إما بشكل فرض حصة على 
سنوات يف حالة استمرار  8سنوات وميكن إىل مدها إىل  4السلع وتطبق هذه اإلجراءات لفرتة 

 .ثبوت ضرر للصناعة احمللية
 :والذي أسفرت عنه جولة طوكيو وقد جرت مفاوضات يف جولة أورجواي  اتفاق الدعم

هبدف تعزيز وتقوية نظام فرض الرسوم التعويضية على السلع املدعمة وكيفية إثبات الضرر الذي 
حيدث للصناعة احمللية من جراء دعم الصادرات وال يسرى االتفاق على دعم إنتاج وتصدير السلع 

 لذي يتناوله اتفاق الزراعة حيث يتضمن هذا االتفاق ثالث أنواع لدعم السلع الصناعية.الزراعية ا
 :والذي أسفرت عنه جولة من طوكيو مبقتضاه جرت مفاوضات  اتفاق مكافحة اإلغراق

يف جولة أورجواي ملراجعة هذا االتفاق ونتج عن ذلك وضع اتفاق جديد يتضمن توضيحا وتفسري 
يت تتعلق بطريقة حتديد املنتج الذي يؤدي إىل إغراق األسواق، ومعايري ألحكام اتفاق طوكيو ال

 الضرر الذي يسببه املنتج املستورد للصناعة احمللية وإجراءات اإلغراق وكيفية تنفيذه.
 العولمة رابعا:

اليت تعين جعل الشيء  Mondialisationيعترب مصطلح العوملة ترمجة للكلمة الفرنسية 
 Globalizationعلى أن الكلمة الفرنسية إمنا هي ترمجة للكلمة اإلمجليزية على مستوى عاملي، 

واليت ظهرت أول ما ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكية، وهي تفيد تعميم الشيء وتوسيع دائرته 
ليشمل الكل، ووفقا هلذا املعىن فإنه إذا صدرت الدعوة إىل العوملة من بلد أو مجاعة فإهنا تعين 

 14ط من األمناط اليت ختص ذلك البلد أو تلك اجلماعة ليشمل العامل كله.تعميم من
هذا وقد جرى تداول كلمات أخرى يف اللغة العربية إىل جانب العوملة منها: الكوكبة، 
الكونية، والكوننة، ووجد متحمسون لكل كلمة من هذه الكلمات ولكل منهم حااه يف ذلك. 
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ومع ذلك فإن لفظ العوملة هو الغالب على غريه من األلفاظ األخرى، وهو أكثر األلفاظ املتداولة 
 .15اآلن

ومنذ أن ظهرت العوملة على ساحة الفكر العاملي حاول العديد م السياسيني واالقتصاديني 
ل حول حتديد والثقافيني يف العامل التصدي لتعريفها وحتديد مظاهرها وآثارها وأنواعها وكثر اجلد

مفهومها حتديدا دقيقا، ويرجع ذلك إىل اختالف إيديولوجيا لباحثني، أو رؤيتهم لسياسية، أو 
 .16وجهتهم العامة اليت ينحازون إليها إزاء العوملة رفضا أو قبوال

وقد يكون من الصعوبة مبكان حصر تعريفات العوملة وتفسرياهتا، إذ أهنا عمليا ظاهرة مستمرة 
م عن وجه جديد من وجوهها املتعددة، ولكن هذا الغموض الذي يكتنف جوهر تكتشف كل يو 

العوملة وتفاصيله املتعددة الدقيقة مل مينع أدبيات هذا املفهوم من حتديد اخلطوط الرئيسية، وأهم 
املالمح املرتبطة هبذا املصطلح وهناك يف البداية أوصاف عامة للعوملة، وقد ال تعين يف التحليل 

 كوناهتا، وإن كانت تعطي فكرة مبتدئة عن هذه العملية التارخيية.الدقيق مل
ونستطيع يف جمال تعريف العوملة أن نستعرض بعض املفاهيم والتعريفات ملفكرين غربيني 

 ومفكرين عرب.
 :تعريفات المفكرين الغربيين للعولمة 

يمس روتزناو، أحد ونستطيع يف جمال تعريف العوملة أن نتأمل حماولة نظرية الفتة قام هبا ج
 أبرز علماء السياسة األمريكيني.

فيعرفها على أهنا عالقة بني مستويات متعددة للتحليل، االقتصاد، السياسة، الثقافة، األيديولوجية، 
وتشمل إعادة تنظيم اإلنتاج، تداخل الصناعات عرب احلدود، انتشار أسواق التمويل، متاثل السلع 

 17ئج الصراع بني اجملموعات املهاجرة واجملموعات املقيمة.املستهلكة ملختلف الدول، نتا
أستاذ العالقات الدولية يف جامعة كولومبيا أهنا تشاع  والعوملة يف رأي دايفيد روتكويف

التكامل، تزيل ليس فقط احلواجز الثقافية، وإمنا األبعاد السلبية للثقافة، والعوملة هي خطوة حيوية 
 18حنو عامل أكثر استقرارا وحنو حياة أفضل للشعوب فيه.

هر االقتصادية املتصلة يف أما سيمون راشي يرى أن العوملة مبثابة ملتقى لسلسلة من الظوا
جوهرها، وتشمل هذه الظواهر حترير األسواق ورفع القيود عنها وخصخصة األصول، وتراجع 
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وظائف الدولة وخاصة ما يتعلق بالرفاهية االجتماعية وانتشار التقنية، وتوزيع اإلنتاج التصنيعي عرب 
 19املال. احلدود )من خالل االستثمار األجنيب املباشر وتكامل أسواق رأس

كما يرى توماس فريدمان أن العوملة تعين التكامل بني األسواق، والتمويل، وتطور التكنولوجيا 
على حنو يقلص العامل من حامه املتوسط بني احلام الصغري، مما جيعل كل منا قادرا على الوصول 

 20إىل مواقع أبعد حول العامل.
ة العوملة، اليت يعتربها حقبة زمنية مؤقتة ويضع ريتشارد هياوت، تعريفا أكثر مشوال لظاهر 

تصف سياقا تارخييا تقع يف إطاره مجلة من األحداث ويصف العوملة بأهنا ثورة تقنية اجتماعية  
حتمل يف حياهتا جمموعة جديدة من األنشطة اجلديدة اليت تقود إىل حتول حاسم من الرأمسالية 

 21بعد املرحلة الصناعية.الصناعية إىل مفهوم العالقات االقتصادية ملا 
يف حني يرى بادي هيما بأهنا حركة دمج وتوحيد يف الشكل للسريورات اإلنسانية 

 22واالجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية اجلارية على نطاق اإلنسانية مجعاء.
 :تعريفات المفكرين العرب للعولمة 

اغ مصطلح العوملة يف الكتابات العربية وبداية نبدأ باملفكر الكبري د. مسري أمني وهو من ص
حيث يرى أن العوملة اجلديدة اليت انتهى إليها تطور النظام العاملي مع هنايات عقد الثمانينات من 
القرن العشرين وهي ال تزال يف حالة التبلور والسريورة، وهي درجة من درجا التطور التارخيي للنظام 

 يف التاريخ املعين. الرأمسايل القدمي هو أول نظام عاملي
"فاألمر ال يتعلق هنا يف الواقع ببناء نظام عاملي جديد، وإمنا بنوع من النظام العسكري 

 23العاملي املرافق للنظام الرأمسايل النيوليبريايل املتوحش".
أما حسن حنفي فريى بأن العوملة "هي أشكال اهليمنة الغربية اجلديدة اليت تعرب عن املركزية 

ة يف العصر احلديث، واليت بدأت منذ الكشوف اجلغرافية يف القرن اخلامس عشر ابتداء من األوروبي
 24الغرب األمريكي".

ويف اجملال السياسي فينظر إليها من الناحية اجليوبوليتيكية، فالعوملة كما يراها حممد عابد 
دة األمريكية على اجلابري "هي العمل على تعميم منط حضاري خيص بلدا معينا هو الواليا املتح

بلدان العامل أمجع وهي ليست جمرد آلية من آليات التطور التلقائي لنظام الرأمسالية بل هي أيضا 
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دعوى إىل تبين منوذج معني، أي أهنا أيديولوجية تعرب بصورة مباشرة عن إدارة اهليمنة على العامل 
 ي ما بعد الرأمسالية واالستثمار".. ويف موقع آخر يعرب اجلابري عم العوملة بقوله: "ه25وأمركته"

ويرى صادق جالل العظم املفكر السوري املعروف بأن العوملة هي "حقبة التحول الرأمسايل 
العميق لإلنسانية مجعاء، يف ظل هيمنة دول املركز وبقيادهتا وحتت سيطرهتا، ويف ظل سيادهتا نظام 

 26عاملي للتبادل غري املتكافئ".
عبد اهلل فيقدم تعريفه "للكوكبة" على ألهنا التداخل الواضح ألمور أما د. إمساعيل صربي 

االقتصاد واالجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد بذكر احلدود السياسية ودون احلاجة 
 إىل إجراءات حكومية.

ويف إلطار حتليله ملضمون العوملة يرى أ/ السيد ياسني أن ظاهرة العوملة حتتاج إىل صياغة 
 منوذج متعدد األبعاد حىت نصل إىل مضموهنا احلقيقي.

وهذا النموذج من وجهات النظر املعرفية البد أن يربط عضويا وثيقا، بني تعريفات العوملة 
املختلفة واملسلمات اليت تقوم عليها، واألطروحات اليت تتضمنها، وجماالت السياسات اليت تصاغ 

 27هلا وذلك من خالل منظور معريف متكامل. بناء على هذه املسلمات، وصور املقاومة
ازم البيالوي أن العوملة ليست جمرد سيطرة الشركات متعددة اجلنسية، وال هي ويرى د. ح

فالعوملة ليست وافدا جديدا بقدر ما هي تفاعل بني عناصر قدمية  أسواق املال أو حىت الرأمسالية ،
هلا جذور راسخة من ناحية، وعناصر جديدة تبحث هلا عن أرضية منا سبة من ناحية أخرى، وهو 

 تفاعل مستمر وذو أبعاد متعددة.
مي، وهكذا، فإن ما يطلق عليه اسم "العوملة" هو ظاهرة حركية ملتبسة خيتلط فيها اجلديد بالقد

وتتفاعل هذه العناصر يف تطور بطيء، وتتضمن عناصر متاانسة مثلما حتمل بني طياهتا عناصر 
أخرى متناقضة، فالعوملة ليست منوذجا نظريا منطقيا من اخرتاع مفكر، أو مؤلف بقدر ما هي 

 28وصف للخطة من حلظات التطور االجتماعي والتارخيي.
كن القول بأن العناصر األساسية لظاهرة العوملة، انطالقا من جمموع التعريفات السابقة مي

تتمحور حول االزدياد املطرد يف العالقات املتبادلة بني األمم، سواء يف تبادل السلع واخلدمات، أو 
فيما يتعلق بانتقال رؤوس األموال، أو وفق انتشار املعلومات واألفكار والثقافات، وحتمله كل هذه 
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ري املتبادل بني األمم والشعوب. بقيم وعادات وسلوكيات بعضها التفاعالت من إمكانية التأث
 البعض.

أما املدى األبعد ملفهوم العوملة، فيمكن اقتصاره باالندماج الكلي ألسواق العامل يف حقول 
التاارة واالستثمارات املباشرة، وانتقال األموال واأليدي العاملة والعمالة والثقافات، ومن مث خضوع 

ه لقوة وميكانيكية سوق عاملية واحدة خترتق احلدود القومية، وتضعف سيادة الدولة العامل برمت
 29القومية على مواردها وأولوياهتا ورعاياها.

لقد اختلف الكثريون يف تصنيف مراحل النشأة التارخيية للعوملة وبناءا على ما تقدم سنعمد 
لالقتصاد السياسي، وذلك لفهم  إىل عرض مراحل تطور الرأمسالية ووفقا للتقسيم الكالسيكي

 30املرحلة الراهنة ، وهذه املراحل هي:
وهي املرحلة األوىل لتطور النظام الرأمسايل ومسيت  مرحلة الرأسمالية التجارية: -1

باملرحلة التاارية )املراكشية( نظرا للدور احلاسم الذي لعبته التاارة وطبقة التاار املشتغلني 
 31بتاارة العبيد واليت بدأت بعمليات االسترياد من خارج أوروبابالتاارة وخاصة املشتغلني 

وبدأت املرحلة هذه مع بداية القرن اخلامس عشر حىت منتصف القرن الثامن عشر وشهدت 
منو اجملتمعات القومية، وإضافة للقيود اليت كانت سائدة يف القرون الوسطى كما تعمقت 

 األفكار اخلاصة بالفرد وباإلنسانية.
برزت يف هذه املرحلة الكشوف اجلغرافية، مما وسع األراضي املعروفة، وبالتايل توسعت وقد 

، فكان اكتشاف أمريكا والطريق البحري حول 32معها األسواق التاارية وازدادت احلركة التاارية
شواطئ أفريقيا الذي قدم للربجوازية الصاعدة ميدانا جديدا للعمل، فإن أسواق اهلند الشرقية 

ني واستعمار أمريكا والتبادل مع املستعمرات وتعدد وسائل التبادل وتدفق البضائع بوجه عام  والص
كل هذه األمور دفعت التاارة واملالحة والصناعة إىل األمام بقوة مل تكن معروفة إىل ذلك 

 .33احلني
وهذه احلركة التاارية النشطة دفعت التاار وغريهم إلنشاء مصانع يدوية تطورت الحقا 

عتمادا على مبدأ تقسيم العمل، وكان نتياة كل ذلك زيادة يف اإلنتاج وختفيض يف التكلفة مما ا
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أدى إىل تراكم رأمسايل أويل، شكل الدعامة الرئيسية للثورة الصناعية كذلك تشكلت الطبقة 
 .34الربجوازية األوروبية الغنية

بالثورة الثقافية، فيما بعد عرف إن الرتاكم الرأمسايل الذي حصل رافقه تراكم معريف ضخم بدأ 
بعصر النهضة وظهرت معها معطيات علمية جديدة وقيم جديدة مالئمة للنمو الرأمسايل مثل 

. هنا ميكننا القول أن ما ساهم يف 35الرفض الكامل للبذخ" –رفع قيمة العمل  –"متايد االدخار 
ية وتراكم رأس املال التااري وتراكم نشوء الرأمسالية التاارية هو تطور العالقات السلعية اإلنتاج

 رأس املال املايل.
 وهذه املرحلة ميكن تقسيمها إىل ثالث مراحل: مرحلة الرأسمالية الصناعية: -2

بدأت هذه املرحلة بداية القرن الثامن عشر وكانت اآللة التاارية هي احملرك  :المرحلة األولى
األساسي للطاقة واإلنتاج واملعرب عن الصراعات االجتماعية والسياسية، وقد استدعت هذه 
اآللة اخرتاع السكك احلديدية اليت قامت من أجلها صناعة كبرية حبد ذاهتا وفتحت أسواقا 

، وقد 36اجها كما فتحت آفاقا للنقل بسرعة إىل األسواق البعيدةضخمة لصنع ما يلزم إلنت
تعمقت يف هذه املرحلة العالقة بني أوروبا وغريها من القارات وتلك العالقة قائمة على هنب 

 37الثروات وسرقتها بسبب احلاجة الكبرية هلا من أجل تلبية حاجات الصناعات املتمردة.
صناعة، ونتياة قوة الرأمسايل يف هذه املرحلة تعزز ومن هنا أصبحت التاارة يف خدمة ال

الشعور بان الدولة وتدخلها يف النشاط االقتصادي يعرقل النشاط التااري اخلارجي بشكل خاص 
 ويضعف فرص الربح.

ترافقت هذه املرحلة مع سيطرة الدول االستعمارية على  : )اإلمبريالية(:المرحلة الثانية 
توزع الرأمسالية حنو االحتكار، وقد جتسد ذلك عمليا من خالل مساحات واسعة من العامل و 

سيطرة االحتكارات الكبرية على االقتصاد القومي يف الدول االستعمارية وبدأت االحتكارات 
 نشاطاهتا االقتصادية واملالية حىت أهنا بدأت تصدر أعماهلا.

ة من متركز اإلنتاج الرأمسايل ومسيت هذه املرحلة بالرأمسالية االحتكارية بسبب حصول دفعة كبري 
إىل درجة نشأت عنها االحتكارات الكربى مثل الكارتيالت، السنديكات، والرتوستات وقد حتولت 
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املنافسة احلرة، وهي من أهم مسات النظام الرأمسايل إىل منافسة بني االحتكارات االقتصادية على 
 38املستوى القومي والعاملي.

رحلة تبدأ بعد احلرب العاملية الثانية حيث شهد العامل حتوالت كبرية وهذه امل المرحلة الثالثة:
يف النظام االقتصادي العاملي والعالقات االقتصادية الدولية، خاصة بسبب ما أحدثته هذه احلرب 
من دمار اقتصادي واختالالت يف اقتصاديات دول عديدة. هذا من جهة ومن جهة أخرى اهنيار 

ارية وزوال االستعمار مبفهومه الكالسيكي، ف االحتالل العسكري املباشر، اإلمرباطوريات االستعم
وأخذت تقوم إمرباطوريا جديدة على أساس القوة االقتصادية كذلك بدا السعي للبحث عن نظام 
يتخطى حدود الدولة الوطنية وتناقض فعالياهتا بتناول الكثري من القضايا بشكل مفرد ومن جهة 

لة من التعقيدات كعدم استقرار نظام النقد الدويل منذ اهنيار قاعدة الذهب خاصة بسبب مح 39ثانية
يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إثر وقف احلكومة الربيطانية العمل بقانون )روبرت 

(، وفرض التداول اإلجباري 1894بيل( )أي القانون العام األساسي لنظام النقد الربيطاين لعام 
وظهور نظام "برينت  40ملة الورقية وأعفت املصرف من واجبه بإبدال هذه األوراق بالعملة الذهبيةبالع

وانتقاله فيما بعد إىل نظام تقومي العملة "حترير النقد من سيطرة  41 1944وودز" بدال عنه عام 
وذلك بعد  24 1973الدولة بإلغاء أسعار الصرف الثابتة لعمالت البلدان الصناعية الكربى يف عام 

بإلغاء حتويل الدوالر املقدم إليها  1971اهنيار نظام بريتون وودز بعد قرار الرئيس األمريكي يف آب 
 43إىل ذهب".

كذلك ظهرت مجلة من التكتالت االقتصادية كما رأينا سابقا، كما سادت يف الساحة 
الدولية مفاهيم اقتصادية جديدة ويف األوساط األكادميية والسياسية واإلعالمية الرمسية منها: 
االعتماد املتبادل، والتقسيم الدويل اجلديد للعمل، ومفهوم اخلصخصة خاصة بعد التزايد امللحوظ 

واليت تعترب من أهم مسات النظام االقتصادي اجلديد بعد  44داد الشركات املتعددة اجلنسياتيف أع
 احلرب العاملية الثانية.
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 أنواع العولمة: (1
 العولمة االقتصادية: -أ

إن العوملة هي مفهوم اقتصادي أوال، وهي ترتبط باالقتصاد أكثر من ارتباطها وكوهنا مفهوما 
علميا سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو إعالميا ... إخل، ويعود االرتباط العميق والعضوي بني 

ادية للعوملة العوملة من ناحية والعوملة االقتصادية من ناحية أخرى إىل أن املظاهر والتاليات االقتص
هي األكثر وضوحا يف هذه املرحلة من مراحل بروز وتطور العوملة كلحظة تارخيية جديدة، فكل 
املؤشرات تشري إىل أن العوملة االقتصادية هي األكثر حتققا على أرض الواقع من العوملة الثقافية 

يا أو سياسيا، من هنا جاء والسياسية، ويبدو العامل اليوم معوملا اقتصاديا أكثر مما هو معومل ثقاف
التالزم بني العوملة والعوملة االقتصادية، ومن هنا أيضا هيمن الفهم االقتصادي على ظاهرة العوملة، 
وتوحي العوملة االقتصادية بأن العامل الذي تشكل يف التسعينات وبعد اهنيار االحتاد السوفييت 

فالنظم االقتصادية املختلفة أصبحت متقاربة  والنظام االشرتاكي قد أصبح عاملا بال حدود اقتصادية
ومتداخلة ومؤثرة بعضها يف البعض ومل يعد هناك حدود وفواصل بينها، إن النظام االقتصادي 
العاملي هو اليوم نظام واحد حتكمه أسس عاملية مشرتكة وتديره مؤسسات وشركات عاملية ذات 

تاارية واملالية العلمية فأصبحت موحدة أكثر من تأثري على كل االقتصاديات احمللية. أما األسواق ال
 أي وقت آخر.

إن العوملة االقتصادية تعين بروز تقسيم عمل جديد لالقتصاد العاملي الذي مل يعد خيضع اليوم 
للرقابة التقليدية ومل يعد يؤمن بتداخل الدول يف نشاطاهتا، وخاصة فيما يتعلق بانتقال السلع 

 الصعيد العاملي.واخلدمات ورأس املال على 
إن انتقال مركز الثقل االقتصادي من الوطين إىل العاملي، ومن الدولة إىل الشركات 

 واملؤسسات والتكتالت االقتصادية وهو جوهر العوملة االقتصادية.
 العولمة الثقافية: -ب

إن العوملة االقتصادية واضحة املعامل وجتلياهتا وتطبيقاهتا واضحة، بينما العوملة الثقافية ليست 
بنفس الوضوح واالكتمال، كما أن العوملة االقتصادية هي حمصلة التاريخ الطويل من التطورات 

العوملة الثقافية االقتصادية والتاارية واملالية واليت تسارعت خالل عقدي السبعينات والثمانينات فإن 
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هي يف املقابل ظاهرة جديدة متر مبراحلها التأسيسية األوىل، ومل تربز كحقيقة حياتية إال من خالل 
عقد التسعينات باإلضافة غلى ذلك إذ كان هناك إمجاع حول معىن مفهوم العوملة االقتصادية، فإن 

رض الواقع التاليات احلياتية والسلوكية الثقافية مل تتمكن بعد أن جتاري يف جتلياهتا وتطبيقاهتا على أ
 والتطبيقات املادية واملؤسساتية للعوملة االقتصادية.

واأليديولوجيات أيضا هلا نفس الصفة والقدرة على ختطي احلدود )القومية واجلغرافية(، 
لوم الثقافية اليت فاالشرتاكية والرأمسالية والفلسفة املادية واملثالية ... إخل، ال تعرف احلدود، بيدا أن الع

ازداد احلديث عنها يف التسعينات تعين أكثر من جمرد قيام دين من األديان أو أيديولوجيا بالدعوة 
 إىل توحيد العامل.

إن العوملة الثقافية هي ظاهرة جديدة تستمد خصوصيتها من عدة تطورات فكرية وقيمية 
قدمة هذه التطورات انفتاح وسلوكية برزت بشكل واضح خالل عقد التسعينات وتأيت يف م

 الثقافات العاملية املختلفة، وتأثرها بعضها البعض.
تبعا هلذا االنفتاح الذي حدث بشكل خاص خالل عقد التسعينات نتياة استخدام 
التقنيات العلمية احلديثة واملتطورة جدا، أصبح ماليني البشر موحدين تلفزيونيا وتلفونيا من خالل 

 بكات اإلنرتنت.الربيد االلكرتوين وش
 وللعوملة الثقافية اجتاهان ميكن أن نسمي االجتاه األول باإلجيايب واآلخر بالسليب:

  ميكن النظر إىل العوملة من منظار إجيايب وهي التبادل احلر لألفكار واملفاهيم
 واملعلومات وبروز اهتمامات وعادات وأذواق وآمال ورمبا عقليا مشرتكة.

إن كل ما حتدثه العوملة الثقافية هو ارتقاء يف ختيل األفراد لوجودهم على  الكرة األرضية حيث 
يشعر األفراد وكأهنم وحدة سكانية واحدة ومتالمحة وتعيش يف سفينة واحدة على حد قول 
"ماركس"، أو أن العامل عبارة عن قمر صناعي ما يقول ماك مارشال يوهان "إن وسائل االتصال 

زت حد الزمان واملكان وحققت نوعا من الوحدة واالندماج بني الشعوب مما جعل العامل أشبه جتاو 
 .45بالقرية الصغرية"
  :النظرة التشاؤمية العدائية واملتخوفة من العوملة الثقافية على أهنا شر وغول الثاني

يهدف إىل ابتالع كل الثقافات واهلويات الوطنية والقومية، وهي عبارة عن 
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ولوجية جديدة هتدف إىل الطمس واهليمنة على الثقافات األخرى، ألن هذه أيدي
 .46األيديولوجية "تعرب عن إرادة اهليمنة وبالتايل قمع وإقصاء للخصوصي"

كما يرى اجلابري أيضا أن العوملة الثقافية على أهنا اخرتاق فيقول "إن االخرتاق الثقايف الذي 
، ويصفها عبد اإلله بلقزيز "أهنا فعل 47األيديولوجي واحللول حمله"متارسه العوملة يريد إلغاء الصراع 

 –اغتصايب ثقايف وعدوان رمزي على سائر الثقافات. إهنا زيف االخرتاق الذي جيري بالعنف 
 .48فيهدد سيادة الثقافة يف سائر اجملتمعات اليت تبلغها العوملة" -املسلح بالثقافة

 العولمة األمنية: -ج
تحدة األمريكية تصدرت املكانة األوىل يف القوة العسكرية يف العامل المتالكها إن الواليات امل

ترسانة عسكرية تقليدية هائلة باإلضافة إىل قوهتا النووية الضخمة اليت ال ينافسها أحد سوى روسيا 
 املنهكة اقتصاديا وسياسيا.

ء باستعمال سيطرهتا هذه فالواليات املتحد األمريكية تقوم بالسيطرة على البحار واجلو والفضا
خللق توازنات إقليمية يف مجيع أحناء العامل، وذلك ملنع أي قوة إقليمية من النمو لتصبح خطرا عامليا 

 هتدد السيطرة األمريكية.
إن القوة األمريكية تنامت مع تنامي مصاحلها االقتصادية يف كل أحناء العامل، ومع وجود 

كانت ميكن أن تقع حتت سيطرة االحتاد السوفيييت قررت الواليات هتديدات قوية من قبل أوروبا اليت  
املتحدة األمريكية على إمكان مواجهة قوة املعسكر السوفيييت. لكنها حتولت الحقا إىل إنشاء قوة 
عسكرية قادرة على أن تضمن هلا السيطرة العسكرية على العامل، وكان العمود الفقري هلذه القوة 

ترسانة نووية ضخمة قادرة على ردع أي متحد، أما ما يتعلق بالقوة غري النووية، العسكرية األمريكية 
فقد ركزت الواليات املتحد األمريكية على تنمية سيطرهتا على البحار بتقوية سالحها البحري على 
نطاق واسع، وتوسيع سيطرهتا على اجلو، مث على الفضاء عن طريق إنفاق مذهل على سالح اجلو 

الفضاء العسكري، هذه الفروع من القوة العسكرية يدعمها جيش بري ينتشر يف أوروبا  وعلى برامج
وكوريا اجلنوبية واليابان واخلليج العريب. وفيما خال ذلك متمركزة ضمن حدود الواليات املتحد 
األمريكية مكتفية بأن تفرض أنواع القوة العسكرية والسياسية األخرى إرادة الواليات املتحدة 

 ريكية يف مجيع أحناء العامل.األم
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 الخاتمة
تعكس التحوالت العاملية حتدديات بالغدة علدى مجيدع دول العدامل بتفداوت يف الدرجدة وتزايدد 
هددذه التحددديات خاصددة علددى الدددول الناميددة الدديت تسددعى جاهدددة إىل تنميددة اقتصددادها تنميددة متواصددلة 

 هبدف رفع مستوى معيشة شعوهبا.
واآلن ومددع االجتدداه حنددو حتريددر التاددارة وظهددور مؤسسددة دوليددة جديدددة هددي منظمددة التاددارة 
العاملية إىل جانب إنشاء صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، فقد اجتده العدامل حندو 

آسيا ) إقامة تكتالت اقتصادية حقيقية واليت تتمثل يف السوق األوروبية املوحدة، رابطة دول جنوب 
 اآلسيان (وكذلك النافتا.

عاملي، ظهرت أمهية ويف ظل املعطيات اجلديدة اليت يتحول هبا العامل حنو االندماج يف االقتصاد ال
تغريات املعاصرة احلاجة إىل نظرة موضوعية حول مستقبل اقتصاديات الدول العربية يف ظل هذه امل

ج من أجل بة للعالورؤية دقيقة تستند على تشخيص دقيق للمشاكل الراهنة وحتديد احملاور املناس
رعة حتسني أدائها بناء ودعم القدرة التنافسية للصادرات الصناعية العربية . مبعىن العمل على س

قتصاد ورفع املستوى التصديري فضال عن االرتقاء بقدرهتا التنافسية الدولية من أجل زيادة كفاءة اال
 املعيشي للمواطن.
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 بالمؤسسة االقتصادية التسويقي جيـص االستراتييـــالتشخعملية  ة في ـــالمعرفدور 
 بوعريريج برج بوالية مؤسسة كوندور لاللكترونيك  دراسة حالة

 

 جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج ، ةأ. لعذور صوري  
 جامعة فرحات عباس سطيف، د. قطاف ليلىأ.           

 الملخص:
رفة يف عملية التشخيص االسرتاتيجي هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور وأمهية املع   

التسويقي الذي يتطلب البحث املتعمق واملعرفة والقدرات لتشخيص وحتليل كل من البيئة الداخلية 
أهداف البحث مت تطوير استبانة وزعت على عينة من املدراء لتحقيق و واخلارجية للمنظمة، 

وقد مت اعتماد .  ية بر  بوعريري والملؤسسة كوندور لاللكرتونيك بواالطارات ورؤساء املصاحل 
استبانة من االستبانات املوزعة، وبتحليل إجابات االستبانات إحصائيًا تبني أن متخذي ( 35)

التشخيص االسرتاتيجي يدركون أمهية استخدام املعرفة وتوظيفها يف عملية  باملؤسسة القرار
 املعرفة وعملية التشخيص كذلك أظهرت الدراسة وجود عالقة تأثري معنوية بني  .التسويقي

 االسرتاتيجي التسويقي.
املعرفة الضمنية، املعرفة الظاهرة، التشخيص االسرتاتيجي، التشخيص  الكلمات الدالة:

 االسرتاتيجي اخلارجي، التشخيص االسرتاتيجي الداخلي
Abstract: 
   This study aimed to identify the role and the importance of knowledge 
in strategic marketing diagnostic process, which requires in-depth 
research, knowledge and capacity to diagnose and analyze all of the 
internal and external environment of the organization, and to achieve the 
objectives of the research process questionnaire was developed and 
distributed to a sample of managers, tires and heads of departments of the 
Foundation Condor for Electronic Bordj Bou Arreridj province. The 
adoption of )35) from a questionnaire distributed , and statistically 
analyzed the answers to the questionnaires show that the organization's 
decision-makers are aware of the importance of using knowledge and 
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employment in strategic marketing diagnostic process. The study also 
showed a significant effect relationship between knowledge and the 
process of strategic diagnosis. 
Key words:  tacit knowledge , knowledge of the phenomenon, strategic 
diagnosis, diagnosis strategic external , internal strategic diagnosis 

  مقدمة:
يف بيئة ختضع للعديد من التغريات املستمرة، هذه  أنواعها اختالف على اليوم تعمل املنظمات    

التغريات قد تتيح هلا فرصا ميكن استغالهلا أو هتديدات جيب حماولة تفاديها، وبناءا على تشخيص 
سرتاتيجية ادحمددة مسبقا وحتليل البيئة وما سيتبعها من تغريات تستطيع املنظمة من حتقيق أهدافها اال

وفقا ملعطياهتا الداخلية واخلارجية، ومبا أن  عملية التشخيص االسرتاتيجي التسويقي تتضمن حتليل 
جل حتديد نقاط القوة والضعف ومعرفة القرص والتهديدات، ضعية املنظمة داخليا وخارجيا من أو 

ك املعرفة الالزمة عن حركة األسواق جيب على ادارة التسويق حتديد املعلومات ذات القيمة وامتال
واملنافسني واملنتجات واستخدامها يف عملية التشخيص االسرتاتيجي لكي تتمكن من اختاذ قرارات 

وللوقوف عند هذا املوضوع قمنا بطرح تسويقية سليمة تعتمد عليها يف توجهاهتا املستقبلية، 
االستراتيجي التسويقي في مؤسسة  تشخيص ما أثر المعرفة في عملية الاالشكالية التالية: 

 المنتجة لاللكترونيك بوالية برج بوعريريج؟ كوندور
 :ولإلجابة عن اإلشكال املطروح ارتأينا طرح التساؤالت التالية

اىل أي مدى ميكن االستفادة من ادحمتوى املعريف )املعرفة الضمنية والصرحية( املوجود لدى املنظمة  -
 السرتاتيجي؟يف تفعيل عملية التشخيص ا

 ما مدى ادراك املنظمة حمل الدراسة ألمهية العالقة بني املعرفة وعملية التشخيص االسرتاتيجي؟ -
 ماهي العوامل اليت تؤثر على عملية التشخيص االسرتاتيجي التسويقي؟ -
هل يوجد أثر ذو داللة احصائية بني املعرفة )الظاهرة والضمنية( وعملية التشخيص االسرتاتيجي  -

 التسويقي؟
الفرضيتني حماولة لإلجابة عن التساؤالت املطروحة سابقا، ميكن صياغة فرضيات الدراسة: 

 :التاليتني
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 وعملية التشخيص االسرتاتيجي التسويقي.بني املعرفة   توجد عالقة ارتباط معنوية -1
وعملية  بني املعرفة (≥0.05α)توجد عالقة  تأثري معنوية عند مستوى الداللة االحصائية  -2

 التشخيص االسرتاتيجي التسويقي.
 التالية: األهداف حتقيق إىل الدراسة سعت سبق ما على تأسيساً  الدراسة: أهداف

املنتجة لاللكرتونيك بوالية بر   مؤسسة كوندور يف املكلفني بالتشخيص إدراك مدى حتديد -
 .وأمهيتها املعرفة بوعريري  ملفهوم

وعملية التشخيص  املعرفة بنوعيها الظاهرة والضمنية بني تأثريال ونوع العالقة على التعرف -
   االسرتاتيجي يف املؤسسات العاملة يف قطاع االلكرتونيك بوالية بر  بوعريري  

املؤسسة عينة الدراسة لعملية التشخيص االسرتاتيجي لكل من البيئة  تطبيق مدى على التعرف -
 .الداخلية واخلارجية

أثري ذو داللة احصائية بني املعرفة وعملية التشخيص االسرتاتيجي الكشف عن وجود ت  -
 التسويقي.

 المبحث االول: االطار المفاهيمي للبحث
 المعرفة:  -أوال
تتنوع تعاريف املعرفة من الضيق اىل الواسع ومن حيث اجملال من العملي اىل تعريف المعرفة:  -1

 ا قدم من تعاريف للمعرفة:النظري ال الفلسفي، وفيما يلي عرض موجز ألهم م
املعرفة عبارة عن:" مزي  من اخلربات واملهارات والقدرات واملعلومات السياقية املرتاكمة لدى  -

 .1" -كيف  –العاملني ولدى املنظمة، وهي أنواع خمتلفة تشمل املعرفة الواضحة والضمنية ومعرفة 
ربة  والقيم، املعلومات املعرفة بأهنا:" مزي  من اخل davenport & prusak ويرى  -

الضمنية، اراء اخلرباء، واليت تقدم اطارا للمشاركة باخلربات واملعلومات اجلديدة بعد ان ترسخ يف 
 . 2عقول العارفني"

املعرفة هي:" االستخدام الكامل للمعلومات والبيانات مع إمكانية املزاوجة مع املهارات واألفكار  -
نة يف الفرد. وبالتايل فاملعرفة ضرورية الستمرار املنظمة إذ تزودها والتبصر واحلدس والدوافع الكام

 .3 بالقدرة على االستجابة لألوضاع اجلديدة واإلبداع"
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ويرى )عيسى سلمان( أن املعرفة هي التربير العقالين الذي يقدمه الفرد اذا أراد تفسري ما يصدر    
كل بيانات أو معلومات أو مهارات أو خربات عنه من أقوال أو أفعال، وهذا التربير قد يكون يف ش

وامجاال ميكن القول  .4 أي أن املعرفة تتعلق بالكائنات العاقلة فقط وتشمل املعرفة الضمنية والصرحية
أن املعرفة هي حالة تفاعل مستمرة بني اخلربات واملهارات الشخصية والقدرات العقلية يف أذهان 

   .5 واهد الظاهرة من ناحية اخرى لتحقيق شيء ذي قيمةاألفراد من ناحية، واملعلومات والش
 منا هل تضيفه فيما وإمنا ,ذاهتا املعرفة يف ليس للمنظمات املعرفة أمهية تربزالمعرفة:  ميةھأ -2

  :6 التالية النقاط يف املعرفة أمهية جنمل أن وميكنتؤدية،  وما قيمة 
السوق  وظروف االستثمار فرص عن املتاحة عرفةامل حجم على ذاته يف املنظمة إنشاء قرار يعتمد -

 املرتقبني العمالء ونوعيات وقدراهتم، املنافسني وطبيعة وخدماهتا، منتجاهتا على الطلب وتوقعات
 .وتفضيالهتم

 فيها توظف اليت املساندة واجملاالت للمنظمة الرئيسي النشاط جمال باختيار القرار املعرفة حتدد -
 العامة االقتصادية والظروف واملتوقعة السائدة التقنيات ضوء يف وذلك تاحة،امل ومواردها أمواهلا

 املعرفة عن فضالً  معني نشاط جدوى يف تؤثر أن مجيعاً  شأهنا من اليت وادحمتملة اجلارية والتحوالت
 اإلخفاق أو النجاح احتماالت مث ومن والبشرية والتقنية املادية ومقوماهتا الصناعة بطبيعة املتخصصة

 .فيه
 به تقوم ما وكفاءة فعالية ما، ملنظمة املتاحة واإلدارية التنظيمية املعرفة ومستويات نوعيات حتدد -

 وغري ومعايريه األداء تقنيات واختيار العمل ونظم والوظيفية التنظيمية هياكلها تصميم من اإلدارة
 من املكتسبة املعرفة رتؤث كما .موارد من هبا ما وتفعيل املنظمة لتشغيل مهمة أمور من ذلك

 حماوالت من وغريها اهليكلة إعادة قرارات يف اآلخرين ممارسات على واالطالع والتجارب اخلربات
 .املنظمات أداء يف والتحسني التطوير

 اإلداري العمل حقول من مهماً  حقالً  وغريها واملالية والتسويقية اإلنتاجية العمليات ختطيط ميثل -
 جبودة رهناً  فيها النجاح ويكون هبا، للقائمني املتاحة واإلدارية التقنية املعرفة ىعل كلية تعتمد اليت

 ملمارسات وتقييم رصد على واشتماهلا األسواق يف األمور مبجريات وارتباطها املعرفة تلك وحداثة
 .العمالء وتطلعات املنافسني
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 بتلك املعرفة توفر يصبح حلياة،ا جماالت لكل العلمي والتحديث التقين التطوير مسرية تتوقف ال -
 ما على منها واحلصول مالحقتها تستطيع حىت املختلفة املنظمات يف لإلدارة حيوياً  أمراً  التطورات
 هيكلة وإعادة املنظمة أوضاع وتعديل متطلباهتا مع التكيف على العمل أو ظروفها، ويوافق يناسبها
 .املتجددة والتقنية العلمية املكتشفات استخدام رضهايف اليت املتطلبات مع لتتوافق الرئيسية عناصرها

السلع  من املنتجات وإنتا  وتصميم اختيار عمليات مباشرة يف املتجددة املعرفة إىل املنظمة حتتا  -
  ).والتوزيع التسويق وآليات نظم لتصميم حتتاجها كما منها، املوجود وحتسني تطوير أو واخلدمات
 .)الصحيح التوقيت يف املناسبة األسواق إىل املنتجات بتلك والوصول

ليست مجيع املعارف مفيدة للمنظمة يف الوقت نفسه، ولكن هناك خصائص المعرفة:  -3
معارف حمددة حيتاجها الفرد أو املنظمة بوقت معني لذلك جيب الرتكيز على خصائص املعرفة 

 :7 املالئمة وهي
 ية لبقاء املنظمة.أي متثل ظاهرة مميزة ومالئمة وضرور  التميز: -أ

متثل درجة املوثوقية فاملعرفة جيب ان تتمتع باملوثوقية فكلما زادت هذه الثابتية )الالمتغيرة(:  -ب
 االخرية أصبح باالمكان االعتماد عليها أكثر.

حيث تقيس مدى زيادة املعرفة جلدارة املستخدم وقبوهلا للوصول قبول االفراد للمعرفة:  -ت
 .الهدافه وحل مشاكله

اي ان تتسم املعارف املستخدمة بالتماسك والرتابط فيما بينها وهذا مهم جدا  التماسك: -ث
 الضافة معارف جديدة، حيث ارتباطها مع املعارف املتوفرة يزيد من قبول االفراد هلا.

االتفاق واملطابقة مع االهداف والقوانني مما سيمح باختيار معايري لقبول ونشر  االنسجام: -ح
 فة يف املنظمة.املعر 

وإضافة ملا سبق توجد بعض اخلصائص والسمات اليت متيز املعرفة عن األنشطة األخرى    
 :8 وهي

إن املعرفة متغرية مبعىن املعرفة يف الوقت احلايل ليست بالضرورة نفسها يف مرحلة  التراكمية: -
 قادمة، وبالتايل إضافة املعرفة اجلديدة إىل املعرفة القدمية.

املعرفة املتولدة ترتب بطريقة تسمح للمستفيد منها الوصول إليها وانتقاء اجلزء املناسب  ظيم:التن -
 منها.
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 معرفة أسباب الظواهر حىت ميكن التحكم فيها بشكل أفضل. البحث عن األسباب: -
  الدقة تعين التعبري عن احلقائق رياضيا. الدقة والتجرد: -
 تفكري؛املعرفة هي فعل إنساين تنت  عن ال -
 املعرفة تتولد يف املرحلة الراهنة؛ -
 متواصلة البقاء ال تفىن باالنتقال من شخص آلخر، -
 هنا أنين إال ,املختصني قبل من عديدة تصنيفات للمعرفة قدمت لقدالمعرفة:  تصنيفات -4

  (Duffy)عليه دراسة كل من اتفقت التصنيفات شيوعا واليت هذه سأركز على أكثر
 الضمنية املعرفة، و Explicit Knowledgeالصرحية )الظاهرة(:  عرفةامل (Backma)و

  .Tacit Knowledge  9األفراد(: على )املبنية
 بينهم، فيما تقامسها لألفراد ميكن اليت املعرفة" عرفت املعرفة الزاهرة على أهنا: المعرفة الظاهرة:  -أ

 البيانات وكذلك وختزينها، ليهاع احلصول ميكن اليت واملعلومات البيانات من كالً  وتشمل
 اخلاصة واملستندات واملوازنات، والربام  واإلجراءات بالسياسات تتعلق واليت املخزنة واملعلومات
 "الوظيفية العمليات وخمتلف ومعايريها، واالتصال والتشغيل التقومي أسس إيل باإلضافة باملنظمة،

 والكتب املدونات، واملراجع الوثائق، حتتويها يتال املرمزة أو املوثقة املعلوماتوهي كذلك:  .10
 من وميكن حتويلها والتحديد، الوصف سهلة معرفة فهي ولذلك الرقمية، التخزين ووسائط التقارير،

 وبالتايل ختزينها وإنتاجها، قراءهتا مستمرة بصفة وميكن آخر، إىل شكل ومن أخرى إيل لغة
لغرينا وهي املعرفة  وتوضيحها شرحها نستطيع  اليت هيرة( . فاملعرفة الصرحية )الظاه11 "واسرتجاعها

الرمسية حيث تتجسد يف منتجات )خدمات( املنظمات وسياساهتا وخططها واجراءات ومعايري 
 .12  العمل وكذلك براءات االخرتاع واالسرار التجارية

اخلربة الشخصية  عرفت املعرفة الضمنية على أهنا املعرفة اليت تعتمد علىالمعرفة الضمنية:  -ب
والقواعد االستداللية واحلدس واحلكم الشخصي وعادة ما يصعب وضعها يف رموز أو كلمات 

 يكمن مبا تتعلق اليت هي الضمنية املعرفة أن فارة( ويؤكد )أبو .13 وتشري اىل ماله صلة مبعرفة كيف
 أو اآلخرين مع تقامسها هليس ال واليت سلوكية، ومعرفة إدراكية ومعرفة معرفة فنية من الفرد نفس يف

وبالتايل فاملعرفة الضمنية هي املعرفة غري الرمسية اليت ميكن التعبري عنها  .14 بسهولة إليهم نقلها
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 بني نوعي الفرق توضيح وميكن .15 حدسيا وبصورة نوعية ومثل هذه املعرفة غري قابلة للنقل والتعلم
 :اآليت اجلدول يف كما والكامنة الصرحية املعرفة

 الكامنة والمعرفة الصريحة المعرفة بين الفرق (: 01جدول رقم )                 
 الكامنة المعرفة  الصريحة  المعرفة ت

 لإلدراك قابلة غري خفية  لإلدراك قابلة 1
 ومعتقدات ومهارات أفكار وخربات يف موجودة لكنها موثقة غري  مناسب  حمتوى يف موثقة 2

 اإلفراد
 مالكها بتصريح من إال عليها احلصول الميكن  احلصولعليها    ميكنه شخص أي:آمنة غري 3

 
 على أشكال مدونة األفراد بني تناقلها سهولة 4

 متنوعة مادية
 األفراد وعقوهلم خربات يف متضمنة تناقلها يصعب

 عرفةامل إدارة لنظم ويعد حتديا االجتماعي بالتفاعل عليها احلصول  عليها احلصول سهولة . 5
 أجود املعلومات على احلصول حماولة :التحدي 6

 احلمل عن عوضا وصحة وموثوقية دقة وأكثرها
 الزائد للمعلومات 

 الكامنة املعرفة عن توثيق املعلومات إدارة نظم التحدي: قصور
 بني املستفيدين مشاركتها أو وإتاحتها معرفة صرحية إىل وحتويلها

 

ادارة املعرفة الصرحية والكامنة يف مكتبة جملس النواب العراقي، جملة   خالدة عبد عبد اهلل، المصدر: 
 .623، ص 99كلية االداب، العدد 

 :16 وهناك تصنيفات أخرى للمعرفة منها    
 :هي أنواع ثالثة إىل املعرفة األخري هذا صنف  (M.Zack) زاك ميشال تصنيف -ت
 توفرها الواجب املعرفة من األدىن النطاق أو وعالن متثل واليت  :األساسية أو اجلوهرية املعرفة -

 املنظمات دون معني قطاع يف األعضاء املنظمات لدى حمفوظة معينة، وهي لدخول صناعة كسمة
 .تنافسية غري لكنها األخرى

 ال أهنا ذلك بتنافسية، للبقاء قابلة املنظمة جيعل الذي النطاق أو النوع : وهي املتقدمة املعرفة -
 على برتكيزها التنافسي االستخدام حيث من ختتلف أهنا إال الكم من حيث املنافسنيعن  ختتلف
 .معني جانب

 نفسها ومتيز ومنافسيها صناعتها تقود أن من الشركة متكن اليت املعرفة هي  اإلبتكارية املعرفة -
 خارطة تغيري على القدرة يعطيها مما املعرفة، يف جديد هو ما بتبنيها لكل عنهم، كبري بشكل
 .جماهلا يف النشاط
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 إىل: املعرفة فيه تصنف حيث :الهدف على القائم التصنيف -ث
 أو األشياء عمل كيفية مبعرفة تتعلق اليت العملية املعرفة وهي : الكيف معرفة أو اإلجرائية املعرفة -

 .للمعرفة الضمين اجلزء وهي هبا، القيام
 معرفة يف األعلى اخلربة وحتقيق األساسية املهارات بعد ما إىل تذهب اليت وهي اإلدراكية:  املعرفة -

 إىل أقرب فإهنا لذلك الصرحية أو الظاهرية واملعارف باحلقائق وتتعلق .املشكلة ونطاق املوضوع
 .املعىن يف املعلومات

 يتطلب ما وهو املعرفة، جماالت عرب البينية للعالقات أعمق فهما تتطلب : واليت السببية املعرفة -
 وغري املعقدة السياقات يف واألنشطة القرارات اختاذ يف عليه االعتماد ميكن للمعرفة إطار ءبنا

 .حتكمها اليت للظواهر والقوانني العلمية باملعرفة تتعلق ألهنا .املؤكدة
 مباشر بشكل توجه اجتماعية سياقية جمموعة تتطلب االهتمام: واليت أسباب أو األغراض معرفة -
 .هبا املرتبطة والعائد التكلفة ومبادالت اإلسرتاتيجية اخليارات أوالبعيد القريب املدى يف خفي أو
 ومن كيف؟ يعرف ومن ماذا؟ يعرف من حول معلومات معرفة تعين : واليت املسؤول معرفة -

 الغرض، وحىت والطريقة ادحمتوى حيث من ككل املعرفة عن املسؤول معرفة هنا واملقصود ملاذا، يعرف
 كل بني العالقات تشابكت ما إذا االجتماعي املال خالل رأس من يظهر أن املمكن من واليت

 .املعرفة عن وآخر مسؤول
 :التسويقي التشخيص االستراتيجي -ثانيا

ان عملييت التحليل والتشخيص مرتبطتني ارتباطا مفهوم التشخيص والتحليل االستراتيجي:  -1
يصها ومن جهة أخرى ال معىن لتشخيص وضعية ما وثيقا، اذ ال ميكن حتليل وضعية ما دون تشخ

 داخليا املؤسسة لوضعية التحليلية الدراسة دون حتليله. وعرف التشخيص االسرتاتيجي على أنه: "
 جهة من ادحميط وخماطر فرص جهة، ومعرفة من والضعف نقاط القوة حتديد أجل من وخارجيا

 أن ميكن اليت اإلسرتاتيجية القدرات نع الكشف إىل اإلسرتاتيجي التشخيص يهدف أخرى، بذلك
ومنه   .  17" وتغرياته مع ادحميط تتواءم اليت املستقبلية وحتوالهتا توجهاهتا  يف املنظمة عليها تعتمد

أساسيني مها: التشخيص االسرتاتيجي الداخلي  نوعني  من يتكون اإلسرتاتيجي فالتشخيص
  .االسرتاتيجي اخلارجي والتشخيص
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 خيص االستراتيجي:أنواع التش -2
 هو للمؤسسة الداخلي اإلسرتاتيجي التشخيص من اهلدف :الداخلي اإلستراتيجي التشخيص -أ

 اليت اإلسرتاتيجيات اختيار عملية عليها يسهل الذي األمر للمؤسسة والضعف القوة نقاط حتديد
 جهة من يطةادحم والظروف جهة من املنافسني وضعف قوة بنقاط مقارنتها مث مواردها، و تتالءم
 إشباع املنافسني أو ملواجهة املؤسسة متتلكها قد ميزة أو مهارة أو مورد القوة بنقاط يقصد و .أخرى

 املهارات أو املوارد يف قصور أو قيد فهي الضعف نقاط أما خبدمتها، تقوم اليت األسواق احتياجات
 .18 مؤثر بشكل للمؤسسة الفعال األداء من قد حتد واليت
 الرتكيز وميكن للمؤسسة الداخلي التشخيص عملية يف تستخدم اليت الطرق من موعةجم هناك   
القيمة، حيث يعد منوذ   سلسلة طريق عن التشخيص طريقة وهي استعماال األكثر الطريقة على

سلسلة القيمة من أحد األساليب الكثرية االستعمال يف عملية التشخيص الداخلي وهتدف اىل 
قد  والتنافسية احلالية وادحمتملة من خالل حتليل النشاطات الداخلية للمنظمة  حتديد مصادر امليزة

 :أنشطة املؤسسة إىل نوعني كما هي موضحة يف الشكل (Porterقسم بورتر)
 يوضح مفهوم سلسلة القيمة( 01)الشكل رقم                                    

  
 
  
 
 
 

 
 
Source: M. Porter, l'avantage concurrentiel, Dunod édition,  Paris,  

France,1999, p 53 . 
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 :19 : وهي مخسة أنشطةاألنشطة األولية-
 أنشطة مرتبطة باستالم ، ختزين، وتوصيل املدخالت الالزمة للمنت  وتشمل اإلمداد الداخلي :

 مناولة املواد، املخازن، الرقابة على املخزون ،...
 املدخالت إىل منتجات يف شكل هنائي و تشمل : التشغيل : أنشطة مرتبطة بتحويل اإلنتاج

 على اآلالت ، التجميع، التعبئة ، صيانة اآلالت.
 أنشطة مرتبطة جبمع، ختزين والتوزيع املادي من املنت  إىل املشرتين، وتشمل اإلمداد الخارجي :

نفيذ و جدولة ختزين املنتجات التامة، مناولة املواد، العمليات اخلاصة بسيارات التسليم، ت
 الطلبات.

  أنشطة مرتبطة بتزويد الوسائل اليت ميكن من خالهلا للمشرتي أن التسويق و المبيعات :
يشرتي املنت  و  حتفيزه على الشراء و تشمل اإلعالن، الرتوي ، رجال البيع ، العالقات العامة 

لى قيمة املنت  و تشمل: و هي أنشطة مرتبطة بتقدمي اخلدمة بتدعيم أو ادحمافظة ع الخدمات :
 اخلدمات الرتكيب، اإلصالح، التدريب قطع الغيار و األجزاء و تعديل املنت .

 :20 : و هي أربعة أنشطة األنشطة الداعمة - 
 تشمل أنشطة مثل اإلدارة العامة، ادحماسبة، اجلوانب القانونية، بنية المؤسسة األساسية :

نشطة األخرى الداعمة واألساسية لتشغيل حلقة القيمة  التمويل، التخطيط اإلسرتاتيجي، وكل األ
 ككل.

 أنشطة ضرورية لضمان االختيار ، التدريب ، وتنمية األفراد ، وتشمل  تسيير الموارد البشرية :
: كل نشاط يتعلق باملوارد البشرية وبالتايل تتغلغل أنشطة إدارة املوارد البشرية عرب كامل احللقة  

 ككل.
  أنشطة تتعلق بتصميم املنت  وكذلك حتسني طريقة أداء األنشطة التكنولوجيالتنمية والتطوير :

املختلفة يف حلقة القيمة وتشمل املعرفة الفنية، واإلجراءات و املدخالت التكنولوجية املطلوبة 
 لكل نشاط داخل حلقة القيمة.

 أو  د أولية: أنشطة تتعلق باحلصول على املدخالت املطلوب شراؤها، سواء كانت مواالتموين
، وهكذا تتغلغل هذه الوظيفة عرب حلقة القيمة ككل ألهنا تدعم كل نشاط خدمات أو آالت
 يف حالة الشراء".
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 الضعف ونقاط القوة نقاط لبيان الداخلية ودلك وإمكانيتها قدراهتا بتحليل املؤسسات هتتم 
 النقاط على بعض التعرف يف يساعدنا ألنه منه مفر ال أمرا الداخلية البيئة ودراسة ,وعالجها
 :21التالية

 نفسها على املؤسسة تتعرف حيث املادية والبشرية واإلمكانيات القدرات تقييم يف يساهم -
 ميكن وبالتايل
 .اإلنتا  عوامل يف والتحكم علميا تسيريها

 .بسهولة وتقوميها وبالتايل تصحيحها لديها الضعف نقاط اكتشاف من ميكنها -
 .العوائق على للقضاء األقوى إىل القوي قدما من والسري لديها القوة نقاط من االستفادة -
 من املؤسسة ميكن اخلارجي بالتحليل الداخلي( وربطهما والضعف)التحليل القوة نقاط معرفة -

 .الفرص من عدد أكرب اغتنام
 .اخلاص هبا التنظيمي البناء كفاءة مدى معرفة -
 . مؤسستهم على واحلرص العمل ومتاسك مجاعات راداألف بني العالقات قوة مدى معرفة -
 . املستهلك إليها ينظر السوق وكيف يف التجاري وامسها املؤسسة مسعة معرفة -
 .إخل...واألفقي الرأسي التوسع إمكانية يف يساعد  -
 حتليل هو اخلارجي االسرتاتيجي التشخيص من اهلدف :الخارجي االستراتيجي التشخيص  -ب

 اليت والتهديدات املتاحة الفرص حتديد إىل يهدف فهو ما، صناعة يف القطاع وقوة جاذبية مدى
 اخلارجي التشخيص أن أي املستقبلية الرؤية بصفة يتميز اخلارجي التشخيص أن كما .تواجهها
ويشتمل على دراسة وحتليل ثالث مكونات  .22 لالستثمار املالئم اجملال اختيار يف املؤسسة يساعد

 : السوق، املنافسة، البيئة الكلية.أساسية هي
 (: مكونات التحليل الخارجي وعناصره01الجدول رقم)                    

 مكونات التحليل
 الخارجي

 العناصر االساسية          

 معىن السوق، حجم السوق، معدالت منوه، االجتاهات والتطورات. -أ السوق    
ون هنائيون(: من هم؟، ماهي معايري العمالء )مستهلكون، منتفعون، مستخدم  -ب

االختيار لديهم، مىت ومن اين يشرتون، كيف يشرتون، كيف يقيمون املنظمة 
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 مقارنة باملنظمات املنافسة.
جتزئة السوق اىل قطاعات، كيفية التجزئة، اسس ومعايري التجزئة، ملاذا جتزئة  -ت

 السوق، حتليل السوق.
ون احلاليون وادحمتملون للمنظمة، ماهي اسرتاتيجياهتم من هم املنافسون الرئيسي -ث المنافسة    

 هو حجم حصصهم السوقية. وأهدافهم، ماهي مكامن قوهتم وضعفهم، ما
 لبيئة االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، التكنولوجية، ...اخل.ا -  البيئة الكلية    

وري العلمية للنشر بشري العالق، التخطيط التسويقي مفاهيم وتطبيقات، دار الياز المصدر: 
 .. بتصرف62، ص 2008والتوزيع، عمان، االردن، 

 :23 يلي فيما اخلارجية البيئة حتليل أمهيةوتكمن   
 بتحليلها وذلك توفريها إىل االسرتاتيجية تسعى اإلدارة اليت األهداف أهم وهي :املعلومات توفري -

 حسب وتوجيهها عدة أنشطة يف التحكم اإلدارة تستطيع املعلومات هذه ضوء ومتحيصها وعلى
ألن  الواردة املعلومات صحة من لتأكد أسلوب لديها أن تكون اإلدارة وعلى املعلومات تلك

 مسموح هبا. غري األخطاء
 يساعد اليت اخلارجية البيئة لدراسة حتقيقها، ختضع جيب اليت األهداف :األهداف صياغة يف -

 األهداف وضع دورها يف جانب إىل هذا اسات،الدر  تلك نتائ  حسب أو تعديلها وضعها على
 العمالء من املختلفة األنواع على التعرف املثال فعلى سبيل والوظائف اإلدارات ملختلف التشغيلية
 االسرتاتيجية وضع يف التسويق يساعد رجل نوع كل وخصائص األنواع هذه بني الفروق وفهم أهم
  )املؤسسة أهداف وحتقيق عنو  كل احتياجات إشباع متكن  اليت التسويقية

 مواد) املتاحة املوارد بيان يف املختلفة املتغريات البيئية فهم ويساعد :املوارد اسرتاتيجية صياغة -
 املنفعة، حتقق أن املؤسسة ميكن ومىت .منها االستفادة وكيفية (إخل...أفراد رأمسال، تكنولوجيا، أولية،

 وجمال املرتقب السوق نطاق حتديد يف دراسات البيئة تسهم :املؤسسة أمام املتاح واجملال النطاق -
 وأساليب التوزيع ومنافذه وطرق اخلدمات أو بالسلع األمر تعلق سواء املتاحة أمامها املعامالت
 من املؤسسة على املفروضة والقيود املسموح هبا ، وخصائص املنتجات أسعار وحتديد الدفع وشروط

 األخرى باملؤسسات بيان عالقاهتا يف تساعد كما املختلفة، عيةوالتشري القانونية قبل اجلهات
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 يف عملياهتا تعاوهنا أو منتجاهتا تستقبل مستقبل أو هلا بالنسبة متثل إمداد كانت سواء املختلفة،
  .ونشاطاهتا

 خالل من وذلك معها تتعامل اليت مسات اجملتمع واجلماهري حتديد يف البيئة دراسات تساهم -
 ئدة،السا القيم
 االستهالكي و اإلنتاجي السلوك بيان أمناط يف الدراسات تلك تساهم كما باألولوية، حيضى وأيها
 وتوقيت املنتجات وأسعارها، خصائص حيدد قد مما املؤسسة جلمهور واجملتمعات واملمثلني لألفراد
 وتسويقها. إنتاجها

 .عملها وجمال املؤسسة رسالة صياغة يف تساعد -
 .اقتناصها ميكن اليت الفرص تبني -
 .جتنبها جيب اليت واملعوقات املخاطر -
على الرغم من املزايا اليت جتنيها  العوامل المؤثرة في عملية التشخيص االستراتيجي: -3

املؤسسات من خالل استخدام التشخيص إال أن هناك عدد من املؤسسات اليت ال تستطيع 
 :24 امل منهااستخدام هذه الطريقة و يعود ذلك إىل عدة عو 

تستغرق عملية التشخيص زمًنا طوياًل كما تتطلب إنفاقا كبريا عليها و قد  تكاليف التشخيص: -أ
تكون تكلفة احلصول على هذه املعلومات و اإلحصاءات كبرية حبيث ال تستطيع بعض املؤسسات 

صيص هذا القدر الصغرية احلجم حتملها، و حىت املؤسسات الكبرية احلجم فقد يرتدد اإلداري يف خت
من اإلنفاق على مجع املعلومات ألنه ال يستطيع أن يثبت بصورة مؤكدة أن وجود هذه املعلومات و 
 اإلحصاءات سوف يؤدي إىل رحبية املؤسسة على املدى الطويل

إن األفراد بال شك هم أمثن املوارد املتاحة الكفاءات المهنية المطلوبة للقيام بالتشخيص:  -ب
فهم  مصدر املعرفة و املهارة و احلافز خللق احلفاظ على تقومي التنظيم و إستمراريته،  لدى املؤسسة،

و من أجل حتقيق النجاح لعملية التشخيص فإنه جيب أن نتملك القدرة على حتقيق اجلذب و 
 احلفاظ على نوعيات املوارد البشرية اليت تستلزمها عملية التشخيص.

 الستراتيجي:عالقة المعرفة بالتشخيص ا -ثالثا
 والنجاح التواصل حتقيق وهبدف فيها، تعمل اليت البيئة على األكثر انفتاحاً  هي  املنظمات ان   
 حتيط هبا، اليت التغريات جممل وتستوعب حتتوي لكي املطلوبة املعرفة متتلك أن يستوجب عليها فإنه
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 يف العاملني لألفراد املرشد املنضبط املعرفة متثل إذ سليمة قرارات اختاذ يف الدقة إىل يقودها وبالتايل
 بقدرة ذلك ويتجلى االجتاهات، املتعدد اجملال التسويقي يف والتطبيقات املمارسات لتطوير املنظمة
 وحتقيق معها، والتعامل للتكيف املناسبة اإلمكانات وخلق التسويقية البيئة استقراء يف املنظمة

 حتقيق: التحديد تساعد على اليت هي اجليدة عرفةاملنظمة، فامل عمل مسار يف التواصل والنجاح
للمنظمة،  التنافسي الوضع حتديد السوق، جاذبية مدى السوق، قياس للسوق، تقسيم الواضح
املوارد،  من الالزمة االحتياجات واملنت ، تقييم الزبون من كل مستوى على العمليات رحبية حتليل
 .25 املناسب  التنظيمي التغيري إحداث املناسب،  كافآتامل نظم الفعالة، تطوير الرقابة نظم تصميم

 باألفكارولكي تنجح املنظمة يف مهمة دراسة وحتليل أثر عوامل البيئة اخلارجية جيب األخذ 
املعرفية من أجل اجياد أو ابتكار أدوات وأساليب متطورة لتطوير منتجاهتا يف ضوء التغريات 

رضها ظروف البيئة اخلارجية. فمن هنا بدأت فكرة اعتماد والتطورات السريعة واملستمرة اليت تف
اسرتاتيجية البناء املعريف يف املنظمات اليت تقوم أساسا على تعبئة اجلهود واخلربات والكفاءات 
البحثية واملعرفية لتحسني املنت  أو اخلدمة عن طريق ابداع أدوات ملخرجات املنظمة وتقليل تكلفة 

   .26 لوصول اىل رسالة املنظمةالعمليات مبا يؤدي اىل ا
 المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية

 تقديم مجتمع الدراسة: -أوال
املنتجة لاللكرتونيك بوالية بر  بوعريري   مؤسسة كوندورألجل اختبار الفرضيات اخرتنا     

 واألفراد جمموعة اإلداريني ، لكن الفئة اليت ختدم أهداف البحث هيباعتبارها رائدة يف هذا اجملال
، وقد مت اعتبار هذه الفئة عينة الدراسة املقصودة مدراء اطارات ورؤساء مصاحل  من ولنياملسؤ 

 باالستبيان.
 جمع البيانات ومتغيرات الدراسة:أدوات  -ثانيا

 أدوات جمع البيانات وتحليلها:  -1
اجلزء األول لتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم وتطوير إستبانة مكونة من جزئني، استهدف     

املعرفة بنوعيها الظاهرة والضمنية، بينما ركز اجلزء الثاين على معرفة مستوى تطبيق عملية التشخيص 
االسرتاتيجي يف املؤسسة حمل الدراسة. ولقد مت اختيار عينة قصدية متثلت يف األفراد املدراء 
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( ومت 35رتجع منها )إستبانة اس 40واملسؤولني واالطارات ورؤساء املصاحل ، حيث مت توزيع 
 (.SPSS. واعتمدنا يف حتليل بيانات االستبيان على برنام  اإلحصاء )%100اعتمادها بنسبة 

الذي  Likertأما طريقة اإلجابة عن األسئلة اخلاصة باالستبيان فقد كانت وفق مقياس    
ا درجة وهل غير موافق:(،  1وهلا درجة واحد ) غير موافق بشدة:حيتوي على مخس درجات:  

وهلا درجة  موافق بشدة:(، 4وهلا درجة أربعة ) موافق:(، 3وهلا درجة ثالثة ) محايد:(، 2اثنان )
(5.) 

 وحسب الدراسات السابقة مت تقسيم مقياس ليكرت كما يلي:    
 تقسيم مقياس ليكرت

 درجة الموافقة المستوى المتوسط المرجح
1 -  1.79 اغري موافق اطالق   منخفض جدا 

1.80-2,59  منخفض غري موافق 
2,60- 3,39  متوسط حمايد 
3,40-4,19  عالية موافق 
4,20-5  عالية جدا موافق بشدة 

 متغيرات الدراسة والمؤشرات البحثية: -2
ويقصد بعملية التشخيص االسرتاتيجي دراسة المتغير التابع )عملية التشخيص االستراتيجي(:  -أ

ية هبدف حتديد الفرص اخلارجية وجتنب التهديدات وحتديد حتليلية لبيئة املنظمة الداخلية واخلارج
 نقاط القوة والضعف الداخلية، وعمدنا إىل قياس هذا املتغري من خالل األبعاد التالية:

 :ومت قياسها يف الدراسة من خالل: التشخيص الخارجي 
 يتم دراسة سلوك املستهلك وحتديد خمتلف العوامل اليت تؤثر على الطلب.  -
ل ادارة التسويق  باملؤسسة على رصد التغريات السياسية والقانونية على املستوى ادحملي تعم  -

 والدويل.
 تقوم املنظمة  جبمع املعلومات عن منافسيها وحتليلها ألجل اكتشاف نقاط قوهتم وضعفهم.  -
ني االعتبار وأخذها بع  تقوم املنظمة بتحليل كافة املتغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -

 عند التشخيص. 
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 تسعى ادارة املنظمة اىل متابعة التطورات احلديثة يف التكنولوجيا املستخدمة يف االنتا .  -
 تعمل ادارة التسويق باملنظمة على حتليل الفرص لالستفادة منها وحتليل التهديدات ملواجهتها  -

 :ومت قياس هذا البعد من خالل: التشخيص الداخلي 
 ليل اهليكل التنظيمي وأخذه بعني االعتبار يف عملية التشخيص.حت  يتم  -
 يتم حتليل امكانيات املنظمة االنتاجية وأخذها بعني االعتبار يف عملية التشخيص.  -
 حتليل االمكانيات املالية املتوفرة  لديها وأخذها بعني االعتبار يف عملية التشخيص. يتم   -
 خل املنظمة وأخذها بعني االعتبار يف عملية التشخيص.يتم حتليل املوارد البشرية دا -
 تقوم املنظمة بتحديد وحتليل نقاط القوة لالستفادة منها ونقاط الضعف ملعاجلتها.  -

يقصد هبا مزي  من اخلربات واملهارات والقدرات واملعلومات املرتاكمة المتغير المستقل )المعرفة(:  -ب
ع خمتلفة تشمل املعرفة الواضحة والضمنية ، ومت حتديدها لدى العاملني ولدى املنظمة، وهي أنوا 

 باألبعاد التالية:
 :و تقيسها الدراسة من خالل: المعرفة الظاهرة 

 ميتلك املوظفون معرفة بقواعد العمل داخل املؤسسة.  -
 يعتمد املوظفون على املدونات والتقارير والكتب يف عملية التشخيص االسرتاتيجي.  -
ظفون على البيانات املخزنة يف وسائط التخزين الرقمية عند القيام بعملية التشخيص يعتمد املو   -

 االسرتاتيجي. 
يعتمد املوظفون على السياسات واالجراءات يف املؤسسة عند القيام بعملية التشخيص   -

 االسرتاتيجي.
  :ولقد مت قياس أبعاد هذا املتغري من خالل:المعرفة الضمنية 

 ن على املعتقدات والقيم الراسخة يف أذهاهنم يف عملية التشخيص االسرتاتيجي. يعتمد املوظفو   -
 يعتمد املوظفون على املهارات اليت ميتلكوهنا يف اجناز عملهم.   -
 ميتلك املوظفون املعرفة الالزمة إلجناز عملهم.  -
 جي.يعتمد املوظفون على اخلربات املرتاكمة لديهم يف عملية التشخيص االسرتاتي  -
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 نموذج البحث: -3
 

 
 

    
  

   من اعداد الباحثة المصدر:
 البحث: متغيراتوصف   -ثالثا
 وصف متغيرات المعرفة: -1
 وصف المعرفة الظاهرة:  -أ

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمعرفة الظاهرة2الجدول رقم )  

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 ميتلك املوظفون معرفة بقواعد العمل داخل املؤسسة.   -
. 

 عالية 355, 4,14

يف  يعتمد املوظفون على املدونات والتقارير والكتب -
 عملية التشخيص االسرتاتيجي. 

 عالية 382, 4,17

يعتمد املوظفون على البيانات املخزنة يف وسائط  -
 لتشخيص االسرتاتيجي. التخزين الرقمية يف عملية ا

 عالية 382, 3,97

يعتمد املوظفون على السياسات واالجراءات يف  -
 يف عملية التشخيص االسرتاتيجي.  املؤسسة

 عالية 453, 4,03

 عالية  4,07 معدل النسب
 . spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنام  المصدر: 

أفراد العينة على املعرفة الظاهرة حيث تراوحت قيم املتوسطات يتضح من اجلدول أعاله اتفاق     
بدرجة موافقة عالية حسب مقياس ليكرت ( 4,17و  3,97احلسابية لعبارات هذا املتغري بني )

 المتغير المستقل:        

 
 المتغير التابع             

 المعرفة:   

 المعرفة الظاھرة -

 المعرفة الضمنية -

 عملية التشخيص االستراتيجي: 

 التشخيص االستراتيجي الخارجي -

 التشخيص االستراتيجي الداخلي -
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اخلماسي املعتمد يف البحث، وهذا مؤشر جيد على ممارسة املبحوثني للمعرفة الظاهرة يف عملية 
، امتالكهم املعرفة املدونات والتقارير والكتبعتمادهم على التشخيص االسرتاتيجي من خالل: ا

البيانات املخزنة يف وسائط التخزين الالزمة بقواعد العمل، االعتماد على السياسات واالجراءات و 
ول عبارات هذا املتغري حلسايب العام الجابات املبحوثني حكما بلغت قيمة املتوسط ا  الرقمية.

 مرتفعة.( وهي باجململ قيمة 4.07)
 وصف المعرفة الضمنية: -ب

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمعرفة الضمنية3الجدول رقم )

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

يعتمد املوظفون على املعتقدات والقيم الراسخة  -
 يف أذهاهنم يف عملية التشخيص االسرتاتيجي.

 اليةع 355, 4,14

يف  على املهارات اليت ميتلكوهنا يعتمد املوظفون -
 اجناز عملهم.

 عالية جدا 443, 4,26

ة املعرفة الالزمة ميتلك املوظفون يف املؤسس -
 إلجناز عملهم.

 عالية 382, 4,17

يعتمد املوظفون على اخلربات املرتاكمة لديهم  -
 يف عملية التشخيص االسرتاتيجي.

 داعالية ج 482, 4,34

 عالية جدا  4,22 معدل النسب

 .spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنام  المصدر: 
يتضح من اجلدول أعاله اتفاق أفراد العينة على املعرفة الضمنية والذي ساهم يف اجيابية هذا    

ة لديهم يف عملية املتغري هي العبارة االخرية واملتمثلة يف اعتماد املوظفني على اخلربات املرتاكم
(، يليها يف املرتبة الثانية 4,34التشخيص، اذ حصلت على أكرب متوسط حسايب بلغت قيمته )

(، مث املعرفة 4,26العبارة املتضمنة اعتماد املوظفون على املهارات اليت ميتلكوهنا  مبتوسط حسايب )
( على 4,14( و)4,17يب )العمل واملعتقدات والقيم الراسخة لديهم مبتوسط حسا الجنازالالزمة 
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( بدرجة ممارسة عالية مما 4,22التوايل. كما جند قيمة املتوسط احلسايب العام لعبارات هذا املتغري )
 يعين اتفاق أفراد العينة مع هذا املتغري وأثره يف عملية التشخيص االسرتاتيجي.

 وصف متغيرات التشخيص االستراتيجي التسويقي: -2
 راتيجي الخارجي:وصف التشخيص االست -أ

 التشخيص االستراتيجي  الخارجيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (: 4الجدول رقم )

 المتغيـــرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

يتم دراسة سلوك املستهلك وحتديد  -
 خمتلف العوامل اليت تؤثر على الطلب.

 عالية 323, 4,11

التسويق  باملؤسسة على تعمل ادارة  -
رصد التغريات السياسية والقانونية على 

 املستوى ادحملي والدويل.

 عالية 000, 4,00

تعمل ادارة التسويق باملنظمة على مجع  -
املعلومات عن منافسيها وحتليلها ألجل 

 اكتشاف نقاط قوهتم وضعفهم.

 عالية جدا  443, 4,26

ات تقوم املنظمة بتحليل كافة املتغري  -
وأخذها  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 بعني االعتبار عند التشخيص. 

 عالية 000, 4,00

تسعى ادارة املنظمة اىل متابعة التطورات  -
احلديثة يف التكنولوجيا املستخدمة يف 

 االنتا .

 عالية 169, 4,03

تعمل ادارة التسويق املنظمة على حتليل  -
لتهديدات وحتليل ا  الفرص الستغالهلا

 .ملواجهتها

 عالية جدا 426, 4,23

 عالية  4,10 معدل النسب
 .spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنام  المصدر: 
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اأفراد العينة يؤكدون على أن مؤسستهم تقوم بعملية حتليل  ( أن04يتبني من نتائ  اجلدول رقم )  
توسطات احلسابية الجابات املبحوثني على هذه وتشخيص لبيئتها اخلارجية حيث تراوحت قيم امل

( وهي قيم مرتفعة جدا ضمن جمال مقياس ليكرت اخلماسي، حيث 4,23و  4,03العملية بني )
املتمثلة يف حتليل املؤسسة للفرص والتهديدات حيث  ساهم يف اجيابية هذه العملية العبارة األخرية 
 (.4,23حققت أكرب متوسط حسايب بلغت قيمته )

مبختلف  اخلارجية ان هذه االجابات تشري اىل أن املؤسسة عينة الدراسة تقوم بعملية حتليل لبيئتها   
هبدف حتديد طبيعة الفرص والتهديدات اليت  مستفيدة من معارفها الظاهرية والضمنية، عناصرها
العملية  عينة الدراسة حول هذه إلجاباتقيمة املتوسط احلسايب العام وهذا ما أكدته  تواجهها، 

 .عالية( بدرجة ممارسة 4,10)
 وصف التشخيص االستراتيجي الداخلي: -ب 

 لتشخيص االستراتيجي الداخليل(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 5الجدول رقم )

المتوسط  المتغيـــرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الموافقة

حتليل اهليكل التنظيمي وأخذه بعني   يتم -
 عتبار يف عملية التشخيص.اال

 عالية 355, 4,14

يتم حتليل امكانيات املنظمة االنتاجية  -
 وأخذها بعني االعتبار يف عملية التشخيص.

 عالية 323, 4,11

حتليل االمكانيات املالية املتوفرة   يتم  -
لديها وأخذها بعني االعتبار يف عملية 

 التشخيص.

4,11 
 

 عالية جدا  323,

يل املوارد البشرية داخل املنظمة يتم حتل -
 وأخذها بعني االعتبار يف عملية التشخيص.

 عالية 382, 4,17

تقوم املنظمة بتحديد وحتليل نقاط القوة  -
 لالستفادة منها ونقاط الضعف ملعاجلتها.

 جدا  عالية 482, 4,34

 عالية  4,17 معدل النسب

 .spssت برنام  من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجاالمصدر: 
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يتضح من اجلدول أعاله أن أفراد العينة متفقون على ممارستهم للتشخيص االسرتاتيجي    
حيث تراوحت قيم املتوسطات احلسابية الجابات املبحوثني على هذه العملية بني الداخلي، 

والذي ساهم يف ( وهي قيم مرتفعة جدا ضمن جمال مقياس ليكرت اخلماسي، 3,34و  4,11)
ابية هذه العملية  العبارة التالية: تقوم املنظمة بتحديد وحتليل نقاط القوة لالستفادة منها ونقاط اجي

 .(4.34الضعف ملعاجلتها، حيث حققت أكرب متوسط حسايب )
ان هذه االجابات تشري اىل أن املؤسسة عينة الدراسة تقوم بعملية حتليل لبيئتها االداخلية    

يكل واألفراد واملالية وغريها مستفيدة من معارفها الظاهرية والضمنية من مبختلف عناصرها  مقل: اهل
أجل حتديد حتديد نقاط القوة والضعف وهذا ما أكدته قيمة املتوسط احلسايب العام الجابات عينة 

 .عالية( بدرجة ممارسة 4,17الدراسة حول هذه العملية )
 تحليل نتائج البحث: -ثالثا

 اط: تحليل عالقة االرتب -1
 (N= 35(: نتائج عالقة االرتباط بين متغيرات المعرفة وعملية التشخيص االستراتيجي التسويقي )6الجدول رقم )

املعرفة  املعرفة الظاهرة  
 الضمنية

 المعرفة

 التشخيص االسرتاتيجي اخلارجي
 

 343,* 258, 372,* معامل ارتباط بريسون
 044, 135, 028, مستوى الداللة

 السرتاتيجي الداخليالتشخيص ا
 

 660,** 627,** 649,** معامل ارتباط بريسون
 000, 000, 000, مستوى الداللة

 التشخيص االستراتيجي التسويقي
 

 606,** 522,** 631,** معامل ارتباط بريسون
 000, 000, 000, مستوى الداللة

 .≥α) 0.01) : دال احصائيا عند مستوى الداللة االحصائية** 
 .≥α) 0,05) ال احصائيا عند مستوى الداللة االحصائيةد*: 

 إذ االسرتاتيجي التسويقي التشخيصو  املعرفة بني موجبة ارتباط عالقة وجود  اجلدول يظهر     
 ،0.01دالة احصائيا عند مستوى معنوية وهي  (0.60معامل االرتباط الكلي ) قيمة بلغت

 غريهم من هلم القدرة أكثر ميتلكون املعرفة الذين وثنياملبح فإن العالقة هذه طبيعة على واعتماداً 
 معنوية ارتباط عالقة وجود أيضاً  على فحص وتشخيص بيئة املنظمة الداخلية واخلارجية، كما يتبني

 منفرد، حيث بلغت بشكل التشخيص االسرتاتيجي املعرفة الظاهرة والضمنية وعمليات بني موجبة
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 حيث بلغت وعملية التشخيص االسرتاتيجي الداخلي، ة الظاهرةاملعرف االرتباط بني عالقات أقوى
وعملية  الضمنية املعرفة بني العالقات أضعف كانت (، فيما0.64االرتباط ) معامل قيمة

 (.0.25االرتباط ) معامل قيمة التشخيص اخلارجي، حيث بلغت
وىل واليت ة الرئيسية األالفرضيوبناءا على ما تقدم من نتائ  حتليل االرتباط نتوصل اىل قبول     

 لية التشخيص االسرتاتيجي التسويقي. معنوية بني متغريات املعرفة وعم مفادها وجود عالقة ارتباط
 تحليل عالقة التأثير:   -2

 (N= 35) التشخيص االستراتيجي (: نتائج عالقات التأثير بين مستويات المعرفة  وعملية 7الجدول رقم )      
 
 
 
 
 
 

 .spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنام  المصدر: 
تدل نتائ  اختبار االحندار املتعدد معنوية النموذ  حيث نالحظ أن مستوى الداللة ادحمسوب      
( وهذا ما يوضح وجود عالقة بني املتغريين 0,005( أقل من مستوى الداللة املعتمد )0,000)

)املعرفة( أي أن املعرفة تؤثر على التشخيص االسرتاتيجي. كما جند القدرة التفسريية للمتغري املستقل 
 ( اي أن ما نسبته 0,41يف املتغري التابع )التشخيص االسرتاتيجي( حسب معامل التحديد )

من استجابة املتغري التابع للمتغري املستقل تعود للمعرفة والنسبة املتبقية ترجع ملتغريات أخرى  41%
 ة التشخيص االسرتاتيجي.خارجية، وبالتايل فان التغري يف مستويات املعرفة يؤدي اىل التغري يف عملي

كما نالحظ من خالل معلمات النموذ  أن املعرفة الظاهرة هي األقوى تأثري على عملية      
وبناءا على ما . 0,215مث تليها املعرفة الضمنية مبعدل  0,733التشخيص االسرتاتيجي مبعدل 

وعملية التشخيص تقدم من نتائ  عالقة التأثري بني متغريات املعرفة )الظاهرة والضمنية( 
االسرتاتيجي نتوصل اىل قبول الفرضية الرئيسية الثانية واليت مفادها وجود عالقة تأثري معنوية بني 

 متغريات املعرفة )املعرفة الظاهرة والضمنية( وعملية التشخيص االسرتاتيجي التسويقي. 

 
تالمتغيرا  

مات المعل
 المقدرة 

 

T 
مستوى 
 الداللة

  

قيمة 
 المعلمة 

الخطأ 
 المعياري

Sig 
 

D    معامل
 2Rالتحديد 

المعرف
 ة الظاهرة

0,733 0,268 
0,010 

2,73  0,000** 
11,11 0,41 

المعرفة 
 الضمنية

0,215 0,270 
0,430 

0,799  
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 االستنتاجات: -رابعا
حتليال وتشخيصا دقيقا ومستمرا لعناصر  حتقيق النجاح وبلوغ األهداف يتطلبهناك وعي بأن  -

البيئة الداخلية واخلارجية ألن هذا التحليل ميكن املؤسسة من حتديد العناصر البيئية األكثر تأثري 
وبالتايل القدرة على تطوير االسرتاتيجيات املناسبة أو اجراء التعديالت الالزمة على االسرتاتيجيات 

 ة.احلالية على ضوء املستجدات البيئي
 بني عام اتفاق تبني وجود والضمنية، املعرفة الظاهرة اجتاه البحث عينة إجابات حتليل خالل من  -

العام ، وهذا ما  احلسايب الوسط قيمة ويدعم ذلك باملعرفة، املتعلقة العبارات اجتاه البحث عينة أفراد
كوهنا من أهم اطارات وكوادر مؤسسة كوندور لاللكرتونيك ملفهوم املعرفة  يدل على وعي 

 املوجودات داخل املنظمة، ومن املتطلبات االساسية للتكيف مع التغريات املستجدة.
تبني  عملية التشخيص االسرتاتيجي التسويقي، البحث اجتاه عينة إجابات حتليل خالل من  -

 مةقي ويدعم ذلك املتعلقة هبذه العملية، العبارات جتاه البحث عينة أفراد بني عام اتفاق وجود
التسويقي ألجل  التشخيص االسرتاتيجي لعمليةاملؤسسة  ممارسة وهذا يعين، العام  احلسايب الوسط

  .اكتشاف الفرص والتهديدات وكذلك نقاط القوة والضعف
)الظاهرة  تشري نتائ  التحليل االحصائي اىل وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة بني املعرفة -

 سرتاتيجي.وعملية التشخيص اال والضمنية(
يف )الظاهرة والضمنية(  تشري نتائ  التحليل االحصائي اىل وجود عالقة تأثري معنوية للمعرفة  -

 عملية التشخيص االسرتاتيجي.
 قائمة المراجع: -خامسا

عة والتوزيع، عمان، ، دار امليسرة للنشر والطبا1عبد الستار علي وعامر ابراهيم قندليجي وغسان العمري، املدخل اىل إدارة املعرفة، ط -1
 .24،ص2006األردن، 

2-   Davenport and  prusak, working knowledge,  how organizations manage what they 
know , harvard business school press, 1998, p 56.  

 .30، ص2005التوزيع، عمان، األردن، إبراهيم اخللوف امللكاوي، إدارة املعرفة )املمارسات واملفاهيم(، مؤسسة الوراق للنشر و  -3
أمحد عيسى سلمان، مكوذ  مقرتح للعالقة بني ادارة املعرفة زرأس املال الفكري يف قطاع املستشفيات، أطروحة دكتوراه يف ادارة  -4

 .  33،ص 2006االعمال، جامعة عني مشس، كلية التجارة، مصر، 
واجلودة الشاملة وأثره على األداء، أطروحة دكتوراه غري منشورة يف إدارة األعمال، جامعة  توفيق سريع علي باسردة، تكامل إدارة  املعرفة -5

 .27، ص 2006دمشق، سوريا،  
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، غزة،  قطاع يف العاملة املتوسطة التقنية واملعاهد الكليات على تطبيقية دراسة األداء متيز على وأثرها املعرفة الزطمة ،إدارة حممد نضال -6
 19-18. ص 2011، رسالة ماجستري

 حممد تركي البطاينة، أثر ادارة املعرفة على االداء والتعلم التنظيمي يف املصارف التجارية االردنية، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات -7
 .17-16،، ص2007االدارية واملالية، جامعة عمان االردنية للدراسات العليا، عمان، االردن، 

 .21اهات معاصرة يف إدارة املعرفة، مرجع سبق ذكره، صحممد عواد الزيادات، اجت -8
 22املرجع نفسه، ص  -9
 .66، ص 2005األردن،  والتوزيع،  عمان، للنشر األهلية األوىل، الطبعة تطبيقي، مدخل :املعرفة إدارة هيثم علي حجازي، -10
 .2008األردن،  عمان، والتوزيع، للنشر دار صفاء ،السادسة الطبعة املعرفة، إدارة يف معاصرة الزيادات،اجتاهاتحممد عواد  -11
 .151، ص 2006حسني حممود حرمي وشاكر جار اهلل اخلشايل، جملة الزرقاء للبحوث والدراسات ، اجمللد الثامن، العدد األول،  -12
تقى الدويل الرابع حول املنافسة فالق حممد، عمليات ادارة املعرفة وتأثريها يف حتقيق امليزة التنافسية، مداخلة مقدمة يف املل -13

 .8واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خار  ادحمروقات يف الدول العربية، ص 
 ، الثاين العريب املؤمتر الشرقية، القدس يف األهلية أنشطة املؤسسات فاعلية يف املعرفة إدارة عمليات ومحد عليان، دور  أبو فارة يوسف -14

 4ص  ،2008األردن، 
 .151حسني حممود حرمي وشاكر جار اهلل اخلشايل، مرجع سبق ذكره، ص  -15
مبارك بوعشة وليليا بن منصور، ادارة املعرفة كتوجه اداري حديث للمنظمات يف عصر العوملة، مداخلة مقدمة يف املؤمتر العلمي  -16

 .8، ص 2012ديسمرب،  17-15نان، الدويل حول عوملة االدارة يف عصر املعرفة، جامعة اجلنان، طرابلس، لب
 17- Jacques de g & G, Jean-Faude, Contrôle et Choix Stratégique (Paris : Dalloz, 
1998), p. 118. 

-2008بالزغيب فطيمة، دور اسرتاتيجية املؤسسة يف حتديد املزي  التسويقي، رسالة ماجستري منشورة، جامعة احلا  خلضر، باتنة،  -18
 .12، ص 2009
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 التقييم الجغرافي لالستثمارات األجنبية المباشرة في منطقة المغرب العربي
 دراسة مقارنة -الجزائر، تونس، المغرب -

 جامعة عباس لغرور خنشلة. ليليا بن منصورد. 
 جامعة عباس لغرور خنشلة، مـانع سبرينةد. 

إبراز أهم الدول املستثمرة يف دول املغرب العريب، إىل نسعى من خالل هذا املقال   الملخص:
ويب يف استقطاهبا، وقد خلصت الدراسة إىل أن مركزين على دور اجلوار اجلغرايف مع اإلحتاد األور 

منطقة املغرب العريب منطقة ضعيفة اإلستقطاب مقارنة ببعض الدول من حوض البحر األبيض 
 املتوسط وعليها إعادة النظر يف سياستها اإلستثمارية.

، -باجلزائر،تونس، املغر -اإلستثمار األجنيب املباشر، دول املغرب العريب الكلمات المفتاحية:
 اجلغرايف  األورويب.  اجلوار

Résumé : Nous cherchons à travers cet article de mettre en évidence les 

pays d'investissement les plus importants dans les pays du Maghreb 

arabe, en mettant l'accent sur le rôle de la proximité géographique avec 

l'Union européenne, l'étude conclut que la région du Maghreb est une 

faible région de polarisation par rapport à certains pays du bassin 

méditerranéen, ce qui donne à revoir sa politique d'investissement. 

Mots clés: Investissement direct étranger, les pays du Maghreb arabe-

Algérie, Tunisie, Maroc-,la proximité géographique européenne.   

 مقدمة
جعلت من القرن املاضي إن التغريات االقتصادية و السياسية العاملية اليت ميزت فرتة التسعينيات     

كل الدول و منها دول املغرب العريب تبذل جمهودات جبارة من أجل مواكبةة التحةوالت االقتصةادية 
ا مواجهةةة األخةةر ، و خاصةةة منهةةا حتةةول العةةاع إىل جمموعةةات إلالتمةةتالت اإلقليميةةة  حتةةاول كةةل منهةة

عقةد اتفةاا الاةراكة مةع اإلحتةةاد األورويب أمةرا حتميةا بالنسةبة لةدول املغةرب العةريب، فهةةي  هلةذا كةان و 
هبةةذا حتةةاول تقلةةير خسةةائرها يف مواجهةةة العوملةةة، و تسةةعى جللةةن االسةةتثمارات األجنبيةةة الةةيت تعتةة  

جةةةل حتريةةةر االقتصةةةاد ،   تبةةة  احملةةةرال االقتصةةةادي لتحقيةةةا تنميةةةة شةةةاملة، و يف هةةةذا ا ةةةال و مةةةن أ
جمموعة من اإلصالحات و إصدار مجلة من القوانني لتجعل االقتصاد املغاريب اقتصادا مفتوحةا علةى 

حيةةةة  أن هةةةةذ  ااةةةةوافز و التسةةةةهيالت املمنوحةةةةة لالسةةةةتثمار  االسةةةةتثمار ااةةةةا  احمللةةةةي و األجنةةةةيب.
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 زيةةادة حجةةم التةةدفقات الةةواردة إىل األجنةةيب املباشةةر إةةدس إىل حتسةةني بيمةةة االسةةتثمار عمومةةا و إىل
دول املغرب العريب بوجه خا ، هذ  التدفقات اليت تعت  املرآة العاكسة لنجاح دول املغرب العريبإل 

و  اجلزائر، املغرب، تةونس   أو عةدجن حاحهةا يف وضةع سياسةة كفيلةة باسةتقطاب املسةتثمر األجنةيب ،
و   .املية و مد  خضوعها للمتطلبات العصريةتعمس أيضا درجة اندماج هذ  الدول يف السوا الع

قةةةةد كانةةةةت نتةةةةائغ التجربةةةةة املغاربيةةةةة يف اسةةةةتقطاب االسةةةةتثمار األجنةةةةيب املباشةةةةر متباينةةةةة، تبعةةةةا ملنةةةةا  
رب ةي املباشةةر يف دول املغةةةاألجنبة االسةةتثمار لةةىالع بصةةورة واضةحة عةإلطةةو  االسةتثمار يف كةةل دولةة،

ب ، جيةن التعةرس علةى أهةم راوم األمةوال األجنبيةة املسةتثمرة ر، تونس، املغةر ةالث إلاجلزائةالعريب الث
 فيها و ذلك يف كل بلد على حد ، مث إجراء مقارنة بينها خالل فرتة الدراسة.

ما هي  وهذا ما سنحاول معاجلته يف هذا املقال من خالل اإلجابة على التساال الرئيسي اآليت:   
ي؟ وهل لعب الجوار الجغرافي مع اإلتحاد أكثر الدول استثمارا في منطقة المغرب العرب

 األوروبي دورا في تدفق هذه االستثمارات إلى المنطقة؟
إن أمهية الدراسة تممن يف أمهية املوضوع املراد دراسته ومعاجلته، حي  أهنةا تتنةاول  أهمية الدراسة:

املتقدمةة أو الةدول  أحد املواضيع األكثر تداوال بني الباحثني االقتصاديني  سواء على مستو  الدول
الناميةةةة علةةةى حةةةد سةةةواء، ويتعلةةةا األمةةةر باإلسةةةتثمار األجنةةةيب املباشةةةر الةةةذي يعتةةة  أحةةةد أهةةةم وسةةةائل 

 التمويل البديلة عن األشمال التقليدية كالقروض ااارجية واملساعدات الدولية.
 إدس هذ  الدراسة إىل: أهداف الدراسة:

 نطقة املغرب العريب؛إلقاء الضوء على أهم الدول املستثمرة يف م 
 .معرفة حصة دول املغرب العريب من االستثمارات األجنبية املباشرة لدول اإلحتاد األورويب 

نظةةةرا لطبيعةةةة املوضةةةوع ويف ااولةةةة لشجابةةةة علةةةى اإلشةةةمالية املطروحةةةة، فقةةةد   مـــنال الدراســـة: 
قارن قصد القياجن قمقارنة اإلعتماد على املنهغ الوصفي والتحليلي باإلضافة إىل املنهغ اإلحصائي امل

اليت توفرت عنهةا البيانةات  Med10وضع دول املغرب العريب فيما بينها من جهة، وبعض دول 
 من جهة ثانية.

علةى  االعتمةادفقةد   ومن أجل اإلجابة عليها اإلشمالية املطروحة بالرجوع إىل هيكل الدراسة: 
 :اآلتيةالعناصر 

 تثمرة يف اجلزائرأوال. التوزيع اجلغرايف للدول املس
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 ثانيا. التوزيع اجلغرايف للدول املستثمرة يف تونس
 ثالثا. التوزيع اجلغرايف للدول املستثمرة يف املغرب

 رابعا. مقارنة التوزيع اجلغرايف للدول املستثمرة يف دول املغرب العريب
 .التوزيع الجغرافي للدول المستثمرة في الجزائر .أوال
األجنبيةةة الةةواردة إىل اجلزائةةر حسةةن الةةدول املصةةدرة،  مةةن إدراج  ثماراتاالسةةتمةةن أجةةل حتليةةل     

 اجلدول اآليت:
حسب منطقة األصل في الجزائر األجنبية المباشرة  االستثمارات: توزيع (1)جدول رقم 

 (2010-2002للفترة )

 
  (DIAN) االستثمارالاركة الوطنية لتطوير  1على: باالعتماد تنيمن إعداد الباحثالمرجع: 

األجنةةةيب املباشةةر للفةةةرتة  االسةةتثمارو اااصةةةة بتةةدفقات   1رقةةم إلمةةن خةةالل معطيةةةات اجلةةدول      
  و الةةيت تماةة  عةةن مصةةادر املاةةروعات االسةةتثمارية، يالحةةل أن أوروبةةا حتتةةل 2010-2002إل

   ماةةةروعا، تليهةةةا الةةةدول العربيةةةة بةةةة 220+264املرتبةةةة األوىل مةةةن حيةةة  عةةةدد املاةةةاريع املسةةةجلة إل
ماروعا، أما من حي  املبالغ املسجلة فنجد  12ماروع و أمريما بة  37ماروعا مث آسيا بة  208

 33.6مةن إمجةاا املبةالغ، تليهةا أوروبةا بنسةبة  % 47.3أن الدول العربية حتتل املرتبة األوىل بنسةبة 
 االسةةةتثمارات. كمةةةا يالحةةةل ضةةةع  % 3.5تليهةةةا أمريمةةةا بنسةةةبة  % 30.3مث آسةةةيا بنسةةةبة ، %

 1جمموعهةةا ات و الةةيت ع تتجةةاوز يف ةتعةةددة اجلنسيةةاملالاةةركات  اسةةتثماراتيقيةةة و األسةةرتالية و اإلفر 
األجنةةةيب املباشةةةر  االسةةةتثمارمةةةن إمجةةةاا املبةةةالغ املسةةةتثمرة. و مةةةن أجةةةل التحليةةةل أكثةةةر لتةةةدفقات  %

 باجلدول اآليت: االستعانةحسن الدولة املصدرة و بتفصيل دقيا  من 
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 األجنبي المباشر في الجزائر لالستثماريع الجغرافي التفصيلي : التوز (2) جدول رقم
 الوحدة : مليون أورو (2008-2003لفترة )ل حسب منطقة األصل

 

 

 
 2على معطيات : باالعتماد نيتمن إعداد الباحثلمرجع: ا             

 ANIMA, investissement direct étranger vers les pays Med en 2008, face à la crise, étude N° 3, Mars 
2009, p. 160.  
 Med-10- : ensemble de 10 pays du voisinage européen : Algérie, Egypt, Israél, Jordanie, Liban, Maroc, 

Autorité Palestinienne, Syrie, Tunisie, Turquie. 
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مةةل االسةةتثمارات يف قطاعةةات الطاقةةةة،   يالحةةل تركةةز جم2و بتحليةةل معطيةةات اجلةةدول رقةةم إل     
على  2008األشغال العمومية، صناعة األمسدة، و حتلية ميا  البحر، حي  استحوذت فرنسا سنة 

 3ماروع استثماري، أما اسبانيا فاستحوذت على أربعة مااريع. 12
علةةةى أن هنةةةاال قلةةةا حةةةول االقتصةةةاد اجلزائةةةري فيمةةةا  ةةةر ،  ANIMAويؤكةةةد مركةةةز الدراسةةةات 

، 2008سةةةنة  % 50تثمارات الةةةواردة مةةةن أوروبةةةا، حيةةة  احفضةةةت احفاضةةةا حةةةادا يقةةةدر بةةةة االسةةة
سةةةواءا يف قيمةةةةة التةةةدفقات أو يف عةةةةدد املاةةةاريع و هةةةةذا ع  ةةةدث منةةةةذ سةةةةنة  2007مقارنةةةة بسةةةةنة 

مليةون أورو،  907ماةروع اسةتثمار أورويب بقيمةة  29، 2008حي  أنه   رصد سنة   2003.4
  2007.5مليار أورو سنة  81.ماروع بقيمة  60مقابل 

 لجغرافي للدول المستثمرة في تونسالتوزيع ا .ثانيا  
 الدول املصدرة  من إدراج اجلدولاألجنبية الواردة إىل تونس حسن  االستثماراتمن أجل حتليل 

 -2006( للفترةحسب منطقة األصل  في تونس األجنبية المباشرة  االستثمارات: توزيع  (3) جدول رقم
 الوحدة : مليون دينارتونسي) 2010

 
على املوقع:  ،FIPAااارجي  باالستثمارالوكالة التونسية للنهوض  6على: باالعتماد ثتنيمن إعداد الباحلمرجع: ا

www.investintunisia.tn  
 احتلةةةةت، 2010-2006ة يتضةةةةه أنةةةةه خةةةةالل الفةةةةرت   3رقةةةةم إلمةةةةن خةةةةالل معطيةةةةات اجلةةةةدول    

الواردة إىل تونس خالل  االستثماراتمن إمجاا  % 79.1العربية املرتبة األوىل بنسبة  االستثمارات

http://www.investintunisia.tn/
http://www.investintunisia.tn/
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العربيةة،  االسةتثماراتمن إمجةاا  % 93.4اإلمارتية بنسبة  االستثمارات هاو كان أمه ،نفس الفرتة
املوجهةة إىل  االسةتثماراتي ةمن إمجال % 14.5أما املرتبة الثانية فقد كانت لشحتاد األورويب بنسبة 

العربيةة خةةالل نفةةس و هةةي نسةبة ضةةميلة إذا مةةا قورنةت لصةةة الةةدول  2010-2006تةونس للفةةرتة 
مةةةةةن إمجةةةةةاا  % 89.8الفرنسةةةةةية فيهةةةةةا أكةةةةة  نسةةةةةبة تقةةةةةدر بةةةةةة  االسةةةةةتثماراتالفةةةةةرتة، و سثةةةةةل نسةةةةةبة 

 0.22رتبة األخرية فمانت ألمريما بنسبة ، أما امل% 7تليها بريطانيا بنسبة  ،األوروبية االستثمارات
  .2010-2006الواردة إىل تونس خالل الفرتة  االستثماراتمن إمجاا  %
و من أجل التحليل أكثر و إممانية إجراء مقارنة فيما بعد بني الدول املغاربية الثالثة نستعني    

 املباشر حسن منطقة األصل للفرتة األجنيب لالستثمارو الذي يبني التوزيع اجلغرايف   يةباجلدول اآلت
2003-2008. 

 األجنبي المباشر حسب منطقة األصل لالستثمار في تونس التوزيع الجغرافي التفصيلي:(4)جدول رقم 
 الوحدة : مليون أورو (2008-2003لفترة )ل
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 7:على باالعتماد تنيمن إعداد الباحث المرجع:

 ANIMA, Investissement Direct Etranger vers les pays Med en 2008, face à la crise,  

étude N° 3, Mars 2009, p. 160. 
  يالحل أن االستثمارات األوروبية تأيت يف املرتبة الثانية بعد 4و بتحليل معطيات اجلدول رقم إل

من جمموع االستثمارات الواردة إىل تونس خالل الفرتة  % 36.6االستثمارات االيجية بنسبة 
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 3مااريع منها  7، و تتمثل االستثمارات األوروبية عموما يف قطاع النسيغ إل2003-2008
فإن  Anima ، و حسن شبمة 2008سنة  -Italien Benetton–مااريع إليطاليا 

ماروعا  و كذلك يف  15فرنسا هي أول مستثمر يف قطاع اإلعالجن اآللةي وخدمات املؤسسات إل
لصاحل شركة  STARمن شركة  %35على جمال التأمينات حي  حتصلت فرنسا

Groupama   و يبقى قطاع الطاقة هو املستحوذ   8مليون أورو. 72و ذلك قما يعادل قيمة
مليار  2.3ماروع  و اليت سثل  21، بة 2008على أك  حصة يف ما  ر عدد املااريع سنة 

 9جمال الطاقة. مااريع فقط يف 7أين  حضت تونس بة  2007أورو معلن عنها مقارنة بسنة 
 التوزيع الجغرافي للدول المستثمرة في المغرب .ثالثا
األجنبيةةة الةةواردة إىل املغةةرب حسةةن الةةدول املصةةدرة  مةةن إدراج  االسةةتثماراتمةةن أجةةل حتليةةل      

 اجلدول اآليت:
 األصل سب منطقة حفي المغرب األجنبية المباشرة  االستثمارات: توزيع (5) جدول رقم

 الوحدة: مليون درهم         (2008 -2000) للفترة

 
 10على معطيات: باالعتماد تنيمن إعداد الباحثالمرجع: 

-CNUCED, Exanes l’OCDE des politiques de l’investissement, Maroc, Newyork et Genéve 2008. 

ى علةةة اسةةةتحوذتاألوروبيةةةة  االسةةةتثمارات، يالحةةةل أن  5رقةةةم إل بةةةالرجوع إىل معطيةةةات اجلةةةدول   
  ة، حيةةة2008-2000الةةةواردة إىل املغةةةرب خةةةالل الفةةةرتة  االسةةةتثماراتحصةةةة األسةةةد مةةةن جممةةةوع 

تلتهةا إسةبانيا بنسةبة  % 55و قد احتلت فرنسا املرتبة األوىل بنسبة  % 84.3ت نسبتها إىل ةوصل
و تةةةةةأيت يف املرتبةةةةةة الثانيةةةةةة  و ذلةةةةةك لةةةةةنفس الفةةةةةرتة. % 3.7مث سويسةةةةةرا و أملانيةةةةةا بنسةةةةةبة  % 21.9
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مث الواليةةات املتحةةدة األمريميةةة  % 4.2، مث بريطانيةةا بنسةةبة % 6.5اإلمارتيةةة بنسةةبة  ثماراتاالسةةت
 االسةةةةةتثماراتو هةةةةةذا يةةةةةدل علةةةةةى قةةةةةوة    ،% 1.7و يف األخةةةةةري ال تغةةةةةال بنسةةةةةبة  % 3.4بنسةةةةةبة 

بةني دول املغةرب  بعةد و من أجل التحليةل أكثةر و إممانيةة إجةراء مقارنةة فيمةا  األوروبية يف املنطقة.
 باجلدول اآليت: االستعانةعريب الثالث  من ال

األجنبي المباشر حسب  في المغرب لالستثمار : التوزيع الجغرافي التفصيلي( 6)جدول رقم 
 الوحدة : مليون أورو  (2008-2003)لفترة ل األصل   منطقة
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 11على: باالعتماد تني: من إعداد الباحثالمرجع

- ANIMA, Investissement Direct Etranger vers les pays Med en 2008, face à la crise, 
étude N°3, Mars 2009, p. 160.  

