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 كلمة العدد الثاني

 

بذؿ اؼبزيد من  اعبزائريةيصدر ىذا العدد من ؾبلة اؼبؤسسة يف ظرؼ يتطلب من منظمات األعماؿ 
اجملهودات بغية التأقلم كالتكيف مع مستجدات كتغَتات كربوالت بيئتها الداخلية كاػبارجية الوطنية منها 
كالدكلية؛ كىذا يف ظل تزايد حدة القيود كالتهديدات اؼبفركضة من ؿبيطها؛ األمر الذم يفرض عليها 

ن الوقوؼ على نقاط قوهتا كتدعمها، كعوامل ضعفها القياـ بتشخيص إمكاناهتا الداخلية حىت تتمكن م
كتالفيها قدر اإلمكاف؛ كالقياـ بتحليل إسًتاتيجي للفرص كالتهديدات من أجل اغتناـ األكُف، كالتصدم 

 للثانية.

ألجل ذلك وباكؿ ىذا العدد  من خالؿ اؼبقاالت اؼبنشورة تقدمي كجهة نظر علمية يف ىذا األمر اعتمادان 
اإلسًتاتيجي كالتحليل اؼبوضوعي كاؼبعاعبة البناءة؛ كىذا إسهاما من اعبامعة باعتبارىا بوتقة على التفكَت 

ر فيها األفكار اؼببدعة كاالستشراؼ اػبالؽ يف اؼبساعدة على سبكُت أصحاب القرار يف منظمات هتنص
ى النجاح األعماؿ من إهباد حلوؿ للمشكالت اؼبطركحة، كالوصوؿ إُف صنع قرارات رشيدة تساعد عل

 يف عملية االندماج يف االقتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة.

 يتناكؿ ىذا العدد عدة مقاالت زبص موضوعات تتعلق باليقظة، الًتكيج، ظاىرة االمولة، اغبوكمة،...إٍف. 

 كاهلل اؼبوفق

 

 

 أ.د. الداكم الشيخ
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 شزوط و قواعذ النشز
 

 3جبامعة اعبزائر تصدر عن ـبرب إدارة التغيَت باؼبؤسسة اعبزائرية جلة دكرية علمية ؿبكمة،  ؾبلة اؼبؤسسة،ـ

العلـو التجارية ك علـو  االقتصادية،كىي ؾبلة هتتم بنشر األحباث ك الدراسات العلمية ذات صلة بالعلـو 
التسيَت ك اليت تستجيب للشركط العلمية ك اؼبنهجية اؼبتعارؼ عليها.كمن الشركط ك القواعد األساسية 

 هبا عند نشر أحباثو يف اجمللة ما يلي: االلتزاـاليت هبب على الباحث 

  ؾبلة أف ال تكوف الورقة البحثية قد قدمت للمشاركة يف نشاط علمي آخر أك نشرت يف
 أخرل.

 .ربرر الورقة بإحدل اللغات التالية:العربية، الفرنسية، اإلقبليزية 
  صفحة شاملة اؼبصادر، اؽبوامش، اعبداكؿ ك  20ال يتجاكز عدد الصفحات الورقة البحثية

 الرسـو التوضيحية.
  ربرر الورقة البحثية باستخداـMicrosoft Word  خط ،Traditional Arabic  مقاس

للهوامش كىذا بالنسبة للمقاالت احملررة باللغة العربية ،أما احملررة باللغة  12وللنص  14
للهوامش مع مراعاة  10ك  12 حجم  Times New Romanاألجنبية فتكوف خبط  

 القواعد التالية :
 إستخداـ مسافة كاحدة بُت األسطر 
  :سار : سم كمن الي2.5كمن اليمُت: سم2.5ىوامش الصفحة من األعلى ك من األسفل

 سم .1.5
 .أف تعد الورقة البحثية بعناية كأف تكوف موثقة جيدا باؼبصادر العلمية 
  ينبغي أف تنسق األكراؽ البحثية كفق أصوؿ البحث العلمي 
  هبب أف تقدـ الورقة البحثية كاملة مع ملخصُت ،أحدنبا باللغة العربية ك الثاين باللغة األجنبية

 )الفرنسية أك اإلقبليزية(.
 ( لكل كرقة علمية.03أف اليتجاكز عددىم )شرط  باحثُت جامعيُت طرؼد الورقة من أف تع 
 .يف حاؿ كجود أكثر من باحث تتم مراسلة اإلسم الذم يرد أكال يف ترتيب األظباء 



8 

 

  توضع اإلحاالت ك اؼبراجع ك اؼبصادر ك اعبداكؿ يف آخر الورقة البحثية كيتم ترقيمها
 بالتسلسل حسب موقعها يف النص. 

  وبق ؽبيئة التحرير، يف حالة الضركرة، إجراء بعض التعديالت الشكلية على اؼبادة اؼبقدمة للنشر
 دكف اؼبساس دبضموهنا.

 .زبضع كل األكراؽ العلمية لتقييم اللجنة العلمية للمجلة كقراراهتا تعترب هنائية 
  ة رأم اجمللة.يعرب مضموف الورقة البحثية اؼبقدمة للنشر عن آراء أصحاهبا كليس بالضركر 
 )ترفق مع الورقة البحثية نبذة شخصية عن سَتة الباحث )التتجاكز صفحة كاحدة 
 يتلقى صاحب اؼبقاؿ النشور نسختُت من العدد 
 : ال ترسل األكراؽ العلمية إال عن طريق الربيد اإللكًتكين التاِف  

revue_entreprise@hotmail.fr 
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العفو الضرييب ىو صبلة تدابَت تتخذىا اغبكومات، كيعترب على رأس قائمة السياسات اؼبنتهجة حملاربة التهرب   :ملخص
كعلى   الضرييب ككذا اسًتجاع األمواؿ، كقد عبأت العديد من دكؿ العاَف إُف تطبيقو للتصدم لبعض األزمات االقتصادية.

سيلة يف كثَت من األحياف، إال أهنا ال تزاؿ ؿبل جداؿ قائم بُت مؤيد كمعارض الرغم من النتائج االهبابية اليت حققتها ىتو الو 
توضيح اإلطار النظرم ؽبتو السياسة  سنحاكؿ من خالؿ ىتو الدراسة .لفعاليتها، ىتو الفعالية اليت تقيدىا صبلة من الشركط

ا كأف عبأت للعفو من خالؿ برامج ككذا أىم النقاط اليت تعاب عليها، مع التعرض لتجارب بعض البلداف اليت سبق ؽب
متنوعة، كاعبزائر كاحدة من بُت ىتو الدكؿ اليت سنت عفوا ضريبيا ربت عنواف إعادة جدكلة الديوف الضريبية، أين سنلقي  
الضوء على خصوصيات الربنامج اؼبطركح، ككذا مدل إقباؿ اؼبمولُت عليو، مع ؿباكلة تصنيفهم حبسب انتماءىم القطاعي 

استغالؿ قاعدة بيانات إحدل اؼبديريات اعبهوية يف ظل عدـ توفر إحصائيات معربة، كمنو الوصوؿ إُف معرفة  عن طريق
مدل قباعة الربنامج اؼبطركح خاصة كأف مؤشرات التهرب الضرييب يف تزايد مستمر من جهة، كحاجة الدكلة السًتجاع أحد 

 موارد ميزانيتها من جهة أخرل.
 

Résumé :L’amnistie fiscale est un ensemble de mesures qui visent à réduire ou à abandonner la 

dette fiscale établie à l’encontre des contribuables défaillants qui n’ont pas honorés leurs 

engagements fiscaux. Elle vient à la tête des mesures adoptées par les gouvernements pour 

lutter contre l’évasion fiscale, et également comme moyen d’attraction des recettes notamment 

étrangères. C’est pourquoi plusieurs pays ont optés pour cette politique pour faire face aux 

crises économiques et financières, et parfois même les crises politiques et sociales. Malgré les 

résultats positifs atteints par cette politique, mais elle demeure toujours au centre d’un débat 

controverse entre partisans et adversaires à l’égard de son efficacité. A travers cette étude, on 

va essayer de clarifier le contexte théorique de cette politique, et de déterminer ses points 

  د. بن عيشة باديس

 ر                                                                                                         التسيي كع. التجارية .عك  اإلقتصادية. عكلية 
 3جامعة الجزائر 
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 مقدمة :
كالتنمية كالقضاء على اؼبشاكل االقتصادية إف معظم الدكؿ هتدؼ للوصوؿ إُف أعلى مستول من التقدـ 

كالسياسية بالدرجة األكُف ألنبيتهما، كامتصاص نسبة من البطالة كرفع القدرة الشرائية. كترجع ىذه 
األسباب كاؼبشاكل إُف خلفيات متعددة كزبتلف باختالؼ البلداف كسوء التخطيط كالتناقضات 

ادية كىذا ما يتوجب ازباذ سياسات اقتصادية ناجعة كفعالة اؽبيكلية، فبا يؤدم إُف ربطيم البنية االقتص
من أجل ربقيق التوازف االقتصادم الكلي، كلكي يكوف ىناؾ تسيَت جيد ؽبذه السياسات ربتاج بطبيعة 

 اغباؿ إُف أمواؿ ضخمة.
ياف فاغباجة إُف ىذه األمواؿ الضخمة ذبعل الدكلة تلجأ إُف اإلصدار النقدم الذم يف كثَت من األح   

ينجم عنو سلبيات كانعكاسات عديدة على االقتصاد كالتضخم، كيف حالة عدـ كفاية التمويل تلجأ إُف 
 االستدانة من الدكؿ األخرل فبا ينجم عنو كذلك أزمة جديدة تسمى التبعية االقتصادية.

واؿ دكف هتديد كبالتاِف سعيا غبقيق تنمية شاملة متعددة اعبوانب، تلجأ الدكؿ إُف ؿباكلة توفَت األم  
 اقتصادىا عن طريق توسيع اإليرادات الضريبية باعتبارىا أداة تساىم يف اإلنعاش االقتصادم كاالجتماعي.

إال أنو من جهة أخرل أصبحت الضرائب سبثل عبء ثقيل على عاتق اؼبكلفُت بأدائها، كمع توسع 
، ىتو األخَتة أصبحت الضريبي التهربأنواعها ظهرت ظاىرة جديدة هتدد من فعاليتها أال كىي ظاىرة 

من أكرب انشغاالت الدكلة كالباحثُت يف ميداف التشريع اعببائي كوهنا أخذت بعدا كطنيا كدكليا يف اإلساءة 
للحياة االقتصادية للمجتمع، كمع تطور النشاط االقتصادم كاالجتماعي كما صاحبو من تطور للتشريع 

كأكجو فبا استوجب البحث عن كسائل ؼبكافحتها، كمن بُت الضرييب، أخذت ظاىرة التهرب عدة أشكاؿ 
 ىتو الوسائل اليت شاع استعماؽبا دكليا :

 العفو الضريبي.
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كنظرا لتفشي ظاىرة التهرب الضرييب بازباذىا صورا كأشكاال متعددة مست كل دكؿ العاَف دكف استثناء، 
للظاىرة، رغم ذلك فمازاؿ اعبداؿ مطركحا بُت اذبهت األنظار إُف سياسة العفو الضرييب باعتبارىا عالجا 

 مؤيد كمعارض ؽبتو السياسة.
 ي؟إلى أم مدل يمكن اعتبار العفو الضريبي كسيلة فعالة تحد من ظاىرة التهرب الضريبكمنو 

 من خالؿ ىذا التساؤؿ الرئيسي كضمن سياؽ اإلجابة عنو يبكننا طرح التساؤالت الفرعية التالية:

 يب؟ أنواعو؟ أىدافو؟ماىية العفو الضري .1
 سلبيات كاهبابيات العفو الضرييب؟ .2
 ماذا عن برامج العفو الضرييب اؼبتبناة على مستول بعض دكؿ العاَف؟ .3
 فيما يتمثل العفو الضرييب األمثل؟ .4

 لإلجابة على تساؤالت الدراسة مت كضع الفرضيات التالية: 
الضرييب ككذا اسًتجاع رؤكس يعترب العفو الضرييب أحد الوسائل للحد من ظاىرة التهرب  .1

 األمواؿ اؼبهربة كذلك ؼبا يعرضو من تسهيالت كتنازالت.
 يعترب العفو الضرييب كسيلة ضريبية مثلى للحد من التهرب الضرييب . .2

I-  :مدخل إلى العفو الضريبي 
عليهم، أك كسائل غَت مشركعة لالمتناع عن دفع الضرائب اؼبقررة يقصد بالتهرب الضرييب عبوء األفراد إُف 

، كؽبذا التهرب عدة آثار تؤثر على اغبياة اإلقتصادية 1دفعها كلكن دبقدار أقل من اؼبقدار احملدد قانونا
كاؼبالية للوطن كمستقبل اغبياة االجتماعية كىذا بإغباقو خسائر ؼبيزانية الدكلة كتشويو سياستها االقتصادية 

بطالة. كؽبذا مت اللجوء إُف العفو الضرييب باعتباره كسيلة كبالتاِف ضعف القدرة الشرائية للمواطن كزيادة ال
سبكن من اسًتجاع األمواؿ اؼبهربة سواء على اؼبستول احمللي أك الدكِف، كمن خالؿ ىذا اؼبدخل سوؼ 

 نقـو بالتعرؼ على سياسة العفو الضرييب، أنواعو كأىدافو، ككذا حجج كل من اؼبؤيدين ك اؼبعارضُت لو.
 العفو الضريبي: مفهـو كأنواع -1

العفو الضرييب فرصة تتاح للممولُت لتصحيح أخطاء السنوات اؼباضية، كقد يكوف دائم أك لفًتة ؿبددة، 
كيسمح للمكلفُت بالضرائب بتسوية كضعيتهم أماـ مصلحة الضرائب طواعية، كما يسمح بالكشف عن 

أك الكشف عن التصروبات اليت َف تبلغ اؼبعلومات الغَت دقيقة أك الغَت كاملة للسنوات الضريبية اؼباضية 
. كمن شأنو إغالؽ ملفات اؼباضي كالنظر إُف 2خالؿ السنوات اؼباضية من دكف عقوبة أك مقاضاة

اؼبستقبل بركح كثقة جديدة بُت اؼبمولُت كمصلحة الضرائب، أساسها عنصر األماف حيث أف مصلحة 
ثبت العكس كبعد ذلك تؤخذ عينات سنوية من الضرائب ستنظر إُف اؼبمولُت على أهنم أمناء إُف أف ي

 . 3بعض األنشطة كالقطاعات للتأكد من سالمة اؼبعلومات اليت هبا
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 4كفيما يلي سنتطرؽ إُف بعض تعاريف العفو الضرييب، حيث عرفو كل من :
 Hirlinger & Parle (1986 على أنو تدابَت توفر للممولُت فرصة كحيدة من أجل : )

 تسوية كضعيتهم بدفع ضرائبهم كالفوائد اؼباضية دكف اػبضوع للعقوبات.     
  Andreoni (1991 عرفو على أنو تدابَت ازبذهتا اغبكومة، تغفر هبا كل أك جزء من :)

 عية عن اؼببالغ اؼبخفية.العقوبات اؼبستحقة على اؼبكلفُت بالضريبة إذا مت اإلبالغ طوا
     Alm (1998 العفو الضرييب يسمح لألفراد كاؼبؤسسات بدفع الضرائب اؼبستحقة عليهم :)

غَت اؼبعلنة سابقا دكف أف زبضع إُف العقوبات اؼبالية كاعبنائية اعبارم تطبيقها عادة عند اكتشاؼ هترب 
 ضرييب.

العفو الضرييب كسيلة ربد من العقوبات اؼبفركضة كل ىذه التعاريف تنصب إُف فكرة أساسية كىي أف  
    على اؼبمولُت الذين َف يؤدكا التزاماهتم الضريبية.

 :  5كمن أجل التعرؼ على أنواع العفو الضرييب يتم استخداـ معايَت ـبتلفة بغرض تصنيفو، كىي كاآليت 
 : حسب الهيئة أك السلطة المانحة للعفو الضريبي 

أف يكوف دبوجب قانوف مصادؽ عليو من الربؼباف، كيف بعض البلداف يبكن أف يكوف فالعفو الضرييب يبكن 
العفو موضوعا الستفتاء شعيب، كما يبكن أف يكوف صادرا عن اغبكومة دبوجب قرارات أك مراسيم 
تنفيذية. كقبد يف بعض اغباالت عفوا ضريبيا صادرا دبوجب قرارات تقديرية لإلدارة الضريبية، كعليو تنتج 

 دينا األنواع التالية:ل
 عفو صادر دبوجب استفتاء شعيب.• 
 عفو صادر دبوجب قانوف.• 
 م.دعفو صادر دبوجب نص تنفي• 
عفو صادر دبوجب قرار تقديرم لإلدارة الضريبية، كىذا النوع األخَت عبارة عن تدابَت تتخذىا اإلدارة • 

الضريبية بإسقاط كل أك معظم العقوبات عن اؼبمولُت الذين لديهم استعداد للتصريح طواعية باؼببالغ 
 اؼبهربة، كبالتاِف ىو عفو ضمٍت. 

 : يبكن التمييز بُت :حسب ىذا اؼبعيار  حسب المدة الزمنية 
  : العفو الدائم 

كىو ذاؾ العفو غَت احملدكد بالزمن. كىذا العفو ليس نتيجة نص تشريعي أك تنفيذم أك قرار إدارم، 
كإمبا قبد األنظمة الضريبية يف بعض البلداف تتضمن عفوا ضريبيا دائما يسمح للممولُت بإعادة 

 ىذا العفو جزءا من التشريع الضرييب العاـ. الضرائب غَت اؼبدفوعة يف أم فًتة. كهبذا يعترب
  : العفو اؼبؤقت 
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كىو عفو ؿبدكد بالزمن، كيكوف يف غالب اغباالت موضوع إجراءات تشريعية، تنفيذية، أك إدارية 
 استثنائية.

 : حسب كتيرة العفو 
على العفو الضرييب تعرب كتَتة العفو عن عدد اؼبرات اليت يبنح فيها العفو خالؿ فًتة زمنية معينة. كيالحظ 

 عموما، ضعف كتَتتو إال انو يبكن التمييز بُت :
 العفو الضرييب ضعيف الوتَتة : كيكوف ذلك عندما يبنح مرة كاحدة• 
 العفو الضرييب مرتفع الوتَتة : كيكوف ذلك عندما يأخذ الشكل التناكيب. كىذه حالة قليلة كؿبدكدة.• 

كاحملددات األساسية لنجاحو، ألف تكرار العفو الضرييب يغرم كيعترب ضعف كتَتة العفو إحدل الضمانات 
اؼبتهربُت باالستمرار يف سلوكهم كعدـ امتثاؽبم نتيجة أملهم يف االستفادة من عفو ضرييب قادـ كمتوقع 

 كيعتقد على نطاؽ كاسع أنو يبكن اعتبار منح عفو ضرييب مرة كاحدة كل أربع سنوات كتَتة مرتفعة.
 
  العقوبةحسب مدل تخفيض : 

فالشكل السائد للعفو الضرييب يكوف مصحوبا دائما دبسح العقوبات، خاصة ذات الطابع الضرييب، إال 
 أنو يبكن أال وبدث مسح كامل العقوبات كإمبا بعضها. كعموما يبكن التمييز بُت :

اضي من دكف عفو اؼبراجعة : كيكوف دبنح الفرصة للمموؿ للتصريح بالضرائب اؼبتهرب من دفعها يف اؼب• 
 عقوبات، بغض النظر عن طبيعة ىذه العقوبات.

عفو اإلرجاع : كيكوف دبنح الفرصة للممولُت بالتصريح بالضرائب اؼبتهرب منها مع استفادهتم من • 
 عقوبات ـبففة أك مقلصة.

 كما يبكن التمييز بُت :
 العفو احملض : كيكوف ذلك بإلغاء صبيع العقوبات،• 
كوف ذلك سواء بإلغاء األحكاـ القضائية يف حالة العقوبات اؼبالية أك زبفيض جزئي العفو اعبزئي : كي• 

 للغرامات.
 :حسب مدل تخفيض أك إلغاء الفوائد 

إال أنو من الناحية االقتصادية للزمن قيمتو يتعلق العفو الضرييب بالضرائب غَت اؼبصرح هبا يف اؼباضي، 
بب من حق اإلدارة الضريبية اؼبطالبة اؼبصرح هبا، كؽبذا السكتكلفتو كىذا ينطبق بدكره على الضرائب غَت 

 بالفوائد على اؼببالغ اؼبتهرب منها كدبوجب ذلك يبكن التمييز:
العفو الضرييب اؼبؤدم إُف مسح الفوائد : حيث يتم مسح الفوائد اؼبًتتبة عن اؼببالغ اؼبتهرب منها، فضال • 

 عن التغاضي عن العقوبات الضريبية كاؼبدنية.
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العفو الضرييب اؼبؤدم ؼبسح الغرامات كالعقوبات: كيكوف ذلك بإخضاع اؼببلغ اؼبتهرب منها للحسم • 
 الزمٍت، انطالقا من كوف الفائدة ال تعترب عقوبة.

 كفق ىذا اؼبعيار ،ىناؾ: حسب مدل تخفيض الضرائب : 
تغطية حاجياهتم عفو ضرييب من نوع "عرض بيع خاص" : كيكوف دبنح اؼبمولُت اؼبتهربُت فرصة • 

الضريبية، أم تسديد التزاماهتم الضريبية بدفع مبالغ أقل من اؼبمولُت اؼبمتثلُت للقانوف. سواء كاف ذلك 
 بتخفيض اؼبعدالت الضريبية أك بتخفيض اؼببلغ اؼبستحق بعد حسابو بتطبيق اؼبعدؿ العادم.

ستفيد منو إسقاط أك التخفيف من عفو ضرييب ال يؤدم إُف زبفيض يف قيمة الضريبة، كإمبا يكفل للم• 
 العقوبات. 

 :كفق ىذا اؼبعيار مبيز بُت: حسب مدل كجود التحقيق كالبحث عن مصدر الدخل 
عفو ضرييب بالتحقيق: كىو عبارة عن عرض يقدـ للممولُت اؼبستفيدين من العفو الضرييب، حبيث ال • 

 اػباضع للضريبة.يتم فتح ربقيق معهم يتعلق باؼببلغ اغبقيقي أك مصدر الدخل 

عفو تبييض : كيبنح للمواطنُت الذين ؽبم أصوؿ غَت مصرح هبا مت صبعها خالؿ سنوات التهرب، • 
 كدبوجب ىذا العفو يتم منحهم فرصة التصريح هبذه األصوؿ إراديا هبدؼ تبييضها.

 حسب مدل التصريح: 
ائبهم يف اؼباضي إُف التصريح هبا. يؤدم تعريف العفو الضرييب إُف السماح للممولُت الذين َف يصرحوا بضر 

كعلى ىذا األساس يتم التمييز بُت اؼبمولُت اؼبقيدين يف السجل الضرييب )الورد( كبُت غَت اؼبقيدين بو، 
كىم عبارة عن فبولُت َف يسبق ؽبم التصريح بأم شيء إلدارة الضرائب. كىكذا يبكن اإلشارة إُف ثالثة 

 أنواع من العفو الضرييب :
 يبنح إال لغَت اؼبقيدين يف السجل الضرييب )الورد(، كذلك للتسجيل فيو، كىو عفو تصريح. عفو ال• 
 عفو يبنح للممولُت الذين صرحوا جزئيا بضرائبهم للتصريح هبا كاملة.• 
 عفو يشمل الصنفُت معا.• 
 : حسب معيار المتابعة في الممارسة الضريبية 

اؼبمولُت لعمليات مراجعة تستهدؼ الكشف عن اؼببالغ الضريبية تقـو اإلدارة الضريبية أحيانا بإخضاع 
 غَت اؼبدفوعة. كيبكن أف تقود اؼبراجعة الضريبية إُف متابعات قضائية. كهبذا يبكننا التفريق بُت :

 عفو ال يبكن اؼبمولوف الذين كانوا موضوع متابعة االستفادة منو. • 
 متابعة اإلدارة الضريبية ؽبم.عفو متابعة، كيبنح حصانة للمخالفُت اذباه • 
 : حسب معيار اإلقامة 
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يف األدبيات الضريبية يتم التمييز بُت اؼبقيمُت غَت اؼبوطنُت يف الدكلة اؼباكبة للعفو الضرييب، كبُت اؼبقيمُت 
 اؼبوطنُت، كيعٍت ىذا أف العفو الضرييب يبكن أف يشمل صنفا منهم دكف اآلخر أك كالنبا.

 قانونية :حسب معيار الشخصية ال 
ىناؾ نوعاف من اؼبمولُت حسب طبيعتهم القانونية، فهم إما أشخاص طبيعيوف أك أشخاص معنويوف، 

 كيبكن أف يكوف العفو الضرييب خاصا بأحد الصنفُت أك نبا معا.
 : حسب معيار نوعية الضريبة 

معاعبتها. كبناء عليو يضم كل نظاـ ضرييب عددا من الضرائب اؼبختلفة حسب طبيعتها، كحسب أساليب 
يبكن أف يشمل العفو الضرييب ؾبمل الضرائب تبعا لطبيعة النظاـ الضرائيب كالضرائب اؼبكونة لو، إذ أف 
بعض الضرائب ذات اختصاص ؿبلي أك إقليمي كبعضها كطٍت مركزم. كؽبذا يبكن أف يشمل العفو 

الضرائب أك أنواعا ؿبددة منها  الضرييب سول الضرائب العائدة ؼبستول سيادم معُت أك يشمل ؾبمل
 فقط.

 
 
 : حسب معيار الفترة الضريبية 

كيتعلق بعدد الدكرات أك الفًتات الضريبية اؼبعنية بالعفو. كيتيح ىذا اؼبعيار عددا ال متناىيا من اػبيارات 
 أماـ أصحاب القرار، كعموما يبكن أف يكوف العفو الضرييب:

 .متعلقا بالفًتة الضريبية اعبارية 
 .متعلقا بالفًتات الضريبية السابقة 
 أىداؼ العفو الضريبي : -2
ف إصدار برنامج للعفو الضرييب كما يتضمنو من امتيازات كالتنازؿ عن غرامات التأخَت أك إلغاء اغبقوؽ ا

لبعض السنوات كإلغاء مصاريف اؼبتابعة اعببائية كالقضائية ليس ؾبانان كلكن اغبكومات تسعى لتحقيق 
 :6داؼ أنبهاؾبموعة أى

  السماح للمكلفُت بالضريبية بتسديد الضريبة كاغبقوؽ اؼبغفلة كغَت اؼبسددة سابقا دكف احتساب
 غرامات التأخَت.

  2002يهدؼ برنامج العفو الضرييب لتحقيق مداخيل إضافية للدكلة، فمثالن برنامج العفو الضرييب لسنة 
مليوف دكالر سددت من  9,81( كانت حصيلتو Michiganالذم أقرتو كزارة اػبزانة بوالية ميتشيغن )

 مكلف بالضريبة استفادكا من برنامج العفو الضرييب. 20220طرؼ 
  من خالؿ معرفة اؼبكلفُت اعبدد كضمهم إُف ىذا النظاـ ربصل زيادة يف القاعدة الضريبية، فبا يؤدم إُف

 زيادة التحصيل الضرييب يف السنوات القادمة.
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 و الضرييب يهدؼ إُف إدماج صبيع األنشطة اليت َف زبطر مصلحة الضرائب دبزاكلة نشاطها إف برنامج العف
فبا يرفع اغبصيلة كالوعاء الضريبيُت. كإف إدماج ىذه اؼبؤسسات لو فوائد اجتماعية تعود على العماؿ غَت 

لتنظيم الرظبي من األنشطة خارج ا %35اؼبستفيدين من مزايا الرعايا االجتماعية، فمثال يف مصر يوجد 
 من حجم العمالة يف مصر. %40كغَت مصرح هبا، كيعمل هبا 

  إف طرح قانوف للعفو الضرييب خاصة من طرؼ التكتالت الكربل كدكؿ االرباد األكريب مثال وبقق
ىدفُت رئيسيُت أكؽبما توجيو ضربة للدكؿ اؼبلجأ كاستعادة كمية من رؤكس األمواؿ اؽباربة سبكن من اغبصوؿ 

 غافية. اخيل جبائية جديدة كسيولةعلى مد
  ؿباكلة اغبصوؿ على مكاسب سياسية كما ىو حاؿ الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزم، فحسب األستاذ

ىنرم بيًت أستاذ القانوف التجارم كالدكِف جبامعة جنيف، فالرئيس الفرنسي كاف يبحث عن استعادة شعبيتو 
ليكوف ىجوما ضد سويسرا ؼبا يًتتب عليو من انعكاسات على اليت اهنارت بطرحو لفكرة عفو شامل أكريب 

 الساحة اؼبالية السويسرية.
  إعطاء فرصة للورثة بالتصرؼ بكل حرية يف ثركهتم اؼبوركثة عن اؽبالك كاليت كانت مهربة، فقانوف العفو

استفادهتم من يعطي ىؤالء اغبرية يف التصريح هبذه اؼبمتلكات كاستثمارىا بكل حرية كيف ظركؼ عادية مع 
 إعفاء ؼبدة معينة غالبان ما تكوف أكرب من اغباالت األخرل.

 ( زيادة عن األىداؼ السابقة فإف تأثَت ىذه العملية يكوف يف تسريع التسديد in Accélération

payement.الذم يزيد يف حجم التحصيل خالؿ فًتة العفو الضرييب ) 
 ايجابيات ك سلبيات العفو الضريبي : -3

 : 7يلي نستعرض أىم اغبجج اؼبؤيدة كتلك اؼبعارضة للعفو الضرييب فيما
  :التكاليف اإلدارية للعفو الضريبي 

كاحدة من أىم اغبجج اؼبربرة النتهاج اغبكومة عفوا ضريبيا ىي ميوؽبا إُف تفضيل العفو الضرييب نظرا 
يرل اؼبختصوف أف سن عفو اللبفاض التكاليف اإلدارية. إال أف ىناؾ اختالفا يف كجهات النظر، حيث 

ضرييب أقل تكلفة من األساليب التقليدية اؼبتمثلة يف ربديد اؼبتهربُت كربصيل اؼبستحقات اؼبتأخرة، حيث 
أف مراجعة الضريبة مكلفة إذا أدت يف النهاية إُف عقوبات يف شكل متابعات قضائية أك سجن، إضافة 

كتطبيق القوانُت الضريبية على اؼبدل الطويل قد إُف أف عدـ قدرة اغبكومة على انتهاج سياسة لدعم 
 يكوف اغبافز الستخداـ العفو الضرييب من اجل خفض تكاليف اؼبراجعة الضريبية.

إال انو يف حالة إصدار عفو ضرييب تاله هترب ضرييب كخفض لنسب الضرائب، فإف اغبكومة ىنا تتعرض 
 ػبسائر مالية فادحة، يتسبب فيها العفو الضرييب.
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يف  نا يبكن العفو الضرييب اغبكومات من إنقاذ كمراجعة سياساهتا الضريبية غَت اؼبنتجة كاؼبكلفة،من ى
السياؽ نفسو فانو يعد دبثابة التحقيق اجملاين حيث يتم الكشف عن اؼبتهربُت من الضرائب عند 

 استفادهتم من العفو.
 كمبيز عنصرين ىنا:كظيفة العفو الضريبي في التأمين : 
  العفوالضرييب دبثابة تأمُت ضد ـباطر التعرض للرقابة: حيث أف قرار اؼبكلفُت بإخفاء مداخيلهم يتم يف

 بيئة ؿبفوفة باؼبخاطر، لذلك يعمل بوصفو شكال من أشكاؿ التأمُت للحد من مستول اؼبخاطر.
 يب من شأنو العفو الضرييب كشكل من أشكاؿ التأمُت االجتماعي: حيث يرل اؼبختصوف أف العفو الضري

ربسُت فعالية النظاـ الضرييب ككذا عدالة ىذا النظاـ، حبيث من جهة يبقى أثر العفو الضرييب حياديا فيما 
ىبص اؼبيزانية العمومية للدكلة، ألف الضرائب اؼبفركضة يف كقت ما كَف يتم ربصيلها ىي موضوع عفو ضرييب 

كن للعفو الضرييب أف يأخذ شكال من أشكاؿ كالدكلة لن زبسر شيئا من إيراداهتا. كمن جهة أخرل، يب
التامُت االجتماعي، حيث يسمح للمكلفُت بتجنب كقوعهم يف مأزؽ ماِف نتيجة ارتفاع اؼبستحقات 

ف العفو يسمح ؽبم بتكبد إالضريبية، ما يؤدم إُف حدكث تغيَتات كبَتة يف مستول معيشتهم، لذلك ف
 ك تأمُت ؼبستواىم اؼبعيشي.خسائر أقل فيما ىبص العبء الضرييب، فهو بذل

 :آثار بعث إشارة العفو الضريبي كأحداث التوقع 
إف اؼبعلومة اليت يتلقاىا اؼبكلف بالضريبة كاليت تنشئ توقعات على أساس ىذه اإلشارة هبمع اؼبختصوف 
على أهنا سلبية جدا كوهنا تدفع اؼبكلف بالضريبة إُف التهرب الضرييب ألنو يدرؾ انو سوؼ لن وباسب 
أك يعاقب على ىذا التهرب الضرييب، ىذا األمر يدفع كذلك إُف إهباد نوع من عدـ اؼبصداقية 
كالعدالة، حبيث يف حُت يدفع مكلف بالضريبة كل اؼبستحقات ىناؾ البعض منهم من يعزؼ عن 

 نو اإلخالؿ دبصداقية النظاـ الضرييب.أذلك، كلن يتعرض ألم حساب أك عقاب، األمر الذم من ش
إعالف عفو ضرييب من شأنو أف يقلل الشعور بالذنب أك تأنيب الضمَت بالنسبة للمكلفُت  كما أف

بالضريبة اؼبتهربُت كالذين ىبضعوف ؽبذا العفو، حيث يتم عرض التهرب الضرييب كفعل مغفور لو، 
 فالعفو يؤدم بشكل ما إُف زبفيض اؼبسانبة يف النظاـ الضرييب، كذبعل الغش كالتهرب عاديا إُف حد

ما، لذلك يلجأ اؼبكلفوف بالضريبية اؼبخلصوف إُف التقليل كالتخفيض من مداخيلهم اؼبصرح هبا ذبنبا 
 للعبء الضرييب الذم هترب منو غَتىم.

حينما تقـو الدكلة بإعالف عفو ضرييب فهذا من شأنو أف   إعالف عفو ضريبي كتوقعات المستقبل:
ستقبل فبا يعطي الراحة كاالطمئناف للمتهربُت كينقص يوحي للمكلفُت بالضريبة بوجود عفو آخر يف اؼب

 فيهم ركح اؼبسؤكلية.
: يبكن للعفو الضرييب أف يشَت إُف رفع إمكانية القياـ برقابة جبائية إعالف العفو كتوقعات الرقابة

عندما ىبضع اؼبكلفوف بالضريبة ؽبذا العفو، حيث أف التجارب الضئيلة تؤكد أف أغلب اؼبتهربُت ال 



19 

 

ركوف يف العفو الضرييب حبجة اإلبقاء على إخفاء مداخيلهم اليت سوؼ تدخل حيز النظاـ الضرييب يشا
 ابتداء من العفو كزبضع للرقابة كللضرائب.

يشَت اػبرباء أف العفو الضرييب من شأنو إعفاء  نجاح العفو الضريبي كتوقع المشاكل االقتصادية:
صادم كاليت من شأهنا توسيع حجم التهرب الضرييب، فبدؿ اغبكومة عن اؼبشاكل اؽبيكلية للنظاـ االقت

إعالف عفو ضرييب من اؼبفركض النظر كدراسة اؼبشاكل كالعراقيل اليت تؤدم باؼبكلفُت بالضريبة إُف 
 التهرب الضرييب.

كنشَت إُف أف اثر بعث إشارة حوؿ عفو ضرييب يتوقف بقوة من جهة على نوع العفو اؼبسطر، كمن 
اؼبعلومات اؼبقدمة حوؿ ىذا العفو ككل ما يتعلق بو من مسائل، كذلك للتحديد جهة أخرل على 

 الدقيق ؽبذا العفو مدة كفئات.
كما نشَت إُف أف اؼبكلفُت بالضريبة اؼبخلصُت )ذكك السمعة اعبيدة( يركف بعدـ عدالة ىذا الربنامج 

كالنشاط الرئيسي، يف حُت  ألنو ؾبحف يف حقهم كمن شأف ىذا الربنامج القضاء على النظاـ الضرييب
يرل بعض الكتاب أف برناؾبا للعفو الضرييب من شأنو أف يبيز كوبدد اؼبكلفُت بالضريبة اؼبخلصُت من 

 أكلئك اؼبتهربُت، كيصنف كل يف فئتو، األمر الذم يساعد على التعامل السهل مع كل فئة.    
 العفو كأداة للمركنة الضريبية: 

االهبابية للعفو الضرييب، كاليت تضفي نوعا من اؼبركنة على النظاـ الضرييب، حيث كىي من بُت اؼبربرات 
أف التطبيق الصاـر للقوانُت يف إطار السياسة الضريبية ال يسمح باألخذ بعُت االعتبار بعض العناصر 

اؼبركنة اليت اػباصة كاالستثنائية اؼبتعلقة بالنظاـ الضرييب، كتعيق تعظيم اإليرادات الضريبية. كذلك فإف 
يبنحها العفو الضرييب تسمح باألخذ بعُت االعتبار الفركقات أك التغَتات يف سلوؾ اؼبكلفُت بالضريبة 

 كمن مث تسهيل إعادة بناء النظاـ الضرييب.
يبكن ال احًتاـ بعض فبيزات النظاـ الضرييب أف  اعتبارات عدـ تجانس )تغاير( المكلفين بالضريبة:

تطبيق سياسة ضريبية مثلى، حيث أف مبدأ اؼبساكاة يف الضريبة من شأنو أف يعاًف تبٍت قيدا وبوؿ دكف 
كل اغباالت الضريبية بطريقة كحيدة بُت ـبتلف اؼبكلفُت بالضريبة كال ىبص كل مكلف كفقا غبالتو 
اػباصة كحالتو ىو، فمثال اؼبيوؿ للمخاطرة يعترب أحد أىم ؿبددات السلوؾ الضرييب، حيث يقـو بعض 

كلفُت بالضريبة بالتصريح دبجمل مداخيلهم كآخركف ليسوا كذلك على اإلطالؽ ألهنم غَت ميالوف اؼب
 للمخاطرة كيريدكف دكما االحتفاظ دبداخيل للمستقبل.

من ىنا يسمح العفو الضرييب للدكلة بالتمييز كالتفرقة بُت معدالت الضريبة حسب االختالفات يف 
ض يف ىذا الصدد أف سياسة فباثلة من شأهنا رفع مداخيل سلوؾ اؼبكلفُت بالضريبة، كيرل البع

 الضرائب.
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إذا كاف مستول العقوبات أك احتماالت أف يتم اكتشاؼ  إعادة ىيكلة الضريبة كمنحة العفو:
اؼبتهربُت مرتفعا أك أف نسب الضريبة منخفضة سوؼ لن يقـو اؼبكلفوف بالضريبة بإخفاء مداخيلهم أك 

رات العفو الضرييب ىي إعادة ىيكلة النظاـ الضرييب الكتشاؼ قصور يف جزء منها، حيث أف احد مرب 
 مواده.

ففي إعادة ىيكلة النظاـ الضرييب كالقياـ بتخفيض معدالت الضريبة أك الرفع من إمكانية كشف 
اؼبتهربُت كمعاقبتهم، قبد أف نسبة كبَتة من اؼبكلفُت بالضريبة اؼبتهربُت يسعوف إُف اؼبسانبة يف النظاـ 

 الضرييب كلكن ال يقوموف بذلك خشية العقوبات اؼبتوقعة، فتقـو الدكلة ىنا بسن عفو ضرييب.
II - .نماذج تطبيق العفو الضريبي في العالم 
 العفو الضريبي بسويسرا: -1

أين جلب ىذا  1969كسنة  1945 مث سنة 1940مت تطبيق العفو الضرييب بسويسرا ابتداء من سنة 
يار فرنك، حيث أف اؼبمولُت الذين َف يقوموا بالتصريح دببالغهم كالورثة  مل,11 5العفو األخَت ماقيمتو 

كانوا معفيُت من دفع أم غرامة لقاء تصروبهم بذلك، أين مت العفو عن الضريبة على ثركة اؼبتويف كمت 
لتصريح باؼبمتلكات كاؼبًتككات دكف تشجيع الورثة لتسوية كضعيتهم مباشرة بعد الوفاة عن طريق ا

 . 8إخضاعها ألم ضريبة
عرضت سويسرا عفوا جبائيا جزئيا يطبق على الضرائب على الدخل ك الثركة  01/01/2010ابتداءا من  

 لألشخاص الطبيعيُت ككذلك الضرائب على األرباح كعلى رأس اؼباؿ للشركات .
 :9ىذا العفو وبتوم باػبصوص على

  تبسيط إجراءات اؼبطالبة بضرائب اؼبَتاث: فإذا كاف اؽبالك قد أخفى الضرائب على األرباح كالثركة
فيجب عندىا تشجيع الورثة لتسوية الوضعية بالتصريح بعناصر الثركة، كؽبذا قرر اؼبشرع زبفيض مدة 

سنوات فقط كبالتاِف يطبق العفو الضرييب على الضرائب  03سنوات إُف  10الضرائب اؼبستحقة من 
اؼبخفية على اؼبداخيل كالثركة لألشخاص الطبيعيُت، ككذلك على األرباح كرأس اؼباؿ لألشخاص اؼبعنويُت 
 ككذلك على اؼبكتسبات العقارية. يف حُت صبيع الضرائب األخرل تبقى مستحقة على عاتق اؼبكلفُت هبا. 

  شخص التصريح مرة كاحدة مدل اغبياة باؼبمتلكات غَت اؼبصرح هبا لالستفادة من كما يتعُت على كل
 االمتيازات اؼبوضحة يف قانوف العفو الضرييب.

 )يف حالة اإلعالف مرة ثانية فيتم تطبيق غرامة تعادؿ طبس مبلغ الضريبة اؼبخفية )اؼبهربة 
  حالة اكتشاؼ اؼببلغ من طرؼ اؼبصاٌف كيبكن رفع ىذه الغرامة ثالث مرات مبلغ الضريبة اؼبهربة يف

 اعببائية.
  كيتعُت على كل شخص معٍت بالعفو أف يصرح دببلغ الثركة اؼبخفية )اؼبهربة( كاف يبأل تصريح على أف

ديسمرب للعشر سنوات اليت سبقت إرساؿ ىذا النموذج  31يظهر فقط اؼببلغ غَت اؼبصرح بو األكرب يف 
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ت اليت سبقت سنة الوفاة )عفو ضرييب للورثة( مع  ضركرة إرفاؽ )عفو ضرييب فردم( أك الثالث سنوا
 التصريح بالكشوفات البنكية أك الربيدية لكل سنة.

أما الورثة فعليهم إرفاؽ التصريح بالعفو، شهادة الورثة حيث يتم تبياف فبثليهم ككذلك اؼبنفذ، كدبجرد 
كيف حالة عدـ  ما عليو من مستحقات. مراقبة التصريح يتحصل اؼبعٍت على قرار التغرمي فيقـو بدفع

 االمتثاؿ بالتسديد يتم تطبيق اإلجراءات اؼبعموؿ هبا قانونا دكف اغبق يف امتياز العفو الضرييب.
 : 10مشركع عفو جبائي أكركبي -2

دفعت األزمة االقتصادية كاعبهود الرامية لقطع الطريق على اعبنات الضريبية دكال أكربية كربل للتفكَت يف 
مشركع عفو جبائي مشًتؾ كىي بادرة قد تضفي مزيدا من اؽبشاشة على الساحة اؼبالية السويسرية 

 خاصةن.
ىذا التوجو الذم طرحو رئيس الوزراء االيطاِف سلفيو برليسكوين على الرئيس الفرنسي السابق  نيكوال 

ككسل، كيبكن القوؿ أف ايطاليا كل يف ختاـ القمة األكربية يف بر َت ساركوزم كاؼبستشارة األؼبانية أقبيال م
كفرنسا كأؼبانيا تعتـز إصدار عفو جبائي مشًتؾ، كىي عملية توفر فائدتُت على األقل لكل من ركما 
كباريس كبرلُت تتمثل يف توجيو ضربة لدكؿ اؼبلجأ كاستعادة كمية من رؤكس األمواؿ اؼبهربة كسبكن من 

ة تساعدىا على تعزيز اقتصادياهتا الوطنية، كإذا ما اغبصوؿ على مداخيل جبائية جديدة، كسيولة إضافي
صح ىذا التوجو فإف سويسرا قد ربتاج إُف درع ربتمي بو من ىجـو من ىذا القبيل، حيث تشَت آخر 

مليار  2000التقديرات أف حجم رؤكس األمواؿ األجنبية اؼبودعة يف اغبسابات اؼبصرفية السويسرية يناىز 
 من الفرنكات.

ف جزء من ىذه الثركة اؽبائلة يعسر ضبطو بدقة كيقدـ ربديدا من ىذه الدكؿ الكربل الثالث كبالتأكيد فإ
يف االرباد األكريب. يف الوقت اغباضر الزلت ىذه الفكرة يف بدايتها، كما يبقى من العسَت تقييم 

ية. حيث قاؿ االنعكاسات اؼبًتتبة عن قرار عفو جبائي شامل من ىذا القبيل على الساحة اؼبالية السويسر 
توماس سوتر اؼبتحدث باسم الرابطة السويسرية للصيارفة "إنو من اؼببكر جدا عن ذلك نظرا ألننا قبهل 
الشركط اليت ستكوف ىذه الدكؿ مستعدة للقبوؿ هبا إلستعادة رساميلها" كيضيف توماس سوتر "لقد رأينا 

كيف ما يتعلق بالبلدين اآلخرين فهما  يف حالة إيطاليا أف عفوا شامال كريبا جدا يسمح بتحقيق نتائج،
 يواجهاف خيارات سياسية دقيقة لذلك فإف عفوان شامالن سيكوف حسب رأيي يف مصلحتهما".

 العفو الضريبي بتونس: -3
عفو عن بسن لمتعلق ا 2007جواف  25في رخ لمؤا 2007لسنة  41د عدف التونسي لقانومت دبقتضى ا

 :11لعفوار اقرإلجباية ؼ كالصرت امخالفا
 ف اؼبذكور حيز التنفيذ ك اؼبتعلقة بػ: لقانوتاريخ دخوؿ اقبل تكبة لمرؼ الصرـبالفات اعن  -
 باؼبكاسب باػبارجلتصريح ـ اعد 
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 د لبالالى ت إلعمالالمكاسب من كاعاله أليها ر إلمشاالمكاسب دة مداخيل كؿباصيل اعاـ إعد
 الًتاتيب تلك اإلحالة،قتضت كلما احالتها ـ إعدكتونسية لا
 ـ عدؿ كسيط مقبول كعها لدايدـ إعدكلتونسية أجنبية بالبالد انقدية شكل أكراؽ فيت مسك عمال
 إلحالة.الًتاتيب تلك اقتضت ت كلما العمالاذه قحالة إ

ر لمشات العمالباؼبكاسب كا لمتعلقةباؼبداخيل كاألرباح التصريح بعدـ المتعلقة الجباية عن ـبالفات ا -
 عاله.أليها إ

يخ تارلسنة من يتجاكز االأجل في ين لمعنيشخاص األاعلى ، يتعُت عالهك لالنتفاع بالعفو اؼبذكور أ
 خاصة : 2007جويلية   3ـ من يوأم ابتداء لتنفيذ ف حيز القانودخوؿ ا

 هبذه، لملحق ىلة المؤالمالية ضة القبالدل العفو ع اموضواع تصريح خاص باؼبداخيل كاألرباح يدإ
 يح :لتصرايرفق كهبب أف 

 لتونسيةد البالالى ت إلعمالرباح كاألاخيل كالمددة اعابوثيقة تثبت إ، 
 عها في ايدؿ أك إسيط مقبوكلى ت إلعمالداخيل كاألرباح كالماحالة بوثيقة تثبت إ

 ،للتحويلقابل لصة بالعملة أك بالدينار الخابات الحساا
  لتصريح.ا اذقلحالة اقتضت إذا التونسي مركزم الالبنك ل الددع لموالتصريح امن بنسخة 

 دينار للمداخيل لبل بالمقاامنلك أك لتمايخ تارلمكاسب في امن قيمة  %5 بيقدر فع مبلغ مالي د
عها في ايدؿ أك إسيط مقبوكلى إحالتها كإلتونسية د البالالى دهتا إعامت إلتي ت العمالأك األرباح أك ا

 ،عالهأليها ر إلمشابات الحساا
  أك لعملة غبسابات بامرصودة بالكالعفو ع المبالغ موضوامن  %20من عدـ ربويل أكثر عليهم كيتعُت

 تلك اغبساباتعها في ايدإيخ تارشهر من بعد انقضاء ستة أال رج إلخاالى إللتحويل بل لقابالدينار ا
ازبذ لذين ت المخالفاتكبوا ىذه اعاله مرأعليها ص لمنصوت المخالفاينتفع بالعفو بعنواف اال كما أنو   

 3أك أم إجراء إدارم مت إشعارىم بو قبل دخوؿ القانوف حيز التنفيذ أم قبل يـو قضائي إجراء م قضد
 .2007جويلية 

يسَت دفع الديوف اؼبتخلدة بذمة يف باب اإلجراءات لت 2012كما أكرد مشركع قانوف اؼبالية لسنة   
اؼبطالبُت باألداء سٌن عفو جبائي شامل، كفٌسرت كزارة اؼبالية ازباذ مثل ىذا اإلجراء بكوف استخالصات 

تراجعا ملحوظا كعزكفا من قبل اؼبطالبُت لألداء لتسوية  2011الديوف اؼبثقلة اليت شهدت خالؿ سنة 
االقتصادية كاؼبالية اليت مر هبا اؼبطالبوف باألداء كالعبء  كضعياهتم. كيرجع ذلك باألساس إُف الوضعية

الكبَت اؼبنجٌر عن تراكم الفصوؿ مع إضافة خطايا اؼبراقبة كخطايا التأخَت يف االستخالص، كقصد تعبئة 
من ناحية كتيسَتا للمواطن للقياـ بواجبو اعببائي على  2012اؼبوارد الضركرية لتمويل ميزانية الدكلة لسنة 

جو األكمل، اقًتح سن عفو جبائي يتم دبقتضاه التخلي إما كليا أك جزئيا عن الديوف اؼبثقلة الراجعة الو 



23 

 

للدكلة بعنواف الديوف اعببائية كاػبطايا كالعقوبات اؼبالية كالصرفية كالديوانية. كيشمل كذلك العفو اعببائي 
العقارات اؼببنية كاألراضي غَت اؼببنية. ك  اؼبقًتح الديوف الراجعة للجماعات احمللية بعنواف اؼبعلومُت على

 تتم إجراءات التخلي حسب الشركط التالية:
  الّديػػوف الجبائيػػػة: -
  دينار يف األصل بالنسبة لكل فصل 300التخلي الكلي: التخلي عن الفصوؿ اليت ال يفوؽ مبلغها  - أ

التخلي عن خطايا اؼبراقبة كخطايا التأخَت يف االستخالص كمصاريف التتبع، :  التخلي اعبزئي -ب 
 . 2012سنوات حسب أنبية اؼببالغ قبل غرة أفريل  5شريطة اكتتاب رزنامة دفع على مدة أقصاىا 

 :الخطايا كالعقوبات المالية كالخطايا الديوانية كالصرفية  -
 .دينار بالنسبة لكل فصل 200ؽ مبلغها اؼبتبقي التخلي عن الفصوؿ اليت يفو  التخلي الكلي: - أ

من مبلغ كل خطية ك عن مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب  % 50التخٌلي عن : التخلي اعبزئي -ب
 رزنامة دفع ال تتعدل فًتة  قصول خبمس سنوات

 

 

 :الّديوف الراجعة للجماعات المحلية -
التخلي الكلي عن الديوف بعنواف اؼبعلومُت على العقارات اؼببنية ك األراضي غَت   التخلي الكلي: - أ

 .ك ما قبلها 2007اؼببنية ك اؼبثقلة لسنة 
بالنسبة للمعاليم الراجعة للجماعات احمللية من اؼبعلـو على اؼبؤسسات ذات  : التخلي اعبزئي -ب

النزؿ ك معلـو اإلجازة على ؿبالت بيع اؼبشركبات:  الصبغة الصناعية أك التجارية أك اؼبهنية ك اؼبعلـو على
 .اؼبتعلقة الديوف سحب اإلجراءات اؼبزمع ازباذىا خبصوص الديوف اعببائية للدكلةعلى

 :بالنسبة للمعلومُت على العقارات اؼببنية ك األراضي غَت اؼببنية ك
 2012اػبالص الكامل للمعلـو اؼبثقل بعنواف  *
مع التسديد دفعة كاحدة بالنسبة للمبالغ اليت  2011إُف  2008يوف بعنواف من الد % 50التخلي عن  *

 .د 150د ك إمكانية اعبدكلة بالنسبة للمبالغ اليت تفوؽ  150تقل عن 
 13ىذا كيستثٌت من تطبيق اإلجراءات اؼبذكورة الديوف اؼبتخلدة بذمة األشخاص اؼبعنيُت باؼبرسـو عدد  

 .12اؼبتعلق دبصادرة أمواؿ كفبتلكات منقولة كعقارية 2011مارس  14اؼبؤرخ يف  2011لسنة 
 :العفو الضريبي بالجزائر  -4

اعبزائر على غرار البلداف األخرل َف تقم بتطبيق أم عفو ضرييب فيما مضى رغم األزمات االقتصادية 
 كاؼبالية اليت مرت هبا.
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األكؿ فيما ىبص ماىية العفو الضرييب على التعليمة رقم زء كبإسقاطنا للمفاىيم النظرية اليت جاءت باعب
فارتأينا القوؿ أف  15.01.2012صادرة عن اؼبديرية العامة للضرائب يف ال 12/ك ـ/ـ ع ض/ـ ع/034

سنت عفوا ضريبيا متعلقا بإلغاء العقوبات الناصبة عن عدـ التصريح كالغرامات  2012اعبزائر بسنة 
 اؼبتعلقة بتأخَت الدفع، بالرغم من أف ىتو التعليمة َف تتخللها عبارة عفو ضرييب.

كيعترب ىذا القرار شبرة اجملادالت كاؼبناقشات اؼبطركحة يف إطار اجتماع الثالثية )اغبكومة، الشريك 
 لنقابة( كأرباب العمل )البًتكنة((.  االجتماعي )ا

كتنص التعليمة على منح اؼبؤسسات اليت بعاتقها ديوف ضريبية إمكانية دفع مستحقاهتا بالتقسيط مع 
كما تنص على أف الديوف الضريبية اؼبعنية هبذا  إلغاء العقوبات اؼبتعلقة بالوعاء كتلك اؼبتعلقة بالتحصيل،

،كزبص فقط اؼبكلفُت اػباضعُت للنظاـ اغبقيقي )أم أف  31.12.2011االمتياز ىي تلك الصادرة قبل 
أصحاب الضريبة اعبزافية كاؼبهن اغبرة مقصوف من العفو( كيقصى أيضا اؼبكلفُت الصادرة يف حقهم 

 متابعات قضائية كأكلئك اؼبشاركُت يف عمليات االحتياؿ كالتزكير.
اؼبكلفُت بعد ىذا التاريخ إُف دفع كل الغرامات ، كسيضطر 31.03.2013كينتهي مفعوؿ ىذا العفو يف 

 كالعقوبات اعببائية باإلضافة إُف الضرائب األصلية.
شهرا كأقصى حد مع إلغاء  36فيما ىبص الدفع بالتقسيط، يبكن منح اؼبؤسسة اؼبدينة جدكؿ زمٍت يصل 

من قانوف  158-156اؼبواد الدفعة األكلية اؼبنصوص عليها يف القانوف العادم اؼبتعلق جبداكؿ التقسيط. )
 .13اإلجراءات اعببائية(

 كسيتضح لنا يف اؼبثاؿ التاِف مدل أنبية ىذا اإلجراء بالنسبة للمتعاملُت االقتصاديُت:

شركة جزائرية خضعت ؼبراقبة كربقيق ؿباسيب من طرؼ مصاٌف الضرائب اليت أصدرت يف حقها تصحيح 
 ضرييب نتج عنو جدكؿ فردم مفصل كاأليت:

 دج 1.000.000ضرييب:  أساس

 دج 250.000)أساس( =  %25عقوبة كعاء : 

َف تقم الشركة بدفع الدين يف اآلجاؿ احملددة فاقبر عن ذلك غرامات "تأخَت السداد" كاليت بلغت اغبد 
 أشهر فما فوؽ، كعليو: 6بعد مركر  %25األقصى 

 دج 25x % (1.250.000 = )312.500من )مبلغ اعبدكؿ( =  %25عقوبة التحصيل : 
=  (312.500+250.000+1.000.000)كمنو أصبحت الشركة مدينة ػبزينة الدكلة دببلغ: 

 دج، ناىيك عن اؼبتابعات اؼبالية كالقضائية اليت قد تتعرض ؽبا من طرؼ قابض الضرائب. 1.562.500
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كبالتاِف إذا أرادت الشركة االستفادة من العفو الضرييب، فما عليها دفع سول مبلغ األساس الضرييب أم 
)سواء دفعة كاحدة أك االستفادة من الدفع بالتقسيط( كىذا ابتداءا من الفاتح  دج1.000.000

سهيالت من إصباِف الدين مع ت %65كهبذا تكوف قد استفادت من عفو يقدر بأكثر من  2013أفريل
 مرتبطة بتوفر السيولة اؼبالية يف حساباهتا اؼبصرفية.

إال أنو تزامنا مع ىدكء األكضاع السياسية كاالجتماعية كبعد مالحظة اإلقباؿ اؽبائل على ىذا اإلجراء من 
طرؼ اؼبتعاملُت االقتصاديُت كالذم فاؽ عددىم  حسب تصريح مدير العمليات اعببائية باؼبديرية العامة 

طلب على اؼبستول الوطٍت، أين بلغت القيمة اإلصبالية للديوف  15500 ب السيد اسعد اؿبندللضرائ
مليار دينار   34ومليار دينار كضرائب كرسـو أصلية  58مليار دينار جزائرم مقسمة إُف  92اعببائية 

كعقوبات كغرامات، تراجعت السلطات الضريبية عن ىذا القرار نسبيا عن طريق إصدار تعليمتُت 
أين حصرت اؼبستفيدين من ىذا االمتياز يف اؼبؤسسات اليت  2013كجانفي  2012جديدتُت يف سبتمرب 

 العمليات التجارية تنشط يف قطاع اإلنتاج ككذا قطاع اػبدمات، مقصية بذلك اؼبؤسسات اليت تنشط يف
 من شراء كبيع كاستَتاد كتصدير.

حىت تستفيد  ضائقة مالية كما اشًتطت على اؼبؤسسات، عمومية كانت أـ خاصة، أف تربر معاناهتا من
من ىذا العفو، كأف تثبت أف مواصلة فبارسة نشاطها مرىوف بتسريح جزئي للعماؿ أك بالتنازؿ عن 

يف ديوف بنكية مًتاكمة كىذا ما يعرب عنو عن طريق تقدمي تقرير ؿبافظ عناصر من أصوؽبا أك تبُت غرقها 
اغبسابات يشرح فيو الوضعية اؼبالية للمؤسسة عند تقدمي طلب االستفادة من إعادة جدكلة الديوف 

 اعببائية. 
ككمحاكلة ؼبعرفة مدل اقباؿ اؼبكلفُت بالضريبة على ىذه القرار، كيف ظل غياب احصائيات كطنية كحىت 

، أين مت فيو 2012جهوية تفصيلية، لدينا فيما يلي أرقاـ احصائية إلحدل اؼبديريات اعبهوية لسنة 
اؼبتضمن لطلبات اؼبتعاملُت االقتصاديُت اؼبقدمة لدل اؼبديريات الوالئية التابعة  احصاء مبلغ الدين اعببائي

 (، كالذم سبق كقمنا بعرض نصو.ؽبا بغرض االستفادة من اعادة جدكلة الديوف اعببائية )العفو الضرييب

 :بعض اإلحصائيات لمبلغ الدين الجبائي إلحدل المديريات الجهوية1الجدكؿ رقم 

 

 % 64    حقوؽ أصلية  413 816 293 7

 % 17 غرامات الوعاء    512 742 970 1 مبلغ الديوف الجبائية حسب الطبيعة
 %18,5     غرامات التحصيل 466 441 096 2

 اؼببلغ االصباِف للدين 421 000 359 11
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 حق أساسي مسدد 310 129 295

 غرامات التأخَت مسددة 0 مبلغ الديوف من حيث االستحقاؽ

 اؼببلغ اؼبتبقي تسديده 103 687 998 6

 عدد الطلبات اؼبقدمة 1439

 اعادة الجدكلة
 عدد الطلبات اؼبدركسة 1439
 عدد الطلبات  اؼبرفوضة 367

 عدد الطلبات  اؼبقبولة 1072

 المصدر : المديرية الجهوية للضرائب

دج، ما  11 359 000 421كمنو فقد بلغ اصباِف الدين اعببائي اعبهوم اؼبعٍت هبذا االمتياز 
عبارة عن  % 17كنسبة  دج 413 816 293 7من قيمتو عبارة عن حقوؽ أصلية بقيمة  % 64يراكح 

من اصباِف  % 4دج، كما مت تسديد فقط ما يقارب نسبة  512 742 970 1غرامات الوعاء بقيمة 
 دج، دكف أم تسديد لغرامات التأخَت. 310 129 295اغبقوؽ األصلية خالؿ نفس السنة بقيمة 

كبالتاِف فاف قيمة العقوبات ككذا غرامات التأخَت اليت ستتخلى عنها ىذه اؼبديرية اعبهوية جراء 
شهرا  36مليارات دج، ك يف اؼبقابل سيكوف ىناؾ ربصيل أكيد يف أجل أقصاه  4تطبيق ىذا العفو تفوؽ 

 367طلب، مت رفض  1439عدد الطلبات اؼبقدمة اُف .منجهتهوصلدج  7 293 816 413ؼببلغ 
 طلب لعدـ استيفاء الشركط اؼبنصوص عليها يف كل من التعليمتُت السالفة الذكر. 

بيانات احدل اؼبديريات الوالئية كاؼبتعلقة دبلفات اؼبتعاملُت لطلب كما قمنا باستغالؿ قاعدة 
االستفادة من العرض اؼبقدـ، أين قمنا بتصنيف اؼببالغ على أساس قطاع النشاط الذم تنتمي اليو 

 اؼبؤسسة )التجارة، اػبدمات، البناء ك االنتاج( كالذم مكننا من مالحظة مايلي :
 رامات حسب قطاع النشاط:تصنيف الحقوؽ ك الغ2جدكؿ رقم 

مبلغ السداد 
 الشهرم

  حقوؽ أصلية غرامات الوعاء غرامات السداد المجموع

101 772 624,00 974 583 905,00 185 400 787 156 738 287 663 074 832 
 قطاع التجارة

 طلب( 57)
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 الضرائبالمصدر : من اعداد الطالبة اعتمادا على بيانات مقدمة من طرؼ مديرية 

من خالؿ األرقاـ االحصائية يتضح أف كل من قطاع اػبدمات كالقطاع التجارم وبتالف الصدارة من 
 حيث عدد الطلبات اؼبودعة يليها قطاع البناء مث يف األخَت قطاع االنتاج.

كيبكن تفسَت االقباؿ الكبَت ؼبتعاملي قطاع اػبدمات بكوف تعامالهتم مع مؤسسات الدكلة  
كبَت خاصة ك أف من ضمن شركط دخوؽبم اؼبناقصات مرتبط بإثبات تسوية الذمة اؼبالية ازاء مصلحة 

أنو الضرائب ، كبالتاِف فانو من غَت مصلحة مكلفُت ىذا القطاع التهرب من تسديد مستحقاهتم خاصة ك 
من السهل تتبع أثر اغبركة اؼبالية يف ظل التعامل مع مؤسسات الدكلة ك اليت تتعامل  بالشيكات . األمر 
نفسو بالنسبة لقطاع التجارة خاصة مؤسسات االستَتاد ك التصدير اليت يتوجب عليها اثبات تسوية 

التوطُت البنكي، يلي  ذمتها اؼبالية الضريبية ،باػبصوص عند التقدـ للحصوؿ على شهادات دفع رسم
ىذين القطاعُت قطاع البناء كالذم وبرص ىو االخر  على دخوؿ اؼبناقصات العمومية كبالتاِف تسوية 

 ذمتو اؼبالية 
أما قطاع االنتاج ك التحويل فعدد كمبالغ الطلبات اؼبقدمة متواضعة نوعا ما مقارنة بالقطاعات األخرل ، 

ذا القطاع كوف سَت نشاطو غَت مقيد بشركط اثبات تسوية الذمة كيبكن ترصبة ىذا االقباؿ اؼبتواضع ؽب
 اؼبالية ازاء مصلحة الضرائب يف كل مرة 

 كبالتاِف فمجاؿ هترب اؼبكلفُت بقطاع االنتاج أكرب عنو من القطاعات األخرل .
االقتصاديُت لتسديد فبا يدفعنا للتساؤؿ عن مدل قباعة كسيلة العفو الضرييب يف استقطاب كل اؼبتعاملُت 

ديوهنم الضريبية بالرغم من االمتيازات اؼبقدمة ك اغبد من ظاىرة التهرب الضرييب ، خاصة يف ظل صفة 
الًتاجع اليت ميزت قرار السلطات  الضريبية يف ىذا الشأف مقصية بذلك عدد كبَت من الطلبات ، فبا قد 

 ؼبستقبل ،كبالتاِف جٍت نتائج سلبية ال اهبابية .يؤدم اُف زعزعة ثقة اؼبتعاملُت االقتصاديُت هبا يف ا
 خاتمة :

113 999 515,00 1 683 981 358,00 320 775 823 406 708 616 956 496 919 
 الخدماتقطاع 

 طلب( 64(

52 788 658,00 453 385 289,00 88 901 882 67 045 33 297 438 077 
 قطاع البناء

 طلب( 35(

23 608 469,00 226 599 872,00 44 034 933 614 782 614 144 782 325 
 قطاع اإلنتاج

 طلب( 20(
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من خالؿ ما سبق، توصلنا إُف أف العفو الضرييب من بُت أىم اإلجراءات الضريبية اليت تالقي 
تطبيقا من قبل ـبتلف دكؿ العاَف بغرض التصدم للضغوط االجتماعية ك التصدم لظاىرة التهرب 

ت اؼبتنوعة اليت يقدمها للممولُت. إال أف ىذا ال ينفي كجود جداؿ الضرييب نظرا للتنازالت كالتسهيال
قائم حوؿ مدل فعالية ىتو السياسة على النظاـ الضرييب الذم يعترب جزءا من النظاـ اؼباِف كالذم ىو 
بدكره جزء من النظاـ اإلقتصادم، أم أف عالقة النظاـ الضرييب بالنظاـ االقتصادم ىي عالقة اعبزء 

ال يوجد النظاـ الضرييب يف فراغ بل يوجد ضمن نظاـ اقتصادم كاجتماعي كسياسي معُت، من الكل، ك 
 كؽبذا كجب اغبذر من مدل تأثَت ىذه السياسة.

كمن خالؿ تطرقنا للعفو الضرييب بسويسرا ؼبسنا إقباال على ىتو السياسة على مر السنوات 
لتونس كاليت عاكدت اللجوء إليو بعدما بأنواع ـبتلفة كاليت حققت مداخيل اهبابية، كذلك بالنسبة 

عبأت إليو سابقا كمحاكلة لتجاكز األزمة االقتصادية السياسية اليت مرت هبا. كذلك اعبزائر اليت تبنتو 
 يف طيات اإلجراءات اؼبتعلقة جبدكلة الديوف الضريبية.

حد من ظاىرة كقد توصلنا إُف صحة الفرضية األكُف باعتبار أف العفو الضرييب أحد الوسائل لل
التهرب الضرييب ككذا اسًتجاع رؤكس األمواؿ اؼبهربة كذلك ؼبا يعرضو من تسهيالت كتنازالت، باعتبار 
النتائج احملققة يف سويسرا كدكؿ عديدة أخرل نتيجة تطبيق ىتو السياسة. إال أف ىذا ال ينفي التأثَت 

ثل بُت اؼبكلفُت بالضريبة اؼبلتزمُت السليب الذم قد يبس دبصداقية القوانُت من حيث معاملتها باؼب
كاؼبتهربُت ككذلك قد يؤدم ىذا إُف تقاعس اؼبكلفُت بالضريبة على أمل االستفادة من برامج عفو 

العفو الضرييب كسيلة ضريبية مثلى للحد الحقة، ىذا ما يدعونا إُف نفي الفرضية الثانية أين اعتربنا أف 
 من التهرب الضرييب. 

القوؿ أف العفو الضرييب هبب أف ال يرتبط خباصية التكرار يف تطبيقو، كأف  كبالتاِف فيمكننا
يكوف فرصة فريدة من نوعها على األقل على اؼبدل القصَت لكي وبافظ على قباعتو النسبية، حبيث أف 

 االستخداـ اؼبتكرر قد يؤدم إُف زيادة التهرب الضرييب.
 كمنو توصلنا إُف ما يلي:     

  ييب الفرصة للمؤسسات باالندماج باألطر القانونية كالتشريعية .يتيح العفو الضر 
 .يساىم العفو الضرييب يف حل اؼبنازعات اؼبًتاكمة 
 .قباعة العفو الضرييب يف اسًتجاع األمواؿ اؼبهربة أمر نسيب نظرا لقول اعبذب اليت ستكوف باؼبرصاد 
  ار  .العفو الضرييب األمثل هبب أف يكوف مرتبطا خباصية عدـ التكر 
  اإلفراط يف استخداـ العفو الضرييب ككذا القرارات اؼبًتاجع عنها قد يؤدياف إُف نتائج عكس األىداؼ

 اؼبسطرة. 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش :
 791ضبريط رشيد، سلسة ؿباضرات يف مقياس جباية اؼبؤسسة، جامعة ؿبمد خضَت بسكرة. ص. -1

2-http://www.duhaime.org/LegalDictionary/T/TaxAmnesty.aspx consulté le : 25/04/2012. 

 د/أسامة عبذ الخالق، حوكمة المنظومة الضزيبية وجذب االستثمارات، المؤتمز الضزيبي الزابع، سبتمبز -3
4OO2  : متاح على ،www.hawkama.net/files/pdf/case158.pdf  

4- Florian Chatagny, L'analyse Economique Des Amnisties Fiscales, mémoire de 
master, Université De Fribourg, Faculté Des Sciences Économiques Et Sociales, 
Département D'économie Politique, Fribourg (Allemagne), Url : 
www.idheap.ch/idheap.../ Analyse+économique +des+amnisties+fiscales.pdf consulté 
le 22/04/2012. 

 .235ص ص  ، 2011الطبعة األكُف، األردف، دار جرير، دراسات يف علم الضرائب، د/عبد اجمليد قدم، -5
يداتو صاٌف، اذباىات العفو الضرييب يف العاَف، حبث علمي يف إطار مقياس اعبباية اؼبعمقة، قسم ضب -6

ماجستَت، فرع العلـو التجارية، زبصص: ؿباسبة ك جباية، جامعػة قاصدم مرباح )كرقلة(: كلية العلـو التجارية 
 13-11.ص 2010كاالقتصادية كعلـو التسيَت، 

ضرييب كإشكاالتو، حبث علمي يف إطار مقياس مشاكل جبائية معاصرة، قسم بولبواب نواؿ، العفو ال -7
: كلية العلـو التجارية كاالقتصادية كعلـو 3دكتوراه، فرع العلـو التجارية، زبصص: ؿباسبة ك مالية، جامعػة اعبزائر

 9-7. ص 2011التسيَت، 

http://www.duhaime.org/LegalDictionary/T/TaxAmnesty.aspx
http://www.hawkama.net/files/pdf/case158.pdf
http://www.idheap.ch/idheap.../Analyse+économique+des+amnisties+fiscales.pdf
http://www.idheap.ch/idheap.../Analyse+économique+des+amnisties+fiscales.pdf


30 

 

8-Bernard Wuthrich ,Feu vert pour une amnistie fiscale,journal le Temps, 

Berne,20/12/ 2007 , Url :www.iam.ch/files/news/2007.12.20_LeTemps.pdf, Consulté le 

20/04/2012. 

يداتو صاٌف، اذباىات العفو الضرييب يف العاَف، حبث علمي يف إطار مقياس اعبباية اؼبعمقة، قسم ضب -9
ماجستَت، فرع العلـو التجارية، زبصص: ؿباسبة ك جباية، جامعػة قاصدم مرباح )كرقلة(: كلية العلـو التجارية 

 .       20-17كاالقتصادية كعلـو التسيَت ، ص ص 
10-Nicole della Pietra, La Suisse menacée par une amnistie fiscale européenne, 

URL :http://www.swissinfo.ch/fre/Dossiers/Le_secret_bancaire_dans_la_tourmente/Actualit

es/La_Suisse_menacee_par_une_amnistie_fiscale_europeenne.html?cid=196146;Publié en 

Mars 2009, Consulté le 25/04/2012. 

التونسية،  اؼبالية، اعبمهورية اعببائي: كزارة للدراسات كالتشريع العامة ، اإلدارة34/2007مذكرة عامة عدد  -11
على اػبط، صفحة الواب: 

c34_200ar/NC2007/nhttp://www.impots.finances.gov.tn/documentation/notes_communes_

ar.pdf7_  :2-1، ص ص 01/05/12معاينة الصفحة يف. 
 :، على اػبط، صفحة الويب11/2012/ 21مهدم، كبو سن عفو جبائي شامل، جريدة اؼبصدر، تونس، -12

7158-http://www.almasdar.tn/management/article :01/05/12، معاينة الصفحة يف. 
اؼبديرية العامة للضرائب، كزارة  ،15.01.2012، اؼبؤرخة يف MF/DGI/DG/034رقم التعليمة  -13

 .اؼبالية، اعبمهورية اعبزائرية

 Balanced) العوامل المؤثرة في إختيار مؤشرات بطاقة قياس األداء المتوازف 
Scorecard) 

 
                                                                                              

 
 
 
 
 
 ملخص    

لطاؼبا إعتمدت أنظمة تقييم األداء السابقة على اؼبؤشرات اؼبالية كأدكات ذات أكلوية قصول عند رسم السياسات 
اؼبستقبلية إال أف معايَت اؼبنافسة ك البيئة ك اغبجم غَتت ؿبور األكلويات كأخرجت مفاىيم جديدة لألداء عند 

بعيدة كغَت متالئمة مع اإلسًتاتيجات اغبديثة اؼبتعلقة اؼبنشآت ،إف الطرؽ السابقة لقياس األداء ىي يف الواقع 

                             مزغيش عبد الحليم    األستاذ:
  التسيير. كع التجارية. كع اإلقتصادية. ع كلية

 3جامعة الجزائر

 

                             بوبعةعبد الوىاب     األستاذ:
  التسيير. كع التجارية. كع اإلقتصادية. ع كلية

 3جامعة الجزائر

 

http://www.swissinfo.ch/fre/Dossiers/Le_secret_bancaire_dans_la_tourmente/Actualites/La_Suisse_menacee_par_une_amnistie_fiscale_europeenne.html?cid=196146
http://www.swissinfo.ch/fre/Dossiers/Le_secret_bancaire_dans_la_tourmente/Actualites/La_Suisse_menacee_par_une_amnistie_fiscale_europeenne.html?cid=196146
http://www.impots.finances.gov.tn/documentation/notes_communes_ar/NC2007/nc34_2007_ar.pdf
http://www.impots.finances.gov.tn/documentation/notes_communes_ar/NC2007/nc34_2007_ar.pdf
http://www.almasdar.tn/management/article-7158


31 

 

خبلق القيمة اؼبضافة للزبائن ك ؽبذا الغرض سنبحث يف تأثَت العوامل السابقة على أحد  أساليب  تقييم األداء كىو 
 .:بطاقة األداء اؼبتوازف ك اؼبنتشر اإلستخداـ مؤخرا يف معظم اؼبؤسسات

 
 
 
 
Résumé 
Traditionnellement les systèmes d’évaluation des performances s’intéressaient en
priorité aux résultats financiers. Les critères de concurrence, la taille, l’incertitude
perçue de l’environnement ont toutefois obligé les entreprises à changer leur façon
d’appréhenderlaperformance. Les mesures traditionnelles sont en effet incompatibles 
avec les stratégies de création de valeur pour le client. Nous cherchons à étudier 
l’influence des critères précédents sur  le système d’évaluation des performances : 
Le tableau de bord prospectif, utilisés par les entreprises récemment. 

 
 
 
 

 تمهيد
Gérer C’est Mesurer »  «  إف ىذه العبارة اليت تعٍت أنو ال إدارة بدكف قياس ، تتطلب الكثَت

من التفكَت حوؿ معناىا ك البحث يف أبعادىا باعتبارىا  تشَت إُف ضركرة قياس أم عنصر يراد التحكم 
ك السيطرة عليو ك إنطالقا من ىذا اؼببدأ اؼبلـز ، نستنتج إذف بأنو ال يبكن  اغبديث أبدا  عن    فيو 

ربسُت األداء دكف معرفة سبل قياسو . إف القدرة على إعطاء ترصبة صحيحة للرؤية ك الرسالة إُف غايات 
ل التشغيلي يعتمد بشكل ك أىداؼ إبتداءا من أعلى نقطة يف البناء اؽبَتاركي للسلطة كصوال إُف اؼبستو 

رئيس على أمرين مهمُت :األمر األكؿ :القدرة على تفعيل صبيع اؼبستويات التنظيمية  ك التأكيد على 
من  % 67كجود عمل صباعي يتناسب ك يتناسق سباما مع اإلسًتاتيجية اؼبتبناة ك يف ىذا الصدد قبد أف 

ية ،تكنولوجيا اؼبعلومات( غَت قادرة على بناء اؼبؤسسات يف دراسة سبت على عينة من مدراء )موارد بشر 
اإلنسجاـ اؼبطلوب بُت اإلسًتاتيجيات،األفراد،العمليات أك اؼبسارات ككجدت الدراسة أف نظاـ ربفيز 

من  %70األفراد غَت مرتبط بالعمل الذين يؤدكنو حيث أف حزمة التعويضات ك التحفيزات اؼبقدمة ؿ 
 Frontlineاؼبتواجدين يف الصفوؼ األمامية   خدمُت من اؼبست %90اؼبشرفُت ك أكثر من 

Employees ال سبت بصلة إُف قباح أك فشل اإلسًتاتيجية اؼبنتهجة. 