 % 66.7  يالحل أن االستثمارات األوروبية مثلت ما نسةبته 6و بتحليل معطيات اجلدول رقم إل
، و قةةةد احتلةةةت 2008-2003مةةةن إمجةةةاا واردات االسةةةتثمار األجنةةةيب إىل املغةةةرب خةةةالل الفةةةرتة 

مةةةةةن إمجةةةةةاا االسةةةةةتثمارات األوروبيةةةةةة لةةةةةنفس الفةةةةةرتة، تليهةةةةةا  % 42.6ملرتبةةةةةة األوىل بنسةةةةةبة فرنسةةةةةا ا
 وترتكةةةةز. % 10.2، مث االسةةةتثمارات البلجيميةةةةة بنسةةةبة % 30.5االسةةةتثمارات اإلسةةةبانية بنسةةةةبة 

الاةةةةركات اإلسةةةةبانية يف قطةةةاع املالبةةةةس و املنسةةةةوجات، السةةةةياحة و العقةةةةارات و معظةةةم اسةةةةتثمارات 
 80  يف صناعة التبغ و ستلك حصة Altadisالغذائية، حي  تناط شركة التديس إلصناعة املواد 
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و اململوكةةةة كليةةةا للاةةةركة اإلسةةةبانية  Settavexمةةةن أسةةةهم شةةةركة التبةةةغ املغربيةةةة، و تعتةةة  شةةةركة  %
Tavexalgodonera .12من أهم الاركات النايطة يف صناعة سراويل اجلينز يف املغرب 

 غرافي للدول المستثمرة في دول المغرب العربيمقارنة التوزيع الج.رابعا
األجنةةيب املباشةةر إىل دول املغةةرب العةةريب حسةةن الةةدول  االسةةتثمارلتحليةةل و مقارنةةة تةةدفقات       

 ، جةدول رقةةم 2جةدول رقةم إلعلةةى اجلةداول السةابقة  االعتمةاداملصةدرة لةه إلحسةن األصةل ،  مةن 
  خمتارة على سبيل املقارنة، حىت يتسة  لنةا بدول أخر  االستعانة، و كذلك   6  ،جدول رقم إل4إل

املوجهةة  باالسةتثماراتة مقارنةة ةكافية  االسةتثماراتمعرفة ما إذا كانت حصة الدول املغاربية من هذ  
 اجن بذلك   اختيار دولتني للمقارنة مها: تركيا و مصر .ةإىل دول أخر ، و للقي

المستثمرة في دول المغرب العربي و بعض التوزيع الجغرافي للدول مقارنة : (7)جدول رقم 
 (2008-2003)الدول المختارة للفترة 

 
  6  ، إل4 ، إل2إل :معطيات اجلداول رقم - على : باالعتماد تنيمن إعداد الباحثلمرجع : ا

 اآليت :البياين يف الامل   7رقم إلو  من ترمجة أرقاجن اجلدول  
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المستثمرة في دول المغرب العربي وبعض  التوزيع الجغرافي للدول مقارنة: (1) شكل رقم
 الوحدة: مليون أورو  (2008-2003)للفترة  الدول المختارة
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  7إل على معطيات اجلدول رقم باالعتماد تنيمن إعداد الباحث :عالمرج

 و بتحليل املعطيات السابقة يالحل ما يلي :
  أي % 48.1يةةة الةةواردة إىل هةةذ  الةةدول يف تركيةةا بنسةةبة األوروب االسةةتثماراتتركةةزت أبلةةن ،

األوروبيةةةة الةةةواردة إىل دول  االسةةةتثماراتمليةةةون أورو و هةةةي قيمةةةة تفةةةوا قيمةةةة  36923بقيمةةةة 
و هةذا مةا ،  % 28.5ة ةمليون أورو، أي بنسبة 21831املغرب العرب جمتمعة و اليت تقدر بة 

نسةةةبتها تقةةةارب املغةةةرب العةةريب، حيةةة  أن األوروبيةةةة يف منطقةةةة  االسةةتثماراتيةةدل علةةةى ضةةةع  
-2003و ذلةةةةك للفةةةةرتة  % 23.4األوروبيةةةةة يف مصةةةةر و الةةةةيت تقةةةةدر بةةةةة  االسةةةةتثماراتنسةةةةبة 

 ؛2008
  األوروبيةة ضةعيفة، إال  االسةتثماراتبالنسبة لدول املغرب العريب، حىت و إن بقيت حصةتهم مةن

مث  % 7.4ليةةةه اجلزائةةةر بنسةةةبة ، ت% 16.2أن املغةةةرب  تةةةل املرتبةةةة األوىل يف ا موعةةةة بنسةةةبة 
ذا التميز لعدة عوامل منها املوقع اإلسرتاتيجي، هلو ترجع حيازة املغرب ، % 4.9تونس بنسبة 

دخولةةه يف شةةراكة مةةع اإلحتةةةاد األورويب يف وقةةت مبمةةر مقارنةةةة و و قربةةه مةةن األسةةواا األوروبيةةةة، 
ممةا أد  إىل خلةا و حتسةني  ،اتيةمنذ سةنوات الثمانين اقتصاديةباجلزائر، شروعه يف إصالحات 

باإلضافة إىل أنه يعت  التلميذ النجين لشحتاد األورويب يف إطار كل  .منا  مالئم لبيمة األعمال
 .خاصةة امتيةازاتاإلتفاقيات امل مة بينهما قما يف ذلك السياسة األوروبيةة للجةوار و الةيت منحتةه 

خفضةةةة إذا مةةةا قورنةةةت قمنةةةاطا و دول األوروبيةةةة يف املنطقةةةة من االسةةةتثماراتو ربةةةم ذلةةةك تبقةةةى 
 ؛أخر 
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  فقةةد  ،2008-2003االيجيةةة الةةواردة إىل هةةذ  الةةدول خةةالل الفةةرتة:  لالسةةتثماراتبالنسةةبة
مليون أورو و هي قيمة تفوا قيمة  25583، أي قما يعادل % 50.7تركزت يف مصر بنسبة 

مليةةون  15045 تقةةدر بةةة االيجيةةة الةةواردة إىل دول املغةةرب العةةريب جمتمعةةة و الةةيت االسةةتثمارات
العربيةة االيجيةة  االسةتثماراتعلةى ضةع   كةذلك  ، و هذا ما يدل% 29.8أورو، أي بنسبة 

مةةةةةن هةةةةةةذ   % 19.4ذت تركيةةةةةا علةةةةةى مةةةةةةا نسةةةةةبته ي. و قةةةةةةد اسةةةةةتحو ةيف منطقةةةةةة املغةةةةةرب العربةةةةة
 ؛2008-2003و ذلك خالل الفرتة  االستثمارات

 االيجيةة، فتةأيت تةونس يف  االسةتثماراتة مةن أما بالنسبة لدول املغرب العريب، و حصة كل دول
 ؛% 8.2مث املغرب بنسبة  % 10.3، تليها اجلزائر بنسبة % 11.3املرتبة األوىل بنسبة 

  فقةةةد 2008-2003األمريميةةةة الةةةواردة إىل هةةةذ  الةةةدول خةةةالل الفةةةرتة  لالسةةةتثماراتبالنسةةةبة ،
و جتةةدر اإلشةةارة إىل أن -مليةةون أورو 7170أي قمةةا يعةةادل  % 52.5تركةةزت يف تركيةةا بنسةةبة 

مث تةأيت مصةر يف املرتبةة  ،-تركيا قد أمضت اتفاقية التجارة اارة مةع الواليةات املتحةدة األمريميةة
، مث تةةونس % 7.5تليهةا املغةرب بنسةبة ،% 11.7، مث اجلزائةر بنسةةبة % 20.9الثانيةة بنسةبة 

 لالسةتثمارات طاباالسةتقو كما هو مالحل تبقى منطقة املغرب العريب ضةعيفة ، % 3بنسبة 
 االسةةةتثماراتتعةةةادل تقريبةةةا  % 22.1و الةةةيت تقةةةدر بةةةة  جمتمعةةةة األجنبيةةةة األمريميةةةة حيةةة  أهنةةةا

 ؛ % 20.9األمريمية يف مصر إل
  دول  لالسةةتثماراتبالنسةةبةMed-10-   البينيةةة بةةني دول املغةةرب  االسةةتثماراتو قمةةا فيهةةا

 1.6در نسةبتها علةى التةواا : و تونس حية  تقة  العريب فهي ضعيفة جدا يف كل من املغرب 
 هةةةةةةةةاو أبلب % 69.1املرتبةةةةةةةةة األوىل بنسةةةةةةةةبة بينمةةةةةةةةا تسةةةةةةةةتحوذ اجلزائةةةةةةةةر علةةةةةةةةى ، % 0.7 و %

 ة كما ست اإلشارة إىل ذلك سابقا.استثمارات مصري
ممةةا سةةبا  مةةن القةةول أن منطقةةة املغةةرب العةةريب و ربةةم إممانياإةةا اهلائلةةة إال أهنةةا تبقةةى منطقةةة      

كمةةةةةا أن الةةةةدول الةةةةثالث: اجلزائةةةةةر، تةةةةونس و املغةةةةرب تتفةةةةةاوت حصةةةةتها مةةةةةن   ،االسةةةةتقطابضةةةةعيفة 
 االسةةتثماراتالةةواردة إليهةةا مةةن منطقةةة إىل أخةةر ، و تبقةةى املغةةرب هةةي املسةةيطر علةةى  االسةةتثمارات

العربية ضعيفة و علةى دول املغةرب العةريب إعةادة النظةر  االستثماراتاألوروبية يف املنطقة، كما تبقى 
 .ثماريةاالستيف سياستها 
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 الـخـــاتــــمة 
من خالل ما سبا يتضه أن حركة االستثمارات األجنبية املباشرة أو تدفقها لدول املغرب العريب     

تتميةةز بعةةةدجن االسةةةتقرار و التبةةةاين، كمةةةا أن حصةةةة هةةةذ  الةةةدول مةةةن االسةةةتثمارات األجنبيةةةة متباينةةةة و 
، و يرجع السبن يف ذلك إىل عدة متواضعة مقارنة ببعض الدول من حوض البحر األبيض املتوسط

 أسباب أمهها:
   حساسةةةةية االسةةةةتثمار األجنةةةةيب املباشةةةةر للتعةةةةديالت و التغةةةةريات ااادثةةةةة يف اقتصةةةةاديات هةةةةذ

الةةةدول، إذ أن موجةةةة ااوصصةةةة يف املغةةةرب مةةةثال سةةةاعدت علةةةى زيةةةادة حصةةةته مةةةن التةةةدفقات 
 املتجهة إىل دول املغرب العريب؛

  ل املغةرب العةريب، و ال سةيما بلةدان أوروبةا الاةرقية واملاةرا وجود مناطا جغرافية منافسة لةدو
 العريب بالنسبة الستثمارات اإلحتاد األورويب؛

  ضع  وترية اإلصالحات و بطء البدء يف تنفيةذ عمليةات ااوصصةة بالنسةبة للجزائةر، و هةو
 ما ساهم يف احفاض حصتها من االستثمارات األجنبية املباشرة.

حجم التدفقات اليت تلقتها دول املغرب العريب تبقى متواضعة و ضميلة و على العموجن فإن    
 مقارنة بإمماناإا.

كذلك يتضه أن اجلوار اجلغرايف و العالقات القد ة اليت تربط دول الضفة اجلنوبية عموما و     
دول املغةةةةةرب العةةةةةريب خصوصةةةةةا مةةةةةع اإلحتةةةةةاد األورويب ع تمةةةةةن عةةةةةامال اةةةةةددا لتوجيةةةةةه و سركةةةةةز 

ارات األجنبية املباشرة األوروبية ، و هلذا على حمومات دول املغةرب العةريب أن تسةعى االستثم
جاهةدة جلعةةل املنطقةة أكثةةر تنافسةية يف جلةةن املسةةتثمر األجنةيب و يف رأينةةا فةإن ذلةةك ال يمةةون 
إال من خالل جتسيد إحتاد املغرب العريب ألن حجم السوا الناتغ عن هذ  التمتالت اجلهويةة 

هاما لتوطني االستثمار األجنيب املباشر، و خاصة أن أهةم سةوا يف منطقةة املغةرب  يعت  اددا
 العريب يبقى السوا اجلزائري.
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بتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدارة الجودة الشاملة مبادئ  عالقة
 الجزائرية

 1 باتنة، جامعة حامدي محمدأ.                              
 ، جامعة محمد خيضر بسكرة.د. مفيدة يحياويأ.

 ملخص:
ةللل      و تلللي رسلللت    و ؤسسللل مل و س  سللل  ستلللا و سلللت   ومل  وألسللل وض ر للل   وونفتللل  يف ظلللل وملة  للل  

و س  س  ستا هذو و سلت     دلأ  ت رت لن جستا مبل  ىسلت   سل جل جل، وإل فأ  وس   تنل  سل   رس سل  و 
ر    ملتخ وج ج، وملس ض  وو ق     سبق يهأ  وملب ث سىل ر س   و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   دأور سفورأ 

يف وملب للث و للسهو ومل اللف  وملللذب يال للض عب ةلل  ج  لل    ت سللا وملتس  سلل    و ربلل د وسالقتهلل  وإلل فأ وململل جت 
رس  س   و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   دت سا  سالق وملأروس  ومت وملت ال سىل  ت جب فئ سفورأ وإ فأ وملم جت  

 .% 52وإزو  ي  دسسب  رف ض س، 
ريأ جبللل فئ سفورأ وإللل فأ وململلل جت   رس  سللل   و ؤسسللل   و ؤسسللل مل ومل لللغ الكلماااات المفتاحياااة :

 وو ت س   وإزو  ي .
Summary: 

Forcing enterprises today to compete globally, and even can compete at 

this level must be characterized by its products with a high level of 

quality, otherwise they will be forced out of the market, according to 

the above research aims to raise awareness among SME act as TQM 

and its relationship with competitiveness by improving , and follow in 

the search descriptive approach that suits the nature of the subject of 

the study was reached that the principles of TQM relationship 

competitive small and medium enterprises Algerian improving by more 

than 52%. 
Key words: the principles of TQM, competitive enterprise, Algerian 

SME. 
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 مقدمة ال
نت ا  وملت  رومل ومليت يمهأه  وملة مل ج، زي فأ ت ك  وإلر  جل  وسرس   جم  مب   وزي فأ ت ك  

سىل زي فأ سأف  ذملك وملتا رأ وملة      ومن  وألس وض وسرس سه   ت ث مشتت خمتتن  حن ء وملة مل   ف 
  وحملت   قط  دل و ؤسس مل ومليت رأخل تتب  و س  س   ومليت مل يةأ نم عه  يقت   ستا و ست  

سجتأ سىل و ست   وملة     و اب ت و ؤسس مل رسةا سىل حتق ق جك ن  رس  س   ج ج ق   متكسه  ج، 
 .رس سأه  ستا وإلستم ور و وملت  ر ج وجه  وملت أي مل  خ ا  جسه  وملبق ء يف و س  س  وحتق ق  رد  

  إشكالية الدراسة:-1
  سستمأ وملب تث ع يق حتسا ج فأ و ت س    ؤسس مل ومل غريأ و وو ق أ حتسا رس  س   

و ستا مل   ووملذب يتزم و ؤسس  د ملب ث يف ع ض رس ريي  رس سأه  ملبت غ هذو وهلأ  س، ع يق 
سستس فو سىل هذه وملت عئ  ميكسس  ع   سشك مل   و      ج، خالجل و سرب   جسهو سفورأ وإ فأ وملم جت  

 وملسؤوجل وملت يل:
تحسين تّنافسية المؤسسات الصغيرة بإدارة الجودة الشاملة مبادئ  هي عالقة تطبيقما 

 والمتوسطة الجزائرية ؟
 ج،  جل وإلج د  ستا سشك مل   وملأروس  يتض و   وملف     وملت مل  : :دراسةفرضيات ال-2

ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جب فئ سفورأ وإ فأ  :للدراسة  الرئيسية الفرضية
 :وملف    مل وملت مل   سىلومت رقس مه   و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي رس  س   وملم جت  و 

ر جأ سالق  سررب ط سجي د   وذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وإلفورأ  الفرضية الجزئية األولى:
 . و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي وملةت   ورس  س   

سالق  سررب ط سجي د   وذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  ر جأ  الفرضية الجزئية الثانية:
 . و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  وملت جه حن  وملةم ل ورس  س  

ر جأ سالق  سررب ط سجي د   وذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  الفرضية الجزئية الثالثة: 
 .   وإزو  ي و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س وملت سا و ستم  ورس  س   

ر جأ سالق  سررب ط سجي د   وذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جم رك   الفرضية الجزئية الرابعة:
 . و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي وملة جتا ورس  س   
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ر جأ سالق  سررب ط سجي د   وذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ   الخامسة:الفرضية الجزئية 
 . و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي مل ورس  س   سفورأ وملةمت  

ر جأ سالق  سررب ط سجي د   وذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ   الفرضية الجزئية السادسة:
 . و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  وملةالق  ج  و  رفي، ورس  س  

ومل ف مل  ست      دا ر ب ق وملتغذي  ر جأ سالق  سررب ط سجي د   وذ الفرضية الجزئية السابعة:
 . و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي وملةكس   ورس  س   

هذه وملأروس  رسةا ملت ت ل ومل وق  وملفةت  ملتلتتثري سفورأ وإ فأ وملم جت  يف  أهمية الدراسة:-3
وجه  و س  س  ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  هبأ  حتسا قأرمب  ستا ج   حتسا وملتس  س   ملتمؤسس مل

 وملة     دةأ سن م م وإزو   ملتمسظم  وملة     ملتتا رأ و سقأ سرف ق   وإلحت ف و ورويب. 
ق أ وإلج د  ستا وإلشك مل   و   وت  وكذو وختب ر ا        مب  يتض  المنهجية المتبعة:-4

رس  س    دت ساجب فئ سفورأ وإ فأ وملم جت   سالق ج، وجل ر   ح   ومل اف سرب   و سهو 
  ؤسس مل.و

خالجل  وإزو  رتض فروس  و      يف : حدود الدراسة )اإلطار الزماني و المكاني للدراسة( -5
  س، ع يق ر زي  سستب  ت سملكرتوين ستا جسريب و ؤسس مل  2015شه ب ج ب وج وت 

 ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي .
ث  وربس  ه  و متث ته  ووملتة ين ىتغريومب  و ه  حم ومل  ملتاس أ وملظ ه أ و ب   نموذج الدراسة:  -6

(وملسم ذج ملأروس  1جك ن مب  و حتأيأ وملةالق مل و  رتو    دا و ك ن مل  وية ض وملمكل )
 وجتغريومب  و ستقت  وملت دة  و وملةالق  و  رتو      م  د سه .
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 : من ذج وملأروس (1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 وملب تثو  أر: ج، سسأوف 
 المؤسسة المبحث األول: اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة و تنافسية

رةأ سفورأ وإ فأ وملم جت  ج،  هض وخل  رومل وإلسرتور ا   ومليت ميك، ملتمؤسس  و ستف فأ ج، 
 جستأوم هل  يف وملس ض.خأج مب   دل وونته ج جب ف ه  ملت ف ظ ستا و  ق  وملتس  س  

 الجودة الشاملة : مفهوم المطلب األول
ميكلل، وملقلل جل دللتت سفورأ وإلل فأ وململل جت  هلل   تللأ  دلل ز و فلل ه ض وإلفوريلل  و أيثلل  ومللليت رةمللل ستللا 
ستلأو  رغ لريومل جذريل  يف  سللت   سملل و ؤسسل  ويف  تسلفته  و هللأو ه   هبلأ  سجل وء حتسلل س مل 

ق  ج  رغب مل وملةمالء ش جت  يف مج   ج وتل وملةمل د ملمكل وملذب يتفق ج  و  واف مل وحملأفأ وو تف
يف سللللب ل ومل الللل جل مللللل ا  قللللط إلر لللل ء وملةمللللالء وسمنلللل  سىل سهبلللل رهض جلللل، خللللالجل رقللللأ  وخللللأج مل   

 1يت قة ن . 
ورة   جسظم  وملتق  ا وملة     سفورأ وإ فأ وملم جت  دتن  سق أأ  و س   جتتال وش جل يف  ست   

وألفوء ستللا و للأ  ومل  يللل جلل، خللالجل وملق لل فأ و وملتمللغ ل  ؤسسلل  جلل   هبللأ  وملت سللا و سللتم  يف 
وملرتك للللز ستللللا جت تبلللل مل ور قةلللل مل وملزدلللل  ، جلللل  سللللأم سغفلللل جل جت تبلللل مل و سلللل  ا ومج لللل   الللل    

 2و   حل.
كم  رة   سفورأ وإ فأ وململ جت  ستلا  نل  سسلرتور ا   رململ كلل جؤسسل  ىل    هل  نمل ع مل وأل ل وف 

 3 .وملةم ل  فأ و ستسب   ج، جت تب ملوحم ط هذه و ؤسس  ج،  جل حتأيأ وسشب    هأو  وإ

  التكلفة؛ •

  الجودة؛ •

 اإلنتاجية •

 الربحية •

 اجال التسليم •

تكنولوجيا األعالم  •

 واألتصال

 

 المتغير المستقل:
 لجودة الشاملةمبادئ إدارة ا 

 

 المتغير التابع:
 التنافسية مؤشرات 

 
  القيادة؛ •

  ؛التوجه نحو العميل •

  مشاركة العاملين؛ •

 التحسين المستمر؛ •

 إدارة العمليات؛ •

 العالقة مع الموردين؛ •

  التغذية العكسية. •

 

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة

 الجزائرية
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و رة    ي   دتن : سفورأ و ؤسس  ككل حب ث رك ت ممت زأ يف كل  وجه و ستا مل ووخلأج مل ذومل  
 4وأل    ملتمستهتك. 

كم  رة   سفورأ وإ فأ وملم جت  ستا  ن :" ع يق  جتبس أ يف جست   و ؤسسل  ملت سلا  فوء و ستال مل 
 5 ووخلأج مل ووإلج وءومل".

 وميك، رة ين سفورأ وإ فأ وملم جت  ستا  س س كتم مل ومليت يتك ت   ه  ج  تح كم  يت :
خت  ط ورسظ ض ور ج ه وج وقب  ك    وملسم ع مل و تةتق  دت ب ق وإ فأ كم  يت م، ذملك فسض  إدارة:

 وملسم ع مل  ج فأ ور  ري و  وف وملالزج .
 رتب   جت تب مل وملةم ل. الجودة:
م رك  وونأج ج ك    ج ظف  و ؤسس   ود ملت يل يسبغل  سجل وء وملتسسل ق وملفةل جل دلا رت تب ج الشاملة:

  6و  ظفا  ل جم كل وإ فأ وإلج وء وملت س س مل و ستم أ.
 ج، خالجل وملتة رين وملس دق  ميك، وملت ال سىل:  

 ت سفورأ وإلللل فأ وململللل جت  هلللل  جللللأخل سىل ر لللل ي  شلللل جل جسللللتم  يمللللمل ك  لللل  ج وتللللل وألفوء  
جسؤومل   كل   ف ج، وإلفورومل وملةت   ووألقس م و  ض وملةمل سة   إلشب   ت ج مل ور قة مل  ويمكل
 وملةم ل.

 المطلب الثاني: تعريف تنافسية المؤسسة
ختتن جةظض وإلقت  فيا ستا حتأيأ جفه م حمأف وفق ق وش جل ملتس  س   و ؤسس     س تق س

ستةمل وملبةض وآلخ  جفه م ووس  يممل دة هض ج، جفه م   ق وخيت  ه  يف رس  س   وملسة    وي
جؤش ومل وخ   ك     وملس ق   ...سخل  وهذو ج   نتو وملتةأوف وملكبري ملتتة رين و جق اأه  و   م  

 يت  نت  ض ألهض هذه وملتة رين:
رة   رس  س   و ؤسس  ستا  ن  قأرمب  ستا سنت ج وملست  ووخلأج مل د إ فأ و  ت د  ود ملسة  

و س سب  هبأ  رتب   ت ج مل وملةمالء دمكل  كث  كف ءأ ج، و ؤسس مل  و س سب وىف ومل قت
 .7وألخ  

وملتس  س   و ؤسس  رةين قأرمب  ستا رقأ  جستا مل ذومل ج فأ س مل   دتكتف  جسخف   جق رن  ج  
 .8و س  سا وآلخ ي،
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وملس ض رة   رس  س   و ؤسس  ستا  ن  و ؤسس  وملق فرأ ستا جس  س  دق   و ؤسس مل يف نفا 
 .9د ملسسب  ملسفا و ستا مل ووخلأج مل  و ق فرأ  ي   ستا حتق ق كف ءومل رف ض كف ءومل و س  سا

متت  و ؤسس  وملتس  س   دقأرأ  ستا ج، جس  س ه  يف سستغالجل وملف ص وخل رج    و رف فب وملتهأيأومل 
      وسستخأوجه  ومل  ض وملأوخت   ج، خالجل وإلستغالجل وألجثل  ختتن و  ورف وملبم ي  و و  مل   وو ة  

 .10وملتكس مل ج   و أيث  ملتخف ض رك مل ن سنت جه  
ورة   رس  س   و ؤسس  ستا  ن  قأرمب  ستا حتق ق رغب مل سمال ه   وذملك دت  ري جستا مل ذومل 

 .11ج فأ س مل    رست    ج، خالهل  وملسف ذ ووملس   أ ستا وألس وض
ج، وملس ض و تس  ا ست ه و ور  ي ه  و ه   ي   قأرأ و ؤسس  ستا ستتالجل ت   جهم  

 .12دإستم ور
كسب ر ا وملةمالء مم  يؤفب مل    دتن    و ؤسس  رس  س   ميك، رة ين وملق جل  و خالا 

 وملتأرجي    ته  س ق   جق رن  ج  و س  سا   و حتق ق  هأو ه  ج، جةأجل ومل حب   ووملسم .
 ئج:اإلطار المنهجي للدراسة وتحليل النتانيالمبحث الثا

سس  وجل ج، خالجل هذو و ب ث ش   سج وءومل وملأروس  و  أون   ووملتة   ستا خمتتن جب فئ سفورأ 
 وإ فأ وملم جت  و خمتتن رتثريومب  ستا رس  س   و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  حمل وملأروس .

 المطلب األول: عينة الدراسة
 س   ج، جه  و كرب تاض جمتم  وملأروس  نظ و ملمح و ةت ج مل ت جل و ؤسس مل ومل غريأ وو ت

ق م وملب تث دإخت  ر س س  سم و    ج، و ؤسس مل ومل غريأ و و ت س   وومليت اسفت  م، ق سأأ 
سرب وملربيأ   جؤسس   500 د  ن مل وزورأ ومل س س  وو س جض وإزو  ي  و  رسل وإلستب  ت ألكث  ج، 

 جسه  سبة  جؤسس مل مل متسح سمسه .جؤسس   قط  38وإلملكرتوين وملك، ملألسن مل جتب س  
 ووإأوجل و  ويل ميثل  مس ء و ؤسس مل وجمل ب  س، وإلستب  ت :
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 : قائمة أسماء المؤسسات المجيبة على اإلستبيان1الجدول رقم 

 ج، سسأوف وملب تث المصدر :
 وملأروس :و  م  يت  س تض ر   ح خمتتن خ   ص جف فومل س س  

ملتمؤسس مل ومل غريأ  و ختتف  وخل   ص ستا ملتتة   و ؤش ومل ج، جمم س  حتأيأ مت ملقأ
: تاض و ؤسس     ت  جل و ؤسس  ستا ج واف مل ج، ت ث  س   وإزو  ي  حمل وملأروس وو ت

 .وإ فأ وإليزو
يتض ر   ح خ   ص و ؤسس مل حمل وملأروس  د إلستم ف ستا تاض  حجم المؤسسة: .1

 و ؤسس  ج، خالجل وإأوجل و  ويل:

Sarl thermiclim Teranet Charmed 
SARL ALIOUA 
Chaudronnerie 

SVP ISO NAWAFID 
ELKSAR 

unifec Cabinet Guerrak snc.scm.mendjel 
sarl G2hk construction PETROGAZINDUS

TRIE 
SASACE 

ALPHA LEDS DELTALOG SARL SARL 
BOUBLENZA 

SARL PRIVILEGE 
PHARMA 

SINUS Electric Tannerie de Jijel 

SARL ALIOUA 
Chaudronnerie 

sofape ASTEIN 

Mondial electric SPA Moulins 
AZZOUZ 

 ورر و 

pemi ETOILE 
PLASTIQUE 

 ومل مل أ ملت ب س 

INTELLIX EPE/SPA 
CALPLAST 

SARL G2HK 
CONSTRUCTI
ON 

 SINUS 
ELECTRIC 
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 توزيع عينة المؤسسات حسب متغير الحجم:  2الجدول رقم 

 spss: ج، سسأوف وملب تث د إلستم ف ستا نت  و المصدر
يت ح ج، وإأوجل وملس دق  ت  غتب و ؤسس مل حمل وملأروس  ه  جؤسس مل جت س   دسسب   

(  و  خريو و ؤسس مل ومل غريأ %36.8(  رت ه  و ؤسس مل و  غ أ دسسب   )39.47%)
 (.%23.6دسسب )
يتض ر   ح خ   ص و ؤسس مل حمل  حصول المؤسسة على مواصفات الجودة: .2

 وملأروس  د إلستم ف ستا جتغري سجتالك وإليزو ج، خالجل وإأوجل و  ويل:

 : توزيع عينة المؤسسات حسب متغير مواصفات الجودة 3الجدول رقم 

 ال نعم إمتالك المؤسسة لمواصفات الجودة
 23 15 وملتك ور
 60.52 39.47 وملسسب 

 spss: ج، سسأوف وملب تث د إلستم ف ستا نت  و المصدر
(   %39.47يت ح ج، وإأوجل وملس دق  ت و ؤسس مل ومليت متتك ج واف مل وإ فأ نسبته   )

(   ويف ومل وق   ت وإزو   مل %60.52د سم  و ؤسس مل ومليت   متتك ج واف مل وإ فأ نسبته  )
متتك وإليزو  غتبه  جؤسس مل كبريأ   و ي ج  ذملك ملةأم قأرأ  13جؤسس  1000رسال  كث  ج، 

 و ؤسس مل وإزو  ي  وخ  ا  ومل غريأ ستا حتمل رك مل ن ج واف مل وإليزو.
 لمطلب الثاني: أداة الدراسةا

يةترب و ستب  ت ج،  هض وس  ل وملب ث وملةتم     مله ج،   و أ جبم  و ةت ج مل ج، وجملتم  
م رأ حتت ب جمم س  ج، وألسئت  و تس س   يتض ر ج هه  ملتة س  و مثت  جملتم  و أروس ويتمثل يف وست

وملأروس . وو ستب  ت ية ض ويكمل ع يق  و ق دت  يف مج  وملب  ن مل  وومليت رت تب وقت  ع يال ملك ن  

 متوسطة صغيرة رةمصغ حجم المؤسسة
 15 9 14 وملتك ور
 39.47 23.6 36.8 وملسسب 
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وف رتض ج  كل   ف ج،    وف وملة س    ج  ع يق  و ستب  ت  و و ستم رأ  تقت   ستا ر زيةه  ستا     
 إلج د  ست ه .ملوملة س  مل ق ج و 

 أوال: كيفية إنجاز االستبيان)االستمارة(
إم  وملب  ن مل هلذو وملب ث مت وستخأوم و ستم رأ  د ستب ره   كث  وألفوومل وستةم   يف مج  

 س ريي،وملب  ن مل  مت و ستة ن  هب  يف مج   كرب سأف ممك، ج، وملب  ن مل وو ةت ج مل ومليت ختص و 
وقأ مت جتز   و ستم رأ سىل قسما  وملقسض   آرو هض وشة رهض ت جل ج     وملأروس  ورةرب س،

وألوجل ج،  جل رسه ل سمت   وإلج د  ستا وألسئت  ج، جه   وحتت ل وملست  و و ت ال سمل ه  ج، جه  
  خ   ت ث:

 :وحملل وملأروس  و ؤسس  ت جلو ةت ج مل  القسم األول 
 :قسض دأوره  سىل حم ري،  س س ا   :و ةت ج مل وملة ج  ور القسم الثاني 
 (المتغير المحور األول:)سفورأ وإ فأ وملم جت .جب فئ  المستقل 
 (المتغير المحور الثاني :)وملتس  س   جؤش وملالتابع.  

 ( ج زس  ستا س س  وملأروس .45ويقأر سأف  ق ومل وحمل ري، جمتمةا  )
 كث  و ق ي ا وستخأوج  ملق  س  ووملسبب يف ذملك  نه يةترب ج،، لكارتمت وخت  ر جق  س 

وآلروء  ملسه مل   همه ور وزت فرج ره ت ث يمري سىل جأ  ج و ق     وف وملة س  ستا كل سب رأ ج، 
 وملةب رومل و قأج   وقأ ر مجت و ستا د مل ستا وملس   وملت يل:

 مل ك مل جق  س فرج مل :4جدول رقم 
 غري ج و ق غري ج و ق    فرب ج و ق ج و ق دمأأ ج د و 

 دمأأ
 1 2 3 4 5 ج وملأر 

 وملب تثج، سسأوف  المصدر:
 وإلت     وملت ت ل وإلاأور وملةم ي، ملربن جو خالجل ج، و ستب  ت وحتت ل وقأ مت رف يغ

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
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ر زيةه يق أ دثب مل وإلستب  ت  ت ية   نفا وملست ا  مل  مت سس فأ : : ثبات االستبان نياثا
ألكث  ج، ج أ   و دةب رأ  خ   ثب مل و ستب  ت يةين وإلستق ور يف نت  اه وسأم رغ ريه  دمكل كبري 
  م  مل  مت سس فأ ر زيةه ستا    وف وملة س  سأأ ج ومل خالجل  رتومل زجس   جة س . وقأ مت وملت قق ج، 

أوم ع يق   ملف  ك ونب خ ومت سستخمعامل ألفا كرونباخ ، ثب مل وإلستب  ت وملأروس  ج، خالجل ع يق  
 .% 88.8ملق  س ثب مل و ستم رأ  ومت تس   جة جل  ملف  ك ونب خ ملإلستب  ت ووجأ  نه يس وب 

 نتائج الدراسة الميدانيةتحليل المطلب الثالث: 
ختتتن  س مل ب وملت ت ل وإلت      ج، ت ث مش هل  وسمقه  وحتت ته  د ختال  وهلأ  ج، 

و     مب   هلذو سس  وجل ج،  أروس ش ومل جةتمأأ نأسض  هأو  وملسج و ه  ودغ   ومل ا جل سىل جؤ 
 وملأروس . وختب ر      ملخالجل هذو و  تب 

 أوال: المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
وس   يتض (، spssمت رف يغ وحتت ل و ستم رأ ج، خالجل د ن جو وملت ت ل وإلت     )

 ق  دا جتغ ب وملأروس .أروس  وملةالمل personجة جل سررب ط وستخأوم 
 ثانيا: إختبار فرضيات الدراسة 

 الفرضية الرئيسة : 
ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جب فئ سفورأ وإ فأ وملم جت  و رس  س   

 .  مل ومل غريأ و و ت س   وإزو  ي و ؤسس
 ور  غ جسه      تا ست    تا   :

0Hمل ف مل  ست      دا ر ب ق جب فئ سفورأ وإ فأ وملم جت  ورس  س   :   ر جأ سالق  سررب ط ذو
 ؛ و ؤسس مل ومل غريأ و و ت س   وإزو  ي  

H1   ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جب فئ سفورأ وإ فأ وملم جت  ورس  س :
 . و ؤسس مل ومل غريأ و و ت س   وإزو  ي  

 وإلستم ف ستا جة جل و ررب ط دريس ت    وهذو ج  يب سه وإأوجل وج،  جل سختب ر وملف      مت 
 و  ويل:
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   person : معامل اإلرتباط 5الجدول رقم 

 spssو  أر: ج، سسأوف وملب تث وستم فو ستا نت  و د ن جو 
دا ر ب ق جب فئ سفورأ  سجي د   وررب ط سالق  هس ك  ت جلوإأو  يت مسه  ومليت وملست  و ر  ح

وي ج  ذملك  ة جل  و ؤسس مل ومل غريأ و و ت س   وإزو  ي  وحتسا رس  س    وإ فأ وملم جت 
  مم  جيةتس   %5  ومله ف مل  ست      سسأ جست   جةس ي   %52.7وإلررب ط و  جب وو قأر دل  

وومليت رق   د ج ف سالق  وررب ط ذومل ف مل   1H    وملبأيت  ونقبل وملف   0Hنسف        وملةأم 
 و ؤسس مل ومل غريأ و و ت س   وإزو  ي  ست      دا ر ب ق جب فئ سفورأ وإ فأ وملم جت  و رس  س   

 سىل وملف    مل وإز    وملت مل  :  ورسقسض وملف     ومل   س   
وذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وإلفورأ وملف     وإز    وألوىل : ر جأ سالق  سررب ط سجي د   

 . و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي وملةت   ورس  س   
 ور  غ جسه      تا ست    تا   :

0H   ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وإلفورأ وملةت   ورس  س   :
 ؛و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  

H1 :   و ؤسس مل ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وإلفورأ وملةت   ورس  س
 .ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي 

جست    جة جل وإلررب ط و تغريومل
 و ةس ي 

 0.01 52.7 جب فئ سفورأ وإ فأ وملم جت  
 0.01 53.1 وملةت   )وملق  فأ( وإلفورأجبأ  

 0.00 56.3 جبأ  وملت جه حن   وملةم ل
 0.04 45.6 جبأ  وملت سا و ستم 
 0.18 22.2 جبأ  متكا وملة جتا
 0.10 41.2 جبأ  سفورأ وملةمت  مل

 0.14 24.2 جبأ  وملةالق  ج  و  رفي،
 0.01 52.0 جبأ  وملتغذي  وملةكس  
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ر ب ق جبأ  وإلفورأ  دا سجي د   سررب ط سالق  هس ك  ت وإأوجل  ساله يت مسه  ومليت وملست  و ربا
وي ج  ذملك  ة جل وإلررب ط و  جب  زو  ي و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإوحتسا رس  س    وملةت  

  مم  جيةتس  نسف        وملةأم  %5  ومله ف مل  ست      سسأ جست   جةس ي   % 53.1وو قأر دل 
0H   1ونقبل وملف     وملبأيتH  وومليت رق   د ج ف سالق  سررب ط سجي د   ذومل ف مل  ست      دا

 .مل غريأ وو ت س   وإزو  ي و ؤسس مل وجبأ  وإلفورأ وملةت   و رس  س   
وملف     وإز    وملث ن   : ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملت جه حن  

 . و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي وملةم ل ورس  س   
 ور  غ جسه      تا ست    تا   :

0H ق جبأ  وملت جه حن  وملةم ل ورس  س   :   ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب
 ؛و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  

H1   ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملت جه حن  وملةم ل ورس  س :
 .و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  

ر ب ق جبأ  وملت جه حن   دا سجي د   سررب ط سالق  هس ك  ت وإأوجل يت مسه  ومليت وملست  و ربا
وي ج  ذملك  ة جل وإلررب ط و  جب  و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  وملةم ل وحتسا رس  س   

  مم  جيةتس  نسف        وملةأم  %5  ومله ف مل  ست      سسأ جست   جةس ي   % 56.3وو قأر دل 
0H   1ونقبل وملف     وملبأيتH سررب ط ذومل ف مل  ست      سجي د   دا وومليت رق   د ج ف سالق  

 .و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  ر ب ق جبأ  وملت جه حن  وملةم ل و رس  س   
وملف     وإز    وملث ملث  : ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملت سا 

 .و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  و ستم  ورس  س   
 ور  غ جسه      تا ست    تا   : 
0H   ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملت سا و ستم  ورس  س   :

 ؛و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  
H1   ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملت سا و ستم  ورس  س :

 .وو ت س   وإزو  ي  و ؤسس مل ومل غريأ 
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ر ب ق جبأ  وملت سا  دا سجي د   سررب ط سالق  هس ك  ت وإأوجل يت مسه  ومليت وملست  و ربا
وي ج  ذملك  ة جل وإلررب ط  و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  و ستم  وحتسا رس  س   

ملته  وإلت      سسأ وست ك نت مل ست ق ي  ملك، يتض قب هل  ملأ  % 45.6و  جب وو قأر دل 
وومليت رق    1Hونقبل وملف     وملبأيت   0H  مم  جيةتس  نسف        وملةأم  %5جست   جةس ي  

د ج ف سالق  سررب ط سجي د   ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملت سا و ستم  و رس  س   
 .و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  

ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  متكا وملف     وإز    ومل ودة  : 
 .و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  وملة جتا ورس  س   

 ور  غ جسه      تا ست    تا   :
0H   ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  متكا وملة جتا ورس  س   :

 ؛وإزو  ي   و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س  
H1   و ؤسس مل : ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  متكا وملة جتا ورس  س

 .ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  
ر ب ق جبأ  متكا وملة جتا   ة ف  دا سررب ط سالق  وج ف وإأوجل يت مسه  ومليت وملست  و ربا

وي ج  ذملك  ة جل وإلررب ط و قأر دل  س   وإزو  ي  و ؤسس مل ومل غريأ وو ت  وحتسا رس  س   
  مم  جيةتس  نقبل       وملةأم  %5  ومل ست هل  ف مل  ست      سسأ جست   جةس ي   % 22.2

0H  وومليت رق   دةأم وج ف سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  متكا وملة جتا و
 .وإزو  ي  و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   رس  س   

وملف     وإز    وخل جس  : ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  سفورأ 
 . و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  وملةمت  مل ورس  س   

 ور  غ جسه      تا ست    تا   :
0Hمل ورس  س   :   ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  سفورأ وملةمت  

 ؛و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  
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H1   و ؤسس مل : ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  سفورأ وملةمت  مل ورس  س
 .ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  

 ر ب ق جبأ  سفورأ وملةمت  مل  ة ف  دا سررب ط سالق  وج ف وإأوجل يت مسه  ومليت وملست  و ربا
وي ج  ذملك  ة جل وإلررب ط و  جب  و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  وحتسا رس  س   

  مم  جيةتس  نقبل  %5  ومل ست هل  ف مل  ست      سسأ جست   جةس ي   %  41.2وو قأر دل
 وومليت رق   دةأم وج ف سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  سفورأ 0H      وملةأم 

 .و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  وملةمت  مل و رس  س   
وملف     وإز    وملس فس  : ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملةالق  ج  

 .و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  و  رفي، و رس  س   
 ور  غ جسه      تا ست    تا   :

0H سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملةالق  ج  و  رفي، ورس  س    :   ر جأ سالق
 ؛و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  

H1   ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملةالق  ج  و  رفي، ورس  س :
 .و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  

ر ب ق جبأ  ر ع أ وملةالق  ج    ة ف  دا سررب ط سالق  وإأوجل وج ف  يت مسه ومليت وملست  و ربا
وي ج  ذملك  ة جل وإلررب ط  و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  و  رفي، وحتسا رس  س   

  مم  جيةتس   %5  ومل ست هل  ف مل  ست      سسأ جست   جةس ي   %  24.2و  جب وو قأر دل 
وومليت رق   دةأم وج ف سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ   0Hنقبل       وملةأم 

 .و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  وملةالق  ج  و  رفي، و رس  س   
وملف     وإز    وملس دة  : ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملتغذي  

 . وو ت س   وإزو  ي   و ؤسس مل ومل غريأوملةكس   ورس  س   
 ور  غ جسه      تا ست    تا   :

0H   ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملتغذي  وملةكس   ورس  س   :
 ؛و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  
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H1  س   : ر جأ سالق  سررب ط ذومل ف مل  ست      دا ر ب ق جبأ  وملتغذي  وملةكس   ورس
 .و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  

ر ب ق جبأ  وملتغذي   دا سجي د   سررب ط سالق  هس ك  ت وإأوجل يت مسه  ومليت وملست  و ربا
وي ج  ذملك  ة جل وإلررب ط  و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  وملةكس   وحتسا رس  س   

  مم  جيةتس  نسف         %5  سسأ جست   جةس ي    ومله ف مل  ست     % 52و  جب وو قأر دل 
وومليت رق   د ج ف سالق  سررب ط سجي د   ذومل ف مل   1Hونقبل وملف     وملبأيت   0Hوملةأم 

 .و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  ست      دا ر ب ق جبأ  وملتغذي  وملةكس   و رس  س   
 الخاتمة

يف وآلون  وألخريأ ف  مل سسرتور ا    و ابح ربس ه   وكتسب جفه م سفورأ وإ فأ وملم جت 
يف و ؤسس مل سملزوج   مل م ت و ستم وري  ووملبق ء  وملةل وملس س  ومليت ونتم  هب  هذو و فه م ر ت  سىل 
ج  يستظ  و ؤسس مل ج، رس  ا ت ف وسب ض حمف   د  خ ع    س م  يف ظل وملت أي مل وومل ه ن مل 

ومب  ستا و ؤسس مل وه  ج  يأس  سىل وملتفكري يف سستخأوجه  ج، وجل ومليت رف  ه  وملة    ورتثري 
تسب خمتتن سجك ن  مب  وملت سا ج، رس  س   و ؤسس مل وخ  ا  ومل غريأ وو ت س   جسه  

 و تم س  وو ةس ي  و د ملت يل حتسا وحتق ق وملتم ز ووملبق ء.
 :وملست  و وملت مل   ر اتس  سىله وملأروس  و  أون   ج، خالجل هذ النتائج الدراسة: -1

  رس  س   ملتمؤسس مل ج    سجي د    هل  سالق   زي فأ ربين جب فئ سفورأ وإ فأ وملم جت
  :كت يل  و قت  في 

و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س    رس  س   ج  حتق ق سالق  سجي د   وملت جه حن   وملةم لبأ    -
 ؛% 56دسسب   وإزو  ي  

 و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي    ج  حتق ق رس  س   وإلفورأ وملةت   سالق  سجي د بأ    -
 ؛% 53دسسب  

 و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  وملتغذي  وملةكس   سالق  سجي د   ج  حتق ق رس  س   بأ    -
 ؛% 52دسسب  
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 و  ي  و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإز وملت سا و ستم  سالق  سجي د   ج  حتق ق رس  س   بأ    -
 ؛% 45دسسب  

  ج    ومل ست هل  ف مل  ست      دةض جب فئ سفورأ وإ فأ وملم جت  هل  سالق    ة ف
  :و قت  في  وه  و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  رس  س   

 و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي   بأ  جم رك  وملة جتا سالق   ة ف  ج  حتق ق رس  س    -
 ؛% 22دسسب  

و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س    بأ  وملةالق  ج  و  رفي، سالق   ة ف  ج  حتق ق رس  س    -
 ؛% 25دسسب   وإزو  ي  

سفورأ وملةمت  مل سالق   ة ف  ج  حتق ق رس  س   و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي   بأ    -
 ؛% 41دسسب  

ت س   د ملةس   وملبم ب )وملة جل(   وي ج  ذملك ملةأم سهتم م جسريب و ؤسس مل ومل غريأ وو 
و  رفي، و   دإفورأ وملةمت  مل د  ر ا     يف دت سا وملةالق  ج    دإ     ملةأم سهتم جهض 

 جؤسس مبض.
دس ءو ستا وملست  و و ت ال سمل ه  ميك، رقأ  و قرتوت مل وملت مل    مقترحات الدراسة:  -2

 حمل وملأروس :  ململتمؤسس
     سفورأ وإ فأ وملم جت  ملتق  م ىت دة  ر ب ق وإ فأ وملم جت ؛يف  تخ  اج خربوءوستق 
  ربين د وجو رأريب   يف جم جل سفورأ وإ فأ وملم جت  جت ت  إم   وملة جتا  وذملك د ملتة وت ج  خمتتن

 و ة هأ و تخ   ؛
  ؛ا   ورأ ربين جب فئ سفورأ وإ فأ وملم جت  ملتةزيز  فو ه  د ف  س ج  و  فو ه  وملتس  س  د ف  خ  
 هبأ  سر  ء رغب ره و  مل   وو ستقبت  ؛ وملةم ل  ت    وملرتك ز ستاو ؤسس مل د  س  ر 
  ج،  جل  و ؤسس مل ومل غريأ وو ت س   وإزو  ي  ر   ح      جم رك  وملة جتا وملكت   فوخل

 حتسا وملست  و وحملقق ؛
 تم   وو   ؛سخت ذ وملق ورومل فوخل و ؤسس مل حمل وملأروس  ستا  س س تق  ق وع ض س 
 ء سالق  رم رك   ورك جت   دا و ؤسس مل وو  رفي، ق  م  ستا وملتة وت وو ستف فأ و تب فمل ؛ دس 
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  وإ فأ وملم جت  كسظ م رس ريب جأيأ ج،  جل دس ء ج زأ رس  س    إلفورأربين و فه م ومل وس  وملةمل ج،  جل
 جستأوج . 

 الهوامش:

                                                 
ج جستري يف وملةت م    لصناعيةا تلمنشآالتنافسية في ت السياسااعلى.  لشاملةدة الجوا م إدارةثر تطبيق نظاأد سل   رس قسأيل   1

 .26ص   2008وملتا ري   ج جة  غزأ  
 .39  ص 2005فور ومل  زورب ملتسم   سم ت   إدارة الجودة الشاملة،حممأ سبأ ومل ه   وملةزووب    2

3 Gerdf Kamisk, J.Peter Bauer: Management de la Qualité, de AàZ, Masson, 
paris,1994,P44. 

 .75  ص2008  فور ومل  زورب ملتسم  ووملت زي   سم ت  إدارة الجودة الشاملةرسأ سبأ وهلل ومل      س سا قأوفأ   4
5 Philip kotler et autres: Marketing management, 12éme édition, Pearson Education, 
France ,2006,P175. 
 

 .23  ص 2008  3  فور وو ل ملتسم   سم ت  طإدارة الجودة الشاملة"مفاهيم وتطبيقاتحمف ظ  محأ ج فأ'   6
 نقال س، : ،مفهوم التنافسية فى التعليم العالى حممأ ن    ود وه ض  7

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/123813)25/06/2013(  
8 http://www.encc.org.eg/concept_ar.html)12/07/2013(  

ت مل  جؤسس  وإلمسست وجمتق ره  رأن   وملتك مل ن كتست   ه م ملتةزيز وملقأرأ وملتس  س    ملتمؤسس  وإلقت  في  فروس  دلل و    ود وه للض   9
 . 101  ص2011  ج جة  وملمتن  5  وملةأف  مجلة ألكاديمية للدراسات  اإلجتماعية واإلنسانية   د ملمتن

مداخلة  مقدمة ضمن سبأ وملغف ر فوفوت   تف   رش أ   و ؤسس  دا حتق ق وملتس  س   و حمأفومل و سؤومل   و جتم س   ووملب ئ     10
ن  مرب  21-20  األول حول سلوك المؤسسة اإلقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة اإلجتماعيةالمؤتمر الدولي 

 .412  ج جة  ورقت    ص2012
   نقال س، : الصحيفة اإلقتصادية اإللكترونيةسبأ وملةزيز ومل  د ت  وملتس  س   وري   وملة      11

http://www.aleqt.com/2009/07/08/article_249640.html( 2013/07/14 ) 
12 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Competitivite.htm)13/07/2013( 
13 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/30655.html 

http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/123813
http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/123813
http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/123813
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  بازل لجنة مقررات ضوء على الجزائرية المصرفية المنظومة في الرقابة

 بسكرة ،جامعة محمد خيضر .خاطر اسمهانأ/ 
 

 الملخص:
 املواضيع أهم من ةاملالي مراكزها تدعيم إىل البنوك واجتاه املصريف املال رأس كفاية  موضوع يعترب

 والعاملية احمللية املنافسة دتزاي فمع احلديثة، الدولية واملتغريات العوملة ظل يف املصارف خرباء تشغل اليت
 وإدارته، سيريهت طريقة أو البنك نشاط عن تنشأ قد اليت املخاطر من للعديد عرضة البنوك أصبحت

 ملواجهة آليات عن البحث استدعى ما وهو البنك، فيها يعمل اليت بالبيئة تتعلق خارجية عوامل من أو
 .املخاطر تلك

 .القواعد االحرتازية كفاية رأس املال،  ،جلنة بازل الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

The subject of bank capital adequacy and direction of banks to 

strengthen their financial positions of the major themes running experts 

banks under globalization and modern international variables, with 

increasing domestic competition and international banks became 

vulnerable to many risks that may arise from the Bank or the method of 

operation and management, or external factors relating to the 

environment in which it operates, which necessitated the search for 

mechanisms to address those risks. 

Keywords: Basel committee capital adequacy, prudential rules. 

 
 مقدمة:

 ففضال عن كونه أحد مصادر القيام بالعمليات البنكية ملحوظا،رأس املال بالبنك دورا  يؤدي
ما أنه األداة ك  للمتعاملني،فهو عامل محاية ضد األخطار اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك ومصدر ثقة 
ويؤدي رأس املال على ، 1اليت تستطيع من خالهلا السلطات املصرفية تقييد أو توسيع حجم العمليات

اخلسائر غري املتوقعة أو اليت  امتصاص 2يف: تتمثلمستوى املؤسسة البنكية ثالث وظائف أساسية 
 القيام باالستثمارات الالزمة إلطالق ن،طمأنة املودعني واملمولني اآلخري ،تكون قليلة االحتمال
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إيقاف  3مها: لرأس املال وظيفتنيوتطوير نشاطات مرحبة لصاحل البنك، أما على املستوى الكلي فإن 
 إقامة عالقات تنافسية بني املتدخلني على أساس عادل.و  انتشار أزمة بنكية

 هالسلطات النقدية يف اجلزائر من خالل قانون النقد والقرض والتعديالت اليت تلتحاولت وقد 
لى تطبيق هذه ع وعملت ،يف اتفاقيتها األوىلخصوصا التوصيات الصادرة عن جلنة بازل   أهمتبين

التوصيات بشيء من التمهل والتدرج يدفعها يف ذلك ما يوفره هذا اإلطار من إمكانية لربط رأس مال 
ضا من ا يعزز سالمة الوحدات املصرفية املنفردة وميكن أيمم ،البنك باألخطار اليت ميكن أن يتعرض هلا

طة بضمان فعالية أفضل للوسا كما يسمح،  الرقابة واإلشراف على صحة النظام املايل بشكل عام
  املالية مع فرض االنضباط السوقي وتوفري الشروط الصحية لبيئة مصرفية تنافسية.

 : المالءة المصرفية والحد األدنى لرأس المالالمحور األول
حيظى رأس املال يف املؤسسات املصرفية واملالية بأمهية بالغة وميثل خط الدفاع األول يف مواجهة 

اليت تتعرض هلا هذه املؤسسات وضمانا ألموال املودعني، وهي األمهية اليت تعكسها توصيات املخاطر 
 ومقررات جلنة بازل يف هذا الشأن.

 19914أوت  14الصادر يف  91/03من التنظيم  02نصت املادة  وبالنسبة للجزائر فقد 
واملتعلقة بتحديد القواعد  29/11/1994الصادرة يف  94/74من التعليمة رقم  03واملادة 
 ،%8على وجوب أن حترتم املؤسسات املالية وبصفة دائمة نسبة مالءة تعادل على األقل  5احلمائية

اجلزائرية  كهذه النسبة بصورة تدرجيية تتوافق واملرحلة االنتقالية اليت كانت متر هبا البنو  فرضوقد جاء 
 ،1995حىت هناية جوان  %4 لنحو التايل:ا على اكان تطبيقهحيث   ،واالقتصاد الوطين عموما

حىت هناية ديسمرب  %7 ،1997حىت هناية ديسمرب  %6 ،1996حىت هناية ديسمرب  5%
  .1999حىت هناية ديسمرب  8% ،1998

املتضمن  2014يفري ف 16املؤرخ يف  01-14هذه النسبة مت رفعها مبوجب النظام رقم 
بني جمموع األموال اخلاصة القانونية  %9.5نسب املالءة املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية إىل 

وجمموع خماطر القرض واملخاطر العملياتية وخماطر السوق املرجحة، على أن تغطي األموال اخلاصة 
على األقل، كما يتعني على املصارف واملؤسسات املالية أن تشكل  %7القاعدية هذه املخاطر بنسبة 

وتلتزم البنوك من خماطرها املرجحة،  %2.5"وسادة أمان" تتكون من أموال خاصة قاعدية تغطي 
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أشهر أو يف أي وقت  3واملؤسسات املالية باإلفصاح عن هذه النسب الثالث للجنة املصرفية كل 
 6 حتدده اللجنة.

من نفس النظام أن األموال اخلاصة القانونية تتكون من األموال اخلاصة  8ة وتوضح املاد
على الرتتيب، بينما  10و 9القاعدية واألموال اخلاصة التكميلية واللذان وضحت مكوناهتما املواد 

خمتلف اجلوانب املتعلقة بتعريف وترجيح وكيفية حساب خماطر القرض  29إىل  12ناقشت املواد من 
العملياتية وخماطر السوق، هذان العنصران األخريين يعد إدراجهما خطوة مهمة يف التكيف واملخاطر 

والذي هو  3بالرغم من اختالف احلد األدىن لنسبة املالءة عن بازل  3و 2مع مقررات جلنة بازل 
 املالءة للبنوك اجلزائرية:، واجلدول املوايل يوضح تطور معدالت 10.5%

 2011-2005بنوك الجزائرية خالل الفترة (: مالءة ال1جدول رقم )
 % الوحدة:                                                                  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 21.96 21.78 19.57 15.97 11.63 14.37 11.69 البنوك العمومية
 31.19 29.19 34.91 20.24 23.48 21.59 23.66 البنوك اخلاصة

 23.72 23.31 22.11 16.5 12.94 15.15 12 القطاع المصرفي
 .2013-2005السنوية  ريراتقال ،التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ،بنك اجلزائر المصدر:

 2011-2005خالل الفرتة  %100سجلت معدالت املالءة ارتفاعا مستمرا قدر حبوايل 
حيث تتجاوز النسب احملققة تلك اليت حتددها التشريعات مع مالحظة أن البنوك اخلاصة حتقق 
معدالت مالءة أكرب من تلك اليت حتققها البنوك العمومية، يرجع هذا بشكل خاص إىل كفاءهتا 

ة قياسا بالبنوك اطر كبري ومقدرهتا على التحكم يف أنشطتها، باإلضافة إىل كوهنا ال تتعرض إىل خم
 العمومية.

إىل ذلك، فقد اجتهت السلطات النقدية إىل رفع احلد األدىن املسموح به لرأس مال البنوك 
واملؤسسات املالية يف ضوء الفوائض املالية املهمة اليت تسجلها البنوك العمومية، وكذلك يف ضوء 

ل ستوى الذي حيد من آثار أي تعثر تحتماعتبار هذه السلطات أن احلدود السابقة مل ترق إىل امل
وحيافظ على أموال املودعني سيما يف ضوء ما أبرزته التجارب املتعلقة بالبنوك اخلاصة ذات رأس املال 

 اجلزائري.
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-08آخر رفع للحد األدىن لرأس مال البنوك واملؤسسات املالية كان مبوجب النظام حيث أن 
مليار دج  10ي حدد رأس املال األدىن للمصارف بـ ، والذ20087سبتمرب  23الصادر يف  04

شهرا لاللتزام هبذه األحكام،  12مليار دج مع أجل  3.5أما بالنسبة للمؤسسات املالية فقد حدده بـ 
يف  %300فقط بنسبة  2008و 2004وهو ما يعين أن احلد االدىن لرأمسال البنوك قد ارتفع بني 

 .%600املالية بنسبة حني كانت الزيادة بالنسبة للمؤسسات 
 المطبقة في الجزائر الرئيسية القواعد االحترازية المحور الثاني:

 (Les règles prudentielles de gestion) مت وضع جمموعة من قواعد احلذر للتسيري
يث ميكن أن ح املصرفية،هبدف تدعيم مساعي السالمة املصرفية ويف منحى يدعم مرتكزات املالءة 

 منيز القواعد التالية:
طبيعة  2002نوفمرب  14املؤرخ يف  02/03حيدد األمر التنظيمي  تغطية المخاطر وترجيحها: -1

 ،خماطر أسعار الفائدة ،املخاطر االئتمانية املخاطر اليت تواجهها البنوك واملؤسسات املالية واملتمثلة يف:
ي يف إطار وقد تضمن التشريع اجلزائر ، القانونية والقضائية املخاطرو  ،خماطر التشغيل ،خماطر السوق

القواعد املستوحاة من توصيات جلنة بازل نظام خاص لتقييم املخاطر احملتملة وهذا من خالل 
 94/74ما جاءت به التعليمة  حسب ،%100إىل  %0معامالت ترجيح ملستوى األخطار من 

عن النموذج املوضوع  واالختالفاتستثناءات مع وجود بعض اال، 1994نوفمرب  29الصادرة يف 
الذي يتعلق باملخاطر  2014فيفري  16املؤرخ يف  02-14، غري أن النظام من طرف جلنة بازل

 الكربى واملسامهات غري من املعامالت السابقة.
ة يتم حساب اخلطر املرجح من خالل املبالغ اإلمجالي امليزانية،بالنسبة لعناصر األموال داخل 

أما عني، ممرجحة مبعامل ترجيح  الالزمةبعد احتساب كل املؤونات والضمانات  امليزانية،سجلة يف امل
من خماطر  يتم حتويلها وفقا لعوامل التحويل األربعة إىل ما يعادهلاف امليزانيةبالنسبة لاللتزامات خارج 

اليت تطرح من  العناصرالقرض ومن مث ترجح بنفس الكيفيات احملددة لعناصر امليزانية، مع حتديد 
 صرلعنا املرجحة املخاطرة ، ويوضح اجلدول التايل أوزان12خماطر امليزانية وخارج امليزانية حسب املادة 

 اجلزائري: النظام املصريف يف امليزانية وخارج امليزانية أصول
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 البنوك الجزائرية فيوخارج الميزانية أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر أصول الميزانية  (:2جدول رقم )
 خارج الميزانية االلتزامات عناصر أصول الميزانية

معدل  األخطار المحتملة
 الترجيح

عامل  طبيعة المدين
 التحويل

 .مستحقات على الدولة واهليئات املماثلة 
  ودائع ومستحقات على بنك اجلزائر

 واملصاحل املالية لربيد اجلزائر.
  ية.واحمللمستحقات على اإلدارات املركزية 

0%   تسهيل السحوبات على املكشوف
وااللتزامات باإلقراض غري 
املستعملة اليت ميكن إلغاؤها بدون 
شرط يف أي وقت وبدون إخطار 

 مسبق.

0% 

  ودائع وقروض للبنوك واملؤسسات املالية
 املتواجدة يف اجلزائر.

  سندات االستحقاق مصدرة من طرف
 يف البنوك واملؤسسات املالية املتواجدة

 اجلزائر.
  ودائع وقروض للبنوك واملؤسسات املالية أو

املؤسسات املماثلة املتواجدة باخلارج واليت 
( -AAتتمتع بتنقيط يعادل على األقل )

 أو ما يكافئ ذلك.

20%   االعتمادات املستندية املمنوحة أو
املؤكدة عندما تشكل السلع تحل 

 االعتمادات ضمانا.

20% 

  و واملؤسسات املالية أودائع وقروض للبنوك
املؤسسات املماثلة املتواجدة باخلارج واليت 

( على األقل أو ما -BBBتتمتع بتنقيط )
 ( أو ما يعادله.-AAيعادله ويقل عن )

50%   االلتزامات بالدفع املرتتبة على
االعتمادات املستندية عندما ال 
تشكل السلع تحل االعتمادات 

 ضمانا.
 الكفاالت اخلاصة بالصفقات 

العمومية وضمانات حسن النهاية 
 وااللتزامات اجلمركية والضريبية.

 ا التسهيالت غري القابلة للرجوع فيه
وغري املستعملة كالسحب على 
املكشوف وااللتزامات باإلقراض 
اليت تفوق مدهتا األصلية سنة 

 واحدة.

50% 
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جمموع املستحقات اليت ال تستفيد من 
 ال سيما: %100معدل ترجيح أقل من 

  مجيع القروض للمؤسسات ولألفراد
وللجمعيات مبا فيها االعتمادات 

 االجيارية.
  مجيع املستحقات املكونة لألموال اخلاصة

من  21غري تلك املطروحة وفقا للمادة 
 .02-14النظام 

100%  .القبول 
  فتح القروض غري القابلة للرجوع

فيها والكفاالت اليت تشكل بدائل 
 القروض.

  املمنوحة.ضمانات القروض 
  االلتزامات بالتوقيع األخرى غري

القابلة للرجوع فيها وغري املذكورة 
 أعاله.

 

100% 

املتضمن نسب املالءة  2014فيفري  16املؤرخ يف  01-14النظام رقم من  16املادة  - المصدر:
 25، 56 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدداملطبقة على البنوك واملؤسسات املالية، 

 .26-25: ص ، ص2014سبتمرب 
يتعلق باملخاطر  2014فيفري  16املؤرخ يف  02-14النظام رقم من  12، 11املادتني  -

، 2014سبتمرب  25، 56 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العددالكربى واملسامهات، 
 .31-30: ص ص

وحسب الفقرة )أ(  94/74من التعليمة  02حسب املادة  معيار تقسيم وتوزيع المخاطر: -2
فإن البنوك واملؤسسات  1991أوت  14الصادر يف  91/09 من النظام 02و)ب( من املادة 

 املالية ملزمة باحرتام ما يلي:
جيب أن ال يتعدى جمموع املخاطر املتعلقة بنفس املستفيد املعدالت التالية بالنسبة لصايف 

 ،1993جانفي  01ابتداء من  %30 ،1992جانفي  01ابتداء من  %40 األموال اخلاصة:
األخطار مع نفس الزبون أو نفس اجملموعة وهذا جتنبا لرتكيز  ،1995 جانفي 01ابتداء من  25%

من  4من الزبائن وبالتايل التخفيف من أثر إفالسهم على البنك، وهو ما أعادت التأكيد علية املادة 
وتوضح ، 8املتعلق باملخاطر الكربى وباملسامهات 2014فيفري  16املؤرخ يف  02-14النظام رقم 

 النسبة األخرية كما يلي:

 مبلغ املخاطرنسبة توزيع املخاطر بالنسبة ملستفيد واحد =
 %25≥    االموال اخلاصة الصافية

من األموال  %10على أنه إذا جتاوز مبلغ األخطار املرتتبة مع نفس اجملموعة من الزبائن نسبة 
 8 املخاطر جمموع هذه فإنه يشرتط أن ال يتجاوز)خماطر كربى( املالية  ةاملؤسس وأ للمصرفاخلاصة 

، مع إلزامية التصريح 02-14من النظام  5حسب نص املادة  أضعاف مبلغ أمواله اخلاصة القانونية
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كام حتددها تعليمة لبنك أشهر مبخاطرها الكربى وفقا ألح 3من قبل البنوك واملؤسسات املالية كل 
  (.17اجلزائر )املادة 

متثل هذه النسبة العالقة بني عناصر األصول السائلة يف األجل القصري وعناصر  نسبة السيولة: -3
وهتدف من جهة إىل ضمان قدرة البنوك واملؤسسات املالية على الدفع  ،اخلصوم قصرية األجل

 حتقيق جمموعة أهداف أخرى يأيت ثانيةومن جهة  ،ألصحاب الودائع يف أي حلظة ومن دون مشاكل
على رأسها وضع حد الستعمال املوارد ذات األجل القصري جدا يف استخدامات متوسطة وطويلة 

 9األجل.
خطر السيولة على أنه خطر عدم  2011ماي  24املؤرخ يف  04-11ويعرف النظام 

وضعية نظرا حلالة السوق وذلك يف أجل القدرة على مواجهة التزامات أو عدم قدرة فك أو تعويض 
، حيث ميثل ذلك اجتاها إلرساء قواعد جديدة أكثر متانة يف تسيري ومتابعة 10تحدد وبتكلفة معقولة

 املخاطر مبا يتفق ومتطلبات اتفاقية بازل.
حيث تلتزم املصارف واملؤسسات املالية أن تبلغ يف هناية كل ثالثي بنك اجلزائر باملعامل األدىن 

سيولة للشهر املوايل ومعاملي الشهرين األخريين للثالثي املنقضي وكذا معامل السيولة )املسمى لل
 12وحيسب انطالقا من املعادلة التالية:، 11معامل املراقبة( لفرتة ثالثة أشهر املوالية لتاريخ اإلقفال

املعامل األدىن للسيولة = 
 االصول السائلة يف االجل القصري
 %100 ≤  اخلصوم املستحقة يف االجل القصري

 أخرى: معايير وقواعد احترازية المحور الثالث
املؤرخ  04-04ُحدد هذا املعدل مبوجب النظام رقم معامل األموال الذاتية والموارد الدائمة:  -1

هبدف حتقيق التوازن بني استعماالت البنوك واملؤسسات املالية واملوارد طويلة  2004 جويلية 19يف 
، 2006-2004صبح واجب التطبيق عند انقضاء الفرتة االنتقالية األجل بالعملة احمللية، على أن ي

، 13حيث يتعني أن يُرسل يف هناية كل سنة إىل اللجنة املصرفية وفق منوذج منطي يضعه بنك اجلزائر
 14ويتم حسابه كما يلي:
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امهة سندات املس +األموال الثابتة صايف ) ÷( طويلة األجل وارد+ امل اخلاصة والشبيهةاألموال )
القيم  + االستحقاقات عدمية األداء أو املشكوك يف حتصيلها املسامهة + سندات + وسندات الفروع

( نواتالقروض ألكثر من مخس س اجلزء املستحق من +غري املدرجة يف قائمة األوراق املالية  املنقولة
≥ 60% 

ر ألزم بنك اجلزائر مجيع البنوك واملؤسسات املالية الناشطة باجلزائمستوى االلتزامات الخارجية:  –2
 4ذا املستوى يتجاوز ه أن حتافظ بشكل دائم على مستوى التزاماهتا اخلارجية بالتوقيع على أن ال

 15مرات حجم أمواهلا اخلاصة.
 من نفس التعليمة كيفية حساب هذه االلتزامات: 3وتوضح املادة 

ودائع  –االلتزامات اخلارجية الصافية = جمموع االلتزامات بالتوقيع املتعلقة بـعمليات االسترياد 
 الضمانات واملؤونات املكونة بالعملة الوطنية

 
بغية احلد من املخاطر املرتبطة بعمليات الصرف األجنيب تلزم التعليمة رقم  الصرف:وضعيات  -3

املتضمنة القواعد املتعلقة بوضعيات الصرف مجيع البنوك  26/12/1995الصادرة يف  95-78
واملؤسسات املالية املتدخلة يف سوق الصرف أن تتوفر على نظام دائم للقياس، يسمح بتسجيل فوري 

رف وحساب النتائج باإلضافة إىل وضعيات الصرف جلميع العمالت ولكل عملة على لعمليات الص
حدى، ونظام لرقابة وتسيري املخاطر مع احرتام احلدود املوضوعة وفقا لنصوص هذه التعليمة، وكذا 

 16نظام مراقبة يتيح احرتام اإلجراءات الداخلية الضرورية اليت تضمن احرتام النظامني السابقني.
يتعني على البنوك واملؤسسات املالية أن تقدم تصرحيا يوميا بوضعيات الصرف اخلاصة حيث 

 من نفس التعليمة نسبتني فيما يتعلق بعمليات الصرف: 3هبا إىل بنك اجلزائر، وتوضح املادة 
بني املتطلب من األموال اخلاصة والرصيد بني جمموع  %10نسبة قصوى تحددة بـ  -

الطويلة بالعملة الصعبة، وهو ما نصت عليه كذلك املادة صايف الوضعيات القصرية و 
 %2مع وجوب تغطية هذا املتطلب عندما يفوق الرصيد  01-14من النظام  28

 من إمجايل امليزانية.
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 %10 ≥ األموال اخلاصة ÷ مبلغ وضعيات الصرف )القصرية أو الطويلة( لكل عملة

بني جمموع وضعيات الصرف )قصرية أو طويلة( جلميع  %30نسبة قصوى ال تتعدى  -
 العمالت ومبلغ صايف األموال اخلاصة

 %30 ≥  األموال اخلاصة ÷ مبلغ وضعيات الصرف )القصرية أو الطويلة( جلميع العمالت

 118و 117مبوجب املادتني  90/10نظم ومسح القانون  المساهمة في رأس مال الشركات: -4
للمصارف واملؤسسات املالية الدخول يف مسامهات واالحتفاظ هبا ملؤسسات موجودة أو قيد اإلنشاء، 
على أن ال يتعدى جمموع املسامهات نصف األموال اخلاصة لتلك املؤسسات، حيث يتوىل جملس 

ات يف كل نوع من التوظيفات، النقطة األخرية طرأ النقد والقرض حتديد السقف األعلى للمسامه
حيث أصبح جملس النقد والقرض مسؤوال عن  03-11من األمر  74عليها تغيري مبوجب املادة 

 حتديد سقف املسامهات للبنوك فقط دون املؤسسات املالية.
ن األمر م 104تنص املادة  القروض وااللتزامات الممنوحة للمساهمين والمدراء المسيرين: -5

بعدم جواز منح أي بنك أو مؤسسة مالية قروضا ملسرييها وللمسامهني فيها أو للمؤسسات  03-11
التابعة جملموعة البنك أو املؤسسة املالية وكذا ألزواج املسريين واملسامهني وأقارهبم من الدرجة األوىل، 

مسامهي ومسريي حيث كان بإمكان  90/10وهذا على عكس ما كان معموال به مبوجب قانون 
من قيمة األموال  %20البنوك واملؤسسات املالية احلصول على قروض على أن ال يتعدى جمموعها 

 17(، وأن يتم إعالم تحافظ بنك اجلزائر هبذه العملية.10-90من القانون  168اخلاصة )املادة 
وتأكد  ازل،بيعد من القواعد الوقائية األساسية املقرتحة من طرف جلنة  التأمين على الودائع: -6

هذا التوجه إلقامة مثل هذا اإلجراء مع األزمات اليت تعرض هلا مؤخرا النظام املصريف وخصوصا إفالس 
 كانت أول إشارة خلصائص نظام التأمني على الودائع يف، و بنك اخلليفة والبنك التجاري والصناعي

 31املؤرخ يف  04-97مث توضحت أكثر مبوجب النظام رقم  10-90من القانون  170املادة 
القانون رقم وأقره  11-03من األمر  118وهو ما أعادت التأكيد عليه املادة  1997ديسمرب 

 .2004مارس  4الصادر يف  04-03
 شركة مسامهة تدعى "شركة ضمان الودائع ضمان الودائع املصرفية حيث يسري صندوق

( رأمساهلا مكتتب SGDB: Société de Garantie des Dépôts Bancaires)" املصرفية

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.annuaire-algerie.eu%2Fannuaire%2Ffr%2Fsgdb-societe-de-garantie-des-depots-bancairesspa%2Fsociete-725876%2F&ei=bcUfVYCDL4acsgG804LoCw&usg=AFQjCNFG666iIhGdpD0iIUkm3Hy1tfx3aA&bvm=bv.89947451,d.ZWU
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دفع عالوة ضمان سنوية حيددها جملس النقد ، ويلزم كل مصرف أن ي18بالتساوي بني املصارف
وقد حدد احلد ، 19دائعه بالعملة الوطنيةعلى األكثر من احلجم اإلمجايل لو  %1والقرض يف حدود 

دج ويطبق هذا السقف على جمموع ودائع نفس  600000األقصى للتعويض املمنوح لكل مودع بـ 
املودع لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع والعملة الصعبة املعنية كما يتم التعويض بالعملة 

 20الوطنية فقط.
رية وانضباط إن التزام البنوك اجلزائ: مدى التوافق مع المقترحات األخيرة للجنة بازل: المحور الرابع

النظام املصريف يف جممله مع مقررات جلنة بازل يدعم استقرار أفضل للسوق املصرفية اجلزائرية ويرفع 
ن فإ 02-14و 01-14من تنافسية وحداته يف تحيطها اإلقليمي والعاملي، وقبل صدور النظامني 

النظام املصريف اجلزائري سعى إىل حتقيق الشروط املوصى هبا من قبل جلنة بازل، غري أنه مل يطبق 
جوانب منها وكان تطبيق البعض منها خمتلفا عما جاءت به توصيات هذه اللجنة وفيما يلي نقاط 

 االلتقاء واالختالف:
انية مستوحاة فيما خيص املخاطر االئتمن قواعد احلذر املطبقة يف البنوك اجلزائرية أوجه الشبه: إ -1

، العناصر 2و 1يف غالبيتها من توصيات جلنة بازل، خاصة فيما يتعلق حبساب املالءة حسب بازل 
املكونة لألموال اخلاصة القاعدية والعناصر الواجب طرحها منها، نسبة األموال الذاتية واملوارد الدائمة، 

 سب درجة اخلطر، طريقة حتويل االلتزامات خارج امليزانية،تصنيف البنود داخل وخارج امليزانية ح
 21ووجود هيئة خاصة بالتأمني على الودائع.

كان هنالك العديد من االختالفات كاالختالف يف معدالت الرتجيح اخلاصة أوجه االختالف:  -2
موال بالشرائح اخلمس داخل امليزانية واختالف يف مكونات هذه األخرية كذلك، طريقة حساب األ

اخلاصة التكميلية والعناصر الواجب طرحها منها، معدالت مراقبة خماطر الصرف، املعدل األدىن 
(، عدم األخذ بعني االعتبار خماطر معدل الفائدة %40لتقسيم املخاطر حيث تشرتط جلنة بازل )

ة تسمح موخطر الصرف وخطر احملفظة واملخاطر التشغيلية، عدم توافر املصارف اجلزائرية على أنظ
  22بقياس خماطر التشغيل وخماطر السوق.

غري أن صدور النظامني املشار إليهما مسح بتدارك عدد من العناصر أمهها ما يتعلق مبعامالت 
الرتجيح واحتساب املخاطر التشغيلية والسوقية يف نسبة املالءة، ومع هذا مازال يتعني بذل املزيد من 

أكرب من التوافق مع مقررات جلنة بازل يف ضوء وضع اتفاقية اجلهود يف سبيل الوصول إىل درجة 
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(، يف الوقت الذي ال تزال املنظومة املصرفية اجلزائرية مل تستوف بعد ما جاء يف 3جديدة هلا )بازل 
 .2007مقررات بازل الثانية واليت حدد آخر أجل لتطبيقها العام 

 خاتمة:
ورة توفر هو ضر  توافق مع مقررات جلنة بازلاليت تسمح بالوصول إىل طوات اخلأهم من  إن

البنوك اجلزائرية على أنظمة لقياس خماطر السوق واملخاطر التشغيلية، خصوصا أن هذه األخرية قد 
يكون حجمها كبريا يف البنوك اجلزائرية الرتباطها بنمط تسيري هذه البنوك وذلك فق مناذج موحدة من 

كسه حرص بالغ ملشكل الضعف الكبري يف اإلفصاح وهو ما تع إيالءإىل قبل بنك اجلزائر، باإلضافة 
صعوبة احلصول على معلومات وبيانات البنوك واملؤسسات املالية مما ال يتيح فهما أفضل للمخاطر 
والقدرة على تسيريها ومتابعتها، ونفس الشيء بالنسبة لغياب مؤسسات التصنيف االئتماين احمللية ما 

يا يف  حتظى بأوزان ترجيحية أفضل ملخاطرها املصرفية وجيعلها أضعف تنافسجيعل البنوك اجلزائرية ال
 السوق املصريف الدويل.

مع ضرورة دعم الرقابة الداخلية يف املصارف واملؤسسات املالية، حيث إذا كان من املمكن 
هو تقييم  لتقييم مستوى املعايري االحرتازية املطبقة يف اجلزائر قياسا بتلك الدولية فإن األصعب يظ

 .ؤسساتملمدى تطبيقها فعليا، مما يستوجب متابعة تطوير أنظمة فعالة للرقابة الداخلية يف هذه ا
 

 .256ص:  ،1994 ،مصر املفتوح،جامعة القاهرة للتعليم مركز  ،إدارة البنوك الدسوقي،حامد أبو زيد  1
2 Zuhayr Mikdashi, Les Banques À l'Ère de la Mondialisation, Edition Economica, 

Paris, 1998, P: 163. 
3 Ibid, P: 163.  

املتعلق بقواعد احلذر يف تسيري املصارف واملؤسسات املالية،  1991أوت  14املؤرخ يف  09-91النظام رقم  من 02 املادة 4
 .737، ص: 1992مارس  29، 24اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

5 Instruction N° 94-74 du 29 novembre 1994, Relative à la fixation des règles 

prudentielle de gestion des Banques et des établissements financiers, Banque 

d’Algérie. 
املتضمن نسب املالءة املطبقة على البنوك  2014فيفري  16املؤرخ يف  01-14النظام رقم من  31، 4، 3، 2املواد  6

 .28، 21: ص ، ص2014سبتمرب  25، 56 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العددواملؤسسات املالية، 
، املتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية 2008ديسمرب  23املؤرخ يف  04-08النظام رقم  من 4و 2املادة  7

 .34، ص: 2008ديسمرب  24، 72 العاملة يف اجلزائر، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد

                                                           



 اسمهانخاطر أ.                                                               مجلة االقتصاد الصناعي  

293 

                                                                                                                                           
 2014فيفري  16املؤرخ يف  01-14 من النظام 37مبوجب املادة  09-91النظام  يأُلغ. 
املتضمن نسب املالءة املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية،  2014فيفري  16املؤرخ يف  02-14النظام رقم من  4املادة  8

 29: ص، 2014سبتمرب  25، 56 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد
 القتصاديةاامللتقى الوطين األول حول املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت  ،االحترازيالمخاطرة والتنظيم  عامر،نعيمة بن  9
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 في الجزائر الدعائم السياحية وآفاق بعث التنمية المحلية
 -نموذجا والية ميلة -

   ميلة.الصوف المركز الجامعي عبد الحفيظ بو ، رافـون شـقـع د.     
 

 ملخص:
تطوير وترقية القطاع ل اختذت وسائلالتي ل الدواقتصاديات في هاما دورا حة السياتلعب      

وقد عرفت البلدان املتطورة أمهية هذا  ،التنمية احملليةاالقتصادية و تنمية في ال السياحي الذي يسهم
ضرورة  لتصبح السياحة، خططها املستقبليةياهتا امللحة و القطاع فركزت على تنميته وجعله من أولو 

لية من خ لل مسامهتها يف بعث التنمية احمل يف لتساهم تطويرها على والعمل هبا االهتمام وجب
 . على البطالة القضاء يف مسامهتها على فض ل الصعبة، العملة وجلب الوطين تجالنا زيادة

 التنمية احمللية، والية ميلة. ، الدعائم السياحية،السياحة الكلمات المفتاحية:
Summary : 

Tourism plays an important role in the economies of the 

countries, which means taken for the development and promotion of the 

tourism sector, which contributes to the economic development and 

local development, has advanced countries knew the importance of this 

sector focused on development and made him one of the urgent 

priorities and plans for the future, to become a tourism We shall need 

attention and work to develop them to contribute to the revival of local 

development through its contribution to the increase in national output 

and bring in hard currency, as well as its contribution to the elimination 

of unemployment. 

Key words: tourism, pillars of tourism, local development, Mila 

Province. 

 المقدمة:
 حيث الدول، من للعديد الوطين االقتصاد يف الدخل مصادر أهم من واحدة السياحة تعد

 من أهنا كما املدفوعات، ميزان يف الكبري التأثري ذات اخلدمية مكونات الصادرات أهم أحد متثل
مورداً و  األجنيب النقد إيرادات وزيادة اإلمجايل احمللي الناتج زيادة يف بفعالية تساهم اليت األنشطة

مع  والتشابكات االجتاهات ومتعددة متطورة صناعة السياحة ومتثل ،مهما لتوسيع القاعدة اإلنتاجية



 شراف. عقون د                                                               مجلة االقتصاد الصناعي  

295 

 

إذ مل تعد السياحة جمرد انتقال األفراد الثقافية، التعليمية،  االجتماعية،االقتصادية،  األنشطة جممل
من بلد إىل آخر، بل هي ظاهرة إنسانية وحاجة اجتماعية أساسية يف ضوء تغري ظروف احلياة 

الذي بدوره يؤثر اجيابيا على مجيع و  تسعى مجيع دول العامل إىل رفع مستواها االقتصادي لذلك
 القطاعات األخرى.

تلك مقومات كافية ال كمكن إففااها يف جمال القطاع اجلزائر ألسباب تارخيية وطبيعية متو 
، السياحي،و استغ لل هذه املقومات بالشكل الصحيح سيزيد الدخل املتأيت من هذا القطاع

أن الدخل السياحي هو أحد و خاصة وسيساهم بطريقة مباشرة و فري مباشر يف دعم التنمية احمللية، 
ع الدخل املتأيت من النفط أو مع الدخل املتأيت من مصادر الدخل فري القابلة للنضوب مقارنة م

ميلة احدى واليات  القطاع الزراعي، وواليةكقطاعات تعتمد على الظروف املناخية املتذبذبة  
مما يستوجب التعرف على مواردها وخمزوناهتا عديدة الشمال الشرقي باجلزائر ذات ميزات سياحية 

لذلك ،لسياحية هبا وحماولة استغ لاها واستثمارها يف هذا امليدان الطبيعية واألثرية واملقومات املادية ا
 قمنا بطرح التساؤل الرئيسي التايل:

 هادعائمهل يمكن تحقيق التنمية المحلية في والية ميلة من خالل االعتماد على 
 السياحية؟

 هذه املداخلة اىل النقاط التالية: تقسيمومن أجل االجابة عليه فقد حاولنا 
 ة في والية ميلة؛يالسياحالدعائم أوال :
 التنمية السياحية ؛عوقات ومشاكل التنمية المحلية و ثانيا:م

   .ثالثا:الحلول المقترحة لتحقيق التنمية المحلية
 ة في والية ميلة :يالسياحالدعائم  -أوال

نية اخت لف تضاريسها وهي والية فتتميز والية ميلة بفضاء جغرايف متنوع ومناخ خيتلف ب     
اليت قد تساهم يف تنمية  السياحية العديد من املنتجات تسمح اها بتوفريحيث مبواردها السياحية 

 :، وفيما يلي أهم هذه املوارد أو الدعائم السياحيةاملنطقة وتطوير اقتصادها
 موقع والية ميلة: -1

ا اىل مستوى تقاء هبوسعها وتطورها سياحيا واالر للموقع امهية كبرية يف ترقية كل منطقة وت      
 إمجايل من %0.2 بنسبة أي 2كلم  3405.8 مساحتها تبلغ ،يرضي طلبات و اذواق السياح
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تقع والية ميلة يف الشرق اجلزائري فري بعيدة عن البحر حيدها من الشرق  اجلزائر ككل مساحة
 ،جيجلكلم ، ومن الغرب والية سطيف، ومن الشمال والية   56تبعد عنها بنحو  اليتقسنطينة 

 . 1ومن اجلنوب الشرقي والية أم البواقي ،ومن اجلنوب باتنة ،ومن الشمال الشرقي والية سكيكدة
وتقع مدينة ميلة يف منطقة جبلية حمصنة وعرة ومنعزلة وهذا ما جعلها حمصنة طبيعيا، وهكذا       

حصانتها الطبيعية فلقد  فهي تعد من املراكز العسكرية الرومانية ااهامة يف إقليم كتامة باإلضافة إىل
حصنت املدينة بنظام دفاعي يتمثل يف إقامة العديد من احلصون ، بفضل اجلبال اليت تقع بالقرب 

 من ميلة مثل جبل النصل الذي مسي جببل " بين زيدوي".
إضافة إىل ذلك ظلت ميلة إحدى احملطات األساسية يف الطريق بني سريتا وسطيف وبذلك      

ها هباتني املدينتني، ولعل أمهيتها اإلساراتيجية تكمن يف مراقبتها للمعامل املؤدية إىل فقد ارتبط تارخي
منطقة جيجل والقل ومع إشرافها على املناطق اجلبلية حول وادي الرمال، كما كانت ولزمن طويل 

  .2إحدى أطراف الكونفدرالية السرتية
 المعطيات الجغرافية والطبيعية و المائية: -2

اربع ميلة على مساحة متنوعة التضاريس واملناخ من مشااها اىل جنوهبا ومن شرقها إىل فرهبا ت      
 حيث تتميز بيئتها الطبيعية بعدم التجانس، وكمكن ذكر تضاريسها ومناخها فيما يلي :

  :3تنقسم تضاريس والية ميلة إىل ث لث مناطق خمتلفة نذكرها فيما يليالتضاريس :-2-1
تتكون هذه املنطقة من سلسلة متتالية من اجلبال )السلسلة اجلبلية ي الشمال: منطقة جبلية ف-

التلية( موزعة على مناطق بلديات كل من محالة، الشيڤارة، ترعي باينان، أعمرية أراس، تسالة 
ملطاعي، مينار زارزة وتسدان حدادة ومن أهم القمم اجلبلية يف هذه املنطقة ما يلي: جبل تامزقيدة 

 م . 1300م، جبل بوعرفون  1300م ، جبل زوافة  1400جبل مسيد عيشة  م، 1600
تتكون هذه املنطقة من اجلهة الوسطى لسلسة ااهضاب منطقة الهضاب والسهول الداخلية :-

التلية اجلنوبية اليت تغطي كامل مساحة دوائر كل من فرجيوة، وادي النجاء، وبلدية الڤرارم  ڤوڤة 
 وتتشكل من : 

 م . 400لداخلية اجملاورة للجبال الواقعة مبنطقة فرجيوة ووادي النجاء مبتوسط ارتفاع السهول ا -
 ااهضاب الواقعة بشرق الوالية واحملادية من الشمال ملنطقة اجلبال. -
 يف اجلنوب هناك منطقة ااهضاب العليا املكونة لسلسلة جبلية فري منتظمة. -
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د يف كل امتدادا للسلسة التلية توج ال الغريب للواليةمنطقة السهول العالية اليت تشكل يف الشم -
 لك منطقة سيدي خليفة وعني التني.متتد حىت بلدية دراجي بوص لح وكذمن فرجيوة، واد النجاء و 

م ارتفاع (، 600إىل  500سلسلة بلدية ميلة تتكون من جمموعة من ااهضاب املنخفضة  ) من -
بوشارف، جبل واكسني، و سلسلة جبال بلدية أمحد وبعض اجلبال املتناثرة كجبل لكحل، جبل 

 راشدي .  
( واليت %12.5تتميز مبنحدرات سهلة نوعا ما )أقل من منطقة الهضاب العليا الجنوبية :-

تغطي تقريبا كامل تراب دائرة شلغوم العيد وااهضاب الشاسعة املشهورة بزراعة احلبوب لكل من 
م، كما  900و 800متوسط ارتفاع هذه ااهضاب ما بني  دائرة تاجنانت ودائرة الت لفمة ياراوح

م، 1237م، جبل حلمام 1408: كاف لبيض 4تشمل املنطقة عدة س لسل جبلية منعزلة أمهها
 1127م، جبل مزيوت  1276م،كاف إيسراين  1187م، جبل قروز  1285جبل تاريولت 
 م . 1066م، جبل تركية  1271م، جبل فزور 

 المناخ : -2-2
ينة ميلة مناخ شبه قاري ، يتميز باجلفاف صيفا والربودة شتاء ومبدى حراري كبري، مناخ مد

إىل  400ملم يف املناطق اجلبلية ومن  900إىل  600حيث تاراوح كمية التساقط فيها مابني 
ملم يف املناطق اجلنوبية، ودرجة حرارة الدنيا تصل يف شهر  350ملم يف املناطق الوسطى و 600

ت الصفر، أما أقصى درجة حرارة فسجلت يف شهر جويلية و أوت إىل حوايل جانفي إىل حت
، هتب عليها الرياح الشمالية الغربية والشمالية الشرقية °20.3، أما املتوسط السنوي  فهو 45°

وهي متوسطة ااهبوب حيث أن األوىل هتب يف فصل الشتاء من شهر نوفمرب إىل شهر جوان، أما 
 . 5لصيف من جويلية إىل أكتوبر باإلضافة إىل الرياح اجلنوبيةالثانية فتهب يف فصل ا

 الهيدروغرافيا او الموارد المائية : -2-3
مصادر الوالية املائية تتمثل يف امت لكها ألكرب سد يف اجلزائر وثاين أكرب سد يف إفريقيا و هو       

هكتار  1000ساحة تقدر ب سد بين هارون الذي يعد الركيزة األساسية للوالية، إذ ياربع على م
حيد العديد من بلديات ميلة )القرارم قوقة ، سيدي مروان ، زفاية ، ميلة ، ترعي باينان ، محالة ، 

 عمرية آراس، وادي النجاء، بين محيدان(. 
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مليون مار مكعب( و يضمن تزويدا باملياه يقدر  960ولقد بلغت طاقة التخزين للسد حبوايل )   
مكعب يف السنة، اجنز السد من االمسنت املتماسك امللفوف ويبقى أهم مليون مار  425بـ

سنة و أجنزته الشركة االسبانية  30االجنازات اليت اجنزهتا اجلزائر منذ استق لاها حيث استغرق إجنازه 
مليارات دوالر أمريكي، وكمثل هذا السد احللقة األساسية ملشروع  4درافادوس واستهلك مبلغ 

لار لكل مواطن  150م ليني مار مكعب سنويا أي  310يعد نقطة وصل إليصال التحويل الذي 
يوميا على أدىن تقدير، وتستفيد منه أيضا املناطق اجملاورة لوالية ميلة أي ست واليات : ميلة ، 

م ليني  5خنشلة ، باتنة ، أم البواقي، قسنطينة، جيجل )منطقة امليلية(، أي ما يعادل أكثر من 
مليون مار مكعب يف السنة( يف املناطق الزراعية اليت تقدر  194ية احتياجات الري )نسمة، ولتلب

ألف هكتار، ومن املنتظر أن يرفع السد طاقة التخزين من املياه السطحية يف  30مساحتها حبوايل 
 مليارات مار مكعب. 6مليارات مار مكعب إىل  5اجلزائر من 

بالوالية املتمثلة يف وادي النجاء، الواد الكبري، واد الرمال،  إضافة إىل وديان متواجدة مبناطق خمتلفة
 يلي جدول يوضح أهم املنابع احلموية بالوالية : واد حماريا، واد العثمانية، و فيما

 : أهم المنابع الحموية بالوالية  01جدول رقم 

 الرقم
تسمية  

 لمؤسسةا
 الحموية

 البلدية
نوعية الهياكل وكيفية 

ي اإلستغالل )عصر 
 أوتقليدي (

نسبة 
تدفق 
 المياه

نوعية العالج و    
 االختصاصات

01 
محام بين 

 هارون
بلدية 
 محالة

حصل على عقد  -تقليدي
 ل/ثا 46 -امتياز املنبع 

األمراض اجللدية 
 واملفاصل

02 
محام أوالد 

 بلدية ميلة بوحامة
حصل  -يف طور عصرنته 

 -على عقد امتياز املنبع
1.41 
 = ل/ثا

أوالد محام) 03
 عاشور(

العياضي 
 بارباس

يؤجر ألحد  -تقليدي
اخلواص من قبل بلدية 

 -العياضي برباس 

7.5 
 ل/ثا

= 

حيي بين  محام بين قشة 04
 قشة

حصل على عقد  -تقليدي
 -امتياز املنبع

 = ل/ثا 2

 = 5.7حصل على   -تقليدي الت لفمةمحام مشتة  05
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 ل/ثا -عقد امتياز املنبع  السمارة

 الت لفمة ت لفمةمحام ال 06
حصل على عقد  -تقليدي

 -امتياز املنبع
 = ل/ثا 10

07 
محام 

 الصفصاف
 الت لفمة

حصل على عقد  -تقليدي
 -امتياز املنبع

 = ل/ثا 10

08 
محام االخوة 

 شاوش
 الت لفمة

حصل على عقد  -تقليدي
 -امتياز املنبع

 = ل/ثا 10

09 
محام اوالد 

 جايل
 الت لفمة

حصل على عقد  -تقليدي
 -امتياز املنبع

 = ل/ثا 10

 عني امللوك محام التوامة 10
حصل على عقد  -تقليدي

 -امتياز املنبع
 = ل/ثا 08

واد  محام الشفاء 11
 العثمانية

ملف طلب  -تقليدي
 -االمتياز بالوزارة

 = ل/ثا 16

 مديرية السياحة لوالية ميلة . المصدر :                      
منبع محوي موزعة على كامل تراب الوالية ث لثة  14لة على أكثر من حيث تتوفر والية مي    

مستغلة، و تتميز خبصائص ع لجية و استشفائية هائلة )معاجلة األمراض اجللدية  ( منها فري03)
 ( .اخلواملفاصل والكسور...

 المعطيات الديموغرافية : -3
بلدية،  32دائرة و 13كون من وتت 1984انبثقت والية ميلة عن التقسيم اإلداري لسنة      

 6.  2نسمة/كم204.14ألف نسمة بكثافة سكانية تبلغ  700حيث يقدر عدد سكاهنا حبوايل 
بلدية بأعداد متفاوتة لك ل اجلنسني وإذ توضح إحصائيات  32يتوزع سكان والية ميلة على      
 بلدية فرجيوة نسمة ويف 72237توزيع السكان عرب البلديات ففي بلدية ميلة  31/12/2012
 .7 نسمة 90530نسمة وببلدية شلغوم العيد تقدر بـ  53335بـ 

تقسيم السكان حسب األجناس واألعمار يف والية ميلة تتميز بارتفاع العدد االمجايل للذكور     
 407938نسمة و عدد اإلناث بـ 414850عن اإلناث حيث يقدر عدد الذكور يف الوالية بـ 

سنة أي أن جمتمع والية  24و 15ن العمر الغالب هو الذي ياراوح بني كما أ  2012نسمة سنة 
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ميلة شبايب نوعا ما، كما أن عدد السكان يف املناطق احلضرية يفوق عدد السكان يف األرياف إذ 
نسمة، هذا يعين متركز  269956نسمة و يف الريف بـ  552832يقدر يف املناطق احلضرية بـ
 . 8السكان يف املناطق احلضرية

 الموارد التاريخية لوالية ميلة : -4
تعترب والية ميلة مهزة وصل وحمطة لعدة حضارات متعاقبة و الشاهد على ذلك املصادر  

التارخيية  اليت ذكرها املؤرخون من اآلثار العريقة ففيها آثار بيزنطية، رومانية، وإس لمية تاربع على 
ت لفها ومن هذه األمساء: مي لف، ميلوفيثانيا، مجيع أحناء الوالية، ولقد اختلفت أمساءها باخ

ميلويوم، ميلوين، ميديوس، مي لف، وميلة، وعندما فتحها العرب املسلمون أطلقوا عليها إسم 
"م لح" فري أهنم فضلوا إمسها القدمي "ميلة"، وهو حتريف لإلسم البونيقي "مي لف" أو تعريب له 

حىت يسهل اهم نطقها، ومن اآلثار اليت تتميز هبا وحولوها إىل مدينة إس لمية مع حتريف بسيط 
 نذكر ما يلي:

م، يقع البئرين مبنطقة  1500ومها بئرين رومانيني تفصل بينهما مسافة تقدر حبوايل آبار أغالد : -
كلم جنوب فرب املوقع األثري لبوختماثن وسط   2كلم ببلدية املشرية و   15أف لد على بعد حوايل 

، ومها ملك خاص لعائلة بن رقيق وعائلة بن كموخ، ومها يرجعان للفارة أراضي ف لحية مكشوفة
 .9الرومانية، يتميزان بطابع معماري مجيل يعكس الدوق الرفيع للمهندس الروماين

إضافة إىل املساحات اخلضراء حيث تعترب ميلة من أفىن الواليات متتعا باملساحات اخلضراء،     
هكتار وهي متنوعة بغابات البلوط بكل أصنافها  33670بـ حيث تقدر املساحة الغابية فيها

 .10 )بلوط الفلني، بلوط الزان، البلوط األخضر(
يقع املسجد يف اجلهة الشرقية مسجد أبي مهاجر دينار والمعروف بمسجد سيدي غانم:  -

قام ملدينة ميلة القدكمة، ويعرف هذا املكان على أنه ثاين مسجد باملغرب واألول يف اجلزائر، 
م(، يوجد 679 -هـ 59بتأسيسه القائد أبو مهاجر دينار املصري األصل أثناء إقامته مبدينة ميلة )

به مدخل رئيسي يؤدي إىل فناءات صغرية املساحة و بيت الص لة مستطيلة الشكل أقيمت عليها 
واحملراب مل يتبق منه سوى أثر يف األرض  على شكل نصف  1968عدة حفريات منذ سنة 

 . 11دائري



 شراف. عقون د                                                               مجلة االقتصاد الصناعي  

301 

 

يقع جنان احلاكم يف مركز مدينة فرجيوة التابعة لوالية ميلة حيده قصر اآلغا )جنان الحاكم( : -
من الشرق دار البلدية و من الغرب بيت الشباب، شكل القصر العام مستطيل يظهر منه واجهتان 

اب موصد حاليا ، الرئيسية تقع يف اجلهة الشرقية و هبا املدخل الرئيس ، أما الواجهة الثانية فيظهر ب
يظهر يف الطابق العلوي سور جزءه األوسط بارز إىل اخلارج قلي ل يشبه الشرفة هذا باإلضافة إىل 
احلديقة اليت تتقدم الواجهة الشرقية الرئيسية للقصر هبا نافورة ماء ،و حيتوي الطابق األرضي على 

إىل املرافق املعيشية مفتوحة تسعة حجرات مستطيلة الشكل و الطابق العلوي على ستة فرف إضافة 
 على األروقة الث لث للطابق ، إضافة إىل مرافق أخرى كاملطبخ و املدافئ .

هو متثال كبري من الرخام األبيض كتلة واحدة ، يقع هذا األثر التارخيي يف : 12معبد جنان الملو-
م،  1.39عرضها م و  2.34م أما الشخصية اجملسدة فارتفاعها 2.94مدينة ميلة، ارتفاعه الكلي 

اختلفت اآلراء حول هوية التمثال فتعددت األقوال والنظريات، ولكن االعتقاد السائد حوله أنه 
يعود إىل آاهة وثنية حملية أو كمثل شخصية آاهة أنثوية ويعتقد أهنا متثل اآلاهة األم، و قد رجح بني أن 

 يكون التمثال جيسد شخصية اآلاهة كايلستني أو اآلاهة سيبال.
تقع العني الرومانية داخل أسوار املدينة البيزنطية مبيلة القدكمة،  العين الرومانية أو عين البلد:  -

، أما حاليا فيطلق عليها تسمية عني البلد العاشر املي لدي بعني أيب السباعكانت تسمى يف القرن 
حيدها من الشمال السور لار يف الثانية ،  20و هي تزود املدينة باملياه مبعدل تدفق دائم يقدر بـ 

البيزنطي و يرتفع هذا األخري عن املنبع حبوايل أربعة عشر مارا ، أما من اجلهة اجلنوبية فيحدها املمر 
املؤدي لشارع باب البلد املدخل الرئيسي للمدينة ، أما شرقا و فربا فتحدها بنايات ومنازل 

 . 13إس لمية
بو شارف، وتقع يف دائرة أمحد راشدي أ Castelum zugelومسيت أيضا عين تامدة :  -

هي موقع أثري مهم يقع جنوب مشتة تامدة حيتوي على الكثري من اجملموعات األثرية أمهها مبيلة، و 
مدينة رومانية ،و تضم الكثري من املعامل فري الواضحة أمهها مذبح منحوت يف الصخر تتقدمه بناية 

 ا عدد من الكتابات ال لتينية.مربعة الشكل، كما حتتوي على مقربة رومانية هب
كلم فرب   3: تقع الفسيفساء مبشتة سيدي زروق زرامنة على بعد 14فسيفساء عين زروق -

بلدية الرواشد، وهي عبارة عن ث لثة لوحات فسيفسائية واحدة مشخصة بصور آدمية وحيوانية 
 وإثنان زخرفها نباتية وهندسية متمثلة فيما يلي:
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لوحة فري كاملة مشهدها الرئيسي متكون من متثيل احلصانني  :01 اللوحة الفسيفسائية رقم*
 (.ARISTOBO/LUSوشخصني مع كتابة بال لتينية )

لوحة فسيفسائية هندسية ونباتية  كاملة يتكون مشهدها الرئيسي  :02اللوحة الفسيفسائية رقم *
 هار السوسن .من مربعات  مملوءة بأشكال هندسية متثل أمواج ومعينات، تتخللها أربعة أز 

ذات حمارة كاملة يتكون مشهدها الرئيسي من جزأين جزئها  :03اللوحة الفسيفسائية رقم *
العلوي عبارة عن حمارة حافتها متثل أمواج ، و اجلزء السفلي يتكون من أشكال هندسية، معينات 

 تتخللها أزهار السوسن اثنان منها حمور وأزهار بثمان بتي لت .
كلم فرب منطقة بومالك ببلدية واد   3تقع مشتة البعالة على بعد حوايل  مشتة البعالة : -

العثمانية والية ميلة و هي جمموعة من اآلثار الرومانية ااهامة منحوتة يف الصخور ، وتتكون مشتة 
 البعالة من أربعة أقسام :

 : يقع مشال فرب املشتة تقريبا على ااهضبة حيث ن لحظ اثين عشر ثقب  القسم األول
 سم . 20منحوتة على طول الصخر ، قطرها حوايل 

 :يتكون من حوضني للسباحة منحوتني يف الصخر أمامه فرفة مستطيلة مبلطة  القسم الثاني
 بفسيفساء ال تزال بعض اآلثار منها .

 :وبنفس املخطط احملاذي ألحواض السبحة و عند بداية الصخر املتكون من  القسم الثالث
 احلجارة الصلبة .

 هي مماثلة للقسم الثالث والثاين ولكن على الضفة األخرى من الواد توجد منصة  م الرابع:القس
دائرية مدخلها الرئيسي عبارة عن مدخنة فوقها يوجد سرداب يقود إىل العديد من الغرف املنحوتة 

 داخل اجلبل .
بيزنطي حييط  يقع السور البزنطي مبيلة القدكمة وهو عبارة عن مبىن عسكريالسور البيزنطي : -

م على يد  القائد سولومون يف عهد االمرباطور جوستنيان  540.539باملدينة القدكمة بين سنة  
وهو سور قوي حييط باملدينة القدكمة ، بين السور باحلجارة الضخمة اليت مجعت من املباين الرومانية 

جا حيا للبناء العسكري يف العهد اجملاورة وللسور البيزنطي امهية تارخيية وأثرية بالغة اذ كمثل منوذ
القدمي لعب دورا بارزا يف محاية املدينة القدكمة بعد الفتح االس لمي وكذا الفارات ال لحقة اىل فاية 
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م أين اختذ من الناحية الغربية منه ثكنة عسكرية  1837دخول االستعمار الفرنسي للمدينة سنة 
 . 15جلنوده

 هي:وتتمثل يف ث لث زوايا و الزوايا : -
م  100تقع يف اجلهة الشمالية الشرقية ملدينة ميلة، تبعد عن باب البلد حبوايل الزاوية الحنصلية :*
. 
 تقع يف اجلهة اجلنوبية الشرقية ملدينة ميلة، شرق مسجد أبو مهاجر دينار،الزاوية الرحمانية :*

نسبة إىل مؤسس م من طرف احلاج حممد بن قادة ومسيت هبذا االسم  1806تأسست الزاوية سنة 
 : 16وتضم الزاوية  ضريح به تابوتان خشبيان،الطريقة الرمحانية حممد بن عبد الرمحان األزهري 

 هـ .1305ذي القعدة  15التابوت األول : للسيد اخلواجة بن إبراهيم املتوىف  -
 ـ .ه1285مجادى  02التابوت الثاين : للويل الصاحل علي القمري املتوىف  -
 الوية :الزاوية الحم*

أسست الزاوية احلم لوية من طرف الشيخ "علي بن خليفة احلم لوي" أمحد أبرز أبناء األسرة     
احلم لوية، حيث قدمت هذه األسرة من مدينة تازة املغربية وحطت رحااها مبنطقة "بوقولة" بدائرة 

ت األسرة يف م، فقد شيد 15هـ( أي القرن 9شلغوم العيد وذلك يف القرن التاسع عشر ااهجري )
،كما كان للزاوية دورا كبريا يف مسامهتها املتواصلة يف 17بوفولة زاوية لتعليم القرآن وعلوم الشريعة"

مقاومة االستعمار الفرنسي، وخترج من الزاوية عدد كبري من العلماء والص لح ومحلة القرآن وخنبة 
ياسية احتلت مناصب سامية يف الدولة من اإلطارات يف كل اجملاالت العلمية والاربوية واإلدارية والس

سعدوين، تركي رابح، سليمان بشتون، هواري بومدين نهم: عبد اجمليد الشافعي، العريب اجلزائرية م
 )حممد بوخروبة ( ...اخل.

 الهياكل السياحية : -5
تعد املؤه لت الطبيعية واألثرية والتارخيية قطب مستهدف وجاذب للسياح إضافة اىل خلق       

 يط م لئم يشد السائح اليه ومن اهم ااهياكل املتواجدة بالوالية نذكر:حم
 المشاريع المستغلة والمنجزة : -5-1

 حيث تتوفر على عدة وكاالت وفنادق متخصصة يف جمال السياحة منها :
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 الوكاالت السياحية المتواجدة بوالية ميلة : -5-1-1
 اجلدول التايل : حيث تضم سبعة وكاالت سياحية نلخصها يف        

 السياحية المتواجدة بوالية ميلة : الوكاالت  2جدول رقم 

 اسم الوكـالــة الرقم
صاحب 
 الوكالـة

 سالهاتف و الفاكـ العنــــوان

01 
دمحاين سفريات 

 وخدمات
دمحاين عز 

 الدين
حي سيدي بوحيي ـ 

 ميلـة
031.57.38.84 

02 
تيديس للسياحة 

 والسفـر
بن سلمى 

 أمحد
ارع اهوي عبد ش 52

 تاجنانت ـالرمحان 
031.52.27.86 

03 
وكالة مدحية 

 السفرللسياحة و 
بن زرافة 
 حسني

شارع بن  21
 -ميلـة  –التونسي

031.57.74.50 
031.57.30.44 

04 
سيفايت وكالة 
 والسفر للسياحة

شريفي حممد 
 يزيد

 -حي بن صاحل  03
 -ميلـة 

031.57.52.84 

وكالة زاوي  05
 فرللسياحـة والس

زاوي عبد 
 اللطيف

بلدية وادي النجاء  -
- 

031.56.73.28 

فرع وكالة  06
 مونديـال تور

بن موناح 
 عمار

 -حي حريش علي 
 -بلدية فرجيوة 

031.59.51.73 

بن فاضل  وكالة فاليـة تـور 07
 نور الدين

 -حي زيغود يوسف
 -شلغوم العيد

031.53.76.81 

 يلة .موالية مديرية السياحة ل المصدر :     
ذ يعترب عددها قليل فري كايف لتلبية االحتياجات كما  لحظ أن الوالية تضم سبع وكاالت إن     

اهنا تتمركز يف بعض البلديات فقط حيث توجد ببلدية ميلة ث لث وكاالت واألربعة الباقية تتواجد 
 يف كل من تاجنانت وفرجيوة وشلغوم العيد ووادي النجاء .

 غلة الموجودة بوالية ميلة :الفنادق المست -5-1-2
 108سرير و  232فنادق بقدرة ايواء امجالية تقدر بـ  5يوجد على مستوى والية ميلة          

فندق فرفة ولقد سامهت هذه الفنادق بتوفري العديد من مناصب الشغل وتوفري اخلدمات وهي :
،فندق الرمال  ميلةمسكن  500يقع حبي  سرير38فرفة و عدد األسرة 60الس لم عدد الغرف 
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-شلغوم العيد -05يقع على الطريق  الوطين رقم: سرير 80فرفة و عدد األسرة  40عدد الغرف 
 -05الطريق الوطين رقم :  سرير يقع على 24، وعدد األسرة 10،نزل سيدس بوزيد عدد الغرف 

، -اجنانت ت –يقع بشارع احملطة  35وعدد األسرة10فندق املبـروك عدد الغرف  ،-شلغوم العيد
شلغوم العيد  -05يقع على الطريق الوطين رقم :  25و عدد األسرة10فندق السفيــر عدد الغرف 

لكنها تتصف بقلة تواجدها يف الوالية كما اهنا فري مصنفة ويف حاجة اىل تطوير وتوسيع وزيادة  ،-
 . 18يف عدد الغرف واألسرة

 المشاريع السياحية في طور االنجاز : -5-2
توقع الوالية اجناز مشاريع سياحية جديدة ومستقبلية اضافة اىل مشاريع معتمدة وفري منطلقة ت      

 90 عدد أسرةفندق خ لف ب ،وهي عبارة عن فنادق ونزل على وشك االجناز واالستغ لل وهي 
 65، فندق حيىي مربوك بعدد أسرة  % 85شلغوم العيد نسبة االجناز 05على الطريق الوطين رقم 

سرير على الطريق الوطين  34،حاج عزام رشيد هتيئة نزل  % 65قع بفرجيوة نسبة االجناز سرير ي
، نزل بوالصوف عمار ابن رابح بعدد أسرة  % 90تاجنانت بلغت نسبة االشغال حوايل  05رقم 
، فندق جمذوب عبد احلميد و الطيب بعدد  % 60سرير على طريق بلدية زفاية نسبة االجناز  19

سرير  120، فندق بن اعمرية فرحات ب % 60 ير ببلدية القرارم قوقة نسبة االجنازسر  45أسرة 
، وهي مشاريع على وشك االنتهاء وبداية حتصل على رخصة البناء % 5مبيلة نسبة االجناز بلغت
 .19استغ لاها يف هذا القطاع

 المشاريع السياحية الغير منطلقة : -5-3
مجعية  سياحة  الشباب احلي اإلداري اع اجنازها وهي : وهي عبارة عن مجعيات ينوي القط     

سيدي بوحيىي، مجعية سيدي حمرز للسياحة والارفيه  26مي لف السياحيـة حبيمجعية  بلدية ميلة ،
ىل مواقع إضافة وهي مجعيات قدم اها التصريح باالجناز، هذا باإلبلدية عني البيضاء حريش ، 

ة يف املسجد الكبري مبارك امليلي، محام أوالد بوحامة، مقابر سياحية أخرى جيري ترميمها واملتمثل
مسيحية، الزاوية الرمحانية، السجن األمحر بفرجيوة، آثار رومانية ببلدية بين قشة، زاوية دار الشيخ 

خمطوطة، جسر وادي الديب بالقرارم قوقة كمتد  600سيدي خليفة حيث حتتوي على أكثر من 
ذيب االحت لل إبان حرب التحرير إضافة إىل بعث بعض الصناعات فوق سد بين هارون، مركز تع

 .20التقليدية اليت تشتهر هبا منها صناعة الفخار والنحاس واأللبسة التقليدية 
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 البرنامج التنموي بالوالية:-6
إىل جتسيد برنامج تنموي كبري و متنوع  تتطلع مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية ميلة    

 من ميلة والية يف احمللية التنمية توجهات على الوقوف لقطاع السياحة بالوالية يتمثل أساسا يف
 عجلة لدفع األساسية الركيزة يعتربان اللذان للتنمية واملخططات البلدية القطاعية الربامج خ لل
 يعترب حيث لإلص لحات، الربامج املرافقة وهو من تصادياالق برنامج االنعاش إىل باإلضافة التنمية

 االستجابة على القادر الربنامج هو و احمللية للتنمية هامة رافعة حبق ممركز الغري القطاعي الربنامج
 األنشطة حول املخطط ويتمحور يتماشى أن واحدة، وجيب دفعة البلديات من جمموعة لطموحات

 . االقتصادية ةواألنشط املؤسسات لدعم املوجهة
 املستوى ولتحسني واملنشآت الري، النقل ميدان يف العامة املصلحة لتعزيز خصصت كما     

 الاراب كل عرب األنشطة يدفع احلكومة، فإنه لربنامج البشرية، وتطبيقا املوارد وتنمية املعيشي،
 مناصب خلق إىل تلك األنشطة ترمي كما حرمانا، األكثر املناطق يف اخلصوص وجه وعلى الوطين
كما مت تسجيل عملية دراسة واجناز حمطات ،)م 2006 زرنوح( الشرائية القدرة وحتسني شغل

منطقة تسدان حدادة باملكان املسمى " ، 21مناخية للراحة والارفيه يف املواقع املرتفعة والغابية مثل
)بإحدى املرتفعات الغابية طريق الشوارفة "، بلدية باينان " منطقة املراقد" ، بلدية تسالة ملطاعي 

للبلدية"، فابة سيدي إدريس أو كاف بونفجة جببل سيدي إدريس ببلدية القرارم قوقة، هذا 
 باإلضافة إىل: 

  دراسة واجناز التهيئة للمنابع احلموية فري املستغلة قصد االستثمار هبا مستقب ل وهي :منبع
اعي، منبع بوعربية ببلدية فرجيوة، منبع قردة ببلدية تيربقنت ، منبع أوالد الغول تسالة املط

 أوالد عاشور ببلدية العياضي بارباس .
  تسجيل عملية اجناز التهيئة للمنطقة احلموية "مشتة السمارة" ببلدية الت لفمة أين توجد

 مخس محامات معدنية.
  تسجيل عملية دراسة واجناز سوق للصناعات التقليدية مبحيط املدينة القدكمة بواسطة

 زات خفيفة.جتهي
 . تسجيل عملية دراسة و اجناز حم لت لبيع املنتجات التقليدية مبنطقة بين هارون 
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 :تهيئة مناطق التوسع السياحي 
منطقة التوسع السياحي هي كل منطقة ذات خصائص طبيعية وثقافية وبشرية خاصة   

ناك بعض بالسياحة و تسمح بإنشاء بىن حتتية سياحية و تستعمل للتنمية السياحية ، وه
مناطق التوسع السياحي تتماشى واملؤه لت السياحية والطبيعية اليت تتميز هبا الوالية وهي: بين 
هارون، تسدان ، بين قشة ، تاجنانت وت لفمة، ولكن العائق األساسي للتنمية السياحية هبا 
 هو فياب التصريف القانوين ملناطق التوسع السياحي كم مت تسجيل ث لث مناطق للتوسع

 . 22السياحي على األقل بكل من بلدية تسعدان حدادة ، بلدية باينان  وبلدية تسالة املطاعي
 ومشاكل التنمية المحلية و التنمية السياحية: عوائق -ثانيا

تواجه عملية التنمية احمللية و التنمية السياحية يف والية ميلة و باقي الواليات اجلزائرية عدة        
 أمامها و بالتايل عدم القدرة على اجناحها و كمكن ذكر أمهها فيما يلي: مشاكل و عوائق تقف

 هو ما منها و داخلي هو ما فمنها ومتباينة متنوعة عقبات هي المحلية: التنمية عوائق -1
  :23كاآليت خمتصرة بصورة نوجزها خارجي

لوالية هو مشكل مشكل يعارض طريق التنمية احمللية يف اإن أكرب االقتصادية:  المعوقات -1-1
التمويل احمللي، حيث جند أن هناك نقص كبري يف مصادر التمويل احمللية الداخلية ألهنا تقتصر فقط 

وصعوبة حتصيلها بسبب التهرب الضرييب ونقص الرقابة مقارنة بتعدد  على تعدد الضرائب والرسوم
وهذا ما يدفع اىل االعتماد على  وتنوع النفقات، وكذا النقائص اليت تعرفها األنظمة املالية احمللية،

القروض واإلعانات املشروطة، هذا باإلضافة إىل مشكل التحوالت االقتصادية وما يارتب عنه من 
ارتفاع معدالت الفقر وتدين مستوى املعيشة والبطالة والتضخم السكاين فري الرشيد وتدهور 

ماعية وما جنم عنه من تدهور لقاعدة األحوال املعيشية وتزايد الطلب على املوارد واخلدمات االجت
 املوارد الطبيعية واستمرار  استنزافها ووجود التجاوزات البيئية اليت تقوم هبا املؤسسات الصناعية. 

اليت تعترب من أهم املعوقات  السكانية الزيادة منها متنوعة وهي واالجتماعية: المعوقات -1-2
 الدخل قسمة ناتج هو الفرد دخل متوسط اعتبارب الفردي، الدخل متوسط نقص إىل تؤدي ألهنا

كاخلدمات الصحية،  اجملتمع يف للسكان املقدمة اخلدمات تتأثركما السكان،   عدد على الكلي
 عدد خاصة مع زيادة  )اخل...والكهرباء النقل، االتصاالت للشرب، وسائل الصاحلة املياه توفري

 يؤثر على ما اخلدماتية، وهو اجملاالت يف إمكانياهتاو  عام بوجه الدولة دخل حملدودية بالنظر السكان
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 اجملتمع منها يعاين اليت واالقتصادية االجتماعية املشاكل تفاقم احمللي، وهذا يؤدي إىل اجملتمع تنمية
 تلك توجيه باإلمكان كان ملواجهتها، ضخمة مبالغ ختصيص الدولة يلزم مما احمللي، اجملتمع وخباصة
 .احمللية التنمية عملية حتريك على يعمل الذي اراالستثم إىل األموال

 املواطنني تدفع ما كثريا أهنا حيث املدينة إىل الريف من ااهجرة مشكلة أيضا جند املعوقات ومن     
 ونقص احلضرية احلياة مستوى إىل ارتفاع تؤدي وبالتايل رفاهية، أكثر اجتماعية على حياة للحصول
 توازهنا اجملتمعات هذه تفقد وبالتايل الريفية، باجملتمعات املتعلقة اتالقياد وهجرة العاملة األيدي

 اجملتمعات. هذه يف احلياة مبستوى االرتقاء على ومقدرة ص لحية األكثر والعناصر
 والقيم والعادات والتقاليد، السائدة، االجتماعية النظم  أيضا االجتماعية املعوقات ومن        
 هو ما أمام عقبة تقف فيها الفئات احمللية، ألن بعض التنمية حتقيق دون ةعقب تقف اليت املوروثة،
 ما على قضاء من ذلك يصاحب وما ملصاحلهم، التنمية هذه هتديد من خيشون فهم جديد،
  وامتيازات. حقوق من به يتمتعون

 ءوالبط الروتني وتفشي تعقد اإلجراءات يف املعوقات هذه وتتمثلالمعوقات اإلدارية: -1-3
 ع لقات على الشخصية املصاحل وسيطرة والسلبية، ال لمباالة وانتشار القرارات، إصدار يف الشديد
 الوحدات بني التنسيق وصعوبة املناسب، املكان يف املناسب الرجل وضع وعدم الرمسية، العمل

 تسيري وسوء دربةوامل املؤهلة اإلدارية الكفاءات ونقص القائمة ، التقليدية واألجهزة اجلديدة اإلدارية
 النقص بسبب بالوظائف مقارنة للمستخدمني منطقي فري توزيع إىل ذلك أدى البشرية ، املوارد
 وبالتايل احمللية التنمية حتقيق على سلبا انعكس الكفاءات يف النقص وهذا حمليا التأطري يف الكبري

 للبلديات الدولة طرف من ملمنوحةا باملشاريع اخلاصة املالية لألفلفة األمثل االستغ لل عن االحنراف
 املوارد بإدارة االهتمام لعدم باألساس ذلك ،ويعود احمللية التنمية مسؤولية حتمل على والقادرة
 البشرية.

 التنمية عملية تعيق سياسية خبصائص احمللية اجملتمعات معظم تتميز :السياسية المعوقات -1-4
 املشاركة ضعف مع السليم املناخ الدكمقراطي إىل ةاحمللي اجملتمعات معظم تفتقر احمللية، حيث

 مقاليد إدارة يف املسامهة املنتخبة اجملالس أعضاء مستوى ضعف بسب أفرادها، قبل من السياسية
 السياسية القرارات اختاذ عملية على والقبلية التقليدية والروابط الع لقات احمللية، وسيطرة التنمية
 توزيع عدم أي معينة، مجاعات أيدي يف السياسية القوة ة، ومتركزالتنموي املشاريع برجمة بشأن
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 وتدين السياسية املشاركة السلطة، وضعف على السلمي التداول وفياب بينهم عادال توزيعا السلطة
 السياسي الوعي فياب إىل باإلضافة اجملتمعات، هذه مواطين لدى السياسية الثقافة مستوى

 مناقش دون القرارات احلاكمة باختاذ الصفوة لتنفرد الفرصة والشك تتيح ألفراده السياسية واملشاركة
 الصراعات نتيجة املنتخبة احمللية اجملالس معظم يف احلاصل منافس ، باإلضافة اىل االنسداد أو

 انعدام إىل اجملالس،مما أدى هذه عمل لسري املنظمة والتشريعات القوانني وضعف الضيقة، احلزبية
 احمللية. التنمية تعثر إىل النهاية يف أدى الذي األمر حمللي فيها ،ا اجملتمع ثقة
 مشاكل التنمية السياحية: -2

تتعدد مشاكل قطاع السياحة يف اجلزائر مما أدى إىل تأخره بسبب مجلة من املشاكل نذكر       
 :24أمهها فيما يلي

ساراتيجية املتبعة من إن عدم اتضاح اإل سوء توجيه االستثمارات في القطاع السياحي:-2-1
أجل تنشيط السياحة، أدت إىل التمهل يف اختيار املشاريع املناسبة وأيضا إىل ارتفاع تكاليفها و 
طول فارة إجنازها، كما أن شركات االستثمار الوطنية األجنبية ترفض الدخول يف مشاريع تنموية 

شاريع البسيطة هذا الضعف يؤدي واستغ لل أماكن سياحية وتطوير اخلدمات هبا وإمنا تركز على امل
اىل ضعف رؤوس أموال املستثمرين اجلزائريني أما عن األجانب فيجتنبون ذلك بسبب عرقلة 

 .مشاريعهم رفم وجود بعض القوانني اليت تنظم سري النشاط السياحي
 متتلك الوالية العديد من املؤه لت لكنها تعاين من العجز عدم فعالية التسويق السياحي:-2-2

يف التسويق اها، وهذا بسبب عدم التنوع يف املنتوج التسويقي ال لزم لتنشيط احلركة السياحية سواء 
اإلشهارية باجلانب السياحي نقص الكبري للعمليات اإلع لمية و الن الناحية النوعية أو الكمية، و م

 .للوالية
فر دراسات متعلقة من أجل بناء أي اساراجتية ال بد من تو  غياب الدراسات السياحية:-2-3

بإمكانيات العرض السياحي املتاح واليت بواسطتها كمكن جلب السياح، وأيضا دراسة نوع الطلب 
على املنتجات السياحية، لكننا جند أن مثل هذه الدراسات فري موجودة و هذا ما يفسر وجود 

 مشاريع سياحية فري م لئمة.
تفتقد اجلزائر كثريا إىل هذه ااهياكل  بال:ضعف مشروعات البنية التحتية و هياكل االستق-2-4

سواء من ناحية الكم أو النوع فوجود بعض الفنادق ال يفي بالغرض ، كما نفتقد الوالية ملشروعات 
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البنية التحتية مثل املواص لت، حيث جند أن بعض املناطق السياحية معزولة، وهناك نقص كبري يف 
 .ايل احلايل مع مميزات االستثمار السياحيعدم ت لئم الدعم املو ااهياكل الارفيهية 

رفم الدور الذي تلعبه السياحة والصناعات  عدم االستقرار السياسي واالقتصادي:-2-5
التقليدية يف االقتصاد ورفم اإلمكانيات املعتربة واملتنوعة لب لدنا، يبقى هذا القطاع احلساس يسجل 

مين وتعرض السياح للخطر خاصة من اإلرهاب تأخرا ويعاين من مشاكل متعددة أمهها املشكل األ
، بسبب تدهور األوضاع األمنية فقد شلت احلركة السياحية، فالعشرية السوداء 25وكذا فياب األمن

خلقت ختوفات لدى السياح األجانب و اجلزائريني للمجيء إىل اجلزائر وعدم وجود شرطة للسياحة 
 واقع السياحية وخاصة األثرية.تعمل على محاية السياحة ومراقبة احلفاظ على امل

: وهذا التدهور متواصل سواء بفعل اإلنسان أو بسبب تدهور التراث الطبيعي والثقافي -2-6
العوامل الطبيعية، ويف فياب سياسة محائية اهذه املوارد فإهنا تبقى مهددة بالتشوه وبذلك تشوه 

 . 26صورة اجلزائر السياحية
هناك ذهنيات بعض األفراد الذين مازالوا  ناطق السياحية:نقص اإلعالم و اإلشهار للم -2-7

يرون يف السياحة مصدر اعتداء على الاراث الثقايف والعادات احمللية،كما أن عدم وجود مواقع 
الكارونية للتعريف باملناطق السياحية مبيلة أدى إىل جتاهلها من طرف السياح ، وعدم وضع األدلة 

 نقص القيام مبهرجانات واإلشهار هبا عرب وسائل اإلع لم واخلرائط السياحية، إضافة إىل
 كالتلفزة واجلرائد وفريها .  واالتصاالت

وذلك بسبب نقص مدارس  نقص التكوين و المواد البشرية المتخصصة في السياحة: -2-8
التكوين لألفراد حول السياحة خاصة يف جمال ادارة الفنادق و الطبخ و االستقبال وكل ما يتعلق 

السياحة وذلك راجع لـغياب النظرة التجارية، فياب أدوات التسيري، ضعف األنشطة الارقوية، ب
  ضعف تكوين املسريين ال ترقى للمستوى املطلوب وذلك لقلة تكوينهم.

 المحلية: التنمية لتحقيق المقترحة ثالثا: الحلول
 سيتم اقاراح احمللية، جناح التنمية مأما تقف اليت والعوائق املشاكل من إليه التطرق مت ما بعد        
 :ومن أمهها ما يلي عليها، التغلب أجل من احللول من جمموعة
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 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور وترقية المقاوالتية تشجيع -1
 املوارد تعبئة يف املستخدمة األساليب اهم أحد واملتوسطة والصغرية املصغرة املؤسسات متثل     

 الكثري بتقدمي اخلواص وتكفل احمللية، التنمية أهداف حتقيق أجل من اخلاص طاعالق دعم وحشد
 بتشغيل تسمح فهي األموال ، من كثري إنفاق احمللية اجلماعات جينب ما وهو اخلدمات ، من

 املؤسسات شغل كما أن هذه ومناصب دخل من توفره ما إىل باإلضافة اقتصاديا مدخرات االفراد
 والتجمعات واألرياف الصغرية املدن خمتلف على اجلديدة الصناعات توزيع يف أساسيا دورا تلعب

 أعداد إنشاء كمكن وتثمينها،ومنه احمللية املوارد الستخدام أكرب فرصة يعطيها وهذا النائية السكانية
واملعزولة كما أهنا تعد  املناطق الريفية يف خصوصا االقتصادي احلراك لتدعيم كوسيلة منها كبرية

 إضافيا مصدرا تعد إىل كوهنا باإلضافة ومستخدميهم، ملستحدثيها بالنسبة الدخل مصادر دىإح
 .27املختلفة الضرائب االقتطاعات خ لل من احمللية للجماعات املايل العائد لتنمية
 :المحلية التنمية تحقيق في الشعبية المشاركة تدعيم 2-
 املشاركة جند املستدامة احمللية التنمية جتسيد يف دورا كبريا تلعب اليت األخرى املقومات من     

أهدافهم  حتديد بغرض ما جمتمع سكان هبا يقوم اليت املنظمة اجلهود ألهنا متثل خمتلف الشعبية
سيسعون إىل  املشارك بالعمل أنفسهم وتنظيم إليها حيتاج جمتمعهم بأن يشعرون املشاركة، فعندما

 لتحديد احمللية السلطات مع العمل خ لل من احمللية مبوحدهت واالرتقاء األهداف، تلك حتقيق
 ويقلل احمللية التنمية لعملية أكرب فعالية وهو احلاجيات اهذه الوصول وكيفية وأولوياهتم احتياجاهتم
 تكاليفها.

 :الجباية نظام وإصالح تطوير 3-
 و نظامها وضع يف ليةاحمل اجلماعات من خ لل حماولة تقريب ادارة اجلباية من املواطن و اشراك     
 من األوىل املستفيدة هي احمللية اجلماعات أن خاصة تغطيتها، وكيفية ونسبتها الضريبة وعاء حتديد
 حتسني إىل يؤدي ما وهو الضرائب بعض عن احمللية لإلدارة الدولة ختلي وكذلك احمللية، اجلباية

 .ااهيئات اهذه والتجهيز التسيري إعانات منح وبذلك تعفى الدولة من املالية وضيفتها
 تنمية قطاع السياحة لدعم التنمية المحلية:  4-

 لإلدارات جديدة موارد على واحلصول االقتصادي النشاط لتطوير فرصة السياحية التنمية تعد       
 تطبيق على السهر وعليها والية ، لكل والبيئية والتارخيية اجلغرافية املواقع باستغ لل خمتلف احمللية ،
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 احمللية وااهيئات املقاوالت و انشاء الدولة يف السياحي النشاط الزدهار الرامية واألنظمة القوانني
 واملبادرة استثمارها على والعمل فيها السياحية واملعامل األماكن على واحملافظة السياحي الطابع ذات

 يز على:وذلك بالاركالسياحية،  القدرات توسيع شأهنا من اليت باختاذ االجراءات
 رفع قدرات االستقبال:-4-1

إن عملية رفع قدرات االستقبال واليت تعد قاعدة أساسية لتوسع وتطور القطاع حتل عن 
طريق االستثمار السياحي والذي من خ لله كمكن توفري خمتلف مراكز االستقبال واإليواء ، من 

الستثمار مع متطلبات اقتصاد خ لل زيادة االستثمارات ،و لقد تكيف التشريع اجلزائري اخلاص با
املؤرخ يف  12-93السوق وكذلك ظروف االقتصاد الوطين، فجاء القانون التشريعي رقم 

والذي يعترب حتول هام يف ميدان ترقية ودعم االستثمار العام واخلاص الوطين  05/10/1993
إعطائها  لدولة إىلرفم ذلك تبقى سياسة تشجيع االستثمار اليت عمدت اولكن ، 28واألجنيب

 ىل املزيد من التطوير و التنفيذ لتتناسب مع خمتلف الفئات. مازالت حتتاج إ
 تنويع العرض: -4-2

يتعلق األمر بتنمية و توسيع املنتجات السياحية وتنويعها ومسايرهتا للطلب الدويل السياحي 
ذي كمكن أن اجلديد، من خ لل دراسة قبلية للسوق السياحية العاملية وكذلك للطلب اجلديد ال

يظهر والزبائن احملتملني وانتظاراهتم واملنتوجات اليت يرصدوهنا، كما تتمحور هذه العروض السياحية 
اإلضافية حول تثمني الرصيد الثقايف واحلضاري وذلك بارميم اآلثار واملعامل التارخيية، حيث أن وزارة 

يف حي القصبة باجلزائر العاصمة الثقافة تقوم هبذه العمليات على املستوى الوطين مثلما حيدث 
لتعيد اهذا احلي القدمي طابعه املعماري األصلي والذي سيجلب إليه ال حمالة السياح، وكذلك إع لم 

 السائحني باألماكن واملعامل الدينية و إقامة التظاهرات الرياضية والعلمية والثقافية...اخل.
 تدعيم النوعية: -4-3

وعية )جودة( اخلدمة املقدمة للسائح وحتسني احمليط ويدخل يف هذا اإلطار تدعيم ن
السياحي مثل املدن واملناطق السياحية، وكذلك تكوين املوارد البشرية اليت تعترب هامة أيضا يف تقدمي 

 .29النوعية اجليدة للمنتج السياحي
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 تدعيم نوعية )جودة( الخدمة: -
لتنسيق القطاع السياحي ودفعه  إن ترقية وتدعيم النوعية أو اجلودة يعترب من األولويات

وضمان انط لقة صحيحة له من خ لل االرتقاء إىل مقاييس اخلدمات الدولية املنافسة، ولذلك 
يتوجب اختاذ إجراءات لتحسني هذه الوضعية اليت كمكن أن ترهن من حظوظ العرض السياحي 

 اجلزائري ، ومن أجل تدعيم النوعية البد من: 
ومراقبة النشاطات واملهن السياحية وحتسني النوعية عن طريق متابعة عمليات التقييس  -

 مواصلة تقييم وتنظيم نشاطات وحدات الفندقة والسياحة. 
 تكييف القانون املتعلق بوكاالت السياحة واألسفار مع املعطيات االقتصادية اجلديدة. -
 تصنيف املؤسسات الفندقية مع النظم الدولية. -
 املعدنية. ضبط معايري استغ لل احلمامات -
 حماربة املمارسة ال لشرعية للمهن والنشاطات املقننة مثل الدليل والارمجان.  -
تنمية وظيفة مراقبة النوعية وذلك على املستوى )الوطين( الكلي واجلزئي )أي  -

 .30املؤسسة( وذلك قصد تطهري املهن وضمان أصالة وجناعة املنتجات
 تحسين محيط السياحة. -

الذي يلعبه احمليط يف النشاط السياحي حيث أنه يتوجب حتسني هذا  ال كمكن إففال الدور
احمليط وذلك بتظافر اجلهود بني خمتلف ااهيئات والقطاعات ، من خ لل توفري احلماية الصحية 
للمناطق السياحية وذلك مبحاربة كل األمراض املعدية اليت كمكن أن تنتشر فيها، وإنشاء 

تخصصة واملتطورة يف هذه املناطق وكذلك على مستوى املطارات املستشفيات واملراكز الطبية امل
واملوانئ ويعترب ذلك كضمان لصحة السياح وتوفري النظافة العمومية والغذائية يف هذه املناطق 
وجتميلها واحملافظة علي املواقع السياحية، هذا باإلضافة اىل توفري التسهي لت اخلاصة بتنقل السياح 

نح التأشريات للسياح وأمتعتهم، والسماح لوك لء األسفار والسياحة املعتمدين مثل: تسهيل عملية م
بالدخول إىل املطارات الستقبال أفواجهم السياحية، وكذلك ضرورة تكييف النقل اجلوي مع 
متطلبات الطلب السياحي وتطوير نشاطات الرح لت البحرية ووضع سياسة جيدة يف ميدان تنظيم 

 الرح لت.
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 وارد البشرية وتكييفها مع متطلبات السياحة العصرية:تكوين الم -
وعليه البد من وضع مجلة من التدابري لتنمية وتنويع أنظمة التكوين واملؤه لت، والتمكني 
من اللغات األجنبية وإنشاء ع لقة بني املكون واملتكونني، ومواجهة االنشغاالت املهنية ملختلف 

ج التكوين، وضرورة إدراج وتنظيم الدخول إىل املتاحف القطاعات السياحية وإدماجها يف برام
 .   31واحلظائر الطبيعية، وترميم املواقع األثرية والتعريف باألعياد احمللية والتقليدية

 تصحيح وترقية صورة الجزائر السياحية: -4-4
ا إن عملية تصحيح وترقية صورة اجلزائر السياحية تعترب وظيفة إساراتيجية وهامة من خ لاه

يتم تطوير القطاع، وذلك إلقناع املستهلكني باملنتجات السياحية اجلزائرية، من خ لل إنتاج وتوزيع 
املعلومات السياحية باجتاه اجلمهور الواسع سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي، وتنظيم 

تهلكني مح لت إع لمية وحتسني وتنمية ع لقاته بالعامة ومع خمتلف املؤسسات السياحية واملس
واملسامهة يف أعمال وعمليات ترقية صورة اجلزائر، واملسامهة يف عمليات ترقية االستثمارات السياحية 

 بالتنسيق بني القطاعات على الصعيد املؤسسايت.
 تدعيم دور الحركة الجمعوية: -4-5

ي لحظ يف الدول املتقدمة نشاط كبري اهذه اجلمعيات واليت تساهم بشكل كبري يف عملية 
ترقية السياحة وتقدكمها على أحسن صورة سواء للمستهلك الوطين أو األجنيب، وامل لحظ أن هذه 
العملية متأخرة جدا على املستوى الوطين، وعليه البد من تعزيز دور وعمل احلركات اجلمعوية 
السيما املوجودة على مستوى األقطاب السياحية وإعطائها الدعم املايل الضروري، من أجل 

امهة الفعالة يف تنشيط وترقية السياحة السيما من ناحية نشر وعي سياحي لدى السكان املس
 .32األصليني الذين ينظرون إىل النشاط السياحي نظرة ضيقة ومشوهة اجتاه السياح

 ة:ــالخاتم      
 ى ،ميلة و الواليات األخر  والية يف حاليا املطروحة اإلشكاليات إحدى احمللية التنمية تشكل      

 بني التنموية املشاريع تقسيم يف التوازن بسبب عدم تأزما  أكثر وضعية الظاهرة هذه تعرف وسوف
حالتها، رفم  على احمللية التنمية سياسة بقيت إذاالبلديات  بني كبرية فوارق عنه نتج مما ،البلديات
، حيث احمللية التنمية عملية يف تستغل مل سياحيةو  واقتصادية وبشرية طبيعية بإمكانيات أهنا تتمتع

، وهذا ما يستدعي من العزلة فك استعماله يفو  احمللية التنمية برامج يفالسياحي  القطاع فياب جند
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لية و التنمية السياحية الدولة األخذ بعني االعتبار احللول للمشاكل اليت تعاين منها التنمية احمل
 لتلبيةا يسمح بإجياد فرصا كثرية ، ألن حتريك السياحة وتطويرها داخليا وخارجيبشكل خاص

 أكثر أخرى جماالت على الوالية النفتاح يف حماولة ،للسياحللسكان احملليني و احلاجات املختلفة 
 األرباح،ق يوحتقشغل  مناصب وخلق البطالة على القضاءو  هافي ديناميكية خلق أجل من تطورا

العلمية كأداة فعالة هج احمليطة، وإتباع املنوهذا يستلزم معرفة نقاط قوهتا وضعفها وربطها بالبيئة ا
 العمل داخل دائرة الفرص التسويقية حسب قدراهتا. يضمن للمؤسسات للتسيري،
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 التعاون الدولي في مكافحة تبييض األموالدور 
 . 2جامعة لمين دباغين سطيــف الم.عبـد السـ انحســأ.   
 قدمـــــــــــــــــــــــــــــــة:م

اجملتمع ا على أمن واستقرار الدول، اهتم نظرا لسرعة انتشار عمليات تبييض األموال وخطورهت     
 من املؤمترات واالتفاقيات الدولية، عقد العديدمن خالل  الظاهرة وذلك مبكافحــــــة هذهالدويل 

ضرورة مالحقة مرتكبيها يف ضوء تعزيز  املنظـــــــم، فنصتحيث صنفتها من أبرز مظاهـــــــــــــــر اإلجرام 
 الدول يف خمتلف اجملاالت، وال سيما يف جمال التعاون القانوين والقضائي. أواصر التعاون بني كافة 

أية مواجهة ويعد التعاون الدويل يف جمال مكافحة تبييض األموال قطب الرحى وحجر الزاوية يف     
الدولية، هذه اخلطورة العديد من التوثيقات حذرت من وشاملة هلذه الظاهرة املستحدثة، وقد  ناجعة
 جرمية التبييض  ملكافحةاألساليب اليت تصلح للتعاون القانوين والقضائي على دور  مؤكدة
معظم التشريعات الدولية إىل تدويل العقاب باعتباره ضرورة أملتـــها خماطــر اإلجـــرام وقد اجتهت      

كافحة املعاصر الذي بات ذا طبيعة دولية، ومن مظاهر تدويل العقاب، ظهور التعاون الدويل يف م
اجلرمية املنظمة ليتوسع يف مفهوم اختصاص اجلهات القضائية واملساعدة القانونية والقضائية  بني 
 الدول وفق نظام التسليم املراقب وتسليم اجملرمني واملساعدة القضائية ،وإنفاذ القانون األجنيب،

                                                                         وإجراءات املصادرة واحلجز.                            
فالتعاون الدويل هبذا املنظور هو السبيل األجنع ملكافحة ظاهرة التبييض على حنو يتكامل مع    

هو وسيلة   القانون الوطين، فلم يعد ينظر إليه على أساس أنه  انتهاك لسيادة الدول، بقدر ما
 ،كافحة اإلجرام املنظم بصفة عامةالرامية مجيعها إىل تشديد حلقات متعاون بني سيادات الدول 

 وتبييض األموال بصفة خاصة.    
 خالل القانونجسد التعاون الدويل يف جمال مكافحة تبييض األموال يف اجلزائر من  وقد    
 15/06 والقانون رقم 2012فرباير  13املؤرخ يف  02-12املعدل واملتمم باألمر رقم  05/01

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وقانون الفساد  2015فرباير  15املؤرخ يف 
 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 2006فرباير  20املؤرخ يف  06/01
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من خالل املطلبني التاليني، املطلب يف مكافحة التبييض التعاون الدويل  معرفة دورسنحاول     
 أما املطلب الثاين فتنولنا فيه موضوع التعاون القضائي. ،ول خصصناه للتعاون القانويناأل

 التعاون القانوني في مكافحة تبييض األموال :المطلب األول
املراقب إحدى الركائز األساسية اليت استخدمها التشريع  املتبادلة والتسليمتشكل املساعدة        

املقارن واملشرع اجلزائري يف تعزيز التعاون القانوين    مع خمتلف الدول املعنيــة مبكافحـــــة ظاهــــرة 
 .1الدولية االتفاقياتاستجابة لتوصيات  مجيع أشكالـه الفســاد يف

 المساعدة المتبادلة:الفرع األول
الدولية ونصت  االتفاقياتمن صور التعاون الدويل اليت أشادت به  املتبادلة صورةساعدة تعترب امل

عليه التشريعات املقارنة والتشريع اجلزائري وسنوضح هذه الوسيلة املهمة يف مكافحة تبييض األموال 
 فيما يلي: 

 الدولية. االتفاقياتالمساعدة المتبادلة في ظل  -أوال   
يف املادة السابعة منها مجيع الدول و األطراف، بأن تقدم  1988دعت اتفاقية فينا لسنة     

لبعضها البعض لدى الطلب منها احلد األقصى املمكن من املساعدة القانونية املتبادلة يف جمال 
بارية التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية ذات الصلة باجلرائم اليت جيوز حتميل هيئة اعت

 : 2املسؤولية عنها، وتتمثل هذه املساعدة املتبادلة  يف األغراض التالية
 احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص.  - 
 تبليغ املستندات القضائية. - 
 األشياء واملواقع. والتجميد، فحصتنفيذ عمليات التفتيش والضبط  - 
 تقدمي املعلومات واألدلة والتقييمات اليت يقوم هبا اخلرباء. - 
 تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة مبا فيها السجالت احلكومية أو املصرفية  - 

 عليها.أو املالية أو بسجالت الشركات أو األعمال، أو نسخ مصدقة       
 األخرى.األدوات أو األشياء التعرف على العائدات اإلجرامية أو املمتلكات أو  -
 .3تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدول الطرف الطالبة -
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عن تقدمي املساعدة القانونية املطلوبة حبجة  االمتناعكما حرصت اإلتفاقية على عدم جواز      
التذرع بالسرية املصرفية، وعلى عدم تعارضها أيضا مع أية معاهدة أخرى قائمة أو مستقبلية بشأن 

 ساعدة القانونيـــــة.امل
اتفاقية الدولية ومن بينها  االتفاقياتيالحظ أن املساعدة القانونية قد نصت عليها العديد من    

الصادر والقانون النموذجي خبصوص غسل األموال  2003املتحدة ملكافحة الفساد لسنة  األمم
، واتفاقيــــــــــة "باليريمــــــو"            8، واتفاقيـــــــة "سرتاسبـــورغ" يف املادة 37األمـــــــم املتحــــدة يف املـــــادة  عن

 .4 18 يف املادة 
 المساعدة المتبادلة في ظل التشريعات المقارنة: -1
تقنينه للقواعد املتعلقة جبمع تضمن القانون الفرنسي آليات املساعدة املتبادلة، من خالل    

املعلومات عن كل ما يتعلق جبرمية التبييض، وإصدار أوامر احلجز أو التحفظ على املمتلكات 
، و لكن بشرط أال يكون الطلب 5بشكل مماثل جلرمية تبييض األموال اخلاصة باإلجتار باملخدرات
ل املرتكب يشكل جرمية يف القانون خمالفا للنظام العــــام  أو يف حالة عدم نص املشرع أن الفع

 .6الفرنسي
وخبصوص القانون املصري ملكافحة الفساد ، فقد نصت املادة الثامنة منه على أن تتبادل اجلهات   

القضائية املصرية مع اجلهات القضائية األجنبية التعاون القضائي يف جمال تبييض األموال، وذلك 
، اليت ميكن أن يكون موضوعها مباشر إجراء من 7ائيةفيما يتعلق باملساعدات واإلنابات القض

اجراءات التحقيق، أو إرسال أدلة اإلثبات أو ملفات أو مستندات جتارية أو مراسالت، أو أية 
أـوراق أخرى تتعلق هبذه القضايا وتبليغ األحكام اجلنائية، وتسليم ملف الدعوى وصحيفة السوابق 

 .8ديد مكان اقامتهمالعدلية وحتديد أماكن املطلوبني وحت
وتتضمن املساعدة املتبادلة منهجني أساسيني، املنهج األول يتعلق بإقدام الدولة بإبرام العديد من   

الدولية الثنائية، أما املنهج الثاين يتمثل    يف ابرام اتفاقيات ينظم إليها العديد من  االتفاقيات
 .9الدول
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 المتبادلة في ظل التشريع الجزائري:  المساعدة - 2
الدولية، وذلك من خالل القانون رقم  االتفاقياتأما املشرع اجلزائري فقد حذى حذو هذه   

املعدل واملتمم املتعلق   05/01املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والقانون رقم  06/01
 ا. بالوقاية من تبييض األنوال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهم

 .06/01المساعدة المتبادلة في ضل القانون  -أ
 القانـــــــــون رقـــــمالدولية خبصوص املساعدة املتبادلة، نص  االتفاقياتمتاشيا مع ما أقرته جممل      
 57املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على التعاون القضائي، حيث نصت املــــــــــادة  06/01

مع الدول  ممكن، خاصةاء اقامة عالقات التعاون القضائي على أوسع نطاق منه   على السعي ور 
، وذلك يف جمال التحريات واملتابعات واإلجراءات القضائية املتعلقة جبرائم االتفاقية األطراف يف

 .10وهذا مع مراعاة مبدأ املعاملة الفساد ومنها جرمية تبييض األموال
إطار  اجلزائرية يفمن القانون املذكور أعاله املصارف واملؤسسات املالية  58وقد ألزمت املادة    

واملعنويني باملعطيات الواردة إليها، بشأن األشخاص الطبيعيني  األجنبية التقيدالتعامل مع السلطات 
سكها وتسجيل حساباهتم بدقة، وباختاذ التدابري الالزمة املتعلقة بفتح احلسابات وم بفحص

كل املعلومات اليت تبلغ هلا يف إطار التعامل مع السلطات   االعتبارالعمليات، أخذتا بعني 
 .11األجنبية

من ذات القانون السلطات الوطنية أن متد السلطات األجنبية املختصة  60كما منحت املادة    
رية على إقليمها، ويف اطار اإلجراءات باملعلومات املالية املفيدة املتوفرة لديها مبناسبة التحقيقات اجلا

 .12املتخذة بغرض املطالبة بعائدات اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون واسرتجاعها
 .05/01المساعدة القانونية المتبادلة في ظل القانون  -ب   

املعدل واملتمم املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  05/01تناول القانون     
ومكافحتهما موضوع املساعدة القانونية والقضائية املتبادلة يف اطار التعاون الدويل، مبوجب املـــــــادة 

ات املتعلقة بتجميد أو مكرر، واليت تفيد أن وكيل اجلمهورية لدى حمكمة اجلزائر، يتلقى الطلب 18
 .13حجز األموال وعائدهتا و ذات العالقة باجلرائم  اليت ترد من  دولة أجنبية
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وجيوز خللية االستعالم املايل مع مراعاة املعاملة باملثل، أن تطلع هيئات الدول األخرى العاملة      
إىل تبييض األموال، بشرط  يف نفس اجملال على املعلومات اليت تتوفر لديها حول العمليات اهلادفة

 االتفاقيات احرتامخضوع اهليئات األجنبية املختصة لنفس واجبات السر املهين، وهذا يف إطار 
 .14 05/01قانون  26و 25الدولية واألحكام القانونية الداخلية املطبقة، طبقا ملقتضيات املواد 

على أن تتم املساعدة املتبادلة بني اجلهات القضائية  05/01من القانون  29نوهت املادة و    
اجلزائرية واألجنبية يف جمال التحقيقات واملتابعات واإلجراءات القضائية  ذات الصلة بتبييض 

 األموال.
 التسليــــــم المراقـــــب:الفرع الثاني

إن قانون العقوبات يطبق على كافة اجلرائم اليت ترتكب يف أراضي طبقا ملبدأ اقليمية القوانني، ف   
، ومن مثة ففي حالة وقوع إحدى عناصر الركن املادي للجرمية على اإلقليم الوطين، 15اجلمهورية

يتعني للسلطات املختصة مالحقة اجلناة، ولكن يف بعض احلاالت يتم تأجيل عملية ضبط األشياء 
دولة أخرى بعلم ت الحق، ويسمح مبرورها داخل إقليم الدولة إىل إقليم املرتبطة باجلرمية إىل وق

 .16على الوجهة النهائية هلذه البضائع  إىل أن يتم التعرفوحتت رقابتها  السلطات املختصة،
فالتسليم املراقب هو السماح لشحن احدى املواد أو السلع بعبور دولة معينة، واخلروج منها رغم    

 .17ها وكشفها من قبل سلطات هذه الدولة هبدف التعرف عن باقي أفراد العصابة شرعيت
، ألنـــــــــه إجــــــــراء فعــــــــال لضبـــط مرتكيب 18و يعـــــد كذلك إستثناءا ملبــــــــدأ اقليمية النص اجلنائي   

 اجلرميـــــــة 
ر الذي جعل العديد من الدول تدرجه ضمن املنظمة وباخلصوص جرمية تبييض األموال، وهو األم

 .1988ملبدأ التعاون الدويل الذي نادت به اتفاقية فينا لسنة  انطالقاقوانينها 
 التسليم المراقب في ظل اتفاقية فينا: -أوال 

 القانونية مواصلةهو السماح للشحنات غري  1988التسليم املراقب حسب اتفاقية فينا لسنة     
إقليم البلد، حتت رقابة السلطات املختصة، وهذا قصد كشف هوية األشخاص  طريقها إىل خارج

 .19ارتكاب اجلرائم  الضالعني يف
 



 أ. حسان عبد السالم                                                  مجلة االقتصاد الصناعي  

 

322 
 

على أن تتخذ الدول ما يلزم من تدابري يف حدود امكانياهتا، بغية استخدام  وحثت هذه اإلتفاقية  
التسليم املراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدويل، وهذا طبقا ملا مت املوافقة عليه بني أطراف 

 املراقب وهي: وضوابط التسليم، أحكام 11يف مادهتا  االتفاقيةكما بينت هذه      20اإلتفاقية،
ــــــدول، بغيـــة ــــــاح باستخــدام التسليــــــــم املراقــــــــــب يف اطـــــــــار التعـــــــــــاون الدولـــــــي بيــــــــــــن الـــالسمـــ -

 إزالــــــــــة الستــار على املتورطيــن احلقيقيني يف اجلرمية.
 لـــــى املسائـــــــــل املاليـــــة املتعلقـــة مبمارســـــــــــة األطــــــراف املعنيــــة عنـــــد الضـــرورة ع االتفاقجيـــــــــــــــوز  -

 القضائي. لالختصاص     
مــــــــــــع األطــــراف املعنيـــــــــة أن يعتـــــــــــرض سبــــــــل الشحنات غيــــر القانونيـة املتفــق  االتفاقميكــن  -

ـــــــه للتسليم املراقب، وبعـــــــــد ذلك يفســـــح هلا الطريـــــق مبوصلة العبـــــور، دون على اخضاعـ
 حتوزه من املخدرات، وقد يتم إنزال هذه البضاعة أو تستبدل كليا. املساس مبا

 التسليم المراقب في ضل  التشريع الجزائري. -ثانيا    
 05/1يف القانـــــــون  وضوابطهمل ينص املشرع اجلزائري، على التسليـــــــم املراقــــــــــب وأحكامـــــــــــــه    

من قانون العقوبات نصت  56تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، إال أن املادة  بالوقايــة مناملتعلق 
من أجل خلاصة، حيث جاء فيها أنه "على هذا اإلجراء الذي يعد أسلوب من أساليب التحري ا

تسهيل مجع األدلة املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون، ميكن اللجوء إىل التسليم 
 ..." املراقب

باستقراء هذه املادة نالحظ أن املشرع اجلزائري أقر هذا اإلجراء على املستوى الداخلي فقط،     
املصري مل يتضمن أحكاما  أن القانونأسلوب من أساليب التعاون الدويل، كما  ميتد ليكون دون أن

 .21صرحية خبصوص التسليم املراقب
 التعاون القضائي  في مكافحة القضائي:المطلب الثاني

اليت أبرمتــــها اجلزائر مع غريها من الدول، ويتضمن  لالتفاقياتيكون التعاون القضائي خاضعا      
ـــادة ـم اجملرمني املصادرة وجتميــــــــــد األموال حمــــــــــل اجلرميــــــــة واإلنابـــــــة القضائية، وهـــــــذا طبقا للمـــتسليـــــــ
 . 22املعدل واملتمم 05/01من القانون  30و29
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 تسليم المتهمين والمحكوم عليهم.:الفرع األول
موجود ، وهو ختلي دولة عن شخص باالسرتداديطلق على التسليم يف بعض التشريعات العربية      

جرمية  الرتكابهإقليمها لفائدة دولة أخرى، بناء على طلبها لتتوىل مقاضاته عن جرمية متهم فيها  يف
 .23لتنفيذ حكما صادر عن حماكمها  أو

افحة اجلرمية ،يف حالة ما إذا جلأ متهم أو حمكوم عليه  فالتسليم هو وسيلة للتعاون الدويل يف مك    
 .24يف جرمية إىل إقليم دولة أخرى هربا من املتابعة اجلزائية وتوقيع العقوبة

 .تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في ظل االتفاقيات الدولية -أوال   
لقد عنيت اتفاقية فيينا بتوفري األساس القانوين الالزم إلجراء عملية تسليم اجملرمني، حبيث    

أجازت ألي طرف خيضع لتسليم اجملرمني، لوجود معاهدة حـــــال تلقيه طلب تسليم من طرف آخر 
رجعية للتسليم فيما مبثابة اإلطار القانوين وامل االتفاقيةمبعاهدة تسليم أن يعترب هذه  ال يرتبـــــط معه

 .25يتعلق باجلرمية املنظمة، سيما جرمية تبييض األموال 
 االستجابةللدولة متلقية الطلب أن ترفض  املادة، جيوزوعند النظر يف الطلبات الواردة عمال هبذه    

تؤدي إىل اعتقاد سلطاهتا املختصة األخرى، بأن وجود دوافع كافية  الطلبات، عندملثل هذه 
ستسري مالحقة أي شخص أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو معتقداته  االستجابة

 السياسية، أو أهنا ستلحق ضررا ألي سبب من هذه األسباب بأي شخص ميسه الطلب.
وقد تسعى األطراف إىل تعجيل إجراءات تسليم اجملرمني، وإىل تبسيط متطلباهتا بشأن أدلة   

 .26" فييناأية جرمية تنطبق عليها املادة السادسة  من اتفاقية " اإلثبات، فيما يتعلق ب
" على أن بالريمومن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة املنعقد يف"  16و نصت املادة    

املنظمة ،وأن يكون الشخص موضوع الطلب موجودا يف يكون التسليم متعلق جبرمية من اجلرائم 
مستقبلة الطلب، بشرط أن يكون اجلرم املطلوب تسليمه بشأنه   االتفاقيةلدولة الطرف يف إقليم ا

جرما خاضعا للعقاب مبوجب القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة التسليم، والدولة 
متلقية الطلب، وجيوز لكل دولة طرف متلقية الطلب    أن تفرض التسليم، إذا كان لديها أسباب 

ة  يعتقد أن طلب التسليم قدم لغرض مالحقة أو معاقبة شخص لسبب يتعلـــق حببسه أو وجيه
ديانتـــــــــــــه...، وقبل رفض التسليــــــــم تتشاور الدولة الطرف مستقبلة الطلب مع الدولة الطالبــــــــة، حىت 
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ال جيوز للدولة الطرف أن ترفض يتسىن هلا عرض آرائـــــها وتوفري املعلومات املقنعة إلدعائها ،كما 
 . 27طلب تسليم جملرد أن اجلرم من قبيل األمور املالية

 تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في ظل القانون الجزائري:  -ثانيا
ة والدولــــة املطلوب الثنائيــــــة بني الدول الطالب االتفاقياتخيضع أجــــــــــراء تسليــــــــم اجملرميـــــن إىل     

اتفاقية  16التسليم، ويف حالة غياب هذه املعاهدة أو اإلتفاقية الثنائية ،تنص  املادة  من  هامن
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة، أنه ميكن تطبيق االتفاقيات الدولية املتعددة األطراف، 

، وعليه فإذا تلقى طرف خيضع لتسليم اجملرمني 28جع األساسي والقانوين لتسليم اجملرمنيباعتبارها املر 
لوجود معاهدة طلب تسليم من طرف آخر، جاز هلا اعتماد اتفاقية فينا أساسا قانونيا للتسليم فيما 

 .29يتعلق باجلرائم اليت حددهتا هذه اإلتفاقية واليت جيوز تسليم مرتكبيها
موعة العمل املايل على كافة الدول أن تصنف جرمية تبييض األموال ضمن اجلرائم وقد  ألزمت جم   

، وعمال هبذه القرارات الدولية، نص املشرع اجلزائري يف املادة  30اليت يسري عليها تسليم اجملرمني
املعدل واملتمم ،املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  05/01من القانون  30

أنه ميكن أن يتضمن التعاون القضائي... تسليم األشخاص املطلوبني طبقا فحتهما على " ومكا
 .31... "للقانون

من ق ا ج ج شروط تسليم اجملرمني واجراءاته وآثاره، وفقا لقانون  694و حددت املادة  
 .32اإلجراءات اجلزائية ،مامل تنص املعاهدات و االتفاقيات السياسية على خالف ذلك

وباستقراء هذه املادة نستنتج أن االتفاقيات أو املعاهدات الدولية، هي من املصادر األساسية     
الواجب تطبيقها على تسليم اجملرمني، طبقا ملبدأ مسو املعاهدة على القانون، وهذا ما نص عليه 

 .33 1996لسنة الدستور اجلزائري 
 شروط التسليم : -1

تكون الدولة املطالبة قد اختذت يف شأن الشخص املطلوب اجراءات  من شروط التسليم ،أن    
، وجيوز للدولة اجلزائريـــــــة أن 34املتابعة عن جرمية منصوص عليها يف هذا الباب أو حكم عليه فيها

 تسلـــــم شخص 
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قد غري جزائري إىل دولة أجنبية بناء على طلبها ،إذا كان متواجدا يف إقليم اجلمهورية، وكانت 
 .35اختذت ضده اجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من حماكمها

سواء كان مطلوبا أو مقبوال هي مجيع األفعال  697فاألفعال اليت جتيز التسليم طبقا للمادة     
قصى اليت يعاقب عليها قانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة إذا كان احلد األ

للعقوبة املطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتني أو أقل، أو إذا تعلق األمر مبتهم قضى عليه 
بالعقوبة  إذا كانت العقوبة اليت قضي هبا من اجلهة القضائية للدولة الطالبة تساوي أو تفوق احلبس 

 ملدة شهرين.
التجرمي، أي أن  ازدواجيةط بعض القوانني لتنفيذ تسليم اجملرمني ضرورة توفر شر  تشرتطاوقد   

يكون الفعل املطلوب التسليم من أجله خاضعا للتجرمي والعقاب يف كل دولة من الدولتني الطالبة 
 .36واملطالبة بالتسليم 

 :37وال جيوز قبول التسليم يف احلاالت التالية   
 إذا كانت اجلرمية املطلوب من أجلها التسليم جرمية ذات طابع سياسي. -
 ن الفعل غري معاقب عليه يف القانون اجلزائري، بعقوبة جناية أو جنحة.إذا كا -
 إذا كان الشخص املطلوب تسليمه جزائري اجلنسية. -
 أو اجلنحة يف إقليم اجلمهورية. ارتكبت اجلنايةإذا  -
 ارج.إذا متت متابعة اجلناية أو اجلنحة وحكم فيها هنائــيا يف اجلزائـــر، حىت ولو ارتكـبـت يف اخل -
إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقدمي الطلب، أو كانت العقوبــــــة قــــــد  -

القبض على الشخص املطلوب تسليمه سواء وفقا لقانون الدولة الطالبة  بالتقـــــادم قبلانقضت 
 أو املطلوبة.

 إذا صدر عفو يف الدولة الطالبة، أو املطلوب إليها التسليم. -
 كان موضوع املتابعة خيتلف على التربير الذي أدرج يف طلب التسليم.إذا   -
إذا كان موضوع متابعة األجنيب يف اجلزائر، أو كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه من  -

من تلك املتابعة     أو بعد تنفيذ العقوبة يف حالة احلكم  االنتهاءأجل جرمية مغايرة إال بعد 
 عليه.
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 :اجراءات التسليم -2
وبعد استالم احلكومة اجلزائرية طلب التسليم، يقوم وزير اخلارجية بتحويله بعد فحص     

املستندات    إىل وزير العدل، الذي حييل الطلب إىل النائب العام لدى اجمللس القضائي الذي يقيم 
 .38بدائرة اختصاصه األجنيب املطلوب بالتسليم

ساعة التالية للقبض  24ة األجنيب و استجوابه خالل ويقوم النائب العام بعد التأكد من هوي  
عليه  وحيرر حمضر عن ذلك، وينقل يف عجالة ويتم حبسه يف السجن باجلزائر العاصة، وينقل ملف 

التسليم إىل النائب العام لدى احملكمة العليا الذي يقوم باستجواب األجنيب ،وحيرر حمضر عن ذلك   
 .39ساعة  24يف غضون 

وحتال هذه احملاضر، وكافة املستندات األخرى إىل الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا، ويف خالل مثانية    
أيام من تاريخ تبليغها مبلف التسليم ميتثل األجنيب أمامها، وجيوز أن متنح مثانية أيام إضافية قبل 

لنية ما مل يتقرر خالف ذلك املرافعات بناء على طلب النيابة العامة أو األجنيب، وتكون اجللسة ع
 بناء    على طلب النيابة أو األجنيب حمل التسليم. 

وبعد مساع النيابة وصاحب الشأن الذي جيوز له أن يستعني مبحامي مقبول أمام احملكمة العليا 
 .40ومبرتجم، و للغرفة اجلزائية صالحية اإلفراج عنه  يف أي وقت أثناء اإلجراءات

يقبل التسليم للدولة الطالبة أو يرفضه، ففي حالة قبوله التسليم، يثبت إقراره وميكن لألجنيب أن   
اإلجراء  الختاذمبوجب حمض، وحتول نسخة من هذا اإلقرار بواسطة النائب العام إىل وزير العدل 

 املناسب.
قبل عند رفض طلب التسليم، فإن رأي احملكمة العليا يكون مسببا وهنائيا، ومن مث ال جيوز أن ي   

، جيوز لوكيل اجلمهورية لــــــدى اجمللس القضائي، بناء على طلب االستعجال، ويف حالة 41التسليم
 مباشــــــر        

من السلطات القضائية للدولة طالبة التسليم، أن يأمر بالقبض على األجنيب، وذلك إذا أرسل إليه 
ل السريعة اليت يكون هلا أثر مكتوب حمضر إخطار عن طريق الربيد أو بأي طريقة من طرق اإلرسا

، كما جيب يف نفس الوقت إرسال اخطار 702مادي  على وجود أحد املستندات املبينة يف املادة 
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قانوين عرب الطرق الدبلوماسية، وعلى النائب العام أن يعلم وزير العدل والنائب العام لدى احملكمة 
 .42العليا مبوضوع القبض

 التسليــــم :آثــــار -3   
يعرت تسليم األجنيب باطال يف حالة ختلف إحدى الشروط القانونية للتسليم، أو كانت اإلجراءات     

 يبجنغري صحيحة، حيث تقضي اجلهة القضائية اخلاصة بالتحقيق أو باحلكم اليت يتبعها اال
، كما متكن لألجنيب بالبطالن من تلقاء نفسها بعد تسليمه، ألن الدفع بالبطالن من النظام العام

أن يدفع ببطالن التسليم الذي حصلت عليه احلكومة اجلزائرية، سواء أمام جهة التحقيق أو جهة 
احلكم، ويف حالة ما إذا كان احلكم هنائيا، فإن اجلهة املختصة باحلكم بالبطالن هي الغرفة اجلنائية 

تاريخ اإلنذار الذي يوجهه النائب العام باحملكمة العليا، ويقدم الدفع بالبطالن خالل ثالثة أيام من 
لألجنيب، عقب القبض عليه، وحياط علما بكل احلقوق املخولة له يف اختيار الطلب، ويعني حمامي 

 .43له 
ويرتتب على القضاء بالبطالن، اإلفراج عن الشخص املسلم، إذا مل تكن الدولة اليت سلمته    

يه سواء بسبب األفعال اليت بررت تسليمه، أو بسبب تطالب به، وال جيوز حينئذ إعادة القبض عل
بض عليه يف األراضي اجلزائرية خالل الثالثني يوما التالية لإلفراج قأفعال سابقة، إال يف حالة ال

 .44عنه
 تنفيــــــذ األحكام األجنبيـــة:الثانيالفرع 

جلنائي، يف الكثيـــــر من الدول إحدى متثل فكرة تالزم السيادتني التشريعية والقضائية يف اجملـــــال ا   
املسلمات املستقرة يف الوجدان القانوين لسنوات طويلة، وهو ما نتج عنه إنكار أية قوة تنفيذية 

 .45لألحكام اجلنائية عن قضاء دولة ما على إقليم دولة أخرى
له أثر خارج حدود  فطبقا ملبدأ إقليمية القانون اجلنائي، فإن احلكم الصادر يف دولة أجنبية ليس  

هذه الدولة، و ال حيوز على قوة الشيء املقضي فيه، وبالنتيجة جيوز إعادة حماكمة املتهم مرة أخرى 
األجنيب هو مساس بالسيادة  تنفيذ احلكمعن نفس الفعل يف دولة أخرى، وحجتهم يف ذلك أن 

حال من األحوال عن سيادهتا، إال أنه ونظرا ملتطلبات  الوطنية، وال جيوز للدولة أن تتنازل  بأي
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الدول يف العديد من االتفاقيات الدولية بعدم  مساح إفالت اجلناة  من احملاكمة و  اتفقتالعدالة، 
 46العقاب

"  فيينااقية " ومن خالل ذلك تـــــم االعتــــراف بآثار احلكــــــم األجنــــــيب يف املواثيق الدوليــــــــــة، كاتف  
 .47اليت دعت بإقرار وإعمــــــــــــــــال القـــــــــــــــوة لتنفيـــــذ األحكام     األجنبية 

 تنفيذ الحكم األجنبي في ضل االتفاقيات الدولية:  -أوال
ة دعت اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية على املساعدة املتبادلة باعتبارها الركيز      

األساسية للتعاون الدويل يف جمال مكافحة ظاهرة تبييض األموال يف مادهتا السادسة، بأن تلتزم دول 
األطراف بتقدمي املساعدة والتنسيق فيما بينها لتنفيذ اإلجراءات املتخذة يف أي جرمية من اجلرائم 

رمية املنظمة على املشمولة بأحكام االتفاقية، ومن هذا املنطلق أكد إعالن نابويل ملكافحة اجل
االعرتاف باألحكام الوطنية نظرا ألمهية صحيفة السوابق اجلنائية عند البت يف القضايا اإلجرامية، 

 وما حتمله  اإلدانة السابقة من دالالت عن مدى خطورة اجلاين، ومن مثة توقيع العقوبة املناسبة.
ألمر املقضي به للحكم األجنيب الصادر من بقوة ا االعرتافا" بوجوب ن"فيـــي اتفاقيةكما أكــــدت     

إذا رفض طلب التسليم الرامي إىل تنفيذ عقوبة ما، ألن حماكــــــم دول أخرى، حيث نصت بأنه " 
تسليمه من مواطين الدولة الطرف متلقية الطلب، ينظر الطرف متلقى الطلب،  الشخص املطلوب

وطبقا ملقتضيات هذا القانون، بناء على طلب من الطرف الطال يف  إذا كان قانونه يسمح بذلك
 قانون الطرف الطالب أو ما تبقى من تلك العقوبة ". هبا، مبوجبتنفيذ العقوبة احملكوم 

يف حالة رفض طلب التسليم املقدم بغرض تنفيذ حكم أنه "  باليريمو"وقد نصت اتفاقية "    
مه هو من مواطين الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قضائي، حبجة أن الشخص املطلوب تسلي

قانوهنا الداخلي يسمح بذلك، وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون وبناء على طلب     
من طرف الطالب، أن تنظر يف تنفيذ احلكم الصادر مبقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي أو 

 .84تنفيذ ما تبقى من العقوبة احملكوم هبا "
نستنتج من خالل هذان النصني املذكورين أعاله، أنه ال جيوز حماكمة الشخص مرة ثانية على    

 نفس األفعال والوقائع، ومن مثة فإنه من الضروري األخذ بفكرة تنفيذ احلكم األجنيب.
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 تنفيذ الحكم األجنبي في ضل التشريع المقارن: -ثانيا 
اعرتف التشريع الفرنسي بقوة احلكم األجنيب، واعتربه مانعا ملالحقة نفس املذنب احملكوم عليه    

مرة ثانية عن نفس اجلرمية اليت ارتكبها، ومن شروط  تنفيذ احلكم األجنيب يف القانون الفرنسي، أن 
  .49يكون احلكم هنائيا وباتا ،وأن تكون العقوبة قد مت تنفيذها أو سقطت بالتقادم 

أما بالنسبة للمشرع املصري، فقد اعرتف هو األخر حبجية احلكم اجلنائي األجنيب، حبيث مينع   
حماكمة اجلاين عن نفس الوقائع، ومن شروط تطبيق هذا اإلجراء، هو أن يكون احلكم الصادر باتا 

 .50وهنائيا بالنسبة لإلدانة دون الرباءة ،وأن يقع على اجلرائم املرتكبة يف اخلارج 
 تنفيذ الحكم األجنبي في ضل التشريع الجزائري:  -ثالثا

اعرتف املشرع اجلزائري بقوة األمر املقضي به للحكم األجنيب، الصادر من حماكم دول أخرى،      
واعتربه على غرار التشريع الفرنسي، والتشريع املصري، مانعا ملالحقة املذنب احملكوم عليه مرة ثانية 

 ئع.والوقاعلى نفس الفعل 
أما خبصوص اجلنايات واجلنح املرتكبة يف اخلارج، فيطبق قانون العقوبات اجلزائري على كل   

جناية أو جنحة يف اخلارج، ولكن بشرط عودته إىل األراضي اجلمهورية، ومل يكن  ارتكبجزائري 
عفو قد حكم عليه هنائيا يف اخلارج، أو يكون قد قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم و حصل ال

 . 51عنها
من ق ا ج ج،  نستنتج أن املشرع اجلزائري  قد اعرتف  583و  582من خالل املادتني    

صراحة بقوة األمر األجنيب املقضي به، أما فيما يتعلق بتنفيذ احلكم األجنيب اجلزائي، فإنه مل يتطرق 
تكون له قوة تنفيذية  إليه مما يوحي أنه أخذ بالفكر التقليدي، الذي مفاده أن احلكم األجنيب ال

خارج إقليم الدولة الصادر فيها، ومن مثة فإنه ال جيوز تنفيذ احلكم األجنيب يف اجلزائر بأية عقوبة  
إال إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بني اجلزائر ودولة أجنبية، تنص صراحة بتنفيذ احلكم  ،كانت

 .52األجنيب
 الجريمة.المصادرة و تجميد األموال محل :الفرع الثالث

املتحصلة من مصادر غري  والتجميـــــــــــد للعائـــــــــــــداتسنحـــاول معرفـــــة اجــــــــراءات املصـــــــــادرة   
 اجلزائري فيها: والتشريع  والتشريــــــــع املقارنالدولية  االتفاقيات مشروعــة وموقف
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 : أوال المصــــادرة
املعدل واملتمم على تفعيل التعاون القضائي يف جمال مكافحة تبييض   05/01نص القانون     

األموال ومتويل اإلرهاب، قصد حتديث آليات املتابعة اجلزائية وتبسيطها وجعلها أكثر جناعة، بغية 
ت السيطرة وقمع هذا النشاط اإلجرامي، ومن بني أوجه التعاون القضائي، مصادرة األموال ذا

 الطبيعة اجلرمية.
 المصادرة في ضل االتفاقيات الدولية: -1

واملؤمترات الدولية بتوصيات هامة فيما يتعلق بآلية مكافحة تبييض  االتفاقياتخرجت معظم      
، اجمللس األورويب"، والذي ضم جمموعة سرتاسبورغاألموال، ومن بينها املصادر، حيث نص مؤمتر " 
والتحري واإلجراءات  االستداللجماالت  احلدود يفعلى التزام الدول بالتعاون فيما بينها إىل أقصى 

 .53اليت هتدف إىل مصادرة األموال املشبوهة
 1990" الصادر عن منظمة الدول األمريكية املنعقد يف املكسيك سنة اكستاباونص إعالن"  

 .54ل وحتديد آثارها ليتم حجزها ومصادرهتاعلى جترمي األنشطة املتعلقة بتبييض األموا
العرب املنعقد يف تونس الذي حضره وزراء الداخلية  1997كما أحل مؤمتر التعاون األمين لعام      
 . 55ضرورة، التنسيق الدويل واإلقليمي ملنع اجلرمية وتعقبه ومصادرهتا على
رف أخرى هلا والية قضائية   على بالريمو على أنه إثر تلقي طلب من دول ط يف اتفاقيةوجاء    

جرم مشمول هلذه االتفاقية، ومن ضمنها جرمية غسيل األموال، ينبغي على الدولة الطرف املتلقية 
تتخذ التدابري للتعرف على العائدات اإلجرامية أو املمتلكات أو املعدات أو األدوات  الطلب أن

، وأثرها وجتميدها أو ضبطها بغرض االتفاقيةمن هذه  1فقرة  12األخــرى املشــــــــــــار إليها يف املادة 
بأمر صادر من  من هذه املادة 1مصادرهتا يف هناية املطاف بأمر صادر من الدولة مبقتضى الفقرة 

 .56الدولة الطرف متلقية الطلب
" أيضا على أنــــــــــه من حق الدولـــــــــــــة اليت تصــــــــــــــادر املتحصـــــــالت أو فييناكما أكدت اتفاقية "       

األموال، أن تتصرف فيها وفقا لقانوهنا الداخلي  األشياء ذات الصلة جبرمية تبييض األموال أو
 .57وإجراءاته اإلدارية 
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لى أنه جيوز للطرف عند التصرف بناء على طلب ع 05/05ونصت ذات اإلتفاقية يف املادة    
 أحد األطراف أن ينظر بعني االعتبار اخلاص يف إبرام اتفاقيات بشأن:

التربع بقيمة هذه املتحصالت كلية أو جزءا منها بعد بيعها، إىل اهليئات الدولة املتخصصة  يف  -
 مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات.

 هذه األموال أو املبالغ بعد بيعها مع أطراف أخرى. اقتسام هذه املتحصالت أو  -
، على أنه جيــوز هلا رد العائدات إىل الدولة الطالبة، بالقــــدر الذي يسمـح به االتفاقيةونصت هذه  

، أو رد تلك األموال إىل 58قانوهنا الداخلي، حىت يتسىن هلا تقدمي تعويضات     إىل ضحايا اجلرمية
 .59أصحاهبا الشرعيني

 المصادرة في ضل التشريع الجزائري: -2 
يف إطار تعزيز التعاون الدويل سعى املشرع اجلزائري إىل التأكيد بضرورة تبادل املساعدة القانونية    

بني السلطات القضائية اجلزائرية ونظريهتا األجنبية     يف جماالت واسعة، ومنها تطبيق إجراءات 
  05/01من قانون  30ن مصادر جرمية، حيث تنص املادة املصادرة على األموال املتحصلة م

يتضمن املعدل واملتمم، املتعلـــــــق بالوقايــــــــــة من تبييض األموال ومتويـــــل اإلرهاب على أنه، " 
التعــــــاون الدويل...البحث وحجز العائدات املتحصلة من تبييض األموال وتلك املوجهة إىل متويل 

 .60مصادرهتا دون اإلخالل حبقوق الغري حسن النية..." اإلرهاب قصد
ويف مجيـــــــــع احلاالت اليت ميكن أن يتخذ على أنه "  06/01من قانون  62وقد جاء يف املادة     
القضية، أن تأمر مبا يلزم من تدابري حلفظ حقوق  املصادرة، يتعني على احملكمة اليت تنظر يف قرار

 ."االتفاقية قد تطالب هبا دولة أخرى طرف يف امللكية املشروعة اليت
، أنه بإمكان اجلهات القضائية اجلزائرية أثناء نظرها يف جرائم تبييض 2ف 63وقد نصت املادة     

األموال، أن تأمر مبصادرة املمتلكات ذات املصدر األجنيب وعائدات اجلرمية، وتلك اليت تستخدم  
 .61يف ارتكاهبا 
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 الدولي بهدف المصادرة:طلبات التعاون  -أ
إطار التعـــــــاون الدويل وفقا ملا  باملصادرة يفالرامي إىل استصدار حكم  يتعلق بالطلبفيما     

 66الثنائية واملتعددة األطراف، وما يقتضيه القانون الداخلي للدولة، نصت املادة  االتفاقياتتقـــــرره 
 :62على الشروط التالية   06/01قانون الفساد  من  2ف 

 وصف اإلجراءات املطلوبة.  -
 إرفاق نسخة مصادق عليها لألصل من األمر الذي استند إليه الطلب.  -
 ووصفها.املمتلكات حمل مصادرهتا ومكان تواجدها،  حتديد قيمة  -

من قانون  3ف  66 تضمنت املادةأما خبصوص شروط أمر تنفيذ حكم باملصادرة، فقد      
 :63الفســـــاد على ما يلي

يكون طلب تنفيذ أمر املصادرة الوارد من الدولة الطالبة يف شكل بيان يتضمن الوقائع  -
 واملعلومات.

 تقدمي الدولة الطالبة لتصريح حيدد التدابري املتخذة إلشعار الدول األطراف حسنة النية. -
 املصادرة حكما هنائيا. أن يتضمن التصريح املتعلق بأمر تنفيذ حكم -
 إجراءات التعاون الدولي من أجل المصادرة: -ب
توجه الدولة الطرف يف اإلتفاقية طلب مصادرة العائدات اجلرمية، أو املمتلكات أو املعدات  -

املتواجدة يف اإلقليم اجلزائري مباشرة إىل وزارة العدل اليت حتوله إىل النائب العام لدى اجلهة 
 ة.القضائية املختص

تباشر النيابة بإرسال هذا الطلب إىل احملكمة املختصة مرفقا بطلباهتا ويكون حكم احملكمة  -
 .لالستئنافقابل 

 املختصة أنيالحظ أن القانون املصري لقانون مكافحة الفساد أجاز للجهات القضائية املصرية    
تأمر بتنفيذ األحكام اجلنائية الصادرة من اجلهات القضائية املختصة مبصادرة األموال املتأتية من 

 .64جرمية تبييض األموال أو عائداهتا 
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 إجراءات  تجميد األموال: -ثانيا
حتفظي ذا أمهية  إجراء وهو يقصد بالتجميد ضبط الشيء ووضعه حتت يد السلطة املختصة،    

بالغة يف جمال مكافحة جرمية تبييض األموال، وهو مبثابــــــة تدبيــــــر متهيـــــدي لتنفيــــذ عقوبـــة املصادرة 
يف حـــال احلكـــــم هبا، كما أنه ميكن السلطات املختصـة من وضع يدها بطريقــــــــة سريعـــــــــــــة ومرنـــــــــــــة 

موال اليت يشتبه أهنا متحصلة من مصدر غري مشروع، أو التحفظ عليها مبجرد الشروع يف على األ
 .65املالحقة القضائية

 إجراءات التجميد في ظل االتفاقيات الدولية: -1     
منها نصت املادة األوىل  األموال، حيثاجراءات جتميد  1988ت اتفاقية فيينا لسنة نتضم     

حتريكها التجميد أو التحفظ هو احلظر املؤقت على نقل األموال وحتويلها أو التصرف فيها أو "  أن
 .وضع اليد عليها بصورة مؤقتة، على أساس أهنا أمر صادر من حمكمة أو سلطة خمتصة " أو
ـــــــت، صادر عن حيدد هذا التعريف الطبيعة القانونية إلجراء التحفــــــــــظ على اعتبـــــــــاره حظر مؤقــ  

 66حمكمـة خمتصة، مينع املشتبه فيه التصرف يف أموالـــــه
نصت هذه االتفاقيـــــة أيضا، على أن يتخذ أطراف االتفاقيــــــــــــــة كل اإلجراءات التحفظيـــــة،    

 ين.وذلك متهيـــــدا ملصادرة األموال، اعتمـــــــــــــــادا على التشريــــــــع الوط
 إجراءات التجميد والحجز  في  ضل التشريع الفرنسي: - 2

واحتــــــرام  على السهر"  TRACFINخيتص جهاز املراقبة التابعة للجمارك الفرنسي "    
حيث يلزم  67القوانني املتعلقـــــة بسرية البنوك، وإعداد توجيهات تدعم مكافحة تبييض األموال

 املؤسسات املالية بالتصريح عن وجود شبهة يف عمليات تبييض األموال.
ويف حالة  تلقيه تقريرا بذلك،  يقوم مباشرة باالعرتاض على العملية لدى املؤسسة املعنية ،خالل 

ساعة من وصول التقرير، وللجهاز أن يطلب      من الرئيس احملكمة خمتصة الكربى بباريس،  12
املهلة السابقة بعد أن يتم أخذ رأي وكيـــــــل النيابـــة بباريس، وبعــــــــدها يصدر أمر احلراســــة  بأن ميد

الوقتيــــــة      على األمـــــوال والسندات املعنية املودعة على مستوى البنوك، ولنيابة باريس أن تقدم 
األموال املشبوهة حسب سلطته  طلبات مماثلة لقاضي التحقيق الذي له أن يأمر باحلجز على

 .68التقديرية 
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 إجراءات الحجز والتجميد في ضل التشريع الجزائري: - 3    
املعدل واملتمم املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل أحكام  05/01تضمن القانون    

ل أو فرض حظر مؤقت على حتويل األمواواليت يقصد هبا"  4التجميد واحلجز مبوجب املادة 
استبداهلا  أو التصرف فيها أو نقلها، أو تويل عهدة األموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار 

 .69" قضائي          أو إداري
املذكور أعاله مبوجب القانون  05/01يالحظ أن املشرع اجلزائري عدل املادة الرابعة من القانون   

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، ، 2015فرباير  15املؤرخ يف  06/ 15رقم 
حبيث أضاف إمكانية فرض احلجز أو التجميد مبوجب قرار اداري، وهذا ما يعين أن املشرع أجاز 

 للمؤسسات لوزير املالية أن يتخذ هذا اإلجراء.
 اجراءات تنفيذ  التجميد والحجز: -أ

لطلبات اليت ترد إليه من خلية االستعالم املايل  أو بعد تلقي وكيل اجلمهورية لدى حمكمة اجلزائر ا   
من مصاحل الضبطية القضائية، أو من السلطات املختصة، أو الواردة من الدول يف إطار التعاون 
الدويل  املتعلقة بتجميد و /أو حجز العائدات املالية اليت تكون ملكا أو موجهة إلرهايب أو منظمة 

 الطلبات إىل رئيس حمكمة اجلزائر.، يقوم بإرسال هذه 70إرهابية 
فإذا كان هذا الطلب يستند إىل أسباب موضوعية، يصدر رئيس حمكمة سيدي أ حممد على الفور   

أمرا بتجميد و/أو حجز األموال واملمتلكات، مع مراعاة حقوق الغري حسن النية، و يكون هذا 
 .71خالل يومني من تاريخ تبليغهاألمر قابال لالعرتاض أمام نفس اجلهة  اليت أصدرته، وذلك  

من املال ملن مشله قرار  أن خيصص جزءجيوز لرئيس احملكمة، بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية   
 ، واألشخاص الذين يعيلهم. وحاجات أسرتهالتجميد، لتغطية احتياجاته الضرورية 

وتتخذ إجراءات التجميد أو احلجز لقرار من الوزير املكلف باملالية، الذي يعني اجلهة اليت تتوىل   
كما جيوز له أن يأذن ملن مشله قرار التجميد و/أو احلجز   تسييـــر األموال اليت مت جتميدها وحجزها،

ويف حالة  ، 72باستعمال جزء من أمواله حاجاته وحاجيات أسرته، و األشخاص الذين يعيلهم
شطب اسم الشخص واجملموعات والكيانات املسجلة يف القائمة املوحدة للجنة العقوبات احملدثة 
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، يرفع احلجز أو جتميد األموال فورا بنفس الكيفية 1999املؤرخ يف  1267بقرار جملس األمن رقم 
 .73واإلجراءات اليت مت حجزها 

 إجراءات الطعن في قرار الحجز والتجميد:  -1
من  4مكرر 18العدالة، منح املشرع اجلزائري من خالل املادة  مقتضيات قواعدمتاشيا مع    

من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، إمكانية من  ، املتعلق بالوقايةواملتمماملعدل  05/01القانون 
الية مشله قرار التجميد و/أو احلجز اإلداري، ولكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى الوزير املكلف بامل

اجلهة املتظلم أمامها  ويعد سكوتخالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقرار التجميد أو علمه به، 
بالرفض، قابل للطعن فيه أمام اجلهة القضائية اإلدارية املختصة  مبثابة قرارعن الرد ملدة شهر واحد 

74. 
 اإلنابة القضائية:الفرع الرابع

املصري والتشريع اجلزائري  الدولية، والتشريع االتفاقياتسنحاول التعرف عن احكام اإلنابة يف ظل  
 فيما يلي:

 الدولية : االتفاقياتضل  القضائية فياإلنابة  -أوال   
تضمن اتفاقية التعاون القضائي يف املواد اجلنائية وتسليم اجملرمني بني مصر واملغرب اإلنابة     

على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة أن حيلف الشهود أو اخلرباء اليميــــــن  3/2ونصت املادة  القضائية،
 قبــــل

األخذ بأقواهلم، عليها أن توضح ذلك صراحة، وحتقق الدولة املطلوب منها هذا الطلب، إذا كان 
 .75ذلك     ال يتعارض مع تشريعها 

ل الدولة نسخا، أو صورا طبق األصل  لدولة على أنه جيوز أن ترس 3/3كما نصت املادة     
 .76أخرى، كما بإمكاهنا أن تتحصل على األصول إذا كان ذلك ممكنا

"، على مجلة من اإلجراءات القضائية اليت تدخل يف إطار املساعدة  فييناونصت اتفاقية "    
القضائية ومنها، أخذ شهادات األشخاص، وتبليغ األوراق القضائية، وتوفري النسخ األصلية والصور 
املصدق عليها مبا يف ذلك السجالت املصرفية أو املالية، أو املتعلقة بالعمليات التجارية، وحتديد 

 .77أو األموال أو الوسائط، وتتبع آثارها للحصول على أدلة اإلثبات  نوع املتحصالت
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 اإلنابة القضائية في ظل التشريع المصري: -ثانيا 
، يف مشروع 547إىل  542نظم املشرع املصري أحكام اإلنابة القضائية مبوجب املواد    

 اإلجراءات اجلنائية.
 : طلب اإلنابة القضائية للسلطة المصرية - 1
ي حالة رغبة إحدى الدول األجنبية يف اجراء حتقيق مبعرفة القضاء املصري، عليها اتباع الشروط فف 

 التالية:
 يقدم طلب اإلنابة إىل السلطات املصرية بطرق الدبلوماسية إىل وزير العدل.   -
 توضيح موضوع الطلب وإجراءات  التحقيقات املطلوب اختاذها.   -
 نصوص القانونية املنطبقة عليها.توضيح ظروف الواقعة وال   -
 ارسال املرفقات اخلاصة بتنفيذ اإلنابة القضائية. -
 وجيوز يفيقوم وزير العدل املصري بإحالة الطلب إىل اجلهة القضائية الختاذ اإلجراء املناسب،    

حالة االستعجال بناء على طلب الدولة اختاذ اإلجراء املناسب اليت تستدعيه هذه احلالة، قبل 
 وصول الطلب واملستندات.

 : 78 وقد ترفض السلطات املصرية طلب اإلنابة يف احلاالت التالية   
 اإلنابة. إذا كان الفعل ال يشكل جرمية يف القانون املصري، مامل يوافق املتهم صراحة على تنفيذ -
 سياسية أوإذا كانت اجلرمية املراد تنفيذ اإلنابة بشأهنا من اجلرائم السياسية أو مرتبطة جبرائم  -

 تتعلق بالدين أو اجلنسية، أو الرأي السياسي.  لالعتبارات
 إذا كانت اإلجراءات املطلوبة ممنوعة، أو متعارضة مع مبادئ النظام العام. -

 للسلطة األجنبية:طلب لإلنابة القضائية  -ب 
من املشروع، للمحكمة أو النيابة العامة صالحية طلب  546منح املشرع املصري مبقتضى املادة   

طلبات اإلنابة إىل وزير العدل، ليتوىل إرساهلا إىل السلطة  أجنبية، وترسلاإلنابة القضائية من دولة 
 .79األجنبية بالطرق الدبلوماسية
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الطرق  استوىفاإلجراء املتخذ يكون صحيحا، طاملا  ، أن547ته ونص نفس القانون يف ماد    
الشكلية املنصوص عليها يف قانون الدولة األجنبية      اليت بادرت سلطتها اإلجراء، مامل تكن 

 .80اجلهة القضائية املصرية قد طلبت إجراء وفقا لشكل معني 
 التشريع الجزائري : في ضلاإلنابة القضائية  -ثالثا

واألزمة اليت مرت هبا خالل العشرية السوداء، جعلها  االسرتاتيجيإن موقع اجلزائر اجلغرايف      
إىل خمتلف االتفاقيات الدولية الثنائية منها واملتعددة األطراف، سيما املتعلقة  السباقة لالنضمام

 باإلجرام املنظم وجرائم تبييض األموال.
اون الدويل اإلنابة القضائية، اليت هي نتاج للواجبات وااللتزامات ومن بني احملاور املتعلقة بالتع    

املتحدة، ومبقتضاها يعهد للسلطات القضائية املطلوب اليت يفرضها القانون الدويل العام على األمم 
منها اجراء حتقيق أو بالعديد من التحقيقات ملصلحة السلطة القضائية املختصة يف الدول الطالبة، 

خالل مببادئ احرتام حقوق وحريات اإلنسان، ويف املقابل تتعهد الدولة الطالبة باملساعدة دون اإل
 وفق املعاملة باملثل.

وقد اهتم املشرع اجلزائري بالتعاون القضائي يف مكافحة جرمية تبييض األموال، وذلك  لسد القصور 
هولة يف القنوات البنكية إلضفاء  اإلجرامية، التغلغل بكل س القانوين اليت فسحت اجملال للمنظمات

صفة املشروعية على أمواهلا، ومن بني آليات مكافحة اجلرمية املطلوب اتباعها يف إطار التعاون   
 .81القضائي، اإلنابة القضائية 

 املساعدات القضائيةواإلنابة القضائية هي طلب رمسي من حمكمة حملكمة أجنبية للحصول على    
ة، وذلك بغيــــة التصدي ملــــــــــا تشهده الظواهــــــــر اإلجرامية من تطور، وتذليـــــل يف املسائل اجلنائي

 العقبات اليت تعرض سري اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املمتدة خارج احلدود الوطنية.
دويل يف املواد  وعلى هذا النحو، نص املشرع اجلزائري على اإلنابة القضائية يف جمال التعاون ال   

املعدل واملتمم   05/01من القانون  30من قانون اإلجراءات اجلزائية، واملادة  722و 721من 
 املتعلق مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما. 

املعدل واملتمم على أنه ميكن أن يتضمن التعاون  05/01من القانون  30نصت املادة     
 .82 قضائية الدولية ...القضائي اإلنابة ال
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يف حالة املتابعات اجلزائية غري السياسية يف بلد أجنيب تسلم على أنه "  721وقد نصت املادة    
اإلنابات القضائية الصادرة من السلطة األجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل إىل وزارة العدل 

ائية إذا كان هلا حمل وفقا للقانون ، وتنفذ اإلنابات القض703باألوضاع املنصوص عليها يف املادة 
 .83"اجلزائري وكل ذلك بشرط املعاملة باملثل

 أجنبية منيف حالة املتابعات اجلزائية الواقعة يف اخلارج إذا رأت حكومة أنه "  722وتنص املادة   
أو حكم إىل شخص مقيم يف األراضي اجلزائرية فريسل الضروري تبليغ ورقة من أوراق اإلجراءات 

 االقتضاءمصحوبا برتمجة عند  703و702املستند وفقا لألوضاع املنصوص عليها يف املادتني 
تص ويعاد إىل الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بواسطة املندوب املخ وحيصل التبليغ

 .84األصل املثبت للتبليغ إىل احلكومة الطالبة بنفس الطريق وكل ذلك بشرط املعاملة باملثل
من خالل هذه النصوص نستخلص نوعني من اإلنابة القضائية، اإلنابة القضائية الواردة من اخلارج 

 واإلنابة القضائية الصادرة إىل اخلارج.
 الخارج:اإلنابة القضائية الواردة من  -  1   

 يشرتط يف اإلنابة الواردة من اخلارج الشروط األتيــــة:    
 جيب أن تكون املتابعة غري سياسية يف بلد أجنيب، وصادرة من سلطة قضائية أجنبية. -
احلصول على طلب اإلنابة القضائية مير عرب الطرق الدبلوماسية، بواسطة وزارة الشؤون  -

 اخلارجية اجلزائرية.
 اإلنابة إىل وزير العدل اجلزائري.حيال طلب  -
 تطبق اإلنابة القضائية وفق القانون اجلزائري املعمول به، وطبقا ملبدأ املعاملة باملثل. -

 اإلنابة القضائية الصادرة إلى الخارج : - 2    
 وزير العدل اجلزائري. اجلزائري إىليبعث طلب اإلنابة القضائية من طرف قاضي التحقيق  -
القضية إىل وزارة الشؤون اخلارجية الذي يرسلها  القضائية وكافة مرفقاتيرسل طلب اإلنابة  -

 بالطرق الدبلوماسية إىل السلطة املختصة باإلنابة القضائية يف اخلارج.
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يالحظ أن طلب اإلنابة القضائية حتكمها يف أغلب األحيان االتفاقيات الدولية اليت من شأهنا     
القضائي الذي وقع بني اجلزائر و فرنسا يف سنة ، وعلى سبيل املثال االتفاق تسهيل اإلجراءات

، الذي يقضي بأن اإلنابة القضائية يف املواد اجلنايات واملنفذة يف أحد البلدين، ترسل إىل 1982
 إدارة العدل بالوزارات املعنية عن طريق السلطة القضائية.

 ة:خاتمــــــــــــــــــــــــــــــ     
 متعددة، نظراتبييض األموال من اجلرائم املستحدثة واملعقدة اليت تكتنفها أبعاد  تعترب جرمية    

ونتيجة لذلك فإن اجملتمع الدويل مدعو أكثر من أي وقت مضى  لكوهنا تتجاوز احلدود الوطنية،
إىل التكفل احلقيقي مبوضوع التعاون الدويل ملواجهة ظاهرة التبييض، الذي بات يشكل خطرا 

 الدول.حقيقيا وحمدقا   على أمن واستقرار 
جب املرسوم واميانا من املشرع اجلزائري للحد من هذه الظاهرة اخلطرية ،صدقت اجلزائر مبو       

على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار غري  28/01/1995املؤرخ يف  95/41الرئاسي رقم  
،  كما صادقت أيضا اتفاقية األمم املتحدة 1988املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

 10/04/2005املؤرخ يف  06/137مبوجب املرسوم الرئاسي  2003ملكافحة الفساد لسنة 
 ،واليت حثتا على ضرورة التنسيق والتعاون الدويل يف جمال مكافحة تبييض األموال.

فالتعاون القانوين والقضائي فيما بني الدول بات ضروريا على حنو يتكامل مع دور القوانني     
سية يعد أيضا أحد احملاور األسا اخلطرية، كماالوطنية لتفعيل وتشديد حلقات مواجهة هذه الظاهرة 

األجنبية، باألحكام  واالعرتاف أصبح نظام املساعدة القانونية، املواجهة، حبيثاليت تبىن عليها 
املصادرة والتجميد من أبرز آليات هذا التعاون وأكثرها شيوعا يف  اجملرميـن، ونظام وتسليم

نائية وتعزيز حكم التطبيقات العملية بني الدول، وهذا   نظرا ألثارها املباشر يف حتقيق العدالة اجل
 القانون هبدف مكافحة ظاهرة تبييض األموال.
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 تأثير ترجمة اإلعالنات التِّجارية اإلنجليزية على اللغة العربية
 حالة إعالنات شركة دجاج كينتاكي

 ، جامعة الجزائرعمر العابدأ. 
 ملخَّص

ركات للتعريف مبنَتجاهتا بغرض بيعها، كما تُعترَب ت رمجة يُعترب اإلعالن التِّجاري أداة الشَّ
اإلعالن التِّجاري عملية ضرورية يسعى املنِتج بواسطتها إىل تصدير منَتجاتِه إىل مستهِلكني يعيشون 

تكوَّن عادة من قسمني ي يوعلى الرُّغم من أنَّ اإلعالن التِّجار يف بلد له لغته وثقافته اخلاصتني به. 
ه خاصَّة إىل اللغة. ومن حتاول هذه الورقة  هذا املنطَلق مها اللُّغة والصورة، غري أنَّ اهتمام املرتمجني مَوجَّ

البحثية اإلجابة عن إشكالية رئيسية هو ما مدى تأثري ترمجة اإلعالنات التِّجارية اإلجنليزية على اللغة 
 العربية؟ 

إلجابة عن هذه اإلشكالية جبمع جمموعة من اإلعالنات التِّجارية ثنائية اللغة لقد قمنا من أجل ا
راسة إىل أنَّ ترمجة  )إجنليزية / عربية( ودرسناها باتباع منهج وصفي حتليلي ونقدي. وقد خُلَصت الدِّ

 اإلعالنات التِّجارية هلا تأثري سليب على اللغة العربية.
 الكلمات المفتاحية

 ، التكييف.، التنميطالتِّجاري، ترمجة اإلعالن التِّجاري، اللغة اإلجنليزية، اللغة العربيةاإلعالن 
Abstract 

While advertising is a tool that companies use to promote their 

products in order to sell them, advertising translation is a necessary process by 

which the company aims at exporting its products to customers whose language 

and culture may be different. And despite the fact that adevrtusements are 

usually made-up of two sections; that of the language and that of the image, the 

translator tends usually to focus their attention on the language. Therfore, this 

study aims at answering the following question: how do the translated 

advertisements from English into Arabic affect the Arabic language?  

In order to answer the mentioned question, I gathered a sample of 

advertisements and studied them following a descriptive analytic and critic 

method. The study has revealed that the Arabic language is negatively affected 

by the translated advertisements from English. 

Key words Advertising, advertising translation, Arabic, English, 

Standardisation, Adaptation 
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 مقدِّمة -1
ر بعام ونصف Wiliam Lutzيقول ويليام ليتز ) ( "عندما حيني أجلنا نكون قد أمضينا ما يُقدَّ

اإلعالن التِّجاري ضروري،  وهذا دليل على أنَّ "، 1التجارية العام من حياتنا يف مشاهدة اإلعالنات
ركات للتعريف مبنَتجاهتا بغرض بيعها. وتُعترَب ترمجته عملية هامَّة ي سعى ومن مثَّ فهو يُعترب أداة الشَّ

  به.املنِتج بواسطتها إىل تصدير منَتجاتِه إىل مستهِلكني يعيشون يف بلد له لغته وثقافته اخلاصتني
 تعريف اإلعالن التِّجاري  -2

 اشُتق مادته "َعِلَن"، وتُفيد هي وما وأصل "أَْعَلَن" الرباعي للفعل اللغة هو مصدر يف إّن اإلعالن
 وَعَلنُته واعتَلَن مبعىن َظهَر، وعالنيًة، عَلناً  األمُر علوناً، وعِلن فُيقال َعَلنَ  مثل اإلظهار معان عدة منها

، ومن 4عُتهإشاوألمِر ظهوُر االعالنية و، 3له، وعلَّن تعليًنا إليه األمَر أي أظَهره 2وأَعَلنُته أي أْظهرتُه
، وإنَّ اإلعالن هنا يعين "كالما 5أمثلة ذلك قول اهلل تعاىل: "مث إِّنِّ أعَلنُت هلم وأسَرْرُت هلم إسرارًا"

فقد  وِعالنًا مبعىن جاَهره، معالنةً  َعالََنهُ  . كما أنَّ مادة َعِلَن تعين اجَلْهَر، فُيقال6ظاهرا بصوت عال"
واالنتشار،  . وقد تفيد أيضا الشيوعَ 7اجملاهرة واملعالنة واإلعالن مبعىن العرب أّن الِعالن لسان يفجاء 

، وأعلن عن مستحضر أو بضاعة 8وَعِلن وَعُلن األمُر ُعُلوناً وعَلًنا وعالنيًة أي بان وشاع عَلنَ  فيقال
شارة على إظهار الشيء واإلدلُّ صل صحيح يوالالم والنون ألعني ا. وجاء "إنَّ 9مبعىن نشر إعالنا عنه

كقوله   11". وقد وردت مادة َعِلَن ومشتقاهتا يف ستة عشر موضعا من القرآن الكرمي10إليه وظهوره
 .13وقوله "واهلل يعلم ما ُتِسرِّون وما تُعِلنون" 12تعاىل "ربَّنا إنَّك تعلم ما ُُنْفي وما نُعِلن"

ين ها على أن اإلعالن مشتق من املادة َعِلَن وأنَّه يعوإذا كانت معاجم اللغة العربية ُُتمع يف معَظمِ 
( باللغة اإلجنليزية اشتُ قَّت من اللفظة advertising) اإلظهار واجلهر والشيوع واالنتشار، فإن كلمة

( بالفرنسية من الكلمة Publicitéوهي تعين التنبيه. كما اشتُ َقت كلمة ) (advertereالالتينية )
 .اليت يُقَصد هبا العامي )أي ما يتعلَّق بالعامة(( publicusالالتينية )

دة ملصطََلح اإلعالن التِّجاري، إذ يرى البعض  أمَّا يف االصطالح، فقد اقرتح الباحثون تعريفات متعدِّ
، بينما يرى آخرون بأنَّه اتصال 14بأنَّه فن إغراء األفراد وتوجيه سلوِكهم للقيام بشراء املنَتج املعَلن عنه

يكون عادة مدفوَع األجر وذو طبيعة إقناعية، ويهِدف إىل عرض املنَتجات واخلدمات غري شخصي 
. ويرى فريق آخر من الباحثني بأنَّه وسيلة تروجيية 15واألفكار، حبيث تكون شخصية املعِلن واضحة فيه
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فني دغري شخصية مدفوعة الثمن، حبيث يتم تقدمي معلومات ختص الشركة ومنتجاهتا إىل الزبائن املسَته
 . 16عرب وسائل اإلعالم املختلفة مثل التلفزيون واإلذاعة والصحف واجملالت والربيد وشبكة االنرتنت

يتَِّضح استنادا إىل ما سبق بأنَّ اإلعالن التِّجاري هو عملية اتصال غري شخصي، حبيث يتمُّ إيصال 
عة نفسه، احب السلرسالة صاحب السلعة إىل املستهلك بواسطة وسيلة إعالنية وليس بواِسطة ص

وأنَّه يهدف إىل تقدمي البضائع واخلدمات واألفكار، فال ينحصر يف جانب معنيَّ من املنَتجات بل 
سة  لع املادية واخلدمات واألفكار، كما أنَّه َيصُدر عن جهة معلومة تتمثَّل يف املؤسَّ يشُمل السِّ

َسة اليت ت اإلنتاجية، وهو يتم مقابل أجر يدفعه صاحب السلعة أو اخلدمة قوم بتحرير أو الفكرة للمؤسَّ
ى وكالة اإلعالنات.  اإلعالنات التِّجارية  واليت ُتَسمَّ

 ترجمة اإلعالن التِّجاري الدَّولي -3
ولية على اسرتاتيجيتني مها التنميط والتكييف.  يعتمد املرتمجون يف ترمجة اإلعالنات التِّجارية الدَّ

 التنميط -1.3
ر  عالناهتا كات الّدولية على اسرتاتيجية التنميط يف اتصاالهتا وبالتايل يف ترمجة إتعتمد العديد من الشَّ

 التجارية باعتبار الرتمجة عملية تواصٍل بني اللغات والثقافات. وتُ ْبىن هذه االسرتاتيجية على فكرة أنَّ 
شركات ببيع لاملستهِلِكني على املستوى العاملي يستهلكون املنَتجات واخلدمات نفِسها، مما يسَمح ل

دة ويف كل مكان ويرى الباحثون بأنَّ الشركات تتَّبع هذه ..تلك املنَتجات واخلدمات بطريقة موَّحَّ
 االسرتاتيجية ألسباب اقتصادية وثقافية، حبيث تتمثَّل األسباب االقتصادية يف أنَّ تكاليف احلمالت

افق مع بإنفاق أمواٍل على إعالنات تتو اإلعالنية املَوَحدة منخفضة نظرا ألنَّ الشركات غري ُمطالَبة 
ثقافة كل بلد من البلدان اليت تتواجد هبا. ُيضاف إىل ذلك أنَّ هذه االسرتاتيجية تساهم يف التَّعريف 

. بينما تتجلى األسباب الثقافية 17بالشركة على املستوى العاملي مما يؤّدي إىل حتسني صورهِتا التجارية
ى ب"الثقافة االستهالكية العاملية" اليت تعين توحيد العامل حتيف حماولة حتقيق فكرة ما ُيسَ  ت سقف مَّ

ثقافة واحدة. وتبدو هذه الفكرة واضحة من خالل ظهور مصطَلحات جديدة مثل مصطلح 
"املستهِلك العاملي" الذي ُيسَتخَدم للتعبري عن املستهلكني الذين يتشاركون عادات استهالكية معيَّنة 

 والت على الرغم من اختالف ثقافاهتم ولغاهتم، مما يعين التقليل من أمهية الثقافاتمثل املالبس واملأك
 احمللية. 
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( أنَّ استعمال اللغة اإلجنليزية يف احلمالت اإلعالنية Mathieu Guidèreويعترب ماتيو قيدار )
د بعض املعِلنني يالتنميطية له دافع إيديولوجي يتمثَّل يف هيمنة هذه اللغة على سائر اللغات، إذ  تعمَّ

العتقادهم بأنَّه ال ميِكن إجياد تعبري يساوي التعبري األصلي وبالتايل ال  18عدم ترمجة عنصر الشعار
وعادة ما تكون هلذه التعبريات خصائص معيَّنة للتأثري على نفسية املتلقي  .19ميِكن ترمجة ذلك الشعار

 Renéلغرابة اليت يعتربها روِّن إتُيمبل )أو لغرض ترسيخ الرسالة يف ذهنه ملدة طويلة مثل ا
Etiembleد املعِلن استعمال كلمات غريبة 20( خاصية اخلطاب اإلعالِّن احلديث ، حبيث يتعمَّ

عند املستهِلكني ال ِلشيء إاّل للفت انتباههم وإثارة فضوهلم. ويتفق ماتيو قيدار مع إتُيمبل يف ذلك 
. فهو 21ة"اليت تعربِّ عن احلقيقة اخليالية بكلمات جديد فيقول بأنَّ "اإلعالن يصنع مفرداته اخلاصة

يقصد تلك الكلمات اليت ينَبِهر هبا القارئ يف شكلها دون معرفة معناها. ويضيف قيدار يف هذا 
السياق أن القارئ "ال حيتاج بتاتا إىل التوغل يف احلقل الداليل للنص )اإلعالِّن( عند الوهلة األوىل 

 .22ضة للرسالة"الستنتاج اخلطوط العري
بناء على ما سبق، ميكن أن نقول أنَّ التنميط يف ترمجة اإلعالنات التِّجارية من اإلجنليزية إىل العربية 
يتم ساوء بواسطة عدم ترمجة اللفظة اإلجنليزية أو عن طريق ترمجتها ترمجة حرفية عند املتلقي العريب 

 تبدو له غريبة.
ليها احا أكرب عندما يتعلَّق األمر بالعالمات اليت يُقِبل عويبدو أن اسرتاتيجية التنميط تلقى جن

 Just(، إذ يُعترَب شعارها باإلجنليزية )Nikeاملستهلكون بكثرة مثل عالمة األحذية الرياضية نايكي )
do it كافيا ليعرف املستهلك أنَّ العالمة املعَلن عنها هي عالمة نايكي وحيدث األمر نفسه مع )

ل املرتمِجون عدم ترمجة هذا  .Think different))23( Appleل )شعار عالمة آبُّ  لذلك يُفضِّ
ى هذه العملية يف الرتمجة  النوع من الشعارات ونقِلها يف لغِتها األصلية إىل النص املرتَجم. وُتسمَّ

ة مب"بالنسخ". ومن أمثلة املنَتجات اليت مِشلتها احلمالت التنميطية والقت جناحا كبريا ميِكن ذكر عال
 . 24املشروبات الغازية كوكا كوال وعالمة السجائر مارلبورو وعالمة شفرات احلالقة جيليت

ا ا ال حترتم التنوع الثقايف واللغوي يف أغلب احلاالت كما أَّنَّ  إنَّ ما يُعاب على اسرتاتيجية التنميط أَّنَّ
. لذلك يبدو أنَّ 25ن التجاريتتميَّز باالفتقار إىل عنصر اإلبداع الذي يُ َعدُّ هامًّا يف خطاب اإلعال

ولية تتِّجه تدرجييا إىل اعتماد اسرتاتيجية خمتلفة حترتِم التنوع الثقايف والل غوي الشركات التجارية الدَّ
 والعادات والتقاليد اخلاصة بالبلدان اليت تنشط فيها.
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 التكييف -2.3
حني وظَّفه روجي  1972عام يعود ظهور مصطََلح التكييف يف جمال ترمجة اإلعالنات التجارية إىل 

( يف مقال بعنوان "أجبديات التكييف". وأطَلق بوافينو حيَنها Roger Boivineauبوافينو )
تسمية "املكيِّف" بدل تسمية "مرتِجم" على الشخص الذي يقوم بنقل نص إعالِّن من لغة إىل لغة 

خص ال يكتفي بالرتمجة بل البد له من اإل الشخص  بداع أي أن يكون مثلأخرى نظرا ألنَّ ذلك الشَّ
الذي قام بصياغة اإلعالن األصلي. وعرَّف بوافينو حينها مصطَلح التكييف بأنَّه يتجلَّى يف صياغة 
إعالن جديد ال خيتِلف عن اإلعالن األصلي من حيث الغاية، بينما ال يضطر املرتِجم إىل نقل أفكار 

ق غاي ىت إن تتطلَّب ة النص األصلي يف النص املرتَجم حالكاتب وال حىت أسلوبه بل جيب فقط أن حُيقِّ
. وإذا كانت غاية النَّص اإلعالِّن تتمثَّل أساسا 26ذلك أن خيتِلف أسلوب الرتمجة عن أسلوب األصل

يف إقناع املستهِلك بشراء املنَتج أو اخلدمة، فإنَّ املرتَجم ُمطاَلب بتحقيق هذه الغاية حىت وإن مل يكن 
ياغة وهبذا يكون بوافينو أول من اقرتَح على املرتمِجني أن يعتِمدوا على اإلبداع لص أمينا للنَّص األصلي.

 ترمجة جيِّدة، وهو أول من استخَدم مصطََلح التكييف يف سياق ترمجة اإلعالنات التجارية.
( وبول داربلنيه Jean-Paul Vinayأمَّا يف السياق العام للرتمجة، فقد عرَّف جون بول فيناي )

(Jean Darbelnet مصطَلَح التكييف بأنَّه اسِتبدال الواقع الثقايف االجتماعي يف النص األصلي )
مبا هو مقابل له يف ثقافة اللغة املرتَجم إليها حرصا على املعىن إذا كان الظرف املوصوف يف النص 

 من مصطََلح ، كما أطَلق بيرت نيومارك مصطَلحا قريبا27األصلي غريبا متاما عن اللغة املرتَجم إليها
التكييف وهو مصطَلح "املكافئ الثقايف" الذي قَصد به عمليَة استبدال كلمة يف ثقافة النص األصلي 

( اليت تبدو Baccalauréatبكلمة مكافئة هلا يف ثقافة النص املنقول إليه، مثل الكلمة الفرنسية )
 ( اليت تكافئها.A-levelغريبة وغري مفهومة يف بريطانبا، فتسَتبَدل بالكلمة اإلجنليزية )

ة  ه بعض الشركات لتنميط اتصاالهتا الّدولية حبجَّ وينتقد املداِفعون على اسرتاتيجية التكييف توجُّ
التشريعي والقانوِّن  اإلطار عدم ُتانس أنَّ  الّدويل، إذ يرى الباحثون املستوى على احلاجات ُتانس
 قواعد دولة فلكل ت،الكامل لالتصاال يُعترَب مبثابة عائق حيول دون حتقيق مشروع التنميط الدويل

هبا تتعلَّق بتنظيم التجارة واملنافسة كقوانني األسعار واجلودة والتغليف خاصة وقوانني
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طة بوابة املفردات الدخيلة نظرا ألَّنا تستقطب عددا  28 . وهناك من تَعتربُ اإلعالنات التِّجارية املَنمَّ
 .29ة وغريبةعليهم من خالل ألفاظ جديد كبريا من املستهلكني العتمادها على ممارسة التأثري النفسي

تمال على رتمجة اإلعالنات الِتجارية اإلجنليزية تأثريا سلبيا حملتأسيسا على ما سبق، ميكن القول بأنَّ 
راسة.   اللغة العربية وهذا ما سيتَِّضح يف اجلانب التطبيقي للدِّ

 بعض حاالت تسرُّب مفردات إنجليزية إلى اللغة العربية -4
سُيَخصَّص ما سيأيت من صفحات هذه الورقة البحثية لوصف وحتليل جمموعة من اإلعالنات التِّجارية 
اليت ميكن أن توضِّح بشكل تطبيقي مدى تأثُّر اللغة العربية بواسطة ترمجة اإلعالنات التِّجارية 

 اإلجنليزية. 
 تقدمي املدوَّنة -1.4

ن صفحة شركة ثة إعالنات ُتارية ثنائية اللغة مَّ مجعها متتمثَّل مدونة البحث يف عينة تتكوَّن من ثال
(KFC Arabia )شبكة االنرتنت، وهي إعالنات مأخوذة كنماذج، حبيث يوجد الكثري منها  من

وخاصة على شبكة االنرتنت. وسيتم حتليل هذه اإلعالنات التِّجارية وفق منهج وصفي نقدي لإلجابة 
زية ما مدى تأثري ترمجة اإلعالنات التِّجارية اإلجنليالبحث وهي : عن اإلشكالية املطروحة يف بداية 

 على اللغة العربية؟ وسيتم فيما يلي 
 وَرد اإلعالن باللغة اإلجنليزية على الشكل:، بوكس ماسرت()حالة إعالن وجبة  -1.4 

 
 .Box Master(: النُّسخة اإلجنليزية إلعالن وجبة 1شكل رقم )

 يوم www.facebook.com/kfcarabia/photos_stream?ref=page_internalمن موِقع 
 .14:34على الساعة  12/03/2013

 وتُرِجم على النَّحو التايل:

https://www.facebook.com/kfcarabia/photos_stream?ref=page_internal
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 ماسرت(: الننسخة العربية إلعالن وجبة بوكس 2شكل رقم )
 يوم www.facebook.com/kfcarabia/photos_stream?ref=page_internalمن موِقع 

 .14:35على الساعة  12/03/2013

نالحظ يف الشكلني السابقني وجود األلفاظ )راب( و)سبايسي( و)كالسيك(. وإن هذه األلفاظ 
ي العريب على العموم، وقد استخَدَمهما املرتِجم على الرُّغم من وجود مقابل هلما  هي غريبة لدى املتلقِّ

ة( ولفظة  (wrap)يف اللغة العربية، ففي هذا السياق ميكن ترمجة لفظة  بلفظة  (classic)بلفظة )لفَّ
ى هذه العملية يف الرتمجة بالنقل الصويت، حبيث  (.حارَّةبلفظة ) (spicy))تقليدي(، ولفظة  مَّ وُتسَّ

ز اهتمامه على اللغة  تُنَقل حبسب كيفية نُطِقها يف اللغة اإلجنليزية. وهكذا نرى بأنَّ املرتجم مل يركِّ
ز يف املقابل على األلفاظ اإلجنليز العربية وأنَّه مل يوظِّف مفرداهتا األصيلة، بل إ ية وتفادى ترمجتها نَّه ركَّ

 على الرغم من غرابتها لدى املتلقِّي العريب.
 حالة إعالن )وجبة زينجر( -2.4

 ورد اإلعالن باإلجنليزية كما يلي:
 
 

 
 .Zinger(: النسخة اإلجنليزية إلعالن وجبة 3شكل رقم )

 يوم www.facebook.com/kfcarabia/photos_stream?ref=page_internalمن موِقع 
 .15:07على الساعة  12/03/2013

https://www.facebook.com/kfcarabia/photos_stream?ref=page_internal
https://www.facebook.com/kfcarabia/photos_stream?ref=page_internal
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 ووردت ترمجته كالتايل:
 
 
 
 
 
 

 (: النسخة العربية إلعالن وجبة زينجر.4شكل رقم )
 يوم www.facebook.com/kfcarabia/photos_stream?ref=page_internalمن موِقع  

 .16:35على الساعة  12/03/2013

 Theإلجنليزية )انالحظ يف الشكلني السابقني توظيف املرتجم للفظتني )الكالسيك( كمقابل للفظة 
classic( كمقابل للفظة )( ولفظة )فيليهfilet وإنَّ ما يبدو من هذه الرتمجة هو أنَّ املرتجم قد .)

اعترب اللفظة )كالسيك( لفظة عربية ميكن تعريفها أو تنكريها وهذا ما هو واضح من خالل استعماله 
 ل"ال" التعريف. 