32 

 

األمر الثاين : بناء آليات للتأكد من عدـ كجود الثغور بُت بناء اإلسًتاتيجية ك تطبيقها كلقد قدمت 
األنبية دبكاف يف ىذا اجملاؿ بأبعدىا األربعة حلوال من   Norton & Kaplan بطاقة األداء اؼبتوازف ؿ 

كلقد إستطاعت مؤسسة .ك قدرهتا على توحيد لغة التواصل بُت اؼبستويات على إختالؼ أىدافها
Chrysler  لصناعة السيارات ك اعبيش األمريكيU.S ARMY   من اإلستفادة بشكل فبتاز من قدرة

  Chryslerختلفة يف كل مستول .فنجد أف خربة ىذه البطاقة على ربطيم اغبواجز بُت األىداؼ اؼب
مثال يف تبٍت بطاقة األداء اؼبتوازف بعد اإلرتفاع يف التكاليف الذم شهدتو سنوات التسعينيات ك الذم أثر 

كبعد أف توقعت  2000كانت ناجحة إُف أقصى اغبدكد .ففي سنة  بشكل كبَت على أداء اؼبؤسسة
 Daimlerر أمريكي يف السنة اليت تليها ،قامت الشركة األـ  ماليَت دكال 5الشركة خسائر تقدر ب 

Chrysler  بتعيُت مدير جديد ىوDieter Zetsch   الذم بدأ بإطالؽ مشركع بطاقة األداء اؼبتوازف
مباشرة كتغيَت جذرم ألسلوب تفعيل ترصبة الرؤية داخل الشركة ك لقد إختار نائبو بيل ركسو كمكلف 
رئيسي للسهر على سَتكرة اؼبشركع بالوجو الصحيح. لقد قاـ ركسو بتشكيل فريق يقـو بوظيفتُت 

 تيجية الشركة يف ؾبموعات ـبتلفة من بطاقات قياس األداء اؼبتوازف.رئيسيتُت: الوظيفة األكُف ترصبة إسًتا
الوظيفة الثانية كانت العمل كأفراد من أجل أم إستشارة أك تدريب يتعلق دبساعدة اؼبستويات األخرل يف 
فهم طريقة عمل ىذا األسلوب ك بناء بطاقات قياس أداء  متوازف تكوف متماشية مع األىداؼ العامة من 

 ادرة يف نفس الوقت على ربليل الوضع الداخلي اػباص هبا .جهة كق
بعد أف قاـ الفريق بإقباز صبيع البطاقات  ك التأكد من موافقتها لإلسًتاذبية العامة للشركة ،ربولت مهمة 

 الفريق إُف صبع اؼبعلومات ك ربليل اؼبعطيات اؼبوجودة فيها ك إصدار التقارير اؼبتعلقة بالوضع العاـ ؽبا.
لكن طريقة العمل ىذه كانت غَت كافية إذ توجب على ىذا الفريق توضيح إسًتاذبية اؼبؤسسة من خالؿ 

مستخدـ إضافة على الضغط الذم كاف على  90000اؼبعطيات اؼبوجودة يف البطاقات إُف ما يربو على 
تائج اليت بيل ركسو بعد كل لقاء مع رئيسو كخضوعو الستجواب دقيق فيما ىبص اإلسًتاتيجية ك الن

توصل إليها الفريق بشكل متكرر، فبا دفع الشركة إُف إخراج كظيفة جديدة َف تكن من قبل ) مكتب 
( ك الذم إستطاع أف يتمتع بصالحيات تصل حىت إُف تصميم اؼبنتجات . لقد OSMاإلدارة اإلسًتاذبية 

مليار دكالر  1.2تقدر ب سبكنت اؼبؤسسة بعد ىذا التغيَت أف ربقق بذلك ك يف ظرؼ قصَت نسبيا أرباح
 .2004أمريكي سنة 

إف ما استطاعت صناعة السيارات أف ربققو من قباح بعد تطبيق قياس األداء اؼبتوازف َف يكن بذلك 
 The U.S. Army’sالوضوح إذا ما قورف بربنامج اعبيش األمريكي إلعتماد بطاقة األداء اؼبتوازف. )

Balanced Scorecard projectق من داخل البنتاغوف كمكتب مستقل لإلدارة ( الذم إنطل
 -SRS-اإلسًتاذبية ك لقد بدأت عمليات إدراج أكُف البطاقات ربت إسم نظاـ اإلستعداد اإلسًتاتيجي)

"Strategic Readiness System يقـو اؼبكتب بالسهر على الربؾبيات الداعمة ك اؼبسانبة يف "( إذ
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بناء التقارير اؼبستخرجة من بطاقات األداء اؼبتوازف كما يقـو أيضا بتحديد األنظمة ك العمليات هبدؼ 
تعميم اؼبعلومات اؼبتوصل إليها بالشكل الصحيح ك يف الوقت اؼبناسب ، يف اؼبرحلة الثانية من اؼبشركع 

فرع أمر ثانوم عرب العاَف .  300فرع أمر رئيسي مث إُف  13يساعد الفريق يف تعميم ىذه البطاقات على 
يقـو الفريق الرئيسي اؼبكلف باؼبشركع بالتدريب ، تقدمي اإلستشارة ، الربؾبة   ك الدعم على شبكة عاؼبية 
للفرؽ الثانوية األخرل الساىرة على اؼبشركع كما يقـو الفريق الرئيسي دبراجعة بطاقات األداء اؼبتوازف اليت 

من موافقتها للنهج العاـ.كما استطاع الفريق الرئيسي  اؼبوجود يف البنتاغوف  تضعها الفرؽ الثانوية للتأكد
من بناء موقع على الويب وبوم معلومات سرية كعامة سبكن من اإلطالع على تفاصيل اإلدارة 
اإلسًتاتيجية اؼبتبناة من طرؼ اعبيش األمريكي فيما يتعلق بوضع تقارير بطاقات األداء ك كيفية انتقاء 

رات، كأسلوب للتواصل مع اعبنود ك اؼبستخدمُت اؼبدنيُت ككسب تأييدىم ألم تغيَت يف اؼبؤش
اإلسًتاتيجية اؼبتبعة يف إدارة العمليات ك التأكد بأف اعبميع كاعوف كيسانبوف يف إيصاؿ اإلسًتاتيجية 

 بشكل كاضح .
ر مؤشرات صحيحة تراعي إف قباح بطاقة األداء اؼبتوازف يعتمد كليا يف إقباحو على القدرة يف إختيا

كىذا يتماشى مع قاعدة قياس أشياء   Information Overloadخاصية الرشد احملدكد ؼبتخذ القرار 
أكثر ال يعٍت بالضركرة دقة أكثر يف بلورة التصور بل هبب التأكد بأف ىذه اؼبؤشرات ربمل معطيات 

ا تبتعد عن اؼبيوالت أك األىداؼ مفلًتة كمعنقدة ك األىم من ذلك كلو أف تكوف موضوعية دبعٌت أهن
الشخصية على حساب اإلسًتاتيجية العامة كمع ذلك فإف مؤشرات بطاقة األداء اؼبتوازف ال سبنع من أف 
تكوف ؿبدثة أك معدلة حسب القواعد اليت تتعامل معها اؼبؤسسات ك اليت غالبا ما تتمثل يف البيئة أك 

أف اؼبؤشرات اؼبعتمدة يف قراءة كضعية ما يطرأ عليها  غرض إنشاء اؼبؤسسة أك حجمها ك من ىنا قبد
التغيَت ك التبديل حسب متغَتات معينة ك سنحاكؿ فيما يلي البحث فيها بالتفصيل بعد تقدمي فبهد 

 ؼبفهـو بطاقة األداء اؼبتوازف كسنبدأ ربليل ىذا اؼبوضوع إنطالقا من التساؤؿ التاِف:
 ثرة في إختيار مؤشرات بطاقة قياس األداء المتوازف ؟ما ىي العوامل التي يمكن إعتبارىا مؤ 

 كيقودنا ىذا التساؤؿ إلى مجموعة من األسئلة الفرعية :
 ماذا تعٍت بطاقة قياس األداء اؼبتوازف؟ 
 كيف يبكن إختيار مؤشرات مناسبة قادرة على سبثيل رؤية اؼبؤسسة؟ 
  األداء اؼبتوازف؟إُف أم مدل تؤثر البيئة اػبارجية يف اختيار مؤشرات بطاقة 

 كمبدئيا قبيب عن ىذه التساؤالت بالفرضيات التالية: 
 .تعترب بطاقة األداء اؼبتوازف ؾبموعة من اؼبؤشرات اؼبتكاملة ذات ؿبتول إعالمي دقيق 
 .يعتمد إختيار اؼبؤشرات على األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها ليتم مقارنتها دبعايَت ؿبددة مسبقا 
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 ؤشرات األكثر قدرة على ضماف النمو ك البقاء يف ظل التقلبات اليت ربدد البيئة اػبارجية اؼب
 تطرأ عليها. 

    :)Kaplan,Norton,.1992( ؿ نموذج قياس األداء المتوازف -1
كيعترب من أىم النماذج اؼبقدمة لقياس األداء ك األكثر شيوعا كإستخداما لذلك سنتطرؽ إليو بالتفصيل 

 أبعاده األربعة.يف اؼبطلب التاِف كسنحاكؿ شرح 
 : تعريف مقياس األداء المتوازف  1.1

لقد تعددت التعريفات اليت تعرضت ؼبقياس األداء اؼبتوازف نظرا ألف كل تعريف ركز على بعض اػبصائص 
دكف األخرل إال أف اؼببدأ األساسي الذم إنطلقت منو كل التعريفات ينص على أف "مقياس األداء 

لقياس األداء يتم دبوجبو ترصبة إسًتاتيجية تنظيم األعماؿ إُف أىداؼ مث إُف  اؼبتوازف يعترب نظاما شامال
 (.Kaplan&Norton 1992 ) مقاييس مث إُف  قيم مستهدفة ك خطوات إجرائية كاضحة"

مقياس األداء اؼبتوازف على أنو:" نظاـ قياس إسًتاتيجي يقـو  Ho & Mckay)  (2002 ,كلقد عرؼ
اػباصة بتنظيم األعماؿ إُف ؾبموعة متوازنة من مقاييس األداء اؼبتكاملة  Missionبًتصبة رسالة اؼبؤسسة 

ىذه اؼبخرجات ترتبط   Performance Driversاليت تتضمن مقاييس للمخرجات ك مسببات أداء 
معا يف سلسلة من عالقات السبب ك النتيجة" .إف ىذه التعاريف يف حقيقة األمر حاكلت أف تصف ىذا 

ديث لألداء لكنها َف توضح األبعاد األساسية ؽبذا اؼبقياس أك ىذا النظاـ اؼبستخدـ لقياس اؼبقياس اغب
" بأنو ؾبموعة شاملة من اؼبقاييس اليت  :(Ellingson & Wambsganss, 2001 )األداء لذلك عرفو 

لتشغيلية مت تطويرىا حوؿ أربعة أبعاد أساسية ىي األداء اؼباِف ، العالقات مع العمالء ،العمليات ا
الداخلية ، ك اعبوانب اؼبتعلقة بالتعلم ك النمو" من خالؿ ىذه التعاريف يبكن ربديد السمات األساسية 

 )2003جودة عبد الرؤكؼ،( اليت سبيز ىذا اؼبقياس فيما يلي:
إنطالقا من اؼبنظورات  Quadripartite Modelأكال : يعد مقياس األداء اؼبتوازف مبوذجا رباعي األبعاد 

األربعة اليت يقـو عليها ك ىي منظور األداء اؼباِف ، منظور العالقات مع العمالء ، منظور عمليات 
 التشغيل الداخلية ، ك منظور عمليات التعلم ك النمو.

لى مدل ثانيا : يقـو مقياس األداء اؼبتوازف على أساس مزج اؼبؤشرات اؼبالية ك غَت اؼبالية هبدؼ التعرؼ ع
 التقدـ كبو ربقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية كميا ك ماليا.

ثالثا : يتسم مقياس األداء اؼبتوازف دبحدكدية عدد اؼبؤشرات األداء األساسية اؼبالية ك غَت اؼبالية إنطالقا 
( إف ىذا Information Overloadمن خاصية الرشد احملدكد ) مشكلة ضخامة عدد اؼبؤشرات 

 قياس أشياء أكثر ال يعٍت اغبصوؿ على درجة جودة أعلى .يتمشى مع قاعدة 
األداء   مقاييس من   مركزة  جملموعة  لذا ك بناءا على ما سبق فإف اؼبقياس اؼبتوازف لألداء يعترب تكامال

 Leadingاؼبالية ك غَت اؼبالية للمخرجات ك مسببات ىذه اؼبخرجات دبؤشراهتا اؼبستقبلية القائدة 
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Indicators  ك مؤشراهتا التارىبية التابعةLagging Indicators  يف إطار األبعاد األربعة اليت يقـو عليها
اؼبقياس ك ىي األداء اؼباِف ك العالقات مع العمالء ك العمليات التشغيلية الداخلية ك اعبوانب اؼبتعلقة 

 بالتعلم بالنمو ك اإلبتكار.
 :  KPI (Key Performance Indicators)مؤشرات األداء األساسية  2.1

: يعترب معطية كمية تقيس فعالية ك كفاءة جزء أك كل مسار النظاـ بالنسبة إُف معيار  Indicatorاؼبؤشر 
  (Berrah Lamia , 2002) ، خطة ، أك ىدؼ ؿبدد متفق عليو يف إطار إسًتاتيجية

تأثَتا ، ك تقسم غالبا إُف نوعُت ك بالتاِف فإف اؼبؤشرات األساسية لألداء ىي تلك اؼبعطيات األكثر 
 رئيسيُت  :

  اؼبؤشرات اؼبالية : ك تعترب مؤشرات تارىبية تابعة Lagging Indicators  أك مؤشرات نواتج األداء
Outcome Indicators   ك ىي مؤشرات تتضمن ؿبتول إعالمي عن نتائج األداء الفعلي ك يشَت

(Parmenter , 2007)   شرات على أهنا  مؤشرات نتائج أساسية تقتصر فقط إُف ىذا النوع من اؼبؤ
إذا كاف تنظيم األعماؿ يتحرؾ يف اإلذباه الصحيح كبو ربقيق أىدافو اؼبوضوعة دكف أف على معرفة ما 

ك يقوؿ : إف اإلعتماد  Kaplanيكوف ؽبا دكر تأثَتم فاعل على األداء اؼبستقبلي ك كذلك ينظر إليها 
 بو قيادة السفينة لألماـ برباف ينظر إُف اػبلف .على اؼبؤشرات اؼبالية فقط تش

  غَت اؼبالية : تعترب مؤشرات مستقبلية قائدة   اؼبؤشرات Leading Indicatorsأك مؤشرات  
إُف ىذا النوع على أنو اؼبؤشرات اغبقيقة  Parmenterك يشَت  Driver Indicatorsمسببات األداء 

لألداء نظرا ألهنا ربمل ؿبتول إعالمي عن ما هبب أداؤه لتحقيق األىداؼ اؼبوضوعة ، كما أهنا ربمل 
 ؿبتول تأثَتم يساعد على تناظم األنشطة اؼبختلفة .

َف  Chen & Lee (2008)ك على الرغم من ىذه التفرقة بُت اؼبؤشرات اؼبالية  ك غَت اؼبالية إال أف 
يستبعدا أنبية اؼبؤشرات اؼبالية بل إعترباىا إمتدادا للمؤشرات غَت اؼبالية اؼبستقبلية من خالؿ عالقات 
السبب ك النتيجة كذلك ال بد من األخذ بعُت اإلعتبار بأف اؼبؤشرات غَت اؼبالية بقدر ما تعترب مؤشرات 

مقياس األداء اؼبتوازف يف الواقع العملي. إف ذات أنبية قصول بقدر ما تعد سببا للفشل يف تطبيق 
مؤشرات األداء األساسية تشًتؾ يف ؾبموعة من اػبصائص سبيزىا عن غَتىا من اؼبؤشرات اؼبتنوعة ك 

 كسنحاكؿ استعراضها فيما يلي :  اؼبتعددة
 . تتمثل يف مقاييس مالية ك غَت مالية 
 ؿ مدل زمٍت قد يكوف قصَتا جدا  يكوف استخدامها يف قياس األداء على كبو متكرر ك خال

  .)ربع سنوم ، شهرم ، يومي ، مدار الساعة (
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    أف تكوف مفهومة من جانب العاملُت دبعٌت أف يفهم اؼبستخدموف مضموف الرسالة اإلعالمية
ك التأثَت اليت ربملها ىذه اؼبؤشرات ك ىي التوجو التصحيحي كلما حدث اكبراؼ سليب عن 

 اؼبسار.
 لتأثَت اعبوىرم على التوجهات اإلسًتاتيجية داخل اؼبؤسسة .أف يكوف ؽبا ا 
 أف يكوف ؽبا نتائج إهبابية مؤثرة على اؼبقاييس األخرل.  
   .أف تكوف أداة للمساءلة دبعٌت أف تفهم على أهنا معيار لألداء يتم من خاللو تقييم األنشطة 

 )األبعاد األساسية األربعة (بطاقة قياس األداء المتوازف    -2
يقـو إطار مقياس األداء اؼبتوازف على أربعة منظورات ىي: منظور األداء اؼباِف ، منظور العالقات مع 
العمالء ، منظور العمليات الداخلية ، منظور التعلم ك النمو ، ك فيما يتعلق بكل منظور فإنو سوؼ يتم 

 ربديد طبسة عناصر تساىم يف إدارة األداء ، ىذه العناصر ىي :
 إلسًتاتيجية اليت ربقق اؼبهمة األساسية أك الرؤية اإلسًتاتيجية اليت يتبناىا تنظيم األىداؼ ا

 األعماؿ. 
 .اؼبقاييس اليت تعكس مدل التقدـ كبو ربقيق اؽبدؼ اإلسًتاتيجي احملدد 
 .القيم اؼبستهدفة لألداء اليت ربدد القيم اؼبطلوب الوصوؿ إليها لكل مقياس 
 ليت هبب القياـ هبا لتسهيل الوصوؿ إُف القيم اؼبستهدفة لألداء.اػبطوات اإلجرائية التمهيدية ا 
   القيم الفعلية لألداء ك اليت سوؼ يتم مقارنتها بالقيم اؼبستهدفة كإجراء أساسي سبهيدا لتقومي

 ك إدارة األداء.
 منظور األداء المالي : 1.2

اؼبسانبوف تنظيم األعماؿ ، ك ما  هبيب منظور األداء اؼباِف على التساؤالت اػباصة بالكيفية اليت يرل هبا
ىي األىداؼ اؼبالية اؼبرغوبة من جانب ىؤالء اؼبسانبُت ، ك ىل ربديد ىذه األىداؼ اؼبالية كمن مث 

، ك تعكس   Business Life Cycleاؼبقاييس اؼبالية اؼبرتبطة هبا زبتلف باختالؼ دكرة حياة اؼبشركع 
اؼبقاييس اؼبالية النتائج اليت سبثل األداء اؼباِف التارىبي لتنظيم األعماؿ ك مدل قباح اؼبنفذين يف ربقيق 

األىداؼ اإلسًتاتيجية ، ك تتضمن اؼبقاييس اؼبالية مقاييس الرحبية ك القيمة اإلقتصادية اؼبضافة   
Economic Value Added  .ك خلق القيمة للمسانبُت 

إستخداـ اؼبقاييس اؼبناسبة لوحدة األداء الداخلية مثل نصيب كل عامل من   (Norton,1996)كيؤيد
اإليرادات يف قسم اؼببيعات، كنصيب كل كحدة نقدية لإليرادات من نفقات البحث ك التطوير ، ك تتأثر 

ك يف مرحلة النضج  أ Growthاؼبقاييس اؼبالية دبرحلة دكرة اؼبشركع ك ما إذا كاف اؼبشركع يف مرحلة النمو 
  Harvest / Declineأك يف مرحلة اغبصاد أك النضوب  Sustain / Maturityك الثبات 
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 منظور العالقات مع العمالء :  2.2
يعكس ىذا اؼبنظور كيف يظهر تنظيم األعماؿ أماـ الزبائن ، ك يوظف ؾبموعة من اؼبقاييس اليت تدعم 
أربعة مناطق أساسية ك ىي الوقت ك اعبودة ك اػبدمة ك التكلفة ك ذلك يف إطار مقاييس الفعالية 

ىذه اؼبقاييس يتم اغبصوؿ عليها من أدكات  Operational Effectiveness Measuresالتشغيلية 
اؼبسح الوصفية اليت توفر اؼبعلومات الضركرية بصورة ؾبمعة للتأكد من حصوؿ العمالء على سلع أك 
خدمات يف الوقت اؼبناسب ك دبستول سعر ك جودة تتناسب مع احتياجاهتم ك إمكانياهتم ، ك الشكل 

جية ك النماذج اؼبختلفة من العمالء ك مقاييس العالقات يعكس الربط بُت األىداؼ اإلسًتاتي   1رقم 
 .معهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )العمالء (:مقاييس العالقات مع الزبائن 1رقم الشكل
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 منظور العمليات الداخلية : 3.2

األعماؿ اليت تشكل القيمة اػباصة بو، اعتبارا من يتضمن منظور العمليات الداخلية كافة أنشطة تنظيم 
البحوث ك التطوير ك حىت خدمات ما بعد البيع ، ك ىذا اؼبنظور مرتبط باؼبنظور اؼباِف لألداء من حيث 
تركيزه على ربسُت كفاءة العمليات التشغيلية ، ك أيضا مرتبط دبنظور العالقات مع العمالء ) الزبائن ( 

القيمة للزبوف ، كما أنو مرتبط دبنظور التعلم ك النمو من خالؿ العالقة سبب ك  من حيث إىتمامو خبلق
نتيجة حيث يعد العاملوف الذين يقوموف بأداء العمل اؼبصدر األساسي ألفكار تطوير العمل ك زيادة 

 إنتاجيتو  ك كفاءتو.
Horngren)  (2001,كيرل

من ثالث أف عمليات التشغيل الداخلية لتنظيم األعماؿ تتشكل   
 عمليات فرعية ىي: 

ك تتمثل يف العمليات اؼبتعلقة خبلق السلع ك   Innovation Processعمليات اإلبتكار  -1
اػبدمات،  ك العمليات اػباصة دبقابلة حاجات العمالء ، ك ربسُت تقنية العمليات اإلنتاجية ك 

 اؼبعلومات.
ك تتمثل يف العمليات اؼبتعلقة بإنتاج ك توصيل السلع      Operation Processعمليات التشغيل  -2

ك اػبدمات اؼبوجودة فعال ؼبقابلة حاجات الزبائن ، ك ربسُت جودة العمليات اإلنتاجية ، ك زبفيض 
 الزمن الالـز لتوصيل السلعة أك أداء اػبدمة إُف الزبوف.

اؼبتعلقة بأداء خدمات ما  ك تتمثل يف العمليات Post Sales Service خدمات ما بعد البيع  -3
 بعد البيع بالسرعة ك الدقة فور طلبها من جانب الزبائن .

مقاييس 
العالقات مع 

 الزبائن

النماذج 
المختلفة 
 للزبائن

تعظيم القيمة 
 للزبائن

األهداف 
 اإلستراتيجية

 تنظيم أعماؿ              تنظيم أعماؿ 

: من إعداد الباحث اؼبصدر  

تنظيم أعماؿ      موزع           زبوف   

تنظيم أعماؿ                 زبوف    

 .رضى الزبوف 
 .اإلحتفاظ بالزبوف 
 .رحبية الزبوف 
 .خلق القيمة 
 .معدؿ عيوب اعبودة 
 .عدد شكاكل الزبائن 
 .زمن دكرة تنفيذ أمر الزبوف 
  اؼبوزع.رضا 
 .ىامش ربح اؼبوزع 
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ك يتم إستخداـ مقاييس الفعالية التنظيمية جبانب مقاييس الكفاءة لقياس ك تقومي العمليات التشغيلية 
ن مفهـو الداخلية للتأكيد على اإلمتياز التشغيلي الذم يعادؿ أك يقارب أحسن اؼبمارسات انطالقا م

ك تشمل ىذه اؼبقاييس تلك اؼبتعلقة باعبودة أك العائد  Benchmarkingاستهداؼ معيار أفضل أداء 
 ككقت دكرة التشغيل ك فعالية دكرة التصنيع ك إنتاجية العمليات الداخلية ك كفاءة التكلفة. 

عية يعد من أىم ك لعل مقياس إنتاجية العمليات الداخلية ك ما يتضمنو من  ؾبموعة اؼبقاييس الفر 
اؼبقاييس غَت اؼبالية على اإلطالؽ اليت تعكس منظور عمليات التشغيل الداخلية ، ك مقياس إنتاجية 
العمليات الداخلية ىو مقياس كمي يعرب عن الوحدات اعبيدة اليت يتم إنتاجها ك من مث بيعها خالؿ فًتة 

 ؿبددة من الزمن .
إنتاجية العمليات الداخلية ك ؾبموعة اؼبقاييس الفرعية أيضا أف مقياس  ,Barfield)  (2002ك يؤكد

 اؼبكونة لو  يوفر ؾبموعة من العالقات يبكن استخالصها على النحو التاِف :
  كلما زاد مؤشر كفاءة دكرة التصنيع ، كلما قل كقت اإلستجابة لطلب العميل ، ك أيضا كلما

 قلت األنشطة اليت ال تضيف قيمة.
 تصنيع ، كلما زادت إنتاجية العمليات الداخلية .كلما قصر زمن دكرة ال 
 .كلما زادت اعبودة كلما زادت إنتاجية العمليات الداخلية 
 .كلما زاد زمن التشغيل اؼبضيف للقيمة كلما زادت إنتاجية العمليات الداخلية 
  كلما زادت إنتاجية العمليات الداخلية ، كلما زادت:  القدرة على خفض األنشطة اليت ال

تضيف قيمة ، إلبفاض التكاليف ، القدرة على مقابلة حاجات العمالء ، إلبفاض مستويات 
 اؼبخزكف .

 منظور التعلم ك النمو  4.2
يعد ىذا اؼبنظور ىو أساس تنشئة ك تعزيز اؼبنظورات الثالثة السابقة ، حيث يعكس البنية التحتية اليت 

القيمة عبميع أصحاب اؼبصلحة يف تنظيم األعماؿ ، تدعم قدرة تنظيم األعماؿ على اإلستمرار يف خلق 
ككيفية التكيف مع ديناميكية بيئة األعماؿ ، ك يتم استخداـ مقاييس الفعالية التشغيلية ك التنظيمية 
لقياس اإلمكانيات ك اؼبهارات الداخلية لألفراد ك النظم ك العمليات ك اإلجراءات ك ذلك لتحديد 

ِف ك بُت أفضل اؼبمارسات يف التنظيمات األخرل سعيا إُف معايَت أفضل الفجوة بُت كضع التنظيم اغبا
أداء ، ك يقـو ىذا اؼبنظور ؼبقياس األداء اؼبتوازف على أساس مقاييس تركز على القوة البشرية مثل رضاء 
العاملُت  ك اإلحتفاظ هبم ك إنتاجيتهم ك تدريبهم ، ك مقاييس أخرل تركز على جوانب التعلم مثل 

مهارة العاملُت ك عدد اؼبقًتحات اعبديدة اؼبقدمة من كل فرد ك عدد اؼبشركعات اعبديدة ك عدد  مستول
اؼبنتجات اعبديدة ك منحٌت التعلم الوظيفي الذم يعكس الزمن الالـز للوصوؿ إُف مستول معقوؿ من 

 اؼبخرجات أك اعبودة.
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 العوامل المؤثرة على قياس األداء -3
نبية دبكاف، ك ذلك لتأثَته الواضح على اؼبسار اإلسًتاتيجي يف أم منظمة فهو يعترب قياس األداء من األ

كسيلة للتصحيح ك القيادة من خالؿ ما تقدمو اؼبؤشرات اؼبالية ك غَت اؼبالية من معطيات حساسة ؼبتخذ 
مل عدة القرار، إال أف ىذه اؼبؤشرات اليت تعتمد عليها اؼبؤسسات يف إزباذ قراراهتا غالبا ما زبضع لعوا

زبتلف باختالؼ اؼبنظمات، فتحدث بذلك فركقات يف درجة اإلعتماد على أم منها ك إف كانت 
اؼبيوالت اغبديثة للمنظمات تتجو أكثر إُف اؼبؤشرات غَت اؼبالية اليت تتميز بأهنا األصعب قياسا كخاصة 

َت إشكاالت عدة كما أف عند تطبيقها. إف تعاظم األصوؿ الفكرية اليـو يف منظمات األعماؿ اغبديثة يث
اختالؼ أحجامها ك تعدد إسًتاتيجياهتا ك خصائص البيئة اؼبتفاعلة معها تعترب عوامل أساسية مؤثرة يف 

HBRيف ىذا السياؽ يف ؾبلة  Kaplanاختيار اؼبقاييس، ك يقوؿ 
بأف ركوب طائرة فضال عن قيادهتا   1

فكرة مهمة   Kaplanيعترب أمرا مستحيال،  ك ىنا يظهر  -السرعة –بلوحة قيادة ذات مؤشر كحيد 
جدا ك ىي أنبية تعدد اؼبؤشرات يف الطائرة نظرا للبيئة اؼبعقدة اليت تتعامل معها ىذا ما  قد ال يتوافر يف 

. إف ىذا اؼبثاؿ يشَت إُف مدل  تأثَت مؤشرات األداء ك مدل تأثرىا السيارة اليت تعمل يف بيئة أقل تعقيدا
يف نفس الوقت باؼبتغَتات اليت ربيط دبنظمات األعماؿ ك لعل أبرز اؼبؤثرات يف إختيار مؤشرات األداء ما 

 يلي  :
 : حجم المؤسسة 1.3

التأثَتات لقد حاكلت دراسات عدة فهم ىذا اؼبتغَت ك ذلك عن طريق مالحظات عديدة حوؿ ـبتلف 
اليت وبدثها باإلهباب أك بالسلب، إال أهنا اتفقت صبيعها بأف ىناؾ تعقدا متزايدا يف العمليات الداخلية 
للمنظمات يرتفع طردا مع حجمها األمر الذم هبعل من الصعوبة دبكاف كضع مقاييس لألداء قادرة على 

ات، ىذا ما سيؤدم حتما إُف تراكم  تقدمي معلومات كافية تساير خاصييت التعدد ك التنوع يف النشاط
معلومات أكثر من الطاقة التحليلية ؼبتخذ القرار ما يستوجب عنقدة ك ذبميع اؼبؤشرات ك فلًتة أك تنقية 
اؼبعلومات حىت يتسٌت الفهم الصحي للواقع على عكس منظمات األعماؿ األقل تعقيدا اليت يبكن 

يف اغبقيقة ما ىو إال طرؼ صغَت من معادلة تبٍت بسهولة كضع مؤشرات أداء خاصة هبا. إف اغبجم 
اؼبؤشرات ،فلو أضفنا الطرؼ الثاين اؼبتمثل يف طبيعة النشاط، لكانت اؼبؤسسات اػبدمية الكربل من 
أشد منظمات األعماؿ تعقيدا ك أصعبها من حيث القدرة على ربديد اؼبؤشرات اؼبناسبة القادرة على 

عة األصوؿ الالمادية اؼبعتمدة عليها ك باألخص األصوؿ العالئقية مع تفسَت مستويات األداء، نظرا لطبي
 الزبائن ك اؼبتعاملُت االقتصاديُت.

                                                           
1
 - Harvard Business Review  
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إُف أحباث مهمة تعلقت هبذا اؼبوضوع منها دراسة     Hoque (2000)  &James لقد أشار  
Merchant   اليت  أكضحت  أف إزدياد حجم اؼبؤسسة يًتافق مع الصعوبات اؼبتزايدة لإلتصاؿ ك اؼبراقبة

إتفقت مع نفس الفكرة اليت تنص على أف إزدياد حجم اؼبؤسسة   Waterhouseداخل اؼبنظمة كما أف 
ت اؼبقدمة يؤدم إُف إستخداـ العمليات احملاسبية ك اؼبراقبة بشكل أدؽ ك أكثر تطورا ، إف ىذه اؼبعطيا

من الدراسة السابقة تفسر نتيجة جد مهمة كىي أف إزدياد حجم اؼبنظمة يؤدم إُف  اعتماد ىذه األخَتة 
اعتماد طرديا للمؤشرات اؼبالية، أم بعبارة أخرل سيزداد التخلي عن اؼبؤشرات غَت اؼبالية كلما ازداد 

لتنظيمي ك كذلك العالقات مع حجم األنشطة داخل اؼبنظمات ك يتضح ىذا جليا يف تعقد اؽبيكل ا
 & Cauriمؤسسة فرنسية من طرؼ الباحثُت  500الزبائن ،ك لقد اختربت ىذه الفرضيات على 

Bescos (2005)  ك كانت متعلقة دبدل صدؽ فرضية استخداـ اؼبؤسسات الكبَتة اغبجم اؼبؤشرات
ا يتبُت تأثَت حجم اؼبؤسسة على اؼبالية أكثر من اؼبؤشرات األخرل ك كانت النتائج جد إهبابية. ك من ىن

 قياس األداء  ك دفعو يف مسارات متعددة ترجح أحد كفيت اؼبؤشرات  اؼبالية كانت أك غَت اؼبالية.
 : البيئة الخارجية للمنظمة 2.3

إف اؼبنظمات يف اغبقيقة ال تعدك أف تكوف إال ناذبا عن التفاعالت  اؼبستمرة ك اؼبتنوعة لعناصر البيئة، 
باين ك طبيعتها الديناميكية تنشأ منظمات ـبتلفة اإلسًتاتيجيات ك األحجاـ كنتيجة طبيعية فمن خالؿ الت

أك كامتداد لتنوع اؼبوارد ك اختالؼ اغباجات ك اليت تًتجم إُف مؤسسات بواسطة أحد أىم عناصرىا ك 
ت حديثة تؤثر ك ىو العنصر البشرم  الوحيد القادر على القراءة مث التحليل ك إعادة بناء ك تركيب مكونا

تتأثر باحمليط اؼبتفاعلة معو. ك ظهور ىذه التشكيالت اعبديدة سيؤدم إُف التنافس بينها على اؼبوارد 
اؼبتاحة  ك ستحاكؿ كل كاحدة  أف تستغل أم عنصر متاح يبكن اإلستفادة منو كالطاقة ، البشر ، 

بقاء. ك قد يكوف التنافس بينها بناءا كما قد األفكار ، القيم،اؼبعادف، لتلبية اغباجات اؼبتعلقة بالنمو ك ال
 يكوف يف كثَت من األحياف  بعواقب كخيمة .

إف كل ماسبق يوضح األنبية البالغة للبيئة كيدفعنا للبحث يف خصائصها ك فبيزاهتا ك اليت يبكن حصرىا 
 يف العناصر التالية :

 . عدـ الثبات أم تعترب البيئة ذات طبيعة متغَتة 
 أك السيطرة على اؼبتغَتات البيئية . صعوبة التحكم 
 . التأثَت اؼبتبادؿ بُت اؼبتغَتات البيئية 

 كلقد دفع ىذا بالكثَتين إُف البحث يف ىذا العنصر كمتغَت يؤثر على قياس أداء اؼبنظمات ك نذكر منها
كلقد اتفق ىؤالء على أف اؼبنظمات تعتمد على اؼبؤشرات  Hayes(1977)الدراسات اليت قدمها : 

اؼبالية يف قياس األداء كلما كانت البيئة أكثر استقرارا ك  أقل تعقيدا ك العكس بالعكس، فبازدياد احتماؿ 
كجود هتديدات أكرب بالبيئة كدخوؿ منافسُت جدد أك ظهور منتجات بديلة، ستندفع اؼبؤسسة إُف 
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ؼبالية يف ؿباكلة لقراءة البيئة بشكل يسمح ؽبا بتكييف إسًتاتيجياهتا كتعديل ىيكلها اعتماد مؤشرات غَت ا
دبا يتوافق مع التغَتات الراىنة ، ك يبكن القوؿ يف  األخَت  أف درجة إستخداـ اؼبؤشرات غَت اؼبالية متوقف 

 البيئة كدرجة  تعقدىا.  على خاصيتُت أساسيتُت نبا : مدل إستقرار
 : مؤسسةإستراتيجية ال 3.3

لقد قدمت أحباث كثَتة حوؿ العالقة بُت قياس األداء كاإلسًتاتيجيات اؼبختلفة اليت تتبناىا اؼبنظمات يف 
 Porterكجو منافسيها، ك لقد اعتمدت ىذه األحباث عدة مباذج لإلسًتاتيجيات كتلك اليت قدمها 

تيجية التمييز، إسًتاتيجية التكلفة كاؼبصنفة إُف ثالث إسًتاتيجيات رئيسية :إسًتاتيجية الًتكيز ، إسًتا
اؼبنخفضة اليت تنعكس يف السياسة السعرية اليت تستهدؼ التغلغل ك اإلقتحاـ يف األسواؽ، ىناؾ 
تقسيمات أخرل ك مباذج لإلسًتاتيجيات قدمت من طرؼ عدة باحثُت لكنها صبيعا تشًتؾ يف نفس 

ؼببادئ ك إف اختلفت كجهات النظر، ك من القواعد إذ أنو يبكن القوؿ بأف صبيع النماذج ؽبا نفس ا
حوؿ اإلسًتاتيجيات ىي اؼبتبناة غالبا يف منظمات األعماؿ ك  Porterالواضح أف األفكار اليت قدمها 

بالعودة إُف التقسيمات السابقة سنحاكؿ كضع تعاريف لكل منها حىت يتسٌت فهم الرابط بينها ك بُت 
 إستخداـ مؤشرات األداء األساسية :

 Strategy Differentiationاتيجية التمييز : إسًت  -1
تبحث ىذه  اإلسًتاذبية عن التميز ك التفرد خبصائص ذاتية فنصل بذلك إُف تقدمي قيمة مضافة غَت 
موجودة يف اؼبنتجات اؼبنافسة  تليب إحتياجات العميل، ك تستخدـ ىذه اإلسًتاتيجية يف حالة كجود 

كتقدمي اؼبنتجات يف كقت أسرع، ربسُت خدمات ما بعد البيع ، منافسة شديدة هبدؼ التمييز عن الغَت  
 ربسُت التغليف ك التعبئة ، تقدمي معلومات إضافية عن اؼبنتج.

  Leadership Costإسًتاتيجية التكلفة اؼبنخفضة:   -2
ك ىذه اإلسًتاتيجية هتدؼ إُف كضع تسعَت قيادم ك تضع اؼبنظمة نفسها  كأقل اؼبنتجُت تكلفة يف 

يسمي البعض ىذه اإلسًتاتيجية بإسًتاتيجية التغلغل ك اإلقتحاـ ك ىي سياسة سعرية معركفة  السوؽ ك
 يف ميداف التسويق.

  Strategy Focus إسًتاتيجية الًتكيز: -3
ك رباكؿ فهم  Niche Marketكىنا تركز اؼبؤسسة على قطاع معُت أك جزء معُت من السوؽ 

 من بذلك الوالء من الزبائن كإستقرارا يف اؼبداخيل.إحتياجاتو بعمق لتليب الطلبات اػباصة  فتض
بأف اؼبنظمات اليت تعتمد على إسًتاتيجية التكلفة اؼبنخفضة ال بد كأف سبلك مؤشرات  Porterلقد أشار 

مالية دقيقة ك متطورة تسمح ؽبا بالتحكم يف تكاليف اإلنتاج حىت تتمكن من تقدمي منتجاهتا إُف السوؽ 
ا يظهر اإلختالؼ بينها ك بُت  إسًتاتيجية التمييز اليت تأخذ بعدا آخر يف البحث بالسعر اؼبناسب ك ىن

عن مسببات رضا العمالء كتنمية العالقات معهم فبا هبر اؼبنظمة  إُف استخداـ مؤشرات غَت مالية 
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بشكل أكسع ك من ىنا يتوضح بأف اإلختالفات يف اإلسًتاتيجيات داخل اؼبنظمات تؤثر على إختيار 
ىذه   Shank (1989) اييس اؼبناسبة األكثر قدرة على ربليل ك تذليل التحديات ، لقد كضحاؼبق

القاعدة عندما ذكر بأف اؼبنظمات اليت تتبٌت إسًتاتيجية التكلفة اؼبنخفضة تطور لديها ؾبموعة من 
اؼبؤشرات قادرة على التحكم يف التكلفة على عكس اؼبنظمات اليت تعتمد على إسًتاتيجية التمييز ك اليت 

 هبية.تطور لديها نوع آخر من اؼبؤشرات تعكس اعبودة ك كفاءة العمليات الًتك 
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  مقدمة:
شهدت العقود األخَتة ربوالت عميقة يف االقتصاد العاؼبي كمن أبرزىا التطورات اغباصلة يف ؾباؿ    

التمويل كاليت عرفت تزايد مستمر يف حجم كأنبية اؼبعامالت اؼبالية، حيث اكتسبت األسواؽ اؼبالية أنبية  

 Résumé:  Le système économique mondial a connu un développement remarquable surtout 

après la seconde guerre mondiale, où le capitalisme industriel est transformé en capitalisme 

financier en raison de la libéralisation financière  et  la domination croissante des financiers 

dans la gestion des entreprises, ce qui a conduit à la croissance de l’activité financière sur 

l’activité économique réelle,  connu sous le terme de la financiarisation, qui a évolué dans les 

pays développés dirigé  par les États-Unis d’Amérique sous la forme d’un changement dans la 

composition des revenus du secteur productif vers le secteur financier, conduisant à 

l’aggravation de la crise économique et l’augmentation de l’inégalité sociale. 

 :ملخص 

ية عرؼ النظاـ االقتصادم العاؼبي تطورا ملحوظا خاصة بعد اغبرب العاؼبية الثانية، أين ربولت الرأظبالية الصناعية إُف الرأظبالية اؼبال
اؼبتزايدة للممولُت يف إدارة الشركات، فبا أدل  إُف تنامي النشاط اؼباِف على النشاط االقتصادم نتيجة التحرير اؼباِف كاؽبيمنة 

اغبقيقي فيما يعرؼ بظاىرة األمولة، كاليت تطورت يف الدكؿ اؼبتقدمة كعلى رأسها الواليات اؼبتحدة األمريكية يف شكل تغَت 
 كاليت أدت إُف تفاقم األزمات االقتصادية كزيادة التفاكت االجتماعي.تكوين الدخوؿ من القطاع اإلنتاجي إُف القطاع اؼباِف، 
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االقتصاد، كازدادت رحبية القطاع اؼباِف كما نتج عنو من ارتفاع يف الدخوؿ اؼبتأتية من ىذا كربل يف 
 القطاع، كما ارتفعت استثمارات الشركات غَت اؼبالية يف الشركات اؼبالية يف شكل أصوؿ مالية.

جذبت انتباه  إف اعبوانب اؼبختلفة ؽبذه التحوالت كاليت مست كل االقتصاديات كالنظاـ اؼباِف الدكِف   
 االقتصاديُت كالباحثُت يف ـبتلف التخصصات، كأطلق على تلك التحوالت دبصطلح األمولة.

كلقد استخدـ مصطلح األمولة لوصف ـبتلف الظواىر، دبا يف ذلك عوؼبة األسواؽ اؼبالية، حوكمة    
 الشركات، كارتفاع االستثمارات اؼبالية كالدخوؿ اؼبتأتية منها.

 ا سبق تربز إشكالية الدراسة يف التساؤؿ التاِف:كبناء على م   

 مؤدية إلى تنامي ظاىرة األمولة في االقتصاد العالمي؟لما ىي العوامل ا

 كلإلجابة على اإلشكالية اؼبطركحة سوؼ نتطرؽ إُف احملاكر التالية:

 أكال: مفهـو االقتصاد الحقيقي كاالقتصاد المالي؛
 المالي عن االقتصاد الحقيقي؛ثانيا: أسباب انفصاؿ االقتصاد 
 ثالثا: تعريف كأىداؼ األمولة؛
 رابعا: العوامل المؤدية لألمولة؛

 خامسا: مظاىر كنتائج األمولة )حالة الواليات المتحدة األمريكية(.
 االقتصاد الحقيقي كاالقتصاد الماليمفهـو : أكال
يتعلق االقتصاد اغبقيقي باألصوؿ العينية اليت تتمثل يف كل اؼبوارد اغبقيقية اليت تشبع اغباجات إما    

مباشرة )السلع االستهالكية كالطعاـ كاؼبالبس( أك بطريقة غَت مباشرة )السلع االستثمارية   ةبطريق
كاؼبعدات كاآلالت(، كإذا كاف االقتصاد اغبقيقي يبثل القيمة اغبقيقية لالقتصاد إال أنو ال يكفي كحده 

 .(1)بل ال بد أف يزكد بأدكات مالية تسهل عمليات التبادؿ يف األصوؿ العينية
كمن مت أخذت األدكات اؼبالية عرب الزمن مراحل كتطورات عديدة إُف أف كصلت إُف أنبها كأشهرىا     

ساعد على انتشار تداكؽبا ظهور مؤسسات مالية كالسندات، كما   يف العصر اغبديث أال كىي األسهم
سهم قوية تصدر ىذه األصوؿ باظبها،حيث أدل سبتعها بثقة اعبمهور إُف زيادة تداكؿ ىذه األ

كالسندات، باإلضافة إُف ظهور البورصات اليت تتداكؿ فيها األكراؽ اؼبالية فبا أعطى للمتعاملُت درجة من 
 الثقة يف سالمة ىذه األصوؿ اؼبالية اؼبتداكلة فيها.

 
 : أسباب انفصاؿ االقتصاد المالي عن االقتصاد الحقيقيثانيا
القتصاد اغبقيقي يف سببُت رئيسيُت، األكؿ مرتبط يبكن إدراج أسباب انفصاؿ االقتصاد اؼباِف عن ا   

 ببنية االقتصاد العاؼبي، كالثاين مرتبط هبيكلة االقتصاد اؼباِف نفسو، كسوؼ نتطرؽ إُف كل منهم فيما يلي:
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 : أسباب مرتبطة ببنية االقتصاد العالمي -1
يف التوازف خالؿ  تتعلق ىذه األسباب أساسا بظهور الليربالية اعبديدة كما قادت إليو من اختالؿ

 :(2)ربع قرف من ىيمنتها على صانعي القرار العاؼبي، كيبكن تفصيل ىذا السبب العاـ يف األسباب اآلتية
 : فقداف التوازف بين الحكومات كاألسواؽ1-1

َف تقف عند  1980إف سياسة كف اليد الذم أطلقها الرئيس األمريكي األسبق ركنالد ريغاف عاـ 
 حد زبليص الدكلة من ضبولتها الزائدة فحسب، بل أفقدهتا دكرين أساسيُت من أدكارىا:

 دكر الضامن األخَت لعمليات االستثمار كاإلنتاج عند اضطراب البيئة االقتصادية الكلية؛ -
 دكر اؼبوجو غبركة رأس اؼباؿ كاؼبراقب ألداء األسواؽ.  -

حدة االنفصاـ بُت االقتصاد اغبقيقي كاالقتصاد اؼباِف، فبات ىذا األخَت  إف هناية ىذين الدكرين زاد من
يبتلك قدرة دفع خاصة بو دكف أف تكوف ؽبا عالقة بتمويل عمليات إنتاج السلع كاػبدمات كما ىو 
مفًتض، إُف حد باتت معو ربركات رأس اؼباؿ يف العاَف تساكم أكثر من مائة ضعف القيمة اإلصبالية 

 تريليوف دكالر سنويا. 13ارة الدكلية كاالستثمارات اؼبباشرة كاليت ال تتجاكز غبركة التج
 : تركز الثركة في دكؿ الشماؿ1-2

لقد أدت آليات االقتصاد العاؼبي إُف فقداف التوازف بُت تركز الثركة يف دكؿ الشماؿ كتركز اإلنتاج يف دكؿ 
لقرف اؼباضي بدأ النظاـ الرأظباِف يعيد نشر اعبنوب، فللبحث  عن عمالة رخيصة كمدربة يف شبانينات ا

الصناعات التقليدية جنوبا، كقد أصبح رأس اؼباؿ يف البلداف الصناعية أماـ خيارين: إما انتقالو لالستثمار 
باعبنوب أك حبثو عن استثمارات بديلة يف موطنو يف الشماؿ، كترتب على ذلك أنو مت توجيو معظم رأس 

يف موطنو يف الشماؿ كبو اؼبضاربة يف البورصات كاألسواؽ اؼبالية كىذا بعد التطور اؼباؿ الذم مت استثماره 
اؽبائل يف تقنيات اؼبعلومات كاالتصاالت من جهة، كبسبب النفقة العالية لالستثمار يف االقتصاد العيٍت 

 يف دكؿ الشماؿ. 
 :أسباب مرتبطة بهيكلة االقتصاد المالي -2

 يكلة االقتصاد اؼباِف يف ثالثة عوامل تتمثل فيما يلي:  يبكن إدراج األسباب اؼبرتبطة هب

 : تعويم نظاـ سعر الصرؼ كانهيار نظاـ بركتن ككدز2-1
منذ اغبرب العاؼبية الثانية إُف السبعينات كاف ىناؾ نظاـ صرؼ ثابت، كلكن خالؿ السبعينات أصبح  

التخلي عن نظاـ  1971ىناؾ انفالت يف طبع الدكالرات كأعلن الرئيس السابق ريتشارد نيكسوف سنة 
لدكالرات،حيث الصرؼ الثابت، كبقرار سياسي ذايت أصبحت الواليات اؼبتحدة األمريكية تقرر طباعة ا

خالؿ  %2000عما كاف عليو، كدبا نسبتو  %55بػنسبة  1970- 1950ارتفع الدكالر خالؿ الفًتة 
 .2000-1971الفًتة 
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 : الفقاعة المالية الضخمة2-2
لقد عرفت القيمة السوقية لألسهم اؼبسعرة يف البورصة ارتفاعا كبَتا مقارنة بالناتج الوطٍت اػباـ، كيبكن 

 خالؿ الشكل التاِف:توضيح ذلك من 

 مليار دكالر: الوحدة            القيمة السوقية لألسهم اؼبسعرة كاإلنتاج الوطٍت اػباـ       : (1الشكل رقم )

 
Source: http://www.wikirouge.net/Financiarisation, consulté le 08/03/2012. 

، 2006-1980يبُت الشكل السابق أف الًتاكم اؽبائل لرأس اؼباؿ أخذ وبتل أنبية كبَتة خالؿ الفًتة    
مليار دكالر سنة  200إُف  1980مليار دكالر سنة  13حيث ارتفعت قيمة األصوؿ اؼبالية )األسهم( من 

مليار دكالر كأقصى قيمة لو  53بلغ  ، كىي تفوؽ بكثَت االرتفاع يف اإلنتاج الوطٍت اػباـ كالذم2006
 خالؿ نفس الفًتة.

كلقد كجد كبار الرأظباليُت من خالؿ السوؽ اؼبالية مصدرا للوصوؿ إُف مستويات قياسية من اؼبردكدية،    
 يف حُت أف اؼبردكدية اإلنتاجية تعرضت لسقوط خالؿ اغبرب العاؼبية الثانية.

 تجاىل اعتبارات الحدكد المعقولة للرافعة المالية :2-3
من اؼبعركؼ بأف ىناؾ نوعُت من األصوؿ اؼبالية، أصوؿ سبثل اؼبلكية كاليت ترتبط أساسا دبلكية اؼبوارد 
العينية مثل األراضي كاؼبصانع، كتأخذ عادة شكل األسهم كيكوف ؽبا حدكد يف إصدارىا ألهنا مقيدة 

 بتواجد األصوؿ؛
وع الثاين من األصوؿ اؼبالية يتمثل يف أصوؿ اؼبديونية أك ما يعرؼ بالسندات، فهذه األخَتة ال أما الن

تتقيد حبدكد معينة إلصدارىا كالتوسع فيها خاصة إذا كانت قابلة للتداكؿ يف األسواؽ اؼبالية، كىنا تربز 

http://www.wikirouge.net/Financiarisation
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ا إنتاج حقيقي كىذا ما أصل اؼبشكلة فقد بالغت اؼبؤسسات اؼبالية يف إصدار السندات دكف أف يقابله
 .(3)عمق من شدة االنفصاؿ بُت االقتصاد اؼباِف كاالقتصاد اغبقيقي

 : تعريف كأىداؼ األمولةثالثا
سوؼ نتطرؽ فيما يلي إُف إعطاء بعض اؼبفاىيم اؼبرتبطة باألمولة، مث كباكؿ إبراز األىداؼ اليت تسعى إُف 

 ربقيقها.
 :تعريف األمولة-1
 :(4)يبكن تعريف األمولة من خالؿ كجهة نظر بعض االقتصاديُت كالباحثُت نذكر منهم  

  تعريفEPSTEIN:  ،األمولة ىي "الدكر اؼبتزايد لألسواؽ اؼبالية، األعواف اؼباليُت
 كاؼبؤسسات اؼبالية يف تشغيل االقتصاديات احمللية كالدكلية". 

  تعريفDORE:  تعرؼ األمولة على أهنا "اؽبيمنة اؼبتزايدة للمراقبُت اؼباليُت يف إدارة
 الشركات، ىيمنة صناعة التمويل يف النشاط االقتصادم، كىيمنة تسويق األكراؽ اؼبالية خاصة األسهم".

 
  تعريفWADE:  األمولة ىي "اؽبيمنة اؼبتزايدة لالقتصاد اؼباِف على االقتصاد اغبقيقي من

 خالؿ:
 ارتباط أىداؼ اؼبؤسسات مع مصاٌف أصحاب الثركات؛ -     

إعادة التوزيع السريع للدخل القومي كبو أصحاب رأس اؼباؿ بعيدا عن العمل، دبا نسبتة  -     
10  1وألصحاب الثركات ."للعائالت 
  تعريفDUMÉNIL AND LÉVY : األمولة تعٍت "التغَت اؽبيكلي لفًتة ما بعد سنة

سبيزت بنمو اؼبؤسسات اؼبالية، كمسانبة اؼبؤسسات غَت اؼبالية يف العمليات اؼبالية، كاللجوء ، كاليت 1980
 إُف تكوين ؿبافظ كبَتة من األسهم كغَتىا من األكراؽ اؼبالية من قبل األفراد العاديُت".

 :األمولة تعٍت "تطور التمويل اؼبباشر على  تعريف األمولة حسب معجم التسيير كاإلدارة
يل غَت اؼبباشر، بعبارة أخرل تفوىؽ اقتصاد السوؽ اؼبالية على اقتصاد اؼبديونية أين كانت تلعب التمو 

 .(5)البنوؾ الدكر الرئيسي يف عملية التمويل"
كمن خالؿ التعاريف السابقة نستنتج أف األمولة ىي سيطرت كىيمنة النشاط اؼباِف على النشاط    

السعي كبو األسواؽ اؼبالية كاالبتكارات اؼبالية اعبديدة بعيدا عن  االقتصادم اغبقيقي، كذبلى ذلك بزيادة
 االىتماـ باإلنتاج، كما نتج عنو من تسريح للعماؿ.

 :أىداؼ األمولة -2
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يتمثل اؽبدؼ الرئيسي لألمولة يف سبويل االستثمارات من خالؿ األسهم كالسندات، سبويل النمو اػبارجي 
القركض، كسبويل شراء السلع االستهالكية بواسطة القركض، كسوؼ للمؤسسات بواسطة األرباح كبواسطة 

 :(6)نتطرؽ إُف كل منهم فيما يلي

 تمويل االستثمارات من خالؿ األسهم كالسندات :2-1
يف حالة سبويل رأظباؿ صبيع اؼبؤسسات من خالؿ األسهم كالسندات، فإف األرباح احملققة يتم توزيعها بُت 

كاليت يبكن إعادة توظيفها من جديد يف تلك اؼبؤسسات لتمويل  اؼبسانبُت كأصحاب السندات
 استثمارات جديدة، كىذا من شأنو أف يؤدم إُف ارتفاع قيمة تلك األسهم كالسندات؛ 

دبعٌت آخر يتم سبويل ىذه االستثمارات إما بطريقة مباشرة عندما تلجأ اؼبؤسسة لتمويل االستثمارات 
بواسطة األرباح احملققة، أك بطريقة غَت مباشرة يف حالة قياـ اؼبؤسسة بتوزيع األرباح مث تعيد اقًتاضها من 

 جديد، ككلتا اغبالتُت تؤدياف إُف ارتفاع مبلغ األسهم. 
من اإلشارة إُف أف األرباح احملققة ربتوم على جزء من دخوؿ العماؿ الذين شاركوا يف كلكن البد 

اإلنتاجية، كلكن عندما توزع األرباح كتستهلك، فإف القدرة الشرائية اغبقيقية للعماؿ تنخفض نسبيا، 
االجتماعي  كىذا سبب لعدـ اؼبساكاة االقتصادية، الذم ينجر عنو عدـ اؼبساكاة االجتماعية كظهور الظلم

 للعماؿ على الرغم من أهنم اؼبكونُت لإلنتاجية، فاالقتصاد اؼبأموؿ يفرض قواعد تعسفية يف توزيع الربح. 
 : األمولة تشجع تمويل النمو الخارجي للمؤسسات من خالؿ األرباح كمن خالؿ القركض2-2

مة مضافة عندما تتوفر يتم ذلك باللجوء لألسهم كالسندات إما هبدؼ تعظيم اؼبردكدية أك ربقيق قي
 إمكانية إعادة البيع بسعر أكرب؛

كما أف اؼباليوف الذين يرغبوف يف ربقيق النمو اػبارجي مستعدكف لشراء األسهم بسعر أعلى من السعر 
اعبارم يف إطار احتياجاهتم، كىذه العملية  تشجع اؼبسانبُت على البحث عن القيمة اؼبضافة ببيع 

ل فإف النمو اػبارجي يؤدم إُف ظهور االحتكار الكلي أك اعبزئي الذم أسهمهم، كلكن من جهة أخر 
يعترب يف صاٌف مسانبي اؼبؤسسة كليس يف صاٌف اؼبستهلكُت الذين يعتمدكف على الدخل اؼبتأيت من 
العمل نظرا الرتفاع أسعار منتوجات تلك اؼبؤسسات، كيف أغلب اغباالت يؤدم ذلك إُف تسريح العماؿ 

 ضعيتهم االجتماعية.الذم يؤـز من ك 
 كما ذبدر اإلشارة إُف أف ربقيق النمو اػبارجي يشجع كيغذم اؼبضاربة لثالثة أسباب:

ماليو اؼبؤسسات الذين يرغبوف يف ربقيق النمو اػبارجي يتوجهوف إُف السوؽ السبب األكؿ: -
 لشراء أسهم اؼبؤسسات اؼبنافسة ليصبحوا أكثر تأثَتا على قراراهتا؛

اؼبضاربوف الذين يبحثوف عن القيمة اؼبضافة يضاربوف يف نفس األسهم اؼبطلوبة  :السبب الثاني-
 من قبل اؼباليوف الباحثُت عن النمو اػبارجي؛
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بائعوا تلك األسهم يبحثوف عن توظيفها لتحقيق السيولة من جهة، كالقياـ  السبب الثالث:-
 بشراء أسهم أك سندات يف السوؽ اؼبالية من جهة أخرل.

 تمويل شراء السلع االستهالكية من خالؿ القركض: 2-3
ىذا اؽبدؼ ىبدـ اؼبسانبُت من ناحية ارتفاع قيمة األرباح اؼبوزعة كىبدـ البنوؾ يف حالة االقًتاض كما   

يشجع على األمولة، كلكنو من جهة أخرل ال يشجع السَت العادم لالقتصاد كالذم من بُت ما يقـو 
يات الصافية للمستهلكُت ؿبدكدة بقيمة االدخار اػباص احملقق من قبل عليو ىو أف تكوف "قيمة اؼبشًت 

العائالت اؼبستهلكة" كىذا ما يعارض اللجوء للقركض لتمويل السلع االستهالكية، كىذا ما يؤدم إُف 
 حدكث أزمة مالية أك اختالؿ االقتصاد، كمن مت تأـز كضعية التشغيل.

 : العوامل المؤدية لألمولةرابعا
تعود ظاىرة األمولة إُف التحرير اؼباِف كاالقتصادم الذم انطلق يف هناية السبعينات أساسا من إقبلًتا    

كالواليات اؼبتحدة األمريكية ليمتد إُف باقي دكؿ العاَف، كمن ىنا يبكن إبراز اؼبظاىر الرئيسية اليت تسببت 
 يف تزايد كتفاقم ظاىرة األمولة:

 دل تطور الرأظبالية يف مرحلة الثورة أإلى الرأسمالية المالية:  تحوؿ الرأسمالية الصناعية
الصناعية إُف اتساع دكر الرأظبالية اؼبالية اؼبتمثلة يف البنوؾ على حساب الرأظبالية الصناعية، كقد ظهرت 
ظركؼ تسمح للرأظباليُت اؼباليُت بأف يوسعوا سلطاهتم يف الشركات الصناعية حبيث أصبح أغلبية أعضاء 

رأظباليُت ماليُت، كيف هناية القرف التاسع عشر أك بداية القرف عبارة عن لس إدارة الشركات الصناعية ؾب
العشرين أصبحت الرأظبالية اؼبالية ىي القطاع اؼبتسلط على اإلنتاج الرأظباِف بدال من سيطرة الرأظباليُت 

 .الصناعيُت
 :( كوسيلة 1973منذ بداية السبعينات )إف مفهـو التحرير اؼباِف بدأ يتبلور  التحرير المالي

لتطوير القطاع اؼباِف كرفع كتَتة النمو خاصة يف الدكؿ السائرة يف طريق النمو، حيث يتمثل التحرير اؼباِف 
يف إعطاء االستقاللية التامة للمؤسسات اؼبالية كالبنوؾ من خالؿ إلغاء كل القيود كالضوابط كالتحوؿ إُف 

ؤسسات مالية كمصرفية ذات مالءة عالية كقدرة تنافسية تؤىلها للبقاء، اقتصاد السوؽ، هبدؼ خلق م
كيضم التحرير اؼباِف ثالثة جوانب تتمثل أكال يف ربرير القطاع اؼباِف من خالؿ ربرير أسعار الفائدة، ربرير 

نوؾ احمللية االئتماف، كربرير اؼبنافسة البنكية بإلغاء كإزالة القيود كالعراقيل اليت تعيق إنشاء كزبصص الب
كاألجنبية كاؼبؤسسات اؼبالية كإعطائها الفرصة لتحسُت أدائها خاصة يف ظل اؼبنافسة الشديدة اليت تتعرض 
ؽبا، ثانيا ربرير األسواؽ اؼبالية من خالؿ إزالة القيود على حيازة كامتالؾ اؼبستثمر األجنيب لألكراؽ اؼبالية 

كثالثا إزالة اغبواجز كالعقبات اليت سبنع البنوؾ كاؼبؤسسات للمؤسسات اؼبسعرة يف بورصة القيم اؼبنقولة، 
 اؼبالية من االقًتاض اػبارجي، كربرير أسعار الصرؼ.



52 

 

 إلغاء الضبط المالي(la dérégulation financière)(8):  ترتبط األمولة إُف حد كبَت
بإلغاء الضبط اؼباِف الذم يقصد بو إلغاء بعض قواعد الضبط كتعديل البعض اآلخر كإصدار قواعد ضبط 
جديدة كىذا حسب ما يتطلبو التحرير اؼباِف، كاؽبدؼ من ذلك ىو زيادة اؼبنافسة بُت ـبتلف اؼبؤسسات 

ية حبيث تضاعفت بقدر مذىل لتصبح ال تقل عن شبانية اؼبالية، فبا أدل إُف ازدياد قيمة األنشطة اؼبال
 1999يف عاـ  glass- Steagallأضعاؼ الناتج احمللي العاؼبي، كمن بُت القواعد اليت مت إلغاؤىا قانوف 

، كالذم 1933اؼبتعلق بضبط األنشطة اؼبصرفية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كالذم مت كضعو يف عاـ 
البنكية لإليداع عن أنشطة االستثمار كإجبار القطاع اؼباِف بتقدمي معلومات شفافة يقضي بفصل األنشطة 

 للمستثمرين.
كأصبحت دائرة األنشطة اؼبالية تتمتع بنوع من االستقاللية، كاتسع نطاقها لتشمل اؼبضاربة، 

ف فيها نفس باإلضافة إُف اؼبشتقات اؼبالية اليت تسمح ؼبنفذيها بإمكانية ربقيق عائد يف كل مرة يوظ
 األصل.

  :إذا كانت العوؼبة مرتبطة بالتبادالت التجارية كتدفقات السلع، فإف اعبانب العولمة المالية
 اؼباِف يف العوؼبة وبتل األنبية الكربل يف كقتنا اغباِف كالذم يتشكل أساسا من رأس اؼباؿ اؼبساىم بو.

كيبكن تعريف العوؼبة اؼبالية بأهنا النمو السريع الذم تشهده اؼببادالت اؼبالية الدكلية عن طريق زيادة 
االستثمارات األجنبية اؼبباشرة كتدفقات األمواؿ بُت األسواؽ اؼبالية العاؼبية بشكل سريع، كيستدؿ عليها 

يف األسهم كالسندات يف الدكؿ من خالؿ مؤشرين: األكؿ يتعلق بتطور حجم اؼبعامالت عرب اغبدكد 
، إُف ما يزيد 1980من الناتج احمللي اإلصباِف ؽبذه الدكؿ يف عاـ  10%الصناعية اؼبتقدمة من أقل من 

يف فرنسا كإيطاليا  200، كما يزيد عن 1996يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كأؼبانيا عاـ  %100عن 
، كالثاين يتعلق بالتداكؿ 2012يف الو.ـ.أ يف سنة  % 400ككندا يف نفس السنة، مث ارتفعت إُف حواُف

اؼبتزايد للنقد األجنيب على الصعيد العاؼبي حيث ارتفع متوسط حجم التعامل اليومي يف أسواؽ الصرؼ 
 . 2000ترليوف دكالر سنة  3إُف  1985مليار دكالر أمريكي سنة  200األجنيب من 
  :أك بيع األصوؿ اؼبنقولة أك غَت اؼبنقولة هبدؼ اؼبضاربة ىي عملية شراء المضاربة المالية

ربقيق أرباح كبَتة يف فًتة قصَتة، كتعتمد أساسا على التوقعات اؼبستقبلية يف أسعار األصوؿ خالؿ فًتة 
زمنية معينة، فإذا توقع اؼبضارب ارتفاع األسعار يف اؼبستقبل فإنو يأخذ صفة اؼبشًتم، أما إذا توقع 

عار اغبالية فيأخذ صفة البائع، كمن العوامل اليت أدت إُف تنامي عملية اؼبضاربة البفاض األسعار عن األس
اؼبالية ىي األزمات اؼبتكررة اليت يتعرض ؽبا النظاـ الرأظباِف، كفًتات االزدىار كربرير األسواؽ، فبا سهل 

 .(9)انتقاؿ رؤكس األمواؿ كاالستفادة من الفرص االستثمارية اؼبتاحة يف الدكؿ األخرل
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 إف النظاـ اؼباِف يف الدكؿ الصناعية قد اكتشف كسيلة جديدة لزيادة حجم المشتقات المالية:
اإلقراض عن طريق ابتكار جديد أطلق عليو تسمية اؼبشتقات اؼبالية، كىو اخًتاع يبكن عن طريقو توليد 

يسمى موجات متتالية من األصوؿ اؼبالية بناء على أصل كاحد، كقد تنامت ىذه الظاىرة دبا 
 .(10)"بالتوريق"

فقد سعت اؼبؤسسات اؼبالية األمريكية إُف ربويل اؼبديونيات اػباصة باؼبقًتضُت إُف مديونيات عامة كمن 
مث اؼبتاجرة هبا من خالؿ ربويلها إُف سندات، كال تقتصر اؼبشتقات اؼبالية على ىذه الصورة من التوريق 

اؼبستقبليات كاؼببادالت"، كقد بلغ حجم مبادالت اؼبتعدد بل أهنا أخذت صورا أخرل كىو ما يعرؼ"
 .2006تريليوف دكالر سنة  60الديوف بنحو 

مرة من االقتصاد العيٍت يف  40أكثزكبناء على العوامل السابقة أصبح حجم التعامالت يف االقتصاد اؼباِف 
 .2008السبعينات كمائة مرة عاـ 

 متحدة األمريكية(: مظاىر كنتائج األمولة )حالة الواليات الخامسا
سوؼ نتطرؽ فيما يلي إُف أىم اؼبظاىر اليت تربز اعتماد الواليات اؼبتحدة األمريكية على األمولة، كما    

 أدت إليو من نتائج.
 مظاىر األمولة في الواليات المتحدة األمريكية: -1
 يستدؿ على األمولة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية بالعديد من اؼبظاىر من أنبها:  

 :تطور القطاع المالي 
من  2010-1850يبكن توضيح تطور القطاع اؼباِف يف الواليات اؼبتحدة األمريكية خالؿ الفًتة 

 خالؿ الشكل التاِف:
 (2010-1850ًتة )تطور القطاع اؼباِف يف الو.ـ.أخالؿ الف: (2الشكل رقم ) 

 
Source: Paul Kedrosky and Dane Stangler,  Financialization and its 

entrepreneurial consequences, Kauffman, 2011, P02. 
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 %8.3إُف  1850يف سنة  %1من خالؿ اؼبنحٌت نالحظ أف القطاع اؼباِف تطور بشكل مذىل من     
 باالذباه اؼبتزايد لالقتصاد األمريكي كبو األمولة. ، األمر الذم يبكن تفسَته2010يف سنة 

 :(11)مساىمة  القطاع المالي في الناتج الداخلي الخاـ 
إف القطاع اؼباِف يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يساىم بنسبة ىائلة يف الناتج الداخلي اػباـ، كيتضح   

 ذلك جليا من خالؿ اعبدكؿ التاِف:

 2005-1973: مسانبة القطاع اؼباِف يف الناتج الداخلي اػباـ للو.ـ.أخالؿ الفًتة (1الجدكؿ رقم )

 2005 2000 1989 1979 1973 السنوات

 %20.4 %19.7 %17.8 %15.2 %15.1 للو.ـ.أ PIBمساىمة القطاع المالي في 
              Source: Thomas I.Palley, op.cit, p09. 

تطورا ملحوظا يف مسانبة القطاع اؼباِف يف الناتج احمللى  2005غاية سنة  إُف1973شهدت الفًتة من سنة 
 .%20.4إُف  %15.1اإلصباِف حيث ارتفعت من 

 :(12)زيادة  حجم الديوف 
إف السمة البارزة  لالقتصاد التمويلي يف الواليات اؼبتحدة ىو زيادة حجم الديوف، كيبكن توضيح ذلك  

من خالؿ اعبدكؿ التاِف الذم يبُت حجم القركض بنوعيها اؼبالية كغَت اؼبالية يف الواليات اؼبتحدة 
 األمريكية بداللة الناتج الداخلي اػباـ:

ع اؼباِف كغَت اؼباِف مقارنة بالناتج الداخلي اػباـ يف الواليات حجم قركض القطا  :(02الجدكؿ رقم )
 2009-1973اؼبتحدة األمريكية خالؿ الفًتة 

 
الناتج الداخلي الخاـ )بليوف 

 دكالر(
 مجموع القركض

نسبة القركض 
بالنسبة للناتج 
 الداخلي الخاـ

نسبة قركض القطاع 
المالي إلى مجموع 

 القركض

نسبة قركض القطاع 
المالي إلى غير 

 مجموع القركض

1973 13827 21727 140% %9.7 90.3% 
1979 2.563.3 4.276.4 %166.8 11.8% %88.2 
1989 5484.4 12.838.7 %234.1 %18.7 %81.3 
1999 9.187.0 27.019.6 %294.1 %30.1 %69.9 
2009 12.455.8 40.926.0 %328.6 %31.5 %68.5 

      Source Thomas I.Palley, op.cit, p07. 
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من الناتج احمللى اإلصباِف  %328.6إُف  %140من خالؿ اعبدكؿ نالحظ ارتفاع نسبة الديوف من    
على التواِف، كما مبا القطاع اؼباِف أسرع بكثَت من القطاع غَت اؼباِف حيث  2009و 1973خالؿ سنيت 

 من إصباِف الديوف خالؿ نفس الفًتة. %31.5إُف  %9.7ارتفعت نسبة الديوف اػباصة بو من 

 :(13)انخفاض النمو االقتصادم 
على صعيد االقتصاد الكلي ارتبط مستول األمولة عموما بالبفاض النمو االقتصادم، حيث البفض    

، كىو ما يظهره 2005يف سنة  %1.2إُف  1960يف سنة  % 2.3متوسط النمو خالؿ  فًتة األمولة من 
 الشكل التاِف:

 2005-1960تطور معدؿ النمو االقتصادم خالؿ الفًتة   :(2الشكل رقم )

 

   Source: Thomas I.Palley, op.cit, p10. 

 :(14)انخفاض اإلنفاؽ االستثمارم 
شهدت الواليات اؼبتحدة األمريكية البفاض اإلنفاؽ االستثمارم بالنسبة إُف الناتج الداخلي اػباـ،    

 كيبكن توضيح ذلك من خالؿ اعبدكؿ التاِف:

مسانبة االستثمار يف الناتج الداخلي اػباـ للواليات اؼبتحدة األمريكية خالؿ الفًتة :(3الجدكؿ رقم )
1973-2005 

 2225 2222 1787 1797 1793 السنوات

 %16.5 %17.7 %20.2 %19.2 %17.7 للو.ـ.أ PIBمننسبة االستثمارات 

Source: Thomas I.Palley, op.cit p10 

يبُت اعبدكؿ أف ىناؾ اذباه ىبوطي ؼبسانبة االستثمارات اغبقيقية يف الناتج الداخلي اػباـ بعد    
 ، كىو ما يربز التحوؿ إُف االستثمار اؼباِف.1989سنة
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 :انفصاؿ  مستول أجور العماؿ عن مستول النمو اإلنتاجي 

إف انفصاؿ أجور العماؿ عن النمو اإلنتاجي ساىم يف تنامي ظاىر األمولة، كيبكن توضيح ذلك من     
 خالؿ الشكل التاِف:

 انفصاؿ أجور العماؿ عن النمو اإلنتاجي :(3الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إال أنو  1961عن النمو اإلنتاجي بدأ من سنة من خالؿ الشكل السابق يتضح أف انفصاؿ األجور 
التغَتات يف توزيع الدخل، كاليت يبكن تقسيمها إُف الدخل على كيعود ذلك إُف  1963اتسع بدءا بسنة 

كأجور العماؿ، بينما يبكن تقسيم رأس اؼباؿ كاألجور؛ ىذه األخَتة يبكن تقسيمها إُف  أجور اؼبديرين 
 .دخوؿ رأس اؼباؿ إُف الربح كالفائدة

 :(15)ارتفاع األرباح في القطاع المالي 

إُف  1973يف سنة % 25.7عرفت أرباح الشركات اؼبالية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ارتفاعا معتربا من 
الشركات غَت اؼبالية باالستثمار  نظرا لقياـ% 62.5كصلت إُف 2005، كيف سنة 2000يف سنة % 49.7

يف الشركات اؼبالية خاصة من خالؿ قيامها بطرح األكراؽ اؼبالية، فبا أدل إُف سيطرت اؼبسانبُت اؼباليُت 
 يف صناعة القرار.

 (16)نتائج األمولة في الواليات المتحدة األمريكية -2
تفشي ظاىرة األمولة يف أدت تدفقات رؤكس األمواؿ بشكل متزايد يف شكل أصوؿ مالية إُف    

 االقتصاد األمريكي، كمن بُت أىم نتائج األمولة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ما يلي:

Source: Thomas I.Palley, op.cit, p11 
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 ارتفاع كمبو حجم القطاع اؼباِف بشكل كبَت. -
 ارتفاع نسبة العوائد الناذبة من القطاع الصناعي كاؼبوجهة للعاملُت يف الصناعة اؼبالية؛ -
األكراؽ اؼبالية كاالبتكارات اؼبالية، كما صاحبها من أزمات النمو الكبَت للمضاربة على  -

 مالية؛
 التزايد الكبَت ألصحاب حقوؽ اؼبلكية دكف تطبيق اؼبساءلة االجتماعية على الشركات. -

 :الخاتمة
تعترب األمولة ظاىرة ناذبة من تفوؽ أك تنامي النشاط اؼباِف على النشاط االقتصادم اغبقيقي، أين     

أصبح التعامل باألكراؽ اؼبالية كاالبتكارات اؼبالية مفتوح عبميع اؼبستثمرين كوبقق عوائد مرتفعة دكف ربمل 
 العوائد؛ أصحاهبا ؼبشقة اإلنتاج السلعي كاػبدمي كالذم قد ال يكوف مضموف 

فالعوؼبة اؼبالية، التحرير اؼباِف، إلغاء الضبط اؼباِف تعترب من العوامل اليت ساعدت على انتشار ظاىرة     
 األمولة يف ظل اؼبضاربات الشديدة اليت تتعرض ؽبا البورصات.

كتعترب الواليات اؼبتحدة األمريكية من بُت الدكؿ اليت عرفت فيها األمولة تطورا ملحوظا كمستمرا،     
 4.20إُف  1973يف سنة  4.15حيث ارتفعت مسانبة القطاع اؼباِف يف الناتج الداخلي اػباـ من 

 16.5إُف  7.17من جهة، كالبفاض اإلنفاؽ االستثمارم يف القطاع اإلنتاجي من  2005يف سنة 
 على التواِف من جهة أخرل. 2005و 1973بُت سنيت 

 1972كمن بُت اغبلوؿ اؼبقًتحة ؼبعاعبة ظاىرة األمولة ىو اغبل الذم جاء بو جيمس توبُت عاـ     
كيتعلق بالضريبة على اؼبعامالت اؼبالية أك ضريبة توبُت، من خالؿ فرضها على االستثمارات قصَتة األجل 

عيدا عن االستثمارات طويلة األجل، كما أهنا ترتبط عادة بسوؽ العمالت نظرا للحجم )اؼبضاربات( ب
الكبَت من اؼبضاربات اليت تتم يف ذلك السوؽ، كلكن على الرغم من ذلك فإنو ال يوجد اتفاؽ كلي بُت 

يضا من دكؿ العاَف على تطبيق ىذه الضريبة، فإف كجدت بعض الدكؿ اؼبؤيدة ؽبا كفرنسا كأؼبانيا يوجد أ
يعارضها كبشدة كربيطانيا باعتبارىا أكرب مركز ماِف عاؼبي، كبالتاِف فمن الصعب تطبيقها يف بعض من 
دكؿ العاَف ألف النتيجة اؼبباشرة ىي ىركب رؤكس األمواؿ من البلداف اؼبطبقة ؽبا إُف البلداف غَت اؼبطبقة 
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 معوقات  تقييم كتقدير منحة التعاقد في ظل  المعايير الدكلية
 
                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ملخص

كالتكيف مع اؼبعايَت احملاسبية الدكلية من خالؿ تبٍت النظاـ احملاسيب اؼباِف   سعت اعبزائر كغَتىا من بلداف العاَف إُف االندماج
اؼببٍت على أساس ىذه اؼبعايَت، فقد حاكؿ اؼبشرع اعبزائرم عند كضعو ىذا النظاـ العمل على تغطية اكرب قدر من احتياجات 

وطٍت، كبالرغم من ذلك إال إف خصائص بيئة اؼبؤسسات كزبطي كل اؼبشاكل كالنقائص اليت كانت تتخلل اؼبخطط احملاسيب ال
 األعماؿ الوطنية شكلت عائقا أماـ تطبيق ىذا النظاـ فبا أدل إُف ظهور العديد من اؼبشاكل كالصعوبات.

خصصت ىذه الدراسة ؼبعاعبة إشكالية حساب مزايا )منحة( الذىاب للتقاعد كفق النظاـ احملاسيب اؼباِف، كما ىي الصعوبات 
ذه اؼبؤسسات يف ظل بيئة األعماؿ اعبزائرية، ككيفية حساهبا كما ىي الطرؽ كاآلليات اليت اقًتحتها اؼبعايَت احملاسبية اليت تواجو ى

 الدكلية.

 

  

Abstract 

Algeria actively sought as other countries in the world to integrate and adapt the international 

accounting standards by adopting financial accounting system based on these standards, in 

accordance with this Algerian legislator had tried when placed this system to cover most needs. 

In addition, to skip all the problems and shortcomings that have been permeating the national 

accounting schema. However, the characteristics of the national business environment 

constituted an obstacle to the implementation of the system that has given rise to many 

problems and difficulties.  

This study was devoted to addressing the problem of calculating the advantages (grant) Go to 

retire in accordance with the financial accounting system, and what are the difficulties faced by 

these institutions in light of the Algerian business environment, and what are the ways and 

mechanisms proposed by the International Accounting Standards. 
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 مقدمة
برزت اؼبواد البشرية يف علم اليـو بوصفها أىم مورد ألية مؤسسة، فمعظم اؼبؤسسات اليـو تركز على 

القول إدارة اؼبوارد البشرية ليس بصفتها سول إدارة عملية توظيف بل ىي عملية إسًتاتيجية هتدؼ لتعزيز كتطوير 
العاملة بالشكل الذم ينعكس على رحبيتو اؼبؤسسة كأدائها، حيث تعترب اؼبوارد البشرية من أىم موارد للمؤسسة، 
كأحد أىم العوامل احملددة لألداء كتأدية األعماؿ كاألنشطة اؼبوكلة ؽبا. فكفاءة اؼبؤسسة ترتبط دبستول أداء ىذه 

 اؼبوارد كتؤثر يف ربقيق أىدافها احملددة.
طلب ربقيق ذلك توفر إدارة هتتم باحتياجات األفراد العاملُت يف ـبتلف اؼبستويات كالوظائف كرغباهتم، مقابل يت

القياـ دبتطلبات العمل كاألداء بالدرجة اؼبطلوبة كاؼبقبولة. كذلك بوضع سياسات التعويضات كاغبوافز كخاصة 
يوعا لدكرىا األساسي يف حياة األفراد كاؼبؤسسات، ككذلك اغبوافز اؼبادية اليت تعترب من أكؿ كأكثر أنظمة اغبوافز ش

دكرىا يف ربسُت األداء رفع الكفاءة اإلنتاجية للمستخدمُت. كمن شركط ربسُت الكفاءة ىو عدالة تقييم ىذه 
اغبوافز نسبة ؼبا يقدمونو للمؤسسة من إمكانيات كقدرات كمهارات كخربات كما أف التقييم اعبيد للحوافز لو أثر  

 َت على اؼبركز اؼباِف للمؤسسة.كب
انعكاسات العوؼبة على االقتصاديات احمللية، أصبح تقييم ىذه اؼبزايا وبتاج ػبصوصيات حديثة  كنظرا لتزايد

تتماشي كالتطورات اغباصلة يف سوؽ اؼباؿ كاألعماؿ، ؽبذا كاف التوجو كبو النظاـ احملاسيب اؼباِف كاؼبستمد من 
ية األثر البالغ على عملية تقييم ىذه اؼبزايا يف اؼبؤسسات اعبزائرية، كنقصد ىنا بالضبط اؼبعيار اؼبعايَت احملاسبية الدكل

الذم تبناه النظاـ احملاسيب اؼباِف .  إف ؾباؿ مزايا اؼبستخدمُت مهم جدا كمعقد يف   IAS 19احملاسيب الدكِف 
ات تعًتؼ هبا كدين يف خصـو اؼبيزانية، فسابقا َف تكن اؼبؤسس ،نفس الوقت خاصة يف ظل اؼبؤسسات اعبزائرية

كإمبا كانت تقتصر فقط يف دفع مسانبات إُف كحدة منفصلة لتغطية ىذه اؼبزايا، يف حُت أف النظاـ احملاسيب اؼباِف 
يلـز اؼبؤسسات  IAS 19( كما ىو اغباؿ يف اؼبعيار احملاسيب الدكِف اعبديد 2-136كاؼبادة  1- 136)اؼبادة 

كالتقييم  باؼببالغ اليت تغطي كافة التزامات التقاعد كاػبدمات األخرل اؼبقدمة من طرؼ  االعًتاؼ اإلفصاح
 اؼبستخدمُت يف اؼبيزانية العامة.  

ىذا كقد فرؽ النظاـ احملاسيب اؼباِف بُت اؼبزايا القصَت األجل كمزايا الطويلة األجل ككذا مزايا ما بعد انتهاء اػبدمة 
التقاعد األخرل كالتأمُت على اغبياة ؼبا بعد انتهاء اػبدمة كالرعاية الطبية ؼبا بعد انتهاء مثل معاشات التقاعد كمزايا 

اػبدمة، ىذه األخَت ربتاج إُف ؾبموعة من الشركط كالفرضيات من الصعوبة ربقيقها يف البيئة اعبزائرية، مع العلم 
ات اليت حاكلت تطبيقو فهناؾ الكثَت من أف معظم اؼبؤسسات اعبزائرية َف تطبق ىذه اإللزاـ بعد، كحىت اؼبؤسس

 اؼبالحظات بشأهنا.
 مشكل البحث

 من خالؿ مػا تقدـ يكمن صياغة مشكل البحث يف السؤاؿ التاِف:
كيف يتم احتساب منحة ما بعد انتهاء الخدمة أك ما يسمي بمنحة الذىاب للتقاعد حسب النظاـ 

 المحاسبي المالي؟
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حملاكلة إعطاء نظرة على إشكالية تطبيق مزايا اؼبستخدمُت اليت على ىذا األساس جاءت ىذه الدراسة 
 تتأثر باؼبعيار التاسع عشر ككيف يتم تقييمها كمعاعبتها احملاسبية.