 (Filet Gourmetحالة إعالن ) -3.4
 :30اإلعالن التِّجاري باإلجنليزية كما يليورد 

 
 Filet Gourmet(: النُّسخة اإلجنليزية إلعالن وجبة 5شكل رقم )

 يوم  https://www.facebook.com/kfcarabia/photos_streamمن موِقع 
 .18:35على الساعة  12/03/2015

 وتُرِجم إىل العربية كما يلي:

https://www.facebook.com/kfcarabia/photos_stream?ref=page_internal
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 (: النسخة العربية إلعالن وجبة فيليه جورميه.6شكل رقم )

 يوم  https://www.facebook.com/kfcarabia/photos_streamمن موِقع 
 .19:50على الساعة  12/03/2015

حيتوي اإلعالنان التِّجاريان السابقان على لفظة )دبِّل( اليت وظَّفها املرتجم مقابال للفظة 
(Double دة على هذه اللفظة معتربا إياها (. ويبدو أنَّ املرتجم قد أخذ مبادرة إضافة عالمة الشَّ

ح على  ح عليهال ما يصِّ ن أن األلفاظ األخرى من إدغام وغريه. غري أنَّ م اميكلفظة عربية عادية يصِّ
ينجرَّ عن توظيف هذا الفعل هو توظيف أفعال أخرى وحتويلها مبا يتناسب مع السياق املراد استعماله 
د من قابلية تلقي القارئ إياه. ُيضاف إىل ذلك  فيه، ويبدو هذا األمر ُمتِعبا باإلضافة إىل عدم التأكُّ

 اللغة العربية موجود يف األصل وهو الفعل )ضاِعف(.أنَّ املقابل يف 
سَتخَدمة يف هذا البحث  :خاتمة 

ُ
إنَّ ما ميكن قوله تأسيسا على ما سبق هو أنَّ اإلعالنات التِّجارية امل

خيلة على اللغة العربية، وهكذا ميكن أن نقول بأنَّ اإلعالنات  متثل بوابة للمفردات اإلجنليزية الدَّ
ا–لى نفس منهج هذه اإلعالنات التِّجارية املرتمجَة ع طرا حقيقيا ميكن أن تشكل خ -وهي كثرية جدًّ

 على اللغة العربية وألفاظها األصيلة اليت تفقد وظائفها تدرجييا إىل أن ُتستبَدل بشكل َّنائي بألفاظ
 إجنليزية دخيلة.

ة هو تأثري سليب كما بيبنا على ما سبق، يتَِّضح أنَّ تأثري ترمجة اإلعالنات التِّجارية على اللغة العر 
ق ُمفردات وتراكيب  نرى بأنَّه ميكن يف املستقَبل أن تتدفَّ سبق تبيانه بأمثلة تطبيقية. وعليه فنحن 

كثرية من اللغة اإلجنليزية إىل اللُّغة العربية بواسطة ترمجة اإلعالنات التِّجارية، وأن ُتصِبح ألفاظ اللغة 
سات املسؤولة عن ترقي العربية األصيلة شيئا من املاضي ما مل ة تكن هناك إجراءات تتَِّخُذها املؤسَّ

 اللغة العربية مثل تنظيم امللتقيات واأليام الدراسية
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 .في إدارة المشاريع لالبتكاركآلية    Ms-Projectبرنامج 
 .بسكرة محمد خيضر، جامعة، عزيزة بن سمينة د.

 .جامعة تبسة ،منجية بورحلةأ.                        
 :لملخصا
 التفوق على يف احامس اللتكنولوجيا دور  يصبح ،والتغيري املستمر الشديدة باملنافسة يتسم عامل ويف إنه 

بشكل  املعلوماتو  قواعد البيانات توفري يف الفعال دورها اآللية للحاسبات كان  هنا ومن املنافسني،
بديال  االبتكار يشكلكما   ،لفعالةا اختاذ القرارات يف واملساعدة واجلهد الوقت يوفر مما ،سليم وسريع

كنولوجيا ت من خالل ما أنتجته إبتكارات ثورةذلك و ناجحا يف جمال إدارة املشروعات،  إسرتاتيجيا
 بروجكت فتبرنامج ميكروس يعدالربامج احلاسوبية الفعالة،حيث جملموعة من  املعلومات واإلتصاالت

أنه يساعد يف  إذ ،من أبرز هذه الربامج وأكثرها إستخداما يف ختطيط وجدولة ورقابة املشروعات
اإلحتفاظ خبط سري املشروع يف املسار الصحيح، من ختطيط وجدولة لألنشطة واملوارد وكذا التكاليف، 

 لمشروعل املتاحة ردللموا الفعال اإلستخدام من وكذلك إمكانية متابعة تقدم نسب اإلجناز والتأكد
 .منه املطلوبة وحتقق األهداف

 .Ms-Projectبرنامج التخطيط الشبكي،  ، إدارة املشاريع، االبتكار الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

     It’s in a world of intense competition and constant change of technology 

becomes a critical role in the superiority over competitors, and here was the 

role of computers her effective in providing bases and information properly and 

fast, which saves time and effort and help in effective decision making, and the 

successful innovation a strategic alternative in the field of project management, 

through what produced innovations of information and communication 

technology revolution for a groupe of effective software, the microsoft project 

program and is one of the prominent of these programs and most commonly 

used in the planning, scheduling and control of projects, it helps to keep the 

course of the project in line track of the planning and scheduling of activities 

and resources, as well as the possibility of tracking the progress of completion 

rates and ensure the effective use of available resources for the project and 

achieve the disered goals of which. 

Key words: Innovation , Project Management, Network Planning, Microsoft 

Project Program. 
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 :المقدمة
يف ظل تعقد بيئة األعمال وإزدياد حاجة إدارة املشاريع إىل إختاذ قرارات تتسم بالسرعة والدقة، ظهرت 

 طورة إلختاذات احلديثة يف بناء أساليب متاالبتكار و  احلاجة إىل اإلستفادة من التطورات التكنولوجية
أكثر رشدا، متمثلة يف إتباع مناذج شبكات األعمال اليت متكن إدارة أي مشروع من القيام  قرارت

دائل ملتخذ باإلضافة إىل ما توفره من ب ،بوظائفها على أكمل وجه، كالتخطيط والرقابة لزمن املشروع
ىل ختفيض إفيستطيع إختيار أفضل البدائل املناسبة إلمكانيات املشروع وحاجاته، كما تسعى  ،القرار

إال أهنا  ،التكاليف الذي يعد هدفا إسرتاتيجيا إلدارة املشروع، ورغم كل ما توفره إدارة املشروعات
 ،بقيت حمدودة الفعالية بسبب قلة دقة املعلومات وهدر الكثري من الوقت إلختاذ القرارات اإلدارية

 بإعتباره ع،واإلبدا  االبتكاروالسرعة الفائقة يف الذي يرجع إىل تزايد حجم املشروعات وتعقدها، 
مات بدخول تكنولوجيا املعلو و  ، ومنهالعامل األول يف جناح وريادة املشروعات ومتيزها عن غريها

، إىل عامل إدارة املشروعات بدأ هذا اإلشكال يف التالشي، بتكار واإلبداعلإل احلاجة ظهورو  واإلتصال
 يط وجدولة ومراقبة املشروعات، تتوفر علىمما أدى إىل وضع برامج حاسوبية جاهزة مهمتها ختط

ا يسمح باإلستغالل األمثل لكافة اإلدارات وخاةة يف إدارة ، مبالعديد من اإلمكانيات والقدرات
 أزمنة وتكلفة املشروعات على إختالف أنواعها.

 على ضوء ما تقدم، سيتم يف هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية:    
 ؟"كآلية لإلبتكار في مجال إدارة المشاريع  Ms-Project تطبيق برنامج ما مدى تأثير" 

 :أهمية الدراسة
 اتباره موردإدارة املشروعات، بإع يف االبتكارتتمثل أمهية الدراسة يف تسليط الضوء على موضوع   

يف ظل التحوالت السريعة اليت تفرضها جمموعة من التغريات كالتسارع التكنولوجي، العوملة،  فعاال
ي يعد من ذال Ms-Projectتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، ومن بني هذه الربامج برنامج 

إدارة  تيحباملرونة والكفاءة والسرعة، وييتسم  ، حيثات الفعالة يف جمال إدارة املشاريعاالبتكار أبرز 
 شاملة للوقت والتكلفة واملوارد، ومنه البلوغ لألهداف املطلوبة.
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 :أهداف الدراسة
 ،األمهية ،ملفهوما ، بالتطرق إىلاالبتكاربينما هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على أبرز أساسيات     

خالل من  إدارة املشاريعإضافة إىل حتديد األسس النظرية اليت تقوم عليها  ،األنواعو  املراحلأبرز 
 أبرز الربامج احلاسوبية املستخدمة يف إدارة املشاريع كآلياتاملراحل، التحليل الشبكي و  املفهوم،
 كآلية لإلبتكار يف جمال إدارة املشاريع.  Ms-Projectتطبيق برنامج  التطرق إىل وأخريا ،لإلبتكار

 احملاور التالية: تناولوستتم اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل 
 .االبتكارماهية  :أوال

من مظاهر أداء املنظمات واألمم، وهو فكرة جديدة أو سلوك جديد  اأساسي امظهر  االبتكاريعد  
نه يسمح هو أ االبتكارمن قبل الفرد أو إدارة املؤسسة أو السوق،  ذلك أن السبب الرئيسي ألمهية 

وذلك لتكون قادرة على إجياد وإكتشاف منتجات  ،أن تتفاعل مع التغريات بسرعةبللمنظمات 
لعمالء يصبح أكثر إستجابة ملتطلبات احماية من البيئة غري املناسبة، و وأخريا لل ،وأسواق جديدة

 املتغرية وأمناط احلياة، ومنه أكثر ديناميكية من أي وقت مضى.
 ي:يل ها كمالقد وردت العديد من التعاريف لإلبتكار، سيتم ذكر  :االبتكارتعريف  -1
 مدخالهتا أحد يار االبتك التفكري يكون أن تتطلب ديناميكية عقلية عملية بأنه" االبتكاريعرف  -

 ديدالتج أن على التأكيد مع ،القائمة للمنتجات جديدة خلق إستخدامات أو جديدة أفكار لتطوير
 ،والتغيري بتكاراال حول تدور دورة بأهنا االبتكار ديناميكية وةف أفضل. وميكن شيئا يكون جيب أن

 "1خطية الدورة تكون هذه ال حبيث
اج هيكلة إنتإنتاج سلعة جديدة بإعتماد طريقة عمل جديدة وإدخال بأنه "كما يعرف أيضا   -

 "2واحلصول على مورد جديد جديدة وفتح سوق جديدة
يضيف  ،جديد هو قدرة املؤسسة على التوةل إىل ما هو االبتكارميكن القول أن  ،سبق من خالل ما

، من خالل طرح منتجات وخدمات جديدة يف السوق أو قيمة أكرب وأسرع من املنافسني يف السوق
د خلدمة ، يطور فيما بعأحباث قد تؤدي إىل إخرتاع ما االبتكاروسائل جديدة إلنتاجها، وتسبق 

 السوق.
  3يلي: ، فيمااالبتكارتكمن أمهية : االبتكارأهمية  -2
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 العصف قفر  خالل من اجلماعي والتفاعل التفكري يف الشخصية املهارات ويراكم ينمي -
 الذهين؛

 مستوى على أو املنظمة مستوى على املشكالت ملعاجلة تصنع اليت القرارات جودة من يزيد -
 العمل ببيئة اخلاةة لكوت ،والتسويقية واملالية الفنية املختلفة اجملاالت يف وإداراهتا، قطاعاهتا

 االجتماعية؛
 املنتجات؛ جودة من حيسن -
حيث  من املنظمة زمتي يف يسهم مما ،وآخر جديد منتج تقدمي بني الفرتة تقليل على يساعد -

 بالوقت؛ التنافس
 للمنظمة؛ التنافسية القدرة وتعزيز خلق على يساعد -
 املبيعات؛ حجم وزيادة لتفعيل سبل إجياد على يساعد -
 ذلك إىل ةباإلضاف ،عمالئها لدى املؤسسة عن طيبة ذهنية ةورة وتعزيز خلق على يساعد -

 احتكار جزئيب هلا يسمح قد ،قبل من أحد إليه يسبقها مل لالبتكار املؤسسة تقدمي فإن
 .االبتكار كثافة  درجة حسب وذلك ،للسوق ومؤقت

ضرورة حتمية تسعى إليه كل مؤسسة مهما كانت طبيعتها، وتتمثل  االبتكار: االبتكارمراحل  -3
 4يلي: كما  االبتكارمراحل عملية 

 ثقافة تطويرب اإلهتمام خالل من ،االبتكار أفكار توليد يتم املرحلة هذه يف: األفكار توليد -3-1
 حصول سهولة ىلإ يؤدي اإلتصاالت، مما عرب األفراد بني اجلديدة املعلومات إنتقال وتشجيع املؤسسة
 طريق عن أو ،واملوردين واملمولني الزبائن راءكآ  وأساليب خمتلفة بطرق املعلومات هذه على املؤسسة
 املمكن تطبيقهاو  املناسبة اجلديدة األفكار إختيار مث ومن اجلديدة، الصناعية عن التكنولوجيا البحث

تاح اإلنتاج وهيكل األفراد طرف من
ُ
 .املالية املؤسسة وقدرة امل

 وضع اللمن خ وذلك ،مشروع إىل اجلديدة األفكار حتويل يتم :مشروع إلى الفكرة تحويل -3-2
 املطلوبة، العمل ونوع وسائل تطبيقه، وحدود املستخدم التجديد نوع يتضمن تطبيقي خمطط

 لزبائنا إحتياجات وفق الظروف لكل هذه مناسبة دراسة مع املستخدمة، احلديثة والتكنولوجيا
 البحث تكاليف نم االبتكار مشروع تكاليف بتحديد املؤسسة تقوم ذلك، إىل باإلضافة املستهدفني،
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 ووضع دراسة ة،التجاري أو الصناعية الناحية من سواء املشروع بإنطالق والتكاليف املتعلقة والتطوير
 واكبةم أي ،االبتكار شروعم املنافسني لنتائج فعل ورد بالسوق املتعلقة والتطورات املبيعات بتوقع تتعلق

 .حلظة أي يف إدخاهلا ميكن واليت ،حميط املؤسسة يف احلاةلة اجلديدة التغريات
 حيث سة،هبا املؤس تقوم خطوات جمموعة من املرحلة هذه تتألف واقعيا: المشروع تتويج-3-3

 اجلديدة )اهليكل تاجاإلن وسائل من جاهزية التأكد من هلا يسمح جترييب منتوج بإنتاج األخرية هذه تبدأ
 ويسمح اجلديدة، التكنولوجيا تطبيق يف املتخصصة اليد العاملة كفاءة  ومدى األولية واملواد اإلنتاجي(

 بعدها تنتقل املوزعني،و  واملوردين الزبائن فعل ورد آراء بتحليل املعنية للمؤسسة التجرييب املنتوج هذا
 ميكن أنه أي ية،باملرونة والقابل التصنيع عملية تتصف أن البد حيث الفعلي، اإلنتاج إىل املؤسسة

 املنتوج صبحي التصنيع عملية مالكتإ اإلنتاج، وبعد أثناء حلظة أي ويف جديدة تعديالت أي إضافة
 السوق. إىل للولوج جاهزا

 5يلي: ات، إىل نوعني كمااالبتكار سيتم تقسيم  :االبتكارأنواع  -4
ستخدمة واملنتجات اإلنتاجية املات اليت تتعلق بالتكنولوجيا االبتكار هي  ات الفنية:االبتكار  -4-1

 إىل تطوير األداء الفين باملنظمة وذلك: االبتكارويهدف هذا  ،اليت تقوم املنظمة بإنتاجها
 بإضافة أنشطة جماالت أو خطوات جديدة إىل نظم اإلنتاج أو اخلدمات باملنظمة؛ 
  تنتجها املنظمة من قبل.تقدمي منتجات أو خدمات جديدة مل 

كل   جتماعياالويقصد بالنظام باملنظمة،  االجتماعيتعلق بالنظام ت ات اإلدارية:االبتكار  -4-2
 البتكاراما يرتبط بالعالقات اليت بني األفراد الذين يتفاعلون معا لتحقيق هدف معني. ويشمل 

 راد والبيئة.التبادل بني األفو  االتصالية تعلقة بعملاإلداري القواعد و األدوار واإلجراءات واهلياكل امل
 .مدخل نظري إلدارة المشاريع :ثانيا

ئل تطوير أحد وسا باعتبارها ،تعد إدارة املشروعات من أبرز املوضوعات اليت تتناوهلا علم اإلدارة
 من -شروعوتنسيقها خالل حياة امل-اجملتمعات واملنظمات، فهي فن توجيه املوارد البشرية واملادية 

 ،خالل إستخدام التقنيات احلديثة، لتحقيق األهداف احملددة، بالطريقة اليت متكن من إجناز املشروع
 وفق الوقت احملدد واجلودة املطلوبة وبالتكلفة املناسبة.

 يلي: لقد وردت العديد من التعاريف، سيتم ذكرها كماتعريف إدارة المشاريع:  -1
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تطبيق املعارف، املهارات، األدوات والتقنيات على نشاطات املشروع تعرف على أهنا " -
 "6لتحقيق إحتياجات املهتمني باملشروع، وماهو متوقع من املشروع أو أكثر من ذلك

 على يطرةوالس التنفيذ التخطيط، عملية عن املسؤولة اإلدارةأهنا على " كما تعرف أيضا -
 " 7روعاملش تنفيذ وقت وضغوطات ملواجهة التكلفةاملوارد )العاملني،املعدات،املواد( 

 إجناز انلضم اإلدارية األنشطة مجيع ممارسة عن املسؤولة " أهنا اإلدارةعلىتعرف أيضا  كما -
 ."8عالةواملتابعة الف عملية اإلشراف خالل من الوقت احملدد وضمن تكلفة بأقل املشروع

 اةةوخ ،العلمية األساليب تخدامإستعد إدارة املشاريع اإلدارة املسؤولة عن  ،من خالل ما سبق
 الفعال واإلشراف يذالتنف ومتابعة املشاريع وجدولة التخطيط عملية مزاولة يف العمليات حبوث أساليب
 اليت غوطاتالض ومواجهة ،التكاليف بأقل االحتياجات تلك ومقابلة ،املتاحة املوارد على للسيطرة
 يف التنفيذ مليةع أمام عائقا تقف وعقبات متغريات من املشروع تنفيذ جمال يف اإلدارة هلا تتعرض
 احملدد. الوقت

 9:يلي مير املشروع يف حياته بعدة مراحل، تتمثل فيما مراحل دورة حياة المشروع: -2
، حيث يتم له ستعدادهي املرحلة األولية يف إطالق فكرة املشروع واإل مرحلة بدء المشروع:-2-1

توي على حت حتديد مدير املشروع وينطلق املشروع رمسيا من خالل وثيقة موقعة تسمى وثيقة املشروع،
 .شروعاملطلوبة لتنفيذ امل االحتياجات عدة عناةر كاهلدف من املشروع، وطبيعته وكذلك كافة

: يف هذه املرحلة يعمل مدير املشروع على حتسني مستوى أهداف مرحلة تخطيط المشروع -2-2
شكل مسار تاملشروع ومتطلباته وتطوير خطة إلدارته، وهذه األخرية هي عبارة عن جمموعة خطط 

العمل املطلوب لتحقيق األهداف وتلبية متطلبات املشروع، ويدخل ضمن نشاطات هذه املرحلة 
من خالل وضع موازنة للمشروع وحتديد جدولة مهام ونشاطات  ،روعتوزيع وتسوية املوارد الالزمة للمش

 .وأعمال املشروع

يف هذه املرحلة يعمل مدير املشروع على تنسيق وتوجيه موارد  مرحلة تنفيذ المشروع: -2-3
 يث تكتملح ،املشروع واإلشراف على االنتهاء من خطته، أي تنفيذ كافة اخلطط على أرض الواقع

 املشروع.مجيع مالمح 
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ا حيث يكون خالهل ،هي املرحلة األخرية من دورة حياة املشروعمرحلة إنتهاء المشروع: -2-4
 املشروع جاهزا للتسليم بعد أن اكتملت كافة نشاطاته وأعماله املطلوبة.

ظهرت تقنيات إدارة املشروعات أثناء احلرب العاملية  :10التحليل الشبكي في إدارة المشروعات-3
الذي  ،Bar Chartاألوىل، عندما ةمم العامل األمريكي هنري جانت خمطط األعمدة البيانية 

وقد جاء هذا املخطط تلبية حلاجة ضباط اجليش ملثل "،Gantt Chart"مسي بإمسه خمطط جانت 
ميمه ة على املشروعات أثناء تلك احلرب، حيث مت تصهذه األداة املساعدة يف عملية التخطيط والرقاب

 أوال من أجل رقابة عنصر الزمن يف املشروع، مث إستخدامه فيما بعد لتقليص الزمن الالزم لتنفيذ
كمخططات العمالة منه خمططات أخرى   واشتق 1917العامل خمططه عام  هذاقد طور ، و املشروع

لعدم قدرته على تفصيل أنشطة املشروع، وتوضيح لكن بعد قصور هذا املخطط  ،واملوارد األخرى
العالقات املنطقية بني تلك األنشطة من جهة، وظهور املشروعات اإلنتاجية الضخمة واملعقدة من 
جهة أخرى، مما دفع بضرورة البحث على أساليب جديدة تالئم ضخامة املشروعات وإزدياد درجة 

يليب حاجات يعاجل عيوبه و الذي ططات الشبكية نتيجة مطورة ملخططات جانت املخ، وتعد تعقيدها
 يلي: مادي، ومن أبرز املخططات الشبكية، التطور التقين واإلقتصا

تعد أداة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة املشروعات الضخمة  :CPMطريقة المسار الحرج  -3-1
عامل زمين واحد لكل نشاط فقط، وتقوم على أساس حتديد جمموعة األنشطة  واملعقدة، بإستخدام

اليت جيب أن تعطى إهتماما خاةا يف التخطيط و التنفيذ، ألن إكمال املشروع يف وقت حمدد 
 وبتكاليف حمددة، يعتمد إىل درجة كبرية على األنشطة الواقعة على املسار احلرج.

املديرين من ختطيط وجدولة مكنت هذه التقنية  :PERTومراجعة البرنامجتقنية تقويم  -3-2
م، بتوظيف ثالث تقديرات زمنية لكل نشاط هي: الزمن املتشائ ،ومراقبة املشروعات الضخمة واملعقدة
وذلك  ،تماليةالنشاط بطريقة إح حيث يقدر الزمن الالزم لتنفيذ ،الزمن املتفائل، الزمن األكثر إحتماال

 .على توزيع بيتا اإلحتمايل عتمادباإل
للتغلب على العديد من  ظهرت هذه الطريقة :GERTتقنية التقويم والمتابعة البيانية -3-3

دم التأكد درجة ع وب تقييم ومراجعة الربنامج، ومنهااحملددات املرتبطة بكل من املسار احلرج وأسل
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ملتوقع أن فمن ا ،بالنسبة لنشاط معني، وليس عدم التأكد بالنسبة لزمن نشاط معني، وعلى ذلك
 على درجة التأكد من وجود نشاط معني. ايتغري شكل شبكة األعمال بناء

ولوجيا دخلت تكنالبرامج الحاسوبية المستخدمة في إدارة المشاريع كآليات لإلبتكار:  -4
اهزة  ج مما أدى إىل وضع عدة برامج حاسوبية ،واإلتصاالت إىل عامل إدارة املشروعات املعلومات

 ، مهمتها ختطيط وجدولة ومراقبة املشروعات، ومن أهم هذه الربجميات،كماكآليات لإلبتكار واإلبداع
 11يلي:

وال يزال حىت اليوم من أكثر الربامج  ،1983الذي مت وضعه سنة  Primaveraبرنامج  -
هر أول وقد ظ ،هو برنامج من الربامج املعاةرة واملوجهة إلدارة املشروعاتو  ،إنتشارا وأعظمها مشوال

 يماوحيوي العديد من املزايا ممثلة ف ،وهو موجه للحسابات الكبرية والصغرية، 1983إةدار له سنة 
 يلي:

 سهولة اإلستخدام؛ 
 سهولة التعلم؛ 
  والتصنيف؛التنوع اهلائل يف املعلومات مع الفرز 
 يتيح إدارة شاملة للمشروع من حيث إدارة الوقت، إدارة املواد، مراقبة التكاليف؛ 
 تناول عشرة آالف نشاط للمشروع الواحد؛ 
 التخطيط والرقابة يف حالة تعدد املشروعات؛ 
 .السماح بتغيري أسعار املوارد يف فرتات خمتلفة، وهذا يتيح معاجلة حاالت التضخم

  
ويعد  ،Scitorمن قبل مؤسسة  1994الذي أوجد سنة  ،Windows 6 جمدول املشروع -

ر التكلفة ساعد يف عملية الرقابة لعناةوي، سهلة اإلستخدام يف ختطيط املشروعهذا اجملدول جمموعة 
 واملوارد؛

 -Ms 2000يسعى مديرو املشروعات اليوم ومديرو التخطيط خصوةا إىل إستخدام برنامج  -
Project  املقدم من شركةMicrosoft  اليت تعين بإدارة املشروعManagement 
Project للمستخدم إمكانية جدولة وتتبع أنشطة املشروع كافة، وميكن ، حيث يتيح الربنامج
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، وجدولة وختصيص املوارد Pertاملستخدم من إعداد خمطط جانت واملخطط الشبكي بأسلوب 
 املشروع. ورقابة التكلفة والزمن وحتليل خماطرة

 .كآلية لإلبتكار في مجال إدارة المشاريع  Ms-Projectتطبيق برنامج ثالثا: 
من خالل ما تقدمه من ختطيط  ،سامهت برامج احلاسوب مسامهة كبرية يف جمال إدارة املشروعات

وجدولة زمنية للمشاريع وكذا مراقبة تنفيذها، وجند أن هناك الكثري من الربامج املتخصصة يف إدارة 
إنطالقا من  ،يف إختاذ القرارات املناسبةو  واإلبداع، االبتكاريف عملية  املشروعات اليت تساعد املدير

 ه الربامج.أنظمة معلومات حاسوبية توفرها العديد من هذ
: برنامج ميكروسوفت بروجكت من Ms Project12 بروجكت تميكروسف برنامج -1
ن إستخدام هذا الربنامج من قبل من يقوم بإجناز عمل ةغري كامج املفيدة يف جمال األعمال، وميالرب 

وميثل برنامج  ،وذلك ملساعدته يف متابعة العمل بطريقة دقيقة ومنظمة ،أو عمل كبري متعدد األنشطة
باإلضافة  ،بروجكت أحد برامج إدارة املشروعات اليت تتسم باملرونة والكفاءة والسرعة ميكروسفت

 Ms Project بروجكت ميكروسفتإةدارات من برنامج إىل البساطة والوضوح، وتوجد عدة 
، وبالرغم من تعدد اإلةدارات فإن 7رقمه  2000يعمل من خالل ويندوز واإلةدار الذي 

 .إستخدامها يتماثل إىل حد كبري
 يتميز برنامج ميكروسفت في إدارة المشاريع: Ms-Projectمزايا تطبيق برنامج  -2

مبجموعة من املزايا اليت جعلته من أكثر الربامج إستخداما يف جمال  Ms- Project بروجكت
 13يلي: املشروعات، إذ ميكن إجيازها فيما

 بروجكت ميكروسفت يقوم برنامج Ms Project  وع والوقت اخلاص حبساب تكاليف املشر
على ما يتم إدخاله من معلومات، وميكن بسرعة إعادة احلساب إلهناء تعارض  اإعتماد ،بإجنازه

 واحلفاظ على التكاليف داخل نطاق امليزانية أو الوفاء باملوعد النهائي احملدد للعمل؛ ،تعيني املوارد
 بروجكت يوفر برنامج ميكروسفت Ms- Project  طرق عرض وتقارير تتيح بنقرة واحدة

باملاوس على زر أي منها جمموعة هائلة من املعلومات، وبذلك مل تعد هناك حاجة إىل كتابة 
اد رئيس العمل وإذا أر  ،تقرير يطلبه رئيس العمل بشكل مفاجئ عن التكاليف اإلمجالية للمشروع

 فإنه يلجأ إىل طباعة ما يظهر على شاشة العرض؛ ،معرفة قيمة هذه التكاليف
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 الربط بني أنشطة املشروع؛ 
  نامج؛أسلوب تقييم ومراجعة الرب  باستخدامإمكانية تعديل اخلطة، إضافة إىل حتليل املخاطرة 
 ترميز األنشطة حبروف وأرقام؛ 
 مقارنة اخلطة بالواقع؛ 
 إلجناز؛إسقاط العمل الشبكي على مقياس زمين مع حتديد تواريخ ا 
 أي نشر بيانات املشروع على شبكة األنرتنت؛ ،إمكانية اإلتصال 
 تبادل املعلومات مع برامج أخرى؛ 
 إمكانية طباعة التقارير، واحلفظ التلقائي مللف املشروع؛ 
 بروجكت ميكروسفت يوفر برنامج Ms Project عددا من أدوات اجلدولة والتتبع املتميزة، 

 دة من العمل لتطوير أساليب فعالة إلدارة املشروعات.واليت تعد نتاجا لسنوات عدي
: Ms Project14 بروجكت أدوات التخطيط والرقابة في برنامج  ميكروسفت -3

من أدوات اجلدولة واملتابعة، اليت  اعدد Ms Project بروجكت يتضمن برنامج  ميكروسفت
قاولون والتنسيق ما بني إدارة املشروع وفريق العمل وبني أةحاب املصاحل وامل تكون مبثابة حلقة اإلتصال

 الذين ينفذون خمتلف األعمال باملشروع.
لتمثيل البيانات  تعد الطريقة األساسية: Gantt Chartغانت  طريقة عرض مخطط-3-1

 ةورة جدول، إذ تعرض بيانات أنشطة املشروع يف Ms Project بروجكت يف برنامج ميكروسفت
مع وجود متثيل رسومي لألنشطة مرتبة عرب شريط زمين أفقي، وبوجود  ،إلكرتوين مكون من أعمدة

البيانات يف األعمدة ميكن فهم عناةر كل نشاط وإستعراض املدة اخلاةة هبا يف مساحة التخطيط،  
ما يتعلق يكما يتم إستعراض كل هذه املعلومات يف ةفحة واحدة يف فهم ما حيدث يف املشروع ف

 بالوقت والتكاليف.
متثل هذه الطريقة : Network Diagramطريقة عرض  شبكات األعمال -3-2

إلستعراض التنظيم العام لألنشطة يف خطة عمل ما، وذلك من خالل جمموعة من مربعات األنشطة، 
لعرض اوتشتمل تلك املربعات على خطوط رابطة تشري إىل عالقات الوقت بني األنشطة، ويف طريقة 

ري األنشطة س ني، إذ تبني كيفية إستعراضيتم إستعراض بيانات األنشطة من اليسار إىل اليم ،هذه
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ذي حتاول ولكن أيضا بالنسبة للعمل ال ،ليس فقط مبا يتعلق بالوقت ،وفهم ما جيري داخل املشروع
 إجنازه.

ع املساعدة يف التواةل ميف  إن فائدة التقارير تتمثل :Reportsالتقارير  طريقة عرض-3-3
تكاليف وكيفية تراكم ال ،املشاركني اآلخرين بشأن املشروع وإعطاء معلومات عن  تعيينات املوارد

واألنشطة اليت حترز تقدما وتلك اليت ستلحق هبا، وميكن اإلستفادة من التقارير املضمنة أو ختصيص 
أبرز فوائد  من هة بالنسبة للمشروع، كما أنحبيث تشمل البيانات اليت متثل أمهية كبري  ،هذه التقارير

اية هن عديدة ومتنوعة وهي تلزم أثناء تقدم العمل ويفإستخدام الربنامج قدرته على إنتاج تقارير 
 على فئات من التقارير. Ms Project بروجكت ميكروسفت املشروع، إذ حيتوي برنامج

 :الخاتمة
وإزدياد  ،ادة املنافسةوزي التطورات السريعة والتغريات املستمرةيف ظل املعطيات اجلديدة املتمثلة يف 

بها والتجديد من الضروريات احلتمية اليت تتطل االبتكارأةبح  ،اتشروعامل وضخامة درجة التعقد
 ،نظرا ملا يقدمه من القدرة على تطوير وإكتشاف أساليب حديثة للتخطيط الشبكيهذه الديناميكية، 

تساهم يف إمتام املشروع على أفضل وجه ممكن يف أقل زمن وأقل تكلفة وأقل خماطرة،  إضافة إىل 
مسامهة برامج احلاسوب مسامهة كبرية من خالل ما تقدمه من ختطيط وجدولة زمنية للمشاريع وكذا 

-Msامج نإال أن بر  ا اجملال،هذ مراقبة تنفيذها، وجند أن هناك الكثري من الربامج املتخصصة يف
Project  عديد من ال والذي له ،إستخداما يف إدارة املشروعات كثراألمن أبرز األساليب الفعالة و

 حيث تنبع أمهية هذا الربنامج من السرعة يف، اإلمكانيات والقدرات املعتمدة على ةحة املدخالت
وتعديل اخلطة أثناء رقابة عملية التنفيذ، والدقة يف النتائج وإكتشاف أخطاء  ،إجناز حسابات اخلطة

مما يسمح  ،وخاةة عندما تعدل البيانات املدخلة إىل احلاسوب ،احلساب والسرعة يف عرض النتائج
ج من خالل ضبط سري األعمال وفق الربنامبتحقيق إدارة من شأهنا أن تزيد من فعالية املشروعات 

 ا لتحقيق األهداف املسطرة.املخطط هل
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  (2014-2001) -دراسة تقيميه –سياحية ) الجزائر، تونس ( ال التجربة
  1 جامعة باتنة،  د. عيساني عامر   

 جامعة الطارف  ،أ. عيساني ربيع
  ملخص:

املع فس  يفأس باح غبس اإلنةننننانس فهي ل تبطس تعترب صنننن الس احةننننأامس لص اعا احلنننن الا  احتلنننن         
ختطي احل ود وعي تةنننننننننننناعا يف مل ادل م اس امل  احعمل ا  وختطأح امل ت احةننننننننننننأامأس وتط   عا و تا و 

تذحأل احلنننع با   واح وحس احةنننأامأس بتط    و  ةنننا ل تتا ا حتتطا املتطملبا  املتت دل حملةننناط   
  يفحةأامأس دراسس تقأملأه حملتت بس ا س ق م املقاحس يف عذه  و املشكت  احيت ت اجه ص الس احةأامس

        (2014-2001ال لص ) اجلزاط   ت نس(  حملفرتل )
 .: ص الس احةأامس  احت ملأس احةأامأس  احةأامس املةت السكلمات مفتاحيه

  Résumé 

L’industrie touristique est l’une des plus importantes industries 

d'exportation. Elle est liée au désir humain de connaître et de dépasser 

ces propres frontières, comme elle contribue au  développement de  la 

ville et de l'urbanisme.Dans ce papier, nous présenterons l'étude 

évaluative de l'expérience touristique en Algérie, Tunisie, pendant la 

période 2001-2014.  

 Mots clés: développement touristique, L’industrie touristique, 

développement du tourisme durable. 

 مقدمة:
  حق  املداد االعتملام يف امل مملس األخريل باحةننننأامس و احت ملأس احةننننأامأس حتشننننابكا ا لة  طالا  ا ريل

  و ت لأا رصأ  لأزات امل ف لا   و لص مث املةامهس يف احت ملأس ح ورعا يف خملق ف ص لملل ج   لو 
اال تلنننناد س  ؤك تاا  اح راسننننا  احل   س ات صنننن الس احةننننأامس تع  لص اسنننن   احلنننن الا  لص مأ  
 قأق لع ال  اح مل   حذا جن  احك ري لص اح ول اح الأس تةنننننننننننعا ؤ  تةننننننننننن ري اافس احةنننننننننننبل  حتق   

       تمللس حتكفل  قأق األع اف امل ج ل لص تط     طالها احةأاميتةهأت  ت لملها باحتش  عا  اح
واملتتبة حملبأانا  اخلاصنننننننننننننس باحةنننننننننننننأامس احعاملأس ب  لأها اح اخملأس واخلارجأس  تم  ات صننننننننننننن الس 

فق   احةننننأامس    اصننننب م وام ل لص اارب احلنننن الا  يف احعاك ؤت ك تكص ااربعا لملا اإل ت  
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و تط ر لام    2010لملأ ت سننننننننننننننناط  لام 949احناء احعاك م ايل  بملغ ل د احةنننننننننننننننأا  يف  تمل 
لملأار  1245حن    2014لملأ ت سننننننناط  املا بملغ ؤنفا  احةنننننننأا  حعام 1133 حألنننننننب   2014

دوالر  وتت  ة بعض اهلأئا  احةننننننأامأس اإل ملأملأس و احعاملأس وصنننننن ل ل د احةننننننأا  لملا صننننننعأ  احعاك 
لملأار دوالر مما جيعل  2000وؤنفا  لا  قارب  2020لملأار سننننننننننننننناط  يف لام  6 1بأاململه حن  

احةنننننننننننننأامس يف لق لس احلننننننننننننن الا  احعاملأس وؤكا اانم احةنننننننننننننأامس    سنننننننننننننامهم بق ل يف مل ادل اح مل  
  اال تلناد  حمل ول املتق لس فهل ككص ات تةناعا بذا  احق ر يف  قأق احت ملأس اال تلناد س يف دول

 ) اجلزاط   ت نس (؟ 
     وامل اوحس حإلجابس لص عذه اإلشنننننننننكاحأس  مل ا بتقةنننننننننأا اح راسنننننننننس ؤ    ر ص اسننننننننناسنننننننننا ومها:

 تونس والجزائر( ، (التنمية السياحية في  استراتيجياتأوال: 
 الجزائر، تونس(.(ثانيا : المؤشرات واآلثار االقتصادية للسياحة في  
 الجزائر(التنمية السياحية  في)تونس و  استراتيجيةأوال: 

 (:2016-2001التنمية السياحية في تونس) استراتيجية: 1
تع  ت نس لص اواطل اح ول اإلف  قأس يف جمال احت ملأس احةنننننننننننننننأامأس  ؤك راع م ل ذ احب ا س  

لملا احةننننننأامس اح وحأس  و باشنننننن   الملال احت ملأس يف ل تلنننننن  احةننننننتأ ا  ب  ننننننة لشنننننن و   مل    
لملأ ت  6 1  ظس يف متا احل اس احةنننننننأامأس اح اف ل ؤحأها لص ومققم جناما ابريا تاا ه احز ادل اململ

لملأ ت  201  املا ارتفة اح خل احةأامي لص 2000لملأ ت لام  057 5ؤ   1980ساط  لام 
  وبغأس احلفاظ لملا املكتةبا  احملققس و 2000لام  لملأار دوالر 682 1ؤ   1980دوالر لام 

و ب ا  ت نةنننأس ؤ  ؤدراس ؤسنننرتاتأتأس حملت ملأس احةنننأامأستط   عا يف  طا  احةنننأامس  لمل   احلك لس اح
  2016وت تهي س س  2001ت فأذعا ب ا س لص

الس(  واخذ  ) احت افةنننننأس  امل دود س  االسنننننت : حق  م د  ثتث اع اف أهداف الخطة -1-1
  )للف فس احف ص و احته   ا   نقاط احق ل و نقاط احضع (بعا االلتبار

حق  اسنننننننننننت لا احعملل لص اجل  قأق ع ف احت افةنننننننننننأس حمل جهس التنافسييييييييية:  تحقيق - 1-1-1
 :1احةأامأس حت نس ؤدراس ثتثس اسرتاتأتأا  اساسأس وعي

 لص احةأامس احت نةأس  ج   ل ؤسرتاتأتأس ؤنشاء  طب جذاب و ؤ ت  ل ا أة  -ا
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 ؤسرتاتأتأس ت   ة امل ت جا  احةأامأس املع و س  -ب   
 ؤدخال نظ ل تة  قأس ج   ل  ؤسرتاتأتأس  -س   

مت التملنناد ثتثننس اسنننننننننننننننرتاتأتأننا  حت قأق عنن ف امل د ود ننس و نن   تحقيق المردودييية: -1-1-2 
  2جاء  لملا اح    احتايل:

 ؤسرتاتأتأس    ل احملطا  احشا ئأس احت نةأس ؤ  وجها  كا  ت افةأس  -ا
  ةا جذر  حملتكفل باحزوار و ح ما  اإلشارل يف األلااص احةأامأس  ؤسرتاتأتأس -ب   
 ؤسرتاتأتأس اإلس ا  يف ت ملأس امل ارد احبش  س لص اجل تشتأة اإلنتاجأس  -س   
 مت التملاد اربعس اسرتاتأتأا  حت قأق ع ف االست الس:تحقيق االستدامة:  -1-1-3  

 ؤسرتاتأتأس  تةأري ج   حململ أح -ا
 تأتأس تعز ز   را  اهلأئا  واملتعالملا يف احقطا  ؤسرتا-ب   
 ؤسرتاتأتأس  ةا اهلأاال احقال  س -س   
 ؤسرتاتأتأس ؤدخال ب الج ول ت جا  تكملأملأس لتت دل -د   

: حق  تضننننننننمل م األع اف احكملأس لملس لص احع اصنننننننن    ملم للخطة األهداف الكمية -1-2
 يف األيت:

   ارتكز  لململأس تق    احت فقا  احبشنننن  س املةننننته فس ختلحقالتدفقات البشيييرية: -1-2-1    
( لملا ت ب ءا  امل ظملس احعاملأس حملةننننننننننننننأامس حملت فقا  احلننننننننننننننادرل و  2016-2001ل مملس اخلطس )

 باإل افس ؤ  التبارا  اخ   تاث  لملا احطملب املةتقبملي ل ها: 2020األس ا  املةتقطبس ألفا  
  ةا احب أس احت تأس احململأس   -
 األو ا  اال تلاد س باح ول اح طأةأس املل رل حملة ا  حن  ت نس   -
 االستق ار احةأاسي بامل طقس   -

و   مت التملاد لملس لص احف  ننننننننأا  يف احت ب ء باحطملب احةننننننننأامي لملا  امل تج احةننننننننأامي احت نةنننننننني 
 3ل ها:
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ارتفا  وتريل اح خ ل احةننننأامي ا تأتس اه دا  احتةنننن  ق احةننننأامي احذ  تق م به ت نس  -
اجتاه احةننننننننن   األورود  فلت لع ل اح مل  املت  ة سنننننننننأك ت لةنننننننننتق ا لملا امل   احط  ل و 

 ا نس    %5 3-%3 ل را با 
ح مل  اارتفا  ل د احةنننننننننننننأا  احقادلا لص اوروبا احشننننننننننننن  أس ب تريل لتةنننننننننننننارلس  ا  ت افق لة  -

 اال تلاد  احلاصل يف عذه احبمل ات  
ل  بل فظا لملا نفس اح تري لص بمل ات املغ ب احع د سننأبقي  ا *لع ل من  احت فق احةننأامي -

2001   
لملا اح غا لص ات ل د احةننننننننننننأا  احقادلا لص ال  كا  احأابات  اسننننننننننننرتاحأا  ملأل احع د فانه  -

ةننننننبب حن  ت نس يف تزا   لةننننننتمل  ب ت  ة ات  ك ت لع ل من  احت فقا  لص عذه احبمل ات 
 اجله د املبذوحس يف جمال ت  أس امل ت س احةأامي احت نةي هبذه امل ا ق 

 فق  التمل   ت نس يف تق    احت فقا  املةته فس لملا اث ا لص احةأ ار  عا  
scénario  A: فرتض عذا احةأ ار   وج د  طح و ين حملت ملأس احةأامأس . 
scénario  B:   د  طح و  ين حملت ملأس احةنننأامأس مأ   فرتض عذا احةنننأ ار   ل م وج 

  Bو  Aاجل ول امل ايل  با احتق   ا  امل ص دل  ملص احةأ ار   و 
 اح م ل: آالف   2016-2001(  تقديرات السياح للفترة  1الجدول رقم  )

 المنطقة
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 المجموع
A 4832 5303 4 8 6653 4 6 8238 4 4 10130 

B 4832 5304 4 8 6305 3 5 7318 3 8400 

 Source: ONTT. EQUIPE D’ ETUDE JICA, prévision de la demande pour 2016, p.91. 
 : حق  مت ؤل اد احتق   ا  اخلاصننننننس باحملأايل احةننننننأامأستقديرات الليالي السييييياحية -1-2-2

ب اء لملا  تق   ا  دخ ل احةنننننننأا  امل تزل سنننننننابقا  باإل نننننننافس ؤ   ف  نننننننأس لت سنننننننح اإل الس  
)  2016-2001انطت ا لص اجل ول املتعملق بتق   ا  احةنننننننننننننننأا  احقادلا ؤ  ت نس حملفرتل 

 :تأيت لفلملس يف اجل ول امل ايل ( فات تق   ا  احملأايل احةأامأسA scénario  B وفق
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 )اح م ل : اح   2016-2001تق   ا  احملأايل احةأامأس حملفرتل ( 2الجدول رقم )
 2016 2011 2006 2001 1999 البيان/ السنوات

TCMA 
2016-2011 

 scénario A 33151 37782 47997 60003 74130 4 6%اإللايل

 scénario B 33151 37782 45448 53380 61888 3 3% اإللايل

Source: ONTT. EQUIPE D’ ETUDE JICA, P .93.     
 : تقدير االحتياجات في عدد األسرة ) طاقات اإليواء( :3.2.1

  اشننأا لة اع اف احةننأاسننس احةننأامأس و ب اء املطمل ب اجناملعا مت تق     ا ا  اإل  اء         
لملا ت  عننا  تنن فقننا  احةنننننننننننننننأننا  األجننانننب لص جهننس  و لص جهننس اخ   لت سنننننننننننننننح اإل ننالننس 

املا مشملم احتق   ا  مثانأس   Aامل صنن دتا ختل فرتل اخلطس  و     م لملا اسنناس احةننأ ار   
ل ا ق سنننننننننأامأس  و اجل ول امل ايل  با تق    االمتأاجا  اإللايل يف ل د األسننننننننن ل املطمل ب 

  مملس اخلطس  ت فريعا  اشأا و ل
 الوحدة: ألف سرير   2016-2001( : تقدير االحتياجات لألسرة للفترة 3الجدول رقم  )

 2016 2011 2006 1999 السنوات
 6 359 5 303 6 253 192 احتياجات لألسرة

Source: ONTT. EQUIPE D’ ETUDE JICA, prévision de la demande pour 2016, p. 104. 
  العمالة بقطاع السياحة:: تقدير حجم  1 2 4

يف ؤ ار  طح ت ملأس امل ارد احبشننننننننننننننن  س امل افق مل طح احت ملأس احةنننننننننننننننأامس لملا الت اد فرتل اخلطس      
ل ت ج    سن   ا  5000(  مت  نبح االمتأاجا  لص امل ارد احبشن  س يف م ود 1999-2016)

 اإلسرتاتأتأس و اجل ول امل ايل  نب متا احعملاحس امل ططس ختل فرتل 
         2016-1999متا احعملاحس امل افقس حت فأذ اخلطس (:4الجدول رقم  )

 2016 2011 2006 1999 السنوات/البيان
 173146 145719 119511 90216 عمالة مباشرة

 421019 354138 298109 233737 لملاحس غري لباش ل

 594164 499857 417619 323953 جممل   احعملاحس

Source: Objectifs et stratégies de développement du tourisme tunisien 
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 4:ؤ   قأق لملس لص األع افتةعا  ية التنمية السياحية في الجزائر:إستراتيج - 2
  ةا احت املنا  احكملأس: احتشغأل  اح مل   املأزات احتتار  واملايل واالست ملار  -أ

 .ت سأة اآلثار املرتتبس لص عذه احةأاسس ؤ  احقطالا  األخ    -ب
 املةال ل لملا جمملعس املبادال  واالنفتا  س اء لملا احلعأ  اح  ين او دويل  -ت
 .احت فأق با احرت أس احةأامأس واحبأئأس: و تعملق األل  بلدلاس لفه م اح ك لس  -ث
 اث احتارخيي  اح قايف واحشعاط  ت ملا احرت   -ج
  .احت ةا اح اطا حل رل اجلزاط   -ح

و  اشأا لة   ورل اجنامل  طح ت جأهي  ضملص  قأق األع اف و  ا   لململأس احت ملأس احةأامأس يف 
اجلزاط     الم وملارل  أئس اإل ملأا احبأئس واحةننننننننننننأامس ببع  امل طح احت جأهي حملتهأئس احةننننننننننننأامأس لة 

 أتي امل جعي حملةأاسس احةأامأس يف اجلزاط  و احذ   شكل اإل ار االسرتات 2008ب ا س جانفي 
 طح تق  اح وحس ؤ  جانبه   عملص نظ  ا حملت ملأس احةنننننننننننننننأامأس اح   أس يف  تمل  األفا  لملا امل   

  (2030( وامل   احط  ل )2015( امل   املت سح )2009احقلري )
امل طح احت جأهي حملتهأئس احةنننننننأامأس احتت  ج اح ا نننننننج ملةنننننننار    ل لص األ اث  5(SDAT ع  )

واحت قأقا  واح راسننا  واخلربا  وتشنناور واسننة لة احفالملا اح   أا واحململأا احعمل لأا واخل اص  
وحت قأق اع اف امل طح االسنننننننننننننننرتاتأتي اات الب  لص ب نالج والملال سنننننننننننننننأامأس كا  اوح  س   ل 

  2030   حإلسرتاتأتأس اجل   ل حملتهأئس احةأامأس ألفا  األساس اجل ع
      وفأملا  ملي ج ول حبأات اخلطس باألر ام: 2025األهداف المادية والنقدية  -2-1

 2015ؤ  خطس األلملال باألر ام واألع اف (: 5جدول رقم )
 
 
 
 
 

 

 .18ص  امل طح احت جأهي حملتهأئس احةأامأس ب نالج األلملال كا  األوح  س املل ر:

 2015 2007 البيان/السنة
 لملأ ت 5 2 لملأ ت 7 1 عدد السياح
 س   ف ا75000  عاد تأعأملها 869 84 عدد األسرة

 %3 %7 1 المساهمة في الناتج المحلي الخام
 2000ؤ   1500 250 إيرادات )مليون دوالر(

 )م وغ م(000 400 000 200 مناصب الشغل
 91600 51200 تكوين مقاعد بيداغوجية
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 ثانيا : المؤشرات واآلثار االقتصادية لقطاع السياحة في)الجزائر، تونس (:
 المؤشرات السياحية في دول المقارنة: -1

ويف اجل ول امل ا  نت اول و باملقارنس اعا اح تاطج احملققس يف )اجلزاط   ت نس (  لص مأ  احت فقا  
 تزل واحملأايل احةأامأس احملققس:احبش  س و املاحأس  باإل افس ؤ   ا ا  اإل  اء امل 

  2014-2001لمل ص حململاش ا  احةأامأس حملفرتل  (:6الجدول رقم )
 السنوات      

 2014 2013 2012 06 01 الوحدة البلد

 الجزائر
 مليار دوالر إيرادات

 ن 0,35 0,22 22 0 1 0

 2.34 2.19 2.23 3 2 7 1 تونس

 الجزائر
 سياح مليون س

0 9 1 64 2.63 2.73 2.3 

 6.07 6.23 5.95 6 6 4 5 تونس

 الجزائر
 ليالي مليون ليلة

 7.05 6.92 ن 9 4 02 4

 29,12 30 ن 9 36 3 35 تونس

 الجزائر
 آسرة ألف

72 5 84 9 96 98,8 99,6 

 230ن ن ن 8 231 5 205 تونس

 لص ؤل اد احبام ا ب اء لملا ؤملاطأا   تملفساملل ر: 
 احتاحأس:لص اجل ول نةتل املتمظا  

دوالر   128لملأ ت ساط   وع  لا  عادل  2.73لملأ ت دوالر لقابل  350 لملم اجلزاط  لملا  -
دوالر و  96  و    ت او  املع ل با 2013املت سننننح ؤنفا  حكل سنننناط  ملار اجلزاط  ختل سنننن س 

 (  الننا ؤكا اسنننننننننننننننت  أ ننا اجلزاط   ت املقأملا بنناخلننارس فننلت2013-2001دوالر ختل احفرتل ) 166
دوالر حكل سنننناط   يف ما  قق ت نس لت سننننح ؤنفا  حكل سنننناط   388لت سننننح اإلنفا   قارب 

 430ؤ   2001دوالر س س  300  و    شه  تط ر لص 2014دوالر ختل س س  385 ف   
  2014دوالر ختل س س  390  مث اخنفض حألل 2008دوالر س س 

الا خبل ص احملأايل احةأامأس ف تم  اهنا تط ر  ب ةب لتفاوتس لص بمل  ؤ  اخ    أ  ل فم  -
  يف ما ل فم  ت نس  2001لقارنس بةننننننننن س  2010سننننننننن س  %3 5لت سنننننننننح اجلزاط  من   ع ل 
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باملئس  17,5غري اهنا ل فم من  سننملو و صننل ا  نةننبس    %8لةننت   تط ر  ع ل لت سننح  ارب 
 2001نس بة س لقار  2014س س 

فأملا  تعملق باحت فقا  احبشننننن  س فلت لةنننننت   تط رعا اات لملا اح   : اجلزاط  تضنننننال  احع د لص  -
  الا يف ت نس فت فقا  احةننننننننأا  منم  ا  قارب اح لنننننننن  مث شننننننننه   ت اجة 2010ؤ   2001

  ة س بةبب احت  ل احةأاسي احذ  تشه ه ت نس   
حأملس  60ؤلايل احملأايل احةأامأس ف ةتل يف اجلزاط  بمل غ الا خبل ص احت اسب با ل د اآلس ل و  -

حأملس حكل س     و عي نةبس تت افق و  162حكل س    لتننننننننننننا    يف ما ت نس ستملم لا  قارب 
 (  2010-2001ختل احفرتل ) %50لع ل اإلشغال يف ت نس احذ   ع ف استق ار يف م ود 

 طاع السياحة في الجزائر و تونس  دراسة مقارنة من خالل اآلثار االقتصادية لق -2
حق  شننن   احبمل  ص يف ت فأذ سنننأاسنننس شنننالملس حملت ملأس احةنننأامأس  وتشنننري اإلملننناطأا  امل ثقس لص       

ؤ  اح تنناطج احملققننس يف عننذه احنن ول) اجلزاط   و ت نس( لة هنننا ننس  6 بننل امل ظملننس احعنناملأننس حملةنننننننننننننننأننامننس
لملأ ت سننناط    لنننملم ت نس  940ملق رل ب  مأ  لص احع د اإللايل حملةنننأامس اح وحأس ا2010

لملأ ت سنناط    902 6لملأار و ت فقا  احةننأامس اح اف ل هلا  654 2باح ةننبس حإل  ادا  احةننأامأس 
لص متا اإل  ادا  احملققس يف  طا   %3 0لص متا احت فقا  احبش  س و  %7 0وع  لا  عادل 

لص متا احت فقا  احبشنننن  س  %2 0احم احةننننأامس لاملأا  الا اجلزاط  فق  اات نلننننأبها  ننننعأفا ؤك ن
حةننننننننننأامأس تت بس ااحال كك  ا احلكا لملا جنا  او فشننننننننننل كحك غا احملققس لملا املةننننننننننت   احعاملي  ور 

باح وحس لص ختل ل د احةنننناط ا او اإل  ادا  احةننننأامأس  بل لص ختل دورعا يف مل لشننننكت  
اجتملالأس ا ملق ف ص لملل لتزا  ل  لة ت ملأس ل ا ق ناطأس ا   قأق ت ملأس ؤ ملأملأس لت املنس فضننننننننننننننت 

 احلعبسلص دورعا احتقملأ   يف دلا لأزات امل ف لا  وخملق احعملت  
 اجل ول امل ايل      لةامهس  طا  احةأامس يف  طا  احشغل التشغيل:  -2-1
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  2014/ 2011ف ص احعملل يف  طا  احةأامس يف )ت نس  و اجلزاط ( حعام   (:7جدول رقم )
 

 الدولة
 

 العمالة المباشرة وغير المباشرة العمالة المباشرة
عيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد 

 المشتغلين)ألف(
اليييمشيييييييييييييتيييغيييلييييييين فيييي 

 % االقتصاد
 عدد المشتغلين)ألف(

الييييمشييييييييييييييتييييغييييلييييييييين فييييي 
 االقتصاد %

 13,9 13.9/ 5 15 473/  509 6,8/  5 7 230,5/ 246 تونس

 332.5/ 344 الجزائر
332,5 

3 3  /3 680  /660 6 5  /6 

Source: World Travel &Tourism Council (2012 ;2015): 2015  

أس األمهباح ظ  ؤ  لعطأا  اجل ول الته نتم  لةنننننننننامهس  طا  احةنننننننننأامس جاء  بق ر 
لص متا  %5 15احيت ت حأها اح وحس حملقطا   جن  ت نس    مققم اارب نةبس لةامهس   ر  بننننننننن 

تبقا اح انأس بع   2014احطبقس احشنننغأملس يف اال تلننناد احت نةننني  و باح غا لص احرتاجة املةنننتل سننن س 
تهلا واحذ  قاحعملاحس يف  طا  احفتمس  فاألمهأس احيت مظي هبا احقطا  احةنننننننأامي يف ت نس ل ذ اسنننننننت

جتة  يف ت فري احبىن احت تأس احض ور س  و ةا لةت   اخل لا  و اح فة لص متا احطا س احف   أس  
واحتأعأل املةننننتمل  حملع لنننن  احبشنننن   يف جمال احةننننأامس   األل  احذ  فت  آفا ا واسننننعس الام ل د ابري 

أا  مأ  تق ر س املةنننننننننتملس لامللص احت نةنننننننننأا حملت ظأ  هبذا احقطا   واح تاطج احملققس  اربم اح ةنننننننننب
اح راسنننا  احيت صننن ر  لص ااملس احعاملي حملةنننف  واحةنننأامس بأت احةنننأامس تةننناعا  ع ل لت سنننح: 

   لص نةبس احت ظأ  لملا املةت   احعاملي %8م ايل 
م  رواف   لنننن  ت ملأس  طا  احةننننأامس وجعمله ا  -تب أها السننننرتاتأتأس   دل ورغا -باح ةننننبس حملتزاط  

  ؤال ات احشننننننننننننننن وط و احظ وف امل  ننننننننننننننن لأس احكفأملس بت قأق األع اف ساحت ملأس ختل األحفأس اح اح 
احةنننننننننننأامأس املةنننننننننننط ل وبأ لنننننننننننا درجس لص احفعاحأس تبقا دوت املةنننننننننننت   املطمل ب  مما انعكس لملا 

 قأق لاش ا   عأفس لقارنس بت نس  ونةبس لةامهس  طا  احةأامس يف  لع ال  اإلجنامل لص ختل
 اجلزاط  مس يف   تبا املةامهس املت ا عس حقطا  احةأا %3احشغل املق رل ب 
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 مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي: -2-2
 2014و  2011لص اح اتج احململي اإللايل احةأامس لةامهس (:  8جدول رقم )

 اقتصاد السياحة ناتج غير مباشر  % صناعة السياحة ناتج مباشر % الدولة

 15,2/  17 7,8/  8 8 7,4/   2 8 تونس

 6,7/ 7.2 3,2/  3.5 3,5  / 3.7 الجزائر

Source: World Travel &Tourism Council(2012 or.2015):  
المظ ا لةنننننامهس  طا  احةنننننأامس يف اح اتج احململي  2011نتاطج باح ظ  حملت ول احةنننننابق             

  بأ ملا يف اجلزاط    % 2 8  يف ت نس ب ةننبس %10اإللايل  واحيت اانم    بس لص املت سننح احعاملي 
 2014  الا ختل احةنننننن س % 7 3اانم لةننننننامهس احقطا  ا ل لص املع ل احعاملي و  ر  ب ةننننننبس 

احظ وف  ب ت اجة اداء  طا  احةنننأامس لمل لا بةنننببفاح تاطج ت اجعم يف املتا اح وحتا  ت نس بةنننب
احىت    هبا ت نس و لا ل فته لص ام اث  وعذه اح تاطج تعكس لةننننننننننننت   تط ر احقطا  احةننننننننننننأامي 

            مهأس احيت اوحتها ال دوحس حملقطا واأل
 مساهمة السياحة في ميزان المدفوعات.  -2-3

امل تملا  أة امل تج احةأامي ؤ  النننننننننننن اد احةاط اؤت ناتننننننننننننج اح شاط احةأامي ع   أملس ب        
احةأامأس حذا فات  لننننننننادل ح ول اخ    واحذ ص   فعنننننننن ت باحعملت  احلعبس  نظري ؤشبننننننننا  رغبا ا

 تعترب للنن را لص للننادر اح خل األج و فتقاس امهأتها اال تلنناد س  تا تأثريعا لملا احةننأامس
  احبمل  صحي د و عأس املأزات احةأامي يف واجل ول امل ايل  لأزات ل ف لا  اح وحس 

                                                                                                      اح م ل: لملأ ت دوالر 2013-2001و عأس املأزات احةأامي احفرتل (:  9جدول رقم )
 الجزائر تونس السنوات/الدولة

2001 1478  (94) 

2006 1865 (165 4) 

2010 2254 (355) 

2013 1567 (180) 

 .  ب اء لملا لعطأا  اجل اول احةابقسلص ؤل اد احبام ا :املل ر
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لص ختل اجل ول احةابق نتم  تبا ص لةامهس اإل  ادا  احةأامأس يف ل امل ص امل ف لا  
 ح ول املقارنس   وعذا لص ختل األرص ل احملققس يف ال دوحس: 

(  2013-2001ففي ت نس نتم  ات رصننأ  لأزات احةننأامس جاء ل جبا  أملس احفرتل )
مما  عين املةنننامهس اإلجيابأس يف لأزات امل ف لا   مأ   ةننناعا  طا  احةنننأامس احت نةننني يف تغطأس لا 

لص متا احلننننادرا   %2 19لص لتز املأزات احتتار   و  ةنننناعا  ع ل لت سننننح  %60 ف   
يف لأزات امل ف لا   بل احت  ل اح كق ا ي و ت اجعم املةامهس  %2 6لت سح  احتتار س  و  ع ل

 لة ت ع ر اح  ة االلين  
الا يف اجلزاط  فاح تاطج احملققس جاء  لملا حن  ال   ل  ؤ  احتفاؤل  ف صنننننننننننننأ  لأزات احةنننننننننننننأامس اات 

ا ا  ت او  ب(  و    اات حه تأثري سننننننننننملو لملا لأزات امل ف ل2013-2001سنننننننننناحبا  أملس احفرتل )
لص  %6 0( ختل فرتل اح راسنننننننننس  و اات حملقطا  لةنننننننننامهس ك تتع    1 0-ؤ  2 0-نةننننننننبس ) 

 متا احلادرا  احتتار س 
 الخاتمييية:

انطت ننا لص احتت بننس احت نةنننننننننننننننأننس  لقننارنننس بنناحتت بننس اجلزاط  ننس ككص اح   ف لملا املتمظننا      
  لة ت  ة اجنامل  ا ا   2016ط  هنا س لملأ ت سا  13 10احتاحأس: ت نس تطملننننن  ؤ   قأق 

اح  ل لننننب شننننغل   594  وت فري 2016اح  سنننن    هنا س  6 359ؤ  اء تلننننل ؤ  متا 
  لة اجنامل و  أئس  ا ا  2015لملأ ت سنناط  اج و هنا س  2,5جن  اجلزاط  تةننعي ؤ   قأق 

  شننغلل لننب  400000 ننافس ؤ  ت فري باإل 2015سنن    هنا س  160000اإل  اء حتلننل 
 نتم  لا ملي: 2014وباح ظ  ؤ  اح تاطج احملققس  هنا س 

اتق   ا  حملفرتل   % 4 5لقابل  % 4 3باح ةنننبس حت نس:  قأق األع اف احكملأس ب ةنننبس     
و اهننن ف  طح حملفرتل  %3لة ت  ة   % 4 2(   و  قأق نةنننننننننننننننبنننس 2006_ 2001)
احبس  قأق لع ال  من  س (  لة تةتأل ت اجة ختل احة تا األخريتا و2009 -2007)

تع  سنن س اارثأس حملةننأامس  2011خاصننس فأملا  تعملق باحت فقا  املاد س و احبشنن  س  ؤال ات سنن س 
 بةب احت ع ر االلين                باملئس  30احت نةأس مأ  ت اجعم احت فقا  احبش  س و املاد س  ا  ف   
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الننا اجلزاط  ك ت فق يف  قأق اهلنن ف املها  ننا ننا  اإل  اء مأنن  بملغننم نةنننننننننننننننبننس احتهأئننس و    
 فقح تةتتأب حململعا ري اح وحأس  %10لقارنس باملت  ة  ل ها  %63االجنامل

وا ت ت نس تشننننكل ل افس مقأقي حملتزاط   و عي تتشننننابه لص مأ  امل ا ننننأة و امل تتا   -
تقأأا  ا ا ا وت ارك احتأخ  يف املأ ات احةننأامي واالسننتفادل ؤلادل  احةننأامأس  تعا لملا اجلزاط 

 لص جتارب ل افةأها مىت ت ال لكانتها  ملص  أطها املت سطي 
 المراجييع:

1 Objectifs et stratégies de développement du tourisme. Chapitre 4  rapport final  

étude équipe JICA, p .79 .  
2 Objectifs et stratégies de développement du tourisme. Chapitre 4  rapport final  

étude équipe JICA ,  p.82. 
3 Evaluation du tourisme tunisien rapport étude équipe  JICA, p. 8. 

 .زمن إعداد الخطة %1.5معدل نمو الحالي لتدفقات السياح من ) ليبيا , الجزائر ( إلي تونس يقدر ب   *
الخمسة وبرامج األعمال السياحية   ت: الحر كيا المخطط االستراتيجيوزارة تهيئة اإلقليم البيئة والسياحة ،  4

 .17ذات األولوية ، ص.

-5 SDAT/ Schéma Directeur d Aménagement touristique  

6 World Tourism Organization, Tourism Highlights .2010 Edition, p 10. 

www.UNWTO.org/infoshop 

 

                                                           

http://www.unwto.org/infoshop
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 مستويات ضغوط العمل وسبل مواجهتها في المؤسسات االقتصادية
 جامعة أم البواقيأ. بــــــــــــــالل بن عقـــــــــــــون، 

 ملخص الدراسة:
منذ عقود وحتديد مع بداية العوملة وما واكبها من تغريات يف مفاهيم العمل وأساليبه 

املتزايدة ظهر مصطلح ضغوط العمل يف قاموس اللغة العاملية املعاصرة، وأصبح حمل اهتمام ومتطلباته 
العديد من الباحثني والكتاب. ولقد تزايد هذا االهتمام يف السنوات األخرية كونه ميس املنظمة 

بصفة خاصة، وأصبح هذا األخري أساس حتقيق األهداف املستقبلية للمنظمة  بصفة عامة والفرد
اءة وفاعلية، فمثلما حتمل ضغوط العمل إجيابيات فإهنا حتمل كذلك سلبيات هلا أثرها على بكف

 أداء العاملني واجنازاهتم يف املنظمة.
إذ يعتقد الكثري من الباحثني أن ضغوط العمل ليس مجيعها ضار، حيث أن تعرض العاملني 

هم ومحاسهم للعمل، يف حني لضغوط العمل بشكل معتدل يشكل حتديا هلم بتحفيزهم وإثارة نشاط
ارتفاع املعدل فوق املستوى املعتدل أو اخنفاضه سيؤدي إىل تدين العاملني وبالتايل يؤثر على 

 املنظمة.
Abstract 
Since decades and precisely the beginning of globalization and the 

changes that followed in the work concepts, its methods and increasing 
meds, the term « work Pressure » has been integrated to the modern 
universal language dictionary and became subject of interest for many 
searchers and writers. This interest has increased during the latest years 
because it concerns the organization in general and the person (worker) 
in particular. This one considered as the basis of future objectives 
realization of the organization through competence and efficiency. Many 
searchers think that work pressure is not completely negatives, moderate 
work pressure may be and challenge for personnel by motivating and 
urging their activities. However, the pressure increase beyond the 
average or its reduction will lead to the back of workers efficiency rates 
negatively on the whole organizational efficiency. 
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 مقدمة:
نظرا ملا يشهده العامل من حتوالت يف شىت اجملاالت منها:االقتصادية، االجتماعية، 

و الثقافية، ما ينتج عنه دخول املنظمات مبختلف ختصصاهتا يف مواجهة  السياسية، التكنولوجية
اموس العديد من التحديات كاملنافسة والعوملة. وأمام هذا الواقع ظهرت عبارة ضغوط العمل يف ق

العامل وأصبحت سببا يف جممل ما يعانيه العاملون يف خمتلف القطاعات على الصعيدين الصحي 
 والنفسي، وما ينجم عنه من تدين يف مستوى العمل واالنتاج.

نتيجة هذه الظروف عملت املنظمات االقتصادية على توفري مناخ تنظيمي مالئم للعمل، 
بني املنظمة والفرد إذ له األثر البالغ يف حياة الفرد، كما له هذا العمل الذي يعترب الرابط األساسي 

األثر على استمرار وبقاء املنظمة وأمام هذه الظروف، عملت املنظمات عل معرفة مسببات هذه 
 الضغوط وانعكاساهتا على املوظفني وعليها على حد سواء.

  إشكالية الدراسة:
كنفها، بغيتا منها توفري مناخ مناسب للعمل نتيجة للظروف اليت أصبحت املنظمة تعيش يف  

حيقق هلا النمو واالستقرار ميكن أن نطرح االشكالية التالية ماهي املواقف اإلدارية جتاه ضغوط 
 العمل؟ وما هي سبل معاجلتها؟

 أهداف الدراسة:
 هتدف هذه الورقة البحثية إىل:

لدى العاملني واليت قد إظهار املصادر والعوامل املختلفة اليت تسبب ضغوط العمل  -
 يتجاهلها الكثري من املنظمات.

الوقوف عند أحسن السبل والطرق املساعدة على حتقيق ضغوط العمل، فتجاهلها قد  -
 يؤدي إىل تدين فاعلية املورد البشري وكفاءته.

اليت تلجأ إليها املؤسسات االقتصادية  التعرف على مصادر ضغوط العمل واألساليب -
 و التقليل من هذه الضغوط.من أجل القضاء أ

 منهج الدراسة:
 من أجل االجابة على االشكالية املطروحة سيتم تناول النقاط التالية:
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 احملور األول: مفهوم ضغوط العمل وأمهية دراستها
 احملور الثاين: مصادر ومسببات ضغوط العمل وأثارها على أداء العاملني

 طرق االدارية لعالجهااحملور الثالث: مراحل نشوء ضغوط العمل وال
 المحور األول: مفهوم ضغوط  العمل وأهمية دراستها

I- :مفهوم ضغوط العمل 
لقد تعددت املفاهيم اليت أعطيت لضغوط العمل، فالباحثني مل يتفقوا على مفهوم واحد 
ويرجع ذلك الختالف نظر كل باحث منهم يف هذا املوضوع فضغوط العمل تعرف على أهنا : 

د  اختالل نفسيا أو عضويا لدى الفرد وتنتج عن عوامل يف البيةة ااخارجية أو يف "جتربة ذاتية حت
 .(1)املنظمة وبيةة العمل أو الفرد نفسه"

ويبني لنا هذا املفهوم أهم مسببات ضغوط العمل، واليت تتمثل يف عوامل خارجية وأخرى 
ت النفسية اليت يتعرض هلا داخلية، كما أظهر كذلك النتائج املرتتبة عن هذه الضغوط كاالختالال

 العامل.
كما تعرف ضغوط العمل على أهنا "حالة تظهر من خالل تفاعل الفرد مع وظيفته وتؤدي 

 .(2)إلحدا  تغيريات داخلية يف الفرد جتعله ينحرف عن مسار عمله الطبيعي"
أظهر لنا هذا املفهوم سبب واحد لنشوء ضغوط العمل وهو طبيعة الوظيفة اليت يشغلها 
الفرد يف املنظمة، وما ينتج عنها من تأثريات سلوكية للعامل واملتمثلة يف االحنراف عن مسار العمل 

 الطبيعي
كما تعرف ضغوط العمل على أهنا "تغري داخلي أو خارجي من شأنه أن يؤدي إىل 

 .(3)استجابة انفعالية حادة وغري سارة"
وكيفية تفسريها كما تعرف أيضا بأهنا ويبني لنا هذا التعريف كيفية ادراك الفرد للضغوط 

"جمموعة من املثريات اليت تتواجد يف بيةة عمل األفراد واليت ينتج عنها جمموعة ردود األفعال اليت 
تظهر يف سلوك األفراد يف العمل أو يف حالتهم النفسية واجلسمانية، أو يف أدائهم ألعماهلم نتيجة 

 .(4)الضغوط" تفاعل األفراد مع بيةة عملهم اليت حتوى
يعد هذا التعريف شامل، حيث أنه أوضح جيد نتائج ضغوط العمل سواء على األفراد 

 العاملني أو على املنظمة.
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ومن خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن ضغوط العمل عبارة عن مواقف ومؤثرات 
بيةة ااخارجية يستجيب هلا األفراد العاملني بدرجات متفاوتة، وهذه املؤثرات قد تكون من ال

 للمنظمة، البيةة الداخلية، أو من الفرد العامل نفسه.
II- أهمية دراسة ضغوط العمل 

لقد اصبحت العديد من املنظمات يف الوقت الراهن على اختالف أنشطتها تعاين من 
من حواد  الصناعة  %90إىل  %80ضغوط العمل، فمثال الو.م.أ تشري الدراسات أن ما بني 

من العاملني يؤكدون  %20، بينما يف أوروبا فتشري الدراسات إىل أن حوايل سببها ضغوط العمل
أن معظم األمراض واملشاكل الصحية والنفسية اليت يعانون منها سببها ضغوط العمل. وتعود أمهية 

 (5)دراسة ضغوط العمل يف املنظمات إىل:
مل مع العاملني حتمل املنظمات احلديثة مسؤولية اجتماعية كبرية، توجب عليها التعا -

 فيها بطرق انسانية ورعايتهم كثروة بشرية ال ميكن أن يتم العمل إال هبا.
إدراك االدارة احلديثة أن هلا مصلحة لالهتمام بالعامل وكذا صحته، ذلك ألن االنتاجية  -

 حمصلة لصحة العامل اجلسدية والنفسية.
فها مؤشر حقيقي كما أن دراسة ضغوط العمل يف املنظمات هلا فوائد عديدة بوص -

 .(6)لتفسري العاملني سواء كان سلبيا أو إجيابيا وهذا من خالل
مساعدة إدارة املنظمة من حتسني أداء عامليها باتباع الوسائل املختلفة والفاعلة للمتابعة  -

 واإلشراف والتوجيه للتعرف على نواحي القوة والضعف لدى العاملني.
ن اختاذ قرار خاطئ ناتج عن انفعاالت التوتر محاية متخذ القرار ومن مثة املنظمة م -

 والقلق، او ناتج عن ردود األفعال لعصبية للمواقف الصعبة اليت تواجه متخذ القرار.
العمل على التزود مبعلومات من شأهنا دعم ااخطط التطويرية باملنظمة بالكشف عوامل  -

املناخ التنظيمي وقلة املعلومات الضعف اليت تؤثر على أداء العاملني كضعف التجهيز، عدم مالئمة 
 ألداء األعمال.

زيادة االنتاج وحتسني االنتاجية بتبسيط دواف متخذي القرار يف املنظمة، عن طريق رفع  -
 قدراهتم على مواجهة ضغوط العمل واملواقف الصعبة.
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تنمية مهارات التعامل الفعال مع الضغوط الداخلية وااخارجية اليت تواجه متخذ القرار،  -
 التايل تنمية مهارات التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة.وب

حتقق الرقابة الفعالة واملتابعة احليثية للسلوكيات االدارية للمديرية يف كافة املستويات  -
االدارية، بشكل يؤكد تنفيذ ااخطط املوضوعية وبالتايل جتنب األخطاء النامجة من اي ضغط على 

 متخذ القرار.
العمل من امهية، وحىت تتمكن املنظمة عموما والفرد العامل خصوصا من ونظرا ملا لضغوط 

حتقيق هذه األمهية، كان البد من املنظمات العمل على اكتشاف أسباب هذه الظاهرة ااخطرية 
 واستةصاهلا قبل استفحاهلا.

 المحور الثاني: مصادر أو مسببات ضغوط العمل وآثارها على اداء العاملين 
I-  مسببات ضغوط العمل.مصادر أو 

أو مسببات ضغوط العمل، حيث ال يوجد تصنيف واحد متفق عليه من قبل  تتنوع مصادر
 الباحثني، ورغم ذلك فإنه توجد قواسم مشرتكة فيما بينهم ومتثل هذه التصنيفات ثالثة جمموعات:

I-1- مسببات ضغوط العمل ناتجة من البيئة الخارجية للمنظمة 
مصدر خصبا لضغوط العمل، فهذه البيةة متثل كل املثريات أو املنبهات  تعد البيةة ااخارجية

اليت قد تؤثر على سلوك الفرد يف املنظمة سواء كانت السياسية، االجتماعية، التكنولوجية 
 .(7)واالقتصادية

فالظروف السياسية وسياسات الدولة وقراراهتا قد تعرض الفرد واجلماعات إىل ضغوط عمل 
ات احلملة االنتخابية مثال وكذلك أثناء التغيري الوزاري، حيث تتهدد مصا ح األفراد خاصة أثناء فرت 

مما يصعب التنبؤ بسلوك القادة اجلدد. كما أن احلركات االجتماعية ميكن أن تكون سببا يف 
إحدا  الضغط فاملنظمة هي جمموعة من األفراد وجزء من اجملتمع، فهؤالء األفراد قد يؤثرون بثقافة 

ه املنظمة مما سيؤثر ذلك على قراراهتم وسلوكياهتم وكيفية معاجلتهم للمشكالت والضغوط اليت هذ
 حتد  هلم يف بيةة العمل.

إضافة إىل البيةة التكنولوجية واليت أفرزت هتديدات قوية على املسؤولني عن اإلدارة فقد 
نسان باحلاسب الآيل، ساهم التطور يف تكنولوجيات االتصال ونظم املعلومات إىل استبدال اال
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إضافة إىل تغري جذري يف قواعد املنافسة وأصبح من الصعب احلفاظ على املكانة السوقية ما مل 
 .(8)يكن هناك ابتكار وتطوير مستمرين

 مصادر أو مسببات ناتجة عن الفرد نفسه -2
ة جبوانب كثري ما قد يواجه الفرد ضغوط ليس هلا عالقة بالعمل أو باملنظمة، ولكن هلا عالق

 :(9)نفسية أو شخصية ميتلكها الفرد ذاته، ومن مسببات الضغط الناجتة عن الفرد نفسه
 شخصية الفرد: -2-1

لقد بينت بعض الدراسات واألحبا  أن هناك شخصيات حيوية وحادة يف طباعها تتميز 
الضغوط بالرغبة يف العمل، عادة ما يتحمل هؤالء األفراد درجات عالية من الضغوط فقد تكون 

املوجودة يف بيةة العمل واحدة إال ان الشخصية املختلفة لألفراد هي اليت تعطي الفرصة للعامل بأن 
 يشعر بالضغوط دون الآخر.

 قدرات الفرد: -2-2
تتفاوت القدرات من فرد لآخر، ومن مثة يتفاوت الشعور بضغوط العمل من فرد لآخر ومن 

 .(10)بني هذه القدرات
 املسؤولية.القدرة على حتمل  -أ
 القدرة على التأقلم والتعامل مع الضغوط -ب
 مدى إدراك الفرد العامل للضغوط -ج
 (11)غموض دور الفرد في المؤسسة: -2-3

ونقصد به شعور الفرد بصعوبة العمل الذي يؤديه، ما ينتج عنه شعور الفرد بالضغط لعدة 
 أسباب منها:
 عدم فهم الفرد ألبعاد وجوانب عمله -أ
 لومات اليت حيتاجها الفدر يف عملهعدم توفر املع -ب
 فقدان سيطرة الفرد على عمله من حيث وترية وتدفق العمل واختاذ القرارات  -ج
 قصور قدرات الفرد -د
 مسببات أو مصادر ناتجة عن البيئة الداخلية للمنظمة -3

 هناك عوامل تساهم يف حدو  ضغوط العمل وتأثر يف الفرد العامل فيها من بيها:
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 التنظيمي للمنظمة:الهيكل  -3-1
يعرب اهليكل التنظيمي على املستويات اإلدارية اليت تكون التنظيم، وكذا منط السلطة ومراكز 
اختاذ القرار، فطبيعة اهليكل التنظيمي تؤثر على اجناز العاملني ألعماهلم ومهامهم، وكلما متيز 

إجراءات وقواعد العمل  باجلمود وضعف املرونة وتصميم الوظائف على اساس ختصص دقيقي وكثرة 
كلما أدى ذلك إىل زيادة احباط العاملني وشعورهم بضغوط العمل مما يدفعهم إىل الغياب أو حىت 

 .(12)ترك العمل
 نمط القيادة واإلشراف: -3-2

تعرب القيادة عن "مقدرة الفرد يف التأثري على سلوك الآخرين من أجل القيام بتنفيذ أهداف 
 .(13)حمددة"

دة واإلشراف من العوامل الرئيسية يف حتديد طبيعة املناخ التنظيمي، وكذا حتديد فنمط القيا
درجة ضغوط العل الناجتة من مبادرة أو عدم مبادرة العاملني ومسامهتهم يف التعامل مع املشكالت 

 االقتصادية.
بعض املمارسات اليت ميارسها القائد واليت تزيد من ضغوط العمل لدى  وفيما يلي

 (14)"العاملني
 ملء جو املنظمة بالسياسات والتكتالت. -
 معاملة العاملني بشكل غري عادل -
 حجب معلومات مهمة عن العاملني هم حبجة هلا ألداء املهام -
 الرتكيز على السلبيات ويف نفس الوقت اغفال األداء اجليد -
II- :آثار ضغوط العمل على األداء 

ليهم سادهتم وصحتهم النفسية تعترب الضغوط بالنسبة لألفراد عملية تعارض تفسد ع
والبدنية، فتنشأ عنها خطورة تظهر يف آثارها املدمرة سواء على مستوى الفرد أو املنظمة اليت تعاين 
من الضغوط التنظيمية، لكن يرى البعض أن ضغوط العمل ليست دائما ذات تأثري سليب، بل قد 

ايب حيتاج إليه كل واحد منا، ألنه تكون نافعة تدفع إىل التحدي وحتقيق األفضل. فالضغط االجي
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يعمل كحافز يساعد على مواجهة التحديات اليومية أما الضغط السليب فيشعر به الفرد عندما مل 
 (15).يعد حيتمل احلياة والعمل اليت باتت تفوق طاقته

 وفيما يلي نتناول الآثار االجيابية والسلبية على كل من الفرد واملنظمة.
 على مستوى الفرد:آثار ضغوط العمل  -1

إن األفراد خيتلفون عن بعضهم البعض كل حسب شخصيته، فنجد أفراد لديهم امليل 
لإلصابة باألمراض نتيجة تعرضهم لضغوط العمل واهم سيماهتم اإلحباط سرعة الغضب، القلق، 
ف بينما جند آخرين لديهم شخصية صلبة قوية تقوم باملقاومة االجيابية ضد تأثريات الوهن والضع

 الناتج عن الضغط.
 وعليه فإنه توجد آثار اجيابية وأخرى سلبية اخطوط العمل نعرضها كما يلي:

 اآلثار االيجابية: -1-1
تؤدي ضغوط العمل إىل خلق تآلف، تضافر وتعاون بني األفراد وتوحيد جهودهم بغية  -

 حل املشكالت واختاذ القرارات املناسبة.
 فعية ومضاعفة الرغبة يف العمل.تعد ضغوط العمل سببا يف زيارة الدا -
 تؤدي إىل خلق التنافس البناء بني األفراد داخل املنظمة. -
 ذاته، وبالتايل خلق الشعور بالتحدي والرضا الوظيفي. تدفع الفرد إىل إثبات -
 حب العمل وبالتايل الغياب والتأخر، مما يؤدي إىل اخنفاض معدل دوران العمل  -
 ساعد على حتسني األداء وجودتهتقوية الشعور باالنتماء وهذا ي -
النظر إىل املستقبل بتفاؤل والقدرة على العودة إىل احلالة النفسية الطبيعية عند مواجهة  -

 جتربة غري سارة.
 اآلثار السلبية: -2 -1

 (16):وتتمثل يف
تدين احتياجات الفرد ورغباته تنحصر يف االحتياجات املعيشية، وخيتفي لديه الدافع  -
 حنو االرتقاء.
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شعور الفرد بالكسل وااخمول وضعف القدرة على العمل، نتيجة لألوضاع اجلسمانية  -
 والذهنية والنفسية لدى العاملني.

اإلفراط يف التدخني، وإدمان العقاقري املهدئة، العدوانية، املشاكل األسرية، اختالل  -
 عادات النوم واالمراض العضوية.

اليت حتمل معها الكثري من النواحي تسبب ضغوط العمل العديد من الآثار السلبية  -
التدمريية واليت متثل خطر على حياة االنسان، ومن ذلك تأثريها على كل الدورة الدموية، اجلهاز 

 اهلضمي، العضالت واملفاصل كما أهنا تسارع يف عملية الشيخوخة.
 آثار ضغوط العمل على مستوى المنظمة: -2

ال تقتصر فقط على الفرد، بل متتد لتشمل  إن النتائج والآثار الناجتة من ضغوط العمل
املنظمة اليت يعمل هبا كون هناك عالقة قوية بني هذه األخرية والفرد العامل هبا، فالعامل يعترب أداة 
هامة يتم من خالهلا حتقيق أهداف املنظمة فهناك عالقة وثيقة بني األفراد واملنظمات وأدوارهم 

تبادل اجتماعي بني االفراد واملنظمة فكل واحد يعتمد على الرئيسية يف غدارة الضغوط ألن مثة 
 الآخر والشكل التايل يوضح ذلك:

 عملية التبادل بين األفراد والمنظمة 01الشكل رقم 
 املنظمة:

 املتطلبات، األهداف الغايات-
  التفسري، الفوائد، األجور-
 احلالة-

 الفرد: 
 احلاجات املادية-
 األمن املادي-
 الشخصي، االندماجاألمن -
 القدرات واملهارات-
 املعارف-

ناصر حممد العديلي، إدارة السلوك التنظيمي، مامر للطباعة، الرياض، اململكة : المصدر
 .157، ص 1994العربية السعودية، 
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من خالل هذا الشكل يتبني لنا االرتباط الوثيق بني العامل واملنظمة، فأي خلل يصيب 
سلوكيا( ينعكس ذلك على املنظمة فضغوط العمل مادامت تؤثر على الفرد  الفرد )جسديا، معنويا،

 فإهنا تؤثر على ملنظمة سلبا أو إجيابيا:
 : اآلثار االيجابية لضغوط العمل على المنظمة:2-1

إن آثار ضغط العمل ليس مجيعها سليب وإمنا هناك بعض اجلوانب االجيابية، فمثال خوف 
أو احلوافز املادية، جيعله يبذل جهد أكرب يف أداء مهامه مما يزيد من  العامل من حرمانه من الرتقية

 مستويات األداء الكلي للمنظمة
 وتتمثل الآثار االجيابية لضغوط العمل على املنظمة يف:

 زيادة درجة انضباط العاملني وحتفيزهم يف العمل -
 زيادة مستوى األداء -
 حتسني املوقف التنافسي والريادي للمنظمة -
 درجة التطور بالنسبة ملنتجات وخدمات املنظمة زيادة -
 اآلثار السلبية لضغوط العمل على المنظمة: -2-2

 :(17)تتمثل هذه الآثار يف
 واألجهزة زيادة التكاليف املالية الناجتة عن التأخر عن العمل، الغياب تعطيل الآالت -
 اإلصابات وحواد  العمل اليت يتعرض هلا العاملون -
 العمل زيادة معدل دوران -
 اخنفاض الروح املعنوية العاملني واالستيالء من جو العمل ونقص احليوية والنشاط. -
سوء االتصاالت وما يرتتب عن ذلك من مشاكل سواء بني الرئيس واملرؤوس أو بني  -

 املرؤوسني فيما بينهم.
 ضعف نظام اختاذ القرار -
 نظمة تدين مستوى االنتاج واخنفاض جودته وضعف املركز التنافسي للم -
 اخنفاض مستويات األداء لدى العاملني. -
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 المحور الثالث: مراحل نشوء ضغوط العمل والطرق اإلدارية لمعالجتها 
I- نشوء ضغوط العمل: مراحل 

تتضمن ضغوط العمل عناصر ومكونات نفسية وعضوية، فقد مت استخالص أن الضغط مير 
 :(18)بثال  مراحل رئيسية

 :مرحلة االنذار والتنبيه -1
هذه املرحلة رد فعل أول جتاه ضغوط العمل، وذلك عند تعرض الفرد العامل ملثري أو تتمثل 

موقف معني ويتمثل رد فعل الفرد يف تفاعالت جسمية ونفسية داخلية يرتتب عنها زيادة نشاط 
 مجيع أجهزة اجلسم.

 مرحلة المقاومة: -2
احليوية اليت تكون قادرة يف هذه املرحلة ينتقل اجلسم من املقاومة العامة إىل األعضاء 

للتصدي أو املواجهة للمثري الذي أحد  الضغط، كما أن الفرد العامل حياول التكيف مع املواقف 
املسببة للضغط سواء بزيادة جهده أو اجياد بدائل لسلوكيات يف العمل، هذا يف حالة ما كانت 

ر حتمل الفرد هلا ومل يتخذ ال الضغوط يف حدود طاقته النفسية واجلسدية، أما إذا زادت على مقدا
هو وال اإلدارة العليا وسائل ملواجهتها أو التقليل من أثارها السلبية هنا يكون الضغط قد انتقل إىل 

 املرحلة الثالثة.
 مرحلة االنهاك، اإلرهاق واالستنزاف: -3

يف هذه املرحلة تصبح ضغوط العمل أقوى من قدرات حتمل الفرد النفسية واجلسدية، مما 
تب عنها ظهور النتائج السلبية املدمرة سواء بالنسبة للفرد أو املنظمة. وميكن اختصار هذه يرت 

 املراحل يف الشكل التايل:
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 : مراحل ضغوط العمل02الشكل رقم 
 (3املرحلة ) (2املرحلة ) (1املرحلة )

   مستوى طبيعي للمقاومة
 مركز املنبه )جرس(

يبدأ اجلسم بالتغري يف 
للعوامل الضاغطة، أول كشف 

  وكذلك نقل املقاومة

 املقاومة
يزداد ظهور العوامل 
غري ان املقاومة تزداد أكثر من 

  املعدل

 اهناك )تعب(
بعد فرتة من املقاومة 
يبدأ اجلسم يف االحساس 

  باالهناك فتقل طاقة املقاومة 
 .109: معن حممود عياصرة، مروان حممد بين أمحد، مرجع سابق، ص المصدر

 كما ميكن القول أن لضغوط العمل مكونات ثال  تتمثل يف:
 مثير الضغوط: -1

اي حد  يدركه الفرد على أنه هتديد، وقد تكون هذه املثريات طبيعية أو نفسية أو 
اجتماعية حيث تتضمن املثريات الطبيعية ملوثات البيةة أو املمارسة ألي نشاط لفرتات طويلة أو 

ات النفسية فإهنا تنشأ عن التهديدات اليت ترجع إىل ردود الفعل رضوض تصيب اجلسم، أما املثري 
أما املثريات االجتماعية فتظهر نتيجة للتدخالت يف العالقات أفكار.الداخلية للفرد من 

 االجتماعية، وتنشأ نتيجة تكثيف درجة التفاعل إجيابيا أو سلبيا.
 االستجابة للضغوط: -2

تتسم بالتكامل، حيث حتدد رد فعل معني ملواجهة وهي ردود فعل تصدر من الفرد واليت 
 ومن أمثلة االستجابة للضغط: مطالب أو مثريات خارجية.

: وهو جمموعة أعراض متداخلة نتيجة ااخوف والتوتر من توقع خطر قادم غالبا القلق -
 مصدره غري معلوم.

 .(19)االحباط: وحيد  نتيجة لوجود عائق بني السلوك واهلدف املوجه له -
 اعل بين العوامل المثيرة للضغوط واالستجابة لها:التف -3

هو العنصر الذي حيد  التفاعل الكامل ما بني عوامل املثريات واالستجابات ويأيت هذا 
التفاعل من عوامل البيةة والعوامل التنظيمية يف العمل واملشاعر االنسانية وما يرتتب عليها من 

 ات كما يلي:. وميكن توضيح ذلك هذه املكون(20)استجابات
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 : التفاعل بين عناصر المسببة لضغوط العمل3الشكل رقم 
  

 
 
 
 
 

مصطفى حممود أبو بكر، إدارة املوارد البشرية مدخل حتقيق ميزة تنافسية، الدار  المصدر:
 .134، ص 2004اجلامعية، االسكندرية، مصر 

يبني لنا هذا الشكل أن كل من الفرد، املنظمة والبيةة متثل مثريات الضغوط بينما ردود 
 األفعال واليت ختلق االستجابات فهي القلق التوتر واالحباط.

II- :الطرق اإلدارية لمعالجة ضغوط العمل 
نظرا ملا تسببه ضغوط العمل من آثار سواء على األفراد العاملني أو املنظمة جعل الكثري من 
املنظمات يهتمون هبذا اجلانب بغييت اجياد سبل وطرق ختفف من ظاهرة ضغوط العمل وعالج 

 القدر الزائد منها.
األفراد واملنظمة على حد سواء، فاألفراد  فمواجهة ضغوط العمل مسؤولية مشرتكة بني

ينبغي أن تكون هلم ثقافة التعامل مع خمتلف الضغوط مهما كانت مسبباهتا من أجل زيادة قدرهتم 
 على التفاعل والتكيف معها واحلد من آثارها السلبية.

لة كما أنه جيب على املنظمة انتهاج واتباع االسرتاتيجيات واألساليب اليت تعمل على غزا
 مصادر ضغوط العمل أو التقليل منها.

وميكن أن منيز بني نوعني من أساليب والطرق التعامل مع ضغوط العمل جانب خيص الفرد 
 .(21)وجانب آخر خيص املنظمة

 مواقف وأساليب التعامل مع ضغوط العمل على مستوى الفرد: -1
توى الفرد واليت لقد ظهرت العديد من األساليب والربامج إلدارة ضغوط العمل على مس

 :(22)ميكن أن تنجح يف التقليل من هذه الضغوط، وفيما يلي عرض هلذه األسباب

 الفرد

 المنظمة

 إحباط البيئة

 توتر

 قلق

عتفا ضغط العمل المثير

 ل
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 :التأمل 1-1
هذا األسلوب يهدف إىل حتقيق حالة من اهلدوء والراحة اجلسدية، وتوفر الفرصة للفرد كي 

 يوقف أنشطته اليومية، ويصفي ذهنه من التفكري يف أي شيء له عالقة بتوليد الضغوط.
 التركيز: -1-2

هذه الطريقة ال ختتلف عن سابقتها، فهي تتم بنفس خطوات التأمل حيث يقوم الفرد 
بالرتكيز يف أداء نشاط ذو معىن وأمهية يساعد يف ختفيض حدة ضغوط العمل، ومن بني طرق 

 .(23)الرتكيز
 حتديد افضل مهام العمل اليت ينبغي أن يؤديها الفرد. -
حتتاج إىل وقت قصري، اليت تعود الفرد أن ينجزها اجناز جيد اختيار تلك املهام اليت  -

 واليت تتميز بصعوبة متوسطة.
 اإلدارة الفعالة للوقت: -1-3

فعدم تنظيم العامل لوقت عمله يؤدي إىل تراكم األعمال وتأخر بعضها، مما قد يزيد مقدار 
 الضغط، وفيما يلي طرق تضمن اإلدارة الفعالة للوقت:

 العمل ومن مثا تنفيذهاحتديد أولويات  -
عدم السماح لآلخر مبقاطعة الفرد العامل، فاملقاطعات املتكررة أثناء تأدية العمل تؤدي  -

 إىل تضييع الوقت.
تفويض السلطة لآلخرين خاصة يف اختاذ القرارات يف األمور اليت تتعلق بنفس نوعية أو   -

 كمية العمل، وهذا التفويض يكون للمساعدين األقرب للعامل.
 :تشجيع بناء شبكة من العالقات في بيئة العمل-1-4

يكون ذلك بتشجيع الفرد باالنضمام جلماعات العمل املختلفة وتوثيق الصداقة والشفافية 
مع زمالء العمل، وهذا من شأنه توفري الدعم واملساندة االجتماعية للعامل وبالتايل توفري بيةة عمل 

 هادئة.
ن أن نقول أن هناك طريقة أفضل من األخرى، ألن وعموما فإن هذه األساليب ال ميك

بعضها يكون قادر على التقليل من حدة الشعور بالضغط يف فرتة معينة، يف حني البعض الآخر 
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يكون يف فرتة أخرى، كما أن االختالفات بني األفراد العاملني يؤثر يف اختيار الطريقة املناسبة 
 ، والقدرات الفردية.ويرجع ذلك ألسباب خمتلفة كاختالف الشخصية

 مواقف وأساليب التعامل مع ضغوط العمل على مستوى المنظمة: -2
إن املنظمات بإمكاهنا ختفيف ضغوط العمل من خالل اتباع اسرتاتيجيات وبرامج عديدة 

 تطورت مع زيادة ظهور ضغوط العمل يف املنظمة ومن بينها:
 :(24)التطبيق الجيد لمبادئ اإلدارة والتنظيم -2-1
املخالفات اليت يقع فيها كثري من املديرين يف ممارساهتم اليومية، بسبب عدم اتباع إن 

املبادئ املتعارف عليها يف اإلدارة والتنظيم تسبب كثري من الضغوط النفسية لألفراد العاملني 
)مرؤوسيهم(، فتحميل الآخرين مسؤولية ااخطأ يف أداء العمل دون إعطائهم السلطة املناسبة وتوفري 

 الظروف املناسبة هلذا العمل، سيؤدي تولد ضغط لدى العاملني يف املنظمة.
فاملنظمة عند تطبيقها ملبادئ اإلدارة يف خمتلف املستويات اإلدارية العليا سوف يشيع حالة 

 االنضباط اإلداري والتنظيمي بني املستويات الوظيفية األدىن.
 إعادة تصميم هيكل التنظيم: -2-2

ظمات كل فرتة زمنية من مشاكل تنبع من تغيريات يف هياكل الوظائف تعاين بعض املن
والعالقات والسياسات، مما يؤدي ذلك إىل شعور العاملني بالضغط، وميكن للمنظمة جتاوز هذا 
اإلشكال الذي يتولد لدى الفرد العامل فيها عن طريق إضافة مستوى تنظيمي إدارتني، ويضاف إىل 

 ات التنظيمية بني اإلدارات وإعادة تصميم إجراءات العمل وتبسيطها.ذلك امكانية توصيف العالق
 نظم المشاركة في اتخاذ القرارات: -2-3

 إن عدم مشاركة األفراد العاملني يف اختاذ القرارات يؤدي إىل الشعور بالغربة.
وضغوط العمل، لذلك جيب على القائمني باملنظمة اشراك مرؤوسيهم يف اختاذ القرارات. 

أمثلة نظم املشاركة للجان، برامج املشاركة يف األرباح وتشجيع الرؤساء يف تفويض جزء من ومن 
 سلطتهم ملرؤوسيهم.

 :(25)كما ميكن للمنظمة التخفيف ضغوط العمل على األفراد العاملني فيها عن طريق
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حتليل دور األفراد العاملني وتوضيحها ليعرف كل فرد دوره، وذلك حىت ال يتم تضارب  -
 دوار.األ
 إعادة تصميم األعمال وحتسني جوانب العمل الذايت. -
 إجياد مناخ تنظيمي مؤازر لألفراد من خالل إعادة التصميم اهليكل التنظيمي  -
 ختطيط وتطوير املسارات الوظيفية للفرد حىت يكون على علم يف اي اجتاه هو سائر. -
 توفري مساندة العاملني كالربامج التدريبية واالرشادية. -
العموم. ومهما تعددت التصنيفات يطرق واسرتاتيجيات معاجلة الضغوط وإدارهتا فإهنا  وعلى -

 لن خترج عن إطار جمموعتني.
 االستراتيجيات الفردية -

واليت تتعلق بشخصية األفراد ومدى حتملهم للضغوط، كما تتعلق بسلوكهم وصحتهم 
 النفسية واجلسدية.

 االستراتيجيات التنظيمية: -
ات اليت تقوم هبا املنظمة، مبا فيها من عالقات رمسية أو غري رمسية وجوانب وتتمثل باإلجراء

 تنظيمية إلدارة الضغط وعالجه مبا حيقق مصلحة الفرد واملنظمة.
 خاتمة:

من خالل ما سبق تقدميه يف هذه الورقة البحثية، ميكن القول أن ضغوط العمل أصبحت 
عل الباحثون يولون اهتماما متزايدا هبا، حيث قدموا ظاهرة تالزم معظم املنظمات املعاصرة هذا ما ج

العديد من األسباب اليت تؤدي لضغوط العمل والنتائج املرتتبة عنها، لذلك ينبغي على هذه 
املنظمات التعامل مع هذه الضغوط باألساليب والطرق اليت من شأهنا احلفاظ على استقرار العامل 

حته النفسية والبدنية ما يسمح له بالعطاء وأداء العمل وسلوكه يف املنظمة، وكذا احلفاظ على ص
 بكفاءة وفعالية وهذا ما ينعكس على أداء املنظمة اجيابيا 

ويف األخري ارتأينا تقدمي بعض االقرتاحات واليت من شأهنا مساعدة املنظمة على جتاوز 
 ضغوط العمل.
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 االقتراحات:
 زيادة كفاءهتم ضرورة توفري بيةة عمل تشجيع العمال، وذلك هبدف  -
خلق جو من املنافسة االجيابية بني العمال مما يزيد من خرباهتم ومهاراهتم وبالتايل القدرة  -

 على مواجهة ضغوط العمل
حماولة معرفة أسباب التأخر يف اجناز األعمال املوكلة للعاملني، لكي ال تظل مصدر  -

 مستمر يف خلق ضغوط العمل
وفقا لكفاءته وقدراته، حىت ال يتعارض وضع كل عامل يف منصب مناسب وذلك  -

 األداء مع التوقعات املنتظرة مما قد يتسبب مبعاناة املوظف من الضغوط.
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 في الجزائر االقتصادي موالسياسة النقدية على النأثر 
 (2011-1990) للفترة تحليليةدراسة 

 1 جامعة باتنة ، نادية العقون د.
  ملخص.

أثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل  إبرازهذه الدراسة إىل هتدف 
النمو االقتصادي ممثال بالناتج الداخلي  حركةتتبع ، وذلك من خالل (2011-1990)الفرتة

التغريات أن  إىل وقد مت التوصل. (M2) لنقدية حجم الكتلة تطورب اقارنتهاخلام احلقيقي، وم
وأن معدالت ، العرض النقديجم التغري يف حاملسجلة يف مستوى النمو االقتصادي ال تتناسب مع 

  بأداء قطاع احملروقات وحبركة أسعار النفط العاملية. النمو احملققة كانت مرتبطة
 حقيقي. ناتج داخلي خامنقدية،  اقتصادي، كتلةسياسة نقدية، منو  الكلمات المفتاحية:

Résumé : 

Cette étude vise à mettre en évidence l'impact de la politique 

monétaire sur la croissance économique en Algérie durant la période 

(1990-2011) et ce, à travers le suivi de la cadence de la croissance 

économique représentée par le Produit Interne Brut Réel et la comparer 

avec l'évolution de la masse monétaire(M2). Il a été conclu que les 

changements enregistrés au niveau de la croissance économique, ne 

sont pas en rapport avec le changement de la masse monétaire, ainsi 

que les taux de croissance obtenus ont été principalement associée à la 

performance du secteur des hydrocarbures et de l'évolution des prix 

mondiaux du pétrole. 

Mots-clés: 

 Politique Monétaire, Croissance Economique, Masse Monétaire, 

Produit Intérieur Brut Réel.  

 مقدمة.
عنصرا أساسيا و ، العامة للدولة السياسة االقتصاديةالسياسة النقدية أداة هامة من أدوات  دتع

من عناصر برامج اإلصالح اليت تتبعها أغلب البلدان يف إطار توجهها حنو التحرير االقتصادي 
اقتصاديات نقدية بالدرجة  لكوهنا وخاصة يف االقتصاديات احلديثةواالنفتاح على العامل اخلارجي، 

مث ال بد لفهم سري عمل نظرا للدور البارز الذي يؤديه النقد يف النشاط االقتصادي، ومن األوىل. 
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هذه االقتصاديات من فهم معمق للظواهر النقدية فيها. فعندما أورد جاك ريف يف أحد حبوثه "أن 
إبراز أمهية املكانة اليت حتتلها الظواهر النقدية يف حياة  هدف إىلكان ي  ،قدر اإلنسان حيكمه النقد"

مازالت األحداث الراهنة تؤكد األمهية البشر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. واليوم كما باألمس 
املتعاظمة للدور الذي يؤديه النقد يف احلياة االقتصادية واالجتماعية سواء على الصعيد الوطين أو 

،اإلقليمي أو العاملي وال سيما يف إطار التكتالت الدولية
قيق حيث تعتمد خمتلف الدول على السياسة النقدية يف رسم سياستها االقتصادية وحت 1

أهدافها، من خالل خمتلف األدوات والوسائل اليت تعتمد عليها يف إدارة السيولة والتحكم يف حجم 
الكتلة النقدية بالشكل الذي يسمح بتحقيق االستقرار النقدي، والتأثري على حجم النشاط 

  2االقتصادي، ومنه الوصول إىل تسجيل مستوى عال ومستدام من النمو االقتصادي.
ن تأثري السياسة النقدية يف النشاط االقتصادي يعد من املواضيع املهمة يف التحليل وعليه، فإ

االقتصادي الكلي، حيث شكلت دراسة العالقة بني منو الكتلة النقدية والنمو احلقيقي حمور اهتمام 
دية الكثري من الباحثني والدارسني على املستويني النظري والتطبيقي. كما اختلفت النظريات االقتصا

 أمهية النقود وأثرها على النشاط االقتصادييف حتليل هذه العالقة بإخالف وجهات نظرها حول 
 باعتبار هذه األخرية حمور عمل السياسة النقدية. 

ويف اجلزائر فإن األزمات واالختالالت االقتصادية اليت مرت هبا البالد يف السبعينيات 
تغيري التوجه االقتصادي من اقتصاد موجه مركزيا حنو تبين والثمانينيات من القرن العشرين، اقتضت 

 ، وذلكنظام اقتصاد السوق، وهو ما حتم على السلطات إعادة النظر يف سياساهتا املتبعة
العديد من اإلجراءات النقدية واملالية، هبدف ضمان االستقرار النقدي واملايل  باالعتماد على

 ومنه الوصول إىل تسجيل معدالت منو اقتصادية موجبة. وحتقيق التوازنات االقتصادية الكلية 
طرأت عدة تغريات على االقتصاد اجلزائري كان لزاما أن تتعامل معها السياسة  مشكلة الدراسة: -

ما أثر السياسة النقدية على النمو النقدية مبا يتوافق مع أهدافها. والسؤال املطروح هنا هو 
 (؟ 2011-1990ة )االقتصادي في الجزائر خالل الفتر 

هتدف هذه الدراسة إىل حتليل أثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي يف  أهداف الدراسة: -
الواسع والنمو االقتصادي (M2) دراسة العالقة بني كمية النقود باملعىن ، وذلك من خاللاجلزائر
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. مع تقدمي جمموعة من النتائج والتوصيات اليت قد تفيد متخذي ممثال بالناتج الداخلي اخلام احلقيقي
لتوفري الظروف املالئمة للسياسة النقدية لتتدخل بأدواهتا لضبط العرض النقدي وجعله القرارات 

 يتناسب مع مستوى النشاط االقتصادي.
ة يف اقتصاديات تنبع أمهية الدراسة من الدور اهلام الذي تلعبه السياسة النقدي :أهمية الدراسة -

الدول، إذ غالبا ما يتم اللجوء إىل أدواهتا من أجل احملافظة على التوازن واالستقرار االقتصادي 
وحتقيق مستويات أعلى من النمو. كما أن دراسة أثر السياسة النقدية على النشاط االقتصادي، 

ية والتدفقات العينية، والبحث عن إسرتاتيجية نقدية تسمح بتحقيق التوازن بني التدفقات النقد
 شكلت حمور اهتمام العديد من الباحثني. 

( يعزى إىل ما ميز هذه الفرتة من 2011-1990وجدير بالذكر أن اختيار فرتة الدراسة )
حنو نظام يستند إىل آليات إصالحات وإجراءات يف سعي اجلزائر إىل التحول من اقتصاد موجه 

اقتصاد السوق. وهو ما خيلق حتديات إضافية للسياسة النقدية، باعتبارها من أهم حماور 
اإلصالحات االقتصادية وإحدى الركائز األساسية للسياسة االقتصادية للدولة اليت متكنها من حتقيق 

 . حفز وزيادة معدالت النمو االقتصاديأهدافها ومن بينها 
قييم دور السياسة النقدية واملصرفية وتأثريها يف النشاط االقتصادي وإبراز مدى مسايرة وألن ت

مستوى النمو االقتصادي للتغري احلاصل يف كمية النقود املتداولة يف االقتصاد، يتطلب معرفة البيئة 
د أهداف االقتصادية والنقدية اليت ترسم وتنفذ فيها هذه السياسة، لكون هذه البيئة هي اليت حتد

السياسة النقدية واملصرفية ونوع األدوات اليت تستخدمها، وأنسب السبل لتحقيق تلك األهداف. 
جند أن السياسة النقدية واملصرفية يف اجلزائر مرت منذ االستقالل بعدة مراحل استوجبتها التحوالت 

اقتصادية وتشريعية  االقتصادية احمللية واخلارجية، حيث سبقت كل مرحلة من هذه املراحل تغريات 
كان هلا تأثري كبري على أهداف السياسة النقدية واملصرفية وفعاليتها واألدوات اليت استخدمتها. 

 وعليه ولتحقيق أهداف الدراسة مت تسليط الضوء على احملاور التالية: 
مسار السياسة النقدية يف اجلزائر وأثرها على النمو االقتصادي قبل عام  المحور األول: -

1990 .  



 د.نادية العقون    مجلة االقتصاد الصناعي                                                                                

  

400 
 

معامل السياسة النقدية يف اجلزائر وعالقتها مبستوى النمو االقتصادي المحور الثاني:  -
   . خالل املرحلة االنتقالية حنو اقتصاد السوق

 .1990مسار السياسة النقدية في الجزائر وأثرها على النمو االقتصادي قبل عام : المحور األول
( بعدم وضوح النموذج الوطين 1966-1962لقد متيزت الفرتة التالية الستقالل اجلزائر)

للتنمية االقتصادية، لذلك يصطلح على هذه املرحلة مبرحلة االنتظار، وهي فرتة تتسم بضعف 
املقومات املالية لدولة حديثة االستقالل، وكذا تدمري للبنية التحتية الضرورية النطالق النمو 

 ادي. االقتص
وقد تلت هذه الفرتة مرحلة أخرى يف مسرية االقتصاد اجلزائري كان فيها االعتماد على 
االنتشار الواسع للدولة يف مجيع اجملاالت، حبيث كانت املنتج الوحيد واملستثمر الوحيد يف احلياة 

ع العمومي االقتصادية، وقد اعتمدت اجلزائر خالهلا على سياسة نشطة يف جمال االستثمار يف القطا 
وختصيص جزء كبري من الدخل الوطين لالستثمار يف القطاع الصناعي مقارنة مع القطاعات 
األخرى، وكل ذلك لغرض زيادة مستوى اإلنتاج والعمالة وخلق القيمة املضافة. وقد ترتب على 

راوح هذه السياسة االقتصادية أداء اقتصادي ال بأس به، وخاصة يف جمال النمو االقتصادي الذي ت
يف املتوسط السنوي، تبعه اخنفاض يف معدالت البطالة، كما حتقق هذا النمو  %7إىل  %6ما بني 

بفضل ارتفاع أسعار النفط. إال أن هذه السياسات نتج عنها انعكاسات سلبية بسبب وجود سوق 
الوطين يف داخلية واسعة مل يستطع مستوى اإلنتاج الوطين تلبية احتياجاهتا يف ظل ركود يف اإلنتاج 

 اجملال الفالحي.
شرعت اجلزائر يف اختاذ جمموعة من اإلجراءات هبدف إعادة التوازن يف  1980ومنذ سنة 

توزيع االستثمارات لصاحل القطاعات األخرى غري الصناعية، وقد مسحت هذه اإلجراءات املتخدة 
ا من النمو وصلت بتحقيق نسب ال بأس هب -ارتفاع أسعار النفط  -يف ظل ظروف دولية مالئمة 

وألن اجلزائر تعتمد على أسعار النفط   خالل النصف األول من الثمانينيات. 5%إىل حدود 
كأساس مرجعي لتمويل مشاريعها التنموية فإن اهنيار أسعار النفط يف النصف الثاين من الثمانينيات 
أدى إىل حدوث أكرب اهنيار اقتصادي يف اجلزائر مؤديا إىل خلل مزدوج يف ميزانية الدولة وميزان 

 3 القتصاد اجلزائري حمققا معدالت منو سلبية.املدفوعات، وبالتايل تعثر مرة أخرى أداء ا
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ورغم قيام الدولة بإعادة تأميم املؤسسات اجلزائرية ذات امللكية العامة، أين مت إنشاء 
إال أن دور املؤسسات املالية ، 1964وإنشاء عملة وطنية سنة  1962البنك املركزي يف ديسمرب 

الية، وكان متويل وتسيري االقتصاد يتم وفقا فقد أوكلت مهمة اإلصدار إىل وزارة امل كان سلبيا.
ومل تكن املصرفية، ومل ميارس البنك املركزي أي نشاط ملموس يف جمال الرقابة  لألهداف املخططة،

وظيفة إعادة اخلصم سوى أداة لتزويد البنوك بالسيولة الالزمة، وكانت حدود اإلقراض يف معظمها 
رات إدارية، وكانت النقود عبارة عن ظاهرة حسابية فقط ومل مع حتديد معدالت الفائدة بقراإلزامية 

 تكن أداة إسرتاتيجية من أجل التحكم يف التنمية االقتصادية. 
أمام هذه الوضعية املتدهورة ملؤشرات التوازن االقتصادي الكلي كان لزاما على السلطات 

ي، ومن القطاعات اليت مسها اجلزائرية اإلسراع يف اإلصالحات لتحقيق االستقرار االقتصادي الكل
، حيث قامت احلكومة اجلزائرية يف إطار التحول بالنظام اإلصالح قطاع املؤسسات املصرفية واملالية

، هدفه األساسي 1986االقتصادي حنو اقتصاد السوق، بإصدار قانون القرض والبنك سنة 
البنوك التجارية كما تقتضيه إصالح املنظومة املصرفية، حمددا بوضوح مهام ودور البنك املركزي و 

قواعد ومبادئ النظام املصريف ذو املستويني، مع إعادة االعتبار لدور السياسة النقدية يف تنظيمها 
 حلجم الكتلة النقدية املتداولة، ومراقبتها متاشيا وحتقيق أهداف السياسة االقتصادية الكلية.

حاب اخلزينة من عمليات بانس 1987وكانت أول خطوة هامة هو اختاذ القرار سنة 
متويل االقتصاد، وكمرحلة ثانية مت الرتكيز على إعادة تأهيل املصارف كوهنا حجر الزاوية يف خضم 

اإلصالحات االقتصادية واملالية مرحلة نوعية هامة سنة  وقد عرفتاإلصالحات املالية والبنكية. 
 4قتصادية عمومية.، من خالل حتقيق هدف استقاللية البنوك بصفتها مؤسسات ا1988

لقد كانت خطى اإلصالحات بطيئة يف البداية واستمرت االختالالت االقتصادية  
من إمجايل الناتج احمللي عام  13.7%الكلية، إذ وصل العجز الشامل يف امليزانية إىل رقم قياسي 

، ولعدم وجود سوق مالية جلأت احلكومة إىل إصدار النقد لتغطية العجز املايل أو متويله من 1988
خالل القروض اخلارجية اليت بدأت ترتاكم، حيث ارتفعت نسبة الدين اخلارجي إىل إمجايل الناتج 

، بينما قفزت خدمة الدين إىل الصادرات 1988عام  41%إىل  1985عام  30%احمللي من 
   5بسبب قصر آجال السداد.  78%ىلإ 35%من 
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 (1986-1964)الداخلي الخامتطور نمو الكتلة النقدية مقارنة بالناتج : 1جدول رقم 
 (%)متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي (%)متوسط نمو الكتلة النقدية  الفترة

1960-1971 17 8,5 
1971-1978 25,4 22,5 
1979-1986 19,1 16 

 .201(، ص.2004،)اجلزائر:ديوان املطبوعات اجلامعية،محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبن عزوز بن علي، المصدر: 
( أن نسبة الزيادة املتوسطة حلجم الكتلة النقدية يف كل 1نالحظ من خالل اجلدول رقم )

ظهر أن املرحلة مرحلة كان دوما أعلى من نسبة الزيادة املتوسطة يف الناتج احمللي اخلام. حيث ي
متبوعة باملرحلة الثالثة مث املرحلة األوىل. وهذا  25,4%الثانية هي األكثر زيادة مبعدل متوسط 

الفارق يؤكد حقيقة هامة وهي أن الزيادة يف الكتلة النقدية ال جتد مقابلها يف سوق اإلنتاج، بسبب 
كتلة النقدية شكل سببا مباشرا عجز القطاعات االقتصادية العمومية وضعف إنتاجيتها، وأن منو ال

 يف ظهور الضغوطات التضخمية. 
ويف سعيها حنو إقامة تنمية اقتصادية شاملة وسريعة يف كل  1965فاجلزائر ومنذ عام 

القطاعات، اعتمدت يف متويل استثماراهتا على املزيد من اإلصدار النقدي، األمر الذي أدى إىل منو 
النمو االقتصادي، وهذه الزيادة يف الكتلة النقدية على حساب غري متوازن بني الكتلة النقدية و 

حجم الناتج احمللي اإلمجايل شكلت خطرا حقيقيا على التوازن االقتصادي الكلي، الشيء الذي 
جنم عنه تضخم حقيقي فعلي أثر بطريقة مباشرة على القوة الشرائية للعملة وبذلك على القوة 

   6سة الدعم اليت كانت تتحملها اخلزينة العامة.الشرائية للفرد واجملتمع رغم سيا
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اإلفراط يف اإلصدار يرجع خصوصا إىل االرتفاع الكبري يف 
القروض املقدمة لالقتصاد واليت شكلت احلصة األكرب من الكتلة النقدية مقارنة باملقابالت األخرى 

املقدمة للخزينة، حيث مثلت نسبة القروض املقدمة هلا واملتمثلة يف األصول اخلارجية والقروض 
سنة  %56.1لرتتفع إىل  1964سنة  %47.89لالقتصاد من جمموع الكتلة النقدية حوايل 

، واحلصة األكرب من هذه القروض كانت موجهة للمؤسسات العمومية اليت كانت تلجأ 1989
 لطلب متزايد للقروض من أجل متويل استثماراهتا.
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شهدت حتسنا يف التسيري النقدي لالقتصاد، فبعد  1989طار نشري أن سنة ويف هذا اإل
عقد االتفاق مع صندوق النقد الدويل الذي حصر األزمة يف اجملال النقدي، بدأ االقتصاد يعرف 

   7تدرجييا طابعا نقوديا وبدأت السلطات تسعى لتحقيق االستقرار النقدي.
إىل غاية  1962خالل الفرتة املمتدة من سنة وعموما فإن السياسة النقدية يف اجلزار 

كانت حيادية بسبب الدور السليب للنقود يف االقتصاد الوطين. وقد دفعت الصعوبات   1990سنة 
املالية اليت عرفتها اجلزائر نتيجة اخنفاض إيرادات الدولة من العملة الصعبة بسبب تدهور أسعار 

 إعادة النظر يف مبادئ تسيري االقتصاد.  احملروقات، إىل الدخول يف مرحلة التفكري يف
معالم السياسة النقدية في الجزائر وعالقتها بمستوى النمو االقتصادي خالل المرحلة لمحور الثاني: ا

 االنتقالية نحو اقتصاد السوق.
كان النتقال اجلزائر من اقتصاد موجه إىل اقتصاد السوق انعكاسات معتربة على السياسة 

أهدافها وأدواهتا، فقد أدت موجة التحوالت االقتصادية الدولية واالنفتاح االقتصادي، النقدية وعلى 
مع مطلع التسعينيات من القرن العشرين، إىل إجراء إصالحات اقتصادية جذرية مشلت إصالح 

، الذي أعاد 1990النظام املصريف والنظام النقدي وتوجت بإصدار قانون النقد والقرض سنة 
اسة النقدية كمتغري أساسي يف االقتصاد، وشكل عالمة واضحة يف جمال إصالح االعتبار للسي

باعتباره موجها للسياسة النقدية وأداة التنفيذ الفعلي هلا، من خالل استخدام  وحترير القطاع املصريف
الوسائل واألدوات القادرة على تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو القطاعات االقتصادية اليت تسهم يف 

 .1990وهنا ميكن التفريق بني ثالثة توجهات خمتلفة للسياسة النقدية منذ سنة . لية النموعم
 (1993-1990طبيعة السياسة النقدية في الجزائر وأثرها على النمو االقتصادي خالل الفترة ). 1

( املتعلق بالنقد والقرض األهداف 10- 90( من القانون رقم )55حددت املادة رقم )
للسياسة النقدية يف اجلزائر، حيث تتعدد هذه األهداف حبسب املادة نفسها لتشمل هدف النهائية 

حتقيق معدل منو اقتصادي منتظم يف املقام األول إىل جانب حتقيق التشغيل الكامل، أما هدف 
استقرار األسعار واحلفاظ على استقرار العملة خارجيا فقد جعال يف املقام الثاين، كما أن األمر 

املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم للقانون  2003-08-26( املؤرخ يف 11-3اسي رقم )الرئ
  8( أكد أن هدف النمو االقتصادي هو اهلدف األساسي للسياسة النقدية.90-10)
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لقد وضع القانون املتعلق بالنقد والقرض املنظومة املصرفية والنظام النقدي عل مسار تطور 
شيط وظيفة الوساطة املالية وإبراز دور النقد والسياسة النقدية، ونتج عنه جديد، متيز بإعادة تن

تأسيس نظام مصريف ذو مستويني، وأعيد للبنك املركزي كل صالحياته يف تسيري النقد واالئتمان يف 
 كما  ظل استقاللية واسعة، وللبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوان اقتصادية مستقلة.

انون مبدأ الفصل بني الدائرة النقدية والدائرة املالية حيث مل تعد اخلزينة حرة يف اللجوء إىل تبىن الق
عملية القرض، وكذا الفصل بني الدائرتني النقدية واحلقيقية، حىت تتخذ القرارات على أساس 

ل حتسني  ومن أج 9األهداف النقدية اليت حتددها السلطة النقدية وبناءا على الوضع النقدي السائد.
كفاءة النظام املصريف برزت احلاجة إىل حتسني وضع سيولة البنوك العامة املتعثرة من خالل إعادة 

  10رمسلتها، وتقليص ملكية احلكومة فيها، والسماح بإنشاء بنوك خاصة وفروع لبنوك أجنبية.
على عوامل لقد مت الرتكيز يف املرحلة األوىل من اإلصالحات على إقامة إدارة نقدية تعتمد 

وآليااات السااوق. وقاااد متياازت إدارة بناااك اجلزائاار ألدوات السياساااة النقديااة مبااارحلتني رئيساايتني حياااث 
علاى أدوات السياساة النقدياة املباشارة،  (1990-1994)اعتمد بنك اجلزائر خالل املرحلاة األوىل 

إذ كان يتحكم يف سيولة اجلهاز املصريف من خاالل فارض حادود قصاوى علاى املباالي الكلياة إلعاادة 
التمويل بالنسبة لكل بنك على حدة، ومن خالل تسهيل إعادة اخلصم واتفاقياات إعاادة الشاراء يف 

لااى بنااك اجلزائاار أن يااتحكم يف الساايولة سااوق النقااد بااني البنااوك. ونتيجااة لااذلك كااان ماان الصااعب ع
بصااورة فعالااة، بينمااا أدت احلاادود القصااوى املفروضااة علااى كاال بنااك إىل تشااوهات شااديدة يف توزيااع 

  11املوارد.
( هو توجه السياسة النقدية حنو التوسع، هبدف متويل 1993-1990إن ما ميز الفرتة )

ت العامة، األمر الذي نتج عنه ارتفاع يف عجز املوازنة الضخمة واحتياجات االئتمان لدى املؤسسا
 12املستوى العام لألسعار.
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 (1993-1990خالل الفترة ) تطورات الكتلة النقدية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الحقيقي: 2جدول رقم 
 1990 1991 1992 1993 

-  PIB 0.79 1.19 - 1.80 2.10معدل نمو   
 M2  11.31 21.06 24.23 21.61معدل نمو 

 M2/PIB 1.60 1.96 2.40 2.98عدل السيولة م
 PIB/M2   0.62 0.50 0.41 2.98سرعة دوران النقود

Source :- Bulletin statistique de la Banque d’Algérie, Juin 2012. 
http://www.bank-of-algeria.dz/ 

- http://www.banquemondiale.org/ 

منوا مطردا، حيث ( 1993-1990)خالل الفرتة  (M2)لقد عرفت الكتلة النقدية 
مسجلة  1993مليار دج سنة  627,4إىل  1992مليار دج يف هناية  515,9ارتفعت من 

 -. ويف املقابل مت تسجيل معدل منو اقتصادي سالب قدر با 21,6%بذلك معدل منو على حنو 
 1986. فاألزمة االقتصادية اليت شهدهتا اجلزائر ابتداء من سنة 1993يف هناية سنة  %2,1

أثرت على معدالت النمو االقتصادي اليت سجلت نسب منو متدنية حيث بلي متوسط معدل منو 
وهو ما يعين أن إتباع سياسة  0.5،13%( 1994-1987الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة )

تسمح بنقل أثر السياسة النقدية من اجلانب النقدي إىل اجلانب احلقيقي واملسامهة  نقدية توسعية مل
 يف زيادة معدل النمو االقتصادي. 

 (2000 – 1994توجهات السياسة النقدية وعالقتها بمستوى النمو االقتصادي خالل الفترة ) .2
الدولية ( مع مؤسسات النقد 1998-1994تبنت اجلزائر برنامج اإلصالح االقتصادي )

، مث مرحلة 1995ماي  21إىل  1994ماي  22على مرحلتني، مرحلة التثبيت اهليكلي من 
. وعلى إثر هذه االتفاقية 1998ماي  21إىل  1995ماي  22برنامج التعديل اهليكلي من 

حتصلت اجلزائر على قروض ومساعدات مشروطة باإلضافة إىل إعادة جدولة ديوهنا اخلارجية مع 
ولندن. وقد مت تغيري توجه السياسة النقدية بإتباع سياسة نقدية انكماشية صارمة نادي باريس 

هبدف ختفيض معدل التضخم الذي بلي مستويات أعلى خالل الفرتة  1994ابتداء من عام 
   14السابقة نتيجة التوسع النقدي املفرط.

http://www.bank-of-algeria.dz/
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وسع ( احلد من ت1995-1994لقد كان من أبرز أهداف برنامج التثبيت اهليكلي )
، مع 1994سنة  14%إىل  1993سنة  21%بتخفيض حجمها من (M2)الكتلة النقدية 

هدف حتقيق منو مستقر ومقبول يف الناتج احمللي اخلام، وإحداث مناصب شغل جديدة. يف حني 
(، إىل إعادة االستقرار النقدي لتخطي مرحلة التحول إىل 1998-1995برنامج التعديل اهليكلي)

وقد مسح التزام السلطات اجلزائرية ببنود االتفاق بتحقيق االتفاق،  15ل التكاليف.اقتصاد السوق بأق
، لتنخفض 15,5% (1998-1994الفرتة ) حيث بلي متوسط معدل منو الكتلة النقدية يف

. ويرجع سبب هذا االخنفاض إىل إتباع سياسة تقشف 2000سنة   13,03%هذه النسبة إىل
صارمة، متثلت يف ختفيض عجز امليزانية، جتميد أجور العمال، ختفيض العملة وتقليص حجم 

 اإلنفاق العام.
إن تبين سياسة نقدية انكماشية صارمة دليل على أن هدف استقرار األسعار هو اهلاجس  

معدالته يف حالة أكثر من هدف النمو االقتصادي الذي ترتاجع  الذي يشغل بال السلطة النقدية
كما أنه إذا افرتضنا أن حجم االستثمار يتأثر بصفة طردية مع منو تطبيق سياسة نقدية انكماشية،  

حجم القروض املقدمة إىل املؤسسات اإلنتاجية، األمر الذي يؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي، فإن 
القتصاد اجلزائري، إذ أن حجم القروض املقدمة إىل االقتصاد قد زاد بنسبة األمر ال ينطبق على ا

، إال أنه مت تسجيل معدل منو اقتصادي سالب خالل هذه السنة، األمر 1994سنة  %38,8
الذي يعين أن حجم القروض اليت سامهت يف زيادة التوسع النقدي ال تقابلها زيادة حقيقية يف 

  16ىل عجز اجلهاز اإلنتاجي عن حتسني إنتاجيته.حجم السلع واخلدمات نظرا إ
( حاولت احلكومة معاجلة األزمة االقتصادية من خالل 1998-1995وخالل الفرتة )

تنفيذ برنامج التعديل اهليكلي مبساعدة صندوق النقد الدويل، وقد مت تسجيل معدالت منو إجيابية 
نة اليت حتقق فيها أدىن معدل منو الس 1997خالل هذه الفرتة، وتعد سنة  3.5%بلي متوسطها 

، وكذا ضعف منو القطاع 24%بسبب الظروف املناخية السيئة، واخنفاض قدرة اإلنتاج الزراعي با 
لترتاجع معدالت  5.09.17%أعلى معدل منو قدر با  1998الصناعي، يف حني عرفت سنة 

ية الكلية الناجتة عن ( رغم حتسن املؤشرات االقتصاد2000-1999النمو خالل الفرتة التالية )
  ارتفاع أسعار احملروقات.
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 (.2000-1994الحقيقي خالل الفترة ) تطورات الكتلة النقدية مقارنة بالناتج الداخلي الخام :3جدول رقم 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 PIB -0.89 3.79 4.10 1.10 5.09 3.20 2.19معدل نمو 

 M2 15.31 10.51 14.44 18.19 19.5 12.36 13.03معدل نمو 

 M2/PIB 3.47 3.69 4.06 4.75 6.65 7.24 8.01عدل السيولة م

 PIB/M2 0.28 0.27 0.24 0.21 0.15 0.13 0.12سرعة دوران النقود 

Source :- Bulletin statistique de la Banque d’Algérie, Juin 2012. http://www.bank-
of-algeria.dz/    http://www.banquemondiale.org/ 

( أن معدل منو الكتلة النقدية عرف تطورا كبريا بشكل تعدى 3يظهر من خالل اجلدول رقم )
عدالت السيولة اليت متيزت فيه منو الناتج احمللي اإلمجايل، وميكن االستدالل على ذلك من خالل م

باالرتفاع يف معظم سنوات التسعينات، حيث عمدت اجلزائر خالل هذه الفرتة إىل انتهاج أسلوب 
التمويل بالعجز، وهو ما أفرز وضعا اقتصاديا غري مستقر بني حجم الكتلة النقدية ومعدالت منو 

فرتة الدراسة مما يوحي بوجود ظاهرة  الناتج احمللي اإلمجايل، كما أن سرعة دوران النقود ضعيفة طوال
 االكتناز لدى األفراد .

( يف اجملال 2000-1994عموما، رغم بعض النتائج اإلجيابية احملققة خالل الفرتة ) 
النقدي واملايل، إال أن انفصال السياسة االقتصادية عن السياسة االجتماعية ترتب عنه أوضاع 

 .اجتماعية متدهورة ميزها ارتفاع معدالت البطالة نتيجة تسريح العمال 
   (.2011- 2001ها على النمو االقتصادي خالل الفترة )خصائص السياسة النقدية وأثر . 3

عرفت اجلزائر منذ بداية العقد األول من القرن احلايل جتربة تنموية جديدة اتضحت معاملها 
من خالل شروع احلكومة يف تنفيذ سياسة اقتصادية ختتلف عن تلك اليت طبقت سابقا، هذه 

االقتصادي ذات التوجه الكينزي هتدف أساسا إىل السياسة اليت ميكن تسميتها بسياسة اإلنعاش 
رفع معدل النمو االقتصادي عن طريق زيادة حجم اإلنفاق احلكومي االستثماري بغية رفع الطلب 
الداخلي ومن مث رفع طاقة التشغيل املتاحة للجهاز اإلنتاجي وزيادة معدل النمو االقتصادي، وقد مت 

ثة برامج تنموية وهي، برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي جتسيد هذه السياسة من خالل تنفيذ ثال

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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(، والربنامج 2009-2005(، الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي )2001-2004)
( الذي يعد أضخم برنامج تنموي يطبق يف اجلزائر منذ االستقالل 2014-2010اخلماسي )

  18مليار دوالر. 286مببلي 
هو االنتعاش يف ميزان املدفوعات، ختفيف عبء ( 2011-2001الفرتة )إن ما ميز بداية 

املديونية، تعزيز الوضعية املالية العمومية والتحسن يف سيولة البنوك ويف شروط متويل االقتصاد، وقد 
هي مرحلة معاكسة يف توجه السياسة عرفت معدالت النمو ارتفاعا مبستويات بسيطة نسبيا، و 

ية. وقد ساعدت عدة عوامل على تطور الوضعية النقدية حنو النقدية باعتماد سياسة نقدية توسع
دوالر للربميل يف سنيت  67,3و 54,6التوسع، ومن بينها حتسن أسعار البرتول اليت بلغت 

 2003دوالر للربميل سنيت  38,5و      29على الرتتيب، بينما وصلت إىل  2006و  2005
دوالر  25,2و  24,9سط سعرمبتو  2002و 2001على الرتتيب، وقدرت سنيت  2004و

  19للربميل على الرتتيب.
( ارتفاعا متزايدا، فبعد التوسع 2011-2000خالل الفرتة ) M2لقد عرفت الكتلة النقدية   

بالعودة إىل  2010، متيزت سنة (3,1%) 2009النقدي املنخفض الذي مت تسجيله سنة 
، (2008 – 2006ميزت الفرتة ) التوسع النقدي، لكن مبعدل أقل من الوترية العالية اليت

، نتيجة الرتفاع حجم املعروض النقدي 19,9%مبعدل  2011يف االرتفاع سنة  استمرتو 
M1 مليار دينار، واالرتفاع احملسوس ألشباه النقود منذ  7141) املتاحات النقدية( اليت بلغت
رجع ذلك . وي2011( من حجم الكتلة النقدية سنة 28.07حيث بلغت نسبتها ) 2000سنة 

إىل السياسة النقدية اليت أدت إىل امتصاص و  إىل تأثري اإلصالحات املصرفية يف سلوك املدخرين،
   20الفائض النقدي املتداول خارج اجلهاز املصريف.
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 (.2011-2001الحقيقي خالل الفترة ) تطورات الكتلة النقدية مقارنة بالناتج الداخلي الخام :04جدول رقم 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 PIB 2.60 4.69 6.90 5.20 5.09 2.00 3.00 2.4 2.4 3.3 2.5معدل نمو 

 M2 22.29 17.30 15.60 11.43 11.22 18.66 21.50 16.03 3.12 15.44 19.90معدل نمو 

عدل السيولة م
M2/PIB 

9.55 10.70 11.57 12.26 12.97 15.10 17.81 20.18 20.32 22.71 26.57 

سرعة دوران 
 PIB/M2النقود

0.10 0.093 0.086 0.081 0.077 0.066 0.056 0.049 0.05 0.044 0.037 

Source :- Bulletin statistique de la Banque d’Algérie, Juin 2012. http://www.bank-of-
algeria.dz/http://www.banquemondiale.org/ 

( مناوا منتظماا لالقتصااد، 2003-2001)وعلى صعيد النمو االقتصادي فقد سجلت الفارتة 
أعلاى نسابة ساجلها معاادل النماو طاوال فارتة الدراسااة،  2003املساجلة ساانة  6,9%وتعتارب النسابة 

سااة النقديااة، حيااث إال أن هااذه النتااائج ال تااربر أن يكااون هاادف النمااو هااو اهلاادف األساسااي للسيا
مقابااال  2003سااانة  8,8%يعاااود مصااادر هاااذا النماااو إىل قطااااع احملروقاااات الاااذي بلاااي معااادل مناااوه 

حقااق منااوا قاادره كمااا جنااد أن قطاااع الفالحااة عاارف تذبااذبا يف النمااو، حيااث   .2002ساانة  %3,7
 2002و  2001( ساانيت 1,3%-و) 13,2%مقاباال معاادل منااو قاادره  2003ساانة  %17,0

يف املتوسااط لاانفس  6,2%يف حااني سااجل النمااو خااارج قطاااع احملروقااات تقاادما بااا  21علااى الرتتيااب.
 22الفرتة، وقد حتقق هذا النمو أساسا بفضل قطاع البناء واألشغال العمومية واخلدمات.

، واساتمر 2005سانة  5,09%بدأ معدل النماو يف االخنفااض ليبلاي  2004ويف سنة  
نظاااارا لرتاجااااع   60,78%ة اخنفاااااض تقاااادر بااااا ، بنسااااب2006ساااانة  2,0%يف الرتاجااااع ليصاااال إىل 

، 2006فقد أدى اخنفاض معدالت منو قطاع احملروقات خالل سنوات  معدل منو قطاع احملروقات.
علاااااى الرتتياااااب، إىل تساااااجيل  -2,6%، -2,3%، -2,5%، الااااايت قااااادرت باااااا 2010، 2008

-2000الساااابقة  ) تباااطؤ يف معااادالت النمااو االقتصاااادي املساااجلة يف نفااس الفااارتة مقارنااة باااالفرتة
( اليت سجلت معدالت منو متزايدة، مما يؤكد أن االرتفاع النسيب ملعدالت النمو االقتصادي 2003

خاااالل فااارتة تطبياااق سياساااة اإلنعااااش االقتصاااادي يرجاااع بالدرجاااة األوىل إىل زياااادة معااادل مناااو قطااااع 
   23احملروقات واالرتفاع املتواصل ألسعار احملروقات يف األسواق العاملية.

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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، واساتقرت وتارية النماو عناد 2,4%نسبة  2008لقد بلي معدل النمو االقتصادي سنة 
بفضاال النتااائج اإلجيابيااة احملققااة يف قطاااع الفالحااة، الصااناعة، اخلاادمات،  2009هااذه النساابة ساانة  

، يف الوقات الاذي (3,3%) 2010البناء واألشغال العمومية، ليتحسن نوعا ما معادل النماو سانة 
. ويرجااع النمااو املعتاارب خااارج احملروقااات، واملااوزع 2006ع احملروقااات منااوا ساالبيا منااذ سااجل فيااه قطااا 

بصااافة خمتلفاااة باااني القطاعاااات إىل الزياااادة يف مساااامهة قطاعاااات اخلااادمات املساااوقة، خاصاااة التجاااارة 
بسابب تبااطؤ قطااع  2011ليعااود معادل النماو االخنفااض سانة  والنقل والبناء واألشغال العمومياة.

ألشغال العمومية رغم التوسع الذي عرفه اإلنتاج الزراعي وخدمات اإلدارات العمومية، وهاو البناء وا
 2010.24سااانة  6%مقابااال  2011سااانة  5,2%مااا أدى إىل تراجاااع النماااو خاااارج احملروقاااات إىل

يرماي بثقلاه علااى نشااط االقتصاااد  2006وعلياه، فاإن اسااتمرار الركاود يف قطااع احملروقااات مناذ ساانة 
 عي أداء أقوى للنمو خارج احملروقات.الوطين ويستد

إن مسااامهة  قطاعااات خااارج احملروقااات عرفاات حتساانا ملحوظااا خصوصااا قطاااع اخلاادمات 
الااذي يعااد ثاااين قطاااع مااؤثر يف معاادل النمااو االقتصااادي باعتبااار أن مسااامهة هااذا القطاااع يف الناااتج 

واألشااغال  (، إىل جانااب قطاااع البناااء2010-2000كمتوسااط خااالل الفاارتة )  31,28%بلغاات 
كمتوساااط خاااالل فااارتة تطبياااق سياساااة اإلنعااااش 8,21% العمومياااة الاااذي ساااجل نسااابة مناااو بلغااات 

االقتصادي إال أن تأثري القطاع يف معدل النمو االقتصادي يبقى ضعيفا بسبب تدين نسبة مساامهته 
ة خالل الفرت  8,25%(. أما قطاع الفالحة فلم تتعد نسبة مسامهته يف الناتج 8,73%يف الناتج )

(، كما أن االرتباط القوي هلذا القطاع بالظروف الطبيعية واملناخية السائدة جيعله 2000-2010)
عرضة لتقلبات حادة. أما قطاع الصناعة فهو القطاع الوحياد الاذي ساجل نساب مناو متدنياة خاالل 

  1,06.25%-فرتة تطبيق سياسة اإلنعاش االقتصادي واليت قدرت با 
يف اجلزائاار يتااأثر كثااريا بالصاادمات اخلارجيااة كالتقلبااات اجلويااة  إن تطااور معاادل منااو الناااتج

ن اخنفااااض أساااعار الااانفط ياااؤدي إىل اخنفااااض بالنسااابة للفالحاااة وتقلباااات أساااعار برميااال الااانفط، إذ أ
عائاااادات التصاااادير وتاااادهور املياااازان التجاااااري ومياااازان املاااادفوعات، كمااااا يااااؤثر مباشاااارة يف اإلياااارادات 

النمااو النقاادي، مااع ازدياااد التشاادد يف أسااواق اإلقااراض. وتسااتجيب  احلكوميااة، ممااا يااؤدي إىل تراجااع
احلكومااة لوضااع كهااذا بتخفاايض اإلنفاااق العااام، ال ساايما النفقااات اإلنتاجيااة، كمااا تؤجاال أو تقلااص 
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املشاااريع االسااتثمارية. وياانجم عاان ذلااك تراجااع يف النمااو االقتصااادي ويف منااو العمالااة. أمااا يف حااال 
ف يتم يف اجتاه معاكس. وبالتاايل، فاإن تقلباات أساعار الانفط حتادث يف ارتفاع أسعار النفط فالتكيي

االقتصاااد دورة مزدوجااة ماان االزدهااار واالنكماااش. كمااا أن عاادم تطااور القطاااع املصااريف اجلزائااري قااد 
عاارض االقتصاااد إىل املزيااد ماان املخاااطر االقتصااادية واملاليااة الناجتااة عاان تقلبااات أسااعار الاانفط وغريهااا 

 26اخلية واخلارجية.من العوامل الد
من  70%تربز أمهية وخطورة تراجع سعر الربميل من النفط، كون النفط وحده ميثل 

من إمجايل الصادرات، وقد  97%من الناتج احمللي اإلمجايل، وحنو  35%امليزانية العامة للدولة، و
النفط فشلت حماوالت عدة إلحداث تنويع اقتصادي لصاحل التقليل من االعتماد على عائدات 

 27 والرتكيز على اإلنتاج الزراعي والصناعي
 (2011-1990خالل الفترة ) لحقيقيا الداخلي الخامتطورات الكتلة النقدية مقارنة بالناتج  :1شكل رقم 

   
  (.4) و (3(، )2من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلداول رقم ) المصدر:

معدل منو الكتلة النقدية فجوة وفارق كبري بني  وجود( 1من خالل الشكل رقم )نالحظ 
إتباع سياسة نقدية أن  نالحظ كما  .طوال فرتة الدراسةومعدل منو الناتج الداخلي اخلام احلقيقي 

زيادة التوسع أي أن زيادة معدل النمو االقتصادي، بتوسعية مل يسمح يف الكثري من احلاالت 
أن إتباع سياسة ويف املقابل نالحظ  .تقابلها زيادة حقيقية يف حجم السلع واخلدمات النقدي مل

وهو ما يعين عدم فعالية  نقدية انكماشية رافقه يف بعض األحيان زيادة يف معدل النمو االقتصادي.
وفشلها يف تقليص الفجوة بني حجم العرض النقدي ومستوى النمو االقتصادي  السياسة النقدية

 قي.احلقي
بناء على ما سبق، ميكن القول أن التغريات اليت يسجلها معدل النمو االقتصادي يف اجلزائر 
ال تتوافق مع معدل منو الكتلة النقدية، وبالتايل ال ميكن اعتبار هدف النمو االقتصادي كهدف 
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ويبقى قطاع النفط املصدر األساسي  أساسي للسياسة النقدية لعدم قدرهتا على دعم هذا املسار.
وهو ما يتطلب تفعيل دور السياسة النقدية، للدخل القومي واحملرك الرئيسي للنمو االقتصادي. 

والعمل على تعزيز ودعم فرص النمو املتاحة يف القطاعات واألنشطة االقتصادية غري النفطية وتوفري 
احملروقات يف حتقيق معدالت منو اقتصادية مصادر بديلة للدخل الوطين، تساهم إىل جانب قطاع 

  مستقرة. 
 .خاتمةال

النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة على السياسة النقدية  أثرهدفت هذه الدراسة إىل إبراز 
مستوى حجم العرض النقدي و عدم وجود تناسب بني  إىلمت التوصل  وقد .(1990-2011)

يف نقل أثرها السياسة النقدية  فشلهو ما يعين و  ،فرتة الدراسةخالل يف اجلزائر  النمو االقتصادي
راجع ذلك لعل و  .من اجلانب النقدي إىل اجلانب احلقيقي واملسامهة رفع مستوى النمو االقتصادي

 ،التنفيذ الفعلي للسياسة النقدية باعتباره أداة يإىل ضعف وهشاشة النظام املصريف واملايل اجلزائر 
طبيعة االقتصاد اجلزائري املعتمد على  إىل جانب .اإلنتاجي عن حتسني إنتاجيتهعجز اجلهاز إىل و 

، وعلى اإلنفاق احلكومي كمحرك أساسي القومي قطاع احملروقات كمصدر أساسي للدخل
  .لالقتصاد الوطين

ترجع يف املقام األول إىل ، 1995منذ عام  يف اجلزائر معدالت النمو االقتصاديالزيادة يف ف
إىل زيادة االستثمار احلكومي وتشجيع االستثمار و وحتسن إيرادات الدولة  أسعار النفط ارتفاع

، لتصبح اليت مت إحداثها على مستوى الدائرة النقدية واحلقيقية اإلصالحاتوليس إىل  ،اإلنتاجي
-2000الفرتة ) وخاصة خاللبذلك السياسة النقدية أداة ثانوية مساعدة للسياسة املالية 

أن االستثمار وهو احملرك الرئيسي لنمو االقتصاد مل يساير هذه اإلجراءات  ضافة إىلإ(. 2011
 وظهور الكثري من التوترات االجتماعية.  اإلصالحاتاملتخذة، مما أدى إىل فشل 

عدم يتطلب  وعليه، فإن تفعيل دور السياسة النقدية يف جمال دعم ومتويل النمو االقتصادي
 ،اإلنتاجياإلفراط يف االعتماد على مصادر التمويل التضخمي، خاصة يف ظروف مجود اجلهاز 

إعطاء و ، وخمتلف السياسات االقتصادية األخرىبني السياستني املالية والنقدية حماولة التنسيق و 
يف جمال رسم وممارسة وتنفيذ السياسة النقدية مبا يضمن له التحكم  املركزيلبنك لاستقاللية أكرب 
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 ات السياسة النقدية غري املباشرةأدو وتنويع العمل على تفعيل مع العرض النقدي،  حجمالفعال يف 
، تمويل االستثمار املنتجوتوفري املوارد املالية بأسعار فائدة ميسرة لإصالح املنظومة املصرفية واملالية و 

توسيع القاعدة و  تعزيز دور القطاع اخلاص جانب . إىلوتطوير عمل أسواق املال حماربة االكتنازمع 
والعمل على ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تنمية  ،اإلنتاجية

 .اقتصادية شاملة يف ظل التقلبات الكبرية يف السعر العاملي للبرتول
                                                           

، اجمللد األول، العدد مجلة جامعة دمشق. موفق السيد حسن، "التطورات احلديثة للنظرية والسياسة النقدية مفهوم النقد والطلب عليه"، 1 
 .7، ص. 1999األول، 

كهدف هنائي من أهداف السياسة النقدية نسبة الزيادة السنوية املسجلة يف قيمة الناتج الداخلي اخلام   االقتصادي يقصد بالنمو. 2 
أنظر  احلقيقي للبلد. ودور السياسة النقدية يف حتقيق النمو االقتصادي يتم من خالل تأثريها يف حجم االستثمار باعتباره من أهم حمدداته.

على املوقع االلكرتوين   .69-68د والبنوك"، ص ص. عمر حممود العبيدي، "النقو يف ذلك: 
www.ecomang.uodiyala.edu.i  

. على املوقع االلكرتوين حاكمي بوحفص، ''مسرية االقتصاد احلزائري وأثرها عل النمو االقتصادي" .3
http://www.aliklil.com/vb/showthread.php?t=42703. 
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دراسة حالة  "نحو إدارة جديدة للموارد البشرية" :رأس المال البشري ودوره في إدارة التغيير
 مجمع صيدال.

 .1باتنة بوصوردي صليحة.جامعة  د.
 الملخص:

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على اإلطار النظري لكل من إدارة التغيري ورأس املال الفكري    
كما هتدف إىل تبيان   اخل حتقيق عوامل جناح مساعي التغيري،ألخري أهم مدالبشري، بوصف هذا ا

لتغيري يف املؤسسات االقتصادية باختاذ ا جناحقيق عوامل على حت االستثمار يف رأس املال البشريأثر 
 جممع صيدال منوذجا.

الفكري أبرزت الدراسة عدم وجود عالقة إجيابية بني مؤشر احلصة السوقية ومؤشر رأس املال       
بينما حققت عالقة إجيابية مع مؤشر رقم األعمال ولكن بشكل متواضع ال يرقى بصيدال، البشري 

يف هذا اجملال بالرغم من  هذا األخريلرفع احلصة السوقية للمجمع، وهذا ناتج عن تواضع مسامهات 
استدراكه ، وهذا ما حياول اجملمع الوعي بأمهيته، مما يساهم يف ضعف التغطية احمللية لسوق الدواء

المنة على مستوى ، إلدراج التغيريات امل2015-2012من خالل املشروع املزمع إجنازه للفرتة 
   وارد البشرية خصوصا.املاملصانع عموما، و 

Résumé: 

       Cette étude vise à identifier le cadre théorique pour chaque un de gestion 

de changement, ainsi que le capital intellectuel,  vise également à démontré 

l'impact de ce dernier pour obtenir les facteur clef de changement, et réalise 

les indicateurs économiques de réussite, à prendre le complexe Saidal comme 

model. 

         l'étude relève qu'il ya une tendance positive entre les investissement 

dans le capital intellectuel, et le chiffre d'affaire de Saidal, mais d'une façon 

modeste qui ne permet méme pas d'augmenté sa part de marché qui ne cesse 

pas à diminuer an par an, et pour cela le complexe essayé de rattrapé ça à 

travers d'un grand projet, visant a effectué les changement nécessaires. 

 
 
 



 ليحةبوصوردي صمجلة االقتصاد الصناعي                                                                            د.  

417 
 

 مقدمة
من عوملة العديد من التحوالت  ذي قبليشهد عامل االقتصاد واألعمال اليوم وأكثر من       

وجية تطورات تكنول ذي متخض عنهالمع التحول إىل اقتصاد املعرفة،  ، واليت حتدث بالتوازيوانفتاح
سيما تكنولوجيا املعلومات اليت ال الصناعات واجملتمعات على حد سواء،هائلة غريت معامل 

القسم األكرب املعرفة حيث تشكل ، اتاخلدمات و املنتجعمليات و الأصبحت مكونا رئيسيا ملختلف 
سيما أن ، ال ضرورة االستجابة ذهذه التحوالتإىل املنظمات ا يدفعمم من سعر هذه األخرية،

من خالل  ،تطور التكنولوجي واملعريف احلاصلمستفيدة من ال سسات عاملية ال تفتأ تقدم اجلديدؤ م
، أين أصبح لزاما على االستثمار اجلاد يف رأمساذها البشري إميانا منها بأمهيته يف حتقيق التميز والبقاء

ات على موضع قدم يف ظل بيئة شديدة التنافسية تقف فيها املؤسس - املؤسسات اليت تصبو للبقاء
يف  التفكري اجلاد يف ضرورة االنفتاح على األساليب األكثر ابتكار ا -ص أكرب احلصص السوقيةالقتنا

املتمثلة يف أين تربز إشكالية الدراسة و ، للتمكن من إدارة التغيري بنجاح إدارهتا ملواردها البشرية
  ". إدارة التغيري باملؤسسات االقتصاديةيف رأس املال الفكري البشريمدى أمهية ما "التساؤل التايل: 

ومن أجل إلقاء الضوء على واقع املؤسسات اجلزائرية يف هذا اجملال مت اختيار جممع صيدال         
منوذجا باعتباره من املؤسسات البارزة يف اجلزائر واليت خضعت للعديد من عمليات التغيري يف إطار 

 مت وضع الفرضية التالية:سة اإشكالية الدر بة عن إلجاعمليات إعادة هيكلة متوالية، ول
 . مبجمع صيدال يلعب رأس املال الفكري البشري دورا هاما يف إدارة التغيري وحتقيق عوامل جناحه -

 سيتم اختبار هذه الفرضية من خالل قبول أو رفض الفرضيتني الفرعيتني التاليتني:و      
 البشري به.يف رأس املال  ال صيدال واالستثمارهناك عالقة إجيابية بني زيادة رقم أعم -
 البشري به. يف رأس املال هناك عالقة إجيابية بني زيادة احلصة السوقية بصيدال واالستثمار -

 لدراسة هذا املوضوع واستيفاء مجيع جوانبه مت تقسيم الدراسة إىل مبحثني:
 ارته:مفاهيم وأساسيات حول التغيري واملدخل إىل إد المبحث األول:
 لرأس املال البشري ودوره يف حتقيق اإلدارة الناجحة للتغيري.اإلطار النظري  المبحث الثاني:

البشري وإدارة التغيري يف  رأس املالعالقة بني اإلدارة دراسة ميدانية لواقع ال :لثالمبحث الثا
 صيدال.
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 .والمدخل إلى إدارته المبحث األول: مفاهيم وأساسيات حول التغيير
مما يدفع إىل ضرورة إلقاء الضوء  يعد التغيري وبالتايل إدارته يف عصرنا احلايل ضرورة ال خيارا،     

على مفهومه وكيفية إدارته وأهم املفاهيم املرتبطة به، الستجالء خصائصه ومداخل إحداثه 
 إجناحه.و 

 التنظيمو دارة باحثني يف علوم اإللقد اهتم العديد من ال :اهيم وأساسيات حول التغييرمف أوال.
مبوضوع التغيري نتيجة ألمهيته يف رسم معامل املنظمات على املدى الطويل، كما ميز هؤالء بني 

عرب الزمن، مفهومي التغري والتغيري، إذ يعد األول حتوال تلقائيا وغري خمطط ناتج عن منو املنظمة 
وهو نتيجة  ،ا احلايل إىل االفرتاضي"عملية تغيري إجيايب أو سليب لواقعن :أنه علىالتغيري يعرف  بينما

)لكل األعمال اليت تغري واقعنا".

أي أن التغيري عملية خمططة وفعل إرادي، وال يكون إجيابيا دوما، بل قد يكون سلبيا أيضا، ( 1
إذ  وحسب منوذج لوين فإن  التغيري: "حالة من عدم التوازن بني قوى موجهة للتغيري وقوى معوقة له،

لتغيري وضع حايل مرفوض إىل وضع مستقبلي مرغوب، يواجه قوى كربى وهي قوى  أن كل حماولة
  (2)العطالة للرجوع للوضع السابق".

إن اذهدف من التغيري أكرب من التفكري يف عدم إحداثه، فغيابه يتسبب يف نتائج سلبية بل قد       
رات املتسارعة اليت متيز بيئتها، إذن يؤثر يف استمرارية املنظمة نفسها، إذ أنه وسيلة لتكيفها مع التطو 

فالتغيري يتعدى كونه جمرد مشروع مقرتح ميكن قبوله كما ميكن رفضه، فهو فلسفة وثقافة على 
املنظمة تبنيها ونشرها، كما أن حتمية االستمرار يف إحداثه والرتويج له أقوى من حماولة جتاهله، 

 (3) وعموما فهو يتميز مبا يلي:
خمططة ينشأ نتيجة ظهور حاجة معينة، إذ جيب التخطيط ملا جيب تغيريه  التغيري عملية -

 إلشباعها.
التغيري مسؤولية إدارية مجاعية تتقامسها اإلدارة العليا مع باقي املستويات التنفيذية لتحقيق  -

 التكامل والشمولية.
وال توجد خيتلف أسلوب التغيري من منظمة ألخرى وما جنح يف إحداها قد يفشل يف أخرى  -

  (4)وصفة موحدة.
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مما حيقق التوازن واالتساق الداخلي والتكيف  ،التغيري مبين على الشمولية ومفهوم النظم املفتوحة -
 اخلارجي.

إن التغيري عملية خمططة، وال ميكن البدء فيها دون أن تكون لدينا  مبادئ التغيير ودوافعه: -2
زمة إلجناحه، وقبل كل هذا املبادئ اليت جيب تبنيها ومن القناعة الكافية بضرورته، واإلمكانيات الال

 (5)أمهها:
أن تدفع مثن التغيري أفضل من دفع مثن عدمه، واالستعداد له متوقف على طموح األفراد  - 

 ومستواهم الثقايف؛
كلما جرب التغيري لدى اآلخرين مت قبوله أكثر، والنقد عملية بناءة جيب تشجيعها واالستفادة   -

 ال رفضها؛منها 
التغيري عبارة عن حالة عدم توازن، إذ أنه عملية حركية دائمة تتغري فيها النقاط املرجعية يف كل  - 

مرة، والتحدي هنا هو إجياد حالة استقرار نسبية تتوافق مع حركية التغيري، أي البحث عن حالة 
 (6)استقرار حركي.

لتوفر أسباب ودوافع، فإما أن تكون خارجية إن الرغبة يف التغيري ال تأيت من فراغ، إمنا      
املصدر، كحدوث حتوالت تكنولوجية وتقنية أو سياسية وقانونية أو اقتصادية )الدافع لرفع احلصة 
السوقية مثال(، أو داخلي املصدر، كأن يقرر القائد تغيري اذهيكل التنظيمي، أو مزدوج املصدر 

 وميثل احلالة األكثر شيوعا.      

تغيير شامل  تتعدد أنواع التغيري حسب معايري التصنيف املستخدمة، فهناكالتغيير:  أنواع -3
وتكمن اخلطورة يف النوع الثاين نتيجة لعدم التوازن مع باقي اجلوانب، مما يقلل من  (7)وآخر جزئي؛

 حيث يتم األول دفعة واحدة تغيير سريع وآخر تدريجي،فاعلية التغيري، ويصنف التغيري أيضا إىل 
والثاين تدرجييا وعلى مراحل حسب طبيعة التغيري، فكلما ازداد توقع مقاومة التغيري ازدادت احلاجة 

كما  إىل البطء يف التنفيذ، باملقابل هناك تغيريات جيب اإلسراع فيها وإال ذهبت اجلدوى منها.
ىل فريق متنوع ميكن التمييز بني التغيري املعقد ومتداخل العوامل واألسباب والنتائج، وحيتاج إ

التخصصات، يقابله تغيري بسيط قد حيدثه القائد دون استشارة اآلخرين. باملقابل هناك تغيري حيمل 
رؤية واجتاه فكري ميكن من خالله حتريك قوى التغيري وفق إطار جوهري واضح يستقطب قوى 
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القدمي واجلديد،  إضافية جتد مالذها فيه، حبيث يتوافق مع أهدافهم ورغباهتم وحيقق التماسك بني
 ( 8)باملقابل هناك تغيري سطحي بعيد عن املضمون، تقليد أعمى يسهل رفضه كما يسهل قبوله.

حيتاج التغيري إىل إدارة خبصائص خمتلفة، إذ أهنا   للتغيير وأهم استراتيجياته: العملية اإلدارية -4
إدارة التغيري على  Garethكفيلة بنقل املنظمة من وضع راهن مرفوض إىل آخر مرغوب، ويعرف 

أهنا: "إجياد طرق جديدة، أو حتسني الطرق املوجودة الستعمال املوارد والكفاءات، لرفع قابلية 
مشريا إىل أن إدارة التغيري مرتبطة بإنتاج القيم  (9)املنظمة يف خلق القيمة وحتسني عوائد مالكيها".

 (10)ومن أهم خصائصها ما يلي: والعوائد،
تتجه إدارة التغيري لتحقيق هدف حمدد كاإلصالح والتعديل أو التطوير  ثاالستهداف، حي -

  واالبتكار.
القدرة على احلركة حبرية والرؤية الشاملة للقوى املتصارعة، والفعالية يف التأثري والتوجيه لقوى  -

  الفعل.
 القدرة على التكيف مع األحداث والتحكم يف اجتاهها ومسارها، وملا ال صنعها. -
 حتقيق األمن لقوى التغيري أو اجلهات املستفيدة منه، يف حالة تعرضهم لردود فعل املقاومة. -

على نسيج العالقات وهيكل القيم والعادات واملبادئ االجتماعية، إال  حملافظةا إضافة إىل هذا     
افة إىل ما استدعى التغيري بشرط إحداث توازنات جديدة مؤثرة وفاعلة يف النظام االجتماعي، إض

 (11)اخلصائص التالية:
 ارتباط التغيري بإمكانيات املنظمة ومواردها وظروفها وفقا العتبارات التكلفة والعائد.  -
حتقيق التوافق بني عملية التغيري وتطلعات القوى املختلفة كقادة التغيري ومنفذيه ومموليه والقوى  -

 املعارضة.
ة مع اجتاهات التغيري حىت ال يكون سندا قويا للمقاومة توافق اإلطار القانوين والشرعي باملنظم -

 وإال تعديله.
أن حيقق التغيري قيمة مضافة للمؤسسة، من خالل املفاضلة بني تكاليفه ونتائجه االقتصادية  -

  (12)واالجتماعية.
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جرت العادة أن يتم التفكري يف التغيري فقط عند وجود قصور يف مراحل إدارة التغيير:  4-1
ء، إال أنه ويف عصر تتسارع فيه التطورات بشكل غري مسبوق، أصبحت املؤسسات تفكر يف األدا

التغيري من أجل التجديد، إذ أهنا تبدأ بتطوير رؤية طموحة حتدد بعدها اإلمكانيات الالزمة لبلوغها، 
 (13)وسيتم فيما يلي سرد مراحلها:

جوة بينها وبني الرؤية احلالية ويشرتط أن تطوير رؤية جديدة، وتبدأ بوضع رؤية مبدئية وحتديد الف -
 تكون أكثر طموحا يف إطار مناقشات واسعة بني اإلدارة واألفراد من أجل التحفيز على حتقيقها.

التهيؤ واالستعداد التنظيمي للتغيري والتحلل من القدمي، وتتم هذه العملية وفقا للمراحل  -
 (14)التالية:
  جة للتغيري باستخدام أحد األساليب احلديثة كالعصف تشخيص الوضع الراهن لتحديد احلا

 الذهين أو دلفي.
  .توقع التغيري من حيث احلاجة واجلاهزية واملقاومة ونوع وطبيعة ومدى التغيري 
   تطوير اإلسرتاتيجية الشاملة واإلسرتاتيجيات الفرعية للتغيري، وفقا ملا يستدعيه حتقيق الرؤية

 املطورة.
   والتنافسية يف األنظمة والعمليات والكفاءات، ملعرفة نقاط الضعف حتديد فجوة األداء

لتحسينها، والعمليات اليت جيب التخلص منها، وتلك اليت جيب تعزيزها، والقيم والسلوكيات 
 الواجب تغيريها.

تنفيذ التغيري وينصح الرتيث لتجنب املقاومة، وجتربة التغيري على حيز ضيق من املنظمة مث  -
 تعميمه؛

املتابعة والرقابة والتوجيه من خالل املعلومات املرتدة من عملية التنفيذ، لتصحيح االحنرافات  -
 احلاصلة. 

تثبيت جتربة التغيري يف املنظمة كجزء من ممارساهتا، أين يتم ترسيخ ثقافته وقيمه ومبادئه  -
 (15)وسلوكياته.
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القصور لتعديلها، وتستعمل أغلب إذ ال بد من رقابة بعدية ملعرفة جوانب  التحسني املستمر، -
املؤسسات أسلوب حلقات اجلودة ذهذا الغرض، حيث يتمكن األفراد من معرفة جوانب األداء اليت 

   تستدعي التحسني.     
جتربة التغيري، مما يوفر اجلهد والوقت واملال للتغيريات  رمسلة التغيري من خالل تدوين -

 (16)املستقبلية.

: يتم اختيار إسرتاتيجية التغيري حسب طبيعة ومدى تراتيجية التغييركيفية اختيار إس  4-2
 ( 17) املشاكل املتوقعة منه، وعموما هناك عوامل متكن من حتديد أي االسرتاتيجيات أحسن وهي:

 حتديد أهداف التغيري ومضمونه واجلهة املستهدفة، واملوارد املتاحة )بشرية، مادية، معرفية، زمنية(؛ -
 رص والقيود اليت تفرضها البيئة اخلارجية للمنظمة؛حتديد الف -
حتديد سرعة التغيري ودرجة تكراره، إذ أن هناك عالقة عكسية بني الوقت واملقاومة، فكلما كان  -

 :T: التغيير، C: المقاومة،  Rحبيث متثل  =T/CRوقت التغيري أطول قلت املقاومة.  

فكلما كان التغيري أسرع كانت املقاومة أكرب. وعالقة طردية بني السرعة واملقاومة، الوقت، 
R=C.v  حبيث متثل v: .السرعة 

حتديد مدى التغيري والتعديالت اليت قد تنجم نتيجة لطبيعته أو نتيجة للمقاومة، لتحديد نوعية  -
التدخل الالزم.                  إضافة إىل حتليل العالقة بني البيئة واملنظمة لتحقيق التكيف معها 

حيث تلجأ إىل تدعيم إسرتاتيجيتها هبياكل وعمليات ( 18)خبفض حاالت عدم اليقني اليت تواجهها،
 (19)إدارية مناسبة، وتصنف إسرتاتيجيات التغيري إىل:

حتدث تدرجييا ودون التغيري يف النموذج، يكون اذهدف إستراتيجية التكيف )التغيير المتدرج(:  -
دة طويلة، حيث ال تتأثر املؤسسة بشكل كبري سواء ماديا أو كبريا لكن يتم حتقيقه على فرتات ومل

أين يتم اختيار موقع معني لتجربة برنامج التغيري يكون احتمال النجاح فيه قويا، ماليا أو بشريا، 
وتتبناها املؤسسة يف حاالت االستقرار النسيب لبيئتها بدل إدراجه على املستوى الكلي دفعة واحدة، 

 اجليدة لبيئتها الداخلية. اخلارجية، والصحة
هو تغيري أكثر سرعة، ميكنه أن حيدث حتوالت باملؤسسة دون احلاجة إستراتيجية إعادة البناء:  -

إىل إحداث تطوير أساسي يف النموذج، وتتم هذه اإلسرتاتيجية على مراحل حيث يتم هدم النظام 
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كما تتسم بعدم   (20)امة النظام اجلديد.القدمي وتعميق الفهم حنو رفضه وتغيريه، مث هتيئة املناخ إلق
التوازن وتشهد انتكاسات نامجة عن املقاومة، إال أهنا يف النهاية تضع البنية األساسية ثقافيا وفكريا 

 واقتصاديا واجتماعيا لعملية التغيري.
وف تقوم على تعويد املرؤوسني بالتغيري واخلروج عن املأل التطوري(:) إستراتيجية التغيير المرن -

وحتتاج هذه اإلسرتاتيجية إىل تغيري  (21)كثقافة راسخة، فالتغيريات املتوالية أقل مقاومة من املتباعدة.
يف النموذج ولكن بطريقة تدرجيية، إذ تدعم املسار حنو التغيري املستمر أين تأخذ املبادئ واألفكار 

 طريقها للتطبيق العملي. 
يت بلغتها املنظمة يف املراحل السابقة، واليت حققت ذها تقوم على القوة الإستراتيجية الهيمنة:  -

جمموعة من املزايا غري العادية اليت متنحها مكانة على املستوى الدويل، حيث يصبح لديها بعض 
نتيجة لقدرهتا  (22) أو علمية أو جتارية )شراكة مثال(( أوكل قوى اجلذب املمكنة )تسويقية أو متويلية

 عاية. على توفري احلماية والر 
: تأيت كمرحلة حتمية لإلسرتاتيجيات السابقة، فقد ال تتماشى البىن إستراتيجية التغيير الجذري -

كما أن هذه األخرية تكون قد اكتسبت من املعارف   (23)احلالية مع التطور الذي حققته املنظمة،
التغيري ختطيطا دقيقا واخلربات ما يؤهلها إىل الدخول يف غمار إسرتاتيجية أكثر إبداعا، وحيتاج هذا 

وعناية أكرب وبراعة قيادية يف طرح فكرة التغيري وتعزيز القدرة الدافعة له، إذ أنه قد يهدد أمن 
فاملنظمة بعده تتغري متاما، مما يصعب عملية التكيف معه إذ تقابله عادة مقاومة  (24)العاملني،

يد، بعكس املؤسسات شديدة، السيما يف املؤسسات الناجحة حيث كل شيء يعمل بشكل ج
  اليت تعاين من أزمات، حيث جتد عذرها يف حاجتها للتغيري.

مهما تكن إسرتاتيجية التغيري اليت مت اختيارها ال بد أن تقوم على حتديد املوارد املتاحة قبل     
حتديد األهداف، إذ ميكن أن تتوفر لدى املؤسسة اإلمكانيات للخوض يف عملية تغيري أكثر فعالية، 

  (25)ال أن الكثري من القدرات ستبقى غري مسخرة إذا مت حتديد األهداف أوال.إ
مهما كان أسلوب التغيري، ال بد أن حيقق حتسني األداء االقتصادي للمؤسسة واملعرب عنها   

 (26)بالصيغة التالية:
 التدفق. الفعالية االقتصادية للتغيري = فعالية التدفق املنظم للقوى املشاركة/ التسرب ومضادات
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اإلسرتاتيجية،  sمقاومة التغيري، Rعن األداء،  تعرب p، حبيث: )P=S.M.T.( V/R).tأي: 
T ،التكتيكM  ،الوسائل املستعملة يف حركية التغيريv  ،اإلرادة يف التغيريt  )الزمن 
يستند التغيري إىل قوى معينة تعمل على إحداثه  مقاومة التغيير وصفات قائد التغيير: 4-3 

اية مكاسبه واستمراره، واليت ختضع إىل توازنات تستقر هبا إدارة التغيري، وأخرى تفرزها عملية ومح
توازنات المصالح و توازنات القوة التغيري نفسها، وأخرى تفرضها البيئة احمليطة، واملتمثلة يف

إذا كانت بيد  ، فإذا كانت هذه التوازنات بيد القوى الدافعة للتغيري فسينتهي بالنجاح، أماوالحقوق
أين يربز نوعني من القوى: قوى دافعة للتغيري وهي اليت تفجر  (27)املقاومة فنسبة النجاح ضعيفة.

الرغبة يف التغيري وتوجد الدافع حنوه، وأخرى ترفضه وهي املقاومة، وهي اليت جيعل التغيري مصاحلها 
ا على الكيان اإلداري، موضع هتديد، ويكون ذها صدى سليب على التغيري كلما اشتدت سيطرهت

ويكون الرفض نتيجة الرتباط املنظمة بقيم وسلوكيات تشكل ثقافتها لسنوات، كما قد يكون 
أو أن تكون نتيجة شعور الفرد بتهديد مستقبله كاستبدال بعض  (28)ألسباب مادية حبتة،
خوفا من عدم أو  أو خوفا من فقدان السلطة وعالقات النفوذ السائدة؛( 29)املسؤوليات والوظائف،

القدرة على تعلم املهارات اجلديدة، أو فك العالقات االجتماعية املكونة، إضافة للتخوفات الناجتة 
   (30)عدم الشفافية ونقص املعلومات. عن

إن الظاهر أن مقاومة التغيري أمر سليب إذ يعيق سريورة تنفيذه، إال أنه أحيانا يصبح إجيابيا،       
دارة إىل توضيح أهداف التغيري ووسائله وآثاره، وتكشف عن انشغاالت كأن تدفع املقاومة اإل

كما تكشف املقاومة عن نقاط الضعف ( 31)األفراد وإعطاء فرصة أكرب ملناقشة وتفهم التغيري؛
وتفيد أيضا يف إفشال التغيري الذي حيمل نوايا سيئة وتسريه ( 32)املوجودة يف برنامج التغيري املقرتح؛

 .  املصلحة الشخصية
يربر املسريون فشلهم يف إدارة التغيري إىل املقاومة اليت تواجههم من طرف األفراد، بالرغم من      

أين يفرتض منهم التفكري يف كيفية حتويلها إىل فرصة وكسبها  (33)أهنا استجابة طبيعية جتاه اجملهول،
، وتنتهي بقبوله والتحفيز لتنفيذه لصاحل التغيري، وعموما متر مقاومة التغيري مبراحل تبدأ برفض التغيري

عند اإلدارة اجليدة التغيري، أو باإلصرار على رفضه وحماولة إفشاله يف حالة اإلدارة السيئة له، أو 
 الكتشاف عدم جدواه.



 ليحةبوصوردي صمجلة االقتصاد الصناعي                                                                            د.  

425 
 

ميثل تويل القيادة أثناء التغيري حجر الزاوية يف فعالية مساره وبلوغ ما هو متوقع جتاه قضايا      
ج األمر إىل مهارات إدارية خمتلفة وحتديات جديدة، وبالتايل من يكون القائد، هل التغيري، إذ حيتا 

هو املدير أو صاحب الفكر التغيريي؟ فاملدير بدون فكر تغيريي ال ميكنه قيادة عملية التغيري، كما 
أن أصحاب الفكر التغيريي دون سلطة أو تفويض أو دعم اجلهات ذات التأثري القوي يف املنظمة، 

ميكنهم املضي قدما لتحقيق التغيري ومواجهة املقاومة، وتعرف القيادة التغيريية بأهنا "عملية  ال
حيث ميكن للقائد أن يؤثر  (34)ديناميكية تعرب عن العالقة التفاعلية بني القائد ومرؤوسيه أو تابعيه"

كثر إحساسا يف سلوك مرؤوسيه تأثريا إجيابيا إذا أدرك هؤالء كفاءته، كما جيب أن يكون األ
بظروف األفراد وأحسن ممثل ذهم، إضافة إىل ارتباطه بالواقع والظروف السائدة واإلمكانيات واملوارد 
والقيود اليت تضع أطرا اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية على حركة قوى التغيري، وكذا التواصل 

 (36) ومن صفاته أيضا: (35)مع جمريات األحداث يف الكيان اإلداري.
القدرة على معرفة املتغريات البيئية اخلارجية والداخلية وحتليلها بعقالنية وحتليل الوضع الراهن  -

 مبوضوعية.
 القدرة على تقييم الذات وفقا آلراء اآلخرين، مما يساهم يف تقومي سلوكياته وممارساته. -
 والعمال.القدرة على إدراك حاجات السوق، وتكوين رؤية تتوافق مع حاجات العمالء  -
  القدرة على التفكري بأسلوب ابتكاري من أجل إجياد حلول ابتكارية للمشكالت. -
إن التحدي احلقيقي لقائد التغيري هو التقليل أقصى ما ميكن من مقاومة التغيري، ولعل أحد    

حيث  (37)األساليب الناجحة يف ذلك هو تكوين فريق مساند للتغيري يعمل جنبا جبنب مع القائد،
كون عناصر الفريق أسوة لباقي العمال مما ميكن من جذب هؤالء لتقبل التغيري من خالل ي

احتكاكهم ببعض ونقل أهداف التغيري وحيثياته باللغة اليت يفهمها هؤالء حبكم تقارهبم الوظيفي 
ازن طيلة ن أوىل مهام قائد التغيري هي توفري املوارد اليت حيتاجها التغيري وحتقيق التو واإلداري. كما أ

باعتبارها فرتة انتقالية جتتمع فيها السلوكيات القدمية وحماولة إرساء السلوكيات  (38)فرتة التغيري،
 (39)هناك مهام جيب على قائد التغيري أن يقوم هبا وأمهها:اجلديدة، كما أن 

من مواجهة التزود باملهارات اإلدراكية والسلوكية والتكنولوجية واملعلومات واملعارف اليت متكنه  -
 التغيري؛
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إدراك أمهية الزمن إلحداث التغيري يف وقته جماراة لسرعة التغري، ومن أجل عدم ذهاب الفائدة  -
 منه؛

 إدراك أمهية املورد البشري السيما األفراد املعنيني بالتغيري، والعمل مببدأ التمكني؛ -
دارة، والقدرة على التنسيق بني خمتلف املعرفة اإلدارية والقيادية واإلملام بالنظريات احلديثة لإل -

 األعمال؛
 وضع معايري عالية والعمل على حتقيقها والقيام باملخاطرات احملسوبة. -
 (40)فاعليته يف إدارة التغيري بأسلوب ابتكاري، كتغيري أساليب اإلدارة مبا خيدم أغراض االبتكار. -
تغيري ال تكمن دائما يف اخلطأ يف إن فشل حماوالت ال عوامل النجاح في قيادة التغيير: -5

اختيار نوع التغيري وإمنا لغياب العناية الالزمة بإعداد األرضية املالئمة اليت يتم عليها، وفيما يلي 
 عوامل النجاح لقيادة التغيري.

إن أي برنامج تغيري يقوم أساسا على رؤية تطوير رؤية جديدة وتحديد الحاجة للتغيير:  -
قيقها، كما حتركه احلاجة إىل االنتقال من وضع راهن مرفوض إىل وضع جديدة يصبو إىل حت

ويتم ذلك من خالل تشخيص مشرتك لوضع املنظمة الراهن، والعوامل اليت  (41)،مستقبلي مرغوب
خلقت الفجوة بينها وبني باقي املنظمات املشاهبة واملنافسة، بدل االعتماد الكلي على الوصفات 

 بقة. اجلاهزة أو اخلربات السا

ال ميكن لقائد التغيري أن يتكفل مبفرده مبختلف  تكوين فريق تغيير فعال وتطوير الكفاءات: -
عمليات التغيري، إذ ال بد من التعاون مع أشخاص يتم اختيارهم بعناية، واالهتمام بتطوير  

 (42)كفاءاهتم. 

ل الوظيفية واملهام املوكلة أثناء فرتات التغيري، تتغري طبيعة األعمااالتصال وتوفير المعلومات:  -
لألفراد، كما تظهر مهام جديدة بتقنيات ومهارات جديدة، مما يستدعي فتح وتنويع قنوات 

 (43)االتصال بني القادة واملنفذين.

إن إشراك املوظفني املتأثرين بالتغيري ليس فقط يف تنفيذه بل يف كل المشاركة في عملية التغيير:  -
اللتزام يف تنفيذه، وإبداع طرق خاصة أين يصبح التغيري قضية خاصة بكل مراحله، يفيد يف زيادة ا

 (44)فرد.
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تسهيل اندماج األفراد وخلق روح االنتماء للمنظمة، وتأمني التنسيق من خالل التحفيز:  -
كما يعد إظهار نتائج سريعة من أهم طرق  وانسجام الفريق والتكيف املستمر مع التطبيقات،

 (45)التحفيز للتغيري.

إن الوقوف على الطريق الصحيح للتغيري يبدأ من اختالق أزمة رهيبة تسبب رعبا لدى       
األفراد، جتعلهم يطلبون التغيري بأنفسهم، مما جيعل من الفرد بؤرة النجاح أو الفشل يف مساعي 

 التغيري. 

 رأس المال الفكري البشري ودوره في إدارة التغيير.المبحث الثاني: 
ارة التغيري بتحقيق التغيري حسب املتطلبات الداخلية واخلارجية، ويف بيئة سريعة التحول تعىن إد    

تتداخل فيها متغريات صعبة التحديد والسيطرة، يتطلب األمر مزيدا من التمكني لألفراد من أجل 
، ولعل االستجابة السريعة لكل هذا، مما جيعل رأس املال الفكري البشري أكثر أمهية يف إدارة التغيري

االنتقال إىل استخدام هذا األخري كمصدر للقيمة يعد يف حد ذاته تغيريا حيتاج لتغيري العديد من 
 املمارسات على مستوى القيم والسلوكيات.

قبل احلديث عن رأس املال الفكري البشري، بشكل  أوال. مفهوم رأس المال الفكري البشري:
املال الفكري بشكل عام من حيث تعريفه وأنواعه  خاص ومفصل، جتدر اإلشارة أوال ملفهوم رأس

 ودوره يف إدارة التغيري.
قدمت العديد من التعريفات لرأس املال الفكري وأمهها تعريف ستيوارت توماس، يف كتابه )رأس     

((، حيث يعرفه على أنه: "املادة الفكرية من 2004املال الفكري: الثروة اجلديدة للمنظمات )
مركزا  (46)ت وملكية فكرية وخربة، واليت ميكن وضعها يف االستخدام لتنشئ الثروة".معرفة ومعلوما

على دور رأس املال الفكري يف تكوين الثروة، ويقابل مصطلح رأس املال الفكري مصطلح 
يعد رأس املال الفكري تغيريا ترتتب عنه تغيريات و الالملموسية، ويعرب عن اجلانب احملاسيب له. 

ة على مستوى املنظمة، باملقابل فإن له دور يف إدارة التغيري على مستوى األفراد جذرية وحتسيني
 والشكل املوايل يوضح ذلك. والتنظيم والتكنولوجيا والثقافة،
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 إدارة الال ملموسات والتأثري على مكونات التغيري التنظيمي. (:1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 

 .119(، ص 2010، )إدارة ما ال يقاس(، )األردن، اليازوري جنم عبود جنم، إدارة الال ملموسات المصدر:
من أجل حتقيق التوازن يف الرؤية واألساليب بني األصول امللموسة ورأس املال الفكري، ال بد     

 (47)من منهجية تقوم على أسس إدارة التغيري ومفاهيم إدارة رأس املال الفكري، وذلك من خالل:
 مة، كما هو احلال يف جرد امللموسات؛حصر وجرد الملموسات املنظ -
حتديد نقاط قوة وضعف وطبيعة األصول  الالملموسة باملنظمة، حبيث تتمكن من إدارهتا بكفاءة  -

 وفعالية؛
االهتمام بتأثري إدارة رأس املال الفكري على أصحاب املصاحل لتطوير عالقات إجيابية وطويلة  -

 األمد معهم؛
الفكري ضمن إسرتاتيجية املنظمة وأنظمتها اإلدارية واملالية واحملاسبية، إن إدراج رأس املال       

سيحدث نقلة يف التفكري واملفاهيم واملمارسات، مما جيعله مصدرا للمقاومة السيما احملاسبني 
واملاليني الذين ال جيدون يف مبادئهم احملاسبية ما جيعلهم قادرين على التعامل املرن مع 

األفراد الذين مل يسبق ذهم التعامل معها وتنقصهم اخلربة يف فهمها وتوظيفها  الالملموسات، وكذا
بكفاءة يف أداء عملهم، وحتتاج إدارة التغيري إىل طرق مرنة إلقناعهم جبدوى التغيري وحتميته، بالرغم 
من ذلك فإن هناك فئة ممن لديهم انطباعات إجيابية حيال هذا األخري، وهي فئة املتميزين وذوي 

 (48)ثالث مكونات هي:  ملبادرات االبتكارية، ويتضمن رأس املال الفكريا

 المنظمة

 األفراد

 

كةثقافة الشر ياالتكنولوج التنظيم   

القيادة 
 اإلستراتيجية
لرأس المال 

البشري 
 المبتكرون

الثقافة الموجهة 
 للتغيير 

الثقافة الموجهة 
 للعالقات

 قيم اإلنجاز والوالء

 الهيكل المسطح
 التنظيم األفقي

الروتينيات 
 التنظيمية

رنة التكنولوجيا الم  
نظم اإلنتاج 

 الناعمة
العملياتتنوع   

(إدارة رأس المال الفكري )الال ملموسات  
 النموذج.  الهيكلة،  الوعي، مرحلة الرؤيـــــة:  -
 التدفق. الرصيد،   القياس والتقييم، مرحلة االستخدام: -
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هو ملكية املنظمة الالملموسة يف جوانبها الصلبة، وتتمثل يف املعرفة رأس المال الهيكلي:  -
الصرحية يف شكل قواعد بيانات وأدلة عمل وبرجميات وبراءات وأنظمة واسرتاتيجيات وثقافة 

 املنظمة.
يتمثل يف القيمة املضافة الناجتة عن عالقة املنظمة املتميزة مع عمالءها زبوني: رأس المال ال -

وخمتلف متعامليها األساسيني، إذ يتم حتويلها إىل عالقة طويلة األمد يف شكل شراكة تكسب من 
 (49)خالذها والءهم.

م على هو "جمموع مهارات وخربات ومعارف العاملني يف املنظمة وقدرهترأس المال البشري:  -
أو هو "امتالك املنظمة خنبة متميزة من العاملني على كافة املستويات، ذها  (50)تقدمي حلول للعمالء،

ويقدم هذا التعريف عادة على أنه تعريف  (51)القدرة على إعادة تشكيل هذا النظام بطرق متميزة"،
 ول غري امللموسةلرأس املال الفكري باعتبار املورد البشري هو املصدر األساسي لباقي األص

 باملنظمة. 
ما مييز رأس املال  إنثانيا. األساسيات الفكرية لرأس المال البشري وأهميته في إدارة التغيير: 

الفكري البشري كونه قادر على العمل يف الظروف املتغرية، كما يتميز بالندرة ألن معرفة األفراد 
خصوصية وثقافة املنظمة، ما جيعلها صعبة مبنية على خرباهتم ومعارفهم التطبيقية املمزوجة مع 

التقليد واإلحالل، مما جيعله ميزة تنافسية مستدامة لدى املنظمات احلديثة وركيزهتا يف عمليات 
التغيري، وبالتايل ميكن عد املورد البشري رأمساال فكريا، إذا حتققت فيه القواعد املعرفية املتنوعة )معرفة 

واملوجهة حنو حتريك  Car Wayا( إضافة إىل معرفة االهتمام بـ ملاذا ماذا، معرفة كيف، معرفة ملاذ
املسريين على حتقيق اندماج األفراد يف  وكذا معرفة التآلف واليت تعرب عن قدرة إبداع العاملني ذاتيا،

مجاعات مبدعة ومتماسكة وشبكات عمل هتدف إىل بناء رأس مال اجتماعي، وحتقيق التوافق بني 
ارات اجملتمعة وحتويلها إىل ممارسات تنفيذية فاعلة تصب يف امليزة التنافسية املستدامة اخلربات وامله

للمنظمة، وكذا حتقيق تداؤب املعارف واخلربات لتحقيق توليفات جديدة للمعرفة القائمة يف نفس 
متكن من  كما يعد املورد البشري رأمساال فكريا إذا( 52)اجملال أو جماالت أخرى لتحقيق رمسلة املعرفة.

 (54)من خالل حيازة املنظمة ملا يلي:( 53)حتويل معارفه إىل قيم مضافة يالحظها العمالء.
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توليفة من القابليات واملهارات الالزمة لتوفري اإلمكانيات الضرورية وتكون يف املستوى  -
 االسرتاتيجي؛

ى أداء جيد وتكون باملستوى توليفة من الكفاءات املتمثلة يف املهارات الالزمة الجناز املهام مبستو  -
 التكتيكي؛

توليفة من التكنولوجيات والطرق الالزمة لتحقيق مستوى من النتائج املادية وتكون يف املستوى  -
    التشغيلي.

يربز هنا دور املورد البشري يف إزكاء اإلرث املعريف التنظيمي الذي مييز املنظمة، فقد تكون      
عرفة جتارية متاحة لكل املنظمات، إال أن طرق أداء األفراد املعارف يف شكل تراخيص أو م

مما يبني أنه من أهم حتديات إدارة املوارد  (55)واستخدامهم ذها هو ما يضفي عليها صفة اخلصوصية.
أين يتم االستفادة منها يف اجملال املناسب، سواء من طرف  البشرية أن تصبح معرفتهم رأمساال فكريا،

يدركون قيمتها، بتوسيع نطاق تطبيقاهتا لتتصل بقطاع أوسع من اجملتمع وتقدمي  مبتكريها أو الذين
  (56)خدمات ومنتجات مبتكرة على الدوام.

تكمن أمهية رأس املال الفكري البشري يف كونه مصدرا لإلبداع وبالتايل عامال مفتاحا إلدارة        
سا عن االقتصاد القائم على املعرفة، وأمهها ما بتعاظم العوامل الناجتة أسا وتتعاظم أمهيته (57)التغيري،

 (58)يلي:
تزايد املؤسسات االبتكارية اليت حتتاج إىل كم هائل من األفكار اجلديدة القابلة للتحول إىل  -

 منتجات جديدة؛
التحول إىل املؤسسات كثيفة املعرفة اليت تتطلب أفراد قادرين على التعامل مع املفاهيم املعقدة  -

 ؛واملطورة
تزايد املؤسسات كثيفة العالقات اإلنسانية مما يتطلب أفراد حيسنون التعامل وإدارة العالقات مع  -

 املتعاملني؛
انتشار املؤسسات العاملية متنوعة البيئات اليت تعمل هبا، مما يتطلب أفرادا قادرين للعمل ببيئات  -

 متنوعة.
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ن يف املدخالت منه كما يف السابق )عدد إن األمهية احلقيقية لرأس املال البشري ال تكم    
العمال، الشهادات، متوسط سنوات اخلدمة(، وإمنا فيما حيقق من خمرجات ونتائج، فقد متتلك 
العديد من املنظمات نفس الكم من حاملي الشهادات العالية، إال أن بعضها ال حيقق ميزة تنافسية 

ذا اجلانب يف عملية اختيار عامليها يف استخدامهم، وهذا يفسر جهود املنظمات الواعية هب
 وتنميتهم، كما يفسر حرب املواهب القائمة بني املنافسني. 

 هناك آليتني لبناء رأس املال فكري البشري مها:  ثالثا. آليات بناء رأس المال البشري:
يعد رأس املال البشري ميزة تنافسية  آلية استقطاب رأس المال البشري من سوق العمل: -1

امة أساسية لتطور منظمات األعمال، لذلك على إدارة املوارد البشرية متابعة العقول املتميزة ودع
واملهارات واخلربات املتقدمة جلذهبا، إذ تفيد يف زيادة رصيدها املعريف واإلبداعي، إذ على املنظمة أن 

عمال، إضافة إىل تدرك ما حتتاج من خالل نظام فعال لالختيار واالختبار على ضوء إسرتاتيجية األ
قدرة عالية على حتقيق التعلم املتبادل بني العمال اجلدد واحلاليني، وقد ظهر يف هذا الصدد مفهوم 
شجرة اجلدارات كطريقة إلدارة املوارد البشرية إلكرتونيا، وهي عبارة عن خمطط يوضح املهارات 

األفراد املطلوبني، ويتم هذا عن واخلربات واملعارف املطلوبة للمنظمة، لتحديد املزيج الصحيح من 
طريق االستقطاب اإللكرتوين من خالل شبكة االنرتنت اليت تقدم تسهيالت الستخدام أسواق 
رأس املال الفكري البشري واليت تقدم عرضا لقدراهتم، وإمكانية احملادثة والرتاسل بني املتقدم والشركة 

مراجعة منظمات املعرفة كاملعاهد واجلامعات،  إضافة إىل ضرورة وحتديد األشخاص املالئمني بسرعة،
 (59)باعتبارها مصدرا مهما الكتشاف املواهب واستقطاهبم.

إن تطوير رأمسال بشري فكري لن يكون وليد اللحظة، بل إنه  صناعة رأس المال البشري: -2
منظمة من هذا حيتاج إىل إسرتاتيجية طويلة املدى تأخذ باحلسبان االحتياجات احلالية واملستقبلية لل

وتتطلب هذه العملية استخدام طرق فعالة للربط بني أدوات العمل اجلديدة واألنظمة ( 60)األصل،
املبتكرة والتصاميم التنظيمية املالئمة، ومن أهم اسرتاتيجيات صناعة رأس املال الفكري البشري 

يف املنظمة واملركز هتدف إىل التعرف على حمفظة املعارف اليت بخرائط المعرفة  تصميم ما يسمى
املعريف ذها مقارنة مع منافسيها، وحتديد فجوات املعرفة من أجل تقليصها من خالل صناعة املطلوب 

من خالل إرساء جمموعات ابتكارية تتعلم من بعضها البعض، بناء األنسجة الفكرية  منها، وكذا
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ة والتفاعالت الكثيفة واملتنوعة بني وحتل بانتهاء املشروع املعين، حيث يتم توفري االستقاللية واملرون
خمتلف املهنيني واملتخصصني واالبتكاريني، وتؤدي إىل التعلم السريع وزيادة الرافعة املعرفية وحتقيق 

إضافة إىل إرساء نظام اقرتاحات حول مشكالت املنظمة  (61)االنتقال السريع من الفكرة إىل املنتج،
فكار اجلديدة، إذ أن كل األفراد مييلون لإلتيان بأفكار ومنح الدعم املادي واملعنوي لتجربة األ
 ما من شأنه حتقيق قفزات يف جمال اإلبداع.  (62)جديدة إال أهنم ينتظرون الفرصة لذلك،

إن توافقا بني الفرد ووظيفته أمر البد منه، ونتيجة آلية التغيير على مستوى الفرد والوظيفة:  -3
املتغرية باستمرار، جتعل هذا التوافق غري حمقق باستمرار، لذا على للبيئة احمليطة بالفرد ووظيفته و 

املنظمة مراجعته على الدوام إلعادة االتزان بينهما، حيث ميكن أن ينتج عدم اتفاق بني املهارات 
ومن أجل حتقيق هذا االتفاق، ميكن إتباع إحدى االسرتاتيجيني: إما  واحتياجات املناصب احلالية،

وختطيط وتنمية املسار الوظيفي  فرد مع الوظيفة من خالل التدريب والتطوير والتعينيحتقيق اتفاق ال
أو اتفاق الوظيفة مع الفرد من خالل إعادة تصميم العمل  (63)وكذا التناوب الوظيفي، والتحفيز

بإعادة النظر يف طريقة جتميع األنشطة يف املهام واملهام يف الوظيفة لتشكيل مهام جديدة على 
التشابه والتتابع والتكامل، وذلك من خالل توسيعها أفقيا أو عموديا أو معا، حىت تكون أساس 

أكثر تكامال وتنوعا وسلطة وحرية وأكثر معرفة بنتائج العمل، مما يزيد من قيمة العمل والرقابة 
رد الذاتية والدافعية واإلبداع عند الفرد، إضافة إىل منح مرونة يف أوقات العمل أين يتحرى الف

املداومة خالل أوقات العمل اجلوهري، والتفكري بطرق إبداعية يف حل مشاكل وظيفته باقي الوقت،  
كما ميكن تغيري املهام والسلطات والصالحيات، وتغيري مواصفات شاغل الوظيفة حسب اخلربة 

 (64)واملهارة والشخصية؛
ز باملعرفة واخلربات واملهارات ميثل التعلم "عملية التفاعل املتكامل احملف التعلم التنظيمي: -4

زادت نسبة التعلم . فكلما (65)اجلديدة اليت تؤدي إىل تغيري دائم نسبيا يف السلوك ونتائج األعمال"
لدى الفرد كلما أحدث هذا تغيريا جوهريا يف سلوكياته وأداء أعماله، وإن املنظمة اجلادة يف التعامل 
مع املعرفة، ميكنها فهم الديناميكيات املختلفة للتعلم من خالل رسم خرائط حول مهامها 

مناظر له يدعمه، وكل  ومشروعاهتا إلتقان التعلم الضروري، فلكل جانب من املعرفة نشاط تعلم
ويرى دروكر أن أهم التحديات اليت تواجه املنظمة،  (66)منط للتعلم يدعم بؤرة تركيز خمتلفة لألداء.
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هو بناء ممارسات منهجية إلدارة التغيري الذايت، حبيث يتم التخلي عن املعارف غري اجملدية، وتعلم  
 Chrisما أمساه  ل نشاط، من خاللكيفية إبداع أشياء جديدة من خالل التحسني املتواصل لك

Arggris ( ،باملدخل املزدوج للتعلمDouble loop( بدل املدخل املنفرد )Single 
loop الذي يقوم على تبين القواعد اجلديدة لألداء، بينما يتحقق التعلم املزدوج عندما يتم تعديل )

 مستمر ذهذه القواعد اليت مت إرساءها.
جيب على  خاطرهناك بعض امل رة الموارد البشرية في إدارة التغيير:رابعا. الدور الجديد إلدا
 (67)أمهها:عند التوجه حنو تكوين رأس مال فكري بشري،  إدارة املوارد البشرية التنبه ذها

تقادم رأس املال الفكري البشري الناتج عن عجز الفرد عن تطوير مهاراته وخرباته وفقا للتطور  -
 احلاصل؛

تج عن عدم قدرة الفرد على جتسيد أفكاره بسبب عوائق نفسية أو مادية أو تنظيمية اإلحباط النا -
 جيب إزالتها؛

حمدودية البحث عن التميز التنظيمي، وعدم تشجيع املسامهات الفكرية لرأس املال الفكري  -
 للمنظمة.

ل العاملني مدركني أن تصبح إدارة للتغيري، جبع وأمام هذه التحديات على إدارة املوارد البشرية     
ملهمتهم يف ريادة األسواق العاملية، وحتويل مقاومتهم للتغيري إىل عزمية وتصميم على االستجابة، 

 وذلك من خالل:
تنمية املواهب حىت حتقق أعلى معدالت لإلبداع من خالل حتقيق التفاعل بني األفراد ذوي  -

منهم، وكذا اجلمع بني املدافعني واملعارضني  اجلوانب املختلفة من الذكاء لتعزيز جوانب القصور لكل
وكذا تنمية مهارات حل املشكالت بصورة إبداعية، والبحث ( 68)للتغيري، أين تثار أفكار غري منطية،

 عن املشكالت وملا ال صنعها.
فبدال من أن تكون  (69)أن تكون إدارة توقعية للكفاءات من خالل تغيري طريقة أدائها لوظيفتها، -

وانني وقواعد العمل ومنفذة لقرارات اإلدارة العليا، عليها العمل على تطوير كفاءة املنظمة معدة لق
 (70)وجماالت التغيري فيها؛
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حتسني ورفع مستوى املهنيني والعاملني يف إدارة املوارد البشرية، من خالل استيعاب النظريات  -
اجلديدة، وإعادة النظر يف السياسة احلديثة إلدارة املوارد البشرية، ومتكينهم من التكنولوجيا 

  (71)التعويضية؛
سياسات التعويض والتقييم والتحفيز والتوظيف والتكوين، حيث يتم التعامل مع كل  شخصنة -

فرد وفقا لقدراته وإبداعاته يف جمال عمله، ومتكينه من استخراج كل طاقاته الكامنة، إضافة إىل 
  (72)اإلنصات النشغاالته.

الفرد والبحث عن اجلانب الالملموس فيه وتنميته، كامليل للتفكري اإلبداعي  حتليل شخصية -
 (73)والذكاء.

تعد إدارة رأس املال الفكري البشري إدارة للمعرفة واملهارات، إذ جيب إدارة املهارات واملعارف     
عادة صياغة مما ميكن من إ( 74)املرتبطة بالعمل، وكذا املهارات واملعارف املوجودة لدى العاملني.

قائمة املعرفة واملهارات اليت ميكن أن تكون حامسة يف إدارة املقدرات اجلوهرية للمنظمة على ضوء 
وكذا اإلدارة  التغيري املربمج، من خالل حتديد سياسات التدريب واالستقطاب والتحفيز املناسبة،

وبذل اجلهود خللق املعرفة  اجليدة لرأس املال الفكري املتاح قبل التفكري يف إضافة موارد جديدة،
بدل جلب املعرفة اخلارجية لعدم ( 75)اخلاصة باملنظمة واجملسدة يف أفرادها وتطوير استخداماهتا،

 احتوائها على خصوصية املنظمة.

حيتاج رأس املال الفكري البشري إىل فرتات طويلة وعمليات معقدة واستثمارات كبرية لتكوينه،    
مما يبني أن  جاهزة حتتاج إىل عملية تشارك معارفها لتحقيق الرتاكم املعريف،حىت املهارات املستقطبة 

إذن ال بد من حتقيق  (76).إدارة رأس املال الفكري البشري يف جانب كبري منه هو إدارة للمعرفة
 (77)التكامل بينهما، فأوىل مسؤوليات إدارة املعرفة استخراج املعرفة الضمنية لدى األفراد واستثمارها.

ا يستدعي أيضا تقاسم مهام إدارة املوارد البشرية مع باقي املسؤولني التنفيذيني حليازة رؤية مشرتكة مم
 حول كيفية التعامل مع هذا األصل.

لقد ظهرت العديد من النماذج لغرض قياس رأس  خامسا. قياس رأس المال الفكري البشري:
هذا األخري يف بعضها بشكل  املال الفكري بصفة عامة والبشري بصفة خاصة، حيث يظهر

الذي يوازن بني  نموذج بطاقات النقاط المتوازنةصريح، ويف البعض اآلخر ضمنيا، وأمهها 
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اجلوانب املالية وغري املالية لألداء، وتتضح مسامهات رأس املال البشري يف تكوين ال ملموسات 
عمال وعالقات الزبائن املنظمة من خالل مؤشرات أمهها )االبتكار والتعلم وحتسني نشاط األ

الذي يعتمد على أربعة مؤشرات )النمو، االبتكار،  Sveiby وتكوين القيمة(، إضافة إىل منوذج
الكفاءة واالستقرار( الستخراج القيمة السوقية للمنظمة، إذ أن أهم مكون يف األصول غري امللموسة 

 (78)أصل األصول. Sveibyهي جدارات األفراد كما يسميها  
هذا التطور احلاصل يدعو إىل إعادة النظر يف الطرق احملاسبية التقليدية يف قياس أداء  إن    

املنظمات، السيما عند اإلفصاح عن رأس املال البشري الذي أصبح ميزة تنافسية للمنظمة، لتميزه 
خباصية يتفرد هبا كون منحىن إنتاجيته يتصاعد بنفس منحىن معارفه ومهاراته، أي أنه ال خيضع 
لقانون تناقص الغلة، لذلك ال بد أن يكون له على األقل نفس األمهية اليت نالتها اآلالت املستعملة 
يف العملية اإلنتاجية باعتبارها أصوال وليست مصروفات، إذ ال بد من صياغة قواعد تقييمية جديدة 

ا على املنظمات، خبصوص األساليب احملاسبية انسجاما مع االقتصاد املعريف والتغريات اليت ألزمه
وعدم إغفال استثمارات رأس املال الفكري البشري بالرغم من عدم التأكد من العوائد املستقبلية 
احملققة منه، وإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف ميكن حتديد وفرز هذا النوع من العاملني 

رواتب املدفوعة لوضعهم يف الكشف النوعي الستثمارات رأس املال الفكري البشري؟ إذ أن ال
للمهارات املتميزة ليست إال مقابال جلهودهم، فاملقصود هنا املساعي املبذولة للحصول على مزايا 
تنافسية، أخذا باحلسبان القيمة والتفرد العاليني كخاصيتني أساسيتني لالستثمار البشري 

رأس املال الفكري اإلسرتاتيجي، ومن هذا املنطلق فإن التكاليف اليت ميكن عدها استثمارا يف 
  (79)البشري هي:

كلف اإلعداد واالستخدام يف املراحل األوىل من تطوير رأس املال الفكري البشري، وتتضمن   -
 تكاليف االستقطاب، وتكاليف التحويل الداخلية كالرتقية والنقل.

يع كلف التعلم يف املرحلة الوسطى من تطوير رأس املال البشري، كتكاليف التدريب والتطب  -
 االجتماعي.



 ليحةبوصوردي صمجلة االقتصاد الصناعي                                                                            د.  

436 
 

كلف االستبدال يف املراحل النهائية لتطوير رأس املال البشري، واملتضمنة لتكاليف االستغناء عن   -
العاملني وخسارة عدم كفاءهتم ونفقات استقطاب وتدريب العمال اجلدد لشغل مناصبهم وتكلفة 

 الوقت الضائع.
ث يطرح السؤال عن باقي املؤهالت حي تربز يف هذا الصدد مشكلة رمسلة املوارد البشرية،    

الالملموسة كروح اجلماعة والوالء واملواهب والذكاء، من العوامل اليت تعد األساس يف تكوين رأس 
املال الفكري البشري ومسببات متيزه واليت من الصعب قياسها بدقة، فاالكتفاء باملعايري امللموسة ال 

بشري، إذ جيب أن حيظى هذا األخري باهتمام أكرب على تعطي القيمة احلقيقية لرأس املال الفكري ال
  أساس مشويل من حيث حتديد قيمته.

واقع العالقة بين االستثمار في رأس المال البشري والمؤشرات االقتصادية  المبحث الثالث: 
 للتغيير بصيدال.

، وقد عمدنا إىل حماولة أبرزت الدراسة النظرية األمهية البالغة لرأس املال البشري يف إدارة التغيري   
إسقاط هذا ميدانيا، واختيار جممع صيدال منوذجا، وذلك من خالل قياس العالقة بني مساعي 
صيدال يف االستثمار يف رأمساذها البشري واملؤشرات االقتصادية اليت حققها، من أجل اختبار مدى 

بشري، وذلك باعتماد مؤشرات قدرته على حتقيق النجاح يف عملية التغيري اعتمادا على رأمساله ال
( أي  2012 - 2000قد مت اختيار الفرتة )اقتصادية واملتمثلة يف رقم األعمال واحلصة السوقية، و 

لكون اجملمع يف هذه السنة اختذ اجتاها جديدا حنو التغيري اإلجيايب، أين  2000ابتداء من سنة 
 استأنف فعليا أعمال البحث والتطوير. 

تتمثل متغريات الدراسة يف كل من املتغري املستقل املتمثل انات نموذج الدراسة: أوال. متغيرات وبي
، ويضم خمتلف التكاليف اليت يبذذها اجملمع حيال موارده االستثمار في رأس المال البشري يف

البشرية وتشمل احلوافز واملؤمترات والتظاهرات العلمية والتعويضات واملزايا واخلدمات والتكوين 
وتتمثل يف مؤشرات يفرتض أن تكون  المتغيرات التابعة. وCH، ويرمز ذها يف النموذج ب وغريها

. CAويرمز له ب رقم األعمال  املخرجات االقتصادية ألي إسرتاتيجية تغيري متبعة، واملتمثلة يف
 .PM  ويرمز ذها بلحصة السوقية وا

 جلدول أدناه.فيبينها ا اليت سيتم استخدامها لتقدير النموذجأما البيانات 
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بيانات منوذج العالقة بني رأس املال البشري واملؤشرات االقتصادية للتغيري  (:1الجدول رقم )

 بصيدال.
 احلصة السوقية السنة

PM (1) 
 رقم األعمال

CA (2) 310 
 البشري
 CH(6) 

2000 0,10040 4139512 62092680 
2001 0,1220 5190671 77860065 
2002 0,11320 5962414 89436210 
2003 0,11590 6003661 90054910 
2004 0,0800 6466488 92286960 
2005 0,06910 6596274 98944110 
2006 0,05820 6942750 120591710 
2007 0,0540 7735448 131502610 
2008 0,06310 9692772 164777120 
2009 0,0520 9513280 161725760 
2010 0,06100 11196000 190332080 
2011 0,05680 12000000 204000000 
2012 0,04480 12000000 204000000 

وقيمة  2012-2000( من إعداد الباحثني اعتمادا على: رقم أعمال صيدال للفرتة 1املصدر: )
EPIMED (2( )3 ) .سوق الدواء احمللية مستخرجة من تقرير معهد الدراسات االستشرافية 

 . 2012-2000 تقارير التسيري للفرتة من
تتضمن الدراسة منوذجا مبعادلتني، ومن أجل ثانيا. تحديد الشكل المناسب لنموذج الدراسة: 

فيما يلي أشكال االنتشار و  تقدير منوذج أقرب للواقع ال بد من اختيار الشكل الرياضي املناسب،
 لرقم األعمال واحلصة السوقية. 
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قة بني رأس املال البشري وكل من رقم األعمال أشكال االنتشار حول العال (:2الشكل رقم )
 واحلصة السوقية.

 ورأس املال البشري.                          األعمال شكل االنتشار بني رقم 
 
 
 
 
 

 شكل االنتشار بني احلصة السوقية ورأس املال البشري.
 

 
 
 
 

 . SPSS من إعداد الباحثني باستخدام الربجمية اإلحصائية المصدر:
يتضح من الشكلني أعاله أن العالقة خطية بني رقم األعمال ورأس املال البشري، من جهة     

واحلصة السوقية ورأس املال البشري من جهة أخرى، وبالتايل سيتم اعتماد االحندار اخلطي البسط 
 يف عملية التقدير حبيث:

𝛼1             معادلة رقم األعمال من الشكل:  + 𝛽1𝐶𝐻 +  𝜀t=CAt      

t 𝜀t+ 𝛼2معادلة احلصة السوقية من الشكل:          + 𝛽2𝐶𝐻=PMt   
  حبيث: 𝛼1: القيمة االبتدائية لرقم األعمال. 𝛼2: القيمة االبتدائية للحصة السوقية. 

: قيمة التغري يف رقم األعمال عند التغري يف قيمة االستثمار يف رأس املال البشري بوحدة 
  𝛽1واحدة.
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التغري يف احلصة السوقية عند التغري يف قيمة االستثمار يف رأس املال البشري بوحدة  : قيمة
 𝛽2 واحدة.

 t𝜀: املتغري العشوائي.
بعد اختيار  ثالثا. تقدير معلمات نموذج المؤشرات االقتصادية للتغيير واختبار فرضياته:

واالستثمار يف رأس املال البشري،  الشكل الرياضي لنموذج العالقة بني املؤشرات االقتصادية للتغيري
سيتم تقدير معلماته باستخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط بطريقة املربعات الصغرى، مث اختبار 

 فرضيات الدراسة وحتليلها.
بعد حتديد الشكل اخلطي ملعادلة رقم األعمال من خالل شكل  تقدير معادلة رقم األعمال: -1

 . SPSSت هذه املعادلة باستخدام الربجمية اإلحصائية االنتشار سيتم تقدير معلما
 نتائج تقدير معامل معادلة رقم األعمال.   (:2الجدول رقم )

معامل  االرتباط  DWاختبار
R 

  معامل التحديد
2R 

 متغري  التابع الثابت املتغري املستقل

1.78 0a,995 0,990 CH 
(52,706) 
(32,774) 
(,0000) 

 
111474301

4 
5,009 

0,000 

CA 
 املعامالت

  Tاختبار 
 م املعنوية

 .SPSS( وبرجمية 84من إعداد الباحثني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم ) المصدر:
من اجلدول يتضح أن معادلة رقم األعمال تأخذ الشكل التايل: 

CAt= 1114743014 +52,706𝑪𝑯𝒕. 
مار يف رأس املال البشري ورقم توضح معلمات املعادلة أن العالقة طردية بني االستث       

كلما زاد االستثمار يف رأس املال البشري     52,706األعمال، حبيث يزيد  رقم األعمال بقيمة  
 بوحدة واحدة.

بعد تقدير معادلة رقم األعمال، سيتم  اختبار معلمات معادلة رقم األعمال بصيدال: -2
 اقتصادي، حيث يتم اختبار الفرضية التالية:اختبارها للتأكد مما إذا كان لديها مدلول إحصائي و 
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 0.1H : ال توجد هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني االستثمار يف رأس املال البشري
 وارتفاع رقم األعمال مبجمع صيدال كمؤشر اقتصادي للنجاح يف عمليات التغيري.

البديلة واليت تناقضها يف املدلول يف حالة عدم قبول هذه الفرضية يتم تعويضها بالفرضية        
 متاما.

تتمثل يف كل من معامالت االرتباط والتحديد، واختبارات  االختبارات من الدرجة األولى: 2-1
 املعنوية.

( ومعامل التحديد =0.95Rتعترب نسبيت معامل االرتباط )معامالت االرتباط والتحديد:  -أ
0.99 =2R   عالقة بني رقم األعمال واالستثمار يف رأس نسب جيدة جدا للحكم على قوة ال

 املال البشري.
كانت نتائج اختبارات املعنوية اإلحصائية للمعامل املقدرة للعالقة بني رقم   اختبارات المعنوية: -ب

 0.000)  كما يلي:  Tاألعمال بصيدال ورأس املال البشري باستخدام اختبار 
CA1.CH=λc. .) ة املرجعية قيمة مستوى املعنويأي أقل من(λt = ، وبالتايل (0.05

(λc < λt)  ومنه رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أن االستثمار يف رأس املال
 .رقم األعمال بصيدالالبشري يفسر التغري يف 

على مستوى االختبارات من الدرجة الثانية، سيتم الكشف االختبارات من الدرجة الثانية:  -ت
 كالت االحندار اليت من شأهنا خرق أحد فرضيات طريقة املربعات الصغرى.عن مدى وجود مش

الختبار سلسلة بواقي معادلة : La normalitéاختبار التوزيع الطبيعي لبواقي المعادلة  -
مبقارنة مستوى املعنوية  Jarque-beraرقم األعمال بأهنا موزعة توزيع طبيعي جيب إجراء اختبار 

( حبيث ميكن القول بأن البواقي موزعة 0.05قي مع مستوى املعنوية املرجعي )احملسوب لتوزيع البوا
توزيع طبيعي إذا كانت القيمة احملسوبة ملستوى املعنوية أكرب من املرجعية، ويوضح اجلدول التايل 

 نتائج اختبار املعادلة.
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي.(: 3الجدول رقم )

Jaque-bera 
λc 

1.29 
0.52 

 spss .:  من إعداد الباحثني اعتمادا على برجمية المصدر
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λtمن اجلدول يتضح أن قيمة مستوى املعنوية احملسوبة أكرب من القيمة املرجعية أي        < λc 
 وبالتايل قبول الفرضية العدمية ومنه البواقي موزعة توزيع طبيعي.      

يشري اختالف التباين إىل وجود : Heteroscedasticityاختبار عدم ثبات التباين  -
ارتباط بني التغري يف املتغري املستقل والتغري يف املتغري العشوائي، وميكن القول بوجود مشكلة عدم 
ثبات التباين إذا كانت قيمة كاي تربيع احملسوبة أكرب من اجلدولية، واجلدول التايل يوضح نتائج 

  االختبار:
 ربيع ملعادلة رقم األعمال.اختبار كاي ت (:4الجدول رقم )

 Khi-deuxاحملسوبة 0,846
 درجة احلرية 12

  80deux-Khiاجلدولية 28.3

 املصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على نتائج االختبار.
  Khi-deuxاحملسوبة >  Khi-deux اجلدوليةمن اجلدول يتضح أن:       

 وبالتايل ال وجود ملشكلة عدم ثبات التباين.
يشرتط اختبار االرتباط الذايت أن تكون العينة :  Autocorélation رتباط الذاتياال -

مشاهدة سيتم األخذ بنتائج  13مشاهدة على األقل، وألن الدراسة حتتوي على  15مكونة من 
حيث يتم  1وعند عدد املتغريات املستقلة وهو  15االختبار عند احلد األدىن للمشاهدات وهو 

اجلدولية حيث   DWاحملسوبة مع قيمة  DWاملقارنة بني قيمة إحصائية االختبار من خالل 
 %5عند مستوى معنوية  duوقيمة قصوى  dlهناك قيمتني ذهذه األخرية، قيمة دنيا 

λ   وn=15    k=1) يوضح اجلدول التايل نتائج االختبار عند = 0.05  .) 
 ادلة رقم األعمال.اختبار ديربن واتسون لالرتباط الذايت ملع (:5الجدول رقم )

DW 1.78 المحسوبة 
81du 1.36 
82dl 1.08 

4-du 2.64 

 اعتمادا على نتائج االختبار. نياملصدر: من إعداد الباحث
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  du  > DW-4   تكون املعادلة خالية من مشكلة االرتباط الذايت إذا حتقق ما يلي:       
>  dl 

  > DW>  1.08  2.64      ال وجود ملشكلة االرتباط الذايت. ومن املقارنة يتضح أنه 
ومنه فال وجود ملشاكل االحندار يف معادلة رقم األعمال، وبالتايل قبول الفرضية، األوىل واليت     

 تفرتض وجود عالقة إجيابية بني رقم أعمال صيدال، واالستثمار يف رأمساله البشري.
عادلة احلصة السوقية من خالل بعد حتديد الشكل اخلطي مل تقدير معادلة الحصة السوقية: -3

، واجلدول  SPSSشكل االنتشار سيتم تقدير معلمات هذه املعادلة باستخدام الربجمية اإلحصائية 
 التايل يوضح نتائج التقدير.

 نتائج اختبار نموذج االنحدار الخطي البسيط بين  الحصة السوقية ورأس المال البشري. (:6الجدول رقم )        
  معامل

 رتباطاال
  معامل

 التحديد
 متغري التابع الثابت املتغري املستقل

-0.79 0.624       CH 
 -4,299E-

010  
-4.275 

0,0010 

 
0.132 

 

PM 
 املعامالت

  Tاختبار 
  م املعنوية.

 .SPSS( وبرجمية 84من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات اجلدول رقم ) المصدر:
PMt = 0.132 -4,725E-010 𝑪𝑯𝒕  من اجلدول أعاله يتضح أن معادلة احلصة

 السوقية تأخذ الشكل التايل:
توضح معلمات املعادلة بأن العالقة عكسية بني االستثمار يف رأس املال البشري واحلصة        

-4,725Eالسوقية حبيث كلما زاد هذا األخري بوحدة واحدة كلما اخنفضت احلصة السوقية ب
010 % . 

سيتم بعد تقدير معادلة احلصة السوقية لصيدال  معادلة الحصة السوقية:اختبار معلمات  -4
لتأكد من ما إذا كان لديها مدلول إحصائي واقتصادي، حيث يتم اختبار الفرضية ا لهاختبار 
  التالية:
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20.H االستثمار يف رأس املال البشريبني : ال توجد هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية 
 كمؤشر اقتصادي للنجاح يف عمليات التغيري. السوقية مبجمع صيدالوارتفاع احلصة 

الصفرية يتم تعويضها بالفرضية البديلة واليت تناقضها يف املدلول  الفرضيةيف حالة عدم قبول      
 متاما.