 أىمية البحث
كمعرفة  مزايا المستخدمين( IAS 19)المعيار المحاسبي الدكلي تكمن أنبية البحث يف التطرؽ إُف 

اؼبؤسسات اعبزائرية، كاإلشارة إُف الطرؽ بيئة ق النظاـ احملاسيب اؼباِف يف اؼبعاعبة احملاسبية كطرؽ تطبيقو كف
 اليت تقيم هبا منحة التقاعد كفق ىذا النظاـ.

 أىداؼ البحث
 يهدؼ ىذا البحث إُف تسليط الضوء على العناصر التالية : 

 أنظمة اغبوافر كماىيتها كاىم أنواعها؛ 
  اؼبعيار احملاسيب الدكِف(IAS 19 )اؼبستخدمُت؛ مزايا 
 .اؼبعاعبة احملاسبية ؼبنحة التقاعد كفق النظاـ احملاسيب اؼباِف 

I- نظرة عامة حوؿ أنظمة الحوافز 
إف لكل إنساف حاجات كثَتة كمتعددة، تدفعو إُف ازباذ سلوؾ معُت من أجل إشباعها كالوصوؿ إُف 

اؼبؤسسة ككل كجب االىتماـ هبم حالة الرضا كاإلشباع، كدبا أف كفاءة أفراد اؼبؤسسة تتحكم يف كفاءة 
 كإهباد آلية ربث األفراد على العمل كتوجيو سلوكهم يف اؼبؤسسة، كبالتاِف فاغبافز أكرب ؿبرؾ ؽبذا.

I-1 مفهـو الحوافز كتقسيماتها 
I-1-1  مفهـو الحوافز 

كل األساليب المستخدمة لحث العاملين على »فهي 1غبوافز تعاريف عديدة نستعرض عدد منها،
كل الوسائل كالعوامل التي يكوف من شانها حث الموظفين كالعماؿ »كىي أيضا « العمل المثمر

على أداء كاجباتهم بجد كإخالص كتشجيعهم على بذؿ اكبر جهد كعناية في أداء ىذه الواجبات 
، كتعرؼ «كمكافأتهم على ما يبذلونو فعال من جهد زائد عن المعدؿ في مجاؿ اإلنتاج كالخدمات

أنها العوامل التي تجعل اإلفراد ينهضوف بعملهم على نحو أفضل كيبذلوف معو جهد »على أيضا 
 «.أكير مما يبذلو غيرىم

حيث سبثل اغبوافز اإلمكانيات اؼبتاحة يف البيئة احمليطة بالٌشخص كاليت يبكن استخدامها لزيادة الٌنقص 
 الذم يشعر بو الفرد.

تي تتوفر في جو العمل لتشبع رغبات األفراد التي مجموعة الظركؼ ال»كما عرفت كذلك بأهنا 
يسعوف إلشباعها عن طريق العمل، أم ىي العوامل التي تدفع العاملين في المؤسسة إلى العمل 

فهي ؾبموعة العوامل اليت هتيئها اإلدارة للعاملُت لتحريك «. بكل قواىم لتحقيق األىداؼ المدركسة
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أدائهم ألعماؽبم على كبو كبَت كأفضل كذلك بالٌشكل الذم وبٌقق  قدراهتم اإلنسانية فبا يزيد من كفاءة
ؽبم حاجاهتم كأىدافهم كرغباهتم دبا وبقق أيضا أىداؼ اؼبؤسسة، كعليو يبكن تلخيص اؼبفاىيم السابقة 

 يف األيت:
الحوافز ىي عبارة عن الطريقة التي تستعملها المؤسسة من أجل جذب العماؿ كحثهم على بذؿ 

مقابل توفير لهم العوامل الماديّة ك المعنوية التي من شأنها أف تسمح لهم بإشباع جهد أكبر 
حاجاتهم كرغباتهم كىذا بدكره يؤّدم إلي الزيادة في اإلنتاج من أجل تحقيق أىداؼ المؤسسة  

 الطويلة كقصيرة المدل.
I-1-2  تقسيمات الحوافز 

إمكانياهتا اؼبتاحة كاسًتاذبياهتا يف ربريك جهود تأخذ اغبوافز صور ـبتلفة، كذلك حسب طبيعة اؼبؤسسة ك 
 2العاملُت كبو ربقيق ىدؼ معُت، حيث تقسم اغبوافر من ناحية مادهتا إُف:

 :كتتمثل باألمواؿ كاؼبزايا اؼبادية حيث قبد يف ىذا النوع من اغبوافز العديد من  الحوافز المادية
ذا ـبتلف أنواع االستفادة من التقاعد، كالتأمُت كالعطل الصور، كاؼبكافآت اؼبالية كاؼبشاركة يف األرباح، كك

 اؼبدفوعة األجر...اٍف.
 :)كىي احملفزات ذات الطابع اؼبعنوم، انطالقا من اؼبسانبة يف  الحوافز غير المادية )معنوية

التسيَت أك ازباذ القرارات بواسطة طرؽ ـبتلفة، منها اؼبشاركة يف إعداد اػبطط كالربامج كتقدمي فرص 
لتعليم كالتكرمي، كىي أكثر الطرؽ اليت تتجو إليها اؼبؤسسات يف كقتنا الراىن، لضماف انضماـ العماؿ إُف ل

 األىداؼ العامة للمؤسسة.
 :كسبثل اغبوافز الٍت ذبذب األفراد العاملُت كبو اقباز عمل معُت تستهدفو  الحوافز االيجابية

 اؼبؤسسة كاغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية...اٍف.
 :كتتمثل يف اغبوافز اليت تدفع العاملُت كبو ذبنب سوؾ معُت ال ترغبو  الحوافز السلبية

 اؼبؤسسة كأيضا تتضمن حوافز اؼبادية كاؼبعنوية...اٍف، كاليت تطوم على العقاب عند حصوؿ موقف معُت.
I-2 أىمية الحوافز 

 يبكن ربديد أنبية اغبوافز يف النقاط التالية:  
  اإلنتاج كالعمل على سرعتو ؼبقابلة مواقف معينة،كعملية التصدير ك دفع العمل علي زيادة

 عملية اإلنتاج طبقا ػبطة موضوعية مثال؛
 ربسُت نوع اإلنتاج كجودتو أم ربسينو كٌما كنوعان ككيفا؛ 
 تستخدـ اغبوافز يف كثَت من األحياف بغرض تشجيع العٌماؿ علي االقتصاد يف التكاليف؛ 
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 االبتكارات كاالخًتاعات لدم العٌماؿ، كاعتماد علي أساليب عمل  تعمل أيضا علي تشجيع
 حديثة من شأهنا تقليص الوقت؛  

  هتدؼ اغبوافز من حيت تأثَتىا علي العامل نفسو إِف ربقيق الرضا كإشباع حاجاتو الضركرية
و اؼبناسب النفسية كاالجتماعية كذلك بتحسُت أحوالو اؼبعيشية كربسُت ظركؼ العمل اؼبناسبة كخلق اعب

للعمل فبا يؤدم إِف دفع الركح اؼبعنوية لديو كبالتاِف إهباد عالقات اجتماعية مع زمالئو، فبا يؤدم كل 
 3ذلك إُف ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة.

كيف األخَت قبد أف للحوافز ىدؼ اجتماعيا كآخر اقتصاديا يرتبط كل منها باألجر، فاغبوافز 
 األىداؼ االقتصادية ك االجتماعية.  تعمل على زيادة جهود العاملُت لتحقيق

I-3 نظريات التحفيز 
لقد شغل موضوع التحفيز كأثره على اؼبؤسسة تفكَت الباحثُت منذ بدء العمل اؼبنظم يف اغبياة 
االقتصادية، ككانت أىم اعبهود يف ىذا اجملاؿ خالؿ العقود اؼباضية مبنية على نظريات علم النفس يف 

تلك الفًتة تطورت ؾباالت البحث كتعددت النظريات اليت رباكؿ تفسَت أسباب  الغرائز كالدكافع. كخالؿ
 ربفيز األفراد، كيف ما يلي عرض موجز ألىم النظريات التحفيز:

 نظرية الثواب كالعقاب 
يعترب أسلوب الثواب كالعقاب يف التحفيز من أقدـ األساليب اؼبعركفة يف التحفيز. كىذا األسلوب 

أساس مكافأة األفراد أما بالًتقية أك زيادة األجور أك اؼبديح أك عقاهبم عن طريق التقليدم يقـو على 
التوبيخ أك الطرد...اٍف. اغبافز كخوؼ العامل من العقاب كرغبتو يف اغبصوؿ على اؼبكافآت كاف كراء قياـ 

ة ركزكا على أنبية الفرد بسلوؾ إهبايب لتحسُت األداء. كثَت من الكتاب األكائل كمنهم ركاد اؼبدرسة العلمي
اغبوافز اؼبادية يف ربفيز األفراد كمن خالؿ ذلك حاكؿ تايلور كضع نظاـ أجر فعاؿ يزيد من ربفيز األفراد، 
إال أنو بالرغم من األساس العقالين ؼببدأ اغبوافز اؼبادية إال أف كثَتا من الكتاب السلوكيُت ركزكا على سعي 

االقتصادية. كمن أىم احملاكالت لتصنيف ىذه اغباجات ىي الفرد إلشباع حاجات أخرل غَت اغباجات 
 4ما يسمى بنظرية سلم اغباجات.

 نظرية سلم الحاجات 
كىي من النظريات اؼبعركفة يف اغباجات اإلنسانية، كاالفًتاض الرئيسي يف ىذه النظرية ىو أف الفرد إذا 

على التكيف كغَت صحيح كظيفيا،  نشاء يف بيئتو ال تشبع حاجاتو فانو من احملتمل أف يكوف اقل قدرة
كيرل أصحاب ىذه النظرية أف اغباجات الفسيولوجية كاألمن كاألماف ضركرية للمحافظة على بقاء الفرد، 
كىي موجودة لدل اإلنساف كاغبيواف، يف حُت أف اغباجات االجتماعية كتقدير كربقيق الذات موجودة 

 لدل اإلنساف فقط كالزمة لسعادتو كطمأنينتو.
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د كضعت ىذه النظرية طبس درجات لتحديد اغباجات كحسب األكلوية، فكانت اغباجات فق
الفسيولوجية مثل اؼباء كاؽبواء كاألكل كاؼبسكن ىي أكؿ اغباجات اليت يرغب اإلنساف يف ربقيقها، كبعدىا 
 صنفت حاجة إُف األمن كاألماف كعدـ الشعور باػبوؼ يف اؼبرتبة الثانية، كبعدىا جاءت اغباجات

االجتماعية مثل الصداقة كاغبب كالزمالة، فعند ربقيق ىذه اغباجات زبلق رغبات لتحقيق حاجات تقدير 
الذات كالشعور باالحًتاـ كالتقدير كالسلطة كاؼبكانة كالثقة بالنفس، كبعدىا كيف أخر السلم قبد اغباجة 

 إُف ربقيق الذات مثل اإلبداع كالتغيَت...اٍف.
اجات اإلنسانية مرتبطة فيما بينها، كيبكن ترتبيها كالنظر إليها يف شكل ىـر كترل ىذه النظرية أف اغب

متدرج، حبيث يسعى لإلنساف إُف إشباع نوعُت أك أكثر من اغباجات يف نفس الوقت إُف أف يصل إُف 
 5درجة إشباع معقولة، كبعدىا ينتقل إُف مستول أخرل للحاجات كوباكؿ إشباعو.

 نظرية المتغيرين 
نظرية اؼبتغَتين بناء على األحباث اليت أجراىا   Frederick Herzberg فريد ريك ىيرزبرغلقد طور 

 سلم الحاجاتعلى ؾبموعة من اؼبديرين من اؼبهندسُت كاحملاسبُت كىي مشاهبة بشكل كبَت لنظرية 
تؤدم إُف كبنيت عليها إُف حد كبَت. كلقد بينت ىذه النظرية بأف العوامل اؼبؤثرة يف بيئة العمل كاليت 

إُف عدـ الرضاء بالعمل، حيث   القناعة كالرضي بالعمل ىي ليست بالضركرة نفس العوامل اليت تؤدم
قسم العوامل يف بيئة العمل إُف قسمُت نبا: عوامل صيانة أك كقاية ك عوامل حافزة، فعوامل الصيانة أك 

ال تؤدم إُف التحفيز عند  الوقاية تسبب درجة عالية من عدـ الرضى عندما ال تكوف موجودة لكنها
كجودىا بينما العوامل اغبافزة تؤدم إُف ربفيز قوم كضر تاـ عند توافرىا لكنها ال تسبب الكثَت من عدـ 

 6الرضى عند عدـ توفرىا.

 نظرية مكليالند من الحاجات 
اغباجات إف مسانبة مكليالند يف عملية فهم التحفيز اإلنساين تتلخص يف ربديده لثالثة أنواع من 

 األساسية اليت تؤثر على التحفيز كىي:
 :لقد كجدت ىذه النظرية بأف األفراد الذين عندىم حاجة قوية للسلطة  الحاجة إلى السلطة

 يبيلوف دائما ؼبمارسة التأثَت كالرقابة القوية كعادة يسعى ىؤالء األشخاص للحصوؿ على مناصب قيادية؛
 :دىم حاجة قوية لالنتماء يتولد لديهم شعور بالبهجة أف األفراد الذين عن الحاجة لالنتماء

كالسركر عندما يكونوف ؿببوبُت من قبل أشخاص آخرين كيشعركف باألَف إذا مت رفضهم من قبل اعبماعة 
 اليت ينتموف إليها، كيبيل ىؤالء األشخاص إُف بناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين؛

 :ذا يعٍت أف األفراد الذين تتوافر لديهم حاجة قوية اؼبستحيل الوصوؿ إليها، كى الحاجة لإلنجاز
لإلقباز يكوف عندىم رغبة قوية للنجاح كخوؼ من الفشل، كىم وببوف التحدم كيضعوف ألنفسهم 
أىدافا كبَتة ليس من أف فهم ىذه اغباجات الثالث كإدراكها مهم لإلدارة يف اؼبؤسسات االقتصادية حىت 
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قة جيدة، ألف أم مؤسسة أك كحدة إدارية سبثل ؾبموعات من األفراد تستطيع تنظيم أعماؽبا لتعمل بطري
 .تعمل معا لتحقيق أىداؼ

 نظرية التوقعات 
ترل نظرية التوقعات أك التوقع أف اإلنساف يعمل ليزيد من سعادتو كيقلل من آالمو، فالفرد لكي يصل إُف 

عبهود كاألداء كاغبافز اؼبستلم مقابل ىدفو يضع ؾبموعة احتماالت أساسها التوقع للعالقات اؼبدركة بُت ا
 7األداء. كتقـو ىذه النظرية على تقدير اآليت:

 :النتيجة النهائية للسلوؾ؛ النتائج 
 :قدرة الشخص على أداء السلوؾ اؼبطلوب؛ التوقع 
  :مدل ارتباط مستويات األداء حبوافز األداء؛االرتباط 
 :القيمة اليت يضعها الفرد غبوافز معنية؛ قوة جذب الفعل 
 :ما يستطيع اإلنساف عملو كليس ما ينوم أك يرغب يف عملو؛ القوة الدافعية لألداء 
 :حجم اؼبكافآت اؼبرغوبة/التوقع/ اؼبنفعة اؼبقدرة. الدافعية 

اإلدارة العملية  تشَت الدراسات إُف أف االىتماـ دبوضوع اغبوافز بدأ مع بداية الفكر اإلدارم فبثال حبركة 
كحركة متكاملة كتطور عرب مراحل الفكر بوتائر متصاعدة كأصبح أكثر أنبية يف الوقت اغباضر لألسباب 

ازدياد حدة النافسة بُت اؼبؤسسات على اؼبوارد البشرية اليت يتالءـ استخدامها مع التطورات  عديدة منها
جذب اؼبهارات الالزمة، غموض عملية التحفيز التقنية خاصة تلك اليت ربتم زيادة قدرة اؼبؤسسات على 

الرتباطها دبجموعة من العوامل النفسية كاالجتماعية كالتنظيمية اؼبعقدة كاؼبتشابكة، زيادة حجم 
 8مؤسسات األعماؿ كتوعها كميلها إُف االذباه الدكِف يف فبارسة أعماؽبا.

II- ( المعيار المحاسبي الدكليIAS19 )نيمزايا المستخدم 
عيار الضوء على متطلبات االعًتاؼ كالقياس احملاسيب ؼبنافع اؼبستخدمُت من قبل أصحاب العمل يلقي اؼب

أثناء خدمتهم، ككذلك اؼبنافع بعد التقاعد، باإلضافة إُف متطلبات اإلفصاح الواجب عرضها يف القوائم 
 اؼبالية.

II -1  ( التطور التاريخي للمعيار المحاسبي الدكليIAS19) 
، دبا يف اؼبستخدمُتاؼبتطلبات احملاسبية لالستحقاقات  اؼبستخدمُتمنافع  19وبدد اؼبعيار احملاسيب الدكِف 

ذلك االستحقاقات قصَتة األجل )مثل األجور كالركاتب كاإلجازات السنوية( كاستحقاقات ما بعد 
مة الطويلة( كاستحقاقات التوظيف مثل معاشات التقاعد كاؼبزايا األخرل طويلة األجل )مثل إجازة اػبد

 هناية اػبدمة.
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ككاف التطبيق الفعلي يف بداية  1998يف فيفرم  اؼبستخدمُتمنافع  19صدر اؼبعيار احملاسيب الدكِف 
، كَف يبقى ىذا اؼبعيار على حالة فقد مت التعديل فيو كالتغَت من قواعده كمواده حيث كاف أخر 1999

حيث ظبح باف تظهر األرباح كاػبسائر االكتوارية على معاشات  2011تعديل اجرم عليو يف شهر جواف 
التقاعد كالسارية يف النتيجة، باإلضافة إُف طرح معاعبة الستحقاقات هناية اػبدمة، كربديدا نقطة الوقت 
اؼبناسب العًتاؼ اؼبؤسسة باؼبسؤكلية حوؿ استحقاقات هناية اػبدمة، كستكوف ىذه التغَتات سارية 

 .2013اية اؼبفعوؿ يف بد
ىو توضع عملية القياس  اؼبستخدمُتمنافع  19كيف العمـو فاف اؽبدؼ من اؼبعيار احملاسيب الدكِف 

كاإلفصاح عن منافع اؼبوظفُت كاليت ىي كل أشكاؿ اؼبدفوعات من قبل اؼبؤسسة يف مقابل اػبدمة اؼبقدمة 
يلية للمعيار ىو أف تكلفة توفَت كاؼببدأ الذم تقـو عليو كل من اؼبتطلبات التفصاؼبستخدمُت، من قبل 

ينبغي االعًتاؼ هبا يف الفًتة اليت مت فيها اغبصوؿ على منفعة من قبل اؼبوظف، كليس  اؼبستخدمُتمنافع 
 9 عند دفعها لو.

II -2  مزايا المستخدمين 
اؼبستخدمُت ىي كافة التكاليف اليت تتكبدىا اؼبؤسسة مقابل خدمة اؼبوظفُت يف اؼبؤسسة، كتنقسم مزايا 

 10إُف ما يلي:
 :12ىي منافع ؼبستخدمُت اليت تصبح مستحقة بشكل كامل خالؿ  المنافع قصيرة األجل 

 خالؽبا اؼبوظف اػبدمة،كما تتضمن ىذه االلتزامات كذلك: شهر بعد هناية الفًتة اليت يؤدم
  للمسَتين ؾبموع التعويضات اؼبالية اؼبمنوحة للمستخدمُت دبا يف ذلك تلك اؼبمنوحة

 كـبتف األعواف مقابل تأدية اػبدمة؛
  اؼبزايا حسب طبيعتها كالسكن كالسيارة كاػبدمات اجملانية أك اإلعانات اليت يتحصل عليها

 اؼبستخدمُت؛
 االشًتاكات لصناديق الضماف االجتماعي اؼبرتبطة هبذه التعويضات؛ 
 فردية.األعباء االختيارية كاإللزامية للمستغل يف إطار اؼبؤسسات ال 
 العطل اؼبدفوعة األجر مع األعباء االجتماعية كاعببائية اؼبرتبطة 
  شهرا اؼبوالية لإلقفاؿ؛ 12تعويضات اغبوافز اؼبدفوعة خالؿ 
  حيث هبب تسجيل ىذه اؼبزايا كأعباء بالنسبة للمؤسسة خالؿ السنة اليت مت فيها تقدمي

 ىذه اؼبزايا.
  :نافع الواجب تأديتها للعاملُت بعد انتهاء فًتة اػبدمة ىي اؼبمنافع العاملين بعد انتهاء الخدمة

 الوظيفية، كتشمل أساسا منح التقاعد كاؼبزايا األخرل اؼبقدمة؛
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  ىي برامج أك خطط تتضمن قياـ اؼبؤسسة بتكوين صندكؽ تقـو  المحددة:االشتراكات خطط
باؼبسانبة هبدؼ دفع مبالغ أك تقدمي منافع للعاملُت لديها، كال يوجد على اؼبؤسسة أم التزاـ 
بدفع مبالغ كمنافع للموظفُت إال دبقدار ما يتوفر يف ىذا الصندكؽ من مبالغ، أك قد يلتـز 

 اؼببالغ أك منافع اؼبستخدمُت؛طرؼ ثالث مثل شركة تامُت بتقدمي 
  :ىي مسانبات تكوف يف صورة مدفوعات نقدية مثل التقاعد خطط الخدمات )المنافع( المحددة

أك عينية مثل مزايا طبية....إٍف، حبيث تقـو اؼبؤسسة بدفع مسانبات ثابتة إُف كحدة منفصلة 
أصوؿ كافية لدفع مزايا )الصندكؽ( كلكن عليها دفع مسانبات إضافية إذا َف يوجد بالصندكؽ 

 11العاملُت كبالتاِف فهي اليت تتحمل اؼبخاطر التنبؤية كاؼبخاطر االستثمارية كليس العامل؛
 :ىي زيادة القيمة اغبالية اللتزاـ اؼبنافع احملددة الناشئة عن خدمة اؼبوظف يف  تكلفة الخدمة الحالية

 الفًتة اػبالية؛
 :ة اغبالية اللتزاـ اؼبنافع احملددة ػبدمة العاملُت يف الفًتات ىي زيادة القيم تكلفة الخدمة السابقة

السابقة كاليت نتجت بسبب إجراء تغَتات يف الفًتة اغبالية على اؼبنافع ما بعد هناية اػبدمة 
 الواجب دفعها للعاملُت؛

 :ج كوف اؼبنافع ىي زيادة القيمة اغبالية اللتزاـ اؼبنافع ؿبددة خالؿ فًتة معينة كاليت تنت تكلفة الفائدة
 اؼبستحقة الدفع اقرب إُف التسديد دبقدار سنة كاحدة؛

 :ىو الفائدة كأرباح األسهم كأم دخل أخر يتم اغبصوؿ عليو من  العائد على موجودات الخطة
موجودات اػبطة باإلضافة إُف األرباح كاػبسائر اؼبتحققة أك غَت اؼبتحققة من موجودات اػبطة 

 دارة اػبطة كالضرائب مستحقة الدفع من قبل اػبطة نفسها؛مطركحا منها أم تكاليف إل
  :كتتضمن تعديالت اػبربة كأثار أم تغَتات يف االفًتاضات االكتوارية، األرباح كالخسائر االكتوارية

 كتعديالت اػبربة عي االختالفات بُت االفًتاضات االكتوارية السابقة كما حدث فعليا.
II -3  ( المتطلبات الرئيسية للمعيار المحاسبي الدكليIAS19) 

 12يف مػا يلي: ( منافع اؼبستخدمُتIAS19اؼبتطلبات الرئيسية للمعيار احملاسيب الدكِف ) تتمثل
 أكال: منافع الموظفوف قصيرة األجل:

 تتضمن منافع اؼبوظفُت قصَتة األجل على سبيل اؼبثاؿ البنود التالية : - أ
  كمسانبة اؼبؤسسة يف الضماف االجتماعي؛الركاتب كاألجور 
  شهر قادمة  لعد تقدمي  12اإلجازات العالية كاؼبرضية مدفوعة األجر للفًتة اليت تعقب

 اؼبوظفُت ػبدماهتم؛
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  اؼبنافع غَت النقدية مثل اػبدمات الطبية كبدالت السفر كتقدمي سلع كخدمات ؾبانبة
 للعاملُت اغباليُت؛

  شهر لعد هناية الفًتة اليت بقـو اؼبوظفوف  12كاغبوافز خالؿ حصة اؼبوظفُت يف األرباح
 خالؽبا بتقدمي خدماهتم الوظيفية.

ال تتطلب ؿباسبة منافع اؼبوظفُت قصَتة األجل افًتاضات اكتوارية لقياس االلتزاـ أك التكاليف  - ب
ِف ال تظهر كبتم قياس التزامات منافع اؼبوظفُت قصَتة األجل بدكف خصم قيمتها ؼبعدؿ معُت كبالتا

 بالقيمة اغبالية.
االعًتاؼ بكافة منافع اؼبوظفُت قصَتة األجل كقياسها، تعترب تكاليف منافع اؼبوظفُت قصَتة  - ت

األجل مصاريف ضمن قائمة الدخل كجبل على اؼبؤسسة االعًتاؼ دببلغ منافع اؼبوظفُت قصَتة األجل 
يف مستحقة الدفع )مطلوبات( كما غَت اؼبدفوعة كاليت يتوقع أف تدفع مقابل تلك اػبدمة كمصار 

 هبب إظهار اؼببالغ اؼبدفوعة للموظفُت بأكثر من اؼببالغ اؼبستحق ؽبم كمصاريف مدفوعة مقدما.
 ثانيا: محاسبة برنامج المساىمات المحددة

بتم ربديد التزاـ اؼبؤسسة لكل فًتة من خالؿ اؼببلغ الواجب اؼبسانبة بو يف الربنامج أك اػبطة  - أ
كقد وبدد االلتزاـ بناءا على معادلة تستخدـ تعويضات اؼبوظفُت كأساس الحتساب لكل فًتة 

 تلك االلتزامات.
ال تستلـز احملاسبة عن خطط أك برنامج اؼبسانبات  احملددة كجود افًتاضات اكتوارية لقياس  - ب

أرباح أك  االلتزاـ أك اؼبصركؼ اؼبتعلقة دبنافع ما بعد انتهاء خدمة العاملُت يف اؼبؤسسة كال يوجد
 خسائر اكتوارية.

 ثالثا : محاسبة خطط الخدمات )المنافع( المحددة
دبوجب ىذا النوع من خطط التقاعد تلتـز اؼبؤسسة بتقدمي مقدار ؿبدد من اؼبنافع للموظفُت  - أ

اغباليُت كالسابقُت يف اؼبستقبل، كيبكن أف تكوف اؼبنافع على شكل مدفوعات نقدية أك عينية 
 دمات الطبية أك غَتىا من اؼبنافع.من خالؿ تقدمي اػب

يتم ربديد اؼبنافع اؼبتعلقة بالتقاعد بناءا على أعمار اؼبوظفُت كمدة اػبدمة كمعدؿ األجور  - ب
كالركاتب كتقاس خطط التقاعد كخطط اؼبنافع األخرل طويلة األجل بنفس الطريقة ،كيتم 

باستثناء الركاتب التقاعدية  معاعبة األرباح كاػبسائر االكتوائية ػبطط اؼبنافع طويلة األجل
 مباشرة من قائمة الدخل.

قد يتم سبويل خطة اؼبنافع احملددة بشكل كامل من اؼبؤسسة،  كبالتاِف تدفع اؼبؤسسة كافة  - ت
منافع التقاعد للعاملُت، كقد تكوف ىذه اػبطة فبولة بشكل جزئي كيكوف ىناؾ جهة أخرل 

 ال تكوف اؼبؤسسة فبولة ؽبذه اؼبنافع . تساىم مع اؼبؤسسة مثل شركات التامُت كيبكن أف
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 رابعا : قياس التزاـ المنافع المحددة )أسلوب التقييم اإلكتوارم(
هبب على اؼبؤسسة استخداـ أسلوب الوحدات االئتمانية اؼبتوقعة أك تسمى )أسلوب  - أ

لفة اؼبنفعة اؼبستحقة مقسومة على اػبدمة( لتحديد كل من القيمة اػبالية اللتزاـ اؼبنافع كتك
 اػبدمة اعبارية كالسابقة.

دبوجب ىذا األسلوب فاف كل من فًتات خدمة العاملُت تؤدم إُف كجود كحدة إضافية يف  - ب
مستحقات اؼبنافع، كيقيس ىذا األسلوب كل كحدة من مستحقات اؼبنافع بشكل مستقل 

ن ىذا لتشكيل االلتزاـ النهائي كالذم وبدد بالقيمة اػبالية بسعر اػبصم اؼبناسب. ك يتضم
األسلوب عدد من االفًتاضات االكتوارية تشمل معدالت الوفاة كالتغَت يف سن التقاعد، 

 كمعدالت اػبصم كغَتىا.
 خامسا: أصوؿ كالتزامات خطط منافع ما بعد الخدمة )التقاعد(

السياسات ( IAS08للمعيار المحاسبي الدكلي )عندما تبٍت ىذا اؼبعيار للمرة األكُف، يتم تطبيق  - أ
 .كالتغيرات في التقديرات المحاسبية كاألخطاء

عند كجود أكثر من خطة هبب عرض أصوؿ كل خطة كالتزاماهتا عن اػبطط األخرل بشكل  - ب
 منفصل يف اؼبيزانية العمومية.

إذا قامت شركة معينة بشراء شركة أخرل، يعًتؼ اؼبشًتم باألصوؿ كااللتزامات الناشئة عن منافع ما  - ت
اؼبشًتاة بالقيمة اغبالية اللتزاـ اؼبنافع احملددة مطركحا منها القيمة العادلة بعد اػبدمة للمؤسسة 

 ألصوؿ أية خطة، كبتاريخ الشراء تتضمن القيمة اغبالية لاللتزاـ التعاقدم ما يلي:
  األرباح كاػبسائر االكتوائية اليت نشأت قبل تاريخ الشراء .سواء كانت داخل أك

 ؛ % 10خارج مدل الػ 
 دمة السابقة؛تكاليف اػب 
 .اؼببالغ اليت ظهرت كفق األحكاـ االنتقالية اليت َف تعًتؼ هبا اؼبؤسسة اؼبشًتاة 

 خطط المنافع المحددة-سادسا: األرباح كالخسائر االكتوارية
 هبوز للمؤسسة االعًتاؼ باألرباح كاػبسائر االكتوارية كما يلي :

ل أك مصرؼ إذا كانت األرباح ك اػبسائر االعًتاؼ جبزء من أرباحها ك خسائرىا االكتوارية كدخ
االكتوارية الًتاكمية الصافية كغَت اؼبعًتؼ هبا يف هناية فًتة إعداد التقارير السابقة )أم يف بداية السنة 

 اؼبالية اغبالية( تتجاكز أم من النسبتُت التاليتُت أيهما اعلي:
 10% لسنة؛من القيمة اغبالية اللتزاـ اؼبنافع احملددة يف بداية ا 
 10% .من القيمة العادلة ألصوؿ اػبطة يف نفس التاريخ 
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III- )إشكالية تقييم المزايا ما بعد انتهاء الخدمة )منحة الذىاب للتقاعد 
 III -1 :خطط االشتراكات المحددة   

حيث ىنا تلتـز اؼبؤسسة يدفع مسانبات منتظمة إُف صندكؽ خاص لصاٌف اؼبستخدمُت، كعادة تكوف يف 
مؤكية من األجر، كيف ظل ىذا النظاـ ال تكوف اؼبؤسسة مسؤكلية عن اؼببالغ اليت ستدفع شكل نسب 

 للمستخدمُت أك دفع مسانبات إضافية إذا َف يكن بصندكؽ مبالغ كافية لتسديد حقوؽ اؼبستخدمُت.
III -2                                                           :طريقة تقييم منحة الذىاب للتقاعد كفقا لخطط الخدمات المحددة 

لقياس االلتزاـ )يف اؼبيزانية العامة(، كاؼبصركؼ )يف  تنبؤيةكجود افًتاضات  ففي ىذه اغبالة يتطلب
، عالكة على ذلك يتم قياس التنبؤية كخسائرحسابات النتائج(، كىناؾ احتماؿ أف تظهر اإلرباح 

االلتزامات على أساس ـبصـو ألنو يبكن تسويتها بعد عدة سنوات من قياـ اؼبستخدمُت بتقدمي 
 خدماهتم.

من اجل ربديد كتقييم اؼببالغ الواجب االعًتاؼ هبا يف اؼبيزانية العامة كحسابات النتائج كفقا ػبطط اؼبزايا 
 13معلومات رئيسية كاليت سنقـو بدراستها يف احملور اؼبواِف بالتفصيل، كاؼبتمثلة يف: احملددة ال بد من توفر

  استخداـ األساليب التنبؤية إلجراء تقدير موثوؽ بو ؼببلغ اؼبزايا اليت حصل عليها اؼبوظفوف مقابل
اليت  خدمتهم يف الفًتات اغبالية كالسابقة، كىذا يتطلب أف تقـو اؼبؤسسة بتحديد مقدار اؼبنفعة

تعود للفًتات اغبالية كالسابقة كعمل تقديرات )افًتاضات تنبؤية( بشأف اؼبتغَتات الديبوغرافية )مثل 
نسبة تغَت اؼبستخدمُت كالوفيات( كاؼبتغَتات اؼبالية )مثل الزيادات اؼبستقبلية يف الركاتب كالتكاليف 

 الطبية( اليت ستؤثر على تكلفة اؼبزايا؛
 اـ أسلوب الوحدة اإلضافية اؼبقدرة من أجل ربديد القيمة اغبالية اللتزاـ خصم تلك اؼبنفعة باستخد

 اؼبزايا احملددة كتكلفة اػبدمة اغبالية؛
 ربديد القيمة العادلة ألصوؿ أم  خطة؛ 
  ربديد اؼببلغ اإلصباِف للمكاسب كاػبسائر التنبؤية كمبلغ األرباح كاػبسائر التنبؤية تلك اليت هبب

 االعًتاؼ هبا؛ 
 د تكاليف اػبدمة السابقة يف األحواؿ اليت وبدث فيها تغَت أك استحداث يف اػبطة؛ربدي 
  ربديد األرباح أك اػبسائر الناذبة يف األحواؿ اليت تكوف اػبطة قد مت تقليصها أك تغيَتىا أك

 تسويتها.
يف( ينشا كما هبب على اؼبؤسسة أف رباسب ليس فقط التزامها القانوين كلكن أيضا أم التزاـ ضمٍت )عر 

 من أم فبارسات غَت رظبية.
من اؼبفركض أف تقييم ىذه اؼبنحة يتم على مستول مديرية اؼبوارد البشرية كاليت تقـو بتحديد القيمة اغبالية 

 لاللتزاـ، كما يصاحبهما من تعديالت اليت تتمثل يف الفوارؽ التنبؤية، يبكن تلخيصها يف األيت:
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ي القيمة اغبالية بدكف خصم أية أصوؿ للخطة، للدفعات اؼبستقبلية ىأكال: القيمة الحالية لاللتزاـ: 
اؼبتوقعة اؼبطلوبة لتسوية االلتزاـ الناجم من خدمة اؼبوظف يف الفًتات اغبالية كالسابقة، حيث يتم تقييم 

كاليت هبب أف تكوف موضوعية كمتوافقة مع بعضها  االلتزاـ أك النفقة على أساس االفًتاضات اإلكتوارية
 بعض كتتمثل ىذه االفًتاضات يف األيت:ال
 :كاؼبتعلقة باػبصائص اؼبستقبلية للمستخدمُت السابقُت كاغباليُت كالذين  االفتراضات الديموغرافية

 ىم كحدىم اؼبؤىلُت للحصوؿ على ىذه االستحقاقات:
 الوافيات أثناء العمل؛ -
 دكراف اؼبستخدمُت كالعجز كالتقاعد اؼببكر؛ -
اؼبنتسبُت للخطة الذين ؽبم اغبق يف نسبة األعضاء  -

 اغبصوؿ على ىذه اؼبزايا؛
 معدالت اؼبطالبات دبوجب اػبطة الطبية. -

 :كاؼبتعلقة بػ:  االفتراضات المالية 
 نسبة التحيُت؛ -
 اؼبستويات اؼبستقبلية للركاتب كمزايا اؼبستخدمُت؛ -
 اؼبعدؿ اؼبتوقع للعائد على أصوؿ اػبطة. -

كضع االفًتاضات اؼبالية استنادا إُف التوقعات السوؽ يف تاريخ اختتاـ الدكرة ذبدر اإلشارة إُف أنو هبب  
اليت يتم فيها كضع ىذه االلتزامات، كما أنو يتم ربديد نسبة التحيُت لاللتزامات دبوجب استحقاقات ما 

فئة بعد التوظيف بالرجوع إُف معدالت السوؽ يف تاريخ اختتاـ الدكرة، على أساس سندات الشركة من ال
األكُف، أما يف البلداف اليت تكوف فيها نوع من السوؽ اليت ليست نشيط )يف تاريخ اختتاـ الدكرة( فيأخذ 

 دبعدؿ السندات اليت تطرحها الدكلة.
تقـو اؼبؤسسة باستخداـ أسلوب الوحدة ثانيا: طريقة التقييم اإلكتوارم لقياس التزاـ المزايا المحددة: 

لقيمة اغبالية اللتزامات اؼبزايا احملددة اػباصة هبا، كأسلوب تكلفة اػبدمة اغبالية اإلضافية اؼبقدرة لتحديد ا
)ىي الزيادة يف القيمة اغبالية اللتزاـ اؼبزايا احملددة الناصبة من خدمة اؼبوظف يف الفًتة اغبالية( أك تكلفة 

مة اؼبستخدمُت يف الفًتات السابقة اػبدمة السابقة)ىي الزيادة يف القيمة اغبالية اللتزاـ اؼبزايا احملددة ػبد
الناصبة يف الفًتة اغبالية من إدخاؿ أك إجراء تعديالت يف مزايا ما بعد هناية اػبدمة أك مزايا اؼبستخدمُت 
األخرل طويلة األجل، كقد تكوف تكلفة اػبدمة السابقة إما إهبابية )حيث يتم إدخاؿ اؼبزايا أك ربسينها( 

ؼبزايا القائمة( كتتناكؿ ىذه الطريقة كل فًتة خدمة فبا ىبلق زيادة كحدة أك سالبة )حيث يتم زبفيض ا
 14إضافية يف استحقاؽ اؼبيزة كتقاس كل كحدة بشكل منفصل لتكوين االلتزاـ النهائي.
 من أجل حساب القيمة اغبالية اللتزاـ اؼبؤسسة ذباه العٌماؿ عليها أف ربدد ما يلي:
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 (؛أجور هناية اػبدمة)الراتب النهائي -
 اؼبزايا اؼبستحقة؛ -
 االفًتاضات اؼبالية؛ -
 االفًتاضات الديبوغرافية؛ -
 عوائد أصوؿ اػبطة. -

 كتقيم كفقا للمعادلة التالية:
 
 
  احتماؿ اؼبؤسسة دفع × )اغبقوؽ اؼبًتاكمة من طرؼ العماؿ  لاللتزاـ=القيمة الحالية
 )استحداث(؛× االلتزاـ( 
 =األجر األخَت × األقدمية × نسبة منحة آخر اػبدمة  الحقوؽ المتراكمة من طرؼ العماؿ

 )األقدمية اغبالية/األقدمية الكلية(؛× 
  =احتماؿ التواجد يف × اة احتماؿ بقاء على قيد اغبياحتماؿ المؤسسة دفع االلتزاـ

 اؼبؤسسة أثناء سن التقاعد؛
 ( =1استحداث االلتزاـ )األقدمية اؼبستقبلية. -+ نسبة االستحداث 

 مثاؿ توضيحي:
 يف السنة )ف( تكوف االفًتاضات كما يلي:

  سنة؛ 65سن التقاعد 
  ؛ 2%نسبة اؼبنحة 
  لسنة؛5%نسبة تزايد األجور ثابتة سبثل 
  دج؛ 50000األجر اغباِف ىو 
  لسنة؛ %4نسبة بدكف ـباطرة 
 (؛94%)احتماؿ التواجد 6%نسبة دكراف العماؿ 
  (.98%سنة )احتماؿ البقاء على قيد اغبياة 2%نسبة الوفيات 

سنة علما أف عمره اغباِف  30( إف عمر العامل أثناء دخولو للمؤسسة ىو سبالنسبة للعامل )
 سنة. 50ىو 

/ف بالنسبة للمؤسسة اؼبتمثلة يف دفع منحة التقاعد 01/01فعند حساب التزامات التقاعد يف 
 )القيمة اغبالية لاللتزاـ( للعامل )س(، نقـو دبا يلي:

 من خالؿ الفرضيات السابقة قبد:

 نسبة استحداث االلتزاـ× احتماؿ دفع المزايا للعماؿ × القيمة الحالية اللتزاـ= مبلغ المزايا )الحقوؽ( المتراكمة من طرؼ العماؿ 
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 سنة. 20سنة=  30 -سنة  50= األقدمية 
 سنة. 15سنة=  50 -سنة  65= األقدمية المستقبلية 
 دج 100000 %=2×  50000=  151.05×  50000= األجر األخير 
 30 %=9815×  %9415= احتماؿ التواجد% 
 0.56=  151.04/ 1= استحداث االلتزاـ 
 0.56×  %30×  000001× سنة 35×  %2= /ف01/01القيمة الحالية لإللتزاـ  ×

20/35 
                           

 
دج يف جانب خصـو  6720/ف القيمة اغبالية لاللتزاـ تتمثل يف مؤكنة تقدر بػ 01/01يف تاريخ 

 .اؼبيزانية
 ( نقـو بنفس الشيء حيث:1/)ف+31/12كيف 
 سنة؛ 20سنة=  30 -سنة  50= األقدمية 
 =سنة؛ 14سنة =  51 -سنة 65 األقدمية المستقبلية 
 =دج؛ 100000= 1.9× 52500=  141.05× 52500 األجر األخير 
 =؛32% =9814 %×9414احتماؿ التواجد% 
 =؛0.58=  1/141.04استحداث االلتزاـ 
  32%× 100000× سنة35× %2= (1)ف+/31/12القيمة الحالية لاللتزاـ ×
0.58 ×21/35  

 
 

سبثل تكلفة  1/ف+01/01/ف كالقيمة اغبالية لاللتزاـ 31/12الفرؽ بُت القيمة اغبالية لاللتزاـ 
 التقاعد اليت ترفع من قيمة االلتزاـ ك توضع يف جانب اػبصـو أم:

 
 

،  تكلفة مالية كتكلفة الخدمة الحاليةىذه التكلفة تتكوف من  اليت توضع يف جانب اػبصـو
 15كذلك كما يلي:

 دج 6771/ف= 10/10القيمة الحالية لإللتزاـ
 

 دج 7811(= 0/)ف+10/07القيمة الحالية لاللتزاـ 
 

 دج 0181=  6771 -7811تكلفة التقاعد= 
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  ىي الزيادة خالؿ فًتة ما يف القيمة اغبالية اللتزاـ اؼبزايا احملددة اليت تنشأ ألف  مالية:تكلفة
اؼبزايا اؼبستحقة الدفع أقرب دبقدار سنة كاحدة إُف تسوية الربنامج. كيبكن اغبصوؿ عليها من 

عُت خالؿ ضرب نسبة االستحداث احملدد يف بداية الفًتة بالقيمة اغبالية لاللتزاـ مع األخذ ب
 االعتبار أم تغَت يطرأ على اإللزاـ.

  :ىي الزيادة خالؿ فًتة ما يف القيمة اغبالية اللتزاـ اؼبزايا احملددة اليت تكلفة الخدمة الحالية
   ربدث نتيجة ػبدمة اؼبستخدمُت يف الفًتة اعبارية.

 كبالرجوع إُف اؼبثاؿ السابق قبد: 
 
 

ف مع األخذ بعُت االعتبار استحداث -12-31بالرجوع إُف اؼبثاؿ السابق، اغبساب يف 
 سنة الباقية قبل اػبركج إُف التقاعد قبد أف:19لػ

 
 

إذف إف استعماؿ طريقة الوحدة اإلضافية اؼبقدرة تسمح بتقييم جيد اللتزامات اؼبؤسسة كبالتاِف 
 سبكنها من معرفة التكاليف اليت سوؼ تتحملها مستقبال.  

III -3 الفركقات التنبؤية 
الناذبة إف تطور القيمة اغبالية لاللتزاـ ك القيمة العادلة ألصوؿ اػبطة يبكن أف يظهر فوارؽ تنبؤم 

 16:من
 الفركقات بُت االفًتاضات التنبؤية السابقة ك ما مٌت ربقيقو؛ 
 التغَتات االفًتاضية. 

 من بُت أسباب ظهور ىذه الفركقات يبكن أف نذكر:
 نسبة دكراف العٌماؿ )مرتفعة أك منخفضة(؛ 
  تغَت الفرضيات اؼبتعلقة باألجور؛ 
   .نسبة العائد اغبقيقي لألصوؿ عما ىو متوقع 

بالتاِف ينبغي على اؼبؤسسة أف تعًتؼ  جبزء ؿبدد من اؼبكاسب كاػبسائر التنبؤية  كإيراد أك تكلفة اليت 
 تزيد عما يلي أيهما أعلى:

 10% من القيمة اغبالية اللتزاـ اؼبزايا احملددة )قبل خصم أصوؿ اػبطة(؛ 
 10% .من القيمة العادلة لألصوؿ خطة 

 .رىذه اغبدكد تدعى بػ حدكد الكوريدك 

769=  %4×  6771مالية=  تكلفة  

 

دج 800=  769 – 0181تكلفة الخدمة الحالية  =   
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اعبزء من اؼبكاسب كاػبسائر التنبؤية اليت سيتم االعًتاؼ بو لكل خطة مزايا ؿبددة ىو الزيادة اليت كقعت 
يف تاريخ تقدمي التقارير السابقة مقسم على معدؿ األعمار الباقية اؼبتوقعة  %10خارج حدكد كالبالغ 

 17للمستخدمُت اؼبشاركُت يف اػبطة.
حدكد لتقليل من آثار التغَتات الزمنية للتقييم، فإُف جانب طريقة ىو ا حدكد الكوريدكر كاؽبدؼ من
توجد طرؽ أخرل مقبولة ينتج عنها اعًتاؼ أسرع للمكاسب كاػبسائر شريطة أف يتم تطبيق  الكوريدكر

نفس األساس على كل من اؼبكاسب كاػبسائر كتطبيق األساس بشكل منتظم من فًتة ألخرل، كتشمل 
 18االعًتاؼ الفورم بكافة اؼبكاسب كاػبسائر التنبؤية. ىذه الطرؽ اؼبسموح هبا

 مثاؿ توضيحي:
 فمثال كبالعودة للمثاؿ السابق كبافًتاض أف بعض االفًتاضات قد طرأ عليها تغيَت:

  سنة؛ 65سن التقاعد 
 تغير(؛سنة 4.7%نسبة تزايد األجور ثابتة سبثل( 
  دج؛ 50000األجر اغباِف ىو 
  ؛2%نسبة اؼبنحة 
  تغير(؛سنة  %3نسبة بدكف ـباطرة( 
 (؛94%)احتماؿ التواجد  6%نسبة دكراف العماؿ 
  (؛98%سنة )احتماؿ البقاء على قيد اغبياة  2%نسبة الوفيات 
  ف 31/12يف األخَت نفًتض أف اؼبستخدـ س َف يتحصل على زيادة يف األجر يف/

 )تغير(.
 كبالتاِف فإف قيمة اؼبنحة حسب الفرضية اعبديدة ىي:

 سنة؛ 21سنة=  30 -سنة 51=األقدمية 
 سنة؛ 14سنة =  51 -سنة 65= المستقبلية األقدمية 
 دج؛  95000.00= 141.047× 50000= األخير األجر 
 ؛%32= %9814× %9414=التواجد احتماؿ 
 0.66=  1/141.03=االلتزاـ استحداث. 

 

 

 دج x 32%  x0.66=8427دج   x 35%  x95000 %2 قيمة المنحة الجديدة=
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إف الفرؽ الناتج بُت القيمة اغبالية لاللتزاـ ) اؼبنحة( يف هناية لفًتة قبل التغيَت  كالقيمة اغبالية 
دج. كيعترب ىذا  627=  7800 - 8427لاللتزاـ بعد التغيَت يسمى بالفرؽ التنبؤم كوبسب كما يلي :

 .الفرؽ كتكلفة تتحملها اؼبؤسسة
القيمة اغبالية لاللتزاـ بعد طرح القيمة العادلة لألصل اػبطة سواء إف الفركقات التنبؤية تسمح بتعديل 

 بالزيادة إذا كاف ربح أك بالنقصاف كاف خسارة.
III -4 صعوبات التطبيق 

تقييم منحة  بعد إعطاء نظرة على اؼبفهـو مزايا اؼبستخدمُت دبختلف أنواعها، كتركيزنا على مفهـو 
 يف بو معموؿ ىو كما التقٍت اعبانب على يعتمد اؼبفهـو الأف ىذا  استخلصنا الذىاب للتقاعد فقد

كما أف لو أثر على عدة مستويات  االفًتاضي، ك اؼباِف اعبانب علي يعتمد كإمبا احملاسيب الوطٍت  اؼبخطط
 ـبتلفة يف اؼبؤسسة أنبها اعبانب التنظيمي، كنظاـ اؼبعلومات، كاؼبوارد البشرية.

يتطلب سوؽ كاقعي الذم يرتكز أساسا على مبادئ  كاملة بصفة الواقع العملي يف تطبيقو كاف
كتفصيالت الواقع االقتصادم كباألخص مسألة ربديد االفًتاضات اؼبالية اليت ربتاج إُف سوؽ ماِف نشط، 
ككوف االقتصاد اعبزائرم كاؼبؤسسات االقتصادية ال ترقى إُف مستول ىذه اؼبعايَت كال توجد الظركؼ 

فاف معظم اؼبؤسسات اعبزائرية غَت مهيأة لتطبيقو لعدـ اؼبعطيات األساسية الذم  اؼبالئمة لتطبيقها
 .  يقتضيها ىذا اؼبفهـو

حىت فيما ىبص اؼبؤسسات الكبَتة اليت قامت بتقييم ىذه اؼبنح سيكوف ؽبا أثار سلبية على مردكديتها 
قبل ما قد يؤثر على نتيجة اؼبالية حيث أف إلزاـ اؼبشرع بتخصيص مؤكنة علما أهنا َف تكن مطبقة من 

اؼبؤسسة باعتبارىا تكاليف تظهر يف حسابات النتائج ككذا أمواؽبا اػباصة خاصة عند تطبيقها ألكؿ مرة 
ألهنا ستكوف أمواؿ ضخمة هبب على اؼبؤسسة زبصيصها ألالؽ العماؿ. ىذا دكف اغبديث عن التغَتات 

رات كاؼبعدالت ) نسبة الوفيات، الدكراف، معدؿ اؼبمكنة اليت يبكن أف ربدث من فًتة ألخرل يف التقدي
 التحيُت...( اؼبستخدمة يف حساب االلتزاـ.

 الخاتمة
إف تقييم مزايا اؼبستخدمُت حسب اؼبخطط احملاسيب الوطٍت َف بكن يأخذ بعُت االعتبار مؤشرات 

الوفيات باإلضافة التغَتات االقتصادية اؼبتمثلة يف معدالت دكراف العماؿ، معدالت االستحداث، نسب 
إُف عدـ استعمالو للقيمة العادلة فبا ينتج عنو تقييم غَت دقيق ؽبا ىذا ما يؤدم باؼبؤسسة إُف نتائج سلبية 

 اؼبتمثلة يف ما يلي:
 عدـ إعطاء نظرة صادقة يف القوائم اؼبالية ؛ 
 كقوع اؼبؤسسة يف مشاكل اجتماعية أم عدـ رضا العماؿ؛ 
  أم عدـ التنبؤ بالتكاليف اؼبستقبلية؛كذلك كقوعها يف مشكل تسيَت 
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  عدـ زبصيص مبالغ على شكل مؤكنات معًتؼ هبا يف اؼبيزانية العامة ىذا ما يؤدم
 باؼبؤسسة إُف مشاكل مالية أم ـباطرة السيولة.

أما فيما يتعلق دبزايا اؼبستخدمُت كفق النظاـ احملاسيب اؼباِف يف اعبزائر فإف مؤسسات اعبزائرية     
حظ عليها أهنا قامت فقط بتغيَت أرقاـ اغبسابات، أما طريقة التقييم فلم تتغَت كىذا راجع لعدـ من اؼبال

، كبالتاِف َف تصل  التحضَت اعبيد ؽبذا النظاـ من جهة كغياب اؼبؤشرات الالزمة لتطبيق ىذا اؼبفهـو
 اؼبؤسسات اعبزائرية بعد إُف اؼببتغى من تطبيق ىذا النظاـ.
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 كسيلة تسييرية حديثة في ظل عصر المعرفة اإلستراتيجيةاليقظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : la mondialisation offre l’avantage d’ouvrir l’entreprise à des marchés nouveaux et de 

lui en faciliter l’accès ,mais c’est aussi une entrée possible pour de nouveaux concurrents dont 

la réussite et la stabilité semble de plus en plus difficiles à anticiper et à maitriser .les mutation 

mondiales se révèlent des sources d’incertitudes multiples ,tant économiques et technologique 

que sociales.les hommes et les entreprises cherchent à les intégrer le mieux possible dans leur 

stratégie afin d’améliorer leurs performances futures.Aujourd’hui, l’ensemble des managers et 

experts en stratégie s’accordent à dire que la compétitivité devient la capacité de l'entreprise à 

réagir de manière flexible et rapide aux exigences du marché ,c’est qu’au carrefour de ces 

situations complexes et de ces mutations, l’entreprise a besoin d’un nouveaux Outil comme la 

veille stratégique qui permette d’alimenter leur prise de décision afin de mieux maitriser 

l’avenir, par la réduction des incertitudes et la construction d’une avantage concurrentielle « la 

flexibilité et la rapidité », un outil qui base sur « la bonne information aux bons destinataires 

aux bon moment ». 

 

ساعدت العوؼبة اؼبؤسسات يف االنفتاح كالنفاذ إُف أسواؽ جديدة، كمن جهة أخرل ظبحت بدخوؿ منافسُت، أين  :ملخص
أصبح ضماف النجاح كاالستقرار صعب التحكم فيو كتوقعو، فالتحوالت العاؼبية كشفت عن مصادر عديدة لعدـ التأكد سواء 

ؤسسات يهتموف بإدماج ىذه التحوالت قدر اإلمكاف يف إسًتاتيجيتهم اقتصادية ،تكنولوجية أك اجتماعية، كأصبح األفراد كاؼب
، معظم اؼبسَتين كاػبرباء يف اإلسًتاتيجية، يتفقوف بأف تنافسية اؼبؤسسة مرتبطة بقدرهتا على  لتحسُت أدائهم اؼبستقبلي.كاليـو

الت اليت سبيز البيئة اغبالية، اؼبؤسسة حباجة التفاعل مع متطلبات السوؽ بطريقة مرنة كسريعة، كيف مفًتؽ اغباالت اؼبعقدة كالتحو 
ماسة إُف كسيلة تسيَتية حديثة مثل اليقظة اإلسًتاتيجية تسمح بتغذية ازباذ القرار للتحكم اعبيد يف اؼبستقبل عن طريق تقليل عدـ 

علومة اؼبالئمة للشخص اؼبناسب يف التأكد كبناء ميزة تنافسية ىي ميزة اؼبركنة كالسرعة، ىذه الوسيلة اليت تقـو على مبدأ "إيصاؿ اؼب
 الوقت اؼبناسب".

 

 عالكة سلمى: أستاذة مساعدة قسم أ
 التسيير. كع التجارية. كع اإلقتصادية. ع كلية

 3جامعة الجزائر 
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 :مقدمة

كعميقة حيث أصبحت اؼبؤسسات تنشط اليـو يف بيئة أكثر تعقيدا يشهد العاَف ربوالت كتطورات مهمة 
تتسم بكونية كعاؼبية اؼببادالت كمبو قوم على الصعيد التكنولوجي كاؼبعلومايت أديا إُف تغيَتات ىامة يف 
النظاـ العاؼبي كلعل من ابرز ىده التغيَتات زيادة حدة اؼبنافسة كتعدد اؼبنتجات كتنوعها كأصبح الزبوف 

خيارات كاسعة كعديدة يف الشراء ؽبذا أصبح ىاجس اؼبؤسسات االقتصادية ىو كسب الزبائن من  يبلك
كلتحقيق ىدا ، خالؿ تقدمي أفضل كأجود اؼبنتجات كأحدثها كدلك لكسب ميزة تنافسية كديناميكية

اؽبدؼ كاف البد من تغيَت جدرم يف طرؽ تسيَت اؼبؤسسة باعتماد طرؽ جديدة تتماشى كمتطلبات 
العصر كاؼبنافسة اليت أصبحت النظاـ االقتصادم السائد يف العاَف حيث أصبحت قدرة اؼبؤسسات على 
النمو كالبقاء مرتبطة دبهاراهتا يف التنبؤ بالتغَتات اػبارجية كالتكيف معها ؽبدا كجب عليها أف تكوف على 

ليف كال بإعادة اؽبيكلة كلكن دراية دائمة هبده التغَتات فتحقيق السبق التنافسي اليكفي بتقليص التكا
 بتعلم التكيف كاالستجابة السريعة غباجات السوؽ ككيفية استعماؿ اؼبوارد بطريقة مثلى.

ىذا التكيف كاالستجابة السريعة يتطلب توفر اؼبعلومة اؼبناسبة يف الوقت اؼبناسب ما جعل اؼبؤسسات 
باعتبار اف اؼبعلومة أصبحت تعترب موردا تتسابق إُف استحواذ مصادر اؼبعلومات اؼبختلفة بشىت الطرؽ 

ىو من وبقق دلك يف اؼبؤسسة من خالؿ  اسًتاتيجيا ىاما هبب استثماره كنظاـ اليقظة اإلسًتاتيجية
مراقبة البيئة اؼبستمرة كبالتاِف ربديد ،ربليل كمتابعة كل اؼبؤشرات اغبالية كاؼبستقبلية من اجل االستجابة يف 

 لقرار اؼبناسب يف الوقت اؼبناسب.الوقت اؼبناسب ال ازباذ ا
 كؼبعاعبة ىدا اؼبوضوع نطرح اإلشكالية العامة التالية:

 ما مدل أىمية إرساء نظاـ يقظة إستراتيجية في المؤسسة في ظل التغيرات البيئية الحالية؟
 كسنحاكؿ اإلجابة على ىده اإلشكالية يف ىدا اؼبقاؿ من خالؿ التعرض إُف احملاكر التالية:

 باب حاجة اؼبؤسسة إُف نظاـ يقظة إسًتاتيجيةأس -1
 اإلطار النظرم لليقظة اإلسًتاتيجية-2
 ة يمراحل نظاـ اليقظة االسًتاتيج-3
 أىداؼ نظاـ اليقظة اإلسًتاتيجية-4
 شركط كعوامل قباح النظاـ-5
 أسباب حاجة المؤسسة إلى نظاـ يقظة إستراتيجية: -1

تظهر حاجة اؼبؤسسة إُف نظاـ يقظة إسًتاتيجية من خالؿ ضركرة التكيف مع التطورات كالتغَتات 
اؼبستمرة اليت تشهدىا بيئة األعماؿ اليـو كاليت تتسم بالتعقيد كالتداخل فبا جعل من الصعب ربديد من 
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اؼبعلوماتية كانت  نتج عن من ،ىل التطور التكنولوجي ىو الذم أدل إُف العوؼبة أك العكس، ىل الثورة
 نتيجة للتطور التكنولوجي. كلها تغَتات مًتابطة فيما بينها كسنتعرض ألنبها فيما يلي:

 :التطور التكنولوجي -أ
من أىم ظبات البيئة االقتصادية اؼبعاصرة ىو تنمية كنشر األساليب كالفنوف اإلنتاجية اليت تعتمد على 

ساسي لنمو النشاطات االقتصادية كتوسعها، كقد ازدادت أنبية التكنولوجيا اؼبتقدمة باعتبارىا احملرؾ األ
التكنولوجيا بسبب ثورة اؼبعرفة اليت تضمنت تطورا كاسعا يف اؼبعارؼ العلمية كبالذات ما يتصل منها 
جبوانب اؼبعرفة العملية كما تفرزه من تطورات تكنولوجيا متعددة كمتنوعة خاصة يف ؾباالت التقنية العالية 

،كتعٍت التكنولوجيا اعبهد اؼبنظم الذم يتضمن استخداـ نتائج البحث العلمي كالتطوير العلمي  اؼبستول
يف تطوير أساليب ككسائل أداء العمليات اإلنتاجية دبعناىا الواسع الذم يشمل اػبدمات كالنشاطات  

 1كافة كاليت يفًتض أهنا أكثر جدكل لالقتصاد كاجملتمع كأفراده 
جيا اغبديثة يف أمور أربعة أساسية ىي أهنا ذبعل من اؼبمكن اإلنتاج يف أم كقت كيف كتربز أثار التكنولو 

أم مكاف بأقل قدر من اػبامات، كالقدرة على تنويع اؼبنتجات كربقيق اقتصاديات اإلنتاج الكبَت يف 
فع كاستخداـ التكنولوجيا اغبديثة يهدؼ أساسا إُف زيادة جودة اؼبنتجات النهائية كر  2ذات الوقت 

 إنتاجية األداء داخل اؼبؤسسة فبا وبسن كيدعم اؼبزايا التنافسية اليت تتمتع هبا مقارنة مع منافسيها.
كبالتاِف يبكن أف يكوف التطور التكنولوجي فرصة للمؤسسة لكسب ميزة تنافسية جديدة كدعم مركزىا 

ديدا ؽبا كؼبكانتها إذا التنافسي يف السوؽ ادا عرفت كيف تتحكم كتتكيف معو ،كما يبكن أف يشكل هت
 تغافلت عنو ،كىنا تظهر حاجة اؼبؤسسة إُف نظاـ يهتم دبعرفة كرصد التطورات التكنولوجية كالتنبؤ هبا. 

 ازدياد حدة المنافسة -ب
نتج عن االنفتاح االقتصادم انتقاؿ الفنوف اإلنتاجية اؼبعتمدة على التكنولوجيا اؼبتقدمة إُف ـبتلف دكؿ 

ؼبؤسسات ذبد نفسها ؾبربة على اعتماد ىده التكنولوجيات اغبديثة كىدا ما اثر بشكل  العاَف، كأصبحت ا
كبَت يف ازدياد اؼبنافسة كخطر اؼبنافسُت، فبا أدل إُف جعل اؼبؤسسات تبحث عن ربقيق اؼبزايا التنافسية 

ط قوهتم لغرض ربقيق ىدؼ البقاء كدلك من خالؿ مراقبة اؼبنافسُت اغباليُت كاحملتملُت كربليل نقا
 كضعفهم من اجل مواجهتهم كاغبفاظ على اغبصة السوقية.

فنظرا للتغَتات السريعة اليت يعرفها البيئة خاصة التطورات التكنولوجية ، يبكن اف يتغَت ىيكل كطبيعة 
اؼبنافسة بسرعة ، كيبكن اف هتدد ىذه التطورات اؼبيزة التنافسية للمؤسسة اذا َف تستجب اك ال تستطيع 

 3تستجيب للتغَتاف 
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 المعلومة كالمعرفة: قانوف المنافسة الجديد -ج

تعد اآلف اؼبعلومة كاؼبعرفة االقتصاد بعينو،كأصبحت الدكؿ النقسم إُف دكؿ فقَتة كغنية بل إُف دكؿ سبلك 
 اؼبعرفة كأخرل السبلكها ،ؽبدا أصبح مبو كبقاء اؼبؤسسة مرتبط بالطريقة اليت ربدد كتدبر هبا اختياراهتا

اإلسًتاتيجية مزامنة مع التغَتات البيئية كىدا اليكوف اليـو إال بالتحكم يف اؼبعلومات كأكثر دقة باؼبعارؼ 
 اليت زبص البيئة من كل النواحي، فبا يسمح برؤية أفضل ؽبده البيئة كاقتناص الفرص اؼبتاحة.

 جل استغالؽبا قبل اآلخرين.كالتحكم يف اؼبعلومات يعٍت التسارع إُف استحواذ مصادرىا اؼبختلفة من أ
استغالؿ اؼبعلومة يعٍت صبعها،ربليلها كمعاعبتها عبعلها مناسبة كمالئمة الزباذ القرار،فبا يستلـز كجود نظاـ 
يف اؼبؤسسة كظيفتو األساسية اؼبراقبة الدائمة كاؼبنتظمة للبيئة، كىو نظاـ اليقظة اإلسًتاتيجية، كالدم أصبح 

تحسُت أداء اؼبؤسسة يف ظل التغَتات البيئية اغبالية كالتطورات اؼبتسارعة، كدلك ضركريا كدا أنبية بالغة ل
من خالؿ التنبؤ هبا كازباذ التدابَت الالزمة ؼبواجهتها كالتكيف معها باقتناص الفرص اؼبالئمة كذبنب 

 اؼبخاطر كالتهديدات احملدقة باؼبؤسسة.
التغَتات البيئة على كل اؼبستويات إذا أرادت فكل مؤسسة عليها أف تكوف قادرة على ربديد كمراقبة 

البقاء كاالستمرار كىدا مايربز  حاجتها إُف نظاـ اليقظة اإلسًتاتيجية الذم يهدؼ إُف إعالـ اؼبسئولُت يف 
 اؼبؤسسة بالتغَتات احملتملة يف البيئة كبالتاِف ازباذ القرار اؼبناسب يف الوقت اؼبناسب.

 :تراتيجيةاإلطار النظرم لليقظة اإلس -2
 نشأة كتطور مصطلح اليقظة االستراتيجة: -أ

كاليت تعٍت اغبراسة كاؼبراقبة احملكمة  vigilanceأصل كلمة اليقظة يوناين كىي كلمة مشتقة من كلمة 
، أف تكوف يف حالة استعداد لرصد  4كاؼبنتبهة كاؼبهتمة بشيء ما كاليقظة تعٍت حالة الوعي أم عكس النـو

شيء ما قد وبدث من دكف أف تعرؼ ما ىو بالضبط كاليقظة من مصطلحات االقتصاد اعبزئي،كاذاا 
رجعنا إُف جذكر اؼبصطلح فإننا قبد استعماؿ مصطلحات مثل الذكاء االقتصادم كالذكاء التنافسي من 

لو سكسونية مند هناية اغبرب العاؼبية الثانية،كمصطلح الذكاء ىنا يعٍت استعالـ طرؼ مؤسسات أقب
 اؼبعلومة كالتجسس كليس قدرات الفرد كما نستعملو باللغة الفرنسية.

من القرف اؼباضي،انتشر اؼبصطلح يف بعض البلداف مثل  80كمع هناية سنوات الثمانينات
 اليت ازبذتو كمحرؾ اسًتاتيجي لتطورىا كقباحها التجارم. الياباف،أؼبانيا،السويد كالواليات اؼبتحدة

كالبحث عن أكؿ األعماؿ اؼبتعلقة باليقظة يعود إُف الواليات اؼبتحدة حيث استعمل اؼبؤلفوف خالؿ 
 5سنوات الثمانينات تسميات ـبتلفة باللغة االقبليزية أنبها:
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- Environnemental Scanning,Lenz et Engledow 1885-1986.                                             

- Environnemental intelligence, Stollefs 1982.                                                                 

- Business intelligence, Gilad et Gilad 1986.                                                                    

- Environnemental analyse, Lenz et Engledow 1985/1986.                                             

- Stratégie Environnemental Scanning, Stoffles 1982.                                                     

- Stratégique information scanning.                                                                               

 أكؿ من طٌور مصطلح اليقظة يف اإلصدار األكؿ لكتابو  Humbert lescaكيف فرنسا كاف 

System d'information pour le Management Stratégique de l'entreprise    سنة
سنة   Veille Stratégique l'intelligence de l'entrepriseكبعد ذلك طوره يف كتاب  1986
كما ىناؾ عدة مؤلفُت آخرين اىتموا بتوضيح كنشر اؼبصطلح كاعبدكؿ التاِف يوضح تطور   1994

 اؼبصطلح مع الزمن مع توضيح اؼبؤلفُت اؼبعنيُت ،التسمية اؼبتبناة للمصطلح،

 تطور مصطلح اليقظة اإلسًتاتيجية :1اعبدكؿ رقم

 األىداؼ التعريف التسمية المؤلفوف/ السنة
Sutton 1988 

Gibbons,prescott 1996 
Fleisher et al  2007 

 الذكاء التنافسي
Compétitive 
intelligence 

مسار صبع اؼبعلومات اؼبتعلقة بالبيئة التنافسية 
 اؼبنافسُت كشركط اؼبنافسةربليل  سَتكرة اليقظة النشطة الذكاء البيئي

Porter 1980 
Keiser 1987 

 الذكاء التنافسي
Competitor 
intelligence 

بناء كتطوير إسًتاتيجية التغيَت اليت هبب أف 
 يتبناىا اؼبنافس للتجاكب مع تغَتات البيئة

ربليل رد الفعل احملتمل لكل 
 منافس للتغَتات البيئية

Gilad 1986 
Fleisher et al 2007 

 الذكاء التجارم
Business 

intelligence 

ىو النشاط اؼبتعلق جبمع اؼبعلومات من البيئة 
اػبارجية قصد اغبصوؿ عن اؼبعلومات 
 الضركرية لعملية ازباذ القرار الذكاء البيئي

اؼبعلومات اجملمعة زبص 
اؼبنافسُت اغباليُت كبعض 

 اؼبيادين

Snyder 1981 
Namus 1982 
Elenkov 1997 

Milwaukee 2000 
Nitse,dishman,saxby 2002 

 اليقظة البيئية
Environmental 

scanning 

ىي النشاط اؼبتعلق بتحليل كل اؼبعلومات 
بكل القطاعات اليت ؽبا عالقة بنشاط 

اؼبؤسسة كاؼبمكن أف تقود زبطيط مستقبل 
 اؼبنظمة

اؼبيادين اؼبعنية ىي 
اؼبنافسوف،اؼبوردكف،اؼبستهلكوف، 
التكنولوجيا،التشريعات إضافة 

إُف الشركط االقتصادية 
السياسية االجتماعية 

 كالديبوغرافية
Ines boulifa tamboura ,op cit . p47. 
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نالحظ من اعبدكؿ السابق اختالؼ التسميات كاالىتمامات إال أف اليقظة اإلسًتاتيجية ىي الًتصبة 
مع كجود عدة مصطلحات أخرل ؽبا نفس اؼبعٌت أال كىو   environmental scanningؼبصطلح

مراقبة البيئة اػبارجية بغرض اغبفاظ على مكانة اؼبؤسسة كتطويرىا، كاليقظة ليست ىي اؽبدؼ بعينو 
 .6لدعمو استعملتكلكن ىي عبارة عن نشاط دعم لإلدارة كمهمتها ىي النشاط الذم 

 أشكاؿ اليقظة اإلستراتيجية: -ب
اإلسًتاتيجية عدة أشكاؿ ألنظمة يقظة فرعية، كل منها ىبتص دبجاؿ أك قطاع معُت ،كىناؾ تضم اليقظة 

إصباع كبَت بُت اؼبؤلفُت على أربعة أشكاؿ لليقظة ىي: اليقظة التجارية، اليقظة التكنولوجية ، اليقظة 
 7التنافسية كاليقظة البيئية.

لبيئة اليت تعمل فيها اؼبؤسسة ككل شكل يف ؾبالو ىذه األنظمة الفرعية هتتم دبراقبة كل عناصر القطاع كا
اػباص. فلوضع اإلسًتاتيجية، اؼبؤسسة حباجة إُف معلومات عن مكونات بيئتها اليت هتدد بقائها كمبوىا ك 
اؼبتمثلة يف القول التنافسية اػبمسة كلذلك توضع أنظمة يقظة خاصة بكل قوة تنافسية ؼبراقبتها كمتابعتها 

 كىي مرتبطة هبا :
 اليقظة التكنولوجية:-1-ب

كتعٍت اعبهود كالوسائل اليت تسخرىا اؼبؤسسة كالتصرفات اليت تقـو هبا هبدؼ رصد كل التطورات ككل 
 8التجديدات اليومية يف اجملاالت التقنية كالتكنولوجية اليت هتمها يف اغباضر أك اؼبستقبل.

ت داخل اؼبؤسسة، فاؼبنتج يرفق دائما بيقظة كتساىم اليقظة التكنولوجية يف توجيو األحباث أك اإلبداعا
تكنولوجية على طوؿ دكرة حياتو، كاإلبداع التكنولوجي يؤثر على دكرة حياتو، كإنباؿ التغَتات 

 التكنولوجية اؼبرتبطة باؼبنتج أك احد عناصره تؤدم إُف فقداف ميزة اؼبنتج كبالتاِف زكالو كظهور البديل.
غَتات كالتطورات التكنولوجية كالتقنية، تستطيع حيازهتا قبل منافسيها كلذلك فاؼبؤسسة اليت تًتصد الت

 كبالتاِف ربمي منتجها كتعدؿ فيو لتطيل من دكرة حياتو أك تنتج منتج جديد .
 اليقظة التنافسية:-2-ب

تساعد اليقظة التنافسية اؼبؤسسة يف صبع كالبحث عن اؼبعلومات اليت تسمح بتحديد منافسيها اغباليُت 
كاحملتملُت، كالفهم اعبيد لنقاط قوهتم كضعفهم، كما تعطي للمؤسسة إمكانية اؼبعرفة التامة إلسًتاتيجية 

 9ىؤالء اؼبنافسُت فبا يسمح ؽبا بازباذ قرارات تؤثر على مستقبلها.
أم أف اليقظة التنافسية هتتم جبمع اؼبعلومات اػباصة باؼبنافسة كاؼبنافسُت من كل النواحي 
)التكاليف،اؼبوردين، الزبائن، اؼبنتجات، طرؽ التسيَت، طرؽ اإلنتاج، اؼبوارد البشرية، اؼبوارد اؼبالية، 
العالقات ،اؼببيعات ..........(كربليلها كمعاعبتها لتصبح مفيدة الستعماؽبا يف عملية كضع اإلسًتاتيجية 

 التنافسية كعموما تسمح اليقظة التنافسية للمؤسسة ب  :
 ًتاتيجيات ذبارية كتسويقية أكثر كفاءة .تبٍت اس -
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 ربديد اؼبنافسُت األكثر خطورة. -
 التنبؤ حبالة اؼبنافسة داخل القطاع يف اؼبستقبل. -
 التنبؤ بالداخلُت احملتملُت. -

كىذا ما هبعل اؼبؤسسة السابقة إُف اقتناص الفرص اؼبوجودة يف البيئة أك اليت يبكن أف تنشا ،كبالتاِف  
 تساعدىا على النمو كالبقاء كالريادة. كسب ميزة تنافسية

 اليقظة التجارية:-3-ب
ىذا الشكل من اليقظة يهتم دبراقبة كترصد الزبائن كاؼبوردين، كيسمى أيضا باليقظة التسويقية ألنو يهتم 
بكل ما يتعلق بالسوؽ.كىي النشاط الذم تدرس بو اؼبؤسسة العالقة: موردين، زبائن، الكفاءات اعبديدة 

 10، معدالت مبو السوؽ........اٍف، كذلك من اجل البحث عن:يف السوؽ
 حاجات مستقبلية. -
 زبائن جدد. -
 موردكف جدد. -
 منتجات جديدة. -

أم انو جبمع اؼبعلومات عن حاجيات الزبائن، آرائهم، كتطلعاهتم اؼبستقبلية يف اؼبنتج كربليلها ، يبكن 
لنوع من اليقظة يطبق يف اؼبؤسسة دبجرد ما أف التنبؤ دبنتجات اؼبستقبل كالتسابق كبو إنتاجها. كىذا ا

يصبح عندىا عدد مهم من الزبائن، كتكوف يف سوؽ تسوده منافسة حادة كىو سهل التطبيق الف 
 اؼبعلومات اػباصة باؼبنتجات كالزبائن متوفرة كال تتطلب العناء الكبَت.

 اليقظة البيئية:-4-ب
اعبة كالنشر للمعلومات الصادرة من البيئة الداخلية تطبق اليقظة البيئية بغرض البحث، اعبمع، اؼبع

 11كاػبارجية للمؤسسة كتركز على العوامل االجتماعية، الثقافية، القانونية كالسياسية........
فبعد زبصيص األشكاؿ السابقة لليقظة، فكل ما تبقى يف البيئة من متغَتات هتتم بو اليقظة البيئة، كما 

كيف الواقع اؼبسَتين يهتموف أكثر باؼبتغَتات السابقة) اؼبنافسة، اؼبوردكف،  تسمى أيضا اليقظة العامة،
الزبائن، البدائل كالداخلوف اعبدد(، كلكن من الضركرم أيضا االىتماـ باؼبتغَتات الباقية، فقد اتضح أف 

 االقتصاد ىو اقتصاد سياسي. كمن أىم اؼبتغَتات اليت هتتم هبا اليقظة البيئية:
 جتماعية كالثقافية.اؼبتغَتات اال -
 اؼبتغَتات التشريعية كالقانونية. -
 اؼبتغَتات السياسية. -

فاليقظة البيئية امشل من األشكاؿ السابقة ألهنا تشمل عدة ؾباالت كتعترب صعبة التطبيق نوعا ما نظرا 
لتعدد اؼبعلومات كتنوعها كاختالفها، حيث تتطلب تركيزا ككقتا كإمكانيات اكرب عبمعها كربليلها لذلك 
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ظة الثقافية، اليقظة السياسية، قبد بعض اؼبؤسسات تعتمد أنظمة فرعية لليقظة البيئية، فهناؾ مثال: اليق
 اليقظة القانونية، كاليقظة االجتماعية.

عموما ىذه ىي أىم أشكاؿ اليقظة اإلسًتاتيجية يف اؼبؤسسة، كليس من الضركرم أف تتوفر كلها بل 
تطبق اؼبؤسسة األشكاؿ اليت تتالءـ مع طبيعة نشاطها أك كضعيتها اؼبالية، السوقية، كفاءاهتا البشرية، 

نولوجيا اؼبعتمدة......، كلكن األىم ىو أف يكوف ىناؾ تنسيق بُت كل أشكاؿ اليقظة اإلسًتاتيجية التك
كاف اختلفت اىتمامات كل شكل، فهي هتدؼ صبيعها إُف ربقيق ىدؼ اسًتاتيجي موحد لصاٌف 

 اؼبؤسسة عامة.
كمعاعبة كنشر كما نستخلصو انو مهما كاف شكل اليقظة فإهنا كلها عبارة عن عملية صبع ،ربليل،

 اؼبعلومات الستعماؽبا يف ازباذ القرارات، كىذه ىي مراحل اليقظة.
 مراحل اليقظة اإلستراتيجية: -3

دبا أف اليقظة عبارة عن نظاـ معلومات مفتوح على اػبارج فهذا يعٍت أهنا عملية أك سلسلة من اؼبراحل 
للمعلومة إضافة إُف عدة مراحل كسطية ،لذا اختلفت اؼبتتالية تبدأ باعبمع ،التحليل ،النشر ،كاالستعماؿ 

 النماذج اؼبقًتحة لنظاـ اليقظة اإلسًتاتيجية من طرؼ الباحثُت ، كعموما يبر النظاـ باؼبراحل التالية:
 تحديد االحتياجات من المعلومات: - أ

معلومات  قبل عملية صبع اؼبعلومات هبب أكال ربديد احتياجات اؼبؤسسة منها، أم ربديد ما تريد من
 بالضبط.

ربديد االحتياجات ىي العملية اليت يتم من خالؽبا ربديد جزء من البيئة اػبارجية اليت يهم اؼبؤسسة 
كنشاطها أم الًتكيز على شرائح معينة من البيئة  اليت سبثل أنبية ذات أكلوية ؽبا يف الوقت الراىن ، كما 

اغبصوؿ عليها كتركيز كل االنتباه كاعبهود  هتتم ىذه اؼبرحلة بتحديد  نوع اؼبعلومات اليت هبب
 ،كذلك باإلجابة على األسئلة التالية:12عليها

 ماذا تريد؟ -
 من تراقب؟ -
 كيف تراقب؟ -

ربديد االحتياجات من اؼبعلومات يعٍت تقليص ميادين كمواضيع اؼبعلومات إُف اقل عدد فبكن حبيث 
 عدة مراحل كسطية كضركرية ،أساسها: كتضم ىذه اؼبرحلة  13يصبح باإلمكاف التحكم فيو كإدارتو

 ربديد األىداؼ اؼبرجوة بدقة شديدة كاليت تعرب عن موضوع أك مواضيع اليقظة. -
إعداد خطة البحث: كىي تقسيم األىداؼ احملددة سابقا إُف عدة ؿباكر كحبث كاليت تعطي األىم  -

 الواجب معرفتو من اؼبعلومات.
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يكفي كيبقى اؼبوضوع كاسع كلذلك من الضركرم ربديد ربديد اؼبؤشرات: فتحديد ؿباكر البحث ال  -
 مؤشرات من اجل كل ؿبور حبث.

كاؼبؤشرات ىي عبارة عن أفعاؿ يبكن مالحظتها ، تعطي معلومات عن ؿبور البحث احملدد بتحديد من 
يقـو بالبحث عن اؼبعلومات اػباصة بكل مؤشر كاؼبصدر اؼبستعمل عبمع اؼبعلومات ، كىذا مايسميو 

دبرحلة االستهداؼ يف مبوذجو ؼبراحل اليقظة اإلسًتاتيجية، حيث يقسم مرحلة االستهداؼ إُف ليسكا 
 14حصتُت:

استهداؼ اؼبعلومات اليت نبحث عنها، حيث يتم فيها استهداؼ فبثلي البيئة إضافة إُف  :1الحصة  -
 استهداؼ مواضيع اليقظة اليت نريد االستعالـ عنها.

ىي مصادر اؼبعلومات اليت هبب تفحصها للحصوؿ على اؼبعلومات كذبيب عن السؤاؿ: ما :2الحصة  -
 اؼبتعلقة باؼبواضيع اؼبستهدفة؟.

كاليت سبثل جزء من البيئة الذم Cibleكحسب ليسكا فاف نتيجة االستهداؼ ىي كثيقة تسمى اؽبدؼ  
 غيَت.قررت اؼبؤسسة أف تضعو ربت رادا رىا كمراقبتها ، كاؽبدؼ ديناميكي أم قابل للتعديل كالت

 جمع المعلومات أك التعقب: - ب
بعد ربديد حاجة اؼبؤسسة  من اؼبعلومات كاستهداؼ اؼبؤشرات الضركرية، يتم البحث عن اؼبعلومات 
اؼبالئمة داخل اؼبؤسسة أك خارجها ، كلكي تكوف العملية منظمة كفعالة كجب أكال كضع خطة للعمل  

 اؼبعلومة اؼبالئمة.  يصل إُفكي اليضيع الباحث يف الفوضى كيضيع الوقت من غَت أف 
ىذه اػبطة أساسها أخذ كل مؤشر على حدا كترتيبها حسب الشخص اؼبسئوؿ عن البحث عنها أك 

 .15اؼبتعقب ،حيث مبيز بُت نوعُت من اؼبتعقبُت، متعقب ميداين كمتعقب 
 16لى:كيف ىذه اؼبرحلة يتم ربديد األشخاص الذين ىم على اتصاؿ دبصادر اؼبعلومات كالقادرين ع

 الولوج إُف مصادر اؼبعلومات احملددة سابقا. -
 اختيار اؼبعلومات. -
 التفتيش عن مصادر جديدة للمعلومات.    -

كمصادر اؼبعلومات عديدة كمتنوعة من رظبية كغَت رظبية، داخلية كخارجية، فأكؿ مصدر عبمع اؼبعلومات 
نا معلومات ـبزنة مت صبعها من قبل، يكوف مصدرا داخليا من قلب اؼبؤسسة ذاهتا ،ألنو أحيانا تكوف لدي

استعملت أك َف تستعمل كتفيدنا اآلف، بعدىا يتم اللجوء إُف مصادر خارجية بعضها يكوف سهل 
 التفحص كاآلخر صعب أك مستحيل، ككلما كانت اؼبعلومة مهمة زادت صعوبة اغبصوؿ عليها .

 كمن أىم اؼبصادر اػبارجية للمعلومات نذكر ما يلي:
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خارجية رظبية: كىي اؼبصادر اؼبسموح االطالع عليها للعامة كاليت تكوف اؼبعلومة فيها متوفرة مصادر  -
يف حامل كرقي أك الكًتكين، من أنبها: الصحافة، الكتب، اإلنًتنت، ككاالت اإلعالـ األخرل، بنوؾ 

 اؼبعطيات، براءات االخًتاع، دراسات ؿبللُت ـبتصُت...........
ية: التكوف متوفرة على حامل كرقي أك الكًتكين ،بل يتم ربصيلها من خالؿ مصادر خارجية غَت رظب -

اؼبقابالت الشخصية أك اؼبراقبة كاؼبالحظة الدائمة ؽبذه اؼبصادر كمن أنبها: اؼبنافسوف، اؼبوردكف كالزبائن، 
اؼبهمات كرحالت الدراسة، اؼبعارض كالصالونات، اؼبنتديات كاللقاءات، اؼبًتبصوف، اؼبوظفوف 

 عبدد..............ا
 تحليل المعلومات: -ج

إف اؼبعلومات اليت مت صبعها تكوف بالنسبة للمؤسسة كمعطيات خاـ، معظمها ليس ؽبا معٌت، مشتتة 
كمتنوعة، اليبكن أف تستعمل مباشرة يف عملية ازباذ القرار إال بعد معاعبتها كربليلها هبدؼ إعطائها معٌت 

 كقيمة.
  17ب لغرض االستعماؿ، كاؽبدؼ من اؼبعاعبة ىو إهباد أجوبة لألسئلة اؼبطركحة.اؼبعاعبة تعٍت فرز كترتي

فأكؿ عملية هبب تنفيذىا أماـ الكم اؽبائل من اؼبعلومات اليت تصل اؼبؤسسة ىي الفرز، كالفرز يعٍت 
 االختيار، أم االحتفاظ فقط باؼبعلومات اليت هتم مستعمليها يف اؼبؤسسة.

صفات معينة يقـو على أساسها تقييم اؼبعلومة، إذ يتم الفرز الختيار األكثر قيمة كاالختيار يعٍت كجود 
 18من حيث اؼبعلومة كمصدرىا.

 كدبعرفة قيمة اؼبصدر كقيمة اؼبعلومة يبكن ربديد مدل مصداقية اؼبعلومة كىذا لضماف مالءمتها كصحتها.
اس تشخيص ظواىر كاملة انطالقا من ثاين عملية ىي تفسَت كتركيب اؼبعلومات، فالتفسَت يقـو على أس

بعض األفعاؿ اؼبدركة، كأحيانا اليكوف ىناؾ أم ارتباط بينها ، كىو يتطلب معارؼ كخربات لوضع 
 فرضيات تعرب عن ظواىر ستقع انطالقا من بعض اؼبؤشرات.

جهد   التفسَت يعٍت إعادة إنشاء الصورة العامة األصلية باالعتماد على بعض القطع فقط، كىذا يتطلب
 كبَت إما من التخيل كإما التوفر على مراجع ىامة للنماذج.

 أما الًتكيب فيعٍت االنتقاؿ من ؾبموع اؼبعلومات اػباـ أك اؼبفسرة إُف كل متناسق كمتكامل.
فبعد تفسَت اؼبعلومات تأيت مرحلة الًتكيب كاليت هتدؼ إُف إعطاء معٌت أكثر للمعلومات من خالؿ 

 نافس ما باالعتماد على اؼبعلومات اجملمعة بشكل منفصل كاؼبفسرة.إعداد مثال تقرير عن م
بصفة عامة ، الًتكيب ىو كثيقة مكتوبة كؿبررة، موجهة للقراءة إُف اؼبخاطب الذم وباكم احملرر على 

 19أساس ىذه الوثيقة، ؽبذا كاف البد من توفر قواعد أساسية لتحرير ىذا الًتكيب بصفة جيدة.
فرز، انتقاء، ترتيب، تفسَت، كتركيب هتدؼ إُف ربويل اؼبعطية اليت مت صبعها إُف فكل ىذه العمليات: 

 معلومات ؽبا قيمة كتأثَت على القرار هبب إيصاؽبا إُف أصحاب القرار.
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 نشر المعلومات: -د
اؼبرحلة السابقة اليكوف ؽبا أم فائدة كقيمة إذا َف يتم نشر ىذه اؼبعلومات إُف أصحاب القرار اؼبناسبُت 
يف الوقت اؼبناسب كيف الشكل اؼبالئم، كلكن قبل ذلك يتم زبزين ىذه اؼبعلومات يف أشكاؿ ـبتلفة 

 حسب اغباجة إليها.
زبزين معلومات كمعارؼ اليقظة ىو شرط أساسي ضركرم لتقومي كاستغالؿ ىذه اؼبعلومات، فهو هبسد 

  ألشخاص اؼبسموح ؽبم.كضعها ربت التصرؼ فبا هبعل االطالع عليها سهل يف كل كقت من طرؼ ا
فاؼبعلومات كاؼبعارؼ اليت مت استقباؽبا من التحليل هبب أف يتم حفظها كزبزينها كي ال تضيع مهما كاف 
شكلها كنوعها لبناء بنك معلومات كمعارؼ خاص باؼبؤسسة،كيتم ذلك إما يف كسائل الكًتكنية أك كرقية 

أصحاب القرار كىم من يقوموف بتحويل ىذه بطريقة ذبعل  اؼبعلومات جاىزة للنشر كالتوزيع إُف 
اؼبعلومات كاؼبعارؼ إُف أفعاؿ ، ككفاءة التوزيع مرتبطة دببدأ " توزيع اؼبعلومة اؼبناسبة للشخص اؼبناسب يف 

 الوقت اؼبناسب كبالشكل اؼبناسب".
 ىذا النشر يتم باستعماؿ كسائل متعددة تسمى دبنتجات اليقظة كتأخذ أشكاؿ عديدة:

كىي اؼبعلومات اليت مت تدكينها يف حوامل كرقية مثل: ؾبلة الصحافة، رسالة الورؽ:  -
اؼبعلومات ، اعبرائد الداخلية ، ملفات اؼبعلومات اإلسًتاتيجية ، بياف الزيارات أك تقارير 

 اؼبهاـ....
 اغبوامل االلكًتكنية: باستعماؿ االنًتنت أك االنًتانت. -
 ، الندكات ، اؼبؤسبرات ، احملاضرات ، التكوين...التوزيع اؼبباشر: عن طريق االجتماعات  -

كتعترب الوسائل اؼبباشرة يف نشر اؼبعلومات أقول الوسائل أك أغناىا كتؤدم إُف زيادة قيمة اؼبعلومات كبركز 
 كاغبوار. آفاؽ جديدة للبحث من خالؿ التناقش

 تنشيط اليقظة: -ق
ضها البعض ، لذا كجب تنسيقها كتنظيمها ككضع إف اؼبراحل السابقة لليقظة ىي متسلسلة كمًتابطة ببع

اتصاؿ بينها كىذا ما يسمى بتنشيط اليقظة، كالشخص اؼبكلف هبذا التنشيط يسمى اؼبنشط كىو يربط 
نشاطات كل فبثل كيضمن استمرارية كتنسيق دكرة اؼبعلومات )ربديد األىداؼ، اعبمع، اؼبعاعبة كالنشر(، 

 20كيبكن سرد مهاـ اؼبنشط فيما يلي:
 تقوية نشاط فبثلي اليقظة ) باألخص اؼبتعقبُت اؼبيدانيُت(. -
 إنعاش كتطوير خلية اليقظة كربفيز اؼبمثلُت. -
 ضماف متابعة طلبات اؼبعلومات من طرؼ أعضاء اؼبؤسسة. -
 اقًتاح مصادر جديدة للمعلومات. -
 التنسيق بُت ـبتلف اؼبراحل كفبثلي العملية كالربط بينها . -
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 اؼبعلومات كانتقاؽبا كالعمل على أف التبقى الغَت ضركرية منها ـبزنة.متابعة مسار  -
كلكي يتمكن اؼبنشط من الربط كالتنسيق بُت فبثلي اليقظة كإقناعهم دبهامهم، عليو أف يتوفر على مهارة 
يف طريقة االتصاؿ باألخريُت كالتحاكر معهم، إضافة إُف ضركرة سبتعو بكفاءات تنظيمية كصرامة شديدة 

 ليت يتطلبها دكره األساسي كىو اؼبتابعة كالتنسيق.كا
 أىداؼ اليقظة: -4

إف أم كسيلة تسيَتية تطبقها اؼبؤسسة تسعى من كرائها إُف ربسُت أدائها كتعزيز كضعيتها التنافسية لكي 
تبقى كتنمو يف بيئة تنافسية البقاء فيها لألقول، كاليقظة ىي كسيلة تسيَتية حديثة نوعا ما، خاصة يف 
البلداف العربية، لذا فاف بعض أىدافها قد ربققت كاؿ بعض اآلخر ينتظر أف يتحقق على اؼبدل الطويل، 

 كأغلب أىداؼ اليقظة نوعية .
تبٌت أىداؼ اليقظة على أنبية اؼبعلومة اليت يوفرىا النظاـ كاليت تظهر جليا يف تأثَتىا على القرار 

بدكره يؤدم إُف ربقيق األىداؼ األخرل اليت ربسن أداء  االسًتاتيجي، ىذا األخَت إذا كاف صائبا فانو
 اؼبؤسسة، كمن أىم ىذه األىداؼ نذكر مايلي:

 دعم اإلستراتيجية: - أ
تعترب اليقظة أحد عناصر صياغة اإلسًتاتيجية الثالثة األكثر أنبية ، كىي كسيلة كنتائجها هتدؼ إُف 

إلنذارىا يف الوقت اؼبناسب ، انتهاز الفرص كعدـ إقباح األنشطة كالقرارات اؼبتعلقة دبستقبل اؼبؤسسة 
التفا جئ ، فعندما يتعلق األمر بازباذ قرارات مهمة مثل كضع اإلسًتاتيجية أك تغيَتىا فاليقظة تسمح 

 21بازباذ أحسن القرارات، كبتنفيذىا كتقليل اؼبخاطر.

 اكتساب ميزة المركنة كالسرعة: - ب
عة أك الوقت، فالوقت ىو السلعة األكثر ندرة ألنو السلعة تضمن اليقظة للمؤسسة التميز بعامل السر 

 الوحيدة اليت النستطيع إنتاجها ، إعطاءىا تبادؽبا كال بيعها.
فنظرا لديناميكية البيئة كالسرعة يف تقليد اؼبنتجات، يلعب الوقت دكرا أساسيا يف أداء اؼبؤسسة يف ظل 

فعل السريع أساسيات ىذه اؼبنافسة اغبديثة، كىنا يظهر دكر اؼبنافسة اغبديثة، كتعترب اؼبراقبة ،الفهم كرد ال
نظاـ اليقظة جليا، فمن خالؿ اؼبراقبة اؼبستمرة للبيئة كترصد التغَتات كالتنبؤ هبا ، تكوف اؼبؤسسة السباقة 
إُف التكيف مع ىذه التغَتات بناءا على اؼبعلومات اليت مت رصدىا، فتتخذ اإلجراءات الالزمة القتناص 

قبل منافسيها كإنتاج منتج جديد أك إدخاؿ تعديالت على اؼبنتج اغباِف فبا يتماشى كمتطلبات  الفرص
 التغَت كطلبات الزبائن.

فهذا اؽبدؼ ىو الذم يشرط ميزة اغبداثة يف قيمة اؼبعلومة، أم ضركرة توفر اؼبعلومة يف الوقت اؼبناسب فبا 
كبالتاِف كسب ميزة السرعة يف رد الفعل ؼبواجهة التغَتات يسمح بزيادة سرعة عملية ازباذ القرار العملي 

 البيئية .
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 اإلبداع: -ج
اؼبؤسسة يف حالة يقظة ىي اليت تعرؼ كيف تنتظم لكي تدرؾ مع الوقت اؼبعطيات اعبديدة كتتكيف مع 

 22التغَتات اليت تتنبأ هبا باإلبداع.
 استغالؽبا ؿ:فدكر اليقظة ىو تغذية عملية اإلبداع باؼبعلومات اليت يتم 

 تطبيق تكنولوجيا جديدة  يف إنتاج أكبيع منتجات حالية. -
 خلق منتجات جديدة باستعماؿ التكنولوجيا اغبالية يف األسواؽ اغبالية. -
 خلق منتجات جديدة ألسواؽ جديدة. -

جديدة فمراقبة البيئة تسمح بالتنبؤ بالتغَتات كمعرفة التطلعات اؼبستقبلية فبا يساعد يف إبداع منتجات 
 تليب ىذه التطلعات كتتماشى مع التغَتات كالتطورات بناءا على اؼبعلومات الناذبة عن اليقظة كأنبها:

 معلومات لطرح اؼبشكل  -
 ميادين كدركب اإلبداع. -
 قواعد للمقارنة ك االختيار. -

ظمة، اإلسًتاتيجية كتعترب البيئة أحد عوامل اإلبداع الستة ) البيئة، اؼبوارد البشرية، اؼبوارد اؼبالية، اؼبن
كاؼبسَت(، فعلى طوؿ عمليات اإلبداع اؼبؤسسة مطالبة باالنفتاح على البيئة ،ظباعها، مراقبتها، كربليلها 

 23الف معظم أفكار اإلبداع تأيت من احمليط اػبارجي.
 .كما يسمح االنفتاح على اػبارج بانتهاز الفرص كربويلها إُف أفكار ملموسة

 فتح االحتماالت:تقليل عدـ التأكد ك  -د
أىم ىدؼ لليقظة ىو تقليل عدـ التأكد الذم تتسم بو البيئة اػبارجية من خالؿ التنبؤ باؼبتغَتات قبل 

 كقوعها .
كبالعكس فاؼبعلومة إذا َف تنتقى جيدا فهذا يؤدم يف معظم  كما أف اإلبداع ىو فتح لالحتماالت،

سيلة لفتح االحتماالت فبا يفرض على أصحاب األكقات إُف إغالؽ االحتماالت، لذا تعترب اليقظة كو 
 القرار االختيار بُت عدة احتماالت، ىذا االختيار يبثل احد العناصر األساسية لعملية اإلبداع.

ككبن اليـو يف بيئة عدـ التأكد كاف تكوف سابق التأثَت يعٍت انتهاز كإمساؾ عدـ التأكد من عمقو فاف 
 .24تأكد كلكن العكس ىو اإلرادة يف الغوصتكوف متيقظا ليس أف زباؼ من عدـ ال

كلو كانت معظم األىداؼ اليت تطرقنا إليها تكتسب صفة النوعية إال أف اليقظة هتدؼ أيضا من كراء 
 ىذه األىداؼ النوعية إُف ربقيق أىداؼ كمية من أنبها:

 ربسُت أداء اؼبؤسسة. -
 زيادة مرد كدية اؼبؤسسة. -
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 كسب حصص سوقية جديدة. -
 اػبسائر الناذبة عن عدـ التأكد.التقليل من  -
 تطوير منتجات جديدة. -
 تقليل التكاليف. -

كلكي وبقق نظاـ اليقظة األىداؼ اؼبرجوة منو هبب أكال التخلص من كل الصعوبات كالعوائق اليت يبكن 
أف تعًتضو ، كسر النجاح ليس يف إنشاء نظاـ يقظة كإنفاؽ اؼبصاريف على العملية من دكف أم تنظيم 

ط مسبق ، بل ىو إقامة نظاـ فعاؿ يؤدم دكره بكل دقة كذلك بإزالة كل الصعوبات كاؼبشاكل أك زبطي
اليت يبكن أف تنقص من فعاليتو أك تتسبب يف فشلو، كقد تظهر يف آم مرحلة من مراحل العملية، كمن 

 أىم ىذه الصعوبات:
يًتدد يف ضعف اؼبؤشرات: فإذا افتقد مسؤكؿ اؼبشركع إُف مؤشرات دقيقة، فيمكن أف  -

 اختياراتو، كمؤشرات ضعيفة كقليلة اؼبالئمة تتسبب يف نقص الوضوح كالرؤية يف التسيَت.
مشكل سرية التوجهات اإلسًتاتيجية للمؤسسة: إف إخفاء ىذه التوجهات عن فبثلي اليقظة  -

هبعل عملهم غَت متناسب مع ىذه التوجهات ،كال يصل أصحاب القرار إُف األىداؼ 
تسبب أيضا يف إحباط اؼبمثلُت إلحساسهم بعدـ االنتماء كالتهميش فبا اؼبرغوبة، كما ي

 ينتج عنو نقص يف كفاءة العمل.
نقص يف ضبط كربديد األىداؼ اإلسًتاتيجية: التوجهات اإلسًتاتيجية للمؤسسة تصرؼ يف  -

شكل أىداؼ، فإذا كانت ىذه األىداؼ غَت كاضحة كَف زبصص ؽبا اإلمكانيات 
 هبد فبثلو اليقظة صعوبات لبدا العمل كالتقدـ فيو.اؼبناسبة لذلك فقد 

 نقص اؼبعلومات اجملمعة حوؿ اؼبوضوع. -
االعتماد على اؼبقارنات التارىبية يف التحليل بصفة مطلقة، الف التغَتات اليت ربدث يف البيئة  -

 اػبارجية إُف انعطافات حادة كتقلبات جذرية.
ؿ الربامج االلكًتكنية كتكنولوجيا اؼبعلومات نقص اػبربات يف ربليل اؼبعلومات كعدـ استعما -

 اؼبختصة يف صبع كربليل اؼبعلومات.
احتجاز اؼبعلومة اإلسًتاتيجية يف اؼبسارين الصاعد كالنازؿ، فكل شخص وبتفظ لنفسو  -

 باؼبعلومة اليت تعزز موضعو كإسًتاتيجيتو اػباصة.
صلهم كال يف الشخص الذم فقداف الثقة: فكثَت من األشخاص اليثقوف يف اؼبعلومة اليت ت -

 هبب أف يرسلوا إليو معلوماهتم.
 مركزية اليقظة: باعتبارىا احد اجملاالت األكثر سرية يف اؼبؤسسة. -
 نقص فعالية االجتماعات باعتبارىا عنصر ىاـ يف نظاـ اؼبعلومات. -
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طبيعة اؼبؤسسة: فهناؾ مؤسسة تعتمد على رد الفعل السريع كمؤسسة مطاكعة، فطبيعة  -
ة أك مسَتيها يبكن أف يكوف عائق أماـ ربقيق أىداؼ اليقظة من خالؿ التسرع اؼبؤسس

 يف ازباذ القرارات كالتصرؼ ،آك التماطل حىت تنتهز الفرص من اؼبنافسُت.
كل ىذه اؼبصاعب كالعوائق يبكن أف تعًتض تطبيق عملية اليقظة كربقيق أىدافها إف َف يتم ذباكزىا 

 ،فكيف يتم ذلك؟.كالقضاء عليها من جذكرىا 
 شركط نجاح اليقظة اإلستراتيجية: -5

يتطلب نظاـ اليقظة الفعاؿ توفر شركط كمقاييس ضركرية لنجاحو كضماف ربقيق األىداؼ اؼبرجوة منو 
سواء من طرؼ اإلدارة أك من طرؼ اؼبمثلُت يف حد ذاهتم على رأسهم اؼبنشط أك مسؤكؿ اؼبشركع، 

 ط:كسنستعرض فيما يلي أىم ىذه الشرك 
 دعم اإلدارة: - أ

يعترب جهاز اإلدارة اعبهاز األكثر أنبية يف اؼبؤسسة كاألكثر تأثَتا كالقرار األخَت يعود إليو لذا فهو يؤثر 
على عملية اليقظة بصفة مباشرة كقباحها مرتبط بدعم اإلدارة اؼبادم كاؼبعنوم كيبكن أف يأخذ ىذا 

 25الدعم األشكاؿ التالية:
الالزمة: فأكؿ كاىم شرط لنجاح عملية اليقظة ىو توفر اإلمكانيات فال يبكن توفَت اإلمكانيات  -

للمتيقظ أف يقـو بعملو من دكف أف تسخر لو اإلدارة ما وبتاجو من موارد ككسائل تسهل عليو العمل يف 
 ـبتلف مراحل اليقظة

شجيعو كربفيزه لتحسُت توفَت نظاـ ربفيز: فالعنصر األىم يف نظاـ اليقظة ىو الفرد، لذا على اإلدارة ت -
عملو كتقدمي أفضل ما يبلك أك تبادؿ معارفو مع الغَت، فإذا كانت اؼبؤسسة تتوفر على نظاـ للتحفيز 
ثابت كمتغَت فباستطاعتها ربقيق أىداؼ اليقظة اؼبسطرة كذلك باالعتماد على فكرة أف يكافئ الفرد 

 لرضا.مباشرة بعد ربقيق النتائج لتحصيل شبرة جهده كاإلحساس با
كما يعترب التحفيز دافع مهم لتحسُت األداء كال يأخذ فقط شكل اؼباديات بل يبكن أف يكوف ترقية، 

 شكر كتقدير كإشراؾ اؼبمثلُت يف عملية ازباذ القرار لإلحساس بالثقة كاالنتماء.
ف تكوين اؼبمثلُت:تشًتط اليقظة توفر كفاءات كمهارات معينة يف كل مراحلها كاؼبؤسسة اليبكن أ -

تعتمد كليا على خرباء خارجيُت لتحقيق أىداؼ اليقظة، بل األساس ىو اؼبهارات كالكفاءات اؼبوجودة 
داخل اؼبؤسسة للتقليل من خطر تسرب اؼبعلومات اإلسًتاتيجية، لذا فاإلدارة مطالبة بتحسُت نوعية  

 اليقظة.كفاءة موظفيها من خالؿ التكوين، التدريب كغَتىا إلنشاء أفراد مؤىلُت لعملية 
كالتكوين يبكن أف يكوف داخل اؼبؤسسة ذاهتا من خالؿ استخداـ ـبتصُت كأساتذة إللقاء ؿباضرات 

 كندكات، أك خارج اؼبؤسسة يف مراكز كمؤسسات خاصة بتكوين فبثلي اليقظة.
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التقومي كالتنظيف: كىو نشاط اؼبراجعٌة، التجديد اؼبستمر لألكلويات، اؼبشاريع كاألنشطة اليت تلوثت  -
باالضطرابات كمصادفات اغبياة اليومية، فمع مركر الزمن تتعرض بعض العناصر يف اؼبؤسسة إُف التلف، 
ىذا التلف يصيب اؽبياكل ،السلوكيات ، اؼبمارسات كيعزؽبا عن مسارىا األساسي، كلكي يكوف جهاز 

فها يعٍت أف تكتسب اليقظة فعاؿ من الضركرم أف تراجع اؼبؤسسة باستمرار فبارساهتا كإجراءاهتا، كتنظي
بل يعٍت غربلة، تصحيح كربسُت، الف مبدأ اليقظة ىو  أفكار التنظيف، كىذا ال يعٍت االستبعاد، اإلقصاء

 أف الذبد اؼبؤسسة نفسها مسبوقة كمتجاكزة باألحداث.
  إرساء ثقافة اليقظة داخل المؤسسة: - ب
كسلوكات أفرادىا لذا كجب تغيَت ام نشاط تقـو بو اؼبؤسسة هبب أف يكوف من ضمن قيم  عادات  ا ف

كتعديل ثقافة اؼبؤسسة كأفرادىا دبا يتماشى مع متطلبات نظاـ اليقظة كىو ما يسمى بثقافة اؼبعلومات 
 26كاليت تعترب اليـو من أكلويات اإلدارة، كمبيز بُت أربع أشكاؿ لثقافة اؼبعلومات يف اؼبؤسسة:

ة للتأثَت على الغَت، كىي حالة اؼبؤسسات اليت يأخذ الثقافة الوظيفية: حيث تستعمل  اؼبعلومة كأدا -
 فيها التقسيم اؽبرمي دكر األمر كاؼبراقبة نظرا لكرب حجم اؼبؤسسة.

ثقافة االكتشاؼ: أم أف يكوف األفراد منفتحُت على طرؽ جديدة إلدراؾ التغَت كتقبلو، كىو ما  -
 يتماشى مع اؼبؤسسات اليت تبحث عن اإلبداع.

جب حث أفراد اؼبؤسسة على تكريس كل جهودىم لتحسُت فهمهم للميوالت ثقافة التساؤؿ: في -
 اؼبستقبلية كربديد أحسن الطرؽ لكشف اؼبستقبل كىو سلوؾ التنبؤ.

ثقافة التقاسم:يف ىذا الشكل، مستول الثقة بُت اؼبديرين كاؼبوظفُت جد مرتفع يف تبادؿ اؼبعلومات  -
 لومات كاؼبعارؼ فبا يرفع من كفاءات األفراد.لتحسُت أداء اؼبؤسسة، فيتم تقاسم كتشارؾ اؼبع

  نظاـ اتصاؿ فعاؿ: -ج
يعرؼ االتصاؿ بانو عملية نقل اؼبعلومات من شخص آلخر كيتضح من ىذا التعريف العالقة الوطيدة بُت 
االتصاؿ كاؼبعلومة داخل اؼبؤسسة، فبدكف اتصاؿ التنتقل اؼبعلومة كال يتم تبادؿ اؼبعارؼ. كنظرا ؽبذه 

 27ة فاف قباح نظاـ اليقظة يف اؼبؤسسة مشركط بوجود نظاـ اتصاؿ فعاؿ كالذم يهدؼ إُف:العالق
ربقيق التنسيق بُت أنشطة اليقظة كاألنشطة األخرل للمؤسسة، كبُت أنشطة اليقظة يف حد ذاهتا  -

فبدكف اتصاؿ التتحقق األىداؼ العامة للمؤسسة آك اليقظة كيبقى كل نشاط منعزؿ عن اآلخر كيبيل 
 فراد إُف ربقيق األىداؼ الشخصية على حساب مصلحة كأىداؼ اؼبؤسسة.األ
مساعدة فبثلي اليقظة يف تبادؿ اؼبعلومات مع بعضهم البعض كإيصاؽبا إُف أصحاب القرار كمن  -

 وبتاجها ،كما يتيح االتصاؿ للمؤسسة فرصة التعامل مع البيئة اػبارجية .
    ناذبة عن االتصاؿ.ازباذ القرارات كىذا على ضوء اؼبعلومات  ال -

 كيتطلب االتصاؿ الفعاؿ توفر مقومات أساسية يف طرفيو كىي:
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 مهارة اإلصغاء: أم أف نستقبل قبل أف نرسل. -
 مهارة التكلم: لتفادم الفهم اػباطئ للرسالة. -
 مهارة اإلقناع: كيستلـز التحكم يف اللغة كالتعبَت. -
 باليقظة يتم ترميزىا .مهارة فك الرموز: نظرا لسرية اؼبعلومات اػباصة  -
 اعتماد تكنولوجيا المعلومات: -د

تلعب تكنولوجيا اؼبعلومات دكرا ىاما يف عملية اليقظة خاصة مع التطور اؼبتزايد يف استخداـ الكمبيوتر 
كشبكة االنًتنت، فربامج اؼبعلومات النموذجية مثل: معاعبة النصوص، أكراؽ اغبساب، قواعد اؼبعطيات، 

االلكًتكنية مثل: الرسائل االلكًتكنية، فضاءلت اغبوار على الواب...اٍف تسمح بانتقاؿ  ككسائل االتصاؿ
سهل كسريع للمعلومات ، فمن بُت شركط قباح نظاـ اليقظة ىو توفر اؼبؤسسة على الوسائل الالزمة 

 28العتماد تكنولوجيا اؼبعلومات كمواكبة العصر كمن أنبها:
تربط معظم دكؿ العاَف، يتم زبزين اؼبعلومات كنقلها عن طريق  االنًتنت: شبكة معلوماتية عاؼبية -

 بركتوكوالت االتصاؿ.
االنًتانت: شبكة اتصاؿ داخلية، استعماؽبا ؿبدكد كخاص فقط باألشخاص اؼبخولُت لذلك، يبسط  -

العمل كيستعمل تقنيات موحدة مع أمكانية اغبصوؿ على اؼبعلومات الكثرمن طرؼ يف آف كاحد كالعمل 
 د.عن بع

االكسًتانت: شبكة خاصة تستعمل بركتوكوالت االنًتنت، كىي امتداد لالنًتانت اؼبؤسسة إُف مورديها  -
 كزبائنها كشركائها كغَتىم.

برؾبيات العمل اعبماعي: مصمم من اجل أنشطة اعبماعة ، فلقد طور لإلجابة على الطرؽ اعبديدة  -
 باؼبشركع.للعمل يف اؼبؤسسات اليت تتوجو كبو مفهـو العمل 

تكنولوجيات تسيَت اؼبعارؼ: كىناؾ العديد من أنظمة اؼبعلومات اليت تدعم إجراءات تسيَت اؼبعارؼ،  -
 كالبعض منها يسمح بًتتيب كتصنيف أكتوماتيكي للمحتويات، كىي قادرة على فهم معٌت النص .

بشرية مؤىلة كـبتصة فبا فيوجد يف السوؽ عدة منتجات برؾبية حديثة تسهل عملية اليقظة تستلـز موارد 
 هبعلها مكلفة بالنسبة للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة.

  حماية المعلومة: -ق
إف اليقظة التعٍت فقط اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبهمة اليت تؤثر على القرار االسًتاتيجي للمؤسسة، ألنو 

ا تؤدم إُف تغَت يف أداء حىت اؼبعلومات اػباصة باؼبؤسسة ذاهتا إذا تسربت ككصلت إُف اؼبنافس فإهن
اؼبؤسسة، لذلك يعترب ضباية اؼبعلومة شرطا أساسيا لتحقيق أىداؼ اليقظة كتعزيز الوضعية التنافسية 

 للمؤسسة.
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فكل مؤسسة تتوفر على معلومات ىامة كإسًتاتيجية، كاليـو أصبحت اؼبعلومة تلعب دكرا مهما يف حياة 
لذا فاف اغبفاظ كالدفاع عنها ضركرم للنمو كالبقاء فإذا أخذنا اؼبؤسسة حىت أهنا أىم من رأس اؼباؿ ذاتو، 

مثال فريق كرة القدـ الذم ال وبتوم إال على اؼبهاصبُت فانو يسجل أىداؼ كلكن يتلقى أكثر، فالدفاع 
 مثل اؽبجـو ضركرم.

ا ، كيف حالة تسرب اؼبعلومات، تكوف العواقب كخيمة كثقيلة على اؼبؤسسة، خاصة فيما يتعلق بصورهت
رقم أعماؽبا كحصتها السوقية، كخاصة مع التطور اؼبشهود يف التجارة االلكًتكنية كاالستعماؿ اؼبتزايد 
لالنًتنت، فالكثَت من اؼبعلومات ـبزنة على الكمبيوتر فبا يؤدم أحيانا إُف تشويهها ،إتالفها كتزكيرىا من 

 29اية كامن اؼبعلومات اػباصة هبا .دكف علم اؼبؤسسة، لذلك فعلى ىذه األخَتة اغبرص كالسهر على ضب
كما هبب ربسيس اعبميع يف اؼبؤسسة دبدل أنبية ضباية كحفظ اؼبعلومة كترتيب اؼبعلومات حسب أنبيتها 

 لتفادم خلط اؼبعلومات اإلسًتاتيجية كاغبساسة مع تلك العامة.
 الخاتمة:

بيئة يف تغَت سريع كأحيانا أكثر اؼبؤسسات الرائدة باألمس ليست كلن تكوف الرائدة يف اؼبستقبل، فال
جذريا: منتجات جديدة، فتح أسواؽ جديدة، دخوؿ منافسُت جدد، كلها هتديدات  هتدد اؼبؤسسة 
كذبعل ميزهتا التنافسية قابلة للزكاؿ، فال شيء مضموف كدائم يف اقتصاد عاؼبي يتسم بالتقلب، التعقيد 

 كالتحوؿ السريع.
سائل تسيَتية حديثة تساعدىا على التأقلم كالتكيف مع ىذه ىذا ما أجرب اؼبؤسسات على تبٍت ك 

التحوالت كؿباكلة التنبؤ هبا مسبقا كاالستعداد ؽبا يف الوقت اؼبناسب، كما يساعدىا على ذلك ىو أف 
تكوف يف استماع دائم للبيئة اػبارجية كاف ذبعلها ربت مراقبتها اؼبستمرة كاؼبنتظمة كىذا ما رأيناه يف ىذا 

ن خالؿ تبٍت نظاـ اليقظة اإلسًتاتيجية الذم يضمن للمؤسسة اغبصوؿ اؼبستمر على اؼبعلومات اؼبقاؿ م
كاؼبؤشرات البيئية اليت تساعدىا  بعد ربليلها كدراستها على ازباذ القرارات السليمة يف الوقت اؼبناسب 

 كبالتاِف انتهاز الفرص البيئية كذبنب التهديدات احملدقة هبا.
 ؿ تناكؿ موضوع اليقظة اإلسًتاتيجية باالستنتاجات التالية:كقد خرجنا من خال 
 قصد التكيف مع ربديات البيئة، اجرب اؼبسَتكف على تغيَت طرؽ تفكَتىم -
كعملهم باعتماد طريقة التسيَت االسًتاتيجي اليت تعتمد على كضع إسًتاتيجية فعالة مبنية على حقائق  

عات، فبا استوجب السعي إُف اكتساب ىذه اغبقائق كمعلومات دقيقة كليس على التخمينات كاإلشا
 كحيازة اؼبعلومات كذلك من خالؿ فهم كإدراؾ طبيعة تلك التطورات البيئية.

اليقظة اإلسًتاتيجية ىي سلسلة من اؼبراحل اؼبنظمة اليت ربوؿ اؼبعطيات ،اؼبعلومات الصادرة من البيئة  -
 اػبارجية إُف معلومات كمعارؼ جديدة.
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يسية لليقظة اإلسًتاتيجية ىي مساندة األنشطة اإلسًتاتيجية يف اؼبؤسسة،كىي ازباذ القرار اؼبهمة الرئ -
 االسًتاتيجي الذم ينتج عنو كسب  ميزة  تنافسية جديدة أك اغبفاظ على اؼبيزة اغبالية.

تساعد اليقظة اؼبؤسسة على اإلبداع كاالبتكار كالتجديد اؼبستمر فبا هبعلها  متواكبة مع العصر  -
 طوراتو.كت

 كلنجاح ىذا النظاـ يف اؼبؤسسة كجب توفر عدة شركط كعوامل قباح من ألنبها:
 جعل اليقظة ثقافة داخل اؼبؤسسة كمهمة اعبميع من خالؿ التحسيس كالتحفيز اؼبستمرين. -
تكوين أفراد اليقظة يف ؾباؿ صبع ، ربليل ،حفظ كنشر اؼبعلومات ،إضافة إُف مشاركة كتقاسم   -

 اؼبعارؼ.
 تنشيط النظاـ باستمرار إلنعاشو كربديث معلوماتو دبا يتالءـ مع التغَتات البيئية، كاعتماد نظاـ  -
 لتغذية العكسية لتصحيح األخطاء كإدخاؿ التعديالت. -
 اعتماد أنظمة اؼبعلومات كتكنولوجيا االتصاؿ اغبديثة لتسهيل عمل النظاـ.  -
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 أىمية تطوير المنتجات الجديدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص:

ككل، فهػذه يعترب تطوير اؼبنتجات اعبديدة من األنشطة التسويقية اؼبهمة خالؿ دكرة حياة اؼبنتج كنشاط اؼبؤسسة  
العمليػػػة سبثػػػل مرحلػػػة ابتكػػػار كإبػػػداع كتقػػػدمي كػػػل مػػػا ىػػػو جديػػػد، مػػػن منطلػػػق أف اؼبسػػػتهلك ينتظػػػر مػػػن اؼبؤسسػػػة أف تقػػػدـ لػػػو 
األفضل من حيث اعبودة كالنوعية بالسعر اؼبناسب كيف الوقت كاؼبكاف اؼبناسبُت؛ كال يفهم من ذلك أف تطوير اؼبنتج اعبديد 

 أرادت ذلك، كإمبا ىي عملية صعبة كمعقدة كما أهنا مكلفة للمؤسسة.عملية سهلة متاحة للمؤسسة مىت 
اؼبنتج اعبديد، تطوير اؼبنتج اعبديد. الكلمات المفتاحية:  

   

 

 

Résumé:  

Le développement de nouveaux produits est considéré comme une activité importante 

relevant du domaine du marketing pour le cycle des produits et pour l'activité 

d'entreprise, ce processus représente une phase d'innovation de créativité et de nouveauté. 

Le consommateur, dans ce sens, s'attend à ce que l'entreprise lui offre le meilleur en 

terme de qualité et de prix au moment opportun. Cependant, le développement de 

nouveaux produits ne représente nullement une activité trop facile et accessible par les 

différents moyens de l'entreprise ce processus est complexe et onéreux pour l'entreprise. 

Mots-clés: nouveau produit, le développement de nouveaux produits. 

 

 د. جلوؿ بن قشوة
كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيير   

األغواط -جامعة عمار ثليجي  
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 مقدمة:
مدير التسويق لدل مؤسسة كونكورد للطائرات النفاثة(: " عندما يتعلق األمر بتعريف  -يقوؿ )بيًت ليٍت

التسويق، فإنٍت أجد دائما السؤاؿ يف غاية الصعوبة، ألنك ال تستطيع أف تعرؼ كل ما يف أعماؽ 
ككل سلوكيات الناس"؛ ىذا ألف التسويق مرتبط يف األصل بالتعامل مع العمالء، كؿباكلة ربقيق  البحار،

أكرب رضا فبكن ؽبم، من خالؿ اؼبنتجات كاػبدمات اليت تقدمها ؽبم اؼبؤسسة؛ كعلى ىذا األساس تتضح 
التعامل معو على صعوبة النشاط التسويقي، ليس من منظور التعلم أك التدريب، كإمبا من جانب التطبيق ك 

مدير التسويق لدل مؤسسة  -أرض الواقع )السوؽ كاؼبستهلكُت(، ككما يقوؿ، ) جوف ليفتويتش
مايكركسوفت األكربية(: " إف أىعظم ما يف التسويق، ىو أنو شيء يستغرؽ ساعة يف تعلمو، كلكن 

 يستغرؽ العمر بأكملو يف احًتافو".
ج التسويقي ىو اؼبنتج، كالذم اكتسب ىذه األكلوية كونو يبثل كفبا ال شك فيو أف العنصر األكؿ من اؼبزي

حلقة الوصل بُت اؼبؤسسة كاؼبستهلك؛ فاؼبؤسسات ال يبكن أف ربقق أىدافها التسويقية ما َف تقم بتقدمي 
منتجات تتالءـ مع حاجات كرغبات اؼبستهلكُت؛ كاألصل أف اؼبؤسسة ال تقدـ منتجات ألهنا تفضلها، 

 هلكُت يرغبوف فيها.كإمبا ألف اؼبست
على ىذا األساس هبب على اؼبؤسسة التفكَت يف ما يبعد منتجاهتا عن ىذه اؼبشاكل كالعوائق خاصة 
خالؿ مرحلة التقدمي، كقد يكوف إحدل ىذه األساليب ىو تطوير اؼبنتجات اعبديدة؛ حيث تظهر أنبية 

عملية تطوير اؼبنتجات اعبديدة، ليست ىذه العملية غالبان يف أكاخر مراحل دكرة حياة اؼبنتىج. غَت أف 
بالظاىرة كال العملية السهلة ألهنا تتطلب صبلة من اإلجراءات كالتجهيزات كاليت تقابل حتمان بالتكاليف 
العالية، كقد ال تتمكن اؼبؤسسة من توفَتىا؛ كما أهنا سبر دبراحل كخطوات تستدعي تضافر جهود 

وير اؼبنتجات اعبديدة ليست بالعملية السهلة كاؼبتاحة يف أم كإمكانيات كبَتة يف اؼبؤسسة، عمومان تط
 كقت أرادت اؼبؤسسة. 

 من خالؿ التقدمي السابق، نلخص إشكالية الدراسة يف ما يلي:

 إلى أم مدل تهتم المؤسسة بتطوير المنتجات الجديدة؟

 ك سنحاكؿ اإلجابة عن ىذه اإلشكالية من خالؿ التساؤالت الفرعية التالية:
  اؼبقصود بتطوير اؼبنتجات اعبديدة؟ما 
 ما ىي أسباب تطوير اؼبنتجات اعبديدة يف اؼبؤسسة؟ 
 ما عالقة تطوير اؼبنتىجات باإلبداع كاالبتكار؟ 
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 المنتجات الجديدة: -أكالن 

يعترب تطوير اؼبنتىج اعبديد، اؼبرحلة اليت ىبتلف فيها العديد من الباحثُت، كوهنا تعد مرحلة من بُت مراحل 
حياة اؼبنتىج، أـ أهنا مرحلة سابقة من ىذه الدكرة؛ حيث يرل البعض أف دكرة اغبياة تبدأ كما ىو  دكر

معركؼ دبرحلة التقدمي أك ما يسمى أيضان باإلطالؽ للمنتىج، كيرل البعض اآلخر أف دكرة اغبياة تنطلق 
ىذه الدراسة على أف دبرحلة التطوير، بداية من البحث عن األفكار اعبديدة. عمومان سوؼ نعتمد يف 

مرحلة التطوير ىي مرحلة من مراحل دكرة حياة اؼبنتىج، كيبكن توضيح ىذه اؼبرحلة من خالؿ الشكل 
 اآليت:
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 الشكل )10(: مخطط توضيحي لذورة حياة المنتج و مرحلت التطوير 

األردف، الطبعػة  -، دار اغبامػد للنشػر«إسػتراتيجيات التسػويق: مػدخل كمػي ك تحليلػي»ؿبمود جاسػم الصػميدعي، المصدر:  
  -بتصرؼ -. 184، 2004 الثانية،
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ما ال ىبتلف فيو، أف تطوير اؼبنتىج اعبديد ىو العملية اليت تبدأ عادة بالبحث كالٌتنقيب عن 
األفكار إُف غاية تقدمي اؼبنتىج يف صورتو النهائية. كعليو نتفق أف عملية تطوير اؼبنتىج اعبديد ىي اؼبرحلة 

حلة التدىور، أم بداية ظهور اؼبشاكل يف تسويق اؼبنتىج، سواء من حيث اؼبوافقة أك اؼبصاحبة عادة ؼبر 
عدـ تقبلو من طرؼ اؼبستهلكُت، أك تدىور حجم اؼببيعات، أك أم سبب سيؤدم إُف تدين األرباح 

 كاؼببيعات؛ كعليو فإف مرحلة تطوير اؼبنتىج اعبديد ىي عملية ربويل األفكار إُف منتجات هنائية.
 الجديد: مفهـو المنَتج -1

إف اؼبنتجات البديلة أك اؼبنافسة تقتضي أف ال يستمر اؼبنتىج على حالو ؼبدة طويلة، لذا هبب 
التجديد أك باألحرل التطوير يف ىذا اؼبنتىج، أك تقدمي منتجات جديدة سبامان؛ كعلى ىذا األساس يبكن 

 تقدمي تعريف للمنتىج اعبديد كفق ما يلي:
  :يبكن تغيَته، أك إضافتو، أك ربسينو، أك تطويره على اؼبواصفات ىو أم شيء » التعريف األكؿ

كخصائص اؼبنتىج، سواء اؼبادية أك غَت اؼبادية، كالذم يؤدم إُف إشباع حاجات كرغبات العمالء اغباليُت 
  1«.كاؼبرتقبُت

  :ىو أم شيء  يتم تقديبو إُف السوؽ بشرط عدـ كجود خربة سابقة لدل » التعريف الثاين
ًن أم تغيَت يطرأ على السلعة اغبالية، سواء   اؼبستهلك كاؼبؤسسة عن ىذا اؼبنتج، كما يعترب منتجان جديدان
كاف ىذا يف شكل إضافة استخدامات جديدة، أك تغيَت يف مبط التعبئة كالتغليف، أك تغيَت االسم 

 2«.التجارم
هـو الواسع لتعريف اؼبنتىج،  من خالؿ التعريفُت السابقُت يبكن مالحظة أهنما يعتمداف على اؼبف

كبالتاِف يستنداف للمفهـو اغبديث للتسويق، كيبكن أف نظيف أنبية التغيَت، اغبداثة، كالتجديد يف 
اؼبنتجات اغبالية. إذان فاؼبنتىج اعبديد ىو كل منتىج قائم أجريت عليو صبلة من التعديالت ليقدـ منفعة 

 تالية: ىذه اؼبنتجات جديدة بالنسبة ؼبن؟ جديدة للمستهلكُت. كلكن تبقى اإلشكالية ال
 ك لإلجابة عن ىذا التساؤؿ، يبكن ربديد عدة رؤل للمنتىج اعبديد، كىي كاآليت:

  يعترب اؼبنتىج جديدان مقارنة مع اؼبنتجات اغبالية، كيقصد بذلك اؼبنتجات اليت تقدـ للسوؽ ألكؿ
ىنا يكوف جديدان من كجهة نظر  مرة، كعادة تعرؼ باؼبنتىجات اؼببتكرة، كلذا فإف اؼبنتىج

 3اؼبؤسسة كاؼبستهلك معان.
  يعترب اؼبنتىج جديدان بالنسبة للمؤسسة، كليس اؼبنافسُت أك اؼبستهلكُت، كىنا يكوف اؼبنتىج اعبديد

إضافة إُف خط اؼبنتجات اليت تتوفر عليها اؼبؤسسة؛ أك القياـ بتعديالت، أك التطوير يف 
تج قدمي بعالمة جديدة، كذلك هبدؼ القضاء على التقليد اؼبنتىج القائم، أك إدخاؿ من

  4كتغيَت كجهة نظر اؼبستهلك ؽبذا اؼبنتىج، أك دخوؿ أسواؽ جديدة.
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  يعترب اؼبنتىج جديدان من كجهة نظر اؼبستهلك، كيف ىذه اغبالة البد على اؼبستهلك أف وباكؿ ذبريب
 5ىذا اؼبنتىج اعبديد، كالتعرؼ عليو أكثر.

 6اؼبؤسسة تتمكن من تطوير منتجاهتا من خالؿ إتباع أسلوبُت رئيسيُت:كما أف 
 : ك يتم ذلك من خالؿ النقاط التالية:(Acquisition* التملك )
 شراء كسبلك مؤسسات قائمة. -
 شراء حقوؽ االخًتاع كاالبتكار. -
 شراء حقوؽ االمتياز. -

 ما يلي: : كيكوف ذلك كفق(Innovation* تطوير منَتج جديد تمامان )
 تطوير اؼبنتىج اعبديد يف ـبترباهتا. -
 االستعانة خبربات من اػبارج.  -

 تصنيف المنتجات الجديدة: -2
نظران الختالؼ كجهات النظر حوؿ اؼبفاىيم، فإف الباحثُت يف ىذا اؼبيداف َف يتوصلوا إُف اتفاؽ 

درجة التطوير كاإلبداع الذم حوؿ تصنيف دقيق للمنتجات اعبديدة، كعادة ما يتم التمييز على أساس 
ربملو، سواء بالنسبة للسوؽ )الشروبة اؼبستهدفة من اؼبسٌتهلكُت(، أك اؼبؤسسة نفسها. كيف ىذا الصدد 

ينتىجات اعبديدة إُف Philip KOTLERسوؼ كباكؿ االعتماد على تصنيف كضعو )
(، حيث صٌنف اؼب

 ليو العديد من الباحثُت.( أصناؼ. مث نضيف تصنيفان آخر حديثان يىعتمد ع06سٌتة )
 (:Philip KOTLERتصنيف ) -

 7( ستة أصناؼ، كىي:Philip KOTLER( )06كما أشرنا سابقان فقد اقًتح )
 :(nouveaux entièrement produits Lesمنتجات جديدة تطرح ألكؿ مرة )

ينتىجات تكوف جديدة سواء على مستول اؼبؤسسة، أك السوؽ حبيث تطرح ألكؿ مرة،
ك تكوف  ىذه اؼب

 نٌتيجة لالبتكارات كاإلبداعات، أك االكتشافات العلمية.
 :(produits de lignes nouvelles Lesخطوط المنتجات الجديدة )

إف ىذه اؼبنتجات ال تكوف جديدة بالنسبة للسوؽ، ك إمبا بالنسبة للمؤسسة حيث رباكؿ إضافتها إُف 
القائمة سبامان، كىذا الستثمار فرص سوقية كالتموقع يف خطوط منتجاهتا اغبالية، كزبتلف عن اؼبنتجات 

 سوؽ معينة.
 :(gamme de extensions Lesتوسيع خطوط الُمنَتجات الحالية )

ىنا تقـو اؼبؤسسة بتوسيع خط اؼبنتجات اغبالية، حبيث تضيف منتجات تكوف قريبة من اؼبنتجات القائمة 
واصفات كالعوامل الٌتسويقية األخر 

ي
 ل.من حيث اؼب
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 :( produits  de améliorations Lesتحسين الُمنَتجات)
 تقـو اؼبؤسسة بتحسُت كتعديل اؼبنتجات اغبالية، كىذا هبدؼ تعزيز أدائها كربسُت صورة منتجاهتا.

 :(repositionnements Lesإعادة تموقع الُمنَتجات )
معينة، نظران الكتشاؼ  يف ىذه اغبالة تقـو اؼبؤسسة بإعادة سبوقع منتجاهتا يف قطاعات سوقية

 استخدامات جديدة، أك لتغيَت انطباعات العمالء يف السوؽ.
 :(chers moins produits nouveaux Lesتخفيض التكاليف )

قد ال ينظر لتقدمي اؼبنتجات بسعر أقل على أهنا منتجات جديدة، كذلك كوهنا ال تؤدم إُف إضافة منافع 
 ؤسسة فهي تعترب منتجان جديدان.جديدة للعمالء، كلكن من كجهة نظر اؼب

من  % 10( أف اؼبنتجات اعبديدة اليت تطرح ألكؿ مرة ال سبثل سول Philip KOTLERكما يرل )
إصباِف اؼبنتجات اعبديدة، حيث تعترب األكثر كلفة كاألصعب نظران لدرجة اإلبداع كالتطوير فيها؛ كما 

  يصاحب تقديبها ـباطر الفشل أكثر من األشكاؿ األخرل.
 كما يتفق العديد من الباحثُت على كجوب إضافة تصنيف آخر للمنتجات اعبديدة كفق ما يلي:

 :(livraison de système d'un développement Leتطوير نظاـ التسليم )
كىنا تقـو اؼبؤسسة بتقدمي منتىج جديد، على شكل تطوير األنشطة، اإلجراءات، كالعمليات اؼبتعلقة بقناة 

 8التوزيع، كاليت يتم من خالؽبا توصيل اؼبنتجات إُف العمالء يف قطاعات سوقية معينة.
 أىمية تطوير المنتجات الجديدة: -3

كجود أية مؤسسة كاستمرارىا من الناحية االجتماعية كاالقتصادية، على مقدرهتا يف إشباع  يتوقف
حاجات كرغبات اؼبستهلكُت اغباليُت كاؼبرتقبُت، كربقيق األرباح من خالؿ زيادة اغبصة السوقية أك زيادة 

كمن خالؿ ذلك حجم اؼببيعات، كىذا ما تسعى إليو اؼبؤسسات من خالؿ عملية التطوير يف منتجاهتا، 
 يبكن أف ندرج أنبية تطوير اؼبنتجات اعبديدة يف النقاط التالية:

ذلك أف اعبزء األكرب من اؼببيعات احملققة : تعتبر المنتجات الجديدة مطلب ضركرم للبقاء كالنمو
للمؤسسة ال يتأتى إال من خالؿ اؼبنتجات اعبديدة، كاليت تسهم بشكل كبَت يف رفع حجم اؼببيعات كمن 

 9 زيادة األرباح، كمضاعفة اغبصة السوقية، كىذا ما يبًكن اؼبؤسسة من البقاء كاالستمرار يف اؼبنافسة.مث

 
فاضلة بُت البدائل العديدة : زيادة رغبة المستهلك في االختيار

ي
إف عملية التطوير سبكن اؼبستهلك من اؼب

 البديلة. اؼبتاحة أمامو، كوف تطوير اؼبنتجات يوفر عرضان أكرب من اؼبنتجات
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تسعى اؼبؤسسة إُف تفادم عواقب التقادـ اغبتمي : سعي المؤسسة للحفاظ على صورتها كمكانتها
الذم يصيب اؼبنتجات، سواء بسبب اؼبنافسُت الٌذين يسعوف بشكل دائم إُف التطوير كالتجديد، من 

 10خالؿ طرح منتجات جديدة؛  أك بسبب االندثار اؼبعنوم*.

إضافة إُف ما سبق فإف تطوير اؼبنتجات اعبديدة، يبكن اؼبؤسسة من ربقيق : تحقيق أىداؼ المؤسسة
أىدافها، سواء كانت قصَتة أك طويلة األجل؛ كيزيد من قدرهتا على ربقيق أىدافها اؼبالية كغَت اؼبالية، 

 11كاليت ندرجها فيما يلي:

 األىداؼ المالية: - أ
 .زيادة اؼببيعات 
 األرباح. زيادة اغبٌصة السوقية، كمن مث زيادة 

 األىداؼ غير المالية:  - ب
 .زيادة رضا العيمالء، كربسُت صورة اؼبنتىج، كاؼبؤسسة 
 .تراكم قاعدة اػًبربة كاؼبعرفة لدل اؼبؤسسة 

تزايد لدكر اؼبستهلك يف ربديد نوع كخصائص اؼبنتىج، ككذا التطورات اغباصلة يف أذكاؽ 
ي
التأثَت اؼب

 12اؼبستهلكُت.
 13ديدة يساعد اؼبؤسسة يف ربصيل العناصر التالية:كما أف تطوير اؼبنتجات اعب

 .قباح اؼبنتىج يف األسواؽ 
 .قابلية االٌستعماؿ من ًقبىل اؼبستهلكُت 
 .خلق قيمة إضافية للمنتىج 
  ينتىجات اؼبنافسة، أك يتفادل اؼبنافسة اؼبباشرة لفًتة

تلف سبامان عن اؼب جىعل اؼبنتىج ىبى
 زمنية.

 الجديدة:أسباب تطوير المنتجات  -4
من الواضح أنو ليس ىناؾ منتىج يبكن أف يستمر يف السوؽ لفًتة طويلة بدكف تغيَت أك تطوير؛ كما أف 
اؼبؤسسات تدرؾ سبامان أف البيئة التنافسية اؼبرنة، كالتغَتات يف حاجات كرغبات اؼبستهلكُت، تقف أماـ 

اؼبؤسسة لتطوير منتجاهتا فإهنا سوؼ اغبفاظ على حصتها السوقية كمركزىا التنافسي؛ كإف َف تسارع 
تواجو خطر التقادـ ألف اؼبنافسُت سيحاكلوف مواكبة ىذه التغَتات كيسارعوف عبعل منتجات اؼبؤسسة 

 خارج االستعماؿ؛ كعليو يبكن ربديد أسباب إعتماد إسًتاتيجية تطوير اؼبنتجات اعبديدة كفق  ما يلي:
اؼبطركحة يشكل ضغوطان متبادلة من أجل التفوؽ، كقد يعٍت  إف كجود اؼبنافسُت أماـ منتجات: المنافسة

القضاء على بعض اؼبنتجات البديلة، كبالتاِف على اؼبؤسسة العمل باستمرار للبقاء ضمن حيز اؼبنافسة؛ 
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كأماـ ىذا التحدم فإف أحد األساليب اؼبؤدية ؽبذا التفوؽ ىو اعتماد اؼبؤسسة على تقدمي منتجات 
 14ظة على ربقيق أىدافها.جديدة، سعيان للمحاف

تسعى اؼبؤسسات الرائدة إُف ربقيق تواصل مستمر مع عمالئها، سواء  :التواصل المستمر مع العمالء
على مستول اؼبسانبُت )ربريك األمواؿ كاالستثمارات حسب متغَتات بيئة العمل(، أك بالنسبة للموردين 

 15عمالء؛ كىذا ما يقودىا إُف حتمية التطوير.)الذين يهمهم تقدمي اؼبوارد باستمرار(، ككذا باقي ال

إف حتمية التطور التكنولوجي السريع، أدت إُف نتيجة كاضحة، كىي تسارع ظهور  :التطور التكنولوجي
منتجات جديدة،  كاختفاء أخرل مع قصر دكرة حياهتا؛ كوف تطوير اؼبنتجات اعبديدة مبٍت أساسان على 

 16التقدـ التكنولوجي.

قد تصل األسواؽ إُف درجة التشبع باؼبنتجات، كىنا تكوف اؼبؤسسة  :على المنتجات تحديث الطلب
أماـ حل كحيد، كىو التوجو كبو التطوير كالتجديد هبدؼ عرض منتجات جديدة َف يفكر فيها أحد 
لتجد الطلب عليها، كبالتاِف تشكل أسواؽ جديدة؛ كىذا أساس التسويق اغبديث، حيث أف اؼبسوؽ 

ن يقـو بإنشاء طلب جديد كإنشاء أسواؽ َف يفكر فيها أحد. كىنا تدعم اؼبؤسسة إعادة الناجح ىو م
 17إطالؽ كبعث الطلب على اؼبنتجات اعبديدة.

 18كما أف ىناؾ عدة أسباب ال يبكن ذباىلها، كاليت ندرجها باختصار كاأليت:
 .استثمار الطاقة اؼبتاحة كغَت اؼبستغلة يف خطوط اإلنتاج 
 يف اؼبدل البعيد. ربقيق األرباح 
 .تعزيز مكانة اؼبؤسسة كقوهتا يف السوؽ اؼبستهدؼ 

 تطوير المنَتج الجديد بين النظرية كالتطبيق. -ثانيان 
إف تطوير اؼبنتجات اعبديدة من اؼبسائل اغبيوية كاؼبهمة، اليت هبب على كافة اؼبؤسسات الًتكيز 

ك مشركع مرتبط دبدل قدرتو على تقدمي منتجات عليها كإعطائًها األنبية الالزمة، ألف قباح أم مؤسسة أ
جديدة، أك تطوير كربسُت اؼبنتجات اغبالية. حيث يلجأ كل منافس إُف كسب أكرب حصة سوقية من 
خالؿ دكاـ التفكَت يف تقدمي منتجات جديدة أفضل ؼبسايرة تغَتات األذكاؽ كالرغبات كوف أنو ال يوجد 

 اغبالية للمؤسسة.أم ضماف الستمرار الطلب على اؼبنتجات 
 الخطوات الرئيسية في تطوير المنَتج الجديد: -1

كما أشرنا سابقان إُف قباح اؼبؤسسة كاستمرارىا، كقدرهتا على التطوير، كإمكانية ابتكارىا ؼبنتجات 
جديدة، كل ىذا يستدعي االىتماـ خبطوات تطوير اؼبنتىج اعبديد بقصد إتباع نظاـ معُت يضمن إخراج 

يدة إُف حيز التنفيذ كالتطبيق، كإبعاد األفكار الرًديئة يف الوقت اؼبناسب. كيف ىذا الصدد ذبدر األفكار اعب
اإلشارة إُف عدد من اػبطوات اليت تتصف هبا عملية ابتكار كتطوير اؼبنتجات اعبديدة، كما يبكن 

 (.KOTLERتلخيصها يف الشكل اؼبواِف، كذلك حسب ما جاء بو )
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 الشكل )17(: الخطواث الرئيسيت لتطوير المنتج الجذيذ

Source : Philip KOTLER & autres, « Marketing Management», Op.Cit, p 736. 
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  (:L’émergence des idéesتوليد األفكار )
إف التعرؼ على حاجات كرغبات غَت مشبعة لدل اؼبستهلكُت، يقودنا كبو البحث عن منتجات 
جديدة، كاليٌت يف األصل كانت عبارة عن فكرة؛ كعلى ىذا األساس فإف مرحلة توليد األفكار يقصد هبا 

 أكرب قدر فبكن من األفكار اعبديدة. كيبًكن للمؤسسة أف تستعُت بعدىة مصادر لتحصيل األفكار.ذبميع 
 :(d'idées sources Lesمصادر األفكار)  -1

تىعتمدي اؼبؤسسة يف ذلك على مدل قوة نظاـ اؼبعلومات التسويقية، كوف أف األفكار تستمد من 
 ( أقساـ كفق ما يلي:03األفكار إُف ثالثة )تفاعل اؼبؤسسة مع بيئتها؛ كتقسم مصادر توليد 

 (:Les sources internesالمصادر الداخلية ) -أ
 تتمثل ىذه اؼبصادر يف عناصر البيئة الداخلية للمؤسسة، كىي:

 :يبكن لإلدارة العليا أف تؤدم دكران ىامان يف تعريف ميادين البحث عن األفكار  اإلدارة العليا
 19االبتكارية، كىذا ما تنتهجو أغلب اؼبؤسسات الرائدة.

  :تعترب ىذه اإلدارة نقطة الٌبداية كبو التطوير، كوهنا يف عالقة مباشرة مع عمالء إدارة التسويق
 مث ربقيق الرضا.  اؼبؤسسة سعيان لسد حاجاهتم كرغباهتم، كمن

  :يف ىذه اإلدارة ىبتص العديد من الباحثُت يف اكتشاؼ األفكار إدارة البحث ك التطوير
 20كاؼبنتجات اعبديدة، أك اؼبعدلة كاليت تضاؼ إُف مزيج منتجات اؼبؤسسة.

  :من بُت اؼبصادر اؽبامة يف ىذه اؼبرحلة، االعتماد على رجاؿ البيع حيث تتوفر رجاؿ البيع
معلومات كخربات مًتاكمة حوؿ نًقاط القوة كالضعف يف منتىجهم، سواء من كجهة نٌظر لديهم 

 21.اؼبستهلكُت أك اؼبنافسُت
 (: Les sources externesالمصادر الخارجية ) -ب

 يقصد بذلك عناصر البيئة اػبارجية للمؤسسة، كتتمثل يف:
  :أف سد حاجاتو كرغباتو  حيث يعد اؼبستهلك جوىر العملية التسويقية، كماالمستهلكين

تعترب نقطة االنطالؽ يف النشاطات التسويقية؛ كىنا تسعى اؼبؤسسة إُف معرفة األفكار اعبديدة 
 22لديهم، سباشيان مع التغَت يف أذكاقهم.

  :رباكؿ اؼبؤسسة عادة متابعة برامج التطوير يف اؼبنتجات اعبديدة اليت يطرحها المنافسوف
لألسواؽ، حيث تتمكن من معاينتها كالتعرؼ عليها من اختبارىا كذبريبها اؼبنافسوف عند تقديبها 

 23إف أمكن، كما ذبمع اؼبعلومات من اؼبستهلكُت الذين جربوىا.
  :يف حالة التسيَت اعبيد للوسطاء كمتابعتهم يبكن أف يكونوا أفضل الوسطاء كالموزعوف

الواسعة كذبربتهم اؼبباشرة يف ربقيق  مصدر لتحصيل اؼبعلومات كاألفكار اعبديدة، نظران ػبربهتم
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رضا اؼبستهلكُت، كالتعرؼ على أذكاقهم كمتطلباهتم. كما أهنم على دراية باألكضاع كالظركؼ 
 24البيئية كالتنافسية.

 (: Les sources secondairesالمصادر الثانوية ) -ج
ابقة، لذا يبكنها االعتماد ىناؾ بعض اؼبؤسسات كجدت أهنا ال تستطيع االعتماد فقط على اؼبصادر الس

 25على مصادر أخرل للحصوؿ على أفكار جديدة؛ من بُت ىذه اؼبصادر نذكر ما يلي:
 .اعبامعات كاؼبعاىد اؼبتخصصة 
  .الوكاالت اإلشهارية 
 .اؼبسٌتشارين اؼبعتمدين كاؼبتخصصُت 
  .مكاتب الًدراسات 

 :تقنيات الحصوؿ على أفكار جديدة -2
من التقنيات يف ربصيل األفكار اعبديدة، كلكن سنحاكؿ التعريج على الطرؽ تعتمد اؼبؤسسة على العديد 

 األكثر استخدامان؛ كنوجز أنبها يف ما يلي:
 (،Le Brainstorming) العصف الذىٍت -
 (،Les listes d’attributsالقائمة اؼبعدة ميسبقان ) -
ورفولوجي ) -

ي
 (،L’analyse Morphologiqueالتحليل اؼب

 (.Technique de Delphiًدلفي )أسلوب  -
 (:Le filtrage des idéesغربلة األفكار )

يف ىذه اؼبرحلة سيحاكؿ فريق اإلدارة، أك اؼبسؤكؿ عن ىذه العملية أف يبحص األفكار كيبقى فقط على 
 26األفكار اليت تستطيع ربقيق إسًتاتيجيات اؼبؤسسة، كاليت تتماشى مع أىدافها ك مواردىا.

األفكار أساسان على مدل قيمتها كفعاليتها، حيث يعتمد على بعض اؼبعايَت اليت قد تكوف مهمة كتؤخذ 
 27لتطوير اؼبنتىج، كأف يراعى حجم اؼببيعات اؼبتوقع ربقيقو عند تقدمي اؼبنتىج.

عندما تتوفر لدل اإلدارة أفكار عديدة من اؼبنطقي أف تنقى كتصفى ىذه األفكار، عن طريق ربليل نقاط 
 قوة كالضعف لكل فكرة من كجهة نظر اؼبؤسسة كاألسواؽ اؼبستهدفة.ال

إف نقطة البداية يف ىذه اؼبرحلة ىي إلغاء تلك األفكار اليت تبدك أقل ارتباطان دبا تقـو بو اؼبؤسسة، 
ب أك اليٌت ال يبًكن تنفيذىا منذ الوىلة األكُف. كمن الطرؽ الشائعة يف تقييم األفكار اؼبتوفرة، إتباع أسلو 

اؼبناقشة العميقة من قبل اإلدارة اؼبعنية. كتتضمن اؼبناقشة دراسة الفكرة من الناحية اؼبالية، كالتنبؤ بدرجة 
كهبب التذكَت أف  28استجابة اؼبستهلكُت أك سهولة تطوير الفكرة ألداء اؼبنتىج اعبديد اؼبتوقع بعد ذلك.

غالبان ؽبذه اؼبرحلة، حبيث إف فشل اؼبنتىج يىعٍت مشاكل عدـ تقبل اؼبنتىج اعبديد من قبل اؼبستهلكُت تعود 
 أف اؼبؤسسة يبكن أف تكوف قد طورت كتبنت فكرة َف تكن مفيدة منذ البداية.
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كتؤدم مرحلة غربلة كتنقية األفكار دكران ىامان يف اًكتشاؼ كإلغاء األفكار غَت اجملدية يف أقرب 
لتَّقليل من التكاليف، كىذا عنصر جد ىاـ لنجاح كقت، حبيث إف تقليص الوقت يف عملية التطوير يىعٍت ا

 29اؼبنتىج اعبديد. كمن اؼبهم يف ىذه اؼبرحلة أف تراعي اؼبؤسسة ذبنب الوقوع يف نوعُت من اػبطأ، كنبا:
 .خطأ اإلسقاط: وبدث عند إلغاء فكرة جيدة نتيجة الفهم السيئ، أك عدـ الوضوح 
 يئة كغَت ناجحة، كاالستمرار فيها حىت تصل خطأ التورط: وبدث عند تبٍت اؼبؤسسة لفكرة رد

 إُف اؼبنتىج النهائي.
 (:Le Conceptتطوير كتجربة المفهـو )

عندما يفكر اؼبسؤكلوف عن اؼبؤسسة يف إنتاج كتقدمي منتج ما، (: » Peter DRUKERيقوؿ )
عندما يرتبط فهذا ليس بالشيء اؼبهم. كلكن من األفضل أف هبد اؼبستهلك ما يرغب يف شراءه، كىذا 

 30«.اؼبنتىج بالقيمة اليت وبققها
إذان يبكن القوؿ أف جوىر العملية اإلنتاجية ىو ربقيق حاجات كرغبات اؼبستهلكُت من خالؿ 
توفَت منتج يرغبوف فيو، كأف هبد اؼبستهلك فيو قيمة مقابل ما دىفعو كليس ما يسعى اؼبسؤكلوف إلنتاجو؛ 

 لتسويق كالذم يىهدؼ لتحقيق رضا العميل.ىذا ما يتوافق مع اؼبفهـو اغبديث ل
تساعد ىذه اؼبرحلة على ذبسيد األفكار يف شكل مفهـو كذلك بعد تصفيتها يف اؼبرحلة السابقة، حيث 
يتم اآلف تىشكيل كربويل األفكار إُف مفهـو جديد كذبربتو للحصوؿ على تقييم أكِف لألفكار اؼبختارة 

، كذلك باستخداـ عدة طرؽ، مثل: االستقصاء، اؼبقابالت الفردية بااًلعٌتماد على اؼبستهلكُت احملتملُت
 31كاعبىماعية.

كتعتمد مرحلة ذبربة اؼبفهـو على صبلة من األساسيات، حيث كما ذكرنا سابقان يتم عرض أفكار 
اؼبنتىج اعبديد على عينة من اؼبستهلكُت احملتملُت، يف حُت تسعى اؼبؤسسة للحصوؿ على أجوبة لألسئلة 

 التالية:
 ىل ىذه األفكار مهمة؟ 
 ما ىي اؼبزايا كاؼبساكئ اليت يركهنا؟ 
 ىل يبكنهم شراء اؼبنتىج عند تقديبو بسعر معُت )س(؟ 
  يف حاؿ شراء اؼبنتىج، كيف يستعًملونو كيف أم كقت؟ 
 كما ىو اؼبنتىج الذم سىوؼ يستغنوف عنو يف اؼبقابل؟ 

خالؽبا التعرؼ على كجهات نظر عديدة، سبكنها كعندما ربصل اؼبؤسسة على األجوبة، يتم من 
من مواصلة خطوات تطوير اؼبنتىج اعبديد؛ أك أهنا ربصل على أفكار تتطلب إعادة النظر يف ربديد 
اؼبفاىيم. كىنا هبب التأكيد على نوعية األسئلة اؼبطركحة للمستهلكُت احملتملُت، حيث البد أف تكوف 

 32صطلحات التقنية.كاضحة كسهلة، كبعيدة عن الغموض كاؼب
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 كاؽبدؼ من ىذه األسئلة ىو اغبصوؿ على اؼبعلومات التالية:
 .معدالت استهالؾ اؼبنتىج اعبديد يف السوؽ 
 .اغبصة السوقية اؼبتوقعة، كالقطاعات اؼبستهدفة 
 .نقاط القوة كالضعف يف منتجات اؼبنافسُت 

 (:Élaboration de la stratégie marketing التكامل مع إستراتيجية التسويق )
عند االنتهاء من اؼبرحلة السابقة، يكوف اؼبسؤكؿ عن اؼبنتجات اعبديدة أماـ ربديات كضع 

( 03اسًتاتيجيات تسويقية مالئمة لتقدمي ىذه اؼبنتجات؛ كىنا ترتبط اإلسًتاتيجية التسويقية بثالث )
 خطوات الٌبد منها، كتندرج ضمن ما يلي:

هبب ربديد حجم ك ىيكل الشروبة اؼبستهدفة، ككذا ضركرة ربقيق اغبصة السوقية اؼبطلوبة مع  - 
كما 33مراعاة سلوؾ اؼبستهلكُت اغباليُت كاحملتملُت، بغية التموقع كالتغلغل يف األسواؽ اؼبستهدفة.

ثالثة (، أك ال02هبب التأكيد على ربقيق أىداؼ رقم األعماؿ كاألرباح احملصلة يف السنتُت )
 ( القادمة.03)

مع التذكَت على أف تعرؼ اؼبؤسسة على نقاط القوة كالضعف يف اؼبنتىج اعبديد، سوؼ يساعد يف 
 الٌتعامل مع الفرص كالتهديدات بشكل فىوٌرم.

كىنا البد من ربديد باقي عناصر اؼبزيج التسويقي كالتكامل فيما بينها، حيث هبب التوفيق بُت  -  
حيث مكوناتو، كبُت باقي العناصر األخرل؛ كأف وبدد سعر مناسب، كمنافذ اؼبنتىج اعبديد من 

توزيع مالئمة، كسياسة تركيج كاتصاؿ فعالة؛ مع ضركرة التأكيد على تقدير ميزانية التسويق للٌسنة 
 34األكُف.

توقع تتعلق ىذه اػبطوة بتحديد كتعريف األىداؼ اؼبتعلقة برقم األعماؿ كاألرباح اؼبقدرة، كاليت ي - 
 ربقيقها؛ ككذلك النظر يف إمكانية ذبديد كتطوير اإلسًتاتيجية التسويقية.

 (:Analyse économiqueالتحليل االقتصادم )
تشتمل الدراسة، أك التحليل االقتصادم على تقدير اؼببيعات كربديد التكاليف، ككذا األرباح 

اؼبؤسسة، ك يبكن ربديد مسار التحليل اؼبتوقعة؛ حيث أف ربقيق ىذه األرقاـ ال يتضارب مع أىداؼ 
 35االقتصادم كفق اآليت:

 يف الواقع ال يوجد أسلوب ؿبدد لتقدير مبيعات أم مؤسسة، كذلك لصعوبة : تقدير المبيعات
عملية التنبؤ يف اؼبستقبل، نظران لعدة أسباب على رأسها غموض اؼبستقبل كتغَتات البيئة اؼبتسارعة، إُف 

كقد ربصل اؼبؤسسة على أرقاـ مقربة من خالؿ التعرؼ على أسلوب الشراء ؽبذه غَت ذلك من العوامل. 
 اؼبنتجات كالذم يبكن ربديده كما يلي:

  .شراء ؼبرة كاحدة 
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  .شراء متكرر أحيانان 
  .شراء متكرر كمستمر 

 يبكن ربديد التكاليف من خالؿ التكامل بُت أقساـ كمديريات : تحديد الّتكاليف كاألرباح
واحدة. البحث كالتطوير، التسويق، اإلنتاج، كمراقبة التسيَت. كيتم التقييم على أساس ىذه اؼبؤسسة ال
 العناصر:
  .رقم األعماؿ 
  .تكاليف اإلنتاج 
  .تكاليف الٌتطوير كاالستثمار 
  .أعباء التسويق 

 (:Élaboration du produitتكامل المنَتج )
اؼبنتىج تقنيان صاٌف للتسويق أـ ال ؟  كتتبع من خالؿ ىذه اؼبرحلة هتدؼ اؼبؤسسة ؼبعرفة، ىل أف 

 ىذه اؼبرحلة خطوتُت رئيسيتُت:
يتم ربقيق النموذج األكِف يف قسم البحث كالتطوير حيث يتوافق مع تحديد النموذج األكلي:  -1

التكاليف اؼبوضوعة كآجاؿ اإلنتاج، أما عمليان فهذه اػبطوة تأخذ عدة أسابيع أك شهور، كحىت سنوات 
اؼبنتجات اػباصة، مثل السيارات كأجهزة اإلعالـ اآلِف. كلكن باستخداـ األساليب اغبديثة  يف حاؿ

كاالستعانة بالكمبيوتر أصبح اؼبصمم يبكنو تقدمي مبوذج يف أقل كقت فبكن، كذلك من خالؿ تقنيات 
 كيركز اؼبصمم على مواصفات اؼبنتىج مثل: الشكل، اللوف، الوزف ]...[. 36الٌصورة االفًتاضية.

بعدما يىكيوف الٌنموذج جاىزان البد من معرفة مدل تقبلو لدل اؼبستهلكُت، تجربة النموذج األكلي:  -2
 حيث يعرض على فئة ؿبدكدة من اؼبستهلكُت احملتملُت أك العمالء ؼبعرفة آرائهم كتطلعاهتم، سعيان لتقدمي

 اؼبنتىج بأفضل صورة يف شكلو النهائي. مع التذكَت أف ىذه العملية جد مكلفة بالنسبة للمؤسسة.
كيبكن القوؿ أف االختبار كالتجربة زبتلف من منتج آلخر، كذلك حسب تصنيف اؼبنتجات؛ فمثالن 

 37اؼبنتجات اؼبعمرة كاليت تستخدـ فيها تكنولوجيا عالية، زبضع إُف اختبارين:
  اختبار( ألفاAlpha-test.كيتعلق األمر باالختبار على العمالء الداخليُت :) 
 ( اختبار بيتاBêta-test.بعد قباح اؼبنتىج يف االختبار األكؿ يعرض على العمالء اػبارجيُت :) 

كىناؾ منتجات زبضع ؼبا يسمى االختبارات الوًظيفية، كاليت تتم على مستول اؼبخرب حيث ربدد 
يؤدم كظائفو العادية. يف حُت أف منتجات أخرل يتم اختبارىا مباشرة من قبل  ما إذا كاف اؼبنتىج

اؼبسٌتهلكُت عن طريق التواصل معهم يف أماكن عديدة حىت يف البيوت؛ ىذا األسلوب تنتهجو عدة 
 ***مؤسسات رائدة.

 38كما يبكن للمؤسسة أف تطرح عدة تساؤالت حوؿ اؼبنتىج، حيث ندرج منها ما يلي:
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 النموذج سهل ككاضح؟ىل أف  -
 ىل من اؼبمكن أف وبمل صبلة من اؼبزايا مقارنة باؼبنتجات اؼبنافسة؟ -
 من ىم اؼبستهلكوف اؼبتوقعوف؟  -
 ما ىو السعر اؼبتوقع للبيع؟ -

 (:Marché-testاختبار السوؽ )
اؼبؤسسة باختبار كما ذكرنا سابقان أف اؼبنتج يتم اختباره من ًقبىل اؼبستهلكُت، كأحيانان كثَتة تقـو 

اؼبنتىج اغبقيقي يف ىذه اؼبرحلة. مع التوضيح أف اؼبؤسسة البد أف تتخذ صبلة من القرارات اؼبتعلقة بذلك، 
حيث أف قباح ىذه اؼبرحلة يعتمد على مدل التحديد اعبيد ؽبذه العناصر، كاليت نذكر من بينها ما 

  39يلي:
   اعبديد.ربديد اؼبناطق اليت يتم فيها اختبار اؼبنتىج 
  .ربديد الفًتة اليت سوؼ يتم خالؽبا االختبار 
  .الًتكيز على البيانات اليت سيتم صبعها 

 (:Lancementتقديم المنَتج النهائي )
بعد قباح مرحلة االختبار، تبدأ عملية اإلنتاج على نطاؽ كاسع كتقدمي اؼبنتىج للسوؽ اؼبستهدؼ 

اعبديد، كىنا تنطلق اؼبؤسسة فعليان يف عملية التكامل بغرض ربقيق عرض يوازم الطلب الفعلي للمنتىج 
 بُت عناصر اؼبٌزيج التسويقي. عمومان ترتبط عملية إطالؽ اؼبنتىج اعبديد بأربعة أسئلة أساسية، كىي:

 ( متىQuand :) على اؼبؤسسة ربديد الوقت اؼبناسب للتقدمي، كىذا يتماشى مع
من مراعاة دخوؿ كخركج اؼبنافسُت من السوؽ، تصنيفات اؼبنتج اعبديد، كيف نفس الوقت البد 

 حيث أف كل مؤسسة تسعى لتكوف األكُف كالسباقة لتقدمي كل ما ىو جديد.
 ( أينOu :) كيقصد بذلك ربديد السوؽ اؼبستهدؼ، سواء كاف ؿبلي أـ إقليمي، كطٍت أك

اج، كثقة دكِف. كىذا يتوقف على عدة عوامل من بينها: حجم اؼبؤسسة، كمواردىا، طاقة اإلنت
 اؼبؤسسة دبنتجاهتا؛ كىذا ما يتيح اختيار إسًتاتيجية الدخوؿ للسوؽ.