، واختبارات والتحديدتتمثل يف كل من معامالت االرتباط  االختبارات من الدرجة األولى: 4-1
 :املعنوية

( نسبة جيدة للحكم =0.791Rتعترب نسبة معامل االرتباط ): التحديدو  االرتباط تمعامال -أ
من خالل نسبة معامل التحديد و ، صيدالورأس املال البشري بعلى قوة العالقة بني احلصة السوقية 

فسر التغري يف احلصة السوقية بنسبة ييتضح أن االستثمار البشري  2R 0.662=املتمثلة يف 
الباقي يفسره املتغري العشوائي غري املدرج يف النموذج املقدر، وهي نسبة متوسطة للحكم و   62%

 على مصداقية املعادلة وصحة معاملها. 
للمعامل املقدرة للعالقة بني احلصة توضح قيمة مستوى املعنوية احملسوبة  اختبارات المعنوية: -ب

 قلأأهنا  ( .010.0PM.CH=λc)   قدرة بوامل Tرأس املال البشري باستخدام اختبار و السوقية 
λc، وبالتايل λtمن قيمة مستوى املعنوية املرجعية  < λt  أي أن معلمات معادلة احلصة السوقية

وهذا ما يتناىف مع  ، أي أن العالقة عكسية بني املتغريين،سالبة Tإال أن قيمة لصفر، ا ختتلف عن
صفرية، أي أن رأس املال البشري، ال الفرضية الل الشكل االقتصادي املفرتض للعالقة، وبالتايل قبو 

لى مستوى ع مرفوضةألن معادلة احلصة السوقية ري يف احلصة السوقية مبجمع صيدال، و يفسر التغ
 ختبارات الدرجة الثانية. ال حاجة فال اختبارات الدرجة األوىل،

تضح أن معامل معادلة رقم من خالل نتائج االختبارات يتقييم النتائج واختبار الفرضيات:  رابعا.
األعمال ذات داللة إحصائية وبالتايل فهي ختتلف عن الصفر، وهي خالية من مشاكل االحندار، 
وبالتايل قبول املعادلة للتعبري عن العالقة بني رقم األعمال واالستثمار يف رأس املال البشري وذلك 

ابية بني مساعي اجملمع جيعالقة إ . مما حيقق الفرضية األوىل، أي أن هناك%95عند مستوى ثقة 
ضح أن و نتائج االختبارات تيف االستثمار يف رأمساله البشري والزيادة يف رقم أعماله، باملقابل فإن 

للتعبري عن العالقة بني احلصة  هامعادلة احلصة السوقية ليست ذات داللة إحصائية، وبالتايل رفض
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ا ينفي الفرضية الثانية، أي أنه ال توجد هناك عالقة مم السوقية واالستثمار يف رأس املال البشري.
 البشري والزيادة يف حصته السوقية.اجملمع يف االستثمار  ابية بني مساعيجيإ

مما يستدعي إدارة خمتلفة ومتميزة قادرة على توجيه العملية حنو  يعد التغيري ضرورة ال خيارااتمة: الخ
ى احتواء املقاومة والتأثري عليها وكسبها لصاحل التغيري، متمكنة  وقادرة علاملنحى الصحيح، وقيادة 

بأمهية رأس املال الفكري البشري يف حتقيق  واعيةوأكثر من ذلك، فاحلاجة ماسة إىل إدارة وقيادة 
عوامل النجاح املفتاحة للتغيري وبالتايل السعي لتوفري البيئة املالئمة حليازة هذا األصل باخلصائص 

 .اليت تضمن ذها ذلك
 اأبرزت الدراسة امليدانية أنه بالرغم من اجلهود املبذولة من طرف صيدال حيال تطوير رأمساذه   

قق املستوى املنشود، إذ أنه ال يساهم إال يف رفع رقم أعمال اجملمع وبنسب حتمل  االبشري إال أهن
املؤسسة الرائدة ه نتناقص بالرغم من كو اليف تستمر متواضعة ال ترقى إىل زيادة حصته السوقية اليت 

يف جماذها باجلزائر، مما يستدعي تكثيف اجلهود هبذا الصدد، واالهتمام مبواردها البشرية من حيث 
 .وغريها التمكني والتحفيز

                                                           
: La  : Pearson édition, 2004), P19. De 2ed, (Paris Elogue de changement,, Gerard .Dominique Carton - 

rousse.(1) 
édition liaisons, 2005), P. 14. : (Paris ,Gestion du changement  ,Pierre Pastor -)2( 

 .35 -34ص ص. ( ، 2006 اجلامعي، الفكر دار :اإلسكندرية )التغري إدارة حممد الصرييف،  -(3)
 08 .-P.03 : édition éducation, 2005), P , 2ed, (FranceStratégie du changement,  Julia Balgun-)4( 

 .18.حممد الصرييف، مرجع سابق، ص -(5)
  23. Cit, P.-Gerard .Dominique Carton, Op -(6) 

 .33 -31، ص ص.(.2007 ، املعرفة كنوز  دار :القاهرة) والتطوير التغيري إدارة د منري عبوي،زي -(7)
  .25حممد الصرييف، مرجع سابق، ص.  -(8)

, (America: Pearson Education International, . Organizational Theory Design and ChangeGareth R. Jones 
2007),P.269.-(9) 

 .22-19، ص ص.رييف، مرجع سابقحممد الص  -(10)
 .22زيد منري عبوي، مرجع سابق، ص.  -(11)

 52.-51 Cit, PP.-Gerard .Dominique Carton, Op - (12)  
(13) - Bernard Burenes , Managing change, (Great Britain: 1992) , P. 25 

 .59ص. .(2006دار احلامد  :األردن) للمدير  والتحديات العصريةريإدارة التغيحممد بن يوسف النمران العطيات،  -(14)
 وتكييف مشروع التغيري معها أو تعديل عناصرها جزئيا أو كليا.ها اليت يفرضها التغيري، مما يستدعي مراجعة خصائص تلكتتعارض الثقافة احلالية و  قد -(15)

Cit, P.72  -Pierre Pastor, Op-(16) 
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 .145ص.  ،حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق -(22)

(23)- Wanda warhavtig, warhavtig Wanda. Flight to the future, Managing change in financial services for 
sustenable growth, (Europe: Limra,2005).( New York : West publishing company, 1993), P.09 

 .213-211حممد بن يوسف النمران العطيات، مرجع سابق، ص ص. -(24)
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 .98حممد الصرييف، مرجع سابق، ص  -(31)
 .43زيد منري عبوي، مرجع سابق، ص   -(32)
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 .75-74حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص ص.  -(35)
 .12(، ص. 2004ل للنشر والتوزيع، ، )األردن: دار وائاملتميز واألداءالقيادة االبتكارية سهيلة عباس،  -(36)
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P.426. - (38) 

 .85-84، مرجع سابق، ص ص.  حممد بن يوسف النمران العطيات-(39)
 .433(، ص. 2000)األردن: مكتبة دار الثقافة،  ،القيادة اإلداريةنواف كنعان،  -(40)

citP.423.-op Michael Beer  - (41) 

(42)-Pierre Pastor, op-cit, P.92. 
 .116(، ص. 1995، )الرياض: دار املعرفة البشرية، عملإدارة التغيري يف ال :سنيتا سكوت، ترمجة بشري الربغوثي -(43)
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 المرونة المالية في التأثير على قرارات هيكل رأس المالدور 
 دراسة لعينة من الشركات الصناعية 
  1باتنة، جامعة أسماء بلعلميأ. 

 الملخص
يف حتديد مدى تأثري املرونة املالية على قرارات هيكل رأس املال يف يتمثل هدف هذه الدراسة 

. ولتحقيق هدف الدراسة مت 2009-2000املايل للفرتة  الشركات الصناعية األردنية املدرجة يف السوق
(، وذلك باستخدام Simultaneous Equation Modelعلى منوذج املعادالت اآلنية ) االعتماد

العالقة بني مؤشرات (، حيث توصلت الدراسة إىل أن 2SLSطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني )
ية تشكل عالقة خطية وذلك بعكس ما هو متوقع، أي أنه كلما زاد املرونة املالية وقرارات الشركة التمويل

كما لقرارات التمويل.   اختاذهاباملرونة املالية عند  اهتمامهاحجم الشركة وزادت فرص منوها، كلما قل 
الدين يف  استخدامأظهرت النتائج أنه كلما زاد حجم الشركة وزادت فرص منوها كلما زاد ميلها إىل 

أن العالقة بني  كذلك توصلت الدراسة إىل.  على إصدارات األسهم اجلديدة االعتمادمن  التمويل، بدال
نسبة املديونية يف هيكل التمويل للشركات قيد الدراسة وبني مؤشرات املرونة املالية املتمثلة يف )حجم 

 من متغري آلخر. ههااجتاالشركة، ونسبة األرباح احملتجزة، ونسبة توزيعات األرباح( متثل عالقة خطية خيتلف 
، نظرية المقايضة، نظرية ترتيب هيكل رأس المالالكلمات المفتاحية: المرونة المالية، قرارات 

 أولويات التمويل، سوق عمان المالي.
Abstract 

The main objective of this study is to investigate the effect of financial 

flexibility on capital structure decisions adopted by industrial companies listed in 

Amman Stock Exchange for the period 2000-2009. Using Two Stage Simultaneous 

Equations Model (2SLS), the study found a linear relationship between proxies of 

financial flexibility and the company’s debt ratio, where the higher the size and the 

higher the growth opportunities, the less is the company’s concern with financial 

flexibility and its effect on funding decisions. The results also revealed that large 

companies with high growth opportunities are inclined to use more debt rather than 

issuing equity. The study also indicates that large companies have a tendency to 

increase its dividends payout ratio. Hence the study’s main conclusion reveals that the 

relationship between leverage and financial flexibility proxies (size, retained earnings, 

dividends) possess a linear relationship.  

Keywords: Financial Flexibility, Capital Structure Decisions, Trade off Theory, 

Pecking Order Theory, Amman Stock Exchange. 
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 مقدمة 
 فمنذ الباحثون مؤخرا؛ تناوهلا اليت املواضيع وأكثر أهم من تالشركا يف يلالتمو اتقرار تعترب

املال  رأس هيكل تأثري عدم إىل خلصت اليت(Modigliani and Miller, 1958)ة دراس
مفرتضة تواجد السوق الكفء، الذي يتسم بغياب خماطر اإلفالس، متاثل  الشركة، قيمة على

، وعمل اإلدارة ملصلحة املسامهني وعليه غياب مشكلة Tax shieldضريبية املعلومات واملنفعة ال
ال تتوافر يف األسواق املالية، فمعوقات  االفرتاضات، إال أن مثل هذه Agency costsالوكالة

السوق حاضرة، وجتعل من هذه األسواق غري مثالية، األمر الذي يرتتب عليه وجود عالقة بني قيمة 
 Modigliani & Millerلنظرية  انتقاداتاملال. و على الرغم من وجود الشركة وهيكل رأس 

حول هيكل رأس املال، إال أهنا تشكل احلافز لدى الباحثني يف دراسة اآلثار املرتتبة على نقض 
وهذا ما أدى إىل ظهور العديد من نظريات هيكل  هذه النظرية. عليها استندتالفرضيات اليت 
 ترتيب أولويات نظرية جانب إىل، Trade off  Theoryايضةاملق نظريةرأس املال مثل 

 Agency Theory، وكذلك نظرية الوكالة Pecking-Order Theoryالتمويل
 العديدمن يفة النظرير هذه اختبا حيث مت. Free cash flowsونظرية التدفقات النقدية احلرة

 DeAngelo andمن بني هذه الدراسات دراسة )والتمويل،  قرار لتفسري حماولة يف الدراسات
DeAngelo, 2006 ،)إىل فشل هذه النظريات يف تقدمي شرح كامل عن ت أشار اليت

من  اختاذهاقرارات التمويل واليت يتم أن  إىلخلصت والدوافع وراء قرار الشركات للتمويل اخلارجي، 
أن  تاعتب  . حيثقبل إدارة الشركة تتأثر بعوامل أخرى، مل تستطع الدراسات األخرى التوصل إليها

األمر الذي مل تتناوله نظريات هيكل  املرونة املالية متثل الرابط املفقود يف نظريات هيكل رأس املال،
 Singh)( وDenis, 2010)و(Byoun, 2011)كل من   صلرأس املال التقليدية. كما تو 

and Hodder, 2000)السابقة، وخلصت إىل راسةالدتأييد النتيجة اليت توصلت إليها  إىل 
 .يف الشركة هيكل رأس املالرونة املالية هي ادحمدد األساسي لقرار أن امل

 متكنها من ،واليتمواردها املالية استخداماملرونة املالية عن قدرة الشركة على  هذا وتعرب
وبالتايل فإن .(Byoun, 2011)للحاالت الطارئة اليت قد حتدث يف املستقبل االستجابة

كثر قدرة على جتاوز األوقات الصعبة أتكون  ،ن املرونة املاليةالشركات اليت تتمتع بدرجة كبرية م
غري و وختطي األزمات غري املتوقعة، كما أهنا تكون أكثر قدرة على انتهاز فرص االستثمار املرحبة
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اللتزامات غري يصعب عليها مواجهة احيث تتمتع مبرونة مالية  الشركات اليت ال بعكسقعة. املتو
الزمة للتوسع أو سداد الديون إىل احلد من مصادرها النقدية ال ادي هذ، وغالبا ما يؤ املتوقعة

 .، األمر الذي قد يقودها إىل اإلفالساملستحقة
وحيث أن أسواق الدول النامية ومنها األردن تعاين من حمدودية تطورها وتدين مستوى 

ضور معوقات السوق السيولة فيها أكثر من تلك املوجودة يف أسواق الدول املتقدمة، إضافة إىل ح
اليت حتد من قدرة هذه الشركات إىل الوصول إىل مصادر التمويل، فإن الشركات يف هذه الدول 

 االستثماريةحتاول احلفاظ على مستوى من املرونة متكنها من جتنب خماطر التخلي عن الفرص 
و التمويل باألسهم، بالنقد أ واالحتفاظمبستويات متدنية من رأس املال،  باالحتفاظاملرحبة، وذلك 

 عندما تكون قيمة الشركات بالسوق عالية مما يقلل من حاجتها إىل السيولة.
ومن هذا املنطلق حاولت الدراسة احلالية الربط بني قرارات هيكل رأس املال وبني املرونة 

ية الشركات الصناع يفاملالية. هبدف معرفة مدى تأثري هذه األخرية على قرارات هيكل رأس املال 
األردنية املدرجة يف السوق املايل. حيث يتصف هذا السوق بصغر حجمه، وقلة السيولة فيه مما قد 
يؤدي إىل قلة مصادر التمويل املتاحة لتمويل نشاط الشركات، وخاصة أدوات الدين وحقوق امللكية 

 واألسهم املمتازة. 
 :ا من خالل التساؤل التايلل ميكن جتسيدهإن العالقة بني املرونة املالية وهيكل رأس املا

تأثير المرونة المالية على قرارات هيكل رأس المال في الشركات الصناعية المدرجة  ما مدى
 ؟في سوق عمان المالي

 نة المالية في األدبيات النظريةظهور المرو اوال: 
نشأة نظرية رغم أمهية املرونة املالية، إال أهنا قد أمهلت من طرف الباحثني يف الفرتة اليت تلت 

بنشر مقاهلما سنة Graham& Harveyترتيب أولويات التمويل. إىل أن قام الباحثان
مديرا ماليا يف الواليات  392أخذ رأي  نشر نتائج استبانة مت من خالهلا. والذي تضمن 2001

 املتحدة األمريكية حول تكاليف رأس املال، وامليزانية الرأمسالية وهيكل رأس املال. وقد أظهرت
باملرونة املالية كان العامل الرئيسي املؤثر على قرارات التمويل يف  باالحتفاظالنتائج أن رغبة اإلدارة 

هذه الشركات، وليس من خالل العوامل اليت جاءت هبا نظرية ترتيب أولويات التمويل والنظريات 
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راسة األخرى. وقد جاءت دراسات أخرى فيما بعد أيدت ما جاء يف هذه الدراسة مثل د
(Bancel and Mittoo, 2004 .) 

الكثري من الدراسات اليت اجريت الحقا بتضمني أثر املرونة املالية كعامل مهم  اهتمتكما 
 DeAngelo andيف قرارات التمويل. ومن أهم هذه الدراسات كانت دراسة )

DeAngelo, 2006كوين نظرية ( اليت بينت أن املرونة املالية، هي احللقة احلامسة املفقودة لت
عملية هليكل رأس املال تكون قابلة للتطبيق. فقد وجد الباحثان أن نظرية ترتيب أولويات التمويل، 
مل تكن قادرة على تقدمي تفسري مقنع لقرارات هيكل التمويل، بسبب افرتاضاهتا احلازمة اليت حالت 

شركة. ووفقا للباحثني فإن نظرية دون تركيزها على تضمني تأثري املرونة املالية يف سياسات التمويل لل
 املقايضة كذلك مل تقدم تفسريا أفضل ألهنا قد فشلت يف إدماج أثر املرونة املالية.

الشركات بنسب  احتفاظأيضا بتفسري ظاهرة DeAngelo&DeAngeloتقوم نظرية 
حيث مديونية منخفضة، كما أهنا تبدو أكثر مالءمة للشركات املتطورة والناضجة على حد سواء. 

وحتتفظ برصيد نقدي أكرب،  االقرتاضأن الشركات املتطورة اليت تواجه فرص منو متزايدة، تتجنب 
يف املستقبل، أما الشركات الناضجة اليت  االستدانةللحفاظ على املرونة املالية متمثلة بالقدرة على 
، االستثماروفرط لة لتجنب مشاكل الوكا االقرتاضيتوفر لديها تدفقات نقدية كبرية، فال تلجأ إىل 

 وبدال من ذلك تقوم باحلد من تكديس النقدية من خالل توزيعات األرباح على املسامهني. 
كذلك باختبار أثر املرونة املالية على   (Gamba and Triantis, 2008)كما قام 

ن قدرة قيمة الشركة، حيث ركز الباحثان يف دراستهما هذه على املرونة املالية، باعتبارها تعرب ع
الشركة على الوصول إىل إعادة هيكلة رأمساهلا بأدىن تكلفة ممكنة. كما أن الشركات اليت تتمتع 
بدرجة من املرونة املالية تكون أكثر قدرة على جتنب التعثر املايل، وكذلك استغالل الفرص املرحبة 

 ومن بني أهم نتائج هذه الدراسة: لتمويل استثماراهتا.
 ورحبية الشركة ومدى االستثماريةاملالية على كل من: الضرائب، والفرص  تعتمد قيمة املرونة ،

 قدرهتا على تغيري مصادر التمويل.
  أداء الشركة. اخنفاضيكون تأثري املرونة املالية كبريا يف ظل وجود فرص النمو ويف حالة 
 ة املالية.إن التذبذب أو الفروقات الكبرية يف رحبية الشركة يؤدي إىل تعظيم قيمة املرون 
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(، اثبات ان املرونة املالية اليت Ferrando. et al., 2013)حاولويف نفس السياق  
تتحقق من خالل اتباع سياسة رفع مايل معتدلة؛ تكون أكثر أمهية بالنسبة للشركات اخلاصة؛ 

ان يف البلداملوجودة إىل الشركات الناشئة، وبالنسبة للشركات  باإلضافةالصغرية ومتوسطة احلجم 
ويف اليت تتميز باخنفاض فرص احلصول على االئتمان وضعف محاية املستثمر. عالوة على ذلك، 

ثر باحلد من األ يف الشركة يسمح هلااألزمات االقتصادية االخرية تبني أن وضع املرونة املالية  ظل
إليها الدراسة  النتائج اليت توصلتوبالتايل فان . االستثمارية اقراراهتالسليب ألزمات السيولة على 

يف املستقبل على  باالستثمارتدعم الفرضية القائلة بأن املرونة املالية ترتبط بقدرة الشركة على القيام 
 الرغم من املعوقات اليت تعرقل الفرص املرحبة املمكنة للنمو.

باختبار متغري من متغريات  ( فقد قامواLambrinoudakis. Et al., 2014) أما 
ملالية املتعلق بتأثري التوقعات بشان الصدمات اخلاصة اليت تواجهها الشركة يف املستقبل منوذج املرونة ا

املستقبلية  إىل أن توقعات الصدمات توصلواو على الرافعة املالية جملموعة من الشركات االمريكية. 
تأثري كبري  ، عالوة على ذلك فهذه التوقعات هلاخيفض من الرافعة املالية للشركة اليت تواجهها الشركة

على قرارات هيكل رأس املال وبشكل خاص يف الشركات الصغرية والشركات اليت تعاين أكثر من 
القيود املالية. وبالتايل فان النتائج اليت توصلت اليها الدراسة تؤكد التنبؤات واألدلة املستمدة من 

 نة املالية يف الشركة.بان املدراء املاليني يسعون اىل توفري املرو  (DeAngelo, 2011)منوذج 
 مفهوم المرونة المالية

( أن املرونة املالية تتمثل بقدرة الشركة على Singh and Hodder, 2000يرى ) 
جتنب الفروق يف الضرائب وكذلك تكاليف الرفع املايل من خالل حتويل هذه التكاليف إىل فروع 

 الشركة بدال من حتملها كاملة. 
تعرب املرونة املالية عن قدرة الشركة على التحكم (Bancel and Mitto, 2010)ويف تعريف 

املفاجئة وغري املتوقعة يف التدفقات النقدية أو يف  لالختالالتمبصادر التمويل استجابة 
 .املتاحة االستثمارات

هذا وينظر املديرون املاليون إىل املرونة املالية على أهنا عامل رئيسي يف اختاذ قرارات هيكل  
بفعالية للصدمات غري املتوقعة  االستجابةال. حيث أن املرونة املالية متثل قدرة الشركة على رأس امل

أن غالبية الباحثني عملوا على تعريف املرونة املالية  ا. كماالستثماريةللتدفقات النقدية أو الفرص 
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 مقياسددة ك. وقاموا باستخدام نسبة الدين احملاالستدانةبأهنا قدرة الشركة غري املستغلة على 
مصادر متعددة  استخدام. ولكن ومن الناحية العملية فإن الشركات قادرة على للمرونة املالية

للتمويل من أجل تعزيز املرونة املالية مثل النقدية اليت حتتفظ هبا والقروض البنكية. باإلضافة إىل 
ل قياس املرونة املالية أمرا من شركة إىل أخرى مما جيع اختالفاذلك فإن هذه اخليارات ميكن أن تظهر 

 .صعبا
 االستدانةالمرونة المالية والقدرة غير المستغلة على 

تأثري كبري على كل من تكاليف التمويل  (االستدانةواملتمثلة يف القدرة على )إن للمرونة املالية  
على  اخلارجي وتكاليف الوكالة لألرصدة النقدية، والذي يعين أن قدرة الشركة غري املستغلة

(. وبالتايل فإن املرونة Daniel et al., 2010متثل املصدر الرئيسي للمرونة املالية ) االستدانة
، متثل احللقة املفقودة يف االستدانةغري مستغلة من القدرة على  احتياطاتاملالية ممثلة يف شكل 

، لتلبية االستدانةنظريات هيكل رأس املال، وتستخدم الشركات هذه القدرة الفائضة على 
املتوقعة، مع السماح هلذه الشركات بتخفيض تكاليف  باالستثماراتاحتياجات التمويل املرتبطة 

إصدار األسهم واحلفاظ على أرصدة نقدية كافية. وهذا يسمح للشركات بتوفري تكلفة إصدار 
 Modifiedأسهم جديدة مع احلفاظ على نقدية عالية، وهذا يتماشى مع نظرية التبادل املعدلة )

Trade Off Theory بدورها (، واليت من خالهلا يتم الوصول إىل نسبة متويل مثالية، واليت
 Marchiraيف املستقبل( ) االستثمارتؤدي إىل تقليص تكلفة الفرصة الضائعة للدين )ضعف 

and Mura, 2010.) 
الفرتات غري يف  االقرتاضللمرونة املالية بشكل مستمر، لتمنح نفسها خيار  حتتاج الشركاتف 

 ,DeAngelo and DeAngeloرأس املال غري املتوقعة ) احتياجاتالعادية لتلبية 
بزيادة  االستدانة(. ويف بعض األحيان تقوم الشركات اليت متلك القدرة اإلضافية على 2006

يف املستقبل لتفادي معوقات  االقرتاضالتمويل عن طريق إصدار األسهم، للحفاظ على خيار 
اليت قد تنشأ عند احلاجة املستقبلية لرأس املال. وبالتايل فإن الشركات ستقوم باحلفاظ  االستثمار

، عندما تكون قيمة االستدانةبقدرة غري مستغلة على  االحتفاظعلى مرونتها املالية، من خالل 
 اليت جتنبتها الشركة يف احلاضر تفوق قيمة املزايا الضريبية الضائعة. االستثمارمعوقات 
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 بة المديونية في هيكل رأس المالة المرونة المالية بنسعالق
تزداد أمهية املرونة املالية خاصة للشركات اليت تتمتع بوجود رافعة مالية منخفضة، حيث تكون  
 Singh andكوسيلة للتخلص من املعوقات الضريبية )فتستخدمها الشركات   لالقرتاضبديال 

Hodder, 2000 الدراسات عدة عض ب استخدمتنة املالية، فقد املرو  نظرا لصعوبة قياس(. و
ترى أن نسبة املديونية والرصيد النقدي للشركة للحفاظ على املرونة املالية، إذ  من بينهامؤشرات 

بنسب مديونية منخفضة ورصيد نقدي كبري  االحتفاظحتقيق املرونة املالية من خالل  هاميكنالشركة 
Arslan et al., 2011).) 

، فإنه من املهم معرفة التفاعل ما بني الرفع املايل واملرونة املالية، ألن كال منهما مهيةذه األونظرا هل
ضرائب على شرحية التفادي دفع على لشركة اعد املرونة املالية ايعزز من قيمة الشركة. حيث تس

ها ا ال مينعولكن هذ اليت ال تعتمد على الدين بنسبة كبرية،ضريبية عالية، وهذا حبد ذاته هام للشركة 
أخرى  جهةميكن الشركة من ذلك. ومن  االقرتاضمن دفع الضريبة على سعر منخفض، فوحده 

يزيد من خطورة خسارة الشركة لإلعفاءات الضريبية أو مواجهة العسر املايل، إال أن  االفرتاضفإن 
ة تعترب عامال رئيسيا يف توفر املرونة املالية ميكن أن حيد من هذه املخاطر، وبالتايل فإن املرونة املالي

 (. Singh and Hodder, 2000حتديد هيكل رأس املال األمثل للمؤسسة )
وعليه فإن السياسات املثلى للتمويل للشركة النامية )الناضجة( تتمثل يف وجود رافعة مالية  

املنخفضة منخفضة، واستمرار توزيع األرباح اجملزية، وحمدودية النقدية. كذلك فإن الرافعة املالية 
تعترب مثالية للشركات النامية، واليت يتوافر فيها وفورات نقدية مقارنة مع الشركات الناضجة، وتقوم 

وجود رافعة مالية منخفضة يعترب هدفا على فبذلك بدفع )عدم دفع( توزيعات أرباح منخفضة. 
يب، وذلك ألن املدى البعيد لشركات عديدة )ولكن ليس مجيع الشركات(، عند وجود احلسم الضري
. وهذه االستدانةالشركة لن تستفيد من وجود ضريبة بدون تقليل النقدية واستخدام القدرة على 

املستقبلية  االستثماراإلجراءات قد ترجع إىل عدم وجود املرونة املالية األمر الذي قد يعرض فرص 
 (.(DeAngelo and DeAngelo, 2006االختالالتإىل بعض 

 فرضياتال
الشركات  وكذلك فرص منو مرتفعة نسبة للتدفقات النقدية املتوقعة متلكات اليت إن الشرك

وهذا يعين أن  .األخرىللمرونة املالية بعكس الشركات  حباجة أكب، تكون اخلاضعة للقيود املالية
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رغبة الشركة يف احلفاظ على خيارات مالية مرنة، تتأثر بعدة عوامل، مثل فرص النمو واملعوقات 
اليت  الصغرية، الشركات فمثال اليت تواجهها الشركة فضال عن املوارد املالية املتاحة يف املستقبل. املالية

القليل من التدفقات النقدية احلرة، وبالتايل تقوم  متلك لالستثمار الكافية تفتقر إىل األموال
املفرط  االستثماراليت حتد من نطاق  الدين استخدامالوفورات النامجة عن  بتخفيض

(DeAngelo and DeAngelo 2006 باإلضافة إىل أن الشركات .)تكون يف  الصغرية
عندما كانت يف أمس  االئتمان قد رفضت منحهاالبنوك لسمعة ويرجح أن تكون امرحلة اكتساب 

الشركات ستمتنع عن إصدار الديون هذه  (. وبالتايل فإنDiamond, 1991احلاجة إليه)
 اخلطرة.
التمويل اخلارجي باألسهم حيمل أن ( (DeAngelo and DeAngelo, 2006يرى 

يوفر قدر أكب من املرونة املالية مقارنة مع التمويل  يف الوقت نفسهو ،الشركة تكاليف إصدار أعلى
االموال اليت تفضل إصدار األسهم من أجل مجع  ،الصغريةبالديون. وتبعا لذلك فإن الشركات 

عن طريق إصدار النقد الذي حبوزهتا  الشركات منهذه  . وبالتايل فإننا نتوقع أن ترفعحتتاجها
الشركة تطور ومن هذا املنطلق فإن احلفاظ على رافعة مالية )مديونية( منخفضة.  من مثاألسهم و

 .االستدانةمن خالل الرتاكم النقدي وادحمافظة على قدرهتا على  ،املصادر ادحمتملة للمرونة املالية
سرتغب يف  ( أيضا أن الشركات الصغرية(Bolton and Feixas, 2000يرى  كما 

عن طريق القروض  استثماراهتامن خالل متويل  ،املعلوماتالناجتة عن عدم متاثل ليف التكاختفيض 
لتكون قادرة على احلصول على  بذلك تعرض نفسها للخطرولكنها  ،املصرفية أو إصدار السندات

حيد أمام هذه الشركات هو التمويل عن طريق هذه القروض أو السندات. وبالتايل فإن اخليار الو 
 األسهم، الذي حيمل الشركة تكاليف أعلى ولكنه أكثر جدوى. 

املالية، تفضل اخليارات  للمرونة ، اليت تواجه حاجة ماسةالصغرية باختصار فإن الشركات 
 االعتبار تأخذ بعني الوبالتايل املالية اليت تعزز قدرهتا على التعامل مع احلاالت الطارئة يف املستقبل. 

بسبب  االفرتاضيف الوقت الذي تواجه فيه معوقات يف  ،تكاليف الوكالة للتدفقات النقدية احلرة
من  النقد فريفإهنا تقوم بتو واخنفاض التدفقات النقدية املتوقعة. وبالتايل ،ائتماينإىل تاريخ  االفتقار

للتعامل مع احلاالت الطارئة يف  خالل التمويل باألسهم من أجل زيادة املرونة املالية
مقيدة، أو  ان إصدار األسهم ال يتطلب ضمانات أو عقودأل. (Byoun, 2011)املستقبل
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 واالحتفاظتقوم بإصدار األسهم أكثر  الصغريةالعسر املايل، وبالتايل فإن الشركات  احتمالزيادة 
يد تدفقات نقدية موجبة متأتية م بتولفتقو املتوسطةالشركات  أما برافعة مالية )مديونية( منخفضة.

تزال يف حاجة كبرية إىل رأس املال اخلارجي من أجل  ماالسابقة. ومع ذلك فإهنا  استثماراهتامن 
من  لالستفادةممارسة خيارات النمو املتاحة حاليا. وبالتايل فهي تستخدم مجيع املوارد املالية املتاحة 

 .الفرص املتاحة أمامها
من  واحتياطي النقدن الشركات املتطورة تعتمد على الديون (أByoun, 2011يرى ) 

مبا أن تزايد تدفقاهتا  للشركة املرونة املالية االعتباراألخذ بعني بدون  ،أجل ممارسة خيارات النمو
كلما أصبحت الشركات أكثر نضجا،  ، واجلدير بالذكر أنه النقدية يوفر املوارد الالزمة يف املستقبل

القيود أو  وكلما قلت ،وكلما كانت لديها تدفقات تشغيلية نقدية كبرية ،منوهاكلما اخنفضت فرص 
التدفقات النقدية الكبرية املتأتية من األصول هلذه وبالتايل فإن . اليت تواجهها املعوقات التمويلية

 االستثماريةعلى التمويل الذايت الحتياجاهتا  واالعتمادتسمح هلا باحلد من الديون  ،الشركات
 الية. احل

ميكن الشركة  مما(، االقرتاضالشركة ألنه جيدد املرونة املالية )خيار  اهتمامإن ختفيض الدين جيذب 
الشركة  مسعةان وبالتايل ف. االستثمارمن جتنب أشكال التمويل املكلفة عند مواجهة صدمات 

الية مبا أن الشركات املصدر األساسي للمرونة امل هي ،املتعلقة باألرباح املستقرة وتوزيعات األرباح
والقدرة على إصدار أسهم يف املستقبل  االقرتاضاليت تدفع توزيعات أرباح كبرية حتتفظ خبيار 

(DeAngelo and DeAngelo, 2006 .)الناضجة  الكبرية بالتايل فإن الشركاتو
خالل بينما تقلل من تكاليف الوكالة للتدفقات النقدية احلرة من  ،حتتفظ برافعة مالية معتدلة
 (.DeAngelo and DeAngelo, 2006توزيعات األرباح الكبرية )

كل من هو تنبؤها بالعالقة غري اخلطية بني  ،يف فرضيات الدراسة املستحدث ءالشيو 
بإصدار  إذ من األرجح أن تقوم الشركات الصغريةالرافعة املالية. بني املرونة املالية ومؤشرات 

من أجل تلبية ( االقرتاض) بإصدار الديون املتوسطة ورةالشركات املتطبينما تقوم  ،األسهم
فمن املرجح أن تقوم بتخفيض الديون  الكبرية التمويلية، أما الشركات الناضجة احتياجاهتا
املرونة  مؤشراتبني الرافعة املالية و غري خطية األموال املتولدة داخليا، ما يشكل عالقة باستخدام

أن فرضيات الدراسة تتناقض مع ما جاء يف نظرية ترتيب أولويات  هذا وجتدر اإلشارة إىل املالية.
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التمويل، اليت تنبأت أن الشركات تقوم أوال بإصدار الديون، ومن مث التمويل عن طريق األسهم. يف 
حني أن فرضيات الدراسة احلالية، تشري إىل أن الشركات تلجأ إىل التمويل عن طريق األسهم أوال 

باملرونة املالية من خالل األسهم تفوق تكاليف التمويل  االحتفاظن ألن منافع قبل اللجوء إىل الدي
 عن طريق األسهم.

 :الفرضية الرئيسيةفقد متوضع  وللوصول إىل اهلدف الرئيسي للدراسة، مما سبق انطالقا 
في الشركات الصناعية المدرجة في سوق  المرونة الماليةقرارات التمويل وهناك عالقة بين "

 "المالي عمان
 ئيسية الفرضيات الفرعية التالية:وينبثق عن الفرضية الر 

  حجم كل من املتغريات؛  بني غري خطيةهناك عالقة ( الشركةSizeاألرباح احملتجزة ،) 
(RE)نسبة التدفق النقدي إىل القيمة ، و( السوقيةCF/MV( والرافعة املالية )Lev.) 
  للشركة كل من الرصيد النقدي  بني عكسيةهناك عالقة (Cash وتوزيعات األرباح )

(Div) .وبني الرافعة املالية للشركة 

 تحليل البيانات ومناقشة النتائجثانيا: 
جمتمع الدراسة على مجيع الشركات املسامهة الصناعية األردنية املدرجة يف بورصة عمان  اشتمل 

شركة منها،   19 تبعاداسشركة، مت  77(، وقد بلغ عددها 2009-2000لألوراق املالية للفرتة )
كوهنا إما موقوفة عن التداول، أو ال تتوفر فيها البيانات الالزمة، فأصبحت عينة الدراسة مكونة من 

 شركة.  58
معاجلة  تمتفقد ، ة باإلضافة إىل الدراسات السابقةعلى اإلطار النظري للدراس باالعتمادو  

 Simultaneousاسي آين )العالقة بني متغريات الدراسة من خالل بناء منوذج قي
Equation Model ت متويل هيكل رأس املال مقاسة ا( نظرا لكون متغريات الدراسة )قرار

وثيقا مع الرافعة  ارتباطاالنقدي للشركة( متداخلة فيما بينها وترتبط  الرصيد بنسبة الرافعة املالية،
 -الدراسة من معادلتني:املالية، وبالتايل يتكون منوذج املعادالت اآلنية املستخدم يف هذه 
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Lev = β0 + β1 Div + β2 Cash + β3 RE. DRE-+ + β4 RE. DRE-  
+ β5 CF/MV. D CF/MV+ + β6 CF/MV. D CF/MV - + β7Size + β8 Fa  
+ β9 NWC + β10 Dep + β11 MB + ε.……….…)Equation1( 
Cash = αc0 + α1 Div + α2 LEV + α3 Size + α4 CF/MV + α5 MB  
+α6 NWC + α7 Ce + ε…….......….............… )Equation2( 

ملا قد يرتتب  OLSال ميكن تقدير منوذج الدراسة وفقا لطريقة املربعات الصغرى العادية  
عليها من معلمات متحيزة وغري متسقة، وذلك بسبب التداخل بني املتغريات املختلفة 

(Guajarati, 2003) 2بعات الصغرى ذات املرحلتني طريقة املر  استخدام. وعليه سيتمSLS 
 ت الدراسة وطريقة حساب كل متغري:يلخص متغريا واجلدول اآليت، لتقدير منوذج الدراسة

 متغيرات الدراسة احتسابملخص طرق (01جدول رقم )
 طريقة الحساب  المتغير اسم الرمز 
Lev  نسبة الرافعة املالية

 )املديونية(.
 سوم على إمجايل األصول.إمجايل الديون مق

Cash  .جمموع احليازات النقدية مقسوم على إمجايل األصول. الرصيد النقدي 
Div رباح املوزعة مقسومة على الدخل الصايف للشركة.ألا توزيعات األرباح.نسبة 
RE مقسومة على إمجايل أصول الشركة ادحمتجزةاألرباح  احملتجزة.  األرباح نسبة. 

DRE+   ـإذا كانت الشركة متلك قيما موجبة ل 1ومهي يساوي متغري REذلك. عدا فيما0و 
DRE-   إذا كانت الشركة متلك قيما سالبة لـ  1متغري ومهي يساوي REذلك. عدا فيما0و 

CF/M
V 

التدفقات النقدية نسبة
 إىل القيمة السوقية.

فوائد( مقسوم ملتوسط املتحرك للدخل التشغيلي )قبل طرح اإلهتالكات والضرائب والا
 على القيمة السوقية للشركة. 

DCF/M

V+ 
عدا  فيما 0وCF/MV إذا كانت الشركة متلك قيما موجبة لـ  1متغري ومهي يساوي  

 ذلك.
CF/MD

-V 
عدا  فيما 0وCF/MV إذا كانت الشركة متلك قيما سالبة لـ  1متغري ومهي يساوي  

 ذلك.
Size  مبيعات الشركة.اللوغاريتم الطبيعي لصايف  حجم الشركة 
NWC األصول املتداولة مطروح منها اخلصوم املتداولة للشركة. صايف رأمسال العامل 
MB  نسبة القيمة السوقية

 إىل القيمة الدفرتية
القيمة السوقية مقسومة على القيمة الدفرتية ألسهم الشركة ويتم استخدامها للتعبري 

 عن النمو يف الشركة
FA األصول لثابتة  
Dep اإلهتالكات  
Ce التغري يف األصول الثابتة للشركة. اإلنفاق الرأمسايل 

 Stata 11املصدر؛ من اعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات 
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 حليل الوصفي لمتغيرات الدراسةالت
( الوصف اإلحصائي ملتغريات الدراسة وتشتمل على قيم املتوسط 02يوضح اجلدول رقم ) 

 وكما يوضح اجلدول فاناري، احلد األدىن واحلد األقصى لكل متغري.املعي االحنرافاحلسايب، 
وقد تراوحت  %31.73للشركات الصناعية األردنية بلغ تقريبا  (Lev) متوسط نسبة الرافعة املالية

تقريبا كحد أقصى، وهذا يشري إىل  %97.62كحد أدىن و  %0.4 هذه النسبة ما بني 
يف متويلها الستثماراهتا والذي قد يرجع إىل الديون  على االعتمادبني الشركات يف  االختالف
نسبة النمو فيها، أو رمبا ميل بعض الشركات للتمويل عن طريق و يف أحجام الشركات  االختالف

 .االقرتاضإصدار األسهم بدال من التمويل عن طريق 
 الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة(02جدول رقم )

Maximum Minimum Std. dev. Mean Variable 
.9762 .00443 .2034 .31732 Lev 
.8118 .00002 .10779 .07467 Cash 
.9985 0 .3509 .2708 Div 
.9035 -.96348 .2099 -.04760 RE 
8.9278 4.3965 .7485 6.7782 Size 
.4364 -.5908 .1295 .03105 CF/MV 
4.6572 .1528 0.7952 1.3664 MB 
.9874 -.96664 .24693 .2282 NWC 
.9207 .00388 .21481 .4058 FA 
.2172 .00006 .02478 .03633 Dep 

 Stata 11املصدر؛ من اعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات 
ولقد تراوحت  %7.46( للشركات حوايل Cashهذا وقد بلغ متوسط الرصيد النقدي )

سياسة كحد أقصى، وهذا يدل بوضوح على أن   %81.18و %0.002هذه النسبة بني 
بالنقد ختتلف من شركة إىل أخرى بشكل كبري، رمبا نتيجة الختالف سياسات توزيع  االحتفاظ

( للشركات الصناعية Divاألرباح اليت تتبعها الشركات. كما بلغ متوسط نسبة توزيعات األرباح )
كحد   %99.85 كحد أدىن و  %0وقد تراوحت هذه النسبة بني ، %27.08حمل الدراسة 
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ر الذي يؤكد اتباع الشركات حمل الدراسة لسياسات توزيع أرباح خمتلفة، وميكن أن يرجع أقصى، األم
هذا إىل حجم األرباح اليت حتققها الشركة، واختالف قرارات اإلدارة فيما إذا كانت ستوزع هذه 

ركة األرباح أو حتتجزها الستخدامها عند احلاجة أو لتسديد التزاماهتا باإلضافة إىل طبيعة نشاط الش
 واسرتاتيجيتها يف إدارة أعماهلا. 

-للشركات فقد بلغ )( RE) إىل إمجايل رأس املال األرباح احملتجزةنسبة أما متوسط 
كحد أقصى، وهذا   %90.35(% و96.35-(%، وقد تراوحت هذه النسبة ما بني )4.76

أما بالنسبة لنسبة  يشري إىل التفاوت الكبري وامللحوظ يف هذه النسبة بني الشركات حمل الدراسة. و
، وقد %30.05( فقد بلغت باملتوسط حوايل CF/MVالتدفقات النقدية إىل القيمة السوقية )

كحد أقصى، وهذا يبني بوضوح التفاوت   %43.64(% و59.08-تراوحت هذه النسبة بني )
من  ل الدراسة، نتيجة الختالف الدخل( بني الشركات حمCF/MVالكبري جدا يف نسبة )

 التشغيلية لكل شركة. العمليات
وتراوح حجم الشركات بني  ،6.77(، فقد بلغ Sizeوفيما خيص متوسط حجم الشركة )

أحجام الشركات حمل الدراسة بني  اختالفكحد أقصى. مما يعين   8.92كحد أدىن و   4.39
رتية الشركات الصغرية، والكبرية واملتوسطة. كما بلغ متوسط نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدف

(MB )1.36  كحد أقصى. ومتثل   4.65كحد أدىن و   0.15وقد تراوحت هذه القيمة ما بني
هذه النسبة مؤشرا على قدرة الشركة على حتقيق عوائد وأرباح أعلى من املعدل السائد يف السوق 

 عند نفس مستوى معدل املخاطرة.  
 بين متغيرات النموذج االرتباطمصفوفة 
( بني Multicolinearityاخلطي ) االرتباطود مشكلة هبدف التأكد من عدم وج 

أن العالقة  االرتباط، وأظهرت نتائج حتليل لالرتباطمصفوفة بريسون  احتساباملتغريات املستقلة، مت 
 االرتباط(، وهذا يعين عدم وجود مشكلة 0.80املستقلة منخفضة ومل تتعد أي منها ) بني املتغريات

 ومما يؤكد هذه النتيجة نتائج معامل(. Guajarati, 2003) اخلطي بني املتغريات املستقلة
ملعادالت  VIFحيث بلغ متوسط معامل VIFأو Variance Inflation Factorاختبار

 . املتعدد االرتباطاألمر الذي يؤكد عدم وجود مشكلة  1.37النموذج 
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عدم جتانس  لالحندار مثل األخرى االفرتاضات صحة اختبار متذلك  إىل باإلضافة 
 (Cook Weisberg testاختبار بتطبيق وذلك.Heteroscedasticityباينالت
/(Breuch-Pagan حيث يقوم باختبار الفرضية الصفرية أن تباين أخطاء املتغريات كلها ،

 أن بيانات الدراسة ال تعاين من مشكلة عدم جتانس التباين.  االختبارمتساوية، و قد بينت نتائج 
شرتكة ما بني نسبة التدفقات النقدية السالبة املعنوية امل اختبارومن أجل  

(-CF/MVCF/MV.D( واملوجبة )-CF/MVCF/MV.D وكذلك بني نسبة األرباح ،)
 اختبار(. قامت الباحثة بتطبيق RE+RE.D( واملوجبة )RERE.D-احملتجزة السالبة )

(Wald test لكل متغريين على حده. تنص الفرضية الصفرية هلذا )معامالت  على أن االختبار
املتغريات املعنية متساوية وتساوي صفرا، أما الفرضية البديلة فتنص على أنه يوجد متغري واحد على 

( F-Test( الختبار )p-valueأن ) االختباراألقل معامله ال يساوي صفر. وقد دلت نتائج 
أن هذه  ، وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي%1للمتغريات أقل من 

 املتغريات ذات معنوية مشرتكة وداللة إحصائية، وعليه ال يتم حذفها من النموذج.
 المربعات الصغرى ذات المرحلتين باستخدام طريقة االنحدارنتائج 
، وذلك من خالل نظام املعادالت اآلنية سنتناول فيما يلي النتائج اليت مت التوصل إليها 

 (.30النموذج كما يوضحها اجلدول رقم )بالنسبة لكل معادلة من معادالت 
 باستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين االنحدارنتائج (03جدول رقم )

Dependent variables 
(Endogenous) 

Independent variables (Exogenous) 

Cash  Lev  
-0.1799* 
(-2.58) 

-0.1791 
(-1.16) 

Cons  

-0.9007 
(-0.67) 

 Lev 

0.0197 
(0.82) 

-0.0782* 
(-2.29) 

Div 

 -2.952  
(-0.39) 

Cash 

 -0.1152* 
(-2.07) 

-RERE.D 
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 -0.3080* 
(-3.03) 

RE+RE.D 

0.0488* 
(2.84) 

0.1194* 
(3.52) 

Size 

 0.4704*- 
(-4.38) 

-CF/MVCF/MV. D 

 0.4605* 
(2.98) 

CF/MV+CF/MV. D 

0.2249* 
(2.59) 

0.0203 
(1.16) 

MB 

0.2479* 
(4.14) 

-0.2840 
  (-1.34) 

NWC 

 0.0325- 
(-0.70) 

Fa 

 -0.4824 
(-1.17) 

Dep 

-0.0529 
(-0.82) 

 CF/MV 

-0.0700 
(-1.38) 

 Ce  

 

 Stata 11عتماد على خمرجات املصدر؛ من اعداد الباحثة باال
Endogenous variables: lev, Cash 

, Size, MB, NWC, RE+RE.D, -RERE.DExogenous variables: Div, 
, Fa, CF/MV, Ce, DepCF/MV+DCF/MV. , -CF/MVCF/MV. D 

*, ** denote the variables is significant at 1%, 5% level. 

 لى نتائج حتليل النموذج للمعادلة األوىل يتضح ما يلي:ع باالعتماد؛ المعادلة األولى

 ( وجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بني كل من نسبة الرافعة املاليةLev ونسبة توزيعات )
(، وتعد هذه العالقة منطقية على اعتبار أن الشركات اليت تقوم بتوزيعات أرباح كبرية Divاألرباح )

P F-stat R-sq Parameters Observations Equation 
0.0000 
0.0000 

28.06 
18.52 

0.4378 
0.2548 

11 
7 

455 
455 

Lev 
Cash 
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. وهي نتيجة تتوافق وفرضيات الدراسة، كما تتفق مع دراسة كل من  حتتفظ بنسبة مديونية منخفضة
(Byoun,2011 و )John and Mathusamy, 2010)). 

وميكن تفسري هذا بأن الشركات اليت لديها نسبة مديونية منخفضة، متيل إىل توزيع نسبة كبرية من 
باإلضافة إىل ذلك فإن  ،أرباحها، من أجل ختفيض تكلفة املعامالت املرتبطة بالتمويل اخلارجي

العمالء قد  تفضيل املستثمرين أو العمالء لسياسة توزيع األرباح خيتلف تبعا الحتياجاهتم فبعض
رأس املال حسب يفضلون إتباع سياسة توزيع أرباح واسعة على حساب املكاسب اليت حيققها 

 DeAngelo(. واستنادا إىل دراسة )Clientele Effect Theoryنظرية أثر الزبون )
and DeAngelo, 2006 فإن املستثمرين يفضلون وجود رافعة مالية منخفضة وتوزيعات )

أرباح عالية حيث أن مثل هذه السياسات تضمن وجود مرونة مالية، وحتد من قصور يف القرارات 
، ويف الوقت ذاته تقلل من مشكلة الوكالة. كما تشري معظم الدراسات إىل وجود عالقة االستثمارية

كبدائل لتقليل تكاليف الوكالة   استخدامهما اعتبارالبة بني توزيعات األرباح والديون، على س
(John and Mathusamy, 2010 فالشركات ذات التوزيعات املرتفعة ترى الديون أقل )

 جاذبية مقارنة بالتمويل من خالل اصدار األسهم. 

 ( وجود عالقة سالبة بني كل من نسبة الرافعة املاليةLev( والرصيد النقدي للشركة )Cash ،)
إال أن هذه العالقة ليست ذات داللة إحصائية وهي نتيجة ال تتفق وفرضيات الدراسة وكذلك ال 

 تتفق مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة.
 ( الختبار فيما إذا كانت العالقة بني الرافعة املاليةLev( وحجم الشركة )Size عالقة غري )

(. 2Size( ومربع حجم الشركة )Sizeالباحثة كال من حجم الشركة ) استخدمتخطية، 
وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة املديونية يف هيكل رأس املال وكل 

(، مما ينفي وجود عالقة غري خطية بني 2Size( ومربع حجم الشركة )Sizeمن حجم الشركة )
ومبا أن العالقة بني نسبة املديونية وحجم الشركة غري خطية، قامت حجم الشركة ومديونية الشركة. 

ماهية العالقة بني املتغريين، ولكن هذه املرة مع حذف  الختبارالباحثة بإجراء التحليل مرة ثانية 
( من املعادلة. وأظهرت النتائج وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية 2Sizeمربع حجم الشركة )

مع النتيجة اليت  ال تتفق(، إال أن هذه النتيجة Size( وحجم الشركة )Levالية )بني الرافعة امل
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 ,DeAngelo and DeAngelo( ودراسة )Byoun, 2011توصلت إليها دراسة )
(، حيث توصلت هاتان الدراستان إىل أن العالقة بني احلجم والرافعة املالية للشركة عالقة 2006

 غري خطية.
راسة احلالية إىل وجود عالقة خطية موجبة بني املتغريين، واليت تدل على أنه بينما توصلت نتائج الد

كلما زاد حجم الشركة ارتفعت نسبة مديونيتها. وقد تفسر هذه العالقة املوجبة بأن الشركات 
، وبالتايل تكون أقل عرضة لإلفالس استثماراهتاالصناعية الكبرية تكون أكثر قدرة على تنويع 

عالوة على ذلك، ميكن النظر إىل هذه العالقة على أن حجم الشركة يعترب مؤشرا  والعسر املايل.
فشل الشركة، فينظر للشركات الكبرية على أهنا أقل احتماال للفشل من الشركات  الحتمالية

الصغرية. وتعترب نتيجة الدراسة دعما لنظرية املقايضة. وكذلك فإن شركات السوق املايل األردين 
صغرية من حيث احلجم، وعليه ال ميكن مقارنتها بالشركات يف األسواق العاملية،  تعترب مجيعها

وبالتايل فإن وجود عالقة خطية نابع من أمهية املالءة املالية بالنسبة للشركات عند اللجوء إىل 
 القروض. 

 ( وجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بني كل من الرافعة املالية للشركةLevوبني نسبة ) 
، وكذلك بني الرافعة املالية ونسبة األرباح احملتجزة املوجبة (RERE.D-األرباح احملتجزة السالبة )

(RE +RE.D وبالتايل عدم وجود فرق يف التأثري على نسبة املديونية بني نسبة األرباح احملتجزة .)
 ,Byounسة )السالبة أو املوجبة. وهذه النتيجة ال تتفق مع النتائج اليت توصلت إليها درا

( حيث أشارت إىل وجود عالقة موجبة بني نسبة املديونية ونسبة األرباح احملتجزة السالبة، 2011
وكذلك عالقة سالبة بني نسبة املديونية ونسبة األرباح احملتجزة املوجبة واليت تعكس العالقة غري 

 Freeتدفقات النقدية احلرة )اخلطية بني نسبة املديونية واألرباح احملتجزة. وهذا يتفق مع نظرية ال
Cash Flow Theory على مقدار  واالستدانة( حيث تعتمد املفاضلة ما بني حجز األرباح

 النقد احلر املتوفر، وهذا األخري أظهر تقلبات واسعة يف هذه الدراسة. 
 ( وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني كل من الرافعة املالية للشركةLev ونسبة )

وكذلك وجود عالقة سالبة ذات داللة (،CF/MV+CF/MV. Dبة )قات النقدية املوجالتدف
. مما يعين وجود (CF/MVCF/MV. D-)( والتدفقات النقدية السالبة levإحصائية بني )
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عالقة غري خطية بني التدفقات النقدية ونسبة املديونية، إال أن هذه النتيجة ال تتفق مع النتيجة 
 العالقة. اجتاهخيص  فيما( Byoun, 2011اسة )اليت توصلت إليها در 

 ( أظهرت النتائج كذلك أن العالقة بني معدل النموMB( والرافعة املالية )Lev عالقة )
والنتائج اليت  ال تتفقموجبة، إال أن هذه العالقة ليست ذات داللة إحصائية. وهذه النتيجة 

،  (Lie, 2005)و   (John and Mathusamy, 2010) توصلت إليها دراسة كل من
(، إن مثل Agency theoryكما تتعارض أيضا مع النتائج اليت توصلت إليها نظرية الوكالة )

هذه النتيجة تظهر عزوف الشركات عن التمويل عن طريق إصدارات األسهم مقارنة مع التمويل 
 عن طريق الدين وذلك يعود رمبا إىل ضعف املالءة املالية.

  كما أظهرت نتائج الدر( اسة وجود عالقة سالبة بني كل من الرافعة املالية للشركةLev وبني )
(. وكذلك وجود عالقة سالبة بني الرافعة Dep) اإلهتالكات( NWCصايف رأس املال العامل )

(. ولكن هذه العالقة السالبة ليست ذات داللة إحصائية Fa( وأصول الشركة الثابتة )Levاملالية )
 الثة.بالنسبة للمتغريات الث

 على نتائج حتليل النموذج للمعادلة األوىل يتضح ما يلي: باالعتماد ؛ةلمعادلة الثانيا
 ( عدم وجود أية عالقة ذات داللة إحصائية بني الرصيد النقدي للشركةCash وكل من نسبة )

(، مما يعين أن حجم الرصيد النقدي الذي حتتفظ به Div( وتوزيعات األرباح )Levاملديونية )
كة ال يتأثر بنسب مديونيتها، أو سياسة توزيع األرباح اليت تتبعها. وهذه النتيجة تتعارض مع الشر 

 ,DeAngelo and DeAngeloالكثري من الدراسات السابقة واليت منها دراسة )
(، Lie, 2005( ودراسة )Clark, 2009( وكذلك دراسة )Byoun, 2011( و)2006

لنقدي الذي تقرر الشركة أن حتتفظ به، يؤثر ويتأثر بكل حيث أمجعت هذه الدراسات أن الرصيد ا
من نسبة املديونية يف هيكل التمويل و كذلك  سياسة توزيع األرباح اليت تتبعها الشركة، بالرغم من 
أن الشركات تستخدم الرصيد النقدي الذي حبوزهتا بشكل رئيسي لتسديد الديون املستحقة، ويف 

على  االعتمادهذه النقدية حلماية الشركة من التعثر املايل حيث أن املقابل ميكن أيضا أن تستخدم 
 إفالس الشركة. احتمالقد يزيد من  االقرتاض

 ( أما بالنسبة حلجم الشركةSize( ونسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية ،)MB وصايف ،)
لة إحصائية على ( فقد أظهرت النتائج أن هلا تأثريا موجبا وذا دالNWCرأس املال العامل )
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الرصيد النقدي للشركة، مما يعين أنه كلما كرب حجم الشركة وزادت فرص منوها كلما اجتهت حنو 
 االحتفاظبرصيد نقدي أكرب. وميكن أن يفسر العالقة املوجبة بني احلجم والنقدية، بأن  االحتفاظ

نسبة للعالقة املوجبة بني من وفورات احلجم، أما بال االستفادةبرصيد نقدي كبري ميكن الشركة من 
الرصيد النقدي ونسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية فإهنا تعود إىل أن الشركات اليت متلك فرص 

أكثر تكلفة مما لو كانت الشركة تعاين من القيود املالية. أما  ألهنا أكثر بالنقدية منو أكثر هتتم
 ,.Bates et alاسات السابقة ومنها دراسة )بالنسبة لصايف رأس املال العامل فقد وجدت الدر 

( أن العالقة بني الرصيد النقدي وصايف رأس املال العامل سالبة، مبا أن هذا األخري يتكون 2006
 من األصول املتداولة اليت ميكن أن تكون بديال عن النقد.

  وجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بني الرصيد النقدي للشركة والتدفقات
، إال أن هذه العالقة ليست ذات داللة إحصائية كما هو احلال بالنسبة  (CF/MV)قديةالن

 (. Ceللنفقات الرأمسالية )
 الفرضيات اختبارملخص نتائج 

الشركة والرافعة املالية،  بني حجم غري خطيةعالقة  وجودنصت الفرضية الفرعية األوىل على  
عة مالية منخفضة، أما الشركات املتوسطة فتحتفظ أي أن الشركات الصغرية والكبرية حتتفظ براف

على نتائج حتليل النموذج تبني أن العالقة بني حجم الشركة والرافعة  وباالعتمادبرافعة مالية مرتفعة.
املالية عالقة خطية موجبة، وليست عالقة غري خطية، أي أنه كلما كرب حجم الشركة كلما كان 

، مما يعين أن الشركات قيد الدراسة حتتفظ بنسب مديونية أكرب القرتاضباميلها إىل التمويل 
منخفضة، وتقوم بتوزيع نسبة أرباح كبرية، نظرا العتمادها على التمويل عن طريق إصدار األسهم، 

يف املستقبل عند مواجهة احلاالت غري املتوقعة.  لالستدانةوذلك من أجل احلفاظ على قدرة إضافية 
كلما كرب حجم الشركة كلما كان فركات املاسة إىل املرونة املالية. وهذا يدل على حاجة هذه الش

أكثر، وبالتايل حتتفظ بنسب مديونية  االستثماريةالقروض يف متويلها ملشاريعها  استخدامميلها إىل 
قدرهتا غري املستغلة على  استخدامأكرب، باإلضافة إىل قيامها بتوزيع أرباح أقل، ويتم هذا عن طريق 

 واليت تتمثل يف املرونة املالية. وبالتايل سيتم رفض الفرضية الفرعية األوىل. ةاالستدان
نتائج على وجود الوالرافعة املالية للشركة، فقد دلت  بني توزيعات األرباحقةأما بالنسبة للعال 

عالقة سالبة ذات داللة إحصائية. حيث أن الشركات الصغرية عادة ما تكون أرباحها قليلة، مما 
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ها ال توزع إال نسبة قليلة من هذه األرباح، أو ال توزع على اإلطالق يف بعض احلاالت. جيعل
وبالتايل حتتفظ بنسبة مديونية منخفضة والعكس بالنسبة للشركات األخرى، حيث تقوم الشركات 
الكبرية بتوزيع نسبة كبرية من أرباحها وباملقابل حتتفظ بنسبة مديونية مرتفعة، وهذا يتوافق مع 

 رضيات الدراسة.ف
وفيما خيص نسبة األرباح احملتجزة، فقد بينت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروقا يف التأثري على  

الرافعة املالية للشركة بني األرباح احملتجزة السالبة واملوجبة. حيث أنه كلما زادت نسبة األرباح 
ركة، أو بعبارة أخرى كلما كانت احملتجزة إىل إمجايل رأس املال كلما اخنفضت نسبة مديونية الش

أقل. األمر الذي يؤكد العالقة  االقرتاضاألرباح احملتجزة أكرب كلما كان ميلها إىل التمويل عن طريق 
 العكسية بني املتغريين. وبالتايل رفض الفرضية املتعلقة باألرباح احملتجزة.

ت النقدية إىل القيمة السوقية كما أكدت النتائج العالقة غري اخلطية بني كل من نسبة التدفقا 
العالقة مل يكن كما هو متوقع، فنسبة  اجتاهوالرافعة املالية اليت نصت عليها فرضية الدراسة، إال أن 

التدفقات النقدية السالبة كان هلا تأثري عكسي على نسبة املديونية، أما نسبة التدفقات النقدية 
ونية. وهذا بعكس العالقة املتوقعة اليت تشري إىل أن املوجبة فكان هلا تأثري طردي على نسبة املدي

التدفقات النقدية السالبة تؤثر طرديا على مديونية الشركة، والتدفقات النقدية املوجبة تؤثر عكسيا 
 على مديونية الشركة وبالتايل سيتم رفض هذه الفرضية.

والرافعة املالية الرصيد النقدي  بني عكسيةعالقة يف حني أظهرت نتائج التحليل وجود  
للشركة، إال أن هذه العالقة ليست ذات داللة إحصائية. كما أظهرت وجود عالقة موجبة بني 
حجم الشركة والرصيد النقدي الذي حتتفظ به. وبالتايل سيتم رفض الفرضية املتعلقة بالرصيد 

 النقدي الذي حتتفظ به الشركة.
 االستنتاجات

أن العالقة بني مؤشرات املرونة الباحثة  استنتجتالدراسة،  يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها 
املالية وقرارات الشركة التمويلية، ال تشكل عالقة غري خطية كما جاء يف فرضيات الدراسة، ورمبا 
يعود ذلك إىل أنه كلما زاد حجم الشركات الصناعية )كمؤشر من مؤشرات املرونة املالية( وزادت 

 استنتجت كماقرارات هيكل التمويل.   اختاذباملرونة املالية عند  امهااهتمفرص منوها، كلما قل 
الدين أكثر كلما زاد حجمها  استخدامالباحثة أن الشركات يف السوق املايل األردين متيل إىل 
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 باإلضافةريق إصدارات األسهم اجلديدة. التمويل عن ط ىعل االعتمادوزادت فرص منوها، بدال من 
ربت الشركة كلما كان ميلها الحتجاز األرباح وكذلك توزيعها أقل. وبالتايل إىل ذلك فإنه كلما ك

نستخلص أن العالقة بني نسبة املديونية يف هيكل التمويل وبني مؤشرات املرونة املالية املتمثلة يف 
حجم الشركة، نسبة األرباح احملتجزة، ونسبة توزيعات األرباح والرصيد النقدي للشركة متثل عالقة 

 من متغري آلخر.  اجتاههاة خيتلف خطي
 التوصيات

بناء على نتائج الدراسة تقرتح الباحثة بعضا من التوصيات اليت ترى أهنا قد تسهم يف حل  
باستخدام املرونة  االستثماريةمن الفرص  االستفادةمشاكل التمويل، وبالتايل متكني الشركات من 
هيكل رأس املال األمثل والذي يسهم يف تعظيم  املالية كأداة لذلك، وهذا من شأنه الوصول إىل

 لكني، وهذه التوصيات هي كما يلي:ثروة املا
  واألزمات املالية، فإنه يتوجب على الشركات الصناعية قيد الدراسة،  االقتصاديةيف ظل الظروف

 حنو التمويل عن طريق استخدام مصادر التمويل الداخلي والديون اآلمنة، وهذا من أجل االجتاه
 .استثماراهتابشكل كبري يف متويل  االقرتاضعلى  االعتمادجتديد املرونة املالية بدال من 

  على الشركات الصناعية املدرجة يف سوق عمان املايل إدراك أمهية الرصيد النقدي الذي حتتفظ
ل سواء عن مصادر التموي اختياربه يف حتديد قراراهتا التمويلية، وبالتايل جيب إعطاؤه أمهية أكرب عند 

 . االستدانةطريق حقوق امللكية أو 
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 صل من أصول الميزانيةأك  من معالجة الموارد البشريةالبحث عن منهجية تمكن 
 1باتنـة  جامعة، الوردي خدومةد. 

 :ملخص البحث
 خدمات قيمة لقياس جديدا منهجاالبشرية باعتباره  املوارد يتناول هذا البحث موضوع  حماسبة     

وبشكل  حىت تظهر هذه املوارد يف امليزانية كأهنا أصال ثابتا من أصول املؤسسة ةالبشري ردامو ـال
العناصر األساسية للمحاسبة  حيث من البشرية املوارد حماسبة موضوع البحث هذا مفصل يتناول

 .تعرتضها اليت من اعرتاف وقياس وإفصاح واملشاكل
 اخلدمات قيمة قياس الطرق املختلفة اليت متكننا من  سوف نستعرضمن خالل هذا البحث     
معاجلة قيمة هذه اخلدمات حماسبيا وكيف يتم  وكيفيةاالقتصادية  موظفو املؤسسة  يؤديها اليت

 املالية . القوائم من املستقاة البيانات مستخدما ألخرى، فرتة من تعديلها
جمموعة من االستنتاجات والتوصيات اليت تستفيد منها املؤسسة  نقدمسوف  البحث من خالل    

بكوهنا كيانا يتأثر بكل التغيريات واملورد البشري هو أحد العناصر اليت تتغري قيمتها بفعل عدة 
 عناصر منها اخلربة والتطوير والتدريب.

 متناسقة بصيغة ر السنويةالتقاري عن املوارد البشرية يف املؤسسة يف كافية معلومات إظهار إن    
  ميكن أن يعطي اطمئنانا لألطراف اخلارجية املهتمة باملؤسسة استثمارا أو تعامال. 

Abstract 

Human Resource Accounting is a new approach for measuring the value of 

human resource services. This research deals with the subject of a human 

resources accounting in terms of the basic elements of accounting recognition, 

measurement and disclosure and the problems encountered. 

            Through this research we will see the different ways that enable us to 

measure the value of services rendered by by the company's workers And how 

to handle the accounting value of these services and how they are adjusted 

from time to time, using data from the financial statements. 

           As a result  of this research we can set  some conclusions and 

recommendations that benefit the company being affected by each entity 

changes and human resource is one of the elements that change value due to 

several elements, including expertise, development and training. 

           Giving sufficient informations about human resources in the  consistent 

format annual reports can give reassurance to external interested parties as 

shareholders or clients. 
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  البحث مقدمة
 قيمتها  املؤسسة , بعدما كانت قيمة يف قياس عنصرا شديد األمهية أصبحت املوارد البشرية متثل

 ميثل ذلك أن باعتبار وغريها، كاملباين واملعدات يف امليزانية ، املعروضة قيمة أصوهلا من تستمد
 لقيمتها. حقيقيا انعكاسا

 نتيجة البشرية، املوارد مبحاسبة االهتمام إىل املعرفة  اقتصاد  إطاردعوات يف  مؤخرا ظهرت قدل
 .منتجة موارد باعتبارهم املؤسسات االقتصادية يف األفراد أمهية إدراك

 حتقيق أهداف املؤسسة االقتصادية. يف وفعال رئيسي دور وله مهما موردا ي البشر  يعترب العامل
 .أكثر من ضروري املورد هبذا املتعلقة طياتاملع عن اإلفصاحالقرارات يعترب  اختاذ ألغراض

الكيفية والوسائل اليت متكن املؤسسة من التعبري بشكل  إىللقد بذلت جهود كبرية للوصول 
 موضوعي عن القيمة احلقيقية واالقتصادية للموارد البشرية اليت متتلكها املؤسسة.

 التغريات إثباتمع  املوارد هلذه معربة قيمة الوصول إىل إجياد هو البشرية حماسبة املواردمن   ايةالغ إن
 شأهنا يف ذلك شأن األصول الثابتة. ألخرى، سنة من قيمتها يف تطرأ اليت

قيمة للموارد البشرية اليت متتلكها  ؤسسات االقتصاديةامل بعض لقد أثريت مشاكل كثرية بعد عرض
اسبية عن هذه املوارد البشرية , فرب  يف ميزانياهتا وكذا عرض بعض البحوث املتعلقة باملعاجلة احمل

ومقبولة, وكذا كيفية اإلفصاح  موضوعية بطريقة البشرية ملوارديم هذه ايقبشكل كبري مشكل كيفية ت
 . كأصل مملوك للمؤسسة البشرية للموارد قيمة عن

 الهتمام،جديرا با حمورا قبول لقيمة املوارد البشرية و املوضوعي املقياس ال لقد أصبح موضوع 
 ومهارات العاملني، كفاءة تعكس الوصول إىل قيمة بكيفية هتتم املؤسسات  من الكثري وصارت
لدى  القناعة نشوء إىل  التكنولوجيةاالقتصادية و  التطورات أدت ولقد املالية، التقارير ألغراض
مهما إلمكانية  مؤشرا يعطي املعريف لدى املوارد البشرية املستوى بأن املؤسسات االقتصادية، خمتلف

 املستقبل. حتقيق أرباح للمؤسسة يف 
 : ميكن طرح اإلشكال التايل  خالل التوطئة السابقة من

من أصول المؤسسة  البشرية كأصل الموارد قيمة وعرض قياسل آلية إيجاديمكننا  كيف
 ؟االقتصادية 
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 وذلك لألهداف التالية: 
 تقدمي املعلوم اجليد لألطراف اخلارجية حول قيمة عنصر املورد البشري يف املؤسسة 1
 اختاذ القرارات بكفأة العمل 2
 فعالة كفؤة للموارد البشرية إدارة إجياد 3

 البحث أهمية
احملرك األساسي لنشاط املؤسسة ومدى هي األفراد، ميتلكها اليت واملهارات املعارف أمهيةإن 

صمودها يف حميطها االقتصادي وحتقيقها لنتائج متكن املؤسسة من حتقيق أهدافها املسطرة , ومن 
 .االقتصادية  للمؤسساتبالنسبة البحث  هذا هنا تتحدد أمهية 

 يستدعي مما ،البعيدة  أو القريبة لألجل ترب  إدارة املوارد البشرية بشكل فعال ختطيطا وتنفيذا سواء
 من طرف هذه املؤسسات. البشرية املوارد بإدارة اخلاصة املتطلباتاألخذ بعني االعتبار 
 كثرية حماوالتلذا جرت  إدارتهميكن  مفادها أنه ماال ميكن قياسه ال اإلدارةهناك مقولة يف علم 

 يوفرها أن ميكن اليت املالئمة للمعلومات كمصدر البشرية املوارد حماسبة تعرتض اليت املشاكل عاجلةمل
 أمهيةموضوع املعاجلة احملاسبية للموارد البشرية من  أمهيةكما تأيت   ،للمورد البشري  املوضوعي القياس

 والبيانات املعلومات ملستخدمي البشري املورد خدمات قيمة يف بالتغريات املتعلقة املعلومات
 أنشطة عن الكافية، املعلومات اليت تعتمد على  قراراهتم اختاذ يفاخلارجية  لألطراف احملاسبية

 .البشرية املوارد وتطوير بتنمية يتعلق فيما املؤسسات االقتصادية وفعاليات
 البحث هدفأ

املسامهة يف إجياد تصور حملاسبة هتتم بعنصر املورد البشري كأصل من أصول  إىل البحث يهدف
وكذا املسامهة يف  البشرية، املوارد لتقييم املقرتحة واملناهج الطرقاملؤسسة عن طريق البحث عن 

 حلول للمشاكل اليت توجه هذا االجتاه احلديث يف اإلدارة .
 اإلفصاح عن قيمة املوارد املالية يف عملية لكيفية  معاجلات اقرتاح إىليهدف كذلك هذا البحث 

التربيرات الال مة اليت  ويقدم ،واإلفصاح للقياس حمددوذلك عن طريق عرض ملنهج  املالية، القوائم
 .تطبيق هذا املنهج متكن من
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 البشرية الموارد محاسبة تعريف
 قياس مسألة على معظمها يركز البشرية، املوارد حملاسبة كثرية تعريفات ،الكتابات احملاسبية يف وردت

 البشرية املوارد عن اإلفصاح موضوع حنو بعضها يتوجه كما البشرية، باملوارد املتعلقة البيانات
 .املصلحة ذات اجلهات حنو املوجهة املالية التقارير يف كأصول

كيفية معاجلتها ومن مث   عرفت حماسبة املوارد البشرية بأهنا عملية حتديد قيمة املوارد البشرية ومعرفة
التعرف على التغريات اليت تطرأ عليها إلظهار القيمة احلقيقية لألصول اإلنسانية وإمداد األطراف 

 املعنية هبذه املعلومات.
عرفت كذلك بأهنا عملية قياس وإعداد التقارير عن اآلليات البشرية املؤسسة , وهي عملية تقييم 

غري خالل الفرتة الزمنية كما أهنا عملية توفري معلومات عن األفراد حالة املوارد البشرية وقياس الت
 داخل املؤسسة ملتخذي القرار.

 :لبعض اهليئات املتخصصة مبحاسبة املوارد البشري تعاريففيما يلي ندرج 
 األمريكيني   احملاسبني مجعية تعريف - 1

AAA1 
 هذه وتوصيل البشرية، باملوارد املتعلقة البيانات وقياس تعريف عملية هي البشرية، املوارد حماسبة

 .املصلحة ذات اجلهات إىل املعلومات،
 كموارد األفراد عن احملاسبة هي البشرية، املوارد حماسبة إن: 2 إيريك فالمهولتز تعريف   -2 

 وتدريب واستخدام واختيار استقطاب يف املنظمة قبل املتحققة من التكاليف تتضمن وهي تنظيمية،
 قياس كذلك، وتشمل البشرية، األصول وتطوير
 .املنظمة إىل بالنسبة لألفراد االقتصادية القيمة

 املنظمة، يف البشري للعنصر دينامية، قياس عملية البشرية، املوارد :حماسبة  3 بروماتتعريف - 3 
 .ذلك عن الال مة التقارير وإعداد

 لألفراد مالية تقييمات تطوير عملية هي البشرية، املوارد حماسبة:  4ماتزي و أوزريتعريف   -4
 .الزمن عرب التقييمات هذه ومراقبة واجملتمع، املنظمة يف واجلماعات
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 املؤسسة، يف البشر هم أهم موارد أن الكثري من املهتمني مبوضوع حماسبة املوارد البشرية  على يتفق
 إىل املعلومات وإيصال هذه و تقييم أفراد هذه املؤسسة قياس تتناول البشرية املوارد حماسبة وأن

 األفراد. قيمة تغري وكيفية األفراد، يف االستثمار مراعاة ويتضمن كما املهتمة، اجلهات
 البشرية الموارد محاسبة ضرورة وجود

حماسبة  أغلب البحوث تعاجل وكانت البشرية ال خالف عليها بني املهتمني ، املوارد حماسبة أمهية إن
 منها ماي تعلق خاصة اإلدارية، القرارات خلدمة داخلية، أغراضا التطبيقية الناحية املوارد البشرية من

ويذكر أن  فاعلة، أفراد إدارة بامتالكها املؤسسة تطور  5 إيريك فالمهولتزيربط  البشرية، باملوارد
 .البشرية لتحديد قيمة املوارد مقاييس توفر إىل اإلدارة الفعالة حباجة

 إدارة على مؤسسة أي قابلية على متزايد بشكل يعتمد أن النجاح  6 بولندر و سنالكما يذكر 
ما متلكه من موارد  خالل من تتنافس املؤسسات تعتمد على أن اليت البشري وهي الفكرة ماهلا رأس

و  الفاعلة اإلدارة بتسهيل املوارد البشرية، بكوهنا تقوم حماسبة بشرية وهلذا تكمن ضرورة وجود
 للموارد. الكفؤة

لكنه  خارجية، وأغراض داخلية، أغراض إىل حماسبة املوارد البشرية، أغراض  7 بورواليصنف 
 جماالت يف اإلدارية القرارات اختاذ تسهيل من الداخلية بشكل موسع بداء األغراض يتعرض إىل

 العالقات بتأثري وانتهاء املوا نات والرقابة باستخدام التكاليف ختفيض وبرامج البشرية، املوارد
 البشرية، املوارد قيمة بأن فهو يذكر اخلارجية، لألغراض بالنسبة أما التنظيمي، والسلوك اإلنسانية

 غريها، أو سواء االستثمارية قراراهتم اختاذ يف اآلخرين، املالية القوائم ومستخدمي املستثمرين تساعد
 معا. والبشرية املادية املوارد من كال مراعاة أساس على حيسب العائد معدل وأن

 مهمة في محاسبة الموارد البشرية دراسات
 من جمموعة الدراسة عرضت 8إيريك فالمهولتزدراسة موضوعها تقييم موارد املؤسسة للباحث  1

 مقاييس توفر تستدعي هذه األسئلة ومجيع البشرية، املوارد إدارة يف املنظمة فاعلية تقيس اليت األسئلة
 صناعية إحدامها شركتني جتارب خمتصرة بصورة الدراسة عرضت كما البشرية، املوارد قيمة أو لكلفة

 كما – املقرتحة املقاييس وكانت البشر، وقيمة كلفة قياس طرق تطبيق يف تأمني، شركة واألخرى
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 بعد الدراسة وقدمت البشرية، املوارد إدارة يف للمساعدة داخلية تنظيمية كأدوات -الدراسة أشارت
 .بشريةال املوارد لقيمة مقاييس بتطوير البدء لكيفية اإلرشادات من عددا ذلك
 تتحقق اليت الكلف من وغريها والتعيني واالختيار االستقطاب كلف على الدراسة هذه ركزت

 عليها حيصل اليت األخرى واملنافع واألجور للمرتبات أن حني يف ، العاملني استقدام بنتيجة
 خدمات لقيمة كمؤشرات كبرية أمهية والتطوير التدريب تكاليف إىل إضافة املنظمة من العاملون

 .للمنظمة بالنسبة البشرية املوارد
 باالستثمارات املتعلقة املعلومات عن لإلفصاح الوقت حان  تتمحور حول ما اذا كان دراسة -2
 يف االستثمارات عن اإلفصاح ، الدراسة هذه تتناول   9هانسون  البشري للباحث املال رأس يف

 العاملني، تدريب عن عليها االعتماد ميكن منطية معلومات إظهار عدم بأن وتبني العاملني، تدريب
 .االستثمارية قراراهتم اختاذ يف مفيدة مهمة معلومات املستثمرين عن حيجب

 مستقبلية أرباحا ينتج التدريب يف االستثمار أن الدراسة، إليها توصلت اليت االستنتاجات ومن
 املال رأس تو يع يربك التدريب، يف االستثمار عن باإلفصاح اخلاصة املعايري غياب وأن مهمة

 إطار ضمن تقدميها ميكن التدريب عن املعلومات بأن أيضا الدراسة وتبني العمل، سوق يف البشري
 .العامة امليزانية على األصول من جزءا تكون أن بالضرورة وليس التقليدية احملاسبة

 هذه تشري 10طولسون و يو للباحث "قياس كأداة البشرية املوارد حماسبة" عنواهنا دراسة -4
 وقد االنتعاش، أو اإلحياء من حالة اآلن يشهد البشرية، املوارد حماسبة موضوع أن إىل الدراسة،

 هذا وارتباط مهما،   يعترب وملن مهما،   موضوعا البشرية املوارد حماسبة اعتبار أسباب بيان إىل هدفت
 .البشرية واملوارد املنظمة باسرتاتيجيات املوضوع

 يف متنوعة مقاييس مستخدمة البيانات، جلمع املسحي االستبيان طريقة الدراسة استخدمت
 ملنظمات بالنسبة البشرية املوارد قياس أمهية ببيان اخلاصة النتائج إىل التوصل أجل من التحليل
 .األعمال
 البشرية املوارد قياس بأمهية تعتقد املنظمات، يف املتقدمة، اإلدارات أغلب ان إىل الدراسة، خلصت
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 أولوية تعطى حيث البشرية، املوارد إلدارة خاص بشكل مهم القياس هذا وأن ملنظماهتم، بالنسبة
 اإلنتاجية الكفاءة وحتسني عالية، نوعية ذو أداء ضمان أجل من البشرية، املوارد السرتاتيجيات أكرب

 .مؤثر بشكل
 
 املطلوبات منهج " عليه تطلق البشرية، املوارد عن للمحاسبة جديدا منهجا دراسة عرضت -5

املستقبل بديال  إىل الفشل البشري من املوارد حماسبة انتقال يستعرض  11للباحث هارمن أ ثيك
 .األصول منهج عن

 أصول قيد مقابل العمل لرب العاملون يقرضه كمبلغ البشري املال رأس قيد كيفية الدراسة تعرض
 طارئة، كالتزامات أو الطلب، حتت اإليداعات غرار على املطلوبات هذه معاجلة ويقرتح بشرية،
 احتمال كان إذا حبيث األخرية املعاجلة الدراسة وترجح مستقبلية، وظروف بأحداث حتققها يرتبط

 .املالية بالقوائم مقرتنة كمالحظة األصل تقرير فيمكن تأكيدا أقل اخلسارة
 على املعاجلة رجحت وقد امللكية، مشكلة حل حنو موجهة الدراسة قدمتها اليت املقرتحات كانت
 اجتاه املنظمة مسؤولية عن النامجة الطارئة االلتزامات مسألة أن علما الطارئة، االلتزامات أساس

 .التقييم مشكلة بشأن مقرتح أي الدراسة تقدم ومل جديدة، مسألة ليست فيها العاملني
 البشرية الموارد قيمة قياس

 لقياس متعددة طرقا استعراض الكتابات احملاسبية يف موضوع املوارد البشرية جند أن هناكمن خالل 
 أساسيني مها: منظورين حول تركزت البشرية، املوارد قيمة

 واختيار الناجتة عن استقطاب التكاليف األول املنظور يعتمد حيث االقتصادية، والقيمة التكلفة  -أ
 الفرصية. أو االستبدالية التكلفة األفراد أو وتعيني

 املخصومة، املستقبلية العوائد على الثاين، املنظور يعتمد حيث العوائد املستقبلية -ب
 .البشرية تقيم املوارد ميكننا فكيف 

ال ميكن ملسألة تقييم املوارد البشرية أن تالقي قبوال عاما ما دامت اجلهود تتجه إىل إخضاع املورد 
 دي واعتباره أصال ماديا.البشري إىل مفهوم اقتصا

 .اليت تعىن بتقييم املوارد البشرية الطرق بعض فيما 
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تعتمد هذه الطريقة على اعتبار املورد البشري شأنه شأن  .12التاريخية التكلفة طريقة -1
 وتدريب الفرد والتعيني واالستخدام واالختيار باالستقطاب املرتبطة التكاليف رمسلة التثبيتات فيتم 

على السنوات اليت متثل العمر االفرتاضي للمورد البشري أي  التكاليف هذه تو يع مث ومن وتطويره،
 وذلك املذكورة، خالل الفرتة املورد البشري  تصفية مت وإذا لالستخدام املتوقع العمر مدى على

أن  تبني ذلك، وإذا عن النامجة باخلسارة االعرتاف يتم االستقالة، أو اخلدمة إهناء أو الوفاة نتيجة
 أقساط يف الال مة التعديالت إجراء يتم ، ابتداء قدر مما أقصر أو أطول عمرا  للمورد البشري

 .اإلطفاء
 التثبيتات العينية. على احملاسبة يف املطبقة األساليب على أساسا يعتمد املنهج هذا إن

 -:التالية االنتقادات املنهج هذا ويواجه
 .دقيقة أدلة إىل ال يرتكز األصل)املورد البشري( عمر تقدير إن -أ

 القرارات اختاذ تالئم ال إن التكاليف اليت حتملتها املؤسسة يف سبيل املورد البشري يف املاضي -ب
 .واملستقبل باحلاضر يتعلق فيما

 املادية خالفا لألصول واكتساب اخلربة مع التدريب البشرية للموارد االقتصادية القيمة تتزايد  -ج
تكلفة  هي بل البشري للمورد تكلفة ال متثل والتعيني واالختيار االستقطاب تكاليف أن -د 

 يعرض عليه، معني عمل أو وظيفة لقبول حينما يتقدم شخص أي ألن البشرية، املوارد إدارة لنشاط
 الشركة يف أنفقت ما مقدار وليس رفضه، أو قبوله يف املؤثر املعيار هو أو األجر املرتب فإن

 .وتعيينه واختياره استقطابه
 .13اإلحالل تكلفة طريقة- 2

حيث  املؤسسة، لدى احلالية البشرية املوارد استبدال تكاليف تقدير على الطريقة هذه تعتمد
 اجلدد للمستخدمني والتدريب ، االختيار،التعيني باالستقطاب، التكاليف اخلاصة مجيع تتضمن

 مدخل اإلحالل أهنا تكلفة لطريقة الرئيسية امليزة إن املستخدمني احلاليني قدرات مستوى يبلغوا حىت
 عيوب منها: الطريقة وهلذه  السوق, اعتبارات أساس على االقتصادية للقيمة جيد

 حيث من متفردة حالة هو شخص كل ألن عمليا،   احلالية البشرية للموارد بديل إجياد صعوبة -أ
 .اجلسمية والذهنية القدرات
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 . األفراد هبا ميتا  اليت واملهارات املعارف عن بالضرورة تعرب ال اإلحالل تكلفة -ب
 إىل يتوصلون خمتلفني أشخاصا وإن كبرية، صعوبات تواجه تكلفة اإلحالل تقدير عملية إن -ج

 خمتلفة متام. نتائج
 .الفرصة البديلة تكلفة طريقة - 3

هذه الطريقة على التمييز بني املستخدمني الذين تقوم  14 هيكيميان بيدينغهي طريقة اقرتحها   
املسؤلون  يقوم الطريقة هذه ظل يتصفون بالندرة وبني املستخدمني الذين ال يتصفون بالندرة  ويف

 املستخدمني أما بالندرة، ميتا ون الذين للمستخدمني بتقدمي عروض على تسيري املوارد البشرية 
 البشرية، األصول قاعدة ضمن تعتربهم الطريقة ال هذه فإن بالندرة، يتميزون ال الذين اآلخرين

 -:التالية احملددات من الطريقة هذه وتعاين
 .املنظمة مبصاحل ضارة حالة متثل العاملني بني التمييز إن -أ

 املختلفة االستثمار مراكز أو األقسام تعرض ال الذين املستخدمني منظورها من تستثين إهنا -ب
 .كامل بشكل البشرية املوارد تكلفة تعكس ال فإهنا هلم، لذا أسعارا

 التخصص فإن وبالتايل املختلفة، اإلدارات إليها حتتاج أن ميكن اليت التخصصات اختالف -ج
 .هلا بالنسبة صفرا قيمته تكون معينة إدارة إليه حتتاج ال الذي

 جيدين.  عاملني على احلصول أجل من املنافسة يف األقسام وإمكانيات قدرات تفاوت -د
منوذجا تعويضيا  ويرتكز على املفهوم  النموذج يعترب هذا  15نموذج  ليف و شوارتز  -4

 استخدام االقتصادي للقيمة .حسب هذا النموذج فان قيمة رأس املال البشري تتحدد عن طريق 
 لشخص البشري املال رأس قيمة لذلك، فإن وتبعا لقيمته، كمدخل  املستقبلية واألجور املرتبات

 مستمر دخلي لتدفق القيمة بالنسبة وهذه خدمته، من املتبقية لعائداته احلالية القيمة هو (x) بعمر
 :هي

V 𝑥 = ∑  𝐼(𝑡)

(𝐼+𝑟)
𝑇 − 𝑥 

 : حيث
V 𝑥   قيمة شخص عمره =𝑥 
𝐼(𝑡) دخل الشخص السنوي لباقي عمره حىت سن التقاعد = 
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r  معدل اخلصم = 
T العمر املتبقي حىت سن التقاعد = 

 الشخص ترك و الوفاة ألنه ال يأخذ بعني االعتبار احتماالت املوضوعية هذا النموذج يتصف بعدم
كما يهمل .املهين عمله خالل وظيفته تغيري واحتمال التقاعد املسبق، أو الوفاة قبل للمؤسسة

 املعدلة، خصومةامل املستقبلية واألجور املرتبات احتمال تغريات حادة يف
 أساس على القيمة لقياس كمدخل واألجور املرتبات تخدم هذا يس   16 هرمنسون نموذج  – 5

 الفاعلية  لقياس كفاءة، مبعامل النتيجة يعدل أنه للمرتبات إال احلالية القيمة ويعتمد األفراد، جمموع
 البشري، املال لرأس منوذج النسبية يف كما املستقبلية، واألجور  Lev & Schwartzمنوذج 

 17معينة لفرتة االقتصاد  يف املؤسسات كل إىل للمؤسسة نسبة االستثمار على العائد معدل وهو
 : التالية الصيغة وفق وحيسب

   Efficiency Ratio =  5
𝑅𝐹(0)

𝑅𝐸(0)
+ 4

𝑅𝐹(1)

𝑅𝐸(1)
+ 3

𝑅𝐹(2)

𝑅𝐸(2)
+ 2

𝑅𝐹(3)

𝑅𝐸(3)
 +

𝑅𝐹(4)

𝑅𝐸(4)
 

 حيث:
=  RF (0)  احلالية للسنة للشركة اململوكة األصول على احملاسيب الدخل معدل 
=  RE (0) االقتصاد يف الشركات لكل بالنسبة اململوكة األصول على احملاسيب الدخل معدل 
 احلالية   للسنة               

RF(4)   =اخلامسة للسنة للمؤسسة اململوكة األصول على احملاسيب الدخل معدل 
=  RE (4)  االقتصاد يف الشركات لكل بالنسبة اململوكة األصول على احملاسيب الدخل معدل 

 اخلامسة للسنة              
بأن  القول إىل تستند وهي سنوات، خلمس املؤسسة يف العاملة البشرية املوارد فاعلية تقيس النسبة

 أداء يف االختالف عن رئيسية بصورة بني جمموع مؤسسات القطاع تنشأ الرحبية يف االختالفات
 البشرية. األصول

 القيمة وفقا هلذا النموذج  يتم قياس 18نموذج  التقييم عن طريق المكافآت العشوائية  – 6
 واألجور للمرتبات املخصومة النقدية املتوقعة املؤسسة بالقيمة إىل بالنسبة ألي مورد بشري املتوقعة
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 بنظر آخذين يشغلها، أن يتوقع اليت املستقبلية األدوار خالل من الفرد عليها حيصل أن يتوقع اليت
 قيمة عن طريق حتديد أفرادها، قيمة املؤسسة , تقوم املؤسسة بقياس يف بقاءه احتمال االعتبار
 املستقبل. يف حمددة  منية نقاط املواقع يف هلذه الفرد إشغال واحتمال لديها، الوظيفية املواقع خمتلف

 لتحديد قيمة املوارد البشرية كالتايل:النموذج يقرتح مخس خطوات 
 .تقدير املدة اليت يـمكثها املوظف باملؤسسة 
 حتديد الوظائف اليت ميكن أن يشغلها الفرد يف املؤسسة مستقبال 
 تقدير القيمة الناجتة عن شغل هذه الوظائف 
 حساب احتمال شغل هذه الوظائف 
 حتيني قيمة الناجتة عن شغل الوظائف 

النموذج أكثر علمية من غريه لكونه ميكن من معرفة القيمة االقتصادية املستقبلية نظريا يعترب هذا 
للموارد البشرية وذلك العتماده على عناصر تتعلق باملوظف وقيمة الناصب اليت ميكن شغلها من 

 طرف املوظف وهي عناصر ميكن تقيمها مبوثوقية.
 عمل جمموعات أساس على البشرية رداملوا يرتكز النموذج على تقييم 19نموذج  جاغي و لو -7 

 وليس متجانسة تكون عمل كأفراد،فاجملموعة يفرتض أن تشمل عدد من املوظفني يف جمموعة وليس
 معاجلة والغرض من ذلك هو  .نفس القسم يف يعملون عاملني على تشتمل أن الضروري من

 ضوء يف فردي، أساس على للمستخدمني الرتقية فرص أو املتوقعة، اخلدمة تقدير مدة مشكلة
 السابق ويفرتض. النموذج

معني  وظيفي موقع يف الفرد للمستخدم املتوقعة اخلدمة مدة تقدير يقوم على أن النموذج هذا إن
احملتمل مغادرهتم املؤسسة  الذين األفراد نسبة حتديد يتم عندما أسهل ويكون تتسم بالصعوبة،

 .فرتة معينة خالل واألفراد املتوقع ترقيتهم
يتطلب النموذج إنشاء مصفوفة حتوي عدد املهام املستقبلية اليت ستنجز من طرف املوظفني كما 
حتتوي قيمة هذه املهام تنجز بناء على قيمتها احلالية معدلة حسب التوقعات املستقبلية وتكون 
 متدرجة جملموعة من الرتب املتاحة داخل املؤسسة, ومن خالل معطيات املصفوفة يتم حساب قيمة

 املوارد البشرية وفق املعادلة التالية:
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TV=(N) rn (T)n(V) 
 حيث :
TV عمود مصفوفة مؤشر لقيمة للموظفني احلاليني = 
(N) عمود مصفوفة مؤشر لعدد املوظفني احلاليني = 

N الزمن = 
r  معدل اخلصم = 

(T)  احتمال شغل املوظف ملهام أخرى = 
(V)  قيمة املوظف خالل الفرتة = 

هذا النموذج حياول تبسيط طريقة حساب قيمة املوارد البشرية للمؤسسة  عن طريق حساب قيمة 
 جمموعة األفراد بدل الفرد الواحد.              

 المعالجة المحاسبية للموارد البشرية 
يتم إثبات كل األعباء اليت تتحملها املؤسسة من اجل طرقة رسـملة المورد البشري :  -أوال

احلصول على املورد البشري واعتبارها جزء من تكلفة املرد البشري بعد إثباهتا يتم تو يعها على 
 جمموعة من السنوات شأهنا شأن األصول الثابتة ومن هذه املصاريف 

 / مصاريف اإلعالن للحصول على املورد البشرى .1
 صول على العنصر البشرى/ مصاريف احل2
 / مصاريف تطوير كفاءة املورد البشري 3

لذلك فان قيمة املورد البشرى متثل كافة املصاريف سالفة الذكر املرتبطة باملدة اإلنتاجية        
للعنصر البشرى واليت ميثلها العقد املربم للعنصر البشرى مع املؤسسة، وبالتايل فان القسط السنوي 

 ه:الواجب إطفاؤ 

  تكلفة األصل البشري =  القسط السنوي املورد البشرى
        العمر االنتاجي األصل البشري

 التسجيالت المحاسبية
 / تكلفة احلصول على املورد البشرى :1
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املوارد البشرية كحساب استثمار جيعل مدينا بكل عبء تتحمله املؤسسة   خيصص حساب القيد: 
 من حـ/ املورد البشري      ×××   كما يلي:  

 إىل حـ/ طريقة التسديد ×××                                  
 / إطفاء قيمة المورد البشرى :2

 إىل حـ/ املورد البشرى ×××      من حـ/ قسط إطفاء املورد البشرى  ××× القيد :
املورد البشري خيتلف عن  ال يتم إنشاء  خمصص ملواجهة نقص القيمة للمورد البشرى، حبكم       

 املورد املادي .
 / التنازل عن المورد البشرى :3

 قد يتم التنا ل عن املورد البشرى لقاء مقابل مايل، فتكون املعاجلة احملاسبية على النحو التايل:       
      القيمة الدفرتية للمورد البشرى . –* نتيجة التنا ل = مبلغ التنا ل 

 جمموع اإلطفاءات.  –للمورد البشرى = تكلفة احلصول على العنصر البشرى  * القيمة الدفرتية
  القيود :

 في حالة نتيجة التنازل موجبة
 من حـ/ طريقة التحصيل )قيمة التنا ل(×××   

 حـ/ املوارد البشرية×××  إىل مذكورين :                                     
 حـ/ نتائج التنا ل عن املوارد البشرية×××                                                     

 في حالة نتيجة التنازل سالبة 
 حـ/ النقدية××× من مذكورين :        

 حـ/ نتائج التنا ل عن املوارد البشرية×××                       
 وارد البشريةإىل حـ/ امل  ×××                                                    

 / وفاة المورد البشرى : 4
يف حالة وفاة املورد البشري يتم اعتبار القيمة املتبقية للمورد خسارة استثنائية يتم حتميلها        

 للسنة املالية حيث :
 جمموع اإلطفاءات  –اخلسارة = تكلفة احلصول على املورد البشرى 
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 املوارد البشريةمن حـ/ خسائر ×××              القيد : 
 إىل حـ/ املوارد البشرية×××                                                  

 
 الحسابات الحيادية –ثانيا   

 التغريات إظهار إىل هتدف إمنا أعمال املؤسسة وال يف امليزانية اخلتامية  نتائج يف تؤثر ال هي طريقة
 ألخرى . فرتة من املورد البشري خدمات قيمة يف
 يكون دون أن 20املزدوج  القيد باستخدام موا نة أو تسجيل وسيلة احملايد احلساب يعترب استخدام 

أصال  احلقيقة حتملت يف املؤسسة أعمال املؤسسة ال يف ميزانيتها اخلتامية، ألن نتائج يف تأثري هناك
 التدريب وأعباء األخرى واملنافع واألجور املرتبات البشري واليت هي جمموع خدمات املورد تكلفة

 والرسكلة.
يف هذه  الدورية التغريات على للتعرف قيمة للمورد البشري فقط تعتمد إثبات الطريقة هذه إن

سجل حماسب  يتم من خالل مراقبة حساب مبثابة هو البشري املورد قيمة حساب إن القيمة
 حركة يبني منتسب، لكل حسابا مساعدة, تتضمن احملاسبية سجالت خيصص لذلك شأنه شأنال

 حسب أو حسب االختصاصات احلسابات تلك تصنف أن ،وميكن ألخرى سنة من خدماته قيمة
 .اختصاص أو قسم لكل بالنسبة اخلدمات هذه قيمة تبني حبيث األقسام

 تستبعد هي بالتايل ألصول، تسجيال وليست خدمات لقيمة تسجيل هي هذه، التسجيل عملية إن
 مملوكة للمؤسسة. أصوال البشر باعتبار املتعلقة املشكلة

 بشكل تربط أن ينبغي ال االستفادة هذه فإن األصل البشري، من تستفيد املؤسسة كانت وإذا
 من جزءا العاملني اعتبار ميكن ال أنه 21ولسون و ديويويرى ط مستقبلي  مين مدى بأي مسبق

 اليت اخلدمات ألن العائد، معدل احتساب عند معينة قيمة هلم تؤخذ حبيث ة،ؤسسامل استثمارات
 حصلت قد ؤسسةامل كانت فإذا ،واألجور( املرتبات) الثمن مدفوعة خدمات هي العاملون، يؤديها
 اعتبار جيو  فهل خدمية، أو استشارية جهة تكون كأن خارجية، جهة من خدمات على ،مثال ،

 .املؤسسة استثمارات من جزءا اجلهة هذه
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 الخالصة
 هذا البشري يتناول املورد خدمات قيمة لقياس جديدا البشرية منهجا املوارد تعترب حماسبة     

العناصر األساسية للمحاسبة من اعرتاف وقياس  حيث من البشرية املوارد حماسبة موضوع البحث
 .تعرتضها اليت وإفصاح واملشاكل

 اليت اخلدمات قيمة قياس من خالل هذا البحث تعرفنا إىل الطرق املختلفة اليت متكننا من     
 فرتة من معاجلة قيمة هذه اخلدمات حماسبيا وكيف يتم تعديلها وكيفية موظفو املؤسسة  يؤديها

 . املالية القوائم من املستقاة البيانات مستخدما ألخرى،
جمموعة من االستنتاجات والتوصيات اليت تستفيد منها املؤسسة تقدمي  البحث مت من خالل     

بكوهنا كيانا يتأثر بكل التغيريات واملورد البشري هو أحد العناصر اليت تتغري قيمتها بفعل عدة 
 وميكن حصرها يف األيت: عناصر منها اخلربة والتطوير والتدريب

 االهتام مبعاجلته حماسبيا ال ال حمدودا. للمورد البشري أمهية كبرية يف واقع املؤسسة لكن - *  
 املوارد الكفؤة لتسيري اإلدارة لتسهيل داخلية أغراضا البشرية على املوارد حماسبة ترتكز -*  

 البشرية.
 ميكن أدلة إىل تستند وال كثرية، تواجه انتقادات البشرية املوارد اليت اهتمت بتقييم الطرق كل-*  

 .منها التحقق
 .العاملني خدمات قيمة أساس الحتساب أفضل تشكل أن ميكن واألجور املرتبات إن -*  
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 موارد باعتبارهم األفراد، حنو األطراف خمتلف عناية توجيه هو البشرية، املوارد حماسبة غاية إن - *  
 .املوارد هذه وتطوير إلدارة املفيدة وتوفري املعلومات املؤسسة، يف مثينة

 فرتة من متناسقة بصيغة التقارير السنوية، يف العاملني، عن كافية معلومات جيب إظهار – *  
 واخلربات. واالختصاصات األعداد إىل إضافة العاملني، دوران عن بيانات تتضمن وأن ألخرى،

 امللحقة اإليضاحات يف خاصة تبويبات يف وتطوير العاملني، تدريب نفقات عن اإلفصاح - *  
 وحجم العاملني، وتطوير تدريب يف املؤسسة جهود على التعرف حىت ميكن املالية، بالقوائم

 .اجملال هذا يف استثماراهتا
 فصل ميكن ال حيث املؤسسات، تقييم التدريب،عند يف باالستثمار اخلاصة البيانات مراعاة - *

 .التدريب أثر
 .األداء يف املؤثرة املتغريات عن

 نظرا كبرية أمهية تكتسب احلاضر الوقت يف بدأت اإلدارة هذه البشرية،ألن املوارد بإدارة العناية - *
 .البشرية املوارد وتنمية توفري يف عاتقها على امللقاة الواجبات ألمهية
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 الجزائرية االقتصـــــــــــــــــــادية المؤسســـــــات بتـــعثر للتنبؤ التمان نموذج استخدام 
 1، جامعة باتنة انتصار سليماني أ. 

 1، جامعة باتنة عباس نجمة .د
 ملخص:

يف اآلونة األخرية،  ونالباحثبدراستها  من أهم املواضيع اليت اهتم موضوع التنبؤ بالتعثر املايل يعد    
وألمهية ذلك ت وما هلا من تأثري على االقتصاد، حماولة للوقوف على األخطار املرتبطة بتعثر املؤسسا

على حماولة بناء منوذج قياسي يتضمن جمموعة من النسب املالية يسمح بتوفري  عمل خمتلف الباحثني
ثر وبالتايل يعمل كإنذار مبكر معلومات دورية عن مدى قرب أو بعد املؤسسات من خطر التع

ومن هذا املنطلق  تستفيد منه إدارات هذه املؤسسات يف اختاذ اإلجراءات املناسبة لتفادي اإلفالس.
اقتصادية جزائرية للفرتة  ةمؤسس 22لقوائم املالية لعينة من ا االعتماد يف هذا البحث علىمت 

هذا النموذج مع البيئة تطبيقها على منوذج التمان يف حماولة ملعرفة مدى مالئمة ل 2009-2011
  .مرضية واليت أظهرت مالئمة هذا النموذج للبيئة اجلزائرية  كانت النتائجوقد  ، اجلزائرية

 التعثر املايل، التنبؤ بالتعثر املايل، منوذج التمان.الكلمات الدالة : 
Abstarct  
        The forecast of the financial bankruptcy is one of the subjects which interest the 
researchers recently, in order to highlight the risks relating to the bankruptcy of 
companies and their effects on the national, for this, many researchers have tried to 
develop a standard model including a series of financial rates, that allows to get periodic 
data on the position of companies towards the bankruptcy. Therefore, this model works 
as an alarm which alerts the companies' managements to take the useful decisions to 
avoid the bankruptcy. Consequently, financial lists of a sample of 22 economic 
companies for the year 2010 have been used to apply them to the model of Altman, in 
an attempt to know how far this model can be applied to the Algerian environment. 
The results of the study were since the model of Altman was very accurate in the 
discovery of the bankruptcy of the economic companies. 
Key words: Financial bankruptcy, Financial bankruptcy forecast, Altman model. 
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 : قدمةم
الطرق القدمية املعتمدة على التشخيص التقليدي للوضعية العامة للمؤسسة مل تثبت جدارهتا إن     

خالل السنوات املاضية، فضرورة البحث عن طرق ناجعة متّكن من معرفة اهليكل املايل للمؤسسة 
السهل جعل من الباحثني التفكري يف بناء مناذج تتميز بالتطبيق بدقة وكذا التنبؤ بتعثر هذه األخرية 

خاصة التنبؤ بالتعثر املايل مة مبعرفة مركز املؤسسة املايل و النتائج الدقيقة اليت متكن أي جهة مهتو 
 هذهقبل حدوثه بفرتة كافية لشد األحزمة و اختاذ اإلجراءات املناسبة اليت متنع اهنيار للمؤسسة 

ثرة تفيد خمتلف املتعاملني  متعذج أن تصنف املؤسسات إىل ناجحة و كما ميكن هلذه النما  .املؤسسة
متكنها أن كاملستثمرين و البنوك و غريهم، فالبنوك مثال هتدف إىل معرفة وضعية املؤسسة من أجل 

من بني الدراسات العديدة اليت ظهرت نربز دراسة و من اختاذ القرار املناسب يف منح القرض أم ال. 
 .املسبق لتعثر املنشآت اليت حققت جناحا باهرا يف الكشفAltman (1986 )التمان 

التنبؤ بالتعثر املايل باستعمال النسب املالية من  أساليبويف هذا البحث سيتم استخدام احد      
هذا النموذج  به ميزتي ملاعلى عينة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، خالل تطبيق منوذج التمان 

لتطبيقه  وهلذا مت اختياره يف هذا البحث حدوثه كبرية على التنبؤ بالتعثر املايل قبلوقدرة   من سهولة
 ومعرفة مدى جناعته التنبؤية يف البيئة اجلزائرية.

 مشكلة الدراسة:
منوذج يتأقلم مع البيئة اجلزائرية ميّكن من التنبؤ بتعثر  إجياد إمكانيةتنبع مشكلة الدراسة من      

 هلذا مت طرح التساؤل التايل: ،املؤسسات االقتصادية قبل حدوثه
ويتفرع من هذا التساؤل  ما قدرة منوذج التمان على التنبؤ بتعثر املؤسسات االقتصادية اجلزائرية؟-

 :تساؤالت فرعية
 هل يتمكن منوذج التمان من التمييز بني املؤسسات االقتصادية اجلزائرية املتعثرة وغري املتعثرة؟ -

 أهمية البحث:
للتعثر خطر تعرض املنشآت االقتصادية اجلزائرية للتطرق إىل حماولة  أمهية البحث يف تمثلت     

الشيء  ،بسنة تطبيق منوذج التمان لتوقع التعثرات املالية قبل وقوعها إمكانيةمن خالل دراسة املايل 
 .لتفادي الوقوع يف فخ التعثر من اختاذ التدابري املناسبة آتاملنش إدارةالذي ميكن 
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 هدف البحث: 
بتطبيق منوذج التمان املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  من تصنيف عينة إىليهدف هذا البحث       

 التوصياتتقدمي بعض املقرتحات و إضافة إىل وهذا ملعرفة مدى توافق هذا األخري مع البيئة اجلزائرية 
 يف اجلزائر.مبوضوع التنبؤ بالتعثر املايل املتعلقة 

 الفرضيات:
استخدام منوذج التمان يف التنبؤ بتعثر املؤسسات  إمكانيةهتتم هذه الدراسة بالتحقق من       

 ائرية وذلك من خالل اختبار الفرضيتني التاليتني:ز االقتصادية اجل
املؤسسات االقتصادية املتعثرة ميكنه التمييز بني  ، حيثالبيئة اجلزائرية توافق منوذج التمان معي -
 .تعثرةاملغري و 
 ميكن االعتماد على منوذج التمان للتنبؤ بتعثر املؤسسات االقتصادية اجلزائرية سنة قبل التعثر.  -
 : الدراسات السابقة -1

موضوع التنبؤ بالتعثر املايل، واجلدول املوايل )جدول هناك العديد من الدراسات اليت تناولت        
 التنبؤ بالتعثر املايل.و األساليب املعتمدة يف بناء مناذج  األحباث أهم ( يبني بعض1رقم 

  بعض مناذج التنبؤ بالتعثر املايل وباحثيها. :01جدول رقم

 السنة الباحث نوع النموذج
 Fitzpatrick 1932 احادي املتغري

Merwin 1942 
Walter 1957 
Beaver 1966 

 
 
 
 
 

 التحليل التمييزي املتعدد

Altman 1968 
Edmister 1972 
Deakin 1972 
Blum 1974 
Moyer 1977 

Altman,Halderman and Naarayan 1977 
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املتغري  األحاديتحليل بعد النماذج اليت استخدم فيها ال مناذج أخرى حديثة جاءت وهناك
  والتحليل التمييزي مثل التحليل اللوغارمتي االحتمايل والشبكات العصبية وغريها.