 ( من المسّتهدؼQui :) من اعبيد ربديد اؼبستهدفُت بصورة كاضحة، كىذا غالبان ما يتم
يف اؼبراحل السابقة من تطوير اؼبنتىج؛ حيث تضع اؼبؤسسة مواصفات العينة اؼبثالية اؼبستهدفة، 

 ت ذات االستهالؾ الواسع تتميز الفئة اؼبستهدفة دبا يلي:فمثالن يف اؼبنتجا
  .االعتماد على أقل تكلفة فبكنة 
  .الٌتأكيد على أكرب نسبة مستهلكُت 
  .االعٌتماد على أبسط أسلوب لوصف اؼبنتىج 
  .التبٍت السريع للمنتىج 
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تتصف فئة هبذه كيبكن القوؿ أنو من الصعب ربديد الفئة اؼبثالية، كما أنو من غَت اؼبمكن أف 
 اػبصائص معان.

 ( كيفComment :) كيف األخَت البد على اؼبؤسسة من اختيار إسًتاتيجية لتقدمي
اؼبنتجات اعبديدة، كالتأكيد على التوزيع اؼبالئم ؼبيزانية التسويق بُت عناصر اؼبزيج التسويقي، كل 

 حسب األعباء كالتكاليف، ككذا التخطيط اعبٌيد لألحداث كالوقائع.
   المقاربة الثالثية للبحث كالتطوير، االبتكار كاإلبداع:  -لثان ثا

لقد أسهم التطور التكنولوجي يف تغيَت الطرؽ التقليدية ألداء األعماؿ يف اؼبؤسسات، حيث 
أصبح من الواضح دبا كاف أف االستمرار على نفس الوتَتة سيؤدم إُف حتمية الفشل كالتوقف عن أداء 

طلق ذبد اؼبؤسسة نفسها تسعى إُف التفوؽ كاالستمرار بنجاح، من خالؿ سعيها األنشطة، كمن ىذا اؼبن
 كبو ذبسيد البحث كالتطوير يف أنشطتها، كاعتمادىا على اإلبداع كاالبتكار لبلوغ نتائج مناسبة.

كعلى أساس الغموض الذم يشوب ىذه اؼبفاىيم السابقة، كمن منطلق تضارب أراء الباحثُت  يف 
لمصطلحات، سنحاكؿ من خالؿ ىنا اإلؼباـ بأدؽ التعاريف اليت تطرقت لتحديد ىذه ربديد مفاىيم ل

اؼبفاىيم. كما أف تطوير اؼبنتجات اعبديدة وبتم على اؼبؤسسة التنسيق كاؼبقاربة بُت العناصر السابقة، 
 كسنحاكؿ إدراج ىذه العالقة ككذا تأثَت ىذه اؼبقاربة على تطوير اؼبنتىج اعبديد.

 المؤسساتي: االبتكار -1
إف ضركرة االستجابة للمنافسة تستلـز على اؼبؤسسة زيادة قدرهتا من خالؿ البحث عن كل ما 
ىو جديد، كىنا تتأتى عملية االبتكار مستهدفة تغيَت النمط اغباِف، بغية الوصوؿ إُف مرحلة أفضل، 

بح من الضركرم ربديد كبالتاِف ربقيق النجاح، كالوصوؿ إُف األىداؼ اؼبسطرة، كمن ىذا اؼبنطلق أص
 مفهـو شامل ككاضح لالبتكار.

 (:Créativitéمفهـو االبتكار)
من الواضح أفَّ الدراسات السابقة َف تتوصل لتقدمي تعريف كاحد، كاضح كشامل لالبتكار، 
 حيث أنو ليس بالعملية السهلة. كلكن سنحاكؿ تقدمي التعاريف األكثر شيوعان، مع ؿباكلة الٌتعليق عليها.

  :ىو االسٌتغالؿ الٌناجح لألفكار اعبديدة، كاليت ىي عبارة عن ناتج البحوث » التعريف األكؿ
 40«.كالتجارب، ليكوف بعد ذلك تطبيقها بنجاح

من خالؿ ىذا التعريف يبكن القوؿ أف االبتكار يقصد بو عملية اغبصوؿ على أفكار جديدة، 
 أهنا ليست عشوائية كال ؾباؿ للصدفة. ذات أنبية للمؤسسة، كتكوف نتيجة حبوث كذبارب، أم

 ( التعريف الثاينJ.R. Schermerhorn :) « االبتكار عملية إنشاء األفكار اعبديدة ككضعها يف
مارسة

ي
 41«.اؼب
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ال ىبتلف ىذا التعريف عن سابقو كثَتان، إال أنو يبُت أف االبتكار ىو عملية االكتشاؼ كالبحث 
 عن األفكار اعبديدة، حبيث تكوف قابلة للتطبيق، كمن مث ذبسيد ىذه األفكار يف ميداف اؼبنافسة. 

 ( التعريف الثالثJ.A. Schumpeter :) «كاليت تؤدم إف االبتكار عبارة عن التكنولوجيا اعبذرية ،
إُف تغَتات عميقة يف اإلنتاجية، كربفز النمو االقتصادم كتنشئ األعماؿ يف القطاعات، كربسن رفاىية 

 42«.اجملٌتمع 
يقدـ ىذا التعريف نظرة شاملة ككلية، حيث أف االبتكار البد أف يؤدم إُف تغيَت جذرم، 

ما يوضحو من خالؿ النمو االقتصادم كيستهدؼ اؼبستول الكلي، أم أنو يىتعدل حدكد اؼبؤسسة، كىذا 
 كربسُت رفاىية اجملتمع.

 ( التعريف الرابعERDMAN & CHAIN :) « االبتكار شيء يتم التفكَت فيو، أك يتم التوصل
 «.إليو بواسطة التجارب كاالختبارات، إذ أنو كسيلة اخًتاع جديدة

من التجارب كاالختبارات،   يقودنا ىذا التعريف إُف أف االبتكار ىو أم ناتج جديد عن صبلة
كما هبعلنا ندقق البحث أكثر يف ظهور مفهـو جديد، ىو االخًتاع كالذم يبكن أف يعرؼ كما جاء بو 

(Robbins & Coulter:)  « االخًٌتاع يشَت إُف التوصل إُف فكرة جديدة بالكامل ترتبط
 43«.بالتكنولوجيا

ان َف يفكر فيو أحد من قبل، كغالبان ما يبس كيركز ىذا التعريف على أف االخًتاع شيء جديد سبام
اعبوانب التكنولوجية يف اؼبؤسسة، حيث أنو يلم باؼبوارد غَت اؼبادية يف اؼبؤسسة مثل االستغالؿ اعبٌيد 
للوقت، كالتفوؽ العلمي. كما أف التعريف َف يركز على ضركرة ذبسيد كتطبيق االخًتاع، كعلى ىذا 

اع كاالبتكار، من حيث اؼبمارسة، فاالبتكار يركز على اؼبمارسة، يف حُت األساس يبكن التفريق بُت االخًت 
االخًتاع يهتم بطرح الفكرة فقط. كبعبارة أكثر مشولية، يبكن القوؿ أف االبتكار ىو عملية ربصيل كذبميع 

 األفكار اعبديدة، حبيث تكوف قابلة للتنفيذ كالتطبيق يف ما بعد.
 (:Innovationمفهـو اإلبداع ) -2

إف التداخل يف فهم اؼبصطلحات وبتم على الباحث تقدمي أكرب قدر فبكن من اؼبفاىيم اؼبتداكلة   
كاألكثر شيوعان، للوصوؿ إُف تعريف أكثر دقة، كمن ىذه الرؤية سندرج أىم التعاريف لعملية اإلبداع بيغية 

 ربديد الفرؽ بُت اإًلبداع كاالبتكار.
، فقد أصبح لقد شغل مفهـو اإلبداع العديد من ا لباحثُت، مع االنتشار الواسع ؽبذا اؼبفهـو

يتداكؿ بصورة كبَتة كيف العديد من اجملاالت كالتخصصات؛ كلعل أكؿ من اىتم باإلبداع ىو االقتصادم 
 (، كيبكننا تقدمي التعاريف اآلتية:J. SCHUMPETERاألمريكي )

 ( التعريف األكؿJ. SCHUMPETER « :)وارد اؼبتواجدة بطريقة جديدة، اإلبداع ىو استخداـ اؼب
 44«.هبدؼ خلق منتجات جديدة 
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لقد قدـ الكاتب ىذا التعريف من منظور اقتصادم، حبيث اقتصر مفهومو على استخداـ أفضل 
 للموارد لتقدمي منتجات جديدة؛ كىذا يضيق ؾباؿ اإلبداع.

 ( التعريف الثاينBLACK « :) 45«.اعبديدة اإلبداع ىو التطبيق االقتصادم لألفكار 
من خالؿ ىذا التعريف يرل الكاتب أف اإلبداع ىو تطبيق لفكرة جديدة من منظور اقتصادم، 

 كىنا تربز فكرة جديدة كىي أف اإلبداع ىو تنفيذ األفكار اعبديدة اليت مت اغبصوؿ عليها من االبٌتكار.
  :لو قيمة ملحوظة للفرد، أك اإلبداع ىو العملية اليت يتم فيها خلق شيء جديد » التعريف الثالث

 46«.اجملموعة، أك اؼبؤسسة، أك اجملتمع 
كعليو يهدؼ الكاتب إُف أف اإلبداع ىو البحث عن كل ما ىو جديد هبدؼ أف وبمل معو قيمة 
للمجتمع؛ كيبيز تعريفو بالنظرتُت االقتصاديتُت، اعبزئية يف اؼبؤسسة كالكلية يف اجملتمع ككل. كىنا ذبدر 

ف ىناؾ صبلة من الباحثُت ترل أف اإلبداع ال يسمى هبذه التسمية ما َف يكن وبمل جوانب اإلشارة إُف أ
اهبابية ذات قيمة للجميع، أم البد أف يقدـ منفعة كإال فهو يتحوؿ إُف اخًتاع قد وبمل سلبيات 

 عديدة.
  :47«.الستخداـاإلبداع ىو عملية ربويل األفكار إُف منتجات ذات منفعة كقابلة ل» التعريف الرابع 

ما يبيز ىذا التعريف أنو دقيق حبيث وبدد اإلبداع يف ربويل األفكار إُف منتجات ذات منفعة،   
 كلكنو يىقتصر على عملية اإلبداع يف اؼبنتجات فقط.

 ( التعريف اػبامسAYNES « :)48«.اإلبداع ىو عملية جلب االبتكارات كبو االستخداـ الفعلي 
مالئو أف اإلبداع ىو التطبيق، كفبارسة االبتكار؛ حيث يدعموف كيرل الكاتب كصبلة من ز 

 تعريفهم بأف االبتكار ىو جلب التكنولوجيا اعبديدة.
كيبكن القوؿ أف ىذا التعريف َف يقتصر على تقدمي شيء جديد، كإمبا أضاؼ إُف ذلك التطوير 

بداع. كاؼبهم يف ذلك إمكانية يف األفكار اغبالية، كما أنو ال يبيز بُت حجم التغيَت الذم وبدثو اإل
 التطبيق،  يبكن القوؿ أف ىذا التعريف يعترب إُف حد ما أمشل من التعاريف اؼبذكورة سابقان.

 أسباب تَبني اإلبداع في المؤسسات:
 ك يبكن إهباز ىذه األسباب يف ما يلي:  

 اجتماعية أك سياسية أك ثقافية،  الظركؼ اؼبتغَتة اليت تعيشها اؼبؤسسات سواء كانت ظركؼ
اؼبتغَتات بأسلوب إبداعي يضمن بقاء  اقتصادية، كاليت ربتم على اؼبؤسسات االستجابة ؽبذه

 اؼبؤسسة كاستمرارىا.
 يستلـز  وبتم اإلبداع الفٍت كالتكنولوجي على اؼبؤسسات أف تستجيب ؽبذه الثورة التكنولوجية، كما

يبكنها من زيادة  إبداعية أيضان، فبا ٌذلك من تغيَتات يف ىيكل اؼبؤسسة كأسلوب إدارهتا بطرؽ
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ضماهنا غبصتها السوقية بُت  أرباحها كرفع قدرهتا على اؼبنافسة، كاالستمرار يف السوؽ من خالؿ
 اؼبؤسسات اؼبٌنافس

 الخاتمة:
يعترب تطوير اؼبنتجات اعبديدة من القرارات اإلسًتاتيجية اؽبامة يف اؼبؤسسة، كاليت تؤثر على قدرهتا 

كاالستمرار كالنمو يف اؼبدل البعيد؛ لذلك فإف القرارات اؼبتعلقة بتطوير اؼبنتجات اعبديدة هبب يف البقاء 
ازباذىا على أعلى مستويات إدارية يف اؼبؤسسة نظران ألهنا تؤثر على أدائها كقدرهتا يف ربقيق األىداؼ 

ج، كأنشطتها؛ منذ بركز الفكرة اإلسًتاتيجية؛ كالبد أف تقـو اإلدارة بتتبع كافة مراحل عملية تطوير اؼبنتى 
اعبديدة إُف غاية إطالؽ اؼبنتىج النهائي كتقييم أدائو يف السوؽ، حيث أف ىذه اؼبتابعة تضمن للمؤسسة 
تطوير منتجات جديدة تنسجم مع توجهاهتا اإلسًتاتيجية كأىدافها، بالشكل الذم يؤدم إُف االستغالؿ 

 األمثل للموارد كالقدرات كاإلمكانيات.
يبكن للمؤسسة أف تسعى إُف ربصيل فرص لتطوير اؼبنتجات اعبديدة، من خالؿ االعتماد  كما

على اؼبصادر الداخلية كاػبارجية، فهناؾ عدة أسباب ربتم عليها اللجوء إُف ذلك؛ كلكن البد أف تراعي 
ألخطاء يف ذلك عوامل فشل اؼبنتجات اعبديدة يف األسواؽ، ففي معظم األكقات يفشل منتىج ما نتيجة ا

اؼبذكورة سابقان، إضافة إُف ذلك البد من مراعاة  أنبية اإلبداع كاالبتكار لتحقيق أفضل النتائج باالعتماد 
على أحسن األساليب، كانطالقان من أفكار جديدة كجيدة؛ فاؼبؤسسات الناجحة ىي اليت تتمكن من 

 اإلبداع كاالبتكار.تطوير منتجاهتا يف األكقات اؼبناسبة مستندة إُف البحث كالتطوير، 
 الهوامش:
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 الحكم الراشد كجودة مؤسسات التعليم العالي في الجزائر
                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص:
ضماف اعبودة  يف مؤسسات التعليم العاِف من أكلويات السياسات الوطنية للتعليم العاِف، كأماـ التحديات اليت  أصبح

األخذ دببادئ اغبكم الراشد يف إدارة ىذه اؼبؤسسات أصبح أمرا ملحا، ذلك يواجهها قطاع التعليم العاِف يف اعبزائر، فإف 
 البشرية، كأساليب وارداؼب كإدارة اؼبالية وارداؼب القرار، زبصيص فيما يتعلق باستقاللية ىذه اؼبؤسسات، أسلوب اإلدارة كازباذ

 األداء. تقييم
 كاؼبسائلة الشفافية كتكريس اؼبختلفة اؼبصاٌف أصحاب مع اغبوار ضركرة اغبكم الراشد ؼبؤسسات التعليم العاِف على كيركز

 .عملها كربكم اؼبؤسسات ىذه ظلها يف تنشط اليت البيئة تناسب اليت كاألطر اؼبعايَت إُف الوصوؿ غرضب كاحملاسبة،

Résumé : 

L’assurance qualité des universités devient une priorité des politiques nationale 

d’enseignement supérieur, et face aux nouveaux défis et aux nouvelles tendances qui 

caractérisent le secteur universitaire Algérienne, les pratiques de bonne gouvernance sont 

directement sollicitées,  particulièrement en ce qui concerne l’indépendance et le 

dynamisme des universités, le financement, l'accès à l'enseignement supérieur, 

l'organisation des études,  l'évaluation du contenu des programmes et les types de projets de 

recherche. La gouvernance universitaire est un cadre légal et réglementaire, et  ainsi un 

processus qui permettent aux différentes parties prenantes de participer à la définition des 

objectifs de l’université, les moyens pour les attendre, et de rendre compte des résultats. 

 

د. ذىبية الجوزم، أستاذة محاضرة قسم" 
 ب"،

جامعة خميس مليانة   
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   مقدمة:
كاإلقليمية، تدخل مؤسسات التعليم العاِف اعبزائرية األلفية الثالثة كىي ؿباطة بالعديد من اؼبتغَتات العاؼبية 

أبرزىا: التقدـ العلمي كالتكنولوجي اؽبائل، ثورة االتصاالت كاؼبعلوماتية، االنفتاح اإلعالمي الثقايف، 
التحوؿ من اإلقليمية إُف العاؼبية يف مفاىيم جديدة: الكوكبة، الكونية، العوؼبة، التغَت يف األنبية النسبية 

ككذلك  اؼبشاركة الديبوقراطية على صبيع اؼبستويات.لقول كعالقات اإلنتاج، فضال عن اتساع مساحات 
تدخل ىذه اؼبؤسسات األلفية الثالثة كىي يف مواجهة للعديد من اؼبشكالت، بعض ىذه اؼبشكالت 
وبددىا البنك الدكِف يف تقاريره اؼبتتابعة عن التعليم العاِف يف: النمو السريع كاؼبتواصل يف أعداد الطلبة 

االت الدراسة اعبامعية، كيف الوقت ذاتو االلبفاض النسيب للموارد اؼبالية كالتجهيزات كالزيادة اؼبطردة يف ؾب
 اؼبادية كمصادر التعلم كظهور مشكالت البطالة بُت اؼبتعلمُت. 

ىذه اؼبشكالت ذبعل من الصعب أف تستجيب مؤسسات التعليم العاِف ؼبتطلبات اعبودة، ما َف     
  راشد الذم ربدد دبوجبو اؼبسؤكليات كتصاف يف ظلو اغبقوؽ.توجد أرضية مناسبة من اغبكم ال

لى ضوء الواقع العاؼبي دبتغَتاتو، ككاقع مؤسسات التعليم العاِف اعبزائرية حبيثياتو، كيف يبكن أف فع    
 ييٍسهم اغبكم الراشد يف ربقيق جودة ىذه اؼبؤسسات؟

 ؼبعاعبة ىذه اإلشكالية سوؼ نتطرؽ إُف األسئلة التالية:
 ما مفهـو اعبودة كما ىي مبادئ إدارة اعبودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العاِف؟ .1
 ما ىي مالمح أزمة اعبودة يف مؤسسات التعليم العاِف اعبزائرية؟ .2
 ما ىي آليات حوكمة مؤسسات التعليم العاِف يف اعبزائر؟ .3
ة اػبدمات ما ىي ربديات حوكمة مؤسسات التعليم العاِف يف اعبزائر يف ظل ربرير ذبار  .4

 كاقتصاد اؼبعرفة؟
 أكال: مفهـو الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

( اليت تعٍت "طبيعة الشيء كدرجة Qualities( من الكلمة الالتينية )Qualitéاشتق مصطلح اعبودة ) 
صالبتو"، كىي ال تعٍت األفضل كاألحسن دائما، كإمبا ىي مفهـو نسيب ىبتلف باختالؼ جهة االستفادة 

فقد كانت تعٍت قديبا الدقة كاإلتقاف، مث تغَت مفهومها مع تطور علم اإلدارة كظهور اؼبؤسسات  منو.
 1الكربل، كزيادة حدة اؼبنافسة، كأصبح للجودة أبعاد متشعبة كجديدة.

أما إدارة اعبودة الشاملة فهي فلسفة إدارية موجهة لقيادات اعبامعة، تركز على إشباع حاجات العمالء 
مبو اعبامعة كالوصوؿ إُف أىدافها، كىي تضمن الفعالية العظمى كالكفاءة اؼبرتفعة يف اغبقل  لتحقيق

 2العلمي كالذم يؤدم يف النهاية إُف التفوؽ كالتميز.
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كتتكوف مدخالت العملية التعليمية من اؼبناىج الدراسية كاؼبستلزمات اؼبادية كاألفراد، سواء كانوا طلبة أـ 
موظفُت أك أعضاء ىيئة تدريس أـ إدارة. أما اؼبخرجات فتتمثل يف اإلطارات اؼبتخصصة من اػبرجُت، أما 

 بتوظيف ىؤالء اػبرجُت. اؼبستفيد من نظاـ التعليم، فهي ـبتلف مؤسسات اجملتمع اليت تقـو 
كما يبكن تعريف خريج العملية التعليمية باعبامعات على أنو قاعدة اؼبعرفة اليت من اؼبمكن استخدامها 

 يف حل اؼبسائل اؼبتعلقة دبشاكل حقل العمل من خالؿ كظائف العملية اإلدارية.
 كيبكن سبثيل مكونات النظاـ التعليمي حسب الشكل التاِف:

 
 (: مكونات النظاـ التعليمي العالي04الشكل رقم )

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التغذية العكسية                                             
                                                 

يوسف حجيم الطائي، ؿبمد فوزم العبادم، ىاشم فوزم العبادم، إدارة اعبودة الشاملة يف  اؼبصدر:
 .36، ص2007التعليم اعبامعي، الوراؽ، األردف، 

 المدخالت:
.اؼبوارد البشرية:1  

)الطلبة، إداريُت، 
 ؿباسبُت..إٍف(

.اؼبوجودات: 2
مثل:)اؼبكتبة، اؼبختربات 

العلمية، اؼبستلزمات 
 الدراسية(.

عمليات تعليمية 
 تحويلية:

 .طرائق التدريس1
 .البحث العلمي2
اؼبناىج كاؼبقررات .3

 الدراسية 
 .اإلدارة4
 ة.األىداؼ التعليمي5

 المخرجات:
 .اػبرهبوف1
.حبوث كمنشورات 2

 علمية
 .استشارات خارجية3
 إضافة معارؼ.4

للبيئة كمفاىيم 
 االجتماعية..اٍف
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لى مبدأ خلق ثقافة يتبُت فبا سبق أف تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العاِف يعمل ع
كىي تقـو على ، متميزة يف أداء اؼبؤسسة، تتضافر فيها جهود اؼبعلمُت كاؼبوظفُت لتحقيق توقعات العمالء

 3العناصر التالية:
 .الًتكيز على الطلبة كاؼبستفيدين كاحتياجاهتم 
  .اعتبار اعبودة جزء رئيسي من إسًتاتيجية اعبامعة 
  كاؼبديرين، كتقوية الطاقات كاإلمكانات لتنفيذ معدالت اعبودة العالية.الًتكيز على مشاركة العاملُت 
 .الًتكيز على االستمرارية يف التحسُت 
 .اعتبار كل فرد يف اعبامعة مسئوال عن اعبودة 
  مشولية العمليات كاألنشطة اليت تطور كتغَت ثقافة اعبامعة لًتكز على صبيع جوانب اعبودة عرب

 ؼبدخالت، العمليات، اؼبخرجات.عناصرىا اؼبختلفة كىي: ا
 كاقع مؤسسات التعليم العالي في الجزائر كالحاجة للجودة:: ثانيا

تعاين اعبامعة اعبزائرية من عدة نقائص اليت حالت دكف بلوغها مستول األداء اؼبطلوب، كمن بُت ىذه 
أدل غياب  كعدـ مواءمة ـبرجاهتا ؼبتطلبات سوؽ العمل، حيثالنقائص قبد ضعف رصيدىا البحثي 

التنسيق بُت ما تنتجو مؤسسات التعليم العاِف كمتطلبات التنمية إُف تبديد األمواؿ اؽبائلة اليت استثمرت 
يف إعداد اإلطارات كاػبرجُت، كربولت كظيفة اعبامعة اعبزائرية من إنتاج اؼبعرفة كإعداد اليد العاملة الالزمة 

 سانبُت يف تكريس الفقر كالتخلف.ػبدمة التنمية إُف إعداد جيوش من البطالُت اؼب
 أ( ضعف الرصيد البحثي للجامعة الجزائرية:

ىناؾ ضعف كبَت يف الرصيد البحثي للجامعة اعبزائرية كمستول جودة البحوث اليت تقدمها كمدل     
  4ارتباطها باؼبشاكل اإلمبائية، كيعود ذلك إُف صبلة من األسباب نذكر منها ما يلي:

عملت السلطات اعبزائرية على توسيع التعليم اعبامعي، لتكوين  االىتماـ على التعليم:. تركيز 1
اإلطارات الالزمة اليت ربتاجها الدكلة كذلك للنقص الكبَت يف اإلطارات الذم عرفتو غداة االستقالؿ، 

علمي لقلة كىذا ما َف يسمح للجامعة اعبزائرية، رغم التطور السريع الذم عرفتو بإرساء أسس للبحث ال
 فئة الباحثُت اعبزائريُت منذ البداية، فبا عرقل انطالؽ البحث إُف غاية بداية الثمانينات.

عدـ توجو معظم طلبة الدراسات العليا نحو تبني مشركعات بحثية تطبيقية لحل المشكالت . 2
ف ىذا النشاط يف إطار العالقة بُت مؤسسات البحث العلمي كالقطاعات االقتصادية، قبد أاإلنمائية: 

يرتبط عموما دبختلف القطاعات اليت توفر اإلمكانيات كفرص التجريب. كقد انطلقت يف اعبزائر برامج 
على الصناعات اؼبصنعة َف  1967تنموية كبَتة، لكن طبيعة اػبيارات االقتصادية اليت اعتمدت منذ 

دؼ األساسي للقطاعات تسمح بوجود عالقات بُت الباحثُت كاؼبنشآت االقتصادية، حيث كاف اؽب
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االقتصادية يركز على كيفية بعث القطاعات اإلنتاجية للحد من البطالة كتوفَت اؼبنتجات الواسعة الطلب، 
باإلضافة إُف االعتماد على الدكؿ األجنبية يف تكوين اإلطارات الفنية من جهة كطبيعة العقود بُت اعبزائر 

يب اؼبصانع، فلم يتسٌت ؽبذه اإلسًتاتيجية التنموية االىتماـ كالشركات األجنبية اليت أككلت ؽبا مهمة ترك
 بالبحث.  

كقد أكد التقرير الصادر عن البنك العاؼبي الذم أقبز بعد ربقيق على مستول اعبامعات اعبزائرية أف 
"البحث العلمي اؼبالحظ يف اعبامعات اعبزائرية كبغض النظر عن بعض االستثناءات، جد أكاديبي بدكف 

 5يل التطبيقات الفورية أك احملتملة على الصناعات احمللية".أك قل
فًتقية البحث العلمي  . نقص التسهيالت البحثية كضعف الدعم المالي لنشاطات البحث العلمي:3

ربتاج إُف تعبئة ؾبموعة من اؼبوارد اؼبادية كاؼبالية كالبشرية، كما تكمن قوة البحث العلمي يف كيفية التوفيق 
بُت ىذه اؼبوارد كترشيد استعماؽبا، كما يشكل غياب عماؿ مساعدين الستعماؿ التجهيزات العصرية 

  6اؼبتوفرة بدكره عائقا آخرا ىاما".
تعاين اعبزائر من نقص كبَت يف عدد الباحثُت كأف ما يفسر ىذا الوضع ىو أف رد البشرية: . الموا4
من اؼبؤىلُت ؼبمارسة البحث العلمي غَت مهتمُت بو. إضافة إُف ىجرة اعبامعيُت األكثر تأىيال  (70%)

العلماء  باإلضافة إُف ىذه اؽبجرة، قبد نوعا آخر من االغًتاب أال كىو ربوؿ اىتماـإُف اػبارج. 
كاألساتذة اعبامعيُت من الذين استمركا يف العمل باعبزائر من ؿباكلة إهباد حلوؿ مناسبة للمشكالت 
احمللية كانشغاؽبم يف ؿباكالت لنشر البحوث النظرية كالتطبيقية اليت تتعلق بالبلداف اؼبتقدمة اليت تستفيد 

باالغًتاب خاصة يف ظل البيئة غَت اؼبالئمة منها. كمثل ىذه اؽبجرة ما ىي إال نتيجة لإلحباط كالشعور 
 7 لتحفيز الطاقات العلمية كتوجيهها ػبدمة االقتصاد الوطٍت.

حيث أف ؾبملها سبثل جامعات  ارتباط الباحثين عادة بالجامعات كالبيئات التي تكونوا فيها: .5
تساىم مباشرة يف انطالؽ البحث كمراكز أجنبية، كما أف العودة اؼبكثفة ألفراد البعثات العلمية باػبارج َف 

 العلمي يف اعبامعة اعبزائرية نظرا للفركقات البيئية كاللغوية كالتجريبية.
حيث أنو منذ االستقالؿ َف تعرؼ مؤسسات البحث العلمي استقرارا، فقد . طبيعة التسيير البحثي: 6

ة كحداثة االستقالؿ ( مرة، نظرا لنقص التجرب14تغَتت الوصاية على ىذه اؼبؤسسات أربعة عشر )
كطبيعة الربامج اؼبعتمدة، فبا َف يعطي نتائج كبَتة يف ميداف العلم عموما لعدـ ربقيق الًتاكم التجرييب 
اؼبرىوف باالستقرار اؼبؤسسايت ككضوح الربامج كاألىداؼ، ألف نتائج البحث العلمي قد تتطلب عشرات 

االستقرار. فكل التجارب اليت قامت هبا اعبزائر يف السنُت من العمل كاؼبواظبة ككل ىذا ال يتأتى إال ب
ؾباؿ البحث َف يعط ؽبا الوقت الكايف لتحقيق أىدافها، فكلما بدأت ذبربة تغَت بسرعة فبا أدل إُف 

 فقداف الثقة. 
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إضافة إُف أف الباحثُت كثَتا ما كانوا يستدعوف لتقلد مهاـ التسيَت كبالتاِف التخلي عن مهاـ البحث، كما 
كمن أكرب الصعوبات اليت يواجهها البحث العلمي يف  8لظركؼ اؼبادية َف تكن يف صاٌف البحث.أف ا

إطار اعبامعة اػبلط بُت العلم كاإلدارة، فقد أدل عدـ التمييز الواضح بُت التنظيم اإلدارم كالتنظيم 
األساتذة العلمي إُف تشكيل عقبة حالت دكف تطور البحث على مستول الدراسات العليا، فبا جعل 

كالطلبة يف ىذا اؼبستول عاجزين عن اؼببادرة يف أكثر اؼبيادين اػباصة بوظيفتهم يف اؼبؤسسة اعبامعية. 
كأخذت اؼبسافة بُت التسجيل كمناقشة الرسالة تزداد سنة بعد أخرل، كقد ظهرت نتائج ىذا اػبلط يف 

 9عدد من اؼبظاىر:
  كالتخصصات، فبا جعل اإلدارة تلجأ إُف انعداـ ؾبالس البحث العلمي يف عدد من الدكائر

 إجراءات شكلية ال عالقة ؽبا دبضموف البحث كقواعده الًتبوية كاؼبنهجية.
  تكدس عدد كبَت من اؼبسجلُت الذين مضى على تسجيلهم أكثر من ثالثة سنوات دكف

 الشركع يف البحث أك يف ربديد ؿباكره.
 من اؼبعاىد بدعول انتظار التنظيم اعبديد  كقف التسجيل كالبحث يف الدراسات العليا يف عدد

 ؼبرحلة ما بعد التدرج، كربديد الطريقة اليت يدمج هبا اؼبسجلوف سابقا يف ىذا التنظيم.
 عدـ موائمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوؽ العمل:ب( 

اليت تربط بُت يف كتابو حوؿ "اقتصاديات التعليم" إُف العالقة القوية  (Marchalيشَت "مارشاؿ" ) 
 اإلنتاج كالتعليم من خالؿ كصفو للمعرفة بأهنا: "أكثر عوامل اإلنتاج قوة لدل اإلنساف، فهي سبكنو من

 10أف يقهر الطبيعة كيرضي حاجياتو".
( على أنو: "من األنبية مضاعفة اػبربة يف ميداف العمل Bernard Angers)كما يؤكد "برنارد أكقبَت" 

فالتعليم كالعمل عنصراف متالزماف، كال بد من التوفيق   11 سوؽ العمل".لتسهيل إدماج الشباب يف
بينهما قدر اإلمكاف لتحقيق اؼبوائمة بُت الربامج كالتخصصات اليت تقدمها اعبامعات كاحتياجات سوؽ 
العمل، كيؤدم اإلخالؿ هبذه اؼبعادلة إُف ىدر اؼبوارد اؼبالية الضخمة اليت أنفقت يف إعداد إطارات يف 

 ا بربامج التنمية كاحتياجات سوؽ العمل.   زبصصات ال عالقة ؽب
كيف سوؽ العمل اعبزائرم قبد خلل بُت جانيب العرض كالطلب، حيث ينقصد جبانب العرض صبيع     

الراغبُت يف العمل من اػبرهبُت اعبدد من مؤسسات التعليم كالتدريب، كالراغبُت يف االلتحاؽ بعمل أفضل 
غبُت يف العمل بعد انتهاء عقود عملهم اؼبؤقتة سواءن داخل بلدىم كفائض العمالة بسبب اػبصخصة كالرا

كما ييقصد جبانب الطلب فرص العمل يف القطاعات كالتخصصات   أك اؼبهاجرين مؤقتان للعمل باػبارج.
 12كيتمثل عدـ التوازف بُت جانيب العرض كالطلب فيما يلي: اؼبختلفة سواءن احمللية أك األجنبية.

 ع قوة العمل جغرافيان على اؼبستول الوطٍت.التباين يف توزي .1
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التوزيع غَت اؼبتوازف لقوة العمل على األنشطة اؼبختلفة حيث تًتكز قوة العمل يف الزراعة  .2
 كالصناعات التحويلية كذبارة اعبملة كالتجزئة.

 عدـ التوازف بُت ـبرجات التعليم كالتدريب كاحتياجات سوؽ العمل. .3
 عمل للقول العاملة كزيادة نسبة البطالة. عجز االقتصاد عن توفَت فرص  .4
اتساع الفجوة بُت اإلنتاج كالتعليم: حيث تظهر اغباجة لبعض اؼبهن كالوظائف اليت ال يوفرىا  .5

 التعليم العاِف أك لبعض ال ذبد بعض التخصصات التعليمية الفرص اؼبناسبة بعد التخرج.
بالسلوكيات كاؼبهارات بسبب األساليب  التعليم يركز على اؼبعارؼ كاؼبعلومات كينسى كال يهتم .6

 13كاؽبياكل التنظيمية كاؼبناىج كاؼبضموف.
يعاين اؼبديركف من أداء اؼبرؤكسُت كالعمالة اعبديدة، كما يعاين اػبرهبوف كالعمالة اعبديدة من  .7

 الرؤساء، كيعاين كل اجملموعتُت من تدىور التعليم كاإلنتاج.
العمل، ينبغي على مؤسسات التعليم العاِف أف تركز على تدريب كيف ظل التغَتات اليت تشهدىا بيئة 

كتأىيل إطارات قادرة على االستجابة ؼبطالب اجملتمع. إذ ينبغي أف تكوف نوعية التعليم كالتدريب اؼبقدمة 
للطلبة يف اعبامعات تتضمن أنشطة كبرامج تدريبية ترتبط باؼبهن كالوظائف اليت سوؼ يبارسها الدارس 

حصولو على الشهادة، كلذا البد من إعطاء األكلوية للمسانبة يف بناء كفاءات جديدة  الحقا بعد
 تتناسب كالتخصص الذم يدرسو الطالب.

كلتمكُت اعبامعة من ربقيق مهمة إعداد ىذه اإلطارات فإف عليها تطوير عالقاهتا مع الشركاء من قطاع 
 يف ـبتلف القطاعات ىم األقرب ؼبعرفة طبيعة العمل، إذ أف ىؤالء الشركاء من أرباب العمل كاؼبسئولُت

اؼبهن اليت وبتاجوهنا، كىم األكثر إدراكا لنوعية اؼبهن كالكفاءات اليت ينبغي أف يكتسبها الدارس. كعليو 
فمن الضركرم أف ذبد اعبامعة آلية مناسبة ؼبشاركة ىؤالء يف ؾبالس كعباف اعبامعة للمسانبة يف ازباذ 

تعلقة بتطوير كربديث الربامج كالتخصصات كيف كل ما يتعلق باالستشارات اػباصة القرارات اؼبناسبة اؼب
 بالعملية التعليمية. 

كقد يتطلب األمر أحيانا اػبركج من احمللية إُف نطاؽ أكسع كأرحب، كذلك باالستفادة من خربة 
تعمل هبا، كىذا يتطلب  اعبامعات يف الدكؿ اؼبتقدمة يف ربديث براؾبها كاالطالع على آليات التطوير اليت

السعي إُف فتح قنوات للتعاكف اعباد كتفعيل اتفاقيات التعاكف كتطبيق اؼبواد الواردة فيها. فالتعاكف مع 
جامعات دكلية كبَتة سيساىم يف بناء قدرات عالية، كاالستفادة من اؼبوارد اؼبتاحة، كخربة كأنظمة الشريك 

 14اؼبتقدمة.

 

 



127 

 

 مؤسسات التعليم العالي في الجزائر.ثالثا: آليات حوكمة 

بعد تعرضنا يف النقاط السابقة إُف مفهـو اعبودة كمالمح أزمة اعبودة يف مؤسسات التعليم اعبزائرية، 
سوؼ نتعرؼ يف ىذه النقطة على مدخل اغبكم الراشد كسنحاكؿ تكييف آلياتو كفقا ػبصوصيات بيئة 

 ؿ إُف ربقيق جودة ىذه اؼبؤسسات.مؤسسات التعليم العاِف اعبزائرية بغية الوصو 
 أ( مفهـو الحكم الراشد كمعاييره:

 السياسية السلطة استعماؿ) أنو على الراشد اغبكم( OCED)االقتصادية  كالتنمية التعاكف منظمة عرفت
 (. كاجتماعية اقتصادية تنمية لتحقيق الالزمة اؼبوارد تسيَت على اجملتمع يف الرقابة كإجراء

 االقتصادية القطاعات بأعماؿ تتحكم اليت القواعد ؾبموعة" أنو على آخر موضع يف تعرفو كما
 بُت كاؼبسؤكليات اغبقوؽ توزيع القواعد تلك ىيكل وبدد حيث إدارهتا، كطرؽ كالسياسية كاالجتماعية

 15". اؼبختلفة األطراؼ
 بلد اقتصاد كإدارة تسيَت يف القوة هبا سبارس اليت الطريقة: أنو على الراشد اغبكم الدكِف البنك كيعرؼ   
 .لو كاالجتماعية االقتصادية كاؼبوارد ما

 16:بأنو السيئ اغبكم إُف كصف البنك كقد تعرض
 العاـ اؼباؿ كبُت اػباصة كاؼبصلحة العامة اؼبصاٌف بُت الواضح الفصل يف يفشل الذم اغبكم 

 .اػباصة اؼبصاٌف يف العامة اؼبوارد كيستغل اػباص، كاؼباؿ
 تعسفيا القوانُت تطبق حيث القانوف، حكم يطبق كال القانوين اإلطار ينقصو الذم اغبكم 

 .القوانُت تطبيق من أنفسهم اؼبسئولُت كيعفي
 يدفع فبا اإلنتاجي االستثمار أماـ كاإلجرائية القانونية اؼبعوقات من كبَت كم لديو الذم اغبكم 

 .كاؼبضاربات الريعي الربح أنشطة كبو
 استخدامها كسوء اؼبوارد ىدر كبو تدفع التنمية، مع تتعارض أكلويات فيو يوجد الذم اغبكم . 
 عاـ، بشكل القرار صنع كلعمليات للمعلومات شفافة غَت أك مغلقة أك ضيقة قاعدة كجود 

 .خاص بشكل السياسات كضع كعمليات
 الفساد مع تتسامح اليت القيم ذلك يف دبا كثقافتو آلياتو كانتشار الفساد كجود. 
 انتشار إُف يدفع قد ما بو، اؼبواطنُت ثقة كضعف اغبكم شرعية باىتزاز يتميز الذم اغبكم 

 .التسلط سيادةك  اإلنساف حقوؽ كانتهاؾ اغبريات كمصادرة القمع
كيقـو اغبكم الراشد على ؾبموعة من مبادئ كالديبوقراطية، كالشفافية، اؼبساءلة، حكم القانوف، حسن 

 التوافق، األخالؽ.االستجابة، الفعالية، 
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 الحكم الراشد في إدارة مؤسسات التعليم العالي الجزائرية:ب( تطبيق آليات 
 كإدارة اعبامعة نشاطات توجيو خالؽبا من يتم اليت بالطرؽ العاِف، التعليم مؤسسات حوكمة هتتم     

 حوكمة مفهـو يعاًف كما. العامة كتوجهاهتا اإلسًتاتيجية خطتها تنفيذ كمتابعة ككلياهتا، العلمية أقسامها
 للجامعات التنظيمي اؽبيكل كتشكيل األداء تقييم كأساليب اإلدارة نظم العاِف التعليم مؤسسات
 يركز كما. البشرية مواردىا كإدارة اؼبالية مواردىا زبصيص ككيفية هبا، القرار ازباذ كدعم متابعة كأساليب

 بغرض كاحملاسبة، كاؼبسائلة الشفافية كتكريس اؼبختلفة اؼبصاٌف أصحاب مع اغبوار ضركرة على اؼبفهـو ىذا
كىذا  17.عملها كربكم اؼبؤسسات ىذه ظلها يف تنشط اليت البيئة تناسب اليت كاألطر اؼبعايَت إُف الوصوؿ

يقتضي بالضركرة كجود نظاـ أساسي ؽبذه اؼبؤسسات، ىيكل تنظيمي، ىيئات مشاركة استشارية كىيئات 
 18القرار.مشاركة ذات 

 اليت الرظبية كغَت الرظبية التدابَت ؾبموعة ىي العاِف التعليم مؤسسات حوكمة فإف الدكِف، البنك كحسب
 19تسمح ؼبؤسسات التعليم العاِف بصناعة القرار كالتصرؼ فيو.

 التالية:كيبكن ذبسيد آليات اغبكم الراشد يف إدارة مؤسسات التعليم العاِف اعبزائرية من خالؿ اآلليات 
 . التخطيط التربوم:1

فإذا كاف السعي كبو ربقيق اعبودة الشاملة يف التعليم اعبامعي، كإذا كاف من الطبيعي أف ينظر إُف التعليم 
اعبامعي كامتداد ؼبرحلة التعليم ما قبل اعبامعي كذلك من منطلق أنبية تكوين الطالب الذم يلتحق 

عبودة يف التعليم اعبامعي يرتبط بتحقيق اعبودة يف التعليم ما قبل باعبامعة كاؼبعاىد العليا، فإف ربقيق ا
اعبامعي، كىذا يتطلب تطوير أداء مؤسسات التعليم ما قبل اعبامعي بالتوازم مع أم منهجية مقًتحة 

تحقيق االستمرارية يف النظاـ الًتبوم تبدأ بتعزيز الركابط بُت التعليم العاِف ف  20لتطوير التعليم اعبامعي.
كسائر مستويات التعليم، السيما التعليم الثانوم، كما هبب النظر إُف مؤسسات التعليم العاِف كجزء من 

 نظاـ كاحد يبدأ بالتعليم االبتدائي، كيتواصل مدل اغبياة.
فالتخطيط الًتبوم أسلوب لتقدير االحتياجات التعليمية إُف جانب كونو ؿبركا كدافعا لتسريع خطى 

النظرة الشاملة اؼبتكاملة إُف مشكلة الًتبية يف ارتباطها باألكضاع السكانية كاالقتصادية  التنمية، إذ يتضمن
 21 .كاالجتماعية كالطاقة العاملة كسوؽ العمل كالطلب على التخصصات كالقول البشرية

 :كمن األسباب اؼبربرة لالىتماـ بالتخطيط الًتبوم ما يلي
النظرة اغبديثة ترل يف التعليم عائدا اقتصاديا ف :لرؤكس األمواؿاعتبار التربية مردكدا كتوظيفا مثمرا  -

". إف البلد اؼبتخلف اقتصاديا ىو بلد متخلف تربويا" :بوضوح بقولو( Fourastie)حيث عرب عن ذلك 
22 

فقد أكجدت : ضركرة مجاراة التربية للتقدـ السريع كالتطور في الميداف العلمي كالتكنولوجي -
الثورة الصناعية كالتكنولوجية موقفا جديدا قوامو التغَت كاستخداـ اآللة كانتشارىا، لذلك البد من إحداث 
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فيوجد صناعات تسَت كبو االنقراض كعلى رأسها . تغيَتات جذرية يف الًتبية لتستجيب ؽبذه التحوالت
لى رأسها الصناعات التحويلية الصناعات اليدكية، يف حُت تربز مكاهنا صناعات جديدة ىامة كع

كالصناعات الكهربائية كاإللكًتكنية، كىذا الواقع يتطلب من الًتبية استجابة خاصة كي تستطيع التأقلم 
مع ظاىرة االنتقاؿ االجتماعي كاؼبهٍت كىذا بدكره يتطلب زبطيطا كاعيا للًتبية يعطي كزنا ؽبذه اغباجات 

 .اؼبستجدة
كمن أىم أسباب العناية : ية كبين الحلوؿ التي ينبغي أف تقدـ لهاالتكامل بين مشكالت الترب -

بالتخطيط الًتبوم أيضا تلك الضركرة اليت تنبثق من حاجة الًتبية نفسها إُف التخطيط، بصرؼ النظر عن 
حاجة االقتصاد إُف زبطيط الًتبية كىذا اؼبربر ىو كوف مشكالت الًتبية مشكالت متداخلة كمتكاملة 

اليت ينبغي أف تقدـ ؽبا أف تكوف متداخلة كمتكاملة كذات إطار موحد، فالبحث يف التعليم  ككوف اغبلوؿ
العاِف مثال كيف توسيعو كرفع مستواه يقود إُف مسائل عديدة سبس نظاـ التعليم صبلة، فالتعليم العاِف 

الًتبية كياف عضوم فكياف . يستند إُف التعليم الثانوم كمستول ىذا األخَت يؤثر على التعليم العاِف
، مًتابط يعمل عمل اعبسد الواحد كال سبيل إُف عالج عضو من أعضائو إال يف إطار سائر األعضاء

كمن ىنا كانت اإلصالحات اعبزئية اليت تتناكؿ بعض جوانب الًتبية إصالحات عقيمة، ما تلبث أف 
 .تصطدـ بالواقع

ل الًتبية ىي أف تصدر دكما عن نظرة شاملة كمعٌت ذلك أف الوسيلة الناجحة غبل أم مسألة من مسائ
كموقف موحد، ذلك عن طريق كضع خطة تربوية عامة تتناكؿ صبيع مراحل التعليم كأنواعو كفركعو كربيط 

 .نواحيها كتضع األىداؼ العامة اليت تشتق منها األىداؼ اػباصة  يف صبيع  باؼبسألة الًتبوية
تكامل ألم مشكلة من مشكالهتا حال ال يأخذ معناه إال إذا إف طبيعة اغبوادث الًتبوية ذبعل أم حل م

كىكذا ظهرت اغباجة إُف التخطيط الًتبوم نظرا النعداـ التوازف يف . رظبنا ىذا اغبل على اؼبدل البعيد
 23:النظم التعليمية حيث يتضح ذلك يف

 فقداف التوازف بين مراحل التعليم المختلفة: 
الًتبوية القائمة قبد أهنا تشكو توسعا غَت متوازف كغَت متكافئ يف إذا نظرنا إُف كثَت من النظم 

اؼبراحل التعليمية اؼبختلفة، فقد قبد توسعا مفرطا يف التعليم االبتدائي على حساب التعليم الثانوم أك 
العاِف، كقد قبد تضخما يف التعليم العاِف على حساب التعليم الثانوم، ككاضح أف التعليم ال ينموا 

 :يف بلد ما إال إذا قاـ فيها توسع متوازف معقوؿ، كذلك لسببُت سويا
 أف مراحل التعليم متداخلة كمتكاملة. 
 ما ؽبذا التوسع من أثر على التنمية االقتصادية كاالجتماعية. 
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 فقداف التوازف بين الكم كالكيف في التربية: 
الكمي السريع يف عدد الطلبة، كال يعود من أىم اؼبشاكل اليت يواجهها التخطيط الًتبوم مسألة التزايد 

ىذا التزايد الكمي إُف اىتماـ الناس بالتعليم ككعيهم بقيمتو فحسب، بل يرجع كذلك إُف زيادة عدد 
 .السكاف

إف التخطيط الًتبوم وباكؿ أف يعاًف مسألة التفجر اؼبدرسي معاعبة ذكية مسخرا يف سبيل حلها أصوؿ 
غَت أف . ل اؼبؤدية إُف قبوؿ أكرب عدد من الطلبة بأقل النفقات اؼبمكنةفن التخطيط كدراسة أحسن الوسائ

أىم كسيلة يلجأ إليها التخطيط الًتبوم، ىي االستعانة بالكيف من أجل إصالح الكم كذلك بتطوير 
 .ؿبتول التعليم

كاالجتماعية كمن األمثلة اليت تدؿ على القناعة اؼبتزايدة بضركرة التحكم يف زماـ اغبوادث االقتصادية 
كعلى رأسها اغبوادث الًتبوية أف إنكلًتا قامت بتغيَت نظامها التعليمي تغيَتا جذريا أياـ اغبرب العاؼبية 
الثانية، حىت أهنا َف تنتظر انتهاء فًتة اغبرب للقياـ بإصالحها التعليمي بل قامت هبذا اإلصالح يف قلب 

 . اؼبعركة
 لعالي:اإلدارة الذاتية لمؤسسات التعليم ا. 2

تعرؼ اإلدارة الذاتية على أهنا: " طريق صياغة مهاـ إدارة اؼبؤسسات التعليمية كفق ظركؼ اؼبؤسسة ذاهتا 
كبذلك يصبح أعضاء ؾبلس اإلدارة أكثر استقاللية كمسؤكلية يف توظيف اؼبوارد  كظباهتا كاحتياجاهتا،

 لى اؼبدل البعيد.    اؼبتاحة غبل اؼبشكالت كتفعيل األنشطة الالزمة لتطوير اؼبؤسسة ع
كتعد اإلدارة الذاتية ؼبؤسسات التعليم مدخال رائجا على صعيد الدكؿ اؼبتقدمة كالواليات األمريكية 

( كغَتىا من الدكؿ اؼبتقدمة. حيث جاء 2000(، جنيف)1998(، ىولندا)1997(، نيوزيلندا)1995)
د من الباحثُت كاؼبمارسُت قي حقل تطبيق ىذا اؼبدخل على مستول اؼبؤسسات التعليمية إليباف العدي

( بأنو ,1995 Candolli,( ،)1996 Spellman، )( ,1999Sergiovanniاإلدارة كالًتبية مثل: )
يف تطبيق ىذا اؼبدخل حلوال منطقية لكثَت من اؼبشكالت كالقضايا اليت تعاين منها اؼبؤسسات 

 24التعليمية.
داخل اؼبؤسسة، كما تصبح ؽبا القدرة على حل مشكالهتا ففي ظل اإلدارة الذاتية تصبح كحدة التحكم 

اػباصة كتقـو بتنمية التعاكف كاقتساـ اؼبسؤكليات بُت كافة اؼبشاركُت يف اغبياة التعليمية، كما تتمتع يف 
ظلها اؼبؤسسة التعليمية باالستقاللية كربدد قواـ العمل هبا من معلمُت كإداريُت كمعاكنُت كتقـو دبسؤكلية 

عمل بركح الفريق كذلك بتقوية اؼبشاركة داخل اؼبؤسسة كتعدد أمباطها. حيث يضمن مدخل اإلدارة دعم ال
الذاتية عطاء أفضل من قبل أعضاء ىيئة التدريس كمن مث ضماف جودة الطالب الذم ىو ىدؼ كل 

 إصالح تربوم.
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 : تسيير مؤسسات التعليم العاليأفراد المجتمع األكاديمي في . مشاركة 3
ة أفراد اجملتمع األكاديبي يف تسيَت اؽبياكل اعبامعية حىت كإف كاف يوصف اليـو من خالؿ مشارك

الدراسات اؼبرتبطة بالتعليم العاِف على أنو مبدأ حديث كعصرم، إال أنو مستلهم بشكل قوم من 
صة جامعات القركف الوسطى كبالضبط يف بداية تأسيس اعبامعات اليت ظهرت إثر بركز صبعيات مهنية خا

بالتعليم العاِف دبعظم اؼبدف األكركبية كباألخص اؼبدف الفرنسية، كذلك ابتداءن من القرف الثالث عشر 
للميالد، اضطر اؼبهتموف بالتعليم العاِف إُف تكوينها للدفاع عن حرياهتم عن طريق كضعهم لقواعد 

 نها.كمبادئ خاصة هبم، إذ يلتزموف عن طريق أدائهم للقسم باحًتامها كالدفاع ع
كعلى اعتبار اؼبهتمُت بشؤكف العلم كالتعليم من أساتذة كطلبة الذين كانوا خالؿ تلك الفًتة ىبضعوف 
لسلطاف الكنيسة كىيمنتها، كرغبة منهم يف إحداث نوع من االستقاللية عنها، شكلوا ىيئة كسيطة بينهم 

ا الداخلي كقواعد سَتىا. ىذه كبُت الكنيسة، ىذه اؽبيئة ىي جامعة باريس، اليت حددكا بأنفسهم نظامه
الصالحية اليت منحها األساتذة كالطلبة ألنفسهم أثناء تأسيسهم عبمعيتهم اؼبهنية، ىي األصل يف نشأة 

 25أشهر اؼببادئ اعبامعية أال كىو مبدأ اؼبشاركة يف تسيَت اؽبياكل اعبامعية.
ـ ضيق كالثاين مفهـو كاسع، يرل كؼببدأ اؼبشاركة يف تسيَت اؽبياكل اعبامعية مفهومُت، األكؿ مفهو 

أصحاب التيار األكؿ أف اؼبشاركة تقتصر على اؼبسائل البيداغوجية أم اؼبسائل العلمية البحتة مثل ربديد 
الربامج البيداغوجية كمواضيع البحوث العلمية كإبداء الرأم حوؽبا كبرؾبة االمتحانات كتقييم الطلبة يف 

اء حوؿ الشعب اؼبدرسة كالتعديالت اؼبرتبطة هبا، إُف غَتىا من اؼبسائل إطار عباف االمتحانات كإبداء اآلر 
 اؼبتعلقة دبهمة نشر العلم كاؼبعرفة اؼبسندة ؼبؤسسات التعليم العاِف.

أما أصحاب التيار الثاين فَتكف بأف اؼبشاركة مثلما يبكن أف قبدىا يف اؼبسائل البيداغوجية كالبحثية يبكن 
التسيَت اإلدارم كاؼباِف للمؤسسات اعبامعية كتعيُت مسَتيها، فال يتم كفقا ؽبذا أف قبدىا أيضا يف مسائل 

الرأم ازباذ قرار ما على أم مستول من مستويات اؼبؤسسة اعبامعية إال ككاف قرارا وبظى دبشاركة أفراد 
( Christine Piette، حيث ترل "كريستُت بايات" )اجملتمع األكاديبي أك باألحرل فبثلي ىؤالء األفراد

أف مشاركة أفراد اجملتمع األكاديبي يف القرارات اؼبتعلقة بالتسيَت اإلدارم كاؼباِف اػباصة باؼبؤسسة اعبامعية، 
تنبع من فكرة أنو مثلما تستوجب عملية إنتاج اؼبعرفة كنقلها مشاركة األساتذة كالطلبة، فإنو كحبكم 

إف مشاركة األساتذة يف إدارة مؤسسات التعليم العاِف اؼبسؤكلية االجتماعية اليت تتطلبها مهنة األستاذ، ف
 26تصبح كاجبا كحقا يف آف كاحد. 

إف مشاركة أفراد اجملتمع األكاديبي يف تسيَت مؤسسات التعليم العاِف، تسمح بضماف شرعية القرارات،  
التعليم كما تنمي ركح االنتماء لدل أفراد اجملتمع األكاديبي، كما تعمل على أف ال تكوف مؤسسات 

 27العاِف مسَتة من أطراؼ خارجية أك خاضعة للمصاٌف السياسية.
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 . مساءلة مؤسسات التعليم العالي عن أداءىا:4
بقدر ما هبب أف تتمتع مؤسسات التعليم العاِف باالستقاللية، بقدر ما هبب أف تكوف ىذه اؼبؤسسات 

ذلك بتقدمي خدمات ضمن اعبودة  مسئولة أماـ األطراؼ صاحبة اؼبصلحة من اػبدمات اليت تقدمها
 اؼبطلوبة كىذا ما يستدعي إخضاع ىذه اؼبؤسسات لعمليات التقييم كاؼبساءلة.

 تتباين كجهات النظر حوؿ مفهـو اؼبساءلة يف التعليم من حيث أنبيتها كأىدافها كمستوياهتا كآلياتك 
أف ىذا االختالؼ يعود إُف االختالؼ يف اإلجابة  (Jennifer O’day)تطبيقها، كتؤكد جنيفر أكدم 

كمن ىو اؼبسائىل؟ كعما تتم اؼبساءلة؟ كماذا يًتتب عن ىذه  عن األسئلة التالية: من ىو اؼبساًئل؟
اؼبساءلة؟ فمثال: ىل تكوف اؼبساءلة من اؼبعلم إُف الطالب، أـ من اإلدارة احمللية إُف اؼبؤسسة التعليمية أـ 

دارة؟ كذلك: ىل تكوف اؼبساءلة عن ربصيل الطالب أـ عن أداء اؼبؤسسة لإلدارة احمللية، من الدكلة إُف اإل
أـ عن أداء النظاـ الًتبوم يف الدكلة بأكملو؟ ىل تكوف اؼبساءلة عن اؼبدخالت أـ العمليات أـ 

عليمية اؼبخرجات أـ صبيعها كعلى كل اؼبستويات، فمن اؼبسئوؿ عن التمويل كتوفَت الفرص كاؼبصادر الت
 28للطلبة لليسائل عن األداء.

فاؼبساءلة بشكلها العاـ تشَت إُف عالقة بُت طرفُت: طالب اػبدمة كاؼبقدـ ؽبا بشركط هبرم االتفاؽ 
من بُت ىذه الشركط: امتالؾ طالب اػبدمة اإلمكانية كاغبق يف ؾبازاة مقدـ اػبدمة باؼبكافئة أك  ،عليها

 خالؿ هبا.  العقوبة عند التزامو بالشركط أك اإل
لقد كاف تطبيق ىذا اؼبفهـو شائعا يف التعليم قبل تطوره كنظاـ مركب، حيث كانت العالقة بُت اؼبؤسسة 
التعليمية كاؼبعلمُت من جهة كزبائنها من اجملتمع من جهة أخرل ىي اليت ربدد طبيعة اؼبساءلة كنوعها، 

لموف يبثلوف مقدـ اػبدمة، كما  فكاف أكلياء األمور يبثلوف طالب اػبدمة ككانت اؼبؤسسة التعليمية كاؼبع
كانت اؼبساءلة مباشرة بُت الطرفُت، فإذا قصرت اؼبؤسسة التعليمية يف تقدمي التعليم اؼبطلوب، عبأ كِف 
األمر كالطالب إُف اؼبساءلة كالضغط على اؼبؤسسة للتغيَت كالتطوير، أك اختيار مؤسسة أخرل يف حالة 

ة يف التعليم كأصبح يشَت إُف نظاـ مركب كشامل يقصد بو استمرار التقصَت. مث تطور مفهـو اؼبساءل
 اإلصالح الًتبوم كهدؼ عاـ. 

 نظاما للمساءلة يف التعليم يشتمل على أربعة عناصر:  (Newman)كقد قدـ "نيوماف" 
 .كجود معلومات عن أداء اؼبؤسسة كنتائج االمتحانات مثال 
 ؤسسة.كجود معايَت للحكم على نوعية كمستول األداء يف اؼب 
  كجود مكافئات أك عقوبات ىامة للمؤسسة اليت تظهر تقدما أك تقصَتا يف ربقيق ىذه

 اؼبعايَت.
  كجود جهة مسئولة تتلقى اؼبعلومات لتقييمها كاغبكم على مدل اقًتاهبا من اؼبعايَت

 احملددة كإعطاء اؼبكافئات أك فرض العقوبات.
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 كالبحث عن مصادر أخرل للتمويل:ترشيد اإلنفاؽ في مؤسسات التعليم العالي . 5
لقد بدأت الضغوط تتزايد على اؼبوارد العامة اؼبخصصة للتعليم العاِف حيث َف تعد الدكلة كحدىا تستطيع 
ربمل ىذا العبء،  دبعٌت أف اإلنفاؽ اغبكومي أصبح غَت كاؼ لتغطية ـبتلف احتياجات القطاع كقد 

سكو العاؼبي عن ىذه األزمة بالقوؿ: أنو من النادر يف عربت إحدل الدراسات اؼبقدمة إُف مؤسبر اليون
حيث يرجع  29الوقت الراىن أف قبد دكلة يبكنها سبويل نظاـ شامل للتعليم العاِف من اؼباؿ العاـ فقط،

ذلك إُف عدة عوامل منها: تنامي الطلب على التعليم العاِف الذم أصبح التوسع فيو خيارا تفرضو 
ركؼ تضخم تكلفتو بسبب التطور التقٍت كارتفاع أسعار اػبدمات اؼبساندة إضافة اؼبشاركة يف اقتصاد اؼبع

إُف كجود التنافس على اؼبوارد العامة بُت التعليم العاِف كغَته من القطاعات اليت تتطلب سبويال حكوميا 
سواء كانت اجتماعية مثل الصحة، الضماف االجتماعي أك يف اجملاؿ االقتصادم مثل اإلنفاؽ على 

 مشاريع البٌت التحتية أك اجملاالت العسكرية كاألمنية.
كيرجع اعتماد اعبزائر على التمويل العمومي كمصدر كحيد لإلنفاؽ على التعليم العاِف لعدة أسباب من 
بينها: أف التمويل اغبكومي وبقق ديبوقراطية التعليم العاِف كؾبانيتو، فيزيد من عدد األفراد اؼبلتحقُت 

ظركفهم اؼبادية، فبا يسمح عبميع طبقات اجملتمع االستفادة من خدمات التعليم بصورة  باعبامعات رغم
متكافئة ربقيقا ؼببدأ تكافؤ فرص التعليم، كما يسمح ىذا النوع من التمويل بتدخل اغبكومة يف توجيو 

 التعليم العاِف كزبطيطو لضماف التنسيق بينو كباقي القطاعات األخرل.
أساسي على التمويل اغبكومي يف تغطية متطلبات اإلنفاؽ اؼبتباينة على  كيسبب االعتماد بشكل

اؼبؤسسات التعليمية أف تتأثر ىذه األخَتة كبراؾبها باغبالة االقتصادية العامة للدكلة، حيث ينعكس كاقع 
زانية اؼبيزانية العامة للدكلة على اإلعتمادات اؼبقدمة ؽبذه اؼبؤسسات. كنظرا لزيادة الضغوطات على اؼبي

العامة للدكلة، فإنو من الضركرم البحث على سبل لًتشيد اإلنفاؽ على قطاع التعليم العاِف كذلك بتعبئة 
األمواؿ الكامنة كالتحوؿ من ميزانية الوسائل إُف ميزانية النتائج كاألداء، كاستحداث آليات أخرل لتمويل 

ل كالكفاءات اعبامعية، كمصدر للتمويل الذايت القطاع كالتحوؿ إُف نظاـ اعبامعة اؼبنتجة باستغالؿ اؽبياك
 30للجامعة، أك بفرض الرسـو الدراسية أك إتباع سياسة القركض، أك بشراؾ القطاع اػباص يف التمويل.

رابعا: حوكمة مؤسسات التعليم العالي في الجزائر في ظل تحديات اقتصاد المعرفة كتحرير تجارة 
 الخدمات.

جديدة من التعليم   أمباط اعبزائرية يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات، ظهور العاِف التعليم مؤسسات ستواجو
 من االستفادة فرص زيادة يف كبَت بقسط يساىم أف كىذا من شأنو للحدكد، العابر العاِف كالتعليم

 لتسليع كسيلة يكوف أف يبكن نفسو الوقت يف كلكن العاَف. أقطار بُت اؼبعرفة كانتقاؿ العاِف التعليم
 كإذا الربح، عن البحث غرضو يف اؼبقاـ األكؿ يكوف العاِف التعليم األجنيب يف اؼبستثمر أف ذلك التعليم،
 يطلبو عما فقط يبحث العاِف التعليم فسيصبح العاِف، التعليم مؤسسات توجيو يف النزعة ىذه غلبت
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دكرىا  كتفقد أبواهبا تغلق العاِف التعليم مؤسسات من بعضا قبد أف مستقبال يبكن كبالتاِف العمل، سوؽ
ىو  اؼبؤسسات ىذه دكر يكوف أف هبب الذم الوقت يف تنتجو، عما العمل سوؽ طلب النعداـ نظرا

 باحملافظة البشرية كخدمة العلمية اغبقيقة عن كالبحث العمل، سوؽ كاحتياجات متطلبات بُت التوسط
 .تعليمها كحبثها أصالة على

 الطلب زاد حيث العمل، أسواؽ موازين كيف الوظائف بنية يف جذريا اؼبعرفة تغيَتا اقتصاد كما أحدث
 نشاط زاد كما اؼبعرفة، احملدكدة العمالة على الطلب قل حُت يف باؼبعرفة، كاؼبزكدة اؼبعلوماتية العمالة على

 مواقع إُف األصلي بلدىا من اؼبؤىلة العاملة اليد نقل على تعمل اليت اعبنسيات اؼبتعددة الشركات
 دخلت حيث. الدكؿ ـبتلف يف الوظائف من اؼبعركض على اؼبنافسة زيادة بدكره يطرح ما كىذا نشاطها،

 حوؿ القضايا من أيضا ؾبموعة يطرح ما كىذا األجنبية العاملة اليد مع منافسة يف احمللية العاملة اليد
 اؼبنافسة. على قدرتو كمدل اعبامعة خريج يكتسبو الذم التأىيل مستول
تفعيل نظاـ اغبوافز اػباص دبؤسسات التعليم العاِف جبعلو يف  إُف اغباجة ىذه الظركؼ تربز كيف ظل

اؼبستول الذم يستجيب إُف طموحات الكفاءات اعبامعية اؼبوجودة كالكفاءات اؼبهاجرة، كما هبب 
 رسم كيف الربامج صياغة يف العاؼبي اػبريج مفهـو كإدراج اعبامعي الوسط يف اؼبقاكلة ثقافة العمل على نشر

اؼبؤسسات، كالعمل على تشجيع االستثمار يف اعبامعات االفًتاضية من أجل  ىذه كتوجهات أىداؼ
 توسيع فرص االستفادة من التعليم العاِف كالتعليم اؼبستمر. 

 
 الخاتمة:

يبكن أف  فبا سبق يبكن القوؿ أف تطبيق مبادئ اغبكم الراشد يف إدارة مؤسسات التعليم العاِف اعبزائرية،
يؤدم إُف ربقيق جودة ىذه اؼبؤسسات كذلك من خالؿ ـبتلف اآلليات اليت توفرىا ىذه اؼبقاربة،  
كاإلدارة الذاتية اليت تسمح بإدارة ىذه اؼبؤسسة كفقا للظركؼ اؼبؤسسة ذاهتا كاؼبشاركة يف التسيَت اليت 

لة على األداء اليت ذبعل تضمن ؽبذه اؼبؤسسات حق صناعة القرار كالتصرؼ فيو، كمن خالؿ اؼبساء
مؤسسات التعليم العاِف خاضعة للتقييم من قبل األطراؼ ذات اؼبصلحة، ىذا ما هبعلها ؾبربة على 
التحسُت من أداءىا، كاستغالؿ مواردىا أحسن استغالؿ. كيف ختاـ ىذه الدراسة يبكن اقًتاح التوصيات 

 التالية:
 ية إلحكاـ الربط بُت سياسات التعليم العاِف بذؿ اعبهود على اؼبستويات التقديرية كالتخطيط

 كسياسات التنمية الشاملة.
  عدـ إجبار اعبامعات على القبوؿ بقرارات كسياسات تتعارض مع رؤيتها كتوجهاهتا

  .اإلسًتاتيجية
  .ضركرة كجود ؾبلس أعلى للجامعات يضم أصحاب اؼبصاٌف للتقييم كاؼبساءلة 
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  كمكتب لضماف اعبودة على مستول كل جامعة يقـو بزيارة تشكيل ىيئة كطنية لضماف اعبودة
ضماف ىيئة اعبهود مع  ميدانية للجامعات للتقييم األكِف كإعداد تقرير هنائي حوؽبا مث ينسق

 اعبودة.
  يف تقييم األداء كيف ربديد األدكار كاؼبسؤكليات. االلتزاـ دبعايَت تتسم بالشفافية كالعدالة 
 ئي بدال من العالجي يف التكوين اعبامعي، حيث ال يبكن تدارؾ الًتكيز على اعبانب الوقا

العيوب يف جانب مهم من اؼبخرجات اعبامعية بعد تشٌكل اؼبعارؼ كالقيم، نظرا لندرة اؼبوارد 
 البشرية كاؼبادية اؼبتاحة للجامعة، كيتعلق األمر باألداء الصحيح كمنذ اؼبرة األكُف.

  للجامعات. كىذا دبا يتوافق مع اإلمكانيات الفعليةربديد األعداد اؼبناسبة من الطلبة 
  التقليل من أعداد الطلبة اؼبلتحقُت بكليات العلـو االجتماعية كاإلنسانية، حيث يشكلوف

 مصدرا للبطالة، كرفع أعداد الطلبة اؼبلتحقُت بالكليات العلمية كالتطبيقية.
 درة على اؼبنافسة الدكلية كالتفاعل التحديد الدقيق لنوعية اػبريج اؼبطلوب، حبيث تكوف لو الق

 مع سوؽ العمل.
  كضع بنية ربتية مناسبة لتوسيع فرص االستفادة من االنًتنت كمن اؼبزايا اليت توفرىا اعبامعات

  االفًتاضية لتغطية أكرب عدد فبكن من االحتياجات التعليمية.
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 العربيةكاقع منظومة البحث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتجو االقتصاد اغبديث إُف االعتماد أكثر فأكثر على اؼبعرفة، ، حيث أصبحت اؼبعرفة كاالبتكار كالبحث كالتطوير السمات :ملخص 
دكران  الغالبة على ىذا االقتصاد، كمنظومة البحث كالتطوير باعتبارىا منتجة للمعرفة كفبارسة لالبتكار كاإلبداع كالبحث كالتطوير فإهنا تلعب

البحث كالتطوير، هندؼ من كراء ىذه الورقة البحثية إُف مراكز  عرفة، كالعمود الفقرم ؽبذه اؼبنظومة يتمثل يفاقتصاد اؼبيف  ؿبوريان كىامان 
ؾبموعة  توضيح كاقع اؼبنظومة العربية للبحث يف عملية االبتكار كاإلبداع كدكرىا يف التنمية اؼبستدامة، ككذا ؿباكلة تقييم ـبرجاهتا باستعماؿ

تشمل براءات االخًتاع، اإلنتاج العلمي، تعداد الباحثُت كقيمة نفقات البحث كالتطوير اؼبوجو إليها، ككل ىذه  اؼبعايَت يبكن  مؤشرات
االعتماد عليها يف توضيح دكر ىذه اؼبنظومة يف التنمية اؼبستدامة؛ كسنحاكؿ كذلك توضيح العالقة بُت الناتج الداخلي اػباـ كمؤشر 

كقد توصلنا إُف أف دكر منظومة البحث العربية يف ربقيق التنمية اؼبستدامة ىو دكر ىامشي راجع يف   يف اؼبنطقة العربية، االبتكار كاإلبداع
تشخيص األسباب اؼبؤدية إُف ضعف إنتاجية منظومة البحث العربية خاصة يف ؾباؿ جزء كبَت منو إُف ضعف ىذه اؼبنظومة؛ لذا كجب 

 االبتكار كاإلبداع.

 

Résumé :L’économie moderne s’appuie de plus en plus sur la connaissance et plus 

particulièrement sur la science et la technologie dans la mesure où la connaissance, l’innovation, 

la recherche et le développement en sont devenus les traits dominants. Le système de recherche et 

de développement, en sa qualité de producteur de connaissances et de pratiques créatrices et 

innovantes, joue donc un rôle central dans l’économie du savoir. Quant aux centres de recherche 

et de développement, ils constituent l’épine dorsale de ce même système. L’objectif poursuivi à 

travers cet article est d’illustrer la réalité du système arabe de recherche dans le processus 

d’innovation et de son rôle dans le développement durable. Nous tenterons aussi d’en évaluer  le 

rendement, et ce, à partir d’un ensemble d’indicateurs comprenant le dénombrement : des brevets, 

des productions scientifiques, des chercheurs et des montants alloués à la recherche et au 

développement, indicateurs qui nous paraissent fiables pour évaluer le rôle de ce système dans le 

développement durable. Par ailleurs , nous essaierons également de clarifier davantage la relation 

entre le PIB et l’indice de l’innovation dans la zone arabe pour en arriver enfin à la conclusion 

selon laquelle le rôle du système arabe  de recherche dans la réalisation du développement durable 

est médiocre . Cette médiocrité étant dûe en grande partie à la faiblesse de ce système. C’est 

pourquoi, nous nous devons à travers ce travail de recherche, de déterminer les raisons ayant 

conduit à un tel constat d’échec.                                   

 

 د. محمد الطيب دكيس
      التسيير كعلـو كالتجارية االقتصادية العلـو كلية
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 مشكلة الدراسة.
االقتصاديات العربية على غرار بقية اقتصاديات العاَف إُف ربقيق معدالت مرتفعة من النمو تسعى 

االقتصادم، كالوصوؿ إُف مستويات مرغوبة من التنمية اؼبستدامة، دبا يكفل ؽبا ربقيق السعادة االقتصادية 
 دـ االستقرار.كاالجتماعية ؼبواطنيها يف ظل كجود بيئة ؿبلية كدكلية تتسم بالتعقد كالتغَت كع

كبناءا على ذلك أدركت اغبكومات العربية أف ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة يتحدد بفعل عدة عوامل 
من أنبها ضركرة إدراؾ الدكر الذم يلعبو كيؤديو ما يصطلح عليو بػ" اقتصاد اؼبعرفة" يف ربقيق النمو 

على نطاؽ كاسع على حساب األدكار كالتطور أم التقدـ؛ ىذا الدكر أخذ يف التطور بشكل متسارع ك 
اليت كاف كمازاؿ يؤديها االقتصاد التقليدم؛ حيث أصبحنا نلحظ االذباه اؼبتزايد ؽبيمنة التكنولوجيا الذكية 
اؼبرتكزة على اؼبعرفة، كاؼبتجسدة يف مبادرات االبتكار العلمي؛ فبا دفع اؼبؤسسات كالدكؿ إُف النظر إُف 

 مصدر للذكاء التنافسي، كتوظيفها بغية اغبصوؿ على مزايا تنافسية.اؼبعرفة كمورد إسًتاتيجي كك
( يف اؼبؤسسات العربية دكران مهما يف ربقيق تنافسية R-Dكيؤدم تفعيل كظيفة كنشاط البحث كالتطوير)

اؼبؤسسات كالدكؿ، كاإلسهاـ يف عقلنة النمو االقتصادم دبا يضمن احملافظة على البيئة، كاالستغالؿ 
 للثركات الطبيعية، أم دبا ىبدـ ىدؼ التنمية اؼبستدامة.العقالين 

نقدـ ىذا الطرح انطالقان من اعتبار أف منظومة البحث كالتطوير ىي اؼبصدر الرئيس إلنتاج اؼبعرفة كفبارسة 
االبتكار كاإلبداع، كمن مث فهي هبذا اؼبعٌت أيضان ينسحب عليها صفة اؼبصدر األساسي للتطوير 

 ىذه اؼبهمة اؼبرتبطة بأنشطة البحث كالتطوير كاالبتكار من اختصاص عدة فاعلُت يف التكنولوجي؛ كتعترب
اجملتمع من أنبهم اعبامعات، كمراكز البحث كالتطوير، كاؼبؤسسات، كالدكؿ؛ كنظران ألنبية ىذه األنشطة 

إليها على أهنا  اؼبتعلقة بالبحث كالتطوير كاالبتكار يف ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة، فقد أصبح يينظر
 استثمارات طويلة اؼبدل.

كتشَت الدراسات كالبحوث اغبديثة اؼبهتمة دبوضوعات اإلبداع كاالبتكار إُف أف الدكؿ اليت حققت قباحان 
يف ىذا الشأف ىي تلك اليت اعتمدت على مبدأ اؼبنظومات عند معاعبة كإدارة قضايا البحث كالتطوير، 

هتتم بقضايا كموضوعات العلم كالتكنولوجيا كاالبتكار كاإلبداع، كىو ما أم اعتماد منظومة قائمة بذاهتا 
"، كىو ىيئة يتم فيها توحيد كتضافر ـبتلف جهود  NIS -يصطلح عليو بػ" النظاـ الوطٍت لالبتكار

... إُف غَت ذلك من اؽبياكل ذات الصلة هبذا  البحث كالتطوير االبتكار من موارد بشرية كمالية،
 أجل ربقيق األىداؼ اؼبرسومة اؼبشًتكة.اؼبوضوع، من 

 إذان يبكن تلخيص مشكلة ىذه الدراسة يف السؤاؿ اعبوىرم التاِف: 
ما ىو كاقع منظومة البحث العربية؟ كإُف أم مدل تؤدم ىذه اؼبنظومة الدكر اؼبنوط هبا يف ربقيق التنمية 

 اؼبستدامة
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 أىمية كىدؼ الدراسة.
يص كاقع منظومة البحث العربية، من خالؿ ربليل  دكر ىذه اؼبنظومة تتمثل أنبية ىذه الدراسة يف تشخ

يف عملية االبتكار كاإلبداع، كما مدل مسانبة ذلك يف ربقيق التنمية اؼبستدامة، كىذا باالعتماد على 
عدة مؤشرات منها: عدد الوحدات البحثية، حصة اؼبنظومات العربية من براءات االخًتاع أك تعداد 

 نتسبُت إليها، قيمة نفقات البحث كالتطوير اؼبوجو.الباحثُت اؼب
بينما يتمثل ىدؼ ىذه الدراسة يف تقييم دكر منظومات البحث العربية من خالؿ الوقوؼ على مدل 
أداء ىذه اؼبنظومات لدكرىا يف اإلسهاـ يف ربقيق التنمية اؼبستدامة؛ إضافةن إُف توضيح العالقة بُت الناتج 

البتكار كاإلبداع يف اؼبنطقة العربية، كتشخيص األسباب اؼبؤدية إُف ضعف إنتاجية الداخلي اػباـ كمؤشر ا
منظومة البحث العربية خاصة يف ؾباؿ االبتكار كاإلبداع، كىامشية تأثَتىا على التنمية اؼبستدامة يف ىذه 

 اؼبنطقة.
 سنعاًف مشكلة الدراسة من خالؿ ربليل العناصر التالية:

 العربية:كاقع منظومة البحث  -1
حواِف ألف كحدة حبث كتطوير من ـبتلف 1يبلغ تعداد ىياكل البحث العربية حسب آخر اإلحصائيات

ألف باحث حسب  122.8األحجاـ، موزعة بُت مراكز حبث ككحدات حبث، كيعمل هبا حواِف 
ية ، كيبثل بذلك قفزة معتربة يف تركيبة منظومة البحث العرب2007إحصائيات منظمة اليونسكو لسنة 

كحدة حبث حسب إحصائيات برنامج األمم للتنمية ؛  322سول  1996حبيث َف يتجاكز تعدادىا سنة 
كعند ربليل اؼبعطيات اؼبتوافرة عن فبارسات كنواتج البحوث كاإلبداع, لتوضيح مكانة منظومة البحث 

اكؿ الًتكيز على عدة نقاط العلمية يف البلداف العربية كدكرىا يف نشر اؼبعرفة كربقيق التنمية اؼبستدامة سنح
هتتم بقياس كضعية مدخالت كـبرجات عملية االبتكار كالبحث العلمي كؿباكلة مقارنتها بعينة من 
البلداف، كقد كقع اختيارنا على تركيا كالربازيل ككوريا اعبنوبية، معتمدين على كوف ىذه البلداف عرفت 

 هنضتها االقتصادية اغبديثة يف العقود األخَتة فقط.
 . مكانة مراكز البحث العربية على المستول العالمي :1.1
 شبكة يف يتمثل اؼبعرفة لنشر مكاف أحسن أف كدبا اؼبعرفة، كنشر توليد يف البحث مراكز دكر يتمثل

 مراكز تصنيف على باالعتماد اجملاؿ ىذا يف العربية البحث شبكة مكانة ربديد حاكلنا لذا اإلنًتنت،
 عامة ىيئة ألكرب تابعة أحباث ؾبموعة كىي  ،2Lab Cybermetrics أجراه الذم العاؼبية البحث

 مت (.Cientificas Investigaciones de Superior Consejo : CSIC) إسبانيا يف للبحوث
 جوجل، ) الرئيسية البحث ؿبركات توفرىا اليت الكمية النتائج من مؤشرات أربعة أساس على التصنيف

( كهتتم بعدد صفحات الويب يف موقع اؼبركز، عدد الوصالت Exaleadك اليف كالبحث كياىو،
 األكاديبية كاألنشطة للنشر بالنسبة أنبيتها تقييماػبارجية كالداخلية يف اؼبوقع، عدد اؼبلفات يف اؼبوقع ك 
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اليت يوفرىا  األكاديبي اجملاؿ لكل كاالستشهادات األكراؽ عددإُف  إضافة تنسيقها، حجم يف كالنظر
 الباحث العلمي من موقع اؼبركز اؼبعٍت. جوجل
 حبث مركز 85 سول ضمنها من يظهر َف العاَف، دكؿ صبيع على موزعة حبث مركز 4000 العينة مشلت
 تونس يف اعبامعية الوطنية الشبكة أكؽبا كاف  األكُف، مركز 2500 ترتيب يف منها 9 سول يظهر كَف عريب،

 أما ،483 اؼبركز يف بالسعودية كالتكنولوجيا للعلـو العزيز عبد اؼبلك مركز تالىا مث ،251 الرتبة يف كجاءت
 ما إذا ؛ الطيب البحث يف اؼبتخصص فيصل اؼبلك مركز يف كسبثل 508 اؼبرتبة فأحتل عريب مركز ثالث

 خلتد جنويب كورم  حبث مركز 52 أف فنجد كوريا  يف نظَتهتا مع العربية البحث مراكز كضعية قورنت
 مشل الربازيل بينما ،149 الرتبة يف ؽبا مركز أكؿ كصنف األكُف 2500 ضمن 31 منها رتب التصنيف،
 تبُت اؼبعطيات ىذه األكُف، 2500 ضمن األكُف اؼبراتب أحد حبثيان  مركزان  51 كاحتل مركز 99 التصنيف

  يف البحث مراكز كمكانة نًتنتاإل الشبكة يف العربية البحث مراكز ربتلها اليت اؼبكانة بُت الشاسعة اؽبوة
 كتركيا. كالربازيل اعبنوبية كوريا  من كل

 . العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي كاالبتكار في المنطقة العربية2.1
يتم تصنيف دكؿ العاَف تبعان للعالقة بُت الناتج احمللي اإلصباِف العاـ أك معدؿ الدخل القومي للفرد من 

أخرل, كعادة ما تكوف ىذه العالقة إهبابية يف الدكؿ الصناعية الغربية كؾبموعة  جهة, كاالبتكار من جهة
الدكؿ ذات االقتصاديات الصناعية الناشئة, إذ يرتفع ترتيب الدكلة على مؤشر اإلبداع كلما ازداد الناتج 

إلصباِف كاالبتكار. احمللي اإلصباِف. لكن يف حالة الدكؿ العربية ال توجد عالقة إهبابية بُت الناتج احمللي ا
فعلى الرغم من ارتفاع ىذا الناتج يف الدكؿ العربية النفطية, ما يزاؿ تصنيفها كفق مرتكز االبتكار كالبحث 
العلمي متدنيان, مقارنة ببلداف عربية أخرل أقل دخال لكنها أكثر إنتاجا للبحوث كأكثر اندماجا يف 

 .1اعبدكؿ رقم كما تبينو معطيات  منظومة البحث كاالبتكار
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: معطيات متعلقة بالبحث العلمي كالتكنولوجيا للدكؿ العربية كمجموعة دكؿ أخرل 1جدكؿ رقم 
 2009لسنة 

 الدكؿ
المنشورات  3كضعية مراكز البحث

العلمية سنة 
20084 

الناتج الداخلي 
 5($الخاـ )مليار 

صادرات التكنولوجيا 
 6($المتقدمة )مليوف 

براءات االختراع المسجلة 
 7USAفي 

أحسن 
4000 

أحسن 
2500 

إلى غاية 
2010 

2010 

 29 255 1,462.95 614.60 17787 4 8 تركيا
 11671 78400 103,400.42 832.51 32781 31 52 كوريا اعبنوبية

 175 2372 8,315.95 1594.49 26482 51 99 الربازيل
 105 1003 1,774.90 1701.08 14283 9 85 الدكؿ العربية

 1 14 4.42 140.58 1289 2 8 اعبزائر
 2 25 662.76 39.56 2026 1 10 تونس
 1 72 646.16 91.37 1167 1 9 اؼبغرب
 0 7 11.08 54.68 146 0 3 السوداف

 0 4 - 62.36 100 0 0 ليبيا
 0 0 1.33 1.05 2 0 1 جيبويت
 16 132 1-94.81 188.41 3963 0 16 مصر

 1 5 1-0.49 20.59 98 0 1 البحرين
 0 10 2-0.05 65.84 184 0 0 العراؽ
 0 22 48.77 25.09 928 0 10 االردف
 14 132 1-6.31 148.02 607 0 3 الكويت
 4 77 138.11 34.53 591 0 8 لبناف
 1 9 7.46 46.11 315 0 1 عماف

 0 0 - 0.00 - 2 4 فلسطُت
 58 390 39.84 375.77 1745 2 6 السعودية
 7 72 29.34 230.25 660 1 4 اإلمارات

 0 6 1-0.28 98.31 195 0 0 قطر
 0 20 1-83.29 52.18 198 0 1 سوريا
 0 3 0.38 26.37 56 0 0 اليمن

 0 3 - 3.02 13 0 0 موريطانيا
-n :  2009اؼبعطيات ترجع للسنة - n 

مليار دكالر أمريكي، لكنها ال  375تيعترب السعودية أكرب بلد عريب من حيث الناتج الداخل اػباـ حبواِف 
منشور علمي، كال تصدر سول  1745لنفقات البحث العلمي، كال تنشر سول  %0.05زبصص سول 

مليوف دكالر أمريكي كسلع ذات تكنولوجية متقدمة، فبا يربز ضعف العالقة بُت حجم الدخل  39
ككضعية االبتكار ؛ كىي ظبة تتصف هبا معظم البلداف العربية ذات الدخل اؼبرتفع، أما على مستول كل 

ى نشاطات من الناتج الداخلي اػباـ لإلنفاؽ عل %0.2البلداف العربية فهي ال زبصص يف اؼبتوسط سول 
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 ،%0.4البحث كالتطوير، كىي أضعف نسبة مقارنة بالتكتالت اإلقليمية األخرل )الدكؿ األفريقية : 
من  %1.02؛ يف نقيض ذلك قبد أف تونس زبصص  (%1.7اؼبعدؿ العاؼبي :  ،%1.2الدكؿ النامية : 

العلمي، كتصدر حواِف مليار دكالر أمريكي إُف نفقات البحث  39الناتج الداخلي اػباـ اؼبقدر حبواِف 
 منشور علمي.  2026مليوف دكالر أمريكي من السلع ذات التكنولوجيا اؼبتقدمة كتنشر  662
 . مؤشر المنشورات العلمية :3.1
 لسنة اليونسكو منظمة إحصائيات كتشَت العلمي، البحث ـبرجات أىم أحد العلمية اؼبنشورات سبثل

 )مصر، بلداف طبس إنتاج عليو يهيمن علمي، منشور 14270 يف سبثل العريب العلمي اإلنتاج أف 2008
 سول يبثل ال أنو حبيث البلداف بعدد مقارنة ضعيف يعترب اإلنتاج ىذا كاؼبغرب(، اعبزائر السعودية، تونس،

 حواِف اعبنوبية كوريا  إنتاج يبثل حُت يف علمي، منشور 986099 كالبالغ العاؼبي اإلنتاج  من%1.44 
 للعاَف العلمي اإلنتاج ضعف بوضوح يربز فبا العاؼبي، العلمي اإلنتاج من 2%.69 كالربازيل %3.32

 اػبصوص. على البحث كمراكز العريب
 . مؤشر براءات االختراع الممنوحة :4.1

يف ظل غياب إحصائيات دقيقة حوؿ براءات االخًتاع اؼبمنوحة يف البلداف العربية، كبسبب التساؤؿ 
اؼبطوح حوؿ آلية منحها كاألنبية االقتصادية ؽبذه الرباءات، عبأنا إُف استخداـ قاعدة معطيات اؼبكتب 

نوحة ؼبخًتعُت من األمريكي لرباءات االخًتاع، كقد بينت ضعف كبَت يف عدد براءات االخًتاع اؼبم
براءة اخًتاع، يف مقابل   1003سول  2010البلداف العربية، حبيث َف يصل تعدادىا إُف غاية سنة 

لًتكيا، بينما َف تتحصل  255للربازيل ك  2372وبراءة اخًتاع لكوريا اعبنوبية خالؿ نفس الفًتة  78400
خًتاع كىي حصيلة ضعيفة مقارنة براءة ا 105سول على  2010البلداف العربية ؾبتمعة خالؿ سنة 

براءة اخًتاع خالؿ نفس السنة. تبُت اإلحصائيات اؼببينة يف اعبدكؿ رقم  175بالربازيل الذم ربصل على 
أف حجم ـبرجات البحث العلمي كاالبتكار يف جانب براءات االخًتاع ضعيف جدان مقارنة حبجم  1

إُف حجم نفقات البحث العلمية اؼبستهلكة، كيعزل  الناتج الداخلي اػباـ كتعداد منظومة البحث، إضافة
ذلك إُف الشلل التاـ يف عمل منظومة البحث كعدـ االىتماـ كالرعاية من طرؼ السلطات السياسة ؽبذه 

 البلداف. 
 . مؤشر حجم الصادرات التكنولوجية المتقدمة :5.1

مليار  1.77تبلغ حجم الصادرات الصناعية اؼبعتمدة على التكنولوجية اؼبتقدمة يف البلداف العربية حواِف 
حسب كل  1كىي مبينة يف اعبدكؿ رقم  2009دكالر أمريكي حسب إحصائيات البنك الدكِف لسنة 

ـ ؽبذه البلداف كلنفس بلد عريب، كىذه اغبصيلة تعترب ضئيلة جدان إذا ما قورنت حبجم الناتج الداخلي اػبا
مليار دكالر أمريكي، ككذلك إذا ما مت مقارنتها مع الصادرات اؼبعتمدة على  1700السنة كالبالغ حواِف 

مليار دكالر لوحدىا،  يف حُت تصدر الربازيل  1.46 التكنولوجيا اؼبتقدمة لبلداف مثل تركيا حيث تصدر 
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مليار دكالر أمريكي، كىذا ما يبُت الفرؽ الشاسع  103مليار دكالر ككوريا اعبنوبية تصدر حواِف  8.32
يف مكانة السلع اؼبصنعة من ؾبمل صادرات كل البلداف العربية ؾبتمعة كباػبصوص اؼبنتجات ذات 
التكنولوجية اؼبتقدمة، كيعزل ىذا الضعف على اعتماد البلداف العربية على تصدير اؼبواد اػباـ كيأيت على 

عدـ اىتمامها بتطوير الصناعات األخرل كخصوصان تلك اؼبعتمدة على رأسها البًتكؿ كالغاز، ك 
التكنولوجيا اؼبتقدمة، فبا هبعل اقتصاديات ىذه الدكؿ عرضة لتقلبات أسواؽ النفط غَت اؼبستقرة، كيربط 

 مصَت األجياؿ القادمة يف ىذه البلداف باجملهوؿ يف حالة نفاذ االحتياط النفطية.
 الدكؿ العربية. كضعية االبتكار في 6.1

قامت كل من كلية إدارة األعماؿ يف العاَف  كارباد الصناعات اؽبندية بإعداد مؤشر ذم صبغة عاؼبية 
يتعلق باالبتكار، كيهدؼ اؼبؤشر إُف ربديد كتبيُت مدل استعداد الدكؿ كاؼبناطق يف ؾباؿ ربدم 

كىو الطبعة الثالثة ؽبذا  2009-2010كإمكانيات االبتكار، كيتكوف مؤشر االبتكار العاؼبي نسخة 
اؼبؤشر من قسمُت األكؿ ىبص مدخالت االبتكار أما الثاين فيخص ـبرجات االبتكار،  القسم األكؿ 

مؤشر فرعي، أما القسم الثاين يتكوف من مؤشرين جزئيُت ك  14يتكوف من طبسة مؤشرات جزئية ك 
متغَتان، أما الدكؿ  60طبسة مؤشرات فرعية، كيبلغ ؾبموع اؼبتغَتات اؼبستعملة يف كل اؼبؤشرات الفرعية 

. كجاءت 8دكلة إفريقية 31ودكلة عربية  14دكلة، من بينها  132اؼبعنية هبذا التقرير فقد بلغ عددىا 
، كآخر بلد عريب جاء يف الرتبة األخَتة كىي سوريا، 33د عريب وبتل ترتيب جيد يف الرتبة الكويت أكؿ بل

كقد صنفت الدكؿ العربية كفق ىذا التقرير إُف ثالث ؾبموعات، األكُف كقد احتلت مراتب متقدمة ضمن 
(، 40 ، البحرين :35، قطر : 33اػبمسُت األكُف كتضم بصفة عامة دكؿ اػبليج العريب ) الكويت : 

، 65، عماف : 62، تونس : 58، األردف : 54اجملموعة الثانية كقد احتلت مراتب متوسطة )السعودية : 
(، أما الدكؿ العربية اليت جاءت يف آخر الًتتيب فهي )ليبيا : 94، اؼبغرب : 78، موريتانيا : 74مصر : 

ية مازالت متأخرة يف ؾباؿ االبتكار ( ؛ كإصباالن نقوؿ أف الدكؿ العرب132، سوريا : 121، اعبزائر : 109
سواء تعلق األمر دبدخالتو اؼبتمثلة يف نفقات البحث العلمي كتعداد الباحثُت العاملُت يف ىذا اجملاؿ، أك 
تعلق األمر دبخرجاتو اؼبتمثلة يف اؼبنشورات العلمية كبراءات االخًتاع، رغم توفر ىذه الدكؿ على طاقات 

خمة َف يتم توجيو لقطاع البحث العلمي كالتنمية اؼبستدامة بوجو صحيح بشرية ىائلة كموارد مالية ض
 بصفة عامة.

 كضعية التنمية المستدامة في المنطقة العربية -2
قامت العديد من اؼبنظمات الدكلية بوضع العديد من اؼبؤشرات اػباصة بالتنمية اؼبستدامة، كقد قسم إُف 
أربع ؾبموعات اقتصادية، اجتماعية، بيئة كمؤسسية، كال يبكن يف ىذه الورقة التطرؽ عبميع ىذه 

كىي موزعة على صبيع اؼبؤشرات، لذا سنقتصر بالتطرؽ للمؤشرات اليت ؽبا عالقة مباشرة دبنظومة البحث 
اجملموعات. يعترب اؼبؤشر االقتصادم من أىم اؼبؤشرات اؼبستعملة لقياس التنمية اؼبستدامة، فنمو إصباِف 
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الناتج احمللي يربز جهود البلداف اؼببذكلة يف ؾباؿ التنمية، اما نصيب الفرد فهو أحد اؼبؤشرات تربز مدل 
د، بالرغم من االنتقادات اؼبوجو ؽبذا اؼبؤشر لكوف صبيع األفراد االىتماـ بتوفَت ظركؼ اغبياة اؼبثلى لألفرا

ال يصلوف للمستول اؼبعلن، فالعاَف العريب يتميز بتعداد سكاين متوسط، حيث ال يتجاكز عدد السكاف 
دكالر  مليار1694، يف مقابل ذلك يصل إصباِف الناتج احمللي حواِف 2009مليوف ساكن سنة  351

دكالر، كىو نصيب ضعيف مقارنة  5250نة، أم أف نصيب الفرد ال يتجاكز أمريكي خالؿ نفس الس
دكالر أمريكي للفرد ؛ كقد شهد نصيب الفرد ارتفاع قدر حبواِف  8599باؼبعدؿ العاؼبي اؼبقدر حبواِف 

؛ كيرجع اؼبختصوف تباطؤ تطوير اإلنتاجية كالعمالة من اؼبعرفة إُف عامل  2000مقارنة بسنة  130%
اغبمائية للدكؿ العربية، كعند مقارنة كضعية الدكؿ العربية مع أسبانيا قبد أف إصباِف الناتج السياسات 

مليار دكالر أمريكي كىو يقارب نفس الناتج للدكؿ العربية، يف حُت أف تعداد  1460احمللي  ؽبا يقارب 
من تعداد سكاف اؼبنطقة العربية،  13%، كىو ما يبثل 2009مليوف نسمة سنة  46سكاهنا ال يتعدل 

مرة أكثر من نصيب  6.11دكالر للفرد كىو يبثل  32120كىذا هبعل نصيب الفرد يف أسبانيا يتعدل 
 الفرد العريب.

يعترب متوسط نصيب الفرد العريب من استهالؾ الطاقة الكهربائية )بالكيلو كات ساعة( من بُت مؤشرات 
سن الوضع اؼبعيشي لألفراد، قيمة ىذا اؼبؤشر يف اؼبنطقة العربية يساكم التنمية اؼبستدامة كالدالة حوؿ رب

 1429، بينما كاف ال يساكم سول 2008)بالكيلو كات ساعة(  للفرد خالؿ سنة  2021.6حواِف 
، كىذا اؼبستول من استهالؾ الكهرباء 2000مقارنة بسنة  %41أم بزيادة تساكم تقريبان  2000سنة 

 .)بالكيلو كات ساعة( للفرد 2875باؼبتوسط العاؼبي البالغ  يعترب ضعيفان مقارنة
من بُت مؤشرات التنمية اؼبستدامة قبد مؤشر تعزيز التنمية اؼبستدامة للمستوطنات البشرية كيعرب عنو 

على  2009بنسبة السكاف يف اؼبناطق اغبضرية،  حيث تستحوذ اؼبناطق اغبضرية يف الدكؿ العربية سنة 
اِف السكاف، كىذا ما يبثل حالة توازف يف توزيع السكاف ؛ أما معدؿ العمر اؼبتوقع من إصب %56نسبة 

، بينما 2009عاـ سنة  69إُف  2000عاـ سنة  67عند الزيادة عرؼ ربسن طفيف حبيث ارتفع من 
كىي نسبة مرتفعة مقارنة  من إصباِف القول العاملة %10.6يبلغ معدؿ البطالة يف اؼبنطقة العربية حدكد 

عرؼ استخداـ شبكة اإلنًتنت تطور كبَت، باإلمكانيات االقتصادية للمنطقة العربية كتعداد السكاف. 
بينما َف يكن يبلغ  2009شخص سنة  100لكل  18.4فقد ارتفع عدد مستخدمي ىذه الشبكة حواِف 

منخفض حيث يبلغ عاؼبيا حدكد مستخدـ، كباؼبقارنة باؼبعدؿ العاؼبي فنجده  1.2سول  2000سنة 
 شخص. 100مستخدـ لكل  27.1

ألف  122.8على حواِف  2007على توفر اؼبنطقة العربية سنة  9تشَت إحصائيات منظمة اليونسكو
منهم يتواجدكف بالدكؿ العربية يف أفريقيا، كقد شهد عدد الباحثُت تطور بطيئ مقارنة بسنة  %80باحث 
كىذا عند مقارنتو بدكلة مثل الربازيل اليت كصل عدد الباحثُت هبا  ،%16.7حيث أرتفع دبقدار  2002
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، مع 2002مقارنة بسنة  %74ألف باحث ؿبققة بذلك زيادة قدرىا  124.9حواِف  2007سنة 
مالحظة أف عدد الباحثُت يف الربازيل أكثر منو يف الدكؿ العربية ؾبتمعة. كيظهر جليا اؼبسانبة العربية 

، كقد عرفت ىذه النسبة تراجع حبيث   %1.7د العاؼبي للباحثُت كاؼبقدر فقط حبواِف الضعيفة يف التعدا
إُف حواِف  2002سنة  %1.2، بينما قبحت الربازيل يف رفع حصتها من 2002سنة  %1.8كانت سبثل 

. يتجلى ضعف الدكؿ العربية يف ؾباؿ البحث كالتطوير يف النفقات اؼبخصصة ؽبذا 2007سنة  1.7%
 4.5كترتفع إُف حواِف   2002مليار دكالر أمريكي سنة  3.6الدكؿ العربية َف زبصص سول القطاع، ف

، رغم ذلك فهي ال سبثل سول حصة ضئيلة جدان على مستول العامل تقدر 2007مليار دكالر سنة 
، يف حُت الربازيل سبثل نفقاهتا على البحث كالتطوير حصة 2002كىي نفس اغبصة سنة  %0.4حبواِف 

حيث َف تتعدل  2002، رافعة حصتها مقارنة بسنة 2007من إصباِف النفقات يف العاَف سنة  1.7%
1.2%.  

 أسباب ضعف مردكد منظومة البحث العربية : -3
إف الدكؿ العربية تفتقد ما يمكن أف يطلق عليو " مشركع التنمية المتوازنة كالشاملة "، كالذم من 

ة كالعلمية كالثقافية التي توفر مقومات العمل كاالستقرار أىم عواملو خلق كتعزيز البيئة الفكري
المعيشي كالنفسي كاإلنتاج العلمي، فاعتماد معظم البلداف العربية على نموذج الصفقات إلنجاز 
معظم المشركعات، كعادة ما تقـو بتنفيذىا شركات أجنبية على كفق نموذج " تسليم المفتاح "، 

األحياف على نقل التكنولوجيا إلى الكفاءات الوطنية، كىو ما  كىذا النموذج ال ينطوم في غالب
يمثل تبديدا كبيرا للموارد العربية في استيراد التكنولوجيا الجاىزة من البلداف الصناعية الغربية ، 
كنتيجة لذلك ال يتم توفير الدعم المالي الالـز ألنشطة البحث العلمي الالـز لبناء قاعدة تقنية 

 .عربية
ظاىرة ىجرة الكفاءات من بُت أىم العوامل اليت تسبب يف تدين مردكد منظومة البحث العربية، كؽبا تعترب 

ضياع اعبهود كالطاقات اإلنتاجية كالعلمية ؽبذه العقوؿ العربية  تأثَت سليب يف التنمية باؼبنطقة من خالؿ
ىذه العقوؿ يف ؾباالت االقتصاد  اليت تصب يف شرايُت البلداف الغربية بينما ربتاج التنمية العربية ؼبثل

تبديد اؼبوارد اإلنسانية كاؼبالية العربية  كالتعليم كالصحة كالتخطيط كالبحث العلمي ك التقانة، إضافة إُف
اليت أنفقت يف تعليم كتدريب الكفاءات اليت ربصل عليها البلداف الغربية دكف مقابل ؛ ىذه الظاىرة ؽبا 

 يبكن حصرىا يف النقاط التالية : العديد من اؼبسببات لكن أنبها
هبد معظم أصحاب الكفاءات أنفسهم إما عاطلُت عن العمل أك ال هبدكف عمالن يناسب  -

 اختصاصاهتم األصلية يف بلداهنم؛
 ضعف اؼبردكد اؼبادم ألصحاب الكفاءات، فبا ال يبكنهم من توفَت مستول معيشي مالئم؛ -
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 كمشاريع التنمية؛ضعف أك فقداف االرتباط بُت أنظمة التعليم  -
فقداف أم نوع من الوحدة أك التكامل أك حىت التنسيق بُت البلداف العربية يف معاعبة موضوع   -

ىجرة األدمغة أك استخداـ الكفاءات الوطنية كأصحاب اػبربات من العلماء كاؼبهندسُت 
  .كاألطباء كغَتىم

البحث العربية ككذا عدـ مسانبتها يف كإصباالن يبكن حصر العوامل اليت سانبت يف ضعف مردكد منظومة 
 التنمية اؼبستدامة إُف العوامل التالية :

اؼبكانة غَت الالئقة للبحث العلمي يف اجملتمع العريب خصوصان أكلويتو على كثَت من األنشطة  -
 كاجملاالت األخرل؛

البفاض معدؿ اإلنتاجية العلمية للباحثُت العرب هبعل اغبكومات العربية غَت مهتمة بدعم  -
 البحث العلمي بالشكل الالئق؛ 

قلة عدد الباحثُت كاؼبختصُت، كندرة تكوين فرؽ حبثية متكاملة، كانشغاؿ عدد كبَت من  -
 أعضاء ىيئة التدريس يف العمل اإلضايف على حساب أعماؿ البحث؛

ات التعاكف بُت اؼبؤسسات البحثية كاعبامعات العربية كالقطاع الصناعي، كابتعاد ضعف عالق -
 اعبامعات عن إجراء البحوث العلمية اؼبسانبة يف حل اؼبشكالت الوطنية؛

عدـ مشاركة اؼبؤسسات الكربل كالشركات كاألثرياء من األفراد يف نفقات البحث العلمي أك  -
 .مستواىابإنشائها ؼبراكز البحث العلمي على 

 الخالصة : -4
تظهر البيانات االقتصادية للدكؿ العربية أهنا استطاعت رفع الناتج الداخلي اػباـ من 

مرة كىو راجع  2.4مليار، أم مت مضاعفتو  1694إُف حواِف  2002مليار دكالر أمريكي سنة  687
أساسا كيف جزء كبَت منو إُف ارتفاع أسعار البًتكؿ، حيث نالحظ أف الدكؿ العربية غَت النفطية َف يتطور 
ناذبها الداخلي كثَتان يف مقابل تطور مداخيل الدكؿ النفطية، ىذا التحسن للمداخيل اؼبالية َف يرافقو 

ىذا القطاع يف التنمية اؼبستدامة، فقد الحظنا أف تطور مقابل يف منظومة البحث كالتطوير أك يف مسانبة 
النفقات اؼبخصصة للبحث َف تتطور بنفس كتَتة تطور الناتج الداخلي اػباـ، كىذا راجع أساسا للنمو 
الضعيف ؽبذه اؼبنظومة سواء من حيث اؽبياكل كتعداد الباحثُت ؛ أضف إُف ذلك عدـ اعتماد الصناعات 

كإسًتاتيجية لتنمية كربقيق التنافسية، كاعبزء الكبَت منها ىي صناعات العربية على البحث كالتطوير  
نفطية. هبب اإلشارة إُف عامل ىاـ آخر ساىم يف تدىور مسانبة منظومة البحث يف التنمية اؼبستدامة 

 ىو عدـ اىتماـ الطبقة السياسية يف اؼبنطقة العربية دبنظومة البحث كتركيزىا على اىتمامات أخرل.
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 أف دكر منظومة البحث العربية يف ربقيق التنمية اؼبستدامة ىو دكر ىامشي، راجع يف جزء كبَت لبلص إُف
 منو إُف ضعف ىذه اؼبنظومة.

 
 قائمة المراجع كالهوامش :

 
الشامسي ميثاء ساَف، "حصاد مراكز البحث العلمي يف الدكؿ العربية، ماذا أنفقت؟ كماذا قدمت؟ كىل ىناؾ . 1

  التحدث عنو؟"، ندكة العريب للثقافة العلمية كاستشراؽ اؼبستقبل العريب،اقباز علمي يبكن 
2005 .www.alarabimag.com/common/book3/mostkb1013.htm 

2. http://research.webometrics.info/about.html 

3. http://research.webometrics.info 

4. UNESCO, "UNESCO science report 2010, The Current Status of Science around 

the World", UNESCO Publishing, 2010. 

5.  http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 

6.  http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD/countries 

 .
7

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm 
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اعتمادا على التدريب حالة  مؤشرات تكوين رأس الماؿ البشرم بالجزائر في ظل اقتصاد المعرفة
 سوناطراؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص
أصبحت اؼبنظمة اليـو ؾبربة ال ـبَتة على االستثمار يف امورد من خالؿ التدريب الذم يبثل أسلوبا ىاما من أساليب تأىيل كترقية 

البشرم للمنظمة لكي يستطيع أك )يسهل( عليو االندماج يف حيثيات اقتصاد اؼبعرفة من جهة معارؼ كمهارات كسلوؾ رأس اؼباؿ 
كاستغالؿ اؼبنظمة لقدرات كمؤىالت األفراد الكامنة باستظهارىا كتطبيقها لتكوف سببا من أسباب اكتساب اؼبنظمة ؼبيزة تنافسية قوية 

ؼبقدمة يف إرضاء كاكتساب الزبائن كمساحات أكرب من خالؿ اخًتاؽ صعبة االكتساب كالتقليد من قبل منافسيها ما يضمن ؽبا ا
 األسواؽ احمللية كالعاؼبية جبدارة كأكثر راحة يف ظل ظركؼ دائمة التقلب كالتغَت.

Abstract : the organization today is Became obliged to investing in their human resources, through 

training, which represents a method an important methods of rehabilitation and upgrade the 

knowledge, skills and behavior of the human capital of the organization in order to be able (or easy 

to) it integrate into the the merits of the knowledge, economy on the one hand and the exploitation of 

the Organization of the capabilities and qualifications of individuals underlying and applied to be a 

reason for the acquisition of the organization for a strong competitive advantage difficult acquisition 

and counterfeiting by his competitors in guarantee it provided to satisfy and gain customers and 

larger areas by penetrating local markets and global well-deserved and more comfortable under 

conditions of permanent fluctuation and change. 

 

  شتاتحة عائشة
جامعة عمار ثليجي -ب-أستاذة محاضرة

 األغواط
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  مقدمة
فرضتها عدة معطيات  الكثَتكف اليـو لتداكؿ مصطلح "اقتصاد اؼبعرفة" باعتباره فرصة اقتصادية يتطرؽ

كاؼبعرفة اليت تطوران كأكثر اعتمادان على دكر العلم  عاؼبية، كىي فرصة تبحث عن مبو كنظم اقتصادية أكثر
قبد دكال   اؼبعرفة يعتمد أكالن على الكفاءة البشرية لذلك فاقتصاد، بدكرىا تعتمد على الكفاءات البشرية

بإنشاء منظمات عابرة للقارات تعتمد على  الواليات اؼبتحدة األمريكية قد اىتمت متقدمة كعلى رأسها 
كافة بقاع األرض، كهتدؼ ىذه اؼبنظمات   جامعات كمؤسسات حبثية من اجتذاب العلماء كالباحثُت من

اؼببيعات يف األسواؽ كإهباد  القياـ بالبحوث إُف تطوير منتجاهتا كربديثها، كبالتاِف ارتفاع حجم من خالؿ
حلوؿ سريعة كقوية ؼبشاكل فنية كمالية، قد تؤثر مباشرة على ميزهتا التنافسية بالتاِف الرفع يف معدالت 

 .ة اليت سبثل ىدفها األساسيإيرادىا كأرباحها السنوي
 جاء نتيجة ؾبموعة االبتكارات كالطفرات العلمية كاؼبعرفية غَت اؼبسبوقة، كقد ارتبط ىذا اؼبفهـو الذم

اىتماـ منقطع النضَت بالبحث  دبحاكلة فهم التغَتات االقتصادية اؼبتواترة، كىو األمر الذم أدل إُف
ربفيز الباحثُت ؼبزيد من اإلنتاجية البحثية، ىذه  يفالعلمي كإهباد مناخ يقلص اؼبصاعب، كيساىم 

إُف ظبة سائدة  أكالن كأخَتان دبوارد بشرية عالية الكفاءة، حبيث يتحوؿ مناخ البحث العلمي اإلنتاجية هتتم
يف أغلب اؼبنظمات خاصة كأف العوؼبة سانبت يف تقليص القيود على التعلم كاعبهود البحثية، كما أف 

لالستفادة  الدكؿ جعل التوسع يف اجملاؿ البحثي أمران ال مناص منو ألنو الفرصة الوحيدة تشابك مصاٌف
ىذا ما هبعلنا  .1االستهانة هبا القصول من مبو اقتصادم ثابت ينطلق من أسس ذات دعامات ال يبكن

رأس  طرح اإلشكالية التالية : إلى أم مدل يصل االىتماـ بمؤشرات تكوين نتطرؽ يف ىذه اؼبقاؿ إُف
 الماؿ البشرم بالجزائر في ظل اقتصاد المعرفة من خالؿ االعتماد على التدريب؟

 متطرقُت إُف العناصر التالية:
 .أكال: أىمية المورد البشرم في ظل الظركؼ االقتصادية الجديدة

 نظرة عامة حوؿ سياسة التدريب التي تعتمدىا سوناطراؾ.ثانيا: 
 الظركؼ االقتصادية الجديدة أكال : أىمية المورد البشرم في ظل

الوضع  مع تأقلمها دبدل كرىا مرتبطا أك طوعا مغادرتو أك السوؽ يفها ة اؼبتعلق ببقائنظماؼب مصَت أصبح
جودة منتجاهتا  عن كخارجيا داخليا الزبوف رضا يف أنبها حصر كاليت يبكن ؼبتطلباهتا، كاالستجابة كالبيئة،
 كاىتماماهتا مقدمة إسًتاتيجياهتا يف ذبعلو أف اؼبنظمة اليـو على إذ أفكار جديدة، أك خدمات" أك "سلع

 منتجاهتا. لتطوير كأساسا
 اإلدارة فاعلة لًتشيد منها إسًتاتيجية هبعل ىذا فإف القواعد، ىذه على قائمة اؼبوارد البشرية  إدارة كألف 

 اؼبنظمات الرائدة أدركتو ما كىذا التنافسية، كربقيق اؼبيزة كاإلنتاجية األداء يف الريادة مراتب أظبى لبلوغ
 حيث آسيا شرؽ رأسها دكؿ كعلى الدكؿ بعض منظماتحققتو  ما ذلك أمثلة كمن ىذا اجملاؿ، يف عاؼبيا
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 ىذا يف براعة من أثبتتو ؼبا اعبزائر أسواؽ ذلك يف العاَف دبا أسواؽ صبيع فاكتسحت مذىال، قباحا حققت
 .اؼبنهج
 على اؼببٍت اإلدارم أسلوهبا األكُف إُف بالدرجة يرجع النجاح ىذا أف كاألحباث الدراسات أظهرت كلقد

 منك  فإنو اعبزائر إُف كباإلشارة اؼبنظمات، لدل الكبَت التوجو ما يربر كىذا ، اؼبوارد البشرية إدارة فلسفة
 ذلك عليها فرض فقد الدكِف كالبنك الدكِف النقد كصندكؽ العاؼبية التجارة مع منظمة تعاملها خالؿ

فإف  ككذلك العاؼبية السوؽ ؼبقياس اػباضع التنافسي اغبرٌ  إُف االقتصاد كاؼبركر اؼبوجو االقتصاد عن التخلي
 االنفتاح على ؾبربة خاصة أك اعبزائرية عمومية اؼبنظمات جعل اؼبستهلكُت أكساط يف الوعي زيادة

 باعتماد البقاء، كىذا أجل من تنافسية ميزة ربقيق يف كسعيها الراىنة األكضاع كالتطورات مع كالتعامل
 هبدؼ أدائها كفعالية كفاءة لرفعك  اٍف.…كاإلنتاج كالتسويق اإلدارم كالتسيَت كالتقنيات األساليب أحدث
 للبحث الدراسة ىذه جاءت األساس ىذا كعلى سوناطراؾ، مع حدث تنافسية مثلما كقدرة ميزة امتالؾ

 .البشرم كدكره يف ربقيق اؼبيزة التنافسية للمنظمةأنبية تدريب اؼبورد  عن
 كدكف السوؽ الوطنية على مهيمن عمومي قطاع على مبٍت مغلق اشًتاكي من اقتصاد اعبزائر انتقاؿ إف

 إُف اعبزائر دخوؿ كتبعية األجنبية أماـ السلع اغبدكد كفتح تنافسي حر اقتصاد إُف حقيقية، منافسة
 عوامل دفعت كلها العوؼبة متطلبات مع التكيف كضركرة العاؼبية التجارةكمنظمة  األكركبية الشراكة

ليكوف بذلك يف  ترفع من مستول اؼبورد البشرم  جديدة أساليب يف البحث إُف اعبزائرية اؼبنظمات
لتطوير اؼبورد   أساليب جدية اغباجة إُف ظهرت ىنا من، تنافسية سوؽ تفرضها اليت التحديات مستول

 تعرفها اؼبنظمات اليت النقائص ؼبعاعبة التدريب كمنهجالبشرم باالستثمار يف رأظباؽبا البشرم عن طريق 
 2فاعليتها من الرفع لغرض اعبزائرية

 الجزائرية للمنظمات التنافسية الميزة تحسين إجراءات -1
 البيئة التنافسية ظل يف للمنظمات التنافسيةاؼبيزة  ربسُت هبدؼ اإلجراءات من ؾبموعة اعبزائر تبنت لقد

 دبيداف يتعلق األكؿ بعدين، يف اإلجراءات ىذه تلخصت تنافسية، مزايا ربقيق مث كمن اعبديدة،
 كزارة كدبشاركة اؽبيكلة كإعادة الصناعة كزارة إشراؼ ربت اؼبنظمة تأىيل برنامج يف يتمثل كىو االستثمار،
 كزارة كصاية ربت التكوين نظاـ بربنامج كيتعلق البشرية، اؼبوارد يبس كالثاين كاؼبتوسطة، الصغَتة اؼبؤسسات

 .اؼبهٍت التكوين
 االقتصادية: المنظمات تأىيل برنامج . أ

 التشخيص مثل اإلسًتاتيجي، التسيَت يف اغبديثة األدكات كتبٍت اعبودة، ربسُت إُف الربنامج ىذا يهدؼ
 االستثمارات كتكثيف دعم على الربنامج ىذا كيركز اؼبنظمة، يف كالضعف القوة عبوانب اإلسًتاتيجي

 اغبديثة التكنولوجيا اكتساب اؼبعلومات... من أجل نظاـ اؼبعرفة، اؼبادية مثل: التكوين، كغَت اؼبادية
 كاليت الصناعي، التنافس على القدرة حبيازة مطالبة اؼبنظمة الربنامج ىذا إطار فيها، إذ أنو يف كالتحكم
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 كاالستمرار البقاء شركط تؤمن حىت كالفعالية، الكفاءة، اعبودة، حيث من اؼبنافسة على اؼبنظمة رةقد تعٍت
 :يف الربنامج ىذا تنفيذ مراحل أىم كتتمثل، السوؽ يف

اؼبعلومات  صبع على التجزئة ىذه للمنظمة، كربتوم اإلصبالية اإلسًتاتيجية التجزئة :األكلى المرحلة -
 يف اؼبؤسسة كضعية دراسة خالؿ من اؼبالئم اإلسًتاتيجية التجزئة مبط كإعداد اؼبنظمة، عن األساسية

 تبٍت ذلك بعد ،…البشرية مواردىا ككضعية كاإلسًتاتيجية التنافسية كضعيتها على السوؽ، باالعتماد
 مردكدية، األكثر كاألسواؽ اؼبنتجات تشكيلة ربديد خالؿ من اؼبنظمة لتطوير كتطبيق إسًتاتيجية

 .كسيناريوىات اؼبواجهة
تقدمي  :يف تتلخص خطوات عدة خالؿ من التأىيل، برنامج تنفيذ دعم يف تتمثل :الثانية المرحلة -

 معاعبة مث ،‘‘الصناعية التنافسية تطوير صندكؽ‘‘إطار يف مالية مساعدة طلب يتضمن ؼبلف اؼبنظمة
 CNCI ) Commission الصناعية   للتنافسية الوطنية للجنة التقنية اؼبصاٌف طرؼ اؼبلف من

nationale sur la compétitivité industrielle) ، حسب اؼبعايَت قبل إذا اؼبلف يقدـ بعدىا 
 .ليتم النظر فيو الصناعية للتنافسية الوطنية اللجنة إُف احملددة

 كالتمهين: التكوين منظومة إصالح . ب
 الضركرم االىتماـ من أصبح التأىيل، برنامج يف اؼبادية غَت االستثمارات ربتلها اليت اؽبامة للمكانة نظرا

 يعترب السوؽ، كاعتماد اؼبعرفة الحتياجات كفقا التعليم نظاـ فتكييف اؼبنظمة، يف كتطويرىا البشرية باؼبوارد
 منظومة للمنافسة، كتتلخص إسًتاتيجية إصالح اؼبنظمة كهتيئة اؼبيزة التنافسية لتطوير الرئيسة الدعائم من

 :التالية اعبوانب يف اعبزائر يف كالتمهُت التكوين
 الضعف؛ نقاط على الوقوؼ بغية كالتمهُت التكوين نظاـ كضعية تشخيص 
 التكوين؛ منظومة كتأىيل لتحسُت إسًتاتيجي ـبطط كضع 
 3اؼبتواصل كالتمهُت التكوين سبويل. 

 مؤشرات تكوين رأس الماؿ البشرم بالجزائر في ظل اقتصاد المعرفة  -2
إف التطورات التكنولوجية اؼبتالحقة اليت شهدهتا الساحة العاؼبية كالسرعة الكبَتة يف انتشار نظاـ العوؼبة  
كسعي العديد من الدكؿ العربية لالندماج ضمن ىذه اؼبنظومة اعبديدة، أثر بشكل كاضح  على تزايد 

خربات بشرية عاؼبية، كَف يعد  منافسة صناعات الدكؿ اؼبتطورة كبذلك ذبد اؼبوارد البشرية نفسها أماـ
دبقدكرىا أف تنتج بتقليدية يدكية تنافس منتجاهتا بتقانة عاؼبية عالية، كأماـ ىذه التحديات البد من إعادة 
النظر كدراسة الواقع كربليلو كربديد متطلبات اؼبرحلة القادمة من اؼبوارد البشرية يف اعبزائرم كصياغة 

 ية. أىداؼ كاضحة كاسًتاتيجيات كاقع
إف التغَتات اغبديثة على الساحة العاؼبية تؤثر بشكل مباشر كغَت مباشر على أسواؽ العمل عرب العاَف 
األمر الذم يستوجب إعداد رأس ماؿ مباشر مناسب للتغَتات، كضركرة االىتماـ بالتعليم دبختلف 
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بحث فيها بتثمينها عن طريق مستوياتو من االبتدائي إُف مستوياتو العليا كمتابعتها كاالىتماـ بنتائج ال
العمل هبا كاألخذ بعُت االعتبار نتائجها كتوصياهتا، كاالىتماـ بالتعليم ستنعكس آثاره على األمية 

 بااللبفاض.
 البحث العلمي في الجزائر :  أ 

  %،0,2إف اإلنفاؽ على البحث العلمي وبتل نسبة ضئيلة من الناتج احمللي اإلصباِف حيث ال يتجاكز 
فقط ىذه األسباب ك يف ظل ىكذا شركط ،  % 0,7جاكز نسبة النشر إُف نظَتهتا العاؼبية كما ال تت

سجلت اعبزائر ىجرة األدمغة إُف اػبارج طواؿ السنوات اؼباضية حبيث صنفت اعبزائر كأكؿ دكلة عربية 
طاردة للكوادر العلمية كبو اػبارج ، كمن ىذا اإلطار صرح كزير التعليم العاِف كالبحث العلمي رشيد 

الئمة للكفاءات العلمية اعبزائرية اؼبقيمة باػبارج، يف حالة ما إذا حراكبية، أف اعبزائر كفرت الظركؼ اؼب
قررت ىذه األخَتة العودة إُف أرض الوطن كأف ىؤالء الباحثُت العاملُت بأرقي اعبامعات الدكلية، 
سيحظوف جبميع  االمتيازات اؼبطابقة مع درجاهتم العلمية كستأخذ ذبارهبم كخرباهتم بعُت االعتبار، ىذا 

ريح يعكس مدل اغباجة اؼباسة للجزائر إُف ىذه العقوؿ اليت فضلت اؽبجرة على البقاء يف خدمة التص
 الوطن كاليت عرفت نزيفا حادا لألدمغة قدر بآالؼ الباحثُت اؼبتميزين. 

 التدريب في الجزائر:  ب 
تنفيذ العمل إف التدريب أساسي كالـز حيث يؤدم إُف زيادة القدرات كاؼبهارات كاؼبعارؼ كما يؤدم إُف 

 اؼبطلوب يف الوقت احملدد باؼبوصفات اؼبطلوبة، إال أنو يعاين مشاكل كثَتة يف اعبزائر نلخص أنبها يف:

 سوء تقدير االحتياجات التدريبية اليت تتماشى مع اؼبتطلبات الفعلية للعمل؛ -1
ضعف الركابط كالصالت بُت الدكؿ العربية فيما يتعلق بتداكؿ اػبربات يف ؾباالت  -2

 دريب كتنمية اؼبوارد البشرية ؛الت
 غياب اؼبتابعة كالتقسيم لنتائج التدريب؛ -3
عدـ مشاركة القطاع اػباص يف أنشطة التدريب كاقتصار عمليات التمويل كاإلشراؼ  -4

 على اعبهات اغبكومية؛
عدـ فعالية التشريعات يف تنظيم التدريب اؼبهٍت ك إلزاـ اؼبؤسسات االقتصادية بالقياـ بو  -5

 سياسات كمتابعة تنفيذىا.ككضع 
 تنمية)الكفاءات(المهارات: خدمة في المعارؼ تسيير -3

ىنا ذبدر اإلشارة إُف عنصر التسيَت ؽبذه اؼبعارؼ لدل اؼبنظمة من خالؿ اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية كتوفَت 
مناخ تنظيمي* يساعد اؼبورد البشرم على العمل كالعطاء دكف انتظار اؼبقابل باكتساب مزيد من الوالء 

كاستخداـ الطرؽ الكفيلة باحملافظة  كنشر الشعور بالوالء، فال يكفي االستثمار يف ىذا اؼبورد دكف إهباد
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كتطوير  تقوية فإف كمصاغبها، للوظيفة كبَتة كتطورات ربوالت يشهد ؿبيط إطار عليو ككسب ثقتو، ففي
 كتضمن بشكل النظاـ توقعات عن باإلجابة تسمح كاليت اؽبامة العناصر إحدل ىي الكفاءات كتسيَت

 يشمل أف هبب للكفاءات اغبقيقي التسيَت فإف اؼبتطورةاآلفاؽ  ظل هبا، كيف يتعهد اليت اؼبهمات جيد
 اؼبنظمات انتباه لفت يف األكُف اؼبهاـ إحدل من القريب التأطَت كخاصة السلسلة التدرجية ؾبموع

 كبَتا حيزا يأخذ اؼبعارؼ تسيَت كاعبماعي، إف الفردية منها سواء الضركرية اؼبهارات إُف تنمية كالوحدات
اعبماعية كالفردية ؽبذا كاف لزاما علينا اإلشارة إُف العامل  اؼبهارات تنمية يف مهما عامال يشكل ألنو

 4اؼبعنوم لدل الفرد عن طريق ربفيزه ليشكل لو دافعا كبو تفكَت بناء ىبدـ مصاٌف اؼبنظمة.
 لذاتيةكا  االجتماعية اغباجات بإشباع تقـو اليت اغبوافز اؼبعنوية نقوؿ أهنا تلك بالًتكيز على اغبوافز

 تبٍت اؼبنظمة اؼبعنوية اغبوافز ىذه صور كمن العمل، على العماؿ كربريض حث أجل من كىذا لإلنساف
 رأم صاحب بأنو ك بكيانو يشعر أف إُف دائما وبتاج فالعامل التسيَت يف كاشًتاكهم العاملُت، مقًتحات

 مع نظر كجهات تتبادؿ أف اإلدارة تستطيع كما يف التحفيز، ىاما مدخال يعترب ما ىذا ك منظمتو، يف
 لوحات إُف باإلضافة العمل ظركؼ كربسُت اإلنتاج كوسائل اؼبصلحة اؼبشًتكة ذات اؼبسائل يف العاملُت
 كما الشرؼ، ألقاب اإلنتاجية، اعبدارة ظبعة أك اجملدين العاملُت أظباء فيها اؼبنظمة توضح داخل الشرؼ

 ىذا كل مشاكلهم، حل يف العاملُت كمساعدة التدريب، اؼبنظمة، كإُف  من النقل كاالنتقاؿ أف تنظيم
 منظماهتم،  أىداؼ لتحقيق أكثر العمل زيادة اؼبعنوية، كبالتاِف الناحية من العماؿ على ربفيز يساعد
 البشرية اؼبوارد كإعزاء باؼبنظمة، البشرية اؼبوارد على اغبفاظ ىو كالتحفيز كالتدريب التكوين من فاؽبدؼ
 أكرب اػباصية، فنجد ىذه أكثر إُف تفتقد أصبحت اعبزائرية اؼبنظمات كلكن إليها، باالنتماء األخرل

 تدريبها ك تكوينها على أنفقت اإلطارات اؼبؤىلة اليت من الكثَت سوناطراؾ  قد خسرت كطنية شركة
 أف بسبب بقطر الغاز شركة إُف الغاز اؼبميع يف ؾباؿ تكونت اليت الكفاءات من كثَت ىجرت فقد الكثَت،
  .على مواردىا البشرية اغبفاظ سياسة ال سبتلك شركتنا

 ثانيا : نظرة عامة حوؿ سياسة التدريب التي تعتمدىا سوناطراؾ
الذكاء كالمعرفة أصبحت المصدر الوحيد للميزة التنافسية  >>: 1994 ليستر ثوركيقوؿ 

أرادت أف تكوف ناجحة كتزدىر في المستدامة، كبناء منظمتي على القدرة على التعلم ىذا إذا 
  5<<.المستقبل

كعليو فاألىداؼ اؼبراد ربقيقها من خالؿ التدريب ربرص بدرجة أكُف على ربقيق التأقلم كالتكيف مع 
عوامل كمكونات البيئة احمليطة اليت تتميز بالتغَت اؼبستمر، ىذا التأقلم يضمن التطوير اؼبستمر للمعارؼ 

أرض الواقع كيسمح ؽبا باغبصوؿ كالقدرات الفردية اؼبوارد البشرية، ما يوفر ؽبا استخدامها بسهولة على 
على مناصب عمل أكثر أنبية ىذا من جهة، من جهة أخرل وبقق التدريب للمنظمة أىدافا ىامة أنبها 
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اغبصوؿ على أفضل اؼبهارات يف ؾباؿ عملها باإلضافة إُف ربسُت التصرفات اإلهبابية اليت من شأهنا 
 6زبفيض تكاليف كالضياع يف اؼبنتجات.

 :)مهارات التكيف (تيجيات التدريبسياسات كاسترا
شكل التدريب قضية إسًتاتيجية يف ظل التغيَتات اليت ذبرم، باإلضافة إُف الفوائد اليت ربصل عليها 
اؼبنظمة من نتائجو مهمة على صبيع اؼبستويات خاصة إذا كانت ىناؾ مقاكمة للتغيَت، يف ىذا اؼبعٌت قبد 

فع التحدم أماـ متغَتات كثَتة أنبها العوؼبة، ظهور ما يسمى أف التدريب يشغل مكانا مركزيا من أجل ر 
دبجتمعات اؼبعرفة اليت تشهد تقدما سريعا يف التكنولوجيا كتطور األسواؽ اؼبالية كاالسًتاتيجيات التجارية 
اعبديدة كاؼبمارسات على مستول التسيَت كأشكاؿ تنظيم العمل الفعاؿ كتكييفها مع اؼبتغَتات باستمرار 

د كتكييف مهاراهتم باستمرار ؼبواكبة ىذه التغيَتات يف كل مكاف يف قدرات التعلم على أساس إلعدا
أنشطة التدريب اغبالية كإقبازات كل صناعة يف ، 7االبتكار كالقدرة على التكيف بسرعة مع التغيَتات

العركض يف معظمها  قطاع النفط كالكهرباء كالنقل كالتوزيع العاـ من الغاز كاؼبناجم، ينبغي أف تركز ىذه
على احملتول، كنوعية التدريب، كالنتائج كالدركس اؼبستفادة، كينبغي ؽبذه العركض أف يساعد أيضا على 
اإلبالغ عن حصة كل القدرات التدريبية اؼبوجودة يف مشاريع مبتكرة يف ؾباالت اإلدارة كالتنظيم على 

اؼبستمر، فربامج التدريب ذات أنبية خاصة يف  كجو اػبصوص، ؼبواكبة عملية التغيَت التنظيمي كالتحسُت
عمليات إدارة اؼبعرفة كينبغي عدـ إغفاؽبا كذلك بنوعيو التدريب الداخلي كاػبارجي حيث أف التدريب 
يؤكد على أنبية اؼبوضوع كيوضح أفضل اؼبمارسات يف ىذا اجملاؿ كيفسح اجملاؿ ؼبشاركة اعبميع يف 

معٌت التطوير كالتغيَت التنظيمي كأنبيتو يف ظل  التدريب إُف معرفةعمليات إدارة اؼبعرفة، كما كيهدؼ 
، كقد تزايدت أنبية التدريب يف اؼبنظمة على مستول 8اغبديثة كثورة اؼبعلومات التطور السريع لإلدارة

 لعدة أسباب أنبها:السنوات األخَتة 
   طبيعة العمل يف بعض اؼبديريات تعتمد على اعبانب التقٍت كالتدخل على مستول احملطات، كىذا ما

يتطلب الدقة كاغبذر كالتخصص بدرجة كبَتة ألف اػبطأ فبنوع ىذا من جهة، كمن جهة أخرل فإف 
 السرعة مطلوبة كالوقت ؿبسوب ككل تأخَت قد يًتتب عنو ربمل تكاليف ضخمة.

   ك زيادة اإلنتاج يتطلب معدات كآالت جديدة كىذا يعٍت تكنولوجيا جديدة، كاليت تقادـ اؼبنشآت
تتطلب مهارات جديدة، كال أحد يبكنو أف يوفر ىذا أحسن من الصانع يف حد ذاتو، لذا كانت 

 سوناطراؾ تصر على ضم التدريب داخل صفقة الشراء مع فًتة الضماف.
   ات بُت األجياؿ اؼبتعاقبة على اؼبديرية، فكثَتا ما كاف خركج كاألمر األكثر أنبية ىو كيفية تناقل اػبرب

قدماء العماؿ إُف التقاعد يًتؾ فراغا كبَتا يف ؾباؿ عملو، كمن أجل تفادم ىذا اؼبشكل فتحت 
 سوناطراؾ مركزا للتكوين على مستول اؼبديرية، إال أنو َف يواصل ليحقق ما فتح من أجلو.
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ا سوناطراؾ تكوف من خالؿ تضافر ؾبموعة من األدكات كاألجهزة إف إدارة اؼبهارات اليت تكتسبه
كاؼبمارسات كالسلوؾ، كاليت من شأهنا سبكُت اؼبنظمة من ربقيق التحسُت اؼبستمر يف أداء عملها كعالقتها 

، كعليو هتتم مديرية الصيانة بتدريب العماؿ جبميع مستوياهتم كيف 9)ناجح-ناجح(دبوظفيها كفق الثنائية
خصصات يف صبيع ؾباالت كأماكن العمل، كالتخصصات من إدارة صيانة كأمن، كعبعل العملية رفع الت

التدريبية تتميز بالفعالية كالنجاعة اؼبطلوبة يكوف األساس ىو عملية االختيار كالتوظيف، ألف كل موظف 
 يتألف من أربع ركائز :اؼبعتمد من قبل اؼبنظمة  كعليو فنظاـ التدريب اعبديد هبب أف يكوف ـبتارا بعناية،

 ،معيار العمليات كاألدكات لرعاية االحتياجات التدريبية 
 .مهمة التدريب األساسية تعكس نوعا من الشراكة اؼبهنية كأساس للعمل بكفاءة 
 فبا يسمح ؼبختلف اعبهات الفاعلة بتوفَت اؼبعلومات اليت وبتاجوهنا  )اإلبالغ(توفَت نظاـ للمعلومات

 للمراقبة كالتوجيو، كتقدمي التقارير.
 .10تشكيل كاالعتماد على ىيكل مبوذجي اؼبنظمة  

 إجراءات العملية التدريبية بالمنظمة -1
...من بين المشاريع ذات األكلوية المتعلقة  تعلق سوناطراؾ يف أحد ؾبالهتا عن التدريب بأنو: >>

... << تدريب اؼبوظفُت بالموارد البشرية التي ينبغي أف تؤدم إلى كظيفة إدارة للمعايير الدكلية
يشكل أكلوية داخل سوناطراؾ، كتًتكز اعبهود اغبالية يف ىذا اجملاؿ على علـو اغباسب اآلِف كاللغة 

فإف نظاـ التدريب العاـ لدل منظمة سوناطراؾ كىو مايطبق يف صبيع  ةكبصفة عام، 11اإلقبليزية كاإلدارة
 غنية فيغوليحسب ما أكضحتو مديرة التدريب يف اؼبنظمة السيدة كذلك  فركعها يكوف بالشكل التاِف 

نظاـ ، كفيما يلي شكل يوضح لنا synergi. :يف حوار ؽبا مع اجمللة اليت تصدرىا اؼبنظمة ربت إسم
 سوناطراؾ:التدريب يف 
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Source :Ghania Feghouli  ; la Revue RH Synergies 17 ;  « la fonction RH ; 

la création de la valeur, notre œuvre au quotidien » ; le bimestriel de la 

DCG ; RH du groupe Sonatrach ; Mai 2010 ; p 07. 

كما كسبثل عملية التدريب داخل سوناطراؾ ربديا بالنسبة ؽبا يف السنوات األخَتة لألسباب 
 التالية: 

 لذم يعتمد يف جزء كبَت منو على اعبانب التقٍت كالتدخل على مستول احملطات ما طبيعة العمل كا
يتطلب الدقة كاغبذر كالتخصص بدرجة كبَتة ألف اػبطأ فبنوع ىذا من جهة، كمن جهة أخرل فإف 

 السرعة مطلوبة كالوقت ؿبسوب ككل تأخَت قد يًتتب عنو ربمل تكاليف ضخمة.

قييمالت  

قريرالت  

خطيطالت  

نفيذالت  

 نظام  معمومات
 عممية

 إدارة التدريب
 

: نظاـ التدريب في سوناطراؾ1الشكل رقم   
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 تناسب مع الطلب، ما يعٍت معدات كآالت جديدة ذات تكنولوجيا تقادـ اؼبنشآت كزيادة اإلنتاج لي
جديدة كمتطورة، بالتاِف تطلب مهارات جديدة، كال أحد يبكنو أف يوفر ىذا أحسن من الصانع يف حد 

 ذاتو، لذا كانت سوناطراؾ تصر على ضم التدريب داخل صفقة الشراء مع فًتة الضماف.
 على اؼبنظمة، فكثَتا ما كاف خركج قدماء العماؿ إُف التقاعد  تناقل اػبربات بُت األجياؿ اؼبتعاقبة

يًتؾ فراغا كبَتا يف ؾباؿ العمل، كمن أجل تفادم ىذا اؼبشكل فتحت سوناطراؾ مركزا للتكوين على 
 مستول اؼبديرية، إال أنو َف يواصل ليحقق ما فتح من أجلو.
تمي إُف دائرة اإلدارة كاالتصاؿ، كاليت بدكرىا كما مت اإلشارة إليو سابقا فإف مصلحة اؼبوارد البشرية تن

تقسم إُف فركع حيث قبد الفرع اؼبسؤكؿ عن عملية التدريب ربت مسمى قسم التكوين كالذم يهتم 
  كيشرؼ على صبيع مراحل العملية التدريبية.

 مراحل العملية التدريبية في المنظمة: -2
توصلنا إُف أف العملية التدريبية عادة ما سبر بأربعة من خالؿ معاعبتنا ؼبوضوع البحث يف اعبزء النظرم 

 مراحل أساسية كىي:
 مرحلة ربديد االحتياجات التدريبية؛ . أ

 مرحلة إعداد أىداؼ التدريب.؛ . ب
 مرحلة تنفيذ التدريب؛ . ث
 مرحلة تقييم نتائج التدريب. . ث

الدراسة التطبيقية فسوناطراؾ تطبق نفس اؼبراحل باختالؼ بسيط يف عدد اؼبراحل  ؿكمن خال
اليت سبر هبا العملية كىو ثالثة بدؿ األربعة، كيرجع السبب يف ىذا االختالؼ إُف دمج بُت اؼبرحلتُت 
األكُف كالثانية يف خطوة كاحدة، كذلك بتحديد االحتياجات كإعداد أىداؼ التدريب كمرحلة كاحدة 

 كأكُف كفيما يلي تفصيل لتدرج تطبيق ىذه اؼبراحل:
 تحديد االحتياجات التدريبية: -1

من اؼبنطقي أف تكوف نقطة االنطالؽ ألم عمل مهما كانت درجت صعوبتو أك سهولتو مهمة جدا إذ 
عليها يتحدد مصَت النتيجة اؼبرجوة منو كذلك بنجاحها أك فشلها، كذلك شأف مرحلة ربديد 

ريبية باؼبنظمة حيث توِف ؽبا اىتماما خاصا ككبَتا، فهي تركز على اغباجة كفق األىداؼ االحتياجات التد
اؼبتوقعة من التدريب ضمن أكلويات تفرضها أمور داخلية كخارجية على اؼبنظمة يف ربديد مستول 

 االحتياج التدرييب. 
سنة اؼبقبلة، كالذم تنتمي عملية ربديد االحتياجات التدريبية إُف ما يسمى باؼبخطط التنبؤم لل

 بدكره ينتمي إُف اؼبخطط السنوم للموارد البشرية الذم ينقسم إُف:
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 المخطط التكميلي للسنة الحالية. -1
 المخطط التنبؤم للسنة القادمة. -2

تقـو اؼبنظمة باجتماع يف شهر جويلية من كل سنة، يضم أعضاء فرع التسيَت التنبؤم للموارد البشرية 
موارد البشرية، كىذه العملية تكوف من خالؿ زبطيط العمالة كىي عملية إعداد لوضع اؼبخطط السنوم لل

برنامج مدركس كؿبدد لتقدير احتياجات اؼبنظمة مستقبال من العمالة من خالؿ مايسمى اؼبخطط 
 التكميلي للسنة اغبالية.

تنطلق كفق الطلبيات أما اؼبخطط التنبؤم للسنة القادمة فيهتم بالتخطيط كربديد االحتياجات التدريبية، 
اؼبقدمة من طرؼ رؤساء اؼبصاٌف إُف مصلحة اؼبوارد البشرية يف شكل كثيقة رظبية تدعى "بطاقة 
االحتياجات التدريبية"، كىذه البطاقة ال تقدـ إال إذا كافق عليها رئيس الدائرة اليت تنتمي إليها اؼبصلحة 

اؼبعلومات الناذبة عنها مث ترتبها حسب  اؼبعنية، كعند كصوؿ ىذه البطاقات يتم ربليلها كذبميع
األكلويات، فبالنسبة للمديرية فإهنا تركز على االحتياجات اػباصة بالصيانة أكثر من زبصصات أخرل 
تنطوم عليها صفة الثانوية يف النشاط العاـ للمنظمة كما أف تبٍت اؼبنظمة إلسًتاتيجية ترشيد النفقات 

عملية التدريب على األنشطة األساسية ذات األكلوية.، كمنو يتم كتقليل التكاليف حتم عليها تركيز 
إعداد قائمة أكلية بكل الطلبات اؼبقدمة فيما ىبص االحتياج التدرييب من قبل مصلحة اؼبوارد البشرية، يف 

ارد انتظار اؼبوافقة النهائية كاليت تأيت بعد اجتماعُت األكؿ يكوف من أجل التصفية اليت يقصد هبا ترتيب اؼبو 
البشرية اليت ىي حباجة إُف تدريب حسب األكلوية اليت تفرضها شركط مت اإلشارة إليها يف فقرة سابقة، 
كيقـو هبا كل من رئيس دائرة اإلدارة كاالتصاؿ، كرؤساء الدكائر اؼبعنية كاؼبدير، أما االجتماع الثاين فيحدد 

من اعبداكؿ باإلضافة إُف ؿبضر الًتتيب النهائي لالحتياجات كفق التخصصات من خالؿ ؾبموعة 
 تسجل فيو التحفظات الواردة فيما ىبص الطلبات اؼبقدمة.

ترسل ىذه الوثائق إُف فرع التكوين التابع للمديريات كالذم يقـو بدكره بتفريغ اؼبعطيات اؼبستلمة يف 
ت اؼبديرية كثائق ـبصصة ترسل عن طريق الربيد رفقة كثيقة ربتوم على التعليق عن األسباب اليت دفع

( باعبزائر العاصمة بصفتو الفرع اؼبركزم اؼبسؤكؿ TRCالختيار تلك التدريبات، إُف فرع النقل كاألنابيب )
يقـو الفرع بتصفية أخرل للطلبات اؼبقدمة كذلك حبضور ، عن نشاط الصيانة كما مت اإلشارة إليو سابقا

 ىامُت:فبثل عن مديرية الصيانة باألغواط باالعتماد على أساسُت 
 أىداؼ اؼبنظمة اليت تسعى إُف ربقيقها؛ 
 تكاليف التدريب؛ 

ترسل الطلبات اؼبقبولة بعدىا إُف اؼبديرية العامة اؼبركزية للموارد البشرية يف اعبزائر العاصمة اليت ترسل 
بدكرىا ـبطط وبتوم على التغيَتات اؼبمكن تطبيقها، طبيعة التدريب، كآخر عملية تتضمنها خطوة 

 الحتياجات يف اؼبنظمة.ربديد ا
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 مرحلة تنفيذ التدريب: -2
تبدأ مرحلة التنفيذ مباشرة بعد كصوؿ اؼبخطط النهائي للمديرية العامة اؼبركزية للموارد البشرية باعبزائر 

 العاصمة كالذم وبتوم على:
شعار انطالقا من أف مرحلة التصميم كالتنفيذ سبر بعدة مراحل جزئية تكوف أغلبها موجودة يف ـبطط اإل

 الذم تبعثو اؼبديرية العامة اؼبركزم للموارد البشرية من اعبزائر العاصمة كالذم وبتوم على:
 : كيكوف بشكل بسيط ككاضح عن اؼبهارات كاؼبعارؼ اليت يبكن اكتساهبا منو.عنواف البرنامج -
اليت تتبعها : كىي زبص من جهة األىداؼ العامة جملمع سوناطراؾ يف إطار اإلسًتاتيجية األىداؼ -

اذباه اؼبورد البشرم مراعية يف ذلك كل األكلويات، كمن جهة أخرل األىداؼ التفصيلية اليت زبص مديرية 
 الصيانة باألغواط على كجو اػبصوص.

: أم اؼبهارات كاؼبعارؼ كالسلوكيات اليت يبكن أف يهتم بتطويرىا ىذا الربنامج، كىذه محتول التدريب -
جعتها بعناية، ألف اؼبديرية ال يبكنها صرؼ مبالغ طائلة على برنامج ؿبتواه ال النقطة بالذات يتم مرا

 يتناسب مع أىدافها.
كتتم عملية التنفيذ  بإعالـ األفراد اؼبعنيُت بالتدريب عن طريق رؤساء الدكائر، من خالؿ إرساؿ قوائم 

كفيما يتعلق بتحديد الزماف كاؼبكاف األفراد اؼبستفيدين من الربامج التدريبية كاعبدكؿ الزمٍت اؼبخصص ؽبا، 
كاؼبراكز اليت هبرل فيها التدريب كمن يقـو بعملية التدريب فكانت يف السابق من اؼبهاـ اؼبوكل لفرع 
التدريب التابع ؼبديرية األغواط، إال انو يف السنوات األخَتة أصبح من اختصاص اؼبعهد اعبزائرم للبًتكؿ 

(IAP) بُت اؼبراكز التدريبية كـبتلف اؼبديريات التابعة جملمع سوناطراؾ،  ببومرداس، فهو يعمل كوسيط
حيث يقـو بعمليات التفاكض كخاصة يف ؾباؿ التكاليف كيكوف يف اتصاؿ دائم عن طريق الربيد مع فرع 
التدريب للمديرية إلعالمو بآخر اؼبستجدات اليت أسفرت عنها عملية اؼبفاكضات، كبعد االنتهاء من ىذه 

الوثائق اػباصة بالربنامج كربمل يف طياهتا كل النقاط اؼبشار إليها سابقا دبا فيها  (IAP)يرسل العملية 
التكاليف التقديرية، أما نوع التدريب اؼبطبقة على مستول مديرية الصيانة باألغواط على سبيل اؼبثاؿ 

 فتكوف كالتاِف: 
 :ىذا النوع من التدريبات يهدؼ إُف تلقُت األفراد الذين يستفيدكف  التدريب المتخصص المهني

منو مهارات كمعارؼ متخصصة يف ؾباؿ ؿبدد جدا ال يبكن ألحد آخر أف يفهم ؿبتواه سول أىل 
االختصاص ) مثل التدريبات اػباصة بصيانة اآلليات (، كىذا النوع كاف يف أغلب األحياف هبرل يف 

كمراكز تدريب عاؼبية، كيف كثَت من األحياف كانت سوناطراؾ تلجأ لصانع اػبارج يف معاىد متخصصة 
التكنولوجيا اليت يراد التدرب عليها للقياـ بتلك العملية، أما يف الوقت اغباِف كبعد تبٍت سوناطراؾ 
لسياسة ترشيد النفقات كتقليل التكاليف أصبحت أغلب الدكرات التدريبية ذبرم على تراب الوطن 

 ربُت من اػبارج، كاعتماد اؼبديرية ؽبذه الطريقة حقق ؽبا استفادة من نقطتُت ىامتُت:كحبضور مد
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 تقليل التكاليف؛ -1
 مضاعفة عدد اؼبستفيدين من التدريب)ؼبتدربُت(؛ -2
  :كىو التدريب الذم يبكن ألم فرد من اؼبديرية اغبصوؿ عليو إذا ادعت الضركرة  التدريب العادم

)مثل تعلم مهارات االتصاؿ، اغباسب اآلِف(، كىذا النوع ال وبتاج دفًت شركط كإمبا يكوف التسجيل 
ىذا كذبدر اإلشارة إُف أف مباشرة يف مراكز التدريب الوطنية عن طريق مكتب التدريب التابع للمديرية.

مدة التدريب يكوف حسب االحتياجات، كنوع العملية التدريبية، فقد تكوف العملية التدريبية طويلة 
اؼبدل داخل الوطن عموما، كيف اغباالت العامة كالضركرية فإف اؼبنظمة تستعُت دبراكز التدريب التابعة 

أف ىناؾ فًتات تربص سنوات، كما 3أشهر إُف  6للمنظمة، كتًتاكح اؼبدة الزمنية يف ىذه اغبالة من 
أشهر على األكثر، أما بالنسبة للتكوين يف إطار اؼبلتقيات  6يـو إُف  15قصَتة األجل تدـك من 

كهتدؼ اػبطة التدريبية اؼبتوسطة األجل يف الواقع ترصبة أياـ، 7كالندكات فيجب أف ال تتجاكز اؼبدة 
اليت تقرر زبصيص اؼبوارد، كاليت هتدؼ إُف إهباد كصيانة كتطوير  منظمةتنفيذية لسياسة التدريب لل

اؼبهارات كذلك سباشيا مع اؼببادئ التوجيهية كؾبموعة األىداؼ اإلسًتاتيجية كسياستها يف إدارة اؼبوارد 
من شهادة تغَت الفئة اؼبهنية إُف الًتقية كشهادة تأىيل ، كباختالؼ نتائجو حسب كل نوع 12البشرية
  دبهاـ جديدة دكف ترقية.للقياـ 

 عملية تقييم التدريب يف مديرية الصيانة باألغواط دبرحلتُت نبا: : سبرمرحلة تقييم التدريب -3
 :(à chaud)أك L'évaluation direct التقييم المباشر  -1

كيكوف مباشرة بعد الرجوع من اؼبراكز التدريبية، كىو ىبص ردكد أفعاؿ األفراد اذباه الربامج  
 كاؼبعارؼ اليت ربصلوا عليها، كيكوف ذلك من خالؿ مأل استبياف التقييم اؼبباشر. 

 (: à froid) أك Evaluation indirectالتقييم غير مباشر  -2
احملصل عليو، ألف بعض التدريبات اػباصة كيكوف بعد مدة ؿبدد حسب طبيعة التدريب 

تستلـز من األفراد ستة أشهر للبدء يف التعامل مع اآللة، كتكوف عملية التقييم ىنا عن طريق استبيانات 
،كيعتمد ىنا على اؼبالحظة  التقييم الغَت مباشر الذم تقدـ نسخة خاصة باألفراد، كأخرل لرؤسائهم

 عارؼ كاؼبهارات اليت ربصلوا عليها كدرجة التغيَت يف السلوؾ، بدرجة كبَتة ؼبعرفة مدل تطبيق اؼب
إنطالقا فبا سبق يبكن صبع كل اؼبعلومات السابقة عن إجراءات التدريب يف سوناطراؾ 

 كتلخيصها يف الشكل اؼبواِف:

نظام للمعلومات نشر  

 على مستوى المنظمة

تدرٌب مع توفٌر  
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; p 07. ; op cit :Ghania Feghouli Source 

 أف برامج التدريب اغبالية باؼبنظمة هتدؼ إُف:  غنية فيغوليىذا كقد أكضحت السيدة : 
 .رفع إسًتاتيجية تطوير الكفاءات كاؼبهارات 
 .كما كيعمل على نشر اليقظة اإلسًتاتيجية من خالؿ اؼبادة التدريبية 
 .يعمل على الدفع باؼبنظمة كبو إرساء ثقافة اؼبشاركة كالتطوير اؼبستمر 
 اؼبعرفة إدارة نقل اؼبعارؼ باستخداـك  تقاسم كاؼبهارات اؼبهنية، كضماف اؼبعارؼ يبوؿ 

 13كالتعلم اإللكًتكين
التميز من خالؿ موردىا  ربقيق  كتسعى اؼبنظمة من خالؿ برامج التدريب كالتطوير كبو

: االحترافية كالتنافسية، البشرم الذم يساعدىا يف ربقيق قيمة اؼبنظمة اليت تتكوف على العناصر التالية
 ، كذلك من خالؿ النقاط اؽبامة التالية:االعتراؼ بالمهنية التي تمتلكها المنظمة احتراـ االلتزامات،
 ربسُت نوعية التدريب األكاديبي عن طريق التطبيق 
 .تقييم الكفاءات بعد التعرؼ عليها 

 

 

 ن ر نظام لممعمومات

 عم  م تو  المنظمة

 م  تو ير تدريب

 المستخذمين

 

خطيطالت  

نفيذالت  

قييمالت  

قريرالت  

ظام المعلوماتـن  

 وضع عملٌة تخطٌط من جدٌد -
 إعداد دلٌل عملٌة تطوٌر خطة التدرٌب -
 دفتر شروط مواصفات تحدٌد االحتٌاجات الكلٌة. -
 ملف تحدٌد الحاجات الفردٌة -
 إجراءات التخطٌط للعملٌة التدرٌبٌة. -

 دفتر المتابعة، قٌادة لوحة) أدوات قٌادة مشروع التدرٌب -
 ...(.التدرٌب عقد التدرٌب، مكان الشروط،

 تصنٌف التنظٌمات الخاصة بالتدرٌب. إجراءات -
 إعداد قاعدة بٌانات هٌئة التدرٌب... -

 للتدرٌب. المباشر والغٌر مباشرإجراءات وأدوات التقٌٌم  -

 لوحة قٌادة التدرٌب. -
 .التدرٌب نتائج لتقٌٌم ونوعٌة كمٌة( معاٌٌر)مؤشرات  -
 .التقارٌر تقدٌم إجراءات -

 التدريب عملية كرصد لتنفيذ كإجراءات : أدكات 2الشكل رقم 

 
ظام المعلوماتـن  
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 .14كإعادة تدريب اؼبوظفُت التنفيذيُت يف مكاف العمل 
البشرم الذم يتطلب منها االعتناء كالتواصل  ىنا يبكن مالحظة أف قيمة ككزف اؼبنظمة مرىوف دبوردىا

 كالتطوير اؼبستمر عن طريق برامج تدريبية فعالة كقت اغباجة إليها.

 خالصة 

نظرا ألنبية تدريب اؼبورد البشرم كدكره يف ربقيق اؼبيزة التنافسية يف ظل ظركؼ اقتصاد اؼبعرفة 
منتجات ترضي العميل دكف اإلفراط يف اإلنفاؽ مع الراىنة كالتغَتات السريعة كاؼبتطورة يف خدمة كتوفَت 

ضماف االستمرارية، كىو ما لن يتحقق ؽبا بسهولة إذا َف تستطع إهباد مكاف لنفسها باكتساب اؼبيزة 
التنافسية اليت تؤىلها إُف السبق يف ظل زضبة اؼبتنافسُت يف أغلب ؾباالت العمل، فقد باتت الفرصة صعبة 

 ىذا الصدد فإنو على منظمة سوناطراؾ أف تستمر يف بذؿ جهودىا اػباصة اإلهباد كصعبة اؼبناؿ.كيف
باالىتماـ دبوردىا البشرم دبختلف مستوياتو كمؤىالتو كزبصصاتو خاصة ؾباؿ التنمية كمتابعة ىذا اؼبورد 

نها، عن طريق التدريب ؼبا لو من أثر كبَت على اؼبخرجات كالرضا اؼبتزايد مع اؼبتعاملُت مع اؼبنظمة كزبائ
كلن يتحقق ىذا إال إذا اعتربت اؼبنظمة اؼبورد البشرم رأس ماؿ كالتدريب استثمار، فالبد لالستثمار من 
عائد سواء على اؼبدل الطويل أك القصَت، كقد أظهر التدريب سرعة يف استجابة اؼبتدرب ؽبذه التحوالت 

لى اؼبنظمة من خالؿ سبيزىا سواء يف احمليطة بو فيكوف بذالك داخلها ال خارج ؾباؽبا، ما ينعكس بدكره ع
قيادة التكلفة أك التميز يف اؼبنتجات اؼبقدمة اليت تتطور كتتحسن باستمرار بتجديد اؼبهارات كاؼبعارؼ 
لدل مواردىا البشرية، مع ربسن كتطور ؿبسوس كملحوظ يف السلوؾ إذ أف التدريب ليس فقط عملية 

ية كالفكرة للمورد البشرم كإمبا التأثَت اإلهبايب يف سلوؾ األفراد يتم من خالؽبا زيادة كتنمية القدرات العمل
اؼبورد البشرم شكل كمازاؿ األساس فلتسهم صبيعها بالرقي دبستول االقباز كالسلوؾ العاـ داخل اؼبنظمة.

كن كاحملرؾ لباقي جوانب التنمية السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاإلدارية...، فبدكف ىذا اؼبورد ال يب
القياـ بأم عمل مهما بلغت درجة سهولتو، ما أدل دبنظمات اليـو إُف السعي جاىدة من أجل كضع 
العديد من اػبطط اإلسًتاتيجية اليت تتوُف متابعة صبيع اؼبهاـ كالعمليات كاألنشطة ذات العالقة بتنميتو 

على اؼبورد البشرم اؼبؤىل  عن طريق التخطيط كالتدريب كالتوزيع كاؼبتابعة كالتقييم...، فقد بات يطلق
علميا كعمليا رأس اؼباؿ البشرم الذم يعٌت أساسا باؼبعرفة اليت تؤىلو على العمل بكفاءة كفاعلية كمع 
تكرار العمل دبجاؿ زبصصهم تتولد لديهم اػبربة، كعلى ىذا األساس فتكوين رأس ماؿ بشرم باؼبعٌت 

اتيجي كالًتكيز على صبيع النشاطات اؼبعرفية اغبقيقي يتطلب اؼبزيد من اعبهود كالتخطيط االسًت 
كالنشاطات ذات العالقة بالتدريب كالتعلم كإكساب اؼبهارات اليت توصل اؼبنظمة إُف التميز ليصبح فيما 

 بعد رأس اؼباؿ البشرم أىم من التقنية حيث أنو يصنع كيشغل التقنية لنصل إُف اإلبداع كاالبتكار.
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 القطاع السياحي بالجزائر تنشيطالتركيج كأىميتو في 

 –دراسة حالة كالية جيجل  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص
ىدفت ىذه الدراسة اُف ربديد طبيعة كأبعاد اغبركة السياحية لوالية جيجل ،كاقًتاح كفية تفعيلها كتعزيزىا من خالؿ 

كإسًتجاع السواح تطبيق تقنيات اؼبزيج الًتكهبي السياحي، من أجل استقطاب ىذا القطاع السياحي  اعبالية اعبزائرية، 
اعبزائريُت اؼبتجهُت للخارج ,  كتشجيع العائالت اعبزائرية على قضاء عطلهم يف اؼبواقع السياحية   ؽبذا القطاع،كالعمل 

 على جذهبم  باستخداـ آليات تسويق اػبدمات ، كاؼبزيح الًتكهبي السياحي اؼبناسب ؽبؤالء السياح )العمالء(.

مراد زايد ، استاذ محاضر أ د.  
  التسيير. كع التجارية. كع اإلقتصادية. ع كلية

.3جامعة الجزائر   
 

 بلقاسم تويزة ، أستاذ مساعد أ
       كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيير

 جامعة  بجيجل
 

Résumé 

Le potentiel touristique de la région de Jijel est considéré comme étant unique par les 

spécialistes car il est composé de paysages terrestres et marins exceptionnels et des sites 

datant de la période punique. La wilaya de  Jijel s’inscrit dans le développement du 

tourisme durable de par l’alliance de la mer et de la terre et le mariage de la nature et 

l’histoire. Les potentialités se distinguent au niveau du littoral par l’existence d’une 

corniche avec criques, îles, îlots et sites se succédant et parsemée de 50 plages de 

différentes textures appelant au développement d’un tourisme balnéaire de haute facture. 
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 : تمهيد
شهدت صناعة السياحة كتَتة مبو سريعة ، فبا جعلها يف مصف الصناعات الكربل على اؼبستول العاؼبي  

بأهنا صناعة القرف الواحد كالعشرين ،  2000، حيث كصفتها اؼبنظمة العاؼبية للسياحة يف تقرير لسنة 
( بأف ىناؾ John Nibittكيتوقع ؽبا اؼبزيد من النمو كاالزدىار على اؼبدل البعيد ، كما أكد اػببَت )

ثالث صناعات تقود االقتصاد العاؼبي خالؿ األلفية الثالثة كتتمثل يف صناعة االتصاالت كتكنولوجية 
 اؼبعلومات ، كصناعة السياحة . 