 Altman  (1968:) تعريف نموذج التمان -2
جمال يف ( MDA) أول باحث قام بتطبيق التحليل التمييزي املتعدد Altmanكان  

أكثر النماذج شهرة نظرا لقدرته على التنبؤ  يعد احدحتصل على منوذج  إذ ،1التنبؤ بالتعثر املايل
أشارت هذه  حيث ،1968وضع عام ، z-Score Altman سهولة تطبيقه واملسمى بو 

متغري سوق  إىل إضافةالعمومية و قائمة الدخل وجود أربعة متغريات مرتبطة بامليزانية  إىلالدراسة 
، وهذه املتغريات املختارة يف التنبؤ بالتعثر املايل يف املؤسسات وتساهم تفيدكلها   اإلضايفاألسهم 

 النشاط، اليت تستند على معيارين خمتلفني:و  املالءةالرحبية، الرافعة املالية، نسب السيولة، هي: 
مؤلفة من اخلمسة  Z-Score لكل مؤسسة قيمة من إذ وأمهيتها يف الدراسة. األدبيةشعبيتها 

بناء  و قد اعتمد التمان يف واليت استعمل يف بناءها حتليل التمايز. نسب مالية املرجحة مبعامالت
غري متعثرة(،  33متعثرة،  33)مدرجة يف البورصة صناعية  أمريكيةشركة  66 على النموذجهذا 

تكون قريبة من  1.81اقل من  Z-Scoreالشركات اليت لديها نقاط الدراسة أن  وأظهرت
هي شركات  2.99والشركات اليت يكون رصيدها أكرب من  خطر التعثر ومن املرجح أن تتعثر

ها غري تكون نتائج 2.99و  1.88الشركات الواقعة يف املنطقة الرمادية أي بني  وسليمة 
  2.مؤكدة

  :3كما يلي  Altmanوكان منوذج 

Altman 1983 
Booth 1983 

Rose and Giroux 1984 
Casey and Bartczak 1985 
Lawrence and Bear 1986 

Poston, Harmon and Gramlich 1994 
Grice and Ingram 2001 
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5X0.999+ 4 6X000.+3 33X0.0+2 14X.0 0+1 12X0.0Z score= 

 إمجايل األصول. إىلنسبة رأس املال العامل  :  X 1      حيث:
           2X :  األصول. إمجايل إىلنسبة األرباح احملتجزة 

           3X : قبل الفوائد والضرائب إىل إمجايل األصول. رباحنسبة األ 
4X : اخلصوم. إمجايل إىلالقيمة السوقية ألسهم رأس املال نسبة 
5X : األصول. إمجايل إىلسبة املبيعات ن                                   

Z :مؤشر عام. 
الشركات، وهذا من  % 95 ـبالتعثر بشكل صحيح ل من التنبؤ النموذج و قد متكن هذا      

 لسنتني  %72 إىلتقل دقته يف التنبؤ  إذسنة واحدة قبل التعثر، 
  4ثالث سنوات قبل التعثر. %52واىل قبل التعثر، 

يف حسابه على القيم السوقية ألسهم الشركات مما  اعتماده أن هذا النموذج يعاب عليه إال      
يعين عدم إمكانية تطبيقه على الشركات اليت ال يتم تداول أسهمها يف السوق واليت ال يتوفر 

له بتطوير النموذج، حيث استبدل  أخرىألسهمها أسعار سوقية. ولتاليف ذلك قام التمان يف دراسة 
اخلصوم مبتغري  إمجايل إىلوالذي ميثل نسبة القيمة السوقية ألسهم رأس املال   4X املتغري الرابع

سب اخلصوم، ونتج عن ذلك احتساب أوزان جديدة للن إمجايل إىلجديد يقيس نسبة حقوق املالك 
 النموذج اجلديد ميكن حسابه كالتايل: و السابق. Z Score املالية املستخدمة يف منوذج

5   + 0.998X4 +0.42X3 + 3.107X2 + 0.847X1 Z score= 0.717X 
 اخلصوم. إمجايل إىلنسبة حقوق امللكية  : 4Xحيث:            

منطقة فشل(، أما  الشركة يكون كبريا ) إفالس : احتمال1.21أقل من  Zكانت درجة   فإذا     
يصعب احلكم  ، فإن حالة املنشأة تكون غري واضحة و2.90و  1.21بني  Z كانت درجة  إذا

 5من عدمه )منطقة رمادية(. باإلفالسعلى الشركة 
لقد اعتمدت الصيغ السابقة على عينة من الشركات الصناعية وميكن القول على سبيل املثال        

لصناعية، وبالفعل سجل أن النماذج املناسبة ألوضاع تلك الشركات قد ختتلف عن الشركات غري ا
 خمتلفة لبعض الشركات اخلاصة والشركات غري الصناعية، مما دفع الباحثني أرصدة (z) منوذج
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(Altmlan, Hartzell, Peck)  إىل تبين منوذج 1995يف العام (Zeta)  اخلاص
بالشركات غري الصناعية، وقد صمم النموذج اجلديد بعد حذف معدل دوران األصول، للتقليل من 
األثر الصناعي احملتمل، حيث أن معدل دوران األصول يف الشركات غري الصناعية أعلى منه يف 

 الشركات الصناعية ذات الكثافة 
 كما يلي:  Zeta و معادلة الرأمسالية.

4+1.05x3+6.72x2+3.26x1Z=6.56x 
 امللموسة. األصولجمموع  إىلرأس املال العامل : 1x   حيث أن:

2x :  ل امللموسة.و جمموع االص إىلاألرباح احملتجزة 
3x : امللموسة. األصولجمموع  إىلاألرباح قبل الفوائد والضرائب 
4x  : جمموع املطلوبات. إىلالقيمة الدفرتية حلقوق املسامهني 

(z) ( 2.6برصيد )( 1.1وأكرب، فإن الشركة غري معرضة ملخاطر اإلفالس، أما إذا كانت القيمة )
 6وأقل، فإن الشركة معرضة ملخاطر اإلفالس.

 Financial Distressمفهوم التعثر:  -1
إّن مصطلح التعثُّر املايل هو مصطلح واسع و ميتاز بالغموض نوعا ما، وبصفة عاّمة يشري     

 7إىل عدم القدرة على دفع االلتزامات )مثال الديون( عند آجال استحقاقها.مصطلح التعثٍّر املايل 
وميكن تعريف التعثر املايل على أنه اختالل مايل يواجه املشروع نتيجة قصور موارده   

وإمكانياته عن الوفاء بالتزاماته يف األجل القصري، وأن هذا االختالل ناجم أساسا عن عدم توازن 
خارجية( وبني التزاماته يف األجل القصري، اليت استحقت أو  / املختلفة )داخلية بني موارد املشروع

ختالل بني املوارد الذاتية وبني االلتزامات اخلارجية يرتاوح بني االختالل تستحق السداد، وأن هذا اال
 املؤقت العارض وبني االختالل احلقيقي الدائم، وكلما كان هذا االختالل هيكليا أو يقرتب من

 اهليكلي كلما كان من الصعب 
 8على املشروع جتاوز األزمة اليت سببها هذا االختالل.

 التعثر المالي: مراحل-2
 9متر املنشأة عرب ستة مراحل قبل أن تصل إىل مرحلة التعثر املايل وهي:
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 المرحلة األولى: مرحلة اكتساب عيوب محددة.
وهي البداية احلقيقية للتعثر ناجتة عن عيوب لكنها ما زالت عيوبا غري كافية ومل ينتج عنها        

فساد أو خطأ واضح يف إدارة املنشأة وتعترب حلظة اختبار وحتدي لإلدارة فإذا تنبهت وأدركت 
ار التعثر. اخلطورة مت جتاوز إمكانية الدخول يف مسار التعثر وإذا أغفلته تكون قد دخلت إىل مس

من أمثلة هذه العيوب تلك اليت ترتكز يف إدارة املنشأة وخاصة يف املستويات العليا منها، ومن أمهها 
أن يكون املدير املايل ذا سلطة مطلقة مما يؤدي إىل إلغاء دور املديرين التنفيذيني أو أن جيمع 

بني السلطة التنفيذية  شخص واحد بني  منصيب املدير العام ورئيس جملس اإلدارة، أي اجلمع
والرقابة على التنفيذ أو أن تكون اإلدارة غري قادرة على التكيف مع مستجدات الظروف اليت حتيط 

من األمثلة العملية على ذلك الدخول يف التزامات غري خمططة ال تعطي عائدا سريعا أو اخذ  هبا. و
 قرض دون احلاجة له.

 الوضع القائم.المرحلة الثانية: مرحلة التغاضي عن 
ترتكب إدارة املنشأة يف بعض األحيان أخطاء جوهرية )كارثّية( وتأيت هذه األخطاء نتيجة      

لتلك العيوب اليت تعاين منها املنشأة. يف هذه املرحلة قد يقوم بعض خرباء املنشأة بدق جرس 
عثر، فإذا قابلت اإلدارة هذا اإلنذار لتنبيه القائمني على إدارهتا إىل خطورة األسباب املؤدية إىل الت

 اإلنذار بالتهوين والتقليل من شأنه فإن ذلك يدفع املنذرين إىل 
 عدم االستمرار يف دق ناقوس اخلطر.

 المرحلة الثالثة: استمرار التعثر والتهوين من خطورته
اهل خطورة يف هذه املرحلة يزداد الوضع تفاقما نتيجة الرتكاب األخطاء واستمرار اإلدارة يف جت     

الوضع بسبب سيطرة بعض متخذي القرار ذوي النفوس الضعيفة على إدارة املنشأة وهبذا تكون 
املنشأة قد بدأت بالسري يف طرق االهنيار وتكون أعراض الوصول إىل التعثر املايل قد بدأت بالظهور 

 بشكل واضح ومتزايد.
 المرحلة الرابعة: التعايش مع التعثر

حيث يصبح التعثر الطابع اليومي للحياة داخل املنشأة وتكون املنشأة خالهلا وهي اخطر املراحل 
 قد بدأت بلفظ أنفاسها األخرية.
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 المرحلة الخامسة: حدوث األزمة المدمرة
اخلارجي وهذه املعلومات  احمليطيف هذه املرحلة تتسرب املعلومات إىل مجيع األطراف يف      

ور املتعاملني مع املنشأة وخاصة الدائنني إىل املطالبة حبقوقهم السلبية عن وضع املنشأة تدفع جبمه
 بشكل يؤدي إىل األزمة مدمرة للمنشأة .

 المرحلة السادسة: معالجة األزمة أو تصفية المنشأة
 يف هذه املرحلة تعمل إدارة املنشأة على البحث عن احللول اليت تساعدها على      

من خالل عدة بدائل مطروحة كاالندماج ويف حال تعذر الوصول جتاوز األزمة وتعاجل الوضع القائم 
 إىل حل اخلروج من املأزق يتم الوصول إىل تصفية املنشأة.

 10:ثالثة أنواع للتعثر املايل Carole Gresseحدد الباحث  أنواع التعثر المالي: -3
 التعثر االقتصادي: -أ

حتقق أرباًحا فهي تولد مزيدا من  وميكن تعريفه باخلسائر اهليكلية، أي أن املنشأة مل تعد
التكاليف بدال من اإلنتاج، اظافة إىل كون نتيجة النشاط  ال تثري املنشأة وال تساهم إجيابا يف 
االقتصاد. والطريقة املثلى للكشف عن عدم رحبية املشروع هي استعمال مؤشر قريب من 

ية املختارة من طرف املسريين، االستغالل وال يأخذ بعني االعتبار السياسات املالية والضريب
باإلضافة إىل حساب قيمة اإليرادات والنفقات املتعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري أي إمجايل 

 فائض التشغيل.
 تكاليف املوظفني. –ضرائب ورسوم  –إمجايل فائض التشغيل= القيمة املضافة + اإلعانات 
تغريات  –املشرتيات  –ّزن + اإلنتاج غري املباع القيمة املضافة = املبيعات خارج الرسوم + إنتاج خم

 مشرتيات أخرى. –يف املخزون 
 التعثر المالي: -ب

يف هذه احلالة، ال تستطيع املؤسسة مواجهة نفقاهتا كون قيمة خصومها أكرب من قيمة أصوهلا 
يولة تؤدي يف املدى القصري، إضافة إىل عدم توفر احللول املناسبة لتسديد الديون. فحالة انعدام الس

إىل استحالة االلتزام مع الدائنني، إذن يظهر التعثر هنا عن طريق مقارنة النسب املالية لألصول 
 واخلصوم لنفس الفرتة.
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 التعثر القانوني: -جـ
هي مرحلة تطبيق العقوبات القانونية واالعرتاف القانوين بتعثر املنشأة الواقعة حتت الرقابة و 

 القضائية، و هذه املرحلة تعين يف أغلب احلاالت اختفاء كيان املنشأة يف املدى القصري. 
 نتائج الدراسة:

، 2010لسنة  البحثعينة الشركات حمل املتعلقة بيانات املالية تطبيق منوذج التمان على البل       
 مت اختيار ،يف السوق أسهمهاتداول  ومبا أن عينة املؤسسات املختارة الجناز هذا البحث ال يتم

 أو ال يتم تداوهلا يف السوق. أسهمامنوذج التمان املعدل واملوجه للتنبؤ باملؤسسات اليت ال متتلك 
  وقبل البدء بتطبيق النموذج جيب أوال 

 :11هبا النموذج )النسب املالية اخلمسة( ة اليت بينباملتغريات املستقل التعريف
تستعمل هذه النسبة كثريا يف الدراسات  إجمالي األصول: إلىنسبة رأس المال العامل -1

يتمثل  إذاملتعلقة مبشاكل املنشآت و هي مقياس لصايف املوجودات السائلة من رأس مال الشركة، 
، وعادة الشركات اليت تشهد املتداولة و اخلصوم املتداولة األصولرأس املال العامل يف الفرق بني 

املال  رأس. وتعترب نسبة األصول إمجايل إىلتتقلص موجوداهتا املتداولة بالنسبة خسائر تشغيلية 
 12.بني نسب السيولة الثالثة األكثر قيمةالنسبة  األصول إمجايل إىلالعامل 

هذه النسبة من احدث النسب واليت  اعتربتاألصول: إجمالي إلىرباح المحتجزة األ نسبة-2
بعني االعتبار عمر الشركة  األخذيتم بالطبع  إذتعترب كمقياس للرحبية الرتاكمية مع مرور الوقت، 

منخفضة بالنسبة لشركة  األصول إمجايل إىلاحملتجزة  األرباحيل املثال قد تظهر قيمة نسبة فعلى سب
الشركة الشابة  أناملرتاكمة، هلذا ميكن القول  أرباحهامل متتلك الوقت الالزم لبناء  ألهناحديثة النشأة 

 أعلىتصنف متعثرة  أنأو احلديثة قد تكون ضحية التصنيف يف هذا التحليل، فاالحتمال من 
ولكن هذا هو بالتحديد الوضع  ثابتة. األخرى، مع بقاء العوامل سنا األكربالشركات  إىلبالنسبة 

 .اإلفالسالشركات احلديثة النشأة هي األكثر عرضة ملشكلة  إذيف العامل احلقيقي، 
وهي مقياس لإلنتاجية احلقيقية  وائد والضرائب إلى إجمالي األصول:قبل الف رباحنسبة األ-3

تنطلق من قدرهتا على  أساسافقوة املنشأة ، خصم أوعن أي ضريبة  املستقلة ملوجودات الشركة
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 بإفالسقة الدراسات املتعل وهي نسبة تستعمل بشكل كبري يف .أصوهلاالكسب اعتمادا على 
 الشركة. املطلوبات جمموع موجوداتاألخري حيدث ملا تتجاوز قيمة الشركات، وهذا 

أصول الشركة لقيمة هذه النسبة توضح كم ميكن  الخصوم: إجمالي إلىنسبة حقوق الملكية -4
 أصوهلاتنخفض )مقاسة بالقيمة الدفرتية حلقوق امللكية( قبل أن تتعدى قيمة التزاماهتا قيمة أن 

 فتفشل. 
: وهي نسبة تدل على مدى قدرة الشركة على توليد األصول إجمالي إلىنسبة المبيعات -5

على التعامل مع الظروف التنافسية  اإلدارة إمكانيةاليت تقيس مدى  األدوات إحدىاملبيعات، وهي 
األخرى يف النموذج كما أهنا تأيت هي نسبة مهمة جدا لعالقتها الفريدة باملتغريات  لألسواق. و

 باملرتبة الثانية من حيث مسامهتها يف متييز الشركات 
  13املفلسة من غري املفلسة يف هذا النموذج.

 مجتمع الدراسة:
 عبارة فهي، أما عينة الدراسة عة املنشآت االقتصادية اجلزائريةيف جممو يتمثل جمتمع الدراسة        

ومت استخراج  غري متعثرة، 11شركة متعثرة و  11منها ناشطة يف قطاع الصناعة، منشأة  22 عن
بارها وتطبيقها على ، ليتم اخت2011 -2009للسنوات بني  املتعلقة هبذه املنشآتالبيانات املالية 
 منوذج التمان.

نتيجة  ثالث سنواتحيث مت اعتبار املؤسسات املتعثرة هي املؤسسات اليت حققت خالل       
 2010، 2009 السنواتخالل  خسارة، وهبذا ميكن القول أن كل مؤسسة حققت صافية سالبة

 على 2010بيانات سنة  إدخال، ومت تعترب مؤسسة متعثرة مت اعتمادها يف هذا البحث 2011و 
 .حدوث التعثر التنبؤ بتعثر هذه املنشآت سنة قبل إمكانيةوذج التمان من اجل اختبار مدى من

قمنا حبساب النسب  Excelباالستعانة بربنامج  و 2010لسنة  العينة بياناتاعتمادا على      
بالنسبة وذلك جبمع قيم النسب  zمث حساب القيمة احلرجة املالية اخلمسة املكونة لنموذج التمان، 

 عليها:ل النتائج احملصّ  وضحلكل مؤسسة.واجلدول املوايل ي
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 .قيم النسب املالية الداخلة يف بناء النموذج: 02جدول رقم 

مز 
ر

سة
ؤس

الم
 

50.998X+4 +0.42X3 + 3.107X2 + 0.847X1 Z score= 0.717X 
 

1X 2X 3X 4X 5X Z 
E1 -0.212 0.022 0.065 0.034 0.425 0.507 
E2 -0.070 0.073 0.094 0.345 2.474 3.919 
E3 -0.143 0.030 0.094 0.033 0.320 0.548 
E4 -0.16 -0.135 -0.129 0.100 0.017 -0.33 
E5 0.088 -0.428 -0.428 0.914 0 -1.24 
E6 -0.820 0.012 0.0123 -0.001 0.274 -0.266 
E7 -2.364 -0.628 -0.628 -2.201 0.030 -5.102 
E8 0.109 -0.046 -0.048 0.254 0.092 -0.003 
E9 0.004 0.053 0.052 0.023 0.312 0,218 

E10 0.136 0.182 0.184 0.792 1.373 2.920 
E11 0.121 0.007 0.009 0.363 1.234 1.504 
E12  0.322 0.012 0.017 0.055 0.391 0.707 
E13 0.456 0.123 0.166 1.579 1.743 3.931 
E14 0.112 0.026 0.035 0.139 0.851 1.118 
E15 0.009 0.043 0.061 0.094 1.016 1.285 
E16 0.086 0.016 0.022 0.006 2.945 3.085 
E17 0.054- 0.021 0.025 0.364 0.111 0,320 
E18 0.149 0.027 0.220 0.087 2.853 3.336 
E19 0.316 0.008 0.011 0.030 1.124 1.401 
E20 0.214 0.039 0.053 0.308 2.791 3.267 
E21 0.182 0.004 0.064 0.346 0.752 1.228 
E22 0.313 0.138 0.185 0.355 2.048 3.109 

 .2010لسنة  اعتمادا على القوائم املالية لعينة الدراسة الباحثة إعدادمن المصدر: 
رب عن والذي يعمن أجل تقييم فعالية النموذج جيب حساب معدل التصنيف اجليد للنموذج،      

غري بشكل صحيح ضمن جمموعة الشركات  تعثرة واليت صنفتاملغري النسبة املئوية للمؤسسات 
جمموعة  تعثرة واليت صنفت بشكل صحيح ضمنتعثرة، و أيضا النسبة املئوية للمؤسسات املامل

 وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل:  املتعثرة.الشركات 
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 اليت وضعها التمان جند: zمبالحظة النتائج ومقارنتها مع قيم 
 تصنيف املؤسسات: 03جدول رقم 

 Z<1.21املؤسسات املتعثرة:  Z>2 .90املؤسسات غري املتعثرة: 
 (،E13)(، E2( ،)E10املؤسسات رقم: )

(E16،)(E18،) (E20( ،)E22) . 
  

 (،E1( ،)E3( ،)E4( ،)E5املؤسسات رقم: )
(E6( ،)E7( ،)E8( ،)E9( ،)E12 ،)
(E14( ،)E17) 

  المصدر: من إعداد الباحثة
( فقد صنفت حسب معيار التمان E11( ،)E15( ،)E19( ،)E21أما باقي املؤسسات)    

عدمه، وهي يف احلقيقة يف املنطقة الرمادية أي حالتها غري واضحة ويصعب احلكم عليها بالتعثر من 
 مصنفة فعليا ضمن املؤسسات الغري متعثرة.

 النتائج والتوصيات:
 النتائج: -1
من خالل النتائج املتحصل عليها ميكن القول أن منوذج التمان قد جنح يف تصنيف العينة حمل -

 ت اجلزائرية.لسنة قبل التعثر، إذ بني قدرة عالية على التنبؤ بتعثر الشركا % 81.81الدراسة بنسبة 
ميكن االعتماد على منوذج التمان كوسيلة جيدة  يف اجلزائر للفصل بني املؤسسات املتعثرة وغري  - 

 املتعثرة.
توافق منوذج التمان مع البيئة اجلزائرية يساهم يف إعطاء صورة واضحة عن وضع الشركة املايل قبل  -

 الزمة.حدوث التعثر مما يسمح باختاذ اإلجراءات التصحيحية ال

 التوصيات:-2
 ميكن تبين منوذج التمان واالعتماد عليه للتنبؤ بتعثر الشركات اجلزائرية. -
إن منوذج التمان يعد من ابرز النماذج على اإلطالق وذلك لسهولة استخدامه ودقته يف تصنيف  -

ت املؤسسات املتعثرة عن غريها، فدقة هذا النموذج متوقفة بشكل أساسي على دقة املعلوما
والبيانات املقدمة من طرف الشركات، لذلك من الضروري التأكد من صحة املعلومات املقدمة ومن 

 مصدرها لتفادي الوقوع يف األخطاء.



 أ. سليماني انتصار، د. نجمة عباس                                                 مجلة االقتصاد الصناعي  

502 

 

 

ضرورة االهتمام مبوضوع التعثر املايل يف اجلزائر واجناز األحباث الالزمة هبذا املوضوع  وملا ال حماولة  -
 ئرية ومع تطور األوضاع املتعلقة هبذه البيئة.اجناز منوذج يتناسب مع البيئة اجلزا
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 (2011-1963للفترة ) فاق العمومي في الجزائر: دراسة تحليليةناإل ظاهرة تزايد           
                                 1وني، جامعة باتنة عمار زيت .أ.د     

  1، جامعة باتنة  د. إيمان بوعكاز
 

   ملخص:
هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة ظاهرة تزايد اإلنفاق العمومي يف اجلزائرر نرررا ليةيرة 

عردد مر   الرراهرة إتتبرا هرذه  السياسة املالية يف اجلزائر. وقرد   للير  اليت يلعبها كأحد أهم أدوات
...( وذلك تبعا ملختلف مراح  السياسة النرريات االقتصادية )قانون واجنر، نررية التنمية ملوسغراف

 االقتصادية اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري. 
 : اإلنفاق العمومي، قانون واجنر، نررية التنمية، أثر اإلزاحة. الكلمات المفتاحية

 
Abstract:  

 This paper aims to study the increasing of public spending in 
Algeria because it’s Fiscal policy tools in Algeria. We analysed this 
phenomenon using a few economic theories (Wagner's law, 
development theory of Musgrave...), respecting the different stages of the 
Algerian economy. 
Keywords: Public Spending, Wagner's law, Theory of Development, 
Impact of Displacement. 

 تمهيد:
يشرررت  ترررردل  الدولررررة يف اديرررراة االقتصررررادية أو انسررررحاهبا واحرررردا مرررر  ال  ررررايا ادساسررررة           

، حيرر  واجلدليررة والرريت ال تررزام لترر  مسرراحات هامررة للدراسررة والن ررارب إررم االقتصرراديم عرر  الررزم 
يف كر  مررة  ةالعمومي قد مرت إعدة مراحر  مترأثر يرهر تاريخ الفتر االقتصادي أن سياسة اإلنفاق 

إأفتار خمتلف املردار  االقتصرادية انقاقرا مر  املدرسرة التاسريتية املناديرة إ ررورة التردل  ا د  
للدولرررة يف اديررراة االقتصرررادية، مررررورا إاملدرسرررة املاركسرررية املناديرررة إ ررررورة تررردل  الدولرررة يف النشرررا  

 رررورة ترردل  الدولررة يف اديرراة االقتصررادية مرر  أ رر  لفيررز الداعيررة إاالقتصررادي، واملدرسررة التينزيررة 
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القلرررررري التلرررررري أو املدرسررررررة الن ديررررررة املعت رررررردة إ رررررررورة إح ررررررا  الدولررررررة عرررررر  الترررررردل  يف النشررررررا  
وإالرغم م  التأثري الذي أحدثته هذه التيارات الفترية علر  . االقتصادي، وغري ذلك م  املدار ..

دور الدولررة قررد ترراريخ الفتررر االقتصررادي أن توسررأ أو الررت لظ، يرهررر سياسررة اإلنفرراق العمررومي إال
عرررف تقررورات ملحوظررة علرر  مرردمل ال رررنم املالرريم  ررا أثررر علرر  دور امل سسررات ادتوميررة ومرردمل 

  تدللها يف االقتصاد.
 يف الدوم النامية ولصوصاسياسة اإلنفاق العمومي شتلت وإغض النرر ع  هذه التيارات الفترية 

أدمل  إىل التوسررررأ يف اإلنفرررراق العمررررومي إرررروترية  ررررا لتحفيررررز ودعررررم النشررررا  االقتصررررادي،  مررررةأداة ها
هامة تستخد  إغرض التأثري يف االقتصاد الروين  حي  أصبح  وسيلة مستمرة وتنو  وتوسأ هياكله 
تعتمرد يف تنفيرذ خمتلرف لققهرا الردوم الناميرة الريت  وتعتر  اجلزائرر أحرد .وعل  كافرة  وانري امتمرأ

لتاف املناهج ع  الزم  وإا أةية متزايدةوإذلك ف د احت   التنموية عل  سياسة اإلنفاق العمومي
 االقتصادية املتبعة.

املتعل رة اإلحاينرة إاجلوانري ا ساسرية إىل هتردف هذه الورقة البحثيرة  فتن  ا سبقانقاقا م         
وذلك مر  لرام للير  ظراهرة إلرو اإلنفراق العمرومي يف اجلزائرر  إسياسة اإلنفاق العمومي يف اجلزائر
وذلك تبعا ملختلف مراح  السياسة االقتصادية املتبعة يف اهلامة إتتبا  عدد م  النرريات االقتصادية 

  اجلزائر.
I .:تزايد اإلنفاق العمومي في الفكر االقتصادي 

العامرة علر  دور ال ررائي يف االقتصراد مهملرة لام ال رن التاسأ عشر ركزت أدإيرات املاليرة       
أعمام االقتصادي واجنر حوم ظراهرة تزايرد النف رات  نفاق العمومي، فما عدملالدور الذي يلعبه اإل

العامة مل ت ز أي أعمام هامة عنيت هبذه الراهرة. وقد استمر ذلك حىت أزمة التساد العريم أي  
ومي يف االقتصرراد. ويف وقررت الحررق وإسرربي ادا ررة لرر امج إرردأ االهتمررا  إالرردور اهلررا  لعنفرراق العمرر

إعادة البناء االقتصادي والرفاه العا  إعد ادرب العاملية الثانيرة أظهرر العديرد مر  ا ر اء االقتصراديم 
االهتمرررا  إدراسرررة  ظررراهرة تزايرررد اإلنفررراق العمرررومي، ومنرررذ ذلرررك ادرررم عرفرررت ا دإيرررات االقتصرررادية 

: التحلي  الذي قدمه ك    املالية العامة تنوعا كبريا.  وم  أهم هذه ا دإياتاملهتمة هبذا اجلاني م
مررر  أدولرررف واجنرررر، أثرررر اإلزاحرررة عنرررد إيتررروم ووايزمررران، إلررروذم التنميرررة وتزايرررد اإلنفررراق العمرررومي لرررر 

Musgrave. 
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أوم مرر  الحررو و ررود عاقررة ا اإيررة إررم مسررتومل  يعترر  أدولررف وا نررر :قررانون نانجرررطررر  .  1
ور االقتصادي وح م النف ات العامة، حي  إىن ماحرته م  الت ارب التارخيية  وائ  مراح  التق

التصنيأ يف أوروإا عامة وأملانيا عل  و ه ا صوص حي  أورد يف حبثه حوم أنشقة الدولة أن هنام 
اجترراه مسررتمر وررو توسرريأ وتتثيررف يف وظررائف الدولررة عرر  الررزم ، كررون أ ررا هتررتم إوظررائف  ديرردة 

، حير   راء يف كتاإره اأسرا  االقتصراد السياسريا الرذي 1إلافة إىل ما كانت ت رقلأ إره مر  قبر 
أي أن  2.اأنررره اكلمرررا أصررربح امتمرررأ أكثرررر ل ررررا، كلمرررا زادت تتلفرررة الدولرررة 1863ولرررعه سرررنة 

الت ررد  اال تمررراعي علرر  املررردمل القويررر  يرر دي إىل إلرررو وظررائف الدولرررة والررريت إرردورها تررر دي إىل إلرررو 
 م  أك  مبعدم مقلق ونسيب يف نشاينها االقتصادي وهو ما ي دي إىل زيادة ح م النف ات العامة

 . 3الوين  الناتج م  الفرد نصيي زيادة معدم
حردد واجنرر ثراس أسرباب رئيسرية لزيرادة اإلنفراق العمرومي  أ. زيادة اإلنفاق العمومي عند نانجرر:

 :4وهي
يعرررد الت رررد  التتنولرررو ي أوم أسرررباب تزايرررد اإلنفررراق العمرررومي، فمرررثا إذا  التقررردل التكنولررروجي: -

قامت الدولة إاقتناء أنرمة دفاعية حديثة ومتقورة أو حصلت عل  معدات ينبية عالية اجلودة، فتنه 
  ح م النف ات العامة سيرتتي عل  هذا ارتفا  يف

إن التصرنيأ وهيمنررة ال قرا  ا رراص  الزيرادة فرري التصرنير نارتفررات معرردالت النمرو االقتصررادي: -
علرر  النشررا  االقتصررادي علرر  حسرراب نشررا  الدولررة، سرري دي إىل ارتفررا  ح ررم النف ررات العامررة 

 لف املستويات هبدف تنريم االقتصاد، إلافة إىل ما قد يرتتي ع  ذلك م  آثار سلبية عل  خمت
حي  أ ا ت ود إىل ارتفا  العديد م  النف ات العامة، كالبىن التحتية، التعليم  الزيادة السكانية: -

  واملرافق الصحية مثا.
 ميت  توليح قانون واجنر إيانيا م  لام الشت  البياين التايل:  وإناء عل  هذا
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 5ل انون واجنراملنحىن املمث   (:1الشت  البياين رقم )   
 
 
 
 
 
 
 

Source : S.N. Chand , Public Finance, Atlantic Publisher and Distributors, India, 
2008, p 151. 

يعتر  القررا الرذي قدمره قرانون واجنرر غرري والرح املعرامل، كمرا ب. الطر  الرياضي لقانون نانجر: 
ريالررري، حيررر  أن ال رررانون مبررر  علررر  ماحررررة إسررريقة حررروم زيرررادة أنررره مل ي رررد  قانونررره يف شرررت  

.  غرري أن هرذا القررا البسريل والصرياغة الغرري دقي رة التوسأ يف اإلنفاق العمومي وهو ما انت رد عليره
العديرد مر  البراحثم، الرذي  قراموا إت ردا تفسرريات خمتلفرة لره حير  إرذلت ل انون واجنر قد  ذإت 

لررام سررتينيات ال رررن العشررري ، ليرتا ررأ االهتمررا  إرره إىل السرربعينيات يف ذلررك العديررد مرر  اجلهررود 
والثمانينيررات. ومررأ ذلررك ف ررد أحيررت التقررورات يف االقتصرراد ال ياسرري والتغررري يف أإلررا  إلررو اإلنفرراق 

أن العديرررد مررر  االلتبرررارات إاسرررتخدا  ا سررراليي الررريت العمرررومي البحررر  يف هرررذه الفرلرررية، حيررر  
الرذي أدمل و  6ادردي  كران هلرا أثرر ملحرو  علر  البحر  يف قرانون واجنرر ي دمها االقتصراد ال ياسري

، 1960إىل تقوير أكثر م  مخس إصدارات ريالية هلذا ال انون واليت   التح ق منها جتريبيرا منرذ 
ومأ ذلك فا يو د أي معيار حاسم الختاذ ال رار ا نسي حروم أي واحردة مر  النسرخ السرتة هرو 

 اجلدوم املوايل ملخصا  هم هذه ا ينروحات. وميث  .7ا نسي وا قنأ
 
 
 
 

 الزمن

G/Y 
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 8(: ا ينروحات املختلفة ل انون واجنر1اجلدوم رقم )

Source: Satish Verma , Rahul Arora, Does The Indian Economy 
Support Wagner’s Law? An Econometric  Analysis , Eurasian 

Journal Of Business And Economics, 2010, p 82. 
 أطرنحة أثر اإلزاحة عند "بيكوك" ن" نايزمان": . 2

العمررومي ال ميترر  أن يررتم قررد  اإيترروما و اوايزمررانا ينرحهمررا علرر  أسررا  أن التزايررد يف اإلنفرراق 
إشرررت  يف  يرررأ االقتصررراديات إشرررت  مقلرررق، كمرررا اعت رررد الباحثررران أن نسررربة النف رررات العامرررة إىل 
الناتج احمللي اإل ايل مل يتبأ اجتاها سلسا يف حركة النف ات العامة، إ  ظهر يف اجتاه قفزات صعودا 

 حرداس التارخييرة التر مل كرادروب، ونزوال عل  فرتات مت قعرة. هرذه ال فرزات تترأثر إصرفة كبررية إا
 :9وإناء عل  ذلك ف د قدما التفسري املوايل

يعتمد ارتفا  اإلنفاق العمومي إىل حد كبري عل  لصي  اإليرادات، وإالتايل م  أ   التوسأ يف  -
 اإلنفاق العمومي فا إد م  لصي  املزيد م  اإليرادات 

رقم 
 الطر 

 معادلة االنحدار الطر 

 األطرنحات المطلقة

1 Peacock-Wiseman 
(1961) 

Ln GE = a+b Ln GDP +ut 

2 Gupta (1967) Ln (GE / P) =   a +b Ln (GDP / P) +  
ut 3 Goffman (1968) LnGE = a + b Ln (GDP / P)+ ut 

4 Pryor (1969) Ln GCE =a  +  b Ln GDP +   ut 

 األطرنحات النسبية
5 Musgrave (1969) Ln ( NGE / NGDP) = a + b Ln (GDP 

/ P) +  ut 6 Mann (1980) Ln (NGE / NGDP) =  a +  b Ln GDP 
+  ut 
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إرم مسرتومل اإلنفراق العمرومي ومسرتومل لمر  املزيرد  هنام و ود ف روة كبررية إرم توقعرات النرا  -
م  ال رائي. ولذلك، ميت  للحتومات أن تت اهر  املقالري الريت يت رد  هبرا موايننوهرا فيمرا يتعلرق 
إا ررردمات العموميررررة املختلفررررة، لصوصررررا، عنرررردما لصرررري  اإليرررررادات يف ظرررر  معرررردالت ثاإررررت مرررر  

 ال رائي 
عررردالت ال ررررائي حيررر  أ رررا توسرررأ اهليتررر  ال ررررييب لرررام أوقرررات ادرررروب تزيرررد ادتومرررة يف م -

لتوليرررد املزيرررد مررر  ا مررروام لتلبيرررة الزيرررادة يف نف رررات الررردفا  والررريت يت بلهرررا املوايننرررون نتي رررة لررروعيهم 
 إ رورهتا. غري أنه إعد ادرب، قد تب   معدالت ال رائي عل  حاهلا نتي ة اعتياد املوايننم عليها.    

   معدالت ال رائي عل  حاهلا نتي رة اعتيراد املروايننم عليهرا،  را يرتتري إعد ادرب قد تب ومبا أنه
عنه الزيادة يف ح رم اإليررادات العامرة. وإالترايل فرتن هرذه الزيرادة يف اإليررادات ستتسربي ارتفاعرا يف 
اإلنفاق العمومي وهو مرا أينلرق عليره الباحثران اأثرر اإلزاحرةا. والشرت  املروايل يولرح شررحا مبسرقا 

 راهرة.هلذه ال

 أثر اإلزاحة عند اإيتوما و اوايزمانا (:2الشرت  البرياين رقرم )       
 

 
 
 
 
 

اآلثرار االقتصرادية الكليرة لسياسرة اإلنفراق العمرومي: دراسرة وليد عبد ادميد عايري،  المصدر:
القبعرررة ا وىل، متتبرررة حسرررم العصررررية ، إرررريوت، تطبيقيرررة قياسرررية لنمررراة  التنميرررة االقتصرررادية، 

 .58ص   ،2010
 . Yم  الدل  الوين   G: حصة النف ات العامة G/Y : الزم  tحي  متث : 

G/Y 

t 

t1 t3 t2 t4 
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ناحررو مرر  الشررت  البيرراين أن حرراالت ا زمررات أو ادررروب الرريت تنرردلأ عرر  الررزم  ترر دي إىل إررروز و 
والذي  1tادا ة إىل زيادة اإلنفاق العمومي م  أ   موا هة هذه ا زمات، حي  أنه وعند الزم  

 2t( مرأ اففراض ينفيرف عنرد 2t -1tلرام الفررتة )  G/Yميث  إداية ا زمة ناحو ارتفا  النسربة
والرريت متثرر  الن قررة الزمنيررة الرريت تنتهرري عنرردها ا زمررة، لتب رر  وافرررة علرر  نفررس املسررتومل ت ريبررا حررىت 

2t- لام الفرتة الزمنية ) G/Yتبدأ أزمة  ديدة ومرحلة ألرمل م  ارتفا  النسبة  3tالن قة الزمنية 
3t .وهتذا ) 
أن ظررراهرة إلرررو اإلنفررراق اقررررتا : Musgrave. نمررروة  التنميرررة نتزايرررد اإلنفررراق العمرررومي لرررر 3

العمومي ذات صلة إنمل النمو والتنمية يف امتمعات. حي  أن خمتلرف مراحر  التنميرة االقتصرادية 
تشرررا كيررف مييرر  اإلنفرراق العمررومي إىل الزيررادة عنرردما ينمررو فيرره االقتصرراد مرر  اقتصرراد ت ليرردي إىل 

 اقتصاد صناعي. 
تبعررررا لل انرررري الرررروظيفي  (Musgrave)صررررنف  :(Musgrave)أ. نظررررائد الدنلررررة عنررررد 

 :10للنف ات العامة وظائف السلقات العامة يف قيامها إالنشا  املايل إىل ثاس وظائف أساسية
: تعمررر  الدولررررة علررر  ختصررريظ املررروارد اإلنتا يرررة لتح يرررق ا هررررداف نظيفرررة تخصررريص المررروارد -

: إنررارة الشرروار  أو اقتصرراديا وأ أو اال تماعيررة ا كثررر إرلرراء دا ررات امتمررأ، )علرر  سرربي  املثررام
 الدفا  الوين   العوام  ا ار ية مث  فرض لريبة إلعادة تدوير النفايات( 

تعمرر  الدولررة وإاسرتخدا  السياسررة ال ررريبية علرر   نظيفرة التوزيررر العق نرري للرردثوو نال رررنات: -
خرتلل إعادة توزيأ الردل  مر  أ ر  ل يرق العدالرة اال تماعيرة.  ومر  ا مثلرة علر  ذلرك: النررا  امل

 للحماية اال تماعية )التأمم واملساعدة( 
 ري علر  الدولرة أن ت رم  النمرو االقتصرادي   نظيفة تنظيم النشرا  االقتصرادي ناسرتقرار : -

 مأ احرتا  التوازن االقتصادي العا  )العمالة التاملة، والتوازن ا ار ي واست رار ا سعار(. 
مررر  أ ررر  لليررر  ظررراهرة النف رررات العامرررة، انقلرررق التنميرررة:  ب. نمرررو اإلنفررراق العمرررومي نمراحررر  

(Musgrave)   مرر  فترررتم: أوهلمررا حرروم كررون املرحلررة التنمويررة الرريت ميررر هبررا االقتصرراد لترر  أةيررة
كبرية يف لديرد ح رم اإلنفراق العمرومي كرون أن الدولرة هري مر  تتتفر  إرذلك، وثانيهمرا حروم أن 

دولة تتناسي مأ إلو متوسل نصيي الفرد م  الدل  الوين ، ادا ات الغري أساسية اليت تشبعها ال
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والريت عرر  عنهررا مبرونررة القلرري علرر  ا رردمات العامرة. وتبعررا هلررذا ف ررد قسررم مراحرر  التنميررة إىل ثاثررة 
 : 11مراح 
وتتقلررري هررذه املراحررر  نف ررات مرتفعرررة علرر  التعلررريم، الصررحة، العدالرررة  :مراحرر  التطرررور األنلرر  -

وال انون والبنية التحتية لاقتصاد )املعروفة إاسرم رأ  املرام اال تمراعي للنف رات العامرة( وحير  أن 
االدلرررار ا ررراص غرررري كررراف لتمويررر  هرررذه النف رررات الازمرررة فتنررره ويف هرررذه املرحلرررة يشرررت  اإلنفررراق 

م  الناتج اإل ايل. وتتصاحي هذه ادالة مأ معردالت منخف رة مر  الردل  العمومي نسبة عالية 
دلرر  الفررردي إالتررايل ينلرري مرتفررأ علرر  ا رردمات العامررة، كمررا تتررزام  هررذه املرحلررة مررأ مسررتويات 

فردي منخفض، واليت يرتتي عليها أن يتون القلي علر  ا ردمات العامرة منخف را  ردا والسربي 
 ادا يات ا ولية  يعود لتون الدل  خيصظ لتلبية

وتشرهد زيرادة معتر ة  يف االدلرار ا راص م ارنرة إاملرحلرة ا وىل، حير   مراح  النمو الوسط : -
يبردأ االسررتثمار ا راص مبسرراةته تردر يا يف االقتصرراد متمرا إررذلك دور االسرتثمار العررا ، لغايررة أن 

 فاقات السوق. يصبح دور الدولة دورا تتميليا لل قا  ا اص ف ل فيما يعلق إتل
يصاحي هذه املرحلرة مسرتويات مرتفعرة مر  الردل  : المراح  األثيرة للتطور)مراح  النضج( -

الفردي وإالتايل فرتن معردالت اإلنفراق علر  ا ردمات ا ساسرية ميير  إىل االففراض كرون أن معررم 
مالية لاصة . لت  م   هة ألرمل يزداد القلي عل  السلأ التهذه ادا يات ا ساسية   تلبيتها

اليت لتام إىل االستثمار العا  التتميلي )مث  خمتلف مراهر التح ر كالسيارات السريعة واملنشآت 
وإالتايل فتن ادا ة املتزايدة يف امتمعات لليد العمالة املاهرة ي دي إىل زيادة اإلنفاق  الفخمة ...(،

إالنسرربة للم تمررأ كترر . ي رراف إىل علرر  التعلرريم إىل أن تصرربح علرر  وررو متزايررد  يرردة االسررتثمار 
  هذا زيادة التحركات الستانية ت دي إىل تقوير ا حياء الف رية يف املدن...

هذه العوام  وغريها ت دي مرة ألرمل إىل زيادة يف اإلنفاق العمومي لتر  مر  أ ر  ل يرق مزيرد مر  
 الرفاهية اال تماعية واالقتصادية. 

نفرررراق العمررررومي نسرررربة إلرررر  النرررراتج الررررداثلي عنررررد جررررر. مالررررر المرننررررة نالميرررر  الحرررردي لإ
(Musgrave):   قرررا(Musgrave)  إ يرررا  كمررري لرررراهرة تزايرررد النف رررات العامرررة يف الررردوم

الناميررة وذلررك إاسررتخدا  م شررري مرونررة النف ررات العامررة وامليرر  ادرردي هلررا نسرربة إىل النرراتج الررداللي 
 اإل ايل. وقد التار جمموعة م  الدوم م  ا رإأ قارات عل  أسا  توفر البيانات إصورة كافية.
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 يا  لدر ة است اإة متغري ما للتغريات اليت تقررأ علر  متغرري ثران، وتعرف املرونة عموما عل  أ ا م
أما مرونة النف ات العامة فهي تعر  عر  نسربة الزيرادة يف النف رات العامرة إىل الزيرادة يف النراتج احمللري 

 :13. ويتم حساإه إالشت  التايل12اإل ايل
 
 
 

 وناحو أن معام  مرونة اإلنفاق العمومي يرهر  مدمل است اإة هذا اإلنفاق للتغريات يف الناتج 
الداللي، وما إذا كان هذا اإلنفاق يرتبل إصورة منترمة إالتغريات يف الناتج الداللي، فهو إذلك 
ي يس العاقة إم متغريي  ةا التغري النسيب يف اإلنفاق العمومي والتغري النسيب يف الناتج احمللي، فتذا   

امة تزداد مبعدالت إلو كان معام  املرونة أك  م  الواحد الصحيح، فهذا يع  أن النف ات الع
 تفوق النمو يف الناتج احمللي اإل ايل والعتس. 

أما إالنسبة مل شر املي  اددي لعنفاق العمومي فيعرف عل  أنه التغري يف النف ات العامة إىل التغري 
 . ويعق  إالعاقة التالية: 14يف الناتج احمللي اإل ايل

 
 

حيرر  أن امليرر  ادرردي يبررم ذلررك اجلررزء مرر  الزيررادة يف النرراتج والرريت تررذهي كتنفرراق عمررومي فتلمررا 
 . 15ارتفأ املي  اددي ذم عل  زيادة اإلنفاق مبعدم أك  م  زيادة الناتج احمللي

.II ئر:افي الجز  تطور اإلنفاق العمومي ظاهرة 
إن اجلزائر م  الدوم النامية اليت التارت غداة است اهلا الوين  أن تلعي الدولة دورا فعاال          

أُنشررا النمرروذم التنمرروي اجلزائررري علرر  مرر  أ رر  ل يررق التنميررة االقتصررادية، ولتح يررق هررذا اهلرردف 
زائررري يف احرإرره مرر  غررذي االقتصرراد اجل، وإالتررايل ف ررد 1967أسررا  التنميررة املخققررة املركزيررة سررنة 

أ ررر  التنميرررةا إسياسرررة إنفررراق عمرررومي موسرررعة،   متويلهرررا عررر  ينريرررق اإليررررادات املتأتيرررة أسرررا  مررر  
صادرات  ققا  احملروقات، وقد حافرت السلقات العامرة علر  التوسرأ املرايل والن ردي  را أدمل إىل 

و مرررا أدمل هرررذا إىل ارتفرررا  معررردالت الت رررخم والررردي  ا رررار ي وزيرررادة ال يرررود علررر  الرررواردات، وهررر
حرردوس الررتاالت هيتليررة عمي ررة يف االقتصرراد اجلزائررري والرريت أ رر ت السررلقات إىل التخلرري عرر  

الناتج  / التغير النسبي فيمرونة اإلنفاق العمومي = التغير النسبي في اإلنفاق العمومي
 المحلي اإلجمالي

ي اإلجماليفي اإلنفاق العمومي / التغير في الناتج المحلالميل الحدي لإلنفاق العمومي= التغير   
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إلوذم التنمية املخقل الذي أثبت ع زه ع  ل يرق التنميرة االقتصرادية والرفراه اال تمراعي،  را دفرأ 
ات املاليرة الدوليرة قصرد تنفيذ إرامج إصاحات هيتلية إالتعاون مأ امل سسرإىل  1989إاجلزائر يف 

 تبعررا لررذلك، و حتيمررةتصررحيح االلررتاالت املاليررة التليررة، وذلررك مرر  لررام تررداإري ماليررة ون ديررة 
انسرررحبت الدولرررة مررر  امرررام االقتصرررادي، و  ولرررأ لرررواإل وإ رررراءات ت شرررفية مررر  أ ررر  ترشررريد 

                                                   اإلنفاق العمومي وإعادة التوازنات التلية االقتصادية.
وحبلرروم ا لفيرررة الثالثررة أصررربحت اجلزائررر مسرررتعدة السررتمناف العمليرررة التنمويررة مسرررتفيدة مرر  التوسرررأ 

اعتمرادا علر   ا منح الدولة فرصة العودة إىل الوا هة  1999ال وي ل قا  احملروقات إدًء م  سنة 
ي أهرم عناصرر القلري التلري والريت مر  شرأ ا الفتر التينزي الذي ي كد عل  أن النف ات العامة ه
اسررتخدا  سياسررة اإلنفرراق العمررومي إلينرراق التررأثري علرر  ح ررم النرراتج احمللرري اإل ررايل، وإالتررايل   

والررريت متثلرررت أساسرررا يف إررررامج  2001ديناميتيرررة واسرررعة مررر  إررررامج إعرررادة االعمرررار سرررنة  2001
 اإلنعارب ودعم النمو االقتصاديم.

: تعتمررررد السرررلقات العامررررة يف اجلزائررررر ومنررررذ العمررررومي نحجررررم ترررردث  الدنلررررة تزايرررد اإلنفرررراق. 1
االسرررت ام أساسرررا علررر  اإلنفررراق العمرررومي لتقررروير االقتصررراد وللرررق فررررص عمررر  للسرررتان املتزايرررد 
عررددهم، وعلرر  هررذا ا سررا  عرفررت ال رريم املقل ررة للنف ررات العامررة تزايرردا كبررريا كمررا يولررح الشررت  

 املوايل.
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 تقور ح م اإلنفاق العمومي ومعدم التغري يف اإلنفاق العمومي لام  (:3البياين رقم )الشت  
 (2011-1963الفرتة )

 
 (.1اعتمادا عل  امللحق )  اعداده  المصدر:

مليرار دينرار  2.24ناحو م  الشرت  البيراين املنحر  املتصراعد للنف رات العامرة، ف رد تقرورت مر  
حيرررر    اسررررتخدا  اإلنفرررراق  ،2011سررررنة  دينررررار  زائررررريمليررررار  8272.01إىل  1963سررررنة 

العمررومي كرررأداة لتح يررق خمتلرررف أغررراض السياسرررة االقتصررادية، وعلررر  الررتاف املنررراهج االقتصرررادية 
 . وميت  ت سيم التحلي  حبسي إىل ثاثة مراح  رئيسية:كما سبق لنا الذكر  املتبعة

ت فيهررا السررلقات العموميررة وهرري املرحلررة الرريت اعتمررد (:1989-1963المرحلررة األنلرر  ) -
علررر  الرررنهج االشررررتاكي مررر  أ ررر  ل يرررق التنميرررة الشررراملة، حيررر  أصررربح التوسرررأ يف ال قرررا  
العمومي الفلسفة االقتصادية اجلزائرية اليت ينرر إليها عل  أ ا وسيلة إلعادة هيتلرة االقتصراد 

ا التو ره حرىت سرنة الوين . ي اف إىل هذا وتبعا هلرذا   تو يره اإلنفراق العمرومي لتح يرق هرذ
أي  توقفت االسرتثمارات العامرة إسربي اففراض عائردات الرباد وع زهرا عر  تغقيرة  1986

املسررررتلزمات االسررررتثمارية. وقررررد إلررررل معرررردم التغررررري يف النف ررررات العمررررومي لررررام هررررذه الفرررررتة 
. و در إنا الذكر أنه يف هذه املرحلة م  مسار االقتصراد اجلزائرري وعلر  الررغم مر  17.9%

، حررررررافو اإلنفرررررراق العمررررررومي علرررررر  منحرررررراه 1981ففرررررراض يف اإليرررررررادات الررررررذي إرررررردأ يف اال

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1
9

6
3

1
9

6
6

1
9

6
9

1
9

7
2

1
9

7
5

1
9

7
8

1
9

8
1

1
9

8
4

1
9

8
7

1
9

9
0

1
9

9
3

1
9

9
6

1
9

9
9

2
0

0
2

2
0

0
5

2
0

0
8

2
0

1
1

اإلنفاق العمومي معدل التغير في اإلنفاق العمومي
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مر  النراتج اإل رايل( والريت   متويلهرا عر  ينريرق االقررتاض علر  ورو  %30التصاعدي )نسربة 
 متزايد م  ا ارم. 

لام هذه املرحلة ع دت اجلزائر اتفاقيات االستعداد (:  2000-1990المرحلة ال انية ) -
وقرد و ره   %37( وقد عرف معدم نزايد اإلنفاق العمرومي 1995-1990 م  )االئتماين

-1995أساسررررا لعنفرررراق علرررر  الرواترررري وتسرررررديد املديونيررررة العموميررررة، أمررررا لررررام الفررررررتة )
( فتمررا يرهررر مرر  الشررت  البيرراين  ملعرردم التغررري يف اإلنفرراق العمررومي أنرره قررد ت لررظ 1998

حات اهليتلية وت ليظ ح رم اإلنفراق العمرومي، وذلك إسبي التزا  الدولة جبملة م  اإلصا
ارتفرررأ ح رررم اإلنفرررراق  2000. وحرررىت سررررنة %16.79وقرررد إلرررل معررردم التغررررري يف اإلنفررراق 

 نتي ة النتهاء مشروينية  اتفاق اجلزائر مأ امل سسات املالية الدولية.. %22.5العمومي إر 
 النمرو االقتصراديم، إرامج اإلنعرارب ودعرم ومتث  مرحلة(: 2011-2001المرحلة ال ال ة ) -

 1321وناحو يف هذه املرحلة زيرادة متسرارعة يف ح رم اإلنفراق العمرومي الرذي انت ر  مر  
عشررر  11مليررار دينرار أي أنره قررد ت راعف إسرتة مرررات لرام  8272,01مليرار دينرار إىل 

سنة ف ل. وما يفسر هذا هو إتبا  السلقات لسياسة إنفاقية توسرعية ت رو  علر  أسرا  لرخ 
 مالية لخمة يف االقتصاد. موارد 
نسررتخلظ  ررا سرربق أن لليرر  تقررور اإلنفرراق العمررومي إا رقررا  املقل ررة يرهررر تزايرردا عرر             

الررزم ، غررري أنرره وكمررا ذكرنررا يف اجلررزء النرررري فررتن هررذا التحليرر  ال يتفرري للحتررم علرر  ظرراهرة إلررو 
النف ات، وهلذا سن و  إنسي اإلنفاق العمومي إىل أهم م شرات التقور االقتصادي د م للدولرة، 

 شر الناتج احمللي اإل ايل. وم  أ ر  هرذا نتنراوم الشرت  املروايل والرذي يولرح منحر  تقرور  وهو م
كرر  مرر  النف ررات العامررة كنسرربة مرر  النرراتج احمللرري اإل ررايل يف اجلزائررر والنف ررات العامررة لررام الفرررتة 

(1963-2011 .) 
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ناتج احمللي اإل ايل لام (: تقور النف ات العامة والنف ات العامة إىل ال4الشت  البياين رقم )   
(2011-1963) الفرتة

 
 .(1اعتمادا عل  امللحق )   اعداده المصدر:

كماحرة أولية للشت  يتبم لنا أن املنحنيم ال يتحركران يف نفرس االجتراه إذ أن منحرىن )النف رات 
العامرررة  العامرررة كنسررربة مررر  النررراتج احمللررري اإل رررايل( ال يتحررررم إشرررت  متناسرررق مرررأ منحرررىن )النف رررات

اإل اليررة(، حيرر  أن هررذا ا لررري يألررذ منحرر  تصرراعديا علرر  ينرروم الفرررتة، لترر  إشررت  متبرراينا 
(، ومررررر  ا 1999-1992(، ومررررر  ا متسرررررار  لرررررام الفررررررتة )1991-1963لرررررام الفررررررتة )

، 2009( ولصوصرررررا لرررررام السرررررنوات  2011-2000إشرررررت   رررررد متسرررررار  لرررررام الفررررررتة )
أمررررررررررررررررا إالنسرررررررررررررررربة     تصاعدي حاد وو ا عل .أي  لرم املنحىن إشت 2011و 2010

ملنحىن )النف ات العامة كنسبة م  النراتج احمللري اإل رايل( فيرهرر تذإرذإا يف حركتره عر  الرزم  فعلر  
 2011سبي  املثام ناحو أنه وإالرغم م  االرتفا  التبرري يف اد رم املقلرق للنف رات لرام سرنة 

ت النف رررررات العامرررررة إىل النررررراتج احمللررررري اإل رررررايل مليرررررار دينرررررار ف رررررد إلغررررر 8272,01والررررريت إلغرررررت 
مرر  النرراتج احمللرري اإل ررايل  %47.01والرريت سرر لت مررا ي رردر إررر  2008م اإرر  سررنة  39.85%

 –مليار دينار وهو ما يدعم القررا الرذي قدمره إيتروم  2303إينما إلل ح م  اإلنفاق العمومي 
، وليس إشت  مستمر مثلما ما  اء إه وايزمان حوم أن اإلنفاق العمومي يتزايد عل  شت  قفزات

 واجنر. 
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كمرا ذكرنرا يف اجلرزء النررري فتنره قرد : . اثتبار تحليلي لقانون نانجر عل  االقتصاد الجزائري2
. 16(roryP) صدرت هلذا ال انون عدد م  ا ينروحات الريالية، الرتنا منها الصيغة اليت قدمها 

وإالترررايل فسنسرررتخد  يف التبارنرررا ل رررانون واجنرررر اللوغررراريتم القبيعررري لعنفررراق العمرررومي االسرررتهاكي  
كم شررر علرر  تقررور ح ررم النف ررات العامررة، واللوغرراريتم القبيعرري للنرراتج الررداللي اإل ررايل كم شررر 

 tLn GCE = a  +  b Ln GDP + u               عل  التقور يف ح م أنشقة الدولة. 

إاسررررتخدا  ادرررز  اإلحصررررائية إلكسرررر  قرررردرت معررررامات معادلررررة أ. الداللررررة اإلحصررررائية للقررررانون: 
  تتون معادلة االودار عل  الشت :   ، وإالتايلعل  التوايل (0,41، 7,37)إر  (b,a)االودار لر 

Y = 0,4168X +  7,3733  
يعتس النموذم عاقة ارتباينية قوية إم اإلنفاق العمومي االسرتهاكي كمتغرري تراإأ والنراتج احمللري و 

مر  التغرري يف  85R( أي أن حروايل 585R%2اإل ايل كمتغري مست  ، )قيمرة معامر  التحديرد 
املتب يرررة فهررري  14.8Rاإلنفررراق االسرررتهاكي ادترررومي، مفسرررر مررر  النررراتج الرررداللي اإل رررايل أمرررا 

سرررررررررة مرررررررر  أسررررررررباب عشرررررررروائية غررررررررري والررررررررحة.  كمررررررررا يت ررررررررح لنررررررررا مرررررررر  التبررررررررار االحتمرررررررراالت مف
Probabilité لصوصررررررررا إالنسرررررررربة للنرررررررراتج احمللرررررررري اإل ررررررررايل، حيرررررررر    قيمترررررررره لررررررررميلة  رررررررردا ،

 داللررررة، وإالتررررايل نسررررتقيأ ادتررررم أن هلررررذا املتغررررري  0.05( أي أ ررررا أقرررر  مرررر  10-9× 2.5784)
إحصررائية كمررا أن ميرر  لررل االورردار سرريختلف عرر  الصررفر وإالتررايل هنررام عاقررة لقيررة معرر ة  إررم 

 احتمام التغري يف اإلنفاق االستهاكي العمومي والناتج الداللي اإل ايل.
تبرررم معادلرررة االوررردار أنررره إذا ارتفرررأ ح رررم النررراتج الرررداللي ب. التفسرررير االقتصرررادي للقرررانون: 

مليرار دينرار  زائرري، وهرو مرا يتنرا   0.416نرار فرتن ح رم النف رات العموميرة إرر اإل ايل مبليار دي
مأ قانون واجنر الذي ينظ عل  أن الزيادة يف الناتج إوحدة واحدة سي دي إىل زيادة أك  يف ح م 
اإلنفرررراق العمررررومي.  وميترررر  أن نفسررررر هررررذا  إررررالرغم مرررر  انقبرررراق هررررذا ال ررررانون علرررر  العديررررد مرررر  

ة املت دمررة منهررا، أن النمررو االقتصررادي هررو عمليررة مع رردة، وأن التغررري يف ح ررم االقتصرراديات لاصرر
 النف ات العامة يف اجلزائر ال تعتس لوحدها التغري يف مستومل التقور االقتصادي. 

: (Musgrave)تفسرررير ظررراهرة تزايرررد اإلنفررراق العمرررومي باسرررتخدال نمررروة  التنميرررة لرررر . 3
علرر  مسرررية االقتصرراد اجلزائررري جنررد أنرره قررد ( Musgraveإلرروذم التنميررة الررذي ولررعه ) إتسرر ا 

عاشرررت اجلزائرررر مرحلررررة  1967عررررف الرررقراإا والررررحا، حيررر  أنررره غررررداة االسرررت ام وحرررىت سررررنة 
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اانت اليررررةا إسرررربي التشرررروه الررررذي ميررررز االقتصرررراد اجلزائررررري، وغيرررراب مفهررررو  ح ي رررري للدولررررة ودورهررررا 
السرت رار السياسري. وهترذا فرتن معرامل االقتصادي حي  سادت الفول  االقتصادية واملالية وعد  ا

أيرررر    اعتمرررراد إلرررروذم تنمرررروي يعتمررررد أساسررررا علرررر   1967السياسررررة التنمويررررة مل تتبررررم حررررىت سررررنة 
 :17إسرتاتي يتم ةا

ورور هرذه االسررتاتي ية هرو إعقراء أولويرة للصرناعات الث يلرة، إستراتيجية الصناعات المصرنعة:  -
حي  تتمث  الوظيفة االقتصادية للصناعات املصنعة يف زيادة املصفوفة الصناعية )ال الي الصناعي( 
ووظائف اإلنتام ع  ينريق تزويد ك  االقتصاد مب موعات  ديدة م  املتائ  واآلالت اليت تسمح 

دي إىل إعادة اهليتلة االقتصادية واال تماعية يف اجلزائر. وإالترايل نسرتقيأ إزيادة إنتا ية العام  وت  
ال وم أن للصناعات املصنعة أرإعة لصائظ وهي أ ا صناعات ذات ح م كبري، تنتمي إىل ققا  

 وسائ  اإلنتام، كثيفة رأ  املام وصناعات تتقلي إمتانيات متوي  هامة. 
اهلردف الرئيسري مر  إسررتاتي ية الصرناعات املصرنعة : حير  أن إستراتيجية إح و الرواردات -

هو إزالة التبعية وو ا ارم )أو واولة الت ليظ منها عل  ا ق ( حي  أن كر  مرا يرتم إنتا ره 
يت ه وو الدال  وذلك لتغقية حا ات السوق الداللية لتوفري احتيا ات املواين  اجلزائري. 

 أما التو ه وو ا ارم فيتون وصور وقلي . 

يعل ا ولوية للخدمات اال تماعية العامة إ  منحها ل قا   وإالتايل فتن إلوذم التنمية اجلزائرية  مل
الصناعة عل  حساب  ال قاعرات ا لررمل كمرا سربق وولرحنا سراإ ا، حير  ركرزت  هرود الدولرة 
علر  إنراء اممعرات االقتصرادية التر مل مر  أ ر  إنترام وسرائ  اإلنترام )ماعردا إعرض االسررتثناءات 

 لسلأ الغذائية(.  واجلدوم املوايل يدعم هذا القرا.ال ليلة لبعض الصناعات ا فيفة كتعليي ا
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-1967(: االستثمارات العمومية وأولوية املسار التنموي يف اجلزائر لام الفرتة )2اجلدوم رقم )
1977) 

 (%الوحدة: )                                                                                

 اعتمادا عل  عدد م  املرا أ الساإ ة الذكر.   اعداده المصدر:

 (1977-1967الفرتة )توزيأ االستثمارات العمومية لام  (:5الشت  البياين رقم ) 

 
 م  إعداد القلبة اعتمادا عل  عدد م  املرا أ الساإ ة الذكر. المصدر:

الزراعة
14%

الصناعة
45%

القاعدة الهيكلية
10%

السكن
4%

ن التربية والتكوي
10%

السياحة
2%

النشاط االجتماعي
6%

القطاع االداري
3%

استثمارات أخرى
6%

 الفرتة التلية
(1967-1977) 
 ا قة الرإاعية الثانية

(1974-1977) 
 ا قة الرإاعية ا وىل

(1970-1973( 
 ا قة الثاثية ا وىل

 ال قا  )1967-1969)

 الزراعة 17 15 10,5 14,17
 الصناعة 49 45 43,5 45,83
 اهليتلية ال اعدة 10 8 14 10,67
 الست  3,7 5 5,1 4,60
 والتتوي  الرتإية 9,3 11 9 9,77
 السياحة 2,5 2,5 1,4 2,13
 اال تماعي النشا  2,6 2,5 13,3 6,13
 اإلدارية الت هيزات 4 3,5 1,3 2,93
 ألرمل استثمارات 9 6,5 1,9 5,80
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إذن فررتن الشرريء اهلررا  الررذي ناحررره يف النمرروذم اجلزائررري إتسرر اينه علرر  إلرروذم التنميررة لررر          
(Musgrave)تليهرا،   ، أن اجلزائر قد جتاهلت مراح  التنمية ا وىل وقفزت مباشرة للمراحر  الريت

ف د   إةرام اإلنفراق علر  االحتيا رات اال تماعيرة للم تمرأ  كرالتعليم والرتإيرة والتتروي  وخمتلرف 
مشرراريأ البنيررة التحتيررة )رأ  املررام اال تمرراعي للنف ررات العامررة( يف م اإرر  إقامررة ققررا  صررناعي رائررد 

مارات العموميرررة حيررر  أننرررا ناحرررو مررر  اجلررردوم احرررتام ققرررا  الصرررناعة اجلرررزء ا كررر  مررر  االسرررتث
، %10، ال اعررردة اهليتليرررة %10( علررر  حسررراب ال قاعرررات ا لررررمل )الرتإيرررة والتتررروي  45%)

 (. %4الست  
ي رررراف هلررررذا أن آلررررر لقرررروة ملراحرررر  النمررررو الوسررررق  والرررريت يصرررربح فيهررررا االسررررتثمار العررررا  متمررررا 

وإداية الثمانينيات  لاستثمار ا اص، واليت م  املفرتض أن تشهدها اجلزائر لام  اية السبعينيات
مل تتح رررررق، إسررررربي عرررررد  تررررروفر احملررررريل املائرررررم والررررررروف املشررررر عة )الرتسرررررانة ال انونيرررررة املائمرررررة، 
التحفيزات...( ل يا  ققا  لاص قروي إسربي الرنهج االشررتاكي الرذي اتبعتره اجلزائرر والرذي ي صري 

 دور ال قا  ا اص يف االقتصاد كما يولح الشت  املوايل:
لام الفرتة  ملساةة حبسي القبيعة ال انونية يف ال يمة امل افة اد ي يةا (:6رقم ) الشت  البياين

(1969-1984)

 
 اعتمادا عل :  اعداده  المصدر:

، مترررروفر علرررر  املوقررررأ 2001-1963الررررديوان الرررروين  لعحصررررائيات، ادسرررراإات االقتصررررادية:  -
http://www.ons.dz :2014أ05أ01، تاريخ الزيارة . 

1969 1973 1978 1984

القطاع العام 32 51 59 69

القطاع الخاص 68 49 41 40
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- A.Benachenhou, l’expérience Algérienne de planification 
et de développent (1962-1982), OPU, Algérie, 1982, p 16. 

الشرت  تقررور مسراةة ال قرا  العررا  علر  حسرراب ال قرا  ا راص، حيرر  أن مسراةة ال قررا  يُرهرر 
، لتتنراقظ تردر يا وليألرذ  %32م اإر   %68 قرا  العرا : أك  م  ال 1969العا  كانت سنة 

لتبلل  1984وللتقور سنة  %41م اإ   %59وذلك إر  1978ال قا  العا  ادصة ا ك  سنة 
لل قررا  ا رراص. ويفسررر هررذا إتررون اجلزائررر قررد اعتمرردت علرر   %40لل قررا  العررا  م اإرر   69%

 1986وإعرررد حررردوس ا زمرررة االقتصرررادية سرررنة ، رال قرررا  العرررا  لي رررود التنميرررة االقتصرررادية يف اجلزائررر
وقيامها إاإلصاحات االقتصادية إرعاية امل سسرات املاليرة الدوليرة، عرادت اجلزائرر إىل الن قرة ا وىل 

سياسررة تنمويررة  ديرردة تعقرري  2001، وذلررك لتتبررىن سررنة  1999مر  املراحرر  ا وىل للتنميررة سررنة 
ام لل قررا  ا رراص لي ررو  إىل  انرري ال قررا  العررا  )يف ا ولويررة لتشررتي  إررىن لتيررة قويررة وتعقرري امرر

 املراح  التالية( إدوره االقتصادي. 
-2001ختصيظ املوارد لم  إرنامج االنعارب االقتصادي لام الفرتة ) (:7الشت  البياين رقم )

2008) 

 
 اعتمادا عل  عدد م  املرا أ الساإ ة الذكر.  اعداده  المصدر:

البيراين أن اجلزائرر قرد أعقرت ا ولويرة ل قرا  ا شرغام العموميرة مر  أ ر  اجنراز ناحو مر  الشرت  
والتنميررة  %22، يليهرا التنميرة احملليرة إنسربة قردرها %40البرىن التحتيرة الازمرة وذلرك إنسربة إلغررت 

وذلررك هبرردف ترروفري املتقلبررات ا ساسرررية لبنرراء ققررا  لرراص قرروي، وإالتررايل فرررتن  %17البشرررية إررر 
قرررد لقرررت مراحررر  التقرررور  (Musgrave)اجلزائرررر ولرررام هرررذه الفررررتة وحبسررري إلررروذم التنميرررة لرررر 

دللررررررررت اجلزائررررررررر اجلررررررررزء الثرررررررراين مرررررررر  مراحرررررررر  التنميررررررررة لررررررررر  2004ا وىل،  وانقاقررررررررا مرررررررر  سررررررررنة 
(Musgrave)  ق ، حيرررررر  أننررررررا ناحررررررو ارتفررررررا  ح ررررررم املسرررررراةة وهرررررري مراحرررررر  النمررررررو الوسرررررر
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االقتصررادية لل قررا  ا رراص حبيرر  يصرربح االسررتثمار العمررومي متمررا لل قررا  ا رراص كمررا يولررح 
 الشت  البياين املوايل. 

 املساةة حبسي القبيعة ال انونية يف ال يمة امل افة اد ي ية (:8الشت  البياين رقم )

 
 :عل    اعداده اعتمادا المصدر:

-Office National des Statistiques, Présentation Des 
Principales Activités de L’ONS, Forum Journal Liberté, 
Alger, 25 Mars 2013, p 63. 

 -2001ناحررو مرر  الشررت  البيرراين أن مسرراةة ال قررا  ا رراص مررا فتررأت تتقررور لررام الفرررتة )  
م  إ ايل ال يمة امل افة اد ي ية. ويف  40%( حي  جتاوز معدم مساةة ال قا  ا اص 2008
، وهرو مرا يردم علر  إلرو ال قرا  50%ناحو أن مساةة ال قا  ا اص قد جتاوزت  2009سنة 

، ليدل  لام املراح  (Musgrave)ا اص تدر يا لام ا وىل م  إلوذم التنمية الذي قدمه 
حيرر  أصرربح ال قررا  العررا  متمررا  2009حرر  النمررو الوسررق ( الرريت تبتررد  مرر  سررنة الثانيررة ) مرا

 لنمو إنتام ال قا  ا اص. 
علر  االقتصرراد اجلزائررري منررذ  (Musgrave)نسرتخلظ أنرره وإتسرر ا  إلروذم التنميررة لررر            

إىل توفري البىن االست ام أن االقتصاد اجلزائري قد ختق  مراح  التقور ا وىل للنموذم واليت هتدف 
التحتيررة الازمررة للتنميررة االقتصررادية وخمتلررف االحتيا ررات اال تماعيررة، نتي ررة العتمرراد اجلزائررر علرر  
سياسة الصناعات املصنعة وإعقراء ال قرا  الصرناعي ا ولويرة م اإر  إةرام متقلبرات مراحر  التقرور 

لرة اإلصراحات االقتصرادية ودلروم االقتصراد اجلزائرري فيمرا إعرد يف مرح 1986ا وىل. وإعد أزمة 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

القطاع العام 53,6 52,5 53,5 57,3 57,3 57,2 57,2 58,6 45,3 48,5 51,8

القطاع الخاص 46,4 47,5 46,5 42,7 42,7 42,8 42,8 41,4 54,7 51,5 48,2
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إالتعاون مأ امل سسات املالية الدولية، عرادت اجلزائرر إىل الن قرة ا وىل وإدايرة مراحر  التقرور ا وىل 
يف إلررروذم التنميرررة مررر  لرررام ختصررريظ إمتانيرررات هامرررة لاسرررتثمار يف البنيرررة التحتيرررة إلرررافة لزيرررادة 

ايررة مراحرر  النمررو الوسررق  كررون أن اإلنفرراق إىل إد 2008اإلنفرراق علرر  التنميررة احملليررة، لتنت رر  يف 
 العمومي االستثماري م  لام ال قا  العا  أصبح متما لل قا  ا اص. 

وم  املفرتض نرريا أن تنت   اجلزائر فيما إعرد إىل املراحر  ا لررية للتقرور وهري مراحر  الن رج، أير  
ص، وينصري اهتمرا  الدولرة علر  يعرف اإلنفاق االستثماري العرا  اففالرا كبرريا لصراا ال قرا  ا را

اإلنفاق العمومي م  أ   ل يق الرفاهية االقتصادية واال تماعية للموايننم. وإالتايل يتو ري علر  
السررلقات العموميررة أن تتبررأ سياسررة ماليررة ثاقبررة ومصررممة حبتمررة وذلررك مرر  أ رر  ل يررق االسررت رار 

 غري نفقي مست با.  االقتصادي ومنح امام لل قا  ا اص م  أ   تنمية اقتصاد
مالري المرننة نالمي  الحدي لإنفاق العمومي  . ظاهرة نمو اإلنفاق العمومي في الجزائر:4

دراسرررة أي رررا ل (Musgrave) اسرررتخد  :(Musgrave)نسررربة إلررر  النررراتج الرررداثلي عنرررد 
م شري املرونة واملي  اددي لعنفاق العمومي نسبة إىل الناتج الرداللي ظاهرة إلو اإلنفاق العمومي 

كران م يرا  املرونرة أكر  مر    اجلزء ا وم م  الورقة البحثية أنره إذااإل ايل. وكما سبق وولحنا يف 
الواحرد الصررحيح فهررذا يعر  أن النف ررات العامررة ترزداد مبعرردالت إلررو تفروق معرردالت النمررو يف النرراتج 

إل ايل  أما إالنسبة مل شر املي  اددي فيمث  اجلزء م  الزيادة يف النراتج احمللري والريت ترذهي احمللي ا
كتنفاق عمومي، حي  أنه كلما ارتفأ املي  اددي لعنفاق العمومي دم ذلرك علر  زيرادة اإلنفراق 

ف ات العامة وإلو مبعدم أك  م  زيادة الناتج احمللي. وإالنسبة لل زائر ف د عرفت العاقة إم إلو الن
 يبم اجلدوم املوايل.  االحا كمالناتج احمللي اإل ايل تذإذإا و 
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 م شري مرونة اإلنفاق العمومي واملي  اددي له نسبة إىل الناتج احمللي اإل ايل يف اجلزائر (: 3اجلدوم رقم )

 .الباحثم : م  إعدادلمصدرا
السياسرررررة  مسرررررارل رررررد اعتمررررردنا يف ولرررررعنا هلرررررذا اجلررررردوم ت سررررريم الفررررررتات الزمنيرررررة حبسررررري          

االقتصادية يف اجلزائر. وناحو أن معام  املرونة قد جتراوز الواحرد الصرحيح لرام معررم الفررتات، 
والذي معناه أنه كلما زاد  1.25( معام  املرونة يساوي  1969-1967حي  أنه لام الفرتة )

، أمررا إالنسرربة للميرر  ادرردي لعنفرراق %1.25فررتن النفرراق العمررومي يررزداد إررر  %1إررر ح ررم النرراتج 
.  ويف الفررتة 0.28أي أنه إذا زاد الناتج إردينار واحرد سريزداد اإلنفراق إرر  0.28العمومي ف د إلل 

ف رل، أمرا املير  ادردي  %1.01( فيردم م شرر املرونرة علر  أن اإلنفراق ازداد إرر 1970-1979)
-1980لرررررام الفررررررتة ) دم. 0.26فيرهرررررر أن اإلنفررررراق يرررررزداد إرررررر  0.26ذي إلرررررل لعنفررررراق والررررر

 رررا يررردم علررر   1.73%يرتفرررأ ح رررم اإلنفررراق العمرررومي إرررر  %1( فتلمرررا يرررزداد النررراتج إرررر 1984
حساسرررية مرتفعرررة لعنفررراق العمرررومي يف هرررذه الفررررتة، وإالنسررربة للميررر  ادررردي لعنفررراق والرررذي إلرررل 

دم. غرررري أنررره ويف الفررررتة  67النررراتج يرتفرررأ ح رررم اإلنفررراق إرررر  دم مررر  1فيرهرررر أنررره إزيرررادة  0.67
 0.18و  0.53( س   كا م  معام  املرونة واملير  ادردي أد  قيمرة هلمرا إرر 1985-1989)

علرر  وهررو دليرر  علرر  اإل ررراءات املاليررة الصررارمة ولصوصررا مررا خيررظ نف ررات الت هيررز نتي ررة ليزمررة 
و  1.32املرونررة وامليرر  ادرردي لعنفرراق مرررة ألرررمل إىل االقتصررادية آنررذام. وارتفررأ كرر  مرر  معامرر  

( إررالرغم مرر  تقبيررق اجلزائررر لررام هررذه الفرررتة 1998-1990علرر  الترروايل لررام الفرررتة ) 0.33
إصرراحات اقتصررادية هيتليررة، وهررو داللررة علرر  ارتفررا  ح ررم اإلنفرراق العمررومي ولصوصررا نف ررات 

2011-2001 2000-
1999 

1998-
1990 

1989-
1985 

1984-
1980 

1970-
1979 

1969-
1967 

 المالر

2,18 0,83 1,32 0,53 1,73 1,01 1,25 

إلنفاق امرننة 
العمومي نسبة إل  
الناتج المحلي 
 اإلجمالي

0,68 0,24 0,33 0,18 0,67 0,26 0,28 

المي  الحدي 
لإنفاق العمومي 
نسبة إل  الناتج 
 المحلي اإلجمالي 
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( ويفسررر هررذا 2000-1999ددا يف الفرررتة )التسرريري. وقررد اففررض معامرر  املرونررة وامليرر  ادرردي جمرر
إترررون أن هرررذه الفررررتة لر رررت الرررباد مررر  إصررراحات اقتصرررادية هيتليرررة ومل تسرررتعد الدولرررة دورهرررا 

( ف ررد إلررل معامرر  املرونررة وامليرر  ادرردي لعنفرراق 2011-2001االقتصررادي إعررد. أمررا ويف الفرررتة )
للتوسأ التبرري الرذي عرفره اإلنفراق  عل  التوايل ويعزمل هذا  0.68و  2.18أعل  قيمة هلما وهي 

 .ماالقتصاديودعم النمو العمومي ولصوصا النف ات االستثمارية يف إينار إرامج إعادة اإلنعارب 
ة:رنتائج الدراس  

عتمررد السررلقات العامررة يف اجلزائررر منررذ االسررت ام علرر  اإلنفرراق العمررومي لتح يررق خمتلررف أغررراض ت
ف ررد عرفررت ظرراهرة تزايررد النف ررات العامررة إررال يم املقل ررة  السياسررة االقتصررادية، وعلرر  هررذا ا سررا 

  شت  ظاهرة عامة وم كدة. تل تزايدا كبريا ع  الزم 
، قمنررا الرريت تناولررت لليرر  ظرراهرة تزايررد اإلنفرراق العمررومي أهررم ا دإيررات االقتصررادية واعتمررادا علرر 

  : النتائج التالية توصلنا إىل وقد يف اجلزائرراهرة الهذه إدراسة 
السرلقات العامررة يف اجلزائرر علرر  اإلنفراق العمرومي لتقرروير االقتصراد وللررق فررص عمرر   تعتمرد -

للستان املتزايد عددهم، وعل  هذا ا سا  عرفت ال ريم املقل رة للنف رات العامرة تزايردا كبرريا 
النف ات العامة إىل النراتج )التمثي  البياين مل شر أظهر (. كما 2011-1963لام الفرتة )

أن اإلنفررراق العمرررومي يف اجلزائرررر يتزايرررد علررر  شرررت  قفرررزات ولررريس إشرررت    (اإل رررايل احمللررري
وايزمرران وال ينقبررق مررأ ينرررا  –مسررتمر عرر  الررزم ، وهررو مررا يرردعم القرررا الررذي قدمرره إيترروم 

 واجنر. أدولف 
 هإررالرغم مرر  انقباقرريف اجلزائررر  إلررو اإلنفرراق العمرروميقررانون واجنررر لتفسررري ظرراهرة  عررد  انقبرراق  -

علرر  العديررد مرر  االقتصرراديات كررون أن النمررو االقتصررادي هررو عمليررة مع رردة، وأن التغررري يف 
 لوحدها التغري يف مستومل التقور االقتصادي.  ح م النف ات العامة يف اجلزائر ال تعتس

 قد ختق  مراح  التقور ا وىل  االقتصاد اجلزائري أن (Musgrave)إلوذم التنمية لر  أثبت -
علررر  سياسرررة الصرررناعات املصرررنعة وإعقررراء ال قرررا  نتي رررة العتمررراده إدايرررة  ميرررة يف إلررروذم التن

. ومل تشرهد اجلزائرر هرذه املرحلرة الصناعي ا ولوية م اإ  إةام متقلبات مراحر  التقرور ا وىل
مرر  لررام سياسررة إنعررارب ودعررم النمررو االقتصرراديم حيرر    ختصرريظ  وذلررك 2001 حررىت
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ة التحتيرة إلرافة لزيرادة اإلنفراق علر  التنميرة احملليرة. لتنت ر  إمتانيات هامة لاستثمار يف البني
إىل إداية مراح  النمو الوسق  كون أن اإلنفاق العمومي االستثماري مر  لرام  2008يف 

يف السنوات ال ادمة  هذا النموذم حبسي  ويتوقأ ال قا  العا  أصبح متما لل قا  ا اص.
، ليترروىل قيررادة العمليررة التنمويررة ولرتكررز سياسررة العررا ال قررا  ال قررا  ا رراص  ت رراوز ح ررمأن ي

 اإلنفاق العمومي عل  ل يق الرفاهية االقتصادية واال تماعية للموايننم.
، املرونرررة وامليررر  ادررردي لعنفررراق العمرررومي نسررربة إىل النررراتج الرررداللي اإل رررايل ظهرررر م شرررري أ -

-2001ام الفرررررتة )ليبلغرررا اقصررراةا لررر(، 2011-1967تذإرررذإا والرررحا لرررام الفررررتة )
(  نتي ة  للتوسأ التبري الذي عرفه اإلنفاق العمومي ولصوصا النف ات االستثمارية 2011

 يف إينار إرامج إعادة اإلنعارب االقتصادي.
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 Tempus الشراكة األورومتوسطية كآلية لترقية الجامعات الجزائرية مع اإلشارة لبرنامج
  2جامعة قسنطينة  ،: مبارك بوعشةأ.د         

خنشلةلغرور عباس جامعة  ،: ليليا بن منصورد   
 

 ملخص الدراسة:
من أشكال هتدف هذه الدراسة إىل إبراز الدور الذي تلعبه الشراكة األورومتوسطية كشكل    

التعاون بني اجلزائر واإلحتاد األورويب واليت حيتل فيها حمور ترقية املؤسسات اجلامعية مكانة هامة،  
الذي يعترب كأقدم برنامج قدمه اإلحتاد األورويب يف هذا القطاع  Tempusمن خالل برنامج 

حتاد األورويب والبلدان واهلادف بشكل عام إىل خلق منطقة للتعاون يف جمال التعليم العايل بني اإل
الشريكة واليت من بينها اجلزائر حسب مباديء عملية بولونيا، وذلك من خالل إصالح وحتديث 
املؤسسات اجلامعية اجلزائرية عن طريق تفعيل إدارة اجلودة الشاملة كأحد أهم النماذج املتعارف 

 ت كان أمهها:عليها عامليا. وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيا
   أن التعاون اجلزائري مع اجلامعات األوروبية ال يؤتى أكله دون أن يتحول من جمرد مشروعات

 مشرتكة إىل تعاون إسرتاتيجي؛
  جيب الرتكيز على التخصصات األخرى اليت مل ميسها الربنامج كالعلوم االجتماعية والعلوم

 اإلنسانية وغريها؛
  اجلامعية اجلزائرية حيث توجد الكثري منها مازالت مهمشة. جيب إشراك أكثر جلميع املؤسسات 

 مقدمة:
 إىل يفضي مبا اجلامعية التعليمية منظومتها تطوير إىل العربية وعلى رأسها اجلزائر الدول تسعى      

صفوف  يف البطالة نسب من وحتد الشغل اجلزائري سوق بغرض تفي ومهنية علمية ختريج كفاءات
 اجملتمع يف تنمية الفعلي دوره ليلعب اجلامعي العلمي البحث دعم وإىل علياال الشهادات حاملي

 على اجلامعات االنفتاح خالل من اجلامعية اجلزائرية املؤسسات تعمل ذلك وألجل واالقتصاد،
 يف احلديثة الدولية تطبيق املعايري يف جتارهبا من االستفادة على معها والتبادل التعاون ودعم األوروبية

العايل ورفع جودة التعليم واالرتقاء به من خالل تفعيل إدارة اجلودة الشاملة من أجل الرقي  عليمالت
من خالل التعاون مع جامعات عاملية هلا اخلربة يف والتطور؛ وذلك يف إطار الشراكة األورومتوسطية، 
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ع التعليم ذلك وعلى رأسها اجلامعات األوروبية  عن طريق االشرتاك يف عدة مشاريع ختص قطا 
يدعم جهود والذي  املمول من قبل االحتاد األورويب  Tempusمتبوس العايل  وأمهها مشروع 

الدول الشريكة من أجل تطوير أنظمة التعليم العايل وإجياد فرص التعاون بينها و اليت تعمل سويا يف 
باملنطقة  مشاريع مشرتكة وذلك حسب مبادئ عملية بولونيا اليت هتدف إىل إنشاء ما تسميه

األوروبية للتعليم العايل واليت أصبحت نقطة مرجعية بالنسبة للدول األعضاء باإلحتاد األورويب 
 والدول الشريكة. 

كما يشجع احلوار بني الثقافات والتقارب بني الشعوب والعمل من أجل تطوير التعليم العايل     
ادة التنمية االقتصادية. وهذا وفق املواصفات األوروبية، من أجل استحداث فرص العمل وزي
 ماتسعى إىل معاجلته هذه الورقة البحثية من خالل اإلشكالية اآلتية:

ما انعكاسات الشراكة األورومتوسطية  على ترقية المؤسسات الجامعية الجزائرية من خالل 
 ؟Tempus تفعيل إدارة الجودة الشاملة في إطار برنامج 

 إىل: : هتدف هذه الدراسةالدراسة أهداف
  حتديد اإلطار املفاهيمي إلدارة اجلودة الشاملة وكيفية تفعيله واعتماده كنموذج لرتقية

 املؤسسات اجلامعية اجلزائرية؛
  حتديد اإلطار املفاهيمي للشراكة األورومتوسطية وإبراز املكانة اليت حتتلها املؤسسة

  حتاد األورويب؛يف جماالت التعاون بني اجلزائر واإل )التعليم العايل(اجلامعية
  اإلستدالل بربنامجTempus برنامج قدمه اإلحتاد األورويب يف جمال ترقية  كأقدم

 املؤسسات اجلامعية، وتوضيح انعكاساته على املؤسسات اجلامعية اجلزائرية.
: مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي، من خالل سرد الدراسة منهج

ملتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة والشراكة األورومتوسطية، وحتليل خمتلف اإلحصائيات خمتلف العناصر ا
 اليت تضمنتها الدراسة.

: بالرجوع إىل اإلشكالية املطروحة فقد مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة حماور أساسية الدراسة هيكل
 واملتمثلة يف:
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  .ة الجودة الشاملةالمحور األول: ترقية الجامعات الجزائرية من خالل إدار 
 الجزائري في إطار الشراكة األورومتوسطية لعصرنة –المحور الثاني: التعاون األوروبي 

 .الجامعات الجزائرية
 .برنامج تمبوس لترقية الجامعة الجزائرية بين الغاية والتطبيقالمحور الثالث: 

 المحور األول:
 املةترقية الجامعات الجزائرية من خالل إدارة الجودة الش

يف إطار حتقيق ما يسمى برتقية اجلامعات والسبق حنو حتصيل تصنيف دويل يعكس أفضل       
الدرجات، تسعى اجلامعات إىل الرقي مبستوياهتا من خالل تفعيل الدور الذي تلعبه، من خلق 
املعرفة، نشرها، البحث العلمي وكذا خدمة اجملتمعات، ساعية بذلك إىل تعظيم جودة مدخالهتا 

ن أساتذة، برامج تعليمية، هياكل وتقنيات وطلبة، لضمان جتويد خمرجاهتا من علوم ومعارف م
وبراءات اخرتاع ويد عاملة مطلوبة يف سوق العمل احمللي والدويل، وفيما يلي سيتم التعرف على 

 اجلودة الشاملة يف اجلامعات واليت تعد ترمجة عملية ملغزى ترقية اجلامعات.   
 دارة الجودة الشاملة في المؤسسة الجامعيةأوال: مفهوم إ

نظرا ألمهية اجلودة وإدارهتا يف حياة اجلامعات وترقية اجملتمعات فقد أحيطت بالعديد من      
 التعاريف، حيث عرفت إدارة اجلودة الشاملة على أهنا:

ومات، اليت تركز على جمموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من املعل " عملية إدارية استراتيجية
تتمكن يف إطارها من توظيف مواهب العاملني واستثمار قدراهتم الفكرية يف خمتلف مستويات 
التنظيم على حنو إبداعي لتحقيق التحسني املستمر للمؤسسة من خالل التحسني املستمر ألداء 

 ) 77، 2008طاهر حمسن منصور، (."أفرادها
وارد البشرية واألساليب واألجهزة لتحقيق مستوى وهي: امل نظام يتم من خالله تفاعل المدخالت"

عال من اجلودة يف األداء، حيث يقوم العاملون باالشرتاك بصورة فاعلة يف العملية التعليمية والرتكيز 
 ) 3، 2011منصوري الزين،  (."على التحسني املستمر جلودة املخرجات إلرضاء املستفيدين

رد البشرية يف اجلامعات؛ إذ تعد مزجيا بني الوسائل اإلدارية فاجلودة ترتبط أساسا بأداء املوا    
واجلهود االبتكارية وبني املهارات الفنية املتخصصة، من أجل االرتقاء مبستويات أداء مواردها 

 البشرية ومن مث األداء الكلي للجامعة، 



 أ.د. مبارك بوعشة، د. ليليا بن منصور                                               مجلة االقتصاد الصناعي  

530 

 

-145، 2010عيسى قدادة واخرون،   (أما مضامني إدارة اجلودة يف اجلامعات، فتشمل:   
146( 

  اعتماد أسلوب العمل اجلماعي التعاوين. ويعتمد إجناز األعمال على مجيع القدرات واخلربات اليت
 ميتلكها العنصر البشري يف اجلامعة؛

  احلرص على استمرار التحسني والتطوير، فكلما مت التوصل إىل مستوى معني مت التطلع إىل
 مستوى أعلى منه؛

 مـــــــل جهود التطــــــوير املستمــــــر مجيـــــع اجملاالت كاألهداف العامة، النهــــج الشمويل، حيث تش
 اهلياكل التنظيمية، أساليب العمل، التحفيز واألنظمة واإلجراءات؛

  العمل على تقليل األخطاء وصوال إىل جعلها يف احلد األدىن، ذلك وفق مبدأ أداء العمل الصحيح
قليل الكلفة إىل حدها األدىن وبالتايل حتقيق رضا املستفيدين من أول مرة ومن دون أخطاء، لت

 من اخلدمة التعليمية؛
  احلرص على حساب تكلفة اجلودة داخل كافة األعمال املتعلقة باخلدمة التعليمية مثل تكاليف

 الفرص الضائعة، تكلفة األخطاء، عمليات التقييم ومسعة اجلامعة بني املستفيدين.
 المؤسسة الجامعيةإدارة اجلودة الشاملة يف  معايري تطبيقثانيا: 

 )82-81، 2006حممد عوض الرتتوري واخرون، (ما يلي:من أهم هذه املعايري     

  ؛لدعم التعليم والتعلمالكافية توفر املصادر املادية 
  ؛لدعم التعليم والتعلماملصادر البشرية الكافية توفر 
  ؛الطلبةمن اهليئة التدريسية وأهداف واضحة يفهمها كل توفر 
  ؛ارتباط حمتوى املوضوعات الدراسية بأهداف الربنامج وغاياته 
 ؛ تشجيع الطلبة على املشاركة الفاعلة وحتملهم املسؤولية يف التعليم 
 ؛التقييم الصادق واملوضوعي والعادل 
 تلقي الطلبة للتغذية الراجعة املفيدة من التقييم ) مدى التقدم والتحسن(؛ 
 ؛وغاياته التقييم الذي يغطي أهداف املساق 
  ؛تلقي الطلبة للتغذية الراجعة املفيدة من التقييم 
 .يتخرج الطلبة وقد حتصلوا على معرفة ومهارات قابلة لالنتقال خارج اجلامعة 
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حيث جيب على اجلامعة أن توازن يف تعبئة كل مواردها وأن تضمن االلتزام اجلماعي مبعايري     
 ومبادئ وفلسفة هذا النظام يف اجلامعات.

 ثالثا: فوائد تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسة الجامعية   
تسعى اجلامعات يف إطار تطبيقها ملدخل إدارة اجلودة الشاملة، إىل حتقيق مجلة من الفوائد        

 )149-148، 2010عيسى قدادة واخرون،  (منها:
 تطوير النظام اإلداري يف اجلامعة نتيجة وضوح األدوار وحتديد املسؤوليات؛  
  االرتقاء مبستوى اخلدمات التعليمية املقدمة للطالب واليت تنعكس إجيابا على جوانبهم

 الشخصية؛ 
  زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء للجميع )األكادمييني واإلداريني(؛ 
  الوفاء مبتطلبات الطالب واجملتمع والوصول إىل حتقيق رضاهم؛ 
 كالت بالطرق العلمية الصحيحة والتعامل معها من خالل متكني إدارة اجلامعة من حل املش

 اإلجراءات التصحيحية والوقائية ملنع حدوثها مستقبال؛ 
  رفع مستوى الوعي واالهتمام لدى املستفيدين من خدمات اجلامعة، من خالل إبراز االلتزام

 بنظام اجلودة؛
 ة. والعمل بروح الفريق الواحد الرتابط والتكامل بني مجيع األكادمييني واإلداريني يف اجلامع

 )أي تنمية مهارات العمل اجلماعي لالستفادة من الطاقات البشرية يف اجلامعة وتطوير أدائها(؛
  ترسيخ مفاهيم اجلودة حتت شعارها الدائم" أن نعمل األشياء بطريقة صحيحة من املرة

 )6، 2012حممد بن موسى، (األوىل ويف كل مرة"؛
 التعليم، تقوم على أساس التوثيق للربامج واإلجراءات والتفعيل للوائح  حتقيق نوعية يف عملية

والتوجيهات واالرتقاء مبستويات الطالب، باإلضافة إىل اختاذ كافة اإلجراءات الوقائية 
لتفادي األخطاء قبل وقوعها والعمل على حتسني األداء بصفة مستمرة، من خالل الوقوف 

دان ودراسة هذه املشكالت وحتليلها باألساليب والطرق على املشكالت التعليمية يف املي
، 2011نور الدين حامد، (العلمية املعروفة واقرتاح احللول املناسبة هلا ومتابعة تنفيذها.

343( 
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إن ترقية اجلامعة مرهون مبدى جناحها يف تطبيق اجلــــــودة الشــــــــاملة اليت تؤدي بالضرورة إىل      
ــــــاءة إدارة اجلامعة، تطـــــــوير املناهج، تطوير أساليب التقييم، تعميق االهتمام باستخدام حتســـــني كفـــ

تكنولوجيا التعليم، رفع أداء املــــــوارد البشــــرية من أكادمييني وإداريني، تنمية القدرات اإلدارية، حتسني 
امعي، زيادة مستوى خدمة اجملتمع خمرجات التعليم اجلامعي، زيادة جودة نتاج البحث العلمي اجل

احمللي ومن مث خدمة اجملتمعات وزيادة الرفاه الوطين نتيجة لزيادة الرفاه االقتصادي. وهذا ما تسعى 
إليه اجلزائر من خالل االنفتاح على اجلامعات األوروبية ودعم التعاون والتبادل معها على االستفادة 

احلديثة يف التعليم العايل للرقي باجلامعة اجلزائرية وذلك يف إطار من جتارهبا يف تطبيق املعايري الدولية 
 الشراكة والتعاون أو ما يسمى بالشراكة االورومتوسطية.

 المحور الثاني:
 الجزائري في إطار الشراكة األورومتوسطية لعصرنة الجامعات الجزائرية–التعاون األوروبي  

القات وطيدة مع دول املتوسط وعلى رأسها اجلزائر وذلك من سعى اإلحتاد األورويب إىل ربط ع           
أجل خلق تعاون أورو متوسطي هبدف مراقبة وتشجيع التعاون يف جماالت التعليم والبحوث 

والذي كان  1995واالبتكار والتطوير وقد مت ذلك كجزء من مسار برشلونة الذي أطلق عام 
يب وشركائه من الدول املتوسطية، وقد أعطى هذا مبثابة إطار عمل للعالقات بني االحتاد األورو 

 التعاون شكال جديدا للعالقات نتجت عنه الشراكة األورومتوسطية. 
 أوال: مفهوم الشراكة األورومتوسطية:

نتيجة لألمهية اإلسرتاتيجية حلوض املتوسط و خاصة بالنسبة لإلحتاد األورويب، سعى هذا         
ل شرق و جنوب املتوسط، و اليت جتسدت يف فكرة مشروع األخري إىل ربط عالقات مع دو 

الشراكة األورو متوسطي. وتعرف هذه األخرية على أهنا: " هنج أورويب للتعاون مع دول كانت كلها 
 حيت، ناصيف (  تقريبا   و إىل أمد قريب ضمن دائرة النفوذ األورويب بأسواقها و مواردها األولية".

1996، 9 ( 
مشروع تعاون، وحىت يصبح هذا التعاون ممكنا جيب حتديد املصاحل و  " لى أهنا:كما تعرف أيضا ع

 (Fatiha Talahite a, 2000,451)األهداف لكل األطراف املشاركة".

الوسيلة ملواكبة التحوالت اجلديدة يف   هي فالشراكة األورو متوسطية بالنسبة لدول جنوب املتوسط
الحات و تغيريات جذرية يف بنيتها االقتصادية،السياسية املنطقة، مما يتطلب من هذه الدول إص
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واالجتماعية، ومنه فإن الشراكة بني دول جنوب املتوسط و اإلحتاد األورويب تقوم على مبدأ املصاحل 
 املشرتكة و التعاون يف مجيع اجملاالت االقتصادية، املالية، السياسية و الثقافية.

 سار برشلونةثانيا. الشراكة األورو متوسطية في م
أحس اإلحتاد األورويب بضرورة إحياء تدخالت يف املتوسط أكثر جتانسا تلتزم بسياسة حقيقية     

وثيقة  1994ويف هذا اإلطار قدمت اللجنة األوروبية عام   ذات أهداف متوسطة و طويلة األمد،
اجلوانب تتخطى  اقرتحت فيها خلق شراكة تكون مبنزلة جمموعة من االنطباعات التفاوضية متعددة

االتفاقات االقتصادية السابقة بني اإلحتاد األورويب و الدول األخرى لتكون سياسة تنموية مشرتكة 
 وشراكة متعددة اجلوانب. 

من ات و بداية التسعينيات يحيث أن االضطرابات السياسية الكبرية اليت كانت يف هناية الثمانين   
حرب اخلليج األوىل، انضمام أوروبا الشرقية لإلحتاد  برلني، واملتمثلة يف سقوط حائطالقرن املاضي 

األورويب و غريها، كلها وجهت نظر أوروبا جمددا إىل النتائج السلبية لتأخر النمو يف منطقة 
فعادت تؤمن بضرورة عمل بناء يف املنطقة يعيد التوازن يف سياسات اإلحتاد األورويب جتاه   املتوسط،

 وروبية.بلدان املتوسط غري األ
، فقد أطلقت فيه 1995نوفمرب 28–27أما احلدث الذي ميز التطلع فكان مؤمتر برشلونة يف    

املرحلة الثالثة لسياسة اإلحتاد األورويب املتوسطية املبنية على الشراكة األوروبية املتوسطية، وقد مت 
 حتديد حمتوى هذه الشراكة يف أعمال املؤمتـر.

طارا موسعا للعالقات السياسية، االقتصادية واالجتماعية بني دول اإلحتاد ولتكون هذه املرحلة إ   
األورويب واألعضاء اخلمسة عشر) أملانيا ،النمسا، بلجيكا،الدامنرك ، اسبانيا، فلندا، فرنسا، اليونان، 
 ايرلندا،إيطاليا،للوكسمبورج،هولندا ، الربتغال،اململكة املتحدة ،السويد(. و شركاء ضفة املتوسط
اجلنوبية اإلثىن عشر) اجلزائر، املغرب، تونس، مصر، األردن، لبنان، سوريا، تركيا، السلطة 

 ,Document)الفلسطينية، إسرائيل،قربص، مالطا ،موريتانيا كمراقب ( أما ليبيا فقد استبعدت.
1995, 14) 

يات إقليمية وقد عمل مؤمتر برشلونة، برئاسة إسبانيا، كمبادرة وحيدة تطمح خللق األساس لتسو  
جديدة، ومجع املؤمتر وزراء خارجية دول اإلحتاد األورويب األعضاء ونظرائهم يف حوض املتوسط وقد 
شكل هذا املؤمتر أول وسيلة بنيوية لتحديد الشراكة األوروبية املتوسطية وقد أضيفت هلا وسيلة ثانية  
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اإلحتاد األورويب اخلمسة عشر مع كل  متثلت باتفاقات املساعدة األوروبية املتوسطية اليت وقعتها دول
 بلدان ضفة املتوسط اجلنوبية.

   . إعـالن برشلونة1
ومن  باختتام مؤمتر برشلونة صدر عنه إعالن برشلونة  بعد تبين اجملتمعون باإلمجاع هذا اإلعالن،    

هذه  والذي مت اعتماده يف اإلعالن اخلتامي فقد تبلورت خالل برنامج العمل الواجب حتقيقه،
  Fatiha Talahite b,2000,95 )-(96الرتكيبة الشاملة اليت عاجلها املؤمتر يف:

 ففي هذا اجملال تثبت الشراكة كهدف "إنشاء فضاء مشرتك للسالم   :التعاون السياسي و االمني
وذلك باالعتماد على مؤمتر هلنسكي بشأن السالم واالستقرار يف أوروبا واملنعقد عام  واإلستقرار"

1975. 
  :و تشتمل هذه السلسلة املنصوص التعاون الثقافي و اإلجتماعي في مجال حقوق اإلنسان

عليها يف الشراكة على عدة قضايا، كالتعليم والتدريب و مكافحة أشكال اجلرمية املنظمة. ويؤكد 
اجملتمعون بذلك إرادهتم يف إحرتام حرية تنقل األشخاص، ويف نفس الوقت كانت من أهم 

م األساسية التحكم يف اهلجرة يف البلد األصلي إىل دول اإلحتاد األورويب، وتناول احلوار انشغاالهت
 حول اهلجرة:

 كيف ميكن ختفيض ضغط اهلجرة؛  -  
 كيفية إعادة املهاجرين غري القانونيني إىل أوطاهنم.  -  

 املتوازنة  ة املقبولة: حيث عرضت أمهية التنمية االجتماعية و االقتصادياألبعاد االقتصادية و المالية
وقد خصص إعالن برشلونة هلذا اجلانب حيزا كبريا نظرا ألمهيته بالنسبة للدول األعضاء يف عملية 
الشراكة األوروبية، وهلذا اهلدف حث اإلعالن على أفعال تتجه لتشجيع االستثمارات األجنبية و 

ة النقل وجمتمع املعلومات، كما قدم االدخار الداخلي، حتديث الصناعة وزيادة قوهتا التنافسية، تقوي
ونشاطاهتا ولتطوير  اقرتاحات خللق ظروف مناسبة الستثمارات الشركات العاملة يف قطاع الطاقة

شبكات حديثة لالتصاالت و ملواجهة مشاكل البنية التحتية، والتشجيع على حسن إدارة عقالنية 
 .للموارد املائية و تطوير و احلفاظ على الثروة السمكية

ومما سبق ميكن القول أن هذه اجلوانب تسعى يف جمملها إىل تامني تنمية اجتماعية مستدمية و    
متوازنة مع منطقة ازدهار من خالل تكوين شراكة تأخذ بعني االعتبار الدين املرتفع لبعض دول 
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ل املتوسط املتوسط غري األوروبية،    و تقليـل الفـوارق بيـن معدالت النمو يف دول أوروبا و دو 
 اجلنوبية،  إضافة إىل حتقيق التكامل  و تشجيع التعاون بني املنطقيتني.

 وأوسع، أمشل تعاون من جزًءا حيتل العايل التعليم أن السابق التقسيم خالل أيضا من  كما نالحظ
 ) 2009،14، عارف الصويف وأخرون(:اآلتيةاملشاريع  حول األورومتوسطي التعاون يتمحور هذا

 العمل؛ أجل من والتدريب مالتعلي 
  برنامج متبوسTEMPUS –سيتم التعرض له الحقا بنوع من التفصيل- 
 مندوس  إرامسوس برنامجERASMUS-MUNDUS 

العلمي  والبحث العايل التعليم وزراء مؤمتر وخالل ، 2007سنة يف أنه إىل اإلشارة جتدر
العلمي  والبحث العايل يمالتعل ساحة خللق اهلادف القاهرة إعالن صيغ األورومتوسطيني
الوزراء  ويتعهد .العلمي والبحث العايل التعليم أولوية على القاهرة إعالن يشدد .األورومتوسطية

 ) 2009،15عارف الصويف وأخرون، (: تشجيع على
  األورومتوسطي؛ اجلامعي الفوروم 
  العايل؛ التعليم يف اإلبداع 
  واملعلومات؛ االتصاالت تكنولوجيا 
  وإداريني؛ طالب أساتذة، حلراكا تشجيع 
  مندوس اإلرامسوس يف املشاركة ERASMUS-MUNDUS  

 جزائرية -إتفاق الشراكة األورو .ثالثا
، و بالتايل فهي تلتزم 1995تعترب اجلزائر من ضمن الدول املوقعة على إعالن برشلونة لعام        

توقيعها على إعالن برشلونة، فإن اإلحتاد  باملبادئ اليت أقرها و طاملا أن اجلزائر أصبحت شريكا بعد
 األورويب باشر مفاوضات معها قصد التوصل إىل إبرام اتفاق شراكـة عـلى غرار دول جنوب املتوسط

 جزائرية : المصادقة على اإلتفاق و المضمون -الشراكة األورو.1
ان األورويب ، توصل الطرف1996جولة من املفاوضات العسرية اليت انطلقت سنة  17بعد     

 19متوسطي يف -اجلزائري إىل أرضية اتفاق، و بذلك وقعت اجلزائر على اتفاق الشراكة األوروو 
 .2005، مبقر املفوضية األوروبية "بربوكسل" و دخل حيز التنفيذ يف سبتمرب 2001ديسمرب 
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طوير العالقات الثنائية، و أكد الطرفان من خالل االتفاقية على أهنا تدخل يف إطار دعم و ت    
احلريات يتعلـق باحتـرام حقـوق اإلنسان و أهنا تقوم على مبادئ ميثاق األمم املتحدة، و خاصة فيمـا و 

 السياسيـة و االقتصادية.
و جاء يف مضمون االتفاق أن الطرفان يأخذان بعني االعتبار القرب و عالقات االعتماد    

على الروابط التارخيية و القيم املشرتكة، و أهنما يأمالن بتوطيد هذه ملبنية ااملتبادل القائمة بينهما 
العالقات و ضمان استمراريتها  على أسس  الشراكة، التضامن و التعاون. كما أكدت االتفاقية 
على أمهية هذه العالقات ضمن اإلطار الشامل األورو متوسطي من جهة، و ضمن إطار حتقيق 

ول املغاربية من جهة أخرى، و دعم    و تفعيل العمل املشرتك يف االندماج اإلقليمي بني الد
 القضايا السياسية الثنائية أو الدولية ذات االهتمام املشرتك. 