لقد أدركت دكؿ العاَف اؼبتقدمة كالنامية على حد السواء ىذه اغبقيقة فبا دفع هبا إُف تطوير كتنمية       
احية ، كبادرت إُف تشييد مرافق استقباؿ ك إيواء السياح: من فنادؽ كقرل سياحية ،كشراء ثركاهتا السي

كسائل النقل اعبوم كالبحرم ...اٍف ، حىت تكوف قادرة على اؼبنافسة كاغبصوؿ على أكرب مداخيل 
لتنمية اقتصادية فبكنة ، فضال على اعتبارىا كوسيلة للتفاىم السياسي كاالجتماعي كالثقايف ، كربقق ا

 االقتصادية . 
كاعبزائر كبالرغم فبا سبتلكو من ثركات سياحية ىائلة ،تبقى نتائجها احملققة جٌد ضعيفة على مستول        

السياحة اػبارجي مقارنة بأشقائنا يف اعبوار،كتصنف اعبزائر ضمن  الدكؿ  األقل جذبا للسياح األجانب 
لتونس % 19كعبنوب إفريقيا,% 20,8مقابل % 1,1االفحصتها من السوؽ السياحية اإلفريقية السبثل 

للمغرب، كليس ىذا فحسب بل حىت السياحة الداخلية َف ترؽ إُف اؼبستول اؼبطلوب لتلبية % 14,9،ك
 حاجات أفراد اجملتمع على أقل تقدير .

لة كعليو  نالحظ تسرب السياح احملليُت إُف الدكؿ اجملاكرة حيث  اػبدمات الراقية ، كحسن اؼبعام
كاالستقباؿ ، فبا يعٍت كجود ثقافة سياحية لدل موظفي القطاع السياحي خاصة كأفراد اجملتمع عامة عند 
أشقائنا يف اعبوار ، كيعود ذلك  لتطبيق ىذه الدكؿ اجملاكرة آلليات كمفاىيم تركيج  اػبدمات السياحية  

سس ىذا اؼبفهـو اغبديث ، الذم بشكل جدم كفعاؿ ، كهتيئة الظركؼ كالًتبة الصاغبة لتوطُت مبادئ كأ
أصبح سالح   أساسي يف صبيع الدكؿ ، كالشغل الشاغل لكافة  اؼبؤسسات كخاصة  الرائدة منها  يف 

 كتأسيسا على ما سبق تطرح ىذه الدراسة  اإلشكالية التالية: ؾباؿ تقدمي اػبدمات مهما كاف نوعها . 
 يف تنشيط اغبركة السياحية بوالية جيجل؟ اماىي  أساليب كتقنيات الًتكيج السياحي ؟ كما دكر ى 

 كنعاًف حبثنا من خالؿ العناصر التالية :
 سياسة الًتكيج  السياحي؛ -1
 عرض للقدرات  السياحية  لوالية جيجل؛ -2
 تشخيص اؼبزيج الًتكهبي السياحي لوالية جيجل؛ -3
 ؛ي كعالقتو باغبركة السياحية لوالية جيجلتقييم عملية تركيج السياح  -4
 النتائج كالتوصيات . -5
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 سياسة التركيج السياحي  - 1
  (1)لقد ظهرت عدة تعاريف للسياحة ، منها ما يلي : :  تعريف السياحة  1.1

 « .السياحة ىي صبيع أشكاؿ السفر كاإلقامة للسكاف غَت احملليُت ( » Wegenerتعريف فيغنر )  -
ؾبموعة من األنشطة اػباصة » : كمفادة أف السياحة ىي 1981تعريف اعبمعية الربيطانية للسياحة يف  -

كنالحظ أف ىذين التعريفُت « كاؼبختارة اليت تتم خارج اؼبنزؿ كتشمل اإلقامة كالبقاء بعيدا عن اؼبنزؿ 
جوانب التقصَت  إنباؽبما  يركزاف على البعد اؼبكاين  لتعريف السياحة ، ككذا على مفهـو السائح كمن

 للجانب الوظيفي لظاىرة السياحة. 
:» ( حيث ينص على أف السياحة ىي Mcntosh Etal)  1994تعريف ماكنتوش كزمالئو عاـ  -

ؾبموعة الظواىر      كالعالقات الناصبة عن عمليات التفاعل بُت السياح كمنشآت األعماؿ ، كالدكؿ 
.  يقٌر ىذا التعريف  (2)« كاجملتمعات اؼبضيفة كذلك هبدؼ استقطاب كاستضافة ىؤالء السياح كالزائرين 

سياح ، اؼبؤسسات السياحية ،اغبكومات كاليت سبارس نوعا بأف للسياحة أربعة عناصر أساسية كىي : ال
السياحية كاليت يقصدىا  من الرقابة كتسهر على أمن كراحة السياح ، الناس الذين يسكنوف اؼبناطق

  .السياح
السياحة ىي نشاط اجتماعي كاقتصادم يقـو » كمن التعاريف السابقة يبكن استخالص التعريف التاِف 

بو اإلنساف من خالؿ التنقل كالسفر خارج أماكن إقامتو األصلية  ؼبدة ؿبدكدة من الزمن ما بُت يـو كسنة  
ط مربح أك نية اإلقامة للتمتع بوقت فراغو ، أك ألم ىدؼ كاف ، كاليت ال يكوف ؽبا ارتباط بأم نشا

 «. الدائمة 
 :  مفهـو التركيج :    2.1

الًتكيج ىو عملية اتصالية تسعى اؼبؤسسة السياحية من خاللو إُف ربقيق صبلة من األىداؼ  فماذا يعٍت 
 الًتكيج ؟ كما ىي أىدافو ؟ ككيف ربدث عملية الًتكيج ؟ 

MC تعريف ) (3)ىناؾ عدة تعاريف تناكلت الًتكيج كمن أبرزىا ما يلي :   :  تعريف التركيج  1.2.1

Carthy et Perrault 1988 اؼبعلومات اؼبتواصلة بُت البائع كاؼبشًتم هبدؼ التأثَت يف » ( على أنو
 ؛« االذباىات كالسلوؾ  

، كالذم أحد عناصر اؼبزيج التسويقي للمؤسسة » ( فالًتكيج ىو 1997كآخركف  Stontonكحسب )
يتم استخدامو إلخبار كحث كتذكَت السوؽ دبا تبيعو اؼبؤسسة من منتجات كتأمل أف يكوف ىنالك تأثَت 

   ؛« لدل اؼبستلم عرب أحاسيسو كسلوكو كمعتقداتو 
نشاط إقناعي قائم على اتصاؿ مباشر كغَت مباشر مع صبهور اؼبستهدؼ  » كحسب كوتلر فالًتكيج يعٍت 

 ؛ (4)« 
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الًتكيج ىو نشاط ديناميكي كأحد العناصر اغبيوية للمزيج  (5)التعاريف إُف األسس التالية :كتشَت ىذه 
يتضمن الًتكيج عدد من العناصر الفرعية كاليت تسمى باؼبزيج الًتكهبي ، كونو نظاـ يتفاعل  -التسويقي ؛ 

من خالؽبا اؼبؤسسات الًتكيج ىو كسيلة تسعى  - مع بقية األنظمة األخرل )عناصر اؼبزيج التسويقي ( ؛
 إلقناع العمالء دبنتجاهتا كخدماهتا يف أسواقها اؼبستهدفة ؛

 تستعمل اؼبؤسسة الًتكيج  هبدؼ التأثَت يف البيئة احمليطة هبا ، كلزيادة الطلب على منتجاهتا ؛ -
و ىو أحد فركع اإلتصاؿ التسويقي الذم تسعى من خالل» كفبا سبق نستخلص التعريف التاِف :الًتكيج 

اؼبؤسسة السياحية إُف إمداد السياح )العمالء( باؼبعلومات بغرض تعريفهم كتذكَتىم كإقناعهم دبنتجاهتا 
السياحية، كالتأثَت على سلوكهم إلزباذ قرار الشراء كتكراره ككسب كالئهم  باستخداـ كسائل اإلتصاؿ 

 « .اؼبناسبة )اؼبزيج الًتكهبي( 
تسعى اؼبؤسسة السياحية إُف ربقيق عدة أىداؼ من خالؿ نشاط      :  أىداؼ التركيج 3.2.1

  (6)الًتكيج من أنبها: 
 اإلعالـ : كيقصد بو إتاحة اؼبعلومات كالبيانات عن اؼبنتج السياحي للعمالء)السياح( اغباليُت كاؼبرتقبُت  -
كالفوائد اليت سيحصلوف عليها  اإلقناع : ؿباكلة إقناع السياح اؼبستهدفُت كاحملتملُت بالًتكيز على اؼبنافع -

 من استعماؿ اؼبنتج كاليت ربقق إشباع حاجاهتم كرغباهتم بشكل مرض .
التذكَت : يعٍت تذكَت السياح من كقت آلخر باؼبنتج السياحي حىت ال ينسونو ، كمن أجل الوصوؿ إُف  -

 . تعميق مستول الوالء النسيب للعمالء ، كحىت ال يتجهوف إُف منتجات اؼبنافسُت
التعزيز : كيعٍت تدعيم مواقف اآلراء اغبالية اإلهبابية للسياح كبو اؼبنتج السياحي ، لتقوية الشعور  -

 بالرضا بعد الشراء كلتكرار الشراء باستمرار .
 ذىنية جيدة عن اؼبؤسسة كاؼبنتج  االىتماـ : إثارة اىتماـ السياح اؼبستهدفُت كاغباليُت ، كتكوين صورة -
 ود الًتكهبية للمنافسُت ، كزيادة حجم اؼببيعات .مقاكمة اعبه -
بذؿ اعبهد من أجل التأثَت يف اآلراء كاؼبواقف السلوكية السلبية للعمالء كربويلها إُف مواقف اهبابية  -

 . (7)اذباه اؼبنتج السياحي كاؼبؤسسة 
ا مرحليا ػبدمة التوسع يف تقدمي اػبدمات السياحية حسب حاجات السوؽ اؼبستهدفة اليت تعترب ىدف -

العميل يف اؼبدل البعيد , مثال: الًتكيج ؼبنتج السياحة العالجية يف مواسم معينة ، كعطلة اؼبدارس ،كذلك 
من خالؿ تعريف كتذكَت السياح اؼبستهدفُت، كحثهم على ذبربة ىذا اؼبنتج السياحي كإقناعهم بقدرتو 

  (8)على إشباع حاجاهتم لقضاء كقت فراغهم .
 :  (9)ؼ الًتكيج اليت ترتبط دبراحل عملية الشراء  كىي كىناؾ أىدا

:كتتمثل يف  زبفيض اؼبخاطرة اؼبدركة ، تطوير صورة اؼبؤسسة تطوير صورة جودة  قبل مرحلة  الشراء
 اؼبنتج السياحي ، زيادة اؼبعرفة، زيادة احتمالية الشراء ؛
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: كتتمثل يف  تعزيز رضا العميل ، دعم كتعزيز الصورة عن اعبودة كالنوعية ، زيادة  أثناء مرحلة الشراء
 سلوؾ تكرار الشراء ؛
:كربتوم  زبفيض درجة الندـ أك عدـ الرضا عن طريق طمأنة العمالء )السياح(   بعد مرحلة الشراء

السابقة للعميل تؤثر على  بصواب قرارىم الشرائي , تصحيح أك تقوية الصورة اؼبدركة، فاػبربة كالتجربة
 قرار استمرار العالقة , كتكرار الشراء.

اؼبزيج الًتكهبي يبثل ؾبموعة من أدكات االتصاؿ اليت تتفاعل   : عناصر المزيج التركيجي : 3.1
كتتكامل معا لتحقيق األىداؼ الًتكهبية للمؤسسة كىي اإلعالف , البيع الشخصي, العالقات العامة, 

 تركيج اؼببيعات ،  االنًتنت،  كنتناكؽبا بإهباز.الدعاية كالنشر 
 :  البيع الشخصي للخدمات السياحية  1.3.1

التقدمي الشخصي كالشفهي لسلعة أك خدمة أك فكرة هبدؼ دفع العميل اؼبرتقب لشرائها » يعرؼ بأنو  
مشًتم ؿبتمل  عملية تقدمي شفهية من خالؿ ؿبادثة شخصية مع»كما يعرؼ أنو    (10)« أك االقتناع هبا 

 -كعلى ضوء ما سبق نستخلص بأف البيع الشخصي يبثل : (  11)«, أك أكثر  هبدؼ إسباـ عملية البيع 
كيكوف يف شكل حوار  -على أنو عملية اتصاؿ شخصية كمباشرة بُت رجاؿ البيع كالعميل اؼبستهدؼ ؛ 
وب إقناعي إلسباـ عملية كمواجهة شخصية كتفاعل نفسي بُت الطرفُت )البائع كالعميل(من خالؿ أسل

 البيع , ككذا فهو اتصاؿ شخصي مدفوع األجر ؛
كمن خصائص البيع الشخصي : يسمح دبعرفة ردكد فعل العمالء )السياح( بشكل مباشر كسريع كاليت  

تتزامن مع كقائع اغبوار البيعي  فبا يبكن اؼبؤسسة من تعديل مزهبها الًتكهبي  كالتسويقي كفقا غباجات 
 . (12)ؿ البيع السياح اؼبستهدفُت  كما يتميز بإرتفاع التكلفة نظرا إلرتفاع أجور كعمالت رجا

 :  تنشيط  )التركيج(   المبيعات في السوؽ السياحي   2.3.1
تعترب األساليب الًتكهبية اليت تستعملها اؼبؤسسات السياحية لزيادة حجم الطلب على براؾبها السياحية ، 

 استخداـ الوسائل اؼبختلفة ذات التأثَت» كجذب السياح كقد عرؼ كوتلر تركيج اؼببيعات على أهنا 
فَتل بأهنا   Stantonأما  « الفعاؿ اليت تسعى إُف تسريع أك تقوية ردكد األفعاؿ اإلهبابية للعمالء

.  ك من   (13)«جسر العبور بُت البيع الشخصي كاإلعالف ، خاصة بالنسبة للتنسيق اعبهود بينهما »
كود السياحي ، زيادة حجم اؼببيعات باألخص يف حالة الر  (14)أىداؼ تنشيط اؼببيعات ما يلي : 

الًتغيب يف تكرار الشراء  مواجهة نشاط اؼبنافسُت ، احملافظة على العمالء ، كربفيز كتشجيع العمالء 
 على ذبربة اؼبنتج اعبديد ؛ 

اؼبعارض السياحية (15)ك تستخدـ اؼبؤسسات السياحية كسائل عدة يف تركيج مبيعاهتا منها ما يلي : 
 لندكات السياحية كغَت السياحية ؛اؼبؤسبرات كا –احمللية كالدكلية 
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اؽبدايا : اؽبدايا التذكارية اؼبقدمة ؾبانيا للسياح  مع كتابة اسم  اؼبسابقات كاؼبهرجانات كاعبوائز ؛ -
اؼبؤسسة السياحية عليها كاؽبدايا الًتكهبية تقدـ للعمالء الدائمُت كالتخفيضات السعرية ,أك  زيارة ؾبانية 

 ؼبوقع سياحي ...اٍف ؛
اؼبعارض : كيتم فيها تقدمي أفالـ سياحية , عرض اللباس التقليدم ، الفلكلور الشعيب التحف ،  -

 كاؼبلصقات اػباصة باؼبناطق السياحية كاغبياة اغبيوانية ، النباتية ...اٍف .
:نوافذ العرض )كاجهات احملالت ( ك النشرات التوضيحية ؛  (16)كمن كسائل تركيج اؼببيعات أيضا  

مبيعات الفرص,الطوابع  لعرض )الالفتات( ك رعاية اؼبناسبات كاألحداث العامة )حصة متلفزة( ؛لوحات ا
الًتكهبية كسائل أخرل مثل : اغبوافز اؼبادية لرجاؿ البيع  اػبصم النقدم للوسطاء,اللقاءات كاالجتماعات 

 ,تقدمي عينات من  اؼبنتج باجملاف .
للنشر دكرا بارزا يف الًتكيج السياحي  كعادة يكوف يف شكل   ::  النشر )الدعاية ( السياحية   3.3.1

» أخبار توضح حقائق كمعلومات يف اجملاؿ السياحي , كحسب )عبد السالـ أبو قحف ( فالنشر يعٍت 
رسالة أك معلومات خاصة باؼبؤسسة  تظهر يف كسائل اإلعالـ يف شكل خرب أك عدة أخبار عن اؼبؤسسة 

 . (17)« أف تتحمل نفقات أك منتجاهتا ... اٍف دكف 
كعليو فإف النشر يتميز باػبصائص التالية : النشر ىو كسيلة تركهبية ؾبانية ربمل رسالة أك خرب يبث مرة 

 كاحدة ؛
النشر عاـ ال ىبتص بفئة معينة ،  يتميز النشر باؼبصداقية ألنو صادر من جهات ؿبايدة ؛ -

اتصاؿ غَت شخصي من طرؼ جهة غَت  النشر ىو كاليبكن السيطرة عليو من قبل اؼبؤسسة ؛
 معركفة من خالؿ كسائل اإلعالـ ؛

يهدؼ إُف تعريف اعبماىَت دكف إقناعهم ، ال توجد مركنة يف الرقابة على النشر ، لو فرصة  -
 . (18)كحيدة لنقلو من خالؿ كسائل اإلعالـ ، كىو يبثل جزء اليتجزء من اؼبادة اإلعالمية 

تزكيد (19)للمؤسسة السياحية استغالؽبا الستخداـ أسلوب النشر ىي : كمن األساليب اليت يبكن     
الصحف كاجملالت باؼبعلومات ذات القيمة اإلخبارية عن اؼبؤسسة السياحية كخدمتها ؛إستمالة بعض 
الصحفيُت لزيارة اؼبنطقة السياحية كتزكيدىم  بكل البيانات اليت تسمح ؽبم بنشر مقاالت ؛استغالؿ 

زيارة شخصية ىامة للبلد، إقامة معرض،مهرجاف( كدعوة كسائل االتصاؿ: التلفزة ،  مناسبات خاصة )
الصحافة ، لنقل صورة عما شاىدكه  ؛كما يبكن لرجاؿ التسويق صياغة اؼبعلومات السياحية على شكل 
 أخبار جذابة إلثارة كسائل اإلعالـ من أجل البحث عن اؼبزيد من التفاصيل ، كاستغالؿ بعض اؼبناسبات

، كاليـو العاؼبي للسائح ، ظهور بعض اؼبشاكل السياحية كرأم اؼبؤسسة فيها ، عيد تأسيس اؼبؤسسة 
 . (20)السياحية ، لتمرير اؼبعلومات للسائح اؼبستهدؼ 
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الوسائل اؼبطبوعة كاؼبقركءة : كتتضمن الصحف ،اجملاالت ،الكتب  (21)كىناؾ عدة كسائل للنشر منها : 
 ،اؼبلصقات ...اٍف ؛

 وسائل اؼبسموعة : كتشمل اإلذاعة، مكربات الصوت ، الكلمة اؼبنطوقة ؛ال -
 الوسائل السمعية البصرية: التلفاز،السينما،اؼبسارح،الفيديو...اٍف . -

:  تعٍت فن االتصاؿ باعبماىَت )أفراد ،صباعات ،مؤسسات ،ىيئات  : العالقات العامة  4.3.1
» فالعالقات العامة ىي  Stanton ،منظمات...اٍف( اليت تتعامل معهم اؼبؤسسة السياحية كحسب 

 . (22)« أداة إدارية هتدؼ إُف إحداث تغيَت مرغوب يف اإلذباىات كبو اؼبؤسسة كمنتجاهتا كسياساهتا 
أف العالقات العامة ىي ذلك النشاط اليت تسعى من خاللو اؼبؤسسة إُف تكوين كعليو يبكن القوؿ ب
 طيدىا مع صبهورىا الداخلي كاػبارجي لتحقيق اإلنسجاـ كالتفاىم اؼبتبادؿ . عالقات إهبابية كتو

كىناؾ صبلة من األىداؼ تسعى اؼبؤسسة السياحية لتحقيقها من خالؿ  : أ / أىداؼ العالقات العامة
  (23)العامة : عالقاهتا

تعريف السياح بالربامج السياحية من قبل اؼبؤسسة السياحية ، من خالؿ كسائل االتصاؿ ذات االنتشار 
 الواسع ؛

إحداث نوع من التوازف بُت العرض كالطلب السياحيُت من خالؿ معرفة حاجات كرغبات السياح غَت 
اؼبشبعة كمعرفة قدراهتم اؼبالية كخصائصهم ، كالعمل على  إشباعها ؛قياـ اؼبؤسسة السياحية بتفضيل 

ياحية كما االتصاؿ كتشجيعو بُت ـبتلف مستوياهتا االدارية.ترسيخ صورة ذىنية جيدة للمؤسسة الس
هتدؼ إُف ربسُت الوعي ، إهباد اؼبصدافية ، مواجهة اؼبنافسة ،ربفيز رجاؿ البيع كالوسطاء ، تفعيل 

 . (24)عناصر الًتكيج كالتسويق... اٍف 
كمن ىذه  كسائل اليت تنمي العالقات العامة كذبعلها عنصرا حيويا : ب/ كسائل تنمية العالقات العامة

تقدمي  عرض نشرات كأخبار صحفية خاصة باؼبؤسسة كدكرىا ؛ -  (25)ي: يف اؼبزيج الًتكهبي ما يل
 اؼبشاركة يف األنشطة االجتماعية للمجتمع . مقاالت يف الصحف كاجملاالت اؼبهنية كاؼبتخصصة ؛

يعترب اإلعالف أحد العناصر الرئيسية يف اؼبزيج الًتكهبي ، كىذا ؼبسانبتو   :  اإلعالف السياحي: 5.3.1
اعببارة يف ربقيق األىداؼ التسويقية للمؤسسة بكفاءة كفعالية ، كمن أبرز التعاريف اليت لقيت نوع من 

 كسيلة غَت شخصية ، لتقدمي السلع» اإلصباع تعريف اعبمعية األمريكية للتسويق لإلعالف على  أنو 
.  كمن ىذا التعريف يبكن  (26)«كاػبدمات أك األفكار بواسطة جهة معلومة، كمقابل أجر مدفوع 

 استنتاج اػبصائص التالية لإلعالف : 
أداة إتصالية غَت شخصية كغَت مباشرة أم عملية اتصاؿ صباىَتية ؛ يصدر اإلعالف من جهة معلومة  -

فن اإلغراء كاالقتناع ،اؼبوجو للعمالء اغبقيقيُت  الشخصية )اؼبعلن ( كمؤسسة اإلعالف مقابل أجر ؛
 كاحملتملُت ؛
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يساعد العمالء على التعرؼ عن حاجاهتم ككيفية إشباعها من خالؿ كسائل االتصاؿ الواسعة  -
 االنتشار .

تلك اعبهود الغَت الشخصية اليت تعمل على التأثَت يف » كاإلعالف يف اؼبيداف السياحي فهو يعٍت       
كعواطف ك  مدركات السياح كتوجيو سلوكهم السياحي كبو التعاقد )الشراء( على برنامج سياحي كجداف 

  (27)«معُت أك على خدمات سياحية ؼبؤسسة سياحية ؿبددة 
  (28)كمن أنبها ما يلي:  : أ/ أىداؼ اإلعالف السياحي

صورة ذىنية إهبابية  التقدمي كالتعريف باػبدمات السياحية كاؼبواقع كاؼبؤسسات السياحية ؛تكوين -
للمنطقة السياحية اؼبعلن عنها ؛زيادة عدد السياح إُف اؼبنطقة اؼبعلن عنها ؛زيادة اؼببيعات كتوسيع اغبصة 

 السوقية للمنطقة السياحية ؛
تسهيل مهمة الوكاالت السياحية كمنظمي الرحالت كالوسطاء لعرض براؾبهم السياحية كإقناع  -

 السياح احملتملُت لقبوؽبا ؛
خلق الوعي كإثارة االنتباه للعمالء حوؿ اؼبؤسسة كخدماهتا السياحية,ك توليد االىتماـ بتحفيزىم  -

على البحث عن اؼبعلومات حوؿ اإلعالف كموضوعو , ربويل االىتماـ إُف رغبة لتجريب الرحلة السياحية 
(، كىو يبثل AIDA( )مث حثهم على القياـ بالتصرؼ ، أم ازباذ قرار الشراء كىذا ما يعرؼ بنظاـ )
 . (29)ؾبموعة أىداؼ اإلعالـ اليت تتحقق من خالؿ اػبطوات اؼبتسلسلة ؽبذا النظاـ  

 ب/ كسائل اإلعالف السياحي :
 (30)كما أف اإلعالف السياحي يتم من خالؿ استعماؿ كسائل متعددة لكل منها اهبابيات كسلبيات

: كتشمل الصحف ، اجملالت  مطبوعةكسائل التالية : (31)كيبكن تصنيفها يف  اجملموعات 
 ،الدكريات،الكتب،األدلة السياحية،النشرات الدعائية،الالفتات كاؼبلصقات ؛

: اإلعالنات الضوئية،اؼبعارض،اإلعالـ، الشارات ،النماذج السياحية اؼبصغرة ،األزياء الوطنية كسائل مرئية
 ؛ 

 ؛: اؼبؤسبرات،الندكات ، احملاضرات، اإلذاعة  كسائل صوتية
: األفالـ السينمائية، التلفزيوف ،الفيديو ، اؼبسابقات الرياضية، الفرؽ الشعبية ،  كسائل مرئية كصوتية
 العركض اؼبسرحية ؛

: تقـو بدكر إعالين ىاـ عن السياحة كتقدمي خدمات كمعلومات كاستشارات ، ككاالت السياحة كالسفر
 اإلقامة ...اٍف ؛كربضَت الرحالت السياحية بالتنسيق مع كسائل النقل ك 

: تقـو بالًتكيج للسياحة خارج الوطن ، كتزكد اؼبؤسسات السياحية كالسواح دبختلف ؼبكاتب السياحية ا
اؼبعلومات السياحية ، ككذا تسعى اؼبشاركة يف اؼبؤسبرات كالندكات السياحية لغرض عرض  اإلمكانيات 

 للدكلة تفتتح يف دكؿ أخرل . , كىي مكاتب رظبية تابعة (32)السياحية للدكلة يف اػبارج 
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بإمكاف اؼبؤسسة السياحية استخداـ الشبكة لًتكيج  :  التركيج عبر الشبكة)االنترنت(:  6.3.1
:التوسع يف النشاطات التسويقية ؛يبكن ؽبا التنافس يف  (33)خدماهتا السياحية  كىذا لعدة أسباب منها 

يبكنها من فتح قناة اتصاؿ  لكل اؼبؤسسات ؛السوؽ بغض النظر عن اغبجم ألنو يتيح فرص متساكية 
 مباشرة مع عمالئها . 

تأسيس موقع على الشبكة ، الربيد اإللكًتكين ، كاجهة  (34)كمن اػبدمات اليت يبكن أف توفرىا الشبكة: 
  .نت ( ، اؼبناقشات )احملادثات (العرض اإللكًتكين ،اجملموعات اإلخبارية ، قوائم الربيد )مستخدمي االنًت 

:إمكانية استخدامو من جانب اؼبؤسسات السياحية ، بغض النظر  (35)كمن مزايا اإلعالف  يف الشبكة 
 ؼبساحة اإلعالف باؼبقارنة بوسائل اإلعالف عن حجمها كذلك على حد السواء ؛ ال توجد حدكد قصول

ق يتم خبصوصية األخرل ؛سرعة الوصوؿ إُف اؼبعلومات مقارنة بالربيد السريع أك حىت بالفاكس ؛التسوي
شديدة كيوفر الراحة التامة للمؤسسة  ؛البفاض تكلفة اإلعالف مقارنة بوسائل اإلعالـ ؛ التواصل الفعاؿ 

 مع الشركاء كالعمالء بإلغاء اؼبسافات كاغبدكد ؛خفض تكلفة العمالة )الوسطاء( ؛
اؼبعلومات كسرعة أياـ  ؛سهولة صبع 7أياـ /7سا ,ك24سا /24تقدمي خدمات على مدار الوقت  -

 نشرىا كتوزيعها  ؛
 ربسُت صورة اؼبؤسسة من خالؿ ربسُت خدمة االتصاؿ بالعمالء. -
 عرض للقدرات  السياحية لوالية جيجل :    - 2
ربتل كاليػة جيجل موقعا اسًتاتيجيا ىاما يف الشماؿ الشرقي للجزائر، أ/المػوقػع:تقديػم الواليػة: 1. 2

، تطل على البحػر األبيض اؼبتوسط بشريط ساحلي طولو 2كلم  2.398,63فهي تًتبع على مساحػة 
من الشػرؽ: كاليػة سكيكدة، كمن ك :من الشماؿ: البحػر األبيض اؼبتوسط.. ب/حدكد الواليػةكلم  120

 الغػرب: كاليػة جباية.من اعبنوب: كالييت قسنطينة ك ميلة.
 (36): :المتاحات ك المواقع السياحية لوالية جيجل 2.2

 :متاحات طبيعية  1.2.2
 كلم ،فمن زيامة اؼبنصورية غربا إُف كاد الزىور   120: امتداد طبيعي على طوؿ الشريط الساحلي

شرقا تصادفك شواطئ كخلجاف متناثرة ىنا ك ىناؾ ، ك نوادر طبيعية أخرل ، ك يضم الساحل اعبيجلي 
 .الصخرية شاطئ منها الشواطئ ذات الرماؿ الذىبية الواسعة ك الشواطئ 50
 متمثل يف أجراؼ صخرية مالمسة للبحر فبتدة من زيامة اؼبنصورية إُف العوانة الكورنيش الجيجلي:

 تتخللها غابات الفلُت. يبتاز بندرة صبالو فهو يعد من أصبل اؼبواقع على اؼبستول العاؼبي. 
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كلم عن مدينة جيجل ، مت   35:تقع بُت العوانة ك زيامة منصورية على بعد الكهوؼ العجيبة
، ك تعد من عجائب الطبيعة من حيث الشكل ك  43عند شق الطريق الوطٍت رقم  1917اكتشافها سنة 

 النقوش اليت صنعتها الصواعد ك النوازؿ ، كىي اآلف ؾبهزة ك مفتوحة الستقباؿ زكارىا.
 :ة مفتوحة على الطريق بزيامة موقع يعود إُف ما قبل التاريخ ك ىو عبارة عن مغارة كاسع غار الباز

 منصورية، مت هتيئتو الستقباؿ كل فئات الزكار من أجل تطوير السياحة العلمية ك الًتبوية.
 يف إطار مشركع  1996: مت اختيارىا عاـ المحمية الطبيعية لبني بلعيدMEDWET  من طرؼ

 ك نباتات جد نادرة.  اجملموعة االقتصادية األكركبية. تتميز ىذه احملمية باحتضاهنا الطيور
 :جػزر ك شبػو الجػزر 
 أىم مايبيز اعبهة الغربية للشريط الساحلي بوالية جيجل ىو كجود اعبزيرة الصخرية الجزيرة الصخرية :

 .-الدزيرة–بالعوانة ك اليت تدعى أيضا ؿبليا  
 اليت تدعى أندرك.: توجد شبو اعبزيرة الصغَتة ببوبالطن ك أيضا جزيرة برج بليدة شبو الجزيرة 
 ىي ؿبطة عبذب السياح الباحثُت عن الًتفيو ك الراحة، فالطابع اؼبتميز لغابات الحظيرة الوطنية لتازة:

ىكتار ،تتميز بتنوع  3807اغبظَتة الوطنية يساىم يف تطويػر السياحة اعببلية. تًتبع اغبظَتة على مساحة 
نوع ؿبمي من طرؼ  11نوع من الثدييات من بينها  15م غطائها النبايت ك تركيبتها اغبيوانية حيث  ربتو 

 نوع من الطيور موزعة بُت اعبوارح ك الطيور اؼبائية. 134القانوف ك 
ىيئ الستقباؿ الزكار  –بلدية العوانة  –: موقع سياحي ىاـ، متواجد بكسَت حظيرة الحيوانات

حتضاهنا لعدة أنػواع من اغبيوانات ، أىم ما ميز اغبظَتة ىو ا2006ابتداءا من شهر جويلية من عاـ 
النادرة ك احملمية من طرؼ القانوف ك أشكاؿ ـبتلفة من الطيور موزعة بُت اعبوارح ك الطيور اؼبائية، ك ىذا 

 ما جعلها ؿبطة لتهافت العديد من الزكار.
)الذم كانتشارؿ سالفمن طرؼ اغبريف " 1865: مت إقبازه سنة المنار الكبير )رأس العافية " 

 مهنتو النقش على اغبجارة. ىدفو األساسي ىو توجيو البواخر إُف بر األماف.
حبَتات طبيعية  03: يتواجد على مستول الوالية البحيرات الطبيعية 
 )نوع من الطيور. ك ىو معركؼ  23ىكتار ك وبوم مااليقل عن  120: وبتل بني بلعيد)دائرة العنصر

 على اؼبستول العاؼبي.
 ىكتار ك بو ما ال يقل عن  36وبتل مساحة حواِف  بني حمزة)القنار دائرة الشقفة(: بحيرة غدير

 نوع من الطيور. 32
 )ىكتار . 05: جبمالو الفريد يًتبع على مساحة  بحيرة غدير المرج )الطاىير 
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 حيث تتميز كالية جيجل بغابات كثيفة تتمتاز دبناظرىا اػبالبة اؼبشجعة على السياحة أىم الغابات:
غابة قركش ، ىكتار ك من أىم غاباهتا :  115.000اعببلية ك الصيد ، إذ تقدرمساحتها اإلصبالية حبواِف 

 بتاكسانة غابة إيدـ ، غابة الماء البارد
متنوعة يبكن بفضلها لعب دكر ىاـ يف التنمية السياحية غَت كتتميز ىذه الغابات بثركة نباتية ك حيوانية 

 الشاطئية خاصة الصحية ، الدراسية ، الصيد ك التجوالية ك اإلستجمامية.
كاليػة جيجل ليست سياحية من أجل ندرة طبيعتها فحسب، بل ىي كذلك متاحات ثقافيػة:  2.2.2

 ن تعاقب عدة حضارات عليها.الحتوائها على مواقع ك معاَف أثرية ك تارىبية ناذبة ع
 أ/ المواقع األثريػة ك التاريخػة:

كهوؼ الشتاء ببلدية   جبل مزغيطاف. موقع تاميال ببلدية األمَت عبد القادر . : فترة ما قبل التاريخ
 الكهوؼ العجيبة  بالزيامة منصورية . جيملة .

مقربة  أثار ميناء فينيقي جبيجل. قرب حبالة جيدة يف جبل سيدم أضبد أمقراف. : الفترة الفينقية
 فينيقية بالرابطة بلدية جيجل .

فسيفساء بالطوالبية  بلدية  أثار مدينة  ركمانية  " شوبة " بالزيامة منصورية . : الفترة  الركمانية
 جيجل .

 قرب البام عصماف بأكالد عواط . : فترة األتراؾ
 من طرؼ شارؿ سالفا . 1865اؼبنار الكبَت لرأس العافية  مت بناءه سنة  الفترة اإلستعمارية :

 مغارات مهيئة  إلستقباؿ اجملاىدين  ، مستشفيات كـبابئ للجيش . : فترة  ثورة التحرير الوطنية
ك ىو اؼبتحف الوحيد على مستول الوالية، كاف يف األصل مدرسة قرآنيػة أسسها ب/متحف كتامػة:

، ك بعد اغبرب التحريريػة أصبحت مقرا للمكتب الثاين للجيش 1939الشيخ عبد اغبميد بن باديس عاـ 
حيث  1993الفرنسي، ك بعد االستقالؿ عادت لنشاطها األكؿ، مث مدرسة لصغار الصم البكم إُف غاية 

 ُف مقر ؼبتحف جيجل.حولت إ
إف تنوع الثركات اليت تزخر هبا الوالية ك الطابع السياحي اؼبميز ؽبا جعل ج/ الصناعات التقليدية:

اغبرفيُت يتفننوف يف إبداع أمباط ـبتلفة من األدكات التقليدية أنبها: صناعة األكاين اػبشبية، صناعة 
 يات، صناعة األدكات اػبشبيػة.الساللػة، الصناعات اعبلدية، صناعة الفخار ك اؼبزىر 

بعد االجتماعات اؼبختلفة للجنة الوالئية لفتح كمنع الشواطئ للسباحة ك حسب د/ شػواطئ الواليػة:
اػبرجات اؼبيدانية للجنة اؼبختلطة أشغاؿ عمومية، سياحة،  بيئة كضباية مدنية مت التحديد الفعلي كالنهائي 

شاطئ بُت اؼبهيأ كالغَت مهيأ  50لي، حيث مت إحصاء للشواطئ اؼبوجودة على طوؿ الشريط الساح
 كحىت اؼبمنوع كىي كالتاِف:
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 من إصبالػي الشواطئ . %46شاطئ أم ما يعادؿ  23: بلغ عددىا الشواطئ المسموحة للسباحة 
 شواطئ  04شاطئ غَت مهيأ ك  23شاطئ منها  27بلغ عددىا  لشواطئ الغير مسموحة للسباحة:ا

  فبنوعة
 ىياكل االستقباؿ بالواليػة: 3.2.2 

 (37) : 2011أ/طاقات اإليػواء المستغػلة ك التوافد عليها في سنة 
 سريػر 2 124كحدة فندقية بطاقة استيػعاب  26: /الفنادؽ1

 74: تدعيما للحظَتة الفندقة مت الًتخيص باالستغالؿ لفندؽ حضرم جديد بطاقة استيعاب مػالحظة
 سريػر.

 5ـبيم عائلي بطاقة إصبالية  21: مت خالؿ ىذا اؼبوسم استغالؿ العائلية ك مراكز العطل/المخيمات 2
 .سرير 109

 .مراكز تابعة لقطاع الشبيبة ك الرياضػة 06: /مراكز العطػل3
مؤسسة ما بُت  27: ك اليت جاءت لتعزيز العرض يف ىياكل اإليػواء بعدد /المؤسسات التربويػة4

 مؤسسة إيػػواء. 80ليصبػح العدد اإلصبالػي من اؽبياكػل اؼبسخػرة  يات.مدارس، إكماليات ك ثانو 

زبوف / الليلة فإف عدد اؼبتوافدين على  07رغم تسجيل ارتفاع يف اؼبعدؿ اؼبتوسط لإلقامة إُف  مالحظػة:
 مثل ىذه اؼبرافق قد شهد نقصا كاضحا ك ذلك النتشار ظاىرة اإلقامة عند القاطػن.

باإلضافة إُف ىياكل االستقباؿ اؼبتمثلة يف الفنادؽ ك اؼبخيمات، تتوفر أخػرل:ب/ ىياكل استقباؿ 
الوالية أيضا على ىياكل استقباؿ أخرل ال تقل أنبية عن سابقاهتا ؼبا توفره من راحة ك استجماـ لزكارىا 

 تتمثل يف:
 سرير تتوزع كما  270بيوت للشباب بطاقة استيعاب تقدر بػ  04: تتوفر الوالية على بيػوت الشباب

 يلي: 
، بيت  –زيامة منصورية  –، بيت الشباب  –تاكسنػة  –الطاىَت، بيت الشباب  –بيت الشباب 

 الشباب جيجل.
  العوانػة  –مػراكز اصطياؼ: مػركز ككالػة أنالػج ببػرج بليدة- 
  :بلدية خَتم كاد عجوؿ –مقصورة بشاطئ بٍت بلعيد  11مقصورات سياحيػة 

توجد بالوالية طبس ككاالت للسياحة ك  النشاطات المتعلقة بوكاالت السياحة ك األسفار:ج / 
األسفار معتمدة من طرؼ اللجنة الوزارية لالعتمادات. تنحصر نشاطاهتا على بيع التذاكر، تنظيم 
 الرحػالت ك العمرة باإلضافة إُف استغػالؿ ـبيمات عائليػة ك مراكز العطل.كىذه الوكاالت ىي :
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النادم السياحي  -العريب للسياحة كاألسفار  -الكاالش  –قرطبة للخدمات كالسفر  -الكورنيش 
T.C.A  . اعبزائرم 

دكاكيػن سياحيػة معتمدة، مػن أىم نشاطاهتا  08توجد بالوالية د/ الدكاكيػن ك الجمعيات السياحيػة:
التعريف باؼبنتػوج السياحي احمللي ك ترقيتو عن طريق إقامة معارض ؿبلية ك اؼبشاركة يف التظاىرات 

العوانة الديواف احمللي  –إجيجلي الديواف احمللي للسياحة  –الديواف احمللي للسياحة     الوطنية.كىي : 
الديواف  -نادم الرماؿ الذىبية جيجل  -لي للسياحة سيدم عبد العزيز ديواف احمل-للسياحة القنار 

 –الزيامة امنصورية  –الديواف احمللي للسياحة  -اعبيجلي للسياحة 
 كاقع التركيج السياحي بوالية جيجل :  - 3

عة يعترب الًتكيج عنصر مهم يف سياسة التنشيط السياحي ، فهو نشاط اتصاِف يتالئم مع طبي         
السوؽ السياحي ، كالذم يعتمد على عناصر اؼبزيج الًتكهبي يف إحداث األثر اؼبرغوب فيو ، كربقيق 
أىداؼ الًتكيج ) إعالـ ، إقناع ، تذكَت ... اٍف ( ، كىذه العناصر ىي : اإلعالف ، العالقات العامة ، 

الًتكيج يف شبكة األنًتنت .  تنشيط اؼببيعات ، البيع الشخصي ، الدعاية كالنشر ، التسويق اؼبباشر ، 
 كتقـو دبهاـ الًتكيج السياحي عدة ىيئات كمؤسسات تابعة للقطاع السياحي كىي :

 : كتتمثل ىذه اؽبيئات يف :  : على المستول الوطني 1.3 
، كيعترب أكؿ متعامل  1962: الذم أنشئ يف سنة  (ONAT) أ/ الديواف الوطني الجزائرم للسياحة

سياحي جزائرم يدخل يف عضوية العديد من اؼبنظمات كاؽبيئات السياحية الدكلية ، حيث يقـو دبهمة 
تنمية كتركيج اؼبنتوج السياحي الوطٍت على اؼبستول الوطٍت كالدكِف ، باستخداـ كسائل اإلعالـ ، 

 اإلشهار ، كتنظيم التظاىرات كاؼبعارض ... اٍف 
، كنشاطو األساسي يتمثل يف  1962سنةمت إنشاؤه يف  : (T.C.A )لسياحي الجزائرم ب/ النادم ا

تسويق كتركيج اؼبنتج السياحي اعبزائرم ، كتنظيم التظاىرات السياحية بالتنسيق مع اؼبنظمات السياحية 
 الدكلية الوطنية ، تنظيم رحالت السياحية الداخلية كاػبارجية كبيع تذاكر السفر ) اعبوم البحرم(. 

، يشارؾ يف إعداد  1990ود يف سنة : ظهر للوج(ONT) ج/ الديواف الوطني للسياحة
االسًتاتيجيات السياحية على اؼبدل الطويل ، كلو مهاـ كثَتة منها الًتكيج للمنتج السياحي على اؼبستول 
الوطٍت الدكِف  كالتعريف بالقدرات السياحية لكل منطقة سياحية على حدة ، كمن الوسائل الًتكهبية اليت 

 يعتمد عليها : 
العامة : إصدار ؾبلة شهرية بعنواف اعبزائر سياحة ، سبثل نشرة إعالمية عن النشاطات  يف ؾباؿ العالقات

اؼبشاركة يف العديد من اؼبعارض كالصالونات الدكلية اػباصة -السياحية ، اؼبؤىالت ، اؼبوارد .. اٍف ؛ 
إصدار نشرات كصور عن مدف  -إصدار دليل سياحي خاص بكل منطقة سياحية ؛  -بالسياحة ؛ 

 عبزائر كأىم اؼبعاَف السياحية ، كاؼبعاَف األثرية كالتارىبية ككذا الصناعات التقليدية . ا
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يف شكل مؤسسة  21/02/1998أنشئت يف : (ANDT)د/ الوكالة الوطنية للتنمية السياحية 
عمومية ذات طابع صناعي كذبارم ، تابعة لوزارة السياحة  تقـو دبهاـ ترقية اؼبنتوج السياحي اعبزائرم كفقا 

كذلك من خالؿ : ربديد مناطق التوسع  2030لإلسًتاتيجية الوطنية لتطوير السياحة اليت سبتد إُف غاية 
 كملحقاهتا .السياحي كضبايتها من أجل إنشاء اؽبياكل  السياحية 

 إعداد الدراسات التقنية كالتهيئة اؼبتعلقة بالنشاطات السياحية ، الفندقة كاغبمامات اؼبعدنية .  -
دبنح االعتماد اػباص هبذه الوكاالت كمتابعتها (ONT)حيث يقـو  ىػ/ ككاالت السياحة كالسفر :

كمراقيتها  كأغلب الوكاالت السياحية التابعة للقطاع اػباص مهمتها األساسية بيع كتوزيع اؼبنتوج السياحي 
كتقدمي حزمة من اػبدمات اؼبساعدة مثل : اإلقامة ، اإلطعاـ ، الرحالت ،يف مؤسسات اإليواء ، كبيع 

 واعها . ـبتلف تذاكر السفر بأن
كما تنظم الرحالت كالزيارات ؼبواقع األثرية كالطبيعية ، كمن مهامها كذلك الًتكيج للمنتجات السياحية    

 اليت تكلف ببيعها عن طريق ـبتلف كسائل االتصاؿ : 
* اؼبباشرة :  تنظيم اغبفالت كالدعوات اػباصة ؛  االشًتاؾ يف اؼبسابقات ؛ اؼبقابالت الشخصية كـباطبة 

 هور . اعبم
النشرات ، الدكريات ،  (* الوسائل اؼبقركءة كاؼبكتوبة :  اعبرائد اليومية ؛  اجملالت ؛ مطبوعات اؼبؤسسة 

 . )الكتيبات ... اٍف
 * الوسائل اؼبسموعة :  اإلذاعة : الًتكيج ؼبنتجاهتا السياحية ؛  اؽباتف : لالتصاؿ بالعمالء )السياح(. 

دماهتا السياحية عن طريق التلفزة ، الومضات االشهارية ، استخداـ أجهزة * الوسائل اؼبرئية :  الًتكيج ػب
 الفيديو لعرض منتجاهتا السياحية  

الًتكيج عن طريق شبكة االنًتنت : عن طريق االتصاؿ بزبائنها )السياح(من خالؿ الربيد اإللكًتكين  -
كالًتكيج من خالؿ نافذة ؼبوقعها على الشبكة باستخداـ الصور أك أفالـ الفيديو لعرض خدماهتا 

 السياحية . 
اؼبوجودة على تراب كالية جيجل كذبد ىاتو الوكاالت السياحية ، تقـو دبهمة الًتكيج السياحي سواء   

ككذا اؼبنتشرة على ربوع الوطن اعبزائرم ، فتقـو ببيع كتوزيع اؼبنتوج السياحي لوالية جيجل ، كالًتكيج لو 
 حىت ترفع من مبيعاهتا كأرباحها ، فالًتكيج يدخل من ضمن النشاطات األساسية لوكاالت السياحة . 

 : الهيئات على مستول كالية جيجل  2.3
 من ضمن اؽبيئات اليت تقع على عاتقها الًتكيج للنشاط السياحي على نطاؽ الوالية مايلي : ك 

 (38):  مديرية السياحة لوالية جيجل 1.2.3
تستغل مديرية السياحة ـبتلف عناصر اؼبزيج الًتكهبي لالتصاؿ بالعمالء اؼبستهدفُت ) السياح ،    

اؼبستثمرين السياحيُت، ىيئات إعالميُت ، اعبمهور العاـ ، مؤسسات سياحية ... اٍف  ( من أجل التأثَت 
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باستخداـ ـبتلف أدكات فيهم كإحداث االستجابة اؼبرغوبة ، كذلك سعي منها لتحقيق أىداؼ تركهبية ، 
 اإلتصاؿ . 

 كتتمثل يف صبلة من األىداؼ من أنبها ما يلي : أىداؼ تركيجية :  1. 1. 2. 3
: تزكيد العمالء اؼبستهدفُت دبختلف اؼبعلومات عن اؼبنتج السياحي للوالية ،ك كبيانات كصور  أ/ اإلعالـ

 عن اؼبواقع الطبيعية , اؼبناخ , ىياكل االستقباؿ ...اٍف ؛
: يعترب من األىداؼ األساسية  كذلك ألف الوالية  تسعى إُف اسًتجاع عمالئها الدائمُت   ب/ التذكير

كتعميق مستول كالئهم  حيث فقدت أغلبية عمالئها خالؿ مرحلة التسعينيات لألسباب األمنية , ك قد  
اعبديدة للمؤسسة  كاف نشاطها شبو متوقف خالؿ تلك الفًتة , كمع قدـك أعضاء اإلدارة التسيَتية 

فمن صبلة األىداؼ اإلسًتاذبية اليت سطرهتا ىذه اإلدارة  إعادة اسًتجاع العمالء  2003بداية من سنة 
الدائمُت ك كجذب آخرين جدد حىت من خارج الوطن كإقناعهم باعباذبية السياحية للوالية كبإعتمادىا 

 على شهرهتا العريقة ؛
: كذلك داخل كخارج الوطن من خالؿ مشاركتها يف اؼبعارض  ةج/ التعريف بالمنتج السياحي للمؤسس

 الدكلية كالوطنية 
كذلك عن اؼبؤسسات السياحية ، كما تقدمو من خدمات  :حسنة د/إعادة بناء كتكوين صورة ذىنية

من خالؿ التأثَت يف اؼبواقف السلبية للعميل)السائح(  كربويلها إُف مواقف كأراء إهبابية بواسطة السعي 
ائم لتحسُت اػبدمات اؼبقدمة ، ككذا الًتكيز على اؼبعاملة اغبسنة للعمالء  كزبفيض درجة عدـ رضاء الد

العميل من خالؿ اغبوار  كتصحيح االنطباعات السيئة عن الوالية بواسطة إستطالء أراء 
   .العمالء)السياح(

 : كسائل التركيج المعتمدة من طرؼ مديرية السياحة  2. 1. 2. 3
دبختلف عناصر اؼبزيج الًتكهبي ؽبا ، كلكن بدرجات ـبتلفة حسب إمكانياهتا اؼبالية  مديرية السياحةهتتم 

 كاؼبادية اؼبتاحة ؽبا .
: تتوفر للوكاالت كالدكاكين  السياحية  على مستول الوالية على قول بيعية ذات  أ/ البيع الشخصي

الشخصي للمنتج السياحي للوالية بأسلوب إقناعي خربة كذبربة طويلة يف اؼبيداف  تتكفل بعملية التقدمي 
 من أجل إسباـ عملية البيع كعرض ـبتلف البدائل إلرضاء العميل كاالحتفاظ بو ألطوؿ مدة فبكنة ؛ 

ـبتلف كسائل االتصاؿ لتبليغ الرسالة اإلعالنية إُف  مديرية السياحة: تستعمل  ب/ اإلعالف السياحي
، هبدؼ جذب أكرب عدد من السياح )العمالء( لرفع اغبصة السوقية صبهورىا )العمالء اؼبستهدفُت ( 

 للوالية .  كمن الوسائل اؼبستخدمة ما يلي: 



180 

 

: تستفيد اؼبؤسسة من اغبصص اؼبتلفزة سنويا  كخاصة حصة صيف اعبزائر ك اليت هتتم  التلفزة -
الوطنية كاليت تكفلت دبصاريفو بالسياحة الوطنية , كما استفاد القطاع السياحي  من اإلعالف عرب التلفزة 

مديرية السياحة لوالية, ككذا تغطية جل  التظاىرات اليت تقـو هبا ـبتلف اؼبديريات: السياحة ، الثقافة ، 
 البيئة  ؛  

:  ىناؾ بعض اؼبقاالت اليت مت نشرىا عن اؼبوارد كالنشاطات السياحة لوالية جيجل   ج/ الدعاية كالنشر
 طنية ؛ يف ـبتلف  اعبرائد الو 

سنويا يف الصالوف الدكِف للسياحة كاألسعار الذم  مديرية السياحة : تشارؾ ا د /  المعارض السياحية
 21إُف  18تنظمو كزارة السياحة , كآخر مشاركة كانت يف الصالوف الدكِف الثالث عشر الذم نظم من 

 بقصر اؼبعارض بالصنوبر البحرم ؛  2011مام 
من تعاملها مع ىذه الوكاالت بصفة أساسية إُف  مديرية السياحة: هتدؼ  رك/  ككاالت السياحة كالسف

تركيج القدرات السياحية للوالية ، كتقدمي ـبتلف اػبدمات للسياح ، كتزكيدىا دبختلف اؼبعلومات عن 
 ؛ مديرية السياحة حاجات كرغبات السياح ، كاإلحصاءات السياحية ، كذلك ربت رقابة 

:كىي من مهاـ الوكاالت كالدكاكين  السياحية  على مستول الوالية،  (ز/ تنشيط المبيعات )الهدايا 
حيث تقـو  يف هناية اؼبوسم السياحي بتقدمي  ىدايا تذكارية ؾبانيا للسياح ، مع كتابة اسم اؼبؤسسة عليها  

ء)السياح( الدائمُت كإعفاء العميل فمثال : أقالـ ، منتجات تقليدية ...اٍف , ككذا ىدايا تركهبية للعمال
من دفع مصاريف اإلقامة يف بعض الفنادؽ من يـو إُف ثالثة أياـ ...اٍف .ككذا منح السياح زبفيضات 

 معتربة  كىذا لكسب رضاء العميل كتدعيم كالئو حىت يستمر يف تعاملو مع ىذه اؼبؤسسات ؛
 /كسائل التركيج األخرل منها :    3. 1. 2. 3
تستخدـ مديرية السياحة عدة مطبوعات يف شكل مطويات ، تضم ـبتلف اؼبعلومات :  وعات/ المطبأ

 عن اؼبواقع السياحية ، كباستخداـ الصورة عن اؼبناظر الطبيعية اػبالبة ، كمن ىذه اؼبطبوعات : 
: يتضمن اػبريطة السياحية لوالية جيجل ، تاريخ جيجل ، guide touriste Le  الدليل السياحي* 

معلومات عن أماكن اإلقامة ، اإلطعاـ ، الوكاالت السياحية ، صور لألماكن السياحية) الكهوؼ 
 العجيبة( 

 معلومات عن مؤسسات النقل البحرم، اعبوم ، التأمُت ، البنوؾ ، التأمُت ، اؼبستشفى ...  -
معلومات كصور عن اؼبواقع السياحية ، كصور عن الصناعات التقليدية ،  : تتضمن مطويات سياحية* 

 كاغبضَتة الوطنية للحيوانات ، كالكهوؼ منها غار الباز . 
: كاليت ربمل صور عن اآلثار اغبضارية القديبة بوالية جيجل ، ككذا صور للصواعد  حافظات كرقية*

 كالنوازؿ داخل الكهوؼ العجيبة ، كهتدم السياح من خالؿ اؼبعارض اليت تشارؾ فيها الوطنية كالدكلية . 
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اإلضافة مزكدة بصور عن اؼبواقع السياحية كاآلثار لوالية جيجل ، ب 2010: طبعة  الخريطة السياحية*
 إُف ـبتلف الشواطئ اؼبسموح هبا للسياحة كاحملركسة ، باإلضافة إُف صور سبثاؿ 

 ـ .  1888يف سنة « قيقليمي»الصياد )راتق الشباؾ( : مت اقبازه من قبل النحات اإليطاِف 
، بعنواف  2011: قامت باصداره مديرية السياحة طبعة  Touristique Monographie كتيبات*
(Jijel pages et voyages)     كيتضمن صور عن اؼبناظر السياحية كمعلومات عن األنشطة ،

 السياحية كخدمات اإليواء ... اٍف . 
 : بأرجاء مدينة جيجل  اللوحات اإلشهارية الضوئية*
: تستخدمها مديرية السياحة لًتكيج نشاطاهتا السياحية كباألخص  الملصقات االشهارية الحائطية*

 االصطياؼ كاإلعالف عن التظاىرات اليت تقـو هبا ، منها : أثناء موسم 
 إلحياء اؼبناسبات كاألعياد كإقامة الصالونات كاليت تكوف سنويا مثل :الملصقات التركيجية :

، ربت  25/06/2011: الذم استحدثتو كزارة السياحة يف أكؿ طبعة لو بتاريخ  اليـو الوطني للسياحة 
 -من كل سنة .  23/06.  اليـو العريب للسياحة بتاريخ  ″شعار السياحة يف خدمة التنمية احمللية ″

اليـو -. ″السياحة كتقارب الثقافات ″من كل سنة ، ربت شعار  27/9بتاريخ  اليـو العالمي للسياحة
 من كل سنة . 29/11الوطٍت للصناعة التقليدية بتاريخ 
كما تساىم مديرية السياحة لوالية جيجل سنويا يف لسياحية الدكلية :ب/ المشاركة في التظاىرات ا

.ك الصالوف  2011الصالوف الدكِف للسياحة كاألسفار الذم نظم يف شهر مام  ىذه  التظاىرات مثل :
.  كتستغل مديرية السياحة صبيع اؼبناسبات للتعريف  2011الدكِف للصناعات التقليدية لشهر نوفمرب 

احية كالًتكيج ؽبا هبدؼ جذب العمالء سياح ك مستثمرين سواء كانوا جزائريُت أك أجانب بالقدرات السي
 ، مستخدمة ـبتلف الوسائل الًتكهبية منها : 

، كاليت ربتوم على أفالـ عن اؼبؤىالت  (CD ,DVD ):  األقراص اؼبضغوطة  الوسائل الرقمية*  
 السياحية لوالية جيجل من مناظر ، آثار، شواطئ ، عادات كتقاليد ، صناعات تقليدية ... اٍف ؛

اؼبطبوعات ، الكتيبات ، اؼبلصقات ، بطاقات ك الكتيبات ، تنظيم الندكات    الوسائل المكتوبة :*  
اؼبعارض الدكلية كالوطنية ، اإلجابة عن تساؤالت  الزكار  كاؼبشاركة يف اللقاءات اليت تقاـ على ىامش

 كالسياح كاؼبهتمُت بالسياحة من قبل اؼبنظمُت للنشاطات اؼبشارؾ هبا يف اؼبعارض ؛ 
اؼبشاركة يف الصالوف الدكِف للسياحة كاألسفار ، كالذم يقاـ سنويا بالصنوبر البحرم ، حيث شاركت 

، كما شارؾ يف الطبعات السابقة بشكل  2011مام  21إُف  18مديرية السياحة يف ىذا اؼبعرض من 
 منتظم سنويا ؛
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:  التعريف باؼبتاحات السياحية لوالية جيجل ، ككذا اؼبنتوج التقليدم احمللي بغية  الهدؼ من المشاركة
تدعيم كزيارة اغبركة السياحية الوافدة إُف الوالية من داخل الوطن كخارجو ، ككذا من أجل جذب أنظار 

ؿ اإليواء ، اؼبستثمرين السياحيُت ، كتعريفهم بالفرص االستثمارية اؼبتاحة يف اجملاؿ السياحي يف ؾبا
الفنادؽ ، قرل سياحية ، بيوت شباب، خدمات ... اٍف ، كيف ـبتلف اػبدمات اؼبساعدة ) النقل ، 

 اإلطعاـ ، الًتفيو ...( . 
كقد استخدمت مديرية السياحة يف ىذا الصالوف  عدة كسائل للًتكيج باؼبنتوج السياحي منها : 

خريطة سياحية ، لوحات اشهارية ، كتيبات ، كما بوستارات ، مطويات ، مونوغرافيا ، دليل سياحي ، 
زبلل عملية العرض تقدمي فيلم حوؿ اؼبكنونات السياحية عبيجل . كما كانت ىناؾ مشاركة يف اعبناح 

 السمعي البصرم بعرض فيلم خاص بوالية جيجل للجمهور؛ 
تساؤالت الزكار) كما استخدمت طاقاهتا البشرية يف تنظيم ىذه اؼبشاركة ككذا اإلجابة عن ـبتلف 

طبيعية ،  –السياح( ، كامدادىم دبعلومات كشركحات كافية عن السياحة يف جيجل دبختلف أنواعها 
  –علمية ، استكشافية ، بيئية ، ترفيهية ، سياحية ساحلية 

تشارؾ مديرية السياحة لوالية جيجل يف ـبتلف   :  ج/المشاركة في التظاىرات المحلية كالوطنية
ن أجل ربقيق األىداؼ الًتكهبية للسياحة على مستول جيجل ) اإلعالـ ، اإلقناع ، التذكَت التظاىرات م

 ، التعريف ، التعزيز ..(كالوصوؿ إُف العميل اؼبستهدؼ كمن بُت التظاىرات : 
، ككذا يف  2011نوفمرب  21إُف  17: يف طبعتو الثالثة من  المشاركة في الصالوف الوطني للجلود*/ 

( الذم نظمتو غرفة الصناعة التقليدية كاغبرؼ جبيجل ، يف متحف   2010، 2009سابقة )الطبعات ال
 كتامة دبدينة جيجل . 

، الذم نظمتو مديرية  2011جواف  5: كذلك بتاريخ   المشاركة في إحياء اليـو العالمي للبيئة*/ 
، بدعم من األمم اؼبتحدة للسنة  ″الغابات كالطبيعية يف خدمتكم  ″البيئة لوالية جيجل ، ربت شعار 

 الدكلية للغابات ىذه اؼبشاركة لتعزيز كتركيج السياحة البيئية . 
: كتقـو بتنظيم ىذه التظاىرة سنويا مديرية السياحة ، إلبراز ـبتلف  */إحياء العيد المحلي للسمك

ؾباؿ خدمات األكالت التقليدية باستخداـ السمك بغرض جذب ـبتلف اؼبتعاملُت السياحيُت يف 
اإلطعاـ )الفنادؽ( ، كتقدمي جوائز ألحسن األطباؽ يف هناية التظاىرة بعد إجراء مسابقات ، ككذا 
لتشجيعهم على تنويع كربسُت خدمات اإلطعاـ ، من اجل إقباح موسم االصطياؼ ، كىذا يدخل يف 

يج اجملاين للسياحة كقياـ السياح بالًتك  --ؾباؿ إرضاء السياح ككسب كالئهم كباألخص العائالت ، 
  –الكلمة اؼبنطوقة : من الفم اُف األذف  –اعبيجلية كالثقافة كالتقليد عن طريق 

ك قد  قامت مديرية السياحة لوالية جيجل بالتنسيق مع مديرية الصيد البحرم للوالية بتنظيم العيد  
 ك ذلك بدار الثقافة عمر أكصديق . 15/11/2009احمللي للسمك يف اليـو 
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 (39)/ مديرية الثقافة لوالية جيجل : 2. 2. 3
تشارؾ ىذه اؼبديرية يف إقباح اؼبوسم السياحي للوالية كموسم االصطياؼ ، كذلك بإقامة عدة تظاىرات  

فنية يف فصل الصيف للًتفيو عن السياح ، من جهة كالًتكيج للسياحة الثقافية للوالية ، كذلك بإبراز 
 للوالية ، كمن التظاىرات اليت قامت هبا مايلي :  القدرات الثقافية  كالسياحية

تظاىرات لياِف الكرنيش ، تظاىرة أياـ اؼبسرح ، أسبوع اإلنشاد كاؼبديح الديٍت ، أسبوع أ/التظاىرات : 
 األغنية الشعبية  .

هبدؼ استغالؿ كتركيج للمنتوج السياحي كالثقايف للوالية ، كالتعريف بالقدرات   ب/ الدعاية كالنشر :
السياحية كالثقافية لوالية جيجل ، كإبرازىا للسياح، أصدرت ىذه اؼبديرية: ؾبلة نسمات الكورنيش ، 

در ؿبافظة دليل الفنوف الغنائية ، دليل الفنانُت التشكيليُت . دليل اغبرؼ كالصناعة التقليدية .  كما تص
 اؼبهرجاف الثقايف احمللي للفنوف ؿبلية اؼبهرجاف سنويا  ) توثيق اؼبشاركة للوالية يف االسابيع الثقافية (. 

 ج /الوسائل البصرية السمعية
تقـو  بتغطية ـبتلف النشاطات ؼبديرية الثقافة ، ك بالتعاكف مع ـبتلف اؼبراسلُت للصحف  : إذاعة جيجل

 الوطنية .
بلدية العنصر ، بوالعيد دكدك ، ك  2006قامت بتغطية نشاطة عدة منها :  اؼبلتقى الوطٍت الثاين التلفزة :

 اؼبلتقى الوطٍت حوؿ آثار كتاريخ كالية جيجل ) سنوم ( يف شهر مام من كل سنة . 
: مشاركة مديرية السياحة يف ـبتلف األسابيع اليت نظمتها ؿبافظة  د/األسابيع الثقافية لوالية جيجل

اؼبهرجاف الثقايف لوالية جيجل ، حيث نظم كل األسابيع بصفة متبادلة ، حيث تستقبل الوالية األسابيع 
الثقافية اليت زارهتا كالية جيجل ، كذؾ باستعماؿ كل كسائل االتصاؿ للًتكيج للقدرات السياحية عبيجل 

 ذه األسابيع اليت قامت هبا بواليات أخرل :كمن ى
كالية برج بوعريريج ، كرقلة ، كالية الوادم ، كالية بلعباس ، تيزم كزك ، بسكرة ،باتنة ، البويرة ،الشلف ، 

 كالية تبسة، كالية معسكر ، كالية األغواط ، كالية خنشلة ، كالية سبنراست ، كالية بشار .
لوفود كل كاليات خالؿ األسبوع الثقايف جبيجل  رحالت  -ة السياحة بالتعاكف مع مدير  -حيث  تنظم 

سياحية إُف مناطق اعبذب السياحي  الكهوؼ العجيبة ، مغارة الباز ، اغبضَتة الوطنية للحيوانات ، 
اؼبنارة ككذا اؼبواقع األثرية ، كتدخل ىذه الرحالت السياحية ضمن الًتكيج السياحي من خالؿ الكلمة 

  CD.DVDككذا التوزيع على أعضاء ىذه الوفود بطاقات ، كتيبات ، مطويات ، كأشرطة  اؼبنطوقة ،
 هبا أفالـ عن اؼبواقع السياحية بالصورة كالصوت . 
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 (40):    / خلية االتصاؿ على مستول األمانة العامة للوالية 3. 2. 3
كمن مهامها التعريف بالقدرات كاإلمكانيات االقتصادية ، الثقافية ،السياحية ..اٍف ، حيث تقـو    

باستخداـ ـبتلف كسائل االتصاؿ للًتكيج لنشاطات القطاع السياحي باعتبار كالية جيجل منطقة 
 سياحية بامتياز  كمن ىذه الوسائل مايلي : 

ة ـبتلف الصحف الوطنية من خالؿ أساليب العالقات العامة : حبيث تقـو باستمال أ/الوسائل المكتوبة
، هبدؼ تغطية كل التظاىرات اليت تقـو هبا ـبتلف اؼبديريات للوالية من بينها مديرية السياحة . كما 

 قامت خلية االتصاؿ بالتعاكف مع ـبتلف إطارات ككوادر الوالية بإصدر: 
قة تعريفية عبيجل أصوؿ ، فبيزات كأحداث ، بطا -يتضمن ىذا الكتاب  كتاب ذك حجم كبير : *

اؼبوركث الثقايف كالديٍت، كـبتلف اؼبوارد االقتصادية ) الفالحة ، اؼبياه ، النشاط الصناعي ، اؽبياكل (،  
 كما تضمن ىذا الكتاب اؼبكنونات السياحية كاألثارية التارىبية بالصور كالكلمة .

ائو إُف ـبتلف القنصليات كالسفرات اؼبتواجدة يف كقد كجو للًتكيج خارج الوطن من خالؿ إىد  
العاصمة اعبزائرية ، ككذا للوفود اليت تشارؾ يف ـبتلف التظاىرات الدكلية داخل اعبزائر كاػباصة بالسياحة 

 ، بعنواف جيجل حلم البحر األبيض اؼبتوسط .  2010طبعة  –من إصدار مطبعة باعبزائر 
 Monographieإصدار كتاب يضم معلومات بالكلمة كالصورة عن السياحة جبيجل ربت عنواف :  *

de jijel   ؛ 2010، إصدار 
: تقدمي حصص مباشرة على اؽبواء من الشواطئ خالؿ موسم االصطياؼ من  ب/الوسائل السمعية

كاإلذاعة احمللية ، حبضور مدير السياحة ، طرؼ القنوات اإلذاعية منها القناة اإلذاعة الثالثة كاألكُف كالثانية 
 مدير الثقافة ، فبثلي اغبماية اؼبدنية ، رجاؿ األمن ، اؼبصطافُت ، فنانُت ؛

 الوسائل السمعية البصرية :  -ج
استخداـ اؼبوقع االلكًتكين للوالية للًتكيج للسياحة من خالؿ عرض فيديو بالصوت كالصورة عن : * 

 دات كالتقاليد ، الصناعات التقليدية ، اؼبواسم كاألعياد اعبيجلية ... اٍفاؼبناظر الطبيعية ، العا
 التلفزة :  *
جذب ـبتلف القنوات التلفزيونية اعبزائرية للًتكيج للسياحة على مستول كالية جيجل ، مثل قناة  

Canal algerie  فقد أقبزت الكثَت من اغبصص سنويا عن السياحة بوالية جيجل . كتقدمي  تقارير ،
مطولة عن السياحة يف جيجل خاصة يف موسم االصطياؼ : التطرؽ إُف األماكن السياحية كاؼبؤىالت 

 السياحية ، كانطباعات اؼبصطافُت خاصة  الذين ىم من خارج الوالية 
ت  يف تركيج السياحة , كاقباح اؼبوسم اإلصطياؼ  منها :قناة تساىم  ـبتلف القنوا *  اإلذاعة :

من خالؿ بث  حصص مباشرة على اؽبواء   اإلذاعة األكُف ، ك الثانية ,ك الثالثة ،ك اإلذاعة احمللية عبيجل .
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من شواطئ جيجل ، دبشاركة :) ضباية اؼبدنية ، رجاؿ األمن ، اؼبصطافُت ، فنانُت ، مدير السياحة ، 
 ثقافة  ...(.كتتناكؿ األنشطة الثقافية كالسياحية خالؿ موسم االصطياؼ . مدير ال

:   تقـو غالبية الصحف الوطنية  بنشر  مقاالت : القدرات السياحي للوالية ،  الصحافة المكتوبة* 
 كحو موسم االصطياؼ ، ككذا تغطية التظاىرات اليت تقاـ على مستول الوالية . 

 النشاط السياحي لوالية جيجل  :تقييم عملية تركيج  - 4
 مناطق اعبذب السياحية من أنبها  ىناؾ عوامل كثَتة تؤثر على اغبركة السياحية ،كعلى توافد السياح كبو

 استخداـ كسائل اإلتصاؿ التركيجية :   1.  4
 ل مايلي :كمن أىم ىذه  الوسائل اليت ؽبا تأثَت مباشر كفعاؿ على  زيادة اغبركة السياحية كبو كالية جيج

كىو الًتكيج اجملاين اليت تستفيد  منو الوالية من خالؿ أ/ الكلمة المنطوقة : )من الفم الى األذف (: 
الًتحيب بالسياح , األمن , سياحها الدائمُت الذين يتحدثوف عن اؼبناظر الطبعية اػبالبة ، الشواطئ، 

اؼبنطوقة درجة عالية من اؼبصداقية ، نظرا  اغبماية , خدمات اإليواء كاإلطعاـ ,النقل ...اٍف ك  للكلمة
للثقة الكبَتة اليت يتمتع هبا مصدر اؼبعلومات  اؼبتمثل يف أفراد األسرة ، األصدقاء ، اعبَتاف ، كاؼبعارؼ 
الشخصية ، كعليو فالكلمة اؼبنطوقة تؤدم اُف  إثارة اىتماـ السياح اؼبستهدفُت كاغباليُت , كتكوين صورة 

 كنونات السياحية للوالية ، كعن ـبتلف اػبدمات  السياحية فها .ذىنية جيدة عن اؼب
كىناؾ عدة دراسات أثبتت بأف للكلمة اؼبنطوقة أثر كبيَت  يف الًتكيج السياحي ، كتوصلت إُف نتيجة    

( أشخاص 5إُف  3دبعدؿ ) –حالة الرضا ء  -مفادىا : يتحدث السائح عن التجربة السياحية الناجحة 
 عن التجربة السياحية الفاشلة ، كم يتكلم 

 (41)( أشخاص . 10إُف  7أم عن سخطو كعدـ رضائو دبعدؿ )
بأهنم أىم  % 91,61توصلنا بأف ىناؾ النسبة الساحقة من اؼبستجوبُت السياح  أم   كيف دراسة ميدانية

مصدر يعتمدكف عليو يف التعرؼ على اؼبركب السياحي  غبماـ ريغة ك خدماتو ىي الكلمة اؼبنطوقة )من 
الفم إُف األذف ( , يف رأينا بأف مؤسسة ضباـ ريغة تعتمد يف عملية تركيج خدماهتا على شهرهتا العريقة  

% اليت  32,91اؼبنطوقة ( , أما نسبة كعلى عمالئها الدائمُت )أم اإلشهار اجملاين من خالؿ الكلمة 
سبثل اإلشهار من خالؿ التلفزة ,ك ىذا راجع لبعض اغبصص التلفزيونية حوؿ ضباـ ريغة اليت تنظمها 

 (42)مديرية السياحة لعُت الدفلى .
كبعملية حسابية بسيطة يبكن التدليل عن أثر الكلمة  اؼبنطوقة  على اغبركة السياحية لوالية جيجل كذلك 

: حيث بلغ عدد السياح الوافدين خالؿ موسم  2010العتماد على إحصائيات مديرية السياحة لسنة با
 سائح . 7.290.180االصطياؼ 

 من أصباِف السياح : % 80حالة الرضا ء سبثل كلنفرض بأف  -
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حالة -لكلمة  اؼبنطوقة العدد االصباِف لألشخاص الذم يتم كصوؿ اليهم الرسالة الًتكهبية من خالؿ  -
 17.496.432=  3×  % 80×  7.290.180كىي :  –من أصباِف السياح  % 80الرضا ء سبثل 

حالة عدـ  الرضا ء سبثل  – كيف  اؼبقابل يكوف الًتكيج السليب –شخص)كىذا ما يسمى بالًتكيج اإلهبايب 
=  7×  % 20×  7.290.180لكلمة  اؼبنطوقة كمايلي : من خالؿ   -من أصباِف السياح  % 20

 شخص  ، كيبثل عدد الفرص السياحية الضائعة من السوؽ السياحي لوالية جيجل  10.206.252
 الخدمات المساعدة  لنشاط التركيج السياحي : 3.  4
اػبدمات اؼبساعدة كاؼبكملة اليت يبكن من خالؽبا  الًتكيج للنشاط السياحي لوالية جيجل  كربقيق   

التعزيز : كيعٍت تدعيم مواقف اآلراء اغبالية اإلهبابية  -مثل يف : احد أىداؼ الًتكيج األساسية كاؼبت
للسياح كبو اؼبنتج السياحي , لتقوية الشعور بالرضا بعد الشراء كلتكرار الشراء باستمرار ،ككذا  التوسع يف 
تقدمي اػبدمات السياحية حسب حاجات السوؽ اؼبستهدفة اليت تعترب ىدفا مرحليا ػبدمة العميل يف 

 كمايلي :  2011- 2010دل البعيد .ككانت ىذه اػبدمات خالؿ  اؼب
من أجل ضماف نقل اؼبصطافُت إُف كافة الشواطئ اؼبسموحة للسباحة،  مخطط النقػل : 1. 3.  4

شاطئ انطالقا من ثالثة أقػطاب رئيسيػة )جيجػل،  18عملت مصاٌف النقل على كضع ـبطط يغطػي 
 اؼبيلية ك الطاىَت(.

 مقعد. 330 3كسيلة نقػل تقدر بػػ  111يشمػل ىذا األخيػر تسخَت 
 :المراقبة ك التفتيػش 3.  3.  4

عرفت ـبتلف ىياكل اإليواء بالوالية )الفنادؽ، اؼبخيمات، بيوت  أ/مراقبة جودة ك نوعية الخدمات
الشباب، مراكز العطل ك حىت اؼبؤسسات الًتبوية( عمليات مراقبة ك تفتيش سواء من طرؼ مفتشي 

كانت نتائج  السياحة أك اللجنة الوالئية اليت نصبت من أجل ضباية اؼبستهلك ك اغبفاظ على صحتو.
 (43)ىذه العمليات كما يلي: 

 :ب/مراقبة نوعية ك جودة مياه السباحة
 عملية .منها : 667شاطئ مفتوح للسباحة  21بلغت عدد عمليات مراقبة مياه العـو على مستول 

عمليػة ربليل من قبل مصاٌف الصحة أسفرت معظمها على  217مت إقباز : *التحاليل الميكركبيولوجية
 نتائج جيدة باستثناء شاطئي كتامػة ك الصخر األسود أين كانت النتائج سيئة خالؿ شهر جويلية.

َف تنظم ىذا اؼبوسم عملية منح حق االستعماؿ ك االستغالؿ السياحيُت :ج/مراقبة استغالؿ الشواطئ
بقعة يف ىذا اإلطار إال أف عمليات اؼبراقبة ك التفتيش اليت أجػرهتا اللجنة  للشواطػئ ك بالتاِف َف سبنح أية

الوالئية القًتاح فتح ك منع الشواطئ للسباحة خػالؿ خرجاهتا اؼبيدانية لشهػر جػواف، باإلضافة إُف 
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على  عمليات اؼبراقبة ؼبصاٌف  اؼبديريػة، أسفرت عن االستغالؿ غَت الشرعي للشواطئ كصل إُف االستحواذ
 قطع ؿبددة اؼبعاَف.

 :الحماية ك األمن ك حراسة أماكن االستجماـ 4. 3.  4
كاؼبعتاد يسعػى أعواف الدرؾ الوطٍت ك األمن الوالئي على راحة ك أمن ك طمأنينة :أ/التغطية األمنيػة

( ك 03) اؼبصطافُت ك الزكار بالشواطئ ك الطرؽ ك اؼبسالك اؼبؤدية إليها عن طريق مراكز األمن بالشواطئ
 ( بالشواطئ اؼبسموحة للسباحة.21مراكز الدرؾ الوطٍت )
تبقى التغطية الصحية متكفل هبا من طػرؼ مصاٌف اغبماية اؼبدنية بالتعاكف مع اؼبراكز ب/التغطيػة الصحية

 الصحية القريبة من الشواطئ، إال أنو يبقى من الضركرم إقباز مراكز خاصة لإلسعافات األكلية.
هبب التنويو باعبهود اليت بذلتها مصاٌف اغبماية اؼبدنية خػالؿ ىذا اؼبوسم :االستجماـ ج/حراسة أماكن

شاطئ مسموح  21مركز قبدة بػ  25على غػرار اؼبواسم الفارطة، حيث سخرت إمكانيات ىائلة تتضمن 
 4عوف غبراسة الشواطئ ك إسعاؼ الغرقػ حيث سجل ىذا اؼبوسم  887للسباحة ك ذبنيد ما ال يقل عن 

 تدخػل. 316
يف  07حػاالت كفاة منها  09ك رغم كل اجملهػودات اليت يبذؽبا أعػواف اغبمايػة اؼبدنية، سجػل لألسف 

 الشواطئ اؼبمنوعػة.
رغم تسخَت عدد كبَت من أعواف التنظيف على مستول الشواطئ كاف نقص النظافة  د/تنظيف الشواطػئ

شواطئ  04خص  'الجزائر البيضاء'بشواطئ الوالية النقطة السوداء ؽبذا اؼبوسم، فرغم أف برنامج 
عوف ك برنامج اإلدماج اؼبهٍت ك الذم استفادت منو كل البلديات الساحلية ك كل الشواطئ  32بتوظيف 

 عوف نظافة دكف أف ننسى أعواف البلديات. 250سة بعدد احملرك 
 ىػ / اإلحتفاالت بشواطئ الوالية :

بكل شواطئ   2011مام  22يـو  Les éboueurs de la merمت االحتفاؿ بالطبعة السابعة لقافلة  
الوالية دبسانبة اإلذاعة الوطنيػة ك كػل الشركاء من اجملتمع اؼبدين فبثػل يف اعبمعيات البيئية، السياحية ك 
اإلنسانية ك الشركة الوطنية للكهرباء كالغاز ككل القطاعات اؼبعنية مباشرة بالتحضَت ؼبوسم االصطياؼ 

اؼبباشرة لإلذاعة فكانت من شاطئ كتامة مركز حيث )سياحة، ضباية مدنية، بيئة، ...( ، أما التغطية 
ساىم يف ضبلة التنظيف أكثر من طبسوف  طفل للكشافة اإلسالمية، النوادم اػبضراء  ألطفاؿ اؼبدارس، 
كذلك هبدؼ الرفع  من  الوعي ك اغبس البيئي ك ربضَت الشاطئ الستقباؿ أالؼ اؼبصطافُت الذين 

 يقبلوف عليو يوميا .
 Vivez l'Algérie, découvrez sesسى قافلة الديواف الوطٍت للسياحة ربت شعار "دكف أف نن   

plages انطلقت من العوانة 2011جويلية  06ك  05" حيث مست ىذه األخَتة كالية جيجل أياـ ،
 غربا لتمس شاطئ برج بليدة ك انتهت جبيجل بشاطئ كتامة.
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 الرياضية:التظاىرات السياحية، الثقافية ك   5. 3.  4
سبتمرب،أىم ىذه  23برنامج مكثف للتظاىرات، حيث امتد إُف غاية  2011عػرؼ موسم االصطياؼ   

 التظاىػرات:
جػواف ربت شعار "السياحة عامل للتنمية احمللية" حيث تضمن  25االحتفاؿ باليػـو الوطٍت للسياحة  -

عرض للمتاحات السياحية ك منتوجات الصناعة برنامج اليـو لقاء مع اؼبتعامليػن ك الفاعػلُت يف القطاع، م
 التقليدية مع رحلة سياحية ؼبًتبصي مراكز التكوين اؼبهٍت زبصصات "سياحة ك فندقة".

سبتمرب ربت شعار "السياحة ك التقارب بُت الثقافات"  27االحتفاؿ باليـو العاؼبي للسياحة يـو  -
 )معارض، رحالت، ...(.

 للصناعات التقليدية، سهرات من طرؼ الدكاكين السياحية. تنظيم ألعاب شاطئية، معارض -
 تنظيم مسابقات ك سهرات لألطفاؿ ك العائالت على مستول ـبيمات ك مراكز العطل.

استقباؿ كفود الواليات الداخلية ك كاليات اعبنوب يف إطار األسابيع الثقافية )اؼبدية، بومرداس، بشار،  -
 قاؼبة، ...(.

 –نية من طرؼ فرؽ ؿبلية للغناء الشعيب. تنظيم أياـ اإلنشاد ك اؼبديح الديٍت إحياء سهرات رمضا -
 .–الطبعة الثانية 

تنظيم فعاليات أياـ اؼبونولوج ك الفكاىة.   باإلضافة إُف التظاىػرات الرياضية اؼبختلفة طواؿ موسم  -
 االصطياؼ أنبها: نصف ماراطوف الكورنيش، مهرجاف .

 الخاتمة 
 
الشركط األساسية إلزدىار السياحة بالوطن عامة كبوالية جيجل  خاصة  توفَت العناصر التالية تعترب  -1

: اؽبياكل السياحية , األمن , اػبدمات األساسية كاؼبساعدة كالنقل كاإليواء كاإلطعاـ , االتصاالت 
 ...اٍف ؛

عتمدىا اؽبيئات الوالئية اؼبكلفة يعترب اؼبزيج الًتكهبي السياحي أحد احملاكر األساسية ألم إسًتاذبية ت-2
بالنشاط السياحي عبيجل كعلى قمتها مديرية السياحة  ،ك اؼبؤسسات السياحة  يف تسويق خدماهتا 

 السياحية كالتعامل مع سوقها اؼبستهدفة؛
من خالؿ إستقراء  اؼبعطيات اإلحصائية كالتقارير السنوية ؼبديرية السياحة للوالية ,توصلنا اُف أف -3

عجز كاضح يف ىياكل إيواء السياح مقارنة بالتدفق الكثيف للسياح على الوالية ،حيث بلغ حسب  ىناؾ
 25سائح ، مقبل بزيادة فندؽ كاحد ليصل  7.290.180ؼبديرية السياحة  2010القرير النهائي لسنة 

 ؛ 2009بفندؽ مقارنة 
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األخػرل، فبالقدر الذم تساىم فيو يف ىي ظاىرة تعرؼ تطورا كبَتا سنة بعد :اإلقامة عند القاطػن-4
ربسُت اؼبدخوؿ اؼبادم للمؤجرين، ك كذا تلبية الطلب الكبَت يف اإلقباؿ عليها، بقدر ما يبػػكن أف تؤدم 
إُف عواقب كخيمة يبكن أف سبس بسالمة ك أمن السائح لتطورىا خارج اؼبقاييس الدنيا اليت ربدد النشاط 

يت تػحدثها خبزينة البلدية نظرا لعدـ التصريػح هبا كنشاط ىبضع ألنظمة الفندقي، دكف التطرؽ للخسارة ال
 ربكمو ك تقننو.

من خالؿ ىذه الدراسة  يبكن تقدمي صبلة من اإلقًتاحات اليت من شأهنا اؼبسانبة يف تنمية النشاط 
 : السياحي 

، أك توظيف . استحداث قسم خاص بالعالقات العامة كالتسويق السياحي  تابع ؼبديرية الساحة1
الكفاءات اؼبتخصصة يف السياحة كالتسويق السياحي على أقل تقدير ، يقع على عاتقها مهمة اعداد 
اسًتاتيجية كاضحة اؼبعاَف كؿبددة األىداؼ لًتكيج القدرات السياحية لوالية جيجل على اؼبستول الوطٍت 

 ؛
جل القياـ بنشاط الًتكيج . استحداث موقع على شبكة األنًتنت خاص دبديرية السياحة ، من ا2

 اإللكًتكين الستقطاب السياح األجانب ، كاؼبغًتبُت ؛
. توجيو النشاط الًتكهبي السياحي كتركيزه على مناطق اعبنوب اعبزائرم الستدراؾ البفاض اغبركة 3

ك الذم -احية ،نظرا لتقلص موسم االصطياؼ بسبب قدـك شهر رمضاف خالؿ فصل الصيفيالس
 ؛   2015فاض اُف غاية سيستمر يف اإللب

فتح شعب يف السياحػة على مستول اعبامعات نظرا لالىتماـ الكبيػر للفئة الشبانيػة هبذا اجملاؿ ك  .4
رغبتها يف اكتشاؼ اعبديد خاصة بتطلعها على السياحة يف العاَف ك بالتاِف خلق طموح للدخوؿ يف ىذا 

 .القطاع عن طريق الدراسات اعبامعية
إدخاؿ فركع جديدة يف مؤسسات التعليم أك التكوين اؼبهٍت من أجل تكوين اإلطارات . إنشاء ك 5

 الالزمة للعمل باؼبنشآت السياحية.
.  بناء الفنادؽ ك ذبهيزىا بأحدث الوسائل اليت تليب أذكاؽ السواح ، ك توسيع ككاالت السياحة يف كل 6

 مناطق الوالية.
ل الالفتات اإلشهارية حبيث تقدـ للسائػح كافة اؼبعلومات عن . تطوير أجهزة اؼبعلومات ك البيانات مث7

 مناطق الوالية.
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Abstract: 
    Accounting has several definitions contrary to mathematics, accounting within a set of rules 

are not strict and not well defined as it should; the accounting, is the space of information about 

an enterprise and the transmission of that information from those who have it to those who need 

it, and managers in companies working with some of the freedom that allows to manipulate the 

results of the company to raise the company's market value.    This trend was taken by Algeria 

towards the financial accounting system derived from international accounting standards is an 

important point in this area, given that the financial accounting system gives freedom to the 

directors of the old accounting scheme, and an opportunity to shed light on the concept of 

managing profit and how to combat it through one of the most important tools of corporate 

governance namely " audit committees". 

   

 

 :ملخص
فبعكس الرياضيات فاحملاسبة تدخل ضمن ؾبموعة من القواعد الغَت صارمة كالغَت كاضحة اؼبعاَف كما  تعاريفللمحاسبة عدة     

اغبرية ما يسمح حبدكث ما يسمى ديرين يف الشركات العمل ببعض من اؼبك  اؼبسئولُتينبغي، فاحملاسبة ىي الفضاء الذم يستطيع فيو 
 التالعب يف نتائج الشركة كذلك لرفع قيمة الشركة يف السوؽ.

باعتبار  ؽبذا كاف االذباه الذم ازبذتو اعبزائر كبو النظاـ احملاسيب اؼباِف اؼبستمد من اؼبعايَت احملاسبية الدكلية نقطة مهمة يف ىذا اجملاؿ  
ككيفية للمسَتين اكرب من اؼبخطط احملاسيب القدمي فرصة إللقاء الضوء على مفهـو إدارة األرباح  النظاـ احملاسيب اؼباِف يعطي حرية أف

 ؿباربتها عن طريق أحد أىم أدكات حوكمة الشركات أال كىي عباف اؼبراجعة.
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 مقدمة:

من اؼبعلـو أف احملاسبة هتدؼ إُف تقدمي خدمات ؼبستخدمي القوائم اؼبالية، إذ أهنا تعمل على توفَت   
اؼبعلومات اليت يبكن استخدامها يف ازباذ القرارات، ؽبذا يبحث اؼبستخدمُت من مستثمرين كـبتلف 

الثقة الالزمة الزباذ قراراهتم.    األطراؼ الفاعلة مع الشركة على القوائم اؼبالية ذات اؼبصداقية كاليت سبنحهم
ؽبذا أدل االختالؼ يف األنظمة االقتصادية كاؼبالية يف العاَف إُف اختالفات كثَتة يف اؼبعلومات اؼبالية 
اؼبطلوبة كبالتاِف نشأت اغباجة إُف توحيد كتنسيق اؼبعايَت احملاسبية الدكلية بعد ضغوط الشركات اؼبتعددة 

 استخداـ معايَت ؿباسبية موحدة يف إعداد البيانات اؼبالية.فكاف لظهور عبنة اعبنسيات بغية الوصوؿ إُف
معايَت احملاسبة الدكلية كتبنيها عملية توحيد اؼببادئ اؼبطبقة يف ؾباؿ احملاسبة ؼبختلف الشركات عند 

انوف اؼبتضمن إعدادىا التقارير اؼبالية األثر البالغ على معظم دكؿ العاَف  كمنها اعبزائر، فبعد صدكر الق
اليت لديها من اؼبركنة ما هبعلها تستخدـ يف  ،تطبيق النظاـ احملاسيب اؼباِف كاؼبستمد من ىذه اؼبعايَت الدكلية

القياـ بتعديالت على أرباح الشركات لعدت أسباب ما يتيح ؼبسَتم الشركات اعبزائرية اغتناـ الفرص 
ؼ ربقيق مصاٌف شخصية األمر الذم َف يكن متاح بغرض القياـ دبمارسات ما يسمى بإدارة األرباح هبد

 بالقدر الكايف يف ظل اؼبخطط القدمي.
فمن البديهي يف الفكر احملاسيب اآلف أف اإلدارة لديها من اؼبمارسات احملاسبية ما يبكنها من التأثَت يف    

األرباح اؼبفصح عنها زيادة أك نقصا كتأيت ىذه األساليب يف تغيَت البدائل السياسات احملاسبية أك من 
اىرة باؼبمارسات احملاسبية اؼبصطنعة خالؿ اؼبركنة يف تطبيق أساس االستحقاؽ احملاسيب كتعرؼ ىذه الظ

على األرباح كتعٍت ىذه الظاىرة تطويع األساليب كالتقديرات احملاسبية للتأثَت يف رقم الربح اؼبفصح عنو 
حسب أىداؼ اإلدارة تفاديا ؼبواقف تعاقدية أك للتقرير عن مستول مرضي من الربح باعتباره اؼبقياس 

 تكوف إدارات الشركات اعبزائرية استثناءا طبعا.  التقليدم ألداء اإلدارة، كىنا لن 
كبالتاِف هبب اف تكوف ىناؾ أدكات نستطيع هبا مواجهة ىذه الظاىرة، كلعل من أنبها عبنة اؼبراجعة اليت 
 تلعب دكرا مهما يف اغبد من قدرة اإلدارة على إدارة األرباح، من خالؿ دكرىا الرقايب كاإلشرايف اؼبناط هبا.

 حاسبة بشأف استخداـ القوائم المالية في إدارة األرباح :نظرة في الم -1
إف القوائم اؼبالية اؼبعدة على أساس اؼبعايَت احملاسبية الدكلية يفًتض أهنا سبثل أداة التواصل بُت الشركات 
كـبتلف اؼبتعاملُت بالسوؽ كالسيما اؼبستثمرين إلمدادىا باؼبعلومات عن أداء الشركات كمن مث فإف القوائم 
اؼبالية تعد كسيلة للتميز بُت الشركات على أساس مستويات األداء االقتصادم لتلك الشركات كتزداد 
أنبية القوائم اؼبالية اؼبعدة كفق ىذه اؼبعايَت الدكلية بأهنا من اؼبفركض ستقدـ صورة عادلة ككاضحة على 

 اؼبصداقية .أداء الشركة ككضعيتها اؼبالية كما أهنا تتسم ىذه القوائم باؼبالئمة ك 
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كإذا كانت القوائم اؼبالية سبثل األداة اؼبتاحة لإلدارة لتنقل من خالؽبا إُف السوؽ معلومات عن أداء  
الشركة، فإف ىذه القوائم هبب أف تسمح لإلدارة دبمارسة قدر من التقدير يف إعداد تلك القوائم، فاإلدارة 

 ؾباؿ األعماؿ للتقدير كاالختيار من بُت حينئذ تستخدـ خربهتا كما لديها من معلومات كخربات يف
الطرؽ اؼبالئمة للتقرير عن األداء االقتصادم للشركة، كذلك دبا يزيد من قيمة كمالئمة اؼبعلومات احملاسبية 
لدل األطراؼ أصحاب اؼبصاٌف بالشركة، كال شك أف فبارسة التقديرات بواسطة اإلدارة زبلق فرصا متاحة 

باختيار الطرؽ كأساليب التقدير اليت تؤثر بشكل ما على االرقاـ اؼبتضمنة بالقوائم أمامها إلدارة األرباح 
 اؼبالية حبيث قد ال تعكس بشكل عادؿ األداء االقتصادم لشركة.

فإستخداـ اإلدارة لألحكاـ كالتقديرات اؼبسموح هبا يف القياس احملاسيب سواء يف صياغة ىيكل   
لة القياس أك عند إعداد التقارير اؼبالية لغرض تعديل مضموف التقارير األحداث اإلقتصادية للشركة يف مرح

اؼبالية حبيث تعكس األداء اإلقتصادم اؼبرغوب للشركة دبا يضمن ربقيق غرض معُت لإلدارة ذباه بعض 
 مستخدمي القوائم اؼبالية أك للتأثَت على عوائد تعاقدية تعتمد على األرقاـ احملاسبية بالقوائم اؼبالية.

ؽبذا عرب الكثَت من اؼبهتمُت عن قلقهم بشأف عمليات إدارة األرباح كما قد ينتج عنها من أثار تكييف    
اإلدارة للكثَت من اؼبعامالت يف ؾباالت ـبتلفة من ؾباالت القياس مثل االعًتاؼ باإليراد كـبصصات 

ئم اؼبالية، كىو ما يؤثر على اإلىتالؾ كتكاليف البحوث كالتطوير دبا يتفق كمصاٌف معينة ؽبا يف القوا
مصداقية القوائم اؼبالية، لذلك بدا البحث عن كيفية اكتشاؼ حاالت إدارة األرباح، إذ أف عملية 
استبعاد عمليات التقدير ليست مطركحة ألهنا ليست اغبل األمثل، لكن اكتشاؼ ىذه اغباالت يستلـز 

ملية إدارة األرباح كأنبيتها النسبية كتأثَتىا على معرفة ما ىي العناصر اليت تستغلها اإلدارة ؼبمارسة ع
 عملية ازباذ القرارات اؼبناسبة.

أما يف اعبزائر فقد كاف االذباه الذم ازبذتو اعبزائر كبو النظاـ احملاسيب اؼباِف اؼبستمد من اؼبعايَت احملاسبية   
اؼبستمد من اؼبعايَت احملاسبية الدكلية الدكلية نقطة مهمة يف ىذا اجملاؿ باعتبار أف النظاـ احملاسيب اؼباِف 

يعطي حرية للمسَتين اكرب من اؼبخطط احملاسيب القدمي فرصة إللقاء الضوء على مفهـو إدارة األرباح يف 
 ظل النظاـ احملاسيب اعبديد.

 مفهـو إدارة األرباح :  -2
فبا ال شك فيو أف اؼببادئ احملاسبية العامة اؼبقبولة قد تطورت عرب عقود كتطورت معها معايَت التدقيق 

اؼبالية تكوف  القوائمالدكلية، إذ أف العديد من البحوث أشارت بأف اإلدارة تستخدـ نفوذىا عبعل 
لصاغبها، كاف ىذا يسَت متوازنا مع منفعة ضبلة األسهم، كل ىذا دفع إُف جعل اؼبنافع اليت زبص األسهم 
ال سبثل اغبقيقة، كىذا يعٍت أيضا مقولة مفادىا أف اؼبديركف يعرفوف حقيقة األرباح كما ىي فعال كاف ما 

ؼبديركف يتبنوف خياراهتم كفقا ؼبا يزيد عوائدىم سواء تظهره عمدا يغَت تلك اؼببالغ اغبقيقية، من ىنا فإف ا
 استخدمت اؼبعايَت احملاسبية أـ َف تستخدـ .
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إف كل اعبدؿ كالنقاش يدكر يف إطار إدارة األرباح اليت تعتمد على ما تسمح بو اؼببادئ احملاسبية العامة يف 
االرباح، كتسعى اإلدارة إُف إعتماد بناء خيارات ؿباسبية تعتمد التقدير كالتخمُت لتسهيل ربقيق إدارة 

 تلك اػبيارات أم كانت إهبابية أـ سلبية لتحقيق منافعها أكال كمنفعة ضبلة األسهم ثانيا.
عرفت إدارة األرباح بأهنا أم سلوؾ تقـو بو اإلدارة كيؤثر على الدخل الذم تظهره القوائم اؼبالية كال   

لواقع إُف اضرار على األمد الطويل، كما عرفت بأهنا تدخل وبقق مزايا إقتصادية حقيقية كقد يؤدم يف ا
 ىادؼ يف عملية إعداد التقارير اؼبالية ذات اإلستخداـ العاـ بغية اغبصوؿ على بعض اؼبكاسب اػباصة.

التحريف اؼبتعمد لألرباح، األمر الذم يفضي إُف أرقاـ ؿباسبية زبتلف بشكل  Parthaيف حُت حددىا 
كوف عليو يف ظل التالعب، كذلك عندما يتخذ اؼبديركف قرارات ال زبضع اساسي عما يبكن اف ت

 1ألسباب إسًتاتيجية بل جملرد التعديل على األرباح
، 2بأهنا القدرة على زيادة أك زبفيض صايف الدخل بالقوائم اؼبالية حسب الرغبة Copelandكما عرفها  
التالعب اؼبصطنع من اإلدارة لألرباح لتأكيد  فقد عرفت الظاىرة بأهنا تعٍت Fern and al،أما دراسة  

الذم عرؼ الظاىرة  بتدخل اإلدارة  Schipper  ، كمن الدراسات األخرل قبد دراسة 3صحة التوقعات
 4يف عملية إعداد التقارير اؼبالية من أجل ربقيق مكاسب شخصية

باح، إال أنو مازاؿ ىناؾ الكثَت من بالرغم من الكم اؽبائل من اؼبراجع اليت تطرقت إُف مفهـو إدارة األر  ك 
التباينات حوؿ تقدمي مفهـو موحد إلدارة األرباح كىذا راجع لوجود العديد من اؼبصطلحات اؼبشاهبة ؽبذا 

 Incomeكسبهيد الدخل   Earnings managementاؼبفهـو قبد منها احملاسبة اإلبداعية 
sommthing  كإدارة اإلفصاحDisclosure Management  كتلبيس اغبساباتWindow 

dressing .إٍف ... 
لكن يبكن القوؿ أيضا أف ىناؾ إصباع على أف إدارة األرباح تؤدم إُف ربريف األداء اغبقيقي للشركة،     

كلكن هبب التأكيد أنو ال هبب إدراج عملية إدارة األرباح ضمن العمليات الغَت القانونية اليت تعمل على 
 سبية عن طريق الغش، كذلك راجع ؼبربرات التالية:ربريف البيانات احملا

 أف اإلدارة ال زبالف القواعد القانونية سواء أكانت عامة أك خاصة بالنشاط التجارم؛ -
 أف اإلدارة ال زبالف اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها؛ -
 أهنا ال تتجاكز نطاؽ سلطاهتا. -

تاحا ؽبا القياـ بعملية التقدير ككذا القياـ باختيار بُت فاإلدارة كىي بصدد إعداد القوائم اؼبالية يكوف م  
البدائل احملاسبية اؼبتاحة، فالتقدير يكوف مطلوبا فيما يتعلق باألحداث االقتصادية اؼبستقبلية كيكوف لو 
تأثَت على القوائم اؼبالية، مثل العمر اإلنتاجي للتثبيتات كقيمة اػبردة كاؼبنافع اػباصة باؼبستخدمُت 

ات اإلىتالؾ..إٍف، يف حُت أف اإلدارة عليها أف زبتار أيضا بُت الطرؽ احملاسبية اؼبتاحة إلعداد كـبصص
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قوائمها اؼبالية مثل االختيار بُت طرؽ اإلىتالؾ كطرؽ تقييم اؼبخزكف ككذا اؼبصاريف اليت يبكن ربميلها أك 
 تأجيلها كمصاريف الصيانة كمصاريف البحوث كالتطوير...إٍف.

در بنا اإلشارة إُف أف عملية إدارة الربح يبٌت على نية اإلدارة كمن الصعب اكتشافو، كتزداد ىذه ؽبذا ذب   
 الصعوبة طاؼبا أف ىذه اؼبمارسات تتم عادة يف حدكد ما تسمح بو القواعد كاؼبعايَت احملاسبية.

 دكافع اإلدارة: -3
 ت قبد منها :ىناؾ العديد من الدكافع اليت تدفع باإلدارة للقياـ هبذه اؼبمارسا

: إف استخداـ اؼبعلومات اؼبتضمنة يف القوائم اؼبالية من قبل اؼبستثمرين  دكافع تتعلق بالسوؽ -3-1
كاحملللُت اؼباليُت للقياـ بتقييم أداء الشركات كازباذ القرارات اؼبتعلقة بتقييم كبيع كشراء اسهم أك سندات 

 يبكن اف يكوف حافزا لإلدارة حملاكلة التأثَت على أرباح الشركة.
عندما يدرؾ اؼبديركف كجود عالقة بُت األرباح اؼبعلنة  Market Incentives إذ تظهر حوافز السوؽ   

كالقيمة السوقية للشركة، حيث يقـو اؼبديركف بإدارة األرباح بنية التأثَت على السوؽ، كما ىو اغباؿ عند 
لدل  إدارة األرباح يف الفًتة ما قبل قياـ الشركة بإصدار أسهم جديدة كذلك بزيادة سعرىا. كما يوجد

اؼبديرين اغبافز لتحقيق األرباح اؼبخططة سابقا لتفادم عقوبات اليت من اؼبمكن أف تتعرض ؽبا الشركة إذا 
فشلت يف ربقيق توقعات احملللُت اؼباليُت، كأيضا قد تقـو الشركات اليت تواجو سنة سيئة بتحميل مبلغا  

كذلك هبدؼ ربقيق ارباح يف السنوات كبَتا من اؼبصركفات غَت العادية على إيرادات السنة اغبالية، 
 .5القادمة

: كثَتا ما تستخدـ اؼبعلومات احملاسبية ) صراحة أك ضمنا( يف إدارة األرباح ألسباب تعاقدية  -3-2
تنظيم العالقات التعاقدية بُت بعض أصحاب اؼبصاٌف بالشركة، على سبيل اؼبثاؿ عقود ربديد مكافآت 

 كتعويضات اإلدارة.
إذ كدبجرد أف يكوف ىناؾ  Contractual Incentivesذه اغبالة باغبوافز التعاقدية كتسمى يف ى   

 تعاقد بُت الشركة كاألطراؼ األخرل مبنيا على النتائج احملاسبية، يتولد لدل اؼبديرين اغبافز إلدارة األرباح. 
 نصيب اإلدارة في أسهم الشركة كدافع إلدارة األرباح :  -3-3

يتم توظيف آليات عديدة ؼبعاعبة التعارض الذم قد ينشأ عن فصل اؼبلكية عن ففي الواقع العملي 
اإلدارة، كمن ىذه اآلليات قبد التشجيع على سبلك اإلدارة غبصص من األسهم الشركة، حيث كمن 
اؼبفركض أنو كلما زادت حصة اإلدارة يف أسهم الشركة كلما كانت تصرفاهتا تصب يف مصلحة ضبلة 

رؽ لذلك ىو جعل مكافآت اإلدارة يف شكل حصص يف أسهم الشركة كىذا ما األسهم، كأحد الط
يشجع اإلدارة على فبارسة إدارة األرباح للعمل على زيادة أسعار السهم يف اآلجاؿ القصَتة لالستفادة 
من بيع األسهم يف تلك اؼبرحلة كقد تلجأ اإلدارة لذلك رغبة منها يف تنويع اؼبخاطر اؼبرتبطة بزيادة 

 .6ا من تلك السهمحصته
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 إدارة األرباح ألسباب تنظيمية :  -3-4
كاليت تظهر يف األشكاؿ  Regulatory Incentivesكقبد يف ىذا النوع ما يسمى باغبوافز التنظمية 

 التالية :
 إدارة األرباح للتحايل القواعد كالنظم تتعلق بنشاط أك صناعة معينة؛ -
 اعبهات اؼبنظمة؛إدارة األرباح للحد من التدخل من قبل  -
 إدارة األرباح ألسباب ضريبية. -

كقد يكوف الشكل األخَت األكثر انتشارا كمع ذلك فهو أقلهم خطرا ألف اعبهات الضريبية لديها    
القدرة على فحص القوائم اؼبالية كلديها معايَت ربكم عملية الفحص، كؽبا اغبق يف مناقشة اإلدارة اؼبسئولة 

 عن إعداد تلك القوائم.
كما تظهر ىذه اغبوافز التنظيمية عندما يوجد اعتقاد بأف لألرباح اؼبعلنة تأثَت على عمل كاضعي     

التشريعات أك اؼبسئولُت اغبكوميُت، كبالتاِف فإنو كمن خالؿ إدارة نتائج العمليات يبكن للمديرين التأثَت 
غط السياسي كتأثَت التشريعات على أعماؿ كاضعي التشريعات أك اؼبسئولُت اغبكوميُت فبا يقلل من الض

على الشركة، فعلى سبيل اؼبثاؿ أدل اعبدؿ الذم اثَت حوؿ الرعاية الصحية خالؿ السنتُت األكليتُت يف 
على أسعار الدكاء، إُف توجيو انتباه القادة السياسيُت كبو األرباح الفاحشة  كالذم ركز Clintonإدارة 

كردا على ذلك استخدـ مديرم الشركات الصناعية الدكائية  اليت ربققها الشركات الصناعية الدكائية،
الطرؽ احملاسبية لتخفيض األرباح أثناء تلك الفًتة. كما قاـ مديرم شركات البًتكؿ بإدارة األرباح 

 .7بتخفيضها أثناء أزمة اػبليج كذلك لصرؼ االنتباه السياسي عنها
 مشاكل إدارة األرباح : -4

على الرغم من أف اؼبديرين يدركوف أف إدارة األرباح كإف كانت ربقق منافع للشركة يف اؼبدل القصَت، إال 
 :8أهنا قد تؤدم إُف مشاكل خطَتة يف اؼبستقبل، كمن أىم ىذه اؼبشاكل قبد 

 توجد العديد من القرارات التشغيل اليت تتخذىا الشركة بغرض التأثَت على  تخفيض قيمة الشركة :
رباح القصَتة األجل، إال أهنا يبكن أف تؤدم يف األجل الطويل إُف اإلضرار بالكفاءة االقتصادية األ

ديسمرب  30للشركة، فعلى سبيل اؼبثاؿ تعجيل اإليرادات قد يؤدم إُف قياـ الشركة ببيع منتجتها يف 
في، كذلك جان 2بشركط كاف من اؼبمكن اف تكوف أفضل لو مت بيع ذات اؼبنتج لذات العميل يف 

فإف تأخَت اؼبصاريف كصيانة كحبوث التطوير كتدريب العاملُت قد يؤدم إُف فشل اؼبعدات، خسارة 
 حصة الشركة يف السوؽ، كزبفيض اإلنتاجية.

 حىت كإف كانت ادارة األرباح ال تنتهك اؼبعايَت احملاسبية بشكل تتالشى المعايير األخالقية :
احية األخالقية. فالشركة اليت تدير أرحبها ترسل رسالة كاضح، فهي فبارسة مشكوؾ فيها من الن
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للعاملُت هبا بأف إخفاء كتضليل اغبقيقة ىي فبارسة مقبولة، كىبلق اؼبديركف الذين يتحملوف خطر 
ىذه اؼبمارسات مناخا أخالقيا يسمح بوجود أنشطة أخرل مشكوؾ فيها. فاؼبدير الذم يطلب من 

أحد األياـ، ىبسر السلطة األخالقية اليت سبكنو من انتقاد  موظفي اؼببيعات تعجيل اؼببيعات يف
خطط اؼببيعات اؼبشكوؾ فيها يف يـو أخر، كأيضا يبكن أف تصبح إدارة األرباح منحدرا زلقا جدا، 
فأساليب التحايل احملاسبية البسيطة نسبيا تصبح معقدة أكثر فأكثر إُف أف تؤدم إُف خلق ـبالفات 

 لية.جوىرية يف القوائم اؼبا
 ال تتم فبارسة إدارة األرباح على مستول اإلدارة العليا فقط، كإمبا  إخفاء مشاكل اإلدارة الدنيا :

سبارس أيضا على مستول اإلدارة الدنيا، فمديرم اإلدارات الدنيا يعاعبوف البيانات اؼبالية هبدؼ 
ـباطر إدارة األرباح يف اغبصوؿ على مكافآت، الفوز بالًتقيات، أك ذبنب االنتقاد السيئ، كمن أىم 

مستويات اإلدارات الدنيا قبد إخفاء مشاكل التسيَت عن اإلدارات العليا، فتبقى األخطاء بدكف 
 تصحيح كاؼبشاكل بدكف حلوؿ لفًتة زمنية طويلة.

 يف السنوات األخَتة مثال فرضت بورصة  العقوبات االقتصادية كإعادة إعداد القوائم المالية :
األكراؽ اؼبالية األمريكية عقوبات صارمة على الشركات اليت قامت بإدارة أرباحها، فعلى سبيل اؼبثاؿ 

 W.R. Granceيف أكائل التسعينات كقعت البورصة غرامة مالية قيمتها مليوف دكالر على شركة 
and Co إلعالف عنها، كالسبب يف ذلك أف الشركة بُت كطلب منها إعادة احتساب أرباحها كا

قامت بتخفيض أرباحها اؼبعلنة، كذلك بتسجيل احتياطات غَت صحيحة  1992ك  1990عامي 
قامت بإعادة االحتياطات إُف أرباح، كذلك  1995و 1993مليوف دكالر، كبُت عامي  55قيمتها 

 ؼبقابلة األرباح الفصلية اؼبستهدفة.
 النظاـ المحاسبي المالي في الجزائر كفرص زيادة ممارسات إدارة األرباح:التوجو نحو    -5
من اؼبعلـو أف أغلب الدكؿ لديها كياف حكومي لو صالحية تنظيم سوؽ اؼباؿ كاألعماؿ، بغرض ضباية    

ما اؼبستثمرين من التصرفات غَت الرشيدة اليت سبارسها الشركات، كتعترب اؼبعلومة احملاسبية كاؼبالية أىم 
كما رأينا يف مفهـو إدارة   تستخدمو ىذه الشركات إلغباؽ الضرر باؼبستثمرين من خالؿ التالعب هبا

، ؽبذا تقـو ىذه اؽبيئات اغبكومية كحىت غَتىا من اؽبيئات اؼبستقلة بتحديد اؼبعايَت احملاسبية األرباح
لعاـ من جهة أخرل حىت ربقق الواجب إتباعها كاليت هبب أف تتمتع باعبودة الالزمة من جهة كالقبوؿ ا

أىدافها كمن أىم أىدافها الثقة كالشفافية يف اؼبعلومات احملاسبية اؼبنشورة كأف تليب متطلبات اإلفصاح 
اؼبطلوبة حىت تكسب الثقة للمستثمرين سواء اغباليُت أك احملتملُت، كؽبذا اعترب االنتقاؿ إُف معايَت 

ثورة جديدة كتغيَت كبَت يف اعبزائر من خالؿ تطبيق النظاـ احملاسيب اؼباِف  IAS/IFRSاحملاسبية الدكلية 
كلكن كيف نفس الوقت عندما جدا بالقياس إُف التصور اعبديد الذم أتى بو بالنسبة للمعلومة اؼبالية، 

الذل كاف  كضع اؼبشرع اعبزائرم النظاـ احملاسيب اؼبستمد من اؼبعايَت احملاسبية الدكلية اىتم بعنصر اؼبركنة
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من كجهة نظره انو سوؼ وبقق قدرا كبَتا من السماح لإلدارة باستخداـ احكامها التقديريو بشاف العديد 
من اؼبعاعبات احملاسبيو لضماف توفَت معلومات مفيدة، كأيضا حىت يصبح االختيار متوافقا مع ظركؼ 

رة ىف العديد من االمور احملاسبيو قد الشركة، إال أف اؼبساحة اؼبمنوحة لالختيار كالتقدير الشخصي لالدا
تقود اُف تشويو عملية التوصيل احملاسىب حيث يتم الًتكيز على اؼبنافع الشخصية لإلدارة، كمن ىنا كجب 

 االىتماـ جبميع العناصر اؼبوجودة يف ىذا النظاـ اليت تسمح بتالعب ىف الربح احملاسىب .
د من ىذه الظاىرة كقد قبد من ىذه األدكات عبنة من ىنا كجب كضع األدكات الالزمة اليت رب    

 اؼبراجعة اليت تعترب أيضا من أدكات الرئيسية ؼبفهـو اغبوكمة يف الشركات.
 لجاف المراجعة كأداة لمواجهة ظاىرة إدارة األرباح :    -6
عندما قامت عبنة تداكؿ األكراؽ اؼبالية  1930بدأ مصطلح عباف اؼبراجعة يف الظهور يف أكاخر الثالثينات  
(SEC بالتوصية بضركرة إنشاء عبنة تكوَّف من األعضاء غَت التنفيذيُت جمللس اإلدارة تكوف مهمتها )

تعيُت اؼبراجع اػبارجي كربديد أتعابو كجاء ذلك إثر األزمات اؼبالية اليت تعرضت ؽبا الشركات األمريكية 
تالعب الشركات يف تقاريرىا اؼبالية كاليت كاف من أبرزىا التالعب يف  يف تلك الفًتة كاليت نتجت عن

صبيع الشركات العامة بضركرة إنشاء عبنة  AICPAأكصى  1967كيف عاـ   9التقارير اؼبالية لشركة
اؼبراجعة حبيث تتضمن مسؤكليتها حل اؼبشاكل اليت قد تنشأ بُت مراجع اغبسابات كإدارة الشركة كاػباصة 

احملاسبية كطريقة اإلفصاح عن اؼبعلومات احملاسبية يف القوائم، كذلك باعتبار عبنة اؼبراجعة قناة  بالنواحي
اتصاؿ بُت اؼبراجع اػبارجي كؾبلس اإلدارة، ىذا كقد حضي مفهـو عبنة اؼبراجعة للعديد من االىتماـ يف 

اف مراجعة تكوف توصيات بإنشاء عب SECعندما أصدرت عبنة تداكؿ األكراؽ اؼبالية  1972عاـ 
عضويتها قاصرة فقط على األعضاء الغَت تنفيذيُت من ؾبلس اإلدارة كطالب الشركات بضركرة اإلفصاح 

 Treadwayصدر تقرير  1978كيف عاـ   10عما إذا كانت قامت بإنشاء عباف اؼبراجعة أـ ال
Commission  اكؿ أسهمها يف كالذم أكد على ضركرة إنشاء عباف مراجعة بالنسبة للشركات اؼبتد

 ,Act، بعد االهنيارات اؼبالية لبعض الشركات الكربل، مت إصدار2002البورصة. كحديثا كيف عاـ 
Sarbanes-Oxley  كالذم أكد على إلزاـ صبيع الشركات بتكوين عباف اؼبراجعة ؼبا ؽبا من دكر ىاـ يف

أنبية دكرىا يف عملية إعداد منع حدكث تلك االهنيارات اؼبالية يف اؼبستقبل عن طريق التأكيد على 
عبنة  Spiraكقد عرؼ 11القوائم اؼبالية كأيضا يف زيادة استقاللية كل من اؼبراجع اػبارجي كالداخلي

اؼبراجعة بأهنا عبنة تتكوف من أعضاء ؾبلس اإلدارة غَت التنفيذيُت يقوموف باإلشراؼ على كيفية الرقابة 
أهنا عبنة من أعضاء ؾبلس اإلدارة تتمثل  Bratiotta،  يف حُت عرفها 12كالتقرير عن أداء النشاط

مسئولياهتم يف فحص كمراجعة التقارير اؼبالية السنوية كتعمل بصفة عامة كحلقة كصل بُت اؼبراجع 
 Jenny andاػبارجي كؿباسيب اإلدارة كقد تتضمن أنشطتها التأكد من عملية تعيُت اؼبراجعُت. كيرل 

Jean  عبنة اؼبراجعة ككظيفة اؼبراجعة الداخلية كقواعد السلوؾ األخالقية ذك أثر يف تطبيق آليات أف كجود
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، كتعترب عبنة اؼبراجعة من آليات حوكمة 13حوكمة الشركات كجودة التقارير اؼبالية كعملية اؼبراجعة
يؤدم أف قباح حوكمة الشركات يعتمد على قباح عبنة اؼبراجعة حيث   Spencerالشركات، كيذكر 

. 14الفشل يف العضوية أك التشكيل أك الدكر إُف إحداث فجوة يف حوكمة الشركات كالنظاـ اؼبوضوع ؽبا
كاألف يبكن القوؿ أف عبنة اؼبراجعة أصبحت التزامان على كافة البنوؾ كالشركات اؼبسجلة باألسواؽ اؼبالية 

كتوصيات التقارير كاللجاف اؼبشكلة  كذلك كفقا للنصوص القانونية كقرارات ىيئات سوؽ اؼباؿ كالبورصات
من اجملامع اؼبهنية اؼبختلفة كما أف ؿباكلة كضع تعريف للجنة اؼبراجعة يتداخل دائما مع طبيعة عملها 

 كتشكيلها.
 كيبكن تلخيص أنبية إنشاء عباف اؼبراجعة يف الشركات يف الشكل التاِف:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

، "حوكمة الشركات: معالجة الفساد المالى كاإلدارل"اؼبصدر : ؿبمد مصطفى سلماف، 
 2006الدار اعبامعية، 

أما اؼبهاـ األساسية اليت تتحملها عبنة اؼبراجعة تتعلق بشكل كبَت باغبسابات كاؼبعلومات اؼبالية، كمن      
 مهاـ عبنة اؼبراجعة اليت تساعد يف اغبد من إدارة األرباح قبد اآليت: 

 تقييم كفاءة اؼبدير اؼباِف كأفراد اإلدارة اؼبالية الرئيسيُت؛ -

جعة
مرا
ة ال

لجن
اء 
ن 
ة إ
همي

 أ

 مجمس اإلدارة

المراج  
 الخارجي

 المراج  الداخمي

األطراف 
 الخارجية

 تو ير الموارد  -0
 تفعيل المراجعة الداخمية.  -7

 زيادة اال تقاللية  -1

 تدعيم اال تقاللية.  -0
 تحديد األتعاب.  -7

 حل الم اكل م  اإلدارة   -1

 مراجعة التقارير   -4

 م اعدة األعضاء التنفيذية.  -0
 االتصال الجيد م  مجمس اإلدارة   -7

 

 زيادة ال فا ية.  -0
 االلتزام بحوكمة ال ركات.  -7

 الو اء بمتطمبات البورصات  -1
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 دل كفايتو كفعاليتو ككضع تقرير مكتوب عن رأيها يف ذلك؛دراسة نظاـ الضبط الداخلي كم -
 دراسة البيانات قبل عرضها على ؾبلس اإلدارة كالتوصيات كإبداء الرأم بشأهنا؛ -
 دراسة السياسات احملاسبية اؼبستخدمة كإبداء الرأم بشأهنا؛ -

اؼبراجعة إال أف اؼبشرع اعبزائرم  أما بالعودة للحالة اعبزائرية كبالرغم من األنبية الكربل اليت تتمتع هبا عباف
ال يزاؿ يػىعيد تشكيلها غَت إلزامي من خالؿ اعتبارىا جزء من مسئوليات ؾبلس اإلدارة، كىو ما يسهل 
على مسَتم الشركات اعبزائرية القياـ دبمارسات إدارة األرباح، على عكس القطاع البنكي حيث شكلت 

الصادرة  4/11/2002اؼبؤرخ يف  2002-03رقابة الداخلية رقم عباف اؼبراجعة أحد اؼبواضيع اليت مشلتها ال
إُف تشكيل عباف اؼبراجعة  02) البنك اؼبركزم سابقا (، كالذم أكد يف نص اؼبادة رقم  15عن بنك اعبزائر

 من طرؼ البنك أك اؽبيئة اؼبالية اؼبعنية مع الًتكيز على ضركرة اإلفصاح عن تكوينها كطبيعة عملها.

 لخالصة :ا

إف ابرز النتائج اليت كصلت إليها ىذه الدراسة النظرية أف إدارة األرباح ربدث يف العادة ؼبا تستغل    
اإلدارة عملية التقدير يف إعداد التقارير اؼبالية لتضليل بعض أصحاب اؼبصاٌف عن األداء االقتصادية 

لواردة يف التقارير اؼبالية، ؽبذا ك نتيجة للشركة أك لتحقيق بعض اؼبزايا التعاقدية اليت تعتمد على اؼبعلومات ا
تطبيق النظاـ احملاسيب اؼباِف يف اعبزائر كالذم يتمتع بنوع من اؼبركنة  ما يتيح للمسئولُت يف الشركات 
اعبزائرية اغتناـ الفرصة ؼبمارسة ىذه الظاىرة فإنو من الضركرم كضع األدكات الالزمة حملاربتها، كقد كجدنا 

دكات ما يسمى عباف اؼبراجعة نظرا لغياهبا يف معظم الشركات اعبزائرية خاصة أف من أىم ىذه األ
 االقتصادية منها على عكس اؼبؤسسات اؼبالية

 التوصيات اليت يبكن أف نقدمها ىي كما يلي : 

ضركرة االىتماـ دبوضوع فبارسة الشركات إلدارة األرباح كالًتكيز على اكتشاؼ تلك  -
 اؼبمارسات كؿباربتها؛

لبة كإلزاـ الشركات دبزيد من اإلفصاح كالشفافية يف اعبوانب اليت ربتاج إُف فبارسة مطا -
 التقديرات اك االختيار من بُت البدائل من الطرؽ احملاسبية من جانب اإلدارة؛

 توعية اؼبراجعُت اؼبمارسُت للمهنة دبمارسات إدارة األرباح كتدريبهم الكتشافها؛ -
 تعزيز عمل عباف اؼبراجعة. -
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 الماستر شهادة لنيل مقدمة  ملخص مذكرة

 

 دكر اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ في تميز مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية

 

  

 

 مقدمة:

يعترب االقتصاد االلكًتكين منظوران جديدان يف بيئة األعماؿ، فكران كاذباىان كفبارسة فنماذج األعماؿ    
التقليدية َف تعد قادرة على مواجهة متطلبات ىذا العصر الديناميكي الدائم التجدد، كقد برز مفهـو 

ؼبة كالتحالفات اإلسًتاتيجية ، ليشَت اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ خالؿ مرحلة معاعبة اؼبعرفة كتنامي العو 
إُف خركج أمباط اإلدارة التقليدية كقنوات تدفق اؼبعلومات عن السيطرة، حيث أصبحت الدكؿ كاجملتمعات 
كاألعماؿ اليت سبتلك مفاتيح اإلدارة االلكًتكنية كالقيادة االفًتاضية يف كضع يؤىلها عبٍت شبار االقتصاد 

ربقيق كضماف أعلى مستويات التميز، الذم أصبح من ظبات منشآت االلكًتكين اعبديد من خالؿ 
األعماؿ كاؼبؤسسات القادرة على تفعيل التكنولوجيا كترسيخ قوهتا، كاالنتفاع بقدراهتا، حيث أصبحت 
األعماؿ اإللكًتكنية مث اػبدمات اإللكًتكنية تديرىا إدارات الكًتكنية سبتلك خربات اإلدارات اغبديثة 

باإلضافة إُف اػبربات االتصالية كاؼبعرفية كالتقنية الراقية، كىكذا تغَت أسلوب أداء األعماؿ يف كاؼببتكرة، 
 بيئة العمل االلكًتكين البديلة تغَتا تاما.

تعد مؤسسة اػبطوط اعبوية اعبزائرية حبكم مسؤكلياهتا الكبَتة فضال عن ما يتصف عملها من اتصاؿ دائم 
 يف جديد ىو ما كل قباحها مواكبة تدعم االقتصاد الوطٍت، ؽبذا يتطلبمع اعبمهور من اؼبؤسسات اليت 

 بقائها يف تسهم ـبرجات على خالؽبا من ربصل نشاطات يف مواردىا توظيف على قدرهتا كيف اإلدارة
 بإدارة اؼبتعلقة أفكارىا بلورة من تتمكن فعندما اؼبنافسة، يف متقدمة مراكز إُف الوصوؿ ؽبا كيضمن كمبوىا،

 .فبيزة بنتائج الواقع يف ذلك ذبسد كأف اؼببادرة بزماـ اإلمساؾ تستطيع فإهنا االلكًتكنية ألعماؽبا
 
 

 الطالبة إعداد من
 بن عرجونة مسعودة

  األستاذ إشراؼ تحت
 أ . د الداكم الشيخ
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I. : تحليل اإلدارة االلكتركنية 
1.I ماىية اإلدارة االلكتركنية . 

  تعترب اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ االنتقاؿ من العمل اإلدارم التقليدم إُف تطبيق تقنيات اؼبعلومات
كاالتصاالت يف البناء التنظيمي كاستخداـ التقنيات اغبديثة دبا فيها شبكات اغباسب اآلِف لربط 
الوحدات التنظيمية مع بعضها كبالتاِف تسهيل اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات الزباذ القرارات اؼبناسبة 

ت فبكن، أم ىو ربوؿ كاقباز األعماؿ كتقدمي اػبدمات للمستفيدين بكفاءة كبأقل تكلفة كأسرع كق
 اإلدارة من إدارة العادية إُف إدارة الكًتكنية 

 اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ كفوائدىا  أكال : أىداؼ
تسعى اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ يف اؼبؤسسة إُف ربقيق ؾبموعة من األىداؼ اليت زبتلف أنبيتها 

عكس بالضركرة على غايات كتوجهات باختالؼ التطور االقتصادم كاالجتماعي للدكؿ الذم ين
مشركعات اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ، كلقد تطرؽ العديد من الكتاب كالباحثُت ألىداؼ اإلدارة 
االلكًتكنية لألعماؿ كدبا ينعكس على تطبيقاهتا من مزايا للعاملُت كاؼبستفيدين كنورد ىنا بعض ىذه 

 األىداؼ :
 تعزيز الشفافية  .1
 ربسُت جودة اػبدمة .2
 تقليل من التعقيدات اإلدارية  .3
 زبفيض التكاليف استيعاب عدد اكرب من الزبائن .4
 تقليص اإلجراءات اإلدارية  .5

تتجلى فائدة اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ يف قدرهتا على مواكبة التطور النوعي كالكمي اؽبائل يف ؾباؿ 
تطبيق تقنيات اؼبعلومات كما يرافقها من انبثاؽ ما يبكن تسميتو بالثورة اؼبعلوماتية اؼبستمرة، كمن أىم 

 ىذه الفوائد نذكر مايلي: 
سات كبالتاِف سرعة االستجابة لطلبات اؼبنتفعُت تساعد على تبسيط اإلجراءات داخل اؼبؤس .1

كالزبائن إذا ما قورنت باؼبعامالت الورقية اليت تستغرؽ كقتا طويال، كينعكس ذلك إهبابا على مستول 
 اػبدمات اؼبقدمة للمواطنُت كما تكوف نوع اػبدمات اؼبقدمة أكثر جودة؛

اؼبؤسسة االلكًتكنية اؼبتنوعة اؼبقدمة  سبكن اؼبنتفعُت كالزبائن من التسويق كالتعرؼ على خدمات .2
ساعة يوميا على مدار العاـ فال ؾباؿ 24كاختيار انسبها، كذلك يف اقل كقت فبكن طواؿ 

 لإلجازات كالعطالت؛
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سبكن منظمات األعماؿ من االتصاؿ باؼبواقع اؼبختلفة للحصوؿ على التوريدات الالزمة بأنسب  .3
ؼ على التكاليف كاؼبواصفات كمعاينة البضائع اليت ربتاجها كأفضل العركض، كبالتاِف إمكانية التعر 

 اؼبنظمة كالتعاقد كسداد الثمن كاستالـ البضاعة دكف اغباجة إُف ترتيبات مسبقة؛
تساعد اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ على توفَت نظم اؼبعلومات الالزمة لدعم ازباذ القرارات اإلدارية  .4

 قة كبطريقة علمية ربقق القدرة على الرقابة كالضغط احملاسيب؛من خالؿ نظاـ تبادؿ اؼبعلومات بد
تغيَت صورة منظمات األعماؿ من الصورة التقليدية اليت تعتمد على استخداـ عدد كبَت من العماؿ  .5

كإنشاء مباين ضخمة كاستخداـ ىياكل تنظيمية معقدة إُف الصورة االلكًتكنية اليت ربتاج إُف عمالة 
 د مواقع جغرافية أك مباين كبَتة اغبجم؛قليلة دكف تقيد بوجو 

تساعد على تطبيق الالمركزية اؼبؤسسية كاؼبشاركة الشعبية حيث سبكن األفراد داخل اؼبؤسسة من  .6
التفاعل مع بعضهم كتبادؿ اؼبعارؼ كاؼبعلومات كاألفكار كاػبربات بينهم، كما يتم ذلك دبشاركة 

 سكاف؛أفراد اجملتمع كبصفة خاصة اجملتمعات كثيفة ال
 لألعماؿ ثانيا: خصائص كعناصر اإلدارة االلكتركنية

تشَت فبارسات اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ إُف اقباز كل األعماؿ كاؼبعامالت بُت أطراؼ التعامل من      
خالؿ كسيط الكًتكين، يتم من خاللو تبادؿ البيانات كالوثائق الكًتكنيا بفضل االتصاالت االلكًتكنية، 

إُف كجود عناصر تعتمد عليها اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ ألداء مهامها ذبعلها تتميز دبجموعة  فبا يشَت
 من اػبصائص تتمثل يف:

 :كالوضوح السرعة .1
 :كاؼبكاف بالزماف التقيد عدـ .2
 هبا االحتفاظ ال اؼبعلومات إدارة .3
 اؼبركنة .4
 كالصادقة اؼبباشرة الرقابة .5
 كاػبصوصية السرية .6

 اإللكًتكنية لألعماؿ  كذلك:كمن أبعاد اإلدارة 
  إدارة بال أكراؽ 
  إدارة بال مكاف 
  إدارة بال زماف 
  إدارة بال تنظيمات جامدة 
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 عناصر اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ
تعتمد اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ على أربع عناصر مهمة تتمثل يف صنيعة امتزاج ضخم لثالثية      

 Communication)كشبكات االتصاؿ (Software) ، الربؾبيات (Hardware)عتاد اغباسوب
Network) ،   كيقع يف قلب ىذه اؼبكونات صناع اؼبعرفة من اؼبختصُت كاػبرباء الذين يبثلوف البنية

 كالوظيفية ؼبنظومة اإلدارة االلكًتكنية.    اإلنسانية
2.I  أساسيات اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ 
كأنظمة  متماسك شبكي بناء سبثل اؼبرتكزات من عدد على االلكًتكنية لألعماؿ اإلدارة مبوذج ينطوم   

االلكًتكنية لألعماؿ  اإلدارة نظاـ يف اؼبسطرة األىداؼ فبلوغ ، اؼبختلفة كظائفها أداء من سبكنها الكًتكنية
 ج.النموذ  ؽبذا الرئيسية الدعامات كـبتلف التحتية البٌت توفَت ضركرة باألساس يقتضي
  البنية الشبكيةأكال: 

تتطلب عملية االتصاؿ بُت ـبتلف اغبواسيب يف اؼبؤسسة من خالؿ ربط ىذه األخَتة ببعضها البعض    
 تأخذليتم تبادؿ البيانات كاؼبعلومات فيما بينها، كيتحقق ذلك عن طريق ما يسمى بالبنية الشبكية اليت 

 جاىزيتها. كمستول اإلدارة لطبيعة ـبتلفة تبعا أشكاال
كربتل الشبكات مكانة ىامة يف اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ فهي تساىم يف كفاءة التشغيل كدعم    

 صنع القرار، كيبكن حصر األنبية اليت توفرىا شبكات اغباسوب فيمايلي: 
 (Program And File Sharingاؼبشاركة يف الربامج كالبيانات ) .1
 (Network Resources Sharing)اؼبشاركة يف موارد الشبكات  .2
  (Creation Of Workgroups)إنشاء ؾبموعة العمل  .3
 ( Centralized Managementتوفَت اإلدارة اؼبركزية ) .4
  ( Protection and information Security) ضباية كأمن اؼبعلومات .5
  (Electronic Mailالربيد اإللكًتكين ) .6

اعبغرايف، توزيع اؼبهاـ بُت اغباسبات  اؼبدل ثالث معايَت:على أساس  الشبكات حيث يتم تصنيف     
 على الشبكة كالبنية اليت توصل هبا اغباسبات بالشبكة.

 الجغرافي: المدل حسب الشبكات تصنيف .1
 (LAN) احمللية الشبكات . أ

 ( MAN) الشبكة اإلقليمية . ب
  (WANالشبكات كاسعة النطاؽ ) . ت
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 :مبيز أيضا نوعُت حديثُت من الشبكات على أساس ىذا التصنيف تتمثل يف 
  (PAN)الشبكة الشخصية . أ

 ( CANشبكة اؼبباين متجاكرة ) . ب
 توزيع المهاـ بين الحاسبات على الشبكة: معيار حسب الشبكات تصنيف .2

  (Peer-to-Peer Networkللند  ) الند شبكة . أ
 ( client/server  Networkشبكة الزبوف/ خادـ ) . ب

 البنية التي توصل بها الحاسبات بالشبكة : حسب الشبكات تصنيف  .3
 ( Network Starالشبكة النجمية ) . أ

 ( Ring Networkالشبكة اغبلقية  ) . ب
 ( Bus topology الشبكة اػبطية )  . ت

 المنظمة: شبكات  .4
  (Intranet) شبكة اؼبنظمة الداخلية . أ

 (Extranet اػبارجية )  اؼبنظمة شبكة . ب
 (Internet)شبكة االنًتنت  . ت

 ثانيا: اتجاىات اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ 
   (CRM)إدارة العالقة مع الزبوف  .1
 (SCM)إدارة سلسلة التوريد  .2
       (ERP)زبطيط موارد اؼبؤسسة  .3

 (Business Intelligence)ذكاء األعماؿ ثالثا:  حلوؿ 
االلكًتكنية لألعماؿ كتطوير قدراهتا على ازباذ القرارات حلوؿ ذكاء األعماؿ اليت تساىم يف دعم اإلدارة 

 اؼبناسبة دبا وبقق االستجابة لتغَتات البيئة كاليت تتمثل يف:
 )warehouse Data(مستودع البيانات  .1
  )Mining Data(التنقيب عن البيانات  .2
 (OLAP)نظم اؼبعاعبة التحليلية الفورية  .3

 أنظمة إعداد التقارير 
  لوحات القيادة االلكًتكنية( Tableaux de bord) 
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3.I لألعماؿ تطبيق اإلدارة االلكتركنية 
تعمل اؼبؤسسات نتيجة التطور التكنولوجي كتأثَته على ؾباؿ األعماؿ ؿباكلة االنتقاؿ إُف مستول      

اب اليت تؤدم إُف العمل يف بيئة الكًتكنية تستطيع من خالؽبا ربقيق التميز، كيف ىذا البحث عرض ألسب
التوجو كبو اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ مع ؿباكلة معرفة متطلبات كمعوقات ىذا التحوؿ كصوال إُف معرفة 

 الكيفية اليت يتم هبا ضباية معلومات اؼبؤسسة يف حالة تطبيقها لإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ. 
 أكال: دكاعي التحوؿ نحو اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ 

 التطور السريع  لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت  .1
 العوؼبة  .2
 االستجابة ؼبتطلبات البيئة احمليطة  .3
  اؼبوارد استخداـ ترشيد .4

 ثانيا: متطلبات كمعوقات تطبيق اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ
 كتتمثل يف متطلبات اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ:     . أ

 اإلدارية  اؼبتطلبات .1
 اؼبتطلبات التقنية   .2
 اؼبتطلبات البشرية  .3
     األمنية اؼبتطلبات .4

 معوقات تطبيق اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ  . ب
 اإلدارية اؼبعوقات .1
 كالقانونية  السياسية اؼبعوقات .2
  كالتقنية اؼبالية اؼبعوقات .3
 البشرية  اؼبعوقات .4
  األمنية عوقاتاؼب .5

 أمن اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ . ت
 يرتكز امن اؼبعلومات على ربقيق ؾبموعة من اؼبعايَت األمنية تتمثل يف :     
  (Confidentialité)سرية البيانات  .1
    )Integrity (تسالمة البيانا .2
  )Availability (توافر البيانات .3
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 (Cyber – risques. المخاطر االلكتركنية )1ت.
 (:Cyber - crimesالجرائم االلكتركنية) . أ
  جرائم اغباسوب كالشبكات (crime computer ) 
 جرائم أصحاب الياقات البيضاء (crime collar - white)  

 كتأخذ عدة أشكاؿ حيث قبد منها: االعتداءات االلكتركنية :  . ب
 ( االعتداءات باستعماؿ الربامج اػببيثةMalware ) 
 ( االعتداء باستعماؿ برامج اعبوسسةSpyware) 
 االعتداء باستعماؿ ( أسلوب اعًتاض البياناتSniffers)  
 ( االعتداء باستعماؿ أسلوب منع حجب اػبدمةDOS) 
  االعتداء باستعماؿ أسلوب انتحاؿ عنوافIP ك أسلوب انتحاؿ ( DNS ) 

يتم ضباية معلومات اؼبؤسسة دبجموعة من الوسائل   . كسائل امن اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ: 2ت.
 تتمثل يف:

 استخداـ كسائل للتحقق من ىوية اؼبستخدـ اؼبتصل  .1
 استخداـ برؾبيات مضادة لالعتداءات االلكًتكنية .2
   (Firewalls) اعبدراف اؼبقاكمة للنار .3
 ( Cryptageالتشفَت ) .4

II. اإلطار المفاىيمي إلدارة التميز 
تسعى اؼبؤسسات اغبديثة يف ظل بيئة شديدة التنافس إُف ؿباكلة ربقيق أىدافها، سواء على اؼبدل      

القصَت، اؼبتوسط أك الطويل، ك ذلك من خالؿ ربقيق التميز عن غَتىا من اؼبؤسسات، لذا جاء مفهـو 
يف األكضاع اػبارجية إدارة التميز للتعبَت عن اغباجة إُف مدخل يبكن اؼبؤسسات من مواجهة التغَتات 

 احمليطة هبا، كيساعدىا على ربقيق التميز كالتفوؽ اؼبستمر على منافسيها. 
 أكال: ماىية إدارة التميز

يعرب التميز عن السمة الرئيسية اليت هبب أف تتصف هبا كل مؤسسة معاصرة ، فهو حالة من اإلبداع       
ة من األداء كالتنفيذ للعمليات اإلنتاجية  كالتسويقية اإلدارم كالتفوؽ التنظيمي وبقق مستويات غَت عادي

كاؼبالية كغَتىا يف اؼبؤسسة دبا ينتج عنو نتائج كاقبازات تتفوؽ على ما وبققو اؼبنافسوف كيرضى عنو 
 أصحاب اؼبصلحة يف اؼبنظمة"؛ 
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ات بقاء نشأ مفهـو إدارة التميز للتعبَت عن حاجة اؼبؤسسات إُف مدخل شامل هبمع عناصر كمقوم    
اؼبؤسسات على أسس متفوقة ربقق ؽبا قدرات متزايدة يف مواجهة اؼبتغَتات كاألكضاع اػبارجية احمليطة هبا 
من ناحية، كما تكفل ؽبا ربقيق الًتابط كالتناسق الكامل بُت عناصرىا كمكوناهتا الذاتية كاستثمار قدراهتا 

نافع ألصحاب اؼبصلحة من مالكُت للمؤسسة احملورية كالتفوؽ بذلك يف األسواؽ كربقيق الفوائد كاؼب
 كعاملُت هبا كاؼبتعاملُت معها كاجملتمع بأسره من ناحية أخرل.

 متطلبات إدارة التميز: .1
 بناء اسًتاتيجي متكامل يعرب عن التوجهات الرئيسية للمؤسسة كنظرهتا اؼبستقبلية . . أ

كترشد القائمُت دبسؤكليات منظومة متكاملة من السياسات اليت ربكم كتنظم عمل اؼبؤسسة  . ب
 األداء إُف قواعد كأسس ازباذ القرارات؛

ىياكل تنظيمية مرنة كمتناسبة مع متطلبات األداء كقابلة للتعديل كالتكيف مع اؼبتغَتات  . ت
الداخلية كاػبارجية، كتتخذ إدارة التميز التنظيم على أساس العمليات، كما تأخذ يف االعتبار 

قات العمل عند تشكيل أك تعديل اؽبياكل التنظيمية، كتتصف تدفق اؼبعلومات كتشابك عال
ىياكل إدارة التميز بدرجة أعلى من الالمركزية نتيجة اعتمادىا على سبكُت العاملُت كزبويلهم 

 الصالحيات كله يف ؾباؿ عملو فضال عن عمق استخدامها لتقنيات االتصاالت كاؼبعلومات؛
دد آليات ربليل العمليات كأسس ربديد مواصفات نظاـ متطور لتأكيد اعبودة الشاملة وب . ث

كشركط اعبودة كمعدالت السماح فيها كآليات رقابة كضبط اعبودة كمداخل تصحيح اكبرافات 
 اعبودة؛

نظاـ معلومات متكامل يضم آليات لرصد اؼبعلومات اؼبطلوبة كربديد مصادرىا ككسائل  . ج
كاسًتجاعها، فضال عن قواعد كآليات ذبميعها كقواعد معاعبتها كتداكؽبا كربديثها كحفظها 

 توظيفها لدعم ازباذ القرار؛
نظاـ متطور إلدارة اؼبوارد البشرية يبُت القواعد كاآلليات لتخطيط كاستقطاب كتكوين اؼبوارد  . ح

البشرية كتنميتها كتوجيو أدائها، كما يتضمن قواعد كآليات تقومي األداء كأسس تعويض العاملُت 
 كفق نتائج األداء؛

ـ إلدارة األداء يتضمن قواعد كآليات ربديد األعماؿ كالوظائف اؼبطلوبة لتنفيذ عمليات نظا . خ
 اؼبؤسسة، كأسس زبطيط األداء كتقومي النتائج ك االقبازات؛
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نظاـ متكامل لتقييم األداء الفردم كأداء اجملموعات كفرؽ العمل ككحدات األعماؿ  . د
ازات بالقياس إُف األىداؼ كمعايَت األداء اإلسًتاتيجية كاألداء اؼبؤسسي بغرض تقومي االقب

 اؼبقررة؛
قيادة فعالة تتوُف كضع األسس كاؼبعايَت كتوفَت مقومات التنفيذ السليم للخطط كالربامج تؤكد  . ذ

 فرص اؼبؤسسة يف ربقيق إدارة التميز.
 كتتضمن قائمة مفاتيح إدارة التميز مايلي: مفاتيح إدارة التميز:  .2

 تنمية كحفز ك ابتكار؛ . أ
 مية كتفعيل التوجو إلرضاء العمالء؛تن . ب
 االلتزاـ دبفاىيم ك متطلبات اإلدارة اؼبالية السليمة؛ . ت
 االلتزاـ باألخالقيات ك قيم العمل االهبابية؛ . ث
 تنمية كتوظيف الرصيد اؼبعريف اؼبتجدد للعاملُت؛ . ج
 تيسَت كتفعيل فرص التعلم التنظيمي؛ . ح
 مية يف حبث اؼبشكالت كازباذ القرارات؛تنمية آليات التفكَت اؼبنظومي كالتزاـ منهجية عل . خ
 التوجو بالنتائج؛ . د
 الًتكيز على الزبائن؛ . ذ
 االىتماـ اؼبتوازف بأصحاب اؼبصلحة؛ . ر
 إدماج اؼبؤسسة يف اؼبناخ احمليط ك تنمية اإلحساس باؼبسؤكلية االجتماعية لدل العاملُت. . ز

 التالية:تتصف إدارة التميز بالسمات الرئيسية سمات منهجية إدارة التميز:  .3
يعترب الزبوف نقطة البداية يف تفكَت اإلدارة حيث تنطلق يف ربديد النتائج اؼبستهدفة من ربليل  . أ

كرغبات كاىتمامات الزبائن، كىو نقطة النهاية أيضا حيث يكوف مدل رضاه عن اؼبؤسسة 
 كخدماهتا ىو العنصر الذم وبكم على سبيز اإلدارة؛

 األساسي عبهود كتوجهات اإلدارة يف زبطيط عمليات اؼبؤسسة؛رغبات كتطلعات الزبائن احملرؾ  . ب
تقومي الزبائن ؼبستول اعبودة كالتميز منتجات ك خدمات اؼبؤسسة ىو اؼبعيار األىم للحكم على   . ت

 كفاءة اإلدارة؛
احملافظة على العالقات مع الزبائن كتنميتها ىدؼ اسًتاتيجي للمؤسسة تعمل كل ما يف كسعها  . ث

 لتحقيقو؛
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لًتكيز على األنشطة ذات القيم اؼبضافة األعلى كالتخلص من األنشطة األقل عائد كذلك أنبية ا . ج
 بإسنادىا إُف جهات خارجية متخصصة تقـو هبا غبساب اؼبؤسسة بكفاءة عالية ك تكلفة اقل؛

 أنبية الًتكيز على األنشطة اؼبعرفية حيث ىي األعلى يف ربقيق القيمة اؼبضافة. . ح
ينشأ اىتماـ اإلدارة بتنمية القدرات احملورية للمؤسسة  أساس التميز:  تنمية القدرات المحورية .4

 كوسيلة لتحقيق إدارة التميز من إدراكها للحقائق التالية:
  ال تستطيع أم مؤسسة التميز كاإلبداع يف كل اجملاالت العمل حيث يتوفر ؽبا كل

 القدرات )اؼبهارات( الالزمة؛
 درات احملورية )الكامنة( اليت سبيز اؼبؤسسة عن تسعى إدارة التميز إُف الكشف عن الق

 منافسيها، كتعمل على تنميتها كتوظيفها يف عمليات اؼبؤسسة للتفوؽ عليهم؛
      يسبق اىتماـ اإلدارة بتنمية قدرات اؼبنظمة احملورية اىتمامها بالتفوؽ يف إنتاج السلع

 ورية؛كاػبدمات حبيث يصعب ربقيق ىذا التفوؽ حاؿ غياب القدرات احمل
  تتخذ القدرات احملورية شكل طاقات كإمكانات يبكن حاؿ استغالؽبا أف يتحقق

للمؤسسة التفوؽ كالسبق، كىي تعرب يف اغلب األحياف عن طاقات كإمكانيات أساسها 
 الفكر اإلنساين كاؼبعرفة اؼبتميزة اليت يتمتع هبا األفراد اؼبؤسسة كلهم أك بعضهم؛

 أساسها الفكرم على مفاىيم إدارة اعبودة الشاملة من اجل  تستند مباذج إدارة التميز يف
 ربقيق النتائج جيدة؛

      تنسجم مفاىيم إدارة التميز مع صبيع اؼبؤسسات بغض النظر عن اختالفها يف األحجاـ
 أك طبيعة النشاط آك كوهنا منظمات حكومية أك شركات خاصة؛

 مؤسسة إذ تسمح ؽبا دبراجعة أكضاعها إمكانية تطبيق التقومي الذايت سبثل ميزة إضافية لل
بصفة مستمرة دكف انتظار عمليات التقومي اػبارجي، كتكشف عن أكجو الضعف 
كتأثَتاهتا على األداء كالنتائج اؼبتحققة، ككذا مصادر القوة كمدل استثمارىا كاإلفادة منها 

 يف بناء كتنمية القدرات احملورية كالقوة التنافسية للمؤسسات.   
  التميز كعالقتو بالجودة الشاملة  ثانيا:
يوجد ترابط شديد بُت فكرة إدارة اعبودة الشاملة كمفهـو التميز، كهبب التوافق كالتكامل بُت       

لوصوؿ إُف مرتبة التميز يف األداء، حيث يشًتؾ اؼبفهوماف يف عدد من اؼبفاىيم الرئيسية لاؼبدخلُت 
على الزبوف، كالتحسُت اؼبستمر، كالًتكيز على اغبقائق، كمشاركة  اؼبشًتكة بينهما كىي القيادة، كالًتكيز

 اعبميع، لذا يرل البعض أف مفهـو التميز ىو من فلسفات نظم إدارة اعبودة الشاملة بصفة أكثر.
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يعتمد مفهـو التميز على خصائصو الفريدة اليت زبتلف عن الكثَت من الربامج اؼبتنوعة للجودة      
امشل من إدارة اعبودة الشاملة كيتسم بنقل األفكار إُف اؼبدل ابعد من مداىا األصلي يف الشاملة، فالتميز 

ربقيق أداء أفضل، من خالؿ تركيز مفهـو التميز على أنبية التطوير االسًتاتيجي، كالتخطيط االسًتاتيجي 
ئج التكامل لتحقيق التنسيق اؼبتكامل، أما يف إدارة اعبودة الشاملة فليس ىناؾ تركيز كاضح لنتا

 .االسًتاتيجي
يعتمد التميز على معايَت لقياس األداء امشل من اعبودة الشاملة، فقياس أداء منهج التميز يستند على     

نتائج الزبوف، نتائج العاملُت، نتائج اجملتمع كنتائج األداء الرئيسية للمؤسسة اؼبالية كغَت اؼبالية، أما نظم 
  للمنظمة، كإشباع الزبوف، كتطوير العاملُت.إدارة اعبودة فتستند يف قياس أدائها على ربسُت اؼبستمر 

هبعل مباذج التميز يف طبيعتها أكثر مشولية من النماذج اؼبعركفة إلدارة اعبودة الشاملة ىو عنايتها     
بالتكامل كمشوؽبا لكل نشاطات اؼبنظمة، فبا يساعد يف فهم كربديد مفتاح الركابط كعالقات السبب 

اؼبؤسسة، كما تستخدـ مباذج التميز للتقومي الذايت كأداة تشخيصية لتحديد  كالنتيجة اليت توجد يف أعماؿ
  .نقاط القوة كنقاط الضعف يف اؼبؤسسة لوضع خطة العمل

 ثالثا:  نماذج إدارة التميز
توجد عدة مباذج لألداء اؼبتميز للمؤسسات ؼبا سبثلو اعبهات اؼبعنية هبذه النماذج من قوة اقتصادية يف      

 يف:     ك كذلك لدرجة التميز العالية ؼبؤسساهتا، ك تتمثل ىذه النماذج العاَف،
 :Deming Prize لػ  الياباني النموذج .1

 ىذا من ، كاؽبدؼ 1951 عاـ إُف إنشائها تاريخ كيرجع اعبودة، جوائز أقدـ ديبينج جائزة يعد     
 ىذا يقًتحها للجائزة اليت اؼبرشحة اؼبؤسسات يف اعبودة إدارة أساليب تطبيق فعالية تقييم ىو النموذج

 اؼبؤسسات يلـز ال لكونو العاؼبي، اؼبستول على معركفة كثَتة مباذج عن النموذج ىذا النموذج، كىبتلف
 كرسم أىدافها ربديد يف اغبرية ؽبا كامل يًتؾ بل معينة، عمل أساليب تطبيق أك بإجراءات على التقيد

 مشاكلها الالزمة غبل اغبلوؿ كربديد لوظيفتها، اعبيد كالفهم لتحقيقها الالزمة كالسياسات االسًتاتيجيات
 مدل حيث من للنقاش كزبضع(Deming) مبوذج  تأطر اليت اللجنة إُف اؼبؤسسة ىذه تتقدـ مث كلها،
 بلوغ إمكانية كىل للمؤسسة اؼبختلفة، اؼبشاكل ؼبعاعبة فعالة اؼبطبقة اإلجراءات كىل األىداؼ ربقيق

 مكافأة إُف يهدؼ كإمبا اؼبنظمة يف معينة جوانب توفر دبدل مبوذج يهتم ال آخر مستقبلية، بتعبَت أىداؼ
 .إدارهتا يف فعالة تطبيقات إتباع خالؿ من السليم الطريق يف مؤسسة تسَت كل
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 (نموذج جائزة مالكـو بولد يرج ) النموذج األمريكي   .2
 أعماؿ نتائج كربقيق األعماؿ إلدارة نظاـ كىو ، 1987 ( سنةMalcolm Baldrigeمبوذج ) نشأ    

 كالعمل  كاإلنتاجية ربسُت اعبودة  ؾباؿ يف كبَتا التزاما أظهرت اليت اؼبنظمات تشجيع منها يقصد متميزة
 .منها االستفادة يتم حىت الناجحة ذبارهتا نشر على

 النموذج األكركبي  .3
اؼبؤسسة القائمة عليها ىي ربفيز كمساعدة ، ككانت رسالة 1988تأسست ىذه اعبائزة سنة     

اؼبؤسسات بكافة أكباء أكركبا للمشاركة يف أنشطة التحسُت كالقيادة اؼبؤسسة بالنهاية لرضا الزبوف كرضا 
 العاملُت للوصوؿ إُف ميزة التنافس العاؼبية.

ؤسسات، زبص ىذه اعبائزة القطاعات التالية: اؼبؤسسات كبَتة اغبجم، كحدات تشغيلية باؼب    
مؤسسات القطاع العاـ، مؤسسات صغَتة إُف متوسطة اغبجم مصنفة إُف فئتُت: مستقلة كأخرل تابعة 

 للمؤسسات األخرل.
2.II   الميزة التنافسية 

تشكل اؼبيزة التنافسية األداة اليت يتم من خالؽبا ربقيق التميز يف اؼبؤسسة كيتضح ذلك من خالؿ معرفة   
زة، اليت تسمح بتطور التميز التنافسي انطالقا من التميز التنافسي اؼبستدمي خصائص كؿبددات ىذه اؼبي

اؼببٍت على التكيف كالتموقع القائم على اؼبيزة التنافسية اليت جاء هبا بورتر )القول اػبمس للمنافسة 
بٍت على اغبركة كسلسلة القيمة( كمبوذج الساعة اإلسًتاتيجية، إُف التميز التنافسي غَت اؼبستدمي كاؼبتعدد اؼب

كالتحوؿ يف بيئة تتميز بتنافسية قصول، حيث يرتكز حوؿ إسًتاتيجية اغبركة كالتحوؿ الدائم كذلك  
كأساس للتنافس، إضافة إُف إسًتاتيجية االنقطاع فبا ساىم كبو انتقاؿ اؼبنافسة من احمليط األضبر الذم 

ستقرار، كىذا ما أدل إُف التعرؼ على أبعاد يتميز بالتعقيد كاغبركية إُف احمليط األزرؽ الذم يتسم باال
 كمعايَت اغبكم على جودة اؼبيزة التنافسية مع دكر كل من اؼبوارد كالكفاءات يف ربقيق اؼبيزة التنافسية.  

3.II   اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ قمة التميز 
يضمن كجود اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ الكفؤة كالفاعلة بتوفَت اؼبكونات األساسية لنجاح أنشطة     

تطوير اؼبؤسسات اغبديثة كسبيزىا، كىذا بغض النظر عن ؾباالت األنشطة الرئيسية اؼبستهدفة من التجارة 
اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ من االلكًتكنية كاألعماؿ االلكًتكنية كاػبدمات االلكًتكنية، حيث تستطيع 

 ربقيق توليفة متكاملة من مكونات أك عناصر اؼبؤسسة اغبديثة اؼبتميزة كىي باختصار:
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إف الغاية اعبوىرية لألعماؿ ىي إنتاج كتسويق القيمة من خالؿ اؼبنتجات كاػبدمات بنية القيمة:    .1
احتياجات اؼبستفيد النهائي، أك من  أك اؼبعلومات اليت تقدمها اؼبؤسسة، كاليت تلىب بصورة كاملة

 خالؿ حلوؿ هنائية باستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كالشبكات؛
يبكن لإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ حبكم فهمها العميق لبيئة األعماؿ االلكًتكنية نموذج اإليراد:    .2

ربقيق العائد  أف تضع كصفا دقيقا لكيفية حصوؿ اؼبؤسسة على اإليرادات ككسب األرباح، كمن مث
اؼبستهدؼ على رأس اؼباؿ اؼبستثمر، كىو ما يتطلب من قيادة اؼبؤسسة أف زبتار مبوذج اإليراد 

 اؼبناسب؛
تستطيع اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ من ربديد الفرص اؼبتاحة يف السوؽ اؼبستهدؼ فرص السوؽ:  .3

اِف كاؼبتوقع، كمعدالت النمو كربليل مصادر كمكونات الطاقة التجارية الكامنة، كحجم الطلب اغب
 السوقي يف اؼبستول القريب كالبعيد؛

تستطيع اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ من ربليل ىيكل اؼبنافسة يف بيئة األعماؿ البيئة التنافسية:   .4
االلكًتكنية دبا يف ذلك شدة اؼبنافسة، حجم اؼبؤسسات اؼبنافسة، فعالية اؼبؤسسات اؼبنافسة كحجم 

السًتاتيجيات التنافسية العامة، قوة مساكمة اؼبوردين، قوة مساكمة اؼبشًتين، هتديدات عملياهتا، ا
الداخلُت اعبدد كهتديدات اؼبنتجات كاػبدمات البديلة، إُف غَت ذلك من عناصر ربليل البيئة 

 التنافسية؛
اكتساب أك  تقـو اإلدارة اإلسًتاتيجية لألعماؿ االلكًتكنية بتوفَت متطلباتالميزة التنافسية:   .5

ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستديبة للمؤسسة كتعزيز مصادرىا يف داخل كخارج اؼبؤسسة، كما ربدد 
اؼبكونات األساسية لتوليفة اؼبيزة التنافسية االلكًتكنية سواء من خالؿ تعظيم مزايا االختالؼ بُت 

وظيف مزايا التعاضد بُت التوريد اؼبؤسسة كاؼبنافسُت  يف حجم كنوع اؼبعارؼ، اؼبهارات كاؼبوارد، أك ت
 الداخلي كالتوريد اػبارجي لقدرات االبتكار كاإلبداع اؼبعريف كالتكنولوجي يف اؼبؤسسة؛

تساعد اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ يف ظل العوامل اؼبكونات السابقة يف اإلستراتيجية التسويقية:  .6
ملية الخًتاؽ السوؽ كالوصوؿ إُف اغبصة صياغة كتطبيق إسًتاتيجية تسويقية فعالة تتضمن برامج ع

التسويقية اؼبستهدفة من خالؿ تقدمي منتجات كخدمات جبودة عالية، كأسعار منافسة، كخدمات 
 فبتازة تليب احتياجات اؼبستفيدين كالزبائن.

يف كل ىذه اجملاالت كاألنشطة سواء كانت خدمات مادية ملموسة أـ خدمات هبرم توزيعها يف قنوات 
تقليدية، أك خدمات الكًتكنية بالكامل أك خدمات شبو الكًتكنية، فاف اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ توزيع 

 سبارس دكر العامل التمكيٍت )التنظيمي كالتكنولوجي( إلنتاج كتسويق كتوزيع ىذه اػبدمات.   
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III  . الجزائريةدكر اإلدارة االلكتركنية لألعماؿ في تميز مؤسسة الخطوط الجوية 
أدل التطور الكبَت لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت جعل صناعة النقل اعبوم تستجيب لضركرة      

االستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسهيل أداء ـبتلف األنشطة كفعاليتها، لذلك تسعى اػبطوط اعبوية 
سب ميزة تنافسية تضمن هبا سبيزىا اعبزائرية العتماد طرؽ حديثة تتالءـ مع ىذه التطورات كذبعلها تك

كاستمرارىا، حيث تتوفر لدل مؤسسة اػبطوط اعبوية اعبزائرية بنية ربتية تسمح بتطبيق اإلدارة االلكًتكنية 
 هبا، تتمثل يف ؾبموعة من العناصر ك تطبيقات تساعدىا يف أداء مهامها بشكل فبيز.

قبد أف مؤسسة اػبطوط اعبوية  يتمثل يف أجهزة اغباسوب كملحقاتو حيثعتاد الحاسوب:  .1
اعبزائرية قامت بتأمُت العتاد اؼبناسب كالالـز للوصوؿ إُف تطبيق اإلدارة االلكًتكنية لألعماؿ 
دبؤسستها حيث كفرت لكل قسم كمديرية تابعة ؽبا العدد اؼبناسب الذم يسمح ؽبا بإدارة 

) خادـ التطبيقات، خوادـ لتسيَت نظم معلومات اؼبؤسسة  3عملها، إذ قبد أهنا خصصت 
 خادـ الربيد االلكًتكين، خادـ قاعدة البيانات(.

توفر مديرية نظم اؼبعلومات ؼبؤسسة اػبطوط اعبوية اعبزائرية ؾبموعة من برمجيات : ال .2
 اليت تسهل عليها عملها كتعاملها مع مورديها كزبائنها  تطبيقات

يبكن كصف شبكة اػبطوط اعبوية اعبزائرية باالتساع  شبكات االتصاؿ بالمؤسسة :  .3
ؿبطة كطنية، إضافة إُف شبكة ذبارية كاسعة ترتكز  29كؿبطة دكلية  38الحتوائها على 

 ككالة موزعة عرب الًتاب الوطٍت كالتاِف: 178كككالة فبثلة يف اػبارج  43على
وط اعبوية اعبزائرية عدد ال تتوفر لدل مديرية نظم اؼبعلومات للمؤسسة اػبطصناع المعرفة :  .4

بأس بو من ـبتصُت يف اإلعالـ اآلِف مت تأىيلهم من خالؿ الدكرات التدريبية اؼبناسبة لالطالع 
دائما على اغبديث يف ىذا اجملاؿ كبالتاِف زيادة قدرهتم على استخداـ التقنيات اغبديثة 

 كالتعامل معها.
 

 