اجلزائري حيز التنفيذ بعد املصادقة عليه من جانب الربملان اجلزائري و  -و دخل االتفاق األورويب
إصالحات هيكلية و حترير االقتصاد و فتح رأس  الربملانات األوروبية، و شرعت اجلزائر يف تنفيذ

مال الشركات إلعطاء األولوية للقطاع اخلاص الذي يعترب من ركائز النظام الليربايل، هذا بالرغم من  
كل العراقيل اليت واجهت هذا التوجه خاصة من طرف الشركاء االجتماعيني و مؤسسات اجملتمع 

 املدين.
 جماالت التعاون األورو جزائري لذلك فإن ترقية وعصرنة التعليم وحيتل التعليم مكانة رئيسية بني

العايل باجلزائر وبالتايل اجلامعة اجلزائرية يدخل ضمن إهتمامات واولويات هذا اإلتفاق الذي يظهر 
جليا يف الربامج اليت أطلقها اإلحتاد األورويب مع الدول الشريكة واليت يأيت برنامج متبوس يف مقدمتها 

 ا سيتم تناوله يف النقطة املوالية.وهذا م
 المحور الثالث: 

 برنامج تمبوس لترقية الجامعة الجزائرية بين الغاية والتطبيق
يعترب اإلحتاد األورويب أن املؤسسة اجلامعية من األولويات اهلامة ألنشطته التعاونية مع البالد     

قدمه اإلحتاد األورويب يف هذا القطاع ، وهو  اجملاورة واحمليطة به. ويعترب برنامج متبوس أقدم برنامج
يساعد املؤسسات اجلامعية على اإلنفتاح على حميطها، لإلستماع بعناية ملطالب واحتياجات 

 ) 6، 2014كتب الوطين متبوس اجلزائر، امل(الشركاء اإلجتماعية واإلقتصادية وذلك من خالل:

 تنقل املوظفني واألكادمييني واإلداريني والطلبة؛ 
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 نقل املهارات واملعارف واخلربات؛ 
 .تبادل املمارسات اجليدة والتجارب 

سنوات على إنضمام اجلزائر لربنامج متبوس، فإن تقدمي تقييم هلذا الربنامج 10فبعد مرور أكثر من 
يف اجلزائر أمر ضروري لقياس اإلجنازات الناجتة لعضوية اجلزائر فيه بني ماهو مرجو وماهو موجود 

 اقع.على أرض الو 
 أوال: نبذة عن مشروع تمبوس في الجزائر. 

 مفهوم برنامج تمبوس:  .1
برنامج ممول من اإلحتاد األورويب لدعم أعمال التطوير يف جامعات التعليم  هو برنامج متبوس    

العايل بالدول الشريكة يف شرق أوروبا ووسط أسيا ودول غرب البلقان وحوض املتوسط، ويعمل 
جيع التعاون بني املؤسسات، ويرتكز على اإلصالح وحتديث أنظمة التعليم برنامج متبوس على تش

العايل يف الدول الشريكة. ويسهم الربنامج يف إنشاء منطقة تعاون يف جمال التعليم العايل لدول 
اإلحتاد األورويب والدول الشريكة من مناطق اجلوار.وقد إستمر برنامج متبوس األول من عام 

م، مث للفرتة من 1998-1994م مث مت تعزيزه وجتديده للفرتة من 1994م اىل عام 1990
م، 2013-2007م، مث مرة رابعة للفرتة2006-2000م، ومرة أخرى للفرتة1998-2000

"، II"، "متبوسIوجرت العادة على اإلشارة إىل الفرتات الزمنية هذه للربنامج باملسميات "متبوس
 لتوايل.، على اIV، ومتبوسIII، متبوس bisIIمتبوس
وقد جاء هذا الربنامج ليدعم حتديث جامعات التعليم العايل يف املنطقة احمليطة باإلحتاد      

األورويب كما يشجع برنامج متبوس التعاون بني املؤسسات املوجودة يف اإلحتاد األورويب والبلدان 
. لقد انضمت اجلزائر الشريكة ويركز على إصالح وحتديث أنظمة   التعليم العايل يف الدول الشريكة

م وكذلك 2006الذي انتهى يف عام   IIIم كجزء من برنامج متبوس2002اىل الربنامج يف عام 
 م. 2008الذي انطلق يف عام  IVانضمت إىل برنامج متبوس

 أهداف برنامج تمبوس:  -2
 )21-20، 2014املكتب الوطين متبوس اجلزائر، (وتتمثل يف:     
ام لربنامج متبوس هو خلق منطقة للتعاون يف جمال التعليم العايل اهلدف العالهدف العام:  .1.2

بني اإلحتاد األورويب والبلدان الشريكة لتمبوس من أجل املساعدة يف تشجيع وتسهيل التعاون بني 
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املؤسسات املتعددة األطراف واهليئات والوكاالت التابعة للتعليم العايل يف الدول األعضاء يف اإلحتاد 
 البلدان الشريكة مركزين على إصالح وحتديث التعليم العايل. األورويب و 

 تتمثل يف : األهداف المحددة: .2.2
  دكتوره" وحتديث التعليم العايل يف البلدان -ماسرت–تعزيز إصالح النظام :"ليسانس

 الشريكة؛
 حتسني نوعية ومالئمة التعليم العايل يف مكان العمل واجملتمع يف البلدان الشريكة؛ 
 رة املؤسسات اجلامعية يف البلدان الشريكة واإلحتاد األورويب، وباخلصوص قدرهتا زيادة قد

 على التعاون على الصعيد الدويل وحتديث باستمرار؛
 مساعدة على فتح عامل العمل واجملتمع ككل، وتعزيز التنمية املتبادلة يف املوارد البشرية؛ 
 حتاد األورويب والبلدان الشريكة.تعزيز التفاهم املتبادل بني الشعوب والثقافات يف اإل 

 ثــــانيـا: الرصد اإلحصائي والميداني:
  ) 2014كتب الوطين متبوس اجلزائر، امل(: الرصد اإلحصائي: -1

 IIIشهرا. بينما يف متبوسIV 36متتد معظم برامج متبوسدور المؤسسات الجامعية: . 1.1
سنوات. عدد املشاريع 03ملدة  41ملدة سنتني و 08شهرا فقط و12مشاريع استمرت  07هناك 

الوطنية اليت اقرتحتها مؤسسات التعليم العايل اجلزائري هو تقريبا نصف العدد الكلي للمشاريع 
املتعددة الدول. ويالحظ كذلك غياب املؤسسات اجلزائرية كمنسقة ملشاريع متعددة اجلنسيات يف 

يرجع إىل عدم موافقة اجلامعات .هذا النقص  -1 -كما هو مبني يف اجلدول  IVبرنامج متبوس
لفتح حساب للعمالت األجنبية، وهي مشكلة واجهتها اجلامعات واليت مت حلها بعد مرور 

 )13، ص -01-اجلدول رقمأنظر  (. 2012سنوات ابتداء من عام 10
مؤسسة جامعية جزائرية يف متبوس  40وقد ساهم جمموع . مساهمة المؤسسات الجامعية : 2.1
III وIV  مؤسسة يف متبوس 31شاركت  حيثIV   فقط يف متبوس  28بينماIII ومن .

. كما  IIIهو أكثر أمهية مما هو عليه يف برنامج متبوس   IVالواضح فإن االشرتاك يف متبوس
دخول مشاركة مؤسسة جامعية جديدة واحدة وهي جامعة  IVسجلت الندوة اخلامسة لتمبوس

 هم يف برنامج متبوس من قبل . أدرار املوجودة يف الصحراء اليت مل تسا
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 14شريك ، حيث  25العدد اإلمجايل للشركاء اخلارجيني الذين سامهوا يف الربنامج متبوس هو     
 (و متبوس)III )2002-2006. متبوسIVمتبوس11و              IIIمنهم يف متبوس 

IV2008-2013 ( )  14ص،  -2-اجلدول رقم( 
مشروع يف برنامج  154سسات اجلامعية اجلزائرية إىل بلغت املشاركات اإلمجالية للمؤ 

  ) 15،ص-03-رقماجلدول ( III+IVمتبوس
  ) 2014كتب الوطين متبوس اجلزائر، امل(الرصد الميداني: -2

شهد التعليم العايل تنفيذ مناهج تعليمية جديدة يف نظام . اإلصالحات الجارية للمناهج: 1.2
صد ودعم تنفيذ عملية إصالح مناهج التعليم العايل . لذلك فإن ر  LMDالثالثي الدورات 

 وIIIخالل متبوس  LMDمنهج يف النظام الثالثي الدورات 16تكشف عن تنفيذ اإلصالح يف 
IVعلى  11على مستوى الليسانس و 05وخاصة يف تصميم املناهج الدراسية وكانت موزعة  إىل

 راسات العليا .إصالحات على مستوى الد 03مستوى املاسرت باإلضافة إىل 
الغرض من التدريب هو املساعدة يف تسيري . تدريب الخبراء الطالب والموظفين اإلداريين: 2.2

دكتوراه" بل تساعد أيضا يف تدريب طالب، إداريني وخرباء  -ماسرت -النظام الثالثي"ليسانس
 إصالح اجلامعات لدعم إصالح اجلامعات وذلك من خالل :

  مابعد التدرج؛تدريب الطالب واخلرجيني 
 تدريب أعضاء هيئة التدريس باملؤسسات؛ 
 .تدريب املهنيني واملديرين التنفيذيني يف الشركات 
مولت مشاريع متبوس إنشاء هياكل داخل حرم اجلامعات اليت تعزيز . هياكل جديدة مثبتة: 3.2

نشاء الشراكات بني اجلامعات واملؤسسات وتسيري فرص العمل للخرجني. وساعدت أيضا على إ
، -04-جدول رقم (مراكز جديدة لتدريب املوظفني األكادمييني واالجتماعيني و االقتصاديني.

 ) 15ص
 المساهمة المالية للمشاريع: -3

مرة أكثر من ما خصصت ملشاريع التدابيري اهليكلية  15بلغت امليزانية املخصصة للمشاريع املشرتكة 
  (. IIIأضعاف متبوسIV12 صصة لربنامج متبوسبشكل عام كانت امليزانية املخ  IIIيف متبوس

 )16، ص-05-جدول رقم 
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 ثـالـثـا: تأثير برنامج تمبوس.
، عملت مشاريع متبوس لتعزيز النشطة اليت هلا تأثري على الصعيدين الوطين والدويل 2002منذ عام 

 )49، 2014املكتب الوطين متبوس اجلزائر، (
 الوطني لبرنامج تمبوس : التأثير -1
 كن حصره يف النقاط اآلتية:مي

 حتسني التعاون بني املؤسسات الوطنية للتعليم العايل؛ 
 إنشاء شراكات بني اجلامعات واملؤسسات؛ 
 إنشاء برامج للتعليم عن بعد؛ 
 تطوير دورات التدريب املهين للتعليم العايل؛ 
 إنشاء واجهة للمكتبات اجلامعية يف املنطقة الوسطى؛ 
 ة يف التعليم العايل. إنشاء نظام لضمان اجلود 

 الدولي لبرنامج تمبوس : التأثير -2
 ميكن حصره يف النقاط اآلتية:

 تعزيز التعاون الدويل؛ 
 صياغة نظام الرصيد؛ 
 تشجيع انتقال املوظفني والطالب؛ 
 .نشر األنشطة األكادميية 

 الخاتمة
األورومتوسطية وضع  من خالل ما تقدم ميكن القول أن اإلحتاد األورويب من خالل إتفاق الشراكة

التعليم العايل من األولويات اهلامة ألنشطته التعاونية مع البالد اجملاورة واحمليطة به ومن بينها اجلزائر. 
ويعترب برنامج متبوس من أقدم الربامج لالحتاد األورويب يف هذا القطاع ويتميز برتكيز كبري على التعاون 

ول أن التعاون اجلامعي يف إطار برنامج متبوس قد جنح إىل بني املؤسسات اجلامعية ؛ كما ميكن الق
حد ما يف اإلسهام يف بناء املؤسسات اجلامعية يف اجلزائر، كما ساهم يف جناح الشراكة بني 
اجلامعات على املدى البعيد، وساعد على حتسني التفاهم املتبادل بني اجلهات األكادميية املختلفة 
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ر، وكان هناك العديد من الدروس القيمة املستفادة منه خاصة يف اجلزائر، يف اإلحتاد األورويب واجلزائ
 حيث تواجه املؤسسات اجلامعية حاليا حتديات كبرية تتعلق ب:

 تغريات دميغرافية مثل زيادة عدد املتحصلني على التعليم العايل 
 صادية على الصعيد املنافسة العاملية املتزايدة اليت أدت إىل نقلة كبرية يف توزيع القوى االقت

 الدويل
 تغريات يف العلوم والتكنولوجيا 

ىل مكانة إوبالتايل تلعب املؤسسات اجلامعية دورا هاما يف جناح االنتقال باجملتمع واالقتصاد    
قائمة على أساس من املعرفة، وتساعد املؤسسات اجلامعية على تدريب جيل جديد من القادة،  

للخربات ومركزا لتطوير املوارد البشرية، كما تعد أيضا من العوامل كما تعترب هذه املؤسسات بيوتا 
الرئيسية اهلامة للنمو واملنافسة. وأصبح من املسلم به أن حتديث املؤسسات اجلامعية يعد من 

 الشروط األساسية للنجاح والرقي.
ن تدخل لكن بالرغم من اإلجيابيات احملققة إال أنه تبقى هناك بعض النقائص اليت جيب أ   

ضمن أولويات هذا الربنامج مستقبال حىت يتم حتديث وترقية املؤسسات اجلامعية اجلزائرية من 
خالل تفعيل  إدارة اجلودة الشاملة. وعلى هذا ميكن طرح بعض التوصيات واالقرتاحات واملتمثلة 

 يف:
  مشروعات التعاون اجلزائري مع اجلامعات األوروبية ال يؤتى أكله دون أن يتحول من جمرد

 مشرتكة إىل تعاون إسرتاتيجي؛
 جيب الرتكيز على ختصصات أخرى مل ميسها الربنامج كالعلوم االجتماعية واإلنسانية؛ 
  جيب إعادة النظر يف توزيع املشاريع اليت تغطي موضوعات الربنامج، حيث يالحظ أن

 التوزيع غري متكافئ؛
 حيث توجد مؤسسات جامعية كثرية جيب إشراك أكثر جلميع املؤسسات اجلامعية اجلزائرية ،

 مهمشة.
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 مساهمة المؤسسات الجزائرية كمشارك في المشاريع -01-الجدول رقم
 -شهر –مدة المشاريع  المشاريع الدورة البرنامج

 

 

 IVتمبوس

 

 

 

 36 24 12 متعددة الدول وطنية 

6  9  1 8 

5  5   5 

4 1 2  1 2 

3  6   6 

2 1 5   6 

1  3   3 

 IV  2 30  2 30مجموع تمبوس

   III 4  1 1تمبوس

3 6 2 4 3 1 

2 9 3 2  10 

1  3  3  

 III  15 9 7 6 11مجموع تمبوس

 III+IV  17 39 7 8 41مجموع تمبوس

 56 56  مجموع كلي

،  2014، ) 2013-2002(المصدر: مكتب الوطني تمنوس الجزائر، تقرير عن برنامج تميوس في الجزائر 
 .38ص

 



 أ.د. مبارك بوعشة، د. ليليا بن منصور                                               مجلة االقتصاد الصناعي  

543 

 

 المؤسسات الجامعية ذوي أكبر عدد المشاركات في مشاريع تمبوس-2-الجدول رقم 
 المجموع IVتمبوس IIIتمبوس  المؤسسات الجامعية

SCM JP SM JP 

 14             6              3        4              1جامعة منتوري قسنطينة                                                       

 12             7             4         1               0جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان                                                 

 10             5             2         3               0جامعة أحمد بوقرة بومرداس                                                   

 9             3             2         3               1جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية                                                 

 9             2             0        4                3جامعة الجزائر                                                                  

 8              4             0        3                 1جامعة وهران                                                                 

 8              3             1         4                0المدرسة الوطنية العليا للتعليم التكنولوجي وهران                           

 7             1              3         3               0المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر                                    

 7             5              0         2               0جامعة باجي مختارعنابة                                                       

              4                     0         2               0جامعة مستغانم                                                               
6 

              1                    0         4               0               جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا                            
5 

              1                    1            3              0جامعة البليدة                                                                
5 

              3                      1           1                0                                           جامعة تيزي وزو                    
5 

 .39، ص 2014، ) 2013-2002(مكتب الوطني تمنوس الجزائر، تقرير عن برنامج تميوس في الجزائر الالمصدر: 
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زائرية في برنامج عدد مشاركات المؤسسات الجامعية الج -03-جدول رقم 
 IVوIIIتمبوس

 
-2002(المصدر: المكتب الوطني تمنوس الجزائر، تقرير عن برنامج تميوس في الجزائر 

 45، ص 2014، ) 2013
 

 IV تمبوسالهياكل التي تم إنشاؤها في  -4-جدول رقم

عدد المؤسسات  عدد المشاريع 
 الجامعية

عدد الشراكاء  عدد المشاركة
 الخارجيين

 III  24 28 70 14تمبوس

 IV  32 31 84 11تمبوس

 25 154 40 56 مجموع 

 المشروع المؤسسة المستفيدة الهياكل

مكتب االتصال بين 
 الجامعة والمؤسسة

 

مكتب االتصال بين 
 المدرسة والمؤسسة

جامعة تلمسان ،جامعة 
 بجاية

المدرسة الوطنية المتعددة 
 التقنيات الجزائر

االجتماعي  افتتاح منظم الجامعة والعالم
 واالقتصادي
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-2002(مكتب الوطني تمنوس الجزائر، تقرير عن برنامج تميوس في الجزائر الالمصدر: 
 47، ص 2014، ) 2013

 
 
 
 
 
 

مركز وطني للمياه للتدريب 
 على علوم المياه

التعليم والتدريب المتقدم في المياه وذات  جامعة عنابة
الصلة لتلبية االحتياجات اإلقليمية في المغرب 

 العربي 

بيت دكتوراه الطالب خلية 
 لتثمين البحث العلمي

 

 جامعة وهران

 جامعة بومرداس

وين الدكتوراه في البلدان دعم اإلصالحات تك
 المغربية

خلية المرافقة، والتوعية 
 والدعم والوساطة 

 

 جامعة بجاية

جامعة منتوري قسنطينة ، 
 جامعة تلمسان

 

 الجامعات المغاربية : التعليم الشامل

 

مركز التميز لنقل 
 التكنولوجيا

المدرسة الوطنية العليا 
 للتعليم التكنولوجي وهران

امعة جامعة مستغانم ج
 سعيدة

 

 التحالف لالبتكار في البحر األبيض المتوسط
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 .IV و تمبوس IIIالمساهمة المالية السنوية للجزائر لتمبوس -5-جدول رقم 
 

-2002(مكتب الوطني تمنوس الجزائر، تقرير عن برنامج تميوس في الجزائر الالمصدر: 
 49، ص 2014، ) 2013

 
 
 
 
 

اهليكلية+ مشاريع مشرتكة+ اإلجراءات  الدعوة 
 اإلجراءات املرافقة

 المجموع

 

 

 IV تمبوس

 السادسة

 الخامسة

 الثالثة

 الثانية

 األولى

 €مليون  2.6

 €مليون 1.4

 €مليون 1.5

 €مليون2.5

 €مليون0.7

 مخطط في

2017-
2014 

 €مليون7.9

-III 2006-2005تمبوس
2004-2003 

 €مليون6.7 

و IV تمبوس
 IIIتمبوس

 €مليون 14.6  
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Tableau de Bord ou Balanced Scorecard ? 
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Résumé : 

Durant ces dernières décennies, la méthode Tableaux de bord  et le 

balanced scorecard ont fait l’objet de plusieurs travaux de recherche dans 

les pays développés. 

Cet article met en exergue les résultats d’une étude analytique et 

comparative  entre les deux outils pour identifier les points communs et 

les points de différence entre eux et explorer la possibilité d'intégration. 

Les résultats obtenus montrent que Les deux approches s'appuient sur un 

modèle causal cherchant à définir les leviers d'amélioration de la 

performance  

Mots clés : Tableaux de bord  – Balanced scorecard (BSC) - pilotage 

de la performance. 

 الملخص:
شكلت كل من طريقة لوحة القيادة وبطاقة األداء املتوازن موضوعا للعديد من الدراسات البحثية يف 

 البلدان املتقدمة يف العقود األخرية.
االختالف  التشابه ونقاطبني األداتني لتحديد أوجه حياول هذا املقال اجراء دراسة حتليلية مقارنة 

إىل  . وأظهرت النتائج أن كال االسلوبني يستند إىل منوذج سبيب يسعىوحبث إمكانية التكامل بينهما
 حتديد روافع وأسباب حتسني األداء.

 لوحة القيادة ، بطاقة األداء املتوازن ، إدارة األداء. الكلمات المفتاحية:
 

Introduction 

Actuellement, on assiste a une situation concurrentielle rude et acharnée 

entre les entreprises. En conséquence, pour faire face à cette situation, le 

management a du réagir en mettant en œuvre de nouvelles stratégies en 

adéquation avec les nouveaux objectifs, et adopter des outils efficaces de 

mesure et d’amélioration des performances. Parmi ces outils, nous citons 

le tableaux de bord et le balanced scorecard (BSC)i. Sans aucun doute, 
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ces deux outils sont considérés comme des innovations majeures 

connues durant les deux dernières décennies. 

On a souvent reproché aux tableaux de bord classiques de n’intégrer que 

les indicateurs financiers. Or, plusieurs chercheurs insistent sur 

l’importance des tableaux de bord dit  équilibrés » ou « différenciés ». 

Des indicateurs de qualité, des mesures sociales (ratio d’absentéisme, 

etc.), des indicateurs orientés clients (taux de satisfaction, etc.) et des 

indicateurs orientés processus (temps de production, etc.) doivent être 

également retenus pour compléter les mesures financières.  

I. Le pilotage de la performance: 

Avant de s'intéresser au pilotage proprement dit de la performance, nous 

allons revenir sur la définition générale de la performance. 

I.1 Définition de la performance: 

Le terme performance peut avoir dans certains contextes particuliers, un 

sens un peu différent. Par exemple dans le domaine artistique la 

performance désigne a la fois l'exécution d'une œuvre et un spectacle, 

mais la psychologie s' intéressent à de la performance grâce à la 

motivation et le leadership, par contre les Sociologues ont basé sur la 

conception et la structure de l'organisation en montrant le rôle de la 

performance dans la responsabilité sociale de l'organisation envers la 

communauté, et les gestionnaires s'intéressés à l'amélioration de la 

performance des opérations, tandis que Les économistes considère la 

performance comme un des objectifs économiques cherchent à 

maximiser les profits grâce à l'utilisation optimale des ressources. 

Mais la performance dans le langage courant désigne le succès ou 

l'exploit : elle désigne donc en matière de gestion le résultat d'une action 

ou d'un fonctionnement.  La réussite étant liée au concept de valeur, la 

performance en terme de gestion peut être défini aussi comme la 

réalisation des objectifs de l'entreprise1. Cette définition implique 

l'existence d'un référent : le but poursuivi. De cette définition nous 

mettons en exergue deux caractéristiques de la performance. 

L'actionnaire ou le client ont peu de raisons en pratique de poursuivre le 

même but, la performance est donc multidimensionnelle dés lors que les 

objectifs sont multiples. D'autre part, la performance est subjective 

puisqu'elle consiste a quantifier et comparer le résultat, en l'occurrence 

la réalité, par rapport a un souhait. 

Certains le définissent comme «la capacité de produire efficacement 

(avec le minimum de ressources) pour les biens et services qui répondent 
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à la demande du marché (qualité, terme, options, prix), y compris la 

réalisation de l'excédent autorisé à déplacer le système économique2. 

Michel Lebas va encore plus loin dans son article, il caractérise la 

performance en gestion non seulement en validant les propos d'Annick 

Bourguignon, mais surtout il attire notre attention sur la différence entre 

la performance et être performant. L'adjectif performant est utilise pour 

parler de la capacité a atteindre ces objectifs dans le futur. Tandis que la 

performance désigne plutôt un résultat passé. A priori il n'y a aucune 

raison pour qu'un résultat passé soit un (bon) indicateur des futures 

(performances) de l'organisation. 

Cependant si la performance est décrite de façon suffisamment riche et 

complexe, alors on peut obtenir les moyens de passer des performances 

a être performant. Michel Lebas donne les clés de la description : il faut 

connaître le modèle de causalité des résultats passés afin de comprendre 

si les conditions et les événements futurs permettent la prolongation3. 

D'autres la définis par "la relation entre l'effort et le résultat, et également 

c'est l'information quantitative qui montre souvent le degré de réalisation 

des buts et objectifs 4. 

Bien que le concept de la performance par ces dimensions l'efficacité et 

l'efficience exprime la réalisation des objectifs par l'utilisation 

rationnelle des différentes ressources, cependant, il est souvent associé à 

l'une des dimensions seulement. 

Sur cette base, la performance est connue comme "la relation entre les 

ressources allouées et les résultats obtenus"5 

II. Le tableau de bord : 

L'évolution du tableau de bord en France s'est déroulée dans un contexte 

très différent. La France a connu au XXème siècle plusieurs mouvements 

de nationalisation (en 1936, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et 

en 1982). 

 La plupart des grandes entreprises françaises ont été à un moment de 

leur histoire sous contrôle de l'Etat. En 1983, la taille du secteur public 

était considérable : 3.000 entreprises, 1,9 millions de salariés, soit 9% de 

la population active ; dans l'industrie, le secteur public représentait 23% 

des salariés. 

L'Etat actionnaire n'est que faiblement préoccupé par les résultats 

financiers de l'entreprise, et la création de valeur lui étrangère (puisque 

les actions de l'entreprise n'ont aucune liquidité boursière). 
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L'intérêt de l'Etat est centré sur l'emploi, l'autonomie nationale et le 

rayonnement de la France à l'étranger. 

On comprend aisément que dans ce contexte le reporting financier ne 

soit pas une priorité. Par contre, pour piloter ces entreprises, il faut des 

outils, des indicateurs. Le concept de tableau de bord s'est donc 

développé comme un outil de pilotage industriel, constitué d'indicateurs 

physiques (production, stocks, délais de livraison, absentéisme, parts de 

marché). 

Ainsi le tableau de bord en France a évolué et mûri au fil des besoins. 

Utilisé dès les années 1930 pour suppléer aux carences du système 

comptable pour le pilotage d'entreprise, il a constitué dans les années 50 

le support à l'introduction en France des méthodes de management 

américaines, et en particulier le reporting. Au début des années 90, 

l'accent mis sur la performance a déplacé le centre d'intérêt du tableau de 

bord, du reporting vers le pilotage des actions nécessaires pour atteindre 

les objectifs. 

Ces tableaux de bord sont souvent élaborés de manière décentralisée, 

pour le pilotage de chaque unité. Leur avantage est leur caractère très 

opérationnel, mais ils ne sont pas toujours en cohérence avec la stratégie 

de l'entreprise. L'accent est donc surtout mis aujourd'hui sur la 

coordination des tableaux de bord autour de la stratégie de l'entreprise. 

Pour réaliser cette coordination au sein d'un système de tableaux de bord, 

la démarche française repose sur un modèle de causalité entre le tableau 

de bord de niveau N et les tableaux de bord de niveau N-1 

immédiatement inférieur. 

La Direction Générale définit les objectifs de l'entreprise (la cible à 

atteindre), et les actions pour y parvenir (la stratégie). Ces actions sont 

regroupées en plans d'actions par métier ou par fonction. Les réalisations 

de ces actions deviennent les objectifs des Divisions concernées. Chaque 

responsable de Division définit à son tour les actions à mener pour 

atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Les réalisations de ces actions 

deviennent ensuite les objectifs des Départements de sa Division. 

Ainsi le lien entre chaque niveau de tableau de bord se fait par le couple 

objectif-action. Les réalisations d'actions définies au niveau N 

deviennent les objectifs du niveau N-1. 

Le système de tableaux de bord de l'entreprise se définit donc de proche 

en proche, à partir de la stratégie globale : chaque responsable doit 

traduire ses objectifs en plans d'actions concrètes, autrement dit chaque 
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manager construit la stratégie de son unité en harmonie avec la stratégie 

de l'entreprise. 

A chaque niveau hiérarchique, le tableau de bord comprend : 

• des indicateurs de résultat, correspondant aux objectifs à atteindre, 

• des indicateurs d'action, représentant la réalisation des actions décidées. 

Un tel système de tableaux de bord permet à la fois : 

• le reporting vers le niveau hiérarchique supérieur, par les indicateurs 

de résultat, 

• le pilotage de l'unité, par les indicateurs d'action et les indicateurs de 

résultat. 

III. Balanced Scorecard : 

Le management aux Etats Unis est fortement imprégné par une culture 

de reporting, due en grande partie au poids des actionnaires dans la vie 

de l'entreprise. La raison d'être d'une entreprise américaine est de 

rémunérer ses actionnaires, soit par des bénéfices annuels, soit par la 

création de valeur boursière. 

L'actionnaire aux Etats Unis est rarement le fondateur de l'entreprise, et 

les relations avec la bourse nécessitent un reporting très réactif. Ce 

reporting est essentiellement financier, et il s'est imposé dans toute 

l'entreprise, du haut jusqu'en bas de la pyramide hiérarchique. 

La création de Business Unis avec compte d'exploitation propre n'est 

d'ailleurs pas étrangère à ce besoin de reporting. Cette prééminence du 

reporting financier à tous les échelons de l'entreprise a occulté les autres 

initiatives de tableau de bord de pilotage au niveau des Business Unis. 

Les indicateurs financiers ont toutefois montré leurs limites dans les 

années 80 quand est arrivée la notion de création de valeur pour 

l'actionnaire. On est passé d'une logique de bénéfices distribuables à 

court terme (les résultats financiers de l'année), à une logique de plus-

value à moyen et long terme.  

Le nouveau problème posé aux actionnaires est quel seront les résultats 

futurs, et donc la valeur future de la société dans laquelle nous allons 

investir ? La réponse à cette question ne se trouve évidemment pas dans 

les résultats financiers actuels, mais dans des éléments non financiers qui 

influent sur les résultats futurs. 

s'est ainsi Le concept de balanced scorecard est né aux Etats-Unis au 

début des années 1990, à la suite des travaux mené par les Professeurs 

Robert Kaplan & David Norton de Harvard Business School sur la base 
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d'une étude des mesures de performance utilisées par diverses 

multinationales6. 

Cette approche s'est progressivement développée outre atlantique, dans 

les pays anglo-saxons et les pays scandinaves, où d'autres initiatives 

(comme celle de SCANDIA en Suède dès 1990) cherchaient à compléter 

la mesure de la performance des entreprises par de nouveaux indicateurs 

non financiers. 

Le BSC a remporté un vif succès, une enquête menée par Jouenne et al. 

(2005) dans les pays de l’Union Européenne a montré que 41 % des 

entreprises interrogées prétendent utiliser cet outil (35 % en France). 

Défini comme un système complet pour mesurer la performance des 

organisations d'un point de vue stratégique par la traduction de la 

stratégie aux objectifs et des mesures et les valeurs cibles et les initiatives 

de procédure préliminaire clair7  

Les indicateurs intégrés dans le BSC sont regroupés autour de quatre 

axes : 

- l’axe financier qui mesure le niveau et l’évolution des performances 

financières de l’entreprise ; 

- l’axe « client » qui regroupe les indicateurs qui permettent d’évaluer ce 

qui génère une satisfaction présente ou future du client ; 

- l’axe « processus internes » : il s’agit de s’interroger sur la façon dont 

la gestion des opérations des processus peut contribuer à fournir un 

avantage concurrentiel à l’entreprise. 

- l’axe « innovation & apprentissage organisationnel » qui concerne 

essentiellement la façon dont on gère les moyens humains et les savoirs 

en vue d’atteindre les objectifs stratégiques définis précédemment. 

III.2. Les perspectives du Balanced Scorecard :  

Piloter une entreprise à l’aide de seuls indicateurs financiers, nous 

l’avons vu, n’est plus possible dans l’environnement actuel des affaires. 

Ainsi Kaplan & Norton proposent une vision multidimensionnelle de la 

performance. Plus précisément, les auteurs définissent quatre axes 

privilégiés d’analyse de  la performance. L’objectif est, au travers de ces 

quatre perspectives, de cerner la création de valeur ajoutée passée, mais 

aussi d’apprécier les déterminants de la performance future8. 

1- La perspective financière :  

L’axe financier représente les objectifs à longs termes de l’entreprise. 

Kaplan & Norton proposent trois phases stratégiques financières qui, 

croisées avec la situation de marché de l’entreprise (croissance, maintien, 
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maturité/récolte), fournissent une gamme d’indicateurs. Cette liste, bien 

entendu non- exhaustive, doit être comprise comme un ensemble de 

domaines d’indicateurs, susceptibles d’être adaptés au contexte 

particulier de l’entreprise.  

Cet axe reprend les grands indicateurs financiers classiques ; la 

nouveauté est dans la volonté de rattacher ces indicateurs financiers à la 

réalité client (nouveaux clients, clients ciblés, client non rentables)  ainsi 

qu’au processus de création des produits et services (recherche et 

développement, nouveaux produits et services).  

De plus, Kaplan & Norton suggèrent d’adapter les indicateurs financiers 

à la phase du cycle de vie du secteur où évolue l’entreprise (croissance, 

maintien, maturité). Ces indicateurs permettent de déterminer si les 

intentions et la mise en œuvre de la stratégie contribuent à améliorer le 

résultat financier. En général, les objectifs financiers portent sur la 

rentabilité mesurée par le retour de capitaux engagés ou le bénéfice 

d’exploitation.  

Trois Objectifs financiers spécifiques guident la stratégie :  

• La croissance et la diversification du chiffre d’affaires. L’entreprise 

pourra étudier le taux d’augmentation du chiffre d’affaires de nouveaux 

produits, de nouvelles applications, ainsi que sur de nouveaux clients, 

nouveaux marchés.  

• La réduction des coûts : amélioration de la productivité. Une unité peut 

associer la croissance et la diversification de son chiffre d’affaires à 

l’amélioration de la productivité, la réduction  des coûts unitaires, la 

diversification des circuits de ventes et la réduction des frais 

d’exploitation (les frais commerciaux, généraux et administratifs).  

• La stratégie d’utilisation de l’actif et d’investissement.  

Les objectifs concernant la meilleure utilisation de l’actif peuvent porter 

sur l’amélioration des procédures d’investissement, à la fois pour 

accroître la productivité des projets d’investissement et pour accélérer le  

processus d’engagement des capitaux afin de réduire le temps de retour 

de ces investissements.  En  fait,  le  but  est  de réduire le cycle de 

trésorerie pour les investissements en capital matériel et immatériel.  

2- La perspective du client :  

Elle comprend généralement des indicateurs relatifs au segment de 

clientèle visé: Le degré de satisfaction, le taux de réclamation , la part de 

marché , la rentabilité du segment de clientèle sont autant d’exemples de 

mesures permettant à l'entreprise de suivre et de gérer sa clientèle.   



 Revue de l'economie industrielle    

8 
 

     Pr.Naima YAHIAOUI. Dr Fatiha BENOUMESSAD 

Dans un monde où les produits et les services se copient avec davantage 

de facilité, la compétitivité des entreprises s'est déplacée au niveau de ses 

processus et il s'agit dès lors d'identifier et de suivre l'efficacité de ses 

processus clés9.   

3- La perspective processus :  

L’objectif de cet axe est de prendre en compte l’ensemble des processus 

internes, et en particulier l’innovation, la production et le service après 

vente. Au travers de l’analyse des processus, c’est une vision transversale 

de l’organisation que l’on cherche à établir, ainsi que la mise en avant de 

deux processus souvent négligés dans l’analyse comptable des 

performances, à savoir l’innovation et l’après-vente.  

Concernant le processus d’innovation, une première étape consiste à 

cerner le marché en identifiant les besoins nouveaux ou latents  des 

clients. Se pose ensuite la question d’apprécier la performance de la 

recherche et développement, non seulement sur un plan opérationnel 

mais aussi quant à sa rentabilité. A titre d’exemple, Kaplan & Norton 

citent les indicateurs utilisés par Advanced Micro Devices pour mesurer 

la performance du d’innovation : part du C.A. réalisé avec des nouveaux 

produits et avec des produits exclusifs protégés par un brevet, lancement 

de nouveaux produits (comparaison avec la concurrence), capacité de 

production, durée du cycle de développement de la prochaine génération 

de produit.   

Le processus d’après vente peut avoir un impact très important sur la 

valeur ajoutée perçue par le client et peut être suivi à l’aide d’indicateur 

de coût, de qualité et de délai. Avec le développement de centre d’appel 

assurant le service après vente des produits, c’est tout un ensemble de 

nouveaux indicateurs qui sont devenus accessible et qui permettent de 

piloter l’activité : nombre d’appel traité, durée moyenne et maximale 

avant le rappel d’un client dont on n'a pas pu traiter le cas 

immédiatement, pourcentage des cas traités à distances sans déplacement 

sur le site clients, coût du traitement de l’appel selon la complexité du 

cas,….  

A chaque entreprise de déterminer quels sont les indicateurs pertinents 

et comment assurer leur prises en compte dans le système d’information.  

Pour le pilotage du processus de production, on retrouve les indicateurs 

classiques de qualité, coût et réactivité, auxquels on adjoint selon 

l’activité des indicateurs spécifiques sur la stratégie 

d’approvisionnement (critères de choix des fournisseurs, pilotage des 
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opérations de réception et de traitement des commandes), l’efficacité du 

cycle de production (ratio, temps utile de transformation sur temps total 

de production) ou encore le coût des activités calculé selon l’approche 

ABC (Activity Based Costing).  

4- La perspective d'innovation et d'apprentissage :  

Elle s'intéresse aux talents et capacités internes. Elle comprend des 

indicateurs qui traduisent la création de la  valeur pour les clients par 

l'innovation, par l'exploitation de compétences spécifiques, par 

l'accroissement de l'apprentissage organisationnel et par toutes autres 

actions à moyen et long terme permettant de développer les  actifs 

intangibles de l'entreprise.   

Des variables d'actions et de résultat mesurant la capacité d'adaptation de 

l'entreprise telles que le temps de lancement de nouveaux produits ou le 

temps nécessaire pour le développement d'une gamme de produits font 

généralement partie de cette perspective. On y trouve également des 

variables liées aux collaborateurs telles que le taux d'absentéisme et le 

nombre de journées de formation.   

Les apports d'une entreprise à ses parties prenantes (rendement pour les 

actionnaires, satisfaction pour les clients) sont la conséquence d'une 

cascade de décisions. Comme on le voit au travers de la description des 

différentes perspectives du BSC, cette cascade se contrôle par 

l'utilisation de variables d'action et de  résultat où une variable de résultat 

est la conséquence d'une certaine décision, mais peut également 

représenter une variable d'action pour une décision en aval10.   

L'efficacité du BSC dépend en bonne partie  du mélange approprié de 

ces différents types de variables et de l'identification des relations de 

cause à effet.   

R. Kaplan et D. Norton ont ainsi mis en évidence trois types de leviers 

agissant sur la performance future de l'entreprise : la satisfaction des 

clients, l'amélioration des processus, et l'innovation ou la capacité 

d'apprentissage de l'organisation.  

Ces 3 axes de performance sont reliés aux résultats financiers par une 

chaîne de relations de cause à effet : les résultats financiers de la société 

sont conditionnés par la satisfaction des clients, elle-même assurée dans 

le cadre de processus s'adaptant au contexte grâce à la capacité 

d'innovation de l'entreprise.  

Toutefois, cette représentation synthétique de la chaîne de causalité de la 

balanced scorecard ne rend qu'imparfaitement compte de l'impact des 
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différentes perspectives sur les résultats financiers. L'innovation actuelle 

permettra d'améliorer les processus à court terme, qui eux-mêmes 

garantiront une meilleure satisfaction des clients à moyen terme et enfin 

des résultats financiers à long terme. 

Le modèle causal de la balanced scorecard intègre donc la dimension 

temporelle, en plus d'indicateurs non-financiers, d'où sa traduction en 

français par tableau de bord prospectif (performance future). 

IV. Comparaison entre BSC et TB: 

Le but de ce point est une comparaison entre les deux outils pour 

identifier les points communs et les points de différence entre eux et 

explorer la possibilité d'intégration. 

IV.1 les points communs entre BSC et TB: 

Les points communs entre eux sont: 

- L'introduction de l'information financière et non financière 

- Les indicateurs ne sont pas fondées sur l'observation des résultats 

ultérieurs, mais aussi les anticiper de façon a permettre la prise de 

décisions dans un délai raisonnable. 

- Le nombre limité d'indicateurs en vue de ne pas distraire l'esprit des 

gestionnaires. 

-  La recherche de l'information qui permettra le feedback  rapide et 

capable de faire des prévisions. 

- La création d'un lien entre les plans opérationnels et stratégiques (soit 

entre le long terme et le court terme). 

IV.2 les points de différence entre BSC et TB: 

Les points de différence entre BSC et TB sont résumées dans le tableau 

ci dessous: 

Les points de différence entre BSC et TB: 
Les points de différence BSC TB 

1. conditions 

d'émergence et 

de croissance: 

Emerger au USA au le 

début des années nonante 

à la suite des recherches 

effectuées par des 

consultants qui ont fondé 

avec des institutions en 

Amérique du Nord 

Outil très ancien mais son 

application était moins 

homogène, puis Au début 

des années quatre-vingt sa 

mis à jour a commencé 

grâce a des chercheurs 

français. 

2.  méthodologie 
Outil simple et efficace 

basé sur quatre axes  

chaque comprend un 

cet outil est basé sur la 

méthode OVER, qui 

comprend deux types 

d'indicateurs: les 
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nombre limité 

d'indicateurs: l'axe 

financier l'axe de clients, 

l'axe des processus 

internes et l'axe de 

l'innovation et de la 

croissance. 

indicateurs des objectifs et 

les indicateurs de l'impact 

des variables d'action 

3. Les 

fondements du 

modèle 

Modèle basé sur les 

facteurs de Performance  

et la recherche de relations 

causales. 

Il n'ya pas de modèle 

standard spécifié, chaque 

responsable fait des 

analyses nécessaire pour 

découvrir les facteurs clé 

de réussite appropriés 

4. Mode d'action 

L' outil fonctionne de haut 

en bas (top-down) les 

niveaux supérieurs impose 

les objectifs au niveaux 

inférieurs. 

Mode de fonctionnement 

est même temps de haut 

en bas, de bas en haut, 

(top-down), (down -top) 

les responsables 

déterminent par des 

négociations les variables 

qui seront mesurés pour la 

réalisation des objectifs 

fixés par les niveaux plus 

supérieurs. 

5. Le statut social 

des individus 

Basé sur les résultats 

obtenus et par conséquent, 

la mesure du performance 

doit être valide et crédible 

Basé sur les certificats et 

CV, ainsi la nécessité de 

mesurer la performance 

est faible dans cet outil 

6. Les moyens 

Donne l'importance au 

moyens mesurables. 

Caractérisé par la 

rationalité et donne 

l'importance au processus 

de construction des 

tableaux de bord. 

 

Conclusion: 

De fait, les deux approches américaines(balanced scorecard) et 

françaises (tableau de bord) ont des finalités identiques et convergent 

aujourd'hui vers le même objectif: 

• équilibrer la mesure de la performance en réalisant le bon mix entre 

indicateurs financiers et physiques, 

• décliner la stratégie au sein de l'organisation. 
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Les deux approches s'appuient sur un modèle causal cherchant à définir 

les leviers d'amélioration de la performance : 

• le modèle causal de la balanced scorecard est prédéfini et met en 

relation des acteurs internes et externes (les salariés et leurs 

compétences, l'organisation des processus, les clients), 

• le modèle causal du tableau de bord est organisationnel et se construit 

au cas par cas. 

Par ailleurs, la balanced scorecard est très orientée reporting, tandis que 

le tableau de bord est plus axé sur le pilotage opérationnel. 

En fonction de la culture de l'entreprise, et de l'implantation 

géographique de ses unités (pays anglo-saxons ou scandinaves, pays 

latins), il peut donc être nécessaire d'adopter une démarche plutôt qu'une 

autre, tout en s'assurant de disposer au minimum des trois éléments 

suivants : 

• Un système d'indicateurs de reporting cohérents et homogènes, qui 

irrigue toute l'entreprise, depuis le bas jusqu'en haut de la pyramide 

hiérarchique, 

• Un ensemble de tableaux de bord qui satisfait le besoin de pilotage à 

chaque niveau hiérarchique, 

• Une chaîne de causalité bien définie qui garantit que tous les indicateurs 

suivis sont en liaison avec la stratégie de l'entreprise. 
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Abstract: 

Nowdays, many cities arround the world are getting more and more developed by 

managing their brand names under the concept of "city branding ", moreover, these 

cities  which are characterized by  high international awareness are working hard on to 

fulfill the need of the city brand strategies, with the help of the local government 

authorities. It is clear that the city image and reputation is directly associated with its 

competitiveness. However, yet there is a little consensus about the nature of city 

branding, and the practices of the these cities are creating a new sense of the city brand 

management, which ensure the development of cities by the managing of city image 

and reputation in the aim of  making it more attractive. A successful city brand can 

express and improve the attractiveness and the image of the city. 

This paper presents a cases studies of  « Lyon » and « Setif », we aim to analyze the 

experience of the city brand of Lyon « ONLY LYON » in order to make propositions 

for Setif to create a city brand and answer this question : Does Setif can follow the same 

experience of Lyon ; ONLYLYON? 

Keywords: City Brand, Setif, Lyon, attractiveness, image, reputation. 

 الملخص:

د جديد ، وق إداريا انهج"عالمة المدينة"  ها لـبفضل اتخاذ اتطورا كبيرمؤخرا  عبر العالم المدن تشهد

 إستراتيجيةلبناء  باتت تتميز بادراك دولي كبير لها، هذه المدن عملت بشكل جاد بمساعدة حكوماتها

عالمة مدينة، فصورة المدينة وسمعتها مرتبطتان مباشرة بتنافسيتها. على كل هناك اتفاق قليل حول 

بيعة عالمة المدينة، ممارسات المدن خلقت معنى جديد لعالمة المدينة لتصبح تعبر عن نمط جديد ط

يهدف إلى رفع جاذبيتها ويضمن نموها وتطورها فعالمة المدينة الناجحة المدينة، معاني وسمعة  إلدارة

 تحسين ودعم جاذبية المدن.هي من تستطيع  إذن

حالتين لمدينتي سطيف وليون، ونحن نهدف إلى تقييم تجربة ليون في هذه الورقة البحثية سنقدم دراسة 

 .ONLYLYONومعرفة إمكانية تتبع سطيف لنفس تجربة عالمة مدينة ليون 

 .الجاذبية، السمعة، الصورةليون، عالمة المدينة، سطيف،  الكلمات المفتاحية:
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I. Introduction:  

In a global economy, cities compete to attract talent, investors, events 

and tourists, they need a visual system, a visual identity that could 

organize and simplify communication with the all these latters .To meet 

this challenge, cities are engaging in marketing and branding  to improve 

their image and position themselves on the international scene, city 

branding has become a key city development aimed at increasing a city’s 

attractiveness and international visibility, it can solve the city image 

problems and turn a city into a place where people want to live, work and 

visit. many cities around the world  were created a city brand to manage 

their reputation and enhance its local, regional and global awareness and 

position among the other cities, the first city brand created in the world 

was the city brand of New York ;  "I ♥ NY"1. The extraordinary result of 

this experience made all the mayors of the world baffled with excitement, 

every city wants to have a City Brand as "I ♥ NY "; major cities around 

the world are having a field day, with blows of Anglo-Saxon word games 

more or less successful. In the Netherlands, Amsterdam has thus 

adjoined an "I" to form "I Amsterdam". London launches endorsement 

"London"; Madrid claims to be "Madrid about you." The capital of Gaul 

swears by "Only Lyon" ... when Melbourne launches "It's Me! Bourne" 

and turns into Rotterdam with trademark "You®otterdam".2(Béatrice 

HERAUD2009). These cities brands become now a new tool to compete 

between cities However; city branding is not a magic wand to mask a 

city's problems. "The brand has to be based on what is already there in a 

city or else it is just like giving someone a nice haircut — it might look 

good for a while, but it doesn't give you a new personality3" (Marcus 

Mitchell4, 2008), the City Brand is more than an identified name given 

to a city, it is also not only a synonym for a simple slogan issued by 

authorities. According to Kavaratzis and Ashworth; “Places do not 

suddenly acquire a new identity thanks to a slogan or a memorable logo. 

Flashy slogans and logos, pretty or picturesque images may be useful as 

instruments branding a city, but they cannot substitute the existence of a 

coherent strategy”5. so city branding must explain a real brand strategy 

which based on city attractiveness factors not just an attractive slogan. 

City Brand Strategy is an essential tool in the creation of a successful 

City Brand that will manage the significations of the city and attract 



 
 Revue de l'economie industrielle    

 

15 
 

       Sabah Hacid . Prof Christian Montès 

 
 

potential newcomers, (Jean-Michel Daclin)6. Successful City Branding 

can stimulate:  

- increased competitiveness, resulting in a positive impact on 

investment, jobs, inhabitants, visitors and events; 

- higher returns on investment in real estate, infrastructure and 

events; 

- coherent city development, as the physical, social, economic and 

cultural aspects combine to deliver the brand promise;  

- Pride in the city as the inhabitants, businesses and institutions 

experience a new sense of purpose and direction.7 

ONLYLYON is both the city brand of Lyon and the international 

marketing program created in 2007 in order to develop the attractively 

of Lyon. Due to this brand Lyon now is the first attractive France city 

according to (EY, IBM)8. This result show that ONLYLYON is a 

successful city brand, but does the image of this City Brand is compatible 

with the Lyon attractiveness and reputation, this city brand cover all the 

metropolis of Lyon; so can Setif select its name and create a city brand 

which cover all the Wilaya of Setif without problem? 

 

II. Methodology: 

To achieve research goal, the paper is structured into three segments. 

After this introduction, Sections two discuss case study of Lyon by 

analyzing the image of its brand ONLYLYON and compare it by the 

significations and the attractiveness of Lyon. Section three examine Setif 

as a city brand, a semiotic approach was adopted to analyze this case 

study , we designed tow surveys one about Lyon and one about Setif to 

help us in answering the questions of this research. 

 

III. Case study of Lyon: 

1- Lyon attractiveness : Lyon is France’s second-largest city with 

2.6 million inhabitants, it is located in east-central France, about 

470 km (292 mi) from Paris, 320 km (199 mi) from Marseille, 420 km 

(261 mi) from Strasbourg, 160 km (99 mi) from Geneva, and 280 km 

(174 mi) from Turin. The residents of the city are called Lyonnais 

https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
https://en.wikipedia.org/wiki/Turin
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(https://en.wikipedia.org/wiki/Lyon). Lyon now represent an important 

metropolis in France and Europe, it has:9 

 An airport with 115 destinations and 8.4 million  passengers, 

TGV station with 27 million passengers pass through Prat Dieu Station 

per year ; 

 80 new companies set up in Lyon in 2014. ; 

 5 competitiveness cluster : Lyonbiopole( Vaccines And 

Diagnostics), Axelera( Chemistry-Environment), Lutb Transport 

And Urban Systems , Techtera(Technical Textiles), 

Imaginove(Digital Animation) ; 

 900 million Euros in real estate in Lyon 2014 ; 

 144500 students with 10% international students ; 

 13300 researchers in the Lyon area with 1800 international 

researchers ; 

 4000 restaurants and 15 michelin-starred restaurants ; 

 3 million visitors to the festival of lights every year. 

2- ONLYLYON: on January 30, 2007, the local economic and 

institutional actors decided to join forces in a 

governance scheme, unique in France. They 

created the ONLYLYON Brand, an 

international signature for the city to ensure its 

promotion abroad.10 ONLYLYON illustrates 

the city’s desire to assert its difference, its 

values, its identity, its personality and its 

attractiveness. This initiative comes from 

Lyon’s model of territorial governance and brings together more than 

26 public and private partners; they are all mobilized in order to 

strengthen the reputation and competition between world cities in 

attracting talent, projects and tourists. The 

ONLYLYON initiative is wide-ranging, both 

in terms of its fields of application (sectors, 

markets) and the kinds of activities it carries out (communications, 

press relations, etc.), its mission being to promote Lyon’s unique assets 

in order to : 

 Make Lyon better known ; 

 Generate appreciation for Lyon ; 

 Bring people to Lyon.11 

Picture: 1 the city brand of Lyon. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lyon
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To achieve these goals ONLYLYON adopt an international program 

marketing focus on Communications campaigns, press relations, 

ambassador networks and digital strategy.  

2.1- The image of ONLYLYON: the city brand of Lyon present a 

Global strategy of marketing it promote all the sectors in Lyon without 

priority (economic, tourism, research,…), but it focus on its 5 

competitiveness cluster : Lyonbiopole, Axelera,Lutb Transport And 

Urban Systems, Techtera, Imaginove, and on its attractiveness factors 

in gastronomy and urban heritage. By this Global strategy 

ONLYLYON give an image that Lyon is the ideal place for everything: 

invest, work, study, and visit. In order to confirm that this image is 

compatible with the Lyon attractiveness and reputation we distributed 

a survey in France and we asked the public some questions as below in 

the tables 01, 02. 

Table 01: Is Lyon an attractive place 
 Strongly 

Agree 

Agree undecided disagree Strongly 

disagree 

To live 36.40 45.50 15.20 3.00 0.00 

To invest 24.00 40.00 24.00 12.00 0.00 

 To visit  42.40 42.40 12.10 03.0 0.00 

to work 24.20 57.60 15.20 3.00 0.00 

to study 39.40 54.50 03.00 3.00 0.00 

Source: Result of the survey by the author 
Table 02: In which category you can classify the city of Lyon. 

(Multiple answers were possible) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Result of the survey by the author 

 % Rank  

economic 57.6 3 

touristic 63.6 2 

Cultural and scientific 66.7 1 

historic 54.4 4 

others 0.. 5 
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From the results of the tables we can say the image of 

ONLYLYON is compatible with the Lyon attractiveness and reputation, 

all the percentages are higher in Lyon can take place in everything 

economic, tourism, cultural, and research.  

2.2-  the impact of ONLYLYON in Lyon’s attractiveness: 
the ranking of Lyon among the cities in the world and the 

indicators of attractiveness show the positive impact of 

ONLYLYON in Lyon's attractiveness, now Lyon is:  

 17th world metropolis the most attractive for foreign investments 

( IBM2014) ; 

 Lyon is top of the list ahead of Paris, Toulouse and Bordeaux… 

thanks to its constant, quality and quantity based results, 

According to the study by PWC (Price Waterhouse Coopers), 

which performs audits and offers accounting advice and 

consulting in 157 countries ;12 

 15th among most attractive cities for foreign investment 

(Financial Times, FDI Intelligence 2014) ; 

 1st city in Europe for a « city break » ( The Telegraph 2014) : 

 3rd favorite destination for international travelers (TripAdvisor 

2014), also, the 2014 indicators for ONLYLYON Tourism and 

Conventions show positive results in terms of tourist activity in 

the city. There were more than 600,000 visitors at the Tourist 

Office's various sites, representing an 8% increase in comparison 

with 2013. The biggest moment of the year remains the Fête of 

Lumieres (Festival of Lights), with 10% of visitor numbers at the 

various sites achieved during the four days of the festival (i.e. 

60,000 visitors welcomed) ;13 

 1st Smart City in France (m2ocity ranking 2014) ; 

 1st business-friendly city in France (L’Expansion-L’Express 

2014) ; 

 2nd city of the arts in France (journal des Arts 013). 

From all these results we can say the ONLYLYON is a success 

experience so does the City of Setif can follow this experience? 
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IV. Case Study Of Setif: 

1- Setif attractiveness: Setif is the second most important province 

(Wilaya) after the country's capital in terms of population,  is located in 

the northeastern Algeria : 300 kilometers east of 

Algiers(https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9tif). Setif has so 

many Attractively factors and it seeks to be an attractive metropolis in 

the east of Algeria : 

1.1- History: Setif as it is named now or by it ancient names « Azdif » 

and « Sétifis »14 ;it is not renowned as much as some historical cities in 

the world like Cairo, Roma or Athens, However, Setif has always 

represented a vital source of water in the area ,thereby the first evidence 

of human life goes back to the prehistory era( 2 million years BC)15. 

The history of this province is marked by the passage of several ancient 

civilisations : Numidian Kingdom 225bc , 

byzantine invasion 539 , the vandals 429 

,Roman Empire 57AD , Arabe Conquest 8th century, Turkish 

Domination 14th century and finally the period of the French 

colonialism 1838. As a result to the impact left by all these civilizations, 

many parts of Setif has become an open-air museum, and providing it 

with huge advantage for the tourism business like the ancient Roman 

city of Cuicul; Djemila now, declared World Heritage by the Unesco, 

that’s' why many experts believes that The future of Setif is rooted in 

its rich history. 

1.2- Transport: Setif occupies a strategic position, It is surrounded 

by 06 provinces and located between the four corners of country, which 

make of it an important crossroad : 

 The city has a bus station and a railway station connecting it with 

Algiers to the west and Annaba to the east. 

 :  Mapp of Setif 2 Picture  

https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9tif
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  The city has an international airport, 12 km west of the city, 

inaugurated in 2006. 

 The city is served by the national road 5 and the East-West 

highway south of the city. 

 The town has urban bus line and a tram project is under 

construction. Delivery is expected in 2017. 

1.3- Economy: there are 2 industrial areas in Setif, mainly represented 

by the sectors of plastic, electronics and chemicals, in the agricultural 

sector, Setif represent one of the main grain-producing areas of the 

country: 361.000 hectares of cereals production (65%) of the total 

agricultural area (560.900 hectares), the other main activities are 

forage, cattle breeding and arboriculture, Setif benefits from the 

proximity of dams and harbors. Setif also is famous with it qualified 

labor force and it efficient private sector. 

1.4- High education and culture: Setif is planning to become a 

center of scientific research and higher education with the 

implementation of new university Ferhat Abbas Setif -2- In 2009, that 

provide with the former University Ferhat Abbas Setif -1- (1979) over 

than 52.000 students in different branchs (F. Zoghbi2013).16 

Moreover, the private sector contains many schools and institutes in 

several disciplines, mostly in languages and business management. 

Setif has a rich cultural aspect: the setifien song and it festival once a 

year,. The Folk theatre with many iconic characters such as MR Nouri 

Rouiguem (known by the nickname of Camacho), traditional dishes 

such as setifien cous cous, and the handicraft productions is known by 

the traditional clothing such as el KaCHABIYA for men and the loose 

flowered dress "setifien binouar" for the women, and the beautiful 

colored Tapestry.  

1.5- Sport:  

 the city of Setif has a famous football team, "Entente sportive de 

Setif"(ESS) with long prize list : 8 cups of Algeria, 7 championships, 2 

cups Champions Arab Clubs, 2 cups of African Champion league in 

1988 and 2014 ,and an Afro-Asian Cup in 1989. 

 The New Olympic Stadium covered with 50,000 seats was 

approved by the government and launched in January 2015, with a 

completion time of 36 months. 
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 It has also another football team (USMS). It was a finalist in 

section of Algerian cup in 2002. 

 The new Olympic swimming pool of El Bez was inaugurated in 

2014. 

 Setif is the place of an international cycling competition once a 

year: International "tour de Setif ": where the cyclists race in the 

province of Setif on three stages for a total journey of 346 km. 

Thanks to its position and to the resources above-mentioned 

(agricultural, industrial, touristic, universities...). Setif has became an 

attractive pole for economic, agricultural and cultural activities. 

2- Setif as a City Brand: After the presentation of Setif 

attractiveness, we are going to present in this chapter Setif as a city 

brand. We will focus on the question of signification thus we adopt the 

semiotic approach based on the concept of city branding as " a mode of 

managing the significations of a city (Boris Maynadier, 2009 )17 ". So, 

for a clearer  ideas about the image and the reputation of Setif, we did 

an open electronic survey targeting Algerian people, but we focused 

more on the answers of the Setifien as they are the one of the key factors 

of building a city brand .In the questions of the survey we took the 

concept of 'city brand’ as the “general set of associations and 

perceptions created by a given city (Hildreth J 2008) because our task 

was to discover the primary associations given by Setif and its 

significations .  At the beginning we asked this question: what comes 

first to your mind when we mention Setif? There was consensus 

between all the respondents about the dominant image-forming 

architectural features especially fountain Ain Fouara, after its football 

team ESS as well about some clear characteristic associated with the 

city like: money, business, beautiful nature fresh air, clean city, 

historical city,… . And to know how its reputation is, and answer the 

question of “ does Setif can follow a global city brand strategy as 

the city brand strategy of Lyon?” we asked the public some questions 

as it is mentioned below in the tables (03,04,05), where the results show 

that Setif has a good reputation in all the domains; live, invest, business, 

tourism, work and study, it can take place in all the sectors, as is clear 

in the table 02;  all the percentages are high and the highest is the one 
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of the business pole 76.7%, So Setif, according to the sample, should 

be a Business pole at the first place and an agricultural pole at the 

second place followed by tourism, industry, sports, higher Education 

and professional training and others respectively. Also according to the 

result of table 05 Setif can be as a Business and economic city after that 

it is a historical and sportive city. 

Table 03: Is Setif an attractive place 
 Strongly 

Agree 

Agree undecided disagree Strongly 

disagree 

To live 87.81 17.71 3.05 1.62 0.61 

To invest 50.35 37.58 9.21 2.12 0.70 

To make 

Business 

64.57 26.56 6.27 2.21 0.73 

 To visit  23.89 40.80 18.38 12.5 4.41 

to work 39.71 41.84 12.41 4.96 1.06 

to study 36.52 40.23 18.32 1.99 3.18 

Source: Result of the survey by the author. 

Table 04: According to you, do you think Setif should become 

 %  Ranking 

 Agricultural pole 58.1 2 

Industrial pole 48.8 4 

Business pole 76.7 1 

Tourist pole 51.2 3 

Pole of higher Education and 

professional training 

37.2 5 

Pole of sport 48.8 4 

Others 16.3 6 

Source: Result of the survey by the author. 

Table 05: In which category you can classify Setif the town city? 

of the survey by the author. 

 % Rank  

Business and economic 93.2 1 

touristic 24.1 4 

Cultural and scientific 20.4 5 

historic 45.7 2 

Sportive 38.1 3 

others 3.7 6 
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   From all these results we can say that Setif can follow a global City 

Brand Strategy as the City Brand Strategy of Lyon. 

 And To answer the question of « can the Setif select its name 

and create a city brand which cover all the Wilaya of Setif without 

problem?, we gave the respondents a list of some symbols, events, 

characteristics, places, personalities, that is in relation with all the Wilaya 

or the regions of Setif not just the town city, and we asked them to 

evaluate the degree of their attachment with the identity of Setif. The 

results show that Setif represents the whole Wilaya not just the town city 

so there is no problem to choose the name of the town city Setif in order 

to represent and promote all the Wilaya or the Setifian metropolis in the 

future. 
Table 06:  Attachment of some symbols, events, characteristics, 

places, and personalities with the identity of Setif 

Source: Result of the survey by the author. 

 

Attachment symbols 

% 

Very 

strong 

strong  average low    So 

low  

No 

answe

r   

Fountain Ain El 

Fouara 

82.43 8.96 5.37 1.43  1.43 0.35 

Lotus flower 27.98 23.88 24.62 8.95  8.20 6.34 

The Mosque of Al Atik 60.21 15.32 12.77 3.64  3.28 4.74 

Mausoleum of Sidi El 

Khier 

44.57 22.82 14.60 7.11  7.49 5.61 

ESS - football team 61.09 20.72 11.27 3.27  2.54 1.09 

Roman ruins of 

Djemila 

45.87 30.82 13.00 9.67  2.50 0.71 

The song Setifian 53.06 25.27 11.91 3.24  3.24 3.24 

Babour Mountains 32.36 21.45 25.81 10.18  4.36 5.81 

Massacres of May 8, 

1945 

68.75 19.37 6.87 3.12  0.62 1.25 

Djemila Arab Festival 24.54 36.10 30.68 11.19  4.33 2.88 

El eulma ( charie 

Dobai ) 

32.07 31.32 22.64 9.05  4.52 4.15 

Black soil 17.90 14.81 30.24 11.72  8.64 16.66 

Mineral baths 27.16 37.03 24.69  8.04  0.61 2.46 

Ferhat Abbas 32.29 36. 64 21.11 4.96  1.86 3.10 
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V. CONCLUSION:  

According to our research Setif has so many attractiveness factors and 

a good reputation it look as a best place to live, to invest and make 

business, it can take place in several sectors In the end. The results of our 

cases studies show the success of Lyon’s city brand ONLYLYON and 

confirm that Setif can follow the same experience. 
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I. Abstract 

Human Resources Management “H.R.M” one of the most 

important things That significantly affect the profitability of any 

enterprise, due to its direct impact on the supply chain, which is 

necessary for the enterprise to make all attention  in this aspect, who 

regards on the human capital and how to control the mechanisms 

leading to good profitability, through many aspects of them as well as 

training, well as Education, and aspect of employment and recruitment, 

compensation and also by the wages and incentives in addition to other 

aspects.  

Significant advances have been made in both human resource 

management and supply chain management researches separately, 

however, few have been made to study the important relationship 

between them, and the way one affects the other, and this paper among 

the few studies searching the impact of HRM on SCM practices, aims 

to shed the light on different theories and concepts that may develop a 

conceptual frame to this relationship and defines the mains points of 

interest that future empirical studies may adopt. 

 

Keywords:  Human Resource Management; supply chain management; 

human factors; divergent markets. 

 الملخص باللغة العربية
تعترب إدارة املوارد البشرية من أهم األمور اليت تؤثر و بشكل كبري على مردودية املؤسسة ملا هلا 
من تأثري مباشر يف سلسلة اإلمداد، وعليه كان لزاما على كل مؤسسة اإلهتمام هبذا اجلانب  الذي 

و االليات املؤدية اىل  مردودية جيدة، و كيفية التحكم يف  الثروة البشرية و طريقة تسيريها خيص
عدة جوانب منها جانب التدريب ،جانب  لإلملام بذلك ال بد من دراسة إدارة املوارد البشرية من

 ،الرتبية و التعليم، جانب التوضيف و التجنيد ، ايضا جانب التعويضات و االجور و التحفيزات
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كيفية   إحاطة جيدة  إلدارة املوارد البشرية و اىل يؤدياألمر الذي و باإلضافة اىل جوانب اخرى.  

النظرية املفامهية ) اإلصطالحية(  هو التأصيل النظري اجليد ملختلف سلسلة االمداد  تأثريها على
لذا هتدف هذه الدراسة إىل  ،اليت متكننا من معرفة اهم البنود الالزمة لإلحاطة اجليدة باملوضوع

 تأثريها علىعالقة بني املوارد البشرية و هلا يم املختلفة اليت تسليط الضوء على النظريات واملفاه
 سلسلة االمداد.

 

Introduction 

To ensure a successful presence in dynamic and changeable 

markets, companies have to be aware of all significant factors that 

participate in the turbulence and the volatility of markets, and supply 

chain managers have to deal perfectly with such situations, which needs 

effective coordination that plays an important role in the successful 

operation of modern manufacturing and inventory systems. 

Significant advances have been made in both human resource 

management and supply chain management researches, however, few 

have been made to study the important relationship between them, and 

the way one affects the other, and the aspect of the development of 

internal human resources as a means to enhance SCM practices, yet the 

effect of the human resource on supply chain needs more attention from 

researches and professionals in different disciplines concerned with 

both human resource and supply chain. 

Based on the hypotheses that Human Factors have significant 

effects on the supply chain efficiency of any company, the study 

presents an overview of the modern theories and concepts on supply 

chain networks and the human factors that affect their success.  

II. SUPPLY CHAIN AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

A. The definition of supply chain management 
1- A supply chain consists of a set of business entities that are involved 

in the design and development of new products and services, their 

manufacture through procurement of raw materials and 

transformation to finished goods, and the distribution of goods to end 

customers. In brief a supply chain or network may be considered to be 

a set of linked processes connecting downstream customers to 

upstream suppliers, factories, distribution centers and retailers
1. 
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 2- Supply chain management, is defined as the management of 

relationships in the network of organizations, from end customers 

through original suppliers, using key cross-functional business 

processes to create value for customers and other stakeholders2. And 

SCM refers to the efficient management of the end-to-end process of 

designing, planning and forecasting, sourcing though complex 

supplier networks, manufacturing, and distributing products from raw 

material to the end customer, and the final disposal of the product by 

the customer3. SCM include the reduction of costs, the 

standardization, the simplification, and the reduction of inventories, 

and the maximization of profits from assets by responding efficiently 

to customer requirements. This involves rapid and accurate response 

to customer needs with no waste and with zero defects4. 

B. The importance of SCM  

1. SCM is Globally Necessary 

Basically, the world is one big supply chain. Supply chain 

management touches major issues, including the rapid growth of 

multinational corporations and strategic partnerships; global expansion 

and sourcing; fluctuating gas prices and environmental concerns, each 

of these issues dramatically affects corporate strategy and bottom line. 

Because of these emerging trends, supply chain management is the 

most critical business discipline in the world today5. 

2. Reasons for SCM in Society 

Supply chain management is necessary to the foundation and 

infrastructure within societies. SCM within a well-functioning society 

creates jobs, decreases pollution, decreases energy use and increases 

the standard of living.  

The company views its supply chain as socially sustainable only 

when working conditions and factory conditions meet acceptable 

business practices. According to Eva Sage-Gavin, Gap’s executive vice 

president of human resources and corporate communications, “We 

know that better factory working conditions lead to better factories, and 

better factories make better products.” In addition, Sage-Gavin notes, 

Gap employees in the United States care about working for a company 

they view as socially responsible, so these efforts also matter for 

corporate performance at home6. 

Three examples of the effect of SCM within societies include: 
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  The humanitarian issues: 

Scholten et al (2010) conduct structured interviews across five 

different non-governmental organizations to explore what issues these 

organizations are facing in their attempts to increase their level of 

agility. While agility is seen as a critical capability for such relief 

organizations, the pressure from donors of demonstrating short-term 

results generates a challenge when the strategies needed to achieve 

agility are long-term in nature7. 

Van Wassenhove (2006) argues that the same lessons learned in 

commercial supply chains can and should be applied in humanitarian 

aid and disaster relief supply chains. One such lesson is the topic of 

preparedness. Five dimensions to preparedness are discussed and 

outlined. Another important topic discussed in this paper is the power 

of supply chain collaboration8. 

 Foundation for Economic Growth 
A society with a highly developed supply chain infrastructure 

that includes interstate highways, a large railroad network, ports and 

airports is able to trade many goods at low cost. Business and 

consumers are able to obtain these goods quickly, resulting in economic 

growth. 

 Environmental supply chain management: 

The most significant impacts on the environment and society 

from the operation of companies occur in the supply chains. It is 

therefore more important now than ever that companies extend their 

commitment to responsible business practices by integrating fair 

working conditions and good environmental practices throughout the 

supply chain.  

The environmental supply chain management is a key part of a 

sustainable business strategy. It covers management of all significant 

environmental impacts from company’s supply chain throughout the 

life-cycles of products or services. The most significant environmental 

impact is often caused by activities outside the company. Therefore, it 

is of great importance to look at environmental improvements in the 

supply chain9.  

3. Reasons for SCM in Business 

Clearly, the impact that SCM has on business is significant and 

exponential. Two of the main ways SCM affects business include10: 
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 Boosts Customer Service 
SCM impacts customer service by making sure the right product 

assortment and quantity are delivered in a timely fashion. Additionally, 

those products must be available in the location that customers expect. 

Customers should also receive quality after-sale customer support. 

 Improves Bottom Line 
SCM has a tremendous impact on the bottom line. Firms value 

supply chain managers because they decrease the use of large fixed 

assets such as plants, warehouses and transportation vehicles in the 

supply chain. Also, cash flow is increased because if delivery of the 

product can be expedited, profits will also be received quickly. 

SCM can be applied to customer satisfaction and company 

success, as well as within societal settings, including medical missions; 

disaster relief operations and other kinds of emergencies; cultural 

evolution; and it can help improve quality of life. Because of the vital 

role SCM plays within organizations, employers seek talented 

employees with an abundance of SCM skills and knowledge11. 

III. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Every man, bearing in mind his wishes and possibilities, selects 

occupation and any organization, keeping in mind the requirements of 

the environment and available resources will decide how to set up its 

organizational structure, define jobs and develop recognizable culture. 

Formation of certain structures of the company, except for activities 

with which it deals, depends on the willingness of old employees to 

adapt to environment changes and the readiness of new staff to embrace 

the culture of the organization. If appropriate organizational structure is 

established, its individual members and team activities can create a 

stimulating and pleasant environment, to educate, adjust and to reach 

their goals. 12 

Human resource management is defined as a strategic and 

coherent approach to the management of an organization’s most valued 

assets – the people working there who individually and collectively 

contribute to the achievement of its objectives13 

According to Raymond A. Noe et al (2010), most of challenges 

facing companies are important dimensions of human resource 

management (HRM), the policies, practices, and systems that 

influence employees’ behavior, attitudes, and performance. Many 

http://www.usanfranonline.com/resources/supply-chain-management/spotlight-on-supply-chain-careers/
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 companies refer to HRM as involving “people practices.” Through 

analyzing work and designing jobs, determining how many employees 

with specific knowledge and skills are needed (human resource 

planning), attracting potential employees (recruiting), choosing 

employees (selection), teaching employees how to perform their jobs 

and preparing them for the future (training and development), 

evaluating their performance (performance management), rewarding 

employees (compensation), and creating a positive work environment 

(employee relations). 14 

The concept of “human resource management” implies that 

employees are resources of the employer. As a type of resource, 

human capital means the organization’s employees, described in terms 

of their training, experience, judgment, intelligence, relationships, and 

insight—the employee characteristics that can add economic value to 

the organization. In other words, whether it manufactures automobiles 

or forecasts the weather, for an organization to succeed at what it does, 

it needs employees with certain qualities, such as particular kinds of 

training and experience..15  

Figure 1: The impact of human resource management 

 
Source: Raymond Noe et al. Fundamentals of Human Resource 

Management, 4th Edition, McGraw-Hill_Irwin (2010), p1 

Human resource management is critical to the success of 

organizations because human capital has certain qualities that make it 

valuable. In terms of business strategy, an organization can succeed if it 

has a sustainable competitive advantage (is better than competitors at 
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 something and can hold that advantage over a sustained period of time). 

Therefore, we can conclude that organizations need the kind of 

resources that will give them such an advantage. Human resources have 

these necessary qualities16: 

• Human resources are valuable. High-quality employees provide a 

needed service as they perform many critical functions. 

• Human resources are rare in the sense that a person with high levels 

of the needed skills and knowledge is not common. An organization 

may spend months looking for a talented and experienced manager or 

technician. 

• Human resources cannot be imitated. To imitate human resources at a 

high performing competitor, you would have to figure out which 

employees are providing the advantage and how. Then you would have 

to recruit people who can do precisely the same thing and set up the 

systems that enable those people to imitate your competitor. 

• Human resources have no good substitutes. When people are well 

trained and highly motivated, they learn, develop their abilities, and 

care about customers. It is difficult to imagine another resource that can 

match committed and talented employees. 

Effective management of human resources can form the 

foundation of a high performance work system —an organization in 

which technology, organizational structure, people, and processes all 

work together as a chain to give an organization an advantage in the 

competitive environment. As technology changes the ways 

organizations manufacture, transport, communicate, and keep track of 

information, human resource management must ensure that the 

organization has the right kinds of people to meet the new challenges. 

Maintaining a high-performance work system may include 

development of training programs, recruitment of people with new skill 

sets, and establishment of rewards for such behaviors as teamwork, 

flexibility, and learning.  

IV. Human resource management and the supply chain 

management: 

As the purpose of logistics is the supply of service/product to 

the demander / demanding unit at the right time, with the right quantity, 

in the right quality, with the right cost and at the right place. It deals 

with strategy and coordination between different functions of the 

company including the human resources logistics and distribution the 
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 marketing and the production as well as the different factors relating to 

demand management and forecasting. At its essence, logistics deals 

with satisfying the customer needs17, which can’t be fulfilled without 

an effective management of the human capital of the company.  

Although effective Human Resources Management policies 

have been emphasized internationally as a key element for the success 

of an organization’ s goals, its importance has been frequently 

undermined even in thriving logistics and supply chain service 

markets18. 

China for example, is among the nations where although 

demand for logistics and supply chain services have been growing 

monumentally, modern HRM aspects have been introduced in a rather 

slow pace mainly due to the Chinese firms’ concentration on systemic – 

structural aspects and their general view of their employees as “a cheap, 

expendable resource”19. 

Human resource is a support function for most organizations, but 

the impact of HR practices on SC is an area which is lacking in 

literature. An early study found that HR are a critical factor in 

achieving logistic excellence, moreover, HR practices such as training, 

reward management, performance management, job design, staffing, 

etc. are considered important for making an integrated SC which in turn 

leads to improved SC performance in terms of cost, quality, delivery 

and flexibility. 

A. The importance of HR in SCM practices: 

The human resource is a critical factor in achieving logistics 

excellence. And organizations regard HR as “excellent” in terms of 

SCM practices have a strong emphasis on the training and re-training of 

its employees20. An early study has confirmed that human resources 

flexibility have a positive structural effect on supply chain 

performance21, which means that the consisting need to training and 

development is necessary as far as the rate of environmental change 

increases constantly. Change becomes routine, and the best 

organizations emphasize training as a means to remain competitive, be 

prepared for a future of uncertainty and ready to adopt new 

developments, and to speed the payback period for planned changes.  

Other study suggests that the emphasis on human resource 

development for firms regarded as “best-in-class” in terms of SCM 

performance. This research studied a large number of organizations in 
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 an attempt to determine the specific competencies that tend to result in 

superior logistics performance. This study supported the proposition 

that human resource development directly impacts the success of SCM 

practices. These competencies identified in this research included the 

ability of employees to have premium flexibility in roles and skill sets, 

great adaptability to re-organization and boundary-spanning 

responsibilities, and innovative abilities to enhance productivity22. 

Finally, a later study attempted to identify a set of emerging themes 

that are expected to impact future logistics performance. Employees 

will be expected to be more effective in their roles and increasingly 

adaptable to a fluid organizational and competitive environment. As 

supply chains evolve with increasing numbers of organizations and 

greater complexities, employees will be required to utilize the tools of 

scientific management and enhance their abilities to communicate 

across various organizational functions and entities. It is obvious that a 

firm’s ability to excel in such an environment will require a strong 

organizational commitment to HRM23. 

B. Organizational variables And Supply chain Orientation 

The following figure presents a model of the interactions that exist 

between organizational culture, HRM policies, and supply chain 

orientation. HRM policies both influence and are influenced by the 

firm’s corporate culture which can result in a transactional or 

relationship focus with employees in purchasing, employees in 

distribution, and other employees24. 
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Source: McAfee, R.B., Glassman, M. and Honeycutt, E.D. Jr (2002), 

“The effects of culture and human resource management policies on supply 

chain management strategy”, Journal of Business Logistics, Vol. 23 No. 1, p2. 
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 The impact of human resource management on supply chain 

management 

As presented in Figure 2, the relation between HRM and SCM is 

merely significant and can be identified in the following seven aspects: 

Figure 2 the impact of Human resource management on supply chain 

management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Nils-Ole Hohenstein et al, Human resource management 

issues in supply chain management research - A systematic literature 

review from 1998 to 2014, International Journal of Physical 

Distribution & Logistics ManagementVol. 44 No. 6, 2014pp. 440-441. 

Several researchers argue that SCM is a human-centric discipline 

and stress the strategic importance of HRM in this context. According 

to Nils-Ole Hohenstein et al (2014) findings this indicates that HRM’s 

increasing significance in SCM pertaining to recruiting and retaining 

the most qualified and talented employees25. 

In the remaining part of the paper we are going to discuss the HRM 

research aspects that impact the SCM. The results are presented in the 

following: 

1. The aspect of skills, knowledge, and abilities: While increasing 

global orientation and supply chain complexity demand that supply 

chain professionals possess a different scope of skills, knowledge, and 

abilities in breadth and depth than in the past. The skills needed to 

effectively manage supply chains, particularly problem solving, 

managing ambiguity, and being strong, multi-level communicators 

and global citizens. In contrast with researchers who advocate 

traditional SCM competencies, Wu et al. (2013) suggests that a global 

supply chain managers or logistician should be able to integrate, 

communicate, and analyze from an international perspective; perform 

financial analysis; maintain good industry and customer relations; 



 Revue de l'economie industrielle    

37 

 

                        Mohammed BOUGUELAA 

 
 exhibit good people skills; stay healthy; and understand laws and 

regulation26. According to Harvey, M.G. and Richey, R.G. (2001), 

eight different IQs have been identified that illustrate the 

heterogeneity of potential capabilities that global supply chain 

managers may possess. These are cognitive intelligence, emotional 

intelligence, political intelligence, cultural/social intelligence, 

organizational intelligence, network intelligence, innovative 

intelligence, and intuitive intelligence27. 

2. The aspect of training and development: Training is considered to 

be the most important HR practice for improving SC practices and 

performance. The central outcome of a training initiative in support of 

SC is organizational commitment28. Hence more, Training programs 

can assess proficiencies and provide employees with best practices 

while increasing the necessary competencies for certain positions in 

order to ensure superior job performance. Thus, McAfee et al. (2002) 

view training and human resource development as a strategic 

imperative in best-practice firms29. Harvey et al. (2013) discuss the 

different goals of SCM training and development for global managers 

and point to skill profile creation as the basis for personal and 

professional development. 

3. The aspect of  HRM impact on performance. HRM becomes an 

important source of competitive advantage through recruiting, 

retaining, developing, and managing valuable supply chain 

employees. Consequently, Ellinger and Ellinger (2014) discuss the 

influence of supply chain manager skill sets and human resource 

development HRD approaches on SCM decisions that have a high 

impact on firms’ financial performance30. Ellinger et al. has also 

provided some examples of the positive relationship between HRM 

(e.g. managerial coaching) and employee and firm performance in 

SCM contexts. 

4. The aspect of  education and teaching. SCM education and 

teaching are changing in order to meet the more demanding 

qualification criteria of SCM positions in industry. And changing 

trends in SCM education have shaped course programs. Nevertheless, 

as fewer college students pursue the SCM discipline as a potential 

profession, several researchers recommend involving SCM 

practitioners and industrial partners in course and teaching content to 

match SCM talents competencies to industry profession requirements. 
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 Some further suggest including experiential learning such as “The 

Empathy Walk” or SCM simulations like the “Beer Game” to 

introduce students to SCM challenges. 

5. The aspect of  hiring and recruiting. The growing global demand 

for managerial SCM talent is pressing on a comparatively small pool 

of potential candidates. Firms increasingly entice and recruit highly 

skilled professionals away from direct competitors. Thus, it is 

important to hire and recruit the best-suited SCM professionals for 

each position as the key challenge for global operating companies. As 

skills, knowledge, and abilities are assessed as predictors of superior 

job performance, employee selection and hiring decisions often rely 

on the attributes. Findings of early researches reveal that recruiting 

approaches that reach a wider pool of candidates (e.g. expanding on-

campus recruiting) and increasing internship opportunities are more 

efficient than management search firm methods.  

6. The aspect of compensation and pay. Due to the future shortage of 

SCM talent, compensation levels are predicted to rise according to 

supply chain managers’ increasing value. Consequently, the 

benchmarking entry level compensation and providing salary 

differentials to better qualified applicants is suggested. In general, the 

researchers indicate lower starting salaries for 3PL positions 

compared to entry-level SCM management positions. emphasizing to 

students the excellent compensation levels and benefits due to expert 

scarcity in the SCM profession while conveying the potential for a 

high workload and long hours. Ellinger et al. find that payment rates 

are a significant predictor of work performance in warehouses, 

although compensation levels in the competitive distribution industry 

are often limited. However, contingent compensation was found to be 

significant for operational performance but insignificant for the 

intangible performance measure that might be caused by employees’ 

perceptions of being controlled. 

7. The aspect of global mindset. The importance of global orientation, 

open-mindedness, and understanding cultural diversity as core 

attributes for supply chain managers working amid increasing 

globalization and shifting target markets, which lead to global 

organizations with multicultural differences. Harvey et al. (2013) 

discuss the need to manage global inter organizational relationships 

through a modified type of supply chain manager who is global in his 
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 orientation to the marketplace and, thus, possesses a distinctive global 

mindset. The key to success is understanding and managing cultural 

differences in global SCM strategies. In particular, supply chain 

professionals with a global mindset are more sensitive to business 

opportunities in global marketplaces and improve performance, as 

they possess multiple international business experiences and interests 

that help them to deal with cultural issues. Hence, firms with SCM 

managers lacking in global mindset have a competitive disadvantage 

in global marketplaces. 

V. Conclusion 

Global supply chains are evolving into dynamic process networks 

in which companies connect in novel combinations based on the 

context and requirements of individual projects. This dynamic 

environment requires effective communication, team management, and 

constant lifecycle innovation. Human factors insights in these areas are 

critical for the effective development of global process networks.  

Successful companies are those that consider their human capital 

as their most important asset. Facts and figures are the quantitative 

elements of successful management, yet the qualitative, i.e. the 

cognitive aspects, are those that actually make or break an organization. 

Assuming that the employees of an organization in some supply chain 

are individuals with own mental maps and perceptions, own goals and 

own personalities and as such they cannot be perceived as a whole, 

HRM holds that the organization should be able to employ both 

individual and group psychology in order to commit employees to the 

achievement of organizational goals. This paper presents an overview 

of the structure of global supply chain networks and the human factors 

dimensions that affect their success.  
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Abstract—  
The oasis ecosystem is one of the most specific unit survivability in 

the Saharan regions. it represents a rare and important homogeneity 

between its principals Elements: the palm, water and human 

being.The high sensitivity of this ecosystem to the inappropriate 

transformations led to ecological imbalance and the decline in the 

density of vegetation, especially in urban areas., this situation leads to 

a legitimate need for implantation of ecologic mini project inside 

urban areas to exploit the not built space by an approach to local 

development, that allow the restoration of the ecological balance and 

to create economic returns to the local community.  

Algeria has a potential human and material which allows it to perform 

better in terms of development resources. Important progress remains 

to be made in terms of efficiency; these procedures take the form of a 

planning local development (economic, social and ecological). Still 

the implementation of this initiative need analysis of the tools specific 

to the area involved.  

  In this dissertation we expose the characteristics of the development 

and the main features of an acceptable development for all 

stakeholders, then we try to consider the project "Algeria white" as a 

state context regenerate mini projects of local development feature, 

after that we will focus the within the city of Biskra, for determine the 

utility of an intervention for revegetation the palm in a analysis on a 

specific city local development background, and finally we will 

develop a statistical model to calculate the economic viability of 

projects of specific properties of sustainable development in relation 

to the characteristics of oasis.    

Index Terms— local development project, urban mutation in oasis, 

model of economic revenue.  
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  الملخص:
البقاء على قيد احلياة، وهو األكثر حتديدا يف املناطق  أجل النظام البيئي ميثل واحة واحدة من

الصحراوية، أنه ميثل التجانس النادر بني عناصرها وتنوعها : النخيل واملياه ، وميثل العامل البشري 
م البيئي، حيث أدت التحوالت غري املرغوبة يف هذا النظام  إىل اختالل مرتبة عالية من هذا النظا

التوازن اإليكولوجي واخنفاض يف كثافة الغطاء النبايت، وخاصة يف املناطق احلضرية، وهذا الوضع 
يتطلب باستمرار تنفيذ مشاريع مصغرة إيكولوجية، داخل املناطق احلضرية الستغالل املساحة 

التنمية احمللية، اليت تتيح استعادة التوازن البيئي وخلق عوائد اقتصادية للمجتمع اخلضراء، وفق منهج 
 .احمللي

متتلك اجلزائر القوى البشرية واملادية الكافية، اليت تتيح هلا االستغالل األفضل ملوارد التنمية، وال 
ت شكل يزال التقدم مستمرا للبحث عن الكفاءات الواجب توفرها، حيث تأخذ هذه اإلجراءا

التخطيط لتنمية حملية )االقتصادية واالجتماعية والبيئية(، و ال يزال تنفيذ هذه املبادرة حتتاج لتحليل 
 .األدوات األساسية للمنطقة املعنية

يف هذه الدراسة علينا أن نبني خصائص التنمية احمللية، واملالمح الرئيسية لتطورها، ليتقبلها كل   
يد من مزايا مشروع "اجلزائر البيضاء" كنموذج لتجديد مشاريع صغرية األطراف، مث حناول أن نستف

تستفيد من ميزة التنمية احمللية، وبعد ذلك سنركز على مدينة بسكرة، لتحديد فائدة التدخل إلعادة 
الغطاء النبايت )النخيل( بالرتكيز يف التحليل على مساحة معينة لتطويع التنمية احمللية، وأخريا سوف 

طوير منوذج إحصائي حلساب اجلدوى االقتصادية للمشاريع  املستهدفة من خصائص حمددة نقوم بت
 .للتنمية املستدامة بالنسبة للخصائص الواحاتية

التنمية احمللية، املزايا يف املناطق احلضرية ويف الواحة، منوذج من  الكلمات املفتاحية: مشروع، 
 .اإليرادات االقتصادية
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I. INTRODUCTION 

   The restoration and the protection of specific ecosystem in Algerian, 

as the Saharan oasis, request an intervention tailored to the ecological, 

economic and social variables.  

The local development procedure appears to be a typical solution to the 

unbalance between the human being and the structural element the 

oasis, the palm trees.  

This complexity is located in urban areas where desertification of  

public spaces are observed, and lack of reasonable exploitation of 

human and natural resources (palm tree, water and earth).  

II. STUDY PROBLEM 

The ecological imbalance manifests itself in a set of related problems 

of multitude issues in the city de Biskra. This situation has economic 

consequences as a large mass of youth unemployment since the 

agricultural activity is reduced, the ecological consequence mainly 

increasing temperature and pollution and social effect citing destruction 

strong and serious reduction of the palm specially in urban areas, then it 

is urgent need to proceed intervention of local character, adapted to 

rural regions in the city of Biskra.  

III. STUDY OBJECTIVES 

The first step will be to complete appropriate methodological tools 

allows the formulation of relevant projects, and it is undoubtedly a 

decisive factor for the success of local development,and the analysis of 

the planning of a local development  project 'Algeria white.  

The second objective is to propose methodology actions in the case 

study city 8 Mai 1945, in Biskra. Calculating the built area and the 

inbuilt area for the installation of micro project based on revegetation 

of palm, accompanied by an economic activity suited to the needs of 

the local population.  

The third objective is to develop a statistical model to calculate the 

performance of an economic point of view sustainable development. 
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IV. METHOD 

This paper describes the procedures for implementation and 

financing of micro ecological project supported by the Algerian state, 

to demonstrate q methodological approach, subsequently there will be 

an analysis of the case study of the city 8 Maie 1945 in Biskra, to 

demonstrate appropriate intervention in oasis ecosystem by the 

revegetation of the palm in mini projects context. Finally, it appears the 

formulation of a statistical model to calculate the performance of the 

project in a sustainable context. 

A METHODOLOGICAL APPROCH FOR LOCAL 

DEVELOPMENT 
To improve the effectiveness of local development actors it is 

necessary to ensure their dressage. It is essentially to achieve a 

familiarity with new approaches and concepts and an exercise in 

participatory planning and project development 

1. Participatory approach:  
The interest of the participatory approach is that it seeks to stimulate 

and organize active and responsible participation, for all stakeholders in 

local development: population, development agencies and government.  

Population and development organizations, work together to ensure 

development with effective collaboration. 

1-1. Participatory planning:            

Conventional rural development planning is extremely limited, 

because the available data on the rural situation are scarce. The 

information can be obtained from a Identification Mission subject to 

bias.  

The other extreme relation surveys using questionnaires. These 

investigations are not only very expensive, but require more beautiful ¬ 

lot of time.  

In the case of livestock production, they often extend over a long and 

detailed monitoring of herds and pastoral households. Interpretation of 

results is difficult, as the large amount of data accumulated by the lack 

of qualitative information that would facilitate the explanation of 

quantitative data results.  

We then looked for profitable opportunities to learn about the 

situation on the needs and initiatives of rural and collecting important 
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data to plan projects. This allowed the development of methods of 

"Rapid Rural Appraisal" (RRA, rapid diagnosis in rural areas). 

The experiences gained with the RRA methods, particularly in India, 

showed that local people are able to analyze their own problems. This 

has resulted in the development of "Participatory Rural Appa ¬ raisal" 

(PRA PRA in rural areas) who sees the active participation of rural 

people to identify their problems, finding solutions and evaluation 

results.  

1-2 Genre: Concept which refers to the social differences between 

men and women that are learned, are changeable over time and have 

wide variations both within and among different cultures. 

2. Socio-economic and Gender Analysis:  
FAO has improved methodological tools by integrating PRA 

(Participatory Method Accelerated), gender mainstreaming, 

participatory approach that gave the SAAG (Socioeconomic Analysis 

According Genre).  

2-1. Socio-economic analysis:  
Study of environmental, economic, social and institutional features 

that constitute the context of development, as well as interactions 

between these factors.  

2-2Gender analysis:  
Study of different roles in society for men and women in order to 

better understand what they do, the available resources, as well as their 

needs and priorities. 

2-3PARTICIPATION:  

Communication process between the local people and development 

agents, whereby local populations support the analysis of the present 

situation and planning of development activities, as well as the 

implementation and evaluation of these. The SAAGuses 3 toolboxes 

11:  

The tools used to analyze the context of development  

Tools for analyzing livelihoods of households and communities  

Tools for analyzing the development priorities of stakeholders 

3. THE PROJECT CYCLE MANAGEMENT AND  LOGICAL 

FRAMEWORK APPROACH:  

How projects are planned and implemented following a series by the 

name of the project cycle. The cycle begins with the identification of an 
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idea and develops this idea into a working program that can be 

implemented and evaluated.  

Ideas are identified through an agreed strategy. It provides a structure 

to ensure consultation with key stakeholders and the provision of 

relevant information, so that reasoned decisions can intervene at key 

stages of the project life. 

3-1. THE PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM) 12:  
The project cycle consists of six phases: programming; identification; 

formulation (instruction); financing; implementation and evaluation. 

Detail the progress of each phase differs between institutions, reflecting 

differences procedures. However, in all institutions, cycle covers three 

common themes:  

§ The cycle defines each stage key decisions, information requirements 

and responsibilities.  

§ cycle phases follow a progression - each phase must be completed 

before the next can be usefully addressed.  

§ The cycle is based on the evaluation to take advantage of the 

experience of existing projects in the design of future programs and 

projects. 

3-2. THE LOGICAL FRAMEWORK APPROACH (LFA):  

The logical framework is a tool that was developed in the 1970s by US-

AID Prasticle concept inc. (created in 1970 tested between 1972 to 

1973 and validated in 1974) and has since been used by various 

organizations to co ¬ ration.  

It is both an exercise and a method of analysis, as well as formatting 

the results of this exercise, that can provide a systematic and logical 

manner the objectives of the project / program and causality, indicate 

how one can ascertain whether the objectives have been achieved and 

to define what are the assumptions, external to the project / program, 

which may influence its success. 

V. THE PLANNING OF ENVIRONMENTAL LOCAL PROJECTS 

'ALGIERS THE WHITE' 

Algeria has a potential human and material which allows it to 

perform better in terms of development resources. Important progress 

remains to be made in terms of efficiency.  
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The Project of " Algeria the White " is of vital importance in the 

fields of environmental and economic, it’s fundamental purpose is to 

improve the environment Algerian citizen through:  

- Improve the quality of life by combating environmental pollution .  

- Protect the citizens of diseases resulting from the deterioration of 

the center of living by providing a clean and healthy environment.  

- Spread environmental awareness among the citizens and the 

development of ecological spirit. 

- develop the post social groups in order to make better protection of 

the environment. - for the economic side , the project " Algiers the 

White " contributes to the social and professional integration of young 

people without work , especially dropouts them from the school system 

, as well as the creation of profit -generating activities for the benefit of 

these young people ,which means a reduction in the unemployment rate 

, especially since the project falls within the program of works for 

public benefit use hot Intensity of manual working, which affects 

positively the National income. 

 With regard to the nature of the activities that fall within the project 

«Algeria the white " , has been classified into two types,  : 

Project That Do Not Generate Profits: It is activities that do not 

allow their owners to achieve profits and they are - Garbage 

household .  

- Upgrade wastepaper baskets  

- Setting up and maintenance of green spaces.  

- Establishment Demobilization channels and cleared.  

- Intervention for wastewater treatment (wastewater) : demobilization 

of drilling and drainage canals .  

Profit -Generating Projects : (Permanent): The following activities:  

- Create mini- institutions for the classification and treatment of 

dangerous waste.  

- The creation and exploitation of small commercial units : selling 

cleaning materials , selling plants and flowers.. etc.  

- The establishment of institutions for the recovery and recycling of 

some elements of domestic and industrial waste.  

- Construction and exploitation of public toilets.  

- The establishment of institutions for the conduct of hospital waste and 

other toxic waste .  

- Maintenance of electricity and gas to the buildings.  
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- The establishment of institutions to convert mini waste: glass, plastic, 

ferrous and non-ferrous ... etc.. ?  

- Establishment of institutions decking and decoration.  

- Converting paper.  

- Mini- institutions of gardening structures and parking space.  

- The development and exploitation of public fountains with the 

allocation of spaces for washing.  

A. Stages Of The Completion Of The Project " Algiers The White 

": the project is embodiment according to the following stages:  

Phase I : Determine The Perimeter Of The Intervention And The 

Preparation Of The Technical Card  

 Phase II :Choosing A Small Contractor ( A Literal Novice ) And 

Workers: This project is directed to the idle Based Municipal 

Committee supervise the project, and select a small contractor who is 

unemployed in the neighborhood or municipality which where the 

project is implemented. 

  Phase III:Small Contractor Accompany: In order to facilitate the 

administrative procedures of the small contractor ,he must be 

accompanied by the mayor. The Contractor shall pay the small 

contributions and workers' wages so that : 10000 DA per month , a 

salary equivalent to the minimum wage secured, estimated net amount 

of remuneration per worker 3500DA .  

- Phase IV: Open Workshops And Follow-up Of Works : The 

Technical departments of the municipal People's Council and the 

Environment Directorate and the Directorate of social activity and the 

small contractor ( literal Novice ), the technical departments of the 

Municipality and the Office of the technical follow-up studies of the 

works , as the visits and operations continuation of workshops and 

develop a marking tables achievements and situations Works.  

- Phase V: Paying Positions Works : It is the last stage of completion 

of the project " Algiers the White " , where the pay is based on data 

works financial file .. 

B. Mechanisms For Financing The Project : Mechanisms for 

financing the project "Algiers the White" requires that the project 

achieve its goal, by improving the environment of the citizen and the 

establishment of jobs for youth unemployment, funding procedures 

flexible and effective. 
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 With regard to projects generating profits (permanent): young 

people are directed by the state march to the project, In a situation 

where the cost of the project, ranging between 500000DA to 400 000 

DA, to the National Agency for the conduct of the loan mini 

(ANGEM), but when it is the amount greater , the young people are 

directing to the National Agency for Youth Employment Support 

(ANSEJ. 

Funding of the National Agency for Youth Employment Support 

(ANSEJ)  

The funding mechanisms of the National Agency for Youth 

Employment Support Project " Algiers the White " does not differ from 

those of other projects , so should the young entrepreneurs in order to 

get a loan from the agency comply with the following conditions.  

 -.Should not be the young entrepreneurs positions work with pay 

when filing their files regarding Construction investment. 

 - Should range from the age of the young entrepreneurs between 19 

and 35 years old when depositing their files regarding investment 

Construction , while young people aged between 35 and 40 years old , 

please submit a statement honorary employing office job. 

   - Maximum amount of investment is the construction or expansion of 

10 million dinars. 

   - the young entrepreneurs Should contribute to the construction or 

expansion of investment with personal contribution, with changing 

Level depending on the level of investment. 

   As for the composition of financial formulas for funding through the 

National Agency for the support of youth employment are as follows: 

- The financial contribution of the young man or young entrepreneurs, 

which varies according to the level of investment value. 

- Interest-free loan granted by the National Agency for support of youth 

employment and change the value of the loan depending on the level 

Investment. 

- Bank loan (in the case of triangular funding), which reduces the 

portion of benefits by the National Agency to support the operation 

Young people are guaranteed by the guaranty fund to ensure the 

common dangers of loans for young entrepreneurs.  

Funding of the National Agency for the manner of micro-loan : A 

micro-loan bank advances are repaid over 12 to 60 months (from one to 

five years) 
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  Prompt for projects ranging from cost 50000DA to 400000DA 

edge, and allows the acquisition of a small hardware and raw materials 

to be launched in the exercise activity or craft.  

The objective is to reduce the proportion of rural poverty; this 

reduces the turn of many environmental problems, in addition to the 

economic and social integration of the target groups through the 

creation of productive activities for goods and services. 

With regard to the privileges and aid granted to the borrower, they 

include: 

Support and provide tips and accompanying accidentally completion of 

projects. · 

Bank loan: which is guaranteed by the Guarantee Fund for loans joint 

mini-grants interest rates · 

Low is the responsibility of the beneficiary, while the public treasury 

bear the interest rate discount, which varies according to the value of 

the investment and domicile, 

Loan without interest: it does not grant the loan without interest 

unless the total cost of the project is greater than 100000DA. 

VI. BISKRA: An Oasis In The Local Need Development 

  The Oasis is a social and cultural organization around the date 

palm, and Algeria will accommodate not less than two hundred Oases; 

divided into twelve southern provinces are: Laghouat, Ouargla, Biskra, 

Ghardaia, Adrar, ostrich, Gantt, Tamanrasset, eggs, valley, Illizi, 

Bashar. Algerian Oasis are a varied mosaic, with 93,000 ha of palm and 

more than 10 million date palms, or 11% of the world total   

Biskra seems a real buffer zone between North and South. This 

worth it the connotation of «gateway to the desert " and allowed him to 

play through the different periods of its existence a role as a meeting 

place and exchange between the north and south and east and west. Leo 

the African (1977  It appears to be a genuine area of transition between 

northern countries and a well-equipped south disinherited. But it 

remains one of the most attractive areas and the most vulnerable in the 

world by its structure landscape, panoramic views and simplicity.  

The relief of the region BISKRA is divided into four major groups: the 

mountain range and the highlands to the north, the great plateaus, plains 

and Steppe depressions characterized. Biskra has the apprehension of a 
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natural heritage such as the agricultural landscape , forest , mountain 

and oasis 

Like all cities, the state of Biskra undergone many transformations in 

the economic and social structure which affect the environmental 

characteristics of the oasis, and led to the creation of a number of 

problems, most notably the loss of the active ingredient in the structure 

of an oasis city, which is the palm tree. 

A. The Structural Mutation Of The Oasis Of Biskra:  The oasis 

ecosystem is built and maintained by humans by careful management 

of water resources and the natural resources on three floors. The 

environment subject to extreme aridity imposes the flow of surface 

water as an essential condition for the maintenance of a large plant 

density 

FIG. 1. (A) PRESENTS THE ORIGINAL OASIS GROUP; (B) THE FRENCH 

COLONIALISM; (C) THE POST-COLONIAL FRENCH PERIOD (1962 /1980) 

MAPS SHOW THE MUTATION OF OASIS INTO URBAN SPACE.   

            
 

These maps show the detachment of the palm from left to right; the 

first card presents the original oases group in approximately 1541, the 

second presents the period during the French colonialism from 1932 to 

1958 and the third presents the post-colonial French period from 1962 

to 1980.We clearly see the continual loss of the palm tree, natural 

heritage of this Zab, leading to an imbalance in the oasis ecosystem and 

consequently in the desert urban ecosystem. Urban growth in this Zab 

is done despite the palm groves which have undergone several 

transformations since the creation of the first cores till today. 

B. The Actual Situation Of The Case Study 8 mai 1945 town :. The 

problem in the urban context of the micro Ziban which was one of the 

greatest oases is the public spaces desertion or worse their mutations in 

to parking. As a result of the lack of inadequate development of 



 Revue de l'economie industrielle    
 

54 
 

Dr.Necira Okba. Bouzaher Nesrine ,Bouzaher Soumia 

  
BOUGUELAA 

 
 

outdoor   spaces in the arid and semi arid area during the overheating 

period between 11am and 3pm they become places of aggression. 

FIG. 2. AERIAL VIEW OF 8 mai 1945 town.   SOURCE: GOOGLE EARTH 

 

                                        
 

In this example as it clearly appear that the no built area (71483m2) 

exceed the built area (10013m2) and it is all wasted spaces. A various 

area from (35*35) m2, (40*90) m2to (35*70) m2can be used as space 

to local development and to restore the oases ecosystem.  

The integration of palm trees as planning tool of outdoor spaces can 

promote their good practice. It will allow minimization of reflected 

solar radiation, absorption of sound noise, and consumption of CO2 

emitted by vehicles finally the use of all the heat emitted to the 

maturation of their dates. 

Socially, the inhabitants of the micro region speak nostalgically 

about the atmospheres created under the oasis of the 80s (before they 

were burned or abandoned and sold as land) restoring this nostalgia can 

only encourage rooting society. 

   TABLE 1. THE CLASSIFICATION OF NON-BUILT AREA IN CASE STUDY 

ELEZDIHAR TOWN. 
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Type C  (40*70)m2  Type B (35*50) m2 Type A (15*15)m2 

 

Dense spacing 3X3 

between ,palm trees 

 

  

 

 

  This area is to 

shade by     the 

environment building 

it is better to use a 

spacing implantation.  

It can be used for 

different domestic 

activities. 

It’s a large space 

which provides the 

possibility to  create 

dense oases with almost 

500 palm trees by type. 

Its good place for 

urban planning and 

local development. 

Their palm trees can be 

used for economical 

and commercial raisons.    

 

  Middle Spacing 5x5 

    

 

  Large spacing  

 

C. Analyses: Type C: non builds area will be exploited by a date 

palm grove accompanied by economic activity proposed by the draft 

Algeria white and adapted to the high density of vegetation, as small 

agricultural farms, flower shop or arboriculture. 

Type B: area not built, it will be exploited by a date palm grove 

accompanied by economic activity proposed by the project white 

Algeria and adapted to the average density of the vegetation as the 

small working farm, the care of child, care of old or artisanal enabled.  

Type A: area not built, it will be exploited by a date palm grove 

accompanied by economic activity proposed by the project white 
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Algeria and adapted to the low density of the vegetation, such as 

pakings, display areas and traditional food. 

VII. STATISTICAL MODEL TO ESTIMATE THE RETURNS 

OF THE PROJECT 

  It will be through a statistical model, to estimate the total revenue 

proposal, then the total costs, with the aim of analyzing the cash flows 

of the project, and the calculation of the net profits. 

A. Estimation Of The Total Revenue: 

D1=dp (1+α) +dl (1+β )+ dw(1+)                                                   (1) 

D the revenue of n year 

 α : is determined as the weighted productivity of the land (the average 

yield of farm land). is determined as the weighted productivity of the 

land (the average yield of farm land); it ranges between 10% and 

20%. 

β: is determined as the weighted productivity of the of human resource 

in the project; it ranges between 40% and 60%. 

: is determined as the weighted productivity of the water, in case study 

water consumption when we use the total consumption of water 

reserves in limited quantities does not affect the level of public 

consumption of local citizens in the area ; it ranges between 25% and 

30.  

dp : The absolute value of returns of land. 

dL: The absolute value of returns of labor. 

dw: The absolute value of returns of water. 

The revenue earned in the current year affected returns for the previous 

year. 

X: Average weighteds expresses the percentage of annual revenue 

growth into account external factors influencing the activity (natural 

factors ...) 

And it adopts the following relationship 

  Dn = Dn-1(1+x) n                                                                     (2) 

      Dn: The revenue generated from the sale of the income of the 

following year, n: number of years. 

  B. Estimation Of the Total Costs  If restricting the variable costs of 

the project , which covers the needs of funding based on the funding 

sources identified . 
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Cn= Ca +Cb +Cc                                                                        (3) 

 

 Ca : Accounting for the  all costs of creating the urban area planted 

palm product which costs: 45000 DA/palm trees ( fix and variable 

costs) ,505.6 $ (  so 1$ = 89 DA) 

Cb: Where agriculture represents costs and maintenance fees in n year. 

 Cc:  The cost of creating activity accompanying palm cultivation in n 

year. 

 Net revenue is calculated by:  Rn= Dn-Cn  

VII. CONCLUSION 

 Planning local projects need a support involved mainly the state. The 

Algerian government any developer has a project under the not ' 

Algeria white ' which aims for the improvement of the quality 

environmental citizens , and where it determines the main procedures 

of implementation of ecological projects and funds specially of funds 

for such an initiative. 

Projection and passage execution requires a definition of case study for 

proper adaptation data, el Biskra in town is a neighborhood that 

contains a high percentage of undeveloped areas , or 28% of total area. 

Desertification this has created ecological problems such as a sharp 

increase in temperature. Hence this area is favorable for the 

establishment of a proposed revegetation of the palm when 

accompanied by a profitable economic activity for absorption 

unemployment in the same area; therefore act locally for a sustainable 

development. 

 To confirm the profitability of sustainable projects we began a statistic 

model for Economic profitability calculated taking into account the 

three variable of the oasis ecosystem ( palm , human resources and 

water ) . 
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